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االفتتاحية

الإيثار ...ت�أ ّم ٌ
الت و�أبعاد

كتاب اّ
العل مة يّ ّ
احلل
• كتاب (املنهج
التارخيي يف يَ
ّ
(حيا 707هـ) يف علم الرجال)
(ت726هـ) وابن داود ًّ

نعيش هذه األيام البواكي يف رحاب عاشوراء،
اخلالدة يف قلوب املؤمنني ونستحرض ما جرى عىل
احلسني(عليه السالم) ،وعىل أهل بيته من مواقف أليمة
وحمزنة نستلهم منها العرب والدروس ،والصرب واإليامن
والتسليم لقضاء اهلل تعاىل وقدرته ،ألن عاشوراء فيض
ال ينتهي ،ومدرسة وعطاء ٍ
باق ما بقي الدهر وعزاءه
(صلوات اهلل عليه) ٍ
باق اىل يوم القيامة ،بل حتى يف يوم
القيامة إذ يقام لسيد الشهداء مأ ًمتا ،حيث تأيت فاطمة
(صلوات اهلل وسالمه عليها) ،اىل املوىل عز وجل
رب أ ِرين احلسني عىل اهليئة التي قتل فيها،
وتقولِّ :
فيحرش احلسني(صلوات اهلل عليه) جثّة بال رأس،
فتضج املالئكة بالبكاء والنحيب.
فمن هذا العطاء الزاخر ،وعىل هنج هذا املجاهد
العظيم ،امتطى املوالون صهوة العز احلسيني وأجماد
مواقف ملحمة العشق ،وقلوهبم مملوءة بالوالء
املحمدي.
ّ
ٌ
شباب
شيوخ هنلوا من عطاء سيد شباب أهل اجلنة،
ٌ
ال يعرفون سوى حلن اإلباء ،تتناغم أسامعهم طر ًبا
حلروف الشهادة وأزيز الرصاص ،نساء درسن الصرب
عىل البالء يف مدرسة العقيلة زينب ،ويافعني ٌ
زرق يف
أذهاهنم التسليم وعدم االنحناء.
كلهم ذابوا وانصهروا يف حب احلسني (عليه السالم)
ومدرسته ،اذ لوال أن يقدّ ر اهلل تعاىل جليل بعد جيل
أن حيمل تعاليم احلسني(عليه السالم) وقيمه ونبله
وأخالقه ...ملا بقي هلذا الدّ ين إسم وال رسم ،وملا
بقي هناك أذان وال صالة وال صيام وال حج وال
أحكام ....إ ًذا بفضل دم احلسني(عليه السالم) صار

للدّ ين امتداد ،ولألحكام بقاء وهنات وبدم احلسني
(عليه السالم) وروحه رشقت شمس اليوم لتشهد
ٍ
ٍ
ٍ
وصبيان ،استلهموا
وشيوخ،
وشباب
كهول
بسالة
ٍ
من روح احلسني(عليه السالم) البطولة ،ومن عبق
أنفاسه ُ
احل َّجة عىل األعداء ،ألنهّ م درسوا يف مدرسة
عاشوراء ،وتع ّلموا من احلسني (عليه السالم)،
وصحبه العطاء ،وكيف أنّه (صلوات اهلل وسالمه
ضحى بال ّنفس وال ّنفيس والغايل والرخيص
عليه) ّ
من أجل دين جدّ ه املصطفى جمسدين مقولتهم(يا
ليتنا كنا معكم فنفوز ً
فوزا عظيماً ) فنهجوا هنجه املبارك
وهجروا األوطان وتركوا البلدان ،وأنساهم عشق
احلسني(عليه السالم) ،ولذة اجلهاد ،ذكر املال والبنون،
ولبسوا القلوب عىل الدروع وأقبلوا عىل أعداء اهلل
ورسولِ ِهُ ،م ّلب َ
العليا ا ُملتمثّلة
ني نداء
املرجعية الرشيدة ُ
ّ
بسامحة اإلمام السيستاين(دام بقائه) ،وراحوا بكل فخ ٍر
واعتزا ٍز هيتفون (لبيك يا حسني).
وبتضحياهتم هذه ّبيضوا وجوهنا ح ًقا وحافظوا عىل
ِ
أعراضنا ِصد ًقا ،وكتبوا التاريخ بأيادهيم الرشيفة،
جزاهم اهلل خري جزاء املحسنني.
فكان كل هذا بربكة روح احلسني وعطاء احلسني ودماء
احلسني ،وشعائر احلسني فح ًقا ح ًقا وصدق الرسول
(ح َسينْ ٌ ِمنِّي َوأ َنا ِم ْن ُح َسينْ ْ)،
املصطفى األجمد بقوله ُ
ِ
وقد أمجع العلامء عىل ّأن الـ (م ْن) هذه ،ليست للتبعيض
النبوة اخلالدة
كام هو حاهلا ،لكنها امتداد اىل روح ّ
دي األصيل.
املحم ّ
ولإلسالم ّ
فسالم َ
استشهدت
ويوم
َّ
يوم ِو َّ
لدت َ
عليك يا أبا عبد اهللَ ،
ٌ
ويوم ت ُْب َع ُث َح ّيا
َ
• رئيس التحرير
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في�ض الكفيل

زي��������ارة ت��ف��ق��دي��ة

ملوسوي املرشف عىل قسم شؤون
السي د ليث ا
ّ
ز َار ّ
اسي ة
اإلسالمي ة و
املعارف
العب ّ
اإلنساني ة يف العتبة ّ
ّ
ّ
املقدّ سة مركزَ ت راث ِ
احل ّلة ،وجاءت الزيارة ّ
لالطال ِع
ملركز من أجل إحياء ت راث
يع التي يتب ّناها ا ُ
عىل املشار ِ
العلمي ة يف مدينة ِ
احل ّلة ،فيام قدّم الشيخ صادق
احلوزة
ّ
ِ
ملوسوي رش ًحا
السي د ا
اخلويلدي مدير املركز
ّ
ّ
جلناب ّ

التأليفية
احلركة
ّ

واف ًي ا عن سري العمل ونِ َس ب اإلنجاز التي ح ّققها
ِ
بمرشوع ِه اهلادف لتوثيق تاريخ وت راث مدينة
ملركز
ا ُ
العلم والعلامء.
يم إدارة املركز
ائر الك ر ُ
وبعد لقائه بكوادر املركز بارك الز ُ
حرص هم عىل إزالة الغبار عن كنوز الرتاث
وباحثيه َ
الفكري لعلامء وأعالم مدينة ِ
احل ّلة الفيحاء.
العلمي و
ّ
ّ

حتت ظل الكفيل

اسي ة
حتت شعار (احلركة
العب ّ
التأليفي ة يف العتبة ّ
ّ
اإلنساني ة
اإلسالمي ة و
املقدّ سة  -قسم شؤون املعارف
ّ
ّ
أن��م��وذج��ا) استمتع احل���ارضون بأنغام إن��ج��ازات
ً
ونشاطات القسم الكبرية والتي أشار القسم اليها
يفي ة التي أقامها يف قاعة اإلمام
خالل ندوته التع ر ّ
احلسن (عليه السالم) ،وحرضها مركز ت راث احللة
ً
مشاركا ،فهو ُيم ِّث ل إحدى الركائز املتينة للقسم املبارك
اإلسالمي ة
أهم املدن
يف مدينة احل ّلة التي ُت َعدّ إحدى ّ
ّ
إذ َّ
العلمي ة عىل مدى أربعة
ترشفت باحتضان احلوزة
ّ
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ملعني بإحياء ت راث هذه املدينة من
قرون ،واملركز هو ا ُّ
علمي ة مازالت
خالل سلسلة موسوعات وإصدارات
ّ
ِ
بتوفيقات اهللِ ،حيث تم إنجاز قسم منها
مستمرة
ّ
ملهتمني بالرتاث ،فيام بات
ملتتب عني وا ّ
وأصبح يف أيدي ا ّ
القسم اآلخر منه قاب قوسني أو أدنى منهم ،فض ً
ال
بحثية ّ
حمك ٌ
ٌ
مة بعنوان "ت راث
عن إصداره جم َّلتني :األوىل
العلمي ة وأبحاث الرتقية
معني ة باألبحاث
ّ
احل ّلة" وهي ّ
ختص الرتاث احلليّ  ،والثانية جم ّل ٌة ت ر ٌ
اثية
العلمي ة التي ّ
ّ
ٌ
ثقافية عا ّم ٌة بعنوان" ،ر ّد الشمس".

اصدارات جديدة

تسمو يف آفاق مدينة العلم

ٍ
ٍ
ٍ
متواليات
وبربكات
احلكيم،
العليم
بتوفيقات من
ِ
ِ
من ِ
فيض أيب الفضل العباس (عليه السالم)،
رشقت شمس املعرفة عىل كتاب (املنهج
التارخيي يف كتابيَ العلاّ مة احلليّ ّ (ت726هـ)
ّ
(حيا 707هـ) يف علم الرجال)،
وابن داود ًّ
لألستاذ الدكتور سامي محود احلاج جاسم،
لمي :التاريخ والرجال معتمدً ا
الذي َ
مزج بني ِع َ
الع َل َم ِ
ٍ
ِ
ني
رجالية
كتب
يف دراسته عىل
هلذين َ
ّ
ِ
الكبريين ومها ِمن أعالم احل ّلة الفيحاء ،الكتاب
راجعه وضبطه مركز تراث احل ّلة ،ويعدُ الكتاب
ترس الباحثني ،واحد
اجلديد الذي خرج بنتائج ُّ
من سلسلة اصدارات املركز املبارك.
وعىل صعيد املجلة املحكمة التي تصدر عن
املركز ،فقد صدر العدد الثالث منها ،وضم
جمموعة من البحوث املتنوعة ،التي تعنى
برتاث مدينة احللة الفيحاء العلمي والفكري
رأي يف اإلعراب،
والتارخيي ،منها( :كتاب ٌ
للشيخ يوسف كركوش يف ميزان النقد ــ أ.
د .صباح عطيوي عبود ،جامعة بابل /كلية
اإلنسانية)ِ ،
عر هبة اهللِ بن
الرتبية للعلوم
و(ش ُ
َّ
يل ِ
َنماَ بن ع ّ
احلليِّ ّ (ت بعد 580هـ) ،مجع وحتقيق
ودراسة أ .م .د .عباس هاين الـﭽراخ ،املديرية

العامة للرتبية يف بابل) ،و(ابن العودي الني ّ
يل
(ت 558هـ) حياته وما تب َّقى من شعره ــ أ .د.
عبد اإلله عبد الوهاب هادي العرداوي ،جامعة
األساسية) ،و(املزيد ّيون
الكوفة /كلية الرتبية
َّ
ودورهم يف تأسيس مدينة احل َّلة ــ أ.د .حييى
كاظم املعموري ،جامعة بابل كلية الرتبية للعلوم
االنسانية) ،و(املنهج الكالمي عند العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ
( 726-648هـ) ،دراسة مقارنة مع أستاذه
الشيخ نصري الدين الطويس (672-597هـ)
ــ أ .د .ستار جرب األعرجي ،والباحث نرص
عاشور كريم ،جامعة الكوفة /ك ّلية اآلداب)،
االجتامعية حلملة عاكف الثانية عىل
و(اآلثار
ّ
مدينة ِ
احل َّلة عام 1916ـــ د.عباس حسن عبيس
اجلبوري ،مركز تراث احللة) ،و(النخبة اإلدار َّية
العثامنية يف ِ
احل َّلة 1917-1870م ــ أ .م .د.
َّ
سامي ناظم حسني املنصوري) ،و(الس ِّيد هادي
كامل الدين ومالمح من جهوده الفكر َّية 1905
حممد سامي كريم ،مركز تراث
 1986ــ م  .مَّ .ِ
احل َّلة).
وهذا ينم عن حرص كبري ملركز تراث احللة
الذي كان ومازال يسعى للنهوض واالرتقاء
الثر.
بالرتاث احليل ّ
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في�ض الكفيل

اج���ت�م�اع ألرسة

الفتــــوى

ِ
املجــــل��ة ّ
املحكم��ة

ُ
عبق االنتصار ومسك الشهادة

ِ
عقدت اهليئتان التح ري ر ّي ة واالستشار ّية للمج ّل ِة ا ّ
ملحكمة (ت راث احل ّلة) اجتامعينْ ِ منفصلينْ ِ ت رأسهام
اخلويلدي مدير مركز ت راث احل ّلة ،رئيس حت رير املجلة.
الشيخ صادق
ّ
وع رض يف االجتامع األول تقييم الندوة التي انعقدت يف األسبوعني املاضيني ،وما متخض عنها من
ُ
إجيابيات تم التأكيد عىل تعزيزها ،وما ظهر فيها من سلبيات اتفق اجلميع عىل تالفيها ،ومناقشة ترشيح
االجتامع الثاين مناقش ُة املوضوعات والبحوث اجلديدة
تضم ن
ُ
واختيار بحوث العدد ال رابع من املجلة ،فيام ّ
التي وصلت للمج ّلة ،وا ّ
ملرش حة للنرش يف العدد اخلامس ،وتم خالل االجتامع توزيع بعض البحوث عىل
العلمي هلا.
األعضاء من أجل إج راء التقييم
ّ

الرمحة

واخللود للعلامء

للعام الثالث عىل التوايل يؤكد مركز تراث احل ّلة
حرصه عىل مرشوعه اهلادف إلحياء تراث علامء
وأعالم هذه املدينة املباركة من خالل سلسلة
الوثائقية التي ُتلقي الضوء عىل سريهم
أفالمه
ّ
الرشيفة.
السنوي الذي أقامته العتبتان
ففي املهرجان
ّ
اسية يف مقام ر ّد الشمس
احلسينية
املقدّ ستان
والعب ّ
ّ
ّ
يف مدينة احل ّلة ،بمناسبة احتفاالت املدينة بوالدة
اإلمام احلسن املجتبى (عليه السالم) ،بالتعاون
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مع اهليأة العليا ملرشوع (احل ّلة مدينة اإلمام احلسن
املجتبى) استذكر املركز يف مشاركته هبذه االحتفالية
املباركة العلاّ مة الشيخ ع ّ
يل سامكة (رمحه اهلل)
َ
من خالل إنتاجه ِفلماً
تناول سرية الشيخ
وثائقيا
ًّ
املطريي ،فض ً
ال
صوره وأخرجه ذو الفقار
ّ
سامكةّ ،
عن ِ
ٍ
معارض كان املركز قد شارك فيها حيث
ثالث
كان األول للصور اجلو ّية ملحلاّ ت مدينة احل ّلة
القديمة ،والثانية للكتاب واإلصدار احلليّ ّ  ،فيام
الرتاثية).
كان املعرض الثالث ل ّلقى
ّ

شعار رشيف تنسم وفدُ مركز تراث احل ّلة عبقه
َ
مهرجان فتوى اجلهاد
املسك خالل حضوره
املقدّ س الثقايف الثاين الذي أقامه قسم الشؤون
اسية املقدّ سة،
الفكر ّية
العب ّ
والثقافية يف العتبة ّ
ّ
السيد
فيام ازدان املهرجان هبجة بحضور سامحة ّ
أمحد الصا ّ
عزه) ،املتوليّ
الرشعي للعتبة
يف (دام ُّ
ّ
ُ
أبطال اجلهاد النشامى يف هذا
املطهرة ،ألقى
العباس(عليه السالم)
املهرجان كلم ًة باسم فرقة ّ

حضور أدمع
القتالية ،وكان للشعراء يف املهرجان
ٌ
ّ
العيون ،إذ جسدوا بقصائدهم احلامسية بطوالت
الشعبي ،فيام
املجاهدين الشجعان يف احلشد
ّ
احلسينية الكريمة
تكريم املواكب
ختلل املهرجان
ُ
ّ
الداعمة لوجستي ًا ألبطال احلشد املقدس،
اإلعالمية التي واكبت أبطال
وكذلك القنوات
ّ
احلشد الغيارى حيث نقلت للعامل أروع صور
البطولة والفداء والتضحية.

القرآنية
البالغة
ّ

اإلسالمية اجلامعة
الكلية
ّ
يف ّ

َ
العلمي السابع
املؤمتر
حرض وفدُ مركز تراث احل ّلة،
َ
ّ
القرآنية ــ مقاربات يف
عرش املوسوم (البالغة
ّ
اإلسالمية
الكلية
اخلطاب القرآينّ) ،الذي عقدته
ّ
ّ
اجلامعة يف بابل حتت شعار(القرآن الكريم أحسن
َ
احلديث
املؤمتر
تضمن
احلديث
ُ
وأنفع ال َق َصص)ّ ،
ُ
ٍ
ٍ
عديدة
بحوث
عن آيات القرآن الكريم ،يف

لباحثنيَ من خارج العراق وداخله.
َ
املختصني وأساتذة
مجع من
وحرض
املؤمتر ٌ
ّ
َ
العراقية ،وقد أثنى األستاذ الدكتور
اجلامعات
ّ
ع ّ
التدرييس يف الك ّل ّية يف كلمته
يل نارص غالب
ّ
التي ألقاها يف املؤمتر عىل دور مركز تراث احل ّلة
الفاعل يف دعمه وتعاونه يف هذا املضامر.
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في�ض الكفيل
فعاليات
عروض يف
ّ

مركز ت��راث احللة

األس����ب����وع ال���ث���ق���ا ّ
يف
السنوي
ّ

يف ضيافة مكتبة اإلمام
كاشف الغطاء العا ّمة

زار وفد من مركز تراث احل ّلة متمثلاً بالشيخ
اخلويلدي مدير املركز ً مكتب َة اإلمام
صادق
ّ
حممد احلسني آل كاشف الغطاء (قدس رسه)،
ّ
وكان باستقبال الوفد الشيخ أمري الشيخ رشيف
نجل اإلمام كاشف الغطاء (قدس رسه)،
املستقبلية
وتبادل الطرفان احلديث عن املشاريع
ّ

املشرتكة بني املركز واملكتبة وتعد هذه الزيارة
إلدامة سبل التعاون إلظهار كنوز مدرسة أهل
النبوة (عليهم أفضل الصالة والسالم)
بيت
ّ
وتراث علامء مدينة احل ّلة ،وواحدة من معطيات
العلمية.
انفتاح املركز حول املؤسسات
ّ

الرتاث احل ّ
يل

ُ
ين
التعايش اإلنسا ّ
يني
يف ضوء التعدّ د الدّ ّ

حتت هذا الشعار حرض وفدُ مركز تراث
اخلويلدي مدير
احل ّلة متم ّثلاً بالشيخ صادق
ّ
السنوي السابع لك ّل ّية
العلمي
املؤمتر
املركز ً،
ّ
َ
ّ
القرآنية الذي ُأقيم برعاية وزير
الدراسات
ّ
التعليم العايل وبإرشاف رئاسة جامعة بابل عىل
املؤمتر
قاعة الشهيد الصدر(قدس) ،وحرض
َ
ُ
الشيخ خالد امللاّ رئيس مجاعة علامء العراق
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ٍ
ضم
مركز تراث احل ّلة ،
شارك
ُ
بمعرض شاملٍ ّ
(إصدارات املركز من صور ملعامل ح ّل ّية ،و ُلقى
فعاليات األسبوع
تراثية) ،جاء ذلك ضمن
ّ
ّ
ُ
الثقا ّ
كلية الزراعة
يف
ّ
السنوي الرابع الذي أقامته ّ
يف جامعة القاسم اخلرضاء ،وتعد مشاركة املركز
فعاليات هي من الثوابت التي
هذه ضمن هكذا
ّ

حيرص املركز من خالهلا عىل إحياء ونرش تراث
املدينة وتعريف طلبة اجلامعات والك ّل ّيات به؛
لكوهنم ُبناة املستقبل ،وقد حتقق هذا حيث شهد
الكلية واملشاركني يف هذه
املعرض تفاعل طلبة
ّ
الثقافية السنو ّية.
التظاهرة
ّ

بسمة الضيوف

ومجع من أساتذة جامعات الفرات األوسط،
ٌ
والثقافية يف مدينة
العلمية
املؤسسات
وممثّلو
ّ
ّ
ّ
وفعاليات
احل ّلة ،وقد اتسم املؤمتر بكلامت
ّ
الشعبي
أشادت بانتصارات اجليش واحلشد
ّ
الوطنية
املقدّ س والتي جاءت بفضل ال ُّلحمة
ّ
التي يتحلىّ هبا املقاتلون ،حيث انطلقت بعدها
البحثية يف قاعات اجلامعة.
جلسات املؤمتر
ّ

استقبل الشيخ صادق اخلويلدي مدير مركز
الدكتور (أبا الفضل خوش منش)
تراث احللة،
ُ
أستاذ الدراسات العليا يف جامعة طهران،
الدولية للدراسات
ومدير مركز التحقيقات
ّ
اإلسالمية
القرآنية يف وزارة العلوم باجلمهور ّية
ّ
ّ
اإليرانية ،واطلع الضيف عىل إصدارات
ّ

َ
الرتاثية ،فيام قدم
وجتول بني معروضاته
املركز،
ّ
الشيخ اخلويلدي اىل الضيف َ
بعض إصدارات
املركز ،مودع ًا ومتم ّن ًيا له طيب اإلقامة يف بلده
الثاين العراق ،وسالمة الوصول اىل بلده.
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في�ض الكفيل
ال����ت����راث احل� ّ
�ل��ي

ال��ت�لاق��ح الفكري
بني ُق ْم ا ُمل َقدّ َسة ِ
واحل ّلة

يشغل الباحثني

القمي من اجلمهور ّية
َح ّل الشيخ حسني الواثقي
ّ
مركز تراث
اإليرانية ،ضي ًفا عىل
اإلسالمية
ُ
ّ
ّ
احللة ،وقد رافق الضيف الدكتور الباحث السيد
مرض سليامن احل ّ
الگرعاوي
يل ،والشيخ عقيل
ّ
مة ِ
مدير مرك ِز العلاّ ِ
وعدد
احلليّ ّ (قدس رسه)
ٌ
ُ
من الباحثني ،وكان باستقباهلم الشيخ صادق
وجتول الضيف ومن
اخلويلدي مدير املركز ً،
ّ

معه بني جنبات مكتبة املركز ،واطلعوا عىل
غزارة املصادر املوجودة فيها ،وأبدى الضيوف
العلمية ،والفكر ّية
إعجاهبم بمنجزات املركز
ّ
لتخرج
غبار الزمن عنها؛
َ
بعد إن أزال باحثو ُه َ
إىل النور من جديد؛ ولتكون بمتناول ُمريدهيا
من الباحثني.

من قم املقدسة

اىل مدينة العلم والعلامء

َ
الغروي
اليوسفي
حممد هادي
زار
ّ
الشيخ ّ
ّ
قم املقدّ سة،
األستاذ باحلوزة
العلمية يف ّ
ّ
والوفد املرافق له من الباحثني وطلبة العلم
مركز تراث احل ّلة ،وكان باستقباهلم الشيخ
ُ
اخلويلدي مدير املركز ًّ ،
لع الوفدُ
صادق
ّ
واط َ
أثنا َء زيارته عىل نشاطات املركز ومشاريعه
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وجتولوا يف
والبحثية يف الشأن احلليّ ّ ،
العلمية
ّ
ّ
ّ
ري من املصادر
مكتبة املركز التي حتوي عىل الكث َ
هبمة باحثي
التارخيية املعتربة ،وأبدى إعجا َبه ّ
ّ
املركز يف إبراز دور مدينة احل ّلة ودور علامئها يف
نرش العلوم واملعارف.

َ
مركز تراث احل ّلة ،العلاّ م َة املحقّقَ
استضاف
ُ
ِ
التأليف
العلم يف
السيدَ حممد رضا اجلال ّيل
ُ
ِ
َ
َ
والشيخ
رب زماين،
والتحقيق،
والشيخ عيل أك َ
ِ
ِ
ِ
الشيعة يف
تراث
مؤسسة
عيل رضا املختار من
قم املقدّ ِ
ُ
ُ
صادق
الشيخ
سة ،وكان باستقباهلم
ّ

تعاون

مدير املركز ًّ ،
لع الوفدُ الضيف
اخلويلدي
ّ
واط َ
ُ
أثنا َء زيارته عىل نشاطات املركز ومشاريعه
والبحثية ،وباركوا جهود باحثي املركز
العلمية
ّ
ّ
يف إبراز دور علامء مدينة احل ّلة يف نرش علوم أهل
البيت األطهار (عليهم السالم).

ٌ
وفد من

إلحياء تراث العلامء

اإلسالمية
اجلمهور ّية
ّ
اإليرانية يف احللة
ّ

زار سامحة العالمة الشيخ عبد احلليم
عوض احل ّ
يل ،مركز تراث احللة ،وكان
باستقباله الشيخ صادق اخلويلدي مدير
املركز ،وتباحث الشيخان مجلة من األمور،
هدفها النهوض برتاث علامء احل ّلة األماجد،
وقد أهدى املركز ً
بعضا من مؤلفاته لضيفه
الكريم ،الذي أبدى إعجابه بنشاطات
والعلمية.
البحثية
املركز
ّ
ّ

بعد إن عاش وفد هيأة املواكب احلسينية يف
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،يف رحاب
اإلمام احلسن املجتبى(عليه السالم) ،وتنسم
عبق الوالدة امليمونة يف املهرجان العارش الذي
أقيم يف مقام رد الشمس يف احللة ،زار الوفد
السيد مصطفى مستجاب الدعوة
املؤلف من ّ
والشيخ قاسم الرتايب ،مركز تراث احللة،
وكان باستقبال الوفد الشيخ صادق اخلويلدي
مدير املركز ،وأطلع الوفد عىل نشاطات املركز
والبحثية ودوره يف إبراز
العلمية
ومشاريعه
ّ
ّ
تراث مدينة احل ّلة الغزير.
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�أ�سرحلية
السيد أبو جعفر القاسم بن احلسني بن معية احلسني
جالل الدين أبو جعفر القاسم:
هو القاسم بن احلسني بن جالل الدين القاسم فاضل ،صدوق " ،وقال فيه صاحب عمدة الطالب:
بن الزكي الثالث ،قال فيه صاحب أمل اآلمل " " :كان جليل القدر فاض ً
ال شاعر ًا " ،ومن شعره:

آل معيـــــــة

• رياض الزويني

مرقد اب راهيم الغمر

النبوة الطاهر (صلوات
 كثرية هي الشواهد التي دللت عىل عمق والء أبناء مدينة احل ّلة آلل بيت ّ
اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،يف زمن كانت تفتقر فيه حياة املجتمع العراقي اىل ثقافة االرتباط
ِ
ِ
الطاهرة وهم أعال ُم اهلداية والقادة اىل اهلل ،والطريق اىل مرضاته ،وقد رسم أولئك
بالعرتة
والتمسك
ّ
األجداد اخلط املستقيم لبلوغ السعادة والغاية التي ألجلها خلقوا ،ومل يقترص هذا عىل أفراد ،إنام
هنضت ألنواره أرس فتحوا بيوهتم وجعلوها روضات للدرس العلمي ،وقد فتح هلم العليم احلكيم
أبواب علمه فحظوا بتوفيقاته ،وما تركوه لنا من آثار علمية خري دليل عىل ذلك ،ومن هذه األرس
كانت أرسة آل معية الديباجية.
وص��ف��ه��م الشيخ
ي��وس��ف كركوش
يف ك��ت��اب��ه ت��اري��خ
احل��ل��ة " ،آل معية
س����ادة حسنيون
من عقب ابراهيم
الشيخ يوسف كركوش
ال���غ���م���ر ك���ان���وا
يسكنون ق�صر اب��ن ه��ب�يرة ث��م سكنوا احللة،
وهم بيت جليل القدر توىل مجاعة منهم النقابة
وصدارة البالد الفراتية " ،وقال ابن زهرة يف غاية
االختصار " ،ذوي النقابة واملنزلة يف العراق ،كان
هلم منزلة البالد الفراتية زمن اخلليفة النارص لدين
اهلل (622-575ه��ـ1225-1179 /م) وكان
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هلم لباس الفتوى أيض ًا ،وهم بيت جليل عظيم
القدر عند الناس يف العراق ".
وذكر ابن عنبة يف كتابه عمدة الطالب" وقد برز
من هذه األرسة العديد من العلامء األعالم منهم
والد السيد تاج الدين السيد قاسم بن احلسني،
وكذلك ول��ده السيد تاج الدين فهو علم من
أعالم عرصه بال مدافع ،له مشاركة يف علوم كثرية
شاعرا ،وكانت
فقيها نساب ًة أدي ًبا
فقد كان عاملًا ً
ً
منزله ممن يقصدها طلبة العلم ،فقد قرأ عليه يف
منزله الشهيد األول حممد بن مكي يوم السبت
احلادي عرش من شوال سنة 756ه��ـ1355/م
كتاب الروضة الذي يتناول مواعظ النبي" .ومن
مشاهري هذه األرسة:

تقاعست دون ممـا حاولته اهلمم
وال امتطأت جوا ًدا يوم معركـــة
وال بلغت من العلياء ما بلـــغ ال
إن كنت رمت سلو ًا عن حمبتكـم
فام الذي أوجب اهلجران يل فلقد
أذاك من بخل بالوصل أم مـــــلل

تاج الدين أبو عبد اهلل جعفر بن معية:

ذك�����ره ال��دك��ت��ور
ح�����ازم احل��ل�ي يف
كتابه احللة وأثرها
العلمي واألديب "
هو السيد أبو عبد
اهلل تاج الدين حممد
الدكتور حازم احليل
ب��ن ج�ل�ال ال��دي��ن
أيب جعفر القاسم بن احلسني بن القاسم بن حممد
بن احلسن بن معية العلوي احلسني الديباجي احليل،
املعروف بابن (معية) ،وهي جدته ألبيه ،كان من
مشاهري علامء العراق وكان فقيه ًا جليل القدر ،نسابة
فاض ً
ال ،حمدث ًا ،مؤرخ ًا ،واسع الرواية ،أديب ًا ،شاعر ًا،
مؤلف ًا ،درس عىل علامء عرصه ،ومنهم :العالمة احليل
احلسن بن يوسف بن املطهر(ت 726ه��ـ) ،وابنه
فخر املحققني فخر الدين حممد بن العالمة احليل
(ت 771هـ) ،وابن اخته أبو تغلب عميد الدين عبد
املطلب بن أيب عبد اهلل احلسني بن حممد بن أيب الفضل

وال سعت يب إىل داعي الندى قـــــدم
وخاننييفالورىالصمصامةاخلذم
إب���ا قبيل وال أدرك���ت شأهنـم
يومـ بظهر الغيب خنتكم
أو كنت ً
تنكرت منكم األخالق والشيــم
أم ليس يرعى ملثيل عندكم ذمــم
أيب الفوارس العلوي ،السوراوي ،وحممد بن حمفوظ
بن وشاح (ت680هـ) ،ونصري الدين القاشاين.
قال عنه احلر العاميل يف أمل اآلمل " :عامل جليل
روى عنه ابن أخته القاسم بن معية " ،وجاء يف غاية
االختصار " :السيد تاج الدين كان أديب ًا شاعر ًا أمه
علوية زيدية من بني كتيلة ،كان سكن احللة املزيدية،
وله وجاهة وتقدم ورياسة وصيت ،أرض يف آخر
عمره فانقطع بداره وتردد الناس اليه وكاتب الناس
باألشعار وكان عيل يكتب بني يديه رقاعه ،وكتبه
مسجعة مضبوطة وأشعاره حسنة ".
وق��ال فيه صاحب العمدة " :النقيب ت��اج الدين
جعفر الشاعر الفصيح لسان بني حسن يف العراق،
حدثني الشيخ تاج الدين حممد ،قال حدثني أيب عن
خاله النقيب تاج الدين جعفر املذكور إنه حدثه قال:
هلجت بقول الشعر وأنا صبي ،فسمع والدي بذلك
فاستدعاين وقال :يا جعفر قد سمعت أنك هتذي
بالشعر فقل يف ه��ذه الشجرة حتى أسمع فقلت
ارجتا ًال شعر ًا:
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ودوح��ة تدهش األبصار نارضة
كأنام فصلت بالترب فــــــي حلل
فاستدعاين وقبل ما بني عيني وأمر
بفرس وثياب نفيسة ودراه��م أمر
بإحضارها يف احلال ،ووهب يل ضيعة
من خاصة ضياعه وقال يا بني استكثر
من هذا فإنا نقصد دار اخلالفة ومعنا
من اخليل وغريها وأنواع التكلفات
ومما ال يتمكن من فعله ،وجييء ابن
عامر بدواته وقلمه فتقىض حوائجه
قبلنا وي��رج��ع اىل ال��ك��وف��ة ونحن
مقيمون بدار اخلالفة مل يقض لنا بعد حاجة ".

حممد بن معية

هو أبو عبد اهلل السيد تاج الدين حممد بن جالل الدين
فقيها،
أيب جعفر القاسم بن احلسني بن معية ،كان عاملًا ً
شاعرا أدي ًبا ،عاملًا باألنساب.
ً
قال فيه صاحب كتاب لؤلؤة البحرين " :وكان السيد
عالمة نسابة فاض ً
ال عظي ًام ،يروي عنه شيخنا الشهيد
رمحه اهلل تعاىل ،وقد ذكر يف بعض إجازاته أنه :أعجوبة
الزمان يف مجيع الفضائل واملآثر" ِ.
وذكره صاحب العمدة " :فمن تصانيفه :كتاب يف
معرفة الرجال خرج يف جملدين ضخمني ،وكتاب هناية
ملكتعنانالفضلحتىأطاعنـــي
وضارت عن نيل املعايل وحوزها
واجريت يف مضامر كل بالغــــــة
ولكن دهري جامح عن مآربــــــــي
ومن غالب األيام فيام يرومــــــــــه
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تريك يف كل غصن جذوة النار
خرض متيس هبــــا قامات أبكار
الطالب يف آل أيب طالب خرج يف أثنى
عرش جملدً ا ضخ ًام قرأت عليه أكثره،
وكتاب الثمرة الظاهرة من الشجرة
الطاهرة أرب��ع جملدات يف أنساب
الطالبيني مشجر ًا ،قرأت عليه بتاممه،
والفلك املشحون يف أنساب القبائل
والبطون ،قرأت عليه كث ًريا مما خرج
منه ،ومل يبلغ من هذا الكتاب إال قري ًبا
من الربع ،وكتاب أخبار األمم خرج
منه واحد وعرشون جملد ًا ،وكان يقدر إمتامه يف مائة
جملد كل جملد أربعامئة ورقة ،وكتاب سبك الذهب يف
سبك النسب خمترص مفيد قرأته عليه بتاممه ،وكتاب
اجلذوة الزينبية خمترص قرأته عليه أول اشتغايل بعلم
النسب مل أقرأ قبلها إال مقدمة خمترصة لشيخ الرشف
العبيديل ،وكتاب تبديل األعقاب ،وكتاب كشف
االلتباس يف نسب بني العباس ،ورسالة االبتهاج
يف احلساب ،وكتاب منهاج العامل يف ضبط األعامل
اىل غري ذلك من كتبه يف الفقه واحلساب والعروض
واحلديث.
ومن أشعاره قوله:
وذللت منه اجلامح املتصعبـــــــا
بسيفي أبطال الرجال فمــــــا نبا
جوادي فحاز السبق فيهم وما كبا
ونجمي يف برج السعادة قد خبـا
تيقن أن الدهر يضحى مغلبــــــا

ترجم له املحقق جعفر سبحاين يف موسوعة طبقات ونصري الدين القاشاين ،وضياء الدين األعرجي،
الفقهاء ،فقال ":كان من أعيان الشيعة ،فقيه ًا ،مؤرخ ًا ،وحممود بن حييى الشيباين ،ووالده القاسم بن معية،
حاسب ًا ،أديب ًا ،شاعر ًا ،واليه انتهى علم النسب يف وكامل الدين الرضا بن حممد اآليب ،وعيل بن أمحد
املزيدي ،وله أساتذة يف الرواية
زمانه ،وكان واسع الرواية،
من علامء أهل السنة.
ع��ار ًف��ا باحلديث ودقائقه،
أش��ه��ر ت�لام��ذت��ه :حم��م��د بن
وعدد مشاخيه تزيد عىل ستني
ً
مكي العاميل ،وهب��اء الدين
شيخا) ".
عيل بن عبد الكريم احلسيني،
أشهر أساتذته :العالمة احليل،
وحممد بن أمحد بن أيب املعايل
وعميد ال��دي��ن األع��رج��ي،
املوسوي ،ومجال الدين أمحد
وحممد بن حمفوظ بن وشاح،
احلسيني بن عنبة ،وحممد وعيل
وعبد الكريم بن ط��اووس،
ولدا الشهيد األول.
وعبد اهلل بن محدويه ،وفخر
ومن رائع شعره قوله:
املحققني والد العالمة احليل،
صورة افرتاضية حممد بن مكي العاميل

العال
يعز عىل أسالفكم يا بني ُ
نوا لكم جمد احلياة فام لكـــــم
َب ْ
أرى أل� ُ
�ف ب� ٍ
�ان ال يقـــــوم هلاد ٍم

إذا نال من أعراضكم شتم شاتم
أسأتم اىل تلك العظام الرمــــائم
فكيف ٍ
ببان خلفه ألــــــــف هاد ِم
بن محزة بن زهرة احلسيني.
تويف النقيب تاج الدين يف احللة ثامن ربيع األول سنة
776هـ ونقل اىل مشهد اإلمام عيل (عليه السالم)،
ودفن فيه.

ترجم له اخلونساري يف روضات اجلنات " :كان من
أعاظم تالمذة العالمة احليل وولده فخر املحققني،
وابن اخته عبد املطلب ،واإلمام األعلم نصري الدين
القاشاين ،وهو من أفخم مشايخ شيخنا الشهيد
األول ".
أبو حممد اسامعيل بن جعفر
وذكر ابن زهرة يف غاية االختصار انقطع آخر عمره هو أحد هذه األرسة العلمية الكريمة ،ويعد من
بمنزله يف احللة فأخذ طالب العلم يرتددون إليه يف الشعراء األفذاذ يف عرصه.
منزله ،وممن درس عليه السيد النسابة تاج الدين حممد
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ملفعا�شوراء

األنصاري
يب اجلليل جابر
ّ
الصحا ّ

• مدير التحرير

يعد اليوم األربعني من النواميس املتعارفة لالعتناء
بالفقيد بعد أربعني يوم ًا من رحيله عن الدنيا،
وبات من املعتقدات الثابتة والراسخة يف املجتمع
اإلسالمي ،ويمكن أن ندرك معنى هذا من خالل
ما يتجىل يف قصة استشهاد اإلمام احلسني (عليه
ال��س�لام) ،يف ال��ع��ارش من
شهر حم��رم ،وأربعينيته يف
العرشين من شهر صفر من
عام  61للهجرة ،حيث بكته
السامء أربعني صباح ًا بالدم،
واألرض بكت عليه أربعني
صباح ًا بالسواد ،والشمس
بكت عليه أربعني صباح ًا
بالكسوف واحلمرة ،ومثل
ذلك فاملالئكة بكت عليه
أربعني صباح ًا ،وج��اء يف
مستدرك الوسائل للنوري،
"عن زرارة عن أيب عبد اهلل الصادق (عليه السالم)،
وك ّلام أمعن اخلطيب أو الشاعر يف رث��اء اإلمام
احلسني (عليه السالم) وذكر مصيبته وأهل بيته
(عليهم السالم) تفتح له أبواب من الفضيلة كانت
مؤصدة عليه قبل ذلك وهلذا اطردت عادة الشيعة
عىل جتديد العهد بتلكم األحوال يوم األربعني من
كل سنة ولعل رواية أيب جعفر الباقر (عليه السالم)
أن السامء بكت عىل احلسني أربعني صباح ًا تطلع
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تلميح إىل هذه املامرسة املألوفة
محراء وتغرب محراء
ُ
بني الناس".
وذكر املجليس يف [ بحار األنوار "،قال الكفعمي
(ق��دس رسه) :إنام سميت بزيارة األربعني ألن
ن من صفر ،وذلك ألربعني يوم ًا
وقتها يوم العرشي 
م��ن مقتل احل��س�ين (عليه
السالم) ،وهو اليوم الذي
ورد فيه جابر بن عبد اهلل
األن��ص��اري صاحب النبي
(ص�لى اهلل عليه وآل���ه) من
املدينة إىل كربالء لزيارة قرب
احل��س�ين (عليه ال��س�لام)،
ف��ك��ان أول م��ن زاره من
الناس ،ويف هذا اليوم كان
رج��وع ح��رم احلسني(عليه
السالم) من الشام إىل املدينة
".
وتروي كتب التاريخ أن أول زائر لقرب احلسني(عليه
السالم) ،بحسب (موسوعة العتبات املقدسة:
جعفر اخللييل  " ،)257/8وذكر الشيخ الطويس
يف رجاله( :إن أول زائر لقرب احلسني (عليه السالم)
يف كربالء هو جابر بن عبد اهلل األنصاري السلمي
اخلزرجي ،الصحايب اجلليل الذي كان مع رسول
اهلل (صىل اهلل عليه واله) ،وشارك يف أكثر حروبه،
وكان كذلك من أصحاب أمري املؤمنني اإلمام عيل

بن ايب طالب ،وولده اإلمام احلسن املجتبى ،ومع
اإلمام احلسني (عليهم السالم) ،وشهد جل مسرية
حياهتم ،وقد روى عنه عبد الرمحن بن سابط قال:
(كنت مع جابر ،فدخل احلسني بن ع�لي ،فقال
رسه أن ينظر إىل رجل من أهل اجل ّنة؛
جابرَ :من ّ
فلينظر إىل هذا ،فأشهدُ أين سمعت رسول اهلل (صىل
هلل عليه وآله) يقوله) ،وهو من أهل املعرفة ،فإن
ا 
فاتته السعادة بفوز الشهادة يف ركاب سبط خاتم
الرسالة ،فليس بغريب عنه أن يشدّ الرحال لزيارة
قربه الرشيف إبراز ًا إ ّياه وخمالفته للسلطة ،وجتديد ًا
للعهد والوفاء ،وهذا العنوان ال ينطبق إ ّال يف رجل
رشيف ذي معرفة كاملة وهو ذلك الصحايب اجلليل
والعارف النبيل (جابر بن عبد اهلل األنصاري) -
املنورة إىل
رضوان اهلل عليه  -الذي رحل من املدينة ّ
سيد الشهداء (عليهالسالم)،
كربالء؛ ألجل زيارة ّ
رصح كثري من العلامء بكونه هو ّأول َمن اكتسب
فقد ّ
رشف عنوان زائر قرب احلسني (عليهالسالم) ،وكفاه
رشف ًا وكرامة وذخر ًا ،وقد يسأل سائل إذا كان جابر

األنصاري من األصحاب وأمد اهلل تعاىل يف عمره
اىل أن عارص اإلمام حممد الباقر (عليه السالم) ،ملاذا
مل يشارك يف معركة الطف ،ويستشهد مع اإلمام
احلسني (عليه السالم) ،ويف هذا يقول الذهبي يف
كتابه (تاريخ اإلس�لام) " :،أن عدم حضور جابر
بن عبد اهلل يف وقعة الطف أنّه كان مكفوف البرص
حينذاك ،وهو بذلك معذور ًا ".
اسمه جابر بن عبد اهلل بن عمر بن حزام األنصاري
صحايب جليل القدر وانقطاعه إىل أه��ل البيت
(عليهم السالم) وجاللته أشهر من أن تذكر ،مات
رمحه اهلل سنة (78هـ) ،وأنه كان بدري ًا أحدي ًا وكان
ممن حيظى من أصحاب رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وال��ه) ،يف مودة أمري املؤمنني (عليه السالم) ،كام
أن الروايات يف فضل جابر كثرية ويكفيه فخر ًا أنه
هو الذي بلغ اإلمام الباقر(عليه السالم) ،سالم
رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله وسلم) ،وكذلك أن
جابر سأل رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)،
الشفاعة يوم القيامة فضمن رسول اهلل (صىل اهلل
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عليه وآله) له ذلك ،وهو أول من
زار اإلمام احلسني (عليه السالم)،
فقد دلت الروايات املتعددة وأقوال
العلامء املحققني أن أول من زار
اإلم��ام احلسني (عليه السالم) يف
كربالء هو الصحايب اجلليل جابر
بن عبد اهلل بن حزام األنصاري،
وذكر ذلك عدد من العلامء ،منهم:
الشيخ املفيد ،قال يف (مسار الشيعة) " :ويف اليوم
العرشين منه كان رجوع حرم سيدنا وموالنا أيب
عبد اهلل (عليه السالم) من الشام إىل مدينة الرسول
(صىل اهلل عليه وآله) ،وهو اليوم الذي ورد فيه جابر
بن عبد اهلل بن َحزام األنصاري صاحب رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) من املدينة إىل كربالء لزيارة
قرب سيدنا أيب عبد اهلل (عليه السالم) ،فكان أول
من زاره من الناس ،والشيخ الطويس يف مصباح
املتهجد ،والعالمة احليل يف كتابه منهاج الصالح،
واملريزا حسني النوري يف كتابه اللؤلؤ واملرجان،
وغريهم من العلامء.
فمجيء جابر إىل كربالء ،قد ثبت
بأكثر من رواية وزيارته له ،وهنا
نذكر روايتني يف هذا الصدد ،أوهلام:
روى املجليس يف (بحار األنوار)،
وع�م�اد ال��دي��ن ال��ط�بري يف كتابه
(بشارة املصطفى لشيعة املرتىض)
احلديث  " ،72بسنده َع ِن الأْ َ ْع َم ِ
ش
َع ْن َع ِط َّي َة ا ْل َع ْوفيِ ِّ َق َ
الَ :خ َر ْج ُت َم َع
(رحمِ َ ُه
َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ الأْ َ ن َْصا ِر ِّي َ
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اللهَّ ُ ) َزائِ َر ْي ِن َقبرْ َ الحْ ُ َسينْ ِ ْب ِن َعليِ ِّ ْب ِن
َأبيِ َطالِ ٍبَ ،ف َلماَّ َو َر ْد َن��ا َك ْر َبلاَ َء َد َنا
َجابِ ٌر ِم ْن َش ِ
اط ِئ ا ْل ُف َر ِ
ات َف ْاغت ََس َل،
وار َت��دَ ى بِ َ
آخ َرُ ،ث َّم
ُث َّم ا ْئت َ
َزَر بِ��إِ َزا ٍر ْ
َفت ََح صرُ َّ ًة ِف َيها ُس ْعدٌ َف َن َث َر َها َعلىَ َبدَ نِ ِه،
ُث َّم لمَ ْ يخَ ْ ُط ُخ ْط َو ًة إِلاَّ َذ َك َر اللهَّ َ تعاىل،
َح َّتى إِ َذا َد َنا ِم َن ا ْل َقبرْ ِ َق َ
الَ :ألمْ ِ ْسنِ ِيه،
َف َألمْ َ ْس ُت ُهَ ،ف َخ َّر َعلىَ ا ْل َقبرْ ِ َمغْ ِش ّي ًا َع َل ْي ِه،
اق َق َ
َف َر َششْ ُت َع َل ْي ِه َش ْيئ ًا ِم َن المْ َ ِاء ،فلماّ َأ َف َ
الَ :يا ُح َسينْ ُ
يب َحبِي َب ُهُ ،ث َّم َق َ
ثَلاَ ث ًاُ ،ث َّم َق َ
الَ :و َأ َّنى
ال َحبِ ٌ
يب لاَ يجُ ِ ُ
اب َو َقدْ ُش ِح َط ْت َأ ْو َد ُاج َك َعلىَ َأ ْث َب ِ
َل َك بِالجْ َ َو ِ
اج َك
َو ُف ِّر َق َبينْ َ َبدَ نِ َك َو َر ْأ ِس َكَ ،ف َأ ْش َهدُ َأ َّن َك ا ْب ُن َخاتم
ني َوا ُ ْب��ن َح ِل ِ
ني َوا ُ ْب��ن َس ِّي ِد المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ال َّنبِ ِّي َ
يف ال َّت ْق َوى
َو َس ِليلِ الهْ ُ دَ ى َو َخ ِام ُس َأ ْص َح ِ
اب ا ْل ِك َس ِاء َوا ْب ُن َس ِّي ِد
ال ُّن َق َب ِاء َوا ْب ُن َف ِ
ون
اط َم َة َس ِّيدَ ِة الن َِّس ِاءَ ،و َما َل َك لاَ َت ُك ُ
َه َك َذا َو َقدْ َغ َّذت َْك َك ُّف َس ِّي ِد المْ ُ ْر َس ِل َ
يت فيِ
ني َو ُر ِّب َ
َح ْج ِر المْ ُ َّت ِق َ
ني َو َر َض ْع َت ِم ْن َثدْ يِ الإْ ِيماَ ِن َو ُف ِط ْم َت
وب
بِالإْ ِ ْسلاَ ِمَ ،ف ِط ْب َت َح ّي ًا َو ِط ْب َت َم ِّيت ًاَ ،غيرْ َ َأ َّن ُق ُل َ
المْ ُ ْؤ ِمنِ َ
ني َغيرْ ُ َط ِّي َب ٍة لِ ِف َر ِاق َك َولاَ َش َّاك ٍة فيِ الخْ ِيرَ َ ِة َل َك،
َف َع َل ْي َك َسلاَ ُم اللهَّ ِ َو ِر ْض َوا ُن ُهَ ،و َأ ْش َهدُ
َأ َّن َ
��ك َم َض ْي َت َع�َل�ىَ َما َم�َض�ىَ َع َل ْي ِه
َأ ُخ َ
��وك يحَ ْ َيى ْب ُ��ن َز َك�� ِر َّي��اُ ،ث َّ��م َج َ
ال
بِ َبصرَ ِ ِه َح ْ��و َل ا ْل َقبرْ ِ َو َق َ
السلاَ ُم
��الَّ :
َع َل ْي ُك ْم َأ ُّي َتها الأْ َ ْر َو ُاح ا َّلتِي َح َّل ْت
بِ ِفن ِ
َاء الحْ ُ َسينْ ِ َو َأ َن َ
اخ ْت بِ َر ْح ِل ِه[ ،و]
الصلاَ َة َوآ َت ْي ُت ُم
َأ ْش َهدُ َأ َّن ُك ْم َأ َق ْم ُت ُم َّ
الز َكا َة َو َأ َم ْر ُت ْم بِالمْ َ ْع ُر ِ
وف َونهَ َ ْي ُت ْم َع ِن
َّ
ين َو َع َبدْ ُت ُم
المْ ُ ْن َك ِر َو َج َاهدْ ُت ُم المْ ُ ْل ِح ِد َ

اللهَّ َ َح َّتى َأ َت ُاك ُم ا ْل َي ِقنيُ َ ،وا َّل ِذي َب َع َث محُ ََّمد ًا بِالحْ َ قِّ
[نبي ًا]َ ،ل َقدْ َش َار ْكن َُاك ْم ِفيماَ َد َخ ْل ُت ْم ِف ِيه.
َق َ
ال َع ِط َّي ُةَ :ف ُق ْل ُت لِه :يا َجابِ ٍر [ويف نسخة :فقلت
جلابر]َ ،و َك ْي َف َولمَ ْ نهَ ْ بِ ْط َو ِادي ً��ا َولمَ ْ َن ْع ُل َج َبلاً َولمَ ْ
فَ ،وا ْل َق ْو ُم َقدْ ُف ِّ��ر َق َبينْ َ ُر ِ
َن ِ�ْض�رْ ْب بِ َس ْي ٍ
ؤوس ِه ْم
َو َأ ْب��دَ انهِ ِ��م َو ُأوتمِ َ ْ َ
��م َو َأ ْر َم َل ِت أزواجهم
��ت أ ْولاَ ُد ُه ْ
ْ
[يف نسخة :األزواج]؟ َف َق َ
ال ليِ َ :يا َع ِط َّي ُةَ ،س ِم ْع ُت
َحبِيبِي َر ُس َ
ول اللهَّ ِ (صىل اهلل عليه وآله) َي ُق ُ
ولَ « :م ْن
��ب َع َم َل َق ْو ٍم
��ب َق ْوم ًا ُحشرِ َ َم َع ُه ْمَ ،و َم ْ��ن َأ َح َّ
َأ َح َّ
ُأشرْ ِ َك فيِ َع َم ِل ِه ْم»َ ،وا َّل ِذي َب َع َث محُ ََّمد ًا بِالحْ َ قِّ َنبِ ّي ًا إِ َّن
نِ َّيتِي َونِ َّي َة َأ ْص َحابيِ َعلىَ َما َمضىَ َع َل ْي ِه الحْ ُ َسينْ ُ (عليه

السالم) َو َأ ْص َحا ُب ُه.
وثانيهامَ :و َق َ
ال َع ِط ّيةُ :ك ْن ُت َم َع َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ َي ْو َم
ين ِم ْن َص َف ٍرَ ،ف َلماَّ َو َص ْلنَا ا ْل َغاضرِ ِ َّي َة ْاغت ََس َل فيِ
ا ْل ِعشرْ ِ َ
ان َم َع ُه َط ِ
اهر ًاُ ،ث َّم َق َ
شرَ ِ َيعتِ َها َو َلبِ َس َق ِميص ًا َك َ
ال ليِ :
ش ٌء ِم َن ِّ
الط ِ
َأ َم َع َك يَ ْ
يب َيا َع َط ّية؟ ُق ْل ُتَ :م ِعي ُس ْعدٌ ،
َف َج َع َل ِم ْن ُه َعلىَ َر ْأ ِس ِه َو َسائِ ِر َج َس ِد ِهُ ،ث َّم َم َشى َح ِافي ًا
َح َّتى َو َق َف ِع ْندَ َر ْأ ِ
س الحْ ُ َسينْ ِ (عليه السالم)َ ،و َكبرَّ َ
اق َس ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
ثَلاَ ث ًا ُث َّم َخ َّر َمغْ ِش ّي ًا َع َل ْي ِهَ ،ف َلماَّ َأ َف َ
ول:
السلاَ ُم َع َل ْي ُك ْم َيا َ
السلاَ ُم َع َل ْي ُكم ،اىل آخر
آل اللهَّ َِّ ،
َّ
الزيارة " ...وذكرها املجليس كذلك يف [بحار
األنوار.]329 / 98 :
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ويف هاتني الروايتني ال يوجد فيهام أي ذكر ملجيء
اإلمام السجاد وأهل بيته إىل كربالء.
قال املجليس :ولعل العلة يف استحباب الزيارة يف
هذا اليوم هو أن جابر بن عبد اهلل األنصاري (ريض
اهلل عنه) يف مثل هذا اليوم وصل من املدينة إىل قربه
الرشيف وزاره بالزيارة التي مر ذكرها ،فكان أول
من زاره من اإلنس ظاهر ًا ،فلذلك يستحب التأيس
به.
ويظهر من استقراء ال��رواي��ات ال���واردة يف هذا
ال��ب��اب أن ج��اب��ر ب��ن عبد
اهلل هو أول زائ��ر للقرب يف
يوم األربعني) ،وتدرجيي ًا،
أصبحت كربالء مزار ًا يؤمه
الكثري من املسلمني بالرغم
من حماوالت املنع والتقييد
واالضطهاد التي ق��ام هبا
األم���وي���ون وم���ن بعدهم
العباسيون ،وق��د أصبح
قرب اإلم��ام احلسني (عليه
ال��س�لام) م��رك��ز ًا لتجمع
الشيعة القادمني من كل
مكان عىل مدار السنة وبخاصة يوم عاشوراء ،وما
ذكره السيد ابن طاووس يف مصباح الزائر حول
زيارة األربعنيَ :يْ��ر ِوي َع ْن َأبيِ محُ ََّم ٍد ا ْل َع ْس َك ِر ِّي
(عليه السالم) َأ َّن ُه َق َ
ات المْ ُ ْؤ ِم ِن مَ ْ
خ ٌس:
«علاَ َم ُ
الَ :
َصلاَ ُة إِ ْحدَ ى َو مَ ْ
خ ِسنيََ ،و ِز َي َار ُة الأْ َ ْر َب ِعنيََ ،وال َّت َخ ُّت ُم
نيَ ،و َت ْع ِف ُري الجْ َ بِ ِ
بِا ْل َي ِم ِ
الرحمْ ِن
نيَ ،والجْ َ ْه ُر بِـبِ ْس ِم اللهَّ ِ َّ
يم» ،وبسبب هذا التجمع ،وه��ذه العالقة
الر ِح ِ
َّ
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الروحية بني سيد الشهداء وأتباعه ،عمد املتوكل
العبايس عىل منع إقامة املآتم احلسينية ،ومنع زيارة
قرب احلسني (عليه ال��س�لام) ،وك��ان بذلك أول
شخص فعل ذلك ،ومل يكتف املتوكل هبذا املنع
بل تطرف يف عدائه للحسني ،وذكره ابن خلكان
يف (وفيات األعيان) ،وابن األثري يف (الكامل يف
التاريخ) ،يف ح��وادث سنة (236ه��ـ = 850م)
فقال " :يف هذه السنة أمر املتوكل هبدم قرب احلسني
بن عيل(عليه السالم) وهدم ما حوله من املنازل
وال���دور وأن يبذر ويسقى
موضع قربه) ".
وج���اء يف (ب��ح��ار األن���وار،
وأعيان الشيعة) " ،عل ًام بأن
املنصور الدوانيقي هو أول
من هدم قرب احلسني ،وجاء
من بعده هارون الرشيد سنة
(193هـ) فهدم القرب وحرث
األرض وقطع شجرة السدر
التي كانت قرب القرب ليمحو
هنائي ًا آثار القرب الرشيف)".
ويف مقاتل الطالبيني" ،
والثالث كان املتوكل وإن ذكر أبو الفرج األصفهاين:
(إن املتوكل هو أول من خرب القرب وهدمه عىل يد
اليهود الذين كانوا معه سنة 233هـ) ".
مل يمنع إرهاب املتوكل الشيعة من امليض يف إقامة
العزاء أو القيام بمراسيم زيارة قرب احلسني (عليه
ٍ
بتحد مبارش ،وبعد
السالم) بل استمروا يف ذلك
اهنيار الدولة العباسية وصعود البوهييني إىل السلطة

يف القرن العارش امليالدي ،جاء معز الدولة البوهيي
(967 – 936م) وكان مع وزيره ابن املهلبي من
الشيعة فأحياها ،وجعل العارش من عاشوراء يوم
حزن وأمل وحرسةّ ،
وعطل الدوام فيه ونرش العزاء.
إن زيارة اإلمام ُ
احلســني "عليه السالم" متتاز بام
جيعلها فــريدة من بني الزيارات بحيث ال يضاهيها

متميزين من
زيارة قطّ ،
وزواره يمتازون بام جيعلهم ّ
بـني ال��زوار بحيث ال يساوهيم زائر أب��د ًا ،واليوم
نرى زيارة األربعينية تغص بالزائرين شوارع كل
املدن من جنوب العراق وشامله ،وغربه ورشقه
اىل كربالء ،حتى سمته أمريكا (األفعى األسود)،
وشهد له املؤالف واملخالف.
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ملفعا�شوراء

ِ
العشق
كربالء
ُ
ري الشع ِر احل ّ
يف ضم ِ
يل

• م.م حممد سامي كريم

املحرم احلرام سنة  61للهجرة ،ويبحث
 إن من يطالع جمريات اليوم العارش من شهر ّ
الشخصيات التي حتدّ ت املوت يف هذا اليوم اخلالد ،وتق ّلدت بقلوب ملؤها
ويد ّقق يف
ّ
الشخصيات باتت مدرس ًة ِّ
لكل
اإليامن والبسالة والشجاعة ،يلحظ ُ أنّ ُك ِّل من هذه
ّ
البرش ّية بدون استثناء ،وتركت ِع ًربا ومعاين يف ِّ
كل مفصلٍ من مفاصلِ اإليامن ،والعبودية
أرسارا كثرية ،ومشاهد لـ (ألطاف)
التارخيية
هلل تبارك وتعاىل ،لذلك محلت هذه امللحمة
ً
ّ
النبي حممد (صىل اهلل عليه واله) ،وال نكثر يف القول فالكثرة والقلة تكاد ال تكون يف بيان
عظمتها ،لذا سأتناول ً
الكونية ،وما جرى عىل
احلليون عن تلك الواقعة
ّ
بعضا ممّا قاله ّ
ابن بنت رسول اهلل (صلىّ اهلل عليه واله) ،اإلمام احلسني (عليه السالم) ،من غدر ،فقال
الربيس احل ّيل:
الشاعر رجب
ّ
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ك���أين ب��م��والي احل��س�ين وره��ط��ه
بكرب البال يف ك��رب�لاء ق��د رمى
وقد حدقت عني الردى حني أحدقت
وقد أصبحوا حلاّ هلم حني أصبحوا
فنادى ونادي املوت باخلطب خاطب
يسائلهم ه��ل تعرفوين مسائ ً
ال
فقالوا نعم أنت احلسني ابن فاطم

حيارى ال ع��ون هناك وال عضد
بعاد وشطت دارهم وسطت جند
ع��ت��اة ع���داة ليس حي�صى هل��م عد
ً
حلوال وال حل لدهيم وال عقد
وطريالفنايشدوا وحاديالردىحيدو
وس���ال دم��ع ال��ع�ين س��ال ب��ه خد
وج��دك خ�ير املرسلني إذا ج��دوا

وأنت سليل املجد كهال ويافعا
إليك إذا عدّ العال ينتهي املجد
ف��ق��ال هل��م إذ تعلمون ف�ما ال��ذي دع��اك��م اىل قتيل فام عن دم��ي بد
فقالوا اذا رمت النجاة من الردى فبايع ي��زي��د ًا أن ذاك هو القصد

وأشار الس ِّيد مسلم احل ِّ
يل إىل املعاين والدروس ّ
الطف كـ (العدل والدفاع عن املبادئ ) بقوله:
التي أعطاها اإلمام احلسني (عليه السالم) يف يوم
ِ
س�يره ِس َي�رَ� ًا
ألقى احلسني لنا يف
ق��د س َّنها م��ث�ًل�اً أع�لى لِ ُ
��ك ِّ
��ل ُعال

أوس َع ْتها الورى بح ًثا وتدوينًا
قد َ
دروس ِع���� ٍز وأب��ق��اه��ا قوانينا
َ
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ويف قصيدة أخرى قال خماط ًبا اإلمام احلسني (عليه السالم):
لقد مضيت وق��د خ َّلفتَها ُم� ُث� ً
لا
ٍ
تضحية للمؤمنني هبا
دروس

�م
ب��ق�ين فينا م��ث��ال ال��ع��زِّ وال� ِ�ع� َ�ظ� ِ
��م
���م َت��ل��ق��ى إىل ُأم� ِ
إذا م��ض��ت ُأم� ٌ

ويكرر عبارة (دروس تضحية) فيقول يف قصيدة أخرى له:
ِّ
خ َّلدهتا ُم ُ��ث� ً
لا للعزِّ ساميــــــــــ ًة
ٍ
تضحية للناس واضح ًة
دروس

وع��ن أس��د ال ّ��ط��ف ،وع��ن��وان احلياة يف مسرية
الشخصية التي يعجز العا ّدون
اإلنسانية اخلالدة،
ّ
ّ
عن إحصاء فضلها ،والواصفون عن وصفها،
لكننا نكتب عنها بمقدار فهمنا القارص املقرص،
فهو حامل راية احلقّ  ،وكبش الكتيبة ،وساقي
ُعطاشى كربالء ،إنّه أبو الفضل العباس(عليه
السالم) ،وما نود خوضه يف حديثنا نذكر ما جاء يف
طيات شعر أهل مدينة احل ّلة املوالية ،فأستعرض
ّ
بي ًتا من شعر ابن اخللفة احل ّ
يل من شعراء احل ّلة يف
انموذجا لقصيدته
القرن الثالث عرش اهلجري،
ً
(احبس ركابك يل فهذا األبرق) ،ونستنتج منه
ً
خميلته الشعر ّية،
بعضا من الصور التي رسمتها ّ
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هل��ا بصفحة س��ف��ر امل��ج��د خَتليدُ
لبس وتعقيدُ
ما ش� َ
�اب إيضاحها ٌ

ٍ
بصورة شعر ّي ٍة
فقد مثّل هذا الشاعر( ،العطش)
ٍ
رائعة ،ألنّه قارن بني وقوف هذا البطل اهلامم
إيثارا
عىل املاء وهو عطشان ،ورفضه للرشب ً
لعطش أخيه احلسني (عليه السالم) ،وأهل بيته
من أطفال ونساء ،وبني ضامئر املوالني وهم شيعة
أمري املؤمنني(عليه السالم) الذين عكسوا هذا
فحسوا ببالغة هذا اإليثار
املوقف عىل حشاشتهم ّ
وعمقه ،وتعاظم يف نفوسهمْ ،
واشتَدّ التفاعل،
فصار القلب مصدر الكالم ،وليس اللسان ،فهي
ُ
(فلسفة العشق) ،فالسياق املضمر يف الصورة
إذ ًا
الشعر ّية ما حصل ح ًقا عند الشاعر بقوله:

وح��ش��اش��ت��ي ك��م��د ًا ت��ق��ي��د مثلام
وإن الشاعر ابن اخللفة استنجد بذلك املنقذ
فارسا يوم ّ
الطف الكوينّ ،إذ أعطى
الذي كان ً
تارخيية عام جرى يف هذا اليوم اخلالد بحزنه،
ملح ًة
ّ
فهو من كشف الكرب عن وجه أخيه احلسني
(عليه السالم) ،يف عرسة سيناريو ّ
الطف ا ّلذي
القهار ،ون ّفذه سيد الشهداء اإلمام
رسمه الواحد ّ
الفارس البطل الذي يردي العدى

فكان أبو الفضل العباس (عليه السالم) ،ما َء
لكل يشء يف اإلس�لام ،إذ لوال ّ
احلياة ِّ
الطف
وأبطاهلا لقتل اإلسالم ،فكانت ُّ
كف أيب الفضل
(عليه السالم)( ،ماء حياة البرش ّية) وما أمجلها
من كف ّقبلها رسول اهلل (صىل اهلل عليه واله)،
حممد (صىل
وال عجب ،وال غرابة يف هذا ،فوجه ّ
َ
الفضل واإلبا
س
أبا الفضل يا من ّ
أس َ

حزنا عىل (العباس) دمعي مطلق
احلسني(عليه ال��س�لام) ،وأعطي أب��و الفضل
العباس (عليه السالم) ،الدور البطويل لقصة
العطش وامل��اء ال��ذي له التأثري األك�بر يف هذه
امللحمة اخلالدة كفارس عز ....من فارس ....
ما بخل عنا
وقد أشار اىل ذلك املعنى بقوله :
م��ن ك��ف��ه م���ايض ال���غ���رار مذلق
اهلل عليه وآله) ،هو وجه ع ّ
يل (عليه السالم) الذي
اختار هذا ّ
الكف ا ّلذي ما زال يروي عطش شيعة
باب
أمري املؤمنني(عليه السالم) ،كيف ال ! وهو ُ
اهلل املؤتى واملأخوذ منه ،وقد صدق الشاعر السيد
القزويني حني قال :
حممد
ّ
ّ
ُ
الفضل إلاّ أنْ تكونَ َل � ُه أبا
أب��ى

حممد (صىل اهلل عليه وآل��ه) ع ّ
يل األكبرَ ْ (عليه
الزكية،
فت أرض كربالء ،هبذه الدماء
وملّا ترشّ ْ
ّ
ّ
أبت إلاّ ْ
شع بقم ِر األقام ِر ،ونو ِر األنوا ِر شبيه السالم) ،والذي راحت له قلوب شعراء احللة
أن ُت ّ
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تعترص ألمَ ً���ا ،وصدحت ملرصعه ،حناجرهم املباركة ،إذ يقول:
الشرّ يفة ،ومنهم السيد صالح احل ّ
يل بقصيدته
ي��ا ن �ّي�رّ ًا ف��ي��ه جت�لى ظلمة الغسق
ون��ب��ع��ة للمعايل ط���اب مغرسها
يا ابن احلسني الذي ترجى شفاعته
أشبهت فاطمة ع��م��را وح��ي��درة
سنانه ول��س��ان ال��ع��ذب ق��د جريا
لو أن جند القضا يف احلرب حاربه
مزقه
ما ص��ال إلاّ وجيش الكفر ّ
هب��م��ة أب����دا م��ا ارت����اع صاحبها
ُ
قافلة العشق يف كربالء وشمخت يف
وسارت
ع ّليني ،ح ّتى تعالت للقرب اإلهل��ي ،والعشق
ٍ
شهيد آخر،
يت ،فأعطت نبض احلب لد ِم
امللكو ّ
بطل كبري ،وم��ش��ارك فاعل واألب���رز يف هذه
امللحمة اخلالدة ،كبري مازال طفلاً بريئًا ،رعدت
السامء حينام رصخ من العطشَ ،ع َل ٌم من أعالم
اإلسالمُ ،أريق دمه الطاهر فبات تكبرية اإلحرام
اإلهلي التي منحها أبوه احلسني
لصالة العشق
ّ
الطاهر(عليه السالم) ِّ
لكل البرش ّية ،لينقذها
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ب��������در ًا ع���ل���ي��� ًا يف ع��ل��اه ب��ق��ي
رقت وراق��ت بضايف العز للورق
وش��ب��ه امح���د يف خ��ل��ق ويف خلق
ش��ج��اع��ة ورس�����ول اهلل يف نطق
ذا للطعان وذا للمنطق الذلق
��ر م��ن��ه��زم��ا م��ن��ه ع�ل�ى ف��رق
ل���ف� ّ
ي��وم الكرهية يف صمصامه احلنق
يلقى امل��ن��اي��ا ب�لا طيش وال قلق
من ظلم الظاملني ،وجور اجلائرين ،فكان ذلك
الر ِضيع (عليه السالم) ،فهو من
النور َع ْبدُ اهلل َ
األنوار التي أف ّلت يف كربالء ،وهوت مرضّ َج ًة
بد ٍم تالقفته السامء ،بعد إن تألألت رقبته الرشيفة
لسهم ٍ
حاقد من سهام الغدر األمو ًية
لتكون هد ًفا
ٍ
روح ُه املباركة ،سائرة عىل هنج
البغيضة ،فسمت ُ
آبائه وأج��دادهَ ،ح َب ْت عىل طريق الشهادة التي
كر َم ُه ُم اهلل هبا ،فأنشد السيد حيدر احليل(رمحه
ّ
اهلل) ،بحقه أبيا ًتا ،قال فيها ّ:

�ورا م��ن ال��ص�بر قلبه
ل��ه اهلل م��ف��ط� ً
ومنعطف أه���وى لتقبيل طفله
لقد ول���دا يف س��اع��ة ه��و وال���ردى
اإلهلي مل َيك ُت ْب لرتاجيديا ّ
الطف
إن األمر
ّ
ْ
املأساوي ،وفريسة
أن تكون هنايتها هبذا الشكل
ّ
لألقالم الرشيرة ،فتكتب ما تشاء ،وكيفام تشاء،
ّ
ألن مشيئة اهلل تبارك وتعاىل أك ُرب من أجندات
األموي ،إذ ابتىل اإلمام ع ّ
يل بن احلسني
احلكم
ّ
ٍ
بمرض يف يو ِم
"السجاد" (عليهام السالم)،
ِ
العرسة ،حال دون مشاركته يف هذه امللحمة،
لسببني :أوهلام ،ليذكر حقيقة الثورة ،وأسباهبا،
وأهدافها ،وفضح يزيد (لع) ،ومن تبعه ،ومنعهم
م��ن تزييف وقائعها ،وال��ث��اين :لكي ال ختلو
األرض من حجة ،فهو اإلمام املعصوم اخلليفة
بعد ِ
أبيه ،إذ أوص��ا ُه يف اللحظات األخ�يرة من
ِ
استشهاده بوصاياه وس ّلمه
حياته الرشيفة قبيل
مواريث النبوة وكانت آخر وصية أوصاه هبا:
(يا بني أوصيك بام أوىص به جدُّ ك رسول اهلل
عليا حني وفاته ،وبام أوىص به جدّ ك ٌّ
عم َك
عيل ُّ
ًّ

ول��و ک��ان من صم الصفا لتفطرا
فقبل م��ن��ه قبله ال��س��ه��م منحرا
وم��ن قبله يف نحره السهم ک�ّب�رّ ا
عمك( ،إ ّياك وظلم من
احلسن ،وبام أوصاين ِبه ُّ
ثم و ّدعه ومىض إىل
ال جيد عليك ً
نارصا إلاّ اهلل)ّ ،
دمه الطاهر وان ُتهكت
املعركة ،التي استبيح هبا ُ
هبا حرمة اإلسالم وضاعت قيم الدّ ين احلنيف
ٍ
من أنفس الناس وتولاّ هم ّ
منحرف شاذ
كل
حيملهم عىل ترك خمافة اهلل وارتكاب املوبقات،
فكانت أخطر مرحلة هي التي أعقبت كربالء،
إلاّ ّ
أن اإلم��ام السجاد (عليه السالم) ،عاش
سني حياته الرشيفة وهو
أربع وثالثون عا ًما من ّ
يصحح ما قد انحرف أو زال ،ولفت األنظار إىل
ّ
ٍ
وج ّذ َر أمور
أمو ٍر
كثرية اختلط حابلها بنابلهاَ ،
ُاخرى يف عقول وضامئر اجلامعة املؤمنة التي حت ّتم
عليها أن حتفظ ِ
االسالم عقيد ًة ونظام ًا ،رشيع ًة
ومنهاج ًا ،فقامت مدرسة اإلمام (عليه السالم)،
ثورة ِ
أسس أبرزها :الرتكيز عىل ِ
ٍ
أبيه
عىل عدّ ِة
ِ
االمام احلسني (عليه السالم) يف ضامئر الناس
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ُ
ألنّه خرج لطلب ِ
آمرا
االص�لاح يف أ ّمة جدّ هً ،
باملعروف ناه ًيا عن املنكر ،داع ًيا لتحكيم دين
اهلل ،وهبذا األسلوب ّ
متكن اإلمام من فضح يزيد
رشعي ِته املزيفة ،وكشف زيف
(لع) ،وقىض عىل
ّ
شعاراته ِ
للنبي
اال
ّ
سالمية العريضة ومزاعم انتامئه ّ
والوحي والرسالة ِ
سالمية.
اال
ّ
وبعد هذا التوضيح اليتيم لقادة ثورة ّ
الطف،
أستجدي معكم اجلرأة لنتس ّلق ُربى الثقافة يف
ِ
قمة جبلِ الص ِ
رب عقيلة بني هاشم احلوراء زينب
جسدت كل معاين اخلري
(عليها السالم) التي ّ
مهمة
والصالح للبرش ّية ُك ّلها ،فكانت رسالتها ّ
ق���د ورث�����ت م���ن أم���ه���ا زي��ن��ب
ست أسامؤه ،أن تكون زينب
وقد أراد اهلل تقدّ ْ
العقائدي
احلوراء (صلوات اهلل عليها) املصداق
ّ
حممد (صلوات اهلل وسالمه
لتطبيق أحكام آل ّ
املعنوي
عليهم أمجعني) ،يف معاين كرم فيضها
ّ
اآلخروي الذي
بيت لكي ُتع ِّبدُ الكامل
إذ إهنا ُس ْ
ّ
كان َع َق َبت َُه يزيد (عليه اللعنة ،وعىل كل الظاملني)،
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لإلنسانية مجعاء.
موجهة
وصعبة فهي ّ
ّ
وعىل الرغم من أن املوصوف وحمل الشاهد أعىل
من أن َن ِص َف ُه ،وهل يوصف البدر بكاملِ ِه ،ونور
لكن هذه السيدة الطاهرة هنلت عذ ًبا
ضياءه؟ّ ،
من نبع أمها فاطمة الزهراء ،وورثت عنها تلك
املعاين فمثّلت جبل الصرب والعطاء يف يوم الطف
احلليون هبذا الشأن الكبري،
األك�بر ،وما ذكره ّ
هو قول الشاعر السيد صالح احل ّ
يل بقصيدته(يا
مدرك الثار) ،ومن هذا البيت ،ننطلق اىل بيان
الصورة الشعر ّية التي أعطاها الشاعر بقوله:
ك��ل ال���ذي ج���رى عليها وص��ار
إذ قالت بعد استشهاد أخيها اإلم��ام احلسني
تقبل م ّنا هذا القربان) ،ال
عليه السالم (يا رب ّ
النبوة من آدم
بل أكثر وأكثر ،فهي ّ
حتملت ثقل ّ
حمم ٍد (صىل اهلل عليه وآله)،
(عليه السالم) ،إىل ّ
رصح القرآن الكريم بقوله ( :وفديناه بِ ِذ ْب ٍح
وقد ّ
َعظيم).

والتنعم هبذه املعاين تشري إىل أن زينب كاجلبل ّ
صور لنا الشاعر السيد مسلم
فالنظر
ُّ
األشم ،وقد ّ
صربت ومل تغضب عىل الرغم من ِّ
كل ما جرى احل ّ
يل بقوله:
عليها من مصائب ،فصربت ص ًربا مجيلاً  ،وكانت
أ زينب هذي ٌ
وقعها عىل
ندبة َّ
عز ُ
ٌ
موقف
أذاق���ك أن���واع امل��ص��ائ��ب
فيا موقف ًا م��ا ك��ان أس�م�ا ُه موقف ًا
�اد ل��س� ٍ
�ان ق��د حكى يف جاللِ ِه
ج��ه� ُ
ٍ
ٍ
صواعق
حرب بحرب
رميت بني
َّ
��م ف��ي��ه ع��رش��ه��م وعريشهم
حت��ط َ
كذا فليكن من كان للدين نارص ًا
وه��ل يحُ�صي ال��ع��ا ّدون ف��ض��ل��ه��ا؟؟! .فهي مل
ُ
األرض ومن
تغضب ،ولو غضبت لساخت
سبح
عليها ،وم��ا بزغت بعدها
شمس ،وال َ
ٌ
ُ
ّ
وجل
عز
قمر ،فهي
وريثة من قال عنهم اهلل ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
الكساء:
حديث
القديس يف
باحلديث
ملالئكتِ ِه،
ّ
ياس َّك َ
ان َسامواتيِ  ،إِنيِّ ما َخ َل ْق ُت
(يا َمالئِ َكتِي َو ُ
َّسام ًء َم ْبنِ َّي ًة َوال َأ ْر ًضا َمدْ ِح َّي ًة َوال َق َمر ًا ُمنِري ًا َوال
ور َوال َب ْحر ًا يجَ ْ ِري َوال
َش ْمس ًا ُم ِضي َئ ًة َوال َف َلكا َيدُ ُ

منطقي إذ م��وق��ع ال����رزء ه��ائِ� ُ
�ل
ُ
ثاكل
ب��ه السبط مثكول وإ ِّن���ك
به ل��ذوي األل��ب��اب الح��ت دالئ� ُ
�ل
واجل��ه��اد م��راح� ُ
ج��ه��ا َد س��ن� ٍ
�ل
�ان،
ُ
����ن ال��ق��ن��اب� ُ
ٍ
�ل
ق��ن��اب��ل
ق����ول دوهن� َّ
ِ
ومعاق ُل
منه ُم
وه���دَّ ت ح��ص��ونٌ ُ
�س � ُه وال���ع���وائِ� ُ
��ل
هت���ون ع��ل��ي��ه ن��ف� ُ
ُف ْلكا َيسرْ ِ ي إِ ّال فيِ محَ ََّب ِة هؤُ ِ
الء َ
ين ُه ْم
اخل ْم َس ِة ا َّل ِذ َ
الك ِ
تحَ ْ َت ِ
ساء).
شمس ُ
الك ِّلُ ،
وك ُّل الشمس
زينب بحقّ
فكانت ٌ
َ
ِ
ِ
فسالم عليها
الكوني ِة.
واخلليقة
اخللق
يف مسرية
ٌ
ّ
شمس ،و َدجى
وأتم الصالة ما بزغت للفج ِر
ٌ
ُّ
وسب َح هللِ
ٌ
ٌ
عارف ما
ناسك ودعى
ل ّليلِ ظلمةّ ،
َفترَ ْ.
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ملفعا�شوراء

رد الشمس

حلية
تلتقي
شخصية ّ
ّ

• عامد احلاج حسن

حامد كعيد اجلبوري

 من ذلك األمس اجلميل ،ومن رحم مدينة احل ّلة الفيحاء ،نبغ كثري ممن رضعوا من
عذب فرات هذه املدينة وتنفسوا عبق رياضها ،وهنلوا من علوم أسالفهم فنشأوا نشأ ًة
علمية وأدبية أرسوا أفكار الباحثني بعطائهم الفكري ،مازالت تعيش يف أذهاهنم ذكريات
كثرية ملدينتهم ،ولكي ال تطوي رياح النسيان هذه الذكريات ،أو أن متوت مع صاحبها،
جاءت جملتنا (رد الشمس) ،التي أصبحت حلقة الوصل بني األمس واليوم ،وواحدة من
معطيات الثقافة التي يتطلع اليها أهل مدينة احل ّلة ،وتضع هذه الذكريات بني يدي أبناء
اليوم ،لتبقى خالدة تتناقلها األجيال عىل مر الزمان ،تبلورها جملتنا بأهبى صورة من خالل
اللقاءات التي جترهيا مع خمتلف الشخصيات،
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ولقائنا يف هذا العدد مع األستاذ الكاتب
والشاعر حامد كعيد اجلبوري ،بدء اللقاء
به بطرح جمموعة من األسئلة عليه ،أوهلا
التعرف عىل بطاقته الشخصية ،حيث قال:
حامد كعيد اجلبوري ،مواليد احللة 1950م
 ،بكالوريوس علوم عسكرية ،عضو احتاد
كتاب االن�ترن��ي��ت ال��ع��رب ،رئيس مجعية
الشعراء الشعبيني  /بابل.

عىل إحياء أمر أهل البيت (عليهم السالم)،
ونرش مظلوميتهم وختليد ذكرهم من خالل
هذه املواكب ،إ ًذا معركة الطف هي القضية
األساس التي تأسست ألجلها هذه املواكب،
وهي واحدة من شعائر اهلل التي أمر بأحيائها
شعائر اهللِ فإهنا ِمن تقوى
يعظم
(ذلك ومن
ُ
َ
ُ
الق ُل ِ
وب) ،وقال اإلمام جعفر الصادق (عليه
السالم) " :أحيوا أمرنا ،رحم اهلل من أحيا
أمرنا " ،إ ًذا فأن من الواجب علينا إحياء
هذه املناسبة بشتى الطرق ،واألساليب ،وإال
فكيف نسمي انفسنا موالني.

العقائدي خلوض غامر احلرب،
االستعداد
ّ
وتعني عمق الوالء ألتباع أهل البيت الطاهر
(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،فض ً
ال
عن أهنا متثل الوقوف مع احلق ونبذ الباطل،
وهذا الدرس األول الذي تعلمناه من هذه
الثورة التي ق��ام هبا اإلم��ام احلسني (عليه
السالم) ،فهو مبدأ احلرية التي أمر اهلل تعاىل
برتسيخها بقوله (ولقد كرمنا بني آدم) وقد
جتسد هذا من خالل املقولة املأثورة لقائد
الثورة أيب األحرار[هيهات م ّنا ّ
الذلة] ،فهذا
املعنى احلقيقي للمواكب احلسينية ،عالوة

قال أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب
(عليه السالم) "،ما اختلفت دعوتان إال
كانت إحدامها ضا ّلة " ،لذلك فأن معركة
الطف هي عسكرية فعلاً ملا برز فيها من قادة
وجنود ،وخيل ،وسالح ،وقتل ،وجرح ،فهي
معركة بكل معانيها ،وقد متثلت بمعسكرين
معسكر احل��ق كله ،قابله معسكر الباطل
يمثل الكفر ،واحلقدِ ،
واخل ّسة ،والغدر ،هلذا
جرت العادة يف أسلوب تصنيف املواكب،
فمنها ما يستعرض اخليول ،والسالح والقتال
(تشابيه) ،واآلخ���ر يستعرض حزنه من

رد الشمس :بعد التعرف عىل شخصيتكم،
نعيش اليوم يف رحاب شهر حمرم احلرام،
ل��ذا ن��ود أن نخصص لقائنا ه��ذا عن
عاشوراء ونسألكم عن الذكريات يف هذه رد الشمس  :نعم الوالء واهلل ،وأنتم نعم
املدينة املوالية يف هذا الشهر ً
بدءا باملواكب امل��وال�ين ح��ق� ًا ،شكر اهلل لكم سعيكم،
احلسينية :فامذا تعني لك هذه املواكب؟
عرفنا م��ن خ�لال بطاقتكم الشخصية
حتمل املواكب احلسينية معاين كثرية :فهي أن��ك عسكري ،وهل��ذا ب��دأت بالعرض
ال��ع��رض العسكري ال���ذي يمثل جانب العسكري ،هل هذه واح��دة من الطبائع
احلق ،ختليد ًا ملعركة الطف الكربى ،وهي التي نمت معك؟
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خالل اللطم عىل الصدور ،ورضب الظهر
بـ(الزنجيل) ،والتطبري ..الخ من احلاالت
االستعراضية ،فهي عسكر ّية ،وتقوم هذه
منسقة ،معلنني حزهنم
املواكب بفعاليات ّ
وأملهم بشكل جماميع وبأشكال منسقة وأنا
أرى أن هذه املواكب هي من أهم أسباب
ختليد ثورة الطف.

رد ال��ش��م��س :متى تأسست املجالس
واملواكب احلسينية بحسب اطالعكم؟

أقيمت جمالس ع��زاء االم��ام احلسني (عليه
السالم) ،بحسب ما ذكرهتا الروايات عن
أهل البيت (عليهم السالم) ،يوم استشهاده
يف العارش من حمرم احل��رام سنة 61ه��ـ ،يف
ضمت م��ن بقي م��ن العرتة
اخليمة التي ّ
الطاهرة من نساء وأطفال ومعهم اإلمام زين
العابدين (عليه السالم) ،وقد ذكرت هذا
احللية تأسيس
يف كتايب (املواكب احلسينية
ّ
وخلود) ،واحلقيقة أن الدور الذي قامت به
عقيلة بني هاشم ،كان له الفضل األكرب يف
إيصال وقائع هذه الثورة الينا فهي (صلوات
اهلل عليها) ،العالمِ ة غري املع ّل َمة ،كام أهنا اختذت
أسلوب ًا بارع ًا يف ختليد ثورة الطف واحلفاظ
عليها من التحريف ،من خ�لال خطبتها
األوىل املشهورة التي ألقتها يف الكوفة عند
وصوهلا مع السبايا بوجه الطاغية الثاين عبيد
اهلل بن زياد يف جملسه ،حيث اظهرت مالمح
الثورة احلسينية وبينت أحقيتها من جانب،
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وفضح الطغمة الغاشمة التي متثلت بيزيد
(عليه لعائن اهلل) ،من خالل ابن زياد (لع)،
وهو املتحكم يف املجلس وقد ذل موقفه ببيان
هذه السيدة الفاضلة ،ويف اخلطبة العظيمة
التي بينت من خالهلا عنفوان الطاعة ألمر
اهلل ،ووقوفهم بوجه جنود الشيطان الذي
متثل بيزيد الذي ذل هو األخر ،عندما عنفته
بكلامهتا فهي (عليها السالم) ،أمرية البيان
فقد قالت له( :أظ َن ْن َت يا يزيد حيث َ
ذت
أخ َ
علينا أقطار األرض وآفاق السامء ،فأص َبحنا
ُنساق كام ُتساق ُ
األس��ارىّ ،
أن بنا عىل اهلل
َهوان ًا وبك عليه كرامة ؟ِ ،
ِ
ابن
أمن
العدل يا َ
ُّ
وسو ُقك
الط َلقاء،
رائر َك وإما َءك َ
ختديرك َح َ
ُ
ِ
بنات رسول اهلل سبايا ،ثم قالت موبخة له:
َعظم َتقريعك،
(إنيّ
ألستصغر َقدْ َرك ،وأست ُ
ُ
لكن العيون َ �ْب�رْع ى،
واستكرب توبيخك!
ّ
والصدور َح ّرى) ،اىل آخر اخلطبة الرشيفة،
( وهنا وقع عظم املصيبة والفاجعة التي
أوقعها يزيد يف آل بيت املصطفى) ،فكان
يف بيت عدوها هذا ،وبأمر من زوجته هند
التي كانت خادمة يف بيت العقيلة زينب،
عندما علمت بام حصل ،أمرت بإقامة العزاء،
وهذا جملس آخر أقيم هلذا املصاب اجللل،
وأش��ارت بعض املصادر ،وما حكوه عىل
املنابر من قبل دعاة احلق أن أول جملس عزاء
عىل اإلم��ام احلسني (عليه السالم) ،أقامه
رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) ،أبان مولده

الرشيف ملا قيل أن جربائيل (عليه السالم)،
ق��ص ع�لى رس��ول اهلل ،م��ا جي��ري ع�لى هذا
املولود الطاهر يف كربالء ،فبكى (صىل اهلل
عليه وآله) ،وأقام له العزاء يف حينه ،وتوالت
جمالس العزاء ،لكن املوالون قد توقفوا عن
ه��ذه املجالس بسبب السياسات التابعة
لألمويني ،والعباسيني ،واستأنفها البوهييون
عند توليهم احلكم سنة352هـ 866م،
وقد أمر معز الدولة البوهيي بغلق األسواق
ونصب القباب ،وجعل يوم العارش من حمرم
يف تلك السنة يوم حزن وقد خرجن النساء
باكيات نائحات ،وكذلك الدولة اإليلخانية
ملا أعلن سالطينهم تشيعهم فأقاموا املواكب
احلسينية.
أما اليوم فقد انترشت هذه املجالس يف كل
العامل ،السيام ال��دول املوالية ألهل البيت
(عليهم السالم) ،منها إيران ،وتركيا ،ولبنان،
واليمن ،وباكستان ،وأفغانستان ،واألقليات
يف كل دول العامل ،منها أمريكا ،وبريطانيا،
وكندا ،والسويد ،واهلند ،وغريها ،أما بلدنا
العزيز العراق ،ويف مدينتنا احللة املباركة
بخاصة ،فكانت منذ متصريها سنة
ّ
495هـ ،فقد كان آل مزيد متشيعني
معتنقني مذهب أهل البيت (عليهم
السالم) ،وكانت املجالس ُتقام علنًا
أي��ام ع��اش��وراء وصفر يف املساجد
واحلسينيات ،وتقام بأسامء حمالهتا

(اجلامعني ،واملهدية ،واالك��راد ،وجربان،
والطاق ،والتعيس ،واجلباويني) ،وهكذا
املناطق التي كانت احللة الفيحاء تتشكل
منها ،وهناك من يرى أن هذه املواكب نشأت
بفاعلية يف منتصف اخلمسينات ،لكن املتتبع
يرى أنهّ ا سبقت هذه السنني فهي تعود اىل
زم��ن االنكليز وبالتحديد سنة 1917م،
فكانت املجالس واملواكب قد شقت طريقها
معا.
ً

رد الشمس :ذكرت يف بداية جوابك أنك
قمت بنرش ما ذكرته يف كتابك ،لكنك مل
تبني لنا أنك باحث ،ومؤلف ،هل أنك
قمت بتأليف كتب ؟ وماهي .
نعم أن��ا باحث ،لكني
عندما أحت��دث عن
قضيتنا الكربى
(ال��ط��ف)،
مل
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أعد أمتالك نفيس ،فأصاب بحزن ودهشة،
وتلتبس عيل األم��ور ،وينخفض مستوى
تفكريي ،عدا مشاعري التي تفضحني هبا
عيوين ،فأنا أعتذر لنسياين ،لكني أقول أنا
مؤ ّلف ،وقد قمت بتأليف ِعدّ ة كتب أذكر
منها :ديوانني األول بعنوان ضمري أبيض،
والثاين اخللود ،وكالمها للشعر الشعبي ،وما
ذكرته سل ًفا وهو كتاب (املواكب احلسينية
تأسيس وخلود).

رد الشمس :نتمنى لك التوفيق الدائم!،
لقد قمت بتوثيق هذه املواكب ،وذكرهتا
يف كتابك ،هل وجدت فرق بالطريقة ..
أم يف التنظيم أم يف الزي الفلكلوري الذي
يرتديه أهل العزاء؟

األداء)
يف
وال��زي القديم
واحل�����دي�����ث
س������������واء يف
امل������واك������ب
أو ه��ي��ئ��ات
ال��ت��ط��ب�ير ،أم��ا
مسألة التنظيم
فرغم التطور
املقدسة عىل
والتفاين يف إقامة هذه الشعرية
ّ
أدق وأكمل وج��ه ،أال أن الضبط القديم
للمواكب أرجح من اآلن ،لوجود مسؤول
واحد يتحمل مسرية هذا املوكب يف األيام
املخصصة يف إداء الشعرية.

أعتقد ال يمكن اجل��زم بأن هناك اختالف رد الشمس :هل هذه الطقوس التي تقيمها
كثري بني مواكب العزاء يف املايض واحلارض ،هذه املواكب يف احللة كانت تمُ ارس بحرية؟

وهذا ما وصل الينا منهم ،أي الطريقة ذاهتا نعم يف زمن االحتالل الربيطاين كانت هناك
التي كانت متارس ساب ًقا هي نفسها نامرسها حرية يف ممارسة هذه الشعائر اىل جميئ الطغمة
اليوم ،سوى بعض املتغريات الفنية يف (الطور البعثية املجرمة ،ورغ��م أين فصلت هذه

الفرتات يف كتايب اآلنف الذكر أال أين أود أن
أشري اليها فاللقاء مع جملتكم املباركة ممتع،
ورشف كبري يل وأنا أحتدث عن قضية هي
حمط فخر واعتزاز لكل انسان رشيف ،فقد
احلليون يامرسون شعائرهم بحرية منذ
كان ّ
الوطني
مرورا باحلكم
االحتالل االنكليزي
ً
ّ
يف العراق ،إال أن يف فرتة (احلكم امللكي)
كانت غالب ًا ما تتأثر بالضغوط السياسية التي
تقوم هبا الوزارة عىل الشيعة آنذاك ،ثم حكم
الزعيم عبد الكريم قاسم وال��ذي كان فيه
انفتاح للشعائر احلسينية ،ولكن بالطبع كانت
هناك رشوط عىل تلك املواكب وموافقات
أمنية وتعهدات مكتوبة بعدم اإلخالل باألمن
أو تسييس الشعارات اخلاصة باملواكب وما
اىل ذلك من أمور ،ومنع حتركاهتا يف الشوارع
ومنع مظاهر التطبري والتشابيه ،إال أن
أصحاب املواكب مل يتقيدوا بتلك القرارات
فكانوا يامرسون شعائرهم بحسب رغباهتم
أما يف زمن احلكم العار ّ
وخصوصا يف
يف،
ً
حكم عبد الرمحن ع��ارف فقد نعمت هذه
املواكب بحرية تا ّمة

رد الشمس :من هم أشهر خطباء املنرب
احلسيني يف مدينة احللة؟

أه���ل البيت
(ع���ل���ي���ه���م
ال����س��ل�ام)،
وق������د ن��ب��غ
فيها خطباء
ك����ث��ي�رون،
وم���ن أشهر
السيد صالح احليل
خطباء املنرب
كان السيد صالح احليل ،رمحه اهلل الذي بقي
صوته مدوي ًا يف ذاك��رة القدماء إذ كان يعد
مدرسة للخطابة ومازالت آثاره ّ
يطلع عليها
ال��ك��ث�ير من
أه��ل احل�� ّل ِ��ة،
وقد سار عىل
هنجه الكثري
من اخلطباء،
وم��ن خطباء
احللة كذلك
الشيخ م ريان
ك���ان السيد
عباس اخلطيب ،والسيد تقي السيد امحد
املوسوي ،والشيخ أمحد أبو شالل ،وأخيه
ّ
الشيخ حممود أبو شالل والشيخ وهاب البزاز،
والشيخ مريان حممد عيل شويليه ،والشيخ
حسن البصري ،والسيد مطر الشاله ،وقد متيز
اجلهوري واحلزين ،وكان
أكثرهم بالصوت
ّ
غالب ًا ما يطلق عىل اخلطيب بـ (الروزخون).

اشتهرت مدينة احل�� ّل��ة يف ك��ل طيف من
والعلمية من علامء أجالء
أطيافها الفكر ّية
ّ
العلمية
خاضوا غامر الفكر وأسسوا املدارس
ّ
والفكر ّية وأب��دع��وا يف احلفاظ عىل تراث رد الشمس :ما خيص تسمية املواكب ،هل
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هي عىل أسامء حمالهتا ،وماهي حركتها ؟

نعم ،جاءت تسميتها عىل أسامء حمالهتا التي
أنشأهتا وحيث أن كل موكب له مكانه الذي
تأسس فيه ،فكان أغلب األماكن التي تضم
املواكب هو أحد املساجد يف كل حملة وكام
يأيت إمجا ً
ال هلا:
ساحة سعيد األمني
مواكب الصوب الكبري :موكب عزاء حملة
لاً
الكراد :وكان يسمى بموكب الفاطميني ،املكتبات ،ثم ساحة سعيد األمني وصو اىل
وينطلق بعد ص�لاة العشاء ،من مسجد الدار الفاطمية وهي (الديوه خانة) للسادة
اخل�ضر ،ويستمر يف س�يره م���رورا بشارع القزاونة ،وكذلك موكب عزاء حملة التعيس
ً
فانه ينطلق من مسجد (أبوالطني) بنفس
الوقت سالك ًا طريق دار السادة (البوهوسة)،
ثم شارع الري وص��ولاً اىل مفرتق الطريق
التقاطع مع شارع(البنزين خانة ،وشارع
عيل عجام) ويستمر اىل تقاطع شارع(أبو
القاسم" املحقق احليل" ـ قد ـ) ،ثم شارع
املكتبات ،مرور ًا بساحة سعيد األمني وصو ً
ال
اىل الدار الفاطمية ،فيام ينطلق موكب عزاء
حملة اجلباويني ،متزامن ًا مع بقية املواكب ،من
مسجد (العالمة ابو القاسم "املحقق احليل"،
ق.س) حتى هناية شارع املسجد ،وهو الشارع
سمي بإسمه (شارع ابو القاسم) ،ثم
الذي
ّ
يتجه يمين ًا نحو شارع املكتبات ،ثم ساحة
سعيد األمني ،وصو ً
ال اىل الدار الفاطمية ،أما
موكبي عزاء حملتي (جربان ،واملهدية) ،فاهنام
جيتمعان بالوقت ذاته وكل بمحطته ويسلكا
طريق (سوق العالوي) ،ويف هناية السوق
يتجهان يمين ًا اىل شارع املكتبات ثم ساحة
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سعيد األمني ،اىل الدار الفاطمية ،وجيتمع أيض ًا
موكبي عزاء حملتي اجلامعني والطاق كل يف
مكانه ،حيث جيتمع موكب اجلامعني مقابل
مسجد البغل ،مقابل مستشفى الوالدة احلالية،
وجيتمع موكب عزاء الطاق أمام مسجد صغري
لـ (آل الشهيب) ،وق��د ُأزي��ل ه��ذا املسجد
لتوسيع شارع املنتجب ،ثم ينطلق املوكبني،
اىل ال��دار الفاطمية ،وهناك مواكب أخرى
مضافة اىل مواكب املحالت الرئيسة يف مدينة
احللة منها (موكب الصفارين ،والعطارين،
وأخ�يرا فأن كل هذه املواكب
والسماّ كني)،
ً
احللية كاملة تلتحم مع بعضها لتكون موك ًبا
واحد ًا ،وتسري اىل هناية العزاء يف حسينية ابن
طاووس (رمحه اهلل) ،وأود أن أشري اىل ترتيب
خروج هذه املواكب ،حيث مل يكن عشوائي ًا إنام رد الشمس :وم��اذا عن مواكب الصوب

برتتيب دقيق من خالل جدول معد من قبل
وجهاء املدينة بالتنسيق مع مسؤويل املواكب
وفق الوقت املحدد ،ويلتزم كل موكب هبذا
اجل���دول ،و ُيعطى الوقت الكايف لوصول
املواكب اىل الدار الفاطمية ،ثم حسينية ابن
طاووس ،وصعود الرادود وقراءة قصيدتني،
األوىل م��ن ج��ل��وس ع�لى األرض(گ���ع���دة)
والثانية(لطم) ،وبعد اك�مال التعزية تعود
املواكب أدراجها اىل حمالهتا بتنسيق رائع ،ودقة
متناهية ،وانسيابية عالية ،وهم يكفكفون دموع
احلزن ،لك ّنهم مل يكتفوا هبذا فال هوادة هلم ،بل
تبقى شوارع احللة مكتظة بالناس فيتنقلون من
حملة اىل ُأخرى مواسني فخر املخدرات ،وجبل
الصرب العقيلة زينب(سالم اهلل عليها).
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گريطعة ،هل هي أقدم املحالت بالصوب
الصغري !
يف الصوب الصغري ثالث مواكب لثالث الصغري ليكون موكبها األقدم بني أقرانه ؟
حم�ّل�اّ ت ،وه��ي حملة الگلج ،وال��وردي��ة،
وگريطعة ،وهي ال ختتلف عن مثيالهتا يف
الصوب الكبري أي��ام ع��اش��وراء ،يف تقديم
مراسيم ال��ع��زاء يف األي���ام ال��ع�شرة األوىل
وحيرض الرادود سيد فتح اهلل العميدي ،ويقرأ
يف اليوم العارش قصيدة للمرحوم شاعر أهل
البيت احليل الكبري( السيد حيدر احليل) وهي
بعنوان (:اهلل يا هاشم أين احلمى) ،وكان بدين ًا
رمحه اهلل ويتصبب عر ًقا ،ويف احدى املرات مل
يكمل القصيدة وأغمي عليه وسقط من عىل
املنرب.

رد الشمس :كام ترى أين
أقلب صفحات كتابك
واط��ل��ع��ت عىل
ب���داي���ة حملة
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احلقيقة إن أقدم مواكب الصوب الصغري هو
موكب الوردية الذي يعود اىل القرن العرشين
من بدايات سنة 1900م ،وقد أرشت اىل
هذا يف كتايب ،وبعده تأسس موكب عزاء
حملة الگلج يف اخلمسينيات من القرن املايض،
ح��وايل 1957م ،لذلك ف��أن موكب حملة
گريطعة يعد الثالث يف قدمه بالنسبة اىل حمال
الصوب الصغري ،حيث تأسس سنة 1962م.

رد الشمس :ماهي بدايات موكب الوردية
باعتباره أقدم املواكب عىل صعيد املدينة؟

ُيعدّ موكب الوردية أقدم موكب ًا يف احللة ،وهذا
القول يعود اىل رجال املحلة من كبار السن،
رمحهم اهلل ،وكان أهل املحلة جيتمعون مقابل
بيوت سلامن أفندي(سلامن الرباك) املعروفة
يف ذلك الوقت ببنائها احلديث ومسقفاهتا
اجلميلة (الطوارم) ،نق ً
ال ملا حدثني به املرحوم
األستاذ قيس عيل آل اسامعيل
ال���س���ام���رائ���ي،

وتشكل جماميع أو بحسب م��ا نسميها مجوع املواكب يف الدار الفاطمية.
(جوگات) ،فتصل اىل ما يقارب لـ ( )14رد الشمس :من هم أشهر روادي��د املنرب
جمموعة (جوگة) ،وتصل كل جمموعة اىل احلسيني يف الصوب الصغري؟
اجل��ي�لاوي،
ما يقارب من ( 40ــ  )50رج�ًل�اً  ،وتتوزع ك��ان احل���اج اسامعيل حم��م��ود
ّ
البديري ،امللقب بـ (عيسى
البيارق (البيارغ) عىل وجهاء املحلة قبل واملرحوم عيسى
ّ
ب��دأ امل��س�ير ،فكان ال��ل��ون األب��ي��ض حيمله أبو الفجل) ،وصاحب ،واملرحوم فاضل
(عبد األمري محادي الطائي) ،وآلل هجول حممد عيل ابو رشيد ،والسيد فتحي العميدي
( بريغان) أمح��ر ،حيمله (جاسم هجول) ،واحل���اج ص�بري ج��اب��ر ،وكلهم م��ن حملة
وأس���ود ،حيمله (جعفر ه��ج��ول) ،وب�يرغ الورد ّية.
(آلل الشهيب) ،وآخر (آلل اجلمل) ،وآخر رد الشمس :وماذا عن حملة الگـلج التي
ّ
للسيد (حسن كاظم السعدي) ،وبريغ (آلل تعد الثانية يف تشكيلة الصوب الصغري ؟
مطلگ) ،وآخر (للجيالويني) ،وبريغ أخرض تضم حملة الگلج ثالثة مساجد ،مسجد
حيمله السيد (عباس العميدي) ومن بعده ال��ف��رات ال��ذي نقض بعد توسعة الشارع
أخوه السيد (ابراهيم العميدي) ،وبريغ حيمله الرئيس ،وكان يقع عىل هنر الفرات ،وهو
احلاج ( هويب رزوقي احلاج عباس) ،وآخر مكان لتجمع املوكب ،والثاين مسجد بيت
آلل الف ّلوجي ،ثم ينطلق املوكب اىل الدار (مال اهلل) ،والثالث مسجد السادة العميديني،
الفاطمية وهي (الديوه خانة) ،مع مواكب ويقع داخ��ل املحلة ،وكانت هل��ذا املوكب
الصوب الكبري ،ثم حسينية ابن طاووس بدايات غري معلنة وأن أغلب شخوص املحلة
بحسب خارطة الطريق التي رسمها وجهاء القدماء كانوا يقولون أنّه تأسس يف هناية احلكم
العثامينّ ،وأن أهل
املحلة للمواكب
املحلة كانوا يقيمون
ب���ع���ب���ور اجل�س�ر
العزاء يف رساديب
القديم ث��م يتجه
ً
بيوهتم خ��وف��ا من
يمين ًا م��ار ًا بفلكة
ب��ط��ش األت�����راك،
ال�شرط��ة القديمة
وك��ان اسمه سابقاً
مقابل األورزدي،
ش��ب��اب
(م���وك���ب
السيد رحيم العميدي
الشاعر وال رادود صاحب عباس اجلمل
م������رور ًا ب��ش��ارع
املكتبات ،ثم ساحة سعيد األمني ليلتقي مع املنتظر) ،واستبدل ليصبح (موكب الوحدة
احليدرية).
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رد الشمس :من كان يرشف عىل موكب
الگلج ؟

القائمون واملرشفون عىل موكب الگلج هم
وجهاء املحلة وعىل رأسهم حجة االسالم
واملسلمني السيد حكيم العميدي (قدس
رسه) ،وبعد وفاته خ ّلفه ولده السيد رحيم
العميدي رمحه اهلل،
وكان شاعر ًا يكتب
امل��س��ت��ه�لات التي
ي��ردده��ا امل��وك��ب،
وكذلك احلاج مال
اهلل وول��ده سامي،
حسني عيل السامل
والسادة العميديني،
والرادود سيد فتحي العميدي ،ورزاق حسن
خنوس ،وغريهم ،وللموكب محلة البيارغ
وأغلبهم الوجهاء والذوات.

رد الشمس :كيف ك��ان ن��زول موكب
الگلج ،ومن هم شعراء املحلة احلسينيني؟

هناك تنظيم دقيق ومتابعة من وجهاء املحلة
وخمتارها ،وكانوا حمرتمني ،وأصحاب قرار
وكالمهم مسموع لدى أبناء املح ّلة ،وكانت
تنزل مخسة (جوگـات) ،أوهلا وأكربها للسادة
العميديني ،والثانية آلل العكام ،والثالثة
لبقية العشائر املنضوية حتت لواء املوكب،
و(جوگتني) للشباب الذين يؤدون اللطم،
أما شعراء املحلة فهم :املرحوم السيد رحيم
العميدي يكتب الفصيح ،واملرحوم السيد
حمسن العميدي ،يكتب الشعر الفصيح
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وال��ع��ا ّم��ي ،وامل��رح��وم احل��اج حسن حمسن
الفياض ،يكتب الفصيح ،واملرحوم حسني
عيل السامل ،واملرحوم صاحب ناجي السامل،
ومن رواديد هذه املحلة الذين ارتقوا املنرب
احلسيني ك��ان :مله صالح املهدي ،فاضل
حممد عيل أب��و رشيد اخل��ي��اط ،عيل موسى
اجليال ،صربي جابر ،اسامعيل اجليالوي
امللقب اسامعيل التتنجي ،وغريهم.

رد ال��ش��م��س :وم���اذا ع��ن م��وك��ب حملة
گريطعة؟

األول مسجد
يف حملة گريطعة مسجدين ّ
املحلة حيث يلتقي به موكب عزاء املح ّلة أمام
ساحة املسجد قرب دكان (جرب االبراهيم)،
ويمتد جتمعهم اىل حافة النهر ،وقد هدم
املسجد يف زمن النظام البائد عقوبة ألهل
املح ّلة الذين شاركوا يف االنتفاضة الشعبانية
املباركة عام 1991م ،والثاين مسجد مقام
اخلرض(عليه ال��س�لام) ،وك��ان املتويل عليه
املرحوم (كاظم ال��رواح) وأوالده ،واليوم
يقف عىل خدمته قارئ القرآن البصري (عبد
الزهرة جليل البريماين).

بعد التجمع يتم رف��ع ب�يرغ امل��ح�� ّل��ة ،وتبدأ
(اجلوگات) يف تقسيم جماميعها( ،فاجلوگة) األوىل
يتقدمها بريغ الطرف الذي حيمله املرحوم ( ظاهر
املاجد الوطيفي) ويكون أبيض اللون حليبي،
يقف بعده جمموعة من وجهاء املحلة ،وهناك أكثر
من جوگة موزعة بني(الويساويني والبريمانني
وسادة املحلة) ،ثم تعقبها جوگات اللطم والتي
تضم كبار السن والشباب والصبية الرافد احلقيقي
ملستقبل املحلة وموكبها.

رد الشمس :م��ن أه��م الشعراء وال��روادي��د
احلسينيني يف حملة گريطعة ؟

ك��ان من شعراء املحلة ،امل��رح��وم سليم شاكر
العزاوي ،وعيل نعمة الركايب ،أما الرواديد فهم:
املرحوم عبد الواحد كاظم العمشاوي( ،اوحيد)،
ومح��زة نايف أبو محيدة ،ومرتىض ه��ادي كاظم
ُ
الشكر ،وعبد احلسني خضري القرييش.

رد الشمس :كلمة أخرية عن املواكب ؟

احللية يف إقامة الشعائر
مل يقترص عزاء املواكب ّ
احلسينية عىل املدينة فحسب ،بل انطلقت امتداد ًا
للعزاء احلسيني إلقامة عزاء أهل البيت (عليهم
السالم) ،خارج حدودها اإلدار ّي��ة  ،كام ذهبت
اىل الكثري من املدن واألماكن التي تتواجد فيها
قبور أهل البيت (عليهم السالم) وأتباعهم وإقامة
ال��ع��زاء فيها مثل النجف األرشف ،وكربالء،
والكاظمية ،وسامراء ،واحلمزة الغريب ،ومدينة
القاسم ،وزيد الشهيد ،واحلمزة الرشقي ،وحتى
مراقد أتباع أهل البيت كـ(رشيد اهلجري) رشق
مدينة الكفل وحجر بن عدي يف حمافظة واسط،
وهم ال ينسون عزاء رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) وبضعته الطاهرة الصديقة فاطمة الزهراء
البتول يف ذك��رى استشهادمها (عليهام السالم)
والتوجه هباتني الفاجعتني األليمتني وتقديم العزاء
اىل أمري املؤمنني سيد األوصياء عيل بن أيب طالب
(عليه السالم).

موكب حملة املهدية يف احلمزة
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ملفعا�شوراء

زيارة األربعني
عام 1926م

حكايات تراثية

ِفطن ُة رجل

من كتاب" الكشكول " لبهاء الدّ ين العام ّ
يل

 من مجلة ما ذكر تاج الدين عن جريدة العراق ،العدد  1929تاريخ /1أيلول1926/م،
فر1345/هـَ :وفد إىل ِ
احل ّلة ألوف من الزوار قاصدين كربالء ألداء
املصادف
ُ
/22ص ْ
داء اإلمام ُ
الش َه ِ
مراسيم الزيارة األربعينية لِ َس ِّي ِد ُ
احلسني(عليه السالم) ،وكان قدوم أكثر
الوافدين مجاعات ..مجاعات ،مشي ًا عىل األقدام لذلك اضطر الكثري منهم إىل املبيت يف
البلدة لالسرتاحة من عناء السفر ،فضرُ بت املضارب و ُاقيمت التعازي يف الشوارع ،وملا
اخليالة يف طريق
رأى املترصف ذلك أوعز إىل ُمديرية الرشطة بإرسال ُث ّلة من الرشطة ّ
احللة وطويريج لـتأمني الطريق ،كام أوعز إىل رئيس البلدية يف وضع حبوب من املاء عىل
الطريق املذكور إلرواء املا ّرين والعابرين.
دخل رجل عىل ابن شربمة القايض ليشهد يف قضية.

فقال له ابن شربمة: ال أقبل شهادتك .
قال الرجل :ولمَِ؟
ِ
ٍ
أحسنت!
فقلت هلا:
كنت فيه،
ّت يف
َ
جملس َ
قال القايض :بلغني أن جاري ًة َغن ْ
سكتت ؟
قلت هلا ذلك حني ابتدأت أ ْم حني
ْ
قال الرجل: ُ
قال القايض :حني سكتت.

استحسنت سك وتهَ ا أهيا القايض.
قال الرجل :إنام
ُ
ت شها َد َت ُه.
َف ُق بِ َل ْ
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مراقد ومزارات

ِ
َ
يفي
ط
ق
ال
إبراهيم
الشيخ
الفقيه
ّ

• عالء عبد احلسني اجلبوري

 من أنوار تاريخ العلامء أدركنا
العلم ،ومن خمطوطة حياهتم املتأللئة
ترسخت يف أذهاننا قيم املعرفة ،ومن
ّ
خالهلا نكشف احلالة العلمية التي
ينبغي أن تتبلور عىل مدى الدهور
بقدر تعلقنا بالدين واملذهب ،وما دمنا
نجد يف أنفسنا حرص ًا وكفاءة فنحن
مداد لتلك الثلة اخلرية من الرجال
الذين انبثقت يف عرصهم ينابيع العلم
إذ نقتبس شعاع هذه األنوار فندوهنا
ونضعها بيد القادم من األجيال،
فهي مسؤولية دائمة الوصل ونكون
قد اكتسبنا أمهية التطور العلمي
حلياة العلامء التي عاشوها ،والسري
قد ًما لتصحيح املسار التارخيي الذي
كاد أن متزق صفحاته حروف الزيغ
والتحريف الذي نراه اليوم حيتل
صفحات خجولة من سجل الزمن.
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يفي
مرقد الشيخ إب راهيم ال َق ِط ّ

ال خيفى أن الوجود االعتباري
للعامل يف زم��ن معني هو مرآة
تعكس نشاطه العلمي ليس
يف زمنه فحسب ،إنام سيكون
رافد ًا من روافد املعرفة عىل مر
العصور ،ويكشف لنا هذا ،انتامء
ذلك املجتمع الديني أو املذهبي
احلسن يف ذلك الزمن ،فنتتبع
(فرات
جريانه وننهل من عذبه،
ٌ
سائغٌ رشا ُب ُه) ،فكان من الطبيعي
أن يشهد التاريخ يف ذلك الزمن،
ويف هذه املدينة أو تلك وهذا
املجتمع أو ذاك ب��روز علامء
وفقهاء ،ومدينة احللة احلارضة
التي شغلت صفحات مرشقة
يف هذا السجل اخلالد بخلود
البرش ،وم��ن أولئك الرجال،

ن��ذك��ر ال��ف��اض��ل(ال��ق��ط��يِ��ف��ي)،
اللقب الذي كان يكتنفه خالل
عمره الرشيف ،فهذه الشخصية
العلمية البارزة والتي هلا أبلغ
األثر يف إثراء احلركة العلمية يف
مدينة احللة باخلصوص ،والعامل
اإلسالمي بالعموم ،هو:

ال��ف��ق��ي��ه ال��ش��ي��خ إب��راه��ي��م
القطيفي

جاء يف موسوعة طبقات الفقهاء
" هو الفقيه الشيخ أبو إسامعيل
إب��راه��ي��م ب��ن س��ل��ي�مان اخلطي
الغروي احليل ".
لقد اعتنى طائفة من العلامء
األعالم برتمجته ودون��وا سريته
يف كتبهم ،وأث��ن��وا عليه الثناء
اجلميل ،ووص��ف��وه بالوصف

ال��ب��ل��ي��غ وأط������روه اإلط�����راء
العجيب ،فقد وصفه صاحب
األمل الشيخ احلر العاميل :بأنه
" فاضل ،عامل فقيه ،حمدث "،
ووصفه تلميذه الشيخ حسني
بن حممد بن عبد النبي البحراين
فقال" الشيخ السعيد وامل��وىل
الرشيد ذو التقوى والصالح،
الذي ليس عليهام مزيد " ،ويف
بحار األنوار للعالمة املجليس:
" ك��ان يف غاية الفضل ،ويف
روض���ات اجل��ن��ات م��ا لفظه:
اإلمام النبيل ،كان عاملًا ،فاضلاً ،
ورع���ا ،من أكابر املجتهدين،
ً
وأع�لام الفقهاء واملحدثني "،
وقال البالذري " :العامل العامل
املشهور ،صاحب املصنفات
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الكثرية ،انتقل من القطيف وقطن النجف ،وكان
أكرب علامئها ،ثم انتقل إىل احللة " ،ونقل بأنه هاجر
وعدَّ من الذين
من احللة إىل النجف ال العكسُ ،
تعهدوا احلركة العلمية يف النجف بعد انقراضها
يف احللة ،وهذه العبارات والشهادة الثمينة عىل
علمه وفضله وورعه وصالحه ،وحصوله عىل
ملكة االجتهاد القدسية ،واستنباط األحكام
الرشعية الفرعية من أدلتها التفصيلية ،مذكورة يف
معجم رجال الفكر واألدب يف النجف ،وأنوار
البدرين.
طيفي ومسقط رأسه
ك��ان مسكن الشيخ ال َق ّ
(القلعة) من القطيف وهي موطن آبائه وأجداده،
ومنزله يف فريق اخلان اللصيق باملسجد املتصل
ببيت نرص اهلل بن مهدي بن نرص اهلل آل أيب وقطن النجف األرشف ،وكان أكرب علامئها ،ثم
السعود.
انتقل منها إىل احللة فلهذا نسب إىل كل منهام
وجاء يف أنوار البدرين :قال " انتقل من القطيف ،" ،وجاء يف لؤلؤة البحرين نق ً
ال عن الرسالة
القطيفي نفسه " :إن
احلائرية للشيخ ابراهيم
ّ
مبدأ مقدمه للعراق كان يف أواخر مجادى الثانية
سنة 913ه����ـ1507/م ،ومن أساتذته الشيخ
سليامن بن عبد اهلل املاحوزي ،والشيخ عيل بن
هالل اجلزائري الكركي ،والشيخ عيل الكركي،
الذي أجازه ،وكانت له مع الشيخ عيل الكركي
مناظرات ومعارضات " ،فقد روى الشيخ عيل
بن عبد العايل الكركي عن اإلم��ام الشيخ نور
الدين عيل بن هالل اجلزائري ،والشيخ املجد
والفاضل املسدد قدوة العلامء الراسخني ،وفخر
احلكامء واملتكلمني ،الشيخ حممد الزاهد الكامل
أيب احلسن الشيخ عيل بن الفاضل حسام الدين
إبراهيم بن أيب مجهور األحسائي صاحب غوايل
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الآليل ،إبراهيم بن احلسن الدراق(الوراق) ،كام
القطيفي يف إجازته لشاه حممود،
رصح به الشيخ
ّ
وك�ما رصح ب��ه يف إج��ازت��ه للموىل حممد أمني
االسرتابادي ً
أيضا ،والوراق هذا هو أحد طرق
القطيفي يف الرواية عن عيل بن هالل اجلزائري،
ّ
وآخرين كام جاء يف كتاب كشكول البحراين.
ج��اء يف كتاب أع��ي��ان الشيعة" ،ومن تالمذة
القطيفي ،الشيخ حسن بن حممد عبد النبي
ّ
ال��ب�لادي ال��ب��ح��راين ،وم��ع��ز ال��دي��ن حممد بن
تقي ال��دي��ن احلسيني األصفهاين (امل�ير حممد
األصفهاين ،واألمري(املري) السيد نعمة اهلل احليل،
والسيد رشيف الدين احلسيني املرعيش التسرتي
والد القايض نور اهلل (نور الدين) الشهيد ،وكريم
الدين الشريازي ،وعبد اهلل املحفوظ بن احلسن بن
عيل بن حمفوظ احلسيني العلوي النسابة الصادقي

الشهري بآل اجلبيل ،ونعمة اهلل بن قريش الرضوي
املشهدي ".
وجاء يف لؤلؤة البحرين " :وقد أجاز عدد من
العلامء منهم :شمس الدين حممد بن (ت��رك)
تركي ،والشيخ منصور بن الشيخ حممد بن تركي،
والفاضل اجلليل شاه حممود اخلليفة الشريازي
األن��ج��ويل ،ومعز الدين حممد بن تقي الدين
احلسيني األصفهاين املعروف ،واملوىل حممد أمني
االسرتابادي ،والسيد الرشيف مجال الدين بن
نور اهلل بن السيد شمس الدين حممد شاه احلسيني
التسرتي والد أو َجدّ القايض الشهيد نور اهلل
القطيفي ،والشيخ
التسرتي ،تاريخ صدورها من
ّ
حسني بن عبد احلميد ،وعيل بن أمحد املنشار بن
حممد بن هالل الكركي والشيخ حممد احلرفويش،
وكريم الدين الشريازي ،والسيد املريزا نعمة اهلل
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مر�آة الرتاث

احليل " .
القطيفي بالشعر ،وكان يكثر من
اهتم الشيخ
ّ
االستشهاد باألبيات الشعرية يف مجيع املواضيع،
القطيفي عاش يف العراق
وهذا غري مستغرب ،ألن
ّ
فكان ينهل من أوساطها الشعرية املزدهرة ،ومما ال
شك فيه أن له مسامهات وإبداعات شعرية مميزة.
وقد ترك لنا الشيخ إبراهيم القطيفي ثروة علمية
تنم عن مدى نبوغه العلمي وتفوقه الفقهي ،وذكر
السيد هادي كامل الدين بكتابه فقهاء الفيحاء" ،
ومن هذه الثروة ،اهلادي اىل سبيل الرشاد يف رشح
ِ
االرش��اد ،ونفحات الفوائد ومفردات الزوائد،
ورسالة يف أحكام الرضا(عليه السالم) ،ورسالة
حمرمات الذبيحة ،ورسالة يف الصوم ،ونقل عنه
يف ّ
َ
االردبييل يف «جممع الفائدة» ،ورسالة يف أحكام
الشكوك ،ورشح األلفية للشهيد واألصل رسالة
فيها ألف حكم من أحكام الصالة ،وتعليقات عىل
الرشائع ،وحتقيق الفرقة الناجية ،ورسالة يف حرمة

صالة اجلمعة يف زم��ان الغيبة ،ورشح األسامء
الرضاعية يف عموم التنزيل،
احلسنى ،والرسالة
ّ
والرسالة احلائرية يف حتقيق املسألة السفرية،
ورشح للمخترص النافع ،مؤلفات القطيفي بقوله
 ،رسالة يف الصوم ،صالة اجلمعة ،تعليقات عىل
رشائع املحقق احليل ،رسالة يف الشكوك ،نفحات
الفوائد ،مساجالت ومناظرات يف مسائل الفقه
مع معارصه الشيخ عيل الكركي العاميل.
تويف الشيخ القطيفي يف احللة بعد سنة 924هـ
ودفن فيها ،وقيل تويف سنة 951هـ ،وقيل غري
ذلك واهلل أعلم،
يقع مرقد الفقيه القطيفي عىل اجلانب األيمن من
املسجد املعروف باسمه ،يف احللة منطقة الطاق سوق
(احلطابات) بالقرب من مرقد العالمة ابن فهد
االحسائي احليل املتويف سنة 841هـ .ويتكون من
غرفة مربعة بمساحة 16م مربع ،يتوسطها الرضيح،
وقد فرش عليها قامش أخرض وال يعلوه شباك.

برج الساعة يف مدينة احل ّلة بني

األمس و اليوم

برج الساعة يف مدينة احللة من معامل املدينة البارزة
وقد نُصب هذا الربج يف الستينيات من القرن
صم مها
املايض ،وهو من األعامل اهلندسية التي ّ
املهندس قحطان املدفعي يف مدينة احل ّل ة ،وقدرت
كلفته آنذاك بـ ( )5000دينار وقام بتمويل املرشوع
املجلس البلدي ،ويقع هذا املعلم يف ملتقى أربعة
ش وارع يف منطقة حي بابل.
السيد هادي كامل الدين
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مراقد ومزارات

مــــــرقــــد

مــــــرقــــد

الشيخ عيل الشافيني

ابن العرندس

الشيخ صالح بن عبد الوهاب املعروف بـ (ابن العرندس) ،كان عامل ًا فاض ً
ال أديب ًا بارع ًاُ ،متضلع ًا يف علمي
الفقه واألصول ،وكان من مشاهري ُشعراء عرصه الذين أبدعوا وأجادوا يف َر ِ
ثاء ومدح النبي وآله صلىّ
اهلل عليه وآله ،هو صاحب القصيدة الرائية التي إن ُق ِرأت حرض اإلمام الغائب (عج)ُ ،له كتاب واحد
هو(كشف الآللئ) .تويف يف احللة يف ُمنتصف القرن التاسع اهلجري تقريب ًا.وقيل :يف حدود 980هـ تقريب ًا
ود ِف َن فيها ،وهذه أبيات من قصيدته الرائية:
ُ
ط��واي��ا نظامي يف ال��زم��ان هل��ا ُ
نرش
قـصائـدٌ مـا خابـت هلـن مـقاصـدُ

يقع مرقده يف احللة ،منطقة جربان ،فرع ا ُملفتي.
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ُيعطرها م��ن ط��ي� ِ
�ب ذك��راك��م نرش
��ر ظ��واه��ـ��ره��ا ُشـكر
بواطـنها مح� ٌ

الشيخ أبو احلسني عيل املل ّقب بالشافيني نسبة إىل قريته شافيا أو شيفيا ،وهي إحدى ُقرى واسط ،وتبعد عنها
حوايل سبعة فراسخ.
بعد دخول املغول إىل واسط سنة 656هـ ودمروها هاجر الشيخ الشافيني من واسط مع أهله ،وسكنوا
مدينة احللة ،ساهم يف نرش مذهب أهل البيت (عليهم السالم) من خالل شعره الذي كتبه يف مدحهم ،تويف
سنة 776هـ يف احللة ،ودفن فيها.
يقع قربه يف حملة اجلامعني ،عىل ض ّفة هنر احللة ،وتبلغ مساحة املزار حوايل 1200م..2
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�أعالم حلية

صفي الدين

• هاشم محزه اليساري

 تبلورت النهـضة األدبيـة فـي احللـة فـي القـرنني الـسابع
والثامن اهلجـريني ،فتوسـعت وازداد عـدد أعالمهـا وازدهرت
هذه املدينة املعطاء هبذه احلركـة األدبية وارتقت ،وكان للشعر
ملعان أكثر ،وقد ذكرها الرحالة ياقوت احلموي يف كتابه معجم
ٌ
البلدان " وللشعراء فيها أشعار كثرية " ،ومن أبرزهم:

صفي الدين حممد ابن الطقطقي :

جاء نسبه يف صفحة املؤلف من كتابه (األصييل)"،
هو الس ّيد الرشيف صفي الدين أبو عبد اهلل حممد
بن تاج الدين أيب احلسن عيل بن شمس الدين
عيل بن احلسن بن رمضان بن عيل بن عبد اهلل بن
موسى بن عيل بن القاسم بن حممد بن القاسم
الرسيّ بن ابراهيم طباطبا بن اسامعيل بن ابراهيم
الغمر بن احلسن املثنّى بن احلسن املجتبى بن عيل
بن أيب طالب(عليهم السالم) ،وأمه من بيت معد
بن عيل املوسوي ،وهو بيت النقابة والرئاسة،
بالطقطقي ،ألن أم السيد
وسمي هذا البيت
ّ
حسن بن رمضان جده األعىل كان أسمها أمرية
بنت الطقطقي ،وهبا عرف البيت ".
وق��ال الشيخ يوسف كركوش يف كتابه تاريخ
احللة " :هو صفي الدين أبو جعفر حممد يعرف
بابن الطقطقي ،ذكر املسترشق الفرنيس (هيوار)
 56ردال�شم�س • �صفر اخلري  1439هـ

أن أرسته استوطنت احللة منذ أيام جده رمضان،
ول��د املرتجم له سنة ( )660ك��ان أب��وه نقيب
العلويني ،ثم وليّ َ صدارة احللة ،وبعد أبيه تولىّ
نقابة العلويني ،وحرض جملسه يف احللة املؤرخ
الشهري ابن الفوطي ،وقد ذكر ذلك يف ترمجة عز
الدين احلسني بن حممد بن حابس احليل ،فقال عنه
يف معجم األدباء :هو سبط الشيخ الفقيه سديد
الدين عبد الواحد الشفائي رأيته يف حرضة املوىل
املعظم صفي الدين أيب عبد اهلل بن النقيب تاج
الدين بن طباطبا سنة ( )687وروى لنا عن جده
الشفائي ،سافر املرتجم له اىل بالد فارس ،وتزوج
ام��رأة فارسية من خراسان ودخ��ل مراغة سنة
(696ه��ـ) ،وصل املوصل وكان ينوي اإلقامة
هبا مدة وجيزة ثم يواصل رحلته غري أن رداءة
اجلو عاقته عن السفر ثم سمع بأمري املوصل فخر
الدين عيسى بن ابراهيم من قبل غازان ،فعزم

عىل مقابلته إذ بلغه عنه أنه رجل ذو فضائل مجة
كام وصفه يف مقدمة كتاب الفخري نسبة اىل هذا
األمري ،ليس للمرتجم له من اآلثار غري مؤلفه يف
التاريخ املسمى الفخري يف اآلداب السلطانية
والدول االسالمية ،ومن تصفحه علم أن املرتجم
له عنده ثقافة أدبية رفيعة خصوص ًا مقدمة كتابه
فهي تدل عىل طول باعه يف السياسة واالجتامع
واألخالق كام نستفيد من تأليفه أنه كاتب جميد
مرتسل ،أسلوبه رصني وكالمه مرشق بالفصاحة
والبالغة ،وما أمجل تلك األشعار التي يستشهد

هبا يف ثنايا الرتسل فتدلنا عىل أنه يتذوق الشعر
الرفيع وما ذكر شعر ًا إال ذكر عروضه ويدلنا
كتابه هذا أن له ثقافة تارخيية عالية شاملة وأحيان ًا
ال يقف أمام األحداث التارخيية وقفة جامدة بل
يعلق ويناقش ويورد األسباب واملسببات فقارئه
ال يشعر حني يقرأه أنه يقرأ كتاب ًا ألف يف الفرتة
املظلمة بل يشعر أنه يقرأ كتاب ًا ألف يف القرن
العرشين من حيث سعة أفق التفكري .وله أبيات
مجيلة ذكرت عرض ًا يف مقدمة كتابه بقوله:
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ليس فضل الفتى عىل الناس يف ثو

ب ودار وبغلة وجلـــــــــــــــــــــــام
إنام الفضــــــل يف تفقد جــــــــــــار
ونسيب وصاحــــــــــــــــب وغالم
وقد استشهد يف كتابه بالشعر الفاريس فهذا يدل
عىل معرفته باآلداب الفارسية " ،وقال كركوش"
عني بنرش كتابه وترمجته مجاعة من املسترشقني يف
أوربا وطبع يف أملانيا ويف غوطا وباريس ،وترجم
اىل الفرنسية وطبع بمطبعة املوسوعات بمرص
ومطبعة الرمحانية بالقاهرة ومطبعة املعارف ،ذكر
األستاذ العزاوي أن االسم األصيل للكتاب(منية
الفضالء يف تواريخ اخللفاء والوزراء) ،كام أشار
اىل ذلك (هندوشاه النخجواين)وهذا ترمجه اىل
الفارسية سنة(724هـ) باسم جتارب السلف".
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وقال احلافظ ابن الدبيثي ":كان الفقيه صفي الدين
أبو جعفر فقيه ًا فاض ً
ال خيرّ ًا ،زاهد ًا ورع ًا ،حمدّ ث ًا
إخباري ًا ،جامع ًا للنسب ،اعتكف بجامع الكوفة
والتجرد ،روى عن
سنني كثرية عىل قدم اخللوة
ّ
آبائه عل ًام كثري ًا ،وكتب املليح ،وضبط الصحيح،
واقتنى الكتب النفيسة ".
وقال السيد مهدي الرجائي جامع ومرتب وحمقق
تتلمذ عليه مجع من أرباب
كتاب (األصييل)ّ "،
املعرفة ،واخ��ذوا عنه شتّى العلوم واملعارف
والتاريخ والنسب ،ومنهم ،العال ّمة كامل الدين
أبو الفضل عبد ال��رز ّاق بن أمحد املعروف بابن
رصح يف
الفوطي الشيباين املتويف سنة(ّ )723
م��وارد كثرية من كتابه ،منها يف جممع اآلداب،
وعزيز الدين أبو جعفر احلسن بن أمحد بن أيب
وعز الدين أبو عبد
منصور اجلرساوي األديبَّ ،
وعز
اهلل احلسن بن حممد بن حاسب احلليّ املقرئّ ،
الدين أبو الفضل عبد العزيز بن مجعة بن زيد
وعز الدين أبو الفضل يونس بن حييى
املوصيلّ ،
بن عبد اهلل اخلالدي النييل اخلطيب ،ورشف الدين
حممد بن عبيد اهلل بن احلسن العبيديل.
وم��ن مشاخيه ،مج��ال الدين أب��و احلسن عيل بن
حممد الدسنجرداين الوزير رتّبه السلطان غازان
كثريا
يف ديوان املاملك سنة (695هـ) وقد حكم ً
الرزاق بن
يف العراق،
واملؤرخ أبو الفضل عبد ّ
ّ
أمحد الشيباين املعروف بابن الفوطي املتوفيّ سنة
(723هـ)صاحب كتاب جممع اآلداب ،وظهري
الدين أب��و احلسن عيل بن حممود ال��ك��ازروين،
ىّ
والعالّمة الفقيه حييى بن سعيد احلليّ
املتوف يف ربيع

أخ��رى مل تصل الينا ،وقد نقل صاحب فوات
الوفيات ترمج ًة عن أحدها ،وجت��ارب السلف،
منية الفالء يف تاريخ اخللفاء وال��وزراء ،وكتاب
لعز الدين عبد العزيز شيخ االسالم
التاريخ أ ّل َف ُه َّ
مجال الدين ابراهيم بن حممد بن سعدي الط ّيبي
الكويف ،وكتاب الغايات جممع اآلداب ".
وجاء يف الكنى واأللقاب للمحدث القمي " ولد
سنة 660هـ ،وتويف ستة  709هـ ،وقيل ." 702
فخار بن معد بن ّ
رثاه السيد شمس الدين ّ
فخار
العلوي النسابة بقوله:

اآلخر سنة(797هـ) ،وفخر الدين عيل بن يوسف
والسيد اسامعيل الكيا املتوفيّ (700هـ)،
البوقيّ ،
والعالّمة عيل بن عيسى األربيل صاحب كشف
الغمة ،والس ّيد الرشيف عبد الكريم بن طاووس
ّ
احلليّ املتوفيّ سنة(693هـ)،وكامل الدين أمحد بن
الضحاك وهو ابن أخت الوزير مؤ ّيد الدين ابن
ّ
العلقمي ،وحممد بن احلسن بن أيب عيل الرازي
ذك��ره املؤ ّلف يف أعقاب احلسني األصغر قال
حدثني شيخ من مشايخ الري.
له مؤلفات كثرية ،فقد مجع ابن الطقطقي بني
الكتابة ،وموهبة اإلنشاء ،وحاز صفات األديب أبا جعفر ّأما ثويت فقد ثــــــــوى
بمثواك علم الدين واحلــــــــــــزم
الذي يلم من كل علم بطرف ،فجاء أسلوبه يف
كتابه واضح ًا ،فيه القوة والدقة ،يذكرنا بأعالم والفهمسيبكيك ّ
حلاملشكلالصعب
ح ّله يشجو ويبكيك البالغة والعلم
الكتاب القدامى كاجلاحظ ،يقسم العبارات
وي��وازن بينها مع يشء يسري من السجع بغري
تكلف ،ويسرتسل برباعة من غري توقف أو تلكؤ
مكثرا من االقتباس القرآين،
يف التعبري عن معانيهً ،
ومضمنًا احلديث الرشيف واألمثال واألق��وال
والشعر ،فجمع أصالة التفكري العلمي إىل مجال
التعبري األديب قد رصف املؤ ّلف عمره الرشيف
يف التاريخ والرتمجة واألنساب واآلدب ومن
(األصييل يف أنساب الطالبيينّ )،
آث��اره القيمة،
ّ
و(الفخري يف اآلداب السلطان ّية) ،و(ال��دول
كبريا
االسالم ّية) الق��ى ه��ذا الكتاب اهتام ًما
ً
منذ إخراجه إىل الناس ،وترجم إىل الفارسية
والفرنسية ،وأصل اسم الكتاب « ُمنية الفضالء يف
تواريخ اخللفاء والوزراء» واشتهر باسم «التاريخ
الفخري» .ويبدو أن البن الطقطقي مؤلفات
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الشيخ محود سلامن اخلفاجي
• حيدر اخلفاجي
 من الثوابت الرضورية التي يتمسك هبا أتباع أهل البيت (عليهم السالم)،
والتي باتت من أولويات مبادئهم وتعيش معهم ،وقد حظوا من خالهلا باخلري
والصالح (املنرب احلسيني)  ،الذي كان ومازال يؤدي دور ًا فاع ً
ال ومؤثر ًا يف
نرش الفكر اإلسالمي احلقيقي ،واإلصالح ،والتنشئة ،والتوعية األخالقية،
وبث القيم السامية ،مستله ًام من ثورة أيب األحرار وداعية الصالح والفالح
اإلمام احلسني (عليه السالم) لذلك دام بقاءه وعال شأنه وصريورته ،فوصل
إىل غاية الرشاد والسداد ،يف رضوان اهلل (تقدست أسامؤه) ،ومن اخلطباء
الذين آثروا املنرب احليل ،وقرصوا حياهتم وجوارحهم عليه هو:

الشيخ محود اخلفاجي.

هو احلاج الشيخ محود بن سلامن بن خليفة بن خليل بن
حسني اخلفاجي ،ولد يف قرية الدوالب جنوب مدينة
احللة ،احدى قرى الشارع السياحي املؤدي اىل قضاء
اهلاشم ّية ،عام (1878م) من عائلة عرفت بانتامئها
احلسيني،
املطلق آلل البيت (عليهم السالم) ،والعشق
ّ
فربز هذا الربعم احلسيني ليجسد هذا الوالء.
تعلم فن اخلطابة عىل مشايخ وعلامء احللة ،ثم انتقل
إىل مدينة النجف؛ لينهل من علوم آل البيت (عليهم
السالم) وشتى املعارف الدينية ،وملا اشتد عضده،
أصبح خطيب ًا حسيني ًا بارع ًا ذو صوت شجي.
ارتقى اخلفاجي املنابر ونرش من خالهلا علوم أهل
البيت ،ونعى اإلمام احلسني(عليه السالم) بأسلوبه
املصور للفاجعة يف قريته والقرى القريبة منها ومعظم
ضواحي احللة ،ويف جملس عائلة أبو احلب وهي عائلة
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ولده احلاج كريم محود

الشيخ محود اخلفاجي

معروفة يف كربالء ،وق��رأ قصة املقتل يف الكثري من
املجالس.
وذكر ولده احلاج كريم محود أنه كان (رمحه اهلل) ،ينقطع
عن عائلته لأليام العرشة األوىل من شهر حمرم احلرام،
فيعود بعد اليوم الثاين عرش من املحرم؛ ليشد رحاله إىل
مدينة البرصة حيث يرتقي املنرب يف مدينة أيب اخلصيب،
ومنها اىل الكويت ،ويعود بعدها اىل أحضان مدينته األم
احللة الفيحاء لتخفف عنه َصبا َبة الشوق هلا ولألهل
واألحبة.
النفس األب ّية واليد
ُع ِ��ر َف احلاج محود بأنه صاحب
ُ
يكرمه صاحب املجلس بأي مبلغ
املعطاء؛ فعندما ّ
يكتفي بنصفه فقط ،حتى إذا كان صاحب املجلس
ميسور احلال ،وهذا دليل واضح عىل أنه يعي القضية
احلسينية.
مفتوحا لكل
واجلدير بالذكر فإن داره كانت مضي ًفا
ً

أقاربه وأبناء قريته ،يساعدهم ويسعى جاهدً ا حلل كل
وقد غارت العينان واحدودب الظهر
النزاعات ،ومل يكن يفرق بني ٍ
أحد وآخر؛ ألنه خلع
ّ
تدس إىل الع ّطار سلعة أهلها
ّ
حب الدنيا عن نفسه ،و زرع روح املح ّبة واألخوة بني
ولن يصلح الع ّطار ما أفسد الدّ هــــر

األخرين.
كان والده املرحوم سلامن بن خليل ،من وجهاء القرية،
فهو ّأول خمتار يف العهد العثامين.
واىل جانب اخلطابة احلسينية ،كان الشيخ محود مؤذنًا
وقارئًا للقران الكريم يف املساجد واألمسيات الرمضانية
التي تقام يف بيوتات احللة.
وملا تقدم به العمر أخذ يعاين من صعوبة االنتقال يف
فرسا كوسيلة للتنقلُ .أصيب
املجالس ،فقد اشرتى ً
احلاج محود بمرض شديد نقله أهله إىل بغداد للعالج
يف إحدى مستشفياهتا ،وملا سأله أحد األطباء قائالً :ما
الذي يعييك ياحاج ،أجابه هباتني البيتني:

ترجي أن تكون فت ّيـة
عجوز ّ

فتبسم احلارضون مجيع ًا ،ألاّ أنّه أراد هبذه األبيات أن
يشري اىل مسألتني ،أوهلا :أنه قد أتعبه الدهر مما القى منه،
حيث إ ّن ُه فقد أحد أوالده وهو املرحوم عبيد احلمود وهو
شاب ،أثر مرض مفاجئ ،والثانية :أنه مو ّدعهم هبذا
املرض ،وما هي إال أيام قليلة اذ ّ
حل احلزن واألسى عىل
حمبي احلسني بفقدهم الشيخ محود اخلفاجي وكان ذلك
يف يوم اخلميس السادس عرش من متوز عام (1957م)،
وقد ش ّيعه أهايل قرية الدوالب ووجهاء مدينة احللة،
بعد عمر ناهز  79عام ًا إىل مثواه األخري بموكب مهيب
إىل النجف األرشف ودفن يف صحن اإلمام عيل (عليه
السالم) بني الرضيح املقدس وباب القبلة؛ وذلك بأمر
من آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم(قدس رسه).
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جــــعـــــــفر

كامل الدين احل ّيل
• أمحد رحيم

 من هالة فكر مدرسة أهل بيت النبوة الطاهر(صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،بزغ نور العلم
ينمقون الكلمة لتتناغم
واألدب ،فاستضاء املجتمع البرشي هبذا النور العظيم ،وقد نبغ فيه أدباء مازالوا ّ
مع مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم فيكون هلا صدً ا يف املتلقي ،وبفضل شعاع ذلك النور ،وعليل نسامت
بساتني قرية السادة التي تبعد عن مركز احللة ما يقارب ( 2كم) تقري ًبا ،القرية الساحرة والغافية عىل الذراع
األيمن لنهر الفرات ،تفتحت قرائح الكثري من الرجال الذين كانوا يتفاخرون ويتبارون بالشعر ،ومما جادت
به قرحية السيد جعفر كامل الدين احليل ،ما كشفته مشاعره وأحاسيسه وهو هيتف بعشقه لألحبة ،الذين
أسكنهم اهلل يف العقول وجعلهم نبض للقلوب ،حممد واله الطاهرين ،إذ بات يتغنى بحبهم ،وما كان يشغله
من حب حسيني جعله يستظل تارة ببساتني قريته ليغوص يف بحر الشعر ،وبني قرب احلبيب لينشد ما كتب له
ويفيض عنده دمعة العشق ،وبني نور العلم يف النجف األرشف للتزود بالعلوم الدينية ،ويف كل هذا كانت
تدور رحى سنني هذا الشاعر.

هو :أبو حييى السيد جعفر بن محد بن حممد حسن
بن كامل بن منصور بن كامل الدين ،ينتهي نسبه إىل
احلسني ذي الدمعة ،إىل احلسني بن عيل بن أيب طالب
(عليهم السالم) ،وتسمى عائلتهم يف احللة بآل كامل
الدين ،األرسة العلوية املعروفة برجاهلا األفاضل.
ولدالشاعرالسيدجعفراحليلسنة1277هـ1861/م،
ونشأ يف كنف هذه األرسة الكريمة املعروفة بالعلم
واألدب ،فصار من أشهر مشاهري شعراء زمانه ومن
األدبية يف عرصه ،فكان عامل ًا ذا منزلة
أركان النهضة
ّ
رفيعة يف األوساط العلمية واألدبية ،ودرس العلوم
الدينية واللغة يف النجف األرشف عىل علامئها أمثال
الشيخ حممد الرشبياين والشيخ حممد نجف ،وأحبه
اجلميع ،لعبقريته ونبوغه.
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اتصل بالسلطان عبد احلميد وأمراء املحمرة ،فكانوا
حيفلون بشعره ويثنون عىل شخصه وجيزلون له
العطاء.
قرض الشعر وهو يف العارشة من عمره ،وكان وافر
العلم ،مجيل املحارضة مع عذوبة يف حديثة تستميل
اجلالسني ،وكان رسيع النظم مع جودة التعبري،
شجاعا.
وحسن اللفظ واملعنى ،كام كان مقدا ًما
ً
له ديوان شعر كبري بعنوان(سحر بابل وسجع
البالبل) ،وهو ديوان ميلء باجلواهر املنضدة يف أكثر
أغراض الشعر وفنونه ،وهو ديوان مطبوع ،حتفل به
املجاميع الشعرية املطبوعة واملخطوطة منها جماميع
آل القزويني ،وقد حققه الشيخ حممد حسني كاشف
الغطاء.

متيز السيد جعفر احل ّ
يل ،يف شعره ،وبدأ يرسق آنذاك ،فهو ييل السيد حيدر احليل يف الرثاء ،وقد أبدع
ّ
األضواء ويسحبها نحوه بمختلف املجالس يف هذا اجلانب بقصيدته التي مطلعها:
واملنتديات الثقافية التي تعقد يف بيوت مراجع الدين
�اح ع� َّ
ل�ي ل��ي� ٌ�ل مظلم
وج��� ُه ال��ص��ب� ِ
ذكر الشيخ اليعقويب يف بابلياته شاعرنا السيد جعفر
احليل ،فقال عنه بأنه شاعر كثري النظم وجميد بأغلب
ما كتب من الشعر ،وكان حياكي أو يقتبس أو َّ
يضمن
بعض ًا من قصائده ممن سبقوه سواء الشعر اجلاهيل
وصو ًال لشعراء جيله.
ومتتبعا ألخبار
ومتابعا
كان السيد جعفر احليل ذك ًيا،
ً
ً
األولني وأحاديثهم ،وترك احللة الفيحاء وهو بسنته
اخلامسة عرش ،ليتجه صوب النجف األرشف حارضة
العلامء ورحم الشعراء ،ودرس الفقه والرشيعة عىل
مر ذكرهم.
والده وأخوته وكبار علامء عرصه ممن ّ
وكان السيد جعفر رسيع البدهية يرجتل البيت والبيتني
شعرا ،وإن
بأحايني ال حتىص ،وكان يداعب أصدقائه ً
ال حتسبوا حية األرض التي التصقت
لكنها من صنوف اجلن مذ ســــمعت

فام كان عىل األستاذ إال أن قام عىل الفور وخلع
عباءته وأهداها للسيد جعفر احليل ،ويف مرة أخرى
رأى مجهرة من الناس وهي تصوب برصها نحو
السامء ،فرفع رأسه معهم فشاهد صقر ًا مفرتس ًا
يطرد محامة يتعقبها وهي حتاول اهلرب من خمالبه
ج����اءت س��ل��ي�مان ال���زم���ان محامة
م��ن علم ال��ورق��اء أن حملكـــــم

َّ
حم�����ر ُم
ع��ل��ي
ورب����ي����ع أي����ام����ي
َّ
ذهب لزيارة أحدهم ومل جيده يرتك له أكثر من بيت
يستحرضه آنيا ،ومن أمجل ما روي عن رسعة بدهييته،
أنه كان يدرس بإرشاف أحد األساتذة بالرشيعة مع
صحبة له ،وكان من املعتاد تعطيل الدروس الفقهية
هنارا وتعطى ً
عوضا عنها مسا ًء بعد
يف شهر رمضان ً
الفطور يف صحن أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب
طالب(عليه السالم) ،وكانت احلرضة العلوية غري
معبدة باآلجر بل كانت عبارة عن أرض رملية ،وأثناء
املحارضة هنض األستاذ مذعور ًا لوجود يشء ما حتته،
وملا هنض وجد حتته أفعى ذهبت دون أن متس األستاذ
بسوء ،فنظر السيد جعفر لذلك وأنشأ قائ ً
ال :
يف حجر سيدنا رام���ت ب��ه فزعا
بالوحي يتىل فجاءته لتســــتمعا
القاتلة ،فرمت بنفسها من سامءها العالية عىل قبة
أمري املؤمنني(عليه السالم) ،ونجت من موت
حمقق ،فكانت هذه الصورة مدعاة ألن يقول السيد
جعفر احليل هذين البيتني:
وامل��وت يلمع يف جناحي خاطف
حرم وأنك ملجأ للـــــــــــــــخائف
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ويروى أن السيد جعفر احليل(رمحه اهلل) ،كان حاد بأجداده (صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني) ،ويف
الطبع ال يرتك له حق ًا إال أخذه ،ومع حدة طبعه كان هذا الباب قال:
لين ًا ،ويتعامل مع السيئة إن بدت ،باحلسنة متأسي ًا
جا ِز اإلساءة باإلحسان إن صدرت
سجية النخل من يرضبه يف حــجر
كذلك الصدف البحري إن فلقــــــوا

ِ
الغضب
من أم��رئ زل��ة تدعو إىل
والر ِ
طب
ج��ازاه عن رضبه بالبرس ُ
ِ
ـــــــــب
الر ِط
أعاله ،كافأهم باللؤلؤ َ

ومن طريف رسعة بدهيية السيد جعفر احليل بقوله هادي كاشف الغطاء للنزهة حول غدير جتمع من
الشعر ارجتا ًال ،ما قاله بعد مطر ربيعي سقى البادية مياه املطر هناك ،لكنه أبى اخلروج معه ،فأنشأ قائ ً
ال :
وطي َب هواؤها ،فدعا صديقه الشيخ العالمة
النجفية ّ
ع��ذي��ري م��ن��ك إذ ت��أب��ى إتباعي
ومــن عجب ب��أن��ك (جعفري)

ع�لى ح��ق وم��ن يل بالعــــــــذير
وت��رغ��ب ع��ن أح��ادي��ث (الغدير)

كتب السيد جعفر احليل بكل أغراض الشعر من وعن رثائه آلل البيت(عليهم السالم) ،فهو كثري
مدح وهجاء ورثاء وغزل وباب إألخوانيات وأجاد نأخذ مثلني ،منه رثائه لإلمام احلسني (عليه السالم)،
بكل ما كتب من أغراض ،والسيد إن رثى يفي املرثي وهي القصيدة التي تذكر دائ ًام من عىل منابر املسلمني
ومنها:
حقه.
ِ
ب��أيب أف��دي قتي ً
بالطفـــــــوف
ال
ي��وم ن���ادى وع�لى السيف أنحنى
فأجابوه ب��أط��راف القنــــــــــــى
ب�ين م��ن يطلب يف ث��ار أبيــــــه
فأحاطت زم��ر األع���داء فيــــــه

ِ
السيوف
م��زق��ت أح��ش��اءه بيض
أهي��ا ال��ق��وم أن��س��ب��وين مــــــن أنا
وإليه زحفت تلك الصــــــفوف
وم��ن أستتبع بالرشك ذويــــــــه
فهو ف��رد وأع��ادي��ه ألــــــــــوف

ورثائه اآلخر لإلمام العباس(عليه السالم) ،يف ميميته يوجد منرب ًا حسيني ًا إال وقرأت هذه القصيدة وهي
العصامء ،وهي أروع ما ُكتب أليب الفضل(عليه طويلة نذكر منها :
السالم) ،عىل رأي أغلب النقاد ورواد املجالس ،وال
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وج���ه ال��ص��ب��اح ع�لي ل��ي��ل مظلـم
وال��ل��ي��ل يشهد يل ب��أين ساهــــر
قلق ًا تقلبني اهلموم بمضجعــي
عبست وجوه القوم خوف املوت
قلب اليمني عىل الشامل وغاص
وثنا أبو الفضل الفوارس نكصا
ما كر ذو ب��أس له متقدمـــــــــــا
ص��ب��غ اخل��ي��ول ب��رحم��ه ح��ت��ى غ��دا
بطل ت��ورث م��ن أبيه شجاعــــة
فأنصاع خيطب باجلامجم والكال
أو تشتكي العطش الفواطم عنده
َ
ول��و أستقى هن��ر امل��ج��رة الرتقى
لو ال القىض ملحا الوجود بسيفه
وهوى بجنب العلقمي فليتـــــــــه
فمشى مل�صرع��ه احل��س�ين وطرفه
��ر موضعا
ق��د رام يلثمه ف��ل��م ي� ّ
أأخ���ي هينيك ال��ن��ع��ي��م ومل أخ��ل
أأخ����ي م���ن حي��م��ي ب��ن��ات حممد
ه��ون��ت ي��ب��ن أيب م��ص��ارع فتيتي
ي��ا م��ال��ك��ا ص���در ال�شري��ع��ة أنني

تويف السيد جعفر يف  23من شهر شعبان عام
1315هـ 1897/م ،وعمره ست وثالثون سنة،
ودفن يف مقربة وادي السالم بالنجف األرشف،
عند قرب والده عىل مقربة من مقام اإلمام املهدي
(عجل اهلل فرجه الرشيف).

ورب���ي���ع أي���ام���ي ع�ل�ي حمـــــــرم
مذ طاب للناس الرقاد وهومــوا
ويعود فكري يف الزمان ويتهــــــــــم
والعباس فيهم ضاحك متـبسم
يف األوساط حيصد بالرؤوس وحيطم
ف����رأوا أش���د ث��ب��اهت��م أن هيــزموا
إال وف���ر ورأس����ه املـــــــتقدم
س��ي��ان أش��ق��ر ل��وهن��ا واألده��ـ��ـ��ـ��م
فيها أن��وف بني الضاللة ترغــــم
فالسيف ينثر واملثقف ينظـــــــــــــــم
وبصدر صعدته الفرات املفعــــــــــم
وط��وي��ل ذاب��ل��ه إل��ي��ه سلـــــــــم
واهلل يقيض م��ا يشاء وحيكــــــم
للشاربني ب��ه ي���داف العلقــــــم
ب�ين اخل��ي��ام وبينه متقســـــــــم
مل يدمه حر السالح فيلثــــــــــم
ترىض بأن أرزى وأنت منعــــــــــم
إن رصن يسرتمحن من ال يرحــــم
واجل���رح يسكنه ال��ذي ه��و َأ ْأل��ـ��م
لقليل عمري يف بكاك متمــــم

مأذنة إالمام العباس(عليه السالم)
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�أعالم حلية

الشيخ احلسن

بنراشداحل ّيل(ت830:هـ1426/م)
• أ.م.د .يوسف كاظم جغيل الشمري

 ازدهر األدب يف مدينة احللة خصوص ًا يف القرنني السابع والثامن اهلجريني فكان للشعر حضور واسع
سجل ج ّلهم دواوين شعر ّية السيام يف أدب الطف ،وكان منهم:
وقد نبغ الكثري من الشعراء ّ

الشيخ تاج الدين احلسن بن راشد احليل
البحراين:

مل حتدّ د لنا املصادر تاريخ والدته إ ّ
ال أنّه كان حي ًا
سنة 830هـ.
قال فيه احلر العام ّ
يل إنّه " :فاضل فقيه شاعر
األفندي " :وقد رأيت يف اسرتاباد
أديب " ،وقال
ّ
من مؤلفاته كتاب مصباح املهتدين يف أصول
الدين ...وكان تأريخ كتابة النسخة سنة ثالث
وثامنني وثامنامئة ،واحلق عندي احتاده مع الشيخ
تاج الدين حسن راشد احليل ألن عرصمها
متقارب والنسبة إىل اجلد شائع" ،وقال ً
أيضا" :
قد رأيت صورة خط الشيخ احلسن بن حممد بن
راشد هذا يف آخر كتاب املصباح الكبري للشيخ

الطويس ...بلغت مقابلة نسخة صحيحة ...يف
سابع عرش شهر شعبان املعظم عن مباحثه سنة
ثالثني وثامنامئة [1427م] ،كتبه الفقري إىل اهلل
تعاىل احلسن بن راشد".
النصني السابقني يمكن القول
من خالل
ّ
أن التأريخ املذكور يف النص األول سنة
883هـ1479/م ،هو ليس بخط احلسن بن حممد
بن راشد احل ّ
النساخ
يل ،بل قد يكون خط أحد ّ
الذين نسخوا الكتاب الذي ألفه احلسن بن حممد
بن راشد احليل ،فنسب اخلط إليه؛ ألنه مؤلفه ،وما
دام صاحب الرياض قد ذكر احتاده مع احلسن
بن راشد احليل ،ت830ً:ـ1427/م ،فمن ذلك
يظهر مصداق توقعاته بأن هذا اخلط املؤرخ سنة

883هـ1479/م هو ليس له.
تتلمذ احلسن بن راشد احليل عىل أستاذه الفاضل
املقداد السيوري احليل ،ت826هـ1423/م
فأصبح من أقرب تالمذته إليه وأبرزهم وذكر
أنّه قد أرخ وفاة أستاذه الفاضل املقداد ،كام
أن أستاذه الفاضل املقداد قرض له قصيدة أو
البهية).
أرجوزة سامها ( :اجلامنة ّ
عارص بن راشد جمموع ًة من رجال الفكر واملعرفة
ومن أمههم :الشيخ الفاضل املقداد السيوري
احليل ،ت826:هـ1423/م ،والشيخ أمحد
بن فهد احليل ،ت841:هـ1438/م ،والشيخ
زين الدين عيل بن احلسن بن حممد بن صالح
اللويزي ،ت857:هـ1453/م ،والشيخ عيل بن
يونس النباطي العاميل ،ت877:هـ1473/م.
علمية منها رحلته من البحرين
كانت له رحالت
ّ
إىل احللة ،فقد نظم الشيخ احلسن بن راشد احليل
البهية) ،ووجد مكتوب ًا عىل
قصيدته( :اجلامنة
ّ
بعض نسخها أهنا( :للشيخ حسن بن حممد بن
راشد البحراينّ) ،ومن خالل هذه الكتابة ال
يستبعد (الطهراين) كونه( :بحراني ًا وانتقل إىل
احللة).
ومن خالل التنقيب عن هذه الشخصية يف
قال الـفـقري احلـسن بن راشـــــــــــد
وهذه الرسالة األلـفيــــــــــــــــــــــــة
يف عام مخسة بعد عرشين مـــضت
سـت مـئات وثـالث ضبــــــــــــــــط ًا
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املصادر التي ترمجت لعلامء البحرين ،كانت هناك
شخصية أخرى باسم( :الشيخ احلسن بن راشد
البحراين) الذي قيل فيه إنّه( :الشيخ اإلمام العالمِ
العالمة الفاضل وحيد دهره وفريد عرصه الشيخ
ابن راشد البحراين ...كان هذا العالمِ معارص ًا
املتوج املعروف بالشيخ
للعالمة الشيخ أمحد بن ّ
مجال الدين البحراين [ت820:هـ1418/م]).
وهبذا تأكد قول صاحب الذريعة بأنه من
املتوج
البحرين؛ ألن عرصه قريب من عرص ابن ّ
معارص له.
البحراين بل هو
ٌ
أما رحلته من احللة إىل النجف األرشف
وكربالء ،فكانت للشيخ حسن بن راشد احليل
رحلة إىل النجف األرشف ،بعد رحلة شيخه
املقداد السيوري مطلع القرن التاسع اهلجري/
اخلامس عرش امليالدي ،ويبدو أنه كان يرتدد بني
احللة والنجف ،وال ندري إذا كان قد ذهب إىل
النجف األرشف قبل سنة (825هـ1422/م)،
فقد نظم هذا العام قصيدته املسامة بـ :اجلامنة
البهية ،وهي أرجوزة نظمها يف مدينة احللة
ّ
وحتوي عىل 653( :بيتا) يف ألفية الشهيد األول
وأرخ هذه األرجوزة يف مطلعها بقوله:
ّ

مبتدءا بـاسـم اإلل��ه الواحــــــــد
ً
نظمتها يف احل��ل��ة السـيـفــــــية
ث��م ث�مان م��ن امل��ئ��ات انـقضــــت
وب��ع��ده��ا مخ��س��ون حت��ك��ي سمط ًا
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مهن و�صناعات
ويبدو أنه أقام يف كربالء ،حيث ذكر األفندي " :قد
رأيت صورة خط الشيخ حسن بن راشد هذا يف
آخر كتاب املصباح الكبري للشيخ الطويس (قدس)
هبذه العبارة وبلغت املقابلة بنسخة صحيحة بخط
الشيخ عيل بن أمحد املعروف بالرمييل وذكر أنه
نقل نسخته تلك من خط عيل بن حممد السكوين
وقابلها يف املشهد املقدس يف احلائر احلسيني،
عمت ميامنه
وكان يف سابع عرش شعبان املعظم ّ
من سنة ثالثني وثامنامئة [ 11حزيران 1427م]،
كتبه الفقري إىل اهلل تعاىل احلسن بن راشد ".
قال فيه األفندي " :الفاضل العامل...من أكابر
وقال(الشبسرتي) إنّه( :من فضالء
الفقهاء "،
ّ
علامء احللة ،وكان فقيه ًا بارع ًا) ،وقيل فيه( :فاضل
فقيه) ،له يف الفقه وأصوله كتــاب( :مصـباح
املهتدين يف أصول الدين) ،ونسخ كتاب( :قواعد
األحكام) للعالمة احليل.
يعد من الشخصيات العلمية املهتمة بجانب
التأريخ ففي نتاجه يف هذا املجال سبق غريه من
أقسمت باملرشفيات الرقـــــــــــــاق
لقد نجى من َلظى نار َ
اجلحيم غـــد ًا
ولوال حدود مراضية ملا انتصـــبت
سل يوم بدر وأحد والنضري وصفني
وسل به العلامء الراسخني تــرى
قل فيه واسمع به وانظر اليه جتد
يا من ترى انه بخطى مناقب اهل
لقد َو َجدت مكان القول ذا سعـــــة
أو ال فسل عنهم ِ
الذكر احلكيم جتد
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مفكري احل ّلة ،وكانت صنعته املميزة يف جمال
ِّ
التأريخ أنّه كان غالب ًا ما يكتب تأرخيه بالشعر،
وصف بالقول بأنه( :مؤرخ فقيه ...شاعر).
له يف التأريخ كتاب :أرجوزة يف تأريخ امللوك
واخللفاء ،وله أيض ًا :أرجوزة يف تأريخ القاهرة.
قال عنه القمي " :فاضل فقيه شاعر أديب صاحب
أشعار".
له قصائد عديدة يف رثاء ومديح أهل البيت ()
سامها( :احلليات الراشديات) ،وله أرجوزة
البهية) قرضها شيخه الفاضل
سامها( :اجلامنة
َّ
املقداد السيوري ،وذكر القمي أن تأريخ نظمه
اجلامنة سنة 825هـ1422/م وعدد أبياهتا ،653
وأرخ ذلك يف اجلامنة املار ذكرها.
له مؤلفات أدبية وشعرية كثرية منها :مرثية
اإلمام احلسني()أرجوزة شعرية يف تأريخ امللوك
الفية الشهيد(حممد بن
واخللفاء ،وأرجوزة يف نظم ّ
مكي) ،قال مادح ًا أمري املؤمنني(:)
وباجلرد العتاق وبالوخادة الذللِ
ٍ
م���وال ل�لإم��ام عيل
يف احل�شر ك��ل
وال استقامت قناة الدين من ميلِ
وخيرب واالح��زاب واجلمـــــــــلِ
عن يف رجــــــــــــــلِ
له فضائل ما جمُ ِ َ
ِ
املسامع واألفواه واملقــــــــــــــلِ
ملئ
البيت طر ًا عىل التفصيل ُ
واجلمــــــــلِ
ف��ان وج���دت لسانا ق��ائ�لا فقـلِ
(يفطلعةالشمسمايغنيكعن ُزحلِ )

القندرجي

صانع األحذية ،انقرضت
هذه املهنة بعد دخول مصانع
األحذية امليكانيكية واندثرت
يف مدينة احللة ،والقندرجي،
كلمة تركية تركت آثارها عىل
هذه املهنة يف املجتمع احليل.

العربنجي
يسمى يف اللغة (احلوذي)،
هو سائق العربات التي جترها
احليوانات ومنها ،الربل الذي
تسحبه اخليول ،وهي مهنة
قديمة كانت قائمة يف مدينة
احللة ،انقرضت يف سبعينيات
القرن املايض ،بعد دخول
السيارات.
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معامل حلية

قنـــــاقيــــــا

من قرى احلـــلة
• محدي عوض

غريب وقديم ورد يف
اسم ٌ
كثري من الكتب والبحوث
ال�ت�راث���ي���ة ،ف�ل�ا ي��ع��رف��ه
إال القليل ،وم��ن ه��واة
ال�تراث وعاشقيه ،وربام
يسأل عنه بعضنا البعض
اآلخ����ر ،ومل���ن ي��ع��ود!،
املحقق حممد عيل اليعقويب
وقد يتشوق القارئ للوصول ملعرفته ،فهو يكتب تارة
(قناقيا) ،وتارة أخرى قناقية ،بحسب ما ورد يف تاريخ
الغياثي ،وقد ورد كذلك يف رسالة بعثها الشيخ حممد
يونس اجلليحي احلسكي النجفي اىل الشيخ جعفر بن
الشيخ خرض (املتويف عام 1228هـ) ،باسم (قالقل)،
وهو اسم لقرية من قرى احللة اجلنوبية ،مل نعثر عىل
ذكرها يف كتب معاجم البلدان غري أن اسمها ورد يف
بعض الصكوك القديمة ،كام ورد ذكرها يف حكومة
املشعشعني وهذه القرية تعرف اليوم بـ (جناجة) وهي
املوطن األصيل ألل كاشف الغطاء.
تقع قرية جناجة عىل الضفة اليمنى من هنر الفرات يف
نقطة تبعد مسافة تسعة أميال جنوب مدينة احللة ،وهي
من قرى العذار القديمة املشتهرة بزراعة النخيل.
ويف حوادث عام 1078هـ ،توجه واىل بغداد الوزير
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مصطفى باشا من احللة اىل قناقية ،ومنها ذهب لزيارة
قرب أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم )
ممرا للمسافرين
وكانت قناقيا أو جناجة كام تسمى اليوم ً
الذين يقدمون من النعامنية والكوت واحلي اىل مدينة
النجف األرشف ،لقرص املسافة بينها وبني النجف،
وهلذا السبب ذهب مصطفى باشا اىل زيارة النجف ومل
يذهب من احللة ،وللسبب نفسه أخرج صدر هنر الشاه
(املكرية) من نقطة تقع عىل نحو من مخسة كيلو مرتات
من مقدم هذه القرية التي ما تزال عامرة اىل يومنا هذا،
وإليها ينسب مجاعة من العلامء منهم الشيخ خضري بن
حممد حييى اجلناجي املالكي املتوىف عام 1180هـ ،والد
املجتهد األكرب الشيخ جعفر كاشف الغطاء (املتوىف
1228ه��ـ)  ،وول��د فيها الشاعر واملحقق حممد عيل
اليعقويب ،صاحب كتاب البابليات.
كام أنجبت هذه القرية الصغرية أرس ًا علمي ًة نذكر منها،
أرسة آل حديد ،علوية ،حسينية ،وهي منترشة يف احللة
وكربالء ،وبعضهم ذكر يف كتب األدب ،منهم تاج
الدين بن حديد (املتوىف 827هـ) ،وليّ الوزارة للسلطان
(أوب�سي) اجلالئري ،والسيد عىل احلديدي من أدباء
القرن احلادي عرش اهلجري املرتجم يف كتاب البابليات
للمرحوم الشيخ حممد عيل اليعقويب ،وأرسة آل قاطع

وه��م مالكيون والشيخ
جعفر كاشف الغطاء بن
الشيخ خ�ضر اجلناجي
املذكور ،والشيخ حمسن
بن الشيخ حممد اخلرضي
الشيخ حرز الدين
(املتوىف عام 1302ه��ـ)،
صاحب الديوان املطبوع ،وصاحب املعايل أبو املحاسن
حممد حسن بن محادي املحسن وهو من رؤسائهم ،وقد
اشتهر الشيخ جعفر بـ(كاشف الغطاء) ،بعد أن ألف
كتابه (كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء)،
الذي أهداه لسلطان إيران (فتح عيل شاه القاجاري)،
وبعد أن انترش الكتاب يف األوس��اط ،وذاع صيته يف
ِ
عمره الرشيف ويف فرتة
اآلفاق ،وكان ذلك يف أواخر
مرجعيته ،فصار يعرف هبذه الشهرة ،وربام كان اشتهاره
هبا بعد وفاته وهذا ما ال َ
سبيل إىل معرفته ،وقال الشيخ
حرز الدينِ :
بت ذريته من
(وبه اشتهر أخ ًريا) ،وهبا ل ّق ْ
بعده فأصبحوا يعرفون بـ(آل كاشف الغطاء) ،وأما
لقبه اجلناجي :فهو نسبة إىل جناجية أو جناجيا القرية
التي قال عنها السيد حممد حسني الرضوي( :وقد
زرت هذه القرية مرار ًا برفقة املرحوم والدي ،يف أواخر

العقد السادس امليالدي ،وكانت ل ُه مع أهلها صالت
منذ شبابه ،وذكريات حدّ ثنا بالكثري منها ،وهي قرية
يتفرع هبا من
صغرية جد ًا ،تقع عىل ضفة هنر صغريّ ،
سدة اهلندية ،يتقوت أهلها عىل حماصيلها الزراعية
ويعرفون بآل ِعيل) ،وكان توقيعه جعفر اجلنيجاوي،
قال الشيخ حرز الدين( :هكذا وجدناه يف ورقة بيع
ِ
ِ
وخامته) ،وأصل اسمها قناقيا ويلفظها العرب
بخطه
جناجيا عىل قاعدهتم يف إبدال القاف جي ًام ولذلك نسبه
السيد حممد اهلندي يف نظم الآللئ (القناقناوي) .
ويف أيام وايل بغداد الوزير عيل رضا باشا (-1247
1258ه��ـ) انتقل قسم من آل قاطع اىل شط اهلندية
وأسسوا هلم هناك قرية اسمها (معيجنة) فسكنوها
فعرفت باسم جناجية اجلديدة ،وموقعها اليوم يف رشقي
الفرات بني السدة ومركز قضاء اهلندية ،ومن آل قاطع
الذين سكنوا جناجية اجلديدة الشاعر وزير معارف
العراق الشيخ حممد حسن ابو املحاسن الكربالئي
وشاعرا فاض ً
ال
(املتوىف عام 1344ه��ـ) ،وكان أدي ًبا
ً
له دي��وان قام بطبعه الشيخ اليعقويب بعد أن رشحه
وعلق عليه ولكل أرسة من هذه األرس مضيف (حمل
لألضياف) يف جناجة ،وزعيم يرجعون إليه يف مهامهتم.

هنر الشاه يف قرية جناجة
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معامل حلية

اهلاشمية
قضاء
ّ

تارخيي بني املايض واحلارض
معلم
ٌ
ّ

• تركي عطية الزويني

إن من يطالع التاريخ سيجد بال
شك الكثري من التغافل للكثري من
احلقائق التي ينبغي عىل الباحثني
أن ال يتجاهلوها فقد شهد الزمن
كثري من احلوادث التي وقعت يف
هذه املدينة أو تلك السيام ونحن
نستظل حتت شجرة العراق
املدفون جذعها بأحجار احلقد،
وهذا التغافل والتجاهل ينم عن
العصبية املناطقية ،أو القبلية،
فكل يبكي عىل لياله ،ناهيك عن
أدباء ،هذه املنطقة املتقاعسني عن
ذكر أجماد آبائهم ،وما وقع عىل
مدينتهم من حيف.
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أبو العباس السفاح

مدينة م��ازال��ت ت���رزح حت��ت ن�ير ال��ن��س��ي��ان ،هي
اهلاشمية ،ونود أن نبدأ بسطورها األوىل للفائدة:
ذك��ر الباحث الشيخ يوسف كركوش يف كتابه
(تاريخ احللة)( ،قرص ابن هبرية) مدينة بناها يزيد
بن عمر بن هبرية ملّا وليّ َ العراق من قبل مروان بن
حممد األم��وي ،وقد
أخ��ذت هذه املدينة
باالتساع ،وملا آلت
اخلالفة اىل الس ّفاح
اخت���ذه���ا ع��اص��م�� ًة
اهلاشمية،
وس�ّم�اّ ه��ا
قرص ابن هبرية
ّ
ولكن اسمها السابق مل يتغري عند الناس ،فبنى
مدينة غريها ،وسامها اهلاشمية وانتقل اليها ،وهي
تقع جنويب احللة عىل هنر الفرات ،وكانت طريق
القوافل ،وملا نشأت احللة حتول الطريق منها اىل احللة
يف مطلع املائة السادسة فأخذت هذه باالضمحالل

مزارزيد بن اإلمام عيل بن احلسني (عليهم السال م)

اىل أن ُخ ِّر َبـ ْت.
وذكر الدكتور احلاج هاشم السيد حسن مهدي
املطاعني احلسني احليل املزيدي أيض ًا يف مقدمة
كتابه(تاريخ هاشمية الكوفة ،نشأهتا وتطورها
احل��ض��اري132 ،ه���ـ ـ 1436ه�����ـ) " ،تتميز
هاشمية الكوفة بسهل رس��ويب خيرتقها شط
س��ورا ،وأراضيها صاحلة للزراعة حيث كثرة
النخيل واألعناب والرمان الذي شهد بجودته
أحد األئمة املعصومني ،وصفاء ماء سورا ،وقد
وصف سكان األرياف يف هذا الصقع يف العصور
االسالمية بأنهّ م أهل السواد ،والسوادية ،والنبط،
والرسيانيني ،وهي صفة مشهورة عليه ،وغالبة
خمتصة هل��م ،وق��د حدثت فيها ث��ورات علو ّية
كثرية ،كثورة زي��د بن اإلم��ام عيل بن احلسني
يب من هاشمية
(عليهم السالم) يف الطرف اجلنو ّ
الكوفة ،وثورة ابراهيم شهيد بامخرا بن عبد اهلل
بن احلسن املثنى (عليه السالم) ،وكذلك كانت

مدهنا وقراها ،كثرية احلوادث وخترتقها اجليوش
من الشامل اىل الكوفة فيمر هبا طريق احلجاج،
وفيها من املراقد ما اليعد وال حيىص ،وهذا يرجع
ألسباب عدة ،إما ألن السجون كانت منترشة
فيها واملواقع السكنية تعود اىل الساللة البابلية ،أو
لبني أمية أو بني العباس ،أو استوطنها العلويون.
ريا من العلامء،
إن مدينة (اهلاشمية) أنجبت كث ً
والفقهاء ،واألدب���اء ،والشعراء ،ويف جماالت
علمية ،عندما
شتى ،إذ كانت فيها ح��وزات
ّ
كان املوقع اجلغرا ّ
يف ينضوي حتته بقاع كثرية
قد انضمت حالي ًا اىل حمافظات أخ��رى ،بفعل
ين احلديث ،فتقوضت مساحتها
التخطيط العمرا ّ
عندما كانت تعرف بـ هاشمية الكوفة ".
وذك��ر الدكتور .عبد الرضا ع��وض يف كتابه
(الدرة البهية يف تاريخ املدحتية) " بقيت اهلاشمية
عاصمة للدولة العباسية زهاء مخس عرشة سنة
وأغفل ذكرها كثري من املؤرخني والباحثني "،
ويف موضع آخر يقول عوض " تقع اهلاشمية
جنوب مدينة احل ّلة بـ ( )28كم عىل احلافة
الغربية لـ شط احللة ومتر هبا ّ
سكة حديد ّية تربط
بني بغداد والبرصة ،ويف تلك النقطة أنشئ جرس
حديدي عىل شط احل ّلة ،لعبور القطار ،ومل يبق
للمدينة القديمة من أثر ،وهلذا اختطت هبا الدولة
مكونة من
سنة  1927ميالد ّية قرية عرص ّية
ّ
جمموعة من البيوت والدوائر احلكومية إحيا ًء
وإكرام ًا لذكر الدولة العباسية كام ذكر السيد عبد
احلسني يف كتابه (العراق قدي ًام وحديث ًا)،
الرزاق
ّ
وجتمعت حول بنايات احلكومة أكواخ وبيوتات
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صغرية ومل تقفل (ختصص)
عشائري ًا عىل فئة معينة فموقعها
متوسط ب�ين (ال��ب��و سلطان)
من ال�شرق مع عشرية اجلبور
من الغرب واستوطنها السادة
ال�شرف��اء (ال�شرف��ة) وكذلك
السادة البو سعرب الذين اختذوا
من القصبة م��رك��ز ًا لنشاطهم
توسعت تدرجي ًيا
ّ
التجاري ،ثم ّ
اىل ماهي عليه األن ،وبقي اسم
القصبة يرتاوح بني اجلربوعية
واهلاشمية اىل أن ثبت رسم ًيا
(اهلاشمية) تيمنًا بـ هاشم بن
بـ
ّ

تقرب ثالثة كيلو مرت من مركز
قضاء اهلاشمية ومنها مراقد آل
احلسن(عليهم السالم) جدد
بناؤها يف عهد السيد مهدي
القزويني ،الذي أشار اليها يف
كتابه (سفينة النجاة) وموضع
ه��ذه القبور هو سجن املطبق
وهو أشهر السجون العباسية
مظلم
بناء
وأشدها تعذيب ًا ،وهو ٌ
ٌ
ِ
شديدُ
الظلمة بناه أبو جعفر
املنصور يف هاشمية الكوفة،
ٍ
مظلمة
حي��ت��وي ع�لى ح��ج�� ٍر
ٍ
ٍ
ومظلمة،
جمصصة
ورسادي��ب
َ

معركة القطار

عبد املطلب.
تضم اهلاشمية بني أضالعها
معامل ومراقد كثرية وهي ماثلة
تشاهد يف اجلانب الغريب من
ف���رات احل�� ّل��ة ،وي��ش��اه��د عىل
كتف هنرها املندرس يف نقطة
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وقد سجن فيه عبد اهلل املحض
بن احلسن املثنى (عليه السالم)
وأخ��وه ابراهيم الغمر وسائر
أب��ن��اء احل��س��ن ،وه���دم عليهم
ال��س��ج��ن ح��ت��ى م���ات���وا سنة
145هـ ،وهذا السجن) أسسه

مرقد حممد الديباج

أب��و جعفر املنصور العبايس،
ويوجد اىل يومنا هذا يف اجلهة
الغربية من جمرى هنر سورا تل
كبري ق��رب اجلربوعية يشتهر
عند أع���راب تلك األط���راف
قرب السفاح ،فمن املحتمل أهنا
مدينة اهلاشمية التي شيدها أبو
العباس السفاح قرب قرص ابن
هبرية وانتقل اليها من الكوفة
هو وحاشيته وأنصاره.
تقع مراقد آل احلسن (عليهم
السالم) الذين استشهدوا سنة
(145هـ) يف أكثر من موقع يف
اهلاشمية وأطرافها ،منها املراقد
اخلمسة (عليهم ال��س�لام) يف

مقاطعة ( )32جديدة احلاج
عبيد (اجلربوعية) قطعة ()5
عىل مقربة من الضفاف اليمنى
لنهر سورا ،وعىل سعتها جنوب ًا
يقع مرقد السيد اسامعيل طباطبا
بن ابراهيم الغمر بن احلسن
املثنى بن االمام احلسن املجتبى
(ع��ل��ي��ه��م ال���س�ل�ام) مقاطعة
السلط ( )27ومرقد ابراهيم
بن عبداهلل املحض بن احلسن
املثنى ،يف مقاطعة اهلبنة التلول
املندرسة األثرية ،ويف مقاطعة
( )40التياس ،وهي منطقة البو
چامل الزوية (الزاوية) قديماً ،
عىل مقربة من ضفاف الفرات

اليمنى ،ومرقد سيد سهيل بن
ابراهيم الغمر يف مقاطعة ()5
هور حجاب ،واملراقد السبعة
آلل احلسن (عليهم السالم)
يف مقاطعة أيب سميج من توابع
هاشمية الكوفة قديماً عىل مقربة
من الكفل.
ويقول الباحث املزيدي " :نزل
أب��و العباس السفاح ،املدينة
واستتم مقاصريها وأح��دث
فيها بناء وس�ماه��ا اهلاشمية،
نسبة اىل اجلد اجلامع للعلويني
وال��ع��ب��اس��ي�ين ،ح��ت��ى يكسب
خاصة
رضا العلويني بصورة
ّ
والشيعة بصورة عا ّمة ،وكان

بإمكانه أن يسميها العباسية
نسبة اىل جده العباس ،وملا نزلوا
املدينة كان الناس ينسبوهنا اىل
ابن هبرية عىل العادة فقال  :ما
يل أرى ذكر ابن هبرية ال يسقط
عنها (أي) (قرص ابن هبرية)،
فرفضها وبنى بحياهلا اهلاشمية
س��ن��ة(132ه��ـ) ون��زهل��ا وم��ن
قراها( ،باجوا ،بامخرا ،بربيسام،
باشيا ،بر مالحة ،بنورا ،قرص
ابن هبرية ،بريمانة (برمنايا)،
ب��ي��اري م��ن بربيسام ،جناجة
(قناقيا) ،احلصاصةُ ،
احلصني،
السيب ،شاكها ،تانيا ،شوشة،
غ��ط��ط ،هن��ر امل��ش�ترك ،ق ّ��ب�ين،
اخلالصة ،دارخ وهي تابعة أيض ًا
اىل قضاء اهلاشمية وتسمى اآلن
باسم (ال�شرف��ة) وه��ي مدينة
أثرية قديمة ،وال��زاوي��ة وتقع
مبارشة عىل يمني ضفاف شط
الرشقي،
احللة يف القسم الشاميل
ّ
يب م��ن قضاء
وال��ش�مايل ال��غ��ر ّ
اهلاشمية مقاطعة  40تعرف
ّ
ال��ي��وم ب��ـ(ال��ت��ي��اس) ،وسميت
بذلك لكثرة تربية تيوس املاعز
فيها ،وتكثر فيه زراعة النخيل
واألشجار ،وهي مقاطعة كبرية
وال��ش��ه��رة العشائرية الغالبة
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جانب من شط احللة
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عليها ،هم قبائل آلبو چامل ،وإن هذه املقاطعة
حممد
أعطيت قديماً اىل أيب عبد اهلل عضد الدين ّ
األول أمري ّ
املكرمة ،عندما نفاه
بن أيب نمي ّ
مكة ّ
أبوه اىل احللة لشجاعته ،وحبس باليمن ثم تعذره
أمري اليمن ،وكذلك قرية رصيفني (السادة)،
والعتائق ،واملزيدية ،وهرقلة ،والوقف.
ومن احلوادث التي وقعت يف هذه املدينة قيام أبو
جعفر الدوانيقي بسجن السيد عبد اهلل املحض
وأستشهد فيه سنة 75هـ ،ولقب باملحض ،ألنه
حظي من احلسن األب ،ومن احلسني من األم،
وم��ن ذل��ك البيت اهلاشمي الرشيف اكتسب
أتباعهم البطولة والشجاعة ،والغرية وحب
الوطن ،حيث قاموا ببسالة فائقة لتكون حدث
آخر يف هذه املدينة ،اىل وهي معركة القطار التي
نشبت بني عشائر الفرات األوس��ط واجليش
اإلنكليزي املحتل ،فكانت معركة عنيفة جد ًا
اكتسبت اسمها من اسم القطار الذي كان يمتطيه
الربيطانيون الغزاة ،ومن العشائر املهامجة عليه
كانت عشرية األك��رع برئاسة شعالن العطية،
وعشرية البو سلطان يف الشوميل برئاسة الشيخني
شخري وحنتوش ابني اهليمص ،وعشرية اجلبور
برئاسة م��راد اخلليل ،والبو مساعد برئيسها
دليمي الرباك ،وجتمعت أعداد كبرية من الثوار
وواص��ل��ت مهامجة ال��ق��ط��ار ال���ذي وص��ل اىل
اجلربوعية (اهلاشمية حالي ًا) وبقي حمارص ًا هناك
عرشة أيام.
وقد أش��ارت الكثري من املصادر التارخيية اىل
وجود هذه املدينة (اهلاشمية) ،وهي ذات عامرة

إسالمية مميزة ،تقع عىل ضفاف هنر "اجلربوعية"
زمن الدولة العباسية ،وال تزال هذه املدينة قائمة
يف الوقت احلارض ،وهلا تاريخ عريق وقد اطلعنا
عىل جزء منه كام أسلفنا.
يعد قضاء اهلاشمية من أقدم أقضية لواء احللة
آن��ذاك ،حيث تم تأسيس  62قضاء يف بادئ
العراق ومنها قضاء اهلاشمية الذي تم تأسيسه
سنة 1921م ،وأول قائمقام عني له هو عبد
العزيز بن جاكوجة ،وقد وقع خالف بينه وبني
السلطة العثامنية وبسببها نفي اىل جزيرة قربص،
وعاد بعد ستة أشهر.
مل يتطرق الباحثون اىل ذكر تاريخ هذه املدينة
القديم واحلديث ،بالرغم من قدمها وموقعها
اجلغرايف ،وما ترشفت أرضها بمقامات األئمة
املعصومني كمقام اإلمام حممد الباقر يف منطقة
العفينات ،ومقام اخل�ضر يف القصبة القديمة
اهلاشمية،
للقضاء ،ومقام جعفر الطيار يف بساتني
ّ
تضمه يف أحشائها فعىل مسافة فرسخ توجد
وما ّ
قبور السيد ابراهيم الغمر ،وولده السيد اسامعيل
يف منطقة اجلربوعية ،يقابلهام األئمة اخلمسة
هاشمية
(حممد الديباج) ،ويقع عىل الشارع العام
ّ
ـ ح ّلة ،وكذلك الكثري من قبور العلامء ،وقد نبغ
يف هذه املدينة املوغلة يف القدم الكثري من األدباء
والشعراء ،منهم األديب األستاذ مگصد عبود
اجلمعة.
تشتهر مدينة اهلاشمية بكثرة بساتني النخيل التي
مت ّتد من منطقة اجلربوعية اىل مركز املدينة حيث
م�شروع امل��اء واجل�سر اخلشبي ال��ذي كان يمنع

مرقد عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى (عليه السالم )
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عبور السيارات امل ّتجهة اىل ناحية احلمزة الغريب
(املدحتية) يف الوقت الذي يمر فيه القطار من
واىل احل ّلة ،وهي تعد كذلك من املراكز املهمة
الزراعية والتمور،
جتار ًيا يف تسويق احلاصالت
ّ
وترتبط بالقضاء أربع نواحي هي :ناحية القاسم،
والطليعة واملدحتية ،والشوميل ،وم��ن قراها
(اجلربوعية ،والتياس ،واملزيدية ،والبو سعرب ،أال
أن من الغريب أن أهل اهلاشمية يقومون بالتبضع
من هذه النواحي ،ولعل هذا يعود لرغبة الناس
يف التسوق من املدن الدينية ،ملا يف اعتقاد الناس يف
التسوق من مدينتي القاسم واملدحتية(احلمزة)"،
وهذا برأيي أحد أسباب ترضرها.
وم��ن العشائر التي تقطن اهلاشمية السادة
ال�شرف��ة وتشكل النسبة الغالبة ع�لى ّ
سكان
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األعرجية ،والسادة البحارنة
القضاء ،والسادة
ّ
(البحريني) واجلبور ،والبو سلطان ،والزوينات،
واجلشعم ،وغريها ،وكان السيد جميد الرشيفي
عميد السادة الرشفة وهو الرجل األول يف هذه
املدينة ومن بيته كان خيرج العزاء احلسيني بفرق
منتظمة بأشعار تأبينية أليب األحرار اإلمام احلسني
(عليه السالم) ،ورفضهم آلل أمية الطغاة القتلة،
فتجوب هذه الفرق شارع كان يسمى بـ(عگد
سورية) متجهة اىل احلسينية الوحيدة آنذاك فهي
مازالت تتنسم عليل هنر الفرات (شط احللة).
وك��ان يفصل مدينة اهلاشمية خطني لسكك
احلديد وكان يسمى بـ(اخلط العريض) ،مازال
هذا اخلط قائماً اىل يومنا احل��ارض ويسري عليه
القطار النازل من بغداد اىل البرصة ،وبالعكس

وبنوعني األول لنقل املسافرين واآلخر للحمولة
التي يستوردها البلد من البرصة والتي حتملها
البواخر اىل البرصة ومنها بواسطة هذه القطارات
اىل بغداد ،وكذلك اخلط املرتي ،وقد ألغي هذا
اخلط ورفعت السكة احلديدية التي كانت تسري
عليها القطارات القديمة التي تعمل بالبخار،
وه��ي أي��ض�� ًا كانت خمصصة للحمولة ونقل
املسافرين بمقاعده اخلشبية.
ومن ذكريات هذه املدينة فأن املحاصيل الزراعية
التي يتبضع منها أهل هذه املدينة الصغرية آنذاك
فقد كان الفالحون جيلبوها عىل احليوانات اىل
السوق ،وكان الدالل احلاج خليل جريو ،وبعد
وفاته خلفه أخوه احلاج جبار جريو ،ويف وسط
بروادها
السوق تقع املقهى الوحيدة املزدمحة ّ

صباح ك��ل ي��وم ،بأهل املنطقة ،والفالحني
وغريهم هي مقهى محيد انتيش ،وكانت تشتهر
ً
أيضا بيش اللحم (التكة) ،ومن حمالت السوق
املشهورة آنذاك ،حمل احلاج جحيش ،وهاشم أبو
سن ،واحلاج حمسون ،وحم ّ
يل حالقة لـ(أبو قيس)،
يف السوق ،واآلخر عىل باب مدرسة اإلخاء وهو
دكان خشبي يعود اىل طالب احلالق وكان سعر
احلالقة ( )20فلس ًا ،أما مدرسة الوحدة فكانت
تقع شامل السوق الوحيد الصغري ،وكان فيها
رجل اسمه حسن السقا (السقاء) وهو حيمل
املاء يف قربته اجللدية الكبرية ،وكان أهل املنطقة
يرتقبونه من الصباح لرشاء امل��اء ،وهو يصيح
بصوته العايل (رحم اهلل من سقى املاء).
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معامل حلية

املخروطيـتان يف احل َّلة
القبتان
َّ
الص َّف ار
• صادق كاظم َّ

 تنتصب يف احل َّلة ّقبتان
خمروطيتان ،تبعد إحدامها عن
األخرى نحو مخس وعرشين
كيلومرت ًا ،األوىل داخل املدينة يف
منطقة باب احلسني وقد ش ِّيدت،
إكرا ًما ملصلىَّ اإلمام عيل بن أيب
طالب(عليه السالم) ،وإحيا ًء
ٍ
لكرامة حصلت له يف هذا املكان،
واألخرى يف مدينة الكفل ،إحدى
نواحي حمافظة بابل ،وقد ُش ِّيدت
عىل قرب أحد أنبياء بني إرسائيل
القبتان
املل َّقب بذي الكفل ،فهاتان ّ
ُت ِّ
ذكر إحدامها األخرى؛ وذلك
للتشابه القائم بينهام ،فشكلهام
َّميزمها عماَّ
ينتصب يف هذه املدينة
ُ
من املنائر واملآذن والقباب.

منارة ذي الكفل

منارة مشهد َّ
الش مس
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قبل أن نعرض احلديث الذي يخُ رب املتل ِّقي بالفرتة
نصحح
القبتان ،علينا أن
ِّ
التي ُش ِّيدت فيه هاتان َّ
سكان احل َّلة ،أو َّ
معلومة مغلوطة يتناقلها َّ
سكان
القبتني،
أي مدينة انتصبت عىل أرضها مثل هاتني َّ
فاألعم األغلب من َّ
سكان مدينة احل َّلة ُيطلق عىل
ُّ
القبتني اسم املنارة يريدون بذلك املئذنة
هاتني َّ
فيقولون( :منارة مشهد َّ
الشمس) ،و(منارة ذي
الكفل) ،واحلقيقة َّ
أن املنارة رضب من رضوب
اإلسالميةُ ،تبنى عىل شكل أبراج مرتفعة
العامرة
ّ
لالستطالع ،واس ُتعري هذا اللفظ إىل ما ُيبنى
يف املساجد وا َّ
جلوامع عىل َّ
الشكل نفسه؛ لرفع
القبتان أشكال
األذان للصالة ،وملَّا شاكلت هاتان َّ
العوام عليها اسم (املنارة)
املنائر املآذن ،أطلق
ّ
أو(املئذنة).
َّ
اخلارجي هلذا ال َّنوع من القباب يشبه إىل
فالشكل
ّ
حدٍّ بعيد الشكل اخلارجي للمآذن واملنائر ،إ َّ
ال َّ
أن

طريقة البناء والشكل الداخ ّ
يل فمختلف كثري ًا،
الس َّلم يف داخلها؛
فاملنائر أو املآذن ،ال ُبدَّ من وجود ُّ
لريتقي املؤ ِّذن إىل أعالها ،ويصدح باألذان ،أ َّما هذا
ال َّنوع من القباب فليس فيه س َّلم؛ َّ
ألن وظيفة هذه
شيد كام
القباب ليس كوظيفة املآذن واملنائر ،فهي ُت َّ
شيد اليوم القباب املعروفة التي ُتعقد عىل قبور
ُت َّ
لكن شكلها بالقياس إىل ما
أألولياء واألصفياء؛ َّ
ٌ
خمتلف جدَّ ًا ،فطوهلا املنخرط إىل األعىل
نراه اليوم
جعلها ُتشبه املنائر واملآذن ،فض ً
ال عن التجويف
يف عموم تلك القباب التي ختلو منه كل منارة أو
مئذنة.
اإلسالمي َّ
أن
يرى بعض الباحثني يف الرتاث
ّ
هذا اللون من القباب ممتدٌّ عرب العصور ،وصو ً
ال
إىل حضارات وادي الرافدين القديمة ،وهذا
السائد يف تلك
تطور ًا لل َّنمط
ّ
ال َّنوع ُيعدُّ ّ
املعامري َّ
فن عقد
احلضارات،
فالعراقيون القدماء عرفوا َّ
ّ
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ورصه أثناء
الزخرفة يف تصفيفه
اآلجر وعمل َّ
ِّ
لفن عقد
البناء ،فهي ُتعدُّ األنموذج
املتطور ِّ
ِّ
القبة ،واحلقيقة َّ
أن هذا الرأي
اآلجر عىل شكل َّ
والتعمق يف ال َّنظر؛ َّ
ألن
ال يصمد أمام التحليل
ُّ
فن إسالمي مل يكن له وجود قبل احلضارة
القباب ٌّ
املقوسة
اإلسالمية ،أ َّما عن وجود بعض السقوف َّ
ّ
يف بعض املباين األثر َّية التي ظهرت إىل العيان
بعد التنقيب يف أماكن متعدِّ دة من البلد ،ال ُيعدُّ
نقطة بدء ملا نراه اليوم شاخص ًا أمام أعيننا من
هذه القباب ،فض ً
أن ِّ
ال عن َّ
لكل حضارة عمراهنا
اخلاص هبا الذي يم ِّيزها عماَّ سواها ،فعىل سبيل
ّ
فن العامرة اإلسالمية ،جتد
املثال ،وأنت تستعرض َّ
من مجلتها األقواس ،فاألقواس التي ُش ِّيدت يف
ُ
ّ ُ
العرص
األموي مل تشبه األقواس التي ش ِّيدت يف جتد ذلك األنموذج خمتلف ًا من حقبة إىل أخرى،
العرص
ّ
العبايس ،فهي خمتلف ًة متا ًما ،فعىل ّ
الرغم من ومن زمن إىل آخر ،فكيف يمكن القولَّ :
إن هذه
ٍ
احلضارة الواحدة،
ين يف
توحد األنموذج العمرا ّ
ُّ
ففن العامرة
القباب جذورها ممتدَّ ة عرب التاريخ؟ ُّ
اإلنسانية ُ
منذ فجرها ،وسايرها عرب العصور
رافق
ّ
التطور
والدّ هور ،ويرافقها يف مجيع تلك املراحل
ُّ
املستمران.
والتحول
ّ
َّ
فن العامرة
أ َّما ما أمجع عليه أغلب الباحثني يف ِّ
اإلسالميةَّ ،
فإن شيوع تشييد هذا النوع من
القباب يف العراق يعود إىل الف َ
رتة ما بني القرن
اخلامس والقرن السابع اهلجريني ،أ َّما عن منشأ
اإلسالمية
فن العامرة
هذا الطراز املتم ِّيز يف ِّ
َّ
فمرده إىل بالد فارس ،إذ يوجد يف إقليم خراسان
ُّ
شخصياهتم معروف بـ(رضيح
رضيح ألحد
َّ
جند قابوس) يف مدينة جرجانُ ،أ ِّرخ تش ِّيده
فن
عام(397هـ ــ 1007م) ،فيعزو الباحثون يف ِّ
اإلسالمية َّ
الفن املتم ِّيز منشأه بالد
العامرة
أن هذا ِّ
َّ
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اإلسالمي
ثم انترش يف سائر أنحاء الرشق
فارسَّ ،
ّ
يف مدَّ ة حكم السالجقة(656-447هـ-1055/
1258م)؛ لذلك جتد بعض الباحثني واملؤرخني
يطلقون عىل هذا النوع من القباب اس ًام(القباب
السلجوقية).
َّ
واحلقيقة َّ
الفن من العامرة أضفى عىل
أن هذا ّ
وسم ًوا
املقامات واملراقد التي ُش ِّيد عليها هيب ًة
ُّ
وشموخا ،فض ً
ً
الروحية
ال عن تعبريه عن املكانة
ّ
التي حيت ّلها ذلك املقام أو املرقد يف الوسط
االجتامعي.
ّ
فقبة مقام اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)،
ُن ِص َب ْت يف هذا املكان للرشف الكبري الذي حظيت
به مدينة احل َّلة قبل أربعة عرش قرن ًا بمرور اإلمام
عيل (عليه السالم) فيها ،وذلك عندما عزم(عليه
السالم) عىل مقاتلة القاسطني ،وذلك يف معركة

صفني سنة (37هـ) .يقع هذا املقام إىل َّ
الشامل
الشرَّ قي من مركز املدينة ،حيث تنتصب َّقب ٌة
خمروطية تز ِّينها املقرنصات التي ترتاءى إىل العني
ّ
من مجيع اجلهات.
ُيعرف هذا املقام بني أوساط احل ّل ّيني بمقام (ر ّد
َّ
الشمس) ،وهذه ال َّتسمية مأخوذة من احلادثة التي
حدثت يف هذا املقام ،فقد أمجعت كتب التاريخ
أن اإلمام ع ّ
والسري عىل َّ
يل(عليه السالم) حدثت
ِّ
له كرامة يف هذا املكان ،حيث ُر َّدت له َّ
الشمس
ليتم صالة العرص ،ففض ً
ال عن قيامه مص ّل ًيا يف
َّ
هذا املوضعُ ،ك ِّرم بر ِّد َّ
الشمس كي تكون صالته
بوقتها ،فأخذت هذه احلادثة مأخذها من نفوس
حم ِّبي اإلمام ع ّ
يل(عليه السالم) فخ َّلدوا هذه
ِّ
الذكرى هبذا املكان الذي أصبح فيام بعد مزار ًا
يقصده القايص والدَّ اين ،ت ُّربك ًا بمقام ُك ِّرم فيه

مقام ر ّد َّ
الش مس يف مدينة احللة
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جدَّ ًا ،فيجد املقرنصات ترتاصف صفوفها واحد ًا
فوق اآلخر بانتظام ،وال يكاد ال َّناظر أن يحُيص
الص ِّف
عدد صفوف تلك املقرنصات ،وعدَّ ها يف َّ
الواحد ،إذا ما أمعن ال َّنظر ج ِّيد ًا؛ َّ
ألن عملها ُمتقن
للغاية ،وهذا ماجعلها متشاهبة فيام بينها يصعب
عدَّ ها ،ولكن ليس ممتنع ًا ،فعددها أربعة عرش ص ًفا
الصفوف خمتلفة يف حجمها
القبة ،وهذه ُّ
مع غطاء َّ
وحجم املقرنصات فيها ،فهي تزداد ضيق ًا ك َّلام
اتجَّ هت بنظرك إىل األعىل ،وصفوف املقرنصات
القبة عىل شكلني ،األول تكون عىل شكل
يف هذه َّ
دخالت برؤوس مد َّببة ،وهي كبرية ،إذا ما قيست
بالتي هي أعىل منها ،وتتخ َّللها نوافذ ثامنية ،وأ َّما
منارة مسجد النخيلة
الثاين فتكون صغرية احلجم ،إذا ما قيست بالتي
هي أسفل منها ،وتبدأ هذه املقرنصات عند
واحد من أعاظم أولياء اهلل تعاىل.
الص ِّف اخلامس ،وتنتظم عددها فيه وفيام يليه،
وهذا املقام أحد مقامني يف احللة ُش ِّيدت عليه َّقبة
َّ
مثمنة ،أطوال حيث يكون عددها أربع وعرشون مقرنص ًا يف
القبة عىل غرفة َّ
خمروطية ،تقوم هذه َّ
َّ
أضالعها متسا ٍو ،ويبلغ ٌّ
القبة فتجده
كل منها(1،80م)،
َّ
الص ِّف الواحد ،ح َّتى تصل إىل غطاء َّ
وينتهي ُّ
كل ضلع بجدار بارز يمتدُّ داخل الغرفة
بمسافة(1،30م) ،فيكون عدد األضالع البارزة
الزخرفة من
داخل الغرفة ثامنية أضالع ،وتبدأ َّ
وتتكون أو ً
ال من أربعة صفوف
ارتفاع (2،50م)،
َّ
من املقرنصات حتوي أقسا ًما خمتلفةَّ ،أوهلا زاوية
ِّ
األول
اجلدار البارز يف الغرفة ،فهي يف َّ
الص ِّف َّ
تتحول
متوجة بعقد مد َّبب،
َّ
تكون بشكل دخلة َّ
الصف الثَّاين إىل دخلتني يف ركني ِّ
اجلدار ،ويف
يف َّ
تتوسط ِّ
اجلدار ،وتكون
َّ
الص ِّف الثَّالث تكون حنية َّ
الرابع مقرنصتني تا َّمتني حتدُّ مها نافذتان،
يف َّ
الص ِّف َّ
فالذي يقف يف منتصف الغرفة ،ويرمي ببرصه
ٍ
إىل األعىل ،جيد َّ
بمهارة عالية
القبة قد ُش ِّيدت
أن َّ
رضيح جند قابوس
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عىل شكل نجمي بأربعة وعرشين رأس ًا.
القبة غري هذه املقرنصات البديعة
وال توجد داخل َّ
التي تأرس ال َّناظر إليها ،فض ً
ال عن تلوين احلدود
بني املقرنصات باللون األسود ،ممّا ُيضفي عىل
طابعا هندس ًيا مجي ً
ال ،ويبلغ طول هذه اآلية
املكان ً
القبة.
العمرانية(20،5م) من القاعدة إىل غطاء َّ
َّ
أما َّ
القبة ،فتقوم مقرنصاهتا
الشكل اخلارجي هلذه َّ
القبة ،وتتصاغر
عىل تلك القاعدة َّ
املثمنة إىل هناية َّ
هت نحو األعىل،
أحجام تلك املقرنصات ك َّلام اتجَّ ْ
القبة يف النِّهاية لفظ ا َّ
جلاللة (اهلل).
و ُيز ِّين تلك َّ
اإلسالمي
ويرى بعض الباحثني واملعنيني بالترُّ اث
ّ
َّ
األول
الربع َّ
أن تاريخ تشييد هذه َّ
القبة يعود إىل ُّ
السادس للهجرة عىل صاحبها وآله
من القرن َّ
صلوات اهلل تعاىل.
وقبة رضيح نبي اهلل ذي الكفل(عليه السالم)،
يف منطقة جنويب احل َّلة ناحية ُتعرف بـ(الكفل)
مخسا وعرشين كيلوم ً
رتا
تبعد عن مركزها
ً

نبي
تقري ًبا ،أخذت هذه املدينة اسمها من اسم ٍّ
نبي اهلل ذو
من أنبياء بني إرسائيل دفن فيها ،وهو ُّ
الكفل الوارد ذكره يف القرآن الكريم يف سوريت"
األنبياء ،85:وسورة ص "48
والذي يم ِّيز هذا املرقد عن سواه من مراقد
القبة
األنبياء والصاحلني يف حمافظة بابل هو تلك َّ
املخروطية التي تنتصب عىل القرب الرشيف ،وهذه
َّ
خمروطية من اخلارج،
القبة دائر ّية من الداخل
َّ
ّ
ٍ
القبة عىل شكلٍ
منحن ما إن يرتفع
تقوم هذه َّ
دائري عن طريق بناء حنية
يتحول اىل
قليال ً ح َّتى
ّ
َّ
ٍ
ب يف ِّ
بعقد مد َّب ٍ
كل زاوية من زوايا املربع
كبرية
الذي يضم القرب الرشيف ،وتعلو تلك الزوايا
مقرنصات تتكاثر ك َّلام ارتفعت نحو األعىل إىل َّ
أن
تأخذ الدائرة شكلها األخري فوق القرب.
ملت عىل
نباتية ُع ْ
ويالحظ وجود زخارف ّ
اجلص بألوان زاهية خمتلفة ،وتبدأ هذه الزخارف
ّ
عىل ارتفاع ما يقارب ثالثة أمتار من األرض ،كام
ُتالحظ زخارف أخرى معمولة من قطع الزجاج
هندسية خمتلفة ،وكذلك كتابات
ذات أشكال
َّ
باللغة العرب َّية ،ويبلغ ارتفاع هذه القبة من اخلارج
سبعة عرش مرت ًا ،تقوم فوق قاعدة ضخمة تتألف
من عرشة صفوف من احلنايا املعقودة املقرنصة،
جتد الصفوف الس َّتة األوىل منها تتألف من ست
ِّ
الصف السادس َّ
أن
حنية ،واملالحظ عىل
عرشة َّ
ثامين من حناياها تربز عقودها بروز ًا شديد ًا عن
املثمن الذي
احلنايا الباقية ،لالنتقال إىل األسفل َّ
ّ
ّ
الصف
ويستمر ح ّتى
الصف السادس،
يعقب
ُّ
قمتها املضلعة ،ويبدو أن ارتفاع
العارش حيث ّ
صفوف احلنايا يتناقض بالتدريج كلام ارتفع
القبة واغالقها بالتامم.
ويضيق؛ َّ
ليتم عقد َّ
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�أعالم حلية

حـــــــديـقــة النســــــــــــاء
• حسني فاضل عباس

الرتفيهي
 هيتم خمططوا التصميم املعامري للمدن أوالً باجلانب
ّ
الناظرين مجالهُ ا ،ز ّينها
كونه يعد املتنفس لساكنيها ،واحللة التي ُي ِبه ُر
َ
ِ
بثوب البساتني واملروج فهي لطيفة بمناخها ،عروس ٌة بغاباهتا،
اهلل
ارتوت منذ صباها من عذب الفرات الذي عشقها وسار يف نواحيها
هي واح ٌة خرضاء ،لكُثرة بساتينها ونخيلِها حباها اهللُ
ومروجهاَ ،
ِ
ألنهّ ا َح ِف َظت أبناءها ا ّلذين ارتقوا مجَ دَ العلم واحلضارة وقدّ موا
دماءهم ِمداد ًا يف طريق املعرفة واألدب ،فكانت وما زالت كام
َ
َو َصفها ولدُ ها ص ّفي الدين إذ قال:

من مل َتر احللة الفيحاء ُمقلته
مغبون
فأنّه يف انقضاء العمر
ُ

وع�لى ضفاف شط احللة الغرب ّية كانت تغفو
كعروس البحر حديق ٌة مجيلة ،داعبتها وناغمتها
ٍ
ٍ
صغرية ،رضعت
كطفلة
أمواج الفرات اهلادئة أو
منه احلنان واألم��ن ،ف��ازدادت للناظرين هبج ًة
ورسور ًا ،إهنا حديق ُة النساء.
أنشأت هذه احلديقة يف أربعينيات القرن املنرصم،
ُ
وخ ّصصت للنساء فقط ،فسميت هبذا اإلسم،
وكانت تغدُ إليها النساء احلل ّيات وعىل أصنافهن
ودياناهتن وأع�ماره��ن كافة خليط ًا ُمتجانس ًا،
ٍ
ع�صر يلبسن
وكانت النسوة املسيحيات كُ��ل
أطفاهلن املالبس اجلميلة ويتجهون نحو هذه
احلديقة ،كون تلك املنطقة كان يكثر هبا املسيح
 86ردال�شم�س • �صفر اخلري  1439هـ

جلمع
أي��ض�� ًا ،وك��ان االزدح���ام يشتد هبا أ ّي��ام ا ُ
وال ُعطل وا ُملناسبات.
وق��د عُ��دّ ت حديقة النساء يف زماهنا من أمجل
احلدائق ،إذ احت ّلت رشيط الكورنيش ا ُملطل عىل
ضفاف شط احللة يف اجلانب الكبري ،وهي بستان
الطائي) وشغل موقعها
تعود للملاّ ك ( ُملاّ مهاوش
ّ
قبل أن تكون حديقة كازينو عرصي ألحد أفراد
للمستشفى
أرسة (أبو رساج) حيث كانت ُمقابلة ُ
امللكي العام وأصبحت فيام بعد مستشفى الرمد يف
حملة التعيس ،كانت هذه احلديقة ساب ًقا متثل معلماً
ال مضا ًفا اىل معامل مدينة احللة الكثريةّ ،
مجي ً
وإن
واحدة من أسباب عدم السامح للرجال بدخوهلا،
للمحافظة عىل خصوصية العائلة احللية ،كون
املدينة تكتنفها بيئة إسالمية حمافظة هتدي اىل العفة

ضفاف شط احللة

نذور اخلرض(عليه السالم)

واحلشمة ،ومن هنا أصبحت حديقة النساء ومنذ
منتصف العقد اخلمسيني حمط أنظار أهايل احللة،
وكثري ًا ما كانت تنطلق من حديقة النساء نذور
اخلرض(عليه السالم) السيام يف مساء كُل مخيس
(الشمعة والكربة) ،وكذلك يف اخلامس عرش
من شعبان من كل سنة عند والدة اإلمام املهدي
(عجل اهلل فرجه الرشيف).
وبعد انقالب شباط 1963م امل��ش��ؤوم مل تعد
األُرس ترتاد تلك احلديقة التي مل يتبق منها سوى
التسمية ،وقد شوهدت هذه احلديقة قد قطع جزء
منها ليكون موقف للسيارات فيام شغل القسم
األكرب واألمجل ما فيها كازينو عائيل.
بقيت احلديقة حتمل اسم النساء اىل األن لكنها
فقدت خصوصيتها وباتت عامة للنساء والرجال

حديقة اجلنائن املعلقة (تل الرماد) سابقا

عىل حد س��واء ويشمل كافة املراحل ال ُع ْمرية
حضورا مكث ًفا ،فض ً
ال عن تواجد
وأصبح للشباب
ً
جناحا
كبار السن وأنشأت فيها كازينو يضم
ً
للعوائل.
لذلك يمكن القول أن حديقة النساء هي أقدم
حديقة مازالت عىل قيد احلياة ،فهي متزامنة
حلديقة اجلنائن املعلقة (تل الرماد) ،وإن أغلب
احلدائق اندرست وأصبحت ملفوفة باألنقاض،
ولكن سيبقى هذا املكان حيمل اسم حديقة النساء
وذكرياته الساحرة التي حتمل بني طياهتا عبق
املايض اجلميل ،فعند دخولك هلذا املكان تشعر
بقدمه يف ضوء املالمح املتواجدة حوله ،عكس
احلدائق املوجودة يف احللة التي توسمت بوسام
احلضارة والتطور.
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املو�سوعة احللية

أول فوج
عسكري

• مهندس عيل نعمة

فوج موسى الكاظم( عليه السالم )

 الشك أن التدريب يلعب دور ًا فعاالً يف تنمية الفكر القتايل واللياقة البدنية للمقاتل،

آث��ارا
وم��ن الطبيعي ج��د ًا أن احل��روب تركت
ً
سلبي ًة حتمل عبؤها أبناء املجتمع فكانت جهاد
أضيف اىل جهادهم القتايل ،وألجل احلفاظ عىل
ثروات بالدنا الغزيرة من كل من تسول له نفسه
االستيالء عليها والعبث هبا ،ومن القوى التي
أطامعا هلا يف خريات
ملست احلكومة العراقية
ً
العراق كـ (بريطانيا ،وتركيا) ،فقد أصدرت ارادة
ُملكية بتاريخ /28مت����وز1921/م ،بتشكيل
أول فوج عسكري نظامي سمي بفوج (موسى
الكاظم ـ عليه السالم) تيمن ًا ببطوالت أهل
بيت النبوة الطاهر(صلوات اهلل وسالمه عليهم
امجعني) ،وقد جاءت تسميته اقرتان ًا بأسد بغداد
موسى بن جعفر (عليهام السالم) ،فيام حظي

ضباط هذا الفوج بخربات عسكرية من االستانة
العثامنية التي سبقت تشكيله ،فض ً
ال عن التدريب
ُ
تطوع
العسكري الذي تم اعداده يف معسكرات
َ
هلا ُنخبة غري قليلة من أبناء الوطن يف صفوف
رصوها لريعبوا الطامعني وأصبح جيش ًا رفع منذ
ّ
ُ
سور الوطن).
اللحظات األوىل شعار
(اجليش ُ
ذك��ر عبد ال��رزاق اهل�لايل يف ُمعجم العراق"،
وكان مقر هذا الفوج أول تشكيله يف الكاظمية،
غص باملتطوعني استأجرت له بناية يف(خان
وملا ّ
خيالة) انتقل
الكابويل) ،وكان عىل شكل (ثكنة ّ
إليها الفوج يف /17آب1921/م ،ومنها ُن َ
قل
إىل مدينة احللة بتاريخ /9ترشين أول1921/م
" .وحل حمل احلامية الربيطانية التي تقرر سحبها

وهذا ما اعتمدته كل جيوش العامل فهو خيفف من وطأة اخلسائر التي تلحق هبذا اجليش

أو ذاك عند نشوب حرب مع دولة أخرى ،وقد أثبت أبناء العراق أن العقيدة للدفاع عن
املقدسات هو األصل وهو املعنى الروحي للتدريب إذن فهو خري منه ،فحينام متس القيم

واملبادئ واألرض والعرض بضري ،تتولد يف ضمري الرجال اهلمة فيغيب اخلوف وتسمو
البسالة والشجاعة ،وقد جسد أبناء العراق يف ثورة العرشين كل معاين البسالة والبطولة،

وجتلت بأهبى ُص َورها برغم التدريب القتايل االبتدائي البسيط ،فهزوا بعقيدهتم واندفاعهم
عرش بريطانيا الغازية لبلدنا املتجاهلة هليبة أبناءه وصوالهتم ،وكذلك الطاغوت ال ُعثامين
كبريا من صفحات
درسا بليغًا ،بل ُد ً
الذي سبقها ،إذ ل ّقنهام ً
روسا ال تُنسى شغلت حيزًا ً

نرباسا يطلع عليه ويستفيد منه اآليت من األجيال بأفعال
التاريخ البرشي ،فليكن هذا
ً
ال ُعثامنيني يف (وقعة عاكف األوىل والثانية) ،وما وقع عىل شعبنا من اضطهاد من قبل

االحتالل الربيطاين.
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وفق خطة ختفيض القوات الربيطانية يف العراق،
وع��دّ هذا الفوج النواة للجيش العراقي ودام
ُ
ذلك اليوم 1921/1/6م ،يوم ًا خالد ًا ،ثم
جاء بعده تأسيس جتنيد يف مدينة احللة الستقبال
املتطوعني وقام بتحويلهم اىل الفوج بعد تثبيت
أسامئهم وتواريخ تطوعهم يف سجالت تم فتحها
من قبل هذه املؤسسة اجلديدة التي سميت الحق ًا
بـ(دائرة جتنيد احللة).
ويف شهر نيسان 1922م ،تعدد تشكيل الوحدات
العسكرية ووصل اىل ثالث حاميات عسكرية
للجيش العراقي يف بغداد واحللة واملوصل ،ثم
احلقت بكل منها مفرزة طبابة ،وأنشأت ثالثة
مراكز تدريب مشاة يف املناطق املذكورة.
ويف حزيران 1921م ،فتحت دوائ��ر جتنيد
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أخ��رى يف بغداد وامل��وص��ل ،وت��م تقسيم مدن
ال��ع��راق وت��وزي��ع املتطوعني فيها إىل مراكز
التدريب امل��وج��ودة يف تلك املناطق ،فأصبح
متطوعو كركوك واملوصل يتدربون يف املوصل،
والفرات األوسط يف احللة بينام يتدرب متطوعو
املنطقة الوسطى يف بغداد .
وعن الرواتب التي يتقاضاها أولئك املتطوعون
فقد صدر إعالن من رئيس التجنيد العام فيام
ييل نصه " :لقد ّ
تعط َ
ف جاللة ملكنا ا ُمل َع َّظم
فأصدر أم��ره ا ُملطاع بأن يكون رات��ب اجلندي
اعتبارا
الشهري يف اجليش العراقي أربعني روبية
ً
من ابتداء كانون ال��ث��اين1922/م ،وذلك عدا
التعيينات والتجهيزات العسكرية ،وعىل هذا
فلنا وطيد األمل بأبناء األمة العراقية أن يتهافتوا

عىل اجلندية خدم ًة لبالدهم وأدا ًء ملا عليهم من
الواجب الوطني".
وتم تكريم الفوج بحسب ما جاء يف جريدة العراق
العدد  ،417كانون األول 1921م ا ُملصادف
 3صفر1340 /ه��ـ  ،ما ي�لي " :تألف بتاريخ
مت��وز1921/م يف بغداد ،الفوج األول للجيش
العراقي ،وقد اجتمع هذا الفوج يف الكاظمية يف
وخصصت احللة حم ً
ال إلقامته وملا
خان كابويل،
ّ
كان عىل وشك السفر ،رغب جاللة امللك ا ُمل ّ
عظم
فتوجه جاللته يف الساعة العارشة
يف استعراضه
ّ
والنصف م��ن صباح ي��وم 1921/10/4م،
إىل الكاظمية وبرفقته سعادة اجل��ن��رال نوري
باشا السعيد ،وق��د ك��ان ُهنالك معايل جعفر
باشا العسكري وزير الدفاع يف انتظارهم ،وقد
اصطف اجلنود هتيئًا لالستقبال ،فهتف له حال
وصوله ثالث ًا (فليحيا امللك) ثم طاف جاللته عىل
الصفوف ،وأجرى اجلنود استعراض ًا أمام جاللته
فكانت حركتها وانتظام ّبزهتا نظر ًا إىل حداثة
عهدها بالتدريب العسكري تستدعي االرتياح،
فجذب معايل جعفر باشا نظر جاللته إىل قائد هذا
ظي من
الفوج السابق حرضة محُ ي الدين بكُ ،
فح َ
جاللة امللك بلطفه وعطفه ،والتفت جاللته إىل
قائد الفوج اجلديد أمني عبد الغفور أفندي وسأله
تبليغ سالمه إىل مجيع ُ
وخطب قائ ً
اجلند َ
ال :إن هذا
أول فوج تألف لصيانة البالد وأن اجليش سند
استقاللنا ،وقد وعد جاللته الفوج بأن يذهب إليه
يف مقره باحللة ليهديه العلم العراقي ،وسيغادر
بغداد إىل احللة رهط من هذا الفوجُ ،ثم ُيسافر

الباقون بالتدريج ،أما رؤساء هذا الفوج فمنهم
خترجوا حديث ًا من
السبعة وعرشون ضابط ًا الذين ّ
املدرسة العسكرية يف بغداد ،نذكر بعض ًا منهم:
القائد أمني عبد الغفور أفندي ،واملعاون خورشيد
فريد أفندي ،وا ُمللحق هباء الدين نوري أفندي،
وم�لازم أول
ووكيل قائد أمحد فهمي أفنديُ ،
خلف خريي أفندي ،وغريهم.
ون�شرت جريدة العراق يف عددها /1 ،439
ترشين ال���ث���اين1921/م20 ،ص��ف��ر1340ه��ـ،
ماييل":اقرتح سعادة الوطني املقدام اجلنرال حداد
باشا عىل الشاعر الوطني مجيل صدقي الزهاوي،
نظم نشيد خ��اص باجليش الوطني ،وق��د ّلبى
الشاعر ه��ذا االق�ت�راح ونظم النشيد ون�شر يف
جريدة لسان العرب ".

الشاعر الوطني مجيل صدقي الزهاوي
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املو�سوعة احللية

آثار املح ّقق احل ّ
يل

يف ع��������ل��������م ال��������ك����ل���ام
• عيل عبد الرضا عوض

 يف هذه البيئة الزاخرة بالعطاء العلمي ِولِدْ  ،ويف بيت عريق يف العلم واملعرفة نشأ وتربى ،ومن نسيم
اس ْ
تط ِع َم ،ومن عذب العلم هنل وارتوى (املحقق احليل).
هوائها تنفس عبري التقى ،ومن زاد األدب ْ

هو جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد
يل ،املل ّقب بـ(املحقق احل ّ
اهلذ ّيل احل ّ
يل) ،ولد يف احللة
سنة 624هـ ،وتوىف فيها سنة 711هـ،
مولعا
حرض جمالس العلامء ،وندوات األدباء ،وكان ً
بنظم الشعر ،وتعاطي األدب واإلنشاء ،اضاف ًة اىل
علوم الفقه وأصوله ،وهذه الفطنة والذكاء قد
ّ
وظفها املحقق احل ّ
يل عىل أرض الواقع ،فقد أ ّلف
كت ًبا يف خمتلف املجاالت وهذه نبذة خمترصة عن
مؤلفاته يف علم الكالم:
املسلك يف أصول الدين :هذا الكتاب مرتب
عىل النظر يف أربعة فصول :األول يف باب التوحيد،
والثاين يف أفعال اهلل (سبحانه وتعاىل) ،والثالث يف
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النبوات ،والرابع يف اإلمامة.
ّ
ويقول املحقق احل ّ
يل يف مقدّ مته ،الغرض من هذا
العلم( ،علم الكالم) ،إنام هو التوصل إىل السعادة
األخروية بسلوك طريق احلق ،وحتصيل الغرض
يقف عىل بيان إثبات الصانع ،وما يصح أن يوصف
به من الصفات اإلثباتية والسلبية ،والنظر يف أفعاله
النبوات واإلمامة.
سبحانه وتعاىل ،والنظر يف ّ
املاتعية:
أما الفصل الثاين فقد جاء يف الرسالة
ّ
باملاتعية لغة كام جاء يف لسان العرب إلبن
ويقصد
ّ
منظور(" :التزود) ،ويقول ً
أيضا :هي (كل يشء
ينتفع به ويتب ّلغ به ويتزود) ،وهي خمترص املسلك يف
أصول الدين ،كام يظهر للمتأمل يف مطالبهام ونظمها

وأسلوهبام ،ويف املصطلح الفقهي فأن(املاتعية) تأليف ابن سينا وجاء يف مقدمتها( :سبحان امللك
تعني التزود من أصول الدين عىل نحو اآلية القهار اإلله اجلبار) ،توجد نسخة منه يف مكتبة أمري
الز ِاد ال َّت ْق َوى} البقرة املؤمنني (عليه السالم) يف النجف األرشف.
زَو ُدو ْا َفإِ َّن َخيرْ َ َّ
املباركةَ :
{و َت َّ
 ،197وهذه الرسالة هي أيض ًا من أربعة فصول :واملقدار الواجب من املعرفة:
األول يف معرفة اهلل تعاىل وما جيوز أن يوصف به هو جواب ملسألة املعرفة واملقدار الالزم منها،
وما ال جيوز ،والثاين يف أنه تعاىل حكيم ال يفعل جلامعة من علامء احللة يف عرص واحد وهم :حييى
قبح ًا وال خيل بواجب ،وجاءت النبوة يف الفصل بن سعيد احليل صاحب (اجلامع للرشائع) ،أبن
عم املحقق احليل ،وسديد الدين يوسف بن عيل
الثالث ،أما الفصل الرابع فكانت يف اإلمامة.
ويقول املحقق احليل يف مقدمة الرسالة املاتعية بن حممد احليل أبو العالمة احليل ،ونجيب الدين
"جيب عىل كل عاقل أن يرصف فكرته إىل معرفة حممد بن نام احليل أستاذ املحقق احليل ،ونجم الدين
اهلل سبحانه ،وأنه حيكم ال يفعل القبيح ،وال خيل جعفر بن احلسن (املحقق احليل) ،وحممد بن أيب
النبوة ،ومن يقوم مقام األنبياء الغر احليل.
بواجب ،واثبات ّ
فقد ذكر هؤالء فتواهم من جوانب هذه املسألة
عند عدمهم".
وجاء يف أصول الدين:
بخطوطهم وكلهم أفتوا بكفاية االعتقاد واإليامن
قال الطهراين أن هذا الكتاب للمحقق احليل ،توجد بالقلب ،وعدم لزوم إيراد األلفاظ الدالة عىل ذلك.
نسخة منه يف مكتبة حسن صدر الدين ،وذكره وذكر الطهراين أن نسخة من هذا الكتاب وقعت
الزركيل يف األعالم.
بيد حممد بن مكي الشهيد األول ،يف املدينة املنورة،
ويف رسالة يف الكالم:
فكتب هو بخطه الرشيف نسخة منها.
ين يف الذريعة " :توجد نسخة يف مكتبة وكتب رشف الدين عيل بن مجال الدين املازندراين
قال الطهرا ّ
راجة آباد يف اهلند ".
بخطه نسخة عن نسخة الشهيد األول سنة
(1055هـ) ،وهي موجودة يف مكتبة هادي كاشف
ورشح الكلمة اإلهلية:
املقصود يف الكلمة اإلهلية ما ورد يف اخلطبة الغراء الغطاء يف النجف األرشف.
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املو�سوعة احللية

متاحف
حــــــ ّلـــيـّة

• رأفت ليث املرعب

 تُعد املتاحف من املراكز الثقافية املهمة يف املجتمع احلليّ

املعارص ،وقد باتت هذه املتاحف وسيلة إعالمية بارزة يف
مضامر الثقافة ،فهي مرآة لتاريخ األمة ،توفر للزائر صورة

صادقة عن مقومات األمة احلضار ّية والتارخي ّية والفكر ّية
وعطائها اإلنساين من خالل هذا املوروث الثقايف.

متحف مركز ت راث احللة

صورة افرتاضية لنبوخذ نرص
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ويوجد يف مدينة احل ّلة مخسة
معروض فيها بعض
متاحف
ٌ
ال��ن�ماذج ألبنية ب��اب��ل األث��ر ّي��ة
املهمة ،ونامذج أخرى من آثار
ّ
حضارة وادي الرافدين ،فض ً
ال
عن الرتاث العظيم لعلامء هذه
املدينة السامية بالعلم واألدب،
من خمطوطات ونفائس ،وبعض
األواين الرتاثية ،وآالت حربية،
ونذكرها حسب السبق الزمني،
وم���ا ذك���ر يف آخ���ره خ�ير منه
وأسمى فهو حيمل بني جدرانه
عمق العلم واألدب وبني ثناياه

األصالة والتجديد:
متحف نبوخذ نرص:
يقع هذا املتحف يف بداية مدينة
ب��اب��ل األث���ري���ة ،وأن��ش��ئ ع��ام
1954م ،وأجريت عليه الصيانة
مرات عدة آخرها عام 1987م،
وحيتوي هذا املتحف عىل خمتلف
امل��واد األث��ري��ة األصلية ،التي
تم العثور عليها يف مدينة بابل
وخاصة يف زمن ملكها نبوخذ
نرص الثاين ،ويضم املتحف أربع
ق��اع��ات رئيسية ،ففي القاعة
األوىل منها ج����داول جلميع

السالالت التارخيية ،وخارطة
متثل مدينة بابل يف زمن نبوخذ
نرص ،فض ً
ال عن بعض كتاباته،
أما القاعة الثانية فتحتوي عىل
ن��م��وذج مصنوع م��ن اجلبس
يمثل برج بابل ونصب لنبوخذ
نرص ح��ول بناء ال��ز ّق��ورة ،فيام
تضم القاعة الثالثة اثني عرش
خ��زانً��ا حيتوي عىل جمموعات
أثر ّية تعود لعصور خمتلفة من
ت��اري��خ بابل القديم ،وتوجد
يف القاعة الرابعة جدارية متثل
صور أسد بابل ،وماكيت يمثل

مدينة بابل يف زمن نبوخذ نرص
وص��ورة زيتية ختيلية للجنائن
املعلقة ،وصورة حديثة من اجلو
هلذه املدينة األثرية.
متحف محورايب:
وي��ق��ع ه��ذا املتحف يف مدينة
بابل األثرية خلف باب عشتار،
وت��م افتتاحه خ�لال مهرجان

جزء من باب عشتار
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ب��اب��ل ال�����دويل األول ال���ذي
أقيم ألول مرة عام 1987م،
وحي��ت��وي املتحف ع�لى أع�مال
مح���ورايب ورشي��ع��ت��ه ،ومسلته
التي متتاز بخصوية واضحة يف
ه��ذا املتحف ،وي��زور املتحف
العديد من السياح من داخل
العراق وخارجه ،وخصوص ًا يف
املهرجان السنوي الذي يقام يف
املدينة ،ملا يمتاز به هذا املتحف
من آث��ار مهمة متثل احلضارة
البابلية القديمة.
متحف احل ّلة املعارص:
محل هذا املتحف الذي أنشأ يف
وسط مدينة احللة اسم " متحف
احللة املعارص" ليجمع التحف
األثرية وهي حتمل عبق احلضارة

متحف احل ّلة املعارص
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البابلية العريقة ،وتراث احل ّلة
القديم ،ليكون شاهد حضاري
ي��ض��م ت��اري��خ احل��ل��ة ال��ث��ق��ايف
والفكري والعلمي.
قال مدير املتحف عيل عبد جليل
خ�لال لقاءنا معه " :املتحف
يضم ثامن قاعات ضخمة حتتوي
عىل معرض للصور الفتوغرافية
لعلامء احللة واألسواق القديمة
وأهم املعامل التارخيية ،وضحايا
النظام السابق ،فض ً
ال عن متاثيل
من الشمع لشخصيات ورموز
احللة ،ومعرض ألهم الكتب
العريقة ومفكرهيا ،وأش��ار إىل
أن احللة بحاجة إىل متحف يليق
بعراقة تراثها ليحفظه من العبث
موضحا أهنم يسعون
والضياع،
ً

جاهدين جلمع كافة التحف
األثرية القيمة التي يعود تارخيها
اىل  400سنة للحفاظ عليها"،
ويف حديث آخر له قال " :احللة
ك��ان��ت وال ت���زال واح���دة من
أهم املدن واملراكز التنويرية يف
شتى امليادين وتركت بصامهتا
م��ن خ�لال أدب��اءه��ا وعلامئها
ومبدعيها ،موضح ًا أن فكرة
إن��ش��اء املتحف تعود اىل عام
2006م ،من قبل هيئة اإلحياء
والتحديث احلضاري للحفاظ

مدير املتحف عيل عبد جليل

عىل ذاكرة املدينة وتراثها التي
متتد ألكثر  900عام ،وأضاف
ج��ل��ي��ل أن امل��ت��ح��ف استغل
بناية قديمة يعود تارخيها اىل
عام 1920م ،تم افتتاحها يف
1935م ،كبناية للمترصفية،
مشريا اىل أن هذه البناية شهدت
ً
أه��م ال��ل��ق��اءات خ�لال الفرتة
امللكية وبداية ثورة متوز واليوم
تشهد أك�بر متحف يف منطقة
ال��ف��رات األوس���ط ،وافتتح يف

2014/3/16م ،وتم تأهيله
كمرحلة أوىل بمبلغ  400مليون
دينار ،وهناك مراحل أخرى
منها تأهيل البنايات املجاورة
واحلديقة األمامية ليكون يف
احللة مركز ًا ثقافي ًا متكام ً
ال تقام
فيه الفعاليات الثقافية ،الفتًا
اىل أن املواطنني تربعوا بنحو
( )300حتفة أثرية و()500
كتاب يؤرخ مدينة احللة اىل اآلن
والباب مفتوح للتربع ".
متحف مركز بابل للدراسات
احلضارية والتارخيية
واحدٌ من املتاحف احللية التي
ت��ض��م ب�ين ج��دراهن��ا اجلميلة
مقتنيات األج����داد يف سنني
خلت هلذه املدينة املعطاء وقد
آل عىل أبنائها إال أن يزرعوا
روضة يتنسم من خالهلا أبناء
اجل��ي��ل اجل��دي��د عبق امل��ايض،
وكانت جامعة بابل قد أنجزت
ه��ذا املتحف ال��رائ��ع كخطوة
لتوثيق اإلرث احل�لي وأح��د
م��ص��ادر ال��ت��اري��خ واحل��ض��ارة،
ويعترب هذا اإلنجاز مهم ملديتنا،
حيث يتناول ع��رض ملختلف
اس��ت��خ��دام��ات احل��ل��ي�ين عرب
حياهتم ،ومستلزمات معاشهم

وأسلحة ك��ان��وا يستخدموهنا
ل���ل���دف���اع ع����ن م��دي��ن��ت��ه��م،
واحتياجات خ��زن طعامهم،
وأنواع أخرى من املعروضات
التي وثقت مراحل مهمة من
تاريخ املدينة.
متحف مركز تراث احل ّلة :
املركز الذي ُا ّسس بمبادرة كريمة
من لدن العتب ُة العباسية املقدسة
احليل
تكرم ًا منها إلحياء الرتاث ّ
ال��ث��ر ،وذل���ك ضمن سلسلة
ّ
املراكز البحثية املتخصصة التي
تأسيسها يف م��دن العراق
ت��م
ُ
املختلفة ،من أجل املحافظة عىل
الرتاث الذي تكتنزه هذه املدن،
حيث ّ
حتتل مدينة احللة أمهية
كبرية م��ن ال�ت�راث اإلسالمي
يب ،وهي راعية
العلمي واألد ّ
ّ

لكثري من الفعاليات الدينية
والفكرية والثقافية واالجتامعية
وال��س��ي��اس��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
وغريها،
ويمكن ال��ق��ول أن ه��دف مركز
تراث احل ّلة من فتح متحف ختتص
ب��ه وح���دة ال�تراث��ي��ات يف املركز
إلحياء وإدامة الرتاث احليل ،وقد
ضم املتحف املئات من املقتنيات
ّ
والتُحف األثرية ،وأواين تراثية،
وأسلحة قديمة من سيوف وخناجر
مغولية وعثامنية ،ومئات من الصور
لعلامء وشخصيات أدبية وفنية،
وص��ور فوتوغرافية ألب��رز املعامل
التارخيية ،وبعض احلرف الشعبية،
ويستقبل املركز ومتحفه بني احلني
واآلخ��ر مجع كبري من الزائرين،
ومنهم طلبة الكليات يف جامعة
بابل ،ومن العاشقني للرتاث.
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املو�سوعة احللية

أمثــــــــال

• وحدة االعالم

كثرية هي األمثال واحلكايات التي كنا نسمعها ونرددها بني احلني واآلخر ،وهي
تفرض نفسها يف كل موقف يتوافق مع املثل فيكون ذكره عىل اللسان بشكل
عفوي ورسيع ،وقد ذكرنا يف جملتنا املباركة رد الشمس يف عددها الثاين ،الكثري

من األمثال وتم حرصها فيام خيص مدينتنا العزيزة احللة ،وبام أن املجتمع احليل
هو جزء ال يتجزأ من املجتمع العراقي بشكل عام ،وقد قيل من األمثال ما كانت

مجيع املدن العراقية متفقة عليه وتذكره بام فيها احللة ،ولألمانة نود أن نبني للقارئ

العزيز أن ما سنذكره من أمثال هي ما جاءت نص ًا من الباحث طه التميمي يف

األبوذية:

زادك ما دخل بيتي عيل مر  ...مرور من البعد
حمرم و ُم ْر
شبه حنظل يناشدين عيل مر ّ ...
عيل
هني ليل أكل منه عيل مر ...آمر ّ
عيل.
واگلك حارض وأمرك ّ

الدارمي:

احچي :تكلم ـ عدل ،كالم ًا موافق ًا للحق منطقي ًا
معقوالً.

املعنى:

أجلس كيفام شئت فاألمر ليس هبيئة جلوسك ،إنام
بكالمك فاذا نطقت فال تقل إال حق ًا ،وما فيه نفع
وبام يزينك ويرفع قدرك ،ويرضب ملن يد ّلس يف
كالمه وحيايب يف نطقه.

جيتكبلهفهوشوگ كلقصدياضيفك
هينه األچل للغري گبيل ابمضــــــــــيفك الفصيح:
إن كان القعود بني الناس أعوج ًا فليكن ،حيث أن
كالم احلق أوجب منه.
املثل الثاين:

(أگعد أعوج واحچي عدل)

املوال:

اگعد :أقعد ،أي أجلس ـ أعوج ،من غري اعتدال من جور دهري مهومي ما يلمهه عدل  ...قياس للحمل.
أميش شبه ميت واصبح يارفاگة عدل  ...حي ،وهو
وال استقامة يف اجللوس.

كتابه (أبجدية األمثال الشعبية).

• املثل األول:
(إذا فاتك الزاد گول هني)

الفصيح:

إذا فاتك الزاد أو ناله الذي له غري ذي حق فقل
ال��زاد :الطعام ،ويف اللغة ما يتخذ من الطعام ليس من رزقي.
املوال:
للسفر ،گول :قل ،هني ،هنيئ ًا.
بكتار بيتي صبح زادك يمر منطيل ...من حلم الغنم
املعنى:
إذا فاتك الطعام اىل غريك وأنت جائع فال تتذمر تتعاير وياي وعيارك عيل منطلــي  ...طالء املكــر
أو تعتب ،بل قل هنيئ ًا مريئ ًا ،ألنه قد فات وال فائدة ظليت اروم الوصل دارك شفت منطيل  ...عندما نظرت
من تكدير اخلواطر آلكليه ،ويرضب ملن كان له وادم جثرية لچن ماشفت بائس حل  ...حرض
شيئ ًا وسبقه اليه غريه أو فاته إدراكه فعليه أن يبدي حليت لغزك لچن للغري ما هو حل  ...غامض
ال أسف مر بالنفس ال حزن بيهه حل  ...سكن
الرضا والتحمل وخيفي األسى والتهالك.
باهلنة كلت وشفه زادك يمن منطيل  ...أعطاين
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عكس امليت
ما شفت باطل زهگ وبصفه واگف عدل  ...حق
دنيانا بس للگوي ترضع لبن سايله  ...سيولة اللبن
وحتوك االيام للامله بن عم سايله  ...خطأ مدبر
آنه ارد أگول العدل واليصغي ايل سايله  ...أسأله
هم شفت أعوج گعد من گام حيچي عدل  ...مستقيم

األبوذية:

بخيك من يميل احلمل عدله  ...نبهه وانصحه
وال حتجي وراه تنتقص عدله  ...ذكره
كالم الزين شمس الظهر عدله  ...عندما يذكر
ولو عوجه گعدتك بالثنيه

الدارمي:

املوال:

يا مالك الروح يل ما شفت مثلك بحر  ...احلور
نرياين ما تنطفي وابگه اعله مودك بحر  ...بحرارة النار
أشواگي يا ساحري تكرب واباتن بحر  ...بحرية
واصبح نحيل اجلسم شاميت يب شامته  ...متشمتة
اهلل لو عاذيل يدرك سحر شامته  ...اخلال
چا بطل اللوم وامتنا يل حظ شامته  ...أشمه
مثل الفطيسة صبح وما نجس منه بحر  ...البحر

األبوذية:

من امس واليوم ّأون عليه مايه  ...مل يأت
وعله ونيني ارشهت شماّ ت مايه  ...مائة
املثل شبه البحر ما نجس مايه  ...املاء
فطيسة اشام حچت بينه الرب ّيه

القراء:
بريد ّ

اعـوج گعدتك دوم من حتچي وياي
الچن كالمك صار يب بلســم شفاي الدارمي:
إحنه البحر هيواي واليحچي فنه
حجيه الفطيسة يصري ما نجسنه
املثل الثالث:

( بحر ماتنگسه فطيسة)

ال ِخل وصلني ونشد ،واشكي العليه وسده  ...جرى
املثل الرابع:
سده واسرتيح) باحللة طش اخلرب ومسيب إنه وسده  ...سدة اهلندية
(باب التجيك منه ريح ّ
املعنى :الباب الذي هتب عليك منه ريح شديدة ،أهل املثل عالصرب گالوهه ظل وسده  ...توسده ،وساده
ومرضة فأغلقه لكي ترتاح ،ويرضب الجتناب باب التجي الريح منه سده لك راحله  ...به راحة لك
األبوذية:
مواطن األذى.
ِ
غبت عني خيوي بزعل لو رض  ...الرضا عكس اخلصام
الفصيح:
إذا أنت ختشى من طريق تسريه ينالك مكروه وبعدك كرس مخس اضلوع لو رض  ...الرضوض
باب ايل جتيب الريح لو رض  ...عطر الرياض
شديد املواجع
وختشى هبوب الريح يف كل الئم وأبواب جمرى سده وال تگول اجنان فيـّـه
الريح مد األصابع
فاغلق إذن باب الرياح مودع ًا
ردئ الدوافع

املوال:

الدارمي:

درب من الباب اجاك الريح سده وإمنعه
مسريك يف ٍ
هذا املثل گالوه هلبت تسمعه

من يوم هجرك دلييل ما شفت راحه له  ...راحة له
عيل الدهر بالسگم شد راحله  ...راحلته ــ ناقته
حورب ّ
ال أهجع بليل ال أعرف سبب راحله  ...رحيله

( تنگسه :تنجس ُه ،الفطيسة :امليتة وهو من فطس
فطوس ًا ،مات فهو فاطس.

املعنى:

امليتة ال تنجس البحر لسعته وجريان مائه الوافر
العزيز ،ويرضب للرجل الكريم ال يرضه دنس
اللئام عليه وال تقوالهتم فيه.

الفصيح:

وأين كمثل البحر ما مسني القذى وهل نجست
بحر ًا جياف الفطائس
أنا خري ممن
فال والذي أعطى الرجال كرامة
قوموا بالنفائس
ّ
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عبق ال�شهادة

ُش َهداؤنا َف ْخ ُرنا...

البطل الشيخ سامل عبد جياد

• حيدر حممد عبيد

 عندما يكون احلديث عن الشهادة يتجىل رسوخ العقيدة،
وحسن النوايا ،والبطولة الفذة ،واإليامن املطلق ٍ
لثلة هداهم اهلل،
اجتنبوا الطاغوت وامتطوا سفينة اهلدى وخمرت هبم يف بحر
الشهادة لتتنسم الدنيا أريج أرواحهم الزك ّية فتقف هلا بصمت
إجالالً
وتقديسا ،وقد ركب هؤالء الرجال جلج الصعاب ،بال
ً
خوف من املنية ،ليقاتلوا من حقت عليهم الضاللة.
وق��د جسد أم�ير املؤمنني اإلم���ام ع�لي ب��ن أيب
طالب(عليه السالم) ،عظمة الشهادة التي نطقت
هبا كتب السامء ،وعمل هبا رسول اهلل(صىل اهلل
عليه واله) ،ودعا إليها كثري ًا ،وتبلورت عىل لسانه
الطاهر( ،عليه السالم) بمقولته قبل أن يغمض
عينيه عن هذه الدنيا (فزت ورب الكعبة).
إن الشهيد يرخص حياته أم��ام دينه ومعتقده
ومقدساته وعرضه وأرضه وماله ،ويضحي هبا
وهي أغىل ما يملكه يف سبيل اهلل عز وجل ،فيكافئه
اهلل تبارك وتعاىل بأعىل املراتب يف جنانه الفسيحة
إىل جانب أنبيائه وأوليائه الصاحلني.
دروسا بليغة
وقد سجل أتباع ذلك الفائز العظيم
ً
يف الصمود والتصدي لعصابات اختذوا الشياطني
أولياء من دون اهلل ،فتحت للمتأملني آفاق كثرية يف
معانيها ،بد ًءا من تلبية أولئك األتباع لفتوى اجلهاد
الكفائي لرجل العرص سامحة السيد عيل احلسيني
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السيستاين (حفظه اهلل) ،ووقوفهم صف ًا للدفاع عن
مقدساهتم الغالية ،فمنهم من قىض نحبه ،ومنهم
من ينتظر ،ومن الذين كرمهم اهلل وحباهم بفضله
الواسع الشهيد البطل الشيخ سامل:
اجلبوري من مواليد:
هو سامل عبد جياد شهد
ّ
 ،1969متزوج وله مخسة أوالد ،ولد يف بغداد
ونشأ فيها.
كان (رمحه اهلل) غاية يف النبل واإليامن وحب اخلري
منذ نعومة أظفاره ،وقد ذكر لنا أهله وأصحابه أنه
كان يف طفولته هادئًا مسا ًملا ما اشتكى منه أحد من
أصدقائه أو جريانه وكان حمبو ًبا حذ ًقا.
انتقلت عائلته من بغداد إىل ناحية اإلمام
القاسم(عليه السالم) يف حمافظة بابل ،وذلك يف
عام 1981م ،ثم إىل منطقة االبراهيمية (الدبلة)؛
وكان والده يعتمد عليه يف ادارة الكثري من األمور
ومل تكن تلك املسؤوليات عائ ًقا أمامه يف دراسته،

وألجلها حتدى املصاعب بإرصار وعقيدة ال تلني،
فاكمل دراسته الثانوية بنجاح؛ وتم َقبوله يف كلية
اإلدارة واالقتصاد (جامعة املوصل).
متأثرا بمنهج احلق وطريق
كان(رمحه اهلل) موال ًيا ً
أهل البيت (عليهم السالم) ،وكان من السائرين
عىل درب احلسني (عليه السالم) ،فقد غرس يف
ضمريه منذ نعومة أظفاره حب احلسني وعشقه له،
فواظب عىل زيارته مش ًيا عىل األقدام ،عىل الرغم
من مضايقة الطغمة البعثية للزائرين يف تلك الفرتة
ومالحقتهم.
ومن سجايا هذا الشهيد البطل أنّه الرجل املؤمن
حريصا عىل دينه ،وكان
صاحب األخالق العالية،
ً
ايامنه مطلق باهلل ورسوله وقد مأل حياته كلها جها ًدا
يف سبيل اهلل ،وكان ذا فطنة وذك��اء ،وق��درة عىل
التنظيم ،وشجاعة يف استيعاب الواقع ،فهو الغرس
الطيب النافع الذي نام برسعة إىل أن أصبح كشجرة

ناضجة تفيء وتعطي ثامرها ملن يستظل هبا ،وقد
ذكر أحد أصدقائه أنّه كان مرب ًيا وواع ًظا ألخوته
وأصدقائه ،ويف مقتبل عمره تولدت فيه رغبة
شديدة لاللتحاق بحلقات الدراسة احلوزوية ،ويف
مدينة النجف األرشف لبى هذه الرغبة وذلك بعد
إن أهنى دراسته األكاديمية بمثابرة وعناء ،فالتحق
بركب طلبة العلوم الدينية يف النجف األرشف،
وبعد إن قطع شو ًطا طوي ً
ال يف دراسته احلوزوية،
توجه نحو قريته الصغرية (الدبلة) التي باتت
حضنًا داف ًئا له فاستقبله أهلها بالرتحيب واحلفاوة
وااله��ت�مام ،فكان ح ًقا عند حسن ظنهم ،فهو
املبلغ واملرشد الديني وعىل قدر املسؤولية فأخذ
بيد شباهبا وقادهم باالجتاه الصحيح ويذكرهم
كبارا
باحلقوق والواجبات الرشعية ،فأقبلوا عليه ً
وصغارا بقلوب نابضة باحلب والوئام ،فأصبح
ً
باراً ،
وأخا للشباب ،وأ ًبا للصبية ،اليفارقهم
ابنًا ً
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وأض��ح��ى واح���د ًا منهم ،يشاركهم أفراحهم
وأتراحهم ،وك��ان يطمح لتشييد مؤسسة دينية
كبرية جيمع فيها الناس ليقودهم اىل اهلداية ،لكنه
(رمحه اهلل) مل يكن يمتلك مكانًا ملرشوعه الرشيف،
فاستأجر مكانًا مؤقتًا ،حصل بعدها عىل املوافقة يف
إحدى املدارس يف العطلة الصيفية اىل أن وفقه اهلل
(سبحانه وتعاىل) ،مع ثلة خرية من أبناء املنطقة،
فقاموا ببناء (مؤسسة الزهراء الدينية) ،وبات هذا
يدرس فيها العلوم الدينية ملختلف
الرصح مدرسة ّ
ومقرا خلدمة زوار أيب
األع�مار ،ولرعاية األيتام
ً
األحرار اإلمام احلسني (عليه السالم) ،وما زال
هذا الرصح شاخمًا بذكر اهلل ّ
(جل وعال) ،وكان
مع مر السنني مواظ ًبا عىل عطائه الال حمدود وهو
كالطود الشامخ مداف ًعا عن الدين وأهله.
وملا بدت رايات الفتنة والدمار ،ودنت زرازير

املجاهد الشيخ سامل عبد جياد
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اخل���وارج م��ن ح��دود أرض ال��ع��راق املقدسة،
تأهب هذا الشيخ اجلليل باندفا ٍع ٍ
عال؛ للذود عن
ً
شاحذا
احلرمات ،مستنفر ًا كل طاقاته الفكرية،
هلمة الغيارى من أبناء املنطقة للتهيؤ واالستعداد
ألي طارئ حيصل ،وماهي إال أيام قالئل حتى
جاء نداء مرجعيتنا الرشيدة ملالقاة أولئك األوغاد
املتسللني حلدودنا وتدنيس أرضنا الرشيفة أرض
األنبياء واألول��ي��اء وم��ع ص��دور فتوى اجلهاد
الكفائي ،رشقت شمس هذا البطل ،فكان ّأول
امللبيني للدفاع عن بلدنا العزيز فرشع حيث الناس
لاللتحاق بصفوف املجاهدين يف احلشد الشعبي،
ومنذ الوهلة األوىل ملواجهة العدو كانت امنيته
الشهادة يف سبيل اهلل والوطن ،تدرب يف مدينة
احللة (منطقة االبراهيمية) ،ومعه جمموعة من
املجاهدين يربو عددهم عىل السبعني جماهدً ا.

دخل بعدها مع املجاهدين للمشاركة يف معارك
وصوالت كثرية ضد عصابات داعش بد ًءا من
جرف النرص وص��والً إىل حمافظة صالح الدين
صادحا وسط املجاهدين األبطال
فكان صوته
ً
وال��ي��د ال��ط��وىل يف حترير مكيشيفة ،وال��زالي��ة،
وعوينات وغريها من املناطق التي يتم تطهريها.
ذكر أحد املجاهدين أنّه يف معركة الزالية (تكريت)
وجه املجاهدين الذين
سمع الشيخ(رمحه اهلل) قد ّ
كانوا بقيادته بقوله(:أخويت الترتاجعوا حتى إذا
نلت الشهادة ،أخويت كونوا عىل نفس العزم) ،وما
كانت إال ساعات قليلة وقد جاء األمر باهلجوم
عىل العدو ،وصال أحفاد عيل الكرار برصختهم
املعهودة(لبيك يا حسني) ،وبعد قتال عنيف،
مرضجا بدم الشهادة وذلك يف
سقط الشيخ سامل
ً
( ،)2015/4/7وكان املجاهدون ملتزمون بام

أوصاهم ،حيث نفذوا أوامره وقاتلوا واستبسلوا
تم حترير ذلك املحور الذي كانوا كلفوا به،
اىل أن ّ
عمت أغلب
وكان خرب استشهاده كغيمة حزن ّ
مناطق مدينة احللة حيث شيعوه بأهازيج الفخر
واالعتزاز هلذه اخلامتة احلسنة هلذا الرجل املحسن
بام حتمل الكلمة من معنى.
سيبقى اسم الشيخ سامل يسمو يف ربوع بالدنا،
شاخم ًا بشموخ نخيل العراق ،وشخصية فاعلة
مؤثرة ،وراي��ة خفاقة يف س�ماء املجد ،فقد ترك
أثرا طي ًبا يف نفوس أهل مدينته ومن
شهيدنا الغايل ً
يعرفه.
وإن تسامت روحه الطاهرة اىل الرفيق األعىل ،فإن
مجوع املؤمنني حتتفل بذكراه يف كل حني ،فسالم
عليه يف اخلالدين.

مكتبة الشهيد (رمحه اهلل)
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حمطات حلية

دور احللة املرشق
يف ثورة العرشين

• د .حاكم فنيخ اخلفاجي

تعد ثورة (١٩٢٠م) الكربى يف تاريخ العراق املعارص،
ملا متيزت به من مشاركة شعبية كبرية من خمتلف
املناطق ،وقطاعات الشعب من رجال الدين وأهل
املدن والعشائر ضد املحتلني األجانب ،فكانت باكورة
االنطالق يف تكوين الوعي السيايس الوطني احلديث.
ويمكن إمجال أسباب الثورة إىل املد الثوري العريب يف
حماربة املحتل كثورة الرشيف حسني عام (١٩١٦م)،
وث��ورة م�ص�ر(١٩١٩م) ،وحركات التحرر العاملية

مشائخ ثورة الع رشين يف احللة
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طالئع ثورة الع رشين يف الف رات األوسط

ضد سياسة االنتداب التي اتبعها احللفاء ،وسوء
اإلدارة وما رافقها من قمع وترهيب ونفي وتنكيل،
واستغالل واردات البلد وفرض الرضائب ،ودور
مراجع الدين يف النهوض بالوحدة الوطنية ومقاومة
املحتل ،وخاصة فتاوى اإلم��ام الشيخ حممد تقي
الشريازي التي كان هلا األثر الكبري يف ردع املحتل،
والتهيئة للثورة وعدم اخلروج عن مسارها الصحيح،
إضافة إىل تأثري األحزاب واجلمعيات الوطنية يف إثارة

القوات ال ربيطانية عىل مشارف احللة

الوعي الوطني ،فكانت هذه األسباب جمتمعة ،وبعد
انتشار عمليات التعبئة واالستعدادات للثورة يف مدن
الفرات األوسط وخاصة يف مدينة احللة الرشارة األوىل
للثورة ،ففي هناية شهر رمضان وزعت منشورات يف
السوق الكبري يف احللة دعت إىل القيام بوجه احلكومة
يف محلة شعواء عىل مجيع املتصلني بالربيطانيني ،واعتىل
املنرب الشيخ (حممد شهيب) لتالوة رسالة الشيخ
الشريازي ،وتتابعت بعدها الكلامت احلامسية التي
ألقاها حممد الشيخ عبد احلسني ،ورؤوف األمني
(زعيم حرس االستقالل يف احللة) وعبد السالم
احلافظ (خطيب أهل السنة) ،وكلها كانت تدعو إىل
حتقيق استقالل العراق وتعيني أحد أنجال الرشيف
حسني ملك ًا عليه ،فانترش صداها بني قبائل الفرات
األوسط واملدن األخ��رى ،وحني سمع حاكم احللة
السيايس الربيطاين (بويل) تلك األنباء أرسل مساعده
(خ�يري اهل��ن��داوي) إىل املحتشدين ،إال أن األخري

اإلمام املجاهد حممد تقي الش ريازي

غلبت مشاعره الوطنية فوقف إىل جانب املحتشدين،
فاعتقل اهلنداوي ورؤوف األمني وعبد السالم احلافظ
وغريهم ونفوا إىل جزيرة (هنجام) ،مما أدى إىل اهلياج
الشعبي يف احللة واملدن املحاذية هلا.
وتم عقد مؤمتر للشيوخ يف الشامية يف مضيف الشيخ
كاظم احلاج سكر ،حرضه الشاعر حممد باقر احليل
الذي أنشد قصيدة وطنية مؤثرة ،وكتب املجتمعون
عريضة إىل احلاكم الربيطاين(نوبري) ،طالبوا فيها
ب��اإلف��راج عن املعتقلني واالحتجاج عىل نفي ابن
الشريازي ،ولكن هذه املطالب مل جتد أذن ًا صاغية،
فاشتعلت الثورة يف الرميثة إىل الشامية واحللة والكوفة،
ثم انترشت يف مناطق العراق كافة.
لذلك قرر قادة الثورة إيفاد الشيخ صالل املوح،
والشيخ شعالن العطية إىل عشائر البو سلطان حلثهم
عىل اإلسهام يف الثورة ،فذهبوا إىل الشيخ شخري
ابني عباس أل هيمص والشيخ
والشيخ حنتوش ّ

القوات ال ربيطانية يف مواجهة الثوار
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دليمي الرباك شيخ البو مساعد عشرية البو سلطان
فكانت استجابتهم عالية ،ويف معركة القطار كان
الثوار يطاردون الربيطانيني املنسحبني يف القطار مع
كامل املعدات ويف منطقة اجلربوعية ،حارص الثوار
القطار الذي وصل املنطقة ملدة عرشة أيام بعد انضامم
عشائر اجلبور اليهم ،وجرت معركة عنيفة انترص فيها
الثوار عىل القوات الربيطانية يف  ٢٥متوز(١٩٢٠م)،
وتكبد الربيطانيون خسائر فادحة باألرواح واملعدات،
بعد إن سيطرت قوة من عشرية بني حسن عىل منطقة
الكفل جنوب احللة مما دعا السلطات املحتلة إىل ارسال
قوة كبرية سميت برتل (مانشسرت) ،كام وجه القائد
الربيطاين قائد احلامية يف احللة بإصدار أوامره إىل تلك
القوة بمواصلة التقدم نحو الكفل وواصلت القوة
سريها حتى عسكرت عند قناة الرستمية (الرارنجية)،
وحني بدى الثوار للعيان ،صدرت األوامر بإطالق
النار عليهم فاستدل الثوار عىل موقع القوة ،وبدأوا
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بالزحف عليها ،بعد ذلك صدرت األوامر للقوات
الربيطانية باالنسحاب ،بعد أن تكبدت خسائر
جسيمة.
وك��ان من نتائج تلك املعركة جالء املحتلني من
مناطق عديدة يف املسيب واهلندية ،فض ً
ال عن التحاق
عشائر الدغارة وعفك وحترير بقية املناطق املجاورة
هلا ،فتقدمت العشائر الثائرة نحو الطهامزية ،ويف تلك
األثناء استطاعت قبيلة بني حسن حترير منطقة طويريج
(اهلندية) ،من غري مقاومة ،كام اجتهت القبائل الثائرة،
بقيادة الشيوخ س�ماوي اجللوب وعبادي احلسني
وعمران احلاج سعدون ،وكان هجوم الثوار ضاري ًا
أبدوا فيه بسالة مذهلة وقدموا فيه التضحيات الكبرية،
نتيجة اهلجوم الذي تعرض له الثوار من خالل قصف
الطائرات الربيطانية ،واستخدام كافة أنواع األسلحة ،
وتوجهت مجوع العشائر الثائرة إىل سدة اهلندية ،وعد
القائد العسكري الربيطاين(هالدين) ذلك خطر ًا عىل

بغداد ،وذلك بعد أن هاجم الثوار سكة حديد حلة -
بغداد.
كام نجح الثوار يف حتقيق انتصارات يف قرية (بنشّ ة)
حيث كبدت قوات االحتالل الربيطاين( )170قتي ً
ال،
ومعركة املچرية التي بلغت فيها خسائر املحتلني
( )١٢0قتي ً
ال ،وانتقلت قيادة تلك القوات إىل بغداد،
فتعزز موقفها وكثر االحتياطي لدهيا ،وأبرق ترششل
وزير احلربية الربيطانية إىل قائد قواته (الرس ايلمر
هالدين) يف العراق أبلغه فيها وجوب القضاء عىل
الثورة ،وتلبية احتياجاته من اجليوش والطائرات ،ويف
الوقت نفسه مل تصل الثوار أية إمدادات أو ذخائر أو
أموال ،وجاء احتالل طويريج وااللتفاف عىل قوات
الثورة يف منطقة (الوند) ومنطقة (احلسينية) ومعارك
الكفل فتقدمت القوات الربيطانية نحو الكوفة
فحدث انكسار للثوار وتفرقت قواهم ،والقي القبض
وفر بعضهم إىل احلجاز ولكن بعض
عىل زعامء الثورة ّ

العشائر رفضت إلقاء السالح مما دفع السلطات
الربيطانية إىل مفاوضة شيوخ عشائرها ،إال أن ذلك
مل يمنع الثوار من مواصلة القتال والتصدي للمحتل
يف أكثر من واقعة فكان هلا الدور احلاسم يف إرساع
املحتلني الربيطانيني يف تغيري سياستهم جتاه العراق،
ورصف النظر عن حكمهم العسكري ،بعد إن
كلفتهم الثورة آالف القتىل واجلرحى ،وأثقلت كاهل
خزانة الدولة الربيطانية ،لذلك وجد املحتلون أن خري
سبيل إىل جتنب املزيد من اخلسائر البرشية واملادية
إقامة ما سمي باحلكم الوطني ،وتأليف حكومة حملية،
واإلتيان باألمري فيصل بن احلسني ملك ًا عىل العراق،
مكتفني باالحتفاظ ببعض القواعد العسكرية ،بعد
تكبيل البالد بقيود ثقيلة ،بموجب معاهدة سنة
(1920م) ،التي تم بموجبها اهليمنة الفعلية عىل
مقدرات العراق السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية،
والثقافية ،وسائر املجاالت األخرى.
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جتارة احلـــــ ّلة
يف العهد العثمـــــاين

• د .عباس حسن عبيس اجلبوري

 شهدت مدن العراق بصورة عامة ملعان نجم مدينة احللة
واشتهارها عىل مدى قرون خلت وبخاصة خالل العهد العثامين
بازدهار وتنوع التجارة فيها ،فنظر ًا للموقع االسرتاتيجي للمدينة
بني مراكز التجارة الرئيسة يف العراق ،ووقوعها عىل مفرتق طرق
املواصالت ،بني البرصة وبغداد واألماكن املقدسة يف الفرات
األوسط ،وارتباطها بطرق مواصالت من ّظمة برية وهنرية ،مامنح
هذه املدينة أمهية جتارية كبرية بني قريناهتا من املدن األخرى.
وتقول الباحثة ع��ذراء شاكر ه��ادي اهل�لايل( ،احللة
م���ن(1869-1800م) دراسة يف األح��وال السياسية
واالقتصادية واالجتامعية)" ،وأدى اىل ازده��ار قطاع
التجارة فيها بشكل كبري ،ال سيام وأن مقومات هذا
االزدهار كانت موجودة أص ً
ال يف املدينة بحكم كثافة
اإلنتاج الزراعي فيها ،والذي كان يفيض عن احلاجة
املحلية وتنوع هذا اإلنتاج ،وتوفر املواد األولية التي
حتتاجها بقية املدن والدول ،ومنها األصواف واجللود
وغريها ،فض ً
ال عن موقع مدينة احللة وقرهبا من الطرق
الصحراوية مع احل��ج��از ،وكذلك موقعها النهري
اخلاص عىل طرق التجارة ما بني جنوب العراق ووسطه
من جهة ،وبني وسط وأعايل الفرات من جهة أخرى،
عالوة عىل إحاطتها بالقبائل العربية مما جعلها مركز ًا
مهماً من مراكز التبادل التجاري لتلك القبائل ،ولذلك
عدّ ها بعضهم حارضة الفرات األوسط ".
ومما يؤكّد أمهية املدينة التجارية ما ذك��ره الرحالة
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صورة الحد اخلانات ايام زمان
من وسائل النقل النهرية

العرب واألجانب الذين زاروا املدينة وذكروا التجارة
فيها منذ بدايات تأسيسها عيل يد املزيديني ،وما ذكره
الرحالة ياقوت احلموي عن املدينة يف هذا اجلانب يف
كتابه معجم البلدان (( ..وقد قصدها التجار فصارت
أفخر بالد العراق وأحسنها مدة حياة سيف الدولة ،فلام
قتل بقيت عىل عامرهتا ،فهي اليوم قصبة تلك الكورة،
وللشعراء فيها أشعار كثرية.))...
كام ذكر املؤرخ احلافظ ابرو عالقة احللة التجارية مع
حميطها اإلقليمي كعالقاهتا مع بالد احلجاز واجلزيرة
العربية يف كتابه (ذيل جامع التواريخ) ،قائالً ...( :كان
التجار يف مدينة احللة يرافقون قوافل احلج الذاهبة إىل
مكة املكرمة عرب الصحراء ،وعىل طول الطريق يتبادلون
البضائع مع العرب ،فجلبوا معهم اخليل العراب والنعام
واجللود املدبوغة وال��زراف��ات والعقيق ،بينام متثلت
الصادرات احللية باملنسوجات احلريرية والقطنية.)..
أيضا الرحالة االيطايل دومينكو سيستيني التجارة
وذكر ً

يف مدينة احللة خالل رحلته التي زار فيها املدينة إبان
الربع األخري من القرن الثامن عرش بالقول( :إ َّن موقع
احللة مستحب ألنهَّ ا قائمة عىل ضفتي هنر الفرات وتتصل
العدوتان بجرس من القوارب  ....يسكن املدينة كل من
العرب واألتراك واألرمن واليهود ،والتجارة فيها رائجة،
فالقوافل تنقل يومي ًا إىل بغداد الرز واحلنطة والشعري
وهذه املدينة وما جياورها تنتج احلرير بكثرة ويصنعون
هنا قامش ًا للعباءات وأحزمة من الصوف.)....
وتطرق الرحالة االنجليزي غراتان جريي خالل زيارته
مدينة احللة عام 1878م ،اىل أمهيتها التجارية وموقعها
عىل هنر الفرات ال سيام جتارة اخليول فيها فيقول( :احللة
يرتاوح تعداد سكاهنا بـ ( ،)20000وهي تبدو كبلدة
صغرية مشغولة وكانت تتميز بأحصنتها التي تعد من
أفضل ما موجود يف باشوية بغداد).
وقد ازدادت أمهية احللة التجارية مع هناية القرن
التاسع عرش امليالدي وازدهرت فيها احلركة التجارية

وكثرت األسواق ،وراجت البضائع والسلع وأصبحت
حمط رحال التجار وقوافلهم ،زيادة عىل مرور املراكب
النهرية التي كانت متخر الفرات بني حلب والبرصة
باملدينة حاملة الركاب والبضائع املتنوعة ،وانترشت
اخلانات عىل الطرق املؤدية اىل مدينة احللة فكانت
حمطات اسرتاحة وفنادق للتجار واملسافرين ،فض ً
ال
عن كوهنا تكمل وظيفة األس��واق ،إذ صمم كل جزء
من اخلان ليؤدي وظيفة معينة هلا عالقة بتسهيل مهمة
التجارة ومن يقوم هبا ،ومتثلت هذه الوظائف باخلزن
وتبادل البضائع وإيواء التجار املسافرين وحيواناهتم،
وكل ما من شأنه أن خيدم هذه األغراض ،وقد ازدادت
أمهية اخلانات املشيدة عىل طرق القوافل التجارية أبان
العهد العثامين يف العراق نظر ًا لفقدان األمن هبذه الطرق
من ناحية ،والستمرار حركة التجارة واحلج عرب املدن
العراقية من ناحية أخرى ،فكانت اخلانات املأوى األمني
للقوافل واملسافرين.
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الصناعة

يف ل��واء احللة 1958-1920

اجلبوري
• عيل عباس
ّ
شهدت الصناعة شبه امليكانيكية
واضحا منذ
ظهورا
يف لواء احللة
ً
ً
عام  1920واألعوام التي أعقبتها،
حيث بلغ عدد املؤسسات الصناعية
آنذاك ( )12مؤسسة ،ارتفع عددها
إىل ( )102مؤسسة يف األربعينيات،
وكان معظم هذه املؤسسات عبارة
عن مؤسسات صغرية وخدمية تقدم
خدماهتا بصورة مبارشة للسكان،
وتنحرص ضمن املناطق القديمة
للمدينة ،وتضمنت هذه املؤسسات
(معامل الطحني ومصانع الدبس
وحمال للصفارين واحلدادين) ،وكانت
معظم تلك الصناعات ترصف
منتجاهتا اعتامدا عىل السوق املحلية.
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الكعبي ،يف اطروحته
ويقول الدكتور حسني وحيد عزيز
ّ
املوسومة (الوظيفة الصناعية يف مدينة احللة الكربى)"
ّ
إن النشاط الصناعي يف لواء احللة منذ العرشينات وحتى
اخلمسينات من القرن املايض بطيئًا جدً ا ،بحيث بدأ
النمو احلقيقي للقطاع الصناعي فيها اعتبار ًا من أواخر
اخلمسينات وأوائ��ل
الستينات ،ونالحظ
أن الصناعة خالل
ت��ل��ك امل�����دّ ة كانت
ص��ن��اع��ات بسيطة
ال ت��ت��ع��دى ك��وهن��ا
الدكتور عباس عبيد محادي
صناعات صغرية يعمل فيها عدد قليل من العاملني
وكانت أغلبها صناعات يدوية كاحلياكة وصناعة
األواين الفخارية وصناعة طحني احلبوب ،وكبس
التمور ،وصناعة عسل التمر (الدبس) وصناعة النسيج
اليدوي ،فض ً
ال عن صناعة الثلج ،والطابوق وصناعة

األثاث وغريها ،وعىل الرغم من كوهنا صناعات
بسيطة ويدوية ولك ّنها كانت نواة إلنشاء صناعات
آلية حديثة فيام بعد" ،فيام ذكر الدكتور عباس عبيد
محادي ،يف اطروحته (النمو الصناعي يف حمافظة
بابل) " كام ان الصناعات التي نشأت يف لواء احللة
والوحدات اإلدارية التابعة هلا كانت تلبي ًة حلاجة
سكاهنا وسكان هذه الوحدات مثل الصناعات
التي تنتج األدوات الزراعية من احلديد أو اخلشب،
كام واشتهرت تلك الوحدات بصناعات معينة
نتيجة ،لرتاكم اخلربة وممارستها لسنوات طويلة
من قبل سكان تلك املناطق فمث ً
ال اشتهرت مدينة
احللة بصناعة النسيج والدبس وال��رايش وطحن
احلبوب ،كام اشتهرت ناحية املدحتية ،التابعة
لقضاء اهلاشمية بصناعة ال ُب ْ
سط (مفردها(بساط)
العربية ،وي��ع��ود سبب ذل��ك إىل ت��و ّف��ر موادها
الزراعية سواء كانت نباتية أو حيوانية ،كام
األولية
ّ
ّ
تركزت بعض الصناعات يف مناطق أخرى لتوفر

مستلزماهتا الطبيعية والبرشية واالقتصادية ،فقد
تركزت صناعة الطابوق يف قضاء املحاويل وناحية
الكفل ،وذلك لوجود الرتبة املالئمة وتوفر املياه
واأليدي العاملة الرخيصة ،فض ً
ال عن ذلك فقد
تركزت صناعة األدوات الزراعية يف مدينة احللة
لطلبها من قبل املناطق الزراعية امل��ج��اورة هلا،
وتعد صناعة جرش احلبوب وطحنها من أهم
الصناعات يف تلك املرحلة ،لكوهنا تدخل بصورة
مبارشة يف غذاء اإلنسان اليومي ،ومدينة احل ّلة هلا
دور واضح ومهم يف تطور تلك الصناعة ،ففي عام
 1936بدأت هذه الصناعة بمعامل طحن احلبوب
احلجرية ،وكانت تلك املعامل تسد حاجة املدينة
واملدن املجاورة األخرى ،مثل الديوانية وكربالء
والنجف يف أغلب األحيان ،فقد بلغ معامل طحن
احلبوب يف تلك املدّ ة بحدود ( )15معملاً موزعة
بواقع ( )3معامل يف الصوب الصغري و()12
معم ً
ال يف الصوب الكبري يعمل يف كل واحد منها ما
بني( )10 –5أشخاص وحسب أحجامها".
العراقي يف
الصناعي
وفيام خيص مشاركة املرصف
ّ
ّ
تنمية القطاع الصناعي يف لواء احللة فقد نرشت
جريدة الصباح ،يف عددها  ،1247والصادر يف
 ،2007/11/26ما نصه " يف عام  1950بارش
املرصف الصناعي أعامله بدعم أصحاب املشاريع
الصناعية يف جمال القطاع اخلاص يف لواء احللة،
حيث مل تكن الدولة العراقية ومنذ بداية تأسيسها
مهتمة بالقطاع اخل��اص ،حيث ضاعف املرصف
الصناعي خالل تلك ّامل��دة من جهوده ،وزي��ادة
فعاليته لتنمية الصناعات املحلية وتطوير قطاع
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الصناعة املختلط ،ويعود سبب هذه الفعالية إىل
زيادة رأسامله من مليون دينار يف عام  1951إىل
( )7ماليني دينار عامي ( )1958 – 1957األمر
الذي أدى إىل ارتفاع القروض املمنوحة إىل لواء
احللة من ( )8،6ألف دينار عام 1951/1950
إىل ( )83،4ألف دينار عام ( ،)1958-1957أي

ما يعادل ( )%6،5من جمموع القروض املمنوحة
إىل الوية العراق ،وهبذا فقد اقترص نشاط املرصف
الصناعي يف تلك املرحلة عىل تقديم القروض
ّ
للمشاريع الصناعية الصغرية وذلك لعدم وجود
مشاريع صناعية كربى يف لواء احللة آنذاك"  ،كام
موضح يف اجلدول اآلتــــي.

جدول رقم ( )1يوضح القروض املمنوحة من قبل املرصف الصناعي إىل ل واء احللة
من عام  1950/1949إىل عام 1958/1957
السنة

مقدار القروض املمنوحة

نسبتها إىل املجموع الكيل يف العراق %

1950 / 1949

 4،2الف دينار

3،0

1951 / 1950

 8،6الف دينار

6،5

1953 / 1952

 14،0الف دينار

2،1

1954 / 1953

 41،3الف دينار

5،6

1955 / 1954

 17،0الف دينار

1،2

1956 / 1955

 32،4الف دينار

4،4

1957 / 1956

 25،8الف دينار

3،4

1958 / 1957

 83،4الف دينار

5،6

وعىل الرغم من حمدودية القروض التي يقدمها
واضحا يف حتفيز الصناعيني
املرصف إال إن هلا تأثري ًا
ً
عىل إنشاء بعض املشاريع املهمة يف املدينة وتطويرها
وقد استمر هذا الدعم بعد هذه الفرتة اذ ساعد يف
وضع حجر األساس لصناعة حديثة متطورة يف
هذه املدينة أسوة بباقي مدن العراق.
وذكرت وزارة االقتصاد ،الدائرة الرئيسة
لإلحصاء ،اإلحصاء الصناعي يف العراق لسنة
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 ،1954ما نصه" وتعد مرحلة اخلمسينات من
القرن املنرصم بداية قيام الصناعة اآللية يف املدينة،
فقد أظهرت نتائج اإلحصاء الصناعي لعام 1954
أن عدد املؤسسات التي يعمل فيها( )10عامل
فأكثر يف لواء احللة قد بلغ ( )68مؤسسة أما جمموع
العاملني يف تلك املؤسسات فقد بلغ ()1466
عام ً
ال " موزعني وفق اجلدول اآليت.

جدول رقم ( )2يبني عدد املؤسسات الصناعية التي عمل فيها ( )10عامل فأكثر يف
ل واء احللة عام 1954
عدد العامل

عدد املؤسسات

نسبتها إىل املجموع الكيل

عدد عامل كل فئة

من 19 - 10

45

66،1

611

من 99 - 20

22

32،4

755

 100فأكثر

1

1،5

100

املجموع

68

%100

1466

بحدود ( )22مؤسسة صناعية ،أال أهنا جاءت
باملرتبة األوىل يف عدد العامل العاملني فيها الذين
بلغت أعدادهم بحدود ( )755عام ً
ال ،أما بالنسبة
إىل البنية الصناعية يف لواء احللة قبل عام 1958
فنستدل عليها من خالل اجلدول اآليت

يظهر م��ن اجل���دول أع�لاه أن ع��دد املؤسسات
الصناعية التي يعمل فيها ( )19 – 10عام ً
ال كانت
قد احتلت املرتبة األوىل بعدد بلغ ( )45مؤسسة،
يف حني شكلت املؤسسات الصناعية التي يعمل
فيها ( )99 – 20عام ً
ال ،املرتبة الثانية ،فقد بلغت

جدول رقم ( )3يبني بنية الصناعة يف ل واء احللة لعام 1954
القطاع الصناعي

عدد املؤسسات

نسبتها ال املجموع الكيل

الصناعة الغذائية

9

39،1

املنتوجات واأللبسة

3

13،1

صناعة املواد اإلنشائية

2

8،7

صناعة أخرى

9

39،1

املجموع

23

%100
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ُح ّف ٌ
اظ و ُق ّراء ُبرصاء
من احللة الفيحاء

• فرقد السلطاين

 تعد مدرسة احللة العلمية يف احلفظ والقراءات امتدا ًدا ملدرسة
الكوفة ومكملة هلا وظهر اهتامم احلل ّيون بعلوم القرآن الكريم
منذ بدايات تأسيس مدينة احللة ،فحظي القرآن الكريم باهتامم

بالغ من قبل أبناء هذه املدينة وكان لعلامئها دور بارز يف حتفيظه

وتعليمه لطالهبا ،فاشتهر الكثري منهم بحفظه عرب تارخيها ،وال

سيام مدة ازدهار املدرسة احللية وزعامتها للحركة الفكرية يف
العراق.
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واهتم احلل ّيون بصورة عامة
بتعليم أبنائهم إليصاهلم اىل
م��رات��ب علمية عليا ،وكانت
لغة التدريس السائدة هي اللغة
العربية الفصحى يف مجيع مراحل
ال��ت��دري��س ألهن��ا لغة ال��ق��رآن
الكريم وكانت الدراسة علمية،
وجمانية حيث كان متويلها من
احلقوق الرشعية ،ومنها كذلك
م��ا ك���ان ي���وزع ع�لى ال��ط�لاب
املعوزين ،والوافدين من بالد
أخرى وتوفري السكن املالئم،
وم��ن بعض امليسورين الذين

يقومون بالتربع ألج��ل هذه
األغ���راض ،ومتيزت الدراسة
يف احللة باستقالليتها كام م ّيز
امل��دارس واملؤسسات الشيعية
األخرى عمو ًما مما جعلها بعيدة
عن تأثريات السلطة التي تتغري
بصورة مستمرة.
استمرت طريقة ق��راءة القرآن
ال��ك��ري��م للتالميذ وحتفيظه
عىل املنهج نفسه مع تغيريات
طفيفة حتى أواخ��ر أي��ام حكم
اخلالفة العثامنية ،وكانت جتري
عملية التعليم يف الكتاتيب التي

خصيصا لتعليم القراءة
أنشأت
ً
وال��ك��ت��اب��ة ،وال��ق��رآن الكريم
واستمر التعليم يف الكتاتيب يف
احللة حتى الغائها من قبل وزارة
امل��ع��ارف يف مخسينيات القرن
العرشين.
ويف حقبة السيطرة العثامنية
عىل ال��ع��راق كانت الكتاتيب
يف احللة عىل ثالثة أنواع ،أوهلا
للبنني ي��دي��ره��ا معلم واح��د
يطلق عليه اس��م(امل�لا) ،وهو
انتشارا ،والثاين للبنات،
األكثر
ً
وك��ان��ت ت��دي��ره مع ّلمة يطلق

عليها (امللية) أو (االس��ت��ه)،
أما النوع الثالث ،فكان خمتلط
ويديره(مال) أو(مالية) حسب
هلجة كل منطقة ،وك��ان تعلم
ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وحفظه من
أولويات التعليم يف الكتاتيب
يف احللة يف تلك احلقبة ،وكان
املال يبدأ عادة بتعليم األطفال

الكتاتيب يف احللة

�صفر اخلري  1439هـ • ردال�شم�س 117

س��ورة احلمد يساعده يف ذلك
شخص يعرف باسم(اخللفة)
وهو أما أحد الطالب الناهبني
أو امل��ت��خ��رج�ين س��اب�� ًق��ا من
الكتاب ويطلق ع�لى التلميذ
لقب(صانع) ،وعندما يتخطى
التلميذ مرحلة التهجئة ينتقل
به املال اىل القراءة الرسيعة التي
باصطالحهم(ر َوان) ثم
تسمى
َ
يرتقي الطالب بصورة تدرجيية
وف��ق تقدم الطالب يف حفظ
أج���زاء ال��ق��رآن الكريم وم��دة
ختمه ،وب��ص��ورة عامة كانت
مدة ختم القرآن الكريم للطفل
السوي ت�تراوح بني ستة أشهر
اىل س��ن��ة ،وأن ختم الطالب

التعليم عند (املال)
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للقرآن فهو إيذانًا بنيله شهادة
التخرج من املال ولكي يفهم بأن
الطالب قد ختم القرآن تعمل
له(زفة) تعرف بـ(زفة اخلاتم)،
وهي عبارة عن موكب للكتاب
يتقدمه محلة األع�ل�ام امللونة
وقارعوا الطبول ،يسري خلفهم
امل�لا وه��و ي��ق��رأ دع���اء اخلتمة
يليه اخللفات ثم بقية التالميذ
يتقدمهم التلميذ املحتفى به وهو
مرتدي أمجل مالبسه ،وكانت
أع��داد كبرية من املتعلمني يف
لواء احللة خالل تلك املرحلة
قد تعلموا عىل تلك الشاكلة
لشيوع ذلك النوع من التعليم
قبل ظ��ه��ور التعليم احلديث

س���ن���ة(1873م) .بحسب ما
ذكره اليعقويب يف البابليات.
وم��ن امل�لاح��ظ ب��روز ع��دد من
احل��ف��اظ وال��ق��راء احل ّليني ممن
كانوا فاقدون للبرص فأناروا
طريق احلق من خالل سعيهم
حلفظ القرآن الكريم وتعليمه
للتالميذ وممن اشتهر من احلل ّيني
يف احلفظ والقراءات من هؤالء
نذكر:
امل���ق���رئ احل��س�ين ب���ن ه���داب
أب��و عبد اهلل ال��ن��وري الرضير
(ت562:هـ):
ه��و أب��و عبد اهلل الرضير
احل��س�ين ب��ن ه���داب ب��ن حممد
ال���ن���وري ،ق��رأ عىل
ب��ن ث��اب��ت
ّ
أيب العز القالنيس سمع من
ابن اجلواليقي كثري ًا من كتب
رضي��را،
األدب ،وك��ان مقرئًا
ً
وترجم له الصفدي بالقول:
( النوري الرضير احلسني بن
هداب الرضير املقرئ ويعرف
بالنوري ،نسبة إىل النورية قرية
ّ
عىل السيب من احللة السيف ّية
 ...سكن بغداد وك��ان يقرئ
النحو واللغة والقراءات وحيفظ
عدة دواوي��ن من شعر العرب
فقيها ،شافع ًيا،
وك��ان متفننًا،
ً

عفي ًفا ،صينًا ،كثري العبادة،
منعكف ًا عىل قراءة القرآن ونرش
العلم ق��رأ بالروايات عىل أيب
العز حممد بن احلسني بن بندار
الواسطي ،وأيب بكر حممد بن
احلسني بن عيل امل��رزيف ،وقرأ
عليه مج��اع��ة وح���دث بكتاب
الوقف واالبتداء ،أليب بكر بن
األنباري عن املرزيف ،وكان كثري
اإلفادة والعبادة عفي ًفا دينًا وله
شعر جيد.
تويف يف رجب سنة اثنتني وستني
ومخسامئة ببغداد).،
املقرئ أبو املظفر مسعود بن هبة
اهلل الرضير (ت564:هـ):
هو أبو املظفر مسعود بن هبة
احليل الرضير،
اهلل ابن احلسني
ّ
ذك���ره ال��ذه��ب��ي يف (املخترص
من تاريخ ابن الدبيثي) " :قدم
ب��غ��داد يف صباه وق��رأ ع�لى أيب
العز القالنيس القراءات لكنّه
خلط وادع��ى أنّ��ه ق��رأ عىل أيب
طاهر بن سوار ،فأنكر عليه أبو
احلسن البطائحي وظهر بطالن
قوله ،قرأت بخط عمر بن عيل
القريش ق��ال :سألت مسعو ًدا
احل�لي :يف أي سنة ق��رأت عىل
ّ
أيب طاهر بن سوار ؟ فقال :سنة

ست ومخسامئة ،فقال له :تذكر
أنك قرأت عليه بعد موته بعرش
سنني ،سمع منه عمر القريش
وع�لي ال��زي��دي ،وق��د سمع من
أيب القاسم بن بيان وأيب عثامن
بن ملة ،وتويف سنة أربع وستني
ومخ��س�مائ��ة ،يف رج���ب ،وك��ان
الوزير ابن هبرية قد تال عليه
وأسند عنه القراءة ".
سمع من إسامعيل بن حممد بن
ملة ،وأيب القاسم عىل بن أمحد
صحيحا،
بن بيان ،وكان سامعه
ً
توىف مسعود احليل الرضير يوم
األربعاء تاسع رجب من سنة
أرب��ع وستني ومخسامئة ،وانام

ذكرناه الهتاممنا بذكر القراء
يف مدينة احللة ب��ص��ورة عامة
ولكونه مل يقطع يف عدم صدقه
وصالحه.
احل��اف��ظ أب���و ال��ن��ج��م ال�ضري��ر
األمريي احليل(ت611:هـ):
ذك��ره الصفدي يف (ال��وايف
بالوفيات) " هو أبو النجم بدر
بن جعفر الرضير الشاعر ولد
يف النيل يف احللة ،دخل واس ًطا
يف ص��ب��اه وح��ف��ظ هب��ا ال��ق��رآن
املجيد وت��أدب ،ثم قدم بغداد
ف��ص��ار م��ن ش��ع��راء ال��دي��وان،
وجعل له عىل ذلك رزق دار،
وأق��ام هبا إىل أن مات يف شهر

الشيخ اليعقويب
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رمضان سنة(611هـ) أما نسبه
(األمريي) فريجع اىل األمريية:
منسوبة إىل األم�ي�ر :م��ن قرى
النيل من أرض بابل ".
وترجم له الصفدي فقال ":بدر
بن جعفر بن عثامن األمريي أبو
النجم الشاعر الرضير من قرية
تعرف ب��األم�يري��ة م��ن نواحي
النيل ،نشأ ب��واس��ط وق��رأ هبا
القرآن واألدب وسمع احلديث
وقال الشعر وقدم بغداد وسكنها
وم��دح هبا الصدور واألعيان
وص���ار أح��د ش��ع��راء ال��دي��وان
ينشد يف التهاين والتعازي وكان
ً
شيخا حمسنًا متدينًا ول��د سنة
سبع وثالثني ومخسامئة وتويف
سنة إحدى عرشة وستامئة ومن
شعره
أحن جوى إذا نفح النسيم
وأصبو إن بدا رشأ وريم
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الشيخ عبد الرزاق السعيد

لقد أعدى السقام إيل ظلام
غزال طرف مقلته سقيم
إذا حاولت كتامن التصايب
وشى يب يف اهلوى دمع نموم"
احلافظ الشيخ حسني البصري
احليل(ت1329 :هـ):
ج���اء ع��ن اب���ن ن���ارص ال��دي��ن
الدمشقي ،يف كتابه (توضيح
املشتبه يف ضبط أس�ماء ال��رواة
وأنساهبم وألقاهبم وكناهم)،
وكتاب (موسوعة أعالم احللة)
للدكتور سعد احلداد.

" هو احلسني بن عيل البصري
املعروف بابن زگـوم بالكاف
الفارسية وحم��رف��ة ع��ن زق��وم
وهو أحد أجداد الشيخ حسني
البصري وب��ه تلقب أرست��ه اىل
أك��م��ه��ا يف احللة
ال��ي��وم ول���د
ً
س���ن���ة(1290ه���ـ1873/م)،
وقيل 1296ه������ـ1879/م)،
متخرجا عىل
ونشأ بني أدباءها
ً
ال��س�ماع م��ن مشايخ وأس��ات��ذة
ع�صره ،متوقد ال��ذه��ن ،قوي
احلافظة ،حفظ القرآن الكريم
وه��و مل يبلغ احل��ل��م ب��ع��د ،له
قصص كثرية وأخبار منترشة
عن ذكائه وحدة خاطره وملح
كثريا من الفقه
نكته ،وقرأ شيئ ًا ً
والتفسري ع�لى العالمة حممد
القزويني".
ك�ما ذك���ره ال��زب��ي��دي يف (ت��اج
ال���ع���روس) ،ب��أن��ه ك��ان رسيع

ال��ب��دهي��ة ،ن��ظ��م ال��ش��ع��ر اجليد
املطبوع حتى عرب عنه ببشار
الفيحاء وقد أشار املرتجم اىل
ذلك يف إحدى قصائده بقوله:
ويل أدب زان بني الورى
بديع القوايف بتبياهنا
فبعض دعاين ببشارها
وبعض دعاين بحساهنا
أخ��ذ عنه مجاعة من معارصيه
أشهرهم األستاذ الشيخ عبد
الرزاق السعيد ،وكان له ديوان
شعر مجعه يف حياته وقبل وفاته
بقليل وأهداه اىل ممدوحه حبيب

بك ابن حممد نوري باشا آل عبد
اجلليل ولكنه فقد أثره إذ هنبت
دار األخ�ير يف وقعت عاكف
العثامين السفاك.
مت��ي��ز احل��اف��ظ ح��س�ين البصري
بذكاء متقد وكان يزور بيوت
العلامء واألفاضل ويغشى أندية
الزعامء واألك��اب��ر وه��و يسكن
حملة اجلباويني إح��دى حمالت
احللة ،فاذا قصد زيارة أحد من
قاطني املحالت اجلنوبية يتوكأ
عىل ه��رواة ذكائه وهيتدي عىل
مصباح فطنته يف الليل ويعتمد

عىل قائد بصريته يف النهار وكان
يقطع تلك الشوارع واملحالت
الشاسعة وحده من دون أن يدله
السبيل عىل سعة احللة وترامي
أطرافها ،وإذا سئل عن الساعة
متلمسا عىل عقربيها
يضع يده
ً
ثم جييب السائل.
ت��ويف احل��اف��ظ حسني البصري
يف س��ن��ة(1329ه��ـ1911/م)
وعمره مل يبلغ األرب��ع�ين بعد
ون��ق��ل ج��ث�مان��ه اىل ال��ن��ج��ف
األرشف فدفن فيها .
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حمطات حلية

واألدبية
واحلسينية
الدينية
املجالس
ّ
ّ
ّ
يف م�������دي�������ن�������ة احل������� ّل�������ة

الكواز
• أمني جعفر ّ

الكتاتيب ايام زمان

بفيض معر ّ
ٍ
يف منذ تأسيسها ،وعىل الرغم من قرص املدّ ة التي قطعتها يف هذا املجال
 امتازت مدينة احل ّلة
العثامنية فقد
إ ّال أنهّ ا استطاعت أن تتقدم عىل من سبقتها من حارضات املدن األخرى ،أ ّما يف زمن الدولة
ّ
التعليمية
منهجية وسري حياهتا ،والتي سبقت فتح املدارس
دورا مميزًا يف
لعبت مدارس التعليم (الكتاتيب) ً
ّ
ّ
ثامرا يانع ًة عند
احلكومية ،وعىل الرغم من حرص التعليم عىل الكتاتيب يف البيوت واملساجد إ ّال أ ّنه أعطى ً
ّ
العلمية إن رغب بذلك،
خترج الطلبة وإرساهلم اىل احلوزة
ّ
ّ

املتفوقني منهم اىل احلوزة ،الستطاعته احل ّ
يل.
ويظهر إرسال ّ
الدينية:
امليضّ قدُ ًما يف دروسها ،فبقيت عىل هذه احلال ح ّتى املجالس
ّ
العثامنية إلاّ أنهّ ا مل تؤ ِّثر بوجودها كانت هذه املجالس ُتعقد يف املساجد ،لكون هذه
ُفتِ َحت املدارس
ّ
خمتصة بالعبادة وممارسة الطقوس العباد ّية
الرشد ّية سنة الرحبة ّ
عىل الكتاتيب ،فنشأت املدرسة ُ
(1289هـ) وكانت هلا تسمية أخرى وهي املدرسة والعقائد ّية وكانت من أنشط املجالس وأخطرها
ّ
ري مبا ٍ
املحتل ملا هلا من تأث ٍ
رش عىل وعي الفرد
(الزينبية) ،وتقول بعض اآلراء أنهّ ا من املدارس عىل
ّ
ُ
ِ
ِ
بمجالس املساجد ،وقد
سميت
الذهبي
احللية القديمة التي أنشئت أ ّبان عرصها
ّ
وتوجهاته ،ولذا ّ
ّ
ّ
ٍ
العلمية والفكر ّية يف حياهتا املاضية ،أ ّما كان ُ
عدد من املساجد متوزّ عة عىل
لك ِّل حم ّل ٍة
وهنضتها
ّ
خاصة يف
الدواوين التي كانت حتتضن املجالس
الدينية أز ّقتها وفروعها ،وتعقد هذه املجالس ّ
ّ
املنربي
واملحرم ،ومتتاز بنشاطها
والتعليمية فلها بالغُ األثر يف اإلرشاد شهري رمضان
واحلسينية
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ
الديني وإدامة إحياء أمر أهل
سيني يف الوعي
ّ
والوعظ ،وهلا األثر الراسخ والواضح يف انتعاش احل ّ
ّ
املخططات البيت (عليهم السالم).
الفكر واألدب ممّا ساعد عىل فهم
ِ
ٍ
لبناء
بثورات لِطرد املحت ّلني ،ولذا وكان من أهم وظائفها ،الوعي واإلرشاد
االستعامر ّية والقيام
نرى حتديد وتقسيم هذه الدواوين واملجالس إىل اإلنسان بنا ًء كريماً
صحيحا.
ً
وكانت املجالس والدواوين التي اشتهرت هبا
عدّ ة أقسام منها:
الدينيةُ ،
واالجتامعية ،وهذا ما بيوت علامء احل ًلة يف حقب متفاوتة:
سينية،
املجالس
ّ
واحل ّ
ّ
هيمنا من هذه املجالس التي أعطت ثامرها يف الواقع يقول الدكتور عبد الرضا عوض يف كتاب (جمالس
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ومنتديات احل ًلة) " :ويصف لنا الدكتور حممد
مهدي البصري يف ذاكرته بعض تلك املجالس
احللية يف املرحلة التي عاشها البصري قائ ً
ال :كانت
ّ
احللة يف صدر هذا القرن أي (القرن العرشين)
من أحفل ُمدن العراق باملجالس العامرة واألندية
ازدهارا
األدبية الزاهرة ،وكانت هذه أشدُّ ما تكون
ً
ّ
يف شهر رمضان ،إذ يكثر غشياهنا ويتضاعف عدد
زوارها أضعا ًفا ُمضاعفة وتعلوها هبجة رمضان
ّ
وبشاشتهُ ،
وكنت أختلف إىل الكثري من هذه
أحبها إ َّيل وأقرهبا من نفيس هي:
املجالس وكان ّ
جملس حبيب بيك زعيم آل عبد اجلليل ،وجملس
آل السيد حيدر احل ّ
يل الشاعر املعروف ،وجملس
حسن القزويني" ويستطرد الدكتور البصري " :أ ّما
جملس حبيب بيك فإنّه مهزة الوصل بني القديم
واحلديث ليلتقي فيه األفندي بالشيخ ،وا ُملحافظ
وا ُملتجدّ د ،ويدور احلديث حول احلكومة وعن
كل ما يدور يف البلد ،فمجلس السيد حيدر احل ّ
يل،
جملس ٍ
عدد من الشيوخ
أدب منذ نشأته يزوره ٌ
ُ
ولك ّنه قليل الوافدين ِ
إليه إ ّ
ال يف بعض املواسم
كشهري حمرم ورمضان ّ
املعظمني ،وللسيد حسن
(طيب اهلل ثراه) جملسان ،أحدمها
القزويني
ّ
ّ
القزويني:
أي شخص والثاين خاص ،لألدباء جملس أوالد وأحفاد السيد مهدي
عام يدخله ّ
ّ
والشعراء وأصحاب الفضيلة من طلبة العلم،
ألذكر اآلن َ
تلك
فيام ذكر املصدر نفسه " :إنني
ُ
السارة والنافعة
املجالس ا ُملبهجة واالجتامعات
ّ
والسقيم
فأحن إليها حنني الشيخ لِصباه،
معا
ُّ
ً
ُ
ِ
لِ
علم وفضل وأدب،
عافيته ،ليس ألنهّ ا
جمالس ٍ
ُ
جمالس وفاء وصفاء يسودها الود ا ُملتبادل
بل ألهنا
ُ
والثقة ُ
واحلب ال يشو َبه خداع أو رياء ".
والعلمية،
واألدبية
متيزت احل ّلة بمجالسها الفك ِر ّية
ّ
ّ
ّ
ومن جمالسها آنذاك جمالس آل قزوين ،ولقبهم
هذا يعود اىل أجدادهم الذين سكنوا بالد قزوين
الدينية والفتاوى
ساب ًقا ،وكان اهتاممهم بالعلوم
ّ
وأو ُل من سكن مدينة
الرشعية واملجالس
األدبيةّ ،
ّ
ّ
القزويني،
احل ّلة ،منهم :السيد مهدي بن احلسن
ّ
ومن جمالسهم:
ص أغلب
جملس السيد حسن
القزويني :وخي ّت ُ
ّ
األدبية والتي ُتقرأ فيها قصائد
أوقاته باملجالس
ّ
ومباراته فيام بينهم.
الشعر ُ
القزويني :وخيتلط يف أنواع
جملس السيد مرزا
ّ
العلوم واآلداب ،ففيه جمالس الفقه ،وجمالس
ٍ
سينية ،إمتاز هبا
وشعائر ُح
األدب من شع ٍر ونث ٍر
َ
هذا املجلس عن غريه ،وموقعه عىل شط احللة.

الدكتور حممد مهدي البصري

األمري صدقة بن منصور
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جملس عامر حتى ساعات الليل املتأخرة.

املجالس ُ
احلسينية:

متتد جذور هذه املجالس إىل عام (61هـ) حيث واقعة
ين لصاحب ا ُملصاب الشهيد
أحداث التغيري الكو ّ
األوحد أيب عبد اهلل ُ
احلسني (عليه السالم) ،وما جرى
النبوة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي
عىل أهل بيت ّ
والتنزيل ،إذ تذكر املصادر حينام ألقت احلوراء زينب
ُ
الكربى خطبتها العصامء وما تبعها من أصوات تعالت
بالبكاء والتأ ّثر بالفاجعة ُ
الكربى ،فقد بلورت كلامهتا
مظلومية آل حممد ،إذ قدّ مت عقيلة
حقيقة الطف وبيان
ّ
جتود ِ
بلغة أبيها من
الطالبيينّ (عليها السالم) ،وهي ُ
ِ
ٍ
وفصاحة ٍ
أمية بام فعلوا
بالغة
لسان حتى فضحت آل ّ
ِ
شباب أهل اجل ّنة ويف جملس يزيد (لعنه اهلل) أقيم
بسيد
جملس عزاء ُحسيني نصبته احلوراء يف إظهار مظلومية
ُ
احلسني (عليه السالم) ،وأصبحت جذر ُك ّل جملس
آلل حممد يف استذكار وإحياء أمر آل حممد (صلىّ اهلل
عليه وعليهم أمجعني).
أما يف زمن تأسيس ومتصري احللة الفيحاء وعند
انتقال األمري صدقة بن منصور ،فقد أقيم أول عزاء
ِ
األرشاف من آل معية
مجع من
يف احللة ،وقد حرضه ٌ
املحرم /
وآل طاووس وآل األعرج يف اخلامس من ّ
495هـ ،ومن الذين وفدوا احللة مع األمري صدقة
مجع كبري ُ
وأشيع قراءة قصيدة الشاعر(احلسني
وهم ٌ

السيد صالح احليل
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احلجاج)الني ّ
يل (ت391هـ 1001 /هـ) والذي
بن ّ
أنشد بحق اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
قصيدة منها :
يا صاحب القبة البيضاء يف النجف
من زار قربك واستشفى لديك شفي
زوروا أبــــــا احلسن اهلادي لع ّلكم
ِ
والزلف
حتظون باألج ِر واإلقبــــال
زوروا ملن تسمع النجوى لــــــــديه
فمن يزره بالقرب ملهوف ًا لديه كفي
َ
إذا دخلت فآحرم قبل ُ
ــــــــل ُه
تدخ
ِ
ــــــــــــــف
لبي ًا واسع حوله َو ُط
ُم ّ
حتى إذا طفت سبع ًا حول قبـــته
ِ
فقــــف
تأمل الباب تلقى وجهه
سالم من اهلل الســـــالم عىل
و ُقل
ٌ
ِ
والرشف
العلم
أهل السالم وأهل
ِ
احللية التي
ُ
وعدّ ت هذه القصيدة من أوائل القصائد ّ
ُن ّظمت ُ
وألقيت بحق آل البيت (عليهم السالم)،
وظهر عدد كبري من ُ
اخلطباء والشعراء وأشهر خطباء
هذه املجالس من الذين أدركنا ً
بعضا منهم :السيد
أمحد العميدي ،السيد أمحد بن مرزا القزويني ،السيد
سعيد النجار،السيد صالح احليل (1359هـ) ،الشيخ
الشهيب ،الشيخ
باقر حبيب القارئ ،الشيخ حسني
ّ

السيد مهدي الشاله

الشهيب ،الشيخ املحالت واألزقة هي:
اخلياط ،الشيخ حممد رضا
ّ
سعيد ّ
حممد أبو شالل ،الشيخ حممد اليعقو ّيب ـ صاحب جمالس الصور الكبري
البابليات ،الشيخ (مريان ـــ عبد األمري حممد عيل حملة اجلامعني :جملس جاعد آغا ،جملس آل
علوش ،جملس آل عوض ،جملس السيد حسني
شويلية).
ّ
الصايف.
مركزا
مهم فقد صارت
ً
ّ
لقد أصبح للمساجد ٌ
دور ٌ
ِ
ِ
ِ
وإحياء ذكرى سيد الشهداء حملة املهد ّية :جملس آل الطرحيي ،جملس عبد
واإلرشاد
للتوعية
مشعا
ً
البغدادي ،جملس بيت محادي
(عليه السالم) ،والدور الفاعل يف تثقيف الناس الكريم شبيب
ّ
كصة) ،جملس آل اخلواجة ،جملس آل
وتوعيتهم وتربيتهم عىل النهج الصحيح ،وباتت هذه احلسن(أبو ّ
يني ُ
سيني يف ٍ
آن واحد ،مرجان.
احل ّ
املجالس عنوان للوعي الدّ ّ
وقد ُمنِ َعت هذه الوسيلة وهذه املجالس ُ
وغ ِل َقت حملة الكراد :جملس السيد مهدي الشاله ،جملس آل
حسان إبراهيم،
املساجد يف األحياء وا ُملحافظات
الشيعية التي تمُ ارس مهاوش ،جملس آل ّشرب ،جملس ّ
ّ
اجلباوي.
إحياء فاجعة كربالء ،من قبل أزالم النظام البائد.
جملس الشاعر ّ
حسان إبراهيم خليل ّ
حملة اجلباوين :جملس اسطة جابر ،جملس آل
األدبية
املجالس
الفلوجي ،جملس آل ملاّ إبراهيم ،جملس آل
ّ
إن للمعامل
العلمية والفكر ّية يف مدينة احللة األثر اخلطيب.
ّ
يف تعميق الوعي عند أهل املدينة يف مجيع اجلوانب حملة الطاق :جملس السيد عيل عمران الشاله،
احلياتية فهي متتاز بمدارس معروفة
ومهمة ،وقد جملس السادة آل وتوت.
ّ
ّ
نتج عن والدة جيل معر ّ
يب أضفى ملدينة احللة حملة اهليتاويينّ  :جملس آل الواعظ.
يف أد ّ
ريا
متميزا وقد أما جمالس الصوب الصغري فكانت:
ً
مواصفات املدن املتحضرّ ة إرث ًا كب ً
أحاطت نفسها بكل ما تفتخر به األمم.
رباك ،جملس حممد
حم ّلة الورد ّية :جملس آل ال ّ
ومن أهم املجالس التي توزّ عت عىل أطرافها يف سامي بيك ،جملس آل سامكة.

الشيخ حممد سامكة
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عيون الأدب

من أدب العقيدة
عند شعراء احللة

• ميثم سويدان احلمريي

ّ
 تقدّ م يف احللقات السابقة ما لألدب من دو ٍر فاعلٍ يف الدفاع عن املعتقد احلقَ ،و َر ّد أباطيلِ
املشككني
عو ُل عليه يف ُ
ُ
احلكم عىل اآلخ ِر باهلدى أو الضالل،
األصل
وشبهاهتم ،ألنّ العقيد َة هي
ُ
واألساس الذي ُي َّ
يؤهله خلوض النقاش فيها ور ّدها،
هلذا جيب عىل من يتصدّ ى لدفع الشبهة أن يكون باملستوى العلمي الذي ّ
ِ
َ
وجيعل له حقَّ
موقف املدافع بالنحو الذي يكون معه مأمون ًا عىل نفسه من االنخراط يف الشبهة أو
الوقوف
التسليم هبا مع ما فيها من انحراف عن جا ّدة احلق والصواب ،ومن هؤالء املقتدرين:

السيد مهدي القزويني
السيد أبو ّ
املعز حممد ابن ّ
ّ
الكبري( ت سنة 1335هـ1917/م).

املعز القزويني يف كتابه " طروس
ذكر السيد أبو ّ
َ
حوارا علم ًيا يف مسألة ر ّد الشمس لإلمام
اإلنشاء "
ً
عيل (عليه السالم) ،دار بينه وبني الشيخ عبد الرمحن
النقيب يف بغداد ،فقال:
سفر اىل بغدا َد يف سنة 1312هـ 1895م،
اتّفقَ يل ٌ
فكنت يو ًما ذاه ًبا اىل زيارة نقيب األرشاف املرحوم
ُ
ذي السامحة والسيادة السيد سلامن أفندي يف داره
ٌ
َ
حرض
نحن عنده إذ
املعلومة ،ومعي
مجاعة ،فبينام ُ
ِ
السيادة والفضيلة
املجلس أخوه العامل الفاضل ،ذو
َ
ك�������م�������والي (ع����ل��� ّ
ي)
م������ن
َ
اذك�������������روا يف ي��������وم ب������د ٍر

السيد عبد الرمحن افندي ،فأنِ َس بنا ،وأنِسنا ِبه،
ٍ
ومجلة من التواريخ
األدبيات،
أتذاكر معه يف
وجعلت
ُ
ُ
ّ
اإلسالمية ،ويف النوادر الشعر ّية ،حتى أفىض بنا
ُ
فجعلت
عباد الوزير،
ُ
احلديث اىل ذكر الصاحب بن ّ
أتلو عليه من فرائد نثره ،وغرائب توقيعاته ،وعجائب
مراسالته ،فقال يل :إين يعجبني من شعر الصاحب
سيدنا أمري املؤمنني عيل بن أيب
ٌ
أبيات يف مدح ّ
فقلت لهّ :إن الصاحب الوزير
طالب(عليه السالم)ُ ،
ٌ
معروف بحسن النثر ،فقال :نعم ،ولكن أعجبتني
رأيت أن تنشدها ،فقال:
أبياته تلك ،فقلت له :إن َ
نعم ،يقول:
ش����ب����ت ل���ظ���اه���ا
وال������وغ������ى
ّ
إ ّن�������ه ل����ي� ُ
���ث شرَ اه��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ا

فقلت لهّ :إن هذا ليس من الشعر الذي يعجب منه املعروف املنسوب إليه ،وأين هو من قول الشاعر:
ُ
مث ُلك ،وهو دون قدر املمدوح ،ودون شأن الشاعر
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ط���امل���ا ل��ل�أم� ِ
��ت دل��ي�لا
�ل�اك ك���ن� َ
رب ال��س�ما ج�بري�لا
ي���وم ن����ادى ُّ

ول��ن��ام��وس��ه��م ه���دي���ت سبيال
ً
�����روى قليال
ق���ائ�ل�ا م���ن أن����ا ف� ّ

الدين أصال
�دت يف ذي الفقا ِر
ُش� َ
َ
أس��س��ت ق����و ًال وفعال
وع�ل�ى م��ا ّ

����ز وج�لا
ف��ت��س��ام��ى َق�������در ًا وع� َّ
��ن ف��اس��ت��ق��ا َم ،ول��وال
��ي ال���دي� ُ
ُب���نِ� َ

َ
االه���ت���داء
ل�����والك ف���ات��� ُه
وه����و
ُ

َ
البناء
ماضيك ما استقا َم
رضب
ُ
ُ

قلت :لمِ َ ال ُت ِ
وسكت عن ٍ
َ
ُ
نشد آخر
األصل للتميمي،
فقلت:
فقال :ملن الشعر؟
َ
بيت يف آخرهاُ .
ُ
استغرب ،األبياتَ .
قالّ :
فأقسمت
ألن يف نفيس منه شيئ ًا،
فاستحسن ،لك ّن ُه
للعمري.
ُ
َ
َ
والتخميس ُ
ُ
عليه اإلنشا َد َ
فقال:
تعجب.
واستجاد لك ّنه ّ
قلت لهِ :
أنشدين باقي أبيات الصاحب ،فأنشدها،
ثم ُ
ّ
�يِ
��������والي ع����ِل�� ٍّ
م��������ن ك���������م�
َ
ِ
َ
البيت؟
يشء من هذا
فقلت :لمِ َ كان يف
ُ
نفسك ٌ
فقلت :كيف
فقال :ألنّه ال أعتمدُ ر َّد الشمس.
ُ
َ
الشمس جلدّ َك ع ّ
ِ
يل يشء،
نفسك من ر ِّد
يكون يف
العلم والفضلِ َ .
ترص ٌف
وأنت َع َج ٌل من
ِ
فقال :ألنّه ّ
عقلية
يف األفالك،
ُ
فقلت له :هذه مسألة رشيفةّ ،
قلت:
سمعية فلنتذاكر فيها أنا وأنت .فقال :بيلُ ،
ّ
إين مو ِر ٌد عليك مقدمات متى س ّلمتها البد أن تس ّلم
فقلت :أليس معنى (املعجزة) ما
النتيجة .فقال :قلُ .
فقلت :هل يف ذلك
كان خارق ًا للعادة؟ فقال :نعمُ .
ٌ
تفصيل من كون اخلارق للعادة سامو ًيا أم أرض ًيا؟
ُ
أتقول بظهور املعجزات لألنبياء؟
فقلت:
فقال :الُ .

َم�������ن ل������� ُه ُر ّدت ُذك����اه����ا
ُ
أتقول بجوا ِز ظهور الكرامات
فقلت:
فقال :نعمُ .
فقلت :عند اجلميع قاعدة
لألولياء؟ فقال :نعم.
ُ
َ
صح أن
صح أن
يكون معجز ًة لنبي َّ
مس ّل ّم ٌة "ك ّلام َّ
ُ
أتقول
يكون كرام ًة لويل" تقول هبا أم ال؟ فقلت:
ِ
الرسالة إنّه معجزة نبو ّية؟
بانشقاق القمر حلرضة
ِ
الشمس ليوشع؟ فقال:
ورد
فقال :نعمُ .
قلتُّ :
فقلت :إذن حصلت النتيجة ،وهي صحة
نعم.
ُ
وجواز ر ّد الشمس كرام ًة لسيد األولياء ،كام ّ
أن
للنبي ،فهذه كرامة للو ّيل.
انشقاق القمر معجز ٌة ّ
مدو ٌن
نعم ،لك أن تقول هل هو واقع
ٌّ
مروي ّ
َ
اإلمامية
معارش
مذكور ،أم ال؟ فنقول :أ ّما عندنا
ّ
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َ
آتيك به من كتب
فهو كاملتواتر ،وأ ّما عندكم فإنيّ
املعول عليها عندكم إن شاء اهلل تعاىل.
احلديث ّ
ُ
البحث ،واملرحوم أخوه السيد سلامن
اىل هنا بلغ
فالتفت إليه وقال :أخي لمِ َ ِ
تنكر
يستمع جمادلتنا
َ
كرامات سيدنا أمري املؤمنني؟!
فقال :أستغفر َ
لكن هذه املسألة شخصية.
اهللَّ ،
شار إليه وقال :أمل خيرب سيدنا عيل عن
فالتفت إ َّيل ا ُمل ُ
كربالء قبل وقوع وقعتها؟!
فقلت :نعم .فقال :اذكر يل احلديث ،فذكرته،
ُ
فبكى ،وبكى معه اجلمع ،وانقطعت ُمذاكرتنا ببكاء
املرحوم النقيب ،وتفرقنا من املجلس.
قلت للعلوي املحض كيف ترى
قد ُ
فقال يف النفس يشء منه قلت له
�ت تقليد ًا فقلت له
ف��ق��ال ق��د ق��ل� َ
وق���ل ل��ه ي��ا ع��دي��م امل��ث��ل جمتهد ًا
ص���ح أن ت��ل��ق��اه مكرمة
وك��ل�ما
ّ
ومشهد الشمس يف الفيحاء إن تره
وما رواه الطحاوي وابن َمند َة مــن
وعند وصول هذه األبيات اىل النقيب أجابه
برسالة يقول فيها :
ِ
ِ
املعارف والعلوم التي
شمس
برشفك يا
َق َس ًام
َ
أنارت بنو ِرها الفجاج واهتدى هبا السالكون
يف كل منهاج ،لقد أعجبني بل أطربني وأنعشني
البينات
أهزين ما
بل ّ
َ
أحكم ُه ُ
فكرك من اآليات ّ
واألبيات األبِ ّيات ،التي ُت ِ
عج ُز الفصحا َء عن
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ثم يف اليوم الثاين يف املكان الذي نحن فيه يف بغداد
يف دار احلاج مصطفى ُك َّبة زارنا الشيخ عبد الرمحن
وحييناه وقلت له حني لقياهَّ :
إن
النقيب ،فجاء ّ
جميئك اليوم إلينا بمنزلة ر ِّد الشمس عىل موالنا
عيل ،فضحك عند ذلك ،والتفت اىل احلارضين
دت فالن ًا ــ يعنيني بالقول
وقال :اشهدوا أنيّ ق ّل ُ
اجتهادك يف
فقلت له :إنّام يجُ ديني
ــ بر ّد الشمس،
ُ
ُ
غني عن التقليد.
ذلك ،وأنت ٌّ
أرسلت إليه
قام ذاهب ًا
ُ
ثم عند انقضاء جملسنا هذا ملّا َ
ّ
رقع ًة فيها هذه البيات:
ٍ
ذك����اء ل�لإم��ام عيل
ح��دي��ث ر ّد
األم��ر يف ذاك م��ا ب�ين ال���رواة جيل
أن���ت امل��ق � ّل��د يف ع��ل��م ويف عملِ
ِ
األول
فيوشع قبله يف األع�ص�ر
ل�لأن��ب��ي��اء ع����دا أك����روم����ة ل��ويل
���ار ع�ل�ى ج��ب��لِ
ك��أن��ه يف ال��ع�لى ن� ٌ
حديث (أسام) ِشف ًا ِ
ِ
فيه ِم َن العللِ
ِ
بمثلها ولو كان
مباراهتا والبلغا َء عن اإلتيان
ٍ
أقمت عىل
درك لقد
بعضهم
َ
لبعض ظهري ًا ،فيا هللِ ّ
صار لدى الداعي َعيان ًا،
املدّ عى عليه برهان ًا ح ّتى َ
ِ
ال َّ
النفس بال ٍ
يعرتيه
ريب
شك فيه واطمأنّت له
ُ
باب مدينة
وال بِدَ ع ،فحرضة موالنا أمري املؤمنني ُ
علم الرسول وأسدُ اهلل الغالب يف ميدان حتجم
من الدخول فيه األبطال الفحول ،فمن أجل

ابن أخي املحروس السيد أمحد اىل بغداد
ذلك ال يستبعد ر ّد ذكا َء (أي الشمس) له بعد
وكتب يل ُ
َ
سيام وهو يف طاعة موالها و َمن كان حني بلغهم حديث االحتجاج عىل ر ِّد الشمس
األفول ،وال ّ
خيصه ويتولاّ ه .والسالم ألمري املؤمنني (عليه السالم) مع حرضة النقيب
يف طاعة مواله ال بدّ أن َّ
عبد الرمحن ،فقال :
عليكم أهل البيت ورمحة اهلل وبركاته.
رب هذه احلادثة:
وقال السيد يف طروسه مذ ّيال خ َ
َ
ْ
فاشمخ َم َ
صد َرالنهيواألم ِر
لكاليو َم
ِ
الغيب يف ِّ
فكر ٍة
بحار
ضت
لخَ ُ َ
َ
حد َ
آث��ار العلو ِم فأصبحت
وأحييت
َ
َ
الدين َ
ٌ
وع��ادت ري� ُ
ِ
أنيقة
فيك
�اض
ٍ
ٍ
ه��داي��ة
رساج
ب��ب��غ��داد
�����رت
أ َن
َ
َ
أقمت عىل ما أنكروا ُ
احل َج َج التي
َ
ِ
اهل��داي��ة واض��ح� ًا
هن��ج
أب��ن� َ
�ت هل��م َ

�اذ ِخ املَ ِ
َوتِ � ْه رشف� ًا يف ب� ِ
جد والفخ ِر
هم والفك ِر
ُيقصرِّ ُ عنها
طائر َ
الو ِ
ُ
م��ش� َّ�ي��د ًة أرك���انهُ ���ا م��ن��ك ب��ال��ذك� ِر
ت� ُ
ِ
بمطلول اخل�مائ��لِ وال��زه� ِر
��روق
ِ
مرص
به استرَ َش َد ْت أهل الشآم اىل
ٍ
���ر َّد وال نك ِر
��ت
أ َب� ْ
بجحود أن ُت َ
الشمس إذ ُر َّدت لجِ دّ َك باألم ِر
كام
ُ

فكتبت ل ُه جميب ًا عن أبياتِ ِه:
ُ
ٍ
بزيد وال عمر ِو
بعم َك فافخر ال
ِّ
َفقد ق��ا َم يف ال���زورا مقام ًا ُم َب َّجالً
ِ
وق���ا َم ب� ِ
ال��دي��ن ب���در ًا مجُ َ � ِّ�ل��ي� ًا
�ن�صر
لم (ا ُمل ِعزِّ ) صوارم ًا
قد است ََّل من ِع ِ
الليل يغشى من ذوي َ
اجل ِ
إذا ُ
حد ظلم ًة
�ج� ًا عليهم ظننتهم
وإن ف���ا َه حم��ت� ّ
رسين إ ّال أل��وك��ت َ
ُ��ك التي
وم���ا َّ
َ
ِ
الشمس شعر ًا ،وإ ّنام
حديث
نظمت
َ

وتِ�� ْه شرَ َ ف��� ًا ِ
فيه عىل ك� ِّ
�ل ذي َق��د ِر
ت��ع��اىل ب��ه ق���در ًا ع�لى ه��ام� ِ�ة ال�نَ� ِ
سر
بمقولة امل��ايض هبا َغ َيه َب ُ
ِ
الكف ِر
ت� َ�ذ ِّك��ره��م س� َّ
�ل ال��ص��وار ِم يف ب��د ِر
ي��ر ِّت� ُ
�ل ب��ال�بره� ِ
�ان س���ور َة والفج ِر
بالناصبي ِة من ُسك ِر
ُسكارى ،وما
ّ
أودع���ت من رائِ� ِ
��ق الشع ِر
إليَ َّ هبا
َ
الدري
نظمت الدراري ،اهيا
َ
ُ
الكوكب ّ

ٍ
ٍ
هكذا جرت املناقشة بني القزويني والنقيب حول وهكذا انتهت بينهامٍ ،
واضحة
وكرامة
بحق ظاه ٍر
مسألة ر ّد الشمس ألمري املؤمنني (عليه السالم) ،لمِ َن ألقى السمع ونظر بعني اإلنصاف.
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عيون الأدب

السيد حيدر احل ّ
يل
(تـ 1304هـ)

• م .م سالم عبد عون حممد اجلمل

السيد حممد سعيد احلبويب

 من بواعث هنضة القصيدة الشعرية يف احللة أهنا محلت مهوم ومعانات ملحمة الطف اخلالدة ،حيث
ّ
وظف الشعراء قصائدهم ونمقوها بكلامت معربة لشخصيات سجلت للتاريخ أثر ًا عظي ًام يف بطوالت
جلية ،ودماء زكية رووا هبا شجرة اإلسالم فأينعت ،وأشعل هليب عشقهم لبيت النبوة الطاهر ،كلامهتم
فتميزت قصائدهم عن سائر قصائد الشعر التقليدي ،ملا كان
الشعرية حتى صارت مجر ًا ال خيمد أوارهاّ ،
يسمو يف وجداهنم من خزين كبري ،إذ ال يكون احلديث عن االنسانية إال وتتوهج يف ضمريه كربالء ،فكانوا
رائعا يف
وجه شاعريته نحو هذا اهلدف السامي( ،ماكان هلل ينمو) ،وقد اختذ الشعراء أسلو ًبا ً
يف طليعة من ّ
تدوين قصائدهم ،ورائ ًقا يف انتقاء األلفاظ واهتموا باألسلوب البالغي السامي عىل مر األزمنة وبذلك متيز
احللية عن سائر القصائد التي نظمت يف الزمن نفسه ،ومن
الشعراء عمن سواهم ،وارتقت القصيدة الشعرية ّ
هؤالء األفذاذ الشاعر:

السيد حيدر احل ّ
يل

هو السيد حيدر بن سليامن الصغري بن داود بن
سليامن الكبري يرجع نسبه إىل زيد الشهيد بن
االمام عيل بن احلسني السبط الشهيد بن أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليهم السالم).
وهو أحد أعالم أرسة آل سليامن احللية ،اشتهر
باالخوانيات واملراثي ،فكانت أغلب مراثيه يف
آل البيت األطهار وأبنائهم وذرارهيم ،مع بعض
املراثي التي رثا هبا وجوه مدينته ،احللة الفيحاء،
من أمثال السادة القزاونة ،ولقد عارص يف زمانه
شعرا ًء كبار ًا ،مثل السيد حممد سعيد احلبويب،
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واألقران ،فقد قال فيه (السيد حممد القزويني) (تــ
1335هـ)( :أنت أشعر الشعراء الطالبيني) ،ويف
ٍ
معان مجة يف التفضيل،
هذه العبارة ما حتتويه من
إذ قرص السيد التفضيل واألشعرية عىل حقل من
حقول الشعر ،وهو مدح آل أيب طالب (عليهم
السالم) ورثائهم ،وال خيفى ّ
أن هذا احلقل من
الشعر ،قد شغل بال أشعر الشعراء قدي ًام وحديث ًا،
وخالصة القول َّ
إن هذا النوع من الشعر ،ليس
حدي ًثا وقد ولد يف زمان مقولة السيد ،وإنام تشمل
مقولة السيد كل عصور الشعر يف هذا املجال ،وقد
قال فيه (املريزا حسني النوري)  ( :إنه إمام شعراء
العراق ،وسيد الشعراء يف الندب واملراثي)،
وقد قال له السيد(املريزا صالح القزويني) (تـ
1304هـ) ّ :
(إن رثاءك حيبب إلينا املوت) ،أي أن

رثائه قد بلغ من الشاعرية ً
مبلغا عظيماً  ،حتى أن ُّه
حيبب املوت للناس خاصتهم وعامتهم ،واملوت
هو أكثر يشء تكرهه النفس وتنفر منه..
وقد متيز بتعدد األغراض التي يكتب هبا ،قد
كتب رمحه اهلل يف االخوانيات والغزل ،واملديح،
والوصف ،والطبيعة ،والرثاء ،وآخرها اهلجاء،
وقد جتلت ذروة شاعريته يف مراثيه ومدائحه،
مي بـ (ناعية الطف).
ولشدة روعة وقوة مراثيهُ ،س ّ
وحني ُيذكر السيد حيدر احليل (رمحه اهلل) ،تتداعى
إىل املخيلة صورة الشعر الرباقة ،وتتامثل أمامنا
قصيدته الشهرية(( ،اهلل يا حامي الرشيعة)) والتي
تعد من معلقات عرصه ،إذ يفتتحها بالدعوة
واإلستنهاض واإلسترصاخ ،مستغيث ًا بـ(حامي
الرشيعة) (اإلمام صاحب العرص والزمان اإلمام

والشاعر عبد الباقي العمري املوص ّ
يل..
ينامز شعره بالرقة واجلزالة والعذوبة ،مع قوة
اللفظ وجدة املعنى ،وقد ُوصف بأنه من جمددي
املعاين ،ومن الذين حافظوا عىل الشعر العريب
ضعف فيه
من الضياع واالندراس ،يف زمن ُ
الشعر واألدب أيام ضعف ،حتى بلغ منه ذلك
أن انسلخت هويته وأصبح غري معرب عن حاجة
الناس وحاجة الفن ،هذا وقد تسنم السيد حيدر
احليل دفة الريادة يف الشعر ،حتى ال ينافسه منافس
وال يدانيه ٍ
مدان ،وقد قال فيه أعالم عرصه ،الكثري
من عبارات املدح والثناء والتفضيل عىل اخلصوم
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املهدي (عليه السالم)) ،خماطب ُا إياه ومعاتب ًا
(أتقر وهي كذا مروعه) يعني أن الرشيعة تعيش
ّ
حالة الروع والذعر واخلوف ،وهي تستغيث
بك ،وقلبها من الفراق وابتعاد األحبة يشكو
من التصدع والتفطر ،كل هذا وهي عىل أهبة
اإلستعداد للعودة إىل املايض املرشق والعيش يف
غد مرشق أيض ًا ،فكتائب اخليل املسلحة مستعدة
وتنتظر إذن النفري ،والسيوف تكاد أن جتيب من
تلقاء نفسها ..ويبقى السيد مسرتس ً
ال يف كلامت
شحذ اهلمم ،ورفع اجلاهزية ،والتذكري باملايض
املرشق باملجد ،واملشبع باألمل ،وتتصاعد ذروة
القصيدة بشكل سلس وتفاعيل ،حتى كأننا ال

ُ
اهلل َي�����ا َح� ِ
���ع���� ْه
���ام����ي ال �َّش�رَّ ِ ْي� َ
����ص��ُّب�رُّ ُ بِ���ا ْن���تِ� َ
��ظ���ا
َم
َ
�������ات ال���� َّت َ
َ
َف����انهْ َ � ْ
���ض َف �َم�اَ أ ْب��� َق���ى ال � َّت� َ
�ح��م��ـ ْ
����ت َث������و َب َ
األ َس�����ى
����ز َق ْ
َق�����دْ َم َّ
ْ
���و ُد َو ِد ْي���ن ُ
����م َذا ا ْل ُ
���م
���ق ُ
���ع ْ
ُ���ك ْ
َك ْ
��ع���ى ال� ُ
����و َل����ه
َت��� ْن� َ
�����ر ْو ُع ُأ ُص ْ
�����ف� ُ
����ب بِ� ِ
َو ْ
����ه بِ َ
��ي��ـ
اط����� ُل� ْ
������د ِم ا ْل�� َق��تِ ْ
���ج� َ
���ي� ُ
���ك إنْ َص�َب��رَ ْ
َم��������ا َذا يهُ ِ� ْ
���ع ٌ
��������يء َف ِ
���ة
����������رى تجَ ِ�
َأ ُت
ُ
���ي َ
َ
���ج ْ
َح ْ��ي ُ
���س�ْي�نْ ُ ) َع�َل�ىَ ال � َّث� َ�رى
��ث (الحْ ُ َ
ُ ُ
�����ي� ٍ
َق����� َت� َ
�����ة
����ل����� ْت����� ُه
(آل أ َم� َّ
����ع����� ُه بِ َ
ال����و ِر ْي����ـ
�������د ِم
����ي� ُ
َ
َو َر ِض� ْ
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نحس بفجوة يف التوتر ،وإنام هو َت َصاعدٌ متقن
ومنظم ال خيرمه أي خلل أو خطل ،وهذا إن دل
عىل يشء فإنام يدل عىل قوة استحضار الفكرة،
واختامرها يف عقلية الشاعر ،وعىل غزارة الشعر
لديه وقوته ،إذ أن الرصد املستدام ملفردات
القصيدة يشخص حالة من التفاعل اخلالق بني
كل أبيات القصيدة ،فهو يقدم كل مجلة شعرية بام
حتتويه من قوة ورصانة ومتانة ،يقدمها ليمهد هبا
للجمل التي تليها ،فيقدم البيت ليصنع أفق انتظا ٍر
للبيت الذي يليه ،حتى ننسجم مع النص ونعيش
أجوائه الزاخرة بالعنفوان والرغبة يف الثأر ،و
التحريض عىل ركوب صهوة املجد..

مما ال خيفى إن لكل قصيدة (بيت قصيد) ،وهو
الذي تصل فيه القصيدة إىل ذروهتا وقمتها ،وما
بيت القصيد إال عالمة عىل قوة الشعر ،وعىل
شاعرية الشاعر ،فالشاعر يعلم إن املتلقي يعيش
حلظات الشعر معه ،يرغب بالوصول إىل الذروة
التي حتقق خلود الشعر ،إال إن بيت القصيد ليس
بيت ًا واحدً ا كام هو معروف ،فقد يكون جمموعة من
األبيات التي توصلنا إىل الذروة وإىل الشاعرية،
وإن األبيات التالية متثل ذروة النص الشعري..
قد يصبح الشعر هوي ًة تعريفية للشاعر أو
للزمن أو للحقبة التأرخيية ،أو للمدرسة التي ينتمي
اليها هذا الشعر ،وهذه القصيدة يمكن هلا ان تكون

هوي ًة تعريفي ًة للسيد حيدر احليل ،وهنا يتحقق تبادل
األدوار بني الشعر والشاعر ،بني الفن والفنان ،حتى
يغدو الفن هو الفنان ،وهي أعال درجات االنصهار
مع الفن ،والتسامي مع التجربة ،فقد أصبحت
قصيدة ((اهلل يا حامي الرشيعة)) ،هوية تعريفي ًة
تطري يف اآلفاق ،باسم السيد حيدر احليل (رمحه
اهلل) ،فكانت مثا ًال للجودة وحسن السبك وقوة
اللفظ ومجال املبنى ورقة اللفظ وجزالة املعنى..
وكل هذه الصفات أصبحت بفعل التقادم التأرخيي
للفن ،صفات خاصة للسيد حيدر احليل (رمحه اهلل)،
فهي قصيدة الشاعر ،وهو شاعر القصيدة.

َ
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عيون الأدب

املدرس ُة الشعر ّي ُة

• د .حيدر عامر السلطاين

يف مدينة احل ّلة

اهتم العرب قبل اإلسالم

ّ
بالشعر اهتام ًما كب ًريا وعدّ ه ابن
خلدون ديوان العرب اجلامع
ألخالقهم وعاداهتم ومعتقداهتم
وعواطفهم وسائر معارفهم ،وهو
معدن العرب وديوان أخبارهم
ومعدن حكمتهم فمن خالله حتفظ
األنساب واملآثر.

سوق عكاظ

نصب صدقة بن منصور
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وكان للشعر أثر كبري يف العالقات بني القبائل،
العربِ ّية قبل اإلسالم فمنه ما هدّ د النظام العام يف
ِ
العربية ملا له من وقع يف نفوس الناس
اجلزيرة
شبه
ّ
وتأثرهم به ،لذلك كان العرب يف ذلك العرص
شاع عند العرب
يتقون الشعراء اتقا ًء شديدً ا ،حتى َ
((طعن ال ّلسان أمىض من طعن السنان))،
قول:
ُ
لذلك عمدت بعض القبائل إىل منع شعرائها من
هجاء القبائل األخرى إذا مل يكن بينهم عداء،
ومنهم من كان يشدّ لسان الشّ اعر إذا أرسه ح ّتى
ال هيجوه أو يأخذون عليه العهود واملواثِيق بأن ال
يفعل ذلك إن أطلقوا رساحه.
الشعر مواضيع ش ّتى فض ً
وقد تناول ِّ
ال عن اهلجاء
واملدح والتفاخر ،وأبرز ما تفاخر به ُّ
الشعراء هو
أصالة النسب ونبل املحتدّ وكثرة العدد والشجاعة
يف القتال وإباء ّ
الذل وغريها من املواضيع.
وممِ ّا ُّ
يدل عىل أثر ِّ
الشعر يف الصالت بني القبائل

أنّه كان يكثر أيام احلروب ّ
ويقل عند القبائل قليلة
احلروب.
وكانت العرب تعقد يف أسواقها جمالس ِّ
للشعر،
فخرا وهجا ًء ومن أمهها
تلقى فيها قصائدهم
ً
(سوق عكاظ).
واستمر أثر الشعر عىل جممل حياة العرب بعد البعثة
النبو ّية املباركة واستخدم املسلمون الشعر ألغراض
ش ّتى ،كاملديح ،والرثاء ،واهلجاء ،والغزل ،ومن
أوائل الذين مدحوا النبي الكريم(صىل اهلل عليه
عمه أبو طالب (رض) مؤمن قريش ،الذي
واله)ُّ ،
وقف يدافع عن النبي األكرم بكل ما أويت من قوة
بعشريته وأوالده وأخوته وسيفه ولسانه وشعره
فقال:
كذبت ُْم وبيت اهلل نبزي حممد
ُ
ونناضل
ولــام نطاعن دونه
رصع دو َنـــ ُه
ونس ّلمه ح ّتى ُن ُ
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ُ
واحلالئل
ونذهل عن أبنائِنا
وامتدّ أثر ِّ
الشعر عىل احلقب الالحقة يف اإلسالم
اإلسالمية ومنها كانت
واشتهر يف معظم املدن
ّ
اهتم أدباؤها وأمراؤها وأهلها
مدينة احل ّلة فقد ّ
بالشعر والشعراء ،نتيجة لعوامل البيئة يف هذه
املدينة ،فكتب كثري من علامء االجتامع عنها إذ
حباها اهلل سبحانه وتعاىل بطيب الرتبة وصفاء اجلو
سميت
وكثرة اخلريات ولطف النسيم ،ولذلك ّ
بالفيحاء.
وقد ساعدت عىل ذلك عوامل متعددة منها كثرة
هجرة العلامء والشعراء اليها وتأييد ّ
حكامها
وأمراؤها للعلم واألدب فض ً
ال عن كثرة التأليف
السيد سليامن السيد مرزه احلسيني
واإلنتاج كام راج فيها سوق الشعر ومتذوقيه،
وذاعت يف اآلفاق شاعرية شعراء مدينة احل ّلة
ثنائية تربط
قصيدته
من
جيعل
بأن
ز
ومتي
،
يب
األد
ّ
ّ
ّ
نسيجا متكاملاً يتك ّفل
التارخيية ليقدّ م
جراء حسن نظمهم وإنشادهم ،واستطاع الشاعر الوحدات
ً
ّ
ُ
احل ّ
ثنائية
ّ
يل أن يوجد ّ
التارخيية املتناثرة بسبب املرشوع
تارخيية ال تنفك عن غرضه ربط األحداث
ّ
السيايس.
التارخيي
ّ
ّ
ّ
وأصبحت مدينة احللة يف عهد أمريها صدقة بن
املزيدي كعبة األدباء والشّ ِ
عراء ملا القوه منه
منصور
ّ
من رعا َية وتشجيع.
وقد ذكره األصفهاين ،يف كتابه(خريدة القرص
وجريدة العرص) ،فقال " :وكان صدقة صديق
الصادق ،وال تنفق عنده بضاعة املنافقَ ،ح ِس ُن
اخلالئق لِ
ِ
هيتز ُّ
ُ
للشعراء اهتزاز االعتزاز،
لخالئقّ ،
وخيص الشاعر املجيد من جوده باالختصاص
واالمتياز ،ويؤمنه مدة عمره من طارق اإلعواز،
يقبل عىل الشعراء ،ويمدّ هم بحسن اإلصغاء،
وجزيل العطاء ،ال خييب قصد قاصده من ذوي
القصائد ،ويبلغ ِآم ِليِ ِه أغراضهم واملقاصد ،ولكل
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ذي فضيلة عىل طبقته يف دستوره اسم ،بأن يطلق له
من خزانته رسم".
مميزا
كام صاغت املدرسة
احللية أسلو ًبا شعر ًيا ً
ّ
يف وصف حالة املجتمع وتط ّلعاته وأحالمه
وهواجسه وخماوفه ومواقفه ونضاله وحبه للحياة
الروحية بني أهل احل ّلة وأهل
وفسرّ ت العالقة
ّ
الكم اهلائل
البيت(عليهم السالم) ،من خالل هذا ّ
ِ
وصف أهل البيت
من األشعار التي جاءت يف
وسريهم ومواقفهم وعلومهم ومكانتهم وما له
صلة بحياهتم وما ُ
حييط هبم ،كام ّ
خلصت املدرسة
االنسانية اىل سطور
احللية الكثري من ال ّلحظات
ّ
ّ
بأقالم شعرائها ومزج الكثري منهم األحداث
إنسانية ختدم املجتمع
قضية
ّ
ببعضها من أجل صنع ّ
التنوع واالختالف
وقضاياه املعارصة مع وجود ّ
ا ّلذي يكمن يف الفلسفة التي تب ّناها كل شاعر آنذاك.
وقد أثمرت هذه املعطيات عن نخبة من ُّ
الشعراء
ً
أغراضا
الفن حيث تناولوا
املبدعني
واملحبني هلذا ّ
ّ
شعر ًية خمتلفة أطربت مسامع السامعني ،فلم خيلو
زمان من أزمنة احل ّلة من وجود شعراء فطاحل تركوا
للحلينيَ يف
أثرهم يف هذا ال ّلون من األدب ،فأصبح
ّ
جمال الشعر اهلِ ّم َة العالي َة والتأثري البارز ،وأنجبت
احل ّلة من الشعراء الفحول ا ّلذين ذاع صيتهم
وعال نجمهم وأصبحت هلم الكلمة املسموعة بني
وحمبي الشعر الرفيع ،فانترشت دواوينهم يف
األدباء ّ
مجيع البلدان اإلسالمية وسعى الكثري من الشعراء
األدبية،
القتفاء أثرهم ،واإلفادة من فيض خربهتم
ّ
ُ
فقربوهم
فأعجب هبم الناس وأرباب الدولةّ ،
الكتب دليلاً
ِ
وأكرموهم ،ويعد انتشارهم يف بطون
األدبية ِّ
والشعر ّية يف احل ّلة.
سمو احلركة
عىل ّ
ّ
قوة الشاعر ّية
وعىل الرغم من ذلك فقد اختلفت ّ

مرت
من شاعر اىل آخر ،وكان للظروف التي ّ
عليهم بقسوهتا قد أوجبت هلم العذر ،غري ّ
أن
املواهب ا ّلتي حيملها الكثري من شعراء احل ّلة
خاصة ،ال تؤ ِّثر فيها
قابلية
ّ
ّأكدت ّان الشاعر ّية ّ
بعض العوامل الساحقة ،كام يف شعراء بعض
أعالم األرس احل ّلية كـ(آل النحوي ،وآل القزويني،
رسخت هذا
وآل السيد سليامن) تلك األرس التي ّ
وطورته بصورة ملموسة ،ح ّتى استطاعت
األدب ّ
والقوميات األخرى
أن تؤثر يف كثري من العنارص
ّ
مثل الفرس واألتراك واألكراد ،أمثال الشيخ حممد
محادي
التربيزي ،اضافة اىل تأثر غريهم ،كالشيخ ّ
الكواز ،والشيخ حسن احلكيم ،والشيخ كاظم
ّ
العجان ،فنظموا وأجادوا.
ّ
ريا من أعالم األدب،
كام احتضنت احللة كث ً
فاستطاعت من خالل ذلك أن حتظى بسجل واسع
ضم ألوا ًنا من املآثر واملفاخر يف بغداد والنجف،
ّ
رواد املدرسة الشعر ّية يف مدينة احل ّلة نذكر:
ومن ّ

أبو املعايل سامل بن عيل بن سلامن بن عيل العودي
(ت558هـ1162/م)

من بلدة النيل ولد سنة (478هـ) ،ويعد من الشعراء
الذين أشتهر شعرهم وقلت أخبار سريهم وهو
كوكب من كواكب األدب ،أثنى عليه االصفهاين
بقوله " :شاب شبت له نار الذكاء ،وكأنام شاب
لنظمه رصف الصهباء بصايف املاء ،ونرش فيه
شؤبوب الفصاحة ".

س���ع���ي���د ب�����ن امح������د ب�����ن م���ك���ي احل�ل�ي
(ت565هـ1169/م)
وهو من مشاهري عرصه ومن أعيان األدباء
والشعراء يف القرن السادس اهلجري ،من أهل
منطقة النيل ،وصفه االصفهاين قائ ً
ال  " :كان عال ًيا
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يف األدب ،معلماً يف املكتب ،وله شعر جيد ،وأكثر سعيد بن محزة بن امحد بن حسن بن منصور بن
من مديح أهل البيت(عليهم السالم) ،وله غزل احلارث بن شاروخ (ت613هـ 1216/م)

رقيق".
وكان شاعر بارع ،ولد بالنيل سنة
أبوالغنائم حبيش بن حممد بن أيب طالب احليل (518هـ1124/م) ويكنى أبو الغنائم ،وله شعر
امللقب برشف الدين (ت 573هـ1178/م) كثري مدح األمراء والوالة.
وزيرا لألمري أبو الوفاء راجح بن اسامعيل االسدي (ت
وهو من أهل احللة السيفية ،كان أبوه ً
صدقة بن مزيد ،تربى حبيش يف دولته وفاز منها 627هـ 1229 /م)،
بكلامت األدب والشعر ،سافر اىل ماردين وعمل منأهلاحللةاملزيد ّيةولدهباسنة(570هـ1174/م)
وزيرا يف الشام (لعامد درس باحللة عىل يد األدباء والشعراء ،فتفتح ذهنه
وزيرا لصاحبها(مترتاش) ثم ً
ً
وعدّ من مشاهري عرصه،
الدين زنكي) اىل أن قتل سنة(573هـ1178/م) ،وذاع صيته يف البلدان ُ
قدرا وإذا ُعدّ وا نجو ًما جيد النظم ،عذب األلفاظ ،حسن املعاين ،هاجر
أجل الك ّتاب ً
وكان من ّ
بدرا ،أوضح هبجة ،وأفصح هلجة ،وأكثر منه اىل بالد الشام ومرص واجلزيرة ومدح ملوكها فلقى
ُعدَ ً
ً
برشا للقاء العايف ،أرشد الناس اىل طريق املعروف احلظوة يف الشام.
اخلايف ،كهف اخلائف ،وهلف العائف ،ووصفه وظهر يف احللة خالل القرنني السابع والثامن
اخلاقاين بقوله " :ما رأيت يف الدنيا أجود منه بدً ا اهلجريني العديد من الشعراء الكبار ينتمون اىل أرس
علمية مشهورة منهم :أرسة آل بطريقِ ،
فوص َ
وأعم منه ندى وأحسن منه رأ ًيا واشمل منه عطايا
ف
ّ
وأشعر منه بالشعر وأعرف منه بالقيمة ألهله ،وله الشيخ عيل بن احلسن (ت642ﻫ1244/م)
ديوان كأنه بستان".
بأنه جوهرة القرن السابع ودرة فريدة من عقد
أبو القاسم عيل بن عيل بن منصور احليل (ت علامء احللة يف هذا القرن .كان شاعر ًا جميد ًا،
601هـ 1204 /م)
سافر إىل مرص وصار كات ًبا يف عهد امللك الكامل
وهو من أهل احللة السيفية نزل بغداد مدة ،وكان (ت636ﻫ1238/م) ثم عاد إىل العراق.
يؤدب الصبيان وهو أخو النحوي نرص اخلازن.
وبرزت يف الشعر أرسة آل نام ا ّلذي عد عميد
أبو النجم بدران بن جعفر بن عثامن (ت 611هـ الرؤساء ومن شعراء احللة البارزين ،وكان نجم
1214 /م)
شاعرا جيدً ا
الدّ ين جعفر (ت680ﻫ1281/م)
ً
وهو من قرية األمريية من نواحي النيل ،ولد هبا يف خمتلف أغراض الشعر كاحلامسة واملديح والرثاء
سنة(537هـ 1142/م) ونشـأ بـ(واسط) وقرأ
وخصوصا ألهل البيت (عليهم السالم) ،فمن قوله
ً
هبا القـران الكـريم واألدب وقـال الشعر ،ثم قـدم يف مدح أصحاب اإلمام احلسني (عليه السالم):
بغـداد وسكنها ومدح الصدور واالعيان فصار إذا اعتقلوا سمر الرماح ويمــموا
احد شعراء الديوان.
اسود الثرى فرت من اخلوف والذعر
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كامة رحى احلرب العوان فأن سطوا
فـأقراهنم يـوم الكرهية يف خسـر
وان اثبتوا يف مزلف احلرب أرج ً
ال
فمـوعدهم منـه إىل ملتقى احلشـر
قلــوهبم فـوق الـدروع ومههم
ذهـاب النفوس السائالت عىل البتـر
خاصا
وكان لألرس
العلمية يف مدينة احللة اهتام ًما ً
ّ
باألدب والشعر وقد اشتهرت أرسة آل سعيد
جيد ،إذ قال
بالشعر ،فكان للمح ّقق احلليّ شعر ّ
الشعر يف مقتبل حياته وبمختلف الشعر ،ولكن
والده هناه عن االستمرار بكتابة األشعار فرتك كل
أنواعه وفنونه وانصب شعره عىل املواعظ ،ومنه
قوله:
يا رقدا واملنايا غيـر راقدة
وغافـال وسهام الدهر ترميه
بم اغرتارك واأليام موصدة
والدهر قد مأل األسامع داعيه؟
أما َ
أرتك الليايل قبح دخلتها
وغدرهـا بالذي كانت تصافيه
رفقا بنفسك يا مغرور أن هلا
يوم ًا تشيب النوايص من دواهيه
وأبدعت أرسة آل طاووس يف الشعر كريض الدين
عيل بن طاووس الذي يقول شعره:
خبت نار اهلوى بعد اشتعال
ونادى اخلري حي عىل الـزوال
عدمنا اجلود ال فـي األماين
وإال فـي الـدفاتر واالمـالـي
فيا ليت الدفاتر كــن قوم ًا
فأثرى الناس من كرم اخلصال

ولو أين جعلت أميـر جيش
ملـا حاربت إال بـالســؤال
الن النــاس ينهزمون منه
وقــد ثبتوا ألطراف العـوايل
وبرز أيض ًا مجال الدين أبو الفضائل ،فعرف عنه بأنه
شاعرا مفلق ًا ،ومن شعره عند عزمه عىل التوجه إىل
اإلمام عيل (عليه السالم) للزيارة :
أتينا نباري الريح منـا عـزائم
إلـى ملك يستثمر الغوث أمـله
كريم املحيا ما أظـل سمـا به
فأقشع حتى يعقب اخلصب هاطله
إذا امل أشفت عىل املوت روحه
أعادت عليه الروح فاقت شامئله
وها نحن من ذات الفـريق هيزنا
رجـاء هتز االريـحي وسائله

جمري الدين أبو الفضل عيل بن حممد بن محيص
النييل (ت703هـ1303/م)
من شعراء القرن الثامن للهجرة وله معرفة
باألدب مدحه مجاعة من رؤساء العراق ،سافر إىل
أذربيجان ،وقال الشعر هناك.

احلسن بن داود احل ّ
يل (ت740:هـ1339/م )

من شعراء القرن الثامن للهجرة ،وكان عامل ًا
فاض ً
ال ،برع يف الشعر فكانت له معرفة تامة بأرسار
الشعر ،وصف شعره بـ(شعر فقيه) ملا امتاز به من
مرونة ال ّلفظ.
وهناك فطاحل من الشعراء كصفي الدّ ين احلليّ ،
وابن العرندس ،وحممد بن رجب الربيس،
وغريهم ،إ ّ
ال ّ
أن املقال ال يسع لذكرهم ،وسيتم
اإلشارة اليهم بعون اهلل تعاىل يف العدد القادم.
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كتب وم�صنفات

اجلـــــامع للشــــــرائع

اجلنايب
• مصطفى صباح
ّ

مرقد الشيخ حييى بن سعيد ِ
الـح ليِّ ّ

من الكتب الفقهية ال رائدة يف بداية القرن السابع اهلجري كتاب (اجلامع للرشائع) ،وقبل الكالم عن هذا
الكتاب البد لنا من ذكر مؤلفه فهو:
ِ
بارع،
الـه َذ ّيل الـح ليِّ ّ  ،فقي ٌه ٌ
الشيخ أبو زك ريا نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد ُ
جامع لفنون العلوم األدب ِّي ة والفقه ّي ة واألصول ّي ةُ ،ولِد يف مدينة الكوفة سنة 601هـ ،ونشأ ُم ِك ًّب ا
ورع ،قدوةٌ،
ٌ
ٌ
باب الرتاجم مقرونًا بالتبجيل والتك ريم واإلشادة بمكانته الرفيعة
ذكر ُه أر ُ
عىل العلم بني أساطينها ،وقد َ
ِ
ِ
علامء ِ
وفضالء زمانِ ِه ،ح تّى قيل فيه:
عرصه
بني

ل ْيـــــــــــــــس يف الن ِ
َاس َف ِق ْي ٌه
ِمثــــــــــ ُْل يحَ ْ َيى ِ
بن َس ِع ْيد
َّف َ
َصن َ
ـــــــــــــها
اجل ِام َع فِ ْق
ً
ـــــــــوى ك َُّل شرَ ِ ْيد
َقدْ َح
َ

القراء:
بريد ّ

ِ
السيوطي (ت911هـ)
مدحه :ما ذكره
وممّا قيل يف
ُّ
غوي
نصهُ ( :ل ٌّ
يف كتابه (طبقات ال ُّلغويني والنحاة :ما ُّ
لآلثار ،بصري بال ّل ِ
ِ
ِ
ٌ
واألدب.)..
غة
حافظ
أديب،
ٌ
ٌ
العاميل (ت 1104هـ) يف ِ
َ
كتاب أمل
احلر
وقال فيه ُّ
ُّ
اآلمل«:الشيخ أبو زكريا حييى بن سعيد ،وهو ابن
الـه َذ ّيل ،من فضالء
أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد ُ
ِ
ع�صره ،روى عنه الس ّيد عبد الكريم بن أمحد بن
كتاب (معالِـم العلامء) البن شهر آشوب
طاووس َ
( 588هـ) .وذكر العلاّ م ُة ِ
احلـليّ ّ أنّه كان زاهدً ا عابدً ا».
وق��ال املح ّقق األفندي (ق )12يف كتابه (رياض
ِ
العلامء( :كان ـ قدّ س رسه ـ مجُ معا عىل ِ
وعلمه
فضله
َ ً
ّ
ِ
ِ
وعظامء ِ
أيضا).
الشيعة
بني
أهل السنَّة ً
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اخلوانساري (ت 1313هـ)،
حممد باقر
ّ
وقال الس ّيد َّ
يف كتابه روضات اجلنّات « :الشيخ نجيب الدين
عم املح ّقق ِمن غري
حييى بن أمح��د ،ال��ذي هو ابن ّ
ِ
الفقه،
بأشهر منه يف
واسطة ،لو مل يكن يف زمانِ ِه
َ
ِ
بأنقص من ُه إىل ِ
الفضالء ،ملا َ
غري
كان
والتّقدّ م لدى
َ
ذلك من الدّ الالت».
السيرَ ِ
ِ
والرتاج ِم
كتب
ُ
إىل غري ذلك ممّا تناقل ُت ُه ُ
أرباب ِّ
ِ
ِ
ِ
ِمن َح ِّق هذا العاملِ
اجلهبذ ِمن الثناء وجمُ َ ِل اإلطراء التي
كرها ِ
ول املقا ُم بِ ِذ ِ
َي ُط ُ
ونقلها.
احل َّل ِة ِ
تُوفيِّ يف ِ
السيف َّي ِة يف ِ
احلجة سنة 690هـ،
شهر ذي َّ
ُ َ
��زار ،وقد ُجدِّ َد
وق ُربه فيها بمنطقة جربان معلو ٌم ُي ُ
خريا يف ِ
واشته َر بكتابِ ِه (جامع الرشائع)
عرصنا هذا،
َ
َأ ً
حتّى قيل له( :صاحب اجلامع).
ِ
ِ
الكتب
(اجلامع للرشائعِ) هو من
أما ما قيل يف كتابه :
ُ
ٍ
ِ
ُ
سعيد
اجلليل الشيخ يحَ يى ب ُن
الفقه ّية التي أ ّل َفها العامل ُ
الـهذيل ِ
الـحليّ ّ (ت 690هـ) ،وهو ثمر ٌة ناضج ٌة َغنِ ّي ٌة
ُ ّ

ِ
ِ
ِ
الفقه اإلمامي يف ال َق ِ
رن الساب ِع
مدرسة
ثمرات
ِمن
ِّ
ِ
ِ
ازده��ار
عصور
�صرا ِمن
ّ
اهلجري ،وال��ذي ُيعدّ َع ً
ِ
الشيعي كام هو معلو ٌم.
املذهب
ِّ
األشكوري عنه يف الرتاث
احلسيني
وقال الس ّيدُ أمحد
ّ
ّ
َ
مسائل
فتوائي ،حيتوي عىل
العر ّيب املخطوط « :فِق ٌه
ٌّ
مهمةِ ،
ٌ
ٌ
مشتمل عىل
استدالل باملقدار اللاّ زم،
وفيه
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
كالكتب الفقه ّية ،من الطهارة إىل الديات،
كتب،
ذات فصول ،وأدخل فيه كتاب الد ّيات -
فيها
أبواب ُ
ٌ
أصل ظريف بن ناصح  -املشتمل عىل أحكام ِديات
ِ
ِ
موضوع ِه،
يثي ُم ِه ٌّم يف
األعضاء ،وهو
مصدر َحد ٌّ
ٌ
ُق ِر َئ الكتاب عىل املؤ ِّل ِ
ف سنة 681هـ».
ُ
َّأو ُله( :احلمدُ هلل الذي ابتد َأ عبا َد ُه بالنِّ َع ِم ،وأ َّيدَ هم
ِ
بالقدرَ ،
بالدليل وهداهم سواء السبيل.)..
وأرشدَ هم
وآخره( :والوص ّية طويلةُ ،أخذ منها موضع احلاجة،
ُ
العيل العظيم ،وحسبنا اهلل ونعم
قوة إلاّ باهلل
وال ّ
ّ
الوكيل).
ومن نسخ الكتاب اخلط ّية :فله ع��دّ ة نسخ قديمة
تفرقت يف أماك َن شتّى ،وال ُيمك ُن حرصها،
وحديثةّ ،
امليسور منها ،ففي (معجم املخطوطات
وقد ذكرنا
َ
ِ
موزعة عىل:
كر ألربع ُنسخٍ ّ
النجف ّية 23/3 :ـ  )24ذ ٌ
سنة 1230هـ ،مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العا ّمة،
حممد بن
الرقم  ،1298وسنة 1341ه��ـ ،ن ََس َخها ّ
أي مكتبة ،والثالثة جمهولة
طاهر
الساموي ،مل تُذكر يف ّ
ّ

التاريخ والناسخ ،مكتبة اإلمام احلكيم العا ّمة ،الرقم
 ،277والرابعة فهي كذلك جمهولة التاريخ والناسخ،
مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ــ (عليه السالم) ــ  ،الرقم
.436
وأ ّم��ا املوجود منها يف إي��ران فقد ج��اء يف فهرس
املخطوطات (فنخاَّ )949 /9 :
أن للكتاب ما
ي ِ
��وزع��ة يف مكتباهتا ،وأق��دم
ناهز ( )23نسخة م َّ
ُ
النسخ املذكورة فيه هي :شهر رمضان سنة 913هـ،
مكتبة جملس ال��ش��ورى يف ط��ه��ران ،ال��رق��م/1 :
 ،4775وعليها ّ
خط وإمضاء الشيخ هباء الدين
العاميل (ت1030هـ) ،والشيخ حممد باقر املجليس
ّ
(ت1111ه����ـ) ،وعلامء آخ��رون ،وشهر رمضان
سنة 1113هـ ،جامعة طهران ،الرقم ،1476 /2
وسنة 1203هـ ،ن ََس َخها أمحد بن أبو الفتح  ،جامعة
اإلهل ّيات يف طهران ،الرقم.452 /2 :
وللكتاب طبعات منها ما ُطبِع بتحقيق مج ٍع من
السبحاين،
الفضالء ،تقديم وإرشاف :الشيخ جعفر
ّ
قم
ن�شر:
مؤسسة س ّيد الشهداء(عليه ال��س�لام)ّ ،
ّ
املقدّ سة ،سنة 1405ه���ـ ،وأوفسيت عن الطبعة
األوىل ،سنة1406 :هـ ،نرش :دار األضواء ــ بريوت،
وآخر ُطبع بتحقيق ونرش :ال ّلجنة العلم ّية للتحقيق يف
قم املقدّ سة،
مؤسسة اإلمام الصادق(عليه السالم)ّ ،
ّ
سنة1437 :هـ.
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مطالعات يف إ��صدارات مركز تراث احللة

كتاب معاين أفعال الصالة
• مدير التحرير


هوية الكتاب

ابن فهد احليل ،أمحد بن حممد 757 ،ــ 841
هجري ًا
ِ
الصالة وأقوالهِ ا  /تأليف الشيخ أمحد
معاين أفعال

صادق اخلويلد مدير مركز ت راث احللة

بن فهد احل ّيل(ت841هـ).حتقيق وتعليق مركز

تراث احللة ،قسم شؤون املعارف اإلسالمية
واإلنسانية

جهة االصدار :العتبة العباسية املقدسة ،قسم
شؤون املعارف االسالمية واالنسانية

سلسلة خمطوطات حلية حمققة ()1
الطبعة األوىل

 208صفحة 24 ،سم – (سلسلة خمطوطات

حلية حمققة)1،
ّ

املطبعة  :دار الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع

سنة الطبع1437 :هـ2016 /م

رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد

( )1397لعام 2016م

مرقد الشيخ أمحد بن فهد احل ّ
يل
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ُسقيت ُ
أرض احل ّلة بامء مكرمات العلم ،وتنفست
باألدبَ ،ف ُخ ّص َب ْت فكر ًيا ،وأصبحت امتداد ًا
لساحة مدرسة مسجد الكوفة الفكر ّية التي قا َد
فشع
لوائها اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)َّ ،
ِ
ِ
واملعرفة يف ّ
أرجاء العاملِ ،وسيبقى
كل
العلم
نور
ِ
ُ
البرشي َمدينًا هلا عىل مدى األزمنة ،وقد
املجتمع
ّ
ُ
ُ
العلم
عاملقة
سج َل فيها
ِ
شهدت احل ّلة هنض ًة فكري ًة ّ
ِ
ِ
عمق
ينم عن
حضورا
واألدب
ً
ً
واسعا فرتاثهم ُّ
سعيهم وتفانيهم وغوصهم يف البحر الزاخر ملدرسة
أهل البيت الطاهر (صلوات اهلل وسالمه عليهم
أمجعني) ،ومنهم:
الشيخ أمحد بن فهد احل ّ
يل
هو الشيخ مجال الدّ ين أبو العباس أمحد بن شمس
حممد بن فهد األسدي احل ّ
وع ِر َف باسم
يلُ ،
الدين ّ
ابن فهد نسب ًة إىل ِ
جده ،واحل ّ
يل نسب ًة إىل احل ّلة الفيحاء
موضع والدته ،وقد يلتبس اسمه مع اسم معارصه

العالمة شهاب الدين أمحد بن فهد بن حممد بن
اإلحسائي ،فهو يوافقه يف العرص،
إدريس املقرئ
ّ
وأب يف
واالسم ،والكنية ،فابن فهد جدٌ يف األولٌ ،
الثاين.
ولد يف احللة الفيحاء سنة 757هـ ،ونشأ وترعرع
فيها ،وكانت احل ّلة حينها تستقطب الفقهاء والعلامء
بفضل سالمتها من الغزو املغو ّيل ،ويف أجواء هذه
ِ
العلمي ِة نشأ العالمة ابن فهد ،واجته إىل
النهضة
ّ
العلم ما إن بلغ سن التمييز واإلدراك ،ونبغ
طلب
ِ
شعت أنواره وز ّين
يف ِع َ
لمي الفقه واحلديث ،وقد ّ
ِجيد الدهر بعلمه وأنار الدنيا بفكره الوضاء ،ومن
ِ
الصالة وأقوالهِ ا ،الذي
آثاره كتاب معاين أفعال
تم حتقيقه والتعليق عليه من قبل العاملني يف مركز
تراث احللة وهو أحد انجازات املركز املتالحقة،
وأهدي هذا العمل اىل الذين بذلوا مهجهم دون
الدين والوطن ،وبذلوا الغايل والنفيس صو ًنا
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للعرض واملقدسات ،حشدُ اهلل املقدّ س يف ساحات
الرشف واإلباء ،فبعد محد اهلل ،والصالة والسالم
عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،حبيب إله العاملني
أيب القاسم املصطفى حممد وآله الطيبني الطاهرين،
جاءت كلمة الشيخ صادق اخلويلدي مدير املركز
نذكر منها " لقد كانت العتبات املقدسة ومازالت
ِ
ِ
منارا ِ
واملعرفة ،وقد
اهلداية ،والفك ِر
يش ُّع بأنوا ِر
ً
ٍ
مسؤوليات جسا ٍم ،ومها ٍم
أخذت عىل عاتقها
ِ
املقدس ِة عىل
العباسي ِة
العتبة
حرص
عظا ٍم ،كان منها
ُ
ّ
ّ
علمية وفكر ّية لتكون منه ً
ِ
ال عذ ًبا
تأسيس مراكز
ّ
ِ
واملعرفة ،وبثّها يف ٍ
عدد من حمافظات
العلم
لطالبي
ِ
محلت عنوان (مراكز الرتاث) ،كان منها
العراق،
ْ
تأسيسه بأم ِر سامحة
(مركز تراث احل ّلة) الذي تم
ُ
ِ
املتوليّ
املقدس ِة السيد أمحد
العباسي ِة
للعتبة
الرشعي
ّ
ّ
ّ
َ
جراء سياسة الظاملني وأعداء
ب
ي
غ
ي
أن
كاد
والذي
ُ
ّ
ّ
الصا ّ
ّ
يف (دام ُّ
عزه) هبدف نرش الرتاث احليل الضخم ،العلم ،فظل حبيس خزانات املخطوطات يف داخل
ِ
ذلك الرتاث الذي شهد لعظمته القايص والداين ،العراق وخارجه قرون عديدة ،فانتفض هذا املركز
املبارك إلحياء ذلك الرتاث احليل املخطوط ،وأزاح
ِ
ظلمة
عنه غبار تلك القرون ،وسعى يف إظهاره من
ِ
ِ
اخلزانات اىل النو ِر ،ليكون ب َ
يدي القارئ
رفوف
ني ْ
بأهبى صورة وأمجل ُح ّلة.
فكان من مجلة أعامل املركز العمل عىل حتقيق هذا
واملبتكر يف بابه وطريقة
املميز بنوعه،
ُ
القيم ّ
الكتاب ّ
املتضمن درر احلكمة وأرسار العبادة،
عرضه،
ّ
موضوع أحسن فيه مؤ ّلفه الشيخ ابن فهد احلىل
ِ
العبادات
أهم
فأجا َد ،إذ كانت الصال ُة ومازالت من ِ
التي شغلت أذهان علامء الدين ،وفقها َء املسلمني،
املطوالت واملخترصات ،وحتدّ ثوا
فأ ّلفوا فيها
ّ
ِ
ِ
وطريقة أدائِها ،بواجباتهِ ا وأركانهِ ا
أحكامها،
عن
ومستحباتهِ ا ،ولكن مل يتصدّ أحدٌ منهم قديماً إىل
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ِ
وداللة
احلديث عن معاين حركاتهِ ا وأفعالهِ ا،
ِ
ريها
تضمنته من أرسا ٍر
ُ
يصعب تفس َ
ألفاظها ،وما ّ
ِ
احلكمة يف مكنونهِ ا ،حتى جا َء
رس
والوقوف عىل ِّ
عاملنا النحرير الشيخ أمحد بن فهد احل ّ
يل ،فأ ّلف
ِ
السفر ِ
ِ
ِ
واألقوال
األفعال
احلكمة من تِلك
لبيان
هذا
َ
ِ
ِ
ِ
وطريقة
موضوع ِه،
وكشف أرسا ِرها ،فكان رائدً ا يف
ِ
عرضه.
ٌ
غيض من ِ
فيض
فظهور هذا الكتاب اىل النور
ِ
ِ
مجلة
درج يف
بركات الكفيلِ (عليه السالم) ،ل ُي َ
ِ
العباس ّي ِة ا ُملقدّ ِ
ِ
ِ
ِ
قائمة من
من
العتبة
منجزات
سة ِض َ
ِ
ِ
نتاجات مرك ِز ُت ِ
راث
الطويلة ،فضلاً عن
منجزاتهِ ا
ِ
ِ
االسالمي ِة
املعارف
شؤون
قسم
احل ّل ِة التابع إىل
ِ
ّ
العباسي ِة املقدّ ِ
ِ
سة ،تعاضد
العتبة
واإلنساني ِة يف
ّ
ّ
ٍّ
ُ
ِ
ِ
ِ
كاتب هذه
الكتاب اجلليلِ كل من
عىل حتقيق هذا
املنصوري،
السطو ِر ،والدكتور رياض رحيم ثعبان
ّ

فتضافرت اجلهود حتى استوى هذا العمل عىل
ِ
الزر َاع ،كيف ال ،وقد ُب َ
ذل
سوق ِه ،وصار مما
ُ
يعجب ّ
ِ
ٍ
ضبط
بجهد يف
وسع ،ومل ُي َض ّن
يف هذا العملِ ُك ُّل
ٍ
مطالبِ ِه.
اإلنس وا ِ
جل ّن ليعبدوه ،واشرتط يف
إن اهلل تعاىل خلق
َ
َ
العبادة ْ
الع ْبدُ ،
أن
تكون كام أرادها ُه َو ،ال كام أرادها َ
ِ
ِ
ِ
الطريقة
الوصول اىل
لغرض
واجتهد املجتهدون
ِ
ا ُملثىل يف ِ
ِ
ِ
ِ
بالعبادات
واإليفاء
الدين،
طقوس
أداء
املرادة ،وأ ّلفت يف هذا املؤلفات الكثرية ،واملصنفات
الغزيرة ،ومن أهم هذه (العبادات) التي اهتم هبا
ِ
التصنيف فيها ويف
علامؤنا األجلاّ ء ،وعكفوا عىل
ِ
وام الدين ،فإذا ُقبِ َل ْت
أحكامها (الصالة) ،فهي ِق ُ
ُقبِ َل ما ِسواها ،وإذا ُر ّد ْت ُر ّد ما ِسواها ،وهلا أحكام،
وأركان ،وأقوال ،وأفعال ،جتب معرفتها ،واإلحاطة
بكنهها.

لقاء قناة كربالء الفضائية بالشيخ صادق اخلويلد مدير مركز ت راث احللة
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ِ
الصالة
ومن علامئنا األجلاّ ء الذين وضعوا مؤل ًفا يف
(الشيخ ابن فهد احليل) ،عا ٌملٌّ ،
العلم ،وكتابه
غزير
ِ
فذ ُ
هذا ليس يف أحكام الصالة ،أو حالهلا وحرامها ،أو
مستحباهتا ،أو أدعيتها وأذكارها فحسب ،بل إن ُّه
يغوص عميق ًا يف فلسفتِها ،ومعاين أفعالهِ ا وأقوالهِ ا،
وأرسا ِرها وخفاياها ،كشف فيه اللثام عن أمو ٍر مل
يذكرها أغلب من أ ّلفوا يف الفقه ،وبينّ أرسار ًا خمفي ًة،
ِ
أصدافها،
وجواهر مكنون ًة ،فأخرجها من بني
َ
ٍ
ٍ
هبي ٍة.
صورة
ووضعها أمام القارئ يف
مجيلة ّ
وذكر املحققون يف مركز تراث احللة حمورين بعد
مقدمة الكتاب ،تضمن املحور األول ترمجة املؤ ّلف
(الشيخ ابن فهد احليل) ،وجاء يف املحور الثاين
(معاين أفعال الصالة وأقواهلا) ،مع صور النسخ
املعتمدة من خمطوطات ،كام جاء يف هذا الكتاب ِ
ثامن
ِ
ٍ
ٌ
ُ
مشتق
بالوضوء " ،وهو
يتعلق
فصول ،كان أو ُل ُه ما
ِ
الوضاءة ،وهو ُ
أت
من
سن والنظافة ،تقولَ :ت َو َض ُ
احل ُ

لص ِ
الة ،وال َت ُق ْلَ :
يت بغ ِ
ري همَ ْ ٍز.
توض ُ
لِ َ
ٌ
النية ،وهي َع َر ُ
حال يف
ض
والوضوء يشملّ :
ُ
َقر إليه،
وليس
القلب،
َ
اللفظ جز ًءا منها ،فال ُيفت ُ
ستح ُب
وجودي ،وحم ُّلها
فهو أمر
ّ
القلب ،فال ُي َ
ُ
ني ا ِّل ِ
ٌ
اجلمع بينَه وب َ
غسل
لسان ،ثم
النِ ْط ُق بهِ ا ،وال
ُ
ِ
ِ
ُ
البدن ،والدعاء أثناء الوضوء،
ببعض
يتعلق
ومسح
ٌ
والتطيب وأدعيته.
ّ
الني ِة وهي ُ
لغة
ومما جاء يف الفصلِ الثاين ،يف معنى ّ
ِ
ِ
القلوب ،وليس اللفظ جزء ًا
أفعال
العز ِم وهي من
منها ،فلو اقترص املكلف عىل ال ّل ِ
خاصة،
فظ ال ّلسا ّ
ين ّ
القلب َ
ِ
دون
إمجاعا ،ولو اقترص عىل
لمَ ْ َت ِص َح صال ُت ُه ً
ِ
ال ّل ِ
ٍ
الني ِة ٍ
كثرية منها،
معان
فظ َص ّح ْت إمجاع ًا،
وهلذه ّ
ٌ
وأداء ،ولوجوبِ ِه ،وقرب ًة إىل اهللِْ ،
إلخ ،أما
فرض،
ٌ
ُ
واعتدال فقار الظهر من
القيام فمعنا ُه إقامة الصلب،
ُ
أصل الصلب إىل الرقبة ،ويف الكتاب رشح ٍ
واف.
ِ
ِ
وجاء يف الفصلِ
تكبرية اإلحرا ِم،
الثالث يف معنى

وصورهتاُ :
أن يحُ َ
اهلل أكبرَ ْ  ،ومعنا ُه :أكبرَ ُ من ْ
يط بِ ِه
ِ
مجيع ما عدا ُه.
الواصفني،
وص ُف
واحتقار ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ويف الفصلِ
الفاحتة،
قراءة
الرابع ،جاء يف معنى
ِ
وما ُيست ََح ُب للمصليّ كاالستعاذة ــ قبل القراءة ــ
ِ
الرجيم ،إذ ال خيلو اإلنسان
الشيطان
باإلخفات ،من
ِ
ِ
الصالة وغ ِ
ريها ،قال تعاىل (فإذا
من وسوستِ ِه يف
ِ
ْ
َ
الرجيم)،
الشيطان
فاستعذ باهللِ من
القرآن
رأت
َق َ
ِ
(أعوذ)ُ :
ِ
ُ
أجلأ اىل اهللِ تعاىل من ِ
الشيطان
رش
ومعنى
الرجيم ،اىل آخ ِر ما جا َء يف الفصلِ من تعاليم.
ِ
ِ
وور َد يف الفصلِ
اخلامس :يف معنى سورة
وج ّل
أمر من اهللِ َع ّز َ
اإلخالص ،ومعنى ( ُق ْل)ٌ :
ِ
ٍ
َ
حممد (صىل اهلل عليه واله) ْ
جلميع
يقول
أن
لنبيه
ِ
اخللقُ :ه َو ُ
ِ
(ه َو):
اهلل ا ّلذي تحَ ِ ُق ُله العبادة ،ومعنى ُ
ّ
وجل ،أي الذي سألتم عن
عز
كناية عن ذكر اهلل ّ
اج ،وذلكّ ،
ألن
الزج ُ
نِس َبتِ ِه هو (اهلل) ،وهو قول ّ
ٍ
للنبي (صىل اهلل عليه واله):
مجاعة من
قريش قالوا ّ

(ص ْف لنا َر َب َك لِن َْع ِر َف ُه) فنز َل ْت ( ُق ْل ُه َو ُ
ِ
أحدٌ ...
اهلل َ
ُ
ِ
الص َمدْ ) اىل ِ
ٌ
السورة ،وقيلّ :
مجاعة من
إن
آخ ِر
اهلل َ
اليهود قالوا للنبي (صىل اهلل عليه واله)ِ ،ص ْف لنا
ر َب َك لِن َْع ِر َف ُه) ،فنزلت هذه السورة ،فتالها عليهم.
ِ
إشارة
وقيل :إن الك ّفار َن َّبهوا عن آهلتهم بحرف
ِ
املشاهد ا ُملدْ َر ِك ،فقالوا( :هذه آهلتنا املحسوسة
املدركة باألبصار ،فأشرِ ْ أنت يا حممد اىل إهلك الذي
وندركه ،وال ُّ
نشك فيه) ،فأنزل
تدعو إليه حتى نرا ُه
ُ
اهلل تعاىل هذه السورة ،فقالُ ( :ق ْل) يا حممد هلم:
(هو اهلل أحد) ،فـ(اهلاء) هنا تنبيه عىل معنى ٍ
ثابت
و(الواو) إشارة إىل الغائب عن إدراك األبصار،
س احلواس ،بل هو ُم ُ
ولمَ ِ
ومبدع
درك األبصار،
ُ
احلواس املحجوب عن األوهام واألطراف ،وهو
املروي عن أم ِ
ري املؤمنني (عليه السالم) ،وقال الباقر
احت ََج َب عن
(عليه السالم)(معناه املعبود الذي ْ
ِ
َ
واإلحاط ِة بكيف َيتِ ِه) ،ومعنى (أحد):
إدراك ماه َيتِ ِه

مقام ر ّد َّ
الش مس يف مدينة احللة
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واحد ،وقيل :األحد :الذي ال رشيك له وال نظري،
وقيل :معناه الذي ليس ِ
كمثل ِه يشء ،عن ابن عباس،
وقيل :األحد :الفرد املنفرد يف صفاته ،وقيل :يف
فات ِ
اإلهلية ِ
والقدَ ِم ،وقيل :معناه واحدٌ يف ِص ِ
ذاته،
ِ
وجود ِه وصفاتِ ِه أحد ،فإنّه
أي ال يشاركه يف وجوب
قادرا عالمِ ًا ح ًيا ِ
واحدً ا يف أفعالِ ِهّ ،
ألن
جيب أن يكون ً
دفع ضرَ ٍر،
لنفع وال لِ ِ
أفعا ُل ُه ُك ّلها إحسان ،ومل يفعلها ٍ
ِ
شاركه فيه
بالوحدة من هذا الوجه ،وال ُي
فاختص
ُ
ّ
ِسوا ُه.
ِ
يستح ُّق العبا َد َة سوا ُه،
وقيل :معنى (أحد) :إن ُّه ال
النعم من احلياة والقدرة
القادر عىل أصول
ألن ُّه
ٍ
ُ
ِ
والشهرة مما ال تكون النعمة نعم ًة إ ّ
ال بهِ ا ،وال يقدر
ِ
الوجوه،
عىل يشء من ذلك غري ُه فهو أحدٌ من هذه
يدخ ُل يف احلساب ،و ُي َض ّم ِ
ِ
ّ
(الواحدَ ) ُ
ألن
إليه ُ
ِ
أخر ،جيوز أن يجُ َ
والواحدُ
األحدُ
لألح ِد ثان ًيا ،وقيلَ :
عل َ
ُ
ينقسم يف ذاتِ ِه
يتجزأ ،وال
(األحدُ ) فهو الذي ال
وأ ّما
َ
ُ
ِ
ٍ
املتوحدُ .
املنفرد
وهو
،
د
واح
بمعنى
ِّ
ِ
وال يف صفاتِ ِه ،وجيوز أن يجُ َع َل
ِ
للواح ِد ثان ًيا ،وال و(التوحيدُ )ِ :
والواحدُ  ،ا ُملغايِ ُر،
راد بالوحدَ ِة،
اإلنف ُ
الذي ال َي ّت ِحدُ بيشْ  .... .اىل آخر الفصل.
السادس ِ
ِ
ُ
املبحث
مباح َث ،جاء يف
الفصل
تضم َن
ُ
فيام ّ
ِ
األول :يف معنى الذكر يف الركوع ،وهو( :سبحان
ِ
(س ْب َ
حان) :تنز ًهيا
ريب العظيم
وبحمده) ،فمعنى ُ
ِ
النقائص ،ومن صفات املخلوقني ،وفيه
لِ َربيّ من
ٍ
ٍ
ِ
خالل االطال ِع عىل
مكن معرف ُتها من
معان
كثريةُ ،ي ُ
ِ
ِ
املبحث الثاين :يف
الكتاب بشكلٍ مفصلٍ  ،كام ذكر يف
(س ْب َ
حان ربيِّ األعىل
معنى الذكر يف السجود وهوُ :
وبِ ِ
حمده) ،ومعنى (األعىل) :الغائب عن ُك ّل يشء،
ِ
ِ
ِ
املتنزه ِ
واألشباه
واألضداد
األمثال
عن
وقيل :معنا ُه ّ
ِ
واألنداد ،واألعىل :صفة رَبيِّ  ،ويحُ ْ ت ََم ُل االسم،
ِ
َ
صفات املخلوقني ،تعاىل أن
املنز ُه عن
وقيل :معنا ُه ّ
يوص ُف بهِ ا ،وقد يكون بمعنى :العايل فوق خلقه
َ
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بالقدرة عليهم ،املتعايل عام خاضت فيه وساوس
وترامت ِ
ُ
إليه ِف َك ُر أهلِ الضالل ،فهو املتعايل
اجل ّهال،
ْ
عام ُ
ُ
املبحث الثالث
ريا ،أما
يقول الظالمِ ون ع ّل ًوا كب ً
ِ
ِ
الثالثة ،وهو:
الركعة
التسبيح يف
فقدْ جاء يف معنى
ِ
واحل ْمدُ هللِ ،وال إل َه إلاّ اهللُ ،
حان اهللَِ ،
(س ْب َ
واهلل أكبرَ ْ )،
ُ
ِ
إثبات فضلِ
أي:
وفيها ُ
(سبحان اهللِ) ْ
العدل ،املعنىُ :
ِ
ِ
تنزيه اهللِ تعاىل ِ
الفحشاء.
السوء ،وبرا َءة من
عن
ُ
ويف معنى التشهد الذي محلته سطور الفصل السابع،
وهو( :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له،
أن حممد ًا عبدُ ُه ورسو ُل ُه ،ال ّلهم ّ
وأشهد ّ
صل عىل
حممد وآل حممد) ،ويف هذا الفصل روايات كثرية ،ال
يسع ُ
املقال لذكرها ،وك ُّلها مهمة يف تفسري التشهد،
ُ
ومعنى (أن ال إله إال اهلل) ،ومعنى (وحده ال رشيك
له) :لثبوت الوحدانية ،ومعنى (وأشهد ّ
أن حممد ًا
عبده ورسوله) :عطف عىل شهادة التوحيد شهادة
الرسالة ،ألنه ال حيصل اإلسالم واإليامن إال هبام...

الخ من املعاين.
ِ
ونذكر ما جاء يف الفصلِ
الثامن وهو األخري
كتاب الشيخ ابن فهد احل ّ
ِ
يل( ،معاين أفعال
من
الصالة وأقواهلا) ،وهو يدور حول معنى التسليم،
وهو(السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته)،
أو(السالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني) ،فيقول:
" ُ
واألوىل ،أحوط وأوىل ،والثانية مل يوجبها أحد
من القدماء ،بل األخبار رصحية يف اخلروج هبا من
الصالة ،والقائل بوجوب السالم والتسليم جيعلها
ِ
ِ
ُ
ٌ
مستحب ٌة،
بندبيته جيع ُلها
والقائل
الصالة،
خمرجة من
ّ
ِ
وأوجب الثانية ُ
املتأخرين ،وخيرّ َ بينها وبني
بعض
مستحبة.
األوىل ،وجعل الثانية
ّ
ومعناه يف الرشع :ال ّلفظ املوضوع لتحليلِ املصليّ
كان حرا ًما ِ
أنه يحَ ِ ُّل ُله ما َ
عليه
من الصالة ،بمعنى ُ
ِ
بتكبرية اإلحرا ِم.
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مطالعات يف إ��صدارات مركز تراث احللة

كتاب خمترص املراسم العلو ّية
• مدير التحرير


هوية الكتاب

الكتاب :خمترص املراسم العلوية

تأليف :الشيخ الفقيه املعظم جعفر بن

الشيخ صادق اخلويلدي

احلسن اهلذيل ،املحقق احل ّيل (602ـ

676هـ).

حتقيق :أمحد عيل جميد احل ّيل.

مراجعة وإخراج :مركز تراث احللة.

جهة اإلصدار :العتبة العباسية املقدسة،
قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية.
الطبعة :األوىل.

املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش

والتوزيع.

سنة الطبع1437 :هـ2016/م.

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق
بغداد( )2022لعام 2016م
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منارة مشهد َّ
الش مس

ورقي األمم حمافظتها عىل تراثها
من بواعث هنضة ُ
فهو خ ُري مع ٍ
رب عن هو ّيتها وشخصيتها ،ألنه جزء
من األ ّمة التي ح ّققته خالل حياهتا ،ومن املحال أن
تبني هذه األمة أو تلك هنضتها عىل تراث مل تلد من
رمحه ،وبام ّ
أن مدينتنا العزيزة احللة من أكرب املدن
العراقية ثرا ًء هبذا الرتاث ،وأ ّ
مهه وأرشفه تراث
أهل البيت الطاهر(صلوات اهلل وسالمه عليهم
أمجعني) ،وما تم أنجازه وحتقيقه ،واملحافظة عليه
من قبل أبناء هذه املدينة املعطاء ،الذين هنلوا من
العلمية)
عذب علوم مدرستها الكبرية (احلوزة
ّ
الرشيفة ،حيث نبغ يف هذه املدينة كثري من األرس
واألشخاص ،أبدعوا يف تأليف مص ّنفات كثرية
يف الفقاهة ،واألدب ،والشعر ،منهم املحقق
يل الذي أ ّل ً
احل ّ
ف العديد من الكتب واملصنفات،
و(خمترص املراسم العلو ّية) هو واحد منها ،إال ّ
أن

هذا الكتاب كان كمثيالته من الكتب احلبيسة يف
اخلزانات خو ًفا من بطش السياسات التي ال تقيم
للعلم وزن ًا ،وال حتسب له حساب ًا ملا كان يعصف
هبا من ختلف وجهل ،وبفضل اهلل خرجت هذه
الكتب اليوم اىل النور ،وهلذا رشعت العتبة
علمية للرتاث،
العباسية املقدسة ،بفتح مراكز
ّ
ومنها مركز تراث احللة الذي راجع وأخرج
كتاب (خمترص املراسم العلوية) للمح ّقق احل ّ
يل،
اخلويلدي مدير املركز
وعنه ذكر الشيخ صادق
ّ
يف مقدمة الكتاب " منذ أول يوم أبرص فيه النور،
وأزال عن الرتاث احل ّ
يل غبار الزمن ،فانه تصدى
لنرش تراث أعالم احللة املاضني ،وما خلفوه من
فكر رصني ،كام وتبنى ترمجة حياهتم الكريمة
التي كرسوها بطلب العلم وخدمة الدين وأهله
عرب القرون ،فكان يف سريهتم ِعرب ًة ،ويف تراثهم
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وعني املركز برتاث
حكم ًة يبتغيها املؤمن ،كام ُ
التارخيي واجلغرا ّ
والفلكلوري ضار ًبا
يف
احللة
ّ
ّ
يف أعامق التاريخ بح ًثا عن املعلومة الصحيحة
يمت اىل هذه املدينة العريقة
النافعة ،وعن كل ما ُ
بصلة ،فكان ثمرة ذلك أن أنتج وأخرج من
الكتب والدوريات ما فيه مزيد فائدة عىل املكتبة
والعربية ،مما أنتجه رجاالت احللة
االسالمية
ّ
ّ
وعلامؤها يف الفقه والكالم ،وعلم مقارنة األديان
واملذاهب ،والتاريخ االسالمي ،وتاريخ أهل
البيت (عليهم السالم) ،والتاريخ احلديث الذي
يعنى باحللة ،وما يتعلق بفلكلور املدينة وعادات
أهلها وتقاليدهم ،فكان من مجلة ما أصدره املركز
املبارك ،كتاب (خمترص املراسم) للمح ّقق احل ّ
يل
فقهي خمترص ،مل يطبع من قبل بل كان
وهو :كتاب ّ
الفكري ،ويف قصة
ُي َعدّ من مجلة املفقود من تراثنا
ّ
العثور عليه حكاية توفيق جليلة تشد القارئ ".
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كام قال الشيخ أمحد عيل جميد احل ّ
يل القائم عىل
حتقيق هذا الكتاب الفقهي الكبري " :وكان من
السيفية
التوفيق أيض ًا أن أعود اىل مدينتي احللة
ّ
بعد انتقايل اىل النجف األرشف مع والدي قبل
أربعني عا ًما ،وذلك إلحياء هذا األثر ،وغريه من
احللية وقد وفقت اىل حتقيقه بضيافة مركز
اآلثار ّ
تراث احللة التابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمية
واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة ،و(كتاب
املخترص) هذا عرفته يف أواخر سنة (1432هـ)
يف مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العامة ،يوم كان
اهتامم املرجعية الرشيدة باخراج أثر مهم من
اإلمامية ،هو كتاب(الرشائع) لوالد
آثار الشيعة
ّ
الشيخ الصدوق عيل بن احلسني بن موسى ابن
بابويه (ت329هـ) واملنضم مع (خمترص املراسم)
يف جمموعة واحدة ،والذي حقق وطبع ونرش
بجهود مضنية ّ
قل نظريها ،وقد استغرق عميل
يف حتقيقه مائتني ومخسني ساعة ،قضيتها يف رعاية
أبوية بني أخويت وأحبتي العاملني يف مركز تراث
احللة ،وأجهدت نفيس يف كتابة مقدمة أردت
هلا أن تضم كل شاردة وواردة تتعلق بالكتاب
ونسختيه ،وجعلتها يف مخس فقرات عىل النحو
اآليت:
الفقرة األوىل :ساالر الديلمي مؤلف كتاب
(املراسم العلوية يف األحكام النبوية):
هو الفقيه األعظم ،والشيخ األجل ،الشيخ أبا
يعىل محزة بن عبد العزيز الديلمي الطربستاين،
املعروف بـ(س ّ
الر) أو(ساالر) ،وقد اشتهر بلقبه
حتى ذكره مجلة من أصحاب الرجال والرتاجم

يف باب السني ،أثنى عليه مجع من العلامء ،فقال
عنه منتجب الدين ابن بابويه (ت585هـ) يف
الفهرست " :الشيخ أبو يعىل ساالر بن عبد العزيز
الديلمي ،فقيه ،ثقة ،عني " ،فيام قال السيد املرتىض،
عيل بن عبد احلسني املوسوي(ت 436هـ)ـ
أستاذه ـ يف مفتتح أجوبة املسائل الس ّ
الرية التي
سأله عنها الديلمي " ،قد وفقت عىل ما أنفذه
األستاذ ـ أدام اهلل عزه ـ من املسائل وسأل بيان
جواهبا ،ووجدته ـ أدام اهلل تأييده ـ ما وضع يده
من مسائله إال عىل نكتة وموضع شبهة" ،وكذلك
قال عنه العالمة احليل (726هـ) يف خالصة
األقوال " :س ّ
الر بن عبد العزيز الديلمي ،أبو يعىل
ـ قدس اهلل روحه ـ شيخنا املقدم يف الفقه واألدب
وجها ..قرأ عىل املفيد ...وعىل
وغريمها ،كان ثقة ّ
السيد املرتىض " ،وكثري من قالوا فيه وأثنوا عليه

واحلر العام ّ
مثل ابن داود احل ّ
يل ،والسيد حممد
يل،
ُّ
باقر اخلوانساري ،والسيد حمسن األمني العاميل،
ومن تصانيفه( :األبواب والفصول يف الفقه)،
و(األسئلة الس ّ
الر ّية)" ،وهي مسائل يف الفقه سأل
عنها أستاذه السيد املرتىض خمطوط " ،و(التذكرة
يف حقيقة اجلوهرة) ،و(التقريب يف أصول الفقه)،
والرد عىل أيب احلسن البرصي يف نقضه كتاب
(الشايف يف اإلمامة) ،و(املراسم العلوية) ،و(املقنع
يف املذهب) ،وغريها من املصنفات ،وذكر الشيخ
آقا بزرگ الطهراين(ت1389هـ) ،نقلاً عن
(نظام األقوال) ّ
الديلمي مات
أن الشيخ ساالر
ّ
َ
خلون من شهر
بعد الظهر من يوم السبت ،لست
رمضان سنة 463هـ.
وجاء يف الفقرة الثانية فيام خيص كتاب (املراسم
العلوية) يف األحكام النبو ّية ،هو :خمترص فتوائي

مجع من طلبة العلم
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معروف من أحكام الطهارة اىل الديات ،وعىل
قسمني( :العبادات واملعامالت) ،يف بعض مسائله
إشارة اىل بعض األدلة ،أ ّلفه باسم أحد السالطني
سمي
مل يذكر اسمه ترصحي ًا يف مقدمة املؤلف،
ّ
يف بعض الفهارس(األحكام النبوية واملراسم
العلوية) ،واشتهر بـ(املراسم) ،وقد يعبرّ عنه
بـ(الرسالة) اختصار ًا ،أول الكتاب :احلمد لذي
ّ
القدرة والسلطان ،والكرم واإلحسان ..أما بعد
عىل أثر ذلك أطال اهلل للحرضة العالية املظفرة
األجلية السعادة
املنصورة الوزيرية السيد ّية
ّ
والبقاء ،وأدام السلطان والعالء ،والنور والسناء،
وكبت هلا احلسدة األعداء ،فإن أحقّ ما اشتغل به
العارفون ،وعمل به العاملون ،الرسوم الرشعية
احلنيفية إذ هبا ينال جزيل الثواب..
واألحكام
ّ
وقد عزمت عىل مجع كتاب خمترص جيمع كل رسم

أمحد عيل جميد احليل
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وحيوي ُ
حتم من الرشيعة ،وأتيته عىل القسمة،
كل ٍ
ليقرب حفظه ،ويسهل درسه..
ويف آخر الكتاب " :فقد أتينا يف هذا الكتاب
عىل كتب الفقه مع االختصار ،وجنبنا اإلطالة
واإلكثار ،وجعلناه تذكرة للعاملني ،وإما ًما
للدارسني ،ومقدم ًا للطالبني ،ورمحة للعاملني،
مع قلة حجمه وصغر جسمه حا ٍو للعبادات،
متضمن للرشعيات ،ال يفوته إلاّ القليل ،وال
يرجع البرص عن نظره وهو كليل ،فهو مليح
املباين غزير املعاين ،ومل نص ّنفه لقصور الكتب
املصنفات عماّ فيه ،بل ألن أصحابنا رضوان
ّ
اهلل عليهم إذا اخترصوا ،أثبتوا العبادات ،ومل
يذكروا املعامالت ،وألنّه عىل طريقة من القسمة
وملية غري معروفة ،فلذلك برز عن
غري مألوفةّ ،
األقران ووجب بفضله اإلقرار واإلذعان ،وجيعل

بار
عاقبتنا أمجعني اىل اجلنات ،إنه جواد كريمٌ ،
رحيم" ،ويف رشوح الكتاب ،لبعض املقاربني
لعرص املص ّنف ،خمترص عىل نحو التعليق (قوله
ين
ـ قوله) ،ذكره ورأه الشيخ آقا بزرگ الطهرا ّ
عند الشيخ حممد الساموي ضمن جمموعة عليها
إجازة بخط قطب الدين الراوندي ،سعيد بن
هبة اهلل احلسني(ت573هـ) ،كتبها لولده نصري
الدين حسني الشهيد ،وهو ناقص األول ،يبدأ من
ذكر حكيم من دخل مكة حمرم ًا بالعمرة الرجبية
احلج اىل آخر احلدود واألمر
وأقام هبا عاز ًما عىل ِّ
باملعروف والنهي عن املنكر الذي ينتهي به كتاب
املراسم ،والكتاب سوف حيقق وينرش يف جملة
(دراسات علمية) ،كام جاءت فقرات عديدة يف
رشوح هذا الكتاب.
أما خمترصاته ،فقد اخترصه نجم الدين جعفر بن

عبد احلسن املعروف باملح ّق ِق احل ّ
يل(676هـ)،
ويف الفقرة الثالثة حديث من هذه املقدمة.
ومن خمطوطاته (أقدم نسخة) ،جاء " ّ
إن من
الغالب أن يكون لكل مؤلف قديم عدّ ة نسخ
خطية منترشة يف ربوع األرض ،وكتاب (املراسم
ّ
العلوية) َحظي بذلك ً
أيضا ففي إيران()38
نسخة ،ويف النجف األرشف ثالث نسخ ،وهنا
اقترصت عىل ذكر أربع نسخ قديمة ونفيسة :أوهلا:
نسخة ضمن جمموعة عليها إجازة بخط القطب
الراوندي ،سعيد بن هبة اهلل احلسني (ت573هـ)
ّ
كتبها لولده نصري الدين حسني الشهيد ،رآها
الشيخ آقا بزرگ الطهراين عند الشيخ حممد
الساموي ،وانتقلت هذه النسخة اىل مكتبة اإلمام
كاشف الغطاء وتسلسلها فيها( ،)316رأيتها
ضمن جمموعة مع كتاب (اجلواهر يف الفقه) البن

املحقق احليل
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رباج  ،و(رشح املراسم) ،وثانيهام :نسخة ضمن
ال ّ
جمموعة نفيسة للغاية ،كتبها مهدي بن احلسن
بن حممد النريمي اجلرجاين بني سنتي (657ـ
658هـ) ،موجودة ضمن خمطوطات مدرسة دار
العلم يف النجف األرشف وتقع بالرقم (،)479
وهي التاسعة يف املجموعة ،وثالثهام :نسخة كتبها
عيل بن احلسني بن فادشاه بن أيب القاسم بن
أمرية بن أيب الفضل بن بندار ..بن موسى بن أيب
جعفر اجلواد ،يوم اخلميس  5شهر ربيع األول
سنة 675هـ ،وهي األن يف مكتبة جامعة طهران
بالرقم  76 ،701ق 26 ×17 ،5 ،سم ،ورابعها:
نسخة كتبها حممد بن اسامعيل بن احلسن اهلرق ّ
يل
احل ّ
يل ،يوم األربعاء  4مجاد اآلخرة سنة 677هـ،
وهي اآلن يف مكتبة جسرتبيتي (يف دبلن بايرلندا)
ومصورهتا يف
بالرقم  99 ،3878ق 15 ،س،
ّ

مرقد املحقق احليل
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مكتبة السيد املرعيشّ بالرقم ( ،)735وهنالك
نسخ أخرى قديمة.
أما طبعات الكتاب ،فقد طبعت األوىل ضمن
(اجلوامع الفقهية) عىل احلجر سنة 1276هـ،
وترتيبه يف اجلوامع السابع بني اثني عرش كتا ًبا،
ونسخته كتبها حممد رضا ابن املريزا عبد اهلل
الطبيب بتاريخ سنة 1276هـ 35 ،ص ،رح ّ
يل،
والثانية :طبعت بعنوان (املراسم يف الفقه
اإلمامي) ،بتقديم وحتقيق الدكتور حممود البستاين
يف النجف األرشف ضمن منشورات (مجعية
مندى النرش) ،الرقم ( ،)4بريوت ،سنة 1400هـ،
 272ص ،وزيري ،والطبعة الثالثة :أوفسيت عىل
الطبعة السابقة ،منشورات احلرمني ،قم املقدّ سة،
سنة 1404هـ ،فيام كانت الرابعة بتحقيق (السيد
األميني) ،ومراجعة (السيد حممد
احلسني
حمسن
ّ
ّ

جواد اجلاليل) يف املجمع العاملي ألهل البيت ،قم
املقدسة ،سنة (1414هـ) 280 ،ص ،وزيري،
ويف اخلامسة :أعيد طبع السابقة باألوفسيت يف
دار احلق ،بريوت ،سنة ( 1414هـ) ،وطبع أيض ًا
مبثو ًثا ضمن (سلسلة الينابيع الفقهية) ،مجع:
الشيخ عيل أصغر مرواريد ،نرش :مؤسسة فقه
الشيعة ،مط :الدار االسالمية ،بريوت ،ط ،1
1410هـ.
أما الفقرة الثالثة :املحقق احليل خمترص (املراسم
العلوية) ،تعريف فهو:
شيخ اإلمامية ،الفقيه املجتهد ،نجم الدين أبو
القاسم احليل ،املشهور بـ(املحقق احل ّ
يل) ،جعفر
السيد حمسن األمني العاميل
بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد ا ُهلذ ّيل،
مؤلف (رشائع االسالم) ،املولود يف احل ّلة سنة بحسب ما ذكرها يف هامش الصفحة " أوردهتا
(602هـ) ،واملتوىف يف سنة 676هـ ،وهذه الرتمجة عىل سبيل االختصار ،فاملحقق احل ّ
يل أشهر من نار
العلمية،
يل ،حمقق الكتاب عىل علم ،وهي خالية من بعض املطالب
أوردها الشيخ أمحد جميد احل ّ
ّ
وأوكلت األمر اىل مجلة من كتب الرتاجم ،وعىل
سبيل املثال ال احلرص".
وللمحقق احل ّ
يل مجع كبري ممن درس عىل أيدهيم،
وممن درسوا عىل يده ،فقد أخذ العلم بداية عن
والده احلسن ،ونجيب الدين حممد بن جعفر بن
هبة اهلل ابن نام ،والسيد فخار بن معد املوسوي،
احلسيني احل ّ
يل ،وسامل
وحممد بن عبد اهلل بن زهرة
ّ
بن حمفوظ بن عزيزة بن وشاح ،وجمد الدين
عيل بن احلسني بن ابراهيم العرييض ،وأخذ عن
املحقق :عبد الكريم أمحد بن موسى ابن طاووس،
وعز الدين احلسن بن أيب طالب اليوسفي اآليب،
وحييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد
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والفتاوى) للشيخ الطويس ،وهنج الوصول اىل
معرفة األصول).
الفقهية ،نظمه
التأليفية
ويضاف اىل مقدرته
ّ
ّ
للشعر ،فقد برع فيه منذ أوائل شبابه ،ثم تركه ،إال
ما جاء منه بني احلني واحلني مما تقتضيه املناسبة،
فمن شعره:

اهلذ ّيل ،وحممد بن أمحد بن صالح ُ
يني ،وابن
الق ّس ّ
أخته ريض الدين عيل بن يوسف ابن املطهر،
وطومان بن أمحد العاميل ،وأبو جعفر حممد
بن ع ّ
ّ
حممد،
يل
القايش /وحمفوظ بن وشاح بن ّ
ويوسف بن حاتم العاميل ،والشاعر صفي الدين
عبد العزيز بن رسايا احل ّ
يل ،والوزير أبو القاسم
العلقمي ،وغريهم.
ابن الوزير مؤيد الدين ابن
ّ
ومن تصانيفه( :أجوبة املسائل البغداد ّية ،وبطالن
إثبات املعدوم وعدم كفر القائل به ،وتلخيص
"الفهرست" للشيخ الطويس ،والتيارس يف
املاتعية ،ورشائع اإلسالم يف
القبلة ،والرسالة
ّ
مسائل احلالل واحلرام :مطبوع ،وهو أشهرها،
وقد أصبح حمور ًا لإلفادة واالستفادة والتحقيق
والرشح والتعليق منذ أن أ ّلفه املحقق اىل اليوم
احلارض ،وخمترص املراسم" لس ّ
الر بن عبد العزيز
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الديلمي" ،يف الفقه ،و اللهفة يف املنطق ،واملسائل
العز ّية ،وهي عرش مسائل
اخلمسة عرش ،واملسائل ّ
كتبها املحقق لعزالدين عبد العزيز ،واملسائل
الكاملية ،واملسائل املرص ّية :مطبوع ضمن النهاية
ونكتها الذي حققته ونرشته مؤسسة النرش
املدرسني بقم ،واملسلك
االسالمي التابعة جلامعة ّ
يف أصول الدين ،واملعارج يف أصول الفقه:
مطبوع ،واملعترب يف رشح املخترص :مطبوع ،وهو
كتاب فقهي استدال ّيل مقارن ،واملقصود من
اجلمل والعقود ،والنافع يف خمترص الرشائع :ويقال
له أيض ًا( :املخترص النافع يف خمترص الرشائع)،
وقد ُطبِ َع هذا الكتاب يف مرص (سنة1376هـ)،
وأ ّقر للتدريس يف جامعة األزهر بأمر من وزير
الباقوري ،و
األوقاف األستاذ أمحد حسن
ّ
نكت النهاية :مطبوع ،أي (النهاية يف جمرد الفقه

ٍ
راقدة
ري
يا راقد ًا واملنايا غ ً
ِ
وغـــــــــــاف ً
وسهام الليلِ
ترميه
ال
ُ
اغرتار َك واأليام مرصد ٌة
بِ َم
ُ
ِ
داعيه؟!
األسامع
والدهر قــد مأل
ُ
أما َ
بح دخلتها
أرتك الليايل ُق َ
ِ
صافيه؟!
وغدرها بالذي كانــــت ُت
ِرفق ًا ِ
مغرور إن هلا
بنفس َك يا
ُ
ِ
دواهيه
تشيب النوايص من
يوم ًا
ُ
تويف باحل ّلة يف شهر ربيع اآلخر سنة 676هـ،

واجتمع جلنازته خلق كثري ،وموضع قربه يف حملة
اجلباويينّ من احللة ،وهو ماثل للعيان حتى اليوم،
ّ
جمصصة يتربك الناس به منذ ذلك
وعليه قبة
ّ
سم َي الشارع
العرص اىل عرصنا احلارض ،وقد ّ
الذي فيه موضع القرب باسمه.
وكانت الفقرة الرابعة :كتاب (خمترص املراسم
العلو ّية) املح ّقق احلليّ واختصار الكتب يقول
املحقق:
لقد عمد الكثري من علامئنا األعالم اىل اختصار
مجلة من الكتب ،وختيرّ ما ينفع الدارسني ،وأهم
ُ
تضخم
األسباب الداعية اىل اختصار الكتب
حجم الكتاب إما بكثرة إيراد األسانيد التي ال
اعتناء هبذا
تفيد منها إال ق ّلة من اخلاصة الذين هلم
ٌ
اللون من املعرفة ،يف الوقت الذي متثّل فيه لدى
عا ّمة الدارسني عب ًثا يستنزف أوقاهتم ،وعرقلة

قرب املح ّقق احلل
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يف طريق قراءهتم ،وإما بكثرة االستطرادات التي
تؤدي اىل تش ّتت الفائدة العلمية وحتول دون إيراد
املعلومات ضمن سياق منتظم.
ومل يكن كتاب (املراسم العلو ّية) الكتاب الوحيد
الذي اخترصه املحقق احل ّ
يل ،بل اخترص كتاب ّا
آخر أيض َا هو (الفهرست) للشيخ الطويس،
وسمي خمترصه
حممد بن احلسن(ت460هـ)،
ّ
بـ(تلخيص الفهرست)ّ ،
خلصه بتجريده عن
ذكر الكتب ،واقترص عىل ذكر املص ّنفني نفسهم
ورتبه عىل احلروف
وسائر خصوصياهتم،
ّ
يف األسامء واأللقاب والكنى ،وطبع هذا
التلخيص أربع مرات ،األول منه :بتحقيق آية
اهلل الشيخ رضا األستاذي ضمن جملة (علوم
احلديث) ،ع ،14الصفحات(211ـ ،)238
سنة (1424هـ) ،والثانية :بتحقيق السيد مهدي
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الرجائي ضمن كتاب (اإلجازات جلمع من
ّ
الفقهاء واملحدثني) ،الصفحات (323ـ ،)361
سنة (1429هـ) ،والثالثة :بتحقيق (أية اهلل
الشيخ رضا األستاذي) ضمن جمموعة(رسائل
املحقق احل ّ
يل) ،الصفحات(327ـ  ،)356سنة
1433هـ ،والرابعة :بتحقيق الدكتور ثامر كاظم
اخلفاجي ،منشورات الرافد ،بغداد ،ط ،1سنة
1437هـ198،ص ،وهلذا الكتاب ثالث نسخ،
األوىل :كتبها جعفر عيل بن جالل بتاريخ يوم
اجلمعة شهر رمضان سنة 1014هـ ،وهي يف
قم املقدّ سة،
مركز إحياء الرتاث
اإلسالمي يف ُّ
ّ
وتقع بالتسلسل ( ،)2151/2والثانية :كتبها
األفندي(ق ،)12من دون تاريخ،
املريزا عبد اهلل
ّ
وهي يف مكتبة السيد املرعيش يف قم املقدّ سة،
وتقع بالتسلسل ،)6062/15( :وعليها اعتمد

الرجائي والشيخ
يف حتقيق الكتاب :السيد
ّ
األستاذي ،والثالثة :نسخة كانت يف مكتبة آية اهلل
ّ
السيد حسن الصدر.
ومن اجلدير بالذكر فأن الشيخ أمحد احل ّ
يل حمقق
هذا الكتاب ،قد أكد عىل إثبات نسبة الكتاب اىل
املحقق احل ّ
يل بقوله:
ذكر مجلة من األعالم أن (خمترص املراسم) هذا
هو من تأليف املح ّقق احل ّ
يل ،منهم :السيد حممد
بن مطرف احلسني احل ّ
يل (كان حي ًا سنة 672هـ):
رصح بذلك بعدما فرغ من نسخ الكتاب يف حياة
ّ
أستاذه املحقق احليل بتاريخ يوم اخلميس  16صفر
سنة 672هـ ،وقرأه عىل املصنف ،ذكر ذلك اخلبري
الشيخ أقا بزرك الطهراين يف كل من :طبقات
أعالم الشيعة ،174/4 :و ،183/5والذريعة :وقال عند ذكر كتاب (الرشائع) البن بابويه
 246/1الرقم  ،1299و 46/13و 207/20واملوجود ضمن جمموعة مع نسخة كتاب (حمترص
نصه " :وقد قرأها ـ أي ابن مطرف ـ
املراسم) ما ّ
الرقم .2607
عىل أستاذه املحقق فأجازه عىل ظهرها ،وتاريخ
اإلجازة سنة 672هـ ،ومل أجد أثر ًا لذكر هذه
القراءة إال بعد النظر املستقيص يف النسخة،
فوجدت عبارة كتبت يف ظهر نسخة (الرشائع)
قبل كتاب (خمترص املراسم) بورقة واحدة نصها:
" قرأ ...خمترص املراسم ...أيده اهلل ،"...فعرفت
أن هذه العبارة هي للمح ّقق احل ّ
يل بحسب
املذكور ساب ًقا ،وقد ذهبت بقية العبارة لألسف
فيام ذهبت ،وذلك لتعرض النسخة من أثر القدم
للخرم أو السقط أو حمو الكلامت ،لكثرة اللمس
والقراءة ،وترمجة ابن مطرف جاءت يف الصفحة
 72من الكتاب ".
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ومن ذكر كذلك من األعالم كان املريزا عبد اهلل
األفندي (ت حدود 1130هـ) ذكره يف كتابه
ّ
(رياض العلامء وحياض الفضالء) ،فأنه ذكر
تأليف املح ّقق احل ّ
يل ،والفاضل اهلندي ،هباء الدين
حممد بن احلسن األصبهاين (ت 1137هـ) :ذكره
يف كتابه (كشف اللثام واإلهبام عن كتاب قواعد
األحكام) ،وآية اهلل السيد حسن الصدر (ت
1354هـ) :ذكره للمحقق احل ّ
يل عند ترمجة السيد
حممد بن مطرف احلسني كاتب املجموعة ظاهر ًا
(الرشائع) و(خمترص املراسم) ،واملجاز من املحقق
احل ّ
يل بالرواية ،والسيد جعفر باقر آل بحر العلوم
(ت 1377هـ) :والشيخ آقا ُب ُز ْرگ الطهراين (
ت1389هـ).
وأما النسخ املعتمدة من كتاب (خمترص املراسم
العلو ّية) ،فقد اعتمدت يف مقابلة النسخة
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وضبطها عىل نسختني تفضل هبام حفظة الرتاث
وأطنبت يف وصف النسخة األوىل،
وسرُ ا ُت ُه
ُ
وذلك لنفاسه هذا األثر الرتاثي الذي لواله لضاع
أثران عظيامن لعاملني عظيمني من علامئنا ،مها ابن
القمي ،واملحقق احل ّ
رسمها)،
بابويه
يل (قدس ّ
ّ
فرحم اهلل من حفظ لنا هذا األثر سامل ًا ،ومن
كح َل ناظر التائقني إليه
ساعد يف إظهاره ،ومن ّ
واملتلهفني عليه ،فكانت النسخة األوىل .األصل
(نسخة مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العامة)،
وهي ضمن جمموعة موجودة يف مكتبة اإلمام
كاشف الغطاء العامة يف النجف األرشف ،وفيها
ثالثة كتب :األول :قطعة من كتاب (الرشائع)
للفقيه األقدم الشيخ عيل بن احلسني بن موسى
ابن بابويه القمي (ت329هـ) ،من دون تاريخ،
والثاين :إهناء لكتاب (املسائل املرص ّية) ،وقد

كتب بتاريخ اواخر ربيع األخر من سنة 671هـ)،
والثالث :كتاب (خمترص املراسم) للمح ّقق احل ّ
يل
(ت 726هـ) ،وقد كتب بتاريخ يوم اخلميس 16
صفر سنة 672هـ.
أ ّما النسخة الثانية (نسخة مكتبة اإلمام احلكيم
العامة) ،فهي موجودة يف مكتبة اإلمام احلكيم،
اهلندي (ت
كتبها السيد حممد بن هاشم املوسوي
ّ
1323هـ) عىل نسخة األصل التي سبق ذكرها.
كام ذكرت اإلجازات التي كتبت عىل نسخة
(خمترص املراسم) ،إجازة رواية خمترصة ُكتبت عىل
وجه نسخة كتاب املخترص ،كتبها السيد حممد
ّ
ريض
احلسني الناسخ بخطه للسيد
بن مطرف
ّ
الرزقي
الدين أيب عبد اهلل حممد بن احلسن ابن عيل
ّ
احلسني بتاريخ سنة 695هـ،
العلوي
الداودي
ّ
ّ
ّ
بعد قراءة املخترص عليه ،وقد جاءت ترمجته يف

الصفحة  81من الكتاب ،ونص اإلجازة ذكر يف
الصفحة  70من كتاب (خمترص املراسم العلو ّية،
املح ّقق)،
ويف ختام حتقيق الشيخ أمحد عيل جميد احل ّ
يل
النجفي يف مركز تراث احللة املسك ،فانه تقدم
ّ
بالشكر اجلزيل اىل ِّ
كل من تعاون معه ،ومد له
يد العون يف حتقيق هذا الكتاب البالغ األمهية ،كام
تقدم اىل القراء بالثمرة اليانعة املباركة من خالل
حمتويات الكتاب الذي حققه بجهوده املباركة،
وهو واحد من سلسلة اإلنجازات الكبرية
والعديدة التي يقوم بإخراجها مركز تراث احل ّلة،
الرصح العلمي الكبري الذي يمثل قسم شؤون
املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية
املقدسة يف هذه املحافظة الغنية بالرتاث.
ّ
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مهن و�صناعات

صناعة الفحم  ..حرفة تقليد ّية
• رشاد الزويني

ما زال بعض الناس يتمسكون بصناعة الفحم اخلشبي برغم املخاطر الصحية هلذه الصناعة التقليدية
وما تسببه من أرضار عىل النفس وعىل البيئة من ج راء الغازات السامة التي تنبعث منها أثناء م راحل
صناعة الفحم ،وتنترش هذه احلرفة يف مدن الع راق كافة ،السيام مدينتنا العزيزة احللة ،ولتسليط الضوء
عىل هذه الصناعة التقليدية نخرج م ًع ا من مركز احللة جنوب ًا باجتاه النجف األرشف وحتديد ًا يف منطقة
إب راهيم اخلليل (عليه السالم) ،حيث سيلفت أنظارنا فتيل الدخان املتطاير من بني امل زارع حيث صناعة
الفحم وان مصدر الدخان املنبعث من حتت ذلك الفتيل عالمة تلك الصنعة ،وأما مصادره األولية فهي
النباتات واألخشاب من األشجار املتكرسة أو املصابة وحتى املعافاة ،إذ تجُ مع األغصان من الغابات
عىل شكل أك وام تشعل فيها الن ريان ثم ترتك لتتفحم وتسمى هذه الطريقة بـ (طريقة التقطري االتاليف )
لتسوق بعد ذلك.
وجتمع بحسب أحجامها يف أكياس
ّ
إهنا صناعة تقليدية تعود إىل العهد العثامين بالنسبة
للعرص احلديث ،أم��ا متى استخدم الفحم فأول
من صنعه واستخدمه البابليون األوائ��ل ،وبرغم
خطورهتا وما ينجم عنها من آثار عىل صحة العاملني
فيها إال أن بعضهم ما زال يتمسك هبا باعتبارها حرفة
اآلباء ومصدر رزق األبناء.
أحد العاملني يف صناعة الفحم قال إن هذه احلرفة
ال ختلو من متاعب ،فنخرج إىل املحافظات القريبة
بسيارة جللب األخشاب ونقطعها ونجمعها يف حفرة
تسمى "اجلفرة" ونحرقها ونغطيها بقطع من الصفيح
(الچينكو) وننتظر من الصباح الباكر إىل ما بعد الظهر
أو إىل العرص اعتام ًدا عىل رطوبة األخشاب ،فاجلافة
منها حترتق برسعة فيام ننتظر األخشاب الرطبة إىل
العرص ،ويف اليوم التايل نقوم بفتح اجلفرة للحصول
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عىل الفحم.
وعىل الرغم من املخاطر الصحية التي يتعرض هلا
العاملون يف صناعة الفحم إال أن املردود املادي من
ورائها ال يكاد ُيذكر إذا ما قورن بحجم األرضار
التي تلحقها بالعاملني والبيئة عىل حد سواء ،فهؤالء
الناس ال يتقنون صنعة أخرى وال جييدون حرفة غري
صناعة الفحم التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.
وعن األرباح التي جينيها العاملون يف صناعة الفحم
يقول عامل آخر ،األخشاب التي متثل محل سيارة
كبرية ال متثل أرباحها شيئ ًا مقارنة باجلهود التي تبذل
من أجل احلصول عىل الفحم ،فبعد ثالثة أو أربعة
أيام من العمل املتواصل ال نربح سوى  30أو 40
ألف دينار .
يف قرية الفحم تتجمع أكوام اخلشب يف كل مكان،

ويتصاعد الدخان األبيض من فوهات سوداء ،هذه
املصانع املكشوفة للعراء هي ما يعرف باملفاحم،
حيث ورث هؤالء احلرفة عن أجدادهم ،إهنا صناعة
جعلت املنطقة واملناطق املجاورة ج��رداء تآكلت
أشجارها وبقيت املفاحم عىل حاهلا تعيش عىل
األخشاب القادمة من خارج املنطقة ،ويف هذه القرية
ال يقترص العمل عىل الرجال فقط بل تشاركهم النساء
جزء ًا من أعامل نقل األخشاب وتقطيعها فض ً
ال عن
األع�مال األخ��رى كتوفري الطعام ،ويف هذه احلرفة
يذكر مصطلح آخر يدعى:
الكُورة :وهي املكان الذي يحُ رق فيه اخلشب قبل
أن يتحول إىل فحم ،بعض ال��كُ��ور ثابتة وتـُبنى
من الطابوق ،وبعضها اآلخر آنية تـُحفر يف وقتها
تستخدم حلرق اخلشب من دون احلاجة إىل تبطينها
بالطابوق أو غريه ،وتقع أشهر هذه الكور يف مناطق
(بكر) و(الدبلة) و(جبلة) ،والعاملون يف هذه احلرفة
يشكون انحسار فرص العمل وأن أغلبهم مل حيالفهم
احلظ يف تكملة دراستهم وقد أجربهتم الظروف
املادية الصعبة اىل االنخراط يف هذه املهنة الشاقة حيث

يشكون من عدم توفر امل��واد األولية وهي خشب
األشجار وإن أفضل أنواع األخشاب املستخدمة يف
صناعة الفحم هي :خشب شجر التوت وال َغ َرب
وهو من األشجار الطبيعية التي تعانق ضفاف األهنار
الكبرية وأشجار الغابات الطبيعية مع قلتها ،وآخرها
أشجار الكالبتوس وهي أشجار أقل كفاءة من غريها
.
عىل مسافة غري بعيدة عن مركز املدينة تنترش بيوتات
متواضعة تسكنها عائالت الفحامة ،األطفال غطى
وجوههم اللون األسود نتيجة غبار الفحم املتطاير
مع الغازات الناجتة عن عملية صناعته.
يقول الباحث عيل اإلبراهيمي " إهنا حرفة ال ُيتوقع
هلا أن تنقرض مادامت هنالك مشويات وأركيلة
ومطاعم تستخدم الفحم يف إعداد أصناف الطعام،
فض ً
ال عن الشاي املعد عىل الفحم والذي يتميز بنكهة
خاصة ال يعرفها إال الذواقة من الناس ،لذا تبقى
عائالت بأكملها تعتاش عىل النزر اليسري الذي تدره
هذه الصناعة التقليدية " .
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�ضيف رد ال�شم�س

من شفاه األمس

• حاوره :عامد احلاج حسن

 يعد التوثيق الشفاهي من املعطيات التي تديم التواصل

وتنطق صمت جمريات وأحداث األمس ليسمعها أبناء اليوم من
خالل توثيقها وهي خترج من بني شفاه الشخصيات التي أمد اهلل

يف أعامرهم ،ولقاؤنا اليوم مع أحدى هذه الشخصيات املعمرة يف
مدينة احللة وقد سألناه كثري ًا:

سوق العالوي قديام

بدأنا أوالً ،ببطاقته الشخصية،
فقال :عبد الرضا عبود عبداهلل
احل��م�يري ،م��ن مواليد احللة
1933م ،حملة املهدية ،متقاعد،
بعد ثالثني عا ًما وظفتها خلدمة
ب��ل��دي م���ن خ�ل�ال ع��م�لي يف
السلك الرتبوي.

عبد الرضا عبود عبداهلل احلمريي

166ردال�شم�س • �صفر اخلري  1439هـ

أستاذ عبد الرضا بعد إن
تعرفنا ع�لى شخصيتك،
أود أن أسألك عن مدينتنا
العزيزة احللة الطيبة وما
وقع فيها من أحداث فأقول
ُ
تستقرأ ِس ْف َر َك
بداية ،وأنت

املبارك ،صف لنا باجياز أيام الرسمية ،أي أن اجليل الذي موجودة ،أذكر لنا شيئًا عنها
زمان يف كان ياما كان؟
سبقنا ك��ان أكثر تعليم ُه عىل ؟
ج :كان زمن مجيل عشنا فيه حياة
بسيطة لكنها كانت زاخرة بكل
أصالة التقاليد العريقة ورصانة
العادات القويمة النبيلة.

ال��ك��ت��ات��ي��ب ،وه���ي م���دارس
قديمة ،كان يتعلم فيها الصبيان
ال��ق��راءة والكتابة ،وبعد ختم
ال��ق��رآن ي��ذه��ب التلميذ إىل
مدارس أعىل ،أعني هناك نوع
من التخصص.

مج��ي��ل ،ب��اع��ت��ب��ارك موظف
ت��رب��وي ،ن��ود ان نستطلع
ع���ذرا ،أن��ا أه���وى الكالم
التعليم من خالل جمريات
ً
ع���ن امل������دارس ال��ق��دي��م��ة
حياتك؟
احل��ق��ي��ق��ة دخ���ل���ت التعليم (الكتاتيب) ،ومن خالل ما
والتحقت يف الوجبات األوىل ذكرت ،بدى يل أنك دخلت
أو الثانية يف املدارس احلكومية ه��ذه امل���دارس ،أي��ن كانت

ج :مل يكن ل��ل��م��دارس التي
نراها اليوم من بناء ،أو اسم،
أو مؤسسة ،الخ ،من وجود أال
أهنا كانت مقترصة عىل األماكن
الدينية ،كمساجد الصالة،
واملراقد ،واملقامات ،فقد كان
مثالً :مسجد عكَد اليهود ــ
ومسجد القزويني يف اجلامعني
ــ واملسجد الصغري الذي يقع
مقابل مسجد القطانة ويسمى
مسجد (احل�مال�ين) ،ومسجد
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سوق التجار القديم ،الذي يقع
يف س��وق ال��ع�لاوي ومساجد
كثرية !

س :ك���ل ه���ذه األم��اك��ن
مساجد ،وخمصصة للصالة
؟

ج :نعم هي مساجد لكنها مل
تكن باملعنى الواقعي كمساجد
تقام فيها الصالة بقدر ما كانت
ختتص بالتدريس ع��ن طريق
الكتاتيب ل��ل�أوالد ،وقسم
من ه��ذه املساجد حتتوي عىل
غ��رف للتعليم أو رسادي��ب
أرضية هلذا الغرض أيض ًا ،ومن
الشيوخ الذين حتملوا مسؤولية
تعليم األوالد ن��ذك��ر الشيخ

طلبة مدرسة الرشقية عام 1964
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عبد ال��رزاق السعيد (رزوق��ي الكبري(،جامع السنة حالي ًا)،
السعيد) ،الذي كان يف مسجد وهبذا فأن الشيخ ارزوقي يعد
القزويني وبعد ذلك انتقل من أول معلم يف هذه املدرسة.
(ال��كَ��ت�� ّاب��ة) ،اىل أول صف يف س ،وأنت!
امل��دارس احلكومية يف احل ّلة ،ج ،التحقت بالكتاتيب لسنة
وباملناسبة كان املاليل يعارضون واحدة ثم باملدارس الرسمية.
ال���دخ���ول يف ه���ذه امل����دارس س :هل كانت هذه املدارس
وحي��ذرون منها وال يشجعون (الكتاتيب) ،تؤهل املتخرج
عليها ،إال أن الشيخ رزوق��ي منها اىل الدراسة احلوزو ّية،
ك��ان م��ن املتنورين ،وعندما كام قيل ؟
عي ج ،نعم! كانت تؤهل لذلك ،إذ
سمع بوجود مدرسة وقد ُد ّ
اليها ،استجاب للدعوة وذهب يكون بعد تعلم الطالب القراءة
بص ِّفه ال��ذي ك��ان ع��دد طالبه والكتابة وختمه القرآن ،عند
 22طال ًبا وهو أول صف حلق ذل��ك يعترب متخرج بتحصيل
يف املدرسة الرشقية يف السوق ي��ؤه��ل��ه ل��ل��دراس��ة يف احل���وزة
الكبري ومكاهنا جامع الدولة العلمية وهذا ما حصل كثري ًا،

فأن أكثر طلبة العلم من كبار جد ًا ،وكان كام هو حال الذكور ،التعليم القديم أم احلديث
السن هم ممن خترجوا من هذه وكانت دور امل��دارس للبنات وما هو االختالف بينهام؟

املدارس.

س ،طيب بعد (الكتاتيب)
وافتتاح مدرسة رسمية كام
سميتها بـ(الرشقية) ،ماذا
عن طريقة التدريس؟

كان األسلوب غري علمي وغري
منهجي ،كام هو معمول به اآلن
يف مدارسنا احلكومية ولكنه
أوىف بالغرض املطلوب يف تلك
السنني ،إذ ال وجود للبديل قبل
بدء التعليم احلكومي.

مقترصة عىل ا ُمل ّلة (املالية) ،أما
نسبة تعليم البنات فقد كانت
أقل من التالميذ الذين يصل
تعليمهم يف الكتاتيب الواحدة
من ( 22ـــ  )50طالب ،وأما
البنات فال يتجاوز عددهن من
( 3اىل  ،)5من البنات اللوايت
يتعلمن القراءة والكتابة وقراءة
القرآن وبعض املهارات املنزلية
كالتطريز إن وج��د وكذلك
الطبخ وغ�يره��ا م��ن املسائل
البيتية.

ع��ذر ًا عىل املقاطعة ،وأهل
س /ذك���رت التعليم يف
الطلبة ،ما هو دورهم ؟
ج :كان الناس متعاونون مع امل����دارس الرسمية وعند
املدرسة ومع املعلمني ،وكانوا ال���ك���ت���ات���ي���ب
حيافظون عىل أبناءهم وحيرصون يف ال��ع��ط��ل��ة
عىل املزيد من تعليمهم حيث مل ال��ص��ي��ف��ي��ة ،ما
يقطعوا صلتهم بـ(الكتاتيب) ،ه����و م��س��ت��وى
إذ كانوا يرسلون أبنائهم إليها ال���ت���دري���س يف
يف العطلة الصيفية الرسمية املراحل األوىل
ملواصلة الدراسة ،وعدم السامح آن���ذاك مقارنة
ب���امل���س���ت���وى
ألبنائهم للهو!
س :وم��اذا عن اإلن��اث وما احل��ايل ،بمعنى
ك��ان نصيبهم م��ن التعليم أهي�ما أفضل يف
ن��ظ��ر األس��ت��اذ
آنذاك؟
ج /تعليم البنات يشء مهم احل�����م��ي��ري،

ج /احلقيقة هذا سؤال لطيف
وأن��ا أستطيع أن أتكلم عنه
بإسهاب وبكامل املعرفة كوين
ِ
ِ
وحديثه !.
قديمه
لع عىل
م ّط ٌ
لذلك أقول:
ك���ان���ت ال���ب���داي���ات األوىل
ل��ل��م��دارس االبتدائية والتي
نستطيع أن نسميها امل��دارس
(العمومية) ،أو (األهلية)،
أو (الكتاتيب) وهنة ضعيفة
باعتبارها جديدة عىل املجتمع،
أي يف مرحلة النشوء ،ومل يقترص
هذا الوهن عىل التعليم فحسب،
بل شمل كل األوضاع يف البلد،

الشيخ عبد الرزاق السعيد
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فالتعليم مث ً
ال كان متخل ًفا بسبب
ترسبات الدولة العثامنية التي
خريا،
مل تكن تريد هلذا البلد ً
خ��ص��وص��ا امل��ذه��ب الشيعي
ً
الذي كان مبعد متا ًما من قبل
احلكومة العثامنية التي صبت
عليه جام ظلمها وغضبها إذ مل
تكن متتثل للخطاب االسالمي
ال��ذي ك��ان وم���ازال وسيبقى
حي��ث املجتمع ال��ب�شري عىل
الرتابط والرب والتقوى ،ويسعى
لكل خري لتعمري هذه األرض،
ونبذ الطائفية ،فلم تكن هذه
احلكومة عىل قدر املسؤولية،
فحرمت أب��ن��اء ه��ذا املذهب
ال�شري��ف م��ن ك��اف��ة احل��ق��وق،
وأوهلا التعليم ،وقد استرشت

الطائفية بسببها ،واألح��ق��اد
وانعدمت املساواة فقربت أبناء
املذهب السني ،واهتمت هبم
كثري ًا وركزت عىل تعليم أبناء
املذاهب األربعة الذين كانوا
يتخندقون مع احلكومة ،وكانت
املناهج يف املدارس تدرس اللغة
العربية والرتكية مع ًا ،ومع ذلك
كانت هناك مظلومية كبرية
للطائفة الشيعية يف احللة ،املبعدة
من قبل احلكومة العثامنية.
ومن بني الذين رفعوا صوهتم
ض���د ه����ذا ال��ت��م��ي��ي��ز رف��ع��ت
اجلادرجي ،فكان له رأي يقول:
إن الطائفة الشيعية مبعدون عن
امل��دارس والوظائف ويف هذا
ظلم كبري.

وهلذا فقد اعتمد أبناء املذهب
الشيعي عىل الكتاتيب بالرغم
م��ن إم��ك��ان��ي��اهت��ا ال��ب��س��ي��ط��ة ،
وأكثر امل�لايل والشيوخ كانت
معلوماهتم بسيطة ،فكان كل
يتكسب يف تلك
من يستطيع أن ّ
األي��ام وجييد القراءة والكتابة
يفتح َكتّاب ًا ،وه��ذا ال َكتّاب ال
ي���ؤدي ال��غ��رض امل��ط��ل��وب يف
التعليم ،فلم يكن التعليم
باملستوى املطلوب.

س  :بعد التخرج ،ونيل
وسام نور القراءة والكتابة
م��ا ال��ذي ك��ان يعول عليه
الطلبة املتخرجني بحسب
رأيكم ؟

ج /يقفون عىل مفرق طريقني،
فمنهم م��ن يذهب إىل مسك
ح��س��اب��ات وال���ده يف العمل،
ومنهم من يذهب كام ذكرت
إىل احل���وزة العلمية لتكملة
الدراسة.

س  :وم���اذا ع��ن امل���دارس
احلكومية ،كيف كانت،
وأي���ن ،وه��ل ك��ان��ت تسع
للطلبة ؟
وثبة كانون 1948
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ج /لقد عانت احلكومة السيام
وأهنا فتية ويف بداية طريقها من

تأسيس م��دارس لكل البلد،
وكانت تعاين كذلك من الكوادر
التعليمية ،لذلك فأهنا استدعت
للتعليم م��ن جي��ي��دون ال��ق��راءة
وال��ك��ت��اب��ة وح��ت��ى م��ن كانت
معلوماهتم قليلة ،وطبع ًا هذا ال
يكفي ،وكانت مرحلة خماض
كبرية مل تنل الفائدة منه اال بعد
أن خترج قسم من الطلبة وفق
الدراسة البسيطة التي ذكرناها،
ومن دورات خاصة فحصلت
احلكومة عىل املعلمني ،وعن
دور تعليمية ألب��ن��ي��ة تركها
االح��ت�لال ال�بري��ط��اين ،وطبع ًا
هذه ال��دور كانت موجودة يف
زمن االحتالل العثامين أيض ًا أال
أهنا غري كافية.
وعندما استتب احلكم الوطني
سنة 1921م ،تطورت املدارس
وفتحت ال���دورات التعليمية
لتخريج املعلمني ،ثم حصلت
تطورات يف مدة الدورة ،حيث
كانت ستة أشهر ،فأصبحت
س��ن��ة ،ث��م سنتني ،اىل ثالثة،
وزادت املعلومات التي تعطى
للطالب.
وكان املعلم يف تطور مستمر مع
الزمن ،االّ أن الالفت للنظر أن

املعلم مل تكن لديه طرق تدريس
خاصة ومناسبة ،لكنه كان يبذل
ج��ه��و ًدا كبرية يف سبيل أبنائه
التالميذ وك��ان حيرص عليهم
ليصلهم اىل ّبر األمان ،فاستطاع
بذلك أن يشق طريقة يف احلياة
مرشف.
بشكل ّ

س /أن���ت رج���ل ت��رب��وي
وبعيدً ا عن السياسة لكننا
نود أن نسمع يشء عنها مما
ختتزنه ذاكرتك ؟

ج /عىل ما أذكر وأنا يف الصف
الثاين املتوسط أبرمت يف بغداد
معاهدة (وثبة كانون) وهي
ض��د معاهدة (بورتسموث)
الربيطانية ،وكانت حتديدً ا يف
السابع والعرشين من كانون
ال��ث��اين  ،1948ب�ين احلكومة
العراقية الضعيفة واحلكومة
الربيطانية وق��ام��ت مظاهرة
يف احللة شاركت فيها وأن��ا مل
أع النتائج ،إذ مل يكن يل وعي

الشيخ عبد الكريم املاشطة
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سيايس أو نضوج فكري ،أي
ملجرد القول بأن هناك مظاهرة
��ت ،وكان
ضد املستعمر ذه��ب ُ
هناك الكثري من الطالب الكبار
ال��ذي��ن ي��ق��ودون املظاهرات
وي��وج��ه��ون ال��ط�لاب وك��ان
هل��م وع��ي سيايس أنضج من
مرحلتنا ،وكنا ندرك أن بريطانيا
تريد أن تبقى يف العراق وتنهب
خرياته وتستعمره لصاحلها،

الدكتور باقر سامكة
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لكن الشعور الوطني حتى
لدى األميني كان شعور ًا رائ ًعا
خالص ًا وخاصة عند الكسبة
الذين كانوا هم الذخرية ويف
مقدمة الناس يف التظاهرات،
كام تأسست بعض األح��زاب
بعد سنة 1945م ،يف احل ّلة،
فمنها ما كان مناهض ،وآخر
مناوئ ...وكان هناك زعامء يف
احل��زب الوطني الديمقراطي

املرحوم كامل اجلادرجي وهو
من طليعة األح��زاب والزعامء
ال��ذي��ن يطالبون باالستقالل
وهناك احتاد ما بني اي��ران شاه
وع��دن��ان مندرسة يف تركيا،
وال���ل���ذان ي��س�يران يف رك��ب
العاملة الربيطانية فكان حلف
بغداد املركزي ومنهم (كامل
اجل��ادرج��ي) ضد ه��ذا التوجه
واحل���ل���ف ،وي�����رأس احل���زب
الديمقراطي يف احللة الشيخ
ن��اج��ي ال��زه��و ،وأمح���د زك��ي
اخلياط ،وعبد اجلليل املاشطة
املحامي وكان يميل اىل احلزب
الديمقراطي ،أما الشيخ عبد
الكريم املاشطة فكان حمسو ًبا
عىل حركة أنصار السالم ،وقد
ك ِّ
ُ���ذب ه��ذا اخل�ب�ر ،وبحسب
علمي أنه كان من رجال احلوزة
العلمية ،حيث كان فكر املاشطة
تنويري وليس له أي انتامء حزيب
س��وى وطنيته التي دفعته إىل
تأييد مثل ه��ذه املواقف التي
تدعو إىل االستقالل ،وكانت
مشاعره وطنية وينحاز إىل أمور
الشعب ،ومثلام قلت لك أنه من
خرجيي احلوزة العلمية ورجل
دين ،أما قادة ثورة العرشين من

الشعراء واملثقفني والسياسيني
الوطنيني ،مثل الشيخ الشاعر
حم��م��د م��ه��دي ال��ب��ص�ير فقد
دخلوا ضمن وج��ه األح��زاب
وتشكيالهتا يف املرحلة التي
تلت ث��ورة العرشين وخاصة
حممد مهدي البصري الذي ُيعد
شاعر ثورة العرشين أن جيتمع
يف دار السيد عيل القزويني كونه
م��ن م��ؤس�سي ح��زب النهضة
العراقية فرع احل ّلة مع جعفر
أب��و التمن والسيد حممد عيل
القزويني.

سامكة (رمحه اهلل) ،وكان يشجع
الطالب كثري ًا عىل املطالعة،
وم��ن ذل��ك احل�ين ب��دأت أق��رأ
الكتب ،وكنت بعد االعدادية
أقر الكتب وأسجل مالحظايت
حتى أص��ب��ح ل��دي دف�تر كبري
أسميته (خمتارات ملا قرأت لك
وكتبت) ،ما زلت أحتفظ به،
فاطلع عليه بعض أصدقائي
وطلبوا مني أن أجعله كتاب ًا

فشجعوين فأسميته (لمَُ ُع الجْ َامل
يف أح����وال وخ��ص��ال ذوات
ِ
احلجال) خيص املرأة فيه طرائق
وشعر ون��وادر ،بعدها أصبح
لدي وعي سيايس ،بدأت أفهم
ّ
مر هبا
من خالل األحداث التي ّ
العراق وكنت أشعر أن االقطاع
كان من أسباب تأخر الشعب
العراقي ألن الفالح ال يمتلك
أرض ًا وإنام يشتغل أجري ًا ،ولذا

س  :االس��ت��اذ عبد الرضا
احلمريي كيف استطعت أن
تكون كاتب ًا بل كيف مجعت
هذه اآلثار املعرفية ووظفتها
لتنتج كتاب ًا اسميته تاريخ
احل ّلة.

ج /كنت منذ الصغر مولع ًا
ع�لى املطالعة ف��دأب��ت عليها
حيث كنت أذه��ب إىل املكتبة
املركزية يف احل ّلة والتي كانت
يف طريقي إىل الثانوية (ثانوية
احل��ل��ة) (امل��ت��وس��ط��ة املركزية
حالي ًا) وأستعري الكتب املسلية
وكان عمري ( )15سنة ،وكان
م��أم��ور املكتبة الدكتور باقر

السيد أبو احلسن األصفهاين
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فانه ال يأخذ ما يستحقه من
التعب وال��س��ه��ر واإلرشاف
عىل الزراعة ،فشعرت بأن هذا
الوضع غري مناسب ،فبدأت
أك��ت��ب ح��ت��ى ص����ارت ل��دي
جمموعة من املعلومات أسميتها
(نظام االقطاع يف العراق) طبعته
يل وزارة الثقافة واإلعالم يف دار
الشؤون الثقافية مشكورة.
ويف أي���ام التعليم كتبت عن
أوض����اع األهن����ار يف ال��ع��راق
وم��ا يالقيه الناس من ال��دول
امل��ج��اورة تركيا وس��وري��ا وما
وق��ع ع�لى ال��ع��راق م��ن حيف
يف تقسيم امل��ي��اه ،سميت هذا
الكتاب (العطش املر يف وادي
ال��راف��دي��ن) ،وك��ان ي�شرح كل
مالبسات القضايا من تزويد
العراق باملياه ،ألن تركيا عندما
خرجت مهزومة من العراق
أرادت أن ت�ضره وتقطع عنه
املياه اال القليل ،ثم سوريا بدأت
بتشييد السدود وتقطع املياه بال
مراعاة حلقوق أهل العراق.

دور العلامء يف تلك املرحلة
؟ ،وماهي أهم الشخصيات
ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي وق��ف��ت مع
اجلانب الوطني يف البالد؟

ج /يف هذا التأريخ ويف بداية
األربعينيات مل أكن يف الوعي
املناسب حتى أدرك مستوى
التأثري هلذه الثلة من الشخصيات
العلامئية ،أالّ أنني أدرك وبشكل
واضح مستوى االحرتام الذي
يكنه الشعب العراقي واحليل
خصوص ًا بالنسبة لرجال الدين
واحل��وزة العلمية حيث كانت
ارش��اداهت��م ع��ب��ارة ع��ن أوام��ر
يمتثل هل��ا ال��ص��غ�ير والكبري
وك��ان��ت ت��ل��ك امل��رح��ل��ة التي
عشتها يف زمن السيد أبو احلسن
األصفهاين (قد) كانت مرحلة
يعلوها االحرتام هلذه الشخصية
ّ
الفذة ،وبعده السيد
املحرتمة
حمسن احلكيم (ق���د) ،وك��ان
يدعم احلركات الوطنية وكان
السيد احلكيم من املشاركني يف
ثورة العرشين  ..وكان له دور
س /ظهر دور للعلامء بداية بارز يف إنجاح الثورة يف الكثري
ث��ورة العرشين إىل ما بعد من معاركها البطولية.

السياسية وطالبوا بحقوق
أب��ن��اء ال��ش��ع��ب وان��ت��ق��دوا
الكثري من احلكومات التي
مرت عليهم ،ولذلك كان
ّ
أهل احللة بالنسبة هلم مالذ ًا
يف مثل هذه املواقف ،وقد
تعرض م��ن آل ق��زوي��ن اىل
النفي والتهجري ،ما رأيك
أنت هبذا ؟

ج /إن مسألة التهجري منذ
ثورة العرشين يف احللة فكانت
املظاهرات واالجتامعات عىل
أوجها ،وكان االجتامع الكبري
الذي حرضته شخصيات حلية
مرموقة يف جامع احللة الكبري،
وح�ض�ره املقيم ال�بري��ط��اين يف
ال��ع��راق ون���ادى املجتمعون
أن ي��ع��ط��ى ال���ع���راق حريته
واس��ت��ق�لال��ه ك��ام ً
�لا ورف��ض��وا
ارتباطه باملعاهدات االستعامرية
الربيطانية ،وبعد هذا االجتامع
قرر احلاكم العسكري الربيطاين
نفي مجاعة من أهل احللة الذين
تزعموا هذه االجتامعات وكان
عىل رأسهم املرحوم أمحد السامل
وتوت ،ورؤوف األمني ،وعيل
األربعينيات ،كام ظهرت س ،آل ق��زوي��ن ش��ارك��وا محادي احلسن ،وجبار احلساين،
األحزاب السياسية ،ما هو يف الكثري م��ن املظاهرات وك���ان ع��دده��م ستة ن��ف��وا اىل
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جزيرة هنجام ،ومع نفيهم كان الرزاق رشيف ،وغريهم.
االنكليز (االستعامر الربيطاين) م��داخ��ل��ة :يف خ��ت��ام لقائنا
دائ ً
�ما حياورهم وه��م يف املنفى تتقدم أرسة جملة رد الشمس
ل��ي�تراج��ع��وا ع���ن م��واق��ف��ه��م بالشكر اجلزيل لكم ،متمنني
الوطنية ،االّ ّ
أن بعضهم رفض لكم وافر الصحة والعافية،
الرجوع واآلخر رجع تدرجيي ًا والعمر املديد !
ج :ال��ش��ك��ر ك���ل ال��ش��ك��ر،
اىل العراق 0
س  :من هم أول الزعامء واالح��ت�رام ال��ف��ائ��ق ملجلتكم
أو القادة احلليني للحركة امل���ب���ارك���ة (رد ال��ش��م��س)،
ال��وط��ن��ي��ة ال��ذي��ن اف��رزهت��م الستضافتها يل ،وكان يل رشف

ك��ب�ير ،وس��ع��ادة غ��ام��رة ،وأن��ا
أتنسم من خالل هذا اللقاء عبق
الفضل والغرية والشهامة أليب
الفضل العباس (عليه السالم)،
وان��ا أعيش يف رح��اب عتبته
املقدسة ،ويف مركزكم املبارك
هذا (مركز تراث احللة) ،أمتنى
لكم كل التوفيق.

اجلامهري يف تلك الفرتة ؟

ج  /ب��ع��د إن ج���اء احل��ك��م
الوطني وت��ع��ددت األح��زاب
ومنها احلزب الوطني وحزب
األم����ة االش�ت�راك���ي وح���زب
االحت���اد ال��دس��ت��وري وغريها
من األح��زاب ،ظهرت الكثري
من األحزاب الوطنية كام ظهر
الكثري من الوطنيني الذين مثلوا
األمة العراقية يف املجلس النيايب
العراقي بعد ثورة العرشين اىل
احلكم اجلمهوري ،أمثال الشيخ
سلامن الرباك ،وعبود اهليمص،
وع���م���ران احل����اج س��ع��دون،
وع����داي اجل���ري���ان ،وحمسن
اجل���ري���ان ،وخم��ي��ف ال��ك��ت��اب،
ودوه����ان احل��س��ن ،واب��راه��ي��م
الواعظ ،ورؤوف األمني ،وعبد

عبود اهليمص
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ملتقى القراء

هنا نلتقي...

قرائها األع زاء بأمجل كلامت الود واالحرتام ملسامهاهتم وتفاعلهم مع صفحتهم
تتقدم جملة (رد الشمس) اىل ّ
هذه إلظهارها بأهبى صورة ،وهي جتيب عن تساؤالهتم بكل رسور ،كوهنا تتناغم مع آرائهم وتساؤالهتم
إلحياء ت راث مدينتنا احللة الفيحاء كوهنا (مهد األنبياء ودوحة العلامء) لتبقى تنري درب املعرفة ألجيالنا
الالحقة .

القراء:
بريد ّ

• الصديق حسني عدنان الصائغ:
يسأل ،يف زمن أي ملك بابيل حدث سبي اليهود؟
السبي البابيل  ،Babylonian Exileهي فرتة يف التاريخ اليهودي تم فيه أرس هيود مملكة هيوذا القديمة.
تم عيل يد نبوخذ نرص الكلداين ابن نبو بوالرس يف بابل يف الع راق القديم حيث قام نبوخذ نرص بإجالء
اليهود من فلسطني م رتني؛ مرة يف عام 597ق.م ،.واملرة الثانية يف عام  586ق.م.
• الصديق حاتم عبد اجلليل املرشد:
يسأل ،من أين جاء اسم حملة اجلامعني ،وهل بسبب وجود جامعني فيها ،وما اسمهام ؟
سميت حملة اجلامعني تيمن ًا باجلامعني املوجودين يف هذه املحلة ،ومها :مقام االمام الصادق(عليه السالم)،
ويقع عىل شط احللة يف منطقة(الفاريس) ،ومقام أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)
وبق ربه مرقد عبد العزيز ال رساي ،من أهايل املدينة املنورة ،وكان حام ً
أمري املؤمنني(عليه السالم)،
ال ل واء ُ
وج رح يف معركة النهروان ،وعند رجوعهم إىل الكوفة وافاه األجل ُم تأ ّث ر ًا بج راحه يف هذا املكان ودفنه اإلمام
ُ
عيل (عليه السالم) يف منطقة تسمى اليوم ب (الشاوي).
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الصديق زهري تركي احلامتي:
•
يسأل عن مكان مرقد عون بن عيل بن ايب طالب (عليه السالم)؟
مرقد عون بني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يف ق رية الباشية تبعد 4كيلو مرت تق ريب ًا عن ناحيتها
املدحتية (احلمزة الغريب) التابعة اىل قضاء اهلاشمية.
• الصديق حممد رضا الشمري:
يقول جاء يف عددكم السادس( الصحايب اجلليل ـــ رشيد املنايا والباليا) ،ويسأل عن سبب هذه
التسمية؟
ورد الشمس تقول :املنايا والباليا بابان من أب واب العلم املحمدي اخلاص باخل واص من الشيعة اخللص
الذي علمهام أمري املؤمنني عليه السالم (خلالص شيعته) أمثال ما ذك رناهم يف موضوعنا أعاله ،كميثم
ال تماّ ر ،وحبيب بن مظاهر األسدي ،وأويس القرين وغريهم (رض وان اهلل عليهم امجعني).
• مشاركة من الصديق فالح حسن السلطاين:
ِ
ِ
الس ال ُم) ،جاء فيها:
عيل اهلاد ْ
ي ( َع َل ْي ه َ
قصيدة لإلمام ُّ

اىل قوله:

حترسهـم
باتوا عىل قللِ االجبـال
ُ
عز عـن معاقلهــم
واستنزلوا بعد ّ
ٌ
صارخ من بعد مـا قبـــروا
ناداهم
ُ
كانـت منعمــــ ًة
أين الوجوه التـي
ْ
القبـر عنهم حيـن ساءلـهـم
فافصـح
َ
ُ
لطاملا أكلوا دهر ًا وما رشبـــــــــــوا

ُ
ِ
تنفعهم ُ
لــــــــل
الق
الرجال فلم
ُغ ْل ُب
ُ
وأودع��وا حفر ًا يابئس مـا نزلــــوا
ُ
االرس ُة والتيجـانُ
واحللـــــــــل
أين
ّ
ُ
والكـــلل
األستار
رضب
من دوهنا ُت
ُ
ُ
ُ
يقتــــتـل
الـدود
تلك الوجوه عليهـا
ُ
فأصبحوابعدطولاألكلِ قــــدأكـلوا

ُ
الدول
أين الكام ُة أما حاموا أما اغتضبوا أين اجليوش التي تحُ مى هبا
ُ
األجــــــل
هيهات ما نفعوا شيئ ًا وما دفعـــوا عنك املنية إن واىف هبـا
ِ
فكيف يرجو دوا َم العيش متصـــ ً
ُ
ِ
تتصــــــل
املـوت
بجبال
ال من روحه
ِ
ِ
لحِ
وع َع ي نَ ْي ِهَ ،و َب َك ى احلاضرِ ُ َ
الس ال ُم) إىل
َف َب كى ا ُمل ت ََو ِّك ُل َحتّى َب َّل ْت َي َت ُه ُد ُم ُ
ونُ ،ث َّم ُر َّد اإلما ُم اهلاد ْي( َع َل ْي ه َ
َم ن ِْزلِ ِه ُم َك َّر ًما).
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من ار�شيف مركز تراث احللة

ال�صفحة الأوىل من املخطوطة (اجلوهر الن�ضيد)
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت 726هـ
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ال�صفحة الأخرية من املخطوطة (اجلوهر الن�ضيد)
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت 726هـ
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ال�صفحة االوىل من املخطوطة (خمتلف ال�شيعة يف �أحكام ال�شريعة)
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت 726هـ
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ال�صفحة االخرية من املخطوطة (خمتلف ال�شيعة يف �أحكام ال�شريعة)
العالمة احل�سن بن يو�سف ابن املطهر احللي ت 726هـ
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هوية االحوال املدنية �صادرة عام 1941م
تعود للمواطن ا�سماعيل ابراهيم احللي
182ردال�شم�س • �صفر اخلري  1439هـ

�شهادة دبلوم �صيدلة �صادرة من الكلية الطبية امللكية العراقية عام 1945م
ب�أ�سم ال�صيديل ر�ؤوف �أل �سبتي
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من ار�شيف مركز تراث احللة

كامريا قدمية عمرها  50عام
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�ساعة جدارية قدمية عمرها 150عام
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راديو قدمي نوع (فليب�س)
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م�سجل �صوت قدمي ذو �شريط
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من ار�شيف مركز تراث احللة
احللة يف الصحافة املحلية والعاملية

مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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مقال للدكتور �شوقي املعري من�شورة يف جملة املعرفة (�سوريا)
العدد ( )525ال�صادر يف عام 1428هـ
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من واحة الرتاث
القراء املرص ّيون يف احل ّلة:
ّ

يف عام (1956م) حرض إىل احللة كل من قارئي القرآن املعروفني
يف مرص :عبد الباسط عبد الصمد ،وأبو العينني شعيشع ،وعبد
الفتاح الشعشاعي ،وذلك لقراءة القرآن يف جملس الفاحتة الذي
أقيم عىل روح امللكة عالية.

شارة الرشطة:

وضعت شارة الرشطة قيد االستعامل يف العهد امللكي ،وهي
تشري إىل النجمة العربية املسبعة ،عليها بالعربية ،وقامت مديرية
الرشطة بتبديل الشارة املوضوعة فوق سدارة ضباط الرشطة،
بشارة أخرى خمتلفة ،وهي سعفتان متقابلتان يف رأسهام التاج
العراقي ،ويف وسطها النجمة العراقية املخمسة.

خان السيد نور اليارسي:

يعترب خان سيد نور اليارسي من أهم اخلانات الرتاثية يف ناحية
الكفل زمن الدولة العثامنية عام( )1815م .
وقام بتشييده السيد نور بن السيد عزيز اليارسي وهو من
الشخصيات الوطنية وقد شارك يف ثوره العرشين وكان أحد قادهتا.
وكان اخلان عبارة عن بناء مربع الشكل تبلغ مساحته ()1800م،
مبنى بامده الطابوق واجلص واخلشب واهم ما كان يميز هذا البناء
املدخل وهو عبارة عن باب كبرية مصنوعة من اخلشب السميك
املغطى باأللواح املعدنية وهو بمرصاعني.
وحيتوى اخلان عىل ساحة وسطية مكشوفة ومبلطة بالفريش حتتوي
عىل حمراب وحتيط به غرف ذات سقوف نصف كروية عىل شكل
أواوين تؤدي إىل داخل الغرف وحتتوي هذه الغرف عىل حنايا
نصف دائرية تزين معظم واجهات الغرف وقاعاهتا .
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الفونوغراف (احلاكي):

كان هذا اجلهاز يسمى بـ(الصندوق اليغني) أو احلاكي أو (القوانة)
بالعامية ،أو يدعى بجهاز (أبو اإلبرة) لوجود إبرة تقوم بتشغيله ،وقد
ظهر يف احللة ،يف عرشينيات القرن املايض ،ودعت احلاجة اليه ،النتشار
املقاهي ،وسامع ما سجل عليه من تراتيل دينية ،وتعاز حسينية ،وآيات
من الذكر احلكيم .

املكتبة املركزية العامة:

يف عهد مترصف لواء احللة أمحد زكي اخلياط
(1936م) ،تم إنشاء أول مكتبة عامة يف احللة ،وشيدت هلا بناية
خاصة ،عىل نفقة(املعارف) ،وجهزت بأنواع الكتب العلمية ،واألدبية،
وخمتلف الصحف واملجالت ،وكان موقعها مقابل شط احللة ،وتقع
خلفها قاعة (معارف احللة) ،وكان مأمور املكتبة باقر سامكة.

مدينة بورسيبا :

تقع مدينة بورسيبا ضمن حدود ناحية الكفل ،وتبعد عن مركز
مدينة احللة بحدود  15كم ،جنوب غرب مدينة بابل األثرية
بحدود  25كم ،أعلن عن أثريتها يف جريدة الوقائع العراقية
بالرقم1465يف1935/10/17م
وقد ورد أسم مدينة بورسيبا يف النصوص املسامرية بصيغة
" " Barsipaبارسيبا أو " " Borsipaبورسيبا ،وهي كلمة
سومرية تعني قرن البحر أو سيف البحر ،وتعرف باسم (برس
نمرود) وكلمة برس يف اللغة العربية تعني القطن .
وتشري املصادر يف العرص العبايس كانت فيها قرية اشتهرت بنوع
من الثياب تدعى ( الثياب الربسية) ،وقد أندرست هذه القرية
بسبب تغيري جمرى النهر عنها.
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م�سك اخلتام

هلل
حاب َذ ِب ْي ِح ا ِ
يف ِر ِ
نحن نتطلع لرضاكم أهيا ُ
الق ّر ُاء األعزة ،وإن ما نقدمه بني أيديكم هو ما دورته
َرحى الدهور وما تكتنفه من ذكريات ،وبام أننا ُخلقنا من فاضل طينة أئمة
ٍ
دائم مع هذه
اهلدى ،لذلك فنحن نفرح لفرحهم ،ونحزن حلزهنم ،ويف
تقلب ٍ
الظروف ،وإذ تنثر صفحة ختام جملتنا عىل وجوهكم املسك ،فاليوم نقف ُ
لنشدّ
ِ
ِ
العشق ،عنوان الشهادة ،وراية األحرار،
كربالء
ال ِرحال اىل أرض القداسة
ونقف اىل جوار ثار اهلل ،وقتيله ،ووتره ،لنسمع رصخته واستغاثته وهو يقول "
نداءه(لب ْي َك ِ
داع َي
هل من مغيث يغيثنا " ،فننحني عىل عتبة قربه الرشيف ونلبي
ّ
إن َ
اهلل ْ
أجا َب َك
استِ ْنصا ِر ْك َف َقدْ َ
استِغا َثتِ ْك َولِ َسانيِ َع ْندَ ْ
كان لمَ ْ يجُ ِ ْب َك َبدَ نيِ ِع ْندَ ْ
َق ْلبِي َو َس ْم ِعي َوبَصرَ ِ ْي).
فهيني احل ّ
ونردد قول الشاعر عالء الدّ ين الشّ
يل (رمحه اهلل):
ّ
ٌ
حارض(ياعيل)
يا ليت يف اإلحياء شخصك
ُع��ري��ان يكسوه الصعيــــــد مالبسا
متوسدً ا خ� َّ�ر الصعيد مع ّفـــــــــــَرا
ظ��م��آن جم����روح اجل�����وارح لـــم جيد
ول��ص��دره ت��ط��أ اخل��ي��ول وطاملــــــــا

وح���س� ُ
م���ط���روح ب��ع��رص��ة ك��رب�لا
ي�ن
ٌ
أف��دي��ه م��س��ل��وب ال��ل��ب��اس مرسبــال
ب��دم��ائ��ه َت����� ِر َب اجل��ب�ين مـــــــر َّمال
���اء س���وى دم���ه امل���ب���دَّ د بالفــــال
م� ً
ُ
ج�بري��ل كـــــــان م� َّ
�وك�لا
ب�سري��ره

ورَ ،ونهَ ِ ّل
ور َناَ ،و َت َت َف َّج ْر ُق ُلو ُبنَاَ ،و َن ْل ُط ُم ُ
َفت َْخن ُُقنَا َ
الصدُ َ
العبرْ َ َةَ ،و َت ِضيِ ُق ُصدُ َ
الدَ ْم َعَ ،و َح ِ
ياح َسينْ ْ).
(لب ْي َك ُ
ناج ُر َنا َت ْصدَ ُح ّ
• مدير التحرير
• بقايا مطرقة باب قديمة من الربونز يف حملة اجلامعني
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ال�سيد �صالح بن حممد بن ح�سني
االعرجي احل�سيني احللي

