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مقدّ م ُة مرك َِز تُر ِ
اث ك َْر َب اَلء
َ
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احلم��دُ لهلِِ ك�ما ينبغي احلمد جلالل وجه��ه الكريم ،وعليه نتوكَّل وبه نس��تعني ،والصالة

والس�لام عىل أرشف األنبياء واملرس��لني املبعوث رمحة للعاملني حممد الصادق األمني ،وعىل

آل بيته الطيبني الطاهرين.

أ َّما بعد فقد ش��كّلت انطالقة مركز تراث كربالء نحو تعزيز املفهوم العام للرتاث وتأكيد

مكانة كربالء كمقدس مادي ومعنوي حيمل معاين الرتاث الثر بجميع مفاصله ،بادرة ثقافية
ذات رؤى ومناه��ج علمي��ة خمتلفة ومميزة عن باقي أوجه األنش��طة الثقافية األخرى ،والتي

تنوعت ما بني إصدار الكتب واملنش��ورات والصحف الثقافية واألفالم الوثائقية ،واألخرى
موض��وع البح��ث «الندوات الرتاثية » التي تعالج بمعناها األعم واألش��مل الرتاث بطريقة

يؤسس لذائقة واعية للثقافة
حوارية ذات طابع توثيقي حمبذ للمستمع ،يمكن من خالهلا أن ّ
بدرجة كبرية ،عىل اعتبار مساسها باحلياة العامة للمجتمع الكربالئي.

وهي��دف مركز تراث كربالء من خالل تنظيمه لتلك الندوات أن يرتك أثرا فاع ً
ال ونتائج

تلمسها عىل سلوك الفرد واملجتمع يف املستقبل وهو ما يالحظ عىل آلية التفاعل
اجيابية يمكن ّ
ذي الوترية املتصاعدة من قبل رواد تلك الندوات الذين يشكلون بمجموعهم النخبة الثقافية

املمي��زة يف املجتم��ع الكربالئ��ي ،واغنائهم هلا باحل��وارات التي تعزز من الش��واهد التارخيية
واألد ّلة الرتاثية للمواضيع املطروحة للنقاش ،لتش��كل بمجملها صورة كربالء الناطقة التي
حاولت األنظمة البائدة طمس معاملها غيل ًة وحقد ًا ،ليتصدى هلا محلة الرس��الة احل ّقة والرياع
الوقاد ( مركز تراث كربالء ) لسد ثغرة البحث والتنقيب يف تراث مدينة كربالء اخلالد ،وهو

بذلك العمل قد رصد مجيع املعوقات املتعلقة بمنهجية البحث الرتاثي وآلية التعامل معه.

ك�ما تتبع��ت تلك الندوات عالقة ال�تراث الكربالئي باحلوارض اإلنس��انية األخرى من
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خالل مد جسور التواصل املعريف والبحث عن املشرتكات القيمية سواء أكان املشرتك حدثا

تارخيي��ا أم ش��خصية علامئية بعينه��ا أم غري ذلك مما خي��دم املتلقي يف الوص��ول إىل حالة من
التكام��ل يف الفهم بني النظري��ة والتطبيق عىل أرض الواقع من خالل س��عيها إىل تعميق قيم
املواطنة واهلوية الكربالئية احلقة كجزء من اهلوية الثقافية العراقية ،بل ويف مقدمتها .

وانطالق ًا من تلك األمهية املش��ار إليها ،سعى منتس��بو وحدة اإلعالم وبإرشاف األستاذ

املس��اعد الدكت��ور عيل طاه��ر احليل إلحص��اء وتوثيق (ثامني��ة عرش ندوة) كج��زء أول هلذا
الكتاب ،تنوعت مضاهنا بني التاريخ بش��قيه احلديث واإلس�لامي ،واألدب والرتاث الفني

واجلاميل ،حارض فيها نخبة من رجاالت الثقافة واإلبداع كاألكادميني والش��عراء واملؤرخني

وعلامء الدين وغريهم ممن كان ملش��اركتهم األثر الكبري يف إغناء املناخ الثقايف والرتاثي ملدينة

كربالء املقدسة.

فل َّل��ه احلم��د عىل هدايته و تيس�يره أمر إع��داد و طباعة هذا الكتاب وغ�يره من الكتب

الرتاث ّية التي يؤلفها أو حيققها املركز ،كام نشكر سامحة املتويل الرشعي للعتبة العباس َّية املقدسة

الس��يد أمحد الصايف دام عزه عىل رعايته ودعمه املتواصل للمركز ،كام نش��كر سامحة الشيخ

عماّ ر اهلال ّيل رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان ّية يف العتبة العباس ّية املقدّ سة عىل
متابعته ،ودعمه املتواصل واملس��تمر إلنجاح خطط وبرامج املركز ،س��ائلني املويل الكريم أن
رب العاملني.
يوفقنا خلدمة الدين وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

					
					

					

					
					

إح َسان َع يِل الغ َُر ْي ِف ّي
دْ .
م ِدير مرك َِز تُر ِ
اث ك َْر َب اَلء
َ
ُ ُْ َْ
 1صفر اخلري 1439هـ
2017/10/22م

الندوة الأوىل
«كيفية احلفاظ على تراث مدينة كربالء»
�17شوال 1435هـ املوافق � 14آب 2014م
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ش��كلت آلية توثيق وحفظ ال�تراث الكربالئي باكورة العم��ل لتوثيق ندوات

مركز تراث كربالء ،والتي أقيمت يف يوم اخلميس /17شوال 1435/هـ املوافق

/14آب2014/م ع�لى قاعة االجتامعات يف املركز يف الس��اعة اخلامس��ة مس��ا ًء
دامت ساعتني ونصف الساعة ،وقد أدارها مدير املركز الدكتور إحسان الغريفي

وبحضور مجع كريم من املتخصني واملهتمني يف الرتاث واآلثار ،أبرزهم :الش��يخ
ع�مار اهلاليل معاون رئيس قس��م الش��ؤون الفكرية والثقافية ان��ذاك مع مجلة من

األكاديميني واملختصني بالفكر والرتاث وهم كل من د.سلامن هادي آل طعمة،د.
عدنان آ ل طعمة،د .عادل حممد زيادة  .من مجهورية مصـر العربية واألستاذ حسني

اجلبوري واألس��تاذ س��عيد رش��يد زميزم و األس��تاذ عيل عبود أبو حلمة واألستاذ
عبداحلسني الدعمي واألستاذ عبد السالم ميزر املسعودي واألستاذ املهندس معز
اخلفاجي و األس��تاذ حممد العطار و األستاذ عبداهلل عبد احلسن .من دائرة مفتشية

اآلثار يف كربالء و فضيلة الشيخ حممود الصايف.

وافتتح األمسية الدكتور إحسان الغريفي مرحب ًا بالضيوف شاكر ًا حضورهم

معرف ًا إياهم بمركز تراث كربالء وأهم وحداته وأسباب تأسيسه وأهدافه ،مذكِّر ًا
ِّ
بدعوة املركز للباحثني يف الرتاث واملهتمني به أن يرفدوه بعطاءاهتم وأن يشاركونا

إنجاز هذا الواجب خدمة لكربالء ،ثم حتدّ ث ضيف املركز من القاهرة املتخصص
يف اآلثار الدكتور عادل حممد زيادة عن أمهية العامرة اإلسالمية والرتاث الكربالئي
عىل وجه التحديد طارح ًا مجلة من اآلراء يمكننا تلخيصها بالتايل :

 -1توجي��ه دعوة جلميع الباحث�ين يف العراق ليعملوا م��ع املركز للحفاظ عىل

تراث كربالء إذ يشكو املركز قلة الكادر.

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

9

 -2قي��ام املرك��ز بتوثي��ق كل معلم أث��ري يف كربالء وال�تراث املعامري خاصة

وبش��كل عاجل ك��ي ال يفوتنا يشء قبل هدمها وزواهلا بمرشوع توس��عة احلرمني

الرشيفني.

 -3نش��ـر الوعي الرتاثي بالطرق املتاحة و منها تأليف كراس صغري يبني أمهية

ال�تراث ورضورة احلفاظ عليه وتوزيع��ه عىل اجلامعات واملدارس واملؤسس��ات

األخرى.

 -4إقامة األمس��يات والندوات واملؤمترات واملسابقات وكل ما من شأنه نشـر

الثقافة الرتاثية إضافة إىل املجالت واملعارض ونحوها 0

 -5االهتامم باملتاح��ف واملخطوطات والوثائق الرتاثية واآلث��ار القائمة حالي ًا

والبحث عن كل أثر وتراث لالهتامم به واحلفاظ عليه.

وبعد إكامل حمارضته تس��ارعت املداخالت واألس��ئلة والنقاش��ات التي منها

مداخلة للش��يخ حمم��ود الصايف التي أك��د فيها عىل أن احلفاظ ع�لى الرتاث جيب

أن يك��ون بالتنس��يق مع احلكومة املحلية يف كربالء وذلك ب��أن يبادر املركز باللقاء

لوضع خطة مشرتكة وبرامج قابلة للتنفيذ من أجل إرساع القيام هبا.

ثم أثنى الس��يد مدير املركز والضيف املحارض عىل ما تفضل به فضيلة الش��يخ
وأتيح��ت الكلمة إىل األس��تاذ عبداهلل من مفتش��ية آثار كربالء ليؤك��د ما ُط ِرح يف

املح��ارضة ويضي��ف أن املرك��ز -وهلل احلم��د -ليس ق��ارصا فهو جز ٌء م��ن العتبة

العباسية املقدّ سة والعتبات اليوم ليست عتبات األمس فهي تتمتع بحظوة وسطوة
وأن بإمكاهنا أن حتافظ عىل الرتاث ملا متتلك من إمكانات ومن هنا أدعو املركز أن
يض��ع يده بي��د احلكومة املحلية للتع��اون يف هذا اجلانب ونح��ن بدورنا عىل أهبة

10

مركز تراث كربالء

االستعداد لنقدم كل ما بوسعنا للحفاظ عىل تراث مدينة اإلمام احلسني --
ويف مداخل��ة من��ه ركز الدكتور الفاضل س��لامن ه��ادي آل طعمة عىل رضورة

األخ��ذ بمجموعة من األمور إلنجاح مهمة احلفاظ ع�لى تراث كربالء (موضوع

األمسية):

 -1جي��ب أن يك��ون احلفر واهلدم الذي تق��وم به العتبات املقدس��ة يف كربالء

ب��إرشاف اآلثاري�ين والرتاثيني لكي يش�يروا لن��ا إىل األماكن التي جي��ب الوقوف

عندها وعدم هدمها وتوثيقها وتصويرها والعناية هبا وعدم التفريط هبا .

 -2أن يق��وم املركز بإعطاء حمارضات توعوية ختص الرتاث وتبني أمهية رعايته

واحلف��اظ علي��ه وذلك بالتع��اون مع املؤسس��ات العلمية واجلامع��ات واملدارس
األكاديمية والفضائيات املحلية.

 -3أن يص��در املرك��ز مؤلف��ات أو كتيب��ات وكراس��ات توزع ع�لى اجلمهور

الكربالئي.

-4اللق��اء بالكربالئيني الذين لدهيم ذكريات عن املدينة لتس��جيلها يف مكاهنا

ولتصويرها قبل هدمها وحمو أثرها .

ثم جرت مداخالت أخرى من فضيلة الش��يخ حممد واألس��تاذ أمحد املنتس��بني

إىل املركز وبعدها أهنى الدكتور الغريفي األمس��ية بتقديم الش��كر واالمتنان لكل

م��ن ل ّبى الدعوة وجتش��م عناء الس��فر واملجيء ،كام تقدم املرك��ز بدعوة الضيوف

أن يتواصل��وا م��ع املرك��ز وأن يرف��دوه بعطاءاهتم وم��ا حيصلون عليه م��ن وثائق
وخمطوطات مصورة خدمة لسيد الشهداء .--

النّدوة الثانية
كربالء ٌ
ُ
باق»
«خانات
تراث معماريٌ ٍ
َ
 18ذو القعدة 1435هـ املوافق � 12أيلول 2014م
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ومن أجل تعزيز التواصل املثمر والتعاون اجلاد يف جمال تبادل اخلربات واملعلومات

وم��ن أجل ب��ث ثقافة االهت�مام بال�تراث واملحافظة علي��ه وبحضور نخب��ة خيرِّ ة من
األس��اتذة واملختصني واملهتمني برتاث مدينة كربالء املقدس��ة أقام مركز تراث كربالء
ندوته الدورية الثانية عىل قاعة االجتامعات يف مبنى إذاعة الكفيل يوم اجلمعة  18ذي

القع��دة 1435هـ املوافق  /12أيلول2014 /م والتي كانت بعنوان «خانات كربالء
تراث معامري ٍ
باق» اس��تهلت األمسية بآيات من كتاب اهلل العزيز ،تالها املقرئ السيد
حممد عبد الرضا املوس��وي وبعرافة األستاذ ميثم عبد السادة ،وقد حضـر األمسية كل
من:الس��يد عدنان املوس��وي عضو جملس إدارة العتبة العباس��ية املقدسة (دام توفيقه)

والش��يخ حممود الصايف .قس��م الش��ؤون الفكرية يف العتبة العباس��ية املقدسة و الشيخ

سجاد الربيعي  .عضو مؤسسة شهيد املحراب للتبليغ اإلسالمي والسيد سلامن هادي
آل طعمة،و د .عدنان حممد آل طعمة واألس��تاذ عيل عبود أبو حلمة و األس��تاذ عبد اهلل

عبد احلسن عن مفتشية آثار كربالء وغريهم .

موضوع«خانات كربالء ٌ
تراث معامري» للمؤرخ
تناول املحور األول من األمسية
ُ

الدكتور س��لامن هادي ال طعمة بينّ فيه أن اخلان مبنى واس��ع حيوي غرف ًا كثرية إليواء
الزوار واملس��افرين ،وس��كن لبعض العوائ��ل الفقرية  ،إضاف��ة إىل وجود خمازن خلزن
ّ
التم��ور واملواد الغذائية ،ويف اخلان زاوية إلصطبالت اخلي��ل والبغال واحلمري لتكون

بالق��رب م��ن املوضع الذي ين��زل فيه الضيف .وقد ش��يدت اخلانات أيام الس�لاطني
العثامني�ين .وخيتلف اخلان عن البيت الكربالئي ببع��ض اخلصائص يف فن العامرة .كام

يبق منها اليوم
أش��ار إىل أن عدد اخلان��ات يف كربالء كان يتجاوز ( )60خان ًا ولك��ن مل َ
إالّ القليل الذي يئن حتت معاول اهلدم واإلمهال .ذاكر ًا أهم وأبرز اخلانات التي كانت

توج��د يف كربالء والتي كان هل��ا دور كبري يف احلياة االقتصادي��ة واالجتامعية يف املدينة
ومنها:
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 -1خان الباشا:
ويقع بجوار موقوفات السادة آل النقيب بالقرب من باب قبلة مرقد اإلمام احلسني

جممع ًا
ـ  ـ والذي قام بعامرته وايل بغداد حسن باشا سنة 1127هـ  ،وقد كان حيوي ّ

رواده
جتاري�� ًا وجمموعة دكاكني للحرفي�ين .فعند مدخل الباب مقهى مس�� ّقف أغلب ّ
خدمة الروضة احلس��ينية والكس��بة والس��قائني وبعض أصحاب احل��رف ،و يف اخلان

مس��افر خانه (فندق) إليواء أهل عني التمر (شفاثا) وفيه حباب خاصة متأل بالطريش

حمفوظ��ة يف دكان خ��اص ،كام يوجد معمل للكايش ودكان أب��و گفاية ،ومعمل لصهر

الش��با (تنظيف التي��زاب والنحاس) وفيه علوة لبيع اخلض��ار و دكان لبائع اخلل وحمل
ملحم��د أيب التوابيت ومعمل للحلويات يعود للحاج رضا الش��كرجي وهو بائع مجلة

عىل العطارين ،وفيه أيض ًا س��وق ه��رج وقد عرف بذلك لكث��رة االزدحام فيه وتعايل
األصوات والتهريج للبيع والش��ـراء .مل يكن هذا اخلان مس�� ّقف ًا ولكن كانت له ش��هرة

واسعة بني مجيع خانات كربالء ،فهو يعد من أمات أسواق كربالء الكتظاظه بدكاكني

متعددة وخمازن جتارية تباع فيها خمتلف األشياء واملواد املنزلية واألطعمة عىل اختالف

أنواعها.

 -2خان الددة :
ويقع يف سوق القبلة املقابل لصحن اإلمام احلسني  --وتعود ممتلكاته ألرسة

آل ال��ددة األرسة الكربالئي��ة املعروفة .وهو حيتوي عىل مقهى وغ��رف إليواء الزوار

والفقراء ،وجيتمع يف املقهى بعض الدراويش وهم حيملون األحجية واألدعية وما إىل

ذلك ،ففي النهار جتدهم يس��تجدون يف البساتني ويقصدون بعض العشائر الكربالئية
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كاملسعود واليسار ،ويف عصـر كل يوم جيتمعون يف خان الدده حاملني الشعري والدهن

والتمر عىل أكتافهم ثم يقرأ الدرويش قصة رستم واسفنديار ثم يتحدث عن غزواهتم

بصوت خيلب األلباب.
 -3خان النواب:

ويق��ع يف حملة باب الطاق بالقرب من ديوان آل جار اهلل رؤس��اء قبيلة بني س��عد،
ويع��رف أيض ًا بخان أبو م��دار لصاحبه عبد األمري أبو مدار ،حيت��وي عىل ٍ
غرف كثرية

إلي��واء الن��اس ويقيم البعض منهم التش��ابيه يف أيام عاش��وراء فيخرجون عىل ش��كل

حتول اليوم إىل س��احة
موك��ب متجهني إىل من��زل (تاج دار باهو) األمرية اهلندية الذي ّ
تق��ام فيه��ا جمالس التعزية .ويف اخلان ( )40غرفة للفالحني  ،وهو ذو س��احة واس��عة
حتت��وي عىل تن��ور لصنع اخلبز ،ك�ما يوجد مربط لل��دواب وال يزال ه��ذا اخلان ماث ً
ال

للعيان وأملنا كبري أن حيافظ عليه أصحابه وجيددون عامرته.
 -4وخان السيد حممد البوجار:

و يقع عند مفرتق ش��ارع العباس  --وشارع اجلمهورية ،كانت ملكيته تعود

للمرحوم السيد حممد الطالقاين املوسوي املشتهر بالبوجار ،واخلان من األبنية القديمة

الت��ي كان��ت يف األربعينيات مأوى لكثري م��ن العوائل ،وهو ذو طابقني ،وفيه س��احة
واس��عة وغرف لإلجيار .وكان هذا اخل��ان يعج صباح ًا باحلاملني من الرجال والنس��اء

لنقل بضائع البقالني مقابل أجور غالب ًا ما تكون كمية من البضاعة املنقولة ،وبعد ذلك
بساعتني كان التجار يبيعون فيه احلنطة والشعري والتمور يف موسمها ،ويف اخلان غرف
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كبرية تدعى(ال ُكنَج) مجع كُنجة تعادل الواحدة منها غرفتني ويكون موقعها يف الطابق
األول .وبمحل هذا اخلان اآلن عامرة األطباء وهي اليوم من ممتلكات الس��يد حس�ين

لط ّيف واملحامي فخري طاهر لط ّيف.
 -5خان اهلتيمي :

و يق��ع يف حملة ب��اب النجف عند مدخل زقاق ش�ير فضة من جهة س��وق امليدان،

وه��و من األبني��ة القديمة وتع��ود ملكيته للش��يخ هتيمي رئيس عش�يرة الفرحان من
قبيلة املس��عود .ويف اخلان جمموعة من الغرف لسكن العوائل الفقرية ،وقد ابتاع اخلان
املرحوم احلاج محيد كريم الكلكاوي فقام هبدم البناء وتش��ييد خان بطابقني أهنى بناءه

عام 1980م  ،واتخّ ذ أصحاب احلوانيت فيه مهنة بيع جلود احليوانات باجلملة واليزال
هذا اخلان قائ ًام ،لكن احلاج محيد الكلكاوي باعه إىل شخص آخر.
 -6خان الرشطة:
و يقع يف شارع امللك سابق ًا شارع اإلمام احلسني  --حالي ًا بمحلة باب اخلان.

بن��اؤه قديم وفيه غرف كثرية ،وق��د حدثني الرواة أن موقع رسايا احلكومة كان يف هذا

اخلان الذي يطلق عىل تسميته بخان ( خلفة حسن ) ،ثم استبدل اسمه بخان الشـرطة

قبل نقل الس��ـراي إىل ش��ارع العباس  - -يف خان اخليالة .أما اليوم فقد هتدّ م هذا
اخلان ُ
وش ّيد عىل أنقاضه فندق احلمريي .
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 -7خان احلاج نور اهلل:
ويقع يف الزقاق املمتد من رأس سوق امليدان وينتهي باملوضع املقابل حلامم البغدادي

أو خان البغدادي ا ُملطل عىل شارع اجلمهورية ويعرف الزقاق بـ(عكد الكاليب) واخلان
املذكور قديم ،كان وكيله محيد الصايف يف أوائل اخلمسين ّيات ،ويف اخلان غرف متعددة

يقطن��ه الفقراء واملع��وزون ،ومهنة البعض منهم بيع الش��لغم والش��ونذر والباقالء يف
عرباهتم بساحة امليدان  .وهو اليزال ماث ً
ال للعيان .
 -8خان النقيب:
ويقع يف بداية ش��ارع اإلمام احلسني  --يتوسط قرب الشاعر فضويل البغدادي

وطاق النقيب  .وهو من املوقوفات العائدة ألرسة الس��يد حس��ن بن الس��يد حممد بن
حس��ن بن كنعان النقيب رئيس بلدية كربالء س��نة 1333هـ 1913م وذريته .واخلان
واسع الفناء ذو غرف متعددة ،تسكنه بعض العوائل الفقرية .أما اليوم فقد هتدّ م اخلان

املذكور ُ
وش ّيد فندق حمله( فندق الرضا) عىل طراز جديد مع حوانيت حديثة .
 -9خان البغدادي:

ويقع عىل اجلانب الش��ـرقي من س��احة اإلمام عيل  --حالي ًا وبداية ش��ارع

اجلمهوري��ة .وهو ضم��ن املوقوفات العائدة للس��ادة آل البغدادي ،واملتويل هلا الس��يد
حممد مهدي بن الس��يد عيل بن الس��يد مهدي احلسيني البغدادي يشاركه يف التولية ابن

عمه املرحوم السيد حممد رضا السيد جواد بن السيد مهدي احلسيني كام تنص الوقفية
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املؤرخة يف 22رمضان س��نة 1302هـ املوافق لسنة 1884م .واخلان واسع ذو طابقني

حيتوي��ان غرف ًا كثرية ،ش��غلت غرف الطابق األس��فل حم�لات النداف��ة ،وبعد مدة من

األرسة
الزمن استبدلت هذه املهنة بمهن أخرى ،فرأيت عامل احلديد والشيلامن وباعة
ّ
وغريه��ا .وبع��د عام 2003م هدم اخل��ان وبني عىل الطراز احلديث س��وق البغدادي
الذي حيتوي عىل حمالت حديثة.
 -10خان الدهان:
جم��اورا حلوانيت اجلللجي��ة ،كان املتويل
ويق��ع ه��ذا اخل��ان يف ش��ارع اجلمهورية
ً

هل��ذا اخلان املرح��وم احلاج محيد الدهان ،وللخان بابان ،الباب األول يطل عىل ش��ارع
اجلمهورية والباب الثاين يطل عىل س��وق الصفارين اجلديد وعند مدخل الباب األول

يواجهه مقهى عباس منس��ـي ،تزين جدرانه صور امللوك والرؤس��اء وش��عراء كربالء
وش��خصياهتا .يتميز هذا اخلان بخاصية تنوع الصناع��ات واملهن والعادات والتقاليد

واملوروثات الش��عبية ،ولك��ن الصفة الغالبة هلذ اخلان هي تزاي��د عمل الدهن بأنواعه
احل��ر والنب��ايت ،إضافة إىل بيع األلبان واألجبان التي جتلبها النس��وة من باب طويريج،

وفيه بعض العطارين املتمرس�ين الذي��ن مل يقتصـر عملهم عىل بيع األعش��اب واملواد
الطبي��ة ب��ل هييئون للمواطن�ين احلاج��ات املنزلية اليومية كالس��كر والش��اي والقهوة
والنومي برصة والتوابل.
 -11خان القطب:
ويقع يف ش��ارع العباس بالقرب من دائرة الربق والربيد ويعود هذا اخلان للعالمة
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السيد عيل القطب املتوىف يف كربالء سنة 1322هــ 1904 /م واملدفون يف مقربة خاصة

يف صحن أيب الفضل العباس  ،--و اخلان واس��ع ذو طابقني وفيه غرف متعددة

ابتاعه املرحوم احلاج أمحد وشاح .ويف هذا اخلان ختزن التمور يف األيام االعتيادية فيام

يتحول يف مواس��م الزيارات إىل مسافر خانة ( فندق) حيل فيه الزائرون ،كانت تُعرض
املسـرحيات الشعبية فيه لكرب مس��احته؛ ويسمح لصاحب املقهى املجاور للخان ببيع

( السندوجيات) عىل املش��اهدين ،وكانت املقاعد األوىل ختصص للمسؤولني يف إدارة
الدول��ة والعائالت املعروفة .أم��ا الطابق الثاين فكان خيصص للنس��اء .وهذا اخلان ال
يزال قائ ًام ،يشغل دكاكينه أصحاب احلرف املختلفة ،ويف مدخله ( مقهى الزوراء) التي

يرتادها املوظفون املتقاعدون.

12ـ خان حممد رشيد اجللبي:
و يقع هذا اخلان يف ش��ارع العباس بجوار دار صاحبه ،تباع فيه احلبوب والتمور،

وكان احلاج حممد رشيد يعقد جملس تعزية يف ذكرى استشهاد اإلمام احلسني --

يف العش��ـرة األخ�يرة من ش��هر صف��ر يف كل عام ويف ذك��رى وفاة الرس��ول األعظم ـ
ص�لى اهلل عليه وآله ـ ،هييئ طعام ًا ويدعو فيه الس��ادة ورج��ال الدين والدولة والفقراء

ومل��ا تويف حل حمله ولده املرحوم احلاج حمس��ن الصايف .كان خان اجللبي واس��ع ًا وفيه

غرف متعددة ،وبعد توسيع شارع العباس  --هدم اخلان وشيد مكانه مصـرف

الرهون ،ويف اآلونة األخرية حتولت أمالك آل اجللبي إىل حوانيت جتارية وفرع ملرصف
الرشيد.
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13ـ خان آل ثابت :
يقع هذا اخلان يف س��وق الزعفراين املتفرع من ش��ارع الس��درة بمحلة باب الطاق،

وبالرغم من صغر مس��احته فه��و حيوي غرف ًا إليواء العوائل الفق�يرة ،وهو جمهز باملاء

زلت أذكر جيد ًا ومنذ
والكهرباء ويف إحدى زواياه اصطبل خليول السادة آل ثابت وال ُ
أكثر من نصف قرن كيف كان املرحوم السيد حممد عيل آل ثابت يمتطي صهوة جواده
يف اخلان املذكور وخيرج قاصد ًا بساتني آل ثابت عىل هنر الرشدية ،وال يزال هذا اخلان

ماث ً
ال للعيان ولكنه آيل للسقوط.
الفحامة:
14ـ خان ّ

ويقع هذا اخلان يف حملة باب الطاق مقابل محام غالم رضا والرقم املسجل عىل بابه

 26/28باب الطاق ،تباع فيه أكياس الفحم باجلملة ،وهو واسع الفناء تابع للمدرسة
املهدي��ة الدينية كام تنص الوقفية ،حيتوي عىل ثامين وأربع�ين غرفة ،كان مأوى للفقراء

وأبناء الس��بيل وهو وق��ف يعود ألرسة آل كاش��ف الغطاء النجفي��ة ،وكانت وارداته

تصـرف عىل مدرس��ة املهدية وكان اخلان واملدرسة حتت تصـرف املتويل الشاعر صالح
اجلعفري .ويف اآلونة األخرية باعه أوالد املرحوم صالح اجلعفري وعمروا املدرسة.
كام يمكن أن نحرص باقي أسامء خانات كربالء عىل النحو التايل:
خان الردم ،خان النواب ،خان السيد مرزا الوكيل ،خان احلاج رضا الفحام ،خان

عمش��ة ،خان أم�ين األطرقجي ،خان األنب��اري ،خان خزعل األنب��اري ،خان احلاج
ن��ارص الدوركي ،خان اجلصاصة ،خان العبيد ،خان حاج مكاوي ،خان الدهن ،خان
مجعي��ة باب طويريج ،خان الباش��ا ،خ��ان املخضـر ،خان احلاج ه��ادي الدخيل ،خان
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الشـرطة ،خان اجلمس ،خان عصفور ،خان اهلنود ،خان اهلتيمي ،خان احلاج نور اهلل،

خ��ان احلاج هادي ،خان القطب ،خان النقيب ،خ��ان الفحامة ،خان العربنجية ،خان

الصابوين ،خان مهدي اجلواد ،خان آل ثابت ،خان ركن الدولة ،خان عبد الرزاق املال
موس��ى ،خان املريزا صالح ،خان ابن هذال ،خان كش��مش ،خان دبو ،خان الدهان،

خان الس��يد حس��ن الثاين ،خان السيد حس��ن نصـر اهلل ،خان احلاج أغا نور اهلل ،خان

عفته ،خان املش��ـروطة ،خان سيد هاشم شاه األش��يقر ،خان البغدادي ،خان اجللبي،
خان س��يد مهدي خيمكة آل طعمة ،خان سيد عبد األمري الشامي ،خان حاج إبراهيم

البارودي ،خان العباجيي ،خان عيل عباس وخان احلاج محيد الدهان.

بعده��ا كان لبع��ض احلارضي��ن مداخ�لات وتعقيبات وإضاف��ات أمجعت فيها

آراؤهم عىل أن مدينة كربالء من املدن التي مت ّيزت بوجود كثري من اخلانات التي كانت
تستخدم ألغراض متعددة من أبرزها إيواء الزائرين والعوائل الفقرية .ومنها:
د .السيد عدنان آل طعمة :
لقد أضاف الس��يد س��لامن هادي آل طعمة اليوم ش��يئ ًا جديد ًا ل�تراث كربالء هو

التعري��ف بخاناهتا ،وإنني أذكر متاما أن بيت املس��جدية كان خان�� ًا من خانات كربالء

أرس فقرية كانت متتهن امله��ن احلرة ،كام ذكر بيدرو تكس�يرا الذي
وق��د كان تس��كنه ٌ
زار كربالء س��نه 1604م هذه اخلانات ثم واردر القنصل اهلولندي الذي اشرتى من

ّ
احلائري.إن هؤالء لدهيم
كربالء بعض املخطوطات من السيد عبد احلسني بن مساعد

خانات وبيوت ولكننا مل نعرف أماكنها.
األستاذ عيل عبود حسني أبو حلمة

ذكر الس��يد س��لامن هادي آل طعمة يف كلمت��ه عد ًدامن اخلانات مثل خان الباش��ا
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وغريه ،لكن هناك خانات مل يذكرها مثل خان املخرض.أين مكانه بالتحديد؟
األستاذ عبد احلسني خلف الدعمي
عرض لنا الس��يد سلامن هادي آل طعمة خليطا س��ينامئيا أعادنا من خالله إىل زمن

النقاء والصفاء زمن اخل�ير والعطاء املعامري والفكري ،فرتاث كربالء ارتبط ارتباطا
وثيق��ا بتوأمه من املدن العريقة ،وهناك مش�تركات كث�يرة يف التصميم والبناء املعامري

هلذه املدن ،و اخلانات س��ابقا تقوم بدور الفنادق حاليا ،وعرب مئات الس��نني توسعت

وتنوع��ت ليكون بعضه��ا خاص ًا لتخزين البضائ��ع التجارية وغريه��ا .وأنا أعتقد أن
احلركة العمرانية قد أجهزت عىل أغلب ذلك الرتاث.
األستاذ عبد الرزاق عبد الكريم اخلفاجي
فرصة مجيلة وس��عيدة أن تتبنى العتبة العباس��ية املقدسة الرتاث الفكري واملعامري

هل��ذه املدينة الذي نش��اهد اندث��ار الكثري منه .كام جي��ب البحث والتأكي��د عىل تراث
األش��خاص الذين قدموا الكثري ملدينة كربالء .أمتنى أن يكون هناك تعاون أكثر بيننا
وبني مركز تراث كربالء املقدسة خلدمة هذا الرتاث العريق.
األستاذ عبد السالم ميزر بندر املسعودي
أود أن أش�ير هنا إىل حديث اس��تقيته من أحد املسنني وبعض املصادر إىل أن عدد

اخلان��ات عىل الط��رق اخلارجية يقارب 99خانً��ا حيث تتواجد من خراس��ان إىل مكة

املكرم��ة  .مل��اذا ال ترمم هذه اخلانات فهي جزء من ال�تراث الوطني؟ ومن خالل هذه
األمسية أدعو مجيع املختصني لرتميمها واملحافظة عليها .
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األستاذ أمحد فاضل حسون املسعودي
واضحا قد تم مالحظته من خالل التجوال والعمل
عىل ما يبدو أن هناك اختال ًفا
ً

يف اخلان��ات بني خانات مركز املدينة الكثرية العدد وب�ين خانات الطرق داخل حدود
حمافظة كربالء من حيث املس��احة ومن حيث الوظيف��ة التي تؤدهيا تلك اخلانات ومن

حيث الطراز املعامري ،الس��ؤال  :ما هو االخت�لاف الدقيق بني تلك اخلانات وما هي

عوامل أنشائها وما هي الوظائف التي تؤدهيا؟

الس��يد س��لامن هادي آل طعمة إن الفرق كبري بن خان��ات املدينة وخانات الطرق

فمن حيث العدد خانات املدينة كثرية بينام خانات الطرق داخل املحافظة قليلة أما من

حيث املس��احة فإن خانات الطرق مساحتها أكثر بكثري من خانات املدينة وذلك لتوفر
املس��احات الواس��عة للبناء فضال عن احتياجها الحتواء أكرب عدد ممكن من النزالء يف

املناطق الصحراوية اخلالية ،حتى الطراز املعامري صمم بش��كل خمتلف حسب وظيفة
اخلان الذي يؤدهيا فخانات الطرق حتتوي عىل األواوين الس�تراحة النزالء ومساطب
عالية يف وسطها إلقامة الصالة وعقد اجللسات وإلقاء اخلطب.

ث��م طالب احلارضون بضـ��رورة احلفاظ عىل هذا الرتاث م��ن خالل وضع خطط

وآليات جادة وفاعلة تتش��ارك فيها الدولة ومؤسس��ات املجتمع امل��دين واملواطن كل

حسب امكاناته وحدود مسؤولياته.

أما املحور الثاين من األمس��ية فكان للس��يد مدير املركز وقد أوضح فيه من خالل

كلم��ة مفصلة أه��م أهداف مركز تراث كربالء التي س��عى منذ تأسيس��ه إىل حتقيقها،
ذاكر ًا أبرز نش��اطات املركز و مش��اركاته املتعددة والواسعة يف مجيع النشاطات الثقافية

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م
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واملعارض التي أقامتها وتقيمها اجلامعات واملعاهد واملؤسس��ات العلمية واألكاديمية
داخل مدينة كربالء وخارجها ،وقد كان معرض مركز تراث كربالء السنوي األول يف

منطقة ما بني احلرمني الشـريفني الذي عرضت فيه العشـرات من الصور الفوتوغرافية

واللوح��ات الزيتية والوثائق التارخيي��ة واألرشطة الفيديوية النش��اط األهم واحلدث
األبرز ،كام ذكر مش��اركات املركز يف بعض املعارض ومنها مشاركته يف معرض الطف

ال��ذي أقامته جامعة الكوفة للمدة  .2013 /12 / 30 -29ومش��اركته يف مهرجان

الكفيل السنوي الثامن الذي أقامته جامعة واسط ،و املشاركة يف املعرض الذي أقامته

حمافظ��ة النجف بالتعاون م��ع جامعة الكوفة ضم��ن فعاليات مؤمت��ر التعددية الدينية
ال��ذي ُعقد ي��وم  ،2014 /2 /20إضافة إىل مش��اركة املركز بثالث��ة بحوث يف مؤمتر

جامعة واسط العلمي السابع للمدة من  ،2014 /3 /13-12ومشاركته يف مهرجان

الزهراء الثقايف السنوي األول الذي أقامته جامعة كربالء يف املدة .2014 /4 /8-6
كام أش��ار الدكتور إحس��ان الغريفي مدي��ر املركز إىل حص��ول املركز عىل اآلالف

م��ن الوثائق التارخيية من األرش��يفني العث�ماين واهلندي من خالل س��فره إىل الدولتني
املذكورت�ين والبحث املضني يف أرش��يفهام عن كل م��ا يتعلق بمدينة كرب�لاء .معرج ًا
عىل أه��م إصدارات املركز من الكتيبات واملجالت التخصصية والثقافية العامة ذاكر ًا

أهم أبواهبا وموجها الدعوة لألس��اتذة والكتاب إىل املشاركة من خالل نشـر بحوثهم

ومقاالهتم بني دفتيهام .خامتا كلمته بالش��كر اجلزيل لكل من ل ّبى الدعوة وجتشم مشقة
احلضور داعي ًا للجميع بالسالمة و التوفيق.
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الندوة الثالثة
«الأطراف واملواكب احل�سينية القدمية يف كربالء»
20حمرم 1436هـ املوافق 14ت�شرين الثاين 2014م

26

مركز تراث كربالء

بمناس��بة حلول ش��هر األحزان ش��هر حمرم احلرام ومصادفة إقامة أمسية مركز

تراث كربالء الش��هرية الثالثة مع األيام العزائية لذكرى استش��هاد س��بط الرسول

األكرم ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ اإلمام احلس�ين وأهل بيته وأصحابه ـ س�لام
اهلل عليهم أمجعني ـ أقام املركز أمس��يته حتت عنوان (األطراف واملواكب احلس��ينية
القديم��ة يف كربالء) يف متام الس��اعة الثانية من عصـر ي��وم اجلمعة  20حمرم احلرام

1436ه��ـ املوافق /14ترشين الثاين2014 /م عىل قاعة اإلمام احلس��ن  يف
الصحن العبايس الش��ـريف  ،التي أدارها األس��تاذ أمحد فاضل املس��عودي الذي

رح��ب باحلضور وش��كرهم عىل تلبيتهم الدعوة للمش��اركة يف إحياء تراث مدينة
َّ
اإلم��ام احلس�ين  الذي حتتل منه املواكب والش��عائر واهليئات احلس��ينية ح ّيز ًا

كبري ًا ومه ًام ،فإحياء شعائر اإلمام احلسني هو إحياء لشعائر اهلل تعاىل ،فقد قال
ش��عائر اهللِ فإنهَّ ا ِم ْن َت ْقوى ال ُق ُل ِ
َ
وب﴾  /32احلج.
﴿ذلك و َم ْن يع ِّظ ْم
عز من قائل
َّ
َ
مبين ًا ّ
أن الش��عائر احلس��ينية يف مضموهنا وحمتواها وكذلك إحياء مآتم أهل البيت ـ

عليهم الس�لام ـ تعبرِّ عن احلب والوالء ألهل البيت عامة واإلمام احلس�ين
 خاصة ،ك�ما تُعدُّ اجتامع ًا للتداول يف األمور العقائدية والش��ؤون األخالقية
واالجتامعي��ة والتارخيي��ة ،والقضاي��ا ذات العالقة باألمور احليوي��ة واليومية التي

مجع كريم من األساتذة واملختصني واملهتمني
هتم املسلمني .وقد حضـر األمس��ية ٌ
ُّ
بالرتاث الكربالئي ،وهم ٌّ
كل من:السيد عدنان املوسوي عضو جملس إدارة العتبة

العباس��ية املقدسة واملش��ـرف عىل قسم الش��ؤون الفكرية والثقافية و احلاج طالل
البري عضو جملس إدارة العتبة العباس��ية املقدس��ة و الس��يد عقيل اليارسي معاون

رئيس قسم الشؤون الفكرية والثقافية و السيد حممد السيد عبد اهلل كاظم املوسوي
مس��ؤول شعبة االستفتاءات الش��ـرعية يف العتبة العباسية املقدسة و الشيخ حممود
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عب��د الرضا الص��ايف والدكتور محيد جميد ه��دّ و املدير التنفي��ذي ملجلة املصباح يف
العتبة احلسينية املقدسة .وغريهم .

وافتتحت الندوة بكلمة السيد مدير مركز تراث كربالء الدكتور إحسان سعيد

الغريفي والتي شكر فيها احلضور الكريم لتلبيتهم هذه الدعوة و هذا اللقاء املبارك

يف ه��ذا املكان املق��دس مبين ًا أمهية ذلك كون��ه جاء ليو ّثق جانب ًا مه�م ًا من جوانب

تاري��خ مدينة كربالء أال وه��و موضوع(األطراف واهليئات احلس��ينية يف كربالء)
آم ً
ال من خالل الندوة إحياء ذكر األس�ماء واآلثار والرجال الذين خدموا القضية
احلس��ينية وش��عائرها بمواقفهم البطولية الش��جاعة وتضحياهتم اجلسدية واملادية

عرب األزم��ات والعقبات التي واجهت الش��عائر احلس��ينية يف مراحل متعددة من
التاريخ ،فق��د عانت كربالء من اجلور والتهمي��ش واالضطهاد يف خمتلف نواحي

احلي��اة ،لذا نجد َّ
أن ك�ّم�اّ ً هائ ً
ال من احلقائق التارخيية والكن��وز املعرفية قد ُغ ِّيبت أو

ُدمرت ألغراض سياس��ية أو مذهبية أو غريها ،ومن هنا أدعوكم للمس��امهة معنا
يف توثيق تراث مدينة اإلمام احلسني --من خالل رفد مركز تراث كربالء بام
يتيسـر لكم من معلومات أو وثائق أو صور أو خمطوطات أو غري ذلك من وسائل
ّ
توثيق الرتاث وإحيائه.

لقد دأب املركز منذ تأسيس��ه قبل ثامنية عش��ـر ش��هر ًا عىل توثيق وإحياء تراث

كرب�لاء من خ�لال وحداته العاملة ومنه��ا وحدة اإلعالم الت��ي قامت بالزيارات
امليداني��ة إلجراء اللقاءات والتعريف باملركز يف كربالء وخارجها ،وإعداد وحترير

ب
جمل��ة الغارضية وهي جمل�� ٌة فصلي ٌة ثقافية حتت��وي عىل مواضيع متنوع��ة،
وترح ُ
ِّ
مهتم بالرتاث ومتنح أصحاب املقاالت التي قبلت للنرش
املج ّلة بمقاالتكم وبكل ٍّ
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مكافأ ًة مالية إضافة إىل مخس ن ٍ
ُسخ من العدد الذي نُرشت فيه املقالة.
أم��ا وحدة الدراس��ات ومهمتها إص��دار الكت ّيبات اخلاص��ة بمدينة كربالء ،و

إصدار جملة تراث كربالء الفصلية املحكّمة واملعتمدة ألغراض الرتقية العلمية يف

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،وأما أعضاء اهليئة التحريرية واالستش��ارية

للمجلة فهم نخبة ُمنتقاة من األساتذة املتخصصني يف اجلامعات العراقية مع نخبة
أخرى من أس��اتذة اجلامع��ات العربية واألجنبية من مصـر وتركيا وس��لطنة عامن

وترحب املجلة بالبحوث العلمية الرصينة وتس َّلم مبارشة إىل مقر املجلة،
واليمن.
ِّ

ويمنح ُّ
كل باحث نس��خ ًة واحدة من العدد الذي نشـر فيه بح ُثه ومكافأة مالية مع

قبول نرش.

أما وحدة األرش��يف فمهمتها أرشفة الوثائق واملخطوطات والصور واألفالم

الوثائقية ورس��م اللوح��ات الفنية ،ومتتلك هذه الوحدة ما يقارب ألف ًا ومخس�مائة
ٍ
ختص كرب�لاء جلبها املركز من بغداد وتركيا
ص��ورة تراثية ،وأكثر من ألفي وثيقة ُّ
واهلند ،ويمكنكم أن تش��اركونا يف التوثيق واألرش��فة يف هذه الوحدة من خالل

تزويدنا بالصور أو الوثائق القديمة التي ستعا ُد إليكم بعد استنساخها.

وأما وحدة املكتبة فتضم أكثر من ألف كتاب تراثي قام املركز بشـرائها ،إضافة

إىل الكت��ب التي أهديت من بعض األخوة املهتمني بالرتاث إىل مكتبة مركز تراث

كرب�لاء لتكون صدق ًة جارية هلم ،وتس��عى املكتبة إىل فهرس��ت ما حتويه من كتب

َ
ليس��هل عىل الباحث�ين البحث والتحقي��ق يف املواضيع الرتاثية ،كام تس��عى املكتبة
تضم
ضم��ن جدول أعامهل��ا املس��تقبلية إىل إصدار موس��وعة تراث كرب�لاء التي ُّ
الكتب املعن ّية بالرتاث الكربالئي إضافة إىل مكتبة الكرتونية.
َ
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وهناك بعض الوحدات التي يس��عى املركز لتفعيلها مثل وحدة االنرتنت التي

وضيفته��ا تفعيل موقع مركز تراث كربالء و وحدة الرتاثيات التي مهمتها البحث

تأثري
عن الشخصيات الدينية والعلمية والسياسية واألدبية والشخصيات التي هلا ٌ
اجتامعي يف املدين��ة وأصحاب احلرف واملهن ،واملعامل الرتاثية يف كربالء .و وحدة
ٌّ
اجلغرافية ومهمتها دراس��ة جغرافيا املدينة ،و وحدة التنس��يق واملتابعة والندوات
واملؤمت��رات ،و وحدة الط��ف التي مهمته��ا التحقيق والبحث يف ت��راث كربالء.
َ
يس��جل مايض كربالء ويوثق
ليكون مرجع ًا معلوماتي ًا
ويبذل املركز جهود ًا حثيثة
ِّ

تارخيها بام حيويه من تراث فكري وتراث معنوي ويس��تقبل الباحثني والدارس�ين
َّ
وكل املهتمني بالرتاث.

كام شهداملحور الثاين من األمسية كلمة احلاج رياض نعمه السلامن رئيس قسم

املواكب و الشعائر واهليئات احلسينية يف العراق والعامل اإلسالمي والتي جاء فيها:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
رب العاملني والصالة والسالم عىل من اختاره اهللُ رمح ًة للعاملني سيدنا
احلمدُ هلل ِّ

ونبين��ا حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهري��ن واللعنة الدائمة عىل أعدائهم أمجعني
من األولني واآلخرين.

َّ
إن م��ن أهم نتائج النهضة احلس��ينية املباركة ه��ي متهيد الطريق لألمة لكي

تن��ال حقوقه��ا وحريتها يف التغي�ير والتعبري ع��ن عقيدهتا وتطلعاهت��ا بكل حرية،

الرق��ي والتقدُّ م واإلصالح  .وبام أنن��ا نتحدث عن تعريف
واختي��ار طريقها نحو ُّ
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املواكب والشعائر احلس��ينية وباخلصوص تارخيها وتأسيسها ونشأهتا أو ُّد أن أشري
هنا إىل أن مدينة كربالء املقدس��ة كانت والتزال مدرس��ة الشعائر احلسينية ،ومنذ

تأسس��ت فيها س��بعة أطراف رئيس��ة لعزاء اإلمام
ما يربو عىل قرن ونصف تقريب ًا ّ
احلس�ين  هي :طرف املخيم ،طرف باب الطاق ،طرف باب الس�لاملة ،طرف
باب بغداد ،طرف باب اخلان ،طرف باب النجف ،وطرف العباسية .فطرف عزاء

مؤسس��يه احلاج
املخيم الذي يعدُّ من أقدم أطراف كربالء تأس��س 1865م ومن ّ

مح��د العو ّيد ومن ث��م أبنائه بالتتابع ونحن نتش��ـرف اليوم بكونن��ا عىل رأس هذه

اخلدمة املباركة ،أما طرف باب النجف فمن مؤسس��يه والقائمني عليه س��ابق ًا هم

عائلة أبو دگة وعائلة عوينات؛ أما طرف باب الطاق فهم آل جار اهلل وآل زنگي،

أما طرف باب الس�لاملة فكان احلاج ضايع واحلاج مش��عل وبعدهم الشيخ عباس
العل��وان وهو اآلن عىل رأس هذه اخلدمة الش��ـريفة ،أما طرف باب بغداد فالقائم

عليه املرحوم احلاج أمحد العواد وحالي ًا احلاج قاس��م العواد؛ أما طرف باب اخلان
ف��كان القائ��م عليه هو احلاج رش��يد احلمريي ومن بعده أبناؤه عب��د اخلالق وعبد

عيل؛ أما طرف العباسية فكان القائمون عليه احلاج كاظم العب ّيس ومريي العب ّيس
واآلن أبناؤه��م احل��اج حامد واحل��اج كريم هذه أطراف كربالء .كام تأسس��ت يف

كرب�لاء هيئات ومواكب جتاوز عمرها مئة عام منها موكب عزاء البلوش برئاس��ة
السيد عيل البلويش ،وموكب عزاء الص ّفارين برئاسة السيد محيد وجودي الصفار؛
وهيئة صنف القندرجية برئاسة بيت الالوندي.

تعد األطراف هي األم ومنها تفرعت بعض اهليئات واملواكب العزائية واخلدمية

التي نراها اليوم فقد تفرعت من طرف املخيم  -عىل س��بيل املثال -اهليئة الزينبية،
هيئ��ة املنتظ��ر ،عزاء الس��ودان ،هيئ��ة حبيب بن مظاه��ر وغريها في�ما بقي بعضها
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حت��ت مظلة األطراف .وجتدر اإلش��ارة إىل ّ
أن إحصائية مديرية رشطة كربالء عام

1974م ألط��راف وهيئات كربالء كانت( )37موكب ًا فق��ط ،أما املواكب الوافدة
م��ن باقي املحافظات يف الزي��ارة األربعينية فبلغ عدده��ا ( )148موكب ًا .أما اليوم
فقد جتاوز العدد السبعة آالف موكب عزائي وخدمي.

بعدها جاءت املداخالت والتعقيبات واألسئلة واملقرتحات من قبل احلارضين

الك��رام وكان أوهلا من قبل احل��اج طالل البري عضو جملس إدارة العتبة العباس��ية
املقدس��ة الذي تس��اءل فيه عن األطراف الرئيسة يف س��تينيات وسبعينيات القرن

املنصـرم ليجيبه احلاج الس��لامن بأن كربالء املقدس��ة هي مدينة الش��عائر احلسينية
وإضافة إىل أطرافها الس��بعة الرئيسة كان هناك ( )37موك ًبا حتى عام 1974م أي
قبل منع إقامة هذه الشعائر عام 1975م من قبل نظام البعث ،أما اليوم فقد وصل

عدد املواكب إىل( )1500موكب منه��ا ( )180موكب ًا عزائي ًا أما املتبقي منها فهي
هيئات خدمية.

ث��م مداخلة األس��تاذ عبد الرزاق عبد الكريم التي أش��ار فيها إىل وجود بعض

املامرس��ات الغريبة التي قد تس��ـيء إىل الشعائر احلس��ينية وخصوص ًا نحن نعيش
الي��وم ث��ورة يف اإلعالم واالتص��االت .ومن جانبه قال احلاج رياض الس��لامن أن

م��ا ق��ام به النظ��ام البائد من من��ع إلقامة هذه الش��عائر ملدة ( )35عام ًا تس�� ّبب يف
ح��دوث فجوة يف الذاك��رة وبالتايل إىل دخول بعض املامرس��ات التي نأمل أن يتم

تش��ذيبها لتالئم اهلدف الذي أقيمت من أجله ،وقد اختذنا بعض اإلجراءات هبذا

اخلصوص.

أما الدكتور فاضل جواد آل طعمة فقد تس��اءل عن اسم أول موكب يف كربالء
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ومتى تم تأسيسه ،مشري ًا إىل أن كربالء تأثرت بالكثري من الثورات واحلوادث عىل

مر التاريخ مما حيدو بنا إىل املزيد من البحث والتحقيق وداعي ًا األساتذة والباحثني
ِّ

واملختص�ين يف خمتلف اجلامع��ات واملعاهد العراقية أن يعطوا ذل��ك التاريخ ح َّقه

بحث�� ًا وحتقيق ًا أكاديميني .أما األس��تاذ حس�ين عيل اجلبوري فقال إنّ��ه يذكر جيد ًا
مش��اركته يف عزاء الطالب واملعلم�ين يف األربعينيات من القرن املايض ،وأنه كان

عزا ًء منظ ًام .

ويف إجابته عن س��ؤال املنتسب يف وحدة دراسات مركز تراث كربالء األستاذ

حس��ن املرس��ومي عن كيفية تنظيم املواكب احلسينية يف السابق قال احلاج رياض

الفحام وكانوا
الس��لامن :كان هناك جمموعة من اخليرّ ين منهم فال��ح البقال ورضا ّ
ينصب��ون خيم ًة قرب احلاج صاحب (أبو الس��اعات) وكان عمله��م طوعي ًا دون

مقابل ،كام أن أغلب املواكب كانت منظمة ذاتي ًا.

أما الدكتور محيد جميد هدّ و فأضاف أن تاريخ النياحة عىل اإلمام احلس�ين

منذ النص��ف األول من القرن الث��اين اهلجري أي عصـر اإلم��ام الصادق ثم

ّ
أن عض��د الدول��ة البوهيي كان خي��رج راج ً
ال إىل مرق��د الكاظمني  يف ذكرى

عاش��وراء واضع ًا الطني عىل رأس��ه و وجهه ومبدي ًا مشاعر احلزن واجلزع فتلحق
به اجلم��وع ،وكان ذلك يف النصف األول من الق��رن الرابع اهلجري ،ثم تطورت

هذه املامرسات يف القرن اخلامس اهلجري فكان يأيت أهايل رشق دجلة أو ما يطلق
عليه��م (أهل اهلي��س) من الكاظمية إىل كربالء ،وكان��وا يطوفون حول قرب اإلمام
احلس�ين  ، ثم اس��تمرت يف العهد الس��لجوقي يف القرنني اخلامس والسادس

اهلجريني  ،وكذل��ك يف عهد الدولة العثامنية .ولكن املعلومات املتوفرة عن تاريخ
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الرحالة ،ولكننا نسمع ممّن يكربنا سن ًا أن
دونه ّ
املواكب احلس��ينية قليلة جد ًا إالّ ما ّ

الس��لطات أيام االحتالل الربيطاين كانت تعري اهتامم ًا كبري ًا بمناسبة عاشوراء فقد

كان اجلنود(االنكليز) يتقدمون املواكب ثم يقفون قرب األبواب وال يدخلون إىل
الصحن الشـريف ،كام يذكرون أن صالح محام وهو مدير الشـرطة يف العشـرينيات

كان يلبس الكفن ويس�ير م��ع املواكب .ولكنن��ا بحاجة إىل أبعد م��ن ذلك لنربط
املايض باحلارض ،فنحن بحاجة إىل معرفة أول املواكب ومن هو مؤسس��ه وتاريخ
تأسيسه ،ونحن بحاجة إىل وثائق فال تاريخ بدون وثائق.

أما األس��تاذ سعيد رشيد زميزم فقد أضاف قائ ً
ال أن الوالة العثامنيني وبحسب

املصادر التارخيية كانوا قد منعوا إقامة الش��عائر احلس��ينية حتى هناية القرن الثامن
عش��ـر حيث جاء ٍ
وال من الفرقة البكتاش��ية وهو عيل رضا بكتاش وعندما وصل

إىل حدود العراق مع إيران اس��تقبله وفدٌ من الشيعة وقالوا له إننا نقيم مراسمنا يف

البس��اتني بعيد ًا عن السلطات فقال هلم من اآلن ستقيموهنا فوق السطوح ،لذلك
نرى َّ
أن أغلب املواكب قد ُأ ّسست يف القرن التاسع عرش.
ويف إجابته عن س��ؤال املنتس��ب يف وح��دة إعالم مركز تراث كربالء األس��تاذ

ك��رار ي��اس الفتالوي عن املامرس��ات الت��ي تقوم هب��ا املواكب احلس��ينية القديمة

بعدّ ها األصل قال احلاج رياض الس��لامن هي نفس املامرس��ات تقريب�� ًا إالّ ما ندر
منها ،وكذلك تسلس��ل األيام فاليوم السابع من املحرم كان وما زال خمصص ًا أليب

الفض��ل  وكذلك ختصي��ص بقية األيام ،أما عدد املواكب املس��جلة لدينا فقد
جتاوز (.)6650

ويف ختام األمسية اتَّفق احلارضون عىل أن املواكب والشعائر احلسينية وتارخيها
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مس��ؤولية اجلميع ،فهي تعكس واقع كربالء يف ِّ
كل زمن من األزمنة التي عاش��تها

كربالء بني حرب وحصار ومن ٍع إلقامة هذه الشعائر ،كام ّ
أن االهتامم هبا وإحياءها
هو تعظيم وإحياء لش��عائر اهلل تعاىل ،كام أوصوا بضـرورة التنس��يق مع اجلامعات

واملعاه��د العراقي��ة وخصوص ًا جامعة كرب�لاء من أجل ختصيص بعض رس��ائل
املاجستري وأطاريح الدكتوراه للبحث يف بعض املواضيع التي ختص تراث كربالء

وتارخيها املجيد.

النّدوة الرابعة
«املواكب احل�سينية القدمية واحلديثة يف كربالء»
� 26صفر 1436هـ املوافق 19كانون االول 2014م
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م��ن األمور التي يمكن مالحظتها عىل األفراد واجلامهري املؤمنة بمدرس��ة أهل

البي��ت أهنم يعيش��ون وضع ًا نفس��ي ًا وروحي�� ًا خاص ًا عندما يأيت ش��هرا حمرم

وصف��ر ،تنتاهب��م حال��ة عميقة م��ن احل��زن واألمل والتضحية واالس��تعداد للثورة
والتوج��ه إىل اهلل ،واإليامن بأن تطبيق اإلس�لام املحمدي العلوي احلقيقي بصورة

كامل��ة ه��و امللجأ واحل��ل ،وبذلك تعترب ه��ذه الذكرى بمثابة االس��تعراض احلي
والتدريب الواقعي لألمة يف طريق املس�يرة اإلس�لامية  ،ومن هنا نالحظ أن إقامة
تلك املواكب واهليئات احلس��ين ّية الكبرية يف س��بيل خدمة مجوع املؤمنني السائرين
إىل مرقد اإلمام احلسني .

موروثاتنا الثقافية واحلفاظ عليها من الضياع ،وإحياء تراث
ومن أجل توثي��ق ُ

أهل البيت ـ س�لام اهلل عليهم أمجعني ـ ،وتراث مدينة كربالء املقدس��ة .أقام مركز

تراث كربالء أمس��يته الش��هرية الرابعة حتت عن��وان (املواكب احلس��ينية القديمة

واحلديث��ة يف كرب�لاء) يف مت��ام الس��اعة الثاني��ة من عصـ��ر يوم اجلمع��ة  26صفر
1436ه��ـ املواف��ق /19كان��ون االول2014 /م عىل قاعة اإلمام احلس��ن 
يف الصحن العبايس الش��ـريف التي أدارها األستاذ أمحد فاضل املسعودي ،الذي

رح��ب باحلضور وش��كرهم عىل تلبيتهم الدعوة للمش��اركة يف إحياء تراث مدينة
َّ
مجع كريم من األس��اتذة واملختصني
اإلم��ام احلس�ين  ،وقد حضـر األمس��ية ٌ
واملثقفني واإلعالميني واملهتمني بالرتاث الكربالئي.

ج��اءت الن��دوة بثالثة حم��اور ،تضمن األول منها كلمة الس��يد مدير مركز

ت��راث كربالء الدكتور إحس��ان عيل س��عيد الغريف��ي والتي أكد فيه��ا عىل توثيق
اجلوان��ب املهمة من جوانب الرتاث احلس��يني ،وتوثيق امل��ايض واحلارض بصورة
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ش��املة لتكون هذه املو ّثق��ات مصدر ًا للباحثني واملهتم�ين ،ويف كلمته أيضا َّ
حث

الباحثني عىل مجع ما يمكن مجعه للمركز ولألمس��يات التي يقيمها املركز ،فاملركز

عىل اس��تعداد لطبع البحوث واملقاالت والكتب الرتاثية التي مل تُطبع ،وطلب من
ٍ
ِّ
حم��ب ل�تراث مدينة كربالء بذل اجله��د والتعاون مع املركز م��ن أجل اخلدمة
كل

العامة وإحلاق املركز بمراكز ال�تراث العاملية ،فباإلرصار والتصميم ،وبتوثيق ِّ
كل
ٍ
ُّ
املركز مكان ًة يشار إليها بالبنان ،ولكل فرد القدرة
سيحتل
معلومة تارخيية وأثرية،
ُ
عىل املس��امهة بتحقيق اهلدف السامي من أجل نشـر الوعي ،وتشجيع كل من لديه
معلومة تساهم يف حتقيق األهداف أن يسارع يف توثيقها من أجل احلارض واملايض
واملستقبل.

كام دعا الدكتور إحسان الغريفي إىل عدم إغفال هذه الدعوة ،ألن رفضها بمثابة

حاف��ز يف احلفاظ عىل الرتاث لكي
عق��وق األبناء آلبائه��م ،فيجب أن يكون لدينا
ٌ

ينتفع منه الش��باب ،فهو تراث األجداد الذي يعزز الروح اإليامنية ألبنائنا بمعرفة

م��ا خ َّلف أجدا ُدناّ ،
وإن عدم االهتامم بالرتاث بعدم احلفاظ عىل جوهره ،يس��اعد
عىل نس��يان املايض العريق ،مما يس��اعد عىل تدهور األوضاع وتسلط الطواغيت،
والزال جمتمعنا يدفع ثمن ًا غالي ًا لذلك.

وأخري ًا دعا الدكتور الغريفي كل األكاديميني لتشجيع الدراسات األكاديمية،

وحتقيق النصوص الرتاثية ،ومجع الوثائق ،وهتيئة الظروف أمام الباحثني لكي يتم

ربط املايض باحلارض.

أم��ا املحور الثاين من األمس��ية فكان بحث ًا تقدم به الش��يخ حممود الصايف وكان

ع�لى فقرتني ،األوىل :ح��ول تأس��يس املواكب احلس��ينية وواقع النظ��رة احلديثة،
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املوس��ع بني املواكب احلس��ينية ،حيث قدّ م الش��يخ يف مقدمة
والثانية :االنش��طار َّ

بحثه لنش��أة املأتم احلسيني ،وكيف أنه مل يكن ش��يئ ًا مستحدث ًا ،بل كان عند والدة

اإلم��ام احلس�ين  وحتديد ًا عندما هبط جربائيل عىل نبين��ا ـ صىل اهلل عليه وآله

وس��لم ـ وأخربه بام حيدث يف كربالء ،...ثم تطرق الش��يخ الصايف إىل مش��ـروعية
هذه املآتم وأس��اس ه��ذه الفكرة ،وكي��ف ّ
أن األئمة ـ عليهم الس�لام ـ قد عقدوا

املجال��س واملآتم لإلمام احلس�ين ،ولكن ليس��ت هبذه الصيغ��ة احلديثة ،فقد
تط��ورت بواقع النظرة احلديثة ،فمن القريض الذي كان ُيلقى إىل غري القريض ثم

إىل الش��عر الش��عبي وما إىل ذلك من مظاهر تعلقت باملجالس بعدم االكتفاء بذكر

رب موجه ًا ومعل ًام ألحكام الدين ،وحتى املنرب تطور يف
املص��اب فقط ،إذ أصبح املن ُ
احلجم والش��كل من مرتفع بس��يط وعادي إىل ٍ
دكة مرتفعة وغريها من التفاصيل

األخرى ،كام ش��مل التوس��ع أيض ًا لغات وهلجات التخاطبٌ ،
فكل يقيم املجلس

بلهجته اخلاصة ،واهلدف بيان مظلومية أهل البيت  ،وهذا ما يدل عىل نضوج
فمجلس ثم منشدٌ وما إىل ذلك،
الش��عائر( املآتم ،واملواكب ) وتطورها لألحسن؛
ٌ

عىل الرغم من كوهنا موجودة يف الس��ابق لكنها ليس��ت هب��ذه احلالة ،ففي احلارض
هناك املوعظ��ة وقراءة فضائل آل البيت ومظلوميتهم ِعرب املنرب واملنش��د ،وأصبح

تعظيمها من األمور املس ّلمة عندما تكون من تقوى القلوب ،وعدم خروجها عن

املش��ـروعية؛ إ ْذ ال يمكن اس��تغالل املنرب لغري هذه الفضائل وإالَّ أصبح كام وصفه

اإلمام زين العابدين  باألعواد.

املوس��ع بني املواكب ،فقد قال الش��يخ الصايف :هناك
أ ّما فيام خيص االنش��طار ّ

كثري من املواكب يف كربالء املقدس��ة ،وإن هذه املواكب تش��غل مساحات واسعة
أن كل ٍ
شرب يس��تغل هلذه املواكبَّ ،
من أرض هذه املدينة املقدس��ة ،حتى َّ
وإن تلك
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ٍ
تط��ور مس��تمر ،ولكن االنش��طار بني ه��ذه املواكب له أس��بابه ،منها
املواك��ب يف
اإلجيابية ،ومنها الس��لبية .أما اجلانب الس��لبي ،فبني ٍ
ينش��طر موكب
مدة وأخرى
ُ
ّ
خلالف يف الرؤى أوعدم انس��جام بني أصحابه ،وهذ الظاهرة ليس��ت صحيحة،
ومل ت ُق ْم عىل أساس.

ا ّم��ا اجلانب االجي��ايبّ ،
فإن هلذه املواك��ب دور ًا واضح ًا م��ن اجلانب اإلعالمي

بلف��ت نظ��ر الكثري من الش��عوب واألمم ،لذلك ن��رى خالل الزي��ارات املليونية

حضور الكثري من أديان وبلدان أخرى يعدّ ون تلك املامرسة ( باملارثون احلسيني)

أو ( الكرنف��ال احلس��يني ) وأي مارثون ه��ذا ،وما التجهيز هل��ذا التجمع ،لذلك
يطمح كل شخص أن يأيت إىل كربالء ويرصد هذه الظاهرة ،فض ً
ال عن بيان حجم

املناس��بة مما يرهب االعداء ّ
الن هناك من يرتب��ص بنا ،وخاصة يف مواقع التواصل
االلكرتونية.

وق��د كان لبع��ض احلارضين مداخ�لات وتعقيبات تعلق��ت باملوضوع ،ومن

هذه املداخالت تس��اؤل عن أول موكب نصب وإنّ��ه كان جلابر األنصاري ،ومن
بعده التوابني وهناك موكب النعي الذي جاء به بِش��ـر بن حذمل بعد عودة عيال آل
البيت من الس��بي ،وقد أجاب الش��يخ الصايف ّ
بأن أول من زار احلس�ين --

ي��وم األربعني هو جابر األنصاري ،وهذه الزي��ارة كانت بوصية من النبي ـ ـ.

في�ما طلب أح��د احلضور معرفة نتائج ما بعد األمس��ية ،وكيف ُن َف ّه��م املقابل هذه

الش��عائر ،وكيف تكون لنا رسالة إسالمية تؤثر يف املقابل ،إ ْذ جيب أن يكون هناك
مركز هام لرتاث كربالء حيتوي عىل معلومات مفصلة عن هذه الشعائر ( الصور،

املؤلف��ات ،البح��وث ،الفيل��م الوثائقي ) ،وقد أجاب الش��يخ الص��ايف بأن هناك
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مدون��ات للمواكب ،ويف كل س��نة هناك أعامل خمتلفة تقوم هب��ا املواكب واهليئات

وعىل خمتلف الصعد ومن بينها اجلوانب اإلعالمية .

ومحل��ت مداخل��ة أحد الباحث�ين الكالم عن فض�لات الطعام ،وم��ا يزيد عن

احلاج��ة ،وتوصي��ة الزائرين بع��دم التبذير ،وق��د أجابه الصايف ّ
ب��أن هناك جهات

متخصصة حلمل هذه الفضالت ،وع��دم اخللط بني فضالت الطعام والفضالت
األخرى .وأشار باحث آخر إىل احلقبة الزمنية من  2003-1991م ،حيث كانت

هذه املدينة زاخرة باملجالس احلسينية إالّ أهنا مل تو َّث ْق ،وقد أجابه الشيخ الصايف ّ
بأن
َ
ه��ذه املدة موثقة لديهَّ ،
وحمافل وأدعية ،لكن هناك مش��كلة عدم
وأن هناك جمالس
مساعدة أصحاب املواكب يف اجلانب التوثيقي حلسابات معينة..

املحور الثالث من األمس��ية كان للس��يد كامل الغريفي الذي قدم فيه بحث ًا عن

العزاء احلسيني ،متى قام؟ ،ومن أول من واسى؟ ،وبأي يشء واسى؟.

والسيرَ واحلديث بخصوص
حيث مجع الباحث بعض ما ورد يف كتب التاريخ ِّ
البدايات األوىل لعزاء اإلمام احلسني  إىل يومنا هذا ،وقد ابتدأ بمرور األنبياء ـ

عليهم الس�لام ـ بأرض كربالء ،وما حدث هلم يف هذه األرض .مشري ًا إىل أن أول

موكب عزاء كان لسليامن بن الصـرد اخلزاعي ،أما أول هدم للقرب الشـريف فكان

عىل يد هارون العبايس ،وما فعله املتوكل العبايس بقرب اإلمام وزواره.

مضيف�� ًا َّ
إن املواك��ب كانت موجودة بعد استش��هاد اإلمام احلس�ين  لكن

ليس بالصورة املوجودة عليها اآلن فاحلياة تتطور بتطور اإلنس��ان ،ولو رجعنا إىل

أحاديث أهل البيت  نجدهم يوصونا (أن نريب أبناءنا عىل جيل غري جيلنا )
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مش�ير ًا إىل وجود الكثري من التقطعات يف تاري��خ املواكب القديمة يف كربالء،

وذل��ك بس��بب حماربتها من قب��ل األمويني والعباس��يني وغريهم مم��ن تولوا زمام

الس��لطة ،لكن هذا االنقطاع ال يعني عدم وجود مواكب حس��ينية ،فهي موجودة
غ�ير أهنا مل تكن ظاه��رة يف الع َلن ،ومل يكن هناك من ِّيوثق ويس��جل هذه املواكب

وهذا التاريخ املش��ـرف ،فعندما نقول مل تكن هناك مواكب يعني أننا نظلم ش��يعة

أهل البيت  وحمبيهم؛ وخري دليل عىل وجود املواكب القديمة هي األش��عار
و القصائد التي كتبت يف تلك األوقات.

ك�ما بني الس��يد الغريفي أن��ه وبعد س��نة  276هـ ظهرت املواكب الرس��مية و

األطراف علن ًا ،ولكن ال توجد لدينا كتب أو وثائق تش�ير إىل أس�ماء هذه املواكب
وأس�ماء املسؤولني عنها ،ذاكر ًا بأن بعض املصادر التارخيية قد أشارت إىل ّ
أن أحد

األش��خاص املهمني قام بتعمري كربالء وأدخل هلا امل��اء وباقي اخلدمات األخرى
وعمل فيها الكثري ،فظهرت املواكب وتطورت بسبب اتساع املدينة وتطورها.

وق��د كان لبعض احلارضين مداخ�لات وتعقيبات اجتمعت آراؤهم فيها عىل
أمهية املواكب واملآتم احلس��ينية ،كام اتفقت عىل َّ
أن ِقدم هذه املواكب ِقدم اإلنسان

نفسه ،وعىل ذلك فالشعائر باقية وتتطور َّ
وإن هذه املواكب واملآتم آخذة باالزدياد

يف كل عام.
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الندوة اخلام�سة
«املدار�س الدينية القدمية يف كربالء املقد�سة»
 24ربيع الأول 1436هـ املوافق 16كانون الثاين2015م
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حتتل مدينة كربالء مكانة مرموقة وأمهية كبرية يف نش��ـر الثقافة العامة وبث العلوم
اإلس�لاميةإىل مجي��ع أرجاء املعمورة من خالل انتش��ار امل��دارس الدينية واملعاهد
العلمية املختلفة يف حمالّهتا وأزقتها التي كانت تزدحم بطلبة العلوم من شتى بقاع

األرض ،وملا هلذه املدارس من الدور املهم يف حياة املدينة الدينية والثقافية والعلمية
والع��امل اإلس�لامي أمجع أقام مركز تراث كربالء يف العتبة العباس��ية املقدس��ة يوم

اجلمعة  24ربيع األول 1436هـ املواف��ق /16كانون الثاين2015/م وعىل قاعة

اإلمام احلس��ن ـ  ندوته احلوارية الش��هرية اخلامس��ة حول (امل��دارس الدينية

القديمة يف كربالء) وقد حضـر األمسية عدد من السادة األجالّء واملشايخ الكرام
ومجع ٌ من املثقفني واإلعالميني والباحثني واملهتمني برتاث هذه املدينة املقدسة.

بعرافة األس��تاذ مصطفى هيل افتتحت األمسية بآيات من الذكر احلكيم تالها

القارئ حيدر جلوخان ،أعقبتها كلمة األمني العام للعتبة العباسية املقدسة سامحة
السيد أمحد الصايف «دام عزه» ألقاها بالنيابة السيد عدنان جلوخان والتي استهلها

مرحب ًا باسم األمني العام للعتبة العباسية املقدسة بالسادة واملشايخ من أهل العلم
ّ
والفضيلة وبجميع احلارضين وهم يف رحاب املوىل أيب الفضل العباس ـ صلوات

اهلل عليه ـ.

النب��ي ـ صىل اهلل عليه وآل��ه ـ مبعوث للناس كاف��ة ((يا أهيا
مش�ير ًا فيه��ا إىل أن
َّ

الرس��ول ب ِّلغ ما أنزل إليك من ربك)) لتبليغ هذه الرسالة العظيمة التي هي خامتة
الرساالت ،وألجل أن تستمر هذه الرسالة وحتيا وضع النبي ـ صىل اهلل عليه وآله ـ

بأمر اهلل تعاىل اثني عش��ـر وصي ًا ،فوجود األئمة هو رمحة جلميع الناس ،ألن العلم

ال يمك��ن أن يؤخ��ذ إالّ من منبعه الصحي��ح وهم أهل العلم الذي��ن اجتباهم اهلل
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سبحانه تعاىل ووضعهم حجج ًا له عىل اخللق من بعد النبي األكرم ـ صىل اهلل عليه

وآله ـ فأمر الناس أن يرجعوا إىل األئمة من بعد النبي ـ صىل اهلل عليه وآله ـ فالنجاة

والوص��ول إىل رضا اهلل س��بحانه وتع��اىل ال يمكن إالّ عن طري��ق حممد وآل حممد

ـ صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني ـ.

مؤك��د ًا َّ
وجهوا الن��اس بعدهم إىل أهل العلم
أن األئمة ـ صل��وات اهلل عليهم ـ ّ

وه��م العلامء الذين أسس��وا املدارس العلمية والثقافية أس��وة باألئمة املعصومني،

فإمامن��ا زي��ن العابدين ـ  بدأ بتأس��يس املراك��ز الثقافي��ة ،وكان يتخذ من بيته
ومسجد رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ جامعة لنشـر علوم أهل البيت ـ صلوات
اهلل عليه��م ـ ك�ما بدأ بالتألي��ف والكتابة فأ َّلف زبورآل حممد الصحيفة الس��جادية

ورس��الة احلقوق  ..وكان يأمر أصحابه أن يكتبوا ما يتعلمونه .فأئمتنا ـ س�لام اهلل

عليهم ـ كانوا يستخدمون املس��اجد مدارس لنشـر العلوم الدينية ،وكانت تأسس
احللقات الدراسية لتعليم املؤمنني علوم آل حممد ـ سالم اهلل عليهم ـ.

مضي ًف��ا َّ :
أن أهم ما يمكن أن هنتم به هو تأس��يس هذه املراكز الدينية والثقافية

ألن فيها إشعاع ًا لنشـر فقه وعلوم أهل البيت  . وأول ما بدأ الشيخ الطويس
بتأس��يس احلوزة العلمية األم يف النجف األرشف بدأت حلقات الدرس تس��تمر

وتنتش��ـر من��ذ ألف ع��ام و إىل يومنا هذا .الفت�� ًا إىل ّ
أن كربالء املقدس��ة هلا احلصة

أسس��ت بدورها لنشـر علوم أهل
الكربى يف إنش��اء املدارس الدينية العريقة التي ّ

البي��ت ـ صلوات اهلل عليهم ـ لذلك جيب عىل املهتمني يف هذا املجال أن يؤسس��وا
املدارس العلمية الحتضان الطلبة ودعمهم يف هذا املجال لكي يكونوا بذور ًا طيبة

لنش��ـر علوم أهل البيت ـ صلوات اهلل عليهم ـ .خامت ًا بدعاء اهلل س��بحانه تعاىل أن
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يوفق العاملني عىل تأسيس مثل هذه املدارس والساعني إىل حفظ تراثها الق ّيم.
بعده��ا ق��دّ م س�ماحة الش��يخ حمم��د ع�لي داع��ي احل��ق «دام توفيق��ه» بحث��ه

مرشف) وال��ذي جاء يف
املوس��وم(املدارس الديني��ة يف كرب�لاء تراث حض��اري ِّ
مقدمته:

ال نش��ك أبد ًا فيام كانت عليه مدينة كربالء املقدسة و ال تزال يف مكانه مرموقة
ِ
العاملني اإلس�لامي والعريب ،عرب التاريخ اإلنس��اين قدي�م ًا وحديث ًا .وال أريد يف
يف

بحث��ي هذا ْ
أتعم��ق يف هذا اجلانب فهو م�تروك للباحث�ين التارخييني من ذوي
أن َّ

أتطرق إىل املدة الزمنية التي عش��تها يف حيايت الدراس��ية
االختصاص؛ إنام أريد أن َّ
أدرس أو أ َد ِّر ُس
احلوزوي��ة العلمية يف املدارس الديني��ة ،ذاكر ًا املدارس التي كنت
ُ
فيها ،كش��اهد تارخيي عىل تلكم املدارس ،وأمهية هذه املدينة املقدسة التي ُأسست
فيها ُ
أول حوزة علمية يف العامل قبل أية مدينة أخرى .

وقد قس��م الش��يخ داعي احلق بحثه عىل ثالثة حم��اور كان األول منها (كربالء

املقدس��ة يف سطور) ومما جاء فيه أن كربالء فتحت عام 14هـ أي قبل 1432سنة.

م��ن قبل (خالد بن عرفطة) .وأول من ذكر اس��م كربالء ه��و النبي األعظم حممد
ـ ص�لى اهلل علي��ه وآله ـ عن طريق الوح��ي االهلي .وقد نعتها ـ ص�لى اهلل عليه وآله

ـ ب��أرض كرب ٍوبالء قبل دخ��ول العراق حضرية اإلس�لام .وذلك عندما أخربه
األمني جربئيل بأن اإلمام احلس�ين – -س��يقتل فيها .ذاكر ًا آراء بعض العلامء

واملؤلفني حول اس��م كربالء وأهنا منحوتة من (كور بابل)أي جمموعة قرى بابلية.
أو م��ن كلمت��ي (ك��ور ال) أي ح��رم اهلل املقدس .وأنهّ ��ا ن ُِعتت  -قدي�م ًا وحديث ًا-
بالغارضي��ة و نِينوى وعمورا و ش��اطئ الفرات .وبعد استش��هاد اإلمام احلس�ين
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 عام 61هـ أطلق عليها اس��م مش��هد احلس�ين  و مدينة احلس�ين  و

البقعة املباركة.

كام ذكر الش��يخ داعي احلق أن أول حوزة أسس��ت يف الدنيا هي حوزة كربالء
املقدسة ،قام بتأسيس��ها العامل الفاضل ،العالمة املدرس (محيد بن زياد النِينوي)-

بكس��ـر النون األوىل  -أي الكربالئي .حيث أقام هبا احللقات الدراس��ية العلمية.

والذي قال عنه آية اهلل الس��يد حمس��ن األمني يف كتابه (أعيان الشيعة) محيد بن زياد
ب��ن محاد من أهل نِينوى ،و نِينوى قرية جم��اورة للحائر وتويف عام 210هـ  .وقال
شيخ الطائفة يف كتابة (الفهرست) :ثقة كثري التصانيف روى األصول أكثرها وله
كتب كثرية عىل عدد ِكتب األصول ..

كام تشري املصادر التارخيية إىل أن اإلمام الصادق  هو أول مؤسس للحوزة

العلمي��ة يف كرب�لاء .حينام ذهب لزيارة جده اإلمام احلس�ين  واختذه مقر ًا له
يف (منطق��ة اجلعفري��ات) وتبعه للتلمذة عليه عدد غفري م��ن األعالم ،وكان 

يدرس��هم علوم أه��ل البيت ـ عليهم الس�لام ـ و بقي يف ذلك امل��كان مدة طويلة.
ومنها انتش��ـرت احلوزات العلمي��ة إىل احللة وقم والنجف وخراس��ان وغريها..

واهلل العامل.

أما املحور الثاين فكان (أعالم درس��وا يف كربالء املقدس��ة فأصبحوا قادة األمة

اإلسالمية يف العراق وخارجه) وفيه قال :مل نقصد أهنم مل يدرسوا يف غريها بل َّ
أن
تربة كربالء املباركة جذبتهم كام جذبت املاليني من أنحاء العامل يف ذكرى عاشوراء
اإلمام احلسني ـ  وذكرى أربعينه يف عامنا هذا.

ذاكر ًا أسامء هؤالء األعالم باختصار وهم كام ورد :
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 -1الس��يد إبراهي��م االصطهبانايت :ولد عام 1297هـ وت��ويف عام 1379هـ ،

درس عند أعالم كربالء منهم الشيخ حممد تقي الشريازي .وقد عارصته فوجدته

غاية يف الزهد و الفقاهة ـ قدس رسه الرشيف ـ.

 -2السيد أبو احلسن األصفهاين :ولد يف عام 1284هـ وتويف يف عام 1365هـ،

درس يف كربالء عند الزعيم الديني الش��يخ حممد تقي الش�يرازي ،ثم انتهت إليه

بعد أستاذه زعامة األمة ـ قدس رسه.

 -3السيد أبو قاسم اخلوئي :ولد عام 1317هـ وتويف 18صفر عام 1413هـ.

درس يف كربالء عند أعالمها :آية اهلل السيد حممد هادي اخلرساين ،وآية اهلل السيد
أغا حس�ين القمي .ث��م انتهت إليه الزعام��ة الدينية للعامل اإلس�لامي .حضـرت

دروسه يف الفقه فوجدته بحر ًا ال يساجل قدس اهلل نفسه الزكية.

 -4الس��يد أبو القاس��م الكاش��اين :ولد ع��ام 1299هـ وتويف ع��ام 1381هـ

8شوال .درس يف كربالء عند زعيم األمة الشيخ حممد تقي الشريازي و الكاشاين،

أصبح زعي ًام ديني ًا وسياسيا يف إيران ـ قدس اهلل رسه.

 -5امل�لا آغا الدربندي :ولد يف ع��ام 1210هـ وتويف يف عام 1282هـ .درس

يف كرب�لاء عن��د أعالمها منهم :صاح��ب الضوابط ،رشيف العلامء ،الس��يد حممد
املجاهد قدس اهلل أرواحهم.

 -6الس��يد زين العابدين الكاش��اين :ولد عام 1307هـ وت��ويف عام 1375هـ

12صفر .درس يف كربالء عند أعالمها منهم  :الس��يد إس�ماعيل الصدر ،الش��يخ
حممد تقي الشريازي ،السيد آغا حسني القمي .
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 -7الس��يد ش��هاب الدي��ن املرع�شي :ول��د يف ع��ام 1315هـ وت��ويف 7صفر

ع��ام 1411ه��ـ .درس يف كربالء عن��د أعالمها منهم  :آية اهلل الس��يد حممد هادي
اخلرساين ،آية اهلل السيد مريزا عيل الشهرستاين.

 -8الس��يد صادق الشريازي :ولد عام 1960هـ درس يف كربالء عىل أعالمها

منهم :آية اهلل الس��يد حممد الش�يرازي ،آية اهلل الش��يخ حممد الش��اهرودي ،آية اهلل

الشيخ يوسف اخلرساين .هو اليوم مرجع كبري يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة.

 -9الس��يد عبد احلس�ين احلجة :ولد يف كربالء 1290هـ وتويف عام 1363هـ

24حمرم .درس يف كربالء عند أعالمها :الشيخ حممد تقي الشريازي ،السيد حممد
البحراين ،السيد حممد هادي اخلرساين.

 -10الس��يد عبد احلس�ين رشف الدين :ولد عام 1290ه��ـ وتويف  10مجادى

اآلخ��رة عام 1377هـ .درس يف كربالء عىل أعالمها :الس��يد إس�ماعيل الصدر ،
الشيخ حسن الكربالئي.

 -11الش��يخ عب��د الكريم احلائري :ولد عام 1270ه��ـ وتويف  17ذي القعدة

ع��ام 1355هـ .درس يف كربالء ع�لى اعالمها :الفاضل االردكاين ،الش��يخ زين
العابدين املازندراين ،الس��يد حممد حسن الكشمريي .بعدها أصبح زعيم الطائفة
وأسس احلوزة العلمية بقم املقدسة.

 -12الس��يد عبد اهلل اخلوئي :ولد عام 1310ه��ـ وتويف عام 1378هـ .درس

يف كربالء عىل أعالمها :الشيخ عيل الشاهرودي،السيد عبد احلسني احلجة ،السيد

حممد هادي اخلرساين .ترشفت بالتلمذة عليه يف الفقه وكان بحر ًا ف َّياض ًا.
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 -13الش��يخ عبد اهل��ادي املازن��دراين :ول��د يف كربالء ع��ام 1261هـ وتويف

عام 1353هـ .درس يف كربالء عىل أعالمها :والده الش��يخ أبو احلس��ن ،الفاضل
االردكاين ،الشيخ زين العابدين املازندراين قدس رسهم .

 -14الس��يد عيل السيستاين :درس يف كربالء عىل أعالمها :السيد حممد هادي

امليالين ،الش��يخ يوسف اخلرس��اين ،الش��يخ حممد عيل س��يبويه ،هو اليوم املرجع

األع�لى للطائفة ،محى العراق واملقدس��ات من رش الدواع��ش املجرمني بإصداره
فت��وى اجله��اد الكفائ��ي يف الدفاع عن املقدس��ات و املثل الوطني��ة أدام اهلل بركاته

ووجوده .

 -15الس��يد حمم��د باق��ر احلج��ة :ولد ع��ام 1272ه��ـ وت��ويف 11رجب عام

1331ه��ـ .درس يف كرب�لاء عند أعالمها :منهم والده الس��يد أبو قاس��م احلجة،
أخوه السيد عيل احلجة ،الشيخ حممد باقر األصفهاين .

 -16الش��يخ حممد تق��ي هبجت :ولد عام 1334هـ وت��ويف عام 1441هـ 21

مجادى األوىل .درس يف كربالء عىل أعالمها :الش��يخ أبو القاس��م اخلوئي ،الشيخ
عبد اهلادي املازندراين السيد حممد إبراهيم القزويني.

 -17الش��يخ حممد تقي الش�يرازي :ولد عام 1256هـ وت��ويف  13ذي احلجة

عام 1338هـ .درس يف كربالء عىل أعالمها :الفاضل االردكاين ،الس��يد عيل تقي
الطباطبائي ،الشيخ زين العابدين املازندراين.

وكان موقف��ه الوطني الرائع ضد االحتالل الربيطاين للعراق قد ألقى احلامس

يف نف��وس الش��عب العراقي من أقص��اه إىل أقصاه ،يف ثورة ملحمي��ة رائعة (ثورة
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العرشين ) .
 -18الس��يد حممد تق��ي املدريس :ولد ع��ام 1364ه��ـ .درس يف كربالء عىل

أعالمها :الشيخ جعفر الرشدي ،الشيخ حممد الكربايس ،الشيخ حممد الشاهرودي

وغريهم.

وهو اليوم مرجع ديني يف كربالء ،يلقي دروس ًا عالية يف الفقه والتفسري حيضـره

مجع غفري من طلبة العلوم الدينية.

 -19الش��يخ حممد حس�ين كاش��ف الغط��اء :ولد ع��ام 1294هـ وت��ويف عام

1373ه��ـ  .درس يف كربالء عند اعالمها :الش��يخ حممد تقي الش�يرازي ،الس��يد

حممد الفشاركي ،كان زعي ًام وطني ًا وديني ًا كبري ًا قدس اهلل رسه الرشيف.

 -20الش��يخ حممد حس�ين النائيني :ولد عام 1277هـ وتويف عام 1345هـ .

درس يف كربالء عند أعالمها :الس��يد إسامعيل الصدر ،وبعدها صار من األعالم

يف أقطار اإلسالم قدس اهلل روحه الرشيفة .

 -21الش��يخ حمم��د اخلطيب :ولد ع��ام 1301هـ وت��ويف 1381هـ  .درس يف

كربالء عند أعالمها منهم :السيد عيل الشهرستاين ،السيد إسامعيل الصدر ،السيد

ودرست فيها مدة عامني.
حممد باقر احلجة .خترجت من مدرسته عام 1959م َّ

 -22الش��يخ حممد رضا األصفهاين :ولد عام 1305هـ وتويف سنه 1393هـ.

درس يف كرب�لاء عند أعالمها منهم :الس��يد مرزا عيل الشهرس��تاين ،الش��يخ عبد
اهلادي املازندراين ،الس��يد حممد هادي اخلرس��اين .تشـرفت بالتلمذة عليه يف الفقه
والعقائد والفلسفة فوجدته بحر ًا طافي ًا باملعارف اإلهلية ـ قدس رسه ـ.
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 -23الس��يد حممد رض��ا الروحاين :ولد عام 1338هـ وتويف س��نه 1418هـ.

درس يف كربالء عند أعالمها منهم :الس��يد آغا حسني القمي ،السيد حممد هادي
امليالين ،السيد زين العابدين الكاشاين قدس اهلل أرواحهم.

 -24الشيخ حممد الشاهرودي :ولد عام 1326هـ وتويف عام 1409هـ .درس

يف كربالء عند أعالمها منهم :والده الش��يخ عيل ،الس��يد حممد حس��ن القزويني،
الس��يد حممد هادي امليالين ،الشيخ حممد رضا األصفهاين .وقد تشـرفت بالدراسة

عنده يف اللمعتني والرس��ائل واملكاس��ب والكفاية والقوانني .وزاملني الكثري من
األفاضل ،منهم السيد صادق الشريازي دام ظله.

 -25الس��يد حمم��د الش�يرازي :ولد يف ع��ام 1347هـ وتويف ع��ام 1422هـ.

درس يف كربالء عىل أعالمها منهم :والده  ،الش��يخ حممد اخلطيب ،الش��يخ حممد
رضا األصفهاين ،الس��يد حممد هادي امليالين وغريهم .تش��ـرفت بالتلمذة عليه يف

الفقه و التفس�ير .رثيته بمرثية(ألف وزادت عىل ألف رسائله...وتلك أعجوبة يف

عامل العرص).

 -26الش��يخ حممد عيل س��يبويه :ولد عام 1313هـ وتويف 1391هـ .درس يف

كربالء عىل أعالمها منهم :والده الش��يخ عباس ،أخوه الش��يخ عيل أكرب ،الش��يخ
عب��د الكريم احلائري وغريهم .أصبح مرجعا كبري ًا يف كربالء.تش��ـرفت بالتلمذة
عنده فقها ،وأصوال ،وتفسري ًا ،ومكارم أخالق ـ قدس اهلل رسه الرشيف ـ.

 -27الس��يد حمم��د الفريوزآبادي :ولد ع��ام 1265هـ وتويف ع��ام 1345هـ.

درس يف كرب�لاء عند الش��يخ زين العابدين املازن��دراين ،والفاضل االردكاين .ثم
هاجر إىل النجف األرشف وأصبح من أعالمها الكبارـ قدس اهلل روحه الزكية ـ.
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 -28الس��يد حممد املجاهد :ولد عام 1180هـ وتويف عام 1242هـ .درس يف

كربالء عىل أعالمها منهم :والده السيد عيل صاحب (رياض املسائل) ،و الوحيد
البهبهاين ،والسيد حممد مهدي بحر العلوم .

 -29الس��يد حممد هادي اخلرس��اين :ولد عام 1297هـ وتويف عام 1368هـ.

درس يف كرب�لاء ع�لى اعالمه��ا منه��م  :والده الس��يد ع�لي  ،والش��يخ حممد تقي

الش�يرازي  .خترج عىل يده جمموعة كبرية م��ن األعالم  .وكان قطب رحى احلوزة

العلمية الكربالئية .زاملني نجله السيد آغا مهدي يف الدراسات العليا عند آية اهلل
السيد عبد اهلل اخلوئي وغريه.

 -30الس��يد حممد هادي امليالين :ولد يف ع��ام 1313هـ وتويف عام 1395هـ.

درس يف كربالء عند آية اهلل السيد آغا حسني القمي ،وكان مالزما له حتى وفاته.

ثم اشتغل بالتدريس فكان عامل ًا كبري ًا ومرجعا روحيا للحوزة العلمية الكربالئية.
زاملني نجله الفقيد حممد عيل يف الدراسات العليا للسطوح لدى أعالم كربالء.

 -31الس��يد حممود الش��اهرودي :ولد ع��ام 1297هـ وتويف ع��ام 1394هـ.

درس يف كربالء عند الش��يخ عيل الشاهرودي واختص به وصاهره .وبعد أستاذه

ص��ار مرجع ًا كب�ير ًا يف النج��ف األرشف .تش��ـرفت بحضـرته فوجدت��ه بحر ًا ال
يساجل ،ورجل تقوى وزهد قدس اهلل نفسه الزكية.

 -32الش��يخ مرتضـى األنصاري:ولد عام 1214هـ وتويف يف عام 1289هـ.

درس يف كرب�لاء عن��د أعالمه��ا منهم :الس��يد مه��دي الطباطبائي ،الس��يد حممد
املجاهد ،رشيف العلامء .برع يف الفقه و األصول فكتب املكاسب و الرسائل ،كان

املرجع املطاع قوي احلجة ثابتها ال يباري يف الفقاهة و االستنباط ـ قدس رسه ـ.
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 -33السيد مريزا مهدي الش�يرازي :ولد يف عام 1305هـ وتويف عام 1380

هـ  .درس يف كربالء عىل أعالمها منهم :أخوه الس��يد عبد اهلل ،الس��يد حسني خري
الدين ،السيد حممد هادي امليالين ،حممد تقي الشريازي ،السيد آغا حسني القمي.

كان مدرس ًا بارع ًا ومرجع ًا كبري ًا .كان يوم وفاته يوم ًا مشهود ًا ،وصاحت اجلامهري

وراء جنازت��ه (هتدم��ت واهلل أركان اهل��دى) وأقيم��ت جمالس الفاحت��ة عىل روحة

الطاهرة حتى يوم أربعينه .ترشفت بمحرضه مرار ًا.

 -34السيد هبة الدين الشهرستاين :ولد عام 1301هـ وتويف يف عام 1381هـ.

درس يف كربالء عند الش��يخ حممد تقي الشريازي قائد ثورة العشـرين واختص به
وكان رمحه اهلل الساعد األيمن ألستاذه يف إدارة شؤونه لتلك الثورة املباركة.

 -35الش��يخ يوس��ف اخلرس��اين :ولد عام 1313ه��ـ وتويف ع��ام 1397هـ.

درس يف كربالء عىل آية اهلل الس��يد آغا حسني القمي والزمه حتى وفاته ،تشـرفت

بالتلمذة عىل يده (فقه ًا وأصوالً وعقائد).

 -36أم��ا املح��ور الثالث فكان (امل��دارس الديني��ة يف كربالء املقدس��ة ٌ
تراث
حضاري ِ
درس
ٌّ
مشـرف) وفيه ذكر الشيخ داعي احلق بعض املدارس التي كان قد َ
درس فيها وهي:
أو ّ

أسست يف القرن الثالث اهلجري ،تقع يف شارع قبلة
 -1مدرسة ابن فهد احليلّ :

اإلمام احلس�ين ـ  .وفيها مرقد العامل اجلليل الشيخ أمحد بن فهد احليل املتولد

عام 757هـ واملتويف عام 841هـ (تعرضت للدمار بعد االنتفاضة الشعبانية).

أسس��ت يف س��بعينيات
 -2مدرس��ة اإلمام الصادق ـ  األهلية االبتدائية ّ :
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أسس��ها نخبة من أعالم
القرن املايض ،تقع يف ش��ارع قبلة اإلمام احلس�ين ـ ّ ،

كربالء مديرها :السيد مرتىض القزويني .وقد كنت معل ًام فيها.

 -3مدرس��ة الكتاب والع�ترة (لتخريج اخلطب��اء) :تقع يف ش��ارع قبلة اإلمام

أسسها سامحة املرجع الديني السيد حممد الشريازي ـ قدس رسه
احلسني ّ --

حيارض فيها :الس��يد كاظم القزويني  ،والس��يد مرتضـى القزويني ،إضافة إلدارته

هلا ،والش��يخ عبد الرضا الصايف ،وكاتب هذه الس��طور .وطالهب��ا نخبة طيبة من

خطباء وفضالء كربالء.

أسست يف عام 1270هـ وجددت يف عام 1370هـ .تقع
 -4مدرسة بادكوبةّ :

يف طاق الداماد بني احلرمني الرشيفني.

أسسها آية اهلل السيد آغا حسني الربوجردي ـ قدس
 -5مدرس��ة الربوجرديّ :

رسه ـ عام 1381هـ.

أسس��ت يف القرن الثالث عش��ـر اهلجري ،تقع يف ش��ارع
 -6مدرس��ة البقعةّ :

اإلمام عيل ـ  بالقرب من الفقيه األورع السيد حممد املجاهد ـ قدس رسه ـ.

أسس��ت عام 1388هـ بجهود العالمة اخلطيب الشيخ
 -7املدرس��ة احلسنيةّ :

وكنت أحد
حممد حسن النائيني .وتقع بالقرب من العتبة العباسية املقدسة شامالً.
ُ

مدريس الفقه واللغة العربية فيها.

 -8مدرس��ة حس��ن خان :تقع بالق��رب من العتبة احلس��ينية املقدس��ة الزاوية

أسسها الس��ـردار حس��ن خان يف حدود عام  1180هـ وكان
الش�مالية الش��ـرقيةّ ،
املتويل عليها :العالمة السيد عباس احلجة (رمحة اهلل).
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أسس��ها آية اهلل
 -9مدرس��ة حافظات القرآن احلكيم :تقع يف حملة باب الطاق ّ

الفقيه السيد حممد الشريازي ـ قدس رسه ـ يف سبعينيات القرن املايض.

 -10مدرس��ة حفاظ القرآن احلكيم :تقع يف ش��ارع قبلة اإلمام احلسني ـ 

أسس��ها آية اهلل الفقه الس��يد حممد الش�يرازي ـ ق��دس رسه ـ ،ومديره��ا :العالمة
ّ
اخلطيب الشيخ ضياء محزة الزبيدي .كان تأسيسها يف سبعينيات القرن املايض.

أسس��ها احلجة آية اهلل الش��يخ حممد
 -11مدرس��ة العالمة اخلطيب رس��ميةّ :

مدرس��ا فيها -
اخلطي��ب ـ ق��دس رسه ـ س��نة 1357هـ تقع يف حمل��ة املخيمُ ،
كنت ِّ

بعد خترج��ي منها  -ملدة عامني 1959-1958م .مديرها فضيلة العالمة الراحل
الشيخ عبد احلسني اخلطيب.

 -12مدرس��ة الزينبية :تق��ع بالقرب من العتبة احلس��ينية غرب�� ًا ،وكانت آهلة

بالط�لاب الروحانيني .من مدرس��يها الش��يخ جعفر اهلر املتويف ع��ام 1347هـ و
العالمة احلجة الشيخ حممد اخلطيب املتويف يف عام  1380هـ.

 -13مدرس��ة رشي��ف العلامء:تق��ع يف الزقاق املتف��رع من ش��ارع قبلة اإلمام

احلس�ين ـ  وإىل جانبه��ا يقع مرق��د فقيه عصـره العالمة الكبري آية اهلل الش��يخ
رشيف الدين حممد بن احلسن اآلميل املازندراين املتويف 1245هـ .

أسسها العالمة الش��يخ عبد احلسني الطهراين من ثلث
 -14مدرس��ة الصدرّ :

ترك��ة املرح��وم األمري مرزا تقي خ��ان الصدر األعظم املقتول ع��ام 1268هـ تقع
بالقرب من العتبة احلس��ينية املقدس��ة .ومن أساتذهتا :الش��يخ أبو القاسم اخلوئي

املتويف عام 1364هـ و السيد عبد الوهاب الوهاب املتويف عام 1322هـ.
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 -15مدرس��ة املجاهد :تم تأسيس��ها يف عام 1230هـ وتقع بالقرب من مرقد

املرحوم آية اهلل السيد حممد املجاهد تقع يف سوق التجار الكبري.

أسست عام 1287هـ تقع يف العباسية الشـرقية
 -16مدرسة مريزا كريم خانّ :

من أعالمها املرحوم الش��يخ عبد الزهرة الكعبي والش��يخ عبد اهلادي املازندراين
وآية اهلل العظمى الشيخ حممد رضا األصفهاين حيث كان يقيم يف مسجدها صالة

اجلمعة.

أسس��ها العالمة الش��يخ مهدي الش��يخ عىل آل كاشف
 -17مدرس��ة املهديةّ :

الغطاء عام 1284هـ .وتقع يف الزقاق املحاذي لديوان آل الرش��تي .من أعالمها:

العالمة الش��يخ عيل عيثان البحراين ،والش��يخ حمس��ن أبو احلب ،والشيخ حسني

البيضاين.

أسست سنة 1270هـ وتقع بالقرب من العتبة
 -18املدرس��ة اهلندية الكربىّ :

احلس��ينية املقدس��ة –قبيل طاق الزعفراين – حملة باب الطاق .تدرس فيها خمتلف

العلوم اإلس�لامية ،من أعالمها :آية اهلل الس��يد عبد اهلل اخلوئي ،وآية اهلل الش��يخ

حمم��د رض��ا األصفهاين ،آية اهلل الس��يد أس��د اهلل األصفه��اين .وكان املتويل عليها
العالمة الكبري الشيخ جعفر الرشدي.

أسست عام 1300هـ أوقفتها املؤمنة الصاحلة
 -19املدرسة اهلندية الصغرىّ :

(ت��اج حمل)اهلندية .تقع يف الزقاق املس��تخرج من ش��ارع اإلمام عيل ـ  خلف
مدرسة البقعة هدمت بعد االنتفاضة الشعبانية.

ك�ما قرأ الش��يخ قصي��دة بعنوان(مناغاة األط�لال) صور فيها حزن��ه الكبري ملا
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تعرض��ت له هذه الرصوح العلمي��ة من هدم وتدمري عىل أي��دي جالوزة البعث.
جاء يف مطلعها:

��ررت عىل م��دارس ص ٍ
فوة
ولقد َم
ُ
َ

ِ
امل��ع��ارف ك� َ
��ان ُال��ق��ي فيها
ِث � َق��ل

بعدها ذكر الش��يخ داعي احل��ق رشح ًا تفصيلي ًا لبعض امل��دارس التي قال إنه

عايشها يوم ًا بيوم ذاكر ًا غرف أساتذهتا وهي:

مدرس��ة (بادكوبة) املتألفة من طابقني والتي قال فيها قصيدة بعنوان(مدرس��ة

الروح) ،ثم املدرس��ة اهلندية الكربى التي دخلها يف ستينيات القرن املنصـرم طالب ًا

لدراس��ة املقدمات ذاكر ًا بعض ًا من أساتذته فيها وهم العالمة الكبري الشيخ جعفر

الرش��تي ،والش��يخ جعفر اليتيم ،والس��يد حممد رضا الكس��ائي ،والشيخ صادق
الواعظ ،والش��يخ هادي املعرفة ،والشيخ حممد رضا االصفهاين ،والسيد عبد اهلل
اخلوئي ،و الس��يد أسد اهلل األصفهاين ،والسيد مصطفى االعتامد ،وغريهم .وهي

تتألف من طابقني أيض ًا.

ثم ألقى الش��يخ داعي احلق قصيدة عبرَّ فيها ع��ن مدى حزنه عىل تلك املعاهد
التي كانت مفخرة م��ن مفاخر كربالء ،و َم ْعلَام كبري ًا من معاملها الثقافية .منها هذه
األبيات:

����ر ع�ل�ى ال����دي� ِ
���ار دي�����ار سلمى
أم� ُّ
ِ
ال���دي���ار ش��غ��ف��ن قلبي
ح���ب
وم���ا
ُّ

ِ
ف���وق خ��دي
�ت وأدم���ع���ي م��ن
ف��ق��ل� ُ

ِ
اجل���دار وذا اجل��دارا
ُاق � ِّب��ل ذا
ولكن حب من سكن الديارا
��ارت مل أط��ق فيها اختيارا
جت� ْ
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����ررت ع�ل�ى م�����دارس دارس� ٍ
����ات
م�
ُ
َ

وع��ن��ي وجهها احل��ان��ى ت��وارا

أال ُب���ع���د ًا ل��ق��وم هدَّ مـــــــــوها

وك��ان��ت للـــورى حق ًا منارا

بعدها ختم الشيخ داعي احلق حمارضته بالقول :لو سأل ٌ
سائل ما هو املطلوب؟

اجلواب دون شك سيكون :إعادة ما كان كام كان .

ثم جاءت املداخالت والتعقيبات من األساتذة احلضور والتي اتفقت عىل َّ
أن

خرجت الفقهاء والعلامء
لكربالء املقدس��ة السبق يف تأسيس املدارس الدينية التي ّ

األعالم الذين أناروا بعلومهم ُظ َل َم املجاهيل ،وكان أبرز هذه املداخالت للدكتور

عدنان آل طعمة ،الدكتور فاضل جواد آل طعمة ،األس��تاذ حس�ين عيل اجلبوري،

األس��تاذ عيل اخل ّفاف ،الدكتور نضري اخلزرجي ،الس��يد عباس احلس��يني ،الشيخ

حممود الصايف ،الدكتور ثامر مكي ،السيد حسني هاشم آل طعمة.
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الندوة ال�ساد�سة
«اجلمعية الإ�سالمية يف كربالء
1920 – 1918درا�سة تاريخية»
 2جمادي الأوىل 1436هـ املوافق � 20شباط 2015م
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مش��ـرف ،وملا ألهلها م��ن دور فاعل
بالنظ��ر مل��ا لكربالء من تاري��خ جهادي
ّ

ومؤث��ر يف جممل احلياة السياس��ية واالجتامعي��ة واالقتصادية للع��راق عىل امتداد

العقود الس��ابقة والق��رون املنصـرمة ،وخصوص ًا إبان حك��م الدولة العثامنية التي

كانت تعتاش عىل امتصاص دماء الش��عوب من خالل فرض سياس��اهتا التعسفية

وجباية الضـرائب التي كانت تثقل كواهل الناس ،وما أعقب حكمها من س��يطرة
اإلنكلي��ز عىل العراق بعد مواجه��ات وصدامات – رغم قل��ة اإلمكانيات املادية

والعس��كرية للعراقيني -حيث لزمهم ثالث س��نوات الس��تكامل احتالل العراق

م��ن اجلنوب(البصـرة) ع��ام 1914م إىل الش�مال (املوصل) والت��ي احتلوها عام
1917م ،وخ�لال ه��ذه الس��نوات املري��رة كان للكربالئيني حتركات سياس��ية و

دبلوماسية وعسكرية تكللت بتأسيس اجلمعية اإلسالمية الكربالئية عام 1918م
يف كربالء والتي كانت العقل املفكر لقيادة األحرار وتوحيد جهودهم نحو الثورة

(ثورة العش��ـرين اخلالدة) ..ولتس��ليط األضواء واألنظار ع�لى دور هذه اجلمعية

وأهم رجاالهتا واألسباب التي أدت إىل تأسيسها والنتائج التي ّ
متخضت عن هذا

التأس��يس أقام مركز تراث كربالء يف رسداب الكف يف العتبة العباس��ية املقدس��ة
ندوته السادس��ة يف متام الس��اعة التاس��عة من صباح يوم اجلمع��ة  2مجادي األوىل

1436هـ املوافق /20ش��باط2015 /م،وكانت بعنوان «اجلمعية اإلس�لامية يف

كرب�لاء 1918م1920 -م» للدكت��ور عدي حات��م عبد الزهرة املفرجي أس��تاذ
التاريخ احلديث واملعارص يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء .وقد
حضـرها مجع من الش��خصيات احلوزوية والعلمية واألكاديمية وعدد من املثقفني

واإلعالميني واألدباء من كربالء وبعض املحافظات.

اس��تهلت الندوة بآيات من الذكر احلكيم تالها القارئ فوزي حس��ن ،جاءت
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بعده��ا كلمة مدير مركز تراث كربالء الدكتور إحس��ان عيل س��عيد الغريفي التي
أش��ار فيه��ا إىل أن هذه الندوة هي السادس��ة من سلس��لة الن��دوات الدورية التي

يعقده��ا مركز تراث كربالء إلحياء جمد وتراث آبائنا وأجدادنا ،مضيف ًا ّ
أن كربالء

غنية وهي يف قلب كل مؤمن يف العامل وقد ُغ ّيب تراثها سنني طوال ،ولكن وبحمد
اهلل فق��د ُأتيح��ت لنا نافذة َّ
لنطل من خالهل��ا عىل تراث هذه املدين��ة املباركة ،الفت ًا

إىل أن موض��وع هذه الندوة مهم وهو من املواضيع التي يس��عدنا إحياءها لنعرف

مر هبا بلدنا
تاري��خ هذه املدينة املجيدة ،يف مرحل ًة من مراحل التاريخ الصعبة التي َّ

العزيز ،فقد س��عت الس��لطات الربيطانية عىل قمع إرادة الشعب يف االستقالل و
التحرر وكانت سياس��اهتا معادية لإلس�لام ولعقائدنا وأخالقن��ا وملثلنا وأعرافنا.
فقامت نخبة من العلامء األجالء بتأس��يس اجلمعية اإلس�لامية التي استمرت منذ

سنة 1920-1918م.

مش�ير ًا إىل ص��دور العددي��ن األول والث��اين من جمل��ة تراث كرب�لاء الفصلية

املحكم��ة ،إضاف��ة إىل ذل��ك إصدار جملة أرش��يف حض��ارة كرب�لاء ،ومعلن ًا عن

املس��ابقة الرتاثي��ة ألفضل مؤلف عن ت��راث كربالء ذاك��ر ًا اجلوائ��ز الثالث التي

ستُمنح للفائزين وهي ( )8ماليني و ( )5ماليني و ( )3ماليني دينار.

ملخصهَّ :
ال يف َّ
بعدها قدّ م د .عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي بحثه قائ ً
إن العراق

تعرض خالل احلرب العاملية األوىل عام 1914م إىل االحتالل الربيطاين ،وكانت

األوامر العس��كرية يف التحرك هلذا االحتالل قادمة م��ن حكومة (اهلند الربيطانية
الشـرقية) املؤمنة بسياس��ة االحتالل املبارش وربط املستعمرات بالنار واحلديد مع

هذه احلكومة التي ختتلف مع سياس��ة حكومة (لندن الغرب ّية -ومقرها القاهرة)-
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ا ُملتبنِّية لفلسفة سياسة االحتالل غري املبارش والتي جتعل يف مستعمراهتا حكومات

موالي��ة ،ول��ذا كان العراق حتت قبضة احتاللية قوي��ة أرادت ربطه باهلند ،وألجل
ذلك اس��تخدمت عش��ـرات السياس��ات اإلدارية والنفس��ية لتحقي��ق ذلك ومنها
ترتيب اس��تفتاء ش��كيل يف نوع احلكم الذي يريده العراقي��ون ،وكانت اإلجابات

محُ دّ دة مسبق ًا وهي االرتباط بحكومة اهلند الربيطانية ،لوال موقف رجال الدين يف
ٍ
مجعية
مدين��ة كربالء والنُّخبة املث َّقفة الذين وضعوا عصارة جهادهم وجهودهم يف
إس�لامية أخ��ذت عىل عاتقه��ا التصدي والرف��ض ،حيث اس��تخدموا مع املحتل

والتبصـُر ،عندما أفتوا بعدم جواز تويل زمام أمور املس��لمني
سياس��ة بالغة احلكمة
ّ
إالّ منهم وإليهم.

ذاكر ًا يف مقدمة البحثّ :
إن هذه الدراس��ة س�� َّلطت الضوء عىل مجعية إسالمية

دينية ،ودور رجاهلا املنقذ ملصري الش��عب العراقي الذي زرع الثقة بالنفس وعدم
االنقي��اد للسياس��ات األخ��رى ،ف��أرادت (اجلمعي��ة اإلس�لامية يف كرب�لاء) من

مقس��مة عىل أربعة
العراقيني االعتامد عىل أنفس��هم يف تقرير مصريهم .فالدراس��ة ّ

حماور :األول دراسة عن نشأة هذه اجلمعية وفلسفتها وأبرز األعضاء ا ُملنتمني إليها

تط��رق إىل االختبار األول هلذه
والظروف التي س��اعدت عىل ظهوره��ا .و الثاين َّ
اجلمعية ،وهو موقفها من سياس��ة االستفتاء الربيطاين يف العراق وناقش الوسائل

اإلداري��ة األخ��رى العاملة عىل إحكام حلقات الس��يطرة الربيطاني��ة عىل العراق،

وكان ه��ذا االختب��ار بمثاب��ة العام��ل الرئيس يف انبث��اق هذه اجلمعي��ة والتصدي

لسياسات بريطانيا يف العراق.

في�ما س�� َّلط املحور الثالث الضو َء عىل موقف الس��لطات الربيطانية من نش��اط
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اجلمعي��ة املتنام��ي وبخاص��ة بعدما أخ��ذت تتصدر العام��ل املق��اوم للربيطانيني
ٍ
فك��ري ُمتق��دِّ م .أم��ا املح��ور الرابع فكان ع��ن دور ونش��اط اجلمعية
وبأس��لوب
ٍّ

اإلس�لامية الكربالئي��ة يف ثورة العش��ـرين ،حي��ث ُيعدّ موقفها املحرك األس��اس

والفاع��ل يف توجيه العش��ائر والقوى املناهض��ة لالحتالل الربيط��اين ،وكان هذا
احلدث النهاية املبارشة للجمعية بس��بب سياسة الربيطانيني التي تعتمد إهناء مجيع

أشكال املقاومة يف العراق بام فيها اجلمعيات الوطنية.

املحور األول .

اجلمعية اإلسالمية يف كربالء (النشأة والتأسيس)-:

ُ
رج��ال الدين والنُّخب��ة املث َّقفة يف كربالء نوايا الربيطانيني السياس��ية بعد
أدرك

احل��رب العاملي ُة األوىل أوزارها ،فقد َّ
تبخرت الوعود الس��ابقة وألغى
أن وضعت
ُ
ٍ
نتخب
وطن��ي ُم
الربيطاني��ون حق��وق الش��عب العراق��ي وآمال��ه يف إقامة حك�� ٍم
ٍّ
و ُمس��تقل ،فبدأوا وعىل رأس��هم الش��يخ حممد تقي الش�يرازي بالتحرك الس��ـريع

إلحباط خطط الربيطانيني ،إذ عملوا عىل توسيع قاعدة املعارضة الشعبية للوجود
الربيطاين ،والقي��ام بتنظيم مضابط يف حركة متَّصلة ،وتعبئة الرأي العام وتنس��يق

اجلهود السياس��ية هبدف حتقيق االس��تقالل .أما الوس��ائل الت��ي اتَّبعوها لتحقيق
هذه األهداف فهي تش��جيع العمل عىل إنش��اء اجلمعيات اإلس�لامية للعمل عىل

إذكاء ال��روح الوطنية ،وعقد الندوات واالجتامعات الس��ـرية والعلنية يف كربالء
لكش��ف املخططات األجنبية الرامية إىل الس��يطرة عىل مق��دَّ رات وثروات البالد،

تأسست
وكان من أبرز وأهم تلك اجلمعيات (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) التي ّ
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يف كربالء أواخر س��نة  1918برعاية الشيخ (حممد تقي الشريازي) وبرئاسة نجله
وضمت يف عضويتها كل من (:الس��يد حممد عيل هبة الدين
الش��يخ (حممد رضا)،
َّ

الشهرس��تاين احلسيني ،والسيد حسني القزويني ،والس��يد عبد الوهاب الوهاب،
العواد ،الش��يخ عمر احلاج علوان،
والش��يخ أبو املحاس��ن ،والش��يخ عبد الكريم ّ

والش��يخ عبد املهدي قنرب) ،وكان من أهم أهدافها العمل ضد حكومة االحتالل
الربيطاين وحترير العراق وتأسيس حكومة مستقلة فيه .كام كان العمل يف (النهضة

اإلسالمية النجف َّية) التي أسسها السيد حممد بحر العلوم يف النجف عام.1917

وقد نش��أت عدة فروع (للجمعية اإلس�لامية الكربالئية ) يف العديد من املدن

ومناطق العشائر العراقية فكان هلا دور كبري يف نشـر فتوى الشيخ الشريازي (حرمة
انتخاب غري املسلم) يف مجيع أنحاء العراق والسيام يف مناطق الفرات األوسط ،كام

كان هلذه اجلمعية الدور الكبري يف إهناء الرصاعات واخلالفات بني رجال العش��ائر
والقبائ��ل العراقية ،إذ قامت بإجراء اتصاالت كثرية ومتواصلة فيام بينهم من أجل

توحيد الصف الوطني وتوجيهه نح��و قضية العراق األوىل واهلدف الرئيس وهو

االس��تقالل عن النفوذ األجنبي .فقد أخذت اجلمعية ممارسة الدورين االجتامعي

والسيايس يف نفس الوقت.

كانت هذه اجلمعية تعمل بس��ـر َّية تامة خوف ًا من عم�لاء بريطانيا ،ويف الوقت

ذات��ه كان هلا رجال من احلكومة يتعاونون معها وهم مقربون من رئيس��ها الش��يخ

( حمم��د رض��ا ) ،وكان هؤالء الرجال م��ن املوظفني الكب��ار يف الدولة مثل وكيل

متصـرف كربالء (خليل عزمي بك) ،وسيد مهدي احلسيني الذي أصبح فيام بعد

عض��و جملس النواب ،وكان هلؤالء دور كب�ير يف نقل أخبار وحتركات الربيطانيني
َ
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وخمططاهتم إىل اجلمعية للعمل عىل إحباط مجيع خمططات الربيطانيني.
عملت ( اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) عىل بث الروح الوطنية واإلسالمية

توزعها
بني أبناء الشعب العراقي ،واتضح ذلك من خالل املنشورات التي كانت ِّ

تضمنت عبارات وطنية مثل ( :حب الوطن من اإليامن ) ( ،للوطن
بني األهايل إذ ّ

تضمنت عبارات إس�لامية وقومية ،كام كانت اجلمعي ُة
نحيا وللوطن نموت ) ،كام َّ

ت��رى رضور َة االس��تفادة م��ن العامل ال��دويل لتحقي��ق أهداف الش��عب باحلرية
واالس��تقالل وخاص�� ًة تصـري��ح الرئيس األمريك��ي (وودرو ويلس��ن) صاحب
املبادئ األربعة عرش ومنها مبدأ حق تقرير املصري.

كبري يف نف��وس عامة الناس
كان لتل��ك األهداف والش��عارات واألدبيات ٌ
أثر ٌ

فنال��ت دع ًام كبري ًا من خمتلف طبقات الش��عب العراقي وبخاصة العش��ائر ،حيث
ْ
ِ
رسلت العديدُ من املضابط املؤيدة للجمعية ،ومن أبرزها مضبطة العشائر يف سوق
ُأ

الش��يوخ والتي عبرَّ ت عن دعم كبري للمرجع الشريازي و(للجمعية اإلسالمية يف
كرب�لاء) .ومل يقتصـر نش��اط ( اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء) عىل نش��ـر وتوزيع
املنش��ورات ،إنام توس��ع هذا النشاط إىل التنس��يق والتعاون مع اجلمعيات الوطنية

األخ��رى يف العراق وبخاصة مجعية ( حرس االس��تقالل) .حيث وصل مس��توى
التنس��يق ما ب�ين اجلمعيتني إىل احل��د الذي دفع بع��ض الباحث�ين إىل اعتبار مجعية

(حرس االس��تقالل) جز ًءا من ( اجلمعية اإلس�لامية الكربالئية) ،وكان أحد أهم

األهداف من هذا التنسيق والتعاون هو توحيد الكلمة ما بني الطوائف والقوميات

الس��نَّة والشيعة ،فنظمت ندوات للشعراء والو ّعاظ من كال
العراقية وبخاصة بني ُ
الطائفتني والذين أكدوا يف قصائدهم وأش��عارهم ع�لى رضورة االحتاد حتت راية
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اإلسالم ،ومن أبرز تلك القصائد هي قصيدة للشاعر حممد حبيب العبيدي وكان
السنة واجلامعة -حيث قال يف مطلعها:
من اإلخوة -أبناء ُ
ال ت��� ُق ْ
���ل ش��اف��ع��ي��ـ�� ًة زي��دي��ـ��ـ��ة

ال ت��� ُق� ْ
��ل ج��ع��ف��ري�� ًة حنفيــَّة

وه���ي ت��أب��ى ال��وص��اي��ة الغربية.

مج��ع��ت��ن��ا ال�ش�ري���ع��� ُة األمح���د َّي���ة

املحور الثاين.

موقف اجلمعية اإلسالمية يف كربالء من استفتاء احلكم يف العراق-:
يس��مى باالحتالل
أراد الربيطانيون وضع صيغة قانونية لربط العراق باهلند بام
َّ

املب��ارش من خالل القوات الربيطانية القادم��ة بأوامر حكومة اهلند الربيطانية ،فقد

أمرت هذه احلكومة يف الثالثني من ش��هر تشـرين الثاين لعام 1918وكيل احلاكم
امل��دين يف العراق (ارنولد تالبوت ويلس��ون) بإجراء اس��تفتاء يف ش��كل احلكومة

نصت عىل:
اجلديدة يف العراق وكانت أسئلة هذا االستفتاء قد َّ

 -1ه��ل ترغبون قي��ام حكومة عربية حت��ت اهليمنة الربيطاني��ة متتد من حدود

والية املوصل الشاملية حتى اخلليج العريب.

 -2هل ترغبون بتنصيب رئيس عريب عىل هذه احلكومة.
 -3و إذا كان األم��ر كذلك فمن هو الذي ترونه مناس��ب ًا بمنصب رئيس عريب

عىل هذه احلكومة.

فعقدت االجتامعات يف مباين رساي احلاكم الس��يايس يف الس��ادس عش��ـر من
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شهر كانون األول لعام  1918ألخذ اإلجابات ،وظهر آنذاك تردد بني العراقيني
عند توجيه تلك األسئلة ،فطلب عىل سبيل املثال أهايل كربالء من السلطات مهل َة

ثالث��ة أيام لكي يتداولوا يف األمر ،وهي امل��دة التي وافق عليها الربيطانيون ،فعقد
األهايل اجتامع ًا يف دار السيد (حممد صادق الطباطبائي) وثم يف دار املرجع الديني
الش��يخ (حممد تقي الش�يرازي) فوضع جواب واحد ال غ�يره وهو الطلب بإقامة

حكومة عربية مس��لمة يرأس��ها أحد أنجال الشـريف (احلسني بن عيل) .ويبدو أن
هذا الرأي هو من مؤثرات (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء).

كان(ارنولد تالبوت ويلسون – نائب احلاكم امللكي يف العراق )-ينظر إىل هذا

التخوف من قيام األهايل بنشاط ُيعرقل خطط
توجس وحذر ،بسبب
ّ
النشاط نظرة ّ

الربيطانيني يف العراق  ،ولذا أصدر أوامره بضـرورة كون النتائج ُمرضية لسياس��ة

ُ
رجال
حكوم��ة اهلن��د – الربيطانية،وأول م��ن صدَّ ه��ذه الرغبات واألوام��ر هم
اجلمعية اإلس�لامية ،وعىل رأسهم املرجع الش��يخ (حممد تقي الشريازي) إذ أفتوا

بأنّ « :
كل من يرغب يف حكومة غري مسلمة من الناس ٌ
مارق عن الدين» ،وبسبب
ه��ذه الفت��وى أصبح هناك ترد ٌّد م��ن األهايل يف إعطاء ر ٍّد يتجاوب مع االس��تفتاء

بس��بب قيامهم بالتحريض عىل رفض االس��تفتاء ،وبس��بب موقفه��م هذا اعتقل
الربيطاني��ون يف  1متوز  1919مجل ًة من الناس من أه��ايل كربالء للضغط وفرض

اإلرادة األجنبية .وقد س��عى الشيخ الش�يرازي للكشف عن تزوير االستفتاء عن

طريق مراس��لة احلكومة األمريكي��ة التي ضغطت عرب مب��ادئ الرئيس األمريكي
(وودرو ويلسن) ملنح االستقالل للبلدان التي كانت خاضعة للدولة العثامنية.

كتب الش��يخ الش�يرازي رسالة بتاريخ  13ش��باط  1919وأرسلها إىل السفري
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األمريكي يف طهران ،حاججه باملبادئ التي أعلنتها الواليات املتحدة وخاصة بند
ٍ
ِ
( تقرير املصري ) ،وطلب منه املس��اعد َة يف
تشكيل حكومة عربية إسالمية ،كام بينَّ
املرجع الشريازي يف رس��الته أن الربيطانيني خيدعون الرأي العام بعناوين احلرية،
وجدد الش�يرازي يف هناية الرسالة دعوته إىل احلكومة األمريكية بالتدخل ملساعدة

الشعب العراقي عىل حتقيق طموحاته.

ويف ذات الش��هر أي ش��باط ،1919كتب كل من الش��يخ الش�يرازي و شيخ

تضمنت
الش��ـريعة األصفه��اين رس��الة إىل الرئي��س األمريك��ي وودرو ويلس��ن
َّ

ذات املطالب املذكورة يف الرس��الة األوىل التي تم إرس��اهلا إىل الس��فري األمريكي
يف طه��ران ،وأضافوا عليها أن بريطانيا إذا أرادت احلامية أو االنتداب عىل العراق

فعليها أن تأخذ رأي املجلس الوطني ا ُملنتخب.

رس مراسالت الشيخ الشريازي مع الواليات املتحدة
وربام تساءل البعض عن ِّ

حصـر ًا دون الدول العظمى األخرى؟.

نعتقد أن مرد ذلك يعود ألسباب عديدة ،األول :هو إعالن الرئيس األمريكي

وودرو ويلس��ن ملبدأ حق( تقرير املص�ير) ،و الثاين :هو كون الواليات املتحدة ال

تزال دولة غري اس��تعامرية عىل العكس من بريطانيا وفرنس��ا ،أما الس��بب الثالث:
فهو التأثري املتبادل ما بني الواليات املتحدة وبريطانيا ،بسبب تنامي قوة الواليات
املتحدة العس��كرية واالقتصادية يف تلك املرحلة ،مما جعل السياس��يني الربيطانيني
يعتقدون بإمكانية ظهورها بقوة عىل الس��احة السياسية الدولية يف مرحلة الحقة،

ومن شأهنا أن تؤثر عىل القرارات الربيطانية.

ٍ
بشكل مبارش ،فتم تنظيم
مل ترد الواليات املتحدة عىل رسا َلتي الشيخ الشريازي
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ع��دة مضابط وعرائض ُأرس��لت إىل الش��ـريف حس�ين بن عيل (مل��ك احلجاز)،

ليسلمها هو بدوره إىل اللجنة األمريكية .وكان من أبرز تلك املضابط هي مضبطة

ُ
رجال (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) وتم االتفاق عىل اختيار
كربالء التي أعدَّ ها

الش��يخ حممد رضا الش��بيبي إليصاهلا إىل احلجاز ،حيث غادر الشبيبي النجف يف
مت��وز  ،1919ووصل إىل احلجاز بعد ش��هر ،وأهم ما تضمنت��ه هذه العرائض هو
التذكري بمبادئ الرئيس األمريكي ويلسن ومن أبرزها مبدأ ( حق تقرير املصري).
املحور الثالث.

رد الفعل الربيطاين عىل نشاط اجلمعية اإلسالمية يف كربالء-:

بع��د وف��اة املرج��ع الدين��ي األع�لى يف النج��ف الس��يد حمم��د كاظ��م اليزدي

(الطباطبائي ) يف  30نيسان  ،1919أصبح الشيخ حممد تقي الشريازي هو املرجع

الديني األعىل ،وكان نش��اطه السيايس بارز ًا من خالل إصداره الفتاوى وتأسيسه
ودعم��ه للجمعيات السياس��ية الوطنية يف الع��راق .فتحرك الربيطانيون سياس��ي ًا

باجتاه الش�يرازي حماولني اس��تاملته بطريقتني األوىل هي طريقة الرتغيب ،والثانية

الرتهي��ب وكان��ت اجلمعية واقع��ة حتت كال االجتاه�ين .فقد ح��اول الربيطانيون
استغالل حادثة وفاة السيد اليزدي للتقرب من الشيخ الشريازي واستاملته إليهم،

فأرس��ل قائممق��ام احلاكم املدين يف العراق هاول برقية تعزية للش��يخ الش�يرازي

كثريا من مظاه��ر التم ُّلق والتز ُّلف
بتاري��خ  5أي��ار  ،1919وتضمنت هذه الربقية ً
واملدح والثناء للش�يرازي ورجال الدين اآلخرين ،فقد حاول الربيطانيون كس��ـر
شوكة (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) باحتواء الراعي األول واألخري هلا أال وهو
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املرجع الش��يخ حممد تقي الش�يرازي ،فف��ي حزيران ،1919ذه��ب نائب احلاكم

املدين للعراق ويلس��ن إىل كربالء بنفس��ه للقاء الش�يرازي ،وكان(ويلسن) يتقن
اللغة الفارس��ية فتحدث هب��ا ،فبدأ بإث��ارة العناوين الطائفية مع الش�يرازي حينام

ال ( ش��يعي ًا ) ليكون ( كليدار) مراقد األئمة يف سامراء بدالً
طلب منه أن يعني رج ً
الس��ني ) ،غري أن الش�يرازي رفض ذلك ،بعدها حاول (ويلس��ن)
من الكليدار ( ُ
أخذ موافقة الش�يرازي عىل املعاهدة التي كانت تسعى بريطانيا لعقدها مع إيران،

كام طلب منه التدخل لوقف املقاومة املس��لحة الت��ي كانت تبدهيا القبائل اإليرانية

القاطنة جنوب إيران ضد القوات الربيطانية ،لكنه فشل يف هاتني املحاولتني أيض ًا.
وعندما فش��ل يف ذلك ،انتقل إىل الضـرب عىل الوت��ر القومي بإثارته املوضوع

اإليراين لكن الشريازي أحبط هاتني املحاولتني وانتهت حماوالت ويلسن مجيعها

بالفشل .وبعد فشل مجيع أساليب الرتغيب التي اتبعها الربيطانيون مع الشريازي،
انتقل��وا إىل أس��اليب الرتهيب ،حيث اعتقلت الس��لطات الربيطانية س��تة أعضاء

بارزي��ن م��ن ( اجلمعية اإلس�لامية الكربالئي��ة ) يف  2آب  1919وه��م ( :حممد
ع�لي الطباطبائ��ي ،حممد مهدي املول��وي ،حممد عيل أبو احلب ،طليفح احلس��ون،

عب��د الكريم العواد ،عمر احلاج علوان) وتم نفيهم مجيع ًا إىل اهلند ،فكتب الش��يخ

الش�يرازي رس��الة احتجاج إىل ويلس��ن يف  5آب  1919طالب ًا منه إخالء سبيلهم

وواصف�� ًا إياهم(بأهن��م مل يفعل��وا ش��يئ ًا س��وى املطالبة السياس��ية بحق��وق البالد
املش��ـروعة) ،لك��ن ويلس��ن رفض إطالق رساحه��م واصف ًا إياهم باملش��اغبني،

وأهنم يقومون بـ «تش��ويش أفكار الناس ضد احلكومة الربيطانية» ،عند ذلك قرر

الش�يرازي مواجهة هذا التحدي عن طريق التهديد باهلج��رة إىل إيران لكي ُيفتي

م��ن هناك باجلهاد ضد الربيطانيني ،ويبدو أن الش��يخ الش�يرازي اختار إيران ألن
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بريطاني��ا كانت عىل وش��ك عقد معاهدة مع رئيس وزراء إي��ران ( وثوق الدولة )
حتص��ل فيها عىل امتيازات ومصالح اقتصادية وعس��كرية كث�يرة يف إيران وبالتايل

فإن تنفيذ الش��يخ الشريازي لتهديده وهجرته إىل إيران وإعالنه اجلهاد هناك يعني
رجح أن
نسف كل اجلهود التي بذلتها بريطانيا هبدف التوقيع عىل املعاهدة ،ومن ا ُمل َّ
يكون الشريازي أراد من وراء ذلك إيصال رسالة إىل بريطانيا بأنه قادر عىل هتديد
مصاحلها يف العراق وإيران مع ًا.

قام��ت بعده��ا بريطانيا بمناورة سياس��ية أخ��رى من أجل امتص��اص النقمة،

فأرس��ل ويلس��ن مبلغ�� ًا كبري ًا من املال إىل الش��يخ الش�يرازي بي��د معتمده حممد

حس�ين خان الكابويل ،لكن الش��يخ الش�يرازي رفضه ،كام تم نق��ل حاكم كربالء

امليجر بوفل إىل قضاء طويريج و ُعني بدالً عنه حممد خان هبادر امللقب بـ ( املريزا
حمم��د البوش��هري) وهو م��ن أصل إيراين ومن تالمذة الس�ير ب��ريس كوكس يف

السلك السيايس.

وبالرغ��م من تلك اخلطوات التي قامت هبا بريطانيا إالّ أن الش��يخ الش�يرازي

اضطرت الس��لطات
وأرص عىل إط�لاق رساح املنفيني ،عند ذلك
مل ُيغ�ير موقف��ه
َّ
َّ
الربيطانية إىل التنازل عن قرارها الس��ابق وأفرجت ع��ن ا ُملبعدين الذين عادوا إىل

س��جله الش��يخ
دياره��م يف كانون األول  ،1919وكان هذا أول انتصار س��يايس
َّ
الشريازي عىل السلطات الربيطانية بتحرير رجال اجلمعية اإلسالمية.
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املحور الرابع.

مجعية النهضة اإلسالمية الكربالئية وثورة العرشين-:

أصي��ب املجتمع الكربالئ��ي باإلحباط إثر عقد (مؤمتر س��ان ريمو) يف إيطاليا

يف اخلامس والعش��ـرين من ش��هر نيس��ان لعام 1920بس��بب وضع العراق حتت

ضم العراق إىل املس��تعمرات
االنت��داب الربيطاين ،والذي ّ
صوره العراقيون جمرد ّ

الربيطاني��ة واحلكم املب��ارش ،ومنهم رج��ال اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء الذين
أخ��ذوا العمل ع�لى مواجهة االحتالل الربيط��اين ،باالتفاق م��ع النُّخبة املثقفة يف

مدين��ة النجف وبغداد ،والقوى العش��ائرية .حيث كانت النخب��ة املثقفة يف مدينة
النجف غري قادرة عىل ممارس��ة نشاطها بش��كله الكامل يف املدينة بسبب تداعيات

ثورة النجف  1918وإعدام خرية شباب هذه املدينة ،مما أجرب النجفيني والفراتيني
من العشائر عىل نقل نش��اطهم إىل مدينة كربالء والتعاون مع اجلمعية اإلسالمية.
وسبب اختيار مدينة كربالء يرجع إىل:

 -1وجود اجلمعية اإلسالمية يف كربالء.
 -2التأث�ير العاطف��ي الدين��ي التي تتمتع به مدينة كربالء عىل عش��ائر وس��ط

العراق وجنوبه وبالتايل إمكانية جعل هذه املدينة قاعدة للنشاط السيايس الوطني.

 -3تقبل أهايل مدينة كربالء النش��اط السيايس وهذا راجع إىل جهود اجلمعية

اإلسالمية يف كربالء.

 -4قرب مدينة كربالء من بغداد والنجف وبالتايل إمكانية التعاون الس��يايس

بني تلك املدن.
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وم��ن خالل ذل��ك يظهر لنا ب��أن (اجلمعية اإلس�لامية يف كرب�لاء) يف موقفها

الس��يايس أصبح��ت ا ُملحرك الفاع��ل للحركة الوطني��ة يف الع��راق ،حيث و ّفرت
عنارص الثورة من زعيم ديني يس��تظلون بعباءته نشاطهم السيايس ،كذلك وجود
نخب��ة وطنية كربالئية متعاونة مع وطنيي النجف وبغداد ،فض ً
ال عن تعاون بعض

شيوخ العش��ائر الفراتيني .فقرر بعض زعامء العشائر وعىل رأسهم السيد (علوان

الي��ارسي) بتاري��خ  16نيس��ان  1920التع��اون التام مع (اجلمعية اإلس�لامية يف

كرب�لاء) وبخاصة توزيع منش��ور بتوقيعه يأمر بالوحدة ومجع الش��مل والتس��اند

يف كل امله��ام وجع��ل يوم اجلمعة يوم الش��عب  ،تع َّطل فيه املكاس��ب و ُيرتك البيع

والرشاء  ،وتنصب املنابر يف الس��احات ليتبارى اخلطباء فوقها بام يس��تلزم اإلثارة
والتحريض .وقررت (اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء) بتاريخ  20نيس��ان 1920

التعاون مع النخبة البغدادية املثقفة وأرس��ل البغداديون احلاج (جعفر أبو التمن)
وس ُبل
إىل كربالء يف األول من شهر أيار عام  1920ملعرفة مستوى احلركة الوطنيةُ ،

التعاون مع احلركة الوطنية الكربالئية ،وش��يوخ عشائر الفرات األوسط ،وعرف

ذلك االجتامع (اجت�ماع كربالء يف  1أيار  )1920والذي تك َّلل بالنجاح إذ وصل

األمر بأهايل كربالء نعت الربيطانيني بالكفار والصليبيني ،وزاد هذا املؤمتر احلركة
الوطنية يف كرب�لاء قوة ورصانة باتفاق النخبة املثقفة ورجال الدين والعش��ائر يف

تنسيق العمل الوطني؛ وكل هذا العمل بفضل اجلمعية اإلسالمية الكربالئية.

كان شيوخ العشائر من الفرات األوسط وجنوب العراق يأتون لزيارة العتبات

املقدسة ،واإلقامة يف مدينة كربالء ،فيستغلوهنا باللقاء مع رجال اجلمعية اإلسالمية

الكربالئية ،وهؤالء الش��يوخ والسادة هم السيد (حمسن أبو طبيخ ،نور اليارسي،
وعبد الواحد آل س��كر وش��عالن أبو الچون) ال يتوانون عن االجتامع حتى دون
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املرجع الديني الشيخ (حممد تقي الشريازي ) يف سبيل مناقشة واقع احلركة الوطنية،
مثل اجتامعهم يف منزل السيد (أبو القاسم الكاشاين ) الواقع قرب احلرم احلسيني

املقابل لش��ارع الس��درة يف الثالث من ش��هر أيار عام  1920والذي تبعه يف الليلة
التالية عقد اجتامع يف دار السيد نور اليارسي الذي يقع يف (حملة السالملة) وأثمرت

االجتامعات عن رضورة إعالن الثورة .وناقش املجتمعون يف اجتامعاهتم مشـروع
القيام بعمل مسلح ضد االحتالل الربيطاين ،و ُبغية معرفة رشعية عملهم أرسلوا

مش��ـروعهم إىل املرجع الديني الشيخ حممد تقي الشريازي بتاريخ الرابع من شهر

فجوز مش��ـروعهم ،وكان الوس��يط بينهم نجل الشيخ حممد تقي
أيار عام َّ 1920
الش�يرازي الشيخ حممد رضا .وبذلك استطاعت (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء)

التجم��ع من النُّخبة
مج��ع احلرك��ة الوطنية من وس��ط العراق وجنوبه ،ف��كان هذا
ُّ
املثقفة وش��يوخ العش��ائر ورجال الدي��ن ،وقد اتفقوا عىل اس��تخدام أداة املواجهة
وه��ي الثورة املس��لحة .وق��ام أعض��اء (اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء) بإرس��ال

دع��وات إىل أه��ايل كربالء حلضور االحتف��االت واملناس��بات يف صحني العتبتني
املقدستني ،وكانت تلك االحتفاالت هتدف إىل حتريض وحتشيد الناس ،وتعبئتهم

ضد االحتالل الربيطاين ،ووصل األمر إىل إرسال (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء)

يف  4حزيران 1920مضبطة إىل الربيطانيني تطالب باس��تقالل العراق ،وتش��كيل
جلنة تنظيم املظاهرات برعاية الش��يخ(حممد رضا الشريازي) وقد استضافت هذه
اللجنة رج ً
ال ذا هنج ثوري وهو الشيخ حممد مهدي اخلالصـي فخطب يف الصحن
اهلمم ملقاومة
احلسيني الشـريف يف 21حزيران 1920خطب ًة ثورية استنهض فيها
َ
الربيطانيني وإخراجهم من البالد.

أزعج��ت ه��ذه التطورات السياس��ية التي صنعه��ا أهايل كرب�لاء الربيطانيني،
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فاختذوا إجراءات عس��كرية أرضمت مش��اعر العامة ،إذ أم��ر وكيل احلاكم املدين

يف العراق ارنولد تالبوت ويلس��ون حاكم مدينة احللة السيايس بويل بالذهاب إىل
مدينة كربالء واختاذ تدابري عسكرية تكسـر شوكة (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) و
تشدد قبضة الربيطانيني ،فدخل بقوة من السيارات املصفحة واملدافع والرشاشات

فطوق��ت املدين��ة بغلق مداخله��ا وخمارجها وه��دد باقتحامها أو تس��ليم مجلة من
َّ

أهاليها املثريين للنش��اط الوطني ،وهم(الشيخ حممد رضا الشريازي  ،الشيخ عبد
الكريم العواد ،حممد ش��اه امللقب باهلندي ،أمحد القنرب ،الش��يخ هادي آل كمونة،
الش��يخ كاظم أبو ذان ،الس��يد حممد عيل الطباطبائي ،الش��يخ عمر احلاج علوان،

إبراهيم أبو والدة ،عبد املهدي القنرب ،الس��يد أمحد البري ،عثامن العلوان ،والس��يد
حممد عيل (هبة الدين) احلسيني الشهرستاين ) فأمرهم الشيخ حممد تقي الشريازي

بالذهاب والتفاوض [ويبدو أهنا اخلشية عىل املدينة من بطش الربيطانيني ] فذهبوا
يف اليوم التايل باس��تثناء (السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني الشهرستاين) بسبب

إصابته بالرمد ،وعند حضورهم اهتمهم بويل بالنشاط ضد الربيطانيني فاعتقلوهم

ونفوهم إىل جزيرة هنجام يف اهلند .وهذا العمل كان ش��ديد الوطأة عىل (اجلمعية

فتوجه س��ادة وشيوخ عش��ائر الفرات األوسط إىل مدينة
اإلس�لامية يف كربالء)َّ ،
كرب�لاء يف زي��ارة النصف من ش��عبان  1338هـ واملص��ادف  28حزيران1920

م ملناقش��ة التطورات السياس��ية يف اعتق��ال ونفي مج ٍع من أه��ايل كربالء وبخاصة
الش��يخ حممد رضا الش�يرازي وكان رجال الفرات األوس��ط هم السادة( :علوان
الي��ارسي ،كاط��ع العوادي ،هادي زوي��ن ،حممد رضا الصايف ،حمس��ن أبو طبيخ.

والش��يوخ عبد الواحد آل س��كر ،جمبل الفرعون ،علوان احلاج س��عدون ،عبادي
احلس�ين ،مرزوگ العواد ،شعالن العطية ،سعدون الرس��ن ،شعالن أبو الچون،
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غثيث احلرجان وش��عالن اجلرب) واجتمعوا يف دار الس��يد أيب القاس��م الكاشاين

املالصقة للصحن احلس��يني الشـريف من جهة باب السدرة ،وتبعه اجتامع آخر يف
دار الشيخ حممد تقي الشريازي وحضـره من النجف الشيخ عبد الكريم اجلزائري

ومن بغدادحممد جعفر أبو التمن وقد أقسم املجتمعون عىل حترير العراق وختليصه

تنس��يق مس�� َّلح للقيام بالثورة] ألن املجتمعني خططوا
من الربيطانيني [ويبدو أنه
ٌ

للثورة ويف نفس اليوم كتبوا كتاب ًا إىل حاكم (الشامية والنجف) نوربري ،يطالبونه
باإلفراج عن نجل الش�يرازي ورجال (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) وإالّ القيام

بالثورة املسلحة .وهذا تصـريح باملقاومة الشعبية املسلحة.

وكانت هذه العوامل جمتمعة قد س��اعدت ع�لى تصاعد احتقان اجلامهري ،فبعد

يومني م��ن هتديد العش��ائر ،ويف الثالثني من ش��هر حزيران ع��ام 1920انطلقت
رشارة الث��ورة م��ن مدينة الرميثة التي حس��مت سياس��ات املامطلة ب�ين العراقيني
والربيطاني�ين ،وأصبحت العش��ائر العراقي��ة بمثابة الذراع العس��كري للوطنيني
الذين اختذوا من كربالء مركز ًا لنشاطهم ،فشكّلت يف مدينة كربالء حكومة حملية،

وعمل��ت (اجلمعي��ة اإلس�لامية يف كربالء) عىل تس��خري كل م��ا يف املدينة لصالح

الث��وار بتاريخ  7مت��وز  1920ع�لى حامية طويريج العس��كرية،
الث��ورة ،فس��يطر ّ

وامتد تأثري الثورة إىل معظم مدن وقرى وأرياف الفرات األوس��ط التي حارصت
احلاميات الربيطانية وسيطرت عليها ،وأرسل الثائرون يف  24متوز 1920مندوب ًا

عنهم اسمه (جدوع أبو زيد) إىل عشائر اجلنابيني يف املحمودية وزوبع يف الفلوجة

اس��تنهض مههم ودعاهم للمش��اركة يف الثورة وعرض عليهم فتوى الشريازي يف
اجلهاد ،وكتاب اس��تنهاض اهلمم بتوقيع الس��يد (هبة الدين الشهرس��تاين) فأثمر
األم��ر إذ وافق الش��يخ خضـر العايص من عش�يرة اجلنابيني ،وذه��ب الثائرون يف
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مدين��ة كربالء إىل معاون احلاكم الس��يايس حمم��د خان هبادر وطلب��وا منه التنازل

عن إدارة املدينة ،فطلب منهم يومني وكان ينوي اس��تغالهلام لالس��تعداد ملواجهة
احلرك��ة الوطنية ،فخرجت مظاهرة تندد به وتذ ّمه فاضطرت تلك اإلدارة للهرب
إىل احلامية الربيطانية يف املس��يب يف  25مت��وز  ،1920ودفع هذا احلدث (اجلمعية
اإلسالمية يف كربالء) االحتفال وإطالق األهازيج ،ويف اليوم التايل اجتمع رجال
احلرك��ة الوطني��ة يف دار الش��يخ حممد تقي الش�يرازي ملناقش��ة إدارة مدينة كربالء

وحفظ األمن واالتفاق عىل تنصيب ش��خصية م��ن احلركة الوطنية معروفة بثقلها
العش��ائري ،وهوالس��يد حمس��ن أبو طبيخ متصـرف ًا ملدينة (طويريج ) يف  6ترشين
األول .1920

ويف سياق استعراض الباحث ألبرز االستنتاجات التي توصل إليها بحثه بني

مجلة أمور منها.

مر
أوال :ظهرت (اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء) بس��بب املرحلة الصعبة التي َّ
هب��ا العراق بعد االحتالل الربيطاين الس��يام بعد معرفة نواي��ا الربيطانيني عىل ربط

الع��راق باهلند وفرض سياس��ة احلكم املبارش ،ومن دواع��ي الظهور هلذه اجلمعية

روجوا عنها خالل
كشف زيف مواثيق الوعود الربيطانية وادعاءاهتم الكاذبة التي َّ
احلرب .لذا أخذت ث ّلة من رجال النخبة املثقفة الواعية يف مدن الفرات األوس��ط
والتع��اون مع ش��يوخ العش��ائر املتعاطفني معهم بتش��كيل مجعية إس�لامية وطنية

يقودها مرشد ديني وهو الشيخ (حممد تقي الشريازي ) وكان أعضاؤها الفاعلون
هم من أهايل كربالء والنجف ومقرها يف كربالء بسبب توفر الظروف اجليدة هلذه
املدينة من قيادة النش��اط الس��يايس للعراق بعد مخول مدينة النجف بس��بب قسوة
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الربيطانيني عىل أهلها بسبب انتفاضة النجف  ،1918واستطاعت اجلمعية اهليمنة
السياسية عىل مدن الفرات األوسط بل كان هلا من يسمع ويستجيب من العراقيني

كافة عن طريق البيانات واملنشورات والفتاوى ،لذا يرى الباحث أن هذه اجلمعية

هي اس��تكامل لنشاط اجلمعية اإلس�لامية يف النجف التي تأسست يف النجف عام
 1917والتي قامت بانتفاضة عارمة يف النجف عام  1918وكانت سبب ًا يف هنايتها

بسبب إعدام رجاهلا يف الكوفة عىل مشانق الربيطانيني.

ثانيا :كانت الوسائل التي استخدمتها (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء ) ملواجهة

االس��تفتاء الربيطاين وس��ائل واعية ومتقنة ُّ
ت��دل عن دراية عالي��ة عندما واجهت

الفك��ر بالفكر لصال��ح العراقيني .فعندما أراد الربيطانيون من مضابط االس��تفتاء

جواب ًا واحد ًا يتامش��ى مع سياس��تهم وهو رب��ط العراق باهلند كان��ت املفاجأة من

جواب اجلمعية املؤثر وهو الرغبة بحكومة عربية يرأس��ها أمري هاشمي ،وكان رد

الربيطاني�ين عني ًفا متث��ل باالعتقال والتهميش والنفي ،وكان أس��لوب رد اجلمعية
بالغ الوعي واألمهية عندما اتصلت بالدول الكربى وعرضت قضيتها أمام الرأي

العام العاملي ،واس��تكامالً هلذا النهج الواعي أع��دت اجلمعية مضبطة متفق ًا عليها
وأرس��لت يف آب  1919الشيخ(حممد رضا الشبيبي) إىل احلجاز تطالب بحكومة

عربية يرأسها أحد أنجال الرشيف احلسني بن عيل اهلاشمي ،وهو دليل عىل وعي

ودقة عمل هذه اجلمعية.

ثالثا :كان موقف الربيطانيني من سياس��ة (اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء ) قد

متحور حول حماوالت بائس��ة يف كس��ـر هيبة رجال اجلمعية اإلسالمية الكربالئية

باالس��تاملة أو الرتغيب ،ويف أوق��ات أخرى الرتهيب والتحذي��ر ،وكلها مل تنفع.
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فبع��د موقف رج��ال اجلمعي��ة بضـرب االس��تفتاء وإفش��اله ح��اول الربيطانيون
التقرب والتملق لرجال اجلمعية اإلسالمية الكربالئية وبشتى الوسائل ،وبخاصة

عندم��ا أرادوا العزف عىل وتر حس��اس جد ًا وهو الطائفي��ة والعنصـرية فام كانت
إال حكمة الش��يخ الشريازي التصدي هلذه السياس��ات املفرقة وإجهاض مشاريع
الربيطانيني الطائفية ،وبعد فشل الربيطانيني يف زرع الفرقة وكسب رجال اجلمعية

قام��وا بالبطش برجال اجلمعي��ة باالعتقال والتعذيب والنفي خ��ارج العراق ،ومل
يكتب لتلك املحاوالت إال الفش��ل وزيادة صالبة اجلمعية اإلس�لامية الكربالئية
ومواصلة نشاطها السيايس .ويرى الباحث أن هذه الصالبة واملواصلة راجعة إىل

صالبة وقوة رجاهلا املتمثلة بمرشدها الروحي وبعلامء املذهب.

رابع��ا :كان موقف(اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء) يف ثورة العش��ـرين موقف

القي��ادة والري��ادة للعراقي�ين وم��ن أرض مدين��ة كرب�لاء .فقد كانت سياس��ات
الربيطاني�ين الطائش��ة س��بب ًا يف دف��ع العراقي�ين إىل الث��ورة وأصبح��ت اجلمعي��ة

اإلس�لامية الكربالئي��ة الراعي الرئيس لنش��اط الث��ورة بإقامة املؤمت��رات الثورية
التعبوي��ة يف كرب�لاء واالتصال مع فيصل بن احلس�ين ومجع العش��ائر العراقية يف

خندق واحد واالجتامع هبم ،بل استطاعت مجع العراقيني من شامهلم إىل جنوهبم،
وإقامة االحتفاالت الدينية واملهرجانات احلامس��ية والتع��اون مع احلركة الوطنية

يف امل��دن العراقية ومنها بغ��داد والنجف ،فكان الرد الربيط��اين باالعتقال والنفي

والتش��ـريد وهنا أدرك الربيطانيون أن قوة اجلمعية نابع من قوة وصالبة مرش��دها
الش��يخ (حممد تقي الش�يرازي)الذي يرجع إليه الش��يعة يف مجي��ع أمورهم لكونه
املرجع األعىل هلم ،لذا قاموا باعتقال نجله الش��يخ (حممد رضا الش�يرازي) ونفيه

خارج العراق ،وكانت تلك احلادثة رضبة موجعة للجمعية .وأمام هذه املعطيات
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انطلقت ثورة العش��ـرين يف العراق وأوجعت الربيطانيني ،فعىل الرغم من فش��لها

العسكري إالّ أنهّ ا انتصـرت سياسي ًا بإبدال احلكم الربيطاين املبارش إىل احلكم غري
املب��ارش وقيام حكومة وطنية عراقية .وكانت سياس��ة العنف جت��اه رجال اجلمعية
ال مس��اعد ًا ع�لى هناية اجلمعي��ة ،إلاّ ّ
باالعتق��ال والنف��ي والرتهيب عام ً
أن النهاية

احلقيقية بعد وفاة املرش��د الروحي هلا الش��يخ الشريازي يف  17آب  .1920وهي

بذلك حققت الكثري من الثامر ،منها ثمرة ثورة العرشين.

خامس ًا :ظهرت للباحث ّ
أن (اجلمعية اإلسالمية يف كربالء) أجهضت مشـروع

ربط العراق باهلند حتت هيمنة السياسة الربيطانية ،إذ كان هلا الفضل بتنسيق اجلهود

الوطنية العراقية يف اجتاه االستفتاء الربيطاين ،كام استطاعت اجلمعية اإلسالمية يف

كربالء توحيد الكلمة من خالل استغالل التأثري الروحي ملرشدها الديني املرجع
الديني الش��يخ (حممد تقي الش�يرازي) عىل العراقيني ،فكان للجمعية اإلس�لامية

الكربالئي��ة دور يف توحيد مضابط االس��تفتاء باجتاه وحدة العراق وس��يادته ،وأن

رج��ال اجلمعي��ة هلم الفض��ل بوحدة الساس��ة العراقيني ورس��م مس��تقبل العراق

بالتع��اون مع أرشاف احلجاز يف ش��كل احلكومة العراقية ،وللجمعية اإلس�لامية
الكربالئي��ة دور يف قي��ادة ث��ورة العش��ـرين ورضب الربيطاني�ين وإجباره��م عىل

إبدال سياس��تهم جتاه العراق ،لذا فإن اجلمعية حققت رس��التها الدينية والسياسية

ونجحت يف محاية العراق يف مدة حرجة وهي  1920-1918وهو عمر اجلمعية.
بعد ذلك جاءت املداخالت والتعقيب��ات واإلضافات من احلارضين الكرام،

وكان��ت أبرزها مداخلة س�ماحة الس��يد مرتضـ��ى القزوين��ي والتي ق��ال فيها َّ
إن

موضوع اجلمعية اإلس�لامية من املواضي��ع املهمة والتي حتدث��ت عنها الكثري من
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املص��ادر وذكر الدكتور عدي بعض ًا منها  ،وهنا أش�ير إىل مذكرات املس بيل ألهنا

حتت��وي عىل معلومات كبريه وقيم��ة عن هذه اجلمعية .كام لألس��اتذة عبد الرزاق
حممد ،الدكتور بدري اخلفاجي ،األستاذ جعفر ناجي حسن ،األستاذ مقداد ناجي
هاش��م  ،األس��تاذ عيل حس�ين اخلفاف ،الش��يخ عقيل احلمداين ،الدكتور رهيف

نارص العيس��اوي ،األس��تاذ ع��ادل العرداوي ،األس��تاذ عبد ال��رزاق عبد الكريم
اخلفاجي ،األديب أزهر حممد يونس ،األس��تاذ حس�ين هاش��م آل طعمة وغريهم

ممن اجتمعت آراؤهم عىل أن اجلمعية اإلس�لامية يف كربالء كانت بمثابة املجلس

األعىل الذي يقود األحرار ويوجههم نحو العمل السيايس واالجتامعي والكفاح
املس�� ّلح الذي جاء عىل ش��كل ثورة كبرية عارمة امتدت من وسط العراق وجنوبه
إىل غربه ،فأحلقت بالربيطانيني خس��ائر كبرية ،وأوصلت هلم رس��الة أن العراقيني

ال يمكن أن حيكمهم إالّ ش��خص عريب مسلم يرعى الدين واألخالق واألعراف
العربية واإلسالمية.
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الندوة ال�سابعة
«قب�سات من حياة ال�سيد حممد
بن احلمزة(�أبو ها�شم)»
 6جمادى الآخر 1436هـ املوافق � 27آذار  2015م
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ضم��ن سلس��لة ندواته التي تس��لط األضواء ع�لى الرتاث الكربالئي وس�ماته

وخصائص��ه و حمدداته ،و تناقش قضاياه املعارصة ،م��ن أجل الوصول إىل أفضل

واملعوق��ات التي تعرتض س��بيل الباحثني
احلل��ول وأنج��ع املعاجلات للمش��اكل
ّ

واملهتمني يف هذا الرتاث الزاخر بالعلوم واملعارف والصـروح والصور املش��ـرقة.
عق��د مركز ت��راث كربالء ندوته الس��ابعة حتت عنوان (قبس��ات من حياة الس��يد

حمم��د بن احلمزة) عىل قاعة اإلمام احلس��ن يف الصحن العبايس الش��ـريف يف
مت��ام الس��اعة العارشة من صب��اح يوم اجلمع��ة  6مجادى اآلخ��ر 1436هـ املوافق
 /27آذار 2015 /م ،والتي حضـرها نخبة من الفضالء واألكاديميني وأس��اتذة
اجلامعات واملثقفني واملهتمني بالرتاث واإلعالميني من كربالء وخارجها.

بتقديم وإدارة األس��تاذ مصطفى هيل افتتحت الندوة بآيات من القرآن الكريم

تالها القارئ الس��يد حممد املوس��وي ،أعقبتها كلمة األمني العام للعتبة العباس��ية
عزه -ألقاها بالنيابة عنه نائب األمني
املقدس��ة س�ماحة الس��يد أمحد الصايف – دام ُّ

رحب فيها باسم
العام األس��تاذ املهندس بشري حممد جاس��م –دام توفيقه -والتي ّ

الس��يد األمني العام للعتبة املقدس��ة بالضيوف الكرام وداعي ًا هلم بالتوفيق وهم يف
رحاب املوىل أيب الفضل العباس – .-منطلق ًا من قول اإلمام الصادق ـ 

( أحيوا أمرنا رحم اهللُ من أحيا أمرنا) ومشري ًا إىل أن هذا اإلحياء ليس بالضـرورة

ذك��ر ما جرى عليهم من ظلم واضطهاد من قبل الس��لطات احلاكمة فقط ،بل هو
ذك��ر علومهم ومآثرهم و صفاهتم وذك��ر كل ما يتعلق بأمور دينهم ودنياهم ،فهم
خ�ير من يقت��دى هبم يف أمور الدي��ن والدنيا .ومذكِّ��ر ًا بالقاع��دة الفيزيائية ِّ
«لكل

موضح ًا أن بعد مقتل اإلمام
فعل ر ُّد فعل يس��اويه يف املقدار ويعاكس��ه يف االجتاه»
ِّ
احلسني – -وما جرى عليه وعىل عياله يوم عاشوراء كان ر ُّد الفعل هو ذلك
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األثر الكبري لإلمام احلسني– -يف نفوس املسلمني ونفوس أبناء مجيع األديان

و الطوائ��ف  ،فكث�ير َمن غيرّ فك��ره العقائدي واملذهبي إىل املذهب احلق بس��بب
موقف اإلمام احلسني – -وما تبعه من أحداث.
كام أش��ار الس��يد نائب األم�ين العام إىل أن من مجلة األح��داث التي أعقبت

واقعة الطف هي تشتت آل البيت -سالم اهلل عليهم – يف بقاع خمتلفة من األرض،
هذا التش��تت أو باألحرى االنتشار بدأت نتائجه تظهر جل ّية واضحة ،فكل مكان

فيه رمز أو مرقد من مراقدهم الطاهرة أصبح مركز ًا فكري ًا وعقائدي ًا لنشـر علوم و
معتقدات أهل البيت –سالم اهلل عليهم –يف تلك املنطقة.

الفت�� ًا إىل أن ه��ذه الندوة املباركة أمام أحد أحفاد أيب الفضل العباس –س�لام

اهلل علي��ه -و هو جزء بس��يط من رد الدَّ ين هلذا الرج��ل العظيم ،ومن املعلوم لكم

كثريا من الغموض يف بعض زواي��ا التاريخ ،خصوص ًا فيام يتع ّلق بتاريخ
أن هن��اك ً

بع��ض أبناء أهل البيت –س�لام اهلل عليهم – بس��بب اإلع�لام األموي والعبايس
املرشف.
الذي سعى إىل طمس وتضييع هذا التاريخ ِّ

فتس��ليط الضوء عىل هذه الش��خصيات لي��س بالواجب الش��ـرعي ،ولكن يف

مكنونن��ا جي��ب أن يكون واجب ًا رشعي�� ًا ،لكي نط ِّبق كالم اإلمام الصادق –س�لام

اهلل عليه( -أحيوا أمرنا ) والبحث والتحقيق عن مثل هذه الش��خصيات العظيمة
كش��خصية الس��يد حممد بن احلمزة هو دون ش��ك صدقة جارية وش��جرة مباركة
معط��اء ت��ؤيت ُأكلها كل ح�ين ..ندعو اهلل تب��ارك وتعاىل أن يتقبل من��ا ومنكم هذا

العمل والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

بعدها قدم الشيخ عقيل احلمداين بحثه والذي أشار يف مستهله إىل ندرة املصادر
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التارخيية التي تناولت سرية السيد حممد بن احلمزة قائالً:
عند حماولتنا البحث والتنقيب عن س�يرة ومناقب سيدنا حممد بن احلمزة ( أبو

هاش��م ) نواجه مش��كلة صعبة جد ًا تتمث��ل يف قلة أو انع��دام األخبار واألحداث

واللقط��ات التارخيية التي توث��ق تلك املرحلة الزمانية التي عاش فيها هذا الس��يد
اجللي��ل ،وبالتايل يقف الباحث أمام كثري من التس��اؤالت التي قد ال جيد هلا جواب ًا

فمث�لا مت��ى ولد؟ ويف أي م��كان؟ يف املدينة املنورة موطن أج��داده الكرام ،أم يف
بغداد التي أخرج إليهام إمامه الكاظم وحفيده اجلواد  قهر ًا؟ وهل هناك أد ّلة

تش�ير إىل أنه عاش يف خراس��ان أم س��امراء؟ وما هي اآلثار العلمية التي خ ّلفها؟
وأي امل��دارس الت��ي َّ
غذاها بفك��ره وعطاءات��ه املعرفية؟ وما هي عالقت��ه مع أبناء

جمتمعه؟ وكيف كان يقوم بالدعوة إىل س��بيل ربه ونش��ـر معتقده وفضائل أجداده

الطاهرين؟ وما هي الضغوطات التي مورس��ت عليه من قبل حكام بني العباس؟
ومت��ى ت��زوج؟ وهل أن لدي��ه ذرية؟ وكيف كان��ت عالقته مع أئمة أه��ل البيت ـ

س�لام اهلل عليهم أمجعني ـ؟ ومتى تويف؟ وهل نالته س��هام الغدر العباس��ية؟ وهل
ش��ارك يف ثورات علوية ضد العباس��يني؟ إىل مئات األس��ئلة التي نحتاج إىل مجلة
م��ن املصادر التارخيية التي تؤرخ حلياة س��يدنا حممد بن احلم��زة ـ  ،ولكن كام

يق��الَّ :
إن عدم الوجدان ال يدل عىل عدم الوجود ،وما دام تراثنا الش��عبي ال زال

خمطوط�� ًا فلربام ي��أيت اليوم الذي نجد فيه اإلجابة عن هذه التس��اؤالت عن طريق

طبع بعض تراثنا الشيعي املخطوط ( ،مع العلم أن عدد ًا كبري ًا من الرتاث الشيعي

العلمي والتارخيي ما زال خمطوط ًا يف املكتبات اخلاصة والعامة ينتظر مدَّ يدَ العون

إليه واستنقاذه ونشـره لكي يتعرف العامل إىل عظم عطاءات علامء الشيعة واألوجه
احلضارية العلمية يف سرية أئمة أهل البيت.
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اسمه ونسبه -:
هو الس��يد حممد بن احلمزة بن احلس��ن بن عبيد اهلل العباس بن عيل بن أيب

طالب ـ عليهم السالم ـ والده السيد اجلليل والعامل الكبري محزة بن احلسن بن عبيد
اهلل املعروف بأيب القاس��م الذي كان معارص ًا للخليفة العبايس املأمون.وكان محزة
ٍ
ألحد من الذر َّية الطاهرة أال وهي شبهه
بن احلسن يتمتع بخصيصة ندر أن تكون
بأمري املؤمن�ين  --يف َخ ْل ِق ِه وصورته ،ولذلك ن��ال التكريم واإلجالل لدى
الناس .أما والدته – فلألس��ف -مل تصل إلينا أخبار تلك الوالدة املعظمة ،ولكن
يظهر من االس��تقراء التارخيي أهنا أيض ًا عاش��ت متن ِّقل ًة كزوجها محزة بن احلس��ن

بني املدينة املنورة وبغداد .أما أخوته فتذكر املصادر التارخيية وكتب األنس��اب أن
هناك عدة إخوة فضالء كانوا للس��يد حممد بن احلمزة ( أبو هاشم ) ـ  ذكرهم

رس السلس��لة ص  93فقال :وولد محزة بن احلس��ن بن عبيد
أبو نصـر البخاري يف ِّ
اهلل س��تة بنني منهم القاسم وعيل ،ومل نقف مع األس��ف عىل تراجم اإلخوة الستة
الفضالء لسيدنا حممد بن احلمزة أبو هاشم .و لكن وإن مل تصل إلينا مناقبهم فعند

اهلل مآثرهم وقد شاع فضلهم يف زماهنم.
كُناه وألقابه:

أكّ��د احلم��داين بأن��ه مل نعثر  -مع األس��ف  -فيام ب�ين أيدينا من كت��ب تارخيية

ومؤلف��ات عىل كُنى أو ألقاب كانت ختص س��يدنا حممد بن احلمزة  يف حياته
هيون اخلطب أنه ق��د ُأحيط من قبل الناس
أو أطلق��ت عليه بعد وفات��ه ،ولكن مما ِّ
وبرعاية اهلل تعاىل هبالة كبرية من التبجيل واالحرتام ،ومن كناه الشائعة بني الناس:
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أبو هاشم :
وال نعلم بالضبط هل أن لس��يدنا حممد بن احلمزة ولد هبذا االس��م أم ال ،لكنه

دليل عىل انتس��ابه إىل هاش��م بن عبد املناف اجلد األكرب للنبي -صىل اهلل عليه وآله

وس�� ّلم -ولعل هذه الكنية كانت هلذا الس��بب مأخوذ من الرتاث الش��عبي ألتباع
أهل البيت .

أ ّم��ا ألقاب��ه فلم تذكر لنا املص��ادر التارخيية عدد ًا من ألقاب��ه .ولكننا نذكر ما

اشتهر منها اليوم لدى الناس:

 -1س��بع اهلندي��ة  :اهلندي��ة قضاء من أقضية حمافظ كربالء املقدس��ة وتس��مى

( طويريج ).

 -2سبع الوالية :الوالية يقصد هبا مدينة اهلندية.
 -3سبع اجلنابات :اجلنابات ( اجلناب ّيون ) إحدى القبائل العربية يف العراق.
هل أن للعباس  ذرية ؟
سؤال طاملا تردد عىل األلس��ن ،فعند مراجعة كتب التاريخ واألنساب نجد أن

لقم��ر بني هاش��م  ذري ًة طيبة وطاه��رة مألت الدنيا وظهر فيه��ا العامل املبدع
واخلطيب والشاعر الذين ترمجت هلم الكتب واملصادر التارخيي.

ل��ذا نقول :ويتحصل أن للعباس  مخس��ة أوالد وبن��ت واحدة ،واألوالد

ه��م1 :ـ الفضل وبه يكنى العباس 2ــ القاس��م  :وورد ذك��ره يف زيارة األربعني :

(الس�لام عليك يا أبا القاس��م عباس بن عيل ) 3ــ احلس��ن 4ــ حممد شهيد الطف
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نص عىل ذلك
 -5عبي��داهلل  :والعق��ب من��ه .إذن ثبت أن للعباس  ذرية ك�ما َّ

مئات العلامء والنسابني واملؤرخني.

ندرة املصادر التارخيية حول حياته وسريته :
عند حماولتنا البحث والتنقيب عن س�يرة ومناقب سيدنا حممد بن احلمزة ( أبو

هاش��م ) نواجه مش��كلة صعبة جد ًا تتمث��ل يف قلة أو انع��دام األخبار واألحداث

واللقط��ات التارخيية التي توث��ق تلك املرحلة الزمانية التي عاش فيها هذا الس��يد
اجلليل ،وبالتايل يقف الباحث أمام الكثري من التساؤالت التي قد ال جيد هلا جواب ًا

ح��ول حياته  فمثال :متى ولد هذا الس��يد اجللي��ل؟ ويف أي مكان ؟ يف املدينة
املنورة؟ أم يف بغداد؟ وهل هناك أدلة تشري إىل أنه عاش يف خراسان أم سامراء؟ وما

هي اآلثار العلمية التي خ َّلفها؟ وأي املدارس التي َّ
غذاها بفكره وعطاءاته املعرفية

ومتى تويف؟ وهل نالته س��هام الغدر العباسية؟ وهل شارك يف ثورات علوية ضد

العباسيني؟ مئات األسئلة التي نحتاج لإلجابة عنها إىل مجلة من املصادر التارخيية،
ولكن ما دام تراثنا الشعبي ال زال خمطوط ًا فلربام يأيت اليوم الذي نجدُ فيه اإلجابة
عن هذه التساؤالت بعد طبع هذا الرتاث.
لقطة تارخيية نادرة من سريته الوضاءة:
جاء يف معجم أحاديث اإلمام املهدي ـ عجل اهلل تعاىل فرجه الشـريف ـ للشيخ

عيل الكوراين ج 241 ، 4عن كشف احلق للخاتون آبادي ج ، 2ص 23قال :قال
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أبو حممد بن شاذان حدثنا حممد بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن العباس بن عيل

بن أيب طالب ( صلوات اهلل عليه ) قال :س��معت أبا حممد  يقول :وتدل عىل
هذه اللقطة التارخيية حول س�يرة سيدنا حممد بن محزة  -سالم اهلل عليه -عىل عدة

أمور:

األمر األول :إن لفظ س��معت أبا حممد  يعني به اإلمام احلادي عش��ـر من

أئمة املس��لمني اإلمام احلسن العسكري  -صلوات اهلل وسالمه عليه  -إذ إنه كان

يكنى بــ ( أيب حممد) واحلديث أعاله يش�ير ويبش��ـر بوالدة اإلمام املهدي املنتظر ـ

عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ـريف ـ .ويعني أن س��يدنا املرتجم له حممد بن محزة كان
معارص ًا لإلمام العسكري  -سالم اهلل عليه -إن مل ن ُقل بكونه معارص ًا ألبيه اإلمام

اهلادي  -سالم اهلل عليه .-واإلمام العسكري  ولد سنة  232هــ وتويف سنة

يق��رب لألذهان املدة التي
 260للهج��رة ،عن عمر ناهز  28س��نة ،وهذا التاريخ ِّ

عاشها سيدنا حممد بن محزة  -سالم اهلل عليه -خالل املائة الثالثة للهجرة يف احلكم

العب��ايس يف عصـ��ره الثاين .ويمكن القول إن س��يدنا حممد ب��ن محزة عاش يف هذه

الس��نوات من أوائل املائة الثالثة إىل ما بعد نصفها الثاين بقليل ،فإنه إذا كان عمره
 30س��نة مث ً
نقرب أن والدته سنة  225هــ تقريب ًا
ال عند س�ماعه للرواية الش��ـريفة ِّ

باعتامد أن الرواية تس��بق والدة اإلمام املهدي  -عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ـريف-

سنة  225هــ بعدَّ ة أشهر أو سنوات.

وإذا ما افرتضنا أن عمره كان  40س��نة عند س�ماعه للرواية كانت والدته سنة

 215للهج��رة ،وبالتايل فإنه س��يعارص اإلمام اهلادي -صل��وات اهلل عليه -وأبيه
اجلواد -صلوات اهلل عليه -املتوىف ش��هيد ًا مسموم ًا س��نة  220هــ وعىل هذا فإنه
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سيكون معارص ًا ألربعة من األئمة العظام -صلوات اهلل عليهم :-اجلواد واهلادي
والعس��كري واحلجة املهدي ،فكفى لس��يدنا حممد بن محزة رشف�� ًا ومنزل ًة وكرام ًة

َ
وينهل من علومهم ويس��تقي من مع��ادن رؤاهم
يتش��ـرف بخدمته��م
وفخ��ر ًا أن
َ

ويغذي عقله وقلبه بوافر علومهم.

األم��ر الثاين :قوله :س��معت أبا حممدُّ ،
يدل أيض ًا عىل كون��ه كان يتل ّقى علومه

ومعارف��ه وأفكاره ومناهجه القويمة وس��لوكياته املتميزة من مدرس��ة آل حممد -
ُّ
ويدل أيض ًا ع�لى كونه راوي ًا ألحاديثهم وفضائلهم
صل��وات اهلل عليهم أمجعني -

وناق ً
ال هلا .فإذا كان س��يدنا حممد بن محزة  صاحب حديث وله رواية يف كتب
احلديث فهي مل تصل إلينا مع األسف الشديد.

األمر الثالث :إن س��يدنا حممد بن محزة  كان يس��كن أو عىل األقل يعيش

يف س��امراء يف تلك املدَّ ة من حياته ،فسامعه احلديث من فم اإلمام العسكري 

مبارشة وكون اإلمام العس��كري ولد يف س��امراء وعاش فيها واستشهد فيها
مظلوما غريب ًا ،يدل عىل َّ
أن س��يدنا حممد بن محزة  كان قد س��كن سامراء ملدة
م��ن الزم��ن .ولعله قد جاء إليها من موط��ن آبائه املدينة املن��ورة أو بغداد ،وإذا ما
رجعنا إىل الوقائع التارخيية واألحداث املصاحبة لتلك املدة يمكن لنا أن نس��تجيل

عدة حقائق مهمة منها س��بب جميء س��يدنا حممد بن محزة  إىل س��امراء وهي
عاصمة اخلالفة يف تلك احلقبة.

ويمكن أن نستخلص أسباب جميء سيدنا حممد بن محزة إىل سامراء:
1ـ��ـ ضغط احلكومة العباس��ية عىل العلويني وتش��ـريدهم من ديارهم ونفيهم

عنها .وما أصدق قول الشاعر دعبل اخلزاعي :

94

مركز تراث كربالء

عقر ِ ِ
م�شردون نُفوا عن ِ
�م
داره� ُ

ك��أهن��م َج��نَ��وا م��ا ل��ي��س ُي��غ � َت � َف� ُ�ر

()1

كل ٍ
ٍ
(((كجزء من سياس��ة بني العباس للقضاء عىل ِّ
لثوار بني هاش��م
أثر
حمتمل ّ

م��ن العلويني ولتفري��ق جتمعاهت��م الثورية ،وملنع وح��دة التجمع الثق��ايف املعريف
والتكتالت السياس��ية الثورية ،كانت سياس��ة آل أمية وم��ن بعدهم آل العباس يف

نف��ي قيادات ورموز العلويني من مناطق تأثريهم الش��عبي عىل اجلامهري والقواعد
الش��عبية املوالية ،واألمثلة عىل ذلك باملئ��ات ويف مقدمتها نفي األئمة عن ديارهم

ابتدا ًء باإلمام الكاظم وحفيده اجلواد إىل بغداد ،واإلمام الرضا إىل خراسان ونفي
اإلمام اهلادي من املدينة املنورة إىل سامراء قرس ًا.

ولع��ل احلكومة العباس��ية نفته من املدينة املنورة إىل س��امراء لنش��اطه الفكري

رأي حمتمل قد
وحلركته العلمية ولنش��اطه الس��يايس املعارض آلل العباس ،وهذا ٌ

تساعده بعض األدلة.

 -2رغب��ة س��يدنا حمم��د ب��ن مح��زة  يف االس��تفادة م��ن حمضـر أئم��ة أهل

البيت واالنتهال من علومهم الش��ـريفة والت��زود بمعارفهم اإلهلية والعيش

يف رحاهب��م وبركاهتم وروحانيته��م .وهذا الرأي حيتمل أن س��يدنا حممد بن محزة
 إنام أتى إىل س��امراء باختياره وغايته االس��تفادة من عل��وم أهل البيت 

والتش��ـرف بخدمة اإلمامني العس��كريني -عليهام الس�لام -يف س��امراء ..ويكا ُد

فؤادنا يتقطع حس��ـرة ألنه مل يصلنا يشء من تلك العلوم اإلهلية و املناهج الفكرية

التي تعلمها سيدنا حممد بن محزة  من أئمته الطاهرين.

((( دعبل اخلزاعي  ،ديوان دعبل اخلزاعي ( ،بريوت دار الكتاب العريب  ،)1994ص .73
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مكان دفنه وقربه الرشيف:
نقل السيد حمسن الغرايب السادن األقدم يف مرقد سيدنا حممد بن محزة  أنه

أخذ هو ومجاعة من املؤمنني يف الثامنينيات من القرن املنصـرم قطعة من احلجر كان

حمفور ًا عليها نسب سيدنا حممد بن محزة  إىل زعيم الطائفة آنذاك السيد آية اهلل
العظمى أبو القاسم املوسوي اخلوئي (قدس) وعندما اطلع عليها قال هلم :إن هذا

السيد صحيح النسب وموضع قربه صحيح وإنه دفن يف مدينة اهلندية (طويريج).
ولكن لألس��ف أن هذا احلجر ُفقد جراء املضايق��ات األمنية من قبل أزالم النظام
الس��ابق ،وبفقدان هذا الشاهد للقرب فقدت وثيقة مهمة جد ًا تثبت نسبة هذا القرب
املقدس هلذا السيد اجلليل ،ولكن بحمد اهلل الشواهد التارخيية كثرية .
عاش يف سامراء ودفن يف اهلندية:
ملاذا انتقل من سامراء مقر اخلالفة إىل هذه البقعة املغمورة من األرض؟
لإلجابة عدة احتامالت:
 -1بعد استش��هاد اإلمام العسكري  يف سنة 260هـ واضطهاد السلطات

العباس��ية ألتباع��ه ومريدي��ه اضطر س��يدنا حممد بن مح��زة  إىل ترك س��امراء
واالنتقال للس��كنى والعيش يف هذه البقع��ة املغمورة آنذاك من األرض ولالبتعاد

عن عيون بني العباس ورقابتهم الصارمة وللنجاة من مهالكهم.

 -2رغبته يف أواخر عمره إىل جماورة قرب عمه اإلمام احلسني -سالم اهلل عليه-

ك�ما هو دأب الصاحلني واملؤمن�ين للتزود من العبادة يف مش��اهدهم و التقرب إىل

96

مركز تراث كربالء

اهلل تع��اىل بحبهم وزيارة قبوره��م الطاهرة .وألن كربالء تُس��تهدف دائ ًام من قبل
الطواغي��ت فقد اختار س��يدنا حممد بن محزة  مكان�� ًا ليس ببعيد عن كربالء –

اهلندية -وهي من ضواحي كربالء .

 -3استشفافه بفراسته وبنور إيامنه ما ستمثله هذه البقعة من مكان خلدمة زوار

مر العصور حتى يقرتن اس��مها دائ ًام باإلمام احلس�ين
اإلم��ام احلس�ين  وعىل ِّ

 وبشعائره املباركة.

وقد ذكرنا يف كتابنا املخطوط «صفحات من مايض مدينة طويريج» بالدليل أن

اخلدمة احلس��ينية ابت��دأت يف هذه البقعة قبل ما يقرب من  750س��نة ونتيجة هلذه
اخلدمات احلس��ينية املقدمة من قبل األجداد أصبحت اخلدمة لدى أهايل طويريج

تتمتع بعدة صفات منها:

إهن��ا تراكمي��ة من األج��داد إىل األحف��اد .وأهنا متمي��زة وتتجىل فيه��ا جوانب

اإلب��داع وتقديم األفض��ل واملميز دائ ًام .وأهن��ا تتم ّيز بالذوب��ان يف خدمة الزائرين

الك��رام ،وتقديمه��م عىل األهل و امل��ال و األوالد بل التضحية م��ن أجلهم ومن

أجل راحتهم وخدمتهم .ولعل سيدنا حممد بن محزة  استشـرف هذه األشياء
بفكره الثاقب وبقلبه الطاهر فاختار هذه املدينة مثوى أخري ًا له.
تاريخ دفن السيد أيب هاشم -:
ال نعلم بالضبط يف أي س��نة وافت املنية جناب س��يدنا حممد بن محزة  إلاّ

َّ
أن من املحتمل أنه تويف يف الربع األخري من املائة الثالثة للهجرة وقد تقدم أنه كان
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حي ًا تقريب ًا سنة 255أو 260هـ فلعله عاش بعد ذلك عدة سنوات أو بضع عشـر
س��نة ،فبالتايل يقرتب التاريخ إلمجال س��ني وفاته يف الرب��ع األخري من املائة الثالثة

مر عىل تاريخ وفاته ما يقرب من
للهج��رة النبوية املباركة ،وعندها يكون اليوم قد َّ
1170سنة.

ويظه��ر أيض�� ًا م��ن االس��تقراء التارخيي أنه ع��اش يف هذه البقع��ة من األرض

– مدين��ة اهلندي��ة (طويريج) -ملدة من الزم��ن ومن ثم أدركته املني��ة فقام من كان

بجواره من أقربائه أو عامة الناس بتجهيزه وتغسيله ودفنه يف هذه البقعة ،ووضع
ٍ
حجر يشري إىل نسبه واسمه .
مر هبا القرب الرشيف:
املراحل التي َّ

يظه��ر للمتب��ع تارخيي�� ًا أن القرب الش��ـريف لس��يدنا حممد بن مح��زة  بقي

خمفي�� ًا حتى بدايات القرن العش��ـرين املنصـ��رم ،فظهرت بدايات م��ن الكرامات
واملعجزات والدالئل التي تشري إىل وجود قربه املبارك ،وبدأ الناس يأتون لزيارته

م��ن كل مكان حتى بداي��ات العقد اخلامس من��ه ،ففي بدايات اخلمس��ينيات من
القرن املايض ظهرت أوىل البنايات التي ٌأقيمت عىل القرب الش��ـريف وكانت عبارة
ع��ن غرفة صغرية من القصب حتيط القرب الش��ـريف .ويذكر س��دنة املرقد أن أول

من توىل س��دانة املرقد هو الس��يد حمس��ن الغرايب حيث ن َّظم شؤون القرب املتواضع

وعرفه إىل الناس الذين بدأوا يزورونه بانتظام واس��تمراروتوالت السنوات
آنذاك َّ
وبدأت أوىل مراحل بناء املرقد املطهر أيام الستينيات إذ بدأ ببناء صغري من الطابوق

واحلدي��د دون صحن خارجي أو أورقة أو قبة ،ب��ل كان بناء متواضعا ً تعلوه راي ٌة
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خرضاء.
ويف س��نة  1404هــ املوافق لس��نة 1984م قام السادن السيد حمسن الغرايب

مع جمموعة من اخلريين من أهايل اهلندية ببناء مجيل وواس��ع لقرب س��يدنا حممد بن

محزة  مع إضافة قبة متوس��طة احلجم ،وقد القى هذا البناء قبوالً لدى الناس
وأضفى عىل املرقد املطهر رونق ًا وجاذبية ..واس��تمرت مراحل اإلعامر واإلضافة

مجع من اخليرّ ين
والتوس��عة ،حتى ح ّلت س��نة  1418هــ املوافق  1998م فق��ام ٌ
م��ن أبناء املدينة بإضافة قبة كبرية وضعت فوق تلك القبة القديمةُ ،ز ِّينت بالقايش
األخضـر وكتابة أس�ماء اهلل احلسنى وأس�ماء األئمة الطاهرين ،مع إضافات للبناء

ال زالت موجودة إىل اآلن.

ويف س��نة  1427هـ��ـ املوافق  2007م اس��تلمت األمان��ة العامة للمزارات

الشيعية الشـريفة مسؤولية املرقد وتولت أعامل تنظيم واستقبال الزائرين والوفود،

فقامت هبدم املزار بالكامل وإعادة بنائه عىل مرحلتني انتهت األوىل عام  2011م
وشملت بناء الضـريح واملنارة ،وما زال العمل جاري ًا يف مرحلته الثانية حتى إكامل

بناء املرقد بح َّلته اجلديدة التي تليق بصاحب املزار.

ثم ج��اءت املداخالت والتعقيبات من الضيوف الكرام وكانت أوهلا لس�ماحة

عزه -قائالً:أشكر القائمني عىل هذا الندوة املباركة،
السيد مرتضـى القزويني – دام ُّ

إهنا ندو ٌة تدعوا إىل الفخر واالعتزاز ،كام أشكر األخوة احلارضين ،و أقدم شكري

إىل صاحب الفضيلة الشيخ عقيل احلمداين عىل ثقافته الواسعة ومعلوماته الدقيقة
وكث��رة املصادر التي أخذ منها .أنا أعتز وافتخر هبذه املعلومات بصفتي أحد أبناء

كربالء وخدام اإلمام احلسني و أيب الفضل العباس  فنحن أهيا األخوة بحاجة
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ماسة إىل املزيد من الندوات وإىل هذه املعلومات االكاديمية ،وبالذات املو ّثقة منها
باملصادر والوثائق والدالئل والرباهني .أس��أل اهلل س��بحانه تعاىل أن يوفقكم وأن

جيعلن��ي خادم ًا من خدّ ام هذه الندوات املباركة .أما األس��تاذ حس�ين يارس خليل
فتس��اءل عن (تل أيب هاش��م) األثري ،وهل هلذا التل عالقة بالسيد (أبو هاشم).
أما الدكتور عدنان مارد جرب من جامعة كربالء فقدّ م بعض املقرتحات منها تأليف

كراس عن الس��يد حممد بن احلم��زة وتوزيعه عىل الناس ليكون��وا عىل معرفة تامة
بنس��به وحياته وكل ما يتعلق به .وكذلك تس��ليط الضوء اإلعالمي عىل املزارات

واملراقد الطاهرة كافة من خالل برامج تلفزيونية أو إذاعية وغريها من الوس��ائل
األخرى .ثم توالت املداخالت والتعقيبات واملقرتحات من قبل كل من :الدكتور
حممد معىل كايف ،الدكتور مالك حس��ن عبد اهلل ،الدكتور حس��ن بخيت جاس��م،

الدكت��ور حييى رمزي حمس��ن ،الدكتور مؤيد حنون س��لامن ،الدكت��ورة نوال كامل
النقيب ،الش��يخ حممد ناظم البيضاين ،األستاذ هاشم الطريف ،األستاذ عبد الزهرة
عيل ،األستاذ حيدر محيد جاسم ،األستاذ عبد اهلل عبد احلسن ،األستاذ أبا ذر راهي

سعدون ،األستاذ ماجد جياد اخلزاعي ،السيد حممد املحنا ،األستاذ نرباس عيسى

كايف ،الصحفي عبد اجلليل حبيب الكريطي ،األستاذ حسني يارس خليل ،األستاذ
عيل حس�ين اخلفاف ،األستاذ ماهر حممد حس��ن اليارسي ،السيد إحسان أمحد آل

طعمه ،األستاذ سعد عبد األمري رايض ،األستاذ ابراهيم فاضل احلسيني ،األستاذ
طاهر حبيب الس��ويدي ،األس��تاذ صال��ح عبيد جميد ،احلاج ه�لال مهدي حممد،
األستاذ سالم جعفر عزيز ،األستاذ ليث باسم عيل ،األستاذ مصعب هادي .حيث

أمجع��وا عىل رضورة االهتامم هبذه املراقد املباركة إعالمي ًا وعمراني ًا وجعلها مراكز
اشعاع فكري وحضاري وديني وفنارات هيتدي هبا الناس إىل سواء السبيل.
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الندوة الثامنة
«الغزو ال َق َبلي الوهابي ملدينة
كربالء املقد�سة عام »1802
 6رجب 1436هـ املوافق  24ني�سان 2015م
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وكان للغزو ات الوهابية الوحشية عىل املراقد املقدسة نصيبها يف ندوات مركز

تراث كربالء ،حيث جاءت الندوة الثامنة عىل قاعة اإلمام احلس��ن  يف العتبة

العباسية املقدسة صباح يوم اجلمعة  6رجب 1436هـ املوافق  24نيسان 2015م

حتت عنوان (الغ��زو ال َق َبيل الوهايب ملدينة كربالء املقدس��ة عام 1802م) للباحث

االكاديمي أ.م.د عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي أس��تاذ التاريخ احلديث يف كلية

الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء.

اس��تهلت الندوة بآي��ات من الذكر احلكيم تالها القارئ الس��يد حممد جاس��م

املوس��وي ،أعقبتها كلمة األمني العام للعتبة العباس��ية املقدسة سامحة السيد أمحد
عزه -ألقاها بالنيابة الش��يخ صالح اخلفاجي الكربالئي رئيس قس��م
الصايف-دام ُّ
اإلرش��اد والتوجيه الديني يف العتبة العباس��ية املقدسة ،وبعد محد اهلل تبارك وتعاىل
رحب الش��يخ اخلفاجي
والص�لاة عىل نبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهرينّ .

باحلارضي��ن الكرام ناق� ً
نرحب بكم أهيا
لا هلم حتيات الس��يد األمني العام قائ�لاً:
ُ
كرمه اهلل
األخ��وة يف ه��ذا اليوم املبارك ،أول مجعة من ش��هر رجب
املك��رم ،الذي َّ
َّ

ُ
عزه -وكذلك نحيي
تبارك وتعاىل،
وننقل لكم حتيات سامحة السيد الصايف – دام ُّ
هذا اجلهد من هذا القس��م الفتي املبارك  ،الذي انبثق من قس��م الش��ؤون الفكرية

والثقافية ،ونتمنى له املديد من املشاريع التي نراها ال ُّ
تقل أمهي ًة عن تذهيب املنائر

وتسقيف احلرم املبارك.

مش�ير ًا إىل حساس��ية الوقت الذي أقيمت فيه هذه الن��دوة ،ورضورة التن ّبه إىل

املخاطر التي حتيط باملس��لمني وخصوص ًا أتباع مدرس��ة أه��ل البيت  بقوله:

نمر به استثنائي؛ األيام التي نعيشها ختتلف عن مجيع األيام ،فانطالق ًا
الظرف الذي ُّ
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أن جهده ينبغي ْ
يلتفت املك َّل��ف إىل َّ
م��ن هذا الوق��ت ال ُبدَّ ْ
أن يكون اس��تثنائي ًا.
أن
َ

وبصـريح العبارة جيب ْ
أن يكون رجل املرحلة .والتاريخ سوف ال يرحم .مضيف ًا:

مهام حاول الطغا ُة ْ
أن يدثروا التاريخ ،ولكن بمش��يئة اهلل تبارك وتعاىل يو ِّفر له َمن
وإِ َّن ُجنْدَ نا
يو ّثقه من الرجال مهام تقلبت عليهم األحوال؛ قال اهلل تبارك وتعاىل َ
��م ا ْلغالِ ُب َ
الصاف��ات  .173 /هذا التم ّيز يأيت من التحديات التي ّ
كش��ـَرت
ون﴾ ّ
لهَ ُ ُ
تعرضنا له
عن أنياهبا ،والبعض منّ��ا غافلون .مذكِّر ًا بأمهية ورضورة الربط بني ما ّ
ونتع��رض له اليوم بقوله :العدو كان خيطط واآلن ج��اء وقت التنفيذ .و(داعش)
ّ

ختمرت يف جامعات
مل تك��ن وليدة احلرب .الذي صن��ع داعش عبارة عن أف��كار ّ
وكليات و معاهد ومراكز بحوث ،وكُتبت فيه رسائل ماجستري وأطاريح دكتوراه

من بعض دول العامل.

كلذي ٍ
أن يبارك يف ِ
خامت ًا كلمته بالدعاء والشكر :نسأل اهلل تبارك وتعاىل ْ
جهد

َ
ندخل اجلن َة من أوس��ع
يدع��و إىل التنبؤ والتنبيه ،وأن نعيش املخاطر كام هي ،وأن

أبواهباْ ،
نس��ج َل حضور ًا يف صحيفة اإلمام جعفر الصادق ـ  ..وإن ش��اء
وأن
ِّ

اهلل فإن هذا اجلهد املتواضع وبجهود املتميزين فهو كبري بالنس��بة للعتبة العباس��ية

املقدسة.

نشكر حضوركم مرة ثانية والشكر لألخوة يف قسم شؤون املعارف اإلسالمية

واإلنسانية ،فهو خطوة عىل الطريق من أجل التسلح بالثقافة الكاملة والدافعة إىل

َ
العون إالّ من اهلل تبارك وتعاىل..
تعبئة املعنويات هلذه املرحلة اجلديدة .وما نستمدُّ

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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بعدها قدّ م أ.م.د عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي بحثه املوس��وم (الغزو ال َق َبيل

مقس ًام إياه عىل ثالثة حماور:
الوهايب ملدينة كربالء املقدسة عام 1802م) ِّ
املحور األول :ظهور الدولة السعودية.

املحور الثاين :ظهور حممد بن عبد الوهاب وبدء الدعوة الوهابية .
املحور الثالث :غزو القبائل البدوية ملدينة كربالء املقدسة.
املحور األول :ظهور الدولة السعودية.
تتكون ش��به اجلزي��رة العربية من عدّ ة أقالي��م متميزة جغرافي�� ًا ومناخي ًا أمهها:

احلجاز ،عس�ير  ،هتامة ،اليمن ،حضـرموتُ ،عامن ،األحس��اء ،البحرين ،ونجد.

ولك��ون (نجد) مهد دولة آل س��عود واحلرك��ة الوهابية؛ سنس�� ِّلط الضوء عليها.
فنجد تعني األرض املرتفعة ،وهي وس��ط ش��به اجلزيرة العربية ،وتنقسم عىل عدة

أقاليم أمهه��ا وادي الدوارس ،ال ُفرع ،حوطة بني متيم ،احلريق ،األفالج ،اخلرج أو

األسياح ،العارض ،املحمل ،سدير ،الوشم ،القصيم ،وجبل شمر .ويمتهن أغلب

أهلها الزراعة يف الواحات حيث توجد املياه اجلوفية ،ويامرس بعضهم التجارة؛ أما
الب��دو فعامد حياهتم اإلبل واألغنام والغزو .أما أهم القبائل فهي :متيم ،الدوارس،

ش��مر ،عنزة ،عتيبة ،مطري ،س��بيع ،الفضول ،الظفري ،قحطان ،الس��هول،وبعض
ّ
ح��رب ،وغريها .و ُقبيل قيام الدولة الس��عودية األوىل كانت القبائل يف نزا ٍع دائم،

مقس��مة بني زعامات حملي��ة متنازعة ،وكانت احلروب الداخلية
حيث كانت نجد ّ

قائمة بني بلدان نجد بسبب السيطرة والنفوذ واملخاصامت القبلية والثأر ،والنزاع
عىل موارد املاء والكأل.
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وعندما اس��توىل العثامنيون عىل األحس��اء ُربطت هبا نجد و ُأ ّس��س فيها سنجق

(وح��دة إدارية) مرتبط بوالية البصـرة .ويف الس��نوات األخرية من العهد العثامين

حتولت نجد إىل والية تش��مل األحس��اء ،وقد تعرضت نج��د إىل غزوات من قبل
َّ

األرشاف يف احلج��از من الغ��رب ،ومن قبل زعامء بني خالد حكّام األحس��اء من

الش��ـرق ،وكان��ت لتأديب بعض القبائل النجدية الت��ي تعرتض طريق احلجاج أو
لفرض النفوذ واألتاوات واحلصول عىل غنائم سواء كان عىل احلجاج أو القوافل
التجارية القادمة عرب ميناء القطيف واملارة من األحساء باجتاه ميناء جدَّ ة عرب نجد.
كان��ت منطقة العارض م��ن نجد – حيث ظه��رت الدولة الس��عودية – تضم

بلدات الدَّ رعية ،ال ُعيينة ،حريمالء ،اجلبيلة ،عرقة ،منفوحة ،حاير ،سبيع .ويربطها
وادي حنيفة .وقد تأسست فيها إمارات حملية أمهها:

أ -إمارة ال ُعيينة :ش�مال غرب مدين��ة الرياض احلالية ،وكان��ت أقوى إمارات

معمر ،الذي حكمها أكثر من
عمر ،وأشهرهم عبد اهلل بن ّ
نجد ،وأمراؤها من آل ُم ّ

أربعني سنة 1096هـ 1138 -هـ 1684 /م – 1725م.
ب -إمارة الدرعية :قاعدة آل سعود.
ت -إمارة منفوحة :وأمريها عيل بن مزروع.

ُّ
وتطل عىل
ث -إم��ارة الرياض :يف وس��ط العارض حتيط هبا بس��اتني النخيل،

دواس.
أمريها ّ
دهام بن ّ
وادي حنيفة ،وكان ُ

��رج :يف اجلن��وب الش��ـرقي من الع��ارض ،ويطلق عليه��ا أيض ًا
ج -إم��ارة اخلَ ْ

الس��يح ،وهي أغنى مناطق نجد باملياه ،وأرضها خصبة ،كان يتوالها األمري زامل
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الديلمي.
مل يكن التعليم منتشـر ًا يف مناطق نجد ،وكان اجلهل سائد ًا يف البادية واحلارضة

بصف��ة عامة ،لعدم وجود دولة ترعى العل��م ،فالدولة العثامنية مل تكن منطقة نجد
تعنيها من قريب أو بعيد بل ركّزت أعامهلا يف احلجاز ،ومل تكن احلالة املادية للسكّان

تسمح هلم بإنشاء دور العلم أو تأسيس األوقاف لإلنفاق عىل طالب العلم .وكان

اجله��ل بأمور الدين هو الطا ّمة الكربى؛ إذ أس��قط العامة ف��روض العبادة وتركوا
أركان الدين من صالة وزكاة وصوم وانتش��ـرت البِدَ ع واخلرافات .ووصفت من

قب��ل علامء االجتامع يف تل��ك املدة بالتصحر الفكري ،واس��تغلت احلركة الوهابية
ه��ذا الفراغ الفكري وه��ي احلركة التي وضع أسس��ها حممد بن عب��د الوهاب يف

القرن الثاين عرش اهلجري.

أم��ا الوض��ع األمني ،ف�لا توجد يف ش��به اجلزي��رة العربية عام��ة منطقة متتَّعت

بوضع أمني أفضل من غريها ،فقد كانت يف فوىض من س��لب وهنب واعتداء عىل
احلرمات بل رجع التناحر القبيل وعادة الغزو ،ويف غياب الس��لطة العثامنية كانت
ٍ
سياس��ية قوية توح��د اإلمارات املتنازعة ،وجتمع ش��تات
دوم�� ًا بحاجة إىل حركة

القبائل املتناحرة وتنش��ـر األمن واالستقرار ،لكن دون جدوى ألن اهتامم السلطة
العثامني��ة منصب فق��ط عىل إقليم احلجاز ،ألن احلجاز بام في��ه مكة واملدينة املنورة

يمنح العثامنيني الرشعية يف خالفة العامل اإلسالمي.
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املحور الثاين :ظهور حممد بن عبد الوهاب وبدء الدعوة الوهابية -:
ول��د حممد ب��ن عبد الوهاب يف بلدة العيينة س��نة 1115ه��ـ 1703 -م وتل ّقى

تعليمه األويل عىل يد والده ،وخالل س��ني دراس��ته عكف عىل دراس��ة كتب ابن
تيمي��ة املت��وىف 728ه��ـ 1327 -م ودرس آث��ار تلمي��ذه ابن قي��م اجلوزية املتوىف

751هـ 1350 -م وتأثر هبام كل التأثر ،لذا ففلس��فته ترجع إليهام ،وكان حممد بن
عبد الوهاب دائم التم ّثل بآراء ابن تيمية يف كتبه ورسائله.

بع��د نزول حممد بن عب��د الوهاب الدرعية التي كان حيكمها حممد بن س��عود،

اقرتح��ت زوجة حممد بن س��عود (مويض بن��ت أيب وطبان) أن يق��ف زوجها إىل

جان��ب حممد بن عبد الوه��اب ويعاضده قائل��ةّ :
إن هذا الرجل أت��ى إليك ،وهو
واغتنم نُصـرته .فطلب من أخيه مش��اري
غنيمة س��اقها اهلل ل��ك ،فأكرمه وع ِّظمه
ْ

أن يدعوه ملقابلته ،لكن مش��اري طلب من أخيه حممد بن س��عود ْ
أن يس�ير بنفس��ه
ملقابل��ة حممد بن عبد الوهاب ،قائ� ً
لا له :سرِ ْ إليه برجلك واظهر تعظيمه وتوقريه.
فس��ار إليه حممد بن س��عود وهو ضي��ف يف بيت تلميذه (ابن س��ويلم) ورحب به
بالعز واملنعة .فقال ل��ه حممد بن عبد
قائالً :أبش��ـر بب�لاد خري من بالدك ،وأبش��ـر ِّ

بالعز والتمكني .إالّ ّ
الوهاب :وأنا ّ
أن حممد بن س��عود خشـي يف نفسه أن
أبش��ـِرك ِّ
هيجره حممد بن عبد الوهاب ويس��تبدل به غريه ،أو أن يقف يف وجه ما يأخذه من
أم��وال من أه��ل الدرعية ،لذلك أراد أن يكون بينهام عه��دٌ وميثاق .فأجاب حممد

ب��ن عبد الوهاب :أهي��ا األمري أما األول فابس��ط يدك .الدم بال��دم واهلدم باهلدم،

خري
وأما الثاين فلعل اهلل أن يفتح لك الفتوحات ،فيعوضك اهلل من الغنائم ما هو ٌ
منها .فبس��ط حممد بن س��عود يده وبايع حممد بن عبد الوهاب فاكتسب آل سعود
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من خالل ذلك الش��ـرعية الدينية التي و ّفرها هلم حممد بن عبد الوهاب ،وصارت

الدرعية مركز ًا لنش��ـر دعوة حممد بن عبد الوهاب فأصبحت دار هجرة من البالد
اإلسالمية ،فتقاطر وتوافد عليها الناس حتى ضاقت هبم ،عىل املبادئ اجلديدة من

املذهب الوهايب الذي وضع مجيع الفرق واملذاهب حتت طائلة التكفري واالحلاد..

ت��ويف حممد بن عبد الوهاب يوم االثنني آخر ش��وال س��نة 1206ه��ـ 1792 -م.
وتالعبت بتلك احلركة التطورات اإلقليمية والدولية ومشايخ الدين.

املحور الثالث  :الغزو ال َق َبيل الوهايب ملدينة كربالء املقدسة 1802م-:
كانت املناطق احلدودية العراقية – الس��عودية يف مناوشات قتالية متقطعة ،وقد

تعرض جمموعة من قبائل آل س��عود للقتل عىل يد عش�يرة
تصاع��د أوارها عندما ّ
اخلزاع��ل العراقي��ة ،وبالتايل مل يكن من الس��هل عىل آل س��عود ،نس��يان قتالهم.
فهامجت القوات السعودية بقيادة سعود يف الثاين من شهر نيسان عام 1216هـ -

1802م مدينة كربالء املقدس��ة ،وهدمت القباب واألرضحة واملزارات الشيعية،
وهدم��ت قب��ة قرب اإلم��ام احلس�ين ـ  ،انتقام ًا من الش��يعة .وع��ادت القوات
السعودية بسـرعة إىل الدرعية ،ومل تلحق هبا أية قوات رسمية أو حملية.

ولش��دة ما حدث بمدينة كربالء املقدس��ة عرفت بحادثة( الطف الثانية ) ألهنا

م��ن أه��م احلوادث التي أثارت االس��تنكار يف نفس كل إنس��ان ،وتركت يف العامل

اإلسالمي األمل املر ،وكانت موضع دراسة كثري من املؤرخني.

ج��اء يف كت��اب (الدر املنثور) املخطوط ما نصه :يف س��نة  1216هـ  2نيس��ان
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«1802كان دخ��ول آل س��عود إىل كربالء ليل��ة  18ذي احلجة ليل��ة الغدير وأباد

أهله��ا قت ً
ال وس��بي ًا ،وكان عدد من ُقتل من أهل كرب�لاء (  ) 4500رجل وانتهب
مجيع ما فيها وكس��ـر ش��باك قرب احلس�ين  و قبور الشهداء .ومل يكن استيالؤه

عىل مجيع ما فيها بل كان استيالؤه عىل ما كان دور قرب احلسني  والنهب والقتل

كان يف تلك األمكنة».

وع�لى الرغم من انتش��ار خرب اقرتاب الوهابيني ومعرفة الس��لطة الرس��مية يف

كربالء يف عش��ية اليوم الثاين من نيسان عندما كان معظم سكان املدينة يف النجف
يقومون بالزيارة فسارع من بقي يف املدينة إلغالق األبواب ،غري أن الوهابيني وقد

ُقدِّ روا بس��تامئة هجان وأربعامئة فارس نزلوا فنصبوا خيامهم وقس��موا قوهتم عىل

ثالثة أقس��ام ،ومن ِّ
ظل أحد اخلانات هامج��وا أقرب باب من أبواب البلد فتمكنوا
يفرون عىل غري هدى بل
من فتحه عسف ًا ،ودخلوا البلدة فدُ هش السكان وأصبحوا ّ

كيفام ش��اء خوفهم .وهناك قسم منهم  -آل سعود  -شقوا طريقهم إىل األرضحة
املقدس��ة وأخذوا خيربوهنا فاقتُلعت ال ُق ُضب املعدنية والس��ياج ثم املرايا اجلس��يمة

ونهُ بت النفائس واحلاجات الثمينة من هدايا الباشوات واألمراء وامللوك ،وكذلك

ُس��لبت زخارف اجلدران و ُقلع ذهب الس��قوف وأخذت الشمعدانات والسجاد

رصعة ،و ُقتل زيادة عىل هذه األفاعيل قرابة
الفاخر وا ُملع َّلقات الثمينة واألبواب ا ُمل َّ
مخس�ين ش��خص ًا بالقرب من الرضيح ومخس�مائة خارج الرضيح من الصحن .أما
البلدة نفسها فقد عاث الغزا ُة املتوحشون فيها فساد ًا وختريب ًا وقتلوا من دون رمحة

مجي��ع من صادفوه ك�ما رسق��وا َّ
كل دار ،ومل يرمحوا الش��يخ وال الطفل ومل حيرتموا
النس��اء وال الرجال ،فلم يس��لم الكل من وحش��يتهم وال من أرسهم ،ولقد قدَّ ر

بعضهم عدد القتىل بألف نسمة ،وقدر آخرون مخسة أضعاف ذلك.
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وذك��ر ابن بش��ـر النج��دي وهو مما يمك��ن عدَّ ه م��ن املص��ادر األصلية ومن

أه��ايل نجد تفاصيل هذا احل��ادث املؤمل بالقضاء عىل معظم أهايل كربالء املقدس��ة

فقال«:وقتلوا غالب أهلها يف األسواق والبيوت وهدموا القبة» ،وقال عن السلب
والنهب«:وأخ��ذوا النصيب��ة التي وضعوها ع�لى القرب وكانت مرصوف��ة بالزمرد

والياق��وت وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلد من أنواع األموال والس�لاح واللباس

والفرش والذهب والفضة واملصاحف الثمينة وغري ذلك ممّا يعجز عنه احلرص».

ّ
إن أس�لاب مدينة كربالء املقدس��ة كثرية م��ن الذهب واجلواه��ر املوجودة يف

الصحن احلس��يني والت��ي أهداها امللوك واملؤمنون إىل ذل��ك املقام املقدس .وقتل
أهلها قت ً
ال ذريع ًا واستباحها الطغاة وهنبوا من املال والذهب والفضة ما ال يتصوره

العقل بعد أن ض َّيقوا عليها ،وقاتلوا حاميتها وسكاهنا قتاالً شديد ًا.
العوامل املساعدة يف هذه النكبة -:

عدم متانة أس��وار مدينة كربالء املقدسة فكانت بسيطة مركبة من أفالك نخيل

مرصوص��ة خل��ف حائط من طني ،عدم وجود قائد دين��ي جيمع القوى املحلية يف
املدينة والعشائر املحيطة للدفاع عن املدينة مثلام فعل الشيخ جعفر كاشف الغطاء
امللق��ب بالكبري عندم��ا تعرضت مدينة النج��ف للغزو القبيل فقام باس��تثارة مجيع
اهلمم والقوى وبخاصة العش��ائر ،غياب معظ��م الرجال والفتية يف زيارة دينية إىل

مدينة النجف األرشف ،غياب دور الس��لطة الرس��مية العثامني��ة واهتاممها باملدينة

وحتصيناهت��ا الدفاعية عىل الرغم من علم س��لطة كربالء بنوايا القبائل البدوية عىل

الغزو وهناك ش��كوك يف دور قائممقام املدينة (عمر آغا ) باخليانة عندما وضع له
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بيت أمن يف منطقة من أرياف كربالء تدعى اخلريات ،وعدم قيام العشائر املحيطة
بالدفاع عن املدينة ومحايتها لس��وء التنظيم والعالق��ة املجتمعية وعليه كان لبعض
القبائل البدوية العراقي��ة وغريها دور يف نكبة كربالء يف (الغزو املضاعف) عندما

أجهزوا عىل املدينة بعد رحيل الوهابيني والتعرض ألهايل املدينة املقدسة بالسلب
والنهب.

املآيس التي جرت عىل املدينة -:
لقد ارتكب اهلمجيون فيها من الفظائع ما ال يوصف حتى قيل إنه ُقتل يف ليلة

واحدة عش��ـرون ألف نس��مة وعىل الرغ��م من عدم التأكد من صح��ة الرقم لكنه

يعك��س حجم الفظاعة التي وقع��ت باملدينة ،فض ً
ال عن س��لب خزائن قرب اإلمام
احلس�ين  وكانت مش��حونة باألموال الوفرية وكل يشء نفيسُ ،فأخذ ُّ
كل ما

وج��د فيها ،وقي��ل أهنم فتحوا كنز ًا كان فيه مجة مجعت م��ن الزوار ،وكان من مجلة

ما أخذوه لؤلؤة كبرية وعشـرين س��يف ًا اَّ
ومرصعة باألحجار
حملة مجيعها بالذهب
ّ
ٍ
وأوان ذهبية وفضية وفريوز وأملاس وغريها من الذخائر النفيس��ة اجلليلة
الكريمة

القدر ،وقيل من مجلة ما نهُ ب أثاث الروضة وفرشها منها( )4000شال كشمريي

و( )2000سيف من الفضة وكثري من البنادق.

وقد أش��ارت كثري م��ن املصادر واملراج��ع إىل هذه احلادثة وفيه��ا ذكر لبعض

أسالب وممتلكات املدينة بشكل عام وقرب اإلمام احلسني  بشكل خاص:

«أعي��ان الش��يعة ج  4ص  307وكت��اب حتف��ة الع��امل ج  10ص  289وكتاب

روض��ات اجلن��ات ج  1ص  265وص  353وش��هداء الفضيلة ص  288ودائرة
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املعارف اإلس�لامية املجلد األول ص  192و  193وتاريخ كربالء وحائر احلسني

ص  ، 223و( زنبيل فرهاد ) ملعتمد الدولة ص  348وكتابات الرحالة األجانب

وعبد احلسني الكليدار».

وصل القائد العثامين عيل باشا إىل كربالء بعد انسحاب الوهابيني منها ،فقام ببناء

سور هلا ،وعاد إليها من نجا من أهلها .وبدأ العمران يعود إليها جمدد ًا رويد ًا رويد ًا،
األم��ر الذي دفع إىل االهتامم بحصانة س��ورها ووضعت فيها حامي��ة أجنبية للدفاع

عنها.

وقد أقيمت حول الس��ور األبراج واملعاق��ل ،ونصب له آالت الدفاع عىل الطراز

القديم ،وصارت عىل من هيامجها أمنع من عقاب اجلو فأمنت عىل نفسها ،وعاد إليها

الرقي والتقدم مما س��اعدها ْ
أن تصمد أمام الغزو الوه��ايب الثاين عام 1808
بع��ض ُّ
واملدينة كانت مس��ورة خالل النصف األول من القرن التاس��ع عرش بس��ور له س��تة

أبواب.

ويف خت��ام البحث جاءت التعقيبات واملداخالت من قبل احلارضين الكرام التي

أمجع��ت عىل ّ
أن م��ا ارتكبه الوهابيون من جرائم وس��لب وهن��ب وحرق لألرضحة

املقدسة واملدينة عامة هي جرائم بحق اإلنسانية مجعاء ،فقد اعتدى هؤالء املتوحشون
وحس��ن
عىل املدينة بعد أن عربوا احلدود السياس��ية واإلدارية ،متجاهلني ق َيم الدين ُ

اجل��وار .إذ ًا هي دالئل واضحة عىل ّ
أن الوهابيني ليس��وا م��ن أهل الدين واألخالق

واألع��راف وإن ا ّدع��وا ذلك .مع الدعوة من قبل احلارضين لكل اجلهات الرس��مية
واجلهات غري الرس��مية املعنية للبحث يف األس�لاب املنهوب��ة ورد اعتبار قتىل أهايل
املدينة ،وعدم نسيان تلك املأساة بإقامة املهرجانات واملؤمترات والندوات ..

الندوة التا�سعة
ُ
ُ
ُ
املباركة
ال�شعبانية
«االنتفا�ضة
يف كربالء املقد�سة عام 1991م»
�24شعبان 1436هـ املوافق 12حزيران 2015م
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ٍ
ع��دد من
تعرض��ت مدين��ة كرب�لاء املقدس��ة وعىل امت��داد تارخيه��ا املجيد إىل

اهلج�مات واالعت��داءات والغزوات ،م ّثل��ت جور احلكّام والس�لاطني املتجبرِّ ين
وكش��فت عقائده��م املزيف��ة .كان البعض منها بداف��ع تدمري املرقدين املقدس�ين

لإلمام احلسني وأخية حامل اللواء أيب الفضل العباس ـ عليهام السالم ـ كوهنام قبلة

لألحرار ومنار ًا للثوار ،و البعض اآلخر بدافع إخضاع املدينة واهلها للسياس��ات
اجلائ��رة التي انتهجته��ا بعض احلكومات ،فيام كان بعضها لس��لب خريات املدينة

وكنوزها ،أو بدوافع مذهبية وطائفية بغيضة ،ومن أجل تسليط الضوء عىل إحدى
ه��ذه اهلجامت الشـرس��ة  ،أقام مركز تراث كربالء التابع لقس��م ش��ؤون املعارف

اإلس�لامية واإلنس��انية يف العتب��ة العباس��ية املقدس��ة ندوته التاس��عة حتت عنوان
(االنتفاضة الشعبانية املباركة يف كربالء املقدسة عام 1411هـ1991-م للباحث
واملؤرخ الدكتور الس��يد س��لامن هادي آل طعمة .يف رسداب اإلمام احلسن ـ 

يف الصح��ن العب��ايس الش��ـريف ،يف متام الس��اعة العارشة من صب��اح يوم اجلمعة

24شعبان 1436هـ املوافق /12حزيران2015/م.

اس��تهلت الندوة بآيات من الذكر احلكيم تالها القارئ السيد حيدر جلوخان،

أعقبتها كلمة معاون رئيس قس��م ش��ؤون املعارف اإلس�لامية واإلنسانية الشيخ

أمحد الطائي-دام توفيق��ه -والتي رحب فيها بالضيوف الكرام داعي ًا هلم بالتوفيق

وه��م يف رح��اب املوىل أيب الفض��ل العباس  --منطلق ًا من قوله تعاىل بس��م
ون إِالَّ َأن َي َشاء اهللُ إِن اهللَ ك َ
��اؤ َ
َان َع ِليماً َح ِكيماً ﴾:30
﴿و َما ت ََش ُ
اهلل الرمحن الرحيم َ :

اإلنس��ان .وذك��ر أيض�� ًا قوله تع��اىل ..﴿ :إن اهلل ال ُيغَيرَّ ُ َم��ا بِ َق ْو ٍم َحتَّ��ى ُيغَيرَّ ُ وا َما
بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم :11 ﴾..الرعد.
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مش�ير ًا إىل أن تس��لط الطواغي��ت عىل الش��عوب من اآلف��ات املهلكة للحرث

والنس��ل ول��كل تقدم وازدهار ،ودائام كانت هناك جذوة تش��تعل يف اخلفاء تش��ع

وتتوهج عندما تشعر بفسحة مناسبة ،واثبتت الوقائع التارخيية والسياسية أنه رغم
رشاس��ة األس��اليب التي كانت تتبعها احلكومة البعثية العبثية الغاش��مة فإن شعلة

املعارضة واالنتفاضة مل تنطفئ وإن هبتت بعض الوقت.

و إن تفس�ير كلم��ة االنتفاضة عىل بع��ض التعاريف أهنا عمل ش��عبي مجاعي

صاخب ،ويتخلله فعل ثوري رافض للسلطة احلاكمة ،أوقد تكون منظمة تقودها
فئ��ات سياس��ية من أح��زاب أو منظامت تتوح��د حتت قيادة واح��دة أو حتى عد ة

تنسق فيام بينها من أجل حتريك اجلامهري بشكل سليم وهادف،
مراكز قيادة متفرقة ِّ

ويف كث�ير من األحيان تكون االنتفاض��ة عفوية تنطلق من رحم اجلامهري وليس هلا
هدف سوى النقمة اجلامهريية عىل النظام الذي ترزح حتت ظلمه واستغالله وذلك

بالرغم من اختالف توجهاهتم ودوافعهم أحيانا.

انتفاضتن��ا الش��عبانية املباركة ماه��ي إال حلقة من سلس��لة االنتفاضات التي

تفج��رت عىل تلك الطغمة احلاكمة من قطاع��ي الطرق واجلالدين واجلالوزة بني
احل�ين واألخر ،واملتابع للوضع العراقي يف تلك امل��دة كان يرى أن أغلب املناطق

كان��ت بني احلني واآلخر تس��جل رفضها واعرتاضها واس��تيائها وتذمرها بش��تى
الطرق والوسائل مما دفع هبذه احلكومة الظاملة بأن تعدد الطرق التي تضيق اخلناق

عىل املجتمع.

حي��ث اتقدت الش��ـرارة األوىل هلذه االنتفاضة يف حمافظ��ة البصـرة وما هي إلاّ

أيام قليلة حتى صارت أربع عش��ـرة حمافظ��ة خارجة عن قبضة احلكومة الطاغية،
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فإن َّ
دل ذلك عىل يشء فإنه يدل عىل النقمة التي كانت تعتمر يف قلوب العراقيني.
تعرض��ت االنتفاضة الش��عبانية إىل ظل��م مل تُظل��م انتفاضة أو ث��ورة يف تاريخ

الش��عوب ك�ما ظلم��ت ،فقد مت��ت خيان��ة إرادة ه��ذا الش��عب املنتفض م��ن قبل
احلكوم��ات واملثقفني يف الع��امل ،وأيضا من قبل اإلعالم الع��ريب و الدويل .وحتى

تصور املوض��وع تارة بانقالب فاش��ل وأخرى
يومن��ا هذا مازالت أق�لام الظالم ِّ
بتدخل إقليمي أو تردد نفس التسمية التي أطلقتها احلكومة البعثية عليها .

ويصـر البعض عىل َّ
أن ثورات ما يس��مى بالربيع العريب التي تش��هدها الساحة

العربي��ة اليوم هي األوىل يف التاريخ احلديث ليتجاهلوا انتفاضة العراقيني األبطال
والتضحيات التي قدموها يف طريق احلرية ،فاملقابر اجلامعية كش��فت للعامل الوجه
احلقيقي للنظام البعثي املقبور وكيفية تعامله الوحش��ـي مع أبناء الشعب العراقي،

فق��د بلغ عدد الذين قام النظام بقتلهم يف جن��وب العراق خالل 14يو ًما من عمر
االنتفاضة  300ألف إنسان أي بمعدل 20ألف قتيل يومي ًا.

وبعد سقوط ذلك النظام الفايش أصبح من الواجب علينا أن نستذكر تضحيات

اولئك الش��باب األبطال الذين ثاروا بوجه الظلم وقمعت ثورهتم بوحش��ية كبرية
يندى هلا جبني االنسانية يف ضل الصمت العريب والدويل آنذاك .

لذل��ك نجد أنفس��نا أم��ام مس��ؤولية إحياء ذك��رى تل��ك االنتفاضة الش��عبية

واستذكار أبطاهلا بكل احرتام وإجالل ألهنم كانوا قدوة للشباب العراقي والعريب

يف التصدي وجماهب��ة الطغاة يف ثورات العرب اجلديدة .فاالنتفاضة مرت بمرحلة

وتوقيت معقدين ش��اهبا الكثري بال ش��ك من عيوب التأس��يس وأخطاء املامرس��ة
واخللل يف االنجاز ،واحلدث اجلديد عىل الس��احة الدولية ،فعلينا دراس��ة وتوثيق
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واالس��تفادة من كل جزئياهتا .وما حضورنا اليوم يف ه��ذه الندوة إالّ لتخليد ثوار

هذه االنتفاضة .وباحثنا ش��خصية معروفة بتس��جيلها وتوثيقها للتاريخ والرتاث
فكل الش��كر له ولكم حلضوركم ومش��اركتكم الفاعلة .وصىل اهلل عىل حممد وآله

الطيبني الطاهرين .

بعده��ا قدّ م الدكتور الس��يد س��لامن ه��ادي آل طعم��ة حمارضت��ه «االنتفاضة

مقس ًام إياها عىل أربعة حماور:
الشعبانية املباركة يف كربالء املقدسة عام 1991م» ِّ
املحور األول  :األسباب املمهدة لالنتفاضة.
وقد خلّصها بام ييل:
-1االعتقاالت الواسعة بني صفوف الشعب بمختلف أطيافه .
-2توريط البلد يف حروب ليس هلا مربر كحرب إيران.

-3غزو العراق للكويت وما ترتَّب عليه من هزيمة اجليش العراقي وتفتيته يف

حرب اخلليج وتدمري اقتصاديات البلد.
-4تفيش الظلم يف العراق.

-5انتشار الفقر لسوء استخدام السلطة.
-6إعدام األبرياء من املواطنني.
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املحور الثاين :سلسلة أحداث االنتفاضة.
ليلة اجلمعة اخلامس عرش (14شعبان) 1991/3/3
تص��ادف هذه الليل��ة ذكرى والدة صاح��ب العصـر والزمان اإلم��ام املهدي ـ

عجل اهلل تعاىل فرجه الش��ـريف ـ وتعرف عند العوام بـ (ليلة املحيا) حيث ينشغل

الن��اس إحياءه��ا بق��راءة القرآن الكري��م واألدعي��ة وزيارة املعصوم�ين –عليهم
السالم-وتستمر حتى الصباح.

وملا كان املرجع الديني األعىل اإلمام الس��يد أبو القاسم اخلوئي –قدس رسه-

قد زار مرقد اإلمام احلسني – ،-ويف إحدى أبواب الصحن التي تعرف بباب

الرأس الش��ـريف ،طلب منه الزائرون أن يفتي باجلهاد فلم يرد عليهم ،ومل يمكث
سوى مدة زمنية قصرية حتى عاد متوجه ًا إىل حمل إقامته يف النجف األرشف .
األحد (16شعبان) 1991/3/5

يف ه��ذا اليوم روى ش��اهد عيان أنه ُش��يع َأ َخ ِ
��وان كانا قد استش��هدا يف أرض
ِّ

املعرك��ة بالكوي��ت وجيء هب�ما إىل كربالء ،وعندم��ا دخل املش��يعون إىل الصحن
احلس��يني الش��ـريف هتفوا هبتافات دينية ملفتة للنظر ،وعند مرورهم إىل الصحن
العب��ايس ،حدثت مش��ادات عنيف��ة بني رجال األمن والش��ـرطة م��ن جهة ،وبني

املواطن�ين م��ن جهة أخرى .وعند خروج املش��يعني من ب��اب العلقمي (الفرات)
هتف أحد املش��يعني بس��قوط نظام احلكم ،ف�ما كان من أحد رج��ال األمن إلاّ ْ
أن

صوب س�لاحه باجتاه ذلك الشخص فسقط عىل إثرها ش��هيد ًا ،ويف الوقت نفسة
ّ
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ال فس��قط االثنان م ّي ِ
أطلق ش��خص عي��ارات نارية عىل رجل األمن أردته قتي ً
تني.

ومن هنا بدأ الغضب اجلامهريي املثري للش��عور يزداد ويتوسع مما أدى إىل إحداث

قلق وبلبلة يف املدينة.

الثالثاء (18شعبان 1411هـ ) 1991/3/5م
يف حوايل الس��اعة الثاني��ة والنصف بعد الظهر ،هبت موج��ة عارمة من الناس

يف تظاه��رة صاخب��ة قيل إهنا من عدة مداخل من طريق ب��اب طويريج ،ومن باب
طري��ق النجف ،ومن طري��ق بغداد ،كانت متوجة نحو بناية املحافظة (الس��ـراي)

فأمطروه��ا بوابل الن�يران ،وأحرقوا البناية ودمروها ،ث��م اجتهت املظاهرات نحو
قيادة فرع كربالء حلزب البعث ،حيث اتس��عت وتعاظمت فاش��تبك املتظاهرون

م��ع احلرس ،وأخ��ذوا هيامجون البناي��ة بالقذائف وأخرجوا منها أنواع األس��لحة
والعتاد ومل ينقطع صوت الرشاش��ات واإلطالقات النارية حتى وصلت األخبار

عن طريق األش��خاص والسيارات إىل أنحاء املدينة كافة ،وسارت املظاهرة حيث
انضم��ت إليه��ا مجوع من اجلامه�ير واجتهت نح��و دائرة األمن ودائ��رة املخابرات

الواقعتني يف ش��ارع الوحدة العربية ،أما دائ��رة األمن فقد تصدى احلرس ملحاولة

منع دخول املتظاهرين فاش��تبكوا معهم يف معرك��ة ضارية ،وبعد القصف املكثف

س�� ّلم موظفوه��ا وحرس��ها األس��لحة للمتظاهري��ن املجاهدين ،فدم��روا أبواب

الس��جون ،لكن قس ًام من الرفاق احلزبيني ظلوا يقاومون ،وانتهت مقاومتهم لعدم
وجود ذخرية لدهيم فقتل من قتل والقس��م اآلخر رمى السالح جانب ًا وسلم نفسة

وأعدم بعد ذلك.
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أم��ا املحافظ غازي الديراوي فقد ه��رب إىل جهة غري معلومة ونجا بأعجوبة،

لكن داره قد هومجت من قبل الثوار وأحرقت وهنبت حمتوياهتا.

أخرجت الس��جالت من دائرة األمن بعد أن ُأ ِ
حرق بعضها .يف حني اجته قسم

آخ��ر من املنتفض�ين إىل دائرة املخاب��رات التي بقيت عرض��ة للمقاومة والضـرب

قس��م منهم عن طريق بس��اتني مقاطعة (فدان
العنيف باألس��لحة الفتاكة حتى َّفر
ٌ
الس��ادة) والبعض اآلخر قتل يف احلال .اس��تمر الضـرب املكث��ف ملدة ثالثة أيام
(الثالثاء ،األربعاء ،اخلميس) حتى سقطت املدينة بأيدي الثوار.

املحور الثالث  :األماكن التي تعرضت للهدم يف االنتفاضة-:
أجرين��ا إحصائية يف ع��دد األماكن الت��ي تعرضت للهدم ،فقد ج��اء يف كتاب

(الع��راق الواقع وآفاق املس��تقبل) للدكت��ور وليد احل�لي ص 279أن هناك 186
مسجد ًا وحسينية قد هتدمت .يف حني ذكر صاحب كتاب (سيامي كربالء) فاريس
ص  143أن ال��ذي هتدم م��ن هذه األماكن 149مس��جد ًا وحس��ينية ،وقيل غري

س��جلت خ�لال اطالعي عىل األماك��ن واملواقع التي
ذل��ك .وتعمي ًام للفائدة فقد
ُ
وخرجت بنتيجة مقدارها ( )242بني مس��جد وجامع
دمرت خ�لال االنتفاضة
ُ
ومدرسة وحسينية ومقام وسوق ومستشفى ومنزل ومغتسل.
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املحور الرابع :آراء املواطنني الكربالئيني -:
ليعلم الكل أن أهايل كربالء املقدس��ة كلهم اش�تركوا يف االنتفاضة الش��عبانية

وناهضوا الطاغية وحزبه احلاكم سنة 1991م .كام اعرتف الطاغية نفسة قائال(:إن
أهل كربالء خوش يكاونون لو نعلم بيهم ألرس��لناهم إىل الكويت) وهذه شهادة

عدو إىل أهايل كربالء يف تلك االنتفاضة ،و(الفضل ما شهدت به االعدا ُء) فاملجتمع
الكربالئ��ي مثقف ومتط��ور الحتكاكه بزائري العتبات املقدس��ة القادمني من كل
حدب وصوب ،واملجتمع الكربالئي ال يؤمن بالطائفية والعنصـرية والعشائرية،

بل يؤمن بسرية اإلمام احلسني بن عيل -عليهام السالم  -كلنا حممديون حسينيون.
حدثني املرحوم جواد كاظم أبو شمطو فقال:
يف ي��وم  3/6اجتهن��ا نحو املدين��ة ورأينا الدباب��ات قد احرتق��ت يف موقع يقع

قبال��ة دائرة األم��ن ،وكانت إحدى الدبابات قد س��قطت يف (أرب��ع هنران)منطقة
(اهليايب) ويف داخل ش��وارع املدينة قام��ت مظاهرات صاخبة تندد بالنظام وتفتش
ع��ن البعثيني ،وق��د رأيت أحد أزالم النظام قد جيء ب��ه عند باب صحن العباس
 --وق��د رضبه أحد املجاهدين يف أم رأس��ه وأدخ��ل الصحن وهناك حوكم

ون��ال جزاءه العادل ،وعندما ذهبنا إىل حي العباس ،أعطيت لنا مهمة نقل الطعام

من جامع حي العباس بسيارة (البيك أب) إىل مستشفى األطفال وهي (مقر اخلط
األول للمجاهدين) لكن الدبابات العائدة للجيش أخذت تطلق قذائفها باجتاهنا

وباجتاه جامع حي العباس وبعض بيوت احلي عشوائي ًا ،وقد رد عليهم املجاهدون

من طريق آخر عىل خط طويريج.

ويف األي��ام األخ�يرة م��ن االنتفاض��ة هج��م البعثيون ع�لى املدينة وأمس��كوا
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الكثري من الش��باب والفتي��ان الذين مل يبلغوا احللم وأعدموه��م يف فندق كربالء،

وزج��ت البعض منهم يف
كام قضت الس��لطة عىل العش��ـرات من قادة االنتفاضةّ ،
س��جن (الرضوانية) ببغداد وأعدمتهم يف النهاية ،هكذا استخدم النظام اجلائر لغة
االرهاب والقتل والتعذيب والنوايا العدوانية.

وحتدث احلاج جواد كاظم املطلك السعدي فقال:
ابت��دأ جتمع اجلمهور الكربالئي يف حملة باب بغداد ،وبادروا باهلجوم عىل دائرة

األمن واالس��تخبارات بأس��لحتهم (الكرسيات)والفش��ك املوجودة لدهيم التي

تستخدمه بعض العوائل الفالحية خاصة لضـرب اخلنزير ،سقطت مديرية األمن

واملخاب��رات وطرد مجيع موظفيها ح��ال اهلجوم ،وكان ذلك ليالً ،ويف اليوم الثاين
أقبلت قوة عس��كرية من املس��يب مس��لحة بالدبابات وغريها ،س��قطت يف احلال
منطق��ة اإلمام ع��ون ،ثم اجته اجلي��ش عند مفرق ع��ون -احلر (طري��ق الكاملية)،

فتح��ت الق��وات الغازي��ة نرياهنا ع�لى املعارضني ،وأخ��ذ أهايل كربالء األش��داء

يضـرب��ون اجليش الداخل إىل مركز املدينة ،ونش��بت معرك��ة حامية الوطيس بني
األهايل واجليش ،وهنا انسحب األهايل ،واحتل اجليش بعض املواقع وبسط نفوذه
ع�لى مواقع مهمة ،وأخذت القوات اخلاصة تس��اعد اجليش وتدافع عنه بال ريب

دفاعا مستميت ًا  ،أخذ حسني كامل يذيع بيان ًا من داخل الطائرة( :اخرجوا يا أهايل

كربالء إىل معمل الثرمستون).

��رت طائرتان عند حملة باب بغداد ،طائرة أخ��رى دمرت عند الوادي .لقد
ُد ِّم ْ

قاومت بعض النس��اء اجليش القادم من بغداد مقاومة عنيفة بأس��لحتها البسيطة،
وقد رأيت البعض منهن هيزجن ويشجعن الشباب عىل مواصلة املقاومة ،وكانت
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كل واح��دة منهن هتز عباءهتا ،ويف منطقة (الس��عدية) قاتلت النس��اء قتاالً عنيف ًا،
وعند سقوط املدينة ،دخل اجليش وذلك يف اليوم العارش لكن منطقة العطيشـي مل

تسقط إلاّ بعد يوم  1991/3/15كام حدثني املؤرخ عبد السالم ميزر املسعودي.
و روى املرحوم احلاج صادق مطلوب الوزين قائالً:

كانت حتلق يف س�ماء املدينة أربع طائ��رات ،تبدأ كل واحدة منها بقصف جوي

من الصواريخ ،ثم تأيت بعدها أربع طائرات أخرى تكمل مهمتها ،وتقوم املدفعية

صنف النمس��اوي بالضـ��رب من منطقة جرف الصخر غرب املس��يب ،ثم يتبعها
أيضا س�لاح املدفعية الثقيل من منطقة املحاويل ق��رب احللة بالضـرب إضافة إىل

مدفعي��ة الدروع واملصفحات وكل أنواع األس��لحة اخلفيف��ة والقنابل والقناصني

الرشسني الذين أدركوا الواقع وحسبوا حسابه واستعدوا له.

لنتصور س��عة املعركة وتع��دد آلياهتا مقابل هذه الص��دور العارية التي تطالب

باحلرية والرفاهية للش��عب ،فام أش��د الظل��م الذي اقرتفته هذه الفئ��ة الباغية التي

كبدت مدينة أيب الش��هداء خس��ائر فادحة باألرواح واملمتلكات ،وكان املتحدث
ص��ادق مطلوب حيمل رشاش��ة قرب مق��ام اإلمام املهدي ـعج��ل اهلل تعاىل فرجه

الرشيف ـ.

بلغ سمع صدام حس�ين صدى االستهجان واالمتعاض حني احتلت كربالء

وكان وقع اخلرب موجعا ومؤملا حيث قال( :احتلت الكويت يف ثامين س��اعات مع
وجود الطائرات احلربية والقوات املسلحة الرهيبة لدهيا ولكننا عجزنا عن احتالل

كربالء ومل نحتلها إلاّ بأربعة عشـر يوم ًا).
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وخرب آخر م��ن اجلانب الكويتي مفاده أن جابر الصباح خاطب جيش��ه قائالً:

(احتل��ت الكوي��ت يف ظرف س��اعات ،أم��ا كربالء فق��د قاومت 15يوم�� ًا وهي
حمافظة).وم��ن هنا تتبني ش��جاعة أبناء كربالء األبطال وموقفه��م من النظام ،وما

تعاطته وس��ائل اإلعالم وتصـرحيات لبعض قادة احل��زب .لقد واجه أهايل املدينة
تل��ك املؤامرة بالكفاح املرير ،وأعلنوا أن املدين��ة لن متوت ولن متزق ،وإن أولئك

مر من العهود ،ذلك االس��تبداد
األبطال هم الذين قاوموا االس��تبداد العثامين فيام َّ
الذي كان حياول ترتيك العرب وطمس قوميتهم ،كام قاوموا اس��تبداد االنكليز يف

ثورة العشـرين التي فجرهتا مدينة كربالء بقيادة األب الروحي آية اهلل الشيخ حممد

تقي الشريازي احلائري .

تش�ير املص��ادر التي ص��درت يف حينها إىل أكث��ر من 20ألف ش��هيد يف مدينة

كرب�لاء وحده��ا خالل االنتفاض��ة الش��عبانية  ،1991زيادة عىل املب��اين واملنازل
املحيط��ة بقرب اإلمام احلس�ين وأخيه العباس -عليهام الس�لام -أخ��ذت تتهاوى

الواحدة تلو األخرى.

ومجلة الق��ول إين وقفت من هذه االنتفاضة موقف الواصف لبعض الظواهر،

وما أدعي أين وفيت املوضوع حقه من البحث ،ولكن يكفيني أن أكون طفت بكم
طوفة ً ال ختلو من طرفة .واملتتبع لس�ير األحداث يميل إىل االعتقاد أن هناك خطة
مقصودة و مدروسة للنيل من هذا الشعب والقضاء عىل طائفة الشيعة بالذات .

و ان الث��وار الكربالئي�ين قاوموا مقاومة عنيفة ومس��تميتة منقطع��ة النظري ،مل

تتوقف إلاّ بعد مخسة عشـر يوم ًا من الصمود ،ومل تذهب جهود الكربالئيني أدراج
الرياح ،رغم وحش��ية وإجرام النظام ،بل راح��وا يعملون عىل وضع خطة للدفاع
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وضحوا بأنفسهم وانزلوا اخلس��ائر الفادحة يف صفوف األعداء وزعزعة محاسهم
ورفع معنويات األبطال الغيارى.وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ..والسالم

عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

ثم ج��اءت املداخالت والتعقيبات من الضيوف الكرام وكانت أوهلا لس�ماحة

الس��يد مرتضـ��ى القزوين��ي –دام ع��زه -فقال :أش��كر القائمني عىل ه��ذه الندوة
املباركة ،حقيق ًة أن هذه املعلومات هزت أعامقنا وأعامق املؤمنني الش��يعة يف العامل
كل��ه ،فق��د بلغنا يف ذل��ك الوقت أن امللعون حس�ين كامل قد دخ��ل حرم اإلمام

احلسني  وتكلم مع اإلمام احلسني  بكالم غري مناسب ،وبلغنا أيضا أن

الدبابات كان مكتوب عليها (ال شيعة بعد اليوم) ،وسمعنا أيض ًا أن أغلب اجليش

ال��ذي هج��م عىل كربالء كانوا م��ن (اآليزيديني) نتمنى أن نس��مع منكم تفاصيل
ه��ذه القص��ص .كام أقرتح أن تنش��ـر هذه املعلومات عىل نط��اق عاملي عن طريق
الفضائيات ،وكذلك أقرتح أن ترتجم إىل عدة لغات عاملية.

أعقبتها مداخلة س�ماحة املحقق الكبري الس��يد حممد رضا اجلاليل -دام عزه-

التي قال فيها :املهم ما حدث يف هذه البلدة الشـريفة التي نعتز باالنتامء بعد انتهاء
االنتفاض��ة ودخول اجلي��ش واملجرمني مرة ثاني��ة إىل كربالء م��اذا عملوا وفعلوا

فاملع��روف عندنا أن املدارس الدينية يف كرب�لاء كلها قد هدمت وهذه نقطة مهمة

جد ًا تدل عىل أن هلذه املدارس الدينية وألصحاهبا ولعلامئها دور كبري إدراك الناس

وإرساهلم ملالحظة األعامل التي تقوم هبا احلكومات.

بعدها جاءت مداخلة األس��تاذ هاش��م الطريف والتي بني فيها :مل يذكر الس��يد

املح��ارض األفعال اجلبان��ة التي قامت هبا منظمة منافقي خل��ق فينبغي عىل األدباء
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والكت��اب توثيق جرائ��م منظمة منافقي خل��ق خاصة يف مدينة كرب�لاء ،وأود أن

أش�ير يف هذه املناس��بة بأن عدد الطائرات التي سقطت يف مدينة كربالء هي أربعة
طائرات اثنان منها ذكرها الباحث ،أما الطائرة الثالثة س��قطت يوم 1991/3/9

قرب دائرة زراعة كربالء والطائرة الرابعة سقطت عىل طريق كربالء اهلندية مقابل
منطقة هنر السالم يف الساعة السادسة عصـر ًا.

ثم توال��ت املداخالت والتعقيبات واملقرتحات من قبل كل من :الش��يخ أمحد

الطائي ،الش��يخ حممود الصايف ،الس��يد كامل الغريفي ،األس��تاذ عب��د الرزاق عبد

الكري��م ،األس��تاذ حامد عبد كاظم اللهيبي ،األس��تاذ حس��ن عيل عب��د اللطيف،
الصحفي جعفر لبج��ة ،الصحفي عبد اجلليل الكريطي ،الدكتور فاضل جواد آل

طعمة ،الس��يد إحس��ان أمحد آل طعمة ،األس��تاذ حيدر محيد جاسم ،السيد عباس
عودة احلسني ،األس��تاذ نجاح مهدي حسون ،املهندسة فخرية جاسم حممد عيل،
األس��تاذ محزة كاظم عبيد أبو حلمة ،األس��تاذ عيل عبود حس�ين أبو حلمة ،األستاذ

أزهر حممد يونس.

ويف اخلت��ام أمج��ع احلارضون ع�لى رضورة عقد مث��ل هكذا ندوات لتس��جيل

وتوثيق كل ش��اردة و واردة ع��ن هذه االنتفاضة املباركة ،ك�ما أكّدوا عىل رضورة

تأليف موس��وعة خاصة هبا تضم مجيع أحداثها وخفاياها ،داعني وسائل اإلعالم

كافة إىل نش��ـر وقائعها من أج��ل حفظها من الضياع وإبرازه��ا لألجيال القادمة،
وإليصاهلا للعامل اإلسالمي والشيعي يف مجيع بقاع اإلرض.

الندوة العا�شرة
«الوثائق العثمانية و�أهميتها لدرا�سة تاريخ كربالء»
 23ذو احلجة 1436هـ املوافق  6ت�شرين الأول 2015م
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تثمين�� ًا ألمهي��ة الوثائق الكب�يرة التي يف حفظ ودراس��ة التاريخ بعدِّ ها دالئل

ال تقب��ل التش��كيك أقام مرك��ز تراث كربالء صب��اح يوم الثالث��اء  23ذي احلجة

1436ه��ـ املواف��ق /6ترشي��ن األول2015/م وع�لى قاعة القاس��م --يف
الصحن العبايس الش��ـريف ندوة حتت عنوان (الوثائق العثامنية وأمهيتها لدراس��ة

تاري��خ كربالء) وهي حم��ارضة أ.د .فاضل مهدي بيات اخلب�ير يف منظمة التعاون

مقر ًا هلا ،وق��د حضـر الندوة نخبة من
اإلس�لامي (إرس��يكا) التي تتخذ من تركيا ّ

واملختص�ين وعميد كلي��ة الرتبية للعل��وم اإلنس��انية يف جامعة كربالء
األس��اتذة
ّ
وبعض أساتذهتا وطلبة الدراسات العليا يف قسم التاريخ يف الكلية وبعض املثقفني
واإلعالميني واملهتمني.

استهلت الندوة بآيات من الذكر احلكيم تالها القارئ مصطفى احلمدان بعدها

قدّ م أ.د .فاروق احلبويب نبذة خمتصـرة عن املسرية العلمية لألستاذ املحارض ليلقى

بعدها أ.د .فاضل بيات حمارضته التي جاء فيها:

تُع��دُّ تركيا م��ن الدول القليل��ة يف العامل من حي��ث امتالكها خزين�� ًا هائ ً
ال من

الوثائ��ق التي تعود معظمها إىل العه��د العثامين .وتغطي هذه الوثائق مدة تزيد عىل

أربعة قرون ،وتتعلق بمختلف مناحي احلياة يف واليات الدولة العثامنية املنتش��ـرة
يف قارات آسيا و أوربا وأفريقيا وبضمنها الواليات العربية.

وتوزعت هذه الوثائق يف مراكز أرشيفية متعددة وأمهها:
 -1دائرة األرشيف العثامين التابعة لرئاسة الوزراء يف استانبول.
 -2أرش��يف رساي طوب قايب يف استانبول :ويضم الوثائق العائدة إىل ما قبل
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عهد التنظيامت وعدد الوثائق املحفوظة فيه حوايل  300ألف.
 -3أرش��يف املديرية العامة للطابو يف انقرة :ويض��م دفاتر التحرير العائدة إىل

القرن السادس عرش وسجالت الطابو للواليات العثامنية منذ سنة 1848م.

 -4األرش��يف العس��كري :ويتب��ع لرئاس��ة األركان الرتكية يف انق��رة ،ويضم

الوثائق املتعلقة بالتاريخ العسكري للدولة العثامنية منذ سنة 1853م.

أما األرش��يف العثامين يف اس��تانبول ف ُيعدّ من أكرب وأهم األرش��يفات يف العامل

الحتوائ��ه ع�لى حوايل مائة ملي��ون وثيقة و  375ألف س��جل ،معظمها معروضة
يف متن��اول الباحث�ين .وأودع��ت يف هذا األرش��يف وثائق رساي يل��دز أي قصـر

الس��لطان عبد احلميد الثاين ،واألوراق والسجالت التي كانت موجودة يف دوائر

الدولة العثامنية وذلك بعد إعالن اجلمهورية.

وال يمكن بأية حال من األحوال اعتبار هذا األرش��يف أرش��يفا خاصا برتكيا،

بل تشاركها فيه كل الدول التي تأسست عىل أنقاض الدولة العثامنية بام فيها دولنا

العربية كافة.

االهتامم العثامين بالوثائق-:
بدأ االهتامم العثامين بالوثائق اعتبارا من عهد الس��لطان س��ليامن القانوين حيث

اعتيد االحتفاظ بكل س��جل ووثيقة ختص الدولة ،إىل أن جتمعت يف دوائر الدولة

أكداس هائلة من الس��جالت واألوراق واس��تدعت تنظيمها فتأسس��ت يف س��نة

 1846أول أرش��يف للدولة حتت اس��م «خزينهء أوراق» وذل��ك من قبل الصدر
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األعظم مصطفى رش��يد باش��ا .وبعد االنتهاء من بناء مبنى خاص هلذا األرشيف

يف سنة 1850م بدأ بعملية تصنيف الوثائق والتي ما زالت مستمرة إىل يومنا هذا.
وقد حافظ األتراك عىل كل خملفات الدوائر العثامنية من األوراق والس��جالت

دون أن يفرطوا بأي يشء منها ،حتى وإن كان هذا الشـيء عبارة عن قصاصة ورق
ال تضم سوى بضعة كلامت .وأقاموا لألرشيف مبنى ضخام ُيعد اليوم من أضخم

وأوس��ع مراكز األرش��يف يف العامل وجمهز بأحدث األجهزة والتقنيات املستخدمة
يف جمال األرشفة.

لغة الوثائق العثامنية-:
كام هو معروف أن اللغة الرس��مية للدولة العثامني��ة هي اللغة الرتكية العثامنية.

وتعت�بر هذه اللغة إحدى مراح��ل اللغة الرتكية وهي خليطة م��ن اللغات العربية

والفارس��ية والرتكية .ومل ينظر العثامنيون إىل لغتهم نظرة قومية ،ومل يتحسسوا من
األلفاظ العربية والفارسية فاس��تخدموا سيال هائال منها رغم وجود ألفاظ تركية
تقاب��ل هذه األلفاظ ،فقد نجد الكلامت املس��تخدمة يف اجلمل��ة أو الوثيقة بكاملها

متت هذه اجلملة بأية صلة باللغة الرتكية إال من حيث تركيبها.
كلامت عربية ،وال ُّ

ولكن ومما يؤس��ف له أن العثامنيني اس��تخدموا بعض الكلامت العربية يف غري

معناها املعجمي أي املألوفة عند العرب ،وهذه الكلامت أصبحت تش��كل مصدر

يلمون
ازعاج بل لغزا حميرّ ا يخُ طئ الكثري من الباحثني واملرتمجني وال سيام الذين ال ّ
باملصطلحات العثامنية .وهنا أدرج بعض األمثلة:
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تم حترير هذه القرية.
بو كوي حترير ايديلدي معناهاّ :
وتم حتريرها ،يف حني
ويفهم القارئ من هذه اجلملة أن هذه القرية كانت حمتلة ّ

أن كلم��ة حتري��ر هنا تعني« :مس��ح األرايض وإحصاء الس��كان لتقرير الرضائب»
وشتّان بني املعنيني.
وكلامت أخرى:
جه��ات أو وظيفة :وهي املخصصات املالية الت��ي يتلقاها الفقراء واملحتاجون

من موارد األوقاف.

مرتزقة  :أصحاب العلوفات أي املرتبات ،أو متل ّقو املعونات من األوقاف.
مؤيدة :عقوبة واقتصادي مؤيدة :عقوبة اقتصادية
ذخرية :مواد غذائية
تركة :حبوب
عامرت :دار الطعام املخصصة لتقديم الطعام جمانا لطلبة العلم والفقراء وأبناء

السبيل وذلك من قبل مؤسسة وقفية.

استخدام اللغات األخرى إىل جانب اللغة الرسمية-:
وع�لى الرغم من أن الدولة العثامنية اس��تخدمت اللغة العثامنية يف املراس�لات

الرس��مية ،إال أهنا مل تتجاه��ل لغات القوميات التي كانت تعي��ش فيها أو اللغات
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األجنبي��ة ،إذ كان بمقدور أي ش��خص أن يقدم طلبا باللغ��ة التي يتكلم هبا إىل أية

دائ��رة من دوائ��ر الدولة ،وكان هذا الطلب ُيرتجم إىل اللغة الرس��مية إما يف مركز

الوالي��ة أو يف دائرة الرتمجة بوزارة اخلارجية يف اس��تانبول ،وخري دليل عىل هذا ما

نجده يف األرشيف العثامين من وثائق كُتبت بلغات خمتلفة ومنها اللغة العربية.

اخلطوط واإلمالء-:
ال تش��كل األلفاظ العربية املستخدمة يف غري معناها املعجمي املشكلة الوحيدة

للمتعاملني مع الوثائق العثامنية ،بل أن قراءة الوثائق بحد ذاهتا تشكل هي األخرى

مشكلة كبرية.

واملعروف أن العثامنيني استخدموا خطوطا عربية خمتلفة يف الوثائق ،اً
كل حسب

نوعه ،أي اس��تخدموا خطا خاص ًا يف كل نوع من أنواع الوثائق كالفرمان واحلكم
الس��لطاين واخل��ط اهلاميوين وال�برات واخلطاب الس��لطاين والتلخي��ص والتقرير
والتذك��رة والالئحة والرخصة والش��هادة واملعاهدة واحلجة والوقفية والس��جل

الرشعي .....الخ.

وأكثر اخلطوط اس��تخداما عند العثامنيني هي :خط الس��ياقة والنس��خ والرقعة

واجليل والديواين والثلث......الخ

ولكن ال يمكن اجلزم أن كل الكتَّاب كانوا يتق ّيدون بش��ـروط اخلط ،إذ نراهم

يتصـرفون بكتابته ،حت��ى نرى البعض منهم يتجاهلون وضع النقاط عىل أو حتت
احلروف املنقطة أو يكتبون احلروف املنفردة متصلة مع ما قبلها أو بعدها.
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واحلقيق��ة إن ق��راءة الوثيقة العثامنية ليس��ت باألمر اهلينّ  ،ب��ل حتتاج إىل الصرب
التزود ب��كل ما حتتاج ه��ذه الوثائق م��ن املعرفة والكف��اءة .وإذا كنا
واألن��اة بع��د ّ

نتمك��ن من قراءة لفظ��ة معينة خاضعة للتأويل معتمدا عىل س��ياق اجلملة ،إلاّ أن

هذا األمر ال ينطبق عىل أس�ماء األش��خاص واألماكن .وقد أرشت إىل هذا األمر
يف كتايب «املؤسس��ات التعليمية يف املشـرق العريب العثامين» وقدمت كمثال إحدى

القصبات اليمنية وهي يريم ،إذ متكنت من قراءة االس��م بخمس��ة وأربعني شكال

بعد أن غيرّ ت أماكن النقاط فوق أو حتت احلروف املنقطة وعىل الوجه اآليت:
يريم ،يزيم ،يزبم ،يربم ،يرتم ،يرنم ،يزتم ،يرثم ،يزثم
بريم ،بزيم ،بزبم ،بربم ،برتم ،برنم ،بزتم ،برثم ،بزثم
نريم ،نزيم ،نزبم ،نربم ،نرتم ،نرنم ،نزتم ،نرثم ،نزثم
تريم ،تزيم ،تزبم ،تربم ،ترتم ،ترنم ،تزتم ،ترثم ،تزثم
ثريم ،ثزيم ،ثزبم ،ثربم ،ثرتم ،ثرنم ،ثزتم ،ثرثم ،ثزثم

فهم الوثيقة-:
يغلب عىل أسلوب معظم الوثائق العثامنية اإلطناب وال تستخدم فيها عالمات

الرتقي��م وأصول الفق��رات ،وقد تك��ون الوثيقة املتكونة من ع��دة صفحات مجلة

واحدة .ومما يشكل صعوبة بالنسبة للمتعاملني العرب مع هذه الوثائق أن تركيب
اجلمل��ة يف العثامنية عىل عكس تركيب اجلملة العربية ،فالفعل أو اخلرب يأيت دائام يف
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هناية اجلملة ،كام أن عالمات النفي تأيت يف العثامنية عىل شكل لواحق تُلحق باخلرب

يف هناي��ة اجلملة العثامنية .وقد متخض عن اس��تخدام األلفاظ العربية والفارس��ية

يف اللغ��ة العثامنية دخول الرتاكي��ب اللغوية العربية والفارس��ية إليها ،األمر الذي
يتطل��ب لفهم اجلمل��ة العثامنية اإلمل��ام باللغ��ات الثالثة ،وكذل��ك معرفة مدلول
املصطلح��ات يف اللغة العثامنية ولي��س يف العربية يف حالة كون املصطلح ذا أصول

عربية ،منها عىل سبيل املثال:

مواجب :ما ُيدفع للجنود من مرتبات وتسمى كذلك علوفة.
ع��وارض :الضـرائب التي تفرضها الدولة عندما تعاين من أزمة مالية أو تعجز

عن تغطية نفقات عارضة كنفقات احلرب.

زعامت :األقطاع ال��ذي يرتاوح ريعه بني  20ألفا إىل أقل من مائة ألف آقجة،

ويسمى املتصـرف هبا (زعيم).

رعايا :مواطنو الدولة املس��لمون وغري املسلمني ممن يقومون بنشاط اقتصادي

وخيضعون ألداء الرضائب ،وال تدخل الطبقة العسكرية ضمنهم.
خانة :بيت أو سكان البيت الذين يشكلون وحدة رضيبية.

ك�ما تضم اللغة العثامنية ألفاظا تركية يكون هلا مدلول خاص عند اس��تخدامها

مصطلحا مثل:

يوك :حمِ ل كحمل بعري ،واستخدمت يف النظام املايل العثامين مصطلحا للداللة

عىل رقم مائة ألف.

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

135

ك ََسه :كيس ،ولكنها استخدمت يف النظام املايل العثامين مصطلحا للداللة عىل
رقم مخسني ألف.
تصنيف الوثائق يف األرشيف العثامين-:
صنف��ت الوثائق يف األرش��يف العثامين حس��ب م��ا كانت موج��ودة يف أماكنها
األصلية أي يف املؤسسات الرسمية العثامنية و ُأشريت إىل هذه األماكن برموز تدل
عليها مع إضافة رقمني األول رقم اإلضبارة والثاين رقم امللف.
معارف (وزارة املعارف) وعالية «الدراسة العليا»
MF.ALY = MAARIF ALIYE
إرادة (إرادة سلطانية) ،وداخلية  :وزارة الداخلية
I.DH= IRADE DAHILIYE
وزارة الداخلية  :مديرية األمن العامة
DH. EUM = DahiliyeEmniyetUmumiyeMüdürlüğü
الشعبة السادسة من مديرية األمن العامة بوزارة الداخلية
şb .6.DH.EUM
= Şube .6 DahiliyeEmniyetUmumiyeMüdürlüğü

يلدز /دفاتر األوراق األساسية
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Y.EE= YILDIZ ESAS EVRAKI DEFTERLERI
وهذا التصنيف يش��مل الوثائق املفردة بش��كل عام التي يت��م وضعها عادة يف

ملف وامللفات يف اإلضبارة .اما الدفاتر والس��جالت فصنّف كل واحد منها حتت

رقم خاص مع اإلبقاء عىل رمزه أي الدائرة التي كان حمفوظ ًا فيها مثل:
مهمة دفرتي A. DVNS.MHM
حترير دفرتي A.DEF
دفرت العينيات AyniyatDefteri
أمهية الوثائق -:

ال يمكن حصـر أمهي��ة الوثائق العثامنية برمتها بجانب معني من جوانب احلياة

العام��ة يف الدولة العثامنية ووالياهتا ،بل أن ل��كل وثيقة أمهية خاصة جلانب معني
أو جوانب خمتلفة من احلياة العامة ،وهي تس�� ّلط األضواء عىل اجلوانب السياس��ية
واإلداري��ة واالقتصادية واالجتامعية والديني��ة والثقافية واملعامرية ....الخ  .وقبل

التوق��ف لبيان أمهية بعض الوثائ��ق نتوقف قلي ً
ال عند الدفاتر والس��جالت .وكام
ذكرن��ا فإن عدد ه��ذه الدفاتر ح��وايل  375ألف دف�تر وهي دفات��ر متنوعة بتنوع

الدوائر التي ُن ّظمت فيها ،نذكر منها عىل سبيل املثال:

ت��دون فيها نتائج عمليات التحرير
دفات��ر التحرير والطابو :وهي الدفاتر التي ّ

ضم
(أي مس��ح األرايض وإحصاء الس��كان لتثبيت الضـرائ��ب) التي جرت بعد ّ
ُس��جل يف ه��ذه الدفاتر التي تكون عادة
العثامنيني أراض جديدة إىل ممتلكاهتم .وت ّ
خاصة بلواء م��ن ألوية الوالية مصادر الدخل وأس�ماء املكلفني بدفع الضـرائب.
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وتوجد بضمن هذه الدفاتر دفاتر تتعلق بمعظم ألوية العراق.
تدون فيها القرارات املتخ��ذة يف الديوان اهلاميوين الذي
دفات��ر املهمة :وكان��ت ّ

كان يعد أرفع مرجع رسمي يف الدولة العثامنية .وكانت هذه القرارات التي أطلق

عليها اسم األحكام السلطانية حتظى بمصادقة السلطان .واتبعت يف كتابتها طريقة
موجهة باسم السلطان إىل أحد املسؤولني يف
خاصة تكون عادة عىل ش��كل رسالة ّ
املركز او الواليات .ويوجد من هذه الدفاتر يف األرشيف العثامين بأستانبول 419
دفرت يغطي الفرتة املمتدة بني  961هـ–  1333هـ 1915م.

عرض لبعض الوثائق -:
• التقسيامت اإلدارية لوالية بغداد يف سنة 1552م.
وردت هذه التقس��يامت ضمن مالحق حكم س��لطاين يقضـ��ي بتجهيز قوات

األلوية والواليات للمشاركة يف احلملة السلطانية .وذلك بعــد عشـر سنوات من
االمتداد العثامين إىل بغداد  951هـ  1552م

مهمه دفرتي طوب قايب  12321ص  85أ -ب ،حكم 193-192

• اإلب�لاغ ع��ن ازدهار املناطق الواقع��ة يف جهتي النهر الذي أجراه الس��لطان

س��ليامن القانوين من هن��ر الفرات إىل مدين��ة كربالء بعد زراعتها اعت�مادا عىل مياه

النه��ر ،واالمر بمن��ع املتجاوزين عىل النهر بس��بب التخوف من ع��دم كفاية املياه
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لألهايل.
 22رجب  978هـ  20كانون األول 1570م
مهمه دفرتى  14ص  669حكم 859
• ترمج��ة العريض��ة املقدم��ة باللغ��ة العربية من  31ش��خصا من أه��ايل كربالء

يش��كون فيها من ش��حة مياه هنر احلس��ينية الذي أجراه السلطان س��ليامن القانوين
وتعرض معظم البس��اتني إىل اخلراب بسبب عدم كري النهر وتطهريه ،ويناشدون
بتخصيص املبالغ الالزمة لذلك.

 28كانون أول  1325رومية 10كانون الثاين 1910م
20/401 HR.TO

• طل��ب وايل بغ��داد إعادة حتوي��ل كربالء إىل ل��واء واحلاق النج��ف واهلندية

وملحقاهت��ا التي كان��ت تابعة هلا هبا وذل��ك ألمهية موقعها وكوهن��ا جممعا للفرق

املختلفة للمذهب الشيعي وضعف سلطة احلكومة املحلية وكانت قد حتولت قبل
سنة إىل قائممقامية ،وصدور اإلرادة السنية بتلبية الطلب
 28حمرم  12926آذار 1875م

50104/717 I.DH
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• الئح��ة متعلق��ة بأح��وال العراق يف امل��ايض واملس��تقبل قدّ مه��ا نصـرت بن

محزة يش��ـي إىل الس��لطان العث�ماين ،يتناول فيها خمتلف املس��ائل املتعلق��ة بالعراق
واإلصالح��ات الالزم إجراؤه��ا فيه ،وأوضاع العش��ائر وتداعي��ات التدخالت

األجنبي��ة يف خليج البصـ��رة .وهي بمثاب��ة تقرير مقدم للس��لطان يف أكثر من 50
صفحة.

بعده��ا جاءت املداخالت والتعقيبات من الس��ادة احلضور والتي أمجعت عىل

مباركة هذه اخلطوة املهمة التي تبناها مركز تراث كربالء بجمعه وترمجته وفهرسته

يس��هل
ختص مدينة كربالء ،مما
ّ
وإقامت��ه للندوات اخلاص��ة بالوثائق العثامنية التي ّ
عىل الباحثني والدارس�ين ل�تراث هذه املدينة املقدّ س��ة وتارخيه��ا املجيد بحوثهم

ودراس��اهتم ويفتح الباب أمامهم واس��ع ًا للحصول عىل املعلومة التارخيية مد ّعمة

باألدلة والرباهني.
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الندوة احلادية ع�شر
«مالمح من الغزو النجدي الوهابي
ملدينة كربالء املقد�سة لعام  1801م
يف امل�صادر الفرن�سية»
 26ذو احلجة 1436هـ املوافق  9ت�شرين الأول 2015م
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء عام 1801م من األحداث التارخيية التي تس��تحق

البحث املتواص��ل يف بطون كتب التاريخ و غياهبه ومالبس��اته وإجراء املقابالت
املس��تمرة مع املؤرخ�ين واملؤرش��فني وأصح��اب الذكريات واملهتم�ين بالرتاث

لكشف الدوافع التي كانت وراء قيام الوهابيني بارتكاب هذه اجلريمة البشعة ،لذا

أقام مركز تراث كربالء وللمرة الثانية ندو ًة خاصة عن هذه الفاجعة فكانت ندوته

الع��ارشة يوم اجلمعة  26ذي احلجة 1436هـ املوافق /9ترشين األول2015/م

عىل قاعة اإلمام احلسن –  –يف الصحن العبايس الشـريف حتت عنوان

«

مالم��ح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدس��ة لعام  1801يف املصادر

الفرنس��ية « للباحث األكاديمي أ.د .صادق ياسني احللو من جامعة أهل البيت-
عليهم السالم -كلية اآلداب.

وب��إدارة أ.م.د عيل طاهر احليل اس��تهلت الندوة بآيات من الذكر احلكيم تالها

القارئ مصطفى احلمدان ،أعقبتها كلمة مدير مركز تراث كربالء الدكتور السيد
رحب فيها بالضيوف الكرام شاكر ًا مشاركتهم
إحس��ان عيل س��عيد الغريفي التي ّ
الفاعل��ة وتعاوهن��م املثمر يف إحياء تراث مدينة اإلمام احلس�ين --وأنش��طة

مرك��ز ت��راث كربالء ،موجه�� ًا الدعوة لكل الكتّ��اب والباحث�ين واملؤرخني لرفد
املرك��ز بكتاباهتم ومؤلفاهتم وأرش��يفهم الصوري والوثائق��ي ليكون مركز تراث

كربالء من املراكز العاملية التي ُيش��ار إليها بالبن��ان ويقصدها الباحثون واملهتمون
من خمتلف البلدان.

بعده��ا جاء بحث أ.د صادق ياس�ين احلل��و الذي اس��تهله باحلديث عن أمهية

الكتابات الفرنسية عن الغزو النجدي الوهايب فقال:
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اتس��مت الكتابات الفرنس��ية ع��ن الغزو النج��دي الوهايب ملدين��ة كربالء عام

 1801بش��حتها وذلك بس��بب انش��غال فرنس��ا بأحداث الثورة الفرنسية يف هذه
احلقب��ة ،فض ً
ال ع��ن قل��ة اهتاممها باملنطق��ة إذ ال توجد مصالح واس��عه هل��ا فيها.

وم��ن أبرز تل��ك الكتابات هي كتاب��ات الرحال��ة والكتّاب الفرنس��يني وكتابات
القنصلني الفرنس��يني جان باتيس��ت ل��وي جاك بارون روس��و Jean Baptiste

 ، Louis Jacques baron Rousseauالقنص��ل الفرنس��ـي يف بغ��داد ثم يف
حلب ،وكورانس��ز  ،Corancezالقنصل الفرنسـي يف حلب التي ارتكزت عىل
ماشاهدوه وس��معوه عن حادثة الغزو النجدي الوهايب وما رافقه من قسوة وقتل

لس��كان املدينة وهتدي��م للبيوت وهنب للكنوز يف مرقد اإلمام احلس�ين –.-

تلك الكتابات تنبع أمهيتها من ّ
أن قس ًام من كاتبيها ،وبخاصة القنصلني الفرنسيني،
كانت قريبة زمن ّي ًا منها حيث ال تفصلهم عن تلك احلادثة سوى مدة سبع سنوات،
ك�ما َّ
أن وصف الوهابي�ين وعقيدهتم يف نجد من جانب روس��و ج��اء نتيجة قيامه
برحلة من بغداد إىل حلب ،ومن حلب إىل اجلزيرة العربية.

البد من التأكيد أن ما اتصفت به الكتابات الفرنسية عن الغزو النجدي الوهايب

لكربالء من خالل كتب الرحالت أو الكتّاب أو الرسميني الفرنسيني (القناصل)
يتمثل يف:

أوالًّ :
إن القناصل الفرنس��يني أقرب إىل ش��هود العيان ل ُقصـر املدة الزمنية بني

حصول احلدث وكتاباهتم عنه ،فرحلة اجلزيرة لروسو بدأت يف  22تشـرين األول

وانتهت يف  23كانون األول .1808

ثاني�� ًا :تُع��د الكتابات الفرنس��ية حمايدة وأق��رب إىل املوضوعي��ة ألن كتّاهبا من
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الرحالة والكتّاب مل يكونوا قريبني أو منتمني إىل أي جهة من املذاهب اإلس�لامية

فه��ي بذلك بعيدة عن التعصب واالنحياز ،لذا تم االعتامد عىل مؤلفاهتم األصلية

باللغة الفرنس��ية أو املرتجم منه��ا لإلضاءة من خالهلا عىل طبيع��ة الغزو النجدي
الوهايب لكربالء كام كتبتها أقالم الكتّاب والرحالة والرسميني الفرنسيني عىل حد

سواء.

العقيدة الوهابية بأقالم القناصل الفرنسيني:
الوهابية عقيدة دينية ،حسب وصف القنصل الفرنسـي يف بغداد جان باتيست

لوي جاك روس��و ،وس��ميت بالوهابية نس��بة إىل حممد بن عبد الوهاب (-1703

 )1792ال��ذي ولد يف بلدة ال ُعي ّينة يف وس��ط نجد ،وترتكز عىل رضورة االعرتاف
بوحدانية اهلل .أما عن النبي حممد  -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم -فعدّ ه رجال ً حكيام

ال أكثر ،ويمنع كل مظاهر اإلجالل التي يظهرها املس��لمون له ،ويرفض بالش��دّ ة
نفسها تبجيل املسيحيني واليهود واألتراك (املسلمني) لألنبياء معلنًا أن اهلل يغضب

من طريقة العبادة هذه التي يوليها البش��ـر هلذه املخلوقات البسيطة التي خلقها اهلل

بيده ..

ويضي��ف حممد بن عبد الوهاب أن بعض املس��لمني يتش��ددون ض��د التعاليم

ويعبرّ ون عىل عامهم ،لذا جيب أن ينظر إليهم ككفار وملحدين يس��تحقون القتل،
وال ب��د من إبادهتم مجيعا ًألهنم هيينون ال��ذات اإلهلية وجيعلون هلل رشكاء .فاخللق
م��ن صفاته وحده وقد بدأ حممد بن عبد الوهاب دعوته الس��ـرية باإلرش��اد ومجع

حوله بعض األنص��ار ،لكن أعدادهم كانت حمصورة ضمن نطاق قبيلتهم املتنقلة
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وكان يشعر بالراحة وبحاجة إىل قوة أكرب.
وأضاف روس��و يف كتابه (رحلة إىل اجلزيرة العربية س��نة Voyage a )1808

 1808 la pensula Arabic dans ، L anneeعن حماولة حممد عبد الوهاب
نشـر عقيدته خارج نجد قائال:

« انطلق حممد بن عبد الوهاب يف البالد فطاف يف نجد وسوريا والعراق العريب

بحث ًا عن س��لطة يعتمد عىل محايتها له ،تس��اعده من أجل حتقي��ق أهدافه ،لكنه باء
بالفش��ل فقد تعب جد ًا بأسفاره هذه التي مل ِ
تأت بفائدة ،وإ ْذ شعر باليأس لتحقيق
التغيري الذي كان يأمله وخيطط له ،فقد انسحب إىل الدرعية »..

ث��م وصف روس��و التقاء حممد بن عبد الوهاب بمحمد بن س��عود يف الدرعية

فقال « :هناك يف الدرعية وجد يف ش��خص بن س��عود حاكمها ذلك الس��ند الذي
طاملا بحث عنه ،فاس��تقبله باحرتام ،وتبنّى آراءه ،وس��هل عىل مجاعته فهم التعاليم

أن يدافع بكل الوس��ائل التي تتاح له عن
التي كان يطرحها فالتزم كل واحد منهم ْ
مب��ادئ احلرك��ة اجلديدة التي اختذت منذ ذلك احلني اس��م الوهابي��ة» وهكذا ظهر

زعيم هذه الطائفة حممد بن س��عود بس��ـرعة فائقة من وس��ط بالد العرب ،ووجد

يف هذه املبادئ ما يرفع من ش��أنه فاعتنق العقيدة اجلديدة .لقد ش��عر بأنه يس��تطيع

اس��تخدام مبادئ هذا ا ُملصلح ( حسب رواية روسو ) ذرائع ملهامجة االمم األخرى
التي مل ختضع الستعباده ».

كان احرتام ذكرى املش��ايخ واألئم��ة يف نظر الوهابيني يع��د انتهاك ًا للحرمات

فالواجب يفرض عليهم هتديم كل املساجد التي بناها املسلمون األتقياء ألوليائهم

وهم يعيبون عىل األمم التي تزين قبور موتاها.
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يف هذا اإلطار يمكن فهم أحد األس��باب التي دفعت بالوهابيني إىل غزو مدينة

كربالء لتهديم العتبات املقدسة فيها وقد أشار القناصل الفرنسيني إىل َّ
أن الوهابيني
رفضوا املذاهب الس��ن ّية األربعة ومذهب اإلمامية االثني عش��ـرية .باعتبار أهنم -

الوهابي��ون -يع��دّ ون القبور دوارس وجي��ب إزالة ما يقام عليه��ا حتى وإن كانت
شواهد بسيطة.

هلذا ال ُيستغرب تعرض مدينة كربالء املقدسة يف القرن التاسع عشـر إىل عدة

غ��زوات نجدية وهابية ابتدأت أوالها يف ع��ام  ،1801ثم توالت تلك اهلجامت.

ففي ع��ام  1806هجموا ع�لى أطرافها وهنبوا حقوهلا ،ويف ع��ام  1807وصلت
غ��زوة نجدية وهابي��ة إىل احللة أوالً ثم إىل كرب�لاء إ ْذ دمهوها يف وضح النهار عىل

حني ُغ ّرة فتصدى هل��م الكربالئيون وأجربوهم عىل الرتاجع ،ثم أغار الوهابيون

عام  1810عىل مدينة كربالء واحللة والنجف وفرضت القوات الغازية طوق ًا عىل
املثلث الواقع بني هذه املدن الثالث.

وسيتم الرتكيز يف هذا البحث عىل الغزو النجدي الوهايب لعام  1801م من

خالل ما كتبه الرحالة الفرنس��يون والرسميون الفرنسيون كالقنصل الفرنسـي يف

بغداد والقنصل الفرنسـي يف حلب.
أسباب الغزو-:

أسهمت عوامل عديدة سياسية واقتصادية وجغرافية ودينية يف دفع النجديني

الوهابيني لإلغارة إىل غزو كربالء املقدسة كان اوهلا العامل السيايس حيث كانت
كربالء املقدس��ة جز ًء من والية بغداد اخلاضعة للس��يطرة العثامنية ،ويدخل ذلك
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يف إط��ار الصـراع بني النجديني الذين اعتنقوا مذه��ب حممد بن عبد الوهاب منذ
هناية النصف األول من القرن التاس��ع عشـر حيث نشأت الدولة السعودية األوىل

 1818 -1745فش��كّلت خطرا ًعىل النفوذ الس��يايس للدول��ة العثامنية ،أما ثاين

تل��ك العوامل فهو العامل االقتصادي حيث َّ
أن النجدي�ين اجتهوا إىل املدينة ألهنا
كانت مس��تودعا ًضخ ًام ملا حتويه عتباهتا املقدسة من كنوز نفيسة .فقد ذكر الرحالة
نيبور « :أن هناك كام يقال عدّ ة حاجات ثمينة قرب رضيح احلسني .»..

وقد جاء يف املوسوعة اإلسالمية باللغة الفرنسية « :واستولوا –الوهابيون -عىل

الذخائر والقطع الذهبية والفضة النفيس��ة وبقية اخلزائن ود ّمروا القبور» .كام أكّد

ذلك الرحالة الفرنس��ـي دوبريه ( )Dupreeعند زيارته للمدينة يف عام ،1809

فذكر َّ
أن الكم اهلائل من الثروة املكدَّ س��ة خالل س��نني طويلة متتابعة أصبحت يف

حلظة هن ًبا للوهابيني أولئك قطاع الطرق واللصوص.

تقارب روسو يف الرأي مع ما ذهب إليه دوبريه يف وصف الثراء بمرقد اإلمام

احلس�ين – -فذكر« :منذ مدّ ة طويلة أصبحت الثروات اهلائلة التي تكدّ س��ت

تدرجييا ً يف حرم اإلمام احلس�ين هدفا ً ملطمع الوهابيني وجش��عهم وبدأوا يفكرون
بنهبها دوما ًمعلقني آماال ًكبرية إلنجاح مشـروعهم يقصدون اليوم الذي يسيطرون

فيه عىل هذا املوقع املغري جدا ً بكثرة الكنوز التي يضمها بداخله».

ِ
يكتف بذلك روسو بل ذكر بعض مصادر الثروة يف رضيح اإلمام احلسني
مل

– -قائال «:أصدر الش��اه إس�ماعيل مؤسس الس�لالة الصفوية يف بالد فارس
أم��را ًملكيا بتعمري وجتميل املدين��ة ( يقصد كربالء) ورضيح اإلمام أيضا ًوقد اتّبع

ملوك الطائفة نفس��ها الذين ّتولوا العرش بعد إسامعيل ،احلامس والورع نفسه جتاه
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احلسني ،وأصبح هذا الورع مثاال ًيتبعه امللوك الالحقون الذين حكموا بالد فارس
وكل منه��م يأمل من خالل اهلدايا الثمينة التعب�ير عن خالص إجالله البن النبي ،

أن مس��جد رضيح احلسني أصبح مستودعا ًألنفس حمتويات خزائن هؤالء
لدرجة ّ
امللوك .وكام هو معلوم فإن حممد آغا خان أنفق خالل نحو اثنتي عشـرة سنة مخسة
ماليني قرش�� ًا إلكس��اء الطابوق بالنحاس الذهبي ،وأنفق مبلغا ًمساويا ً ملنائر وقبة

اإلمام احلسني».

غري أن ما موجود من أموال وخزائن يف رضيح اإلمام احلس�ين – -مل

حرك ش��هية النجديني الوهابيني لغزو
يكن هو الس��بب االقتصادي الوحيد الذي ّ

كربالء بل كان هناك جانب آخر أغفلته املصادر الفرنسية وأشرّ ته املؤرخة الرتكية

ديل��ك قايا ،حيث رأت أن الس��بب املبارش للهجوم النج��دي الوهايب عىل كربالء
يتصل أيضا ًبدافع اقتصادي آخر فقال « :وقع أول هجوم وهايب عىل مدينة كربالء

عندما حدث صدام بني عش�يرة اخلزاعل وب�ين الوهابيني الذين كانوا متجهني إىل
النج��ف واملوجودين هناك هبدف التجارة ،وقت��ل من الوهابيني أثناء الصدام نحو
حجة
ثالثامئة رجل وألن س��ليامن باش��ا أعتقد أن الوهابيني سيتخذون هذا اهلجوم ّ
هل��م يف خلق توتر ومش��كالت يف املنطقة ق��ام بتأديب تلك الطوائ��ف التابعة لتلك

أن متنحهم منطقة
العش�يرة ،حتى أهن��م -النجديون -طلبوا م��ن الدولة العثامني��ة ْ

الش��ام ّية املمتدة من مقاطع��ة عانة حتى البصـرة و ذلك تعويض��ا ًعماّ حدث هلم يف
يعب بش��كل واضح عن ن ّي��ة الوهابيني يف اهلجوم ،كام
النج��ف ،وكان هذا الطلب رِّ

قام��وا باهلجوم عىل ديار عش��ائر املنتفك الواقعة جنوب الع��راق عام  ،1799ويف
ع��ام  1801هجموا عىل قصبات النجف وكبيس��ة وعانه ،أما أعنف هجوم قام به
الوهابيون فقد كان عىل كربالء يف  20نيسان .»1801
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اجلان��ب االقتصادي الس��ابق فس��ـره م��ؤرخ تركي آخر هو زكريا كوش��ون

بش��كل أوضح فقال« :مثلام مل يكن الوهابيون عىل وئام مع أهل الس��نة فإهنم كانوا
ينفرون من الش��يعة أيضا ًبس��بب معتقداهتم .فقد كانوا ممنوعني عىل أيدي أرشاف

مكة املكرمة م��ن الذهاب إىل احلج بدعوى أهنم كفرة كذلك كان الوهابيون أيضا
يمنع��ون الش��يعة القادمني من إيران وكذلك الش��يعة املقيم�ين يف أنحاء بغداد من

العب��ور عرب أراضيه��م والذهاب إىل احل��ج .وكان احلجاج القادم��ون من أطراف
بغ��داد مضطرين للم��رور بنجد ،ف��كان الوهابيون يس��تغلون ذل��ك لإلغارة عىل

قوافله��م وهنبها .ورغم أن ه��ذه الظاهرة كانت تبدو ديني��ة إلاّ أهنا كانت تنطوي
أيض�� ًا عىل دواف��ع اقتصادية ألن الوهابي�ين كانوا كلام قويت ش��وكتهم ازداد عدد

معارضيهم وانحس��ـرت س��احات نش��اطهم االقتصادي وخاصة قب��ل احتالهلم
أن
األحس��اء ،ومن ثم كانوا يصادرون أموال الش��يعة ويعتدون عىل أرواحهم بعد ْ

املرة ،وهذا بالطبع قد ولد نزاع ًا من
ألبسوا عمليات النهب والسلب ح ّل ًة ديني ًة هذه ّ
النفور والعدّ اوة الشيعية الوهابية».

كان رابع عوامل الغزو س��ور املدينة الضعيف واملخ��رب والذي وصفه نيبور

قب��ل الغزو النجدي الوه��ايب عندما زار كربالء عام 1765هـ قائ ً
ال « هناك مخس��ة

أبواب لس��ور املدينة ولكن الس��ور هو اآلخر مش��يد باللبن والطابوق املجفف يف

الش��مس ،وقد خترب بأمجع��ه اآلن وقد رصد النجدي��ون الوهابيون ذلك وقدّ روا

أهنم يستطيعون النفاذ منه».

أما السبب اخلامس للغزو فكان اجلانب الديني ،فالوهابيون كانوا ال يعرتفون

بكل املذاهب اإلسالمية ومنها مذهب الشيعة االثني عشـرية السيام َّ
إن أحد ركائز
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العقيدة الوهابية تقوم عىل رفض زيارة القبور وعدّ ها دوارس.
وأك��دت ذل��ك ال��راي أيض�� ًا الباحثة جاكل�ين بريين عن هج��وم الوهابيني

ع�لى مدين��ة كربالء قائلة « :لفت س��عود أنظار األتراك والعامل أمج��ع بإقدامه فجأة
ع�لى مهامجة كرب�لاء واحلدود العراقية بني س��نتي 1801و  1802ويف هذه املدينة

املقدس��ة يف نظر الش��يعة مرقد (اإلمام) احلس�ين حفيد النبي حممد يف مس��جد رائع

ميلء بالكنوز من تركيا ومن فارس».

اختلف��ت مص��ادر الفرنس��يني حول حتدي��د تاريخ الغزو النج��دي الوهايب

األول لكربالء املقدس��ة ،فالرأي األول قاله دوبريه روس��و وكورانس��ز ( القنصل

الفرنس��ـي يف حلب ) وذكرا أنه وقع يف نيس��ان  ،1801يف ح�ين قال الرأي الثاين
الرحال��ة الفرنس��ـي ( )oliverأوليفيه أنه حصل يف نيس��ان  .1801لكن املؤرخ

العراقي مقدام عبد احلس�ين الفياض ساق أد ّلة أكّد فيها الرأي الثاين أي ّ
أن الغزو

كام استنتج حصل يف نيسان عام  ..1802ومع هذا يمكن القول من دون شك أن

الغ��زوة وقعت يف أواخر ذي احلجة عام 1216ه��ـ وليس يف عام 1217هـ الذي
يتطابق يف التأريخ امليالدي أواسط نيسان  1802وليس عام  1801م.

غري أننا نميل إىل ما اعتمدته غالبية املصادر الفرنس��ية التي اعتربت ّ
أن س��نة

الغزو النجدي الوهايب لكربالء كان يف نيس��ان عام  1801م ال س��يام ّ
وأن روس��و

ال��ذي كتب ع��ن الوهابيني ص��درت كتبه ع��ام  1808و 1809وه��و أقرب إىل
احلدث من غريه .
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أعداد النجديني الغزاة وقسوهتم - :
قدّ ر القنصل الفرنسـي يف بغداد روسو املهامجني :وزاد روسو وصف ًا هلؤالء

بام قاموا به بام أس�ماها جم��زرة كربالء فقال « :أخري ًا جاء الي��وم املحدد الذي كانوا

يتمنون��ه كثري ًا ،ففي العش��ـرين من نيس��ان  ،1801باغتوا املدين��ة بينام كان معظم
سكاهنا قد ابتعدوا عنها فراسخ ألداء مراسم الزيارة لضـريح والد سيدهم (يقصد

زي��ارة اإلمام ع�لي –-يف ذكرى عيد الغدير) فأرضم ه��ؤالء الربابرة النريان،
وكانوا متعطشني إىل سفك الدماء والسلب ومل يرمحوا أحد ًا وذبحوا كل من سقط

يف أيدهي��م ،وقد رأى بعض الناجني هؤالء املتوحش�ين يش��ـربون دماء ضحاياهم

املس��اكني ،وق��د ُق��دِّ ر عدد القتىل يف ه��ذه الكارث��ة الفظيعة بأكثر م��ن أربعة االف

شخص ».

قس��وة النجدي�ين الوهابي�ين تل��ك جتاه س��كان كربالء التي ذكرها روس��و

أكدها مؤرخ فرنس��ـي معارص هو فرناند توم��ش Fernand Tomicheقائالً:
« غزا عبد العزيز بن س��عود العراق ،وهنب كربالء يف آذار  ، 1802املدينة الشيعية

املوقرة يف املدينة فقط  ،لكن قتلوا
املقدس��ة ،فالوهابيون مل يكتفوا بتدمري األرضحة ّ
النس��اء والرجال يف الشوارع ،فالفظاعات التي ارتكبوها يف كربالء أثارت بغضاء

ٍ
مضن يف كل العامل اإلسالمي».
شديدة لدى الشيعة ،وانطباع ًا

ويذكر روس��و يف وصف اخل��راب والتدمري الذي ترك��ه النجديون الوهابيون

يف املدينة من خالل كتابة وصف باش��وية بغداد Description de Pachlike

 de Baghdadقائ�لا « :وعن��د خروجه��م م��ن (مدين��ة) اإلمام احلس�ين ،التي
حممل بالغنائم
حارصوه��ا عىل مدى هناري��ن وليلتني ،اقتاد الوهابيون مائتي بع�ير ّ
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النفيس��ة ،ومل يكتفوا بصب جام غضبهم عىل األهايل ،فقاموا هبدم البيوت أيضا ً..
وأحلقوا أرضار ًا بمنائر وقباب املسجد بعد أن استولوا عىل طابوقه املط ّعم بالذهب

اخلالص .وما أن عرفوا أنه نحاس ذهبي (يقصد مطيل بالذهب) حتى هدموا تلك

الرصوح بالكامل ،فأنقاضها ال متثل هلم أي يشء».

غ�ير أن أوليفي��ه يف كتابه رحل��ة أوليفي��ه يف االمرباطورية العثامنية ق��ال « :أن

صحيف��ة املونت�ير  Le moniterالصادرة يف بربريال الس��نة  12بحس��ب تقويم

نابليون األول « أن الوهابيني ظهروا فجأة أمام املدينة بقيادة س��عود بن عبد العزيز
مس��تغلني زيارة أهل املدينة لإلمام عيل إلحياء ذك��رى عيد الغدير فط َّبقوا خطتهم

للغ��زو حي��ث واجهتهم مقاومة ضعيف��ة من أهل املدين��ة الباقني ،فقتل��وا مجيع ما

وج��دوا م��ن الرجال يف رضيح اإلم��ام احلس�ين دون متييز وحتى النس��اء احلوامل
أجنته��ن وبلغ عدد القتىل الضحايا يف ذلك اليوم
قتلوه��ن وبقروا بطوهنن وذبحوا
َّ
َّ
ثالثة آالف».

من جانب آخر فإن دائرة املعارف اإلسالمية باللغة الفرنسية ( وهي مصدر

مع��ارص) قدّ رت عدد القتىل بأكثر من  2000من س��كاهنا وحطموا وخربوا متاما ً
البيوت واألسواق.

الرحا ّلة الفرنس��ـي (دوبريه) مل خيتلف عن اآلخرين يف وصف قس��وة الغزاة

النجديني فذكر « :غزا أولئك قطاع الطرق مدينة اإلمام احلس�ين يف نيسان 1801
أن أش��بعوا جنوهنم بقتل عدد
فأحرقوا كل يشء يف املكان وس��فكوا الدماء ،وبعد ْ
كبري من السكان من اجلنسني هنبوا كل يشء يثري طمعهم ».

هكذا يظهر أن بعض الرحالة الفرنس��يني ومؤرخني معارصين قد بالغوا يف
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أعداد من قتلهم النجديون إذ قدرهم بعضهم بني  20-8ألف ًا ،وهي أرقام كبرية ال
تتناس��ب مع عدد سكان املدينة الذي ُقدِّ ر يف تلك املدة بام ال يزيد عن سبعة آالف

نس��مة .لذلك ال يعقل أن يقتل النجديون خالل مدة  7-6س��اعات سيطروا فيها

عىل املدينة ما يقارب من نصف س��كان املدينة .حيث قدرهم القنصل الفرنس��ـي
( كورانس��ز) بثالثة آالف ،الس��يام َّ
أن العدد األكرب من الغزاة كان مش��غوال ًبنهب
رضيح اإلمام احلسني وعتبته ومنائره.

لقد أسفر الغزو النجدي الوهايب لكربالء عن ختريب أجزاء مهمة من الروضة

احلس��ينية ال سيام قلع الشبابيك والصندوق الثمينني وكانت تغطيه سجادة موشاه

باللؤل��ؤ ،وأصبحت هنب�� ًا للوهابي�ين وقد ذكر كوارنس��ز أن ما أخ��ذه النجديون

الوهابيون من رضيح اإلمام احلس�ين – -وقبته ومنائره محولة مائتي مجل من
املنهوبات أخذوها إىل الدرعية.

املوقف العثامين والفاريس من الغزو النجدي الوهايب -:
أرضت غزوة كربالء بسمعة الدولة السعودية األوىل ملا جرى فيها من عمليات
ّ

قتل واسعة النطاق باس��تخدام املهامجني للسالح األبيض والناري ومالحقة أهل
املدين��ة يف األزقة والدهالي��ز وقتلهم ذبحا ً .لكنها يف الوقت نفس��ه أ ّدت إىل تزايد

نفوذ س��عود بن عبد العزيز وأصبح بعد غزوة مدينة اإلمام احلس�ين – -أكثر
رهبة جتاه املدن األخرى التي كانت حتى ذلك احلني تعاين من رضاوته.

ش��عر الوايل العثامين بطعن هليبة الدولة العثامنية وس��معتها بني املس��لمني من

رعاياها يف العراق واجلزيرة العربية ،السيام أن أخبار جريمة الوهابيني قد وصلت
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إىل داخ��ل الب�لاط يف طه��ران عاصمة الدول��ة الفارس��ية اخلصم اآلخ��ر للدولة

العثامني��ة ،حيث كتب االمرباط��ور الفاريس فتح عيل ش��اه ( )1824-1791إىل

س��ليامن باش��ا (وايل بغداد) رس��الة مليئة بالعتاب املر ،عبرّ له فيها عن سخطه من
الس��لوك املتهاون واملس��تحق العقاب للكهية عىل ما قام ب��ه يف محلته عىل الدرعية
وهدده بأنه س��يتوىل بنفس��ه إرس��ال جيش إلبادة هذه الطائفة اجلديدة التي هتدف
عقيدهتا إىل احلاق رضر مستمر بالدين اإلسالمي.

لقد أورد (روسو) رد الفعل العثامين ضد ذلك الغزو وظهر ذلك من خالل

رد س��ليامن باشا عىل رس��الة فتح عيل شاه برسالة يظهر فيها اس��تياء العثامنيني من
حادث��ة غزو الوهابي�ين لكربالء حيث عرب ع��ن عظيم تأثره ملا س�� ّببه هذا احلدث

املشؤوم الذي أصاب املدينة املقدسة ،وعزاه إىل عدم إدراك األمور واإلجراءات،

وأضاف بأنه مل يتوقع مثل هذا اهلجوم الذي مل يتمكن من تداركه للسـرعة التي تم
هبا ،ووعده باالنتباه واليقظة إزاء حتركات الوهابيني يف املستقبل والتعامل ضدهم
بأقىص حزم ،ومع ذلك مل يكن هلذه التطمينات أي أثر ،فقد واظبت هذه الطوائف

عىل طريقها الطموح واملتعصب دون عوائق.

عندما أفاق العثامنيون من ذهوهلم كام قال( :جان بابتيست جاك لوي روسو):

أخريا وقف هذا الس��يل املدمر الذي كان يتزايد يوما ً بعد يوم ،حتى أصبح
قرروا ً
هيدد تركيا كلها بطوفان وشيك ،فأصدر الباب العايل أوامره إىل وايل بغداد سليامن

باش��ا بالذه��اب ملهامجتهم ،فجمع ه��ذا الوزير كل ما يمكن م��ن قطعات وأوكل

قيادهت��ا بالكهية عيل باش��ا الذي اصطح��ب العرب الذين ورفض��وا تبني العقيدة
اجلديدة وتوىل قيادة احلملة زعيمهم حممد بن ش��اوي زادة .وبسـرعة وخالل أقل
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من ش��هرين كان اجليش الذي يتألف م��ن العثامنيني والعرب قد وصل إىل أرايض
االحس��اء ،فنش��ـر الرعب حاملا وصل املدينة فقد متكن الكهية عيل باشا من توجيه

رضبة ساحقة لألعداء الذين هومجوا يف عقر دارهم ألول مرة ،وأغتنم عبد العزيز
الفرصة للهرب ،فاستخدم الدهاء يف انقاذ بالده ونجح يف تقديم الرشوة إىل حممد

ب��ك ش��اوي زادة الذي نجح يف اقن��اع الكهية عيل بنصائحه ليقل��ب األمور فجأة

رأس�� ًا عىل عقب ويصبح وس��يط ًا الحتواء هذه املعركة ،فقد دفع عبد العزيز مبلغ ًا

كبري ًا من املال ألحد القادة األتراك ومتكن من حتقيق الس�لام بني الطرفني ،فتخلىّ

الكهية عيل عن متابعة محلته العس��كرية ضد الوهابيني ،فعاد إىل بغداد ورسعان ما

اكتشف خيانة حممد بن شاوي زادة وندم عىل اإلصغاء لنصائحه.

عىل أية حال مل يقم س��ليامن باش��ا بأي��ة محلة جديدة ضد الوهابيني حس��ب ما

ذكر القنصل الفرنس��ـي يف حلب كورانسز س��وى مجع أعداد كثرية من القوات يف

باشوية بغداد لكنه مل يرسلها مرة أخرى لقتال الوهابيني .غري ّ
أن املوقف العثامين مل

يقتصـر عىل ذلك بل كان هناك رد فعل آخر أغفلته املصادر الفرنس��ية وجاء ذكره
يف األرشيف العثامين وبعض املصادر العثامنية حيث أشارت إىل َّ
أن الدولة العثامنية

حاول��ت التفاوض مع س��عود بن عبد العزيز أمري الوهابيني فأرس��لت آدم أفندي

املدرسني املش��هورين يف استانبول إىل نجد للتفاوض مع سعود بن عبد
وهو أحد ِّ

العزي��ز ،والتقى به يف الثامن من حمرم  1803م بالقرب من الطائف وخالل إقامة
آدم أفن��دي التي اس��تمرت هناك ثالثة عرش يوم ًا اجتمع باألمري الس��عودي مخس

مرات.

ومما ذكره آدم أفندي بأنه سئل يف اخلطاب الذي محله إليه من الصدارة العظمى
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عن أس��باب اعتدائه عىل كربالء ،فر َّد عليه سعود بأهنم فعلوا ذلك ألن وايل بغداد

كان يعم��ل ع�لى تعجيزهم والضغط عليهم بواس��طة عس��اكره أحيان ًا وبواس��طة
القبائ��ل املوج��ودة يف حميطه أحيان�� ًا أخرى .ك�ما رصح له بأن الش��يعة املقيمني يف

النجف وكربالء قد خرجوا عن الدين بس��بب أساليب عبادهتم ومعتقداهتمَّ ،
وإن
أمواهلم وأرواحهم ُأحلت للوهابيني بل وذكر له أن اإليرانيني لو فكروا باإلرضار

بالدولة العثامنية بسبب هؤالء فإنه سوف يتصدى هلم دون انتظار أية مساعدة من
الدولة.

وهكذا فشلت الدولة العثامنية يف إقامة أول حوار مبارش مع الوهابيني ،إذ يبدو

َّ
أن الوهابي�ين قد أصاهبم الغرور بعد نجاحه��م يف عملية غزو كربالء بحيث أهنم

عدّ وا أنفس��هم يمتلكون قوة عس��كرية أكرب من قوة الدول��ة العثامنية التي مل حتقق
النجاح يف محالهتا العس��كرية السابقة ضدهم ،وأكثر من ذلك وصل هبم األمر إىل

إخبار آدم أفندي َّ
بأن لدهيم ما يكفي من القوة ملواجهة الدولة الفارسية القاجارية

إذا ما فكرت بمهامجتهم .من جانب آخر بلغت اجلرأة من سعود بن عبد العزيز إىل
كتابة اخلطابات إىل الس��لطان والوالة يدعوهم فيها إىل اإليامن ويقصد بذلك أهنم
مش��ـركون وعليهم اعتناق العقيدة الوهابية ،فعىل سبيل املثال ورد يف خطاب كتبه

س��عود بن عبد العزيز إىل وايل بغداد عيل باشا (وحيتمل أنه عقب مدامهته كربالء)
ذكر فيه أنه إذا صدَّ ق معتقداهتم ودخل اإلس�لام فإن سعود بن عبد العزيز سوف
يق��دم إليه مائت��ي ألف جندي بغري أج��ر ،كام زعم له يف اخلط��اب أن رشيف مكة
املكرمة وكذلك وايل الشام عظم زاده عبد اهلل باشا قد لبيا دعوته ودخال اإلسالم .
ع�لى ذل��ك يمك��ن الق��ول َّ
إن الوهابيني قد بالغ��وا يف ثقتهم بأنفس��هم ويف
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إمكاني��ة مجع مائتي أل��ف جندي ولع ّلهم كانوا يعرف��ون أن الباب العايل قد أوكل

أمر حماربتهم لوايل بغداد الذي فش��ل يف أكثر من مرة يف محالته العس��كرية للقضاء

عليهم ،كام أن الدولة العثامنية كانت مش��غولة بتلك احلقبة يف نزاعاهتا مع روس��يا
والنمسا وقبلها فرنسا بسبب احلملة عىل مصـر فلم تكن متفرغة لقتاهلم يف صحراء

نجد الواسعة.

آثار ونتائج الغزوات النجدية الوهابية ملدينة كربالء عىل األوضاع السياسية - :
كان من أهم النتائج التي أفرزها الغزو النجدي الوهايب عىل املستوى السيايس

تصاع��د نفوذ عب��د العزيز بزيادة عدد قواته يومي ًا حس��ب ما ذكر روس��و فاصبح

بعد محلته عىل مدينة اإلمام احلس�ين --والثروات التي غنمها والقسوة التي

يامرسها عساكره أكثر رهبة جتاه املدن األخرى التي كانت حتى ذلك احلني بمأمن

من رضاوته.

أحس بتقصري عمر آغا ممثل
ومن اآلثار السياس��ية األخرى أن باش��ا بغداد َّ

ف��ر إىل الق��رى الريفية
العثامني�ين يف كرب�لاء يف س��نتي ( )1802-1800حي��ث َّ
املج��اورة مما دفع باألهايل إىل اهتامه بالتواطؤ مع الغزاة مما دفع بس��ليامن باش��ا إىل

إحالت��ه إىل املحكمة فأدانت��ه وحكمته باإلع��دام فأعدم وبذلك ح ّل��ت عليه لعنة

املدينة (كربالء).

أما س��عود بن عب��د العزيز الذي قاد عملية غزو كرب�لاء فقد قتل والده عام

 1803من قبل ش��خص يدعى عيل البغدادي وتش�ير الروايات إىل أن وايل بغداد
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أرس��له لقتله ،بين�ما بينت مصادر أخرى ّ
أن عيل البغدادي ف��اريس أو افغاين قتلت
زوجت��ه وأطفاله عىل أيدي الوهابيني عند غزوه��م املدينة ،فرحل والدهم بطريقه

إىل الدرعي��ة وا ّدعى اعتناقه املذهب الوهايب ليدخل يف خدمة الزعيم وعمل هناك
ح��وايل عام منتظرا ً الفرصة ألخذ ثأر زوجته وفعال ً قتل عبد العزيز والد س��عود

فانقض عليه اتباعه وقتلوه يف  13ترشين الثاين .1803
وهو يصيل خلفه
َّ

وهن��اك آراء أخرى غري ما جاء يف املصادر الفرنس��ية ح��ول حادثة قتل عبد

العزيز اعتمدت عىل ما جاء يف األرش��يف العثامين فأحد اآلراء ذكر َّ
أن « :شخصا ً
يدع��ى حاجي عثامن ُأ ِم َر بالتوجه إىل الدرعية متخفيا ًيف زي درويش بتحريض من
وايل بغداد ،ثم قتل أمري الوهابيني عبد العزيز بن حممد هو داخل اجلامع» ،يف حني
ورد يف رأي آخر أن الشخص املذكور هو الذي طلب من الوايل القيام هبذه املهمة

من تلقاء نفسه معترب ًا إياها واجب ًا ديني ًا ،وهناك من يقول إن تلك احلادثة كانت من

ترتيب إيران.

ومه�ما يكن الداف��ع وراء قتل عبد العزيز َّ
فإن لعن��ة مدينة كربالء قد وقعت

عليه كام وقعت عىل عمر آغا ممثل العثامنيني يف بكربالء.

لقد أثارت الغارة عىل كربالء س��خط ًا عظي ًام يف العامل اإلس�لامي ،سواء كان

بني الس��نة أو بني الش��يعة فبدأ املس��لمون بالتربع بتعويض ما هنبه الغزاة من كنوز

كانت يف رضيح اإلمام احلس�ين – -فأشارت املوسوعة اإلسالمية بالفرنسية
إىل ذلك بالقول« :ولكن بعد هذه الكارثة قام الشيعة يف كل مكان يف العامل بتقديم
العطايا والنذور بكميات هائلة إلعادة إعامر وترميم القرب الرشيف وملحقاته.

مل ِ
يث��ن مقت��ل عب��د العزي��ز ب��ن س��عود النجدي�ين الوهابيني ع��ن مواصلة
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هجامهت��م عىل مدينة كرب�لاء وأطرافها فهامجوا وهنبوا حقوهلا يف عام  ، 1806ويف

ع��ام  1807وصل النجدي��ون إىل احللة ثم إىل كرب�لاء وهامجوها يف وضح النهار
وفرضوا عليها حصارا ً ش��ديدا ً لكن أهل كربالء اس��تامتوا يف الدفاع عن مدينتهم

مرة أخرى عام
فقتل��وا عددا ًمن املهامجني وأجربوهم عىل الرتاجع ،لكنهم أغاروا ّ

 1810عىل مدينة كربالء واحللة والنجف ،ورغم ّ
أن املصادر الفرنس��ية مل ترد فيها
تفصي�لات عن الغزوات النجدية الوهابية ع�لى كربالء والنجف واملدن األخرى

املج��اورة الت��ي تلت غزو كرب�لاء عام  .1801فقد وصفت الس��ائحة الفرنس��ية

(م��دام ديوالف��وا  )Madam Dieu la foyتل��ك الغ��ارات النجدي��ة الوهابية

قائلة« :أغار الوهابيون عىل مدينة كربالء التي تُعد من املزارات والعتبات املقدسة
لطائفة الش��يعة ومنعوا املسلمني من زيارة هذه املدينة املقدسة مدّ ة عشـر سنني من
 1811-1801وقتلوا الكثريين منهم حتى قيل إنه ق َّلام جتد بيت مس��لم منهم ومل
جراء ح��ركات الوهابيني تلك ،ولكن يف األخري يف عام 1813
يك��ن فيه مأتم من ّ

اس��تطاعت الدولة العثامنية ْ
أن تس��تعني باجلي��ش املصـري (بقيادة إبراهيم باش��ا)

لطرد الوهابي�ين النجديني من احلجاز وتعيد مكة املكرم��ة واملدينة إىل املمتلكات

العثامنية.

ويف هناية القرن التاس��ع ع�شر وصفت ديوالفوا الوج��ود النجدي الوهايب يف

الع��راق قائل��ة « :ومازال عدد الوهابيني يف بلدة العراق وم��ا جاورها كبريا ولكن
الدول��ة العثامنية تراقبهم وترقبهم بحذر وحتيص عليهم أنفاس��هم ال ألن عقائدهم
وآرائهم س��خيفة وفاس��دة  ،بل ألهنا ختش��ى ب��أن يقوموا بح��ركات واضطرابات

جديدة كالتي كانت يف مطلع هذا القرن وتركت أس��وأ اآلثار يف قلوب املس��لمني
امللتاعة» .

160

مركز تراث كربالء

اخلامتة :
من خالل القراءة الفاحصة ملا كتبته املصادر الفرنسية عن حادثة الغزو النجدي

الوهايب ملدينة كربالء عام  1801تبني االيت:

 -1ركزت املصادر الفرنسية عىل رفض النجديني الوهابيني للمذاهب السنية

األربعة ومذهب الش��يعة اإلمامية االثني عش��ـرية وكان ذل��ك الغزو أحد األمثلة
التأرخيية عىل اإلرهاب الفكري وحماولة فرض العقيدة بقوة السيف.

 -2أظه��رت كت��ب الرحالة والرس��ميني والكت��اب اآلخرين من الفرنس��يني

القريبني من احلقبة الزمنية حلادثة الغزو ّ
أن أس��باب الغ��زو مل تكن دينية فقط مثلام

يسوقها بعض دعاة الوهابية بل كانت وراءها دوافع سياسية متثل بالصـراع
أراد أن ّ
مع الدولتني العثامنية والفارسية فض ً
ال عن األسباب االقتصادية املتعلقة بالصـراع

ع�لى محاية طرق القواف��ل التجارية واحلج وجباية الرس��وم عليها ،وكذلك ما قام

به الغزاة من هنب لألموال واخلزائن املوجودة يف رضيح اإلمام احلس�ين –-
برغم ما للمرقد الش��ـريف من مكانة دينية مقدس��ة لدى كل املذاهب اإلس�لامية
حتى غري الشيعية منها باعتباره حفيد النبي حممد –صىل اهلل عليه وآله وسلم.-

 -3وصف��ت املصادر الفرنس��ية القس��وة التي اس��تخدمها الغ��زاة النجديون

الوهابيون يف قتل مجيع من يصادفوهنم من الرجال شباب ًا وشيوخ ًا وطالت قسوهتم
لتشمل قتل النس��اء ،بل وصلت قسوهتم إىل حدِّ قتل احلوامل منهن وبقر بطوهن َّن

وتقطي��ع أوصال أجنتهن مم��ا يدّ ل عىل جماف��اة هذا التصـرف ألخالق الفروس��ية

العربية التي تقضـي بتجنب قتل النساء والشيوخ واألطفال.

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

161

ً
خط��أ أن أهايل مدينة كرب�لاء مل يقاوموا
 -4ذك��رت بعض املصادر الفرنس��ية

الغ��زاة وكان ذل��ك جيانب احلقيق��ة ألن القلة القليل��ة الباقية منه��م التي مل تذهب
لزيارة اإلمام عيل – -بمناسبة عيد الغدير ،قاوموا أولئك الغزاة لكن التفوق

العددي كان لصالح الوهابيني.

 -5أظهرت املصادر الفرنسية َّ
أن غزو النجديني الوهابيني مل يقتصـر عىل مدينة

كربالء املقدس��ة بل ش��مل مدن عراقية أخرى مثل عانه وهي��ت واملثنى والبصـرة
وس��كان تلك املدن خليط من املذاه��ب والطوائف املختلفة وليس��وا من مذهب
واحد فقط.

 -6أش��ارت بعض املصادر الفرنس��ية إىل ما يمكن تسميته بلعنة كربالء حيث

قت��ل عبد العزيز بن س��عود زعي��م الوهابيني عىل ي��د أحد املتضـرري��ن من الغزو
النجدي الوهايب ملقتل عائلته عىل أيدي الغزاة عندما كانوا يؤدون مراسيم الزيارة

وكذل��ك احلال مع عمر آغا ممثل العثامنيني يف املدين��ة الذي اهتم بالتقصري فأعدمه
وايل بغداد.

 -7أكدّ ت املصادر الفرنس��ية عىل س��خط واس��تياء العامل اإلسالمي من حادثة

الغ��زو النج��دي والوهايب لكربالء ،حتى أن الدولة الفارس��ية عن��د بلوغها اخلرب
أعلنت احلداد ،ولبس اإليرانيون الس��واد فض ً
ال عن إرس��ال فتح عيل ش��اه رسالة

إىل وايل بغ��داد يبينّ فيها اس��تياءه من احلادثة ال س��يام وقد تم قت��ل عدد من الزوار
اإليرانيني خالهلا.
 -8ذك��ر أح��د املصادر الفرنس��ية ب��أن أهل املدين��ة واملس��لمني اآلخرين من

خارجه��ا تربعوا بكثري من اهلدايا الثمينة لتعويض م��ا رسقه النجديون الوهابيون
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من خزائن رضيح اإلمام احلسني – -ومل ِ
متض سوى مدّ ة قصرية حتى زادت
اهلدايا اجلديدة عىل ما رسقه الغزاة من كنوز وأموال.

ّ
إن أه��م ما يمكن االس��تفادة منه عند الكتابة عن األح��داث التارخيية هو أخذ

ِ
العربة ومعرفة تأثري املايض باحلارض ،حيث َّ
إن ما حيصل اليوم من تعصب وتطرف
واره��اب فكري والس��عي إللغاء اآلخر بالقتل واحلرق والقس��وة وهنب األموال

واس��تخدام الدي��ن لتربير كل ذل��ك ّ
يذكر بام حصل ملدينة كربالء املقدس��ة يف عام

 1801وجيعل اجلميع مسؤولني ومدّ عوين إلشاعة روح التسامح واحرتام اآلخر

فالدين اإلسالمي هو دين الرمحة واملحبة واإلخاء واملساواة ،وال يقوم عىل اإلكراه

والقت��ل والتمثي��ل بجثث القت�لى بعيدا ًعن حقوق اإلنس��ان واملبادئ اإلس�لامية

السمحاء.

بعده��ا جاءت املداخالت واإلضافات والتعقيبات م��ن احلضور الكرام التي

أمجع��ت عىل رضورة إقامة الندوات واملؤمت��رات التي ختص هذه اجلريمة للبحث

ع��ن أهم األس��باب التي دفعت النجدي�ين لغزو كربالء املقدّ س��ة ،مع جرد كامل
ألعداد الش��هداء واملفقودين وحصـر للمسلوبات من العتبتني املقدّ ستني ومنازل

املواطن�ين ،مع رضورة تدويل هذه اجلريمة كي يتّضح الوجه احلقيقي هلذه الزمرة
التكفريية الكافرة ،ف�ما يتعرض له العراق اليوم من قبل الزمر التكفريية هي بفعل

تلك األف��كار واملعتقدات التي تبناها أولئك القتلة ،فالق��وم أبناء القوم ،وما كان
عىل أصله ال ُيسأل عن ع ّلته.

الندوة الثانية ع�شرة
ال�سبط
« �شعراء ورواديد مدينة ِّ
ال�شهيد من 2003-1991م  ...ا�ستقراء توثيقي»
 24حمرم 1437هــ املوافق  6ت�شرين الثاين 2015م
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عىل اعتبار الش��عراء واملنشدين احلس��ينيني قافلة من قوافل التحدي احلسيني،

هيز عروش
وثمرة من ثامر الش��هادة والنصـر ،هم صدى عاش��وراء ال��ذي ما زال ُّ
الظاملني واملفس��دين ،منعتهم الس��لطات ،وحارهبم احل��كّام اجلائرون ،فام ازدادوا

ومتس��ك ًا ويقين ًا بإمامهم ومقتداهم سيد الشهداء --شرُ ِّ دوا واعتُقلوا
إلاّ ح ّب ًا ّ

وهاجروا من أجل قضيتهم ،وهي إحياء أمر أهل البيت –عليهم السالم -وتبيان
الظل��م واجلور الذي ارتكب��ه األمويون بحق آل بيت العصم��ة ،من هنا كان ملركز

خيصص ن��دوة تتناول اجلانب التوثيق��ي ملرحلة مهمة من تاريخ
ت��راث كربالء أن ِّ
الش��عر واإلنش��اد احلس��يني ،مرحلة استأس��د فيها النظ��ام حماوالً بش��تى الطرق

حتجيم أو منع إقامة الش��عائر احلسينية ،فكانت الندوة صباح يوم اجلمعة  24حمرم
1437هــ املوافق /6ترشين الثاين2015/م عىل قاعة اإلمام احلس��ن – -يف

الصحن العبايس الشـريف ،وحتت عنوان (شعـراء و رواديد مدينة السبط الشهيد)
 اس��تقـراء توثيـقي -م��ن  1991ولغاية  ، 2003ألقاه��ا األديب والكاتب عبداحلسني خلف الدَّ عمي.

اس��ته ّلت الن��دوة بآيات م��ن الذكر احلكي��م ،بعدها جاءت كلم��ة مدير مركز

مرحب ًا فيها باحلارضين
تراث كربالء السيد الدكتور إحس��ان عيل سعيد الغريفيّ ،

الك��رام ،مؤك��د ًا ّ
أن املركز مس��تمر بإقامة هذه الندوات الت��ي أينعت ثامرها وأتت

أكلها بتواصل الس��ادة احلارضين وتفاعلهم املثمر مع موضوعاهتا ،داعي ًا الباحثني
واملختص�ين والكتّاب إىل املس��امهة الفاعل��ة يف حفظ وتوثيق ت��راث مدينة اإلمام

احلس�ين – -من خالل التأليف والكتابة يف املج�لات البحثية والثقافية التي

يصدرها املركز ،مبين ًا ّ
أن ما قيل يف اإلمام احلس�ين – -ش��عر ًا ونثر ًا مل ُي َقل يف
أي ش��خص آخر من قبل ومن بعد ،فقد كتب الشعرا ُء فيه من ِّ
كل البلدان العربية
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واألجنبية ،الش��ـرقية والغربيةِّ ،
بكل اللغات القديمة واحلية .وها نحن اليوم نفرد

هذه املس��احة من الزمان واملكان لنو ِّثق جانب ًا من جوانب نضال ش��عراء و رواديد

كربالء الذين جاهبوا النظام وقارعوا أجهزته القمعية إبان املدة 2003 – 1991م.
بعدها ألقى األس��تاذ عبداحلسني خلف الدعمي بحثه االستقرائي (شعراء و

قسمه عىل ستة حماور:
السبط الشهيد من 2003-1991م) والذي ّ
رواديد مدينة ِّ
املنرب ُ
سيني؟-:
احل ُ
املحور األول  :ملــــاذا ُقـدِّ َس ُ

ٌ
س��ؤال قد يتب��ادر إىل األذهان ،واإلجابة عنه ال حتت��اج إىل أد َّلة وبراهني ،فمن

خالل االستقراء التارخيي لذاكرة املنابر نقول :مل يعرف التأريخ منرب ًا فعل فعله يف
الذات اإلنس��انية كاملنرب اإلس�لامي الذي حباه اهلل فأمده بربكاته النورانية منذ أن

أمري املؤمنني وس��يد البلغاء واملتكلمني اإلم��ام عيل بن أيب طالب --
اعت�لاه ُ

فجاء املنرب احلس��يني انسيابيا ليكون الوريث الش��ـرعي له؛ فهو االمتداد الطبيعي
ملنرب أمري املؤمنني  --إذ إهنام يش�تركان بذات اهل��دف ،غاية يف تبصري الناس
بعلوم دينهم هادي ًا ومرشد ًا هلم يف اتِّباع طريق اإلسالم سبي ً
ال للخالص من مآيس

احلق لوم ُة الئم أو نفوذ
الضاللة وذ َّلتها ،حيث كان وال يزال صادح ًا ال خيش��ى يف ِّ

ط��ا ٍغ ُمس��تبد  ..محُ تك ًام يف ِّ
وس��نَّة نبيه اهلادي
كل م��ا ُيطرح من خالله إىل كتاب اهلل ُ
األمني ،داعي ًا الناس باملوعظة احلسنة ،أمين ًا عىل القرآن يف رشح بيانه قوالً وعمـالً،
وم��ن صفاته العليه تلك توارث أئمة اهلـدى ُخطبهم يف الوعظ واإلرش��اد ،حيث

انتقل��ت إليه��م العلوم عرب النور اإلهل��ي وهم يف األصالب الش��اخمة وهو الثابت
ال إىل ِّ
احلق مجُ لج ً
كل
لدينا بـ (العلم اللدنيّ ) فمن بيوتاهتم وجمالسهم انطلق
صوت ِّ
ُ
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َ
ليخرتق دياجري الضاللة والظالم.
أطراف األرض ا ُملتباعدة
توسم املنرب احلسيني هبالة التقديس لشموله بالرعاية اإلهلية ألنه صوت
لقد َّ

الرس��الة املحمدية املتمثلة بثورة اإلمام احلس�ين  --حيث قال رسول اهلل يف
س�ين مني وأنا من ُحس�ين) ويعني جوهر احلديث الش��ـريف اإلش��ارة
(ح ٌ
حقهُ :
الواضحة إىل تضحية اإلمام --بأهل بيته وأصحابه قرابين ًا للرسالة املحمدية

لكي تبقى مش��ـرقة ،لذلك ق��دَّ س اهلل هذه البقعة م��ن األرض -كربالء-وأصبح
كل َحدَ ٍ
الناس يقصدوهنا من ِّ
النفس
تقرب ًا هلل بزيارة سيد الشهداء ممنّني
َ
ب وصوب ُّ
أن تُش��مل بش��فاعته وهم يذرفون الدمع س��خي ًا ،وقد وصف ذلك خاتم األنبياء
عني ٍ
كل ٍ
باكية ي��وم القيامة إلاّ
والرس��ل قائ�لاًُّ ( :
عني بكت عىل مصاب احلس�ين
ٌ

فإهنا ضاحك ٌة مس��تبرش ٌة بنعيم اجلن��ة)((( فرتى املاليني حتف باملرق��د الطاهر طلب ًا

لشفاعته(((.

َ
إليـــك جـــاءوا
سني
ُح��ف��ا ًة يا ُح ُ

ِ
الط��ف حَـــ ّل��وا
مَالييـــ�� ٌن ب��أرض
س�ين
فهـذي
األرض قدَّ س��ـهـا ُح ٌ
ُ

()2

الدمع محُ رتقـ ًا غـزيــرا
أسالوا
َ
هـاهــن��ا املث��وى أخيــرا
وقال��وا ُ
وع َّطــرها ال��د ُم الزاكـي عبيـــرا

َّ
الرقعة اجلغرافية البشـرية
رب اإلس�لامي احلس��يني ساعد كثري ًا يف اتّس��اع ُّ
إن املن َ

بالرغم من كثافة اإلعالم املعادي آلل البيت الفاطمي عرب مئات السنني ،ألنه منبرُ
ٍ
ٍ
ومعرفة وعلم و َمن يرتقيه الخيش��ى أحد ًا أ ّي ًا كان ،ففي مدرس��ة الطف
تصحي��ح
((( حممد باقر املجليس  ،بحار االنوار ،حتقيق حممد الباقرالبهبودي( ،بريوت  :مؤسسة الوفاء،)1983،
ج،44ص .293
(((عبد احلس�ين العمي  ،تراتيل الوالء يف املد والرثاء ( ،النجف  :املطبعة العاملية احلديثة ، )2016 ،
ص.96
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ِ
ٌ
سوره اهللُ تبارك
س��بيل الستنباط العبرَ ِ والدُّ روس ..فاإلمام احلس�ين  --قد َّ
وتع��اىل بأنواره اإلهلية ،وم��ن الثابت لدينا أن خروج اإلمام احلس�ين --من
مكة إىل كربالء كان بأمر اهلل جل يف ُعاله لظاهر رواية الرس��ول عند مولده ُ
حيث
قال ( ولدي هذا مقتول)

(((

.

ه��و املأمــ��ور باس��م اهلل دومـــ�� ًا

َّ
نظيـــ��ر ُه بــ��ل ال نظيــــرا
وقــل
ُ

()4

وم��ن الال ُب��د من قول��ه إن كل ما ُذك��ر آنف ًا يعطي للمنرب اإلس�لامي احلس��يني

خصوصي��ة التقديس وملن يرتقي��ه ُمنزه ًا الوجاهة والوق��ار؛ فطوبى ملن عمل من
أجل إحياء ذكر أهل البيت -عليهم الس�لام -مسامه ًا اآلخرين يف إرساء القواعد

الصحيح��ة من خالل معطي��ات ملحمة الطف ـ األس��باب واأله��داف والنتائج

رس من أرسار
وبالغ��ة القرآن وبيان��ه ومعارصته لكل مراحل التأري��خ والتي هي ٌ
إعج��ازه ؛ مو ِّثق�ين طروحاهتم باحلديث والس��نة والس�يرة العطرة أله��ل البيت

-عليهم السالم.-

يـ��ارب وفقنـــ��ا خلدمــ��ة هنجنــ��ا
ُ

ولس��بط أمحــ��د قاهـــ��ر األصن��ام

تس��ــعى لذك��ر اهلل ُف��زت مؤيـــ��د ًا
ٍ
فضيل��ة
خل��ف كل
بورك��ت تس��عى
َ
َ

َ
َ
خ�ير محُ امي
هن��اك
فل��ك احلُس�ين
ُ

يـ��ي هبــ��ا
يا َم��ن
تقي��م جمالس�� ًا تحُ ِّ
ُ

ِ
خيــ��ر إمـــ��ام
يب الضي�� ِم
ذك��رى أ ِّ
َ
فلـــك الس��ـــال ُم حتيـة ُاإلسـالم

()5

((( امح��د ب��ن أعثم الك��ويف ،الفتوح ،حتقيق عيل ش�يري  ( ،بريوت  :دار االض��واء للطباعة والنرش ،
1411هـ)  ،ج  ،4ص.235
((( عبد احلسني الدعمي ،املصدر السابق ،ص95
((( املصدر نفسه  ،ص 176
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املحور الثاين :نبذة موجزة جد ًا عن تأريخ اإلنشاد اإلسالمي احلسيني -:
اختل��ف املؤرخون برواياهتم عن تأريخ اإلنش��اد املنربي احلس��يني وتش�� َّعبت

الرؤى حول ذلك واختلفت أحيان ًا  ..وا ُملتَّفق عليه إن ظاهرة اإلنش��اد اإلسالمي

هي ظاهر ٌة حممود ٌة س��ليم ُة املقاصد هلا تأثريها يف الذات البش��ـرية ملا هلا من امتداد
روحي يس��مو هبا ع��ن ِّ
ُصحح ِعربها املس��ارات بالتوجيه
كل األدران الدنيوية وت
ُ
املبارش بأيس��ـر وأمجل ِّ
وأدق العبارات املن َّغمة والتي ندعوها باألطوار اإلنش��ادية،
وق��د أصبحت ه��ذه الظاهرة مالزمة للصوفي�ين فيام بعد ،ويمكنن��ا أن نقول :إن
تأريخ اإلنش��اد اإلسالمي ابتدأ يف أول يوم للهجرة النبوية الشـريفة حيث استقبل

األنصار من أهل املدينة الرس��ول األكرم  -صىل اهلل عليه وآله وس�� ّلم -بالتهليل
ُ
واإلنشاد الشائع فيام بعد:

ال����ف����ج����ر ع��ل��ي��ن��ا
ط���ـ���ـ���ـ���ل���ع
ُ

م������ن ث�����ن����� ّي�����ات ال����������وداع

����ر ع��ل��ي��ن��ا
وج��������ب ال�����ش�����ك� ُ

م����ادع����ـ����ـ����ـ����ـ����ا هلل داع

ولعل س��ائ ً
ال يس��أل ما عالقة هذا التأريخ باإلنش��اد احلس��يني ونحن نبحث

وجدت أن
ع��ن تأري��خ ُمدون ل��ه؟  ..أقول :من خالل تت ُّبعي ملس��ارات اإلنش��اد
ُ
ٍ
ٍ
وجدت ما أراه حقيق ًة واضح ًة
منقطعة عن بعضه��ا البعض ،ولكني
فرتات
هناك
ُ
كالش��مس يف رائعة النهار ال ُبد من تثبيتها عن تأريخ اإلنشاد احلسيني ،وأعتقد أن
ركب املأساة
الكثريين س��يتفقون معي يف الرأي الذي س��أذكره وهو :حينام اقرتب ُ
احلسينية من عرين الرسول املدينة املنورة عند رجوعه من الشام بعد واقعة كربالء

وأصبح عىل مش��ارف املدينة نادى اإلمام زين العابدين عيل بن احلس�ين --
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عىل أحد مرافقيه ويدعى بش��ـر ًا قائالً :رحم اهللُ أباك يا بش��ـر لقد كان شاعر ًا فهل

تع َّلمت شيئ ًا منه ،قال :بىل يابن رسول اهلل ،إين َلشاعـر .فر َّد عليه اإلمام قائالً :إذن
وانع ألهلها مقتل احلسني.
ادخل املدينة َ
فأنشد برش بن حذمل((( :
يثـــ��رب ال ُمقا ُم لكـم بــها
يا أهل
َ

م��درار
احلس�ين فأدمع��ي
ُقتـــ��ل
ُ
ُ

ـدار
اجلسم منه بكربـال َء مرضج
ُ
والرأس منه عىل القناة ُي ُ
ُ
فأصبح بش��ـر بن حذمل يدور يف ش��وارع املدين��ة وأز َّقتها ناعي ًا و منش��د ًا لرثائه

اإلم��ام احلس�ين ـ  وأخ��ذ الناس جيتمعون حول��ه لعله يدلهُّ م ع�لى ركب آل

البيت العلوي العائد من كربالء ملواس��اهتم ،وهب��ذا يمكننا القول بأن أول نا ٍع أي
ٍ
ٍ
وراث لإلمام احلسني  هو بش��ـر بن حذمل ،والبد من أنه قد تع َّلم
منش��د
أول
اإلنشاد ممَّن سبقوه من املنشدين اإلسالميني الذين ترنّموا بأشعار املديح للرسول

التي كان ينش��دها حس��ان بن ثابت وغريه يف حضـرة الرس��ول الكريم ـ صىل اهلل

عليه وآله وس ّلم ـ.

نشري إىل أن النهضة الصحيحة ملنرب اإلنشاد
وخالصة القول وبناء عىل ما تقدَّ م ُ

حدثت يف القرن الثالث عش��ـر اهلجري ،وحتدي��د ًا يف العقد
اإلس�لامي احلس��يني
ْ
الثالث (الثالثينيات) من القرن العش��ـرين امليالدي وما تلتها من س��نوات زاخرة

لرواد حركة التجديد من شعراء و رواديد متكَّنوا من تسخري
بالعطاء احلسيني ال َّثر ّ
((( ريض الدي��ن ب��ن طاووس ،اللهوف ع�لى قتىل الطفوف  ،ترمجة عبد الرحيم العقيقي بخش��اييش،
(قم :مطبعة حممد (ص)1378 ،ش)  ،ص .234
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أنامط الش��عر كافة واس��تحدثوا األطوار املؤ ِّثرة؛ فكان لفعلهم ذلك أشد التأثري يف

ا ُملتل ّقي فتفاعل معهم وذاع صيتهم بني األنام واتس��عت من خالهلم مساح ُة التأثري
املبارش يف الوس��ط االجتامع��ي ،حيث أصبح��ت املجالس زاخرة بالن��اس الذين

يرومون الش��فاعة من خالل املش��اركة الفاعلة يف إقامة جمالس العزاء احلس��يني ..
تفردت كربالء بقصيدة مايسمى بـ (الگعدة) وهي مع ّقدة األداء ولكنها يسرية
وقد َّ
عىل أهل كربالء ،فهم الذين ابتدعوها والزالوا يؤدوهنا بامتياز؛ ويف اعتقادي إهنا
تفرعت عنها األطوار املنربية األخرى.
اللبنة األوىل التي َّ

املحور الثالث  :مــــدارس اإلنشاد احلسيني يف كربـــــالء-:
الشك وال غرابة يف أن مدارس اإلنشاد اإلسالمي احلسيني قد انبثقت من

طبيعي حللقات الوعظ
نت��اج
كربالء وتتلمذ فيها كبار الش��عراء واملنش��دين ،فهي ٌ
ٌ
الرثاء خرجت إىل املأل معافاة بالشعر املحكم واألداء
واإلرش��اد الديني؛ وجمالس ِّ

ا ُملن َّغم الذي أخذت مس��احته يف التأثري تنمو يوم ًا بعد يوم ،فولدت املدرسة األوىل

رس قوهتا ،والدليل عىل ما نقول إهن��ا الزالت قائمة منذ ما
يف كرب�لاء وه��ي حتمل َّ
يقارب القرن من الزمان متجددة بالش��عراء واملنش��دين الذي��ن حافظوا عليها من

خ�لال إعادة املوروث الذي الزال الناس يش��نِّفون أس�ماعهم ب��ه ويتحننون إليه

لصدق��ه وعفويت��ه وإتقان صنعت��ه ،وهنا ن��رى َّ
أن يف التقليد جتديد وه��ي مفارقة
غريبة ال حتدث إلاّ يف املنرب احلسيني ،فا ُملتَّفق عليه َّ
رضب من رضوب
أن التجديد
ٌ
االبتكار ،ولكن يف إعادة اإلداء املنربي لقصيدة ما للمنظور أو لغريه من السالفني

املعروف�ين نجدها وكأهنا ابنة اليوم وكذلك احل��ال مع َمن يعيد لنا صوت الرادود

ويطوع حنجرته إلنشاد ما أنشد جتعلنا أرساء االستامع إليه ،وقد فعلها
محزه الزغري
ِّ

كث�ير من الرواديد الذين رحل��وا عنّا والذين الزالوا بينن��ا حفظهم اهلل تعاىل ،هلذا
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نجدُ أن مدرس��ة اإلنش��اد الكربالئي ستظل ش��اخصة ،إذ إهنا رفدت كل أصقاع

الدني��ا بش�ماهلا وجنوهب��ا ،رشقها وغرهبا بالش��عر والط��ور واإلداء وه��و ما يثبت

الرقي وحث الناس لالس��تامع إليه ينتس��ب إليها ،لذلك نرى
ريادهت��ا؛ و َمن يريد ُّ
الكثريين يقرنون أسام َءهم هبا ،فيقال فالن الفالين الكربالئي ،وحسبي هذا يكفيه

رشف ًا ُّ
فكل من انتمى للحسني هو كربالئي اإليامن واملدى.

أما بالنس��بة ملدرس��ة التجديد الثانية لإلنشاد املنربي احلسيني فهي األخرى

كربالئي��ة االنتامء فقد أس��س هلا مرتمج ًا هلا من خالل البن��اء واإلداء هناية ثامنينيات

الق��رن امل��ايض املنش��د احلس��يني الرادود احلاج باس��م إس�ماعيل مامليته (باس��م

الكربالئ��ي) املولود يف كربالء  /منطقة حي احلس�ين عام 1962وغادرها قس��ـر ًا
اس��تقر يف الكويت إىل
م��ع عائلته يف بداي��ة ثامنينيات القرن املنصـ��رم إىل إيران ثم
َّ
يومن��ا هذا ،بيد أنه عىل صلة وثيقة بأهايل كرب�لاء ،ومل ينقطع عنها فكان يراها من

خالهلم.

املحور الرابع  :أعالم شعراء و رواديد املنرب احلسيني يف كـــربالء -:
الرعيل األول :
كاظم املنظور  -محزه الزغري  -مهدي األموي  -محزه السامك  -كاظم السالمي-

كاظ��م البناء اخلفاجي  -عزيز الكلكاوي  -احلاج جاس��م الطويرجاوي -س��عيد
اهلر  -جاسم الكلكاوي وغريهم .
الرعيل الثاين -:
اللول – عبد األمري األموي-
حممد محزة (أبو منتظر)  -السيد حسن الطيار أبو َّ
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س��يد إبراهيم الشـرويف  -س��ليم البيايت  -رضا النجار -عبد عيل خاجي -الشيخ
حممد عيل النرصاوي -حمسن املعامر.
الرعيل الثالث -:
الس��يد مح��ودي عبيد املوس��وي (مح��ودي عصف��ور) -ص��ادق َمل��ك  -عيل

يوسف– عبد الرسول اخلفاجي  -أمحد صالح السالمي -عبداهلل األموي  -كفاح
النصـراوي  -حس�ين العكييل  -فالح البارودي  -كاظم الوزين  -كامل الوائيل-

عودة ضاحي التميمي  -السيد حسن األعرجي  -السيد كريم العرداوي -حسن
كاظ��م الفت��ال -ناظم اخليكاين  -حممد زمان الكربالئي  -الس��يد محيد الفائزي -

مهدي الش��ـريفي  -عالء عوينات  -عبود ج��ودي احليل – عبد األمري املال جليل
الكربالئ��ي  -مهدي الطعان الس�لامي  -نصري عبد العباس  -خالد أبو ش��بع -

ف�لاح العرداوي  -ثائر الس�لامي  -ميثم املوس��وي  -حس�ين عبداهلادي الطريف
 -سيد نعمه اليارسي  -فراس األسدي  -رضا اخلفاجي  -الشيخ فاضل احلالق

اخلفاجي  -حس�ين النقاش  -س��يد جواد س��يد ناجي  -عادل السعيدي – السيد
طاه��ر املرعبي  -الس��يد بدري ماميثه  -الس��يد فاضل الذبح��اوي  -عيل الالوند

 -فاض��ل ورد  -مه��دي هالل الكربالئي  -حممد عيل الس��عيدي  -عيل داهي -

فارس حممد غايل-وغريهم .

كاظم املنظور الشمري الكربالئي -:
كان معج��زة عصـ��ره ،يتمت��ع بموهبة فريدة م َّيزته ع��ن أقرانه دون أن يتقن

الق��راءة والكتابة ،ويعت�بر كاظم املنظور رائد التجديد بالش��عر احلس��يني الدارج
قوي عوده واكتملت
واألطوار املنربية حيث إنه انتقل خلدمة املنرب احلسيني بعد أن َّ

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

173

فضمه إىل
أدواته يف نظم الش��عر وإنش��اده إذ ش��ملته نظرة اإلمام احلس�ين برعايته َّ

خدمت��ه يف بداي��ة ثالثينيات القرن املايض  ..تتلمذ يف حلق��ات الدرس واملجالس
احلسينية مستمع ًا حافظ ًا ملا يسمعه من سور قرآنية وتفسري وحديث.

ول��د الش��اعر املنظور يف كرب�لاء  /حملة باب النجف يف ع��ام 1891م املوافق

 1309هـ ،ونش��أ وترعرع فيها؛ ومن الالفت للنظر إنك تكاد ال تتلمس شاعريته

من خالل كالمه الدارج وهدوئه ولباس��ه البس��يط حينام تراه بيدَ إنك تُفاجأ حني

تنس��اب املعرفة من لسانه كالزالل
تس��أله عن مس��ألة دينية أو فقهية أو بيت شعر
ُ
َ
فيعطيك اجلواب الصادع وإن قرأ لك شعر ًا يزداد تعلقك به لبالغة شاعريته ودماثة

أخالقه وتواضعه وقناعته وزهــده يف احلياة الدنيا ،كان املنظور دائ ًام منشغل البال
س��ارح ًا يف اخليال باحث ًا عن ٍ
يشء جديد يقدمه للمنرب احلسيني؛ إذ إنه وكام أسلفنا
يعد مؤس��س املدرسة احلديثة يف جتديد اإلنشاد احلس��يني شعر ًا وأطوار ًا ال تعرف
األنا واألنانية س��بي ً
ال لكيانه ف��كان هيتم بالعالقات العام��ة والتواصل االجتامعي

وتش��جيع املبتدئني بنظم الشعر موجه ًا وناصح ًا هلم؛ ومل يعرف عنه أنه تقاطع مع
أحد أو محل عىل ٍ
ٍ
أحد غيض ًا بالرغم من أن بعضهم قد حتامل عليه حسد ًا ملا حظي

به من تقدير واحرتام وتوقري لشاعريته َّ
الفذة وأخالقه احلميدة املنتمية حق ًا ملدرسة
أهل البيت ـ عليهم السالم ـ.

و من الصعوبة علينا املفاضلة بني املنظور وغريه من الش��عراء ،فهو كام أس��لفنا
ملهم مل يلمس��ه ش��يطان الش��عر وهو قد اعرتف بذلك ٍ
ببيت من الشعر كان يردده
ُ َ ٌ
دائ ًام حيث يقول فيه:
ِ
هــالش��عـر ياناس بـاليــــني
بَــــلوه

اليحچيني
مو شــاعر آنــه حســني
ّ
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ومقارن��ة بس��يطة فيام ب�ين جمموعت��ه األوىل يف ش��بابه ( األغاري��د ) وجزء من

أجزاء املنظورات س��تجد الفرق الشاس��ع بني هذه وتلك من حيث البناء واملفردة
ٍ
بصلة ولكننا نقول إهنا هي اللبنة األوىل يف بناء
متت إليه
واملقاصد ،وتكاد األوىل ال ُّ

مر يف مجيع أغراض الشعر ولكنه مت َّيز حني كتب لواقعة ال َّطف
شاعرية املنظور فقد َّ
مرتمج ًا هلا يف أجود الكالم وأبلغه.

ُلق��ب املنظور بأميــر الش��عراء احلس��ينيني ويعت�بر بالرغم من فق��ره املادي من

وجهاء املدينة وأعياهنا حمرتم ًا من قبل أطرافها مؤثر ًا فيها وهو َمن استحدث الزمة

اس��تهالل العزاء احلس��يني ( آ..حيس�ين ومصابه ) ومل تكن قبل ُه إذ و ّظفها توظيفا
صحيح ًا  ..ومن أشهر قصائد املنظور ( يبن أمي عالرتبان  /عاملشـرعة العباس /
شائع عند عامة الناس فقد أتقن الكتابة بفن شعر اللهجة
جابر جيابر ) وكل ما كتبه
ٌ
وأصبح من فرسانه ألنه يداعب ش��غاف القلب ،وذا خميلة خصبة تصطاد جواهر

الكالم وبمختلف بحور الشعر الشعبي وجتاوزها أحيان ًا إىل الفصحى ،ومما يحُ سب
له إنه استخدم كالم املدينة الدارج وبذلك سحب اللهجة الريفية إىل املدينة وث ّقفها

األمي الذي كان يعتمد
من خالل قصائده املعارصة والسابقة ألواهنا ،وهو الرجل
ّ

ونخص منهم ط ّيب الذكر حممد زياد النوري (أبو
عىل اآلخرين يف كتابة قصائده،
ُّ

إبراهيم) والذي كان يس��مى آنذاك بـ (كاتب الوحي) حيث كان يرافقه كظ ّله وقد
تتلم��ذ ع�لى يد املنظور يف حيات��ه الكثريون ولكن َمن ُعرف منه��م ( احلاج مهدي

عبدالرزاق األموي ،سعيد اهلر ،وسليم البيايت) ومن أشهر الرواديد الذين تعامل

معهم :محزة الزغيرّ  ،الشيخ جاسم الكلكاوي ،ومحزة السامك السالمي.

عاش كاظم املنظور معارص ًا للش��عراء وكانت جتمعه وإياهم جمالس الش��عر
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واملس��اجالت واملراس�لات وهم عبود غفلة الش��مريت  -ه��ادي القصاب – عبد
األمري الفتالوي  -زاير الدويج  -إبراهيم الش��يخ حس��ون  -عبداحلسني أبو شبع

 -كاظم الس�لامي  -مه��دي األموي – عب��د األمري الرتمجان – عب��د الكريم أبو

حمفوظ  -كاظم البناء  -وغريهم ....

ص��در للح��اج كاظم املنظور ( )21ج��ز ًءا من ديوانه املوس��وم بـ (املنظورات

احلس��ينية ) وق��د صدر اجل��زء األول منه��ا ع��ام 1949م عن مطبعة أه��ل البيت

لصاحبها الرادود احلاج جاسم الگلگاوي السلطاين.

يف صبيح��ة الس��ابع عش��ـر من متوز من س��نة 1974م ـ 1394ه��ـ توفاه اهلل

تعاىل عن عمر ناهز الثامنني عام ًا ُ
يع تشييع ًا مهيب ًا رسمي ًا وشعبي ًا ودفن يف احلرم
وش َ
احلسيني الرشيف.

املنشد احلسيني الرادود محزة الزغ َّيـر:

هو محزة بن عبود بن إس�ماعيل الس��عدي ،ولد يف كربالء ،حملة باب الطاگ

وس��مي بالزغيرّ لوجود ثالثة رواديد بذات االسم يف كربالء آنذاك
س��نة 1921م
َّ
وهم املرتجم له ومحزة الس�ماك ومحزة الطويل ،ويقال أطلقت عليه هذه التس��مية
لقصـر قامته وضعف بنيته ،وأنا أميل إىل هذا الرأي ألين رأيته كام وصفوه ،ساعدته

احلنجرة الذهبية التي وهبها اهلل تعاىل له ،فمن خالهلا انتش��ـر اإلنشاد احلسيني بني
املأل ،إذ إهنا خترتق األس�ماع بعذوبتها وترغم السامعني لإلصغاء هلا ،فقد حباه اهلل

ليطوعها خلدمة املنرب احلس��يني من��ذ أن كان فتى ،حيث تتلمذ عىل يد الش��يخ
هب��ا ِّ

عب��اس الص َّفار الذي ع َّلمه أص��ول األداء املنربي ،وقد كان منذ ذلك احلني مولع ًا
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بحفظ القصائد احلسينية.
ارتقى املنرب الرثائي صادح ًا بقصائد أغلب شعراء كربالء واملحافظات األخرى

منه��م عبود غفلة الش��مريت ،مهدي األموي ،عزيز الگلگاوي ،كاظم الس�لامي،
عبداحلس�ين الشـرع (إشلون بيه لوگرب مني األجل) ،سعيد اهلر ،ياسني الكويف،
احلاج زاير( جينه ننش��د كربله إمضيعينها ) ،كاظم البناء ،س��ليم البيايت ،حممد عيل

النصـراوي ،عبد احلسن الكاظمي ،عبد األمري الفتالوي ،حممد السـراج ،إبراهيم

الشيخ حسون ،عبدالكريم أبو حمفوظ ،عبد األمري البنا ،عبد األمري ترمجان ،كامل
املوس��وي ،صال��ح أبو الط��وس ،عبد احلس��ن احلويزاوي ،عبد األم�ير الرشويف،

وآخرون.

الرواد بعفوية األداء ،أي دون تصنُّع أو مبالغة
مت َّيز محزة الز ِّغري عن س��واه من ّ

فيه وإحساس��ه العميق بالكلمة التي ينش��دها فينقلك عرب صوته ملعايش��ة مأس��اة
كرب�لاء ،فيأتيك صوته وكأن��ه من بني خيام أهل البيت -عليهم الس�لام -أو من

ميدان الطف حيث حي ِّفز املتلقي أن يشاركه معايشة ما هو يراه ..

اختت��م الزغيرّ حياته بقصيدة الش��اعر احل��اج مهدي األم��وي التي أصبحت
تويف بعد
ش��عار ًا فيام بعد يتداوله العامة ( إحنه غري حس�ين ماعدنه وس��يله) إذ إنه َّ
أي��ام قالئل م��ن أدائها بالصحن احلس��يني املقدس ،وكان يف حينه��ا عليالً ،حيث

نعته للناس مآذن احلرمني الش��ـريفني أواخر عام 1976وقد ش��يعته مجاهري غفرية
من أهايل كربالء واملحافظات القريبة وتوش��حت املدينة بالسواد حزن ًا عىل رحيله
وكان مثواه األخري يف مقربة ( وادي الصفا ) املعروف بالوادي القديم.
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املحور اخلامس :جــــــائــزة اإلمام احلســـني ـ . 

ف عن اإلمام احلسني  --بجوده وكرمه بالشفاعة ملحبيه وزائريه وهذه
ُع ِر َ

من ا ُملس َّلامت لدينا ،ولكن هناك جائزة البد وأن تمُ نح خلادم احلسني وهي شاملة ِّ
لكل
َمن يس��اهم يف إحياء شعائر هنضة اإلمام الشهيد باالحتفاء والعزاء والتهليل والرثاء،
تلمس��نا أن َّ
كل م َّلة حتتفي بالثورة احلس��ينية عىل طريقته��ا ،ومن خالل إطالعنا
فق��د َّ

عىل األدب الغريب والش��ـرقي نرى كم من ش��عراء الغرب قد أشاد بثورة كربالء وكم
م��ن مفكري الش��ـرق تأثروا هبا وكتب��وا عنها وكم من ٍ
ثائر جعل احلس�ين نرباس�� ًا له
فأصبح قائ��د ًا مجاهريي ًا بالرغم من اختالف ديانته ،لكنه آمن باحلس�ين داعية للحرية

ثائ��ر ًا من أجل إصالح املجتمع مقاوم�� ًا لالنحراف؛ فهو الزعيم الروحي ِّ
لكل أحرار

الع��امل قد رفع اهلل تعاىل ش��أنه ليحتفي ب��ه العامل ُ بأرسه اّ ً
تقرب ًا إىل اهلل تعاىل
كل بطريقت��ه ُّ

ألن��ه من س��دنة العرش اإلهلي ،حب��اه اهلل بالش��فاعة لزائريه وقد تلمس��نا أن َمن يأيت
احلس�ين خاش��ع ًا متضـرع ًا هلل تعاىل مؤمن ًا به ينال مبتغاه من اهلل تعاىل بواسطته وشمل
ذلك بصورة خاصة َخدَ َم ِته ممن يش��اركون بإحياء ش��عائر ذكراه من ش��عراء ورواديد
نـر َّ
أن هن��اك َمن مل ينل جائزة
وغريه��م فهم ينالون (جائزة احلس�ين) يف حياهتم  ،ومل َ
اإلمام احلس�ين --يف حياته منهم  ..وقد أقر باحلصول عليها أغلب خدمته علن ًا
..جعلنا اهلل وإياكم من املش��مولني هب��ا والعاملني من أجل احلصول عليها ،ويف ذلك
ثواب عظيم  ،وهو مصداق ملا جاء يف اآلية الكريمة ﴿ ُقل لاَّ َأ ْس َ
��أ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلاَّ
المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َب ٰى ﴾ .

أما مس��ك اخلتام فكان مع مداخالت وتعقيبات وإضافات السادة احلضور والتي

أمجعت عىل َّ
أن للشعراء والرواديد احلسينيني سم ًة خاصة وميزة م ّيزهتم عن غريهم من
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الش��عراء وا ُملنشدين ،فهم أصحاب رأي وقضية آمنوا هبا فحملوها يف قلوهبم اخلافقة
بحب آل البيت –عليهم الس�لام -مل تشغلهم الدنيا عن قضيتهم ومل تُثنِهم مؤامرات
ِّ
متس��ك ًا بحبل اهلل املت�ين ،فذهب من ذهب منهم ش��هيد ًا ليلتحق
األع��داء بل زادهتم ّ

بركب اإلمام احلس�ين --وبقي منهم من بقي عام ً
ال جماهد ًا يف س��بيل إحياء أمر

أهل البيت-عليهم السالم -وما ذكره األستاذ الدَّ عمي خري دليل عىل نجوم تألألت

يف سامء اخلدمة احلسينية رغم الظالم الذي فرضته أنظمة احلكم السابقة.

الندوة الثالثة ع�شرة
«الأيام الكربالئية من حياة �سيدنا
العبا�س بن علي

«»

6ربيع الأ ّول 1437هـ املوافق 18كانون الأ ّول 2015م
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العب��اس بن ع�لي بن أيب طال��ب –عليهام الس�لام -بطل الط��ف وحامل لواء

اإلم��ام احلس�ين  - -مل تُذك��ر كرب�لاء إالّ و ُذك��رت مواقف��ه يف الش��جاعة
واإلخالص والتضحية والنُّبل والفداء واملواس��اة ،ع��اش خملص ًا إلمامه ومقتداه

اإلمام احلس�ين– -واستشهد مضح ّي ًا لدينه وعقيدته ،كُتبت بحقه الكثري من
وحق حم ّبيه ،لذا وكجزء
املجلدات والكتب والبحوث ،لكنها مل تتس��ع لتفيه ح ّقهَّ ،

تشـرف مركز تراث كربالء
من الوفاء حلامل لواء اإلمام احلسني-عليهام السالمّ -

األول
األول 1437هـ املوافق 18كانون ّ
بإقامت��ه ندوة الثالثة عرشة بتاريخ 6ربيع ّ
2015م عىل قاعة اإلمام احلسن --يف العتبة العباسية املقدسة ،حتت عنوان

ٌ
بحث
(األيام الكربالئية من حياة س��يدنا العباس بن عيل ـ عليهم الس�لام ـ)وهو

تقدّ م به الشيخ عقيل احلمداين حول األيام التي قضاها أبو الفضل العباسـ يف

م��ر هبا وبعض ظالمات
كرب�لاء ،وأهم األمور الت��ي تبنّاها وأهم األحداث التي َّ
التأريخ التي تعرض هلا.

بتقدي��م األس��تاذ أمحد فاضل املس��عودي اس��ته ّلت الن��دو ُة بآيات م��ن الذكر

احلكيم تالها القارئ الس��يد حيدر جلوخان ،بعدها ألقى الدكتور السيد إحسان

رحب فيها باحلارضين الكرام
عيل س��عيد الغريفي مدير مركز تراث كربالء كلم ًة ّ

متقدم ًا هلم بالش��كر اجلزيل و الثناء اجلميل لتجشمهم عناء احلضور سائ ً
ال املوىل

عز َّ
وجل أن يؤجرهم ويثيبهم عىل هذا العمل املبارك أال وهو إحياء األيام املباركة
َّ
الطاهرة املالزمة ملوالنا أيب الفضل العباس  --يف كربالء املقدسة.

مبين�� ًا أن أبا الفضل العباس ـ  غني عن التعريف وهو ابن س��يد الوصيني

و أم�ير املؤمن�ين عيل بن أيب طال��ب  ،--وأهل البيت ـ عليهم الس�لام ـ هلم
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مكانة س��امية ذكرها اهلل تبارك وتعاىل يف القرآن الكريم وذكرها الشعراء و األدباء
و الكتَّ��اب ،وكثري هم الش��عراء الذين كتبوا عن أهل البيت -س�لام اهلل عليهم-

وعن بطوالهتم و كراماهتم ومكانتهم الس��امية .مؤكد ًا عىل متديد وقت مسابقتي
الساقي لألبحاث األكاديمية املحكّمة ومسابقة أفضل مؤ َّلف عن تراث كربالء إىل

ش��هر حزيران من العام القادم ،داعي ًا األخو ُة الذين لدهيم رغبة للمشاركة يف هذه
املسابقات ذات اجلوائز املجزية أن يتفضلوا بتقديم نتاجاهتم الفكرية إىل املركز.

بعدها ألقى الش��يخ عقيل احلمداين بحثه الذي قال يف مقدمته ّ
إن أرض كربالء

املقدس��ة تش��ـرفت بنزول ركب اإلمام احلس�ين  الثائر فيها وممن تش��ـرفت

املكرم العباس بن عيل ـ عليهم السالم ـ.
تربتها بنزوله وهو سيدنا املعظم ويل اهلل ّ

فالعالقة بني كربالء والعباس  عالقة مم ّيزة ،عشق تراهبا واسمها وعشقت

بطوالته ومعامل ش��خصيته عىل الرغم من قل��ة األيام التي قضاها عىل تراهبا يدافع
عن قيم السامء .ويف هذا البحث نقف عند أهم جمريات األحداث التي كان العباس

 جزء ًا منها يف كربالء األرض والتأريخ ،وكذلك أهم أدوار العباس  يف
األيام الكربالئية من عمره الرشيف.

أين ذهبت األحداث التي رواها العباس بن عيل : 
يذك��ر العس��قالين أن العب��اس َ ر ّواية أحاديث عن أبيه أم�ير املؤمنني عيل

ب��ن أيب طال��ب  فف��ي (اإلصابة يف متيي��ز الصحابة) حتت رق��م  5692قال:

وروى عنه – أي عن عيل  من الصحابة ولداه احلسن واحلسني وابن مسعود

وأبو موس��ى وابن عباس وأبو رافع وابن عمر وأبو سعد وصهيب وزيد بن أرقم
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وجري��ر وأبو أمام��ة وأبو جحيفة والرباء ب��ن عازب وأبو الطفي��ل وآخرون ومن

التابع�ين م��ن املخضـرمني أو من له رؤية عبد اهلل بن ش��داد بن اهلادي وطارق بن
شهاب وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام وعبد اهلل بن احلارث بن نوفل ومسعود

بن احلك��م ومروان بن احلكم وآخرون ؛ ومن بقي��ة التابعني عدد كثري من أج ِّلهم
أوالده حممد وعمر وعباس.

والن��ص الذي نقلناه أعاله يكش��ف لنا َّ
أن العب��اس ـ  كان يروي أحاديث

اإلم��ام ع�لي  --باب مدين��ة العلم النب��وي ،فالعباس ال��ذي مل يفارق تلك
األعتاب املقدسة حلظة واحدة ،ومل يبتعد عن تلك األبواب املحرتمة خطوة ،فلي ُله

وهن��اره مالزم خلدمتهم مالزم��ة الظل ،مع حرصهم عىل تثقي��ف االباعد وتعليم
ُ
الغرباء فكيف ال يثقفون األقارب وال يعلمون األرحام ،ومن املعلوم َّ
أن باملالزمة

حيصل العلم س�ماع ًا وتعلي ًام وقد قيل:ان ولد الفقيه نصف فقيه  ،واملش��اؤون من
الفالس��فة سموا بذلك الهنم مش��وا يف ركاب أرس��طو كام َّ
أن الرواقيني منهم من

الزم��وا رواقه فامتاز الفريقان يف فن الفلس��فة ُ
وش��هر اجلمع��ان باحلكمة .فكيف

ال يمت��از العباس األك�بر  --وهو خريج كلية احلقائق وتلميذ أس��اتذة احلق
وجهاب��ذة املِ َّلة وفطاحل علامء الش��ـريعة املقدس��ة ،ومن خترج م��ن تلك املدارس
الروحاني��ة العرفانية ،وجعل يف الصف املق��دَّ م من صفوف تلك الكليات الراقية،

فح��ري به أن يف��وز بالنجاح وأن حيصل له االمتياز عىل من عدا أس��اتذته العظامء
ٌّ

وأس��اتذة علامء األمة قاطبة ومعلمي علامء اإلسالم عامة الفنون كام يقول الشيخ

املظفر .فالعباس  --الذي أدرك من حياة أبيه ما يقارب  10سنوات أدركها
وفهمه��ا ،إذا عرفنا َّ
أن العباس مت َّيز بطفولة عبقرية مميزة ،فحفظ أحاديث أبيه وهو

يف س��ن اخلامسة ،وبالتايل فإنه لعشـر سنني كان مالزم ًا ألبيه عيل  --يف أيامه
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وس��فره وليله وهناره ،فحت ًام سمع ووعى مئات إن مل نقل آالف كلامت وأحاديث

اإلم��ام ع�لي --التي نقلها ع��ن النبي اخلات��م -صىل اهلل عليه وأله وس��لم-

وبالتايل كان العباس خزانة العلم العلوي بعد أخويه السبطني.

وهناك نتس��اءل أين ذه��ب مئ��ات أو آالف األحاديث التي س��معها العباس

 --وبت��ايل نقله��ا إىل كبار أصح��اب األئمة -عليهم الس�لام -ونحتمل أنه

املتعمد من قبل
رس اختفائها وتضييعها
ّ
كتبها يف رقاع أو جلود وبالتايل نبحث عن ِّ
املؤسسات احلاكمة يف التأريخ.

َّ
إن ذه��اب تراث أيب الفض��ل العباس --الذي نقله ع��ن أبيه باب مدينة

العلم النبوي خسارة كربى للبشـرية واإلسالم .ولو رجعنا إىل مقدار رواية الكثري

من الصحابة عن النبي اخلاتم -صىل اهلل عليه وآله وس��لم -لوجدنا أرقام ًا كبرية.

فعائش��ة ت��روي أكثر من ألف��ي حديث خالل(  ) 8س��نوات م��ن معارشهتا ،وقد
تزوجها النبي حممد -صىل اهلل عليه وآله و س��لم -بعد غزوة بدر يف ش��وال سنة 2

هـ أي بمعدل  276حديث تقريب ًا يف كل سنة.

الس�َيَ((( :مسند عائشة ألفني ومئتني وعشـرة أحاديث.
قال احلافظ الذهبي يف ِّ
اتَّفق هلا البخاري ومس��لم عىل مئة وأربعة وسبعني حديث ًا وانفرد البخاري بأربعة
ومخس�ين وانفرد مس��لم بتسعة وس��تني ،وروى أبو هريرة (  )5374حديث ًا خالل
أقل من أربع سنني قضاها مع النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -إذن َّ
أن أبا هريرة

أتى عام خيرب وهو س��نة(  ) 7للهجرة كام روي يف تأريخ خليفة بن خياط وفيها –
أي السنة السابعة – أسلم أبو هريرة وعمران بن حصني زمان خيرب.

((( شمس الدين الذهبي ،سري االعالم النبالء ،حتقيق شعيب االرناؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
،)1993ج ،2ص.139
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قال أبو داود يف الصالة باب الس��جود يف إذا السامء انشقت وأقر عقب حديث

برقم ( )1407أس��لم أبو هريرة س��نة س��تة  ،عام خيرب وهذا السجود من رسول
اهلل آخر فعلة ،وقال ابن عبد الرب :أس��لم أبو هريرة وعمران بن حصني عام خيرب،
اب��ن عبد الرب يف االس��تيعاب ( )374/1احلديث ( )485/2وبالتايل فهو يس��مع
ويروي( )1343حديث يف الس��نة إذا علمنا َّ
أن ش��هادة النبي -صىل اهلل عليه وآله
وسلم  -كانت يف بداية عام  11للهجرة يف شهر َص َفر.

فهؤالء لعبت السياس��ة دورها بنقل تراثهم امليلء بالغث والس��مني والذي إذا

ما وضعناه يف جمهر النقد العلمي ،لوجدنا عدد ًا منها يسـيء إىل اهلل عز وجل وإىل

عظمة النبوة اخلامتة ،وإىل مكان األنبياء ،فراجع كتاب أيب هريرة للمرحوم أيب رية.
لك��ن أهل السياس��ة من حكام الس��قيفة وم��ن بعدهم من مل��وك آل أمية وآل

تعمدوا إخفاء ه��ذا الرتاث الكبري الذي رواه العب��اس  --عن أبيه
العب��اس ّ

أم�ير املؤمنني  --وبذلك خس��ـرنا هذا اإلرث العب��ايس الكبري ،ولو وصلنا

لرأينا كثري ًا من األحاديث املهمة التي نقلها العباس  --وربام أيض ًا نسمع من

س��يدنا العباس --تعليقاته املهمة ورشح��ه العلمي املم ّيز عىل هذه الروايات
النبوي��ة التي تنقل لنا صورة م��ن فقه وعلم العباس األكرب ،الذي ُحرمت األجيال

منه بسبب سياسات الظلمة من بني العباس وأسالفهم.
أحداث اليوم الثاين من حمرم سنة  61هـ:

اليوم األول من األيام الكربالئية يف حياة العباس ـ ..أهنار يف حياة العباس

ـ ، هن��ر العلقم��ي :نقل إنه يف اليوم الثالث من املحرم بدأ العباس بتفقد أرض
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كربالء ومنها هنر العلقمي الذي شاء اهلل تعاىل أن ُيقتل عنده.
ق��ال اّ
العلمة حرز الدين((( :هو هنر يتفرع من ش��ط الف��رات ويمر بأرض من

الط��ف (كرب�لاء ) ثم منطقة التاج ّية ثم بارق ،وكان قدي�ًم�اً يصل إىل احلرية ويميل
إىل جه��ة اجلنوب وربام وصل إىل منطقة ذي الكفل .ففي معارف الرجال :وذوي

الكف��ل الي��وم عىل الفرات ويقرب منه ش��عبة م��ن هنر العلقمي إىل جهة الش��ـرق
بحدود فرسخ ،وهو هنر قديم مندرس وعليه نخيالت تسمى النخيلة بالتصغري.

وعىل أية حال يروى أن العباس ـ استش��هد عىل هنر العلقمي عند رجوعه
من ملء ِ
الق َرب من ش��ط الفرات  ،وقال السيد حممد الشريازي( :((1وقد رأيت أن
هذا النهر قبل نصف قرن يف طريق بغداد مبتعد ًا عن كربالء بمقدار نصف فرسخ.
وهذه الش��هادة تؤكد أن قبل مئة س��نة تقريب ًا جف هنر العلقمي  ،وحتام جلفاف هنر

العلقمي أسباب منها:

األول كام يذهب إليه السيد بحر العلوم يف كتابه (حتفة العامل ) ج 2ما نصه(:((1

العلقمي اسم هنر اقتُطع من الفرات إىل كربالء ومنه إىل الكوفة ،وكان هو الباعث

عىل عمران مدينة الكوفة وفيها أثر إىل اآلن ظاهر قرب مرقد أيب الفضل العباس ـ
 ،وقد ذكر ابن العلقمي أن اإلمام الصادق ـ  ملا زار جده احلسني ـ 

خاطب النهر بأنك منعت ماءك عن جدي احلس�ين ـ  وأنت إىل اآلن جتري،
فس��عى ابن العلقمي يف ختريب وس��د النه��ر مما أدى إىل انطامر هن��ر الكوفة وهو

السبب الذي اشتهر فيه بنهر العلقمي.

((( حممد حرز الدين ،معارف الرجال( ،قم :مطبعة الوالية1405 ،هـ) ج ،2ص.19
( ((1حممد الشريازي ،أم البنني –عليها السالم( ، -بريوت :دار املجتبى )1999 ،ص.35
( ((1جعفر بحر العلوم ،حتفة العامل( ،بريوت :رشكة األعلمي للمطبوعات ،د.ت) ج ،1ص.201

186

مركز تراث كربالء

ويف كتاب ا لكربيت األمحر عن الس��يد جمد الدين حممد املعروف بمجدي من

معارصي الشيخ البهائي ( ((1إن الوزير السعيد بن العلقمي ملا بلغه خطاب اإلمام

الصادق ـ للنهر :إىل اآلن جتري وقد ُحرم جدي منك أمر بسد النهر وختريبه؛
وم��ن أجله حصل خراب الكوفة ألن ِضياعها كانت تُس��قى منه وهناك رأي آخر

َّ
يقول:إن اندثار هنر العلقمي بسبب عوامل البيئة وكثرة الرمال.
أحداث اليوم السادس من املحرم:

اليوم اخلامس من األيام الكربالئية يف حياة العباس ـ  العباس ـ  حيفر

بئر ًا لعطاشى احلسني ـ  ، حيث إن املالحظ يف سرية سيدنا العباس ـ  إنه
رجل املواقف الصعبة وبطل اللحظات احلرجة وكان لإلمام احلسني ـ ولدين

اهلل تعاىل نعم العون والنارص احلقيقي ،فالعباس كان كتيبة عسكرية لوحده بل هو
يفعل الكثري من األمور تدخل الفرح إىل روح اإلمام املعصوم احلسني ـ ففي

كرب�لاء كانت واحدة من مهام العباس ـ اإلضافية أن حيتفر بئر ًا هو وإخوانه

ك��ي يلبي حاجة اجليش احلس��يني والعائل��ة والركب من املاء ،وه��ي مهمة جليلة

الش��أن إنس��انية الطبع نبيلة الغاي��ة؛ والعباس ـ  هنر النبل ومنبع��ه .وينقل إنه

كانت هنالك مواجهة حول املاء يوم السادس من حمرم.

الرجالة من الفرسان واشتد اجلالد
جاء يف التأريخ :والتقى العس��كران وامتاز َّ

بني املعس��كرين إىل أن عال النهار فاش��تد العطش باحلس�ين وأصحابه فدعا بأخيه
العب��اس وقال له امجع أهل بيت��ك واحفر بئر ًا ففعلوا ذلك فطموها ثم حفروا آخر

( ((1حممد باقر البريجندي ،الكربيت األمر ،ترمجة حممد شعاع فاخر( ،بريوت :دار احلوراء للطباعة،
د.ت)  ،ج ،3ص.124
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فطموه��ا فتزاي��د العطش عليه��م .ويف الينابيع( :((1وملا اش��تد العطش قال اإلمام

ألخي��ه العباس امجع أهل بيتك واحفر بئر ًا ففعل��وا ذلك فوجدوا فيها صخرة ثم
حفروا أخرى فوجدوها كذلك.

قلنا :األحداث تش�ير إىل بعض املعاناة يف يوم العارش من حمرم الدموي املفجع

يف العطش ونقصان املياه واحتياج اجليش إليها مع العائلة الش��ـريفة وإنام طمس��ها
العباس ـ  أما ألهنا مل خترج ما ًء أو ألهنا كانت ماحلة جد ًا ،أو احتامل آخر كوهنا
مل خترج ش��يئ ًا وكأنام ش��اء اهلل تع��اىل أن خيترب آل حممد  بقضي��ة املاء ورضورة
اإلتيان به من املشـرعة ،وخرج العباس ـ  للسقاية هوايته املفضلة.

ويف بع��ض النصوص األخ��رى إن اهلل تعاىل كرم احلس�ين ـ  بكرامة بعد

هذه احلادثة بس��بب ع��دم وجود املاء بأن أجرى املاء من يديه الش��ـريفتني :قال يف

الدمعة الس��اكبة (الطرحيي املنتخب  ، 2/441البهبهاين الدمعة الس��اكبة /286
4الدربندي أرسار الش��هادة )274/أقول :ق��د مضـى يف معجزاته ـ صلوات اهلل

عليه ـ أنه ملا اش��تد العطش باحلسني  --وأصحابه نادى فيهم :من كان ظمآن ًا

فلي��أت فاتاه رجل من رجال أصحاب��ه وجيعل ـ  اهبامه يف راحة واحدهم فلم

يزل يش��ـرب الرجل بعد الرجل حتى ارتووا فقال بعضهم لبعض واهلل لقد رشبنا

رشاب ًا ما رشبه أحدٌ من العاملني.

ولنا أن نتساءل إذا ملاذا كلف اإلمام احلسني ـ  أخاه العباس بحفر البئر يف

وقت ظهرية حارة كل س��اعاهتا الدم والقتال والبكاء والفجيعة؟.ومل َ مل تصدر منه

املعج��زة مبارشة؟ ،قلنا :وهذا من باب األخذ باألس��باب الطبيعية .أمل ي ُقل القرآن
( ((1سليامن بن ابراهيم القندوزي  ،ينابيع املودة ( ،اسطنبول  :د .م  ، )1980ج ،3ص .67
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الكريم ﴿ ُث َّم َأ ْت َب َع َس�� َبب ًا﴾ / 89الكهف .وأشار إىل رضورة السعي لكسب الرزق
والسعي للدفاع عن النفس واملال والعرض.

أحداث اليوم السابع من املحرم سنة  61هـ:
اليوم الس��ادس من األي��ام الكربالئية يف حياة العب��اس ـ  ،العباس ـ 

حيفر بئر ًا ،حيث نقرأ يف التأريخ  :أن اإلمام احلسني ـ  طلب من أخيه العباس

 أن حيف��ر بئر ًا لكي يكون معين ًا له يف س��قاية العائلة الكريمة واجلنود األبطال
الذين كانوا معه من أصحابه .فقد جاء يف كتاب مقتل احلسني ـ ملؤلفه املؤرخ

لوط بن حييى بن س��عيد بن خمنف األزدي ويعرف كتابه بـ (مقتل أيب خمنف ) وهو

م��ن املؤلف�ين عن معركة الط��ف اخلالدة وامل��دون ألحداثها حيث قال« :واش��تد
العط��ش باحلس�ين وأصحابه فقال احلس�ين ـ  ألخيه العب��اس ـ  يا أخي

امج��ع أهل بيتك واحفروا بئر ًا ،ففعلوا ذل��ك فلم جيدوا فيها ماء » .انتهى مضمون

الرواية وهذه هي الرواية الوحيدة التي تتحدث عن حفر العباس ـ  هلذا البئر

يف املخيم.

تقع هذه البئر وس��ط املخيم احلسيني اليوم وإىل الشامل الشـرقي من حمراب

احلس�ين ـ داخل املخيم وعىل بعد عدة أمتار من��ه ،وقد تم حفر هذه البئر مع

اثنني آخرين أو أكثر من ذلك من قبل العباس وبأمر من احلس��ينـ عليهم الس�لام ـ
ُ
العطش بمن كان يقيم باملخيم ،وذلك بسبب
كام تقدَّ م ذكره يف يوم  7حمرم حني أمل َّ

ُّ
تعذر الوصول إىل هنر الفرات (العلقمي) بس��هولة إلاّ إنه مع األس��ف مل يعثر عىل
املاء يف كل اآلبار التي ُحفرت نظر ًا الرتفاع سطح األرض يف املنطقة التي يتواجد
عليها املخيم.
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ويظهر َّ
أن اآلبار التي حفرت قد اندرست لكوهنا ـ كام نرى ـ كانت يف أطراف

املخي��م ع��دا هذا البئر الواقع يف قلب املخيم وعند حمراب احلس�ين حيث َّ
ظل عىل
حال��ه وهو اآلن بعم��ق مرتين ومغطى بش��باك من احلديد بأبعاد  70×70س��م .
وأقدم نص يتحدث عن هذا البئر املبارك كان يف عام  1013للهجرة املوافق لسنة

الرحالة الربتغايل (بيدرو تكس�يرا) مدينة كربالء
 1604للميالد وذلك عندما زار ّ
املقدس��ة ،وذكر معاملها وأش��ار إىل املخيم احلس��يني وذكر بئر العب��اس وكيف إنه

يفيض ما ًء مبارك ًا يتربك منه الناس.

يف ع��ام 1179للهج��رة املوافق لس��نة  1765للميالد زار كربالء املقدس��ة

تطرق إىل ذكر املخيم
ّ
الرحال��ة األملاين (كارس��تن نيبور ) ،وبعد ذكره ملعامل املدين��ة َّ
احلسيني ،حيث وصف البساتني املحيطة باملخيم باحلديقة الغنَّاء الواسعة األرجاء،

مكون ًا بركة كبرية من
ووص��ف بئر العب��اس واملاء املتد ِّفق منه والفائض من��ه ِّ

املاء إىل جانب املخيم ،وهذا املاء ممتد إىل البساتني املجاورة للمخيم الشـريف وعن
ه��ذه الربكة يقول نيب��ور( :وموقع هذه الربكة وهو نف��س املوقع الذي كان اإلمام

العب��اس  قد حفره إلجياد امل��اء ومل يعثر عىل يشء منه) .ويضيف نيبور بقوله:

(إن الناس هناك كانوا يعتقدون بأن ظهور املاء يف الربكة ُيعدُّ من املعجزات) ،وقد
أشار إىل هذه الربكة الرحالة الربتغايل تكسريا الذي زار املدينة سنة  1604م أي

قبل جميء (نيبور) إليها بمئة وستني عاما ،كام هو وارد يف كتاب (موسوعة العتبات

املقدسة ) قسم كربالء تأليف جعفر اخللييل.

ك�ما جاء ذكر ه��ذا البئر املرشف من قبل الرحالة اإلي��راين املعروف بـ (أديب

املاملك ) كام يف كتابه بالفاريس (سفره نامه أديب املاملك به عتبات) وخالل زيارته
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ملدينة كربالء املقدس��ة عام 1273للهجرة املواف��ق 1856للميالد ،ووصفه ملعامل

املدينة واملخيم احلس��يني الش��ـريف وعن بئ��ر العباس ـ ج��اء قوله « :وحتت

وتربك ًا
املخيم وجد بئر مشهورة ببئر حضـرة العباس ـ  يستخرجون املاء ُّ
تيمن ًا ُّ

ويغسلون به وجوههم ويلعنون قاتيل احلسني ـ .»
اليوم التاسع من حمرم  61هـ :

اليوم الثامن من األيام الكربالئية يف حياة العباس ـ  ، روى أبو خمنف(:((1

«إن عمر بن سعد نادى يف اليوم التاسع يا خيل اهلل اركبي وابشـري باجلنة ،فركب
الن��اس وزحفوا وذلك بعد صالة العصـر واحلس�ين  جالس أم��ام بيته حمتبي ًا

بسيفه وقد خفق عىل ركبتيه؛ فسمعت زينب الصيحة فدنت منه وقالت :أما
تس��مع األصوات قد اقرتبت فرفع احلسني رأس��ه وأخربها برؤيا رسول اهلل

وجهها وقالت ياويلتاه
صىل اهلل عليه وآله س��لم -أنه هو يدع��وهْ
زينب َ
فلطمت ُ
فقال هلا « :ليس الويل لك يا ُأخ َّيه  ،اسكتي رمحك الرمحن « ،ثم قال العباس

ل��ه يا أخي قد أت��اك القوم فاهنض ..ثم ق��ال يا عباس :اركب بنفس��ـي أنت حتى

تلقاهم وتقول:هلم ما لكم وما بدا لكم وتسأهلم عماّ جاء هبم.

فأتاهم العباس  نحو عش��ـرين فارس�� ًا فيهم زهري وحبي��ب فقال هلم »:ما

لك��م وما بدا لكم وما تري��دون؟» ،فقالوا جاء أمر عبيد اهلل أن نعرض عليكم أن

تنزل��وا عىل حكمه أو ننازلكم .قال :ف�لا تعجلوا حتى أرجع إىل أيب عبد اهلل 
فأع��رض عليه ما ذكرت��م ،فوقفوا ثم قالوا الق فاعلم ذلك ث��م اعلمنا ،فانصـرف

( ((1حمم��د بن جري��ر الطربي  ،تاريخ الطربي( ،بريوت :دار االعلم��ي للمطبوعات  ،د.ت)  ،ج،3
ص.313
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العباس يركض فرس��ه إىل احلس�ين  خي�بره ووقف أصحاب��ه خياطبون القوم

حت��ى أقبل العباس  يركض فرس��ه فانتهى إليهم .فقال��وا يا هؤالء إن أبا عبد
اهلل يس��ألكم أن تنصـرفوا هذه العش��ية حتى ينظر يف هذا األمر فإن هذا أمر جيري

بينك��م وبينه فيه منطق فإن أصبحنا التقينا ،فأما رضين��اه فأتينا باألمر الذي بذلك

تس��اوونه وتس��ومون أو كرهنا فرددناه ،قال وإنام أراد ذلك أن يردهم عن احلسني
تلك العشية حتى يأمر بأمر ويويص أهله ،وقد كان احلسني  قد قال له :أخي

إن اس��تطعت أن تؤخره��م هذه العش��ية إىل غدوة وتدفعهم عنّا لعلن��ا نصليِّ لربنا
أحب الصالة ل��ه وتالوة كتابه
الليلة وندعوه ونس��تغفره ،فهو يعل��م أين قد كنت ُّ

وكثرة الدعاء واالستغفار.

لنا عدة مالحظات مهمة حول هذا النص التأرخيي :
أوال :مقدار احرتام العباس  ألخيه املظلوم يعرف من قول العباس (:يا

أخ��ي قد أتاك القوم فاهنض ) .نعرف مقدار عظم��ة العباس وكيف أنه  خياطب
أخاه يف هذه الس��اعة الشديدة العس�يرة بكلمة أخي ممّا ُّ
يدل عىل اتزانه ورصانة فكره

وقوة منطقه.

ثاني�� ًا  :العباس  س��فري عاش��وراء ونفهم من قول احلس�ين « : يا أخي يا

عباس اركب بنفس��ـي أنت حتى تلقاهم وتقول هلم  .»....نفهم َّ
أن العباس هو

س��فري يوم عاش��وراء بال من��ازع وهو الذي ت��ولىَّ الرتتيب واإلع��داد لتأجيل املعارك
احلاسمة واملرتقبة لصبيحة يوم عاشوراء.

ثالث�� ًا :العب��اس  جيدُّ يف خدمة س�� ّيده اإلمام احلس�ين  وقوله :فانصـرف

العباس يركض فرس��ه إىل احلس�ين خي�بره ...الخ  .نعرف من��ه جد َّية العباس يف
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خدمة س ّيده اإلمام احلسني  وأنه حياول أن يل ّبي طلباته بأرسع ما يمكن ،وهو مثال
حقيقي للجندي الصامد املدافع عن موقع احلق والعزة املتمثل بأخيه احلسني.
من أحداث يوم السابع من املحرم سنة  61هـ:
الي��وم الس��ادس من األي��ام الكربالئية يف حي��اة العب��اس ـ  ، إذا ما رجعنا

للنصوص التارخيية يف هذا الباب نقرأ يف مفكرة اليوم الس��ابع من حمرم يف قاموس

معرك��ة كربالء واأليام الكربالئي��ة للعباس ـ  عدة حوادث مهمة جرت يوم

السابع من املحرم سنة .61

العباس ـ  يس��قي املاء للجيش والعائلة يوم الس��ابع من املحرم (وملا اشتد

عىل احلس�ين وأصحابه العطش دعا أخاه العباس ب��ن عيل بن أيب طالب ،فبعثه يف

ثالثني فارس ًا وعش��ـرين راج ً
ال وبعث معهم بعشـرين قربة فجاؤوا حتى دنوا من

املاء لي ً
ال واس��تقدم أمامه��م باللواء نافع بن هالل اجلميل ،فق��ال عمر بن احلجاج

الزبيديَ :من الرجل؟! قال(:((1جئنا نشـرب من هذا املاء الذي حألمتونا عنه.

ق��ال :فارشب هنيئ ًا ،قال :ال واهلل ال أرشب منه قطرة وحس�ين عطش��ان ومن

ترى من أصحابه؟ ،فطلعوا عليه فقال :ال س��بيل إىل سقي هؤالء ،إنام وضعنا هبذا
امل��كان لنمنع��ه املاء ،فلام دنا من��ه ـ أي نافع ـ أصحابه قال لرجال��ه  :امألوا قربكم

فشدَّ الرجالة فمألوا قرهبم  ،وثار إليهم عمر بن احلجاج وأصحابه فحمل عليهم

العباس بن عيل ونافع بن هالل فك ّفوهم ،ثم انصـرفوا إىل رحاهلم ،فقالوا :امضوا

وقف��وا دوهنم ،فعطف عليهم عمر بن احلجاج وأصحاب��ه ،وا ّطردوا قليال ،ثم أن

( ((1امحد بن حييى البالذري  ،انساب االرشاف ،حتقيق سهيل زكار ( ،بريوت :دار الفكر ، )1997،
ج ،3ص.389
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رج�لا من ُصداء ُطعن من أصح��اب عمر بن احلجاج طعن��ه نافع بن هالل فظن

أهنا ليس��ت بشـيء ،ثم إهنا انتقضت بعد ذلك فامت منها ،وجاء أصحاب احلسني
ـ  بالق��رب فادخلوها علي��ه( .((1ويف رواية ابن أعثم الكويف...( :فاقتتلوا عىل

امل��اء قتاالً عظي ًام ف��كان قوم يقتتلون وق��وم يملؤون القرب حت��ى مألوها ،فقتل
م��ن أصحاب عمر مجاعة ،ومل يقتل من أصحاب احلس�ين أحد ثم رجع القوم إىل

معسكرهم وشـرب احلسـني من القرب ومـن كان معـه ).

أما الدينوري يصف واقعة الش��ـريعة يوم الس��ابع وصف ًا خمتصـر ًا ودقيق ًا حيث

يق��ول(( :((1فمضـ��ى العباس نح��و املاء ،وأمامه��م نافع بن هالل حت��ى دنوا من

الش��ـريعة ،فمنعه��م عمر و ب��ن احلجاج ،فجالده��م العباس عىل الش��ـريعة بمن

رجال ُة احلس�ين ـ  املاء فمألوا قرهبم ووقف
مع��ه حتى أزالوهم عنها واقتحم َّ
العباس يف أصحابه يذ ّبون عنهم حتى أوصلوا املاء إىل عس��كر احلسني)( .((1ومن

هنا تتضح اإلجابة إنام كان اليوم السابع خمصص لذكرى العباس  ألنه اليوم

الذي اس��تقى فيه العباس  جليش احلس�ين وعياله وظهرت فيه بطوالت

أيب الفضل وسقايته العظمى.

من أحداث يوم العارش من املحرم:-1-
اليوم التاس��ع من األيام الكربالئي��ة يف حياة العباس ـ  ، املفاوضات حول

املاء.

( ((1الطربي ،املصدر السابق ،ج ،4ص.312
( ((1امح��د ب��ن داود الدينوري ،االخبار الطوال( ،القاهرة :دار احي��اء الكتاب العريب ،)1960 ،ص
.211
( ((1الدينوري ،االخبار الطوال ،ط (،1بريوت :دار احياء الكتاب العريب ، )1960،ج ،1ص .255
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يظهر ِّ
دون يف زمن حكام اجلور وبالتايل وضعت أساطري
لكل متت ِّبع أن التأريخ ِّ

ورفعت حقائق من كتب السرية والتأريخ بام يتالءم مع وضع حكومة بني العباس

ونظرهت��ا خلصومها من آل عيل  . ويعترب ابن إس��حاق أول مؤرخ عريب كتب

س�يرة النبي حممد بن عبد اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ واطلق تس��مية« :سرية

رسول اهلل « ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ عىل كتابه .قضـى بن إسحاق معظم حياته

يف املدين��ة وبدأ بجمع الروايات املختلفة من خمتلف املصادر الش��فهية التي كانت

متوفرة حني ذاك ،ومل يكن اهتاممه الرئيس ُمنص َّب ًا عىل تدقيق صحة الروايات وإنام
غرض�� ُه مجع كل ما يمكن مجعه من معلومات عن الرس��ول .ويف عام 115هـ
كان ُ

املوافق 733م بدأ بالتن ّقل من املدينة إىل االسكندرية ثم إىل الكوفة واحلرية ليستقر

يف بغ��داد( ،((1حيث وفر له اخلليفة العب��ايس أبو جعفر املنصور َّ
كل الدعم املمكن

ألن يكتب عن تأريخ الرسول حممد ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ أضف إىل أوامره
بأن يكتب وفق ما يريده آل العباس .

بعض الكتّاب(َّ ((2
أن مدى صحة احلقائق التأرخيية يف كربالء قد يكون
وي��رى ُ

مشكوك ًا فيها النقضاء ما يقارب 120سنة بني شهادة الرسول ـ صىل اهلل عليه وآله

وس��لم ـ وبداية مجعه الروايات الش��فهية؛ وبام َّ
أن الكتاب ـ عىل ما يبدو لنا ـ أقدم

ّاب
ما ُكتُب عن س�يرة العظيم حممدـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ فقد استند عليه ُكت ُ
الس�يرة الذين أتوا بعده مثل ابن هش��ام والطربي بالرغم من حتفظهم عىل بعض
الروايات ،عل ًام َّ
أي
عليم ُّ
أن ابن إسحاق نفسه ذكر يف مقدمة كتابه  «:إن اهلل وحده ٌ

( ((1الذهبي  ،سري اعالم النبالء (،بريوت :مؤسسة الرسالة  2001م)،ج ،7ص.347
( ((2يف س�ير اعالم النب�لاء ،ج،7ص[53قال مالك يااهل العراق من يخت  -يفس��د  -عليكم بعد
محمد بن الحسن].
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الروايات صحيحة »(.((2
عود عىل بدء ،نقل يف عدد كبري من النصوص التأرخيية قال العباس ـ «قد

ض��اق صدري من هؤالء املنافقني وأريد أن آخذ ثأري منهم »( .((2فأمره احلس�ين

أن يطل��ب امل��اء لألطف��ال ،فذه��ب العب��اس إىل القوم ووعظه��م َّ
وحذرهم
غض��ب اجلبار فلم ينفع ،فنادى بصوت ٍ
عال( «:((2يا عمر بن س��عد هذا احلس�ين
ابن بنت رسول اهلل قد قتلتم أصحابه وأهل بيته ،وهؤالء عياله وأوالده عطاشى،

فاس��قوهم من املاء؛ قد أحرق الظمأ قلوهبم وهو مع ذلك يقول:دعوين أذهب إىل
الروم أو اهلند وأخيل لكم احلجاز والعراق » ،فأثر كالمه يف نفوس القوم حتى بكي

بعضهم ،ولكن الش��مر صاح بأعىل صوته :يا ب��ن أيب تراب لو كان وجه األرض
كله ماء وهو حتت أيدينا ملا سقيناكم منه قطرة إال أن تدخلوا يف بيعة يزيد.

قلن��ا :وال يمك��ن للعب��اس ـ  أن يقول ب��أن اإلمام احلس�ين يريد أن

يذهب إىل بالد الروم أو اهلند أبد ًا فكيف يفكر سيد الشهداء بالرتاجع عن املعركة

الك�برى ضد الباطل األموي أو إنه يريد أن يذهب إىل بالد الروم الذي هم أش��د

املتآمري��ن عىل اإلس�لام وأهله ،ومما يؤي��ده ما جاء يف تأريخ البداي��ة والنهاية:عن

احلس�ين من مكة إىل حني ُقت��ل ،واهلل ما من
صحبت
عقب��ة بن س��معان قال« :لقد
ُ
َ
كلمة قاهلا يف موطن إلاّ وقد سمعتها وإنه مل يسأل أن يذهب إىل يزيد فيضع يده إىل

ي��ده وال أن يذهب إىل ثغر من الثغور ،ولكن طلب منهم أحد أمرين إما أن يرجع
م��ن حيث جاء وإما أن يدع��وه يذهب يف األرض العريضة حتى ينظر ما يصري أمر

( ((2حممد مهدي املازندراين ،معايل السبطني يف اخبار احلسن واحلسني( ،بريوت :دار البالغ،)2003،
ج،1ص.444
( ((2ذبيح اهلل املحاليت  ،فرسان اهليجاء  ،ط(،1النجف :املكتبة احليدرية،د.ت) ،ج،1ص.263
( ((2عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني عليه السالم(،قم :مؤسسة البعثه ،د.ت) ،ج ،1ص. 267
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الناس إليه»(.((2
وال يمكن للحسني  أن يرجع ويرتك كربالء لعدة أمور:
ا -إن احلس�ين ـ  ينفذ التخطيط اإلهلي الذي أش��ار إلي��ه النبي  -صىل اهلل

عليه وآله وس��لم  -يف معركة كربى ض��د التيار املادي اإلحلادي يف كربالء ،وهلذا
النبي اخلاتم ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ قبل  50س��نة من معركة كربالء رس��م

خارطة املعركة جغرافيا بأن حدد مكاهنا وزماهنا و أشار إىل تأرخيها ،بل وأشار إىل

الصحابة بضـرورة مش��اركة اإلمام احلس�ين  يف معركته الكربى ضد الباطل

األموي ،وبالتايل ال يمكن لإلمام احلس�ين  الرجوع ،تارك ًا واجبه الرشعي يف
قتال الكفار من آل أمية.

ب -إن اإلمام احلس�ين ـ إنام خرج وفق رؤية صحيحة وختطيط عسكري

ولوجس��تي ملعركته الكربى ،وأراد أن يذيق آل أم ّية أش��د اخلسائر ويعطيهم أروع
ال��دروس يف نصـرة احلق وهزم الباطل بقلة النارص وفق املعايري العس��كرية ،لكنه

انتصـر يف النهاية مادي ًا ومعنوي ًا وإن قتل ،لكنه ك َّبد آل أمية وأشياعهم آالف القتىل

واجلرحى.

ج -اإلم��ام احلس�ين ـ  هو فقيه األمة وس��يدها ،وبالتايل ه��و يعرف األمر

الواج��ب يف قت��ال هؤالء ،وهلذا ن��دب أصحابه لقتال آل أمية وأش��ار يف خطاباته

املرجوة منها.
املتكررة إىل أهداف ثورته والثامر
ّ

د -اإلمام احلس�ين ـ يعرف أنه ال جمال للرجوع بعد أن أعلن رفضه حلكم
( ((2ابن كثري البداية والنهاية  ،حتقيق عيل ش�يري( ،بريوت  :دار احياء الرتاث العريب  )1988ج،8
ص.140
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آل أمي��ة وبعد أن أعلن الثورة الكربى ضده��م وبالتايل فإهنم لن يرتكوه أبد ًا حتى

وإن رج��ع أو ذه��ب إىل أي م��كان ،فدعوى ابن س��معان أن احلس�ين ـ  أراد
الرجوع ال يمكن حتققها وفق الظروف املوضوعة ملعركة كربالء ،إلاّ أن يقال إهنم

أرادوا أن يش�يروا إىل ع��دم حتليّ اإلمام احلس�ين ـ باحلكم��ة يف تصـرفاته وإن

منهجه –وحاش��اه -ارجتايل انفعايل يتغري يف ِّ
كل حلظة ،وهذا ما أرادت النصوص

ه��ذه وغريها م��ن الرتويج له وهو خالف فهمنا لل��درور احلكيم الذي يتبناه أهل
البيت ـ . 

أحداث اليوم العارش من املحرم :-2-
اليوم التاسع من األيام الكربالئية يف حياة العباس --هل ُقتل العباس

قرب رسادق احلسني؟.

من املشهور تأرخيي ًا :أن سيدنا العباس ـ ُ قتل بعيد ًا عن خميم اإلمام احلسني

ـ  بعش��ـرات األمت��ار عىل ضفاف هن��ر الفرات أو العلقم��ي ،لكن هناك رأي
نقله القايض املغريب يف كتاب رشح األخبار أنه قتل قرب الرسادق ،وفيام ييل نص
الكالم(:((2

«وكان ال��ذي ويل قتل العباس بن عيل يومئذ يزيد بن زياد احلنفي وأخذ س��لبه

حكيم بن طفيل الطائي وقيل إنه رشك يف قتله يزيد ،وكان بعد ْ
أن قتل أخوته عبد

اهلل وعث�مان وجعفر مع��ه قاصدين املاء ويرجع وح��ده بالقربة عىل أصحاب عبيد
اهلل ب��ن زي��اد احلائلني دون املاء ،فيقت��ل منهم ،ويضـرب فيهم حت��ى ينفرجوا عن
الفرات فيمأل القرب��ة ،وحيملها ويأيت هبا إىل احلس�ين ـ  وأصحابه
امل��اء في��أيت
َ

( ((2القايض النعامن ،رشح األخبار( ،قم :د.ط)1993 ،ج ،3ص.191
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فيسقيهم حتى تكاثروا عليه ،وأوهنته اجلراح من النبل فقتلوه كذلك بني الفرات

والسـرادق ،وهو حيمل املاء ،وثم قربه ـ .

قلنا :وهذا النص فيه أمور مهمة البد من بياهنا:
ّ
يقول:إن مقتل أخوة العباس  معه عندما ذهبوا سوي ًا جللب
ا -إن النص

امل��اء وقضية س��قي املاء من قبلهم س��وية حصلت يوم الس��ابع والثامن والتاس��ع

عىل تف��اوت بالروايات ،وهنا ه��و أي املغريب يعيد اجتامعهم لس��قي املاء للعائلة
ٍ
واألصح��اب ي��وم العارش ...بينام املش��هور أن َّ
واحد منهم استش��هد لوحده،
كل
ووج��ه اجلمع بني الروايات إهن��م ذهبوا جللب املاء وقتلوا يف مب��ارزه فرديه هناك
وهو احتامل كبري.

ب -الن��ص يش�ير هنا خالف ًا للمش��هور ،أن العباس ـ  أوص��ل القربة إىل

معس��كر آل البي��ت ـ حتى رشب اإلمام احلس�ين  وأصحاب��ه األطهار،

ث��م رجع للقت��ال فهجموا عليه بنباهلم وتكاثروا عليه حتى قتلوه ،وال نس��تبعد أن

العب��اس ـ  قد وصل لش��اطئ الف��رات أكثر من مرة يوم عاش��وراء ،ولعل ما
أشار إليه القايض املغريب هي املرة التي كانت قبل األخرية التي استشهد فيها.

ج -إشارة إىل إنه قتل بني الرسادق والفرات ومعنى الرسادق كام جاء يف معجم

الرائد:

 -1الرسادق :بيت من شعر يمد فوق ساحة الدار.
 -2رسادق :خيمة .وهي أيضا مس��قوفة تنصب يف الس��احة العامة يكون فيها

حلكم وغريه يشهدون عرض ًا عسكري ًا أو احتفاال.
رجل ا ُ
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وهنا تعني اخليام فيتبنى القايض املغريب أن مقتل العباس ـ بني اخليام وهنر

الفرات مع العلم أن النهر يبعد مئات األمتار عن خميم اإلمام احلسني ـ . 
أحداث اليوم العارش من املحرم :-3-
اليوم التاسع من األيام الكربالئية يف حياة العباس ـ .

نص مهم حول مقتل العباس ـ بالرماح ،ذكرت املصادر واملراجع التأرخيية

صورت آخر حلظات قتال سيدنا قمر بني هاشم
عدد ًا من النصوص التأرخيية التي ّ

ألع��داء اهلل يف ي��وم كربالء الدموي املؤملَّ ،
وأن العب��اس  كان يقاتل ،فقطعوا
يديه ورضبوا رأسه بعمد احلديد فسقط عىل األرض.

ومم��ا وقفنا عنده من النصوص التي أش��ارت إىل مقت��ل العباس  بالرماح

الت��ي توجهت إليه فقتلته ،فف��ي (كتاب األعالم خري الدين ال��زركيل يف املصابيح

أليب العباس احلس��ني) أسامء من قتل مع احلسني يف املعركة ،ثم يقول( :ومن

أهل بيته ) أي الذين قتلوا معه ،ثم العباس بن عيل بن أيب طاب ـ عليهام الس�لام ـ

كان يقاتل قتاالً ش��ديد ًا فاعتوره الرجالة برماحهم فقتلوه ،فبقى احلس�ين وحده
ليس معه أحد(.((2

قلنا :وال تنايف بني املش��هور املروي وهذا النص ألن العباس  قتل بالسهام

التي أصابت عينه الش��ـريفة ،وبالس��يوف التي قطعته إربا وبالرماح التي ارتكزت
يف صدره الشـريف ،وهلذا اشتهر قول اإلمام السجاد  :إنه عندما وصف عمه

قال :ما حركت منه جانب ًا حتى تساقط اآلخر مما يدل عىل تقطيعه  واستهدافه
( ((2خري الدين الزركيل ،األعالم ،ط( ،15بريوت :دار العلم للماليني ،)2002 ،ج ،2ص.441
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بالوسائل احلربية كافة آنذاك.
أحداث اليوم العارش من املحرم :-4-
اليوم التاس��ع من األيام الكربالئية يف حياة العباس ـ  ،قطع الكف األيرس

للعباس ـ . 

وخلد اهلل تعاىل تلك الكف املقدس��ة أيض ًا ،فإن م��ا كان هلل ينمو والعباس أراد

بكفيه رضا اهلل تعاىل ونصـرة دين اهلل تعاىل ..فأبدله اهلل جاها ومنزلة ومقام ًا ورمز ًا

وقس ًام بتلك الكفني  ..فهنيئ ًا لك الكرامة يا صاحب الكرامة.

فقد شيد املح ّبون يف مكان سقوط الكف األيسـر بنا ًء صغري ًا متواضعا بالقرب

من مرقد العباس وكان البناء عبارة عن شباك صغري من الربونز خارج إحدى
الدور ،وقد زين هذا املش��بك باملرايا الصغرية وعىل الش��باك لوحات من األدعية،

وفوق املكان أبيات ش��عرية ألحد شعراء مدينة كربالء وهو املرحوم الشيخ حممد

الرساج؛ وقد اندرست معامل هذا املكان أثر توسيع املنطقة يف بداية عام 1991ويف
لا رائع ًا ،وقد تم البن��اء وفق ٍ
ع��ام 1998جرى تش��ييد املقام فكان بناء مجي� ً
طراز
هنديس حديثُ ،عمل بمساع عدد من أبناء مدينة كربالء ..
ٍّ

املقام ُثامين الشكل فيه أربعة نوافذ (شبابيك) وباب نحايس ذو فتحتني ومغ َّلف

باملرمر بارتفاع 2م ومرش��ح بالكايش الكربالئي عىل شكل كتيبة كُتب عليها قول
أيب الفضل العباس --

الفجار
نفس ال ختيش من
َّ
يا ُ

وأب�����ش�����ري ب���ن���ع���م���ة اجل����� ّب�����ار
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أحداث اليوم العارش من املحرم :-5-
رشفني
دم العباس  يرفع إىل العرش من أرض كربالء ،حيث قال احلمداين منذ َّ

اهلل وبدأت بكتابة هذا البحث عن س��يدي العباس ـ  حتى أدركت أن القليل الذي
وصلن��ا عنه كث�ير وكثري ولكن بحاج��ة إىل من يدرك��ه بدراية ال برواية فق��ط  ..أمل يقل

املعص��وم اإلمام عيل ـ  أعقل العلم عقل( ((2دراية ال عقل رواية فإن رواة العلم كثر

ورعاته قليل .وعنه ـ « : عليكم بالدرايات ال بالروايات ،مهة السفهاء الرواية ،ومهة
العلامء الدراية »( ،((2فالعلم حيتاج إىل من يستخرج كنوزه وحقائقه ويتدبر يف عمق معنى

الرواي��ات الواصلة إلينا ،وقال ابن األثري «:قال ابن عباس(:رأيت النبي -صىل اهلل عليه

وآله وس��لم ـ يف الليلة التي قتل فيها احلس�ين ـ  ـ وبيده قارورة جيمع فيها دم ًا فقلت:

يا رسول اهلل ما هذا؟ فقال :هذه دماء احلسني ـ  وأصحابه أرفعها إىل اهلل تعاىل»(.((2
أرج��و أن تنتبهوا ف��إن أحاديث النبي واألئم��ة ـ  فيها دقائق فق��د وردت عبارة

(كنت التقطه) يف الرواية عن ابن عباس :رأيت رس��ول اهلل يف املنام نصف النهار أش��ع ًثا

أغ ًربا معه قارورة فيها دم فقلت بأيب و أمي يا رسول اهلل ما هذا؟ قال« :هذا دم احلسني ـ
 وأصحاب��ه مل أزل التقطه منذ اليوم «قال عامر :فأحصينا ذلك اليوم فوجدنا قد قتل
في��ه .عبارة كنت التقط��ه يف رواياهتم التي صححوها و هي تعب�ير فيه عجيب ألن مادة
التقط تس��تعمل يف اللغة اللتقاط الضائع ومجع املتفرق املنثور من س��لكه و مجعه .فامذا

يعني دم احلس�ين ـ  و أصحابه وملاذا جيمع النبي ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ
( ((2الرشيف الريض ،هنج البالغة ،حتقيق الش��يخ فارس احلس��ون( ،قم :مركز األبحاث العقائدية،
1419هـ ج ،4ص.39
( ((2أب��و الفت��ح حممد بن عيل الكراكج��ي ،كنز الفوائد( ،بريوت :دار األض��واء ،)1985 ،ج،1ص
.194
( ((2ابن األثري  ،الكامل يف التاريخ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،ج ،1ص.582
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دم احلس�ين ـ  وكيف يمكن مجعه؟ وملاذا عرب عن مجعه بااللتقاط؟ ،وملاذا قام
بااللتقاط؟ وإىل أين يريد أن يأخذ دمهم الطاهر املسفوك ؟».

اجلواب عن السؤال األخري بكلمة عجيبة ،نقلها هذا العامل السني الكبري املؤرخ

ابن األثري ،ونقلها غريه أيض ًا ولكن ال أظنهم فقهوا معناها قال (:قال النبي أرفعها

إىل اهلل تع��اىل ) يعن��ي أن هذه الدماء ال تذهب إىل اجلنة وال إىل اللوح وال إىل القلم

فمكاهن��ا أرف��ع من ذلك ،دم احلس�ين ومع��ه دم العباس قمر بني هاش��م ودم عيل
األكرب ودم القاسم بن احلسن وبقية األنصار البد أن يسلمها النبي ـ صىل اهلل عليه

وآله وسلم ـ بيده حيث تصل إىل خالقها عز وجل الذي هو ُمبدئ الوجود و اخللق

فام معنى ذلك وما هو فقهه؟.

خالصة معناه  :إن النبي ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ يقول لنا أهيا البش��ـر ،إن

الش��جرة التي غرس��تها ببعثتي إليكم قد ازدهرت و أثمرت وها أنا أمجع زهورها
وثامرها ألس��لمها إىل اهلل تعاىل ،هذه هي عاش��وراء فال تصغروا قدر هذه الواقعة

الكربى ،اتقوا اهلل تعاىل وحمارمه وشعائره و احذروا العقاب إن صغرتم شأهنا.

معن��ى آخر للحديث :إن دم العب��اس ـ يف مقعد صدق عند مليك مقتدر،

ج��اء يف الرواي��ة التي نقلناها حول عظمة ش��أن هذه الدماء التي أرقيت يف س��بيل

التوحي��د و الدف��اع عن العدل االجتامعي و حقوق بني البش��ـر ضد آل أمية حمرفة
الس��نن و أهل البدع (،ويف رواية أرفعه إىل السامء ،ويف رواية إىل العرش ويف كلها
دم احلس�ين و أصحابه يا أئمة ،يا رواة احلديث فهل فهمتم ماذا يعني النبي ـ عليه

الص�لاة والس�لام ـ بذلك يعني إين أنا بس��تاين اإلنس��انية بعث��ت يف أهل األرض
وغرس��ت بس��تان ًا وعندما تطلع منه الورود البد أن اقتطفها و آخذها إىل اهلل تعاىل
ألن حملها يف مقعد صدق عند مليك مقتدر).
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قلنا :ومن هنا ندرك سبب كل هذا االهتامم الربويب هبذه الدماء الزكية  ..وكيف

أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم سفري اهلل يف أرضه أخذ منها عينات إىل امللكوت

كي تبقى شاهد ًا عىل عظمة منزلة الشهداء يف سبيل احلق و التوحيد.
أحداث اليوم العارش من حمرم :-6-
أين دفن رأس العباس --؟

تعددت اآلراء التارخيية حول املحل األخري الذي دفن فيه رأس اإلمام احلسني

 ورؤوس بقية أصحابه مع العلم ،إننا نعتقد بأهنا دفنت بكربالء ،لكن البأس
دل فإنام ُّ
أن نس��تعرض أهم اآلراء التي قيلت يف ذلك ..وهذا إن َّ
يدل عىل االهتامم

اإلهلي هبذه الرؤوس الشـريفة ،وكذلك تأثريها عىل الوجدان الشعبي العام وحب
الناس املنقطع النظري ألهل البيت -عليهم السالم -ومن هنا هنالك عدة أقوال يف
حمل دفن الرؤوس منها رأس سيدنا العباس:

 -1هنالك قول إنه مدفون مع رؤوس الشهداء يف الشام:
يف مدينة دمش��ق يف املقربة املعروفة بمقربة الباب الصغري ،و الرواية هكذا :قبل

خراب فأتى السيد رشيد
مائة س��نة ويف أيام س��دانة السيد رش��يد أصاب املش��هدَ
ٌ

بمع�مار مس��يحي لغرض ترميم املش��هد املق��دس ،وأخذ املعامر يف أع�مال الرتميم
وذات يوم أرسل إىل املتويل بالغ ًا يعلمه عن تركه العمل قائ ً
ال  :إن عميل هذا هيدم

ديني ،فس��أله املت��ويل عنه وجاء به إىل الس��ـرداب الذي فيه ال��رؤوس فنظر املتويل

ف��إذا به يرى الرؤوس وبينها رأس العب��اس ـ  يف طراوية ،وكأهنا قطعت من

أبداهنا الس��اعة ،فع َّلق املعامر عىل مشاهدته إذا كان ما نراه حق ًا فديننا يعني املسيح
باطل فرتكت الرتميم خوفا عىل ديني  ..وهذه القصة متواترة ورؤية الس��يد رشيد
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مش��هورة مما يدلل عىل متامية و أحقية ،حتى جزيئ��ات حادثة كربالء الفجيعة ،إلاّ

َّ
املرشفة رأس س��يدنا العباس ـ أم
أن الكالم يف إنه هل رأى يف تلك الرؤوس َّ

ال ؟؟.

إعجازي
أمر
ٌّ
وال��رأس مل يكن حمنّط ًا كاملومياء حت��ى يصبح األمر عادي ًا ،بل هو ٌ
خارق للعادة وهذه داللة عىل ما هلذا السيد اجلليل العباس ـ من كرامة عظيمة
عند اهلل .وبالتايل ما لزيارة الرأس الش��ـريف بقصد القربة و الرجاء من آثار كبرية

نص ًا من املعصومني -عليهم الس�لام -يف
ونتائ��ج حممودة بالرغم من أن��ه مل نجد ّ

ذلك وال شك َّ
أن امللك يوصل الزيارة إليه ـ وهو يف قربه يف كربالء.

 -2إهنام أي رأس سيدنا العباس ـ  ورأس اإلمام احلسني ـ  واألصحاب

دفنت مع اجلس��د الشـريف يف كربالء ،أو ُدفنت مع األجساد يف كربالء ،وهذا هو

نص عليه اّ
العلمة املجلسـي يف بحاره وعليه آراء عدد كبري من علامء
املشهور ،وقد َّ
الشيعة إضافة إىل عدد من علامء السنَّة منهم:

القزوين��ي 682 -هـ قال :يف العش��ـرين من صفر رد رأس احلس�ين ـ إىل

جثته(.((3

ابن حجر اهليثمي 973هـ يف رشحه مهزية البوصريي قال :أعيد رأس احلس�ين

بعد أربعني يومي ًا من مقتله.

املن��اوي 1031ه��ـ :نق��ل اتف��اق اإلمامية عىل إن��ه أعيد إىل كرب�لاء ومل يعقب

بش��ـيء ،وحكى ترجيحه عن القرطبي ،ونسب إىل بعض أهل الكشف إنه حصل
( ((3القزويني ،عجائب املخلوقات(،القاهرة :اهليأة املرصية العامة ،)2012،ص.67
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له اطالع عىل إنه أعيد إىل كربالء(.((3
الش��يخ الش�براوي1171هـ يف (اإلحتاف بحب اإلرشاف ) قي��ل :إنه أعيد إىل

جثته بعد أربعني يوم ًا(.((3

قال أبو الرحيان البريوين :يف العشـرين من صفر ُر َّد رأس احلسني إىل جثته حتى

ُدفن مع جثته(.((3

ولنخت��م اجلواب بام قاله الس��بط ابن اجلوزي ق��ال :ويف اجلملة ففي أي مكان

رأس��ه أو جسده ،فهو س��اكن يف القلوب و الضامئر ،قاطن يف األرسار و اخلواطر،
أنشدنا بعض أشياخنا يف هذا املعنى(:((3
رأس احل���س� ِ
ي�ن
ال ت��ط��ل��ب��وا
َ
���رج����وا
ودع�������وا اجل���م���ي� َ
��ع وع� ِّ

ٍ
ِ
رشق أو ب���غ� ِ
��رب
ب�������أرض
ن���ح���وي ف���م���ش���ه���دُ ه ب��ق��ل��ب��ي

أحداث اليوم العارش من حمرم :-7-
اليوم التاسع من األيام الكربالئية يف حياة العباس .
من هو (العباس األصغر) الذي استشهد يوم الطف؟
النص��وص التارخيية التي ذكرت ما جرى يف يوم عاش��وراء بحاجة إىل دراس��ة

متأني��ة ودقيقة من قب��ل أصحاب االختصاص فيدرس��ون كل نص ويبحثون عن
( ((3املناوي  ،الكواكب الدرية (،القاهرة  :املكتبة االزهرية للرتاث  ،د.ت) ،ج،1ص.57
( ((3الشرباوي  ،االحتاف بحب االرشاف (،بريوت :مؤسسةالكتاب االسالمي ،)2002،ص.12
( ((3البريوين  ،االثار الباقية يف القرون اخلالية (،بريوت:دارالكتب العلمية ،)1923،ج،1ص.331
( ((3سبط ابن اجلوزي ،تذكرة خواص األمة(،بريوت :دار العلوم، )2004 ،ص.151
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نص��وص أخرى تؤي��د باألخص إذا م��ا كان النص يش�ير إىل ش��خصيات أبطال

الط��ف وبني يدين��ا نص عجيب يذك��ره مؤرخ كبري ه��و خليفة بن خي��اط بن أيب
هبرية فلنتعرف أوال إىل شخصية خلفية املؤرخ :خليفة بن خياط العصفري يلقب

بـ(ش��باب) و العصفري نس��بة إىل العصفر حيث كان يتاجر ب��ه ،صاحب «تاريخ
وكتاب» وكتاب «الطبقات» انفرد املؤرخ الذهبي يف ذكر عمره حني وفاته ،حيث

ذكره أنه كان يف الثامنني من العمر  ،فيكون ولد يف حدود 160هـ نشأ يف البرصة يف
بي��ت علم فق��د كان جده أبو هبرية من أهل احلديث وكان والده من رواة احلديث

أيض�� ًا ..وقد روى عنه كث�يرون منهم :البخاري ،عبد اهلل ب��ن أمحد بن حنبل ،أبو
يع�لى املوصيل ،الصنعاين كام يف تأريخ خليف��ة  ،مقدمة ص5ويذكر يف أحواله إنه:

كان صدوقا نس��ابة عاملا بالس�ير واأليام و الرجال .وثقة بعضهم وقال ابن عدي:
هو صدوق من متيقظي الرواة.

وق��ال خليف��ة ب��ن خي��اط صاح��ب «تاري��خ وكت��اب» ص« :145وقت��ل مع

احلسني العباس األصغر أمه لبابة بنت عبيد اهلل بن العباس».

وجاء يف نص آخر :ما رواه سبط ابن اجلوزي ،عن هشام بن حممد ،عن القاسم
بن األصبغ املجاش��عي قال«:ملا ُأتيَِ بالرؤوس إىل الكوفة إذا بفارس أحسن الناس

وجها ،وقد علق يف الباب فرسه رأس غالم أمرد كأنه القمر ليلة متامه ،و الفارس

يمرح فإذا طأطأ رأسه حلق الرأس باألرض ،فقلت له :رأس من هذا؟ فقال :هذا

رأس العباس بن عيل  ،قلت :ومن أنت؟ قال :حرملة بن الكاهل األسدي».

قال فلبثت أيام ًا وإذا بحرملة وجهه أشد سواد ًا من القار ،فقلت له :لقد رأيتك

ي��وم محل��ت الرأس وما يف الع��رب أنظر وجها منك؟ وم��ا أرى اليوم ال أقبح وال

أس��ود وجه ًا منك؟ فبكى وقال«:واهلل منذ محلت الرأس وإىل اليوم ما متر عيل ليلة
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إال واثن��ان يأخذان بضبعي ثم ينهيان يب إىل نار تؤج��ج فيدفعاين فيه ،وأنا أنكص

فتسفعني كام ترى ،ثم مات عىل أقبح حال ».

فالعباس هذا عىل أساس هذه الرواية هو ابن أمري املؤمنني وهو يف الرواية

الثانية البن اجلوزي كان غالما أمرد ًا.

من هنا نس��تنتج وجود شخصية استشهدت يوم الطف كام قال صاحب تأريخ

خليفة اس��مة العباس ويلقب باألصغر وكان غالم��ا امر ًدا .ومما يؤيد ما ذهبنا إليه

قول الشيخ القريش « :وهذا مما يؤكد وجود العباس األصغر ،ألن العباس األكرب
كان عمره يوم قتل اثنني وثالثني سنة ،وليس غالم ًا أمرد ًا» .طيب ما معنى الغالم؟

وكم يكون عمره ..؟.

معن��ى الغالم ك�ما يف مقاييس اللغة ولس��ان العرب :وأصل م��ادة «غ ل م» يف

اللغة :اهتياج الش��هوة ،منه الغالم للولد الذى نبت ش��اربه ،ألن��ه حينئذ ينزع إىل
ش��هوة النكاح .ولنتوس��ع قليال يف املفردة و املراد منها ولنتوقف لنغرتف من بحر
أنوار القرآن الكريم ونقف عند هذه املفردة قرآنيا :وردت كلمة «غالم « يف القرآن
الكريم ثالث عش��ـرة مرة ،واستعمل بمعنى الشاب الذى بلغ سن الشهوة أو كاد

يبلغها ،كام يف قول اهلل عز وجل ﴿:وجاءت س��يارة فارس��لوا واردهم فأدىل دلوه

قال يا بش��ـرى هذا غال ٌم﴾ يوس��ف  .19/وقوله تعاىل﴿:فانطلقا حتى لقيا غالما
فقتل�� ُه قال أقتلت نفس��ا زكية بغري نفس لقد جئت ش��يئ ًا نك��ر ًا﴾ .الكهف .74/

وقوله جل م��ن قائل﴿:وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز

هلام وكان أبومها صاحل ًا فأراد ربك أن يبلغا أش��دمها و يس��تخرجا كنزمها رمحة من
ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل مامل تستطع عليه صرب ًا﴾ الكهف.82/
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قال أبو حيان (البحر املحيط أليب حيان األندلس��ـي : ((3()290/5يطلق لفظ

الغ�لام حقيقة عىل الولد ما بني حولني إىل البلوغ .وهو األليق واألنس��ب للمعنى
اللغ��وي للكلمة ،كام س��بق رشحها ،ويرجحه أيضا ق��ول اهلل عز وجل بعد ذلك:
﴿وملا بلغ أش��دة أتيناه حكام وعلام﴾ يوسف  .22/أي أنه حني التقط السيارة من

البئر مل يكن قد بلغ أشدة ،وفسـر بلوغ األشد بعمر يرتاوح بني ثامين عشـرة سنة إىل

أربعني س��نة (تفسري ابن كثري  .)732/2فال بد أنه كان أقل من ذلك يومئذ وعىل
هذا معنى الغالم يف آية الكهف « ، »74فالغالم الذي قتله اخلرض مل يكن قد

بلغ احللم ،ولذلك تعجب موسى  من قتله ،وسامه ﴿ نفس ًا زكية﴾ أي طاهرة

صغرية مل تبلغ سن احلساب و اجلزاء (تفسري الكاشف للزخمشـري  .)495/2كام

أن وصف الغالمني باليتيمني يف آية الكهف رقم « »82يوحي أيضا بصغر سنهام،
وإال مل يصح وصفهام باليتم.

و املعنى الثاين يف القرآن الكريم هو الطفل الوليد ،وقد تكرر يف البشارة بالولد،

كام قول اهلل عز وجل ﴿:يا زكريا إنا نبش��ـرك بغالم اسمه حييى مل نجعل له من قبل

سميا قال رب أنى يكون يل غالم وكانت امرأيت عاقر ًا وقد بلغت من الكرب عتيا﴾

مريم ﴿ .8-7/قالوا ال تؤجل إنا نبرشك بغالم عليم ﴾ احلجر.53/

فالغ�لام هن��ا الطفل الوليد ،وقد عرب بلفظ الغالم يف مثل هذه الس��ياقات بدالً

من وليد ،أو طفل ،أو نحومها .بش��ارة بأنه سيعيش حتى يكرب ويبلغ مبلغ الغالم.

ك�ما أفاد بذلك الش��يخ الدكتور حممد داود من عل�ماء األزهر يف بعض بحوثه التي
قرأهتا .و امللخص أن الغالم يعرب عن إنسان عمره من عامني إىل ثامنية عرش عام ًا .

( ((3جمد الدين حممد بن يعقوب  ،القاموس املحيط ،حتقيق مؤسسة الرسالة ،ط(،8بريوت :مؤسسة
الرسالة ،)2005 ،مادة غلم.
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وبالتايل عمر العباس األصغر كان يقدر عىل أكثر التقادير بـ 18عاما.
األم��ر الث��اين :من ه��و العباس األصغر هل ه��و ابن اإلمام ع�لي ـ  أو ابن

للعباس األكرب بن عيل ؟ .

إذا م��ا رجعن��ا إىل زوج��ات اإلم��ام ـ  مل يذك��ر التأري��خ وج��ود زوجة له

باس��م(لبابة بن��ت عبيد اهلل بن العب��اس ) وال يوجد ولد لعيل اس��مه العباس
األصغ��ر ،وبالت��ايل ال يكون العباس األصغ��ر ابنا لعيل  نع��م ورد أن زوجة
العب��اس قمر بن هاش��م ك�ما اثبتنا يف كتابن��ا هذا هي (لبابة بن��ت عبيد اهلل بن

عب��اس بن عب��د املطلب) :تزوجه��ا أبو الفض��ل العباس بن أم�ير املؤمنني عليهام
الس�لام  ،فـولد له منها عبيد اهلل وفضل ،وكانت مجيلة عاقلة (مس��تدركات علم

الرجال احلديث 8:598رقم .)18167ومن هنا قال مؤلف موسوعة مع الركب

احلس��يني من املدينة وإىل املدينة ج4ص :398إذا كان العباس األصغر عىل فرض

وج��وده حق ًا – ابن لبابة بنت عبيد اهلل بن العباس ،زوجة موالنا أيب الفضل 
فهو إذا ابن العباس وليس أخاه كام يف رواية سبط ابن اجلوزي وكام استنتج الشيخ

القريشـي ،ذلك ألن لبابة ال يمكن أن تكون زوجة ألمري املؤمنني ثم زوجة

أيب الفضل ـ .

ه��ذا مبلغ علمنا يف قضية (العب��اس األصغر) ،و املس��ألة بحاجة إىل مزيد من

الوثائ��ق التارخيية الكاش��فة ع��ن حقيقة األم��ر ،وإىل مزيد من التعمي��ق و املتابعة
والتحق��ق ،وكم ت��رك األول لآلخر .قلنا إن املش��هور أن املخت��ار أحضـر حرملة

ب��ن كاه��ل ،وأمر جزازا فقط��ع يديه ورجليه ث��م أمر بنار وقص��ب فأحرق ُه ذوب
النضار.. 121:
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أحداث اليوم العارش من حمرم :-8-
اليوم التاس��ع من األي��ام الكربالئية يف حياة العب��اس  .هل قطعوا رجيل

العباس ؟

من املش��هور تأرخييا أن ي��دي العباس قطعتا يوم الط��ف ،وهنالك مقام لكفيه

يزار يف كربالء ..لو كان هنالك تساؤل هل صحيح ما ذكر من رجيل العباس

قطعتا يوم الطف أيضا.

اجل��واب هنال��ك رأي يتبناه صاحب كت��اب رشح األخب��ار – القايض النعامن

املغريب – ج 3ص194-191يقول ( :فيقتل منهم ،ويضـرب فيهم حتى ينفرجوا

ع��ن املاء فيأيت الفرات فيمأل القربة ،وحيملها ،ويأيت هبا احلس�ين  وأصحابه،
فيسقيهم حتى تكاثروا عليه ،وأوهنته اجلراح من النبل فقتلوه ،كذلك بني الفرات
و الس��ـرداق ،وهو حيمل املاء ،وثم قربه رمحه اهلل .وقطعوا يده ورجليه حنقا عليه،

وملا أبىل فيهم وقتل منهم.

قلن��ا :و الن��ص واض��ح ج�لي يف أن األعداء قام��وا بقطع رج�لي العباس

حقدا عليه ومثلوا به ألن أوقع فيهم أعظم اخلس��ائر ونال سيفه رقاب أشدائهم و

شجعاهنم فأحال هنار كربالء إىل ليل عصيب طويل عليهم.
مالحظــة:

البحث مس��تل من كتابنا املخط��وط جنة مناقب العب��اس ـ  1000 منقبة

وفضيل��ة وكرامة ودراس��ة عن ش��خصية العباس ـ  ويق��ع يف  2100صفحة
وهو أكرب موسوعة عن حياة العباس بخمسة جملدات وهو خمطوط إىل اآلن ينتظر

إخراجه كي يرى النور.

الندوة الرابعة ع�شرة
«كربالء مدينة الرتاث و احل�ضارة»
9ربيع الآخر 1437هـ املوافق  20كانون الثاين 2016م
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وبحضور مميز من ش��خصيات حوزوية وأكاديمية وتراثية وإعالمية

مركز تراث كربالء املقدّ س��ة التابع لقس��م ش��ؤون املعارف اإلسالمية
عقد
ُ
واإلنس��انية يف العتبة العباس�� ّية املقدّ سة ندوته الش��هرية الرابعة عشـرة حتت
عن��وان (كرب�لاء مدينة ال�تراث و احلضارة) ي��وم األربع��اء 9ربيع اآلخر

1437ه��ـ املوافق /20كان��ون الثاين2016/م ،وذلك عىل قاعة القاس��م

تضمنت الندو ُة بحثني أكاديميني كان األول لألستاذ الدكتور
 -وقد ّأي��اد عبد احلس�ين اخلفاج��ي رئيس قس��م التأري��خ يف كلية الرتبي��ة للعلوم

اإلنس��انية يف جامعة كربالء ،فيام كان البحث الثاين لألس��تاذ الدكتور زمان
عبيد املعموري أستاذ التأريخ اإلسالمي يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف

جامعة كربالء.

بعرافة وإدارة األس��تاذ أمحد فاضل حس��ون املسعودي اس��ت ُِه ّلت الندوة
ٍ
بآي��ات من الذكر احلكي��م تالها الق��ارئ مصطفى احلم��دان أعقبتها قراءة

س��ورة الفاحتة عىل أرواح شهداء العراق ،ثم كلمة مدير مركز تراث كربالء

رحب فيها بالضيوف الكرام ش��اكر ًا
الدكتور إحس��ان عيل س��عيد الغريفي ّ

هلم باس��مه ونياب ًة عن اهليأتني االستشارية و التحريرية ملجلة تراث كربالء
مس��امهاهتم ومش��اركاهتم يف إنج��اح هذه الن��دوة بحضوره��م وعطائهم
الفك��ري ،مؤكِّد ًا َّ
أن جملة ت��راث كربالء هي نافذة فكرية ثقافية يس��عى من

خالهل��ا مركز ت��راث كربالء لتوثيق تراث مدينة كربالء املقدس��ة ،مب ِّين ًا أهم

وأبرز نش��اطات املرك��ز .مضيف ًا أن املركز يعمل جاهد ًا يف انجاز موس��وعة
تراث كربالء املقدس��ة التي صدر منها كتاب «حماسن املجالس يف كربالء»،

الفت�� ًا إىل ّ
أن كتب ًا أخرى س��تصدر قريب ًا منها «فهرس��ة الوثائق الكربالئية يف
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األرشيف العثامين» من ثالثة أجزاء ،وكتاب «اخلط و اخلطاطون يف كربالء»
وع��دد آخر من املؤ ّلفات التي هتتم برتاث هذه املدينة املقدس��ة .مش�ير ًا إىل
مسابقتي (الساقي للبحوث األكاديمية) ومسابقة (أفضل مؤ َّلف عن تراث

كربالء) جمدد ًا دعوته للباحثني للمشاركة يف هاتني املسابقتني.

بعدها قدّ م أ.د أياد عبد احلس�ين اخلفاجي بحثه املوسوم» مفهوم اإلمامة

القيادية يف فكر اإلمام احلس�ين ـ  »وهو دراس��ة استداللية ملعامل القيادة

ب س��ائل
(ر َّ
عن��د اإلمام قب��ل واقعة الطف ،ج��اء يف ملخص البحث ُ
يس��أل عن س��بب اختيار احلقبة الزمنية التي سبقت واقعة الطف و اجلواب

ٍ
بشكل إمجايل،
ألس��باب عديدة منها :إن هذه املدة مل يقف عندها املؤرخون

فام بالك بدراس��تها بموضوعية ومعرفة مفاصلها والسيام موضوع البحث

( اإلمامة القيادية ) ،ومن جهة أخرى َّ
إن موضوع البحث يكش��ف احلس��د
القي��ادي لإلمام احلس�ين  مع كونه إمام ًا مفرتض الطاعة ومس��دَّ د ًا من

اهلل تع��اىل لذلك امتزجت إمامته مع فكره القيادي ،وتعرف هذه بالدراس��ة

االس��تداللية -فسوف تعطينا صورة واضحة عن أن اإلمام ـ سالم اهلل عليه

سيايس
ـ مل يكن إمام ًا عقائدي ًا ُيعنى بالعبادات واملعامالت فقط ،بل إنه إما ٌم
ٌ
وقائدٌ عسكري).
قسمه الباحث عىل مخسة مباحث:
وهنا نورد خمترص ًا للبحث الذي ّ
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املبحث األول  :مفهوم اإلمامة والقيادة -:

أوالً :مفهوم اإلمامة:

عز
ُس��ئل اإلم��ام الرض��ا  ع��ن معنى اإلمام��ة فأج��اب « :إن اهلل َّ

وج��ل مل يقبض نبيه -صىل اهلل عليه و آله -حتى أكمل له الدين وأنزل عليه

الق��رآن فيه تبيان ِّ
كل يشء ،ب�َّي�نَّ فيه احلالل واحل��رام ،واحلدود واألحكام،
طنا فيِ ا ْل ِ
ك ِ
ومجي��ع ما حيتاج إليه الناس» .فقال عز وج��ل ..﴿ :ما َف َّر ْ
تاب ِم ْن

يشء : 38﴾..س��ورة األنعام ،وأنزل تعاىل يف حجة الوداع وهي آخر عمره
��ت َع َل ْيك ُْم
ُ��م ِدينَك ُْم َوأَتمَْ ْم ُ
��و َم َأك َْم ْل ُ
ص�لى اهلل عليه وآل��ه..﴿ : -ا ْل َي ْت َلك ْ
ِ
يت َلك ُُم ِ
وأمر اإلمامة من
نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
اإل ْس�لا َم دين ًا :3﴾..س��ورة املائدةُ ،
ِ
يمض -صىل اهلل علي��ه وآله -حتى بينّ أل َّمت��ه معامل دينهم
مت��ام الدي��ن ،ومل

وأوضح هلم س��بيلهم وتركهم عىل قصد س��بيل احلق ،وأقام هلم علي ًا ـ 

َع َل�م ًا وإمام ًا ،وما ترك هلم ش��يئ ًا حتتاج إليه األم��ة إلاّ ب َّينه ،إن اإلمامة ُّ
أجل

َقدر ًا وأعظم شأن ًا وأعىل مكان ًا وأمنع جانب ًا وأبعد غور ًا من أن يبلغها الناس

بعقوهلم ،أو ينالوها بآرائهم ،أو يقيموا إمام ًا باختيارهم(.((3
ثاني ًا  :القيادة لغ ًة واصطالح ًا:

القي��ادة لغة :م��ن الفعل ( قا َد ) وترجع أصوهلا إىل قيادة الش��ـيءُ ،يقال:

الفرس وغريه ،أق��و ُد ُه قود ًا ،واقتا َد ُه وق��ا َده بمعنى واحد ،واالنقياد
ق��دت
ُ
َ
اخلضوع(.((3
( ((3حممد جواد مغنية ،الشيعة يف امليزان( ،بريوت  :دار الرشوق ،د.ت) ج ،2ص .242
( ((3حممد بن عيل بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب  ، )1986 ،مادة قود.
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أم��ا القي��ادة اصطالح�� ًا فتعني القي��ادة املطلقة بكل معانيه��ا  ،أما إذا

امتزجت مع اإلمامة فهي البدَّ أن تكون مطلق ًة بمعنى أن اإلنس��انية البدَّ هلا

موجه ،فكيف باملسلمني؟
من وجود ِّ

والدليل عىل ذلك ما نقله الش��يخ املفيد بقوله« :اإلمام هو اإلنسان الذي

له رئاس��ة عامة يف أمور الدين والدني��ا نيابة عن النبي حممد  -صىل اهلل عليه

وآله.((3(»-

املبحث الثاين  :معامل القيادية يف القرآن والسنَّة-:
م��ن الضـ��روري أن نقف هنا عند رؤية الق��رآن لإلمامة القيادية فقد
ورد يف قول��ه تعاىل :إِنَّم المُْ ْؤ ِمن َ ِ
ين آ َمنُوا بِاهللِ َو َر ُس��ول ِ ِه َوإِذا كانُوا َم َع ُه
ُون ا َّلذ َ
اَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين َي ْست َْأ ِذنُون َ
ين
َك ُأولئ َك ا َّلذ َ
َعىل َأ ْم ٍر جام ٍع لمَ ْ َي ْذ َه ُبوا َحتَّى َي ْس��ت َْأذنُو ُه إِ َّن ا َّلذ َ
ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاهللِ َو َر ُسول ِ ِه﴾  :62سورة النور.

َ
اإليامن بالطاعة لرس��ول اهلل –صىل اهلل عليه وآله -
فقد قرن اهللُ تعاىل

وإذا ما رجعنا لس��بب نزول هذه اآلية نجد َّ
أن قرينة اإليامن بالطاعة مرتبط ٌة
بأمر القيادة الدنيوية التي يرتتب عليها إيصال الناس إىل ِّبر األمان.

ِ
ِ
ِ
��ول َو ُأوليِ
الر ُس َ
ق��ال تعاىل  :يا أَيهَُّا ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ

األَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾  :59سورة النساء .ويف هذا اآلية اطالق إلطاعة اهلل والرسول
( ((3حمم��د بن حممد بن النعامن البغ��دادي ،النكت االعتقادية ،حتقيق رض��ا املختاري(،د.ك :مطبعة
مهر1413 ،هـ)  ،ص.39
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وأويل األمر من بعد رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ وقد َّ
عز وجل من
حذر َّ
و َم ْن َي ْع ِ
ص اهللَ َو َر ُس��و َل ُه َف َقدْ َض َّل ضَالالً ُمبِين ًا﴾
معصيته��م بقوله تعاىلَ :
 :36سورة األحزاب.

ومما سبق نجد َّ
تشـريع حديثي جعل اإلمامة
دع َمه
أن التشـريع القرآين َ
ٌ

القيادية يف أهل البيت -عليهم الس�لام -وحتت تصـرفهم ،وإهنا  -اإلمامة
 ال تنقطع فيها القي��ادة حتى يوم القيامة ،وخري مصداق عىل ذلك حديثنصه« :إين
الثقل�ين وحديث ي��وم الغدير .فق��د ورد يف حديث ال ّث َقلني م��ا ّ

ٌ
عيل
ت��ارك فيكم الثقلني ،كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ،ل��ن يفرتقا حتى يردا َّ
احلوض ما إن متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدا»  .وهنا نجد َّ
النبي ـ صىل
أن َّ
توج عمل اإلمام باإلطالق يف القي��ادة العقائدية (العبادات
اهلل علي��ه وآله ـ َّ
نس��ميها اإلمامة الفكري��ة ،فض ً
ال عن تتويج
واملعام�لات) والتي يمكن أن
ّ
مجيع أئمة أهل البيت باإلمامة القيادية(.((3

أم��ا ما نُقل لنا من روايات تأرخيية تؤكد عىل اإلمامة القيادية فنجد ذلك

جل َّي�� ًا يف حادث��ة العقب��ة ،وهذا ما نقله لن��ا اإلمام احلس�ين ـ  قائالً «:ملا

َ
رس��ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله -ع�لى العقبة ،قال:
تبايع
ج��اءت
األنصار ُ
ُ

عيل :عالم َ أبايعهم يا رس��ول اهلل؟ ق��ال :عىل ْ
أن ُيطاع اهلل
ُق ْ
��م يا عيل .فقال ٌّ
َ
َ
وأهل بيت��ه و ذريتَه مما يمنعون منه
رس��ول اهلل
فال ُيعصـى ،وعىل أن يمنعوا

( ((3املحق��ق احل�لي ،فقه الش��يعة إىل القرن الثامن( ،قم :مؤسس��ة س��يد الش��هداء-عليه الس�لام،-
1364ش) ،ج ،1ص.23
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أنفسهم وذرارهيم »(.((4
َ

وهن��ا نجد تصـرحي�� ًا مطلق ًا يف الرواية أعاله عىل طاع��ة اهلل أوالً ومن ثم

املنعة بكل معانيها والتي هي نوع من أنواع القيادة ألهل بيته وذريتهم ،ومن
ٍ
بزمان وال م��كان؛ وإذا ما قورنت هذه
ا ُمللف��ت للنظ��ر أن املنعة هنا مل تحُ ��دَّ د

مكملة له ،بل مؤيدة بكل معاين التأييد حلديث
الرواية بحديث الثقلني فهي ِّ

الثقلني من جانبني:

األول طاع��ة أه��ل البيت والتمس��ك هب��م ،والثاين ضامن ع��دم انقطاع

القيادة حتى يوم القيامة؛ بقول رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ (:لن يفرتقا)
وهي تدل عىل نفي االفرتاق نفي ًا تام ًا.

ولعل س��ائ ً
ال يس��أل ما الفرق بني اإلمامة القيادية يف فكر اإلمام وقيادة

األم��ة من قب��ل نفس اإلم��ام .أي بعبارة أخرى :مل��اذا مل ن ُقل ْ مث�لاً« :األثر
القيادي لإلمام احلسني ـ  »وحددنا اإلمامة القيادية؟.

و اجل��واب ع�لى ذلك ّ
إن اإلمام مفرتض الطاع��ة وهو – وفق التقرير
ٍ
اإلهلي  -معصوم من اخلطأ ويمكنه اجلواب عن أي
س��ؤال ير ُد من قبل أي

شخص سواء كان جوابه من علمه اللدنيِّ أم من علمه املكتسب.

أم��ا اجت�ماع عنصـري اإلمامة والقيادية يف ش��خص اإلم��ام فهو أمر

أقره الرس��ول – صىل اهلل عليه وآله -قوالً وفعالً ،فاإلمام مما الشك
طبيعي َّ
ومطاع من الناس ،إلاّ َّ
أن األمر املهم هنا إننا حينام نجمع
فيه مس��دَّ ٌد من اهلل
ٌ

( ((4حممد بن عيل بن ش��هر آش��وب ،املناقب ،حتقيق جلنة من أس��اتذة النج��ف األرشف( ،النجف:
املكتبة احليدرية )1956 ،ج ،1ص.305
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طاعة الناس لإلمام طاعة عقائدية فض ً
ال عن طاعتهم القيادية تعطينا صورة
واضح��ة عن كون اإلمام عقائدي وقيادي ،وهذه الطاعة مرتبطة بعدة أمور

منه��ا :إن اإلمام ينتمي إىل بيت النبوة ،هذا البيت الذي تربى به والده

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،وهذا يعطي جمتمع املدينة عامة وحمبيه
خاصة صورة واضحة عن قائدهم.

املبحث الثالث :أمهية القيادة يف فكر اإلمام احلسني ـ :
نُقل عن اإلمام عيل بن أيب طالب  --قوله« :كان احلسن يف حياة

رس��ول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ يدعوين أبا احلسني ،وكان احلسني يدعوين

أبا احلسن ،ويدعوان رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ أبامها ،فلام تويف رسول
اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله ـ دعواين بأبيهام»(.((4

واملتم ِّعن يف الرواية أعاله جيد جل ّي ًا عمق مفهوم (الطاعة) التي هي ركن

من أركان القيادة يف فكر اإلمامني ـ عليهام السالم ـ هذا من جهة ،ومن جهة
أخرى جي��د بوضوح مفهوم القي��ادة األبوية التي تتجىل يف ش��خص النبي ـ

ص�لى اهلل عليه وآله ـ أوالً ومن ثم ش��خص أبيهام اإلمام عيل بن أيب طالب ـ
 ،بمعنى أن احلسن واحلسني ومها يف سن مبكر يميزان مراتب القيادة.
املبحث الرابع  :أثر اإلمام يف ترسيخ ال ُبعد الديني يف املجتمع-:

من األس��اليب التي اس��تعملها اإلمام احلس�ين ـ  لقي��ادة األمة هو
( ((4أيب احلس��ن ع�لي األردبي�لي ،كش��ف الغم��ة ،ط(،12ب�يروت  :دار األض��واء ،)1985 ،ج،1
ص.135
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نصوص
أسلوب ترسيخ ال ُبعد الديني يف املجتمع اإلسالمي ويف هذا الباب
ٌ
مر يوم ًا
عديدة نذكر منها عىل س��بيل املثال :روي عن اإلمام احلس�ين إنه قد َّ

مع أخيه احلس��ن ـ عليهام الس�لام ـ عىل ش��يخ يتوضأ وال يحُ س��ن ،فأخذا يف
ٍ
التن��ازع ،يق��ول ُّ
واحد منه�ما ( :أنت ال تحُ س��ن الوضوء) فق��اال ( :أهيا
كل
ٍ
ُن حك ًام بيننا يتوضأ ُّ
واحد منا) ،فتوضأ كالمها ،ثم قاال ( :أ ُّينا
كل
الش��يخ ك ْ

أحسن)؟ قال :كالكام تحُ سنان الوضوء ،ولكن هذا الشيخ اجلاهل هو الذي

مل يكن حيس��ن ،وقد تع َّلم اآلن منكام وتاب عىل يديكام بربكتكام وش��فقتكام
عىل أمة جدِّ كام(.((4

وإذا ما رأينا أثر اإلمامني يف هذه الرواية نجد عمق فكرمها وطريقتهام يف

كيفية ترس��يخ ال ُبعد الديني يف املجتمع َّ
وإن دعائم الرتس��يخ ليست بالقول
والزجر بل بالفعل.ومما ُيرى أيض ًا يف أثر اإلمام احلس�ين ـ  يف ترس��يخ

ال ُبعد الديني يف املجتمع هو إش��اعة التواضع ،وهو س��م ٌة من سامت البيت

ال َع َلوي .ومما ورد عن اإلمام احلسني ـ  قوله « :لو شتمني ٌ
رجل يف هذه
لقبلت ذلك منه ،وذلك
األذن -وأوم��أ إىل اليمنى  -وأعتذر يل يف األخرى
ُ

َّ
أن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ـ  حدثني أنه سمع جدي رسول اهلل
العذر من ٍ
حمق أو
احل��وض من مل يقبل
ص�لى اهلل عليه وآله -يقول  :ال ير ُدَ
َ
ُمبطل»(. ((4

( ((4جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم –عليه السالم ،-موسوعة كلامت اإلمام احلسني،ط،3
(د.ك  :دار املعروف للطباعة والنرش ،)1995 ،ص.64
( ((4عب��د العظي��م البح��راين ،م��ن أخ�لاق اإلم��ام احلس�ين ( ،ق��م :انتش��ارات الرشي��ف
الريض2000،م) ،ص.88
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املبحث اخلامس  :الدور اإلعالمي لإلمام احلسني ـ -:
مم��ا يلفت النظ��ر ّ
أن األثر اإلعالمي لإلمام احلس�ين  مل ُيكتب عنه

بصفة مس��تقلة والس��يام املدَّ ة الزمنية التي فصلت بني وفاة جده رس��ول اهلل

صىل اهلل عليه وآله -وش��هادته  ب�ما يف ذلك دوره اإلعالمي يف واقعةالطف.

ومما الشك فيه َّ
أن معرفة األثر اإلعالمي ألي شخص يعكس قدرة ذلك

الش��خص يف كل ميادين احلياة ابتدا ًء من امليدان االجتامعي ومرور ًا بامليدان
الس��يايس ووقوف ًا عند امليدان القيادي وهو موضوع بحثنا ،وبصـرف النظر

عن ق ّلة النصوص التي وردت يف هذا الباب ،يمكننا ْ
أن ن َّطلع عىل ومضات

من الفكر اإلعالمي لإلمام احلس�ين ـ  والذي يأخذ بأيدينا نحو معرفة
اجلان��ب القيادي له -س�لام اهلل علي��ه -ويمكن ْ
أن نح��دِّ د تلك الومضات
باملواقف والنصوص التارخيية التالية:

أوالً  :توظي��ف من�بر جدِّ ه رس��ول اهلل-ص�لى اهلل عليه وآله -كوس��يلة

إعالمية:

 -1وعي اإلمام احلسني  بأمهية منرب جدِّ ه -صىل اهلل عليه وآله-
من��ذ أن ت��ويف النبي حممد -ص�لى اهلل عليه وآله وس��لم -والوجادة مل
تغادر وجه اإلمام احلس�ين  --حزن ًا عليه ،وعىل الرغم من صغر س��نّه
أحس كثري ًا بعمق املس��ؤولية التي
عن��د وفاة جدِّ ه (س��بع س��نوات) .إلاّ أنَّه َّ

س��جل أروع معامل قواه القيادية وذلك باس��تعامل
وقعت عىل عاتقه ،بل أنه
َّ
املصادر اإلس�لامية َّ
أن
عنـ�صر اإلع�لام وأنَّه كان يعي أمهيت��ه ،فقد ذكرت
ُ
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اإلمام -س�لام اهلل عليه -وقف بوجه أيب بكر وأمره بأن ينزل عن منرب جدِّ ه

رس��ول اهلل -ص�لى اهلل عليه وآل��ه -بقوله « :هذا من�بر أيب وليس منرب أبيك

.((4(»...

وهذا يظهر لنا ّ
أن اإلمام احلسني  ومنذ ذلك الوقت املبكر عمل

بعض املؤرخني اعرتاضه هذا
فس��ـر ُ
بمبدأ اإلعالم احلضوري الثوري ،وقد َّ
بتفسري غري مو َّفق أال وهو أنه ال يزال يرى مكان جدِّ ه عىل املنرب ،وكيف أنه

واحلس��ن  --لطاملا ارتقياه مع جدمها ،لذلك جاء اعرتاض اإلمام عىل

أيب بك��ر اعرتاض ًا مكاني ًا ،أي أنه عىل املنرب كمكان ،وبعبارة أخرى اعرتاض ًا

مرتبط ًا بالعاطفة !! .وهذا تفسري مرفوض مجلة وتفصي ً
ال والدليل عىل ذلك

ّ
أن احلادثة أخذت حيز ًا كبري ًا من تفكري أيب بكر وعمر وأهنام ذهبا إىل اإلمام

 -يعاتبانه عىل قول اإلمام احلسني  --وعن دفن فاطمة-عليهاالسالم -لي ً
ال دون علمهام ،فاعتذر اإلمام عن ذلك بقوله (( :واهلل ما أمرته

بذلك وال فعله عن أمري))(.((4

 -2توظيف املنرب كوسيله دعائية من قبل اإلمام:
مر بنا َّ
أن اإلمام احلس�ين  --كان مدرك ًا ألمهية منرب جده رس��ول
َّ

املنورة ،والس��يام َّ
أن أغلب الناس
اهلل ،ومكانة ذلك املنرب عند جمتمع املدينة ّ

ال زالوا ينظرون يف ش��خص اإلمام احلسني  أنه وارث جده ويعلمون
( ((4حس�ين النوري الطربيس  ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل  ( ،بريوت  :مؤسسة ال البيت ،
 ،1987ج ،15ص .165
( ((4اب��و جعف��ر حمم��د ع�لي الص��دوق  ،عل��ل الرشاي��ع  (،النج��ف  :املطبع��ة احليدري��ة )1966 ،
،ج،1ص.188
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بمكانت��ه من جده ،وقد س��مع أغلبه��م ما قاله النبي-ص�لى اهلل عليه وآله-
بحق��ه  ،وأنه كان كثري ًا ما يذكِّرهم بذلك بقول��ه «:اطيعوناَّ ،
إن طاعتنا

مفروضة ،إن كانت بطاعة اهلل ورس��وله مقرونة ويردف قائالً» :قال اهلل عز
ِ
ِ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأوليِ األَ ْم ِر ِمنْك ُْم﴾
وجل :يا أَيهَُّا ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا َأطي ُعوا اهللَ َو َأطي ُعوا َّ
سورة النساء.((4(59 :

بعد ذلك جاءت التساؤالت واملداخالت و اإلضافات و التعقيبات

موضح�� ًا ما لزم
م��ن قبل احلض��ور الكرام حي��ث أج��اب عنها الباح��ثِّ ،

توضيحه.

بعدها جاء بحث أ.د زمان عبيد املعموري الذي كان حتت عنوان:
رمزية التمدُّ ن يف خطاب الثورة احلسينية
ملخص البحث:
منذ ْ
أن خلق اهلل س��بحانه بني البشـر عىل أديم هذه األرض أوجد معهم

قانون�� ًا ين ِّظ ُم هلم قواعد التعامل اجلامعي املع ّقد – الصلة بني الفرد واملجتمع
ٍ
رشيعة
– وألن اجلامعة هي البنية األس��اس ملعيش��ة الفرد ،كان البدَّ إذن من

تك��ون الزمة لقي��ام تلك اجلامعة – ألن اإلنس��ان بطبيعته ال يمكن أن حييى
إلاّ بإط��ار مجاعي – ول��ذا كان ال مناص للفرد من االلتزام بتلك الش��ـرائع
واحرتامه��ا ،وإن كان وال ُب��د فتفرض بالق��وة عند الضـ��رورة ،ألن وجود

فتطوره وديمومته ومتدّ نه يف أوس��اطه
اإلنس��ان مرهون ب��ه – أي القانون – ّ
( ((4أب��و جعفر حممد بن عيل الص��دوق  ،علل الرشايع  ( ،النجف  :املطبعة احليدرية  )1966 ،ج،1
ص 188
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االجتامعية عائد إليه ،فالقانون أو الشـريعة هو الذي ين ِّظم ِصالت املجتمع،

وه��و الدافع نح��و متدُّ ن النفس البش��ـرية بع��د أن تضبطه��ا وتوجهها نحو
التوازن واالس��تقرار يف حركة نزوعها الفردي��ة وتلبية حاجاهتا االجتامعية،

ناجم
لذا فالتمدُّ ن ليس سلوك ًا غريزي ًا أو تلقائي ًا يدفع بالتطور للفرد ،بل هو
ٌ
عن ضب��ط النفس واملجتمع بالش��ـريعة الت��ي يقوم عىل أم��ر حكمها نزوع
والرقي.
النفس نحو التمدُّ ن ُّ

م��ن هنا ج��اءت أمهية خطابات اإلمام احلس�ين الثوري��ة يف ملحمة

الناس يف خطابه نحو متدن أنفس��هم وعمران
الطف اخلالدة ،إذ دائ ًام ما دفع
ِّ
َ

أوطاهن��م ،فهو  دعا إىل عملية ضبط اجتامعي لنزعة اإلنس��ان الفردية،
يقر اجلميع بش��ـرع اهلل سبحانه ،والتمسك بأحكامه ،واالنصياع
وذلك بأن َّ

فمن خالف ُيعدُّ خارج ًا ع��ن نمط ّية احلياة العامة
إىل أوام��ره ونواهيه ،وإلاّ َ
س�ير نحو متدُّ ن نفس��ه
ملجتمع��ه ،فنه��ج الفرد باطار الرشيعة (القانون) هو
ٌ

وعمران بالده.

وهذه مكامن أمهية خطابات اإلمام احلس�ين  الداعية إىل التمس��ك

بشـرع اهلل سبحانه واالنقياد إىل قانونه ،والتي أردنا بياهنا يف بحثنا هذا.

يعرف َّ
رب الفرد عىل االنقياد بتشـريعاته،
ك ُّلنا
ُ
أن فرض س��لطة القانون جت ُ

لزم ًا باخلضوع ملقتضـ��ى أمره ،فتكون خطواته وهو يط ِّبق القانون
ف ُيصبح ُم َ
نحو متدُّ ن نفس��ه وعمران ب�لاده – ألن عمران البالد ال يتق��رر إلاّ بعمران

النف��س – س��واء أكان ذل��ك َرهب�� ًة ،أم رغب�� ًة ،عل�م ًا ّ
أن اجلامعة ه��ي البنية
ٍ
ٍ
قانون يكون الزم ًا لقيام
رشيعة أو
األساس��ية ملعيش��ة الفرد ،فكان ال ُبدَّ من
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تل��ك اجلامعة ،ومنظ ًام حلي��اة األفراد فيام بينهم ،فه��ي عملية ضبط اجتامعي
لنزعة اإلنسان الفردية يف حتقيق غاياته.

وعىل أية حال فإن ذلك مؤ َّداه بروز ظاهرة متدُّ ن النفس البشـرية ودخوهلا
يف مرح َل ِ
��ة الر ِقي واحلضار ِة والعم ِ
ران ،وفرضية البحث الذي نحن بصدده
َْ َ
ُ ْ
َ َ
ُّ ِّ
هو قولنا أن قانون اإلس�لام أول ما يقصده م��ن احلياة الدنيا هو بناء النفس
– حصول التمدُّ ن يف النفس البش��ـرية وعمراهن��ا – ألن وجود احلياة أص ً
ال

كانت ألجله ،فاألوىل وهذا األمر أن تكون البداية منه هو ،فبصالحه تصلح
أمور الدنيا مجيعها ،هلذا كانت الرساالت الساموية.

حري به أن
وب�ما أن اإلمام احلس�ين ـ  هو م��ن رساج النبوة ،ص��ار
ٌّ

ينه��ج هذا النهج إذا ما رأى ش��طط ًا وانحراف ًا عن ه��ذا املفهوم يف أمة جده

ـ ص�لى اهلل علي��ه وآل��ه ـ أو حاولت مجاع ٌة اخل��روج عن س��نن اهلل ،وقانونه
س��بحانه الذي فرضه اإلس�لام ،وملا ظهر يف أمة اإلسالم من حاول العودة
هب��ا إىل عصـر جاهليتها ،هن��ض هو ـ  ليعيد األمر إىل نصاب س��نن اهلل

وبناء التم��دُّ ن يف نفوس الناس أوالً ليمضـي ُقدُ م ًا بمش��ـروعه اإلصالحي

يف بالد اهلل س��بحانه ،لذلك فإن مدل��والت خطاباته الثورية التي أبداها من

حلظ��ة خروجه إىل ي��وم ش��هادته ـ  يف رمضاء كربالء ُّ
ت��دل عىل ذلك ،
ٍ
بصلة مبارشة،
فقانونه اإلس�لام  ،واإلسالم ومتدن النفس البشـرية يرتبطان
والتاري��خ ُيظهر َّ
قوة التأثري
أن دع��وة النبي ـ صىل اهلل عليه وآله ـ قد امتلكت َّ
ٍ
بأسلوب خيدم احلياة القويمة
يف التَّحكم بأنامط س��لوك وحياة من آمن هبا ،

بعد ْ
الرشاد يف هتذيب طبائعه فيرتك آفاته املوروثة.
أن يقوده نحو َّ
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كان لتش��ـريعات اإلسالم ضوابط ن َّظمت حياة اإلنس��ان وجعلتها أكثر
لس ِ
��نن اهللِ سبحانه ،فربطتها بأوامر احلكم الشـرعي اإلهلي التي باتت
انقيادٍ ُ

ُ
منذ أيام النبي -صىل اهلل عليه وآله -حتكم الصالت االجتامعية وصلة الفرد

باآلخر ،ومن ثم كل هؤالء بأمتهم ودولتهم ،وكانت تلك النُّظم والثوابت

نتيج ًة حقيقي ًة إلفرازات حاجة النفس البش��ـرية – واملتعلقة برضا وهني اهلل
عز وج��ل بتلك الطبائع بوصفه اخلالق هل��ا ﴿ َأ َو َل ْي َس اللهَُّ
س��بحانه – لعلمه َّ
بِ َأ ْع َل َم بِ اَم فيِ ُصدُ ِ
ني ﴾  :10سورة العنكبوت؛ وكذا قال سبحانه﴿ :
ور ا ْل َعالمَ ِ َ
َو َن ْف ٍ
اب َم ْن
س َو َما َس َّو َ
اها َقدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
ور َها َو َت ْق َو َ
َّاها َو َقدْ َخ َ
اها َفأَلهَْ َم َها ُف ُج َ

��اها ﴾ :10-7سورة الشمس ،لذا كان السبيل الوحيد لكبح مجاح تلك
َد َّس َ
النف��س إلزامها بقوانني ال يمكن هلا ْ
ت خارج ًة عن
أن حتيدَ عنه��ا ،وإلاّ ُعدَّ ْ

الـرشيع��ة أو جاحد ًة هلا مأثومة ،توجب عليها عقاب اهلل يف الدنيا واآلخرة،
وهذا ما أس��لفنا معناه س��ابق ًا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة خَيرْ ً ا َي َر ُه
َو َم ْن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة شرَ ًّ ا َي َر ُه ﴾ :8-7س��ورة الزلزلة و ﴿ َو َما َت ْف َع ُلوا ِم ْن
خَيرْ ٍ َي ْع َل ْم ُه اللهَُّ  :197 ﴾..سورة البقرة؛ فمقياس وعد الثواب والعقاب يوم

الدين مقدار متسك اإلنسان بشـرع اهلل سبحانه ،ومن أجل ذلك كله وحتى
وتصـرفها
تتقبل النفس االنصياع لقوانني التشـريع فتتأطر هبا وحتكم عملها
ّ

يف الدنيا عىل أساسها فتصل املدنية هبا  -ألنه ال يمكن لإلنسان ْ
أن يصل إىل
النبي -صىل اهلل عليه وآله-
املدنية من غري قانون كام أس��لفنا س��ابق ًا – ُبعث ُّ

لتبليغ تش��ـريع ر ِّبه داعي ًا الناس باملوعظة احلسنة ،أمين ًا عىل القرآن عام ً
ال يف
رشح بيان��ه ،قال تعاىلَ ﴿ :و َما َأ ْر َس�� ْلن َ
ني ﴾ :107س��ورة
َاك إِلاَّ رَحمَْ ًة ل ِ ْل َعالمَ ِ َ
األنبياء؛ ليتم ما قدمناه من تبليغ الناس الش��ـرائع التي ترتفع بروح اإلنسان
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وفكره إىل مستوى عال من املعرفة فتجلبهم لالنقياد هلا ،فتكتسب طبائعهم

قيمها اإلنس��انية و ُمثلها العليا فيتمدنون بقانون اهلل سبحانه ،بعدما يصلون
حق معرفته ،إي أن يقوي العقل والقانون – الشـريعة –ف ُيضاء
إىل معرفة اهلل َّ

أن نقولَّ :
الطريق أمام اإلنس��ان ليعرف اهلل سبحانه ،لذا صار من املنطق ْ
إن
ٌ
ين ِعنْدَ اهللِ
صق��ل طبائع النفس ومتدُّ هنا
مرهون بدين اهلل َّ
عز وجل ﴿ إِ َّن الدِّ َ
ِ
اخ َت َل َ ِ
ِ
اإل ْس�لا ُم َو َما ْ
تاب إِالَّ ِم ْن َب ْع ِد ما جا َء ُه ُم ا ْل ِع ْل ُم َب ْغي ًا
ين ُأوتُوا ا ْلك َ
ف ا َّلذ َ
آيات اهللِ َفإِ َّن اهللَ ِ يع الحِْ
بينَهم ومن ي ْك ُفر بِ ِ
ِ
ساب ﴾  :19آل عمران.
سرَ ُ
َْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ
املحمدية يف ِّ
بث س��بل
وعىل الرغم مما قدّ مناه من أثر الدعوة اإلس�لامية
َّ

نفوس العباد باإلسالم ،وراحت ترتقي إىل
الشـريعة بني الناس حتى آمنت
ُ

صوب إدراك معنى احلياة يف مفهومها الساموي ،وإن أساس احلياة والتعايش

بني الناس هو اإلصالح باألفعال واألقوال ،قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه
َ
املسلمون من لسانه ويده )) ألن غاية الدين خدمة
املسلم من َس ِلم
وآله(( :-
ُ
أثر ذلك يف انفعاالهتا اإلنسانية
النفس لتسموا بمعرفة اهلل س��بحانه،
فيظهر َ
ُ

أن َّ
عز َّ
وجل متام اخلضوع ملا علمت َّ
كل
وأفعاهلا ،ثم تتمدن لتخضع رغب ًة هلل َّ
ٍ
راجع إليه مقدَّ ر بمش��يئته س��بحانه ﴿ َو َما ت ََشا ُء َ
ب
يشء
ون إِلاَّ َأ ْن َي َشا َء اللهَُّ َر ُّ
ٌ
��ر ِه و َٰل ِ
ِ
ك َّن َأ ْك َث َر الن ِ
َّاس
ا ْل َعالمَ ِ َ
ب عَلىَ ٰ َأ ْم ِ َ
ني ﴾ :29س��ورة التكويرَ ﴿ ،واللهَُّ َغال ٌ
اَل َي ْع َل ُم َ
ون ﴾ :21س��ورة يوس��ف ،لكن نقول مرة أخرى :وعىل الرغم من

َّ
الناس بعد رحيل النبي -صىل اهلل عليه وآله -عنهم  ،وولوا
ش��ط
ذلك كله
ُ
وجوهه��م عن والة أمرهم – من كنت م��واله فهذا عيل مواله – وتل ّقفتهم
األحداث حتى عال ُ
ُ
قرن الش��يطان واس��تبيحت احلرمات ،و ُأنكر للش��ـرع

بخ�لاف نام��وس اهلل عز وج��ل  ،فتقهقرت نف��وس الناس وع��ادت األمة
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أدراجها أو كادت أن تعود إىل وحشية اجلاهلية األوىل ،فركن املتغلبون عىل
سلطان املس��لمني إىل القوة والعصبية ،فحكموا عىل أساس النظام الوراثي

املعي��ب املولود من رحم اإلثم ،فلم يتفق والدين أو ْ
أن حيقق ُم ُثل االس�لام
العلي��ا أو أن يقي��م دعائم احلكم اإلهلي ،بل هو عقب��ة حقيقية يف إقامة دولة

مرضية عند اهلل س��بحانه  ،وال عجب فقد كان هذا النظام األموي قائ ًام عىل
ارتكاب امللذات والشهوات بدل مرضاة اهلل ،ف ُع ِّطلت احلدود وأخذ القوي

ي��أكل الضعيف ،وأمهل نش��اطه الس��يايس – أي ذلك النظ��ام  -كل ما هو

مقدّ س يف اإلس�لام ،فخربت النفوس ،وبانت ب��وادر الظلمة بأقبح أفعاهلا
أيام كان العرب جيهلون الدين .قال اإلمام احلس�ين  (( إنّه قد نزل من

األمر ما قد ترون َّ
وأن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت وأدبر معروفها واستمرت
جد ًا فلم يبق منها إلاّ صبابة كصبابة اإلناء ،وخسيس عيش كاملرعى الوبيل،
احلق ال ُيعمل به َّ
وأن الباطل ال ُيتناهى عنه ،لريغب املؤمن يف لقاء
أال ترون َّ

اهلل حمق ًا )) ،و (( َّ
إن الناس عبيدُ الدَّ نيا ،والدين لعق عىل ألس��نتهم حيوطونه

درت معايش��هم فإذا حمِّصوا بالبالء َّ
يبق للدين
قل الد ّيان��ون )) ( ،((4فلم َ
ما َّ
باقية إلاّ دين بني الطاغية – أم ّية  -لذلك ما كان من اإلمام احلسني --

وكل ه��ذا جيري إال القي��ام وإعالن ثورة اإلصالح يف أمة اإلس�لام ،فيعيد

حيكموا أوامرها ونواهيها
للش��ـريعة مكانتها يف نفوس الناس ،فيأمتّون هبا و ّ

في�ما بينه��م ،ويقفوا بوجه الطغيان ودعاة الفس��اد ،لذا عندم��ا تصدّ ى يزيد
الناس يف ِمنى
لألمر وحتكّم برقاب املس��لمني ،دعا اإلمام احلسني --
َ
( ((4ابن ش��عبة احلراين ،حتفة العقول عن ال الرسول ،حتقيق عيل أكرب الغفاري (،قم :د.م،)1995 .
ص.602
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بعد ْ
أن عزم عىل الثورة ،فاجتمع له نحو سبعامئة رجل عا ّمتهم من التابعني،

ومائتي رجل من أصحاب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله فقام فيهم خطيب ًا
ٍ
كلمة س��واء ونصـرة الدين ،فعن��ه ـ  أنه قال:
يش��حذ فيهم اهلمم لقول
ٍ
خري من
حياة يف ذل ))(،((4فأراد أن يعيد فيهم روح اإلسالم
ٌ
((موت يف ٍّ
عز ٌ
والسري عىل هنج رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله -يف اتّباع رشع اهلل وناموسه

وحكم الناس بمقتضاه ،قال ـ  ((أنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وس��نن نبيه،
فإن الس��نة قد أميتت والبدعة قد أحييت ،فإن تس��تمعوا قويل ِ
َّ
أهدكم ُس�� ُبل
الرشاد ))( ،((4فغايته  --قبل ِّ
كل يشء إصالح نفوسهم ،إذ هبا تتمدن
طبائعهم وبلداهنم ،وكذلك هو يبث فيهم روح النفري املتجدد لصون بيضة

اإلس�لام كل�ما تعرضت هلجمة الفاس��قني ،فقال  (( :--أ ّم��ا بعد َّ
فإن
هذا الطاغية قد فعل بنا وبش��يعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم ))(((5وهو

أختوف ْ
أن يدرس هذا األمر ويذهب
يري��د يزيد بن معاوية ،ثم قال (( :فأين ّ
احل��ق ويغلب ﴿ َواللهَُّ ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون ﴾  :8س��ورة الصف ))

وبال��غ ـ  يف النُّصح هلم وك َّلمهم يف األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر
وخط��ب فيهم خطب��ة أبيه أمري املؤمنني ـ  فق��ال (( :اعتربوا أهيا الناس

اه ُم
بام وعظ اهلل به أولياءه من س��وء ثنائه ع�لى األحبار إذ يقولَ ﴿ :ل ْو اَل َين َْه ُ
الر َّبانِ ُّي َ
��ن َق ْولهِِ ُم الإْ ِ ْث َم ﴾ :63س��ورة املائدة ؛ وقال ﴿ :لعن
��ون َوالأَْ ْح َب ُار َع ْ
َّ

الذي��ن كف��روا من بن��ي ارسائيل﴾ :78س��ورة املائ��دة ،إىل قول��ه ﴿:لبئس

م��ا كان��وا يفعلون﴾ :79س��ورة املائ��دة  .اس��تقامت الفرائض كله��ا ه ّينها
( ((4الطربي  ،املصدر السابق  ،ج ،4ص. 305
( ((4جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ،املصادر السابق  ،ص . 602
( ((5املصدر نفسه  ،ص. 303
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وصعبه��ا ،وذلك َّ
أن األم��ر باملعروف والنهي عن املنكر دعاء إىل االس�لام
م��ع ر ِّد املظامل وخمالفة الظامل ،وقس��مة الفيء والغنائم ،وأخذ الصدقات من

عاب اهللُ ذلك عليه��م ألهنم كانوا
مواضعه��ا ووضعه��ا يف حقها ))؛ وإن�ما َ
ي��رون من ال َظ َلمة الذين بني أظهرهم املنكر والفس��اد فال ينهوهنم عن ذلك

��و ُه ْم
رغب ًة فيام كانوا ينالون منهم ورهبة ممّا حيذرون واهلل يقولَ ﴿ :ف اَل تخَ َْش ْ
اخ َش ْو ِن﴾ :3سورة املائدة .وقالَ ﴿ :والمُْ ْؤ ِمن َ
َو ْ
َات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول ِ َيا ُء
ُون َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
ون بِالمَْعر ِ
َب ْع ٍ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن المُْنْك َِر ﴾  : 71س��ورة التوبة .فبدأ اهلل
��ض َي ْأ ُم ُر َ ْ ُ
سبحانه باألمر باملعروف والنهي عن املنكر فريض ًة منه لعلمه بأهنا إذا ُأديت
و ُأقيم��ت اس��تقامت الدني��ا؛ وبذا فإن��ه  وضع يف نص��ب أعينهم مآل
األم��ور إذا ما اتَّبعوا ُس��نَّة اهلل وأقاموا املعروف وهنوا ع��ن املنكر َّ
فإن الدنيا

تس��تقيم هلم هب ّينه��ا وصعبها ،ويق��ع َّ
كل يشء يف موضعه ويف قس��مة فيئهم

وغنائمه��م وصدقاهتم ووضعها مجيعه ًا يف حقه ًا ،فهذه الصورة من خطاب

اإلمام احلس�ين  --عىل مراتب العمران واملدنية قد تصلها األمة إذا ما
ِ
أرباب العلم منهم إرشاد الناس
محل
اتّبعت ذلك ،ثم أنه مل
يكتف بذلك بل َّ
َ
طري��ق الصالح وعمران النفس – متدُّ هنا – فقال  (( :ثم أنتم العصابة،

عصاب��ة بالعلم مش��هورة ،وباخلري مذك��ورة وبالنصيح��ة معروفة ،وباهلل يف

أن ُفس الناس مهابة ،هيابكم الش��ـريف ويكرمك��م الضعيف ،ويؤثركم من

ال فض��ل لكم عليه وال ُبد لكم عنده ،تش��فعون يف احلوائج إذا امتنعت من
طالهبا ،ومتش��ون يف الطريق هبيئة امللوك وكرامة األكابر ،أليس َّ
كل ذلك إنام

نلتم��وه بام ُيرجى عندكم من القيام بح��ق اهلل ))( ،((5ثم يؤن ِّبهم إذا ما راغوا

( ((5باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني( ،النجف :مطبعة اآلداب ،)1974 ،ج ،1ص.153
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ٍ
جائزة أو
عن النُّصح وركنوا إىل الصمت مع جور املتس ِّلط عىل الرقاب طمع ًا يف

حق العباد
رهب ًة عقاب ،فإهنم سيكونون أبعد ما يكون من اتّباع احلق ،فيضيعون َّ
واألوطان ،فتعود الدنيا أدراجها واحلياة س�يرهتا األوىل فيعم اخلراب النفوس،

أو أهن��م عىل األقل ْ
أن يتخذوا ب��إزاء آل أمية موقف ًا معارض�� ًا ،وأن يمتنعوا عن
ٍ
مظه��ر من مظاهر االعرتاف بنظامهم وس��يادة س��لطاهنم ،وذلك ألن خري
أي
ِّ

الدولة وصالح األمة كان من احلق أن يوضع فوق كل اعتبار ،لذا قال --

مسرتس�لا يف خطاهبمْ (( :
وإن كنتم عن أكثر حقه تقصـرون ،فاستخففتم بحق

األئم��ة ،فأ ّما ح��ق الضعفاء فضيعت��م ،وأ ّما حقكم بزعمك��م فطلبتم ،فال ماالً

بذلتموه ،وال نفس�� ًا خاطرتم هبا للذي خلقها ،وال عش�ير ًة عاديتموها يف ذات
اهلل وأنتم تتمنون عىل اهلل حنته ،وجماورة ُرسله وأمن ًا من عذاب ))(.((5

أمل يرس��م اإلمام احلس�ين ـ  يف كلامت خطبته هذه صورة متدُّ ن االنسان

احلقيقية ،س��واء أكان��ت يف الطبائع أم الفكر أم عمران الب�لاد ،بمعنى آخر إهنا

م َّثلت شك ً
ال جوهري ًا ملفهوم التمدن البرشي.

ب��ل حت��ى أنه ذهب إىل أكثر م��ن ذلك حينام احتاج مت��دُّ ن األمة – اصالحها
–إىل الف��داء والتضحي��ة ،ألن األمم قد حتتاج يف بعض مراح��ل التاريخ إىل ٍ
فاد

ومله��م ،بصفته عظي ًام من عظامئها ،ليبني هلا جمدَ ها ،أو حتى حيفظ جمدَ ها ويعيد
هل��ا مبادئها  ،فكان ه��و  --الفادي هلا واملدافع ع��ن مبادئها ،فركّز يف فكر
البشـرية استمرارية بيان أثر دين االسالم يف متدُّ ن البشـرية بوصفه قانون ًا ساموي ًا

عادالً ،ويف جممل أش��كاهلا ،السياس��ية – دور اإلمام يف األم��ة وصلته بأفرادها
( ((5املصدر نفسه ،ج ،1ص153
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– واالقتصادي��ة –ح��ق األمة وسياس��ة دنياه��م بمقتضـى مصاحله��م وأحوال

معاش��هم جماميع وأفراد والع��دل بينهم يف مكاس��بهم -واالجتامعية – احلفاظ
عىل قيمهم وصيانة عاداهتم وكرامتهم وبناء نس��يج اجتامعي متامس��ك ،فكانت
النفس البش��ـرية هي أسمى ما يمكن لإلمام أن حيفظها ،لذا قال اإلمام احلسني

ـ  (( :اللهم إنّك تعلم أنّه مل يكن ما كان منّا تنافس�� ًا يف س��لطان ،وال التامس ًا
ُظه��ر اإلصالح يف بالدك،
م��ن فض��ول احلطام ،ولكن لن َ
ُري املع��امل يف دينك ون َ
ويأم��ن املظلومون من عبادك ،و ُيعمل بفرائضك وس��ننك وأحكامك )) وكذا

خرجت
ق��ال (( :وإين مل أخ��رج أرش ًا وال بط��ر ًا ،وال مفس��د ًا ،وال ظامل�� ًا ،وإنام
ُ

لطل��ب اإلص�لاح يف أمة جدي -صىل اهلل علي��ه وآله -أري��د ْ
أن آمر باملعروف

وأهنى عن املنكر ))(.((5

ثم مل يزل يذكِّر عليه القوم بأن ِرفعة النفس – متدُّ هنا – ال يعني إدراك بعض

وعرفه للناس فيجتنبوا
معارف العلم ،وإنام َمن أماط اللثام هبا عن وجه الباطل َّ
اتيانه  ،ودلهّ م عهود اهلل س��بحانه واتّباعها ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وقي��ادة األمة لصالحها فرتتقي أحواهل��ا فتتمدن ،ألنه كام قال ـ (( :جماري

األمور واألح��كام عىل أيدي العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه )) ،وليس
ْ
أن يتمنّ��وا ع�لى اهلل اجلنة لق��اء ما عرفوه من أم��ور رشعه س��بحانه ،ألن الدين

خش��يت عليكم أيهّ ا املتمنّون
النصيحة ،فقال  --خماطب ًا إ ّياهم( (( :((5لقد
ُ
أن َّ
ع�لى اهللْ ،
حتل بكم نقم ٌة م��ن نقامته ،ألنكم بلغتم من كرامة اهلل منزل ًة ُف ِّضلتم
هبا ،ومن يعرف باهلل ال تكرمون ،وأنتم باهلل يف عباده تكرمون ،وقد ترون عهود

( ((5القريش ،املصدر السابق ،ج ،2ص.264
( ((5جواد القيومي ،صحيفة احلسني( ،قم :مؤسسة النرش اإلسالمي1374 ،هـ) ص.262
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اهلل منقوصة ،فال تفزعون ،وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون ،وذ َّمة رس��ول اهلل
-صىل اهلل عليه وآله وس ّلم -حمقورة  ...وال يف منزلتكم تعملون ،وال من عمل

في�ما تعينون( ،((5وال باألدهان واملصانعة عن��د الظلمة تأمنونُّ ،
كل ذلك أمركم
اللهُ ب��ه ،من النه��ي والتناهي ،وأنتم عنه غافلون ،وأنت��م أعظم الناس مصيبة ملا
غلبتهم عليه من منازل العلامء لو كنتم تشعرون ))( ،((5ألنه  --كان يعلم

وتصدت
وركنت إىل تقوى اهلل يف عباده وخلقه،
نفوس ه��ؤالء
صلحت
إذا ما
ْ
ْ
ْ
ُ
اس��تطاعت أن تو ِّظف طاقات الناس يف مصلحة دينهم ودنياهم
جلور الظاملني،
ْ
فيش��يدون العمران – عمران النفس ومتدهنا ،ثم تدفع يف ربط مدينتهم بشـرائع

االس�لام ،فتوثقها فتتجىل ثنائية الدين والتمدن بصورة ال يش��وهبا غبار ،وهذا

أق��ره  --يف وجوب متدُّ ن مس��ار العودة إىل أصل الدي��ن ،وأول ما بدأ
م��ا َّ
خماطب�� ًا أه��ل العلم ليقيم احلجة عليهم يف تركهم قتال الفاس��قني  -ولو بالكلم

–ألن يف ص�لاح اختيارهم صالح األمة ،فقال هلم (( :ولو صربتم عىل األذى،

وحتملتم املؤونة يف ذات اهلل ،كانت أمور اهلل عليكم ترد ،وعنكم تصدر وإليكم
َّ
ترج��ع ،ولكنك��م مكَّنتم ال َظ َلم��ة من منزلتكم وأس��لمتم أم��ور اهلل يف أيدهيم،
فراركم من املوت
يعملون بالش��بهات ويسريون يف الشهوات ،س َّلطهم يف ذلك ُ
وإعجابك��م باحلياة التي ه��ي مفارقتكم ،فأس��لمتم الضعف��اء يف أيدهيم ،فمن

بني ُمس��تع َبد مقهور ،وبني مستض َعف عىل معيش��ته مغلوب ،يتقبلون يف امللك
بآرائه��م ،ويستش��عرون اخلزي بأهوائهم اقتدا ًء ب��األرشار ،وجرأة عىل اجلبار،
يف ِّ
كل ب َل��د منهم عىل منربه خطيب يصقع ،فاألرض هلم ش��اغرة ،وأيدهيم فيها

مبس��وطة والناس هلم خول ،ال يدفعون يد الم��س ،فمن بني جبار عنيد ،وذي
( ((5القيومي صحيفة احلسني  ،ج ، 1ص. 153
( ((5القيومي صحيفة احلسني ،ص.262
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بدئ املعيد ،في��ا عجبا؛ ومايل ال
س��طوة عىل الضعفة ش��ديد،
مطاع ال يعرف ا ُمل َ
ٌ

أعجب واألرض من غاش��م غش��وم ومتصدق ظلوم وعامل عىل املؤمنني هبم

غري رحيم ،فاهلل احلاكم فيه تنازعتم ،والقايض بحكمه فيام شجر بيننا ))(.((5

فبينّ  --هل��ؤالء أهوال قوادم أيامهم إن أمعن هذا يف طغيانه ،وس�� َّلط
ع�لى رق��اب الناس أرشاره��م ،فيزيد (( فاس��ق ش��ارب اخلمر  ،قات��ل النفس

الفج��ور واألحقاد ون َقم
املحرم��ة ،معلن بالفس��ق ))( ،((5دنَّس الدي َن وأش��اع
َ
م��ن العباد  ،قال تعاىل :وم��ا َن َقموا ِمنْهم إِالَّ َأ ْن ي ْؤ ِمنُوا بِاهللِ ا ْلع ِز ِيز ا ِم ِ
يد﴾:8
ُ
َ
َ لحَْ
ُ ْ
ُ

س��ورة الربوج .وجعل البالد خور ًا فكانت إرث ًا للظلمة من أش��ياعه فافسدوها

وأدبروا املعروف وتنكَّروا للدين ،قال اإلمام احلسني  (( :--قد نزل بنا ما

ترون من األمر َّ
وإن الدنيا قد تغيرّ ت وتنكّرت وأدبر معروفها ))(.((5

وم��ع ّ
ينس
إن اإلمام احلس�ين --قام بوجه هؤالء وأجناده��م إلاّ أنه مل َ
واجب��ه اإلنس��اين والدين��ي اجتاهه��م يف إصالح نفوس��هم ،وب��ذل اجلهد لعل
اهلل هيدهي��م وه��م أعداءه ،عىل الرغم م��ن تزاحم األح��داث وتثاقلها عليه يوم

النبوة ومعدن الرس��الة وخمتل��ف املالئكة وحمل
عاش��وراء  (( -إنّ��ا أه��ل بيت ّ
الرمح��ة ،بنا فتح اهلل وبنا ختم ))( – ((6فبارش يف النُّصح هلم يف وقتها من صبيحة

يوم عاشوراء وخاطب فيهم النفس البشـرية ،فيلقي عليها احلجة ،فقال (( :أيهُّ ا
( ((5القيومي ،صحيفة احلسني ،ص. 262
( ((5اب��ن اعثم الكويف  ،كتاب الفتوح  ،حتقيق عيل ش�يري  (،ب�يروت  :دار األضواء  1411 ،هــ )،
ج ،5ص14
( ((5أبو القاس��م عيل بن احلس��ن ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمش��ق ،حتقيق عيل شريي( ،بريوت :دار
الفكر للطباعة1415 ،هــ ) ،ج ،14ص.217
( ((6القرييش ،املصدر السابق ،ج ،2ص.255
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الناس اس��معوا ق��ويل وال تعجلوا حتى ِ
عيل [ بصفته إمام
أع ُظكُم بام ُّ
حيق لك��م َّ
معص��وم ] وحتى أعذر إليكم ،فإن أعطيتموين النصف كنتم بذلك أس��عد ،ومل

تعطوين النصف من أنفسكم فامجعوا رأيكم ،ثم ال يكن أمركم عليكم غمة ،ثم
اقضوا ا َّيل وال تنظرونّ ،
إن و ّيل اهلل الذي َّنزل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني )) ثم

ذكَّرهم بأمر اهلل وسننه ،وإنام عليتهم وعزهتم بالتزام حدوده ،فال حميص هلم من
فكل ٍ
اتّباع احل��ق إن أرادوا اخلالصُّ ،
حق هم قائلوها
يشء إىل الزوال إلاّ كلم ُة ٍّ
تضع حياة اخللق من بعدهم عىل املس��ار القويم – التمدن البش��ـري – فيحصل

يف حمياه��م ومعاش��هم تطمني نفوس��هم ألخراهم ،ق��ال  (( :--احلمد هلل
متصـرفة بأهلها ح��االً بعد حال،
ال��ذي خلق الدني��ا ،فجعلها دار فن��اء وزوال
ِّ

تغرنكم هذه الدنيا ،فإهنا تقطع رجاء
غرته
والش��قي من فتنته ،فال َّ
ُّ
فاملغرور من َّ
م��ن ركن إليها ،وخت ّيب طم��ع من طمع فيها ،وأراكم ق��د اجتمعتم عىل ٍ
أمر قد

َّ
وأحل بكم نقمته،
اس��خطتم اهلل فيه عليك��م ،وأعرض بوجهه الكريم عنك��م،

الرب ربنا وبئس العبيدُ أنتم ))( ،((6ويف لفظ العبيد أعطى
وجنّبكم رمحته فنعم َّ

 -إهنم عبيد السلطان والدينار (( أقررتم بالطاعة وأمنتم بالرسول حممد-ص�لى اهلل عليه وآله ،-ثم إنكم زحفتم إىل ذريته وعرتته ،تريدون قتلتهم ،لقد

ذكر اهلل العظيم ،فت ّب ًا لكم وملا تريدون ،إنّا
اس��تحوذ عليكم الشيطان فأنس��اكم َ

هلل وإنّ��ا إليه راجعون ،هؤالء ق��و ٌم كفروا بعد إيامهنم ف ُبعد ًا للقوم الظاملني ))
ِ
��م ْاز َدا ُدوا ُك ْف ًرا لمَ َيك ِ
ُن
 إِ َّن ا َّلذ َي��ن َآ َمنُ��وا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّم َآ َمنُ��وا ُث َّم َك َف ُروا ُث َّ
ْ
ني بِ َ
اللهَُّ ل ِ َي ْغ ِف َر لهَ ُ ْم اَ
��أ َّن لهَ ُ ْم َع َذا ًبا َألِيم﴾ :137
وَل ل ِ َي ْه ِديهَ ُ ْم َس��بِ اًيل بَشرِّ ِ المُْنَافِ ِق َ
( ((6الش��يخ املفي��د  ،االرش��اد  ،حتقيق مؤسس��ة ال البيت  ( ،ب�يروت  :دار املفي��د للطباعة والنرش ،
 ، )1993ج ، 2ص. 97
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س��ورة النس��اء – فانّه  --عندما قال (( :هؤالء قوم كفروا بعد إيامهنم

))(َّ ((6
دل ع�لى أن��ه ال وقع لإلي�مان يف قلوهبم ،وإلاّ فلام تركوه ألي س��بب

وقع يف قلب��ه فاملعقول أنه ال يؤم��ن باهلل إيامنا
كان ،وم��ن ال يكون لإلي�مان ٌ
معترب ًا ،فبلغوا حدَّ االستهزاء والسخرية بشـرائع االسالم ،ثم ازدادوا كفر ًا

لذن��وب أصابوها بقتاهلم ع�ترة النبي -صىل اهلل عليه وآل��ه ،-ومما يف ذلك
أع�لى درجات الكفر واخلروج عن طور املدن ّي��ة ،ألهنم بذلك يقتلون األمة

أمجعه��ا فيصلون بالكف��ر إىل أقوى مراتبه ،لذلك احتاج اإلمام احلس�ين إىل
بقاء رمزي��ة التمدُّ ن يف نفوس الناس ،خماطبهم بذل��ك كله وهذا ما قدّ مناه،
وهو أن حيفظوا دستور اهلل ،ثم جلأ إىل الفداء ،فداء دين جده ،ليخلق بذلك

شاخصه داالً عىل الدين
رمز ًا – (( حس�ين مني وأنا من حس�ين )) – يبقى
ُ
ورمزي��ة التمدّ ن فيه حتى ْ
م��ر األزمنة طمس
وإن حاولت قوى الش��ـر عىل ِّ

معاملها ،لكن نقاء الفداء هلل س��بحانه يأبى إلاّ أن يبقيه عالم ًة فارق ًة شاخصة

يف هام��ة الدهر مع تق��ادم األزمان ،فعنفوان زخم ملحمة الطف ستس��تمر
يستشف ذلك
مادامت هناك نفوس تتوق إىل احلرية والتمدُّ ن  ،وللقارئ أن
َّ

العنف��وان الذي حتدثنا عنه آنف�� ًا من كالمه  --حينام قال (( :ال واهلل ال

املوت
أعطيك��م بيدي إعطاء الذليل ،وال أق��ر إقرار العبيد )) و (( وال أرى
َ
إلاّ سعادة واحلياة مع الظاملني إلاّ َب َرما ))(.((6

فكيف للمرء ْ
أن يبني متدُّ ن عقله وعيش��ه وعمرانه وهو مك َّب ٌل أص ً
ال بقيد

( ((6جواد القيومي  ،املصدر السابق  ،ص . 206 – 204
( ((6سليامن بن أمحد الطرباين  ،املعجم الكبري  ،حتقيق محدي عبد املجيد  ( ،بريوت  :دار احياء الرتاث
العريب  ، ) 1984 ،ج ، 3ص . 115
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العبودية للظاملني ،أو ْ
أن جيعل نفس��ه أسري ًة الطاغوت ،إذ ال يمكن للتمدّ ن

أن يكون كام ً
ال بتمدّ ن س��بل العيش وعمران البالد إلاّ بتمدّ ن النفس وهي

ْ
عز وجل  ،وهذه احلقيقة،
أن تنقاد للقانون ،والقانون يف اإلس�لام رشع اهلل َّ
حقيقة َّ
املضـي يف طريق الش��هادة من
أن اإلمام احلس�ين قد ثار يوم عزم عىل
ِّ
أج��ل بناء النفس ،جعلت من ملحمته خالدة يف نفوس البش��ـرية مجعاء من

أقصـ��ى األرض إىل أقصاه��ا ،تلهج قلوهبم قبل الس��نتهم املختلفة بوميض
رمزي��ة فدائه الدائم م��ن أجل خالص بني البش��ـر م��ن العبودية بمختلف

أش��كاهلا ،لذل��ك أيض ًا ،فثورت��ه دائمة يف النف��وس التي تت��وق إىل التحرر،

وكلامت��ه اخلالدات ،مازالت تعلو موقظة لألن��امْ ،
إن ه ّبوا بوجه الطاغوت،

الطواغيت ش��ارعي احلراب بوج��ه فكرة متدن
يس��تمر
ف�لا جيب أيض�� ًا أن
ُ
َّ
النفس البش��ـرية ما دام اإلمام احلسني  --هو عميدها الشهيد .بعدها

مداخالت احلارضين والتي قام الباحث باإلجابة عنها وتوضيحها.
جاءت
ُ

احل��ارضون بدورهم باركوا إقامة ه��ذه الندوات العلمي��ة والثقافية من

أج��ل تس��ليط الضوء عىل مجيع اجلوانب و احل��وادث التي ختص تراث هذه

مر العصور،
املدينة املقدس��ة التي عانت الكثري من الظلم و االس��تبداد عىل ِّ

ش��اكرين اجلهود القيمة التي تس��عى من خالهلا العتبة العباسية املقدّ سة إىل
مجع و توثيق كل صغرية و كبرية عن تراث مدينة كربالء املقدسة(.((6

( ((6القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص. 307

الندوة اخلام�سة ع�شرة
«كربالء مدينة الرتاث و احل�ضارة»

18ربيع الآخر 1437هـ املوافق  29كانون الثاين 2016م
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ش��كّلت كرب�لاء ومنذ أقدم العص��ور ،حلقة تارخيي��ة مضيئة أن��ارت بعطائها

صحف التاريخ ،مس��جل ًة أس��مى ص��ور البطولة واإلب��اء بالدم��اء الطاهرة التي

َر َوت أرضها ،و بفضلها اكتس��بت قدس��ية وحياة ن ّبأ هبا واستشـرفها مجيع األنبياء
لتجسد أحداثها و تطوراهتا الدينية والفكرية واالجتامعية والسياسية
واملرس��لني،
ِّ
واالقتصادي��ة مصداق ًا ح ّي ًا لتلك القدس��ية املس��تمدة من َعب��ق الزمان ،ومن أجل

مركز تراث
تس��ليط الضوء و البحث عن تاريخ وتراث هذه املدينة املقدّ س��ة عقد ُ

كربالء التابع لقس��م ش��ؤون املعارف اإلس�لامية واإلنس��انية يف العتبة العباس�� ّية
املقدّ س��ة ندوته اخلامس��ة عش��ـرة حتت عنوان (كربالء مدينة الرتاث و احلضارة)

صب��اح يوم اجلمعة 18ربيع اآلخر 1437هـ املوافق /29كانون الثاين2016/م

وذلك عىل قاعة القاسم  --يف الصحن العبايس الشـريف.

بعراف��ة وتقديم أ.د زمان عبيد املعموري ،اس��ته ّلت الن��دوة بآيات من الذكر

احلكي��م تالها القارئ مصطف��ى احلمدان ،بعدها جاءت كلم��ة مدير مركز تراث

رحب فيها باحلارضين الكرام،
كربالء الدكتور إحس��ان عيل س��عيد الغريفي التي ّ
مبين�� ًا َّ
أن ه��ذه الندوة ندوة أكاديمي��ة وأن بحثيها س ُينش��ـران يف جملة تراث كربالء

الفصلي��ة املحكم��ة؛ موضح�� ًا أن املجلة حصل��ت عىل اآليزو قب��ل حصوهلا عىل

موافق��ة وزارة التعلي��م الع��ايل و البحث العلم��ي ،ومع ِّ
كل إص��دار تقوم اآليزو
بإص��دار املجلة عىل موقعها االلك�تروين ،وهناك مواقع الكرتوني��ة عديدة يمكن

من خالهل��ا تص ّفح وحتميل أعداد املجلة منها موقع املجلة اخلاص التابع إىل مركز

تراث كربالء ،إضافة إىل موقع أكاديميا وغريه من املواقع العاملية .مؤكد ًا أن املجلة
س��تحصل قريب�� ًا ع�لى (  )International impact factorأو عام��ل التأثري
الدويل .مش�ير ًا إىل املج�لات األخرى التي يصدرها املركز كالغارض ّية وأرش��يف
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حضارة كربالء.
بعدها قدّ م الدكتور عالء عباس نعمة الصايف بحثه املوسوم:
النظام اإلداري يف مدينة كربالء يف العهد العثامين املتأخر  1917-1839م
والذي جاء يف ديباجته:
مدين��ة كرب�لاء املقدس��ة ﺇحدى مدن وس��ط الع��راق املهمة ،وق��د كانت َّ
حمط

أنظار الس��لطات العثامنية بش��كل دائم كوهنا ﺇحدى املدن القريبة من والية بغداد
وبالت��ايل ّ
أي خل��ل أو مش��اكل أو اضطرابات حت��دث فيها ستُش��كل هتديد ﹰا
ف��إن َّ

مبارش ﹰا للوالية .كام كانت مدينة كربالء من أس��باب التوتر والصـراع بني الدولتني

الفارس��ية والعثامني��ة ،فعملت األخرية ب��كل جهدها عىل قط��ع الطريق أمام نفوذ
األوىل يف املدينة ملا فيه من هتديد للمصالح العثامنية .لذا كانت النظم اإلدارية التي

وضعتها الدولة العثامنية للعراق بش��كل عام ولكربالء بش��كل خاص قد أخذت
يف حس��اهبا أمهي��ة املدينة املقدس��ة والعمل عىل حف��ظ األمن واالس��تقرار وتقوية

املؤسس��ات احلكومية فيها ومن��ع أ َّية معارضة قد تتواج��د داخلها وتهُ دد املصالح

العثامنية فاتّبعت الرتغيب تارة والرتهيب تارة أخرى ..وقد تم تقسيم البحث عىل

أربعة حماور:

املحور األول  :موقع مدينة كربالء وتسميتها-:
تقع مدينة كربالء املقدس��ة غرب هنر الفرات عىل حافة البادية ووس��ط املنطقة

الرسوبية املعروفة باس��م (أرض السواد) ،حتدّ ها من الشامل الغريب حمافظة األنبار
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وتق��ع عىل رشقها مدين��ة بابل األثرية وإىل الغرب منها الصح��راء الغربية ،أما إىل
اجلنوب الغريب منها فتقع مدينة احلرية عاصمة املناذرة.

يرجع اش��تقاق كلمة كربالء إىل تفاسري تارخيية عديدة ( ((6أمهها ّ
أن الكلمة

جاءت من (كور بابل) وهي جمموعة قرى بابلية قديمة ،ومنها أن التسمية جاءت
أن املصطلح جاء نس��ب ﹰة إىل ٍ
م��ن (كربله) أي رخ��اوة األرض ،ويرى باحثون َّ
ورد

بعض َّ
أن اس��مها يعني
أمحر اس��مه (كربل) كان موج��ود ﹰا يف هذه األرض ،ويرى ٌ
(قرب اإلله) ،يف حني يرى عد ٌد من املختصني واآلثاريني أن أصل الكلمة آشوري

وهي مكونة من كلمتني مها (كرب_ ﺇيال) ومعنامها حرم اهلل ،كام ذكر جمموعة من
املؤرخ�ين اإليرانيني أن كلم��ة كربالء مركبة من كلمتني مه��ا (كار _ باال) بمعنى
العمل األعىل أو األعامل الس�ماوية ،أو بعبارة أخرى مكان العبادة والصالة ،وقد

وال��رواة واجلغرافيون عىل تس��مية كربالء بـ (احلائ��ر) أو (احلري)
اتّف��ق املؤرخون
ّ
وكان ه��ذا املصطلح ُيطل��ق تار ﹰة عىل املدينة بأمجعها ،وت��ار ﹰة أخرى عىل قرب اإلمام

احلس�ين – -واألرايض املنخفضة املحيطة بالروضة املطهرة ،فقد تو َّقف املا ُء
وحار حول القرب الرشيـف عام 236هـ يف عهد املتوكل العبايس الذي أمر بإطالق
املياه لطمس معامل القرب وﺇخفاء أثره.

مل تك��ن كرب�لاء يف العص��ور القديمة قبل الفتح اإلس�لامي بلدة تس��تحق

ِّ
الذكر ،فلم يرد ذكرها يف التاريخ ﺇلاّ نادر ﹰا ،إ ْذ كانت عبارة عن قرية زراعية بسيطة

تعود ملكيتها إىل الدهاقني من الفرس وس��كاهنا يمتهنون الزراعة حرف ﹰة هلم .وقد
أصبحت تسمية (كربالء) هي الس��ائدة بعد وقوع حادثة استشهاد اإلمام احلسني

( ((6ينظ��ر :انس��تاس م��اري الكرميل ،لغة العرب ( ،بغداد :دار الش��ؤون الثقافي��ة ،) 1983 ،ج، 5
ص178؛ ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،ط ( ، 8بريوت :دارصادر ،) 2010 ،ج ، 4ص .445
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– -يف العارش من املحرم احلرام املوافق  9ترشين األول 680م.
املحور الثاين :اإلدارة العثامنية ملدينة كربالء (-: )1869-1839
ُق ِّسمت الدولة العثامنية يف بداية نشوئها إىل سناجق (ألوية) عديدة ،والسنجق

كان عبارة عن وحدة إدارية يتوالها حاكم عس��كري ُيسمى (السنجق بك) وبعد

توس��ع الدولة ظهرت وحدات إدارية أكرب من الس��ناجق ُس��ميت بـ(بك بكوية)
وأصبح��ت الس��ناجق تابعة هلا ثم تغري اس��م (البك بكوي��ة) يف العقد األخري من

القرن السادس عشـر إىل (االيالة) أو الوالية.

بدأ الضعف واالنحطاط يظهر جلي ﹰا يف جسد الدولة العثامنية يف منتصف القرن

وجتس��د هذا الضعف بش��كل واضح يف فس��اد واضطراب اجلهاز
الثامن عش��ـرَّ ،

اإلداري احلكوم��ي نتيج��ة تده��ور األوض��اع االقتصادية بعد اهلزائم العس��كرية

املتوالي��ة التي ُمنيت هبا القوات العثامني��ة وما أعقبها من قيام للثورات والتمردات

يف العدي��د من والي��ات الدولة املختلفة .وملواجهة ه��ذا الوضع املرتدي أصدرت
احلكومة العثامنية سلس��لة م��ن اللوائح اإلصالحية والقوان�ين واألنظمة اإلدارية

خالل القرن التاس��ع عشـر يف حماولة منها إليقاف هذا التدهور الذي أصبح سمة
الب�لاد العام��ة؛ وكان من أمهها (خط رشي��ف كوخلانه) ع��ام  1839الذي ُعرف

باسم (التنظيامت).

دخ��ل التنظي��م اإلداري اجلديد ح ّيز التنفيذ يف املناط��ق العثامنية ابتدا ًء من عام

 1842م لكن تطبيقه يف كربالء ّ
تأخر إىل الس��نوات القليلة الالحقة بسبب الثورة

الش��عبية التي اندلعت فيها هناية 1842م واس��تمرت إىل بداي��ة العام التايل والتي
األخري بعد ذلك
قمعها وايل بغداد (نجيب باش��ا) بقس��وة شديدة ،وقد اس��تحوذ
ُ
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عىل إدارة األرضحة املقدسة يف كربالء والنجف وعزل القائمني عليها وعينّ بدالﹰ
تدر أمواالﹰ طائلة للدولة.
عنهم موظفني عثامنيني كوهنا ُّ
أصبح��ت مدين��ة كربالء إداري ًا قض��اء أو قائممقامية تابع��ة لوالية بغداد منذ

عام 1846م ،بعد نجاح نجيب باش��ا يف فرض سلطة الدولة عليها بالقمع ثم قام
بتعي�ين (طلعت باش��ا) قائممقام ًا عليه��ا مع النجف التي كان��ت تابعة هلا ،يعاونه

كاتب��ان عريب وتركي وع��د ٌد من املوظفني اآلخرين ،كام تم تش��كيل جملس إلدارة

املدينة ُس��مي بـ(جملس كربالء ا ُملعىل) برئاس��ة القائممق��ام؛ وكانت أبرز مهام هذا
املجلس هي العمل عىل توطيد س��لطة الدولة واستتباب األمن وحفظ االستقرار

لصاحله��ا .وكان أهم من تولوا منصب قائممق��ام قضاء كربالء هو ( ُقريب أفندي)

ع��ام 1850م ،وبقي قريب أفندي يف هذا املنصب حت��ى عام 1855م وكانت مدة
إدارت��ه للمدين��ة قد س��ادها التآل��ف والتعايش الس��لمي الطيب مع أه��ايل املدينة

ومعاملتهم معاملة حس��نة ،بشكل مل يضـر بسيادة الدولة .وبسبب مرضه استقال
ق��ريب أفندي من منصب قائممقامي��ة كربالء يف عام 1855م وت��م تعيني يعقوب
أفن��دي ال��ذي كان مدير ﹰا لناحيتي ش��فاثية (ش��فاثا) والنج��ف األرشف خلف ﹰا له

لكنه ُعزل من منصبه بعد س��نتني بس��بب انكش��اف عدد من السـرقات املالية التي
قام هب��اُ ،فأعيد قريب أفندي إىل كربالء ع��ام 1858م بموجب القرار الذي اختذته

الدولة العثامنية يف العام ذاته بفض االرتباط بني السناجق والواليات ،وأصبحت

الس��ناجق مرتبطة بش��كل مبارش باحلكومة العثامنية املركزي��ة ،وعىل الرغم من َّ
أن

كرب�لاء مل تكن قد أصبحت س��نجق ﹰا (ل��وا ًء) بعدُ إلاّ أهنا تأثرت بش��كل كبري هبذه
التغيريات اإلدارية اجلديدة.
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أم��ا بالنس��بة لقصب��ة النج��ف (احليدرية) فكان��ت يف بداية تش��كيلها عام

1852م وح��دة إدارية صغرية من وح��دات ﺇيالة (والية) بغداد وبمثابة (ناحية)
تابعة لقضاء كربالء الذي يتبع بدوره س��نجق بغداد (مركز والية بغداد) ،ثم أخذ

التمثيل الرس��مي العثامين يف املدينة يس�ير بخطوات بطيئة جد ﹰا ،إ ْذ ُوجد إىل جانب
ٍ
قاض مع جملس ادارة رس��مي للنجف تألف من املدير
عث�مان بك (مدير القصبة)
والقايض والسادن وستة أعضاء من أبناء املدينة.

املحور الثالث :املؤسسات اإلدارية العثامنية يف كربالء (1917-1869م) -:
صدر قانون الواليات العثامين عام 1864م والذي اس��تمدت معظم أحكامه

من التنظيم اإلداري الفرنسـي ،وكان هذا القانون هيدف بشكل ظاهري إىل ﺇعادة
تنظيم عملية اش�تراك األهايل يف إدارة أمور البالد مع السلطات احلاكمة واهليئات

اإلدارية املختلفة ،فضالﹰ عن ربط اإلدارات الفرعية يف الوالية بمقر الوايل ثم ربط

كل الواليات بش��كل مركزي بحكومة االس��تانة ،وانقس��م قان��ون الواليات عىل

ثالثة أقس��ام هي :التقس��يامت اإلدارية واملوظفني ،املجالس املحلية ،والسلطات

القضائية.

أصب��ح العراق يف العهد العثامين األخري (1917-1869م) بموجب القانون

اجلديد للواليات يتكون من ثالثة واليات هي والية املوصل وكانت تضم مناطق

(مرك��ز املدينة ،س��نجق كركوك  ،س��نجق الس��ليامنية ) ،ووالية بغداد وش��ملت

ضمت
(س��نجق املركز ،سنجق الديوانية ،س��نجق كربالء) ،ووالية البـرصة التي ّ
(سنجق مركز البصـرة ،سنجق العامرة ،سنجق املنتفگ ،سنجق األحساء ،سنجق
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القصيم ووسط اجلزيرة العربية).
أظه��رت احلاج��ة بع��د صدور قان��ون الوالي��ات اجلدي��د إىل القي��ام ببعض

التنظي�مات اإلدارية يف مدينة كرب�لاء لكن الوضع بقي عىل ما هو عليه حتى قدوم
ال��وايل املصلح مدحت باش��ا وتولي��ه منصب والية بغداد يف  30نيس��ان 1869م

فوض��ع القانون موض��ع التنفيذ والتطبي��ق .فكانت أوىل أعامل مدحت باش��ا بعد

تس��نمه املنصب جتاه مدينة كربالء هي جميئه إليها بعدما علم ّ
أن حاكمها إس�ماعيل
ٍ
ومرت��ش ،وبعد إجراء التحقيق ثبت له
باش��ا ( )1870-1864كان يسء اإلدارة

فعزله يف احلال و أرس��له للمحاكمة بع��د أن عينّ بدالﹰ
تقص�ير قائممق��ام كربالءَ ،
عن��ه حافظ أفن��دي ( ،)1871-1870و وج��د مدحت باش��ا َّ
أن الظروف مهيأة

فحوهلا من قضاء (قائممقامية)
إلح��داث بعض التجديدات والتطوير يف كرب�لاء ّ
إىل سنجق (لواء أو مترصفـية) تابع إىل والية بغداد  ،ثم أمر بإنشاء عدد من األبنية

اإلدارية اجلديدة الالزمة إلدارة س��نجق كربالء ،وعينّ عدد ًا من املوظفني للعمل
احلكومي فيها ،كام رأى مدحت باش��ا َّ
أن البلدة صغ�يرة وض ّيقة تعاين من الزحام
فأوع��ز بوض��ع خارطة جديدة هلا ُفأعي��د تنظيمها من جديد ،وبي��ع عدد من قطع
األرايض إىل األهايل الراغبني برشائـها لبناء دور أو دكاكني للعمل ،ثم أمر بـرصف

جراء ذلك البيع عىل تنظيم الطرق واألزقة ،فضالﹰ عن ﺇيعازه
املبالغ املستحصلة من ّ
بإنشاء حملة جديدة خارج سور املدينة ُعرفت باسم (العباسية)  ،وكانت مدة ﺇقامة

مدحت باش��ا يف كربالء مخسة أو س��تة أيام ،وبقي سنجق كربالء دون أن تتبعه أية

أقضية أو ٍ
نواح طيلة سنوات حكم مدحت باشا لوالية بغداد (،)1872-1869

لك��ن الوضع اإلداري تغري بعد ذلك بعدة س��نوات الحقة وعادت التش��كيالت
اإلدارية التي كانت تتبع إىل سنجق كربالء.
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أما أهم املؤسسات اإلدارية التي كانت يف سنجق كربالء هي:
املتصـرف :هو مس��ؤول كان يرتأس اجلهاز اإلداري يف كل س��نجق وكان،
-1
ِّ

ُيع�ين بموجب فرمان (مرس��وم) يصدره الس��لطان العثامين حس��ب امل��ادة ()29
م��ن قانون الواليات لعام 1864م ،وهو مس��ؤول أمام الوايل ع��ن تنفيذ األعامل
والواجبات املحددة له حسب األنظمة والقوانني املعمول هبا يف الدولة والتي كان

من أمهها:

أ -اإلرشاف عىل الش��ؤون اإلداري��ة واملدنية واملالية واألمنية يف الس��نجق مع

تنفيذ األوامر الصادرة له من الوايل وفق تعليامت وقوانني الدولة.

ب -تنفي��ذ األح��كام اجلزائي��ة واحلقوقية الصادرة م��ن الدوائ��ر القضائية يف

السنجق.

ج -رئاسة جملس إدارة السنجق وحتديد تاريخ انعقاده وانعقاد جمالس األقضية

والنواح��ي التابعة له ،فضالﹰ عن تنفيذ الق��رارات التي تتخذها هذه املجالس وفق

نط��اق الصالحي��ات التي يتمتع هب��ا ،مع أخذ االس��تئذان من الوالية يف املس��ائل

اخلارجة عن صالحياته.

د -يت��وىل املتصـرف مس��ؤولية األمن يف س��نجقه وتكون الق��وة املحلية حتت

أمرته ،وله صالحية حتريكها من قضاء إىل آخر من أقضية السنجق.

هـ  -مشاركة الوايل يف الواجبات واملهام اإلدارية املحددة له فيام يتعلق بالدوائر

احلكومية املوجودة يف الس��نجق م��ع مراقبة أعامل وتصـرف��ات مجيع موظفي هذه
الدوائ��ر والتفتي��ش عنها وإبالغ الوايل ع��ن أي تقصري أو خلل ق��د يرتكبه بعض
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املوظفني يؤدي إىل تعثر يف س�ير أعامل الدوائر واقرتاح ما يراه مناس��ب ﹰا إلصالحها

وتطويرها .كان يساعد املتـرصف يف إدارة شؤون سنجق كربالء عدد من املوظفني

االداريني والعس��كريني من أمههم (املحاسب ،مدير التحريرات ،مهندس النافعة
(األشغال) ،مدير املالية  ،قائد قوة اجلندرمة ) وغريهم.

 -2املحاس��بچي (املحاسب) :وهو املوظف املسؤول عن إدارة الشؤون املالية

للس��نجق وتنظيم حس��اباته من نفقات وايرادات وفق التعلي�مات واألنظمة التي
يضعها مس��ؤوله دفرت دار الوالية (املس��ؤول املايل) ع��ن طريق الوايل ثم متـرصف

الس��نجق ،ويكون تعيني املحاسب بوساطة احلكومة املركزية يف العاصمة برتشيح
م��ن نظ��ارة (وزارة) املالية ،وكان املحاس��ب عضو ﹰا دائامﹰ يف جملس إدارة الس��نجق
ومل يكن مجيع املحاس��بني الذين ش��غلوا مواقعهم يف السنجق عىل درجة كافية من

النزاه��ة واألمانة ،بل ُعرف عن بعضهم ممارس��ة الفس��اد املايل وتعاطي الرش��وة،

وكانت دائرة املحاس��ب يف سنجق كربالء قد متيزت باالنتظام واالستقرار النسبي

نتيج ﹰة ملكوث املحاسبني يف وظائفهم مدة طويلة نسبي ﹰا.

 -3مدي��ر التحري��رات :يتم تعيين��ه من قب��ل احلكومة املركزية وهو مس��ؤول

وس��ميت الدائرة التي يش��ـرف عليها بـ(قلم
عن املكاتبات الرس��مية بالس��نجق ُ ،

التحريرات)  ،كام كان يس��اعد مدير حترير الس��نجق يف إنجاز عمله موظف ُسمي

بـ(مع��اون مدير التحريرات) تم تعيينه يف عام 1906م وكان عضو ﹰا دائامﹰ يف جملس
ادارة السنجق.

 -4دائ��رة البلدي��ة :كانت بلدية الس��نجق تتألف من رئي��س البلدية واملجلس

البلدي ،وعدد أعضاء هذا املجلس يتكون من مخسة وقد يتق ّلص يف بعض األحيان
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إىل عضوي��ن ،وضمت دائ��رة البلدية عدد ًا من املوظف�ين اآلخرين أمههم الكاتب

وأمني الصندوق ،فضالﹰ عن طبيب البلدية الذي تم تعيينه يف هناية ثامنينيات القرن
التاسع عشـر ،وجراح البلدية الذي ُألغيت وظيفته عام 1898م ومل ِّقح اجلدري،

وكانت أبرز مهام دائرة البلدية الرسمية هي تنظيم مهام احلراسة واحلامية وتنظيف
الش��وارع وجتهيز املاء والضي��اء أحيانا واإلرشاف عىل األبني��ة ،لكنها يف الواقع مل

تكن تقوم بش��ـيء سوى دفع رواتب وأجور موظفيها واالحتفال بزائرهيا وبذلك

كانت البلدية بشكل عام فاشلة يف عملها.

أم��ا يف األقضي��ة والنواحي التابعة لس��نجق كربالء فكانت أهم املؤسس��ات

واملواقع اإلدارية هي:

 -1القائممق��ام :وهو مس��ؤول الوح��دة اإلدارية التابعة للس��نجق واملعروفة

بـ(القض��اء) ويكون تعيينه من قب��ل احلكومة املركزية ويتم ترقيت��ه أحيان ﹰا إىل رتبة

م�ير م�يران (أمري أم��راء)  ،وكانت أبرز مهامه ه��ي النظر يف أم��ور امللكية واملالية
فضالﹰ عن توليه أمرة الق��وة الضبطية (اجلندرمة) واإلرشاف عىل انتخاب مديري

النواحي وحتصيل الواردات املالية واس��تيفاء املصـروفات يف قضائه وكان مرجعه

متصـرف السنجق.

 -2مدي��ر الناحي��ة :وكان يت��وىل رئاس��ة اجله��از اإلداري يف الوح��دة املس�ماة

بـ(الناحية) التابعة للوحدة اإلدارية األكرب وهي (القضاء) ،ويكون تعيينه من قبل
وايل بغداد بع��د مصادقة نظارة الداخلية يف احلكوم��ة العثامنية املركزية ،ومن أهم

الش��ـروط الواج��ب توافرها يف َمن يتوىل هذا املنصب ه��ي أن ال يكون حمكوم ًا يف
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الس��ابق بجناية وله ﺇملام بالقراءة والكتابة وعمره يتجاوز سن العرشين ومعروف
بحسن السرية والسلوك.

كانت أهم أعامل مدير الناحية الرسمية تتمثل يف نشـر القوانني واألنظمة التي

تسري عليها الدولة وﺇعالن األوامر الرسمية عىل املواطنني وﺇرسال قيود الوالدات
والوفيات والورثة الغائبني  ،فضالﹰ عن ﺇرس��ال املبالغ املالية املس��تحصلة إىل مركز

القض��اء وﺇجراء التحقيقات األولية للجنايات وﺇخب��ار مركز القضاء هبا  ،كذلك
يرتأس مدي��ر الناحية جمالس الدع��اوى االعتيادية ويبلغ قراراهت��ا إىل القائممقام

وهو مسؤول عن األمن والقانون يف ناحيته ،ومنع ﹰا الستغالل سلطته ضد مصالح

أي جزاء قد
املواطنني والدولة نص القانون عىل منع مدير الناحية من التوقيع عىل ِّ
ُيتخذ بحق ش��خص معني أو التدخل يف شؤون املواقع اإلدارية األخرى اخلارجة

عن سلطته وصالحياته.

املح��ور الراب��ع :التش��كيالت اإلداري��ة (األقضي��ة والنواحي التابعة لس��نجق

كربالء) -:

 -1األقضية:
أ -قض��اء اهلندية :أصبح��ت اهلندية قضا ًء م��ن الدرج��ة األوىل يف عهد الوايل

مدحت باش��ا وارتبطت بس��نجق احللة ثم تبعت س��نجق كربالء بعد تطبيق نظام
التش��كيالت اإلداري��ة اجلديد ع��ام  1872م و ُعني (عبد الرمحن ب��ك) قائممقام ًا

وربطت هبا ناحية (الكفل) التي تأسست عام  1850م وناحية هور الدخن
عليها ُ

(العباسية) التي تأسست بتاريخ مقارب.
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فكّت السلطات العثامنية ارتباط قضاء اهلندية بسنجق كربالء ونقلت ﺇدارته

إىل س��نجق احلل��ة عام  1873م لكنه��ا أرجعته إىل كربالء بعد م��دة من الزمن ثم

إىل احللة مرة أخرى عام  1875م عندما حتولت كربالء إىل قضاء مدمج بس��نجق
احلل��ة ،وأخري ﹰا أصدرت اإلدارة العثامنية أمرها يف عام 1881م بإرجاع كربالء إىل

سنجق يلحق به قضائي اهلندية والنجف.

ب -قض��اء النج��ف :ظل��ت النجف يف اجلانب اإلداري الرس��مي بمس��توى

(ناحية) حتى جميء مدحت باش��ا إىل والية بغداد فجعل من النجف وحدة إدارية
بمس��توى (قض��اء) بعد تطبيقه لنظ��ام الواليات الصادر ع��ام  1864م يف بغداد،
وأصبحت النجف مرتبطة يف البداية بس��نجق احللة التابع لوالية بغداد ،واس��تمر
الوضع عىل هذا احلال حتى ارتبطت يف هناية سبعينيات القرن التاسع عشـر بسنجق

كربالء واس��تمر هذا االرتباط حتى هناية احلكم العث�ماين عىل الرغم من أن قضاء

النجف تم ﺇحلاقه بس��نجق احللة مع كرب�لاء عام 1875م ثم عاد الوضع اإلداري

ل��ه عىل م��ا كان عليه يف الس��ابق ،وكانت أه��م نواحي القضاء ه��ي ناحية الكوفة
التي تم تأس��يس مقر احلكوم��ة فيها عام 1879م ،وقد ك َّلف بن��اء املقر احلكومي

( 10570قرش�� ًا) تم استيفاؤه من ميزانية س��نجق كربالء ،لكن اإلدارة احلكومية
يف قضاء النجف كانت أكثر توس��ع ﹰا وتنوع ﹰا ،إذ ُوجد إىل جانب القائممقام جملس

إلدارة القض��اء ودائ��رة للبلدية وحمكمة للبداءة ومدير للاملي��ة ومدير للتحريرات

وأم�ين للصن��دوق فضالﹰ ع��ن مأمورين للنفوس واألعش��ار والدي��ون العمومية
العثامني��ة ثم ُأضيف هلا عام 1891م مأمور للرجيي (احتكار التبغ) وكاتب للطابو
ودائرة للربيد والربق عام 1897م ،كام أنشأت السلطات العثامنية قوة صغرية من
اجلندرمة يف القضاء منذ عام 1903م تألفت من مفوض ورشطي ثم اس��تحدثت
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يف عام 1907م وظيفة (مأمور اجلندرمة) توالها ضابط برتبة مالزم.
ج -قض��اء ال��رزازة :تم تش��كيل ه��ذا القض��اء وربطه بس��نجق كرب�لاء عام

1875م ،وكان قضا ًء عش��ائري ﹰا رصف ﹰا من الدرجة الثالث��ة ،ومنطقة الرزازة عبارة

عن أرض واس��عة تقع ش�مال كربالء عملت الدولة العثامنية عىل ﺇجياد االس��تقرار
فيها عن طريق توطني القبائل الكبرية داخلها ،فمنحت ﺇدارهتا إىل شيخ قبيلة عنزة
(فه��د بك اهلذال) يف حماولة منها إلظهار ق��وة احلكومة يف املنطقة والوقوف بوجه

التمردات العش��ائرية األخرى املعارضة هلا ،لكن الطابع العش��ائري كان سائد ًا يف
التعامل أكثر من اجلانب اإلداري.

 -2النواحي:
أ -ناحية املسيب :كانت هذه الناحية عبارة عن بلدة قديمة تتبع سنجق كربالء

من��ذ عام  1877م ،وكان معظم مديرهيا من األتراك ،وجاءت أمهيتها كوهنا حمطة

املارة عربها إىل العتبات املقدسة لتوسطها بني بغداد وكربالء،
الس�تراحة القوافل ّ
وبمرور الس��نوات توسعت املدينة بسبب مرور هنر الفرات فيها وأصبحت شبيهة

باملين��اء ،إذ كان ي��رد إليها التجار من مناطق خمتلف��ة ،وأضحت جوانب النهر فيها
مرايس للسفن ووسائط النقل النهرية.
َ

ب -ناحية ش��فاثية (ش��فاثا) :بلدة قديمة تقع عند نقطة التقاء الطرق التجارية

يف البادية اجلنوبية الغربية ،وظهرت أوىل اش��ارات هلا يف القرن السادس امليالدي،
ك�ما ورد ذكره��ا يف عدد من كتب البل��دان العربية ،وأقامت فيه��ا أرسة (آل فائز)
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احلس��ينية بع��د اهني��ار الدولة العباس��ية ،وه��ي م��ن األرس التي أصبح ع��د ٌد من

أفراده��ا (نقباء) ع�لى مدينة كربالء يف القرون الالحقة وكان��وا يمتلكون يف ناحية
ٍ
أراض زراعية وقرى عديدة ،كام تو َّطنت يف هذه املنطقة قبائل عربية كثرية
ش��فاثة

أصبحت يف عهد التش��كيالت اإلدارية تابعة لس��نجق كربالء عام  1877م ،وقد

ُاس��تحدثت الناحية بعد اندثار مدينة (ع�ين التمر) التي تقع غرهبا يف منطقة (أمحد

بن هاشم) إ ْذ كانت شفاثا تابعة إىل هذه املدينة قبل أربعة قرون..
اخلامتة :

يتضح مما سبق َّ
أن مدينة كربالء كانت تتمتع بأمهية كبرية للدولة العثامنية التي

بذلت جهود ًا كبري ًة من أجل تأمني االستقرار فيها ،لكن ذلك كان يتعلق بمصالح
الدول��ة حصـر ﹰا وليس ملصالح األهايل ،ومع ذلك حاول بعض والة بغداد حتديث
املدين��ة والتقرب إىل س��كاهنا ،وكان من أمههم الوايل مدحت باش��ا املصلح الذي

وطور مؤسس��اهتا احلكومية وعاقب بعض موظفيها الفاسدين،
حوهلا إىل سنجق ّ
ّ

لك��ن املدين��ة ظلت تع��اين من التأخ��ر واإلمه��ال يف الكثري من اجلوانب والس��يام
اخلدمات البلدية ،ولعل ذلك يعود إىل أن الدولة العثامنية بش��كل عام كانت دولة

متخ ّلفة عن بقية دول العامل يف تلك املرحلة ،كام َّ
أن السياس��ة اإلدارية العثامنية جتاه

الواليات والسناجق واألقضية والنواحي كانت تعاين من خت ُّبط إداري كبري ،وكان

اختاذ القرارات يف هذا املجال بشكل ارجتايل أو ألهداف مرحل َّية ومصلحية ضيقة

ٍ
بش��كل جيل جتاه مدينة
م��ع عدم وج��ود تنظيم إداري محُ كم ،واتضح هذا التخ ُّبط

مرة يتم حتويلها إىل س��نجق بدون أقضية ونواحي وبعدها بس��نوات
كربالء فنرى ّ
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قليلة يتم ارجاعها قضا ًء ثم إىل سنجق مرة أخرى تتبعه أقضية ونواحي وتكررت

ه��ذه القرارات اإلدارية لعدة مرات يف س��نوات غري متباعدة ،فكان له أثر ًا س��لبي ًا
كبري ًا عىل املدينة وسكاهنا.

بعد ذلك قدم الدكتور حممد مهدي بحثه املوسوم
واقعة كربالء يف مصنفات القايض النعامن املغريب ( ت363ﻫ )
ج��اء يف مقدمته :كانت واقعة كربالء واستش��هاد اإلمام احلس�ين –-

حدث ًا بارز ًا يف التاريخ اإلس�لامي واإلنس��اين ،ترك آثاره عىل النواحي السياس��ية

والعسكرية والفكرية واالجتامعية يف التاريخ اإلسالمي ،مما و ّفر الدافع لعدد كبري

من املصنِّفني أن يتناولوا هذا احلدث التارخيي يف كتب مستقلة أو يف ثنايا مصنَّفاهتم

رسد ًا أو حتلي�لاً ،وكان من هؤالء القايض أيب حنيفة النعامن املغريب ،الذي ُيعدُّ من
ِ
نشوئها.
كبار علامء املذهب اإلسامعييل ،ومن ُدعاة الدولة الفاطمية عند
تن��اول القايض النعامن هنضة اإلمام احلس�ين  --من��ذ بداياهتا ،فتحدث

ع��ن عالقة اإلمام بالس��لطة األموية قب��ل توجهه إىل العراق ،ثم تناول مس�يره إىل
الع��راق ،ولقاءه باحلر بن يزيد الرياح��ي ،كام تناول أحداث كربالء يف يوم العارش
من املحرم احلرام ،وبيان أس�ماء من استش��هد مع اإلمام احلسني  ،--وقضية

احلزن عىل اإلمام احلسني .--

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

253

املقدمة:
تن��اول الق��ايض النع�مان يف ثناي��ا مصنفات��ه التارخيي��ة حي��اة اإلمام احلس�ين ـ

وهنضته املباركة واستش��هاده ،فقد حتدث عن قضية اإلمام احلس�ين ـ يف

أربع��ة م��ن مصنفات��ه ه��ي :رشح األخب��ار ،املثالب واملناق��ب ،كت��اب املجالس
واملسايرات ،واألرجوزة املختارة ..

ونستش��ف من خالل ما كتبه أنه كان عىل دراية كاملة بتفاصيل هذا احلدث

التارخيي ،فكتب عن أمهية ش��خصية اإلمام احلس�ين ـ  ،وعالقته بالنبي حممد

ـ صىل اهلل عليه وآله وس�� ّلم ـ ومدى قربه منه وتع ّلقه به ،كام بني إخبار النبي ـ صىل

اهلل علي��ه وآل��ه وس�� ّلم ـ عماّ يقع لإلمام احلس�ين ـ يف صعي��د كربالء ،وعالقة
اإلمام احلسني بالسلطة األموية قبل أن ييل يزيد احلكم ،كام حتدث عن مسري اإلمام
احلسني ـ إىل العراق ،وموقف أهل الكوفة ،والوقائع التي حدثت يوم العارش

من حمرم  ،وأس�ماء بعض من استش��هد معهـ  ،وتناول قضية االلتباس يف اسم
من ُاستشهد من أبناء اإلمام احلسني  --يوم العارش.

ومم��ا الريب فيه إن ما أورده القايض النعامن حول واقعة كربالء يم ِّثل وجهة

نظر العقيدة اإلس�ماعيلية ،وهي يف بداية نش��وء دولتها ( الدول��ة الفاطمية ) كون

ّ
س��خروا جهودهم
الق��ايض النع�مان من أبرز رجاالهت��ا وقضاهت��ا ودعاهتا .وممّن

وفكرهم يف خدمة الدعوة اإلس�ماعيلية ،والدول��ة الفاطمية ،وبرز يف جمال الفكر
الفقهي واألصويل وجمال الفكر الكالمي والفلسفي وحتى يف املجال الصويف.
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القايض النعامن نبذة عن سريته ومكانته العلمية-:
ه��و أب��و حنيف��ة النعامن ب��ن حممد ب��ن منصور بن أمح��د بن حي��ون التميمي

املغريب القريواينُ .ل ِّقب بعدد من األلقاب منها :القايض ،واإلس�ماعييل ،واملغريب،
والقريواين ،واملـرصي ،واملقرئ نسبة إىل احلرفة كام ُكنِّي ( بأيب حنيفة) ملامثلة اسمه

الس��ني ،لكي يضاهي الفاطميون به أبا
ولقبه أليب حنيفة النعامن صاحب املذهب ُّ
حنيفة فقيه الدولة العباسية.

جاءت األقوال يف حتديد والدته متضاربة فكوهتايل قدّ ر ميالده يف سنة 259هـ

 873 -م ،وخالف��ه كث�ير من الباحثني منهم الباحث آص��ف فيـيض الذي قال إنّه

ولد يف العـرش األواخر من القرن الثالث اهلجري  -التاس��ع امليالدي ،أما الباحث

اإلسامعييل مصطفى غالب فقد حدَّ د تاريخ والدته بسنة 302هـ 914 -م.

نش��أ يف مدينة سوس��ة يف بواكري حياته ،وكان والده مالكي ًا ،ثم اعتنق املذهب

الش��يعي ومات متسرت ًا عىل ذلك .فنش��أ أبو حنيفة النعامن عىل ما كان عليه والده،

ث��م ارتبط باخللفاء الفاطميني فخدم عبيد اهلل امله��دي ،وعني يف أول أمره قيماِّ ً عىل

مكتب��ة القصـ��ر و ُانيطت به مهم��ة اإلرشاف عىل مجيع الكتب وضمه��ا إىل املكتبة

العام��ة ،ثم خ��دم القائم واملنصور ب��اهلل ،ويف عام  337ه اس��تقضاه املنصور عىل
املنصورية التي بناها عام  337ه  ،واملعز لدين اهلل ويف زمنه قويت ش��وكة النعامن
للوصلة املتبادلة بينهام قبل اخلالفة.

ك�ما َّ
س��هلت له الوص��ول إىل أعىل املرات��ب يف الدولة
ق��وة عالقت��ه با ُملعز َّ
أن ّ

الفاطمية ،وجعلته من أقطاب الفكر اإلس�ماعييل ويف هذا العهد بلغ املؤلف مبلغ ًا

عظي ًام من الثراء حيث يقول عن ملك له  (( :فبلغ كراؤه يف الس��نة نحو ًا من مائتي
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دينار )) ،كام أنه يف هذا العهد كتب ونشـر كتبه وتصانيفه.
يف شهر رمضان من عام  362ه انتقل املعز إىل مصـر وأصبحت قاعدة اخلالفة

الفاطمي��ة ،وصحب��ه املؤلف إليها حيث وصفه اب��ن زوالق ( ت  387ه ) بقوله:
((القايض الواصل معه من املغرب أبو حنيفة حممد الداعي )).

فبعد وصوله إىل مـرص مع اخلليفة ا ُملعز الفاطمي سنة 362هـ 972 -م ،تويف

بعد عام من وصوله يف مجادي اآلخرة س��نة 363هـ 973 /م ،وقيل يف مس��تقبل

رجب س��نة ثالث وستني وثالثامئة بمـرص .أما مكانته العلمية فقد أشاد هبا أغلب

م��ن ذكره من املصنف�ين ،وممن ذكره الداع��ي إدريس (ت832ه��ـ1467/م) ((
إن��ه كان ذا مكانة علمي��ة رفيعة جد ًا قريبة من األئمة ،وأن��ه كان دعامة من دعائم

الدع��وة )) .ويق��ول ابن خلكان ،نق ً
ال عن املس��بحي ( ت420ه��ـ1029 -م) يف

تارخيه قائالً(( :كان من أهل العلم والدين ما ال مزيد عليه ،وهو من أش��هر فقهاء

وأعزهم س��ادة ،وأخصبه��م قرحية )) .ووصفه اليافعي
عصـره ،وأكثرهم انتاج ًاَّ ،

قائالً (( :كان من أوعية العلم والفقه والدين )).

ومل يقتصـ��ر نش��اط القايض النع�مان الفكري عىل جانب واحد بل س��اهم يف

خمتل��ف فروع املعرفة الت��ي أغنت املكتبة الفاطمي��ة من الفقه والعقي��دة والتأويل

والتاري��خ والوعظ وق��د ورد يف كتاب «مصادر األدب اإلس�ماعييل» ملؤلفه (بونا
واال)  62كتابا ًمن تأليفات النعامن بعضها مفقود ،وبعضها ُأتلف قصد ًا وانتقام ًا.
وق��د اس��تفادت الدع��وة اإلس�ماعيلية بكث��رة مؤلف��ات أيب حنيف��ة يف الفقه

اإلس�ماعييل ،يف املناظرة والتأويل ،العقائد والس�ير ،التاريخ و الوعظ وغري ذلك،
وأهم هذه الكتب (دعائم اإلسالم) ،كتاب افتتاح الدعوة ،وهو كتاب تارخيي أ ّلفه
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أخبار اخللفاء الفاطميني
س��نة  346هـ  ،وكتاب (املجالس واملسايرات) وفيه جمَ ع
َ
يف املغرب ،وكتاب اختالف أصول املذاهب واإليضاح ،ورشح األخبار يف فضائل
األئمة األطهار ،واملناقب واملثالب ،واألرجوزة املختارة وغريها من املصنّفات.

أوالً  :دواع��ي النهضة ومس�ير اإلمام احلس�ين  --يف مصنفات القايض

النعامن:

بينّ القايض النعامن أن أس��باب الثورة احلس��ينية مل تكن وليدة يومها بل تعود
إىل الصـ��راع بني النبي حممد -صىل اهلل عليه وآله وس��لم -ومـرشكي قريش وعىل

رأس��هم أيب سفيان يف بداية الدعوة اإلس�لامية ،واإلمام احلسني هو الوريث خلط

النب��وة ال��ذي كان امت��داده اإلمام عيل واإلمام احلس��ن واإلمام احلس�ين -عليهم
السالم ،-أما خط الكفر والنفاق فيبتدئ بأيب سفيان وامتداده معاوية ويزيد ،فأما
ُ
رس��ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وس��لم -أباه وج��ده  ..ومن لعنه
يزي��د فقد لعن

رس��ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -فقد لعنه اهلل ،ومن لعنه اهلل أصاله جهنم
وساءت مصري ًا  ..وكان مع ذلك من سوء احلال عىل ما ال ُيشك فيه وال ُيدفع عنه،
وعىل ما كان عليه أبوه وجدّ ه من إظهار اإلس�لام واعتقاد الكفر .وقد ُذكر رسول

اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -يوم ًا عنده فقال:
�ي
َ
ت�ل�اع���ب ب���ال�ب�ر ِّي���ة ه��اش��م� ٌّ

ٍ
��اب
ب�لا
وح���ي أت����ا ُه وال ك���ت� ُ

()66

وبع��د وفاة اإلمام احلس��ن  --وبروز نوايا معاوية الس��تخالفه وجعله

ولي ًا للعهد تعاظم دور اإلمام احلس�ين املع��ارض هلذه اخلطوة التي لقيت معارضة
( ((6عيل بن احلسني املسعودي ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر ،حتقيق يوسف أسعد ،ط (،3بريوت:
دار االندلس ، )1987 ،ج ، 3ص .228
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من قبل املسلمني ولقيت استنكارا شديد ًا من قبل الصحابة ،فقال بعضهم :جعلها

معاوية هرقلية.

وقال اإلمام احلسني بن عيل فيه (( :ويل يزيد رقاب املسلمني وهو غالم

يشـرب الشـراب ويلعب بالكالب ))(.((6

وي��ورد القايض النع�مان رواي ًة تتحدث عن دخول اإلمام احلس�ين  وعبد
ٍ
حلاجة لعبد اهلل ب��ن جعفر عند يزيد وكان
اهلل ب��ن جعفر ع�لى يزيد يف زمن معاوية

ذلك يف مكة أثناء موس��م احلج فوجداه يش��ـرب اخلمر وعن��ده املغنّون وكان أبوه
نصبه حينها ولي ًا للعهد ،فقال له اإلمام احلس�ين ُ (( :أعطي اهللَ عهد ًا لئن
قد ّ
ش��هدت عليك
األمر إليك وأنا يف احلياة ال أعطيتك إلاّ الس��يوف بعد أن
ُ
خل��ص ُ
هبذا املشهد ))(.((6

ث��م يروي الق��ايض النعامن ما فعل اإلمام احلس�ين  بعد هالك معاوية،

ّ
ويلخصه��ا بأنه بلغه فس��اد يزيد بالعراق ،فخرج من املدين��ة بأهله وولده .فيكون
الق��ايض هن��ا قد ترك إيراد أح��داث مهمة حدثت لإلمام احلس�ين يف املدينة ،منها
امتناع��ه عن البيعة ح�ين طلب وايل املدينة األموي منه ذل��ك ،وموقف مروان بن

احلكم من امتناع اإلمام احلسني .

ثم يصف حترك اإلمام احلسني  ويف ذلك يقول:
«وقام اإلمام احلس�ين  باإلمامة ودعا إىل نفس��ه ،واعتقد املؤمنون إمامته،

وم��ات معاوية -لعنه اهلل -وق��ام يزيد -لعنه اهلل -مقامه ،وبلغته أخبار احلس�ين،
( ((6ابن عساكر  ،املصدر السابق  ،ج ، 65ص 407
( ((6املصدر نفسه

258

مركز تراث كربالء

فتواع��داه وبلغ ذلك احلس�ين  --وبلغه فس��اد يزيد يف الع��راق ،فخرج من

حجه
املدينة بأهله وولده ومن َّ
خف معه من أهل بيته وبدأ باحلج فحج ،فلام قىض َّ

توجه إىل العراق»(.((6

وهن��ا وقع الق��ايض النعامن يف خطأ كبري حني قال ّ
إن اإلمام احلس�ين --

خرج إىل العراق بعد ْ
حجه ،وهذا خالف املتواتر ،كام يش�ير يف روايته أن
أن قـىض ّ
اإلمام احلس�ين --خرج إىل العراق ّملا بلغه فساد األوضاع فيه ،دون أن يشري

إىل رسائل أهل الكوفة تدعوه إىل القدوم عليهم وتعده النـرصة.

الناس بحال احلسني وإقامته بمكة ،اجتمعت
قال اخلوارزمي( « :((7و ّملا علم ُ

الشيعة بالكوفة يف منزل سليامن بن رصد اخلزاعي ،فلماّ تكاملوا يف منزله قام فيهم
النبي فصىل عليه ،ثم ذكر أمري املؤمنني ومناقبه
خطيب ًا ،فحمد اهللَ وأثنى عليه وذكر َّ

وترحم عليه  ،ثم قال :يا معشـر الشيعة إنكم علمتم َّ
أن معاوية قد هلك فصار إىل
َّ
ربه وقدم عىل عمله وس��يجزيه اهلل تعاىل بام قدّ م من خري ورش ،وقد قعد بموضعه
ابنُه يزيد ،وهذا احلسني بن عيل قد خالفه وصار إىل مكة هارب ًا من طواغيت آل أيب

سفيان ،وأنتم شيعته وشيعة أبيه من قبله وقد احتاج إىل نـرصتكم اليوم ،فإن كنتم

تعلمون أنَّكم نارصوه وجماهدوا عدوه فاكتبوا إليهْ ،
وإن خفتم الوهن والفشل فال

عدوه ونقتل أنفسنا
تغروا الرجل من نفسه .فقال القوم :بل نؤويه وننـرصه ونقاتل َّ
َّ
دونه حتى ينال حاجته .فأخذ عليهم سليامن بن رصد عىل ذلك عهد ًا وميثاق ًا أنهَّ م

ال يغ��درون وال ينكثون ،ثم قال :فاكتبوا إلي��ه اآلن كتاب ًا من مجاعتكم أنَّكم له كام
( ((6الق��ايض نع�مان  ،املناق��ب واملثال��ب  ،حتقي��ق ماج��د العطي��ة  ( ،ب�يروت  :مؤسس��ة األعلمي
للمطبوعات ، ) 2002 ،ص . 287
( ((7احلافظ اخلوارزمي  ،مقتل احلسني  ،حتقيق حممد الساموي  ( ،قم  :دار أنوار اهلدى  1418 ،هــ)،
ج ، 1ص. 193
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ذكرتم وس��لوه الق��دوم عليكم فقالوا :أفال تكفينا أن��ت الكتاب؟ قال :بل تكتب

إليه مجاعتكم .فكتب القوم إىل احلسني».

ث��م يتح��دث الق��ايض النعامن عن خرب مس��لم فيوجزه بأن اإلمام احلس�ين ـ

ق��د أرس��له إىل الكوفة ّ
وأن مجاعة من أهلها قد بايع��وه ،فقبض عليه ابن زياد
وص َلبه.
فقتله َ

وه��ذا خ�لاف ما ذكره املؤرخون من َّ
أن مس��ل ًام ـ قاتل أتباع ابن زياد ومل
ٍ
حفرة حفروها ،كام َّ
أن ابن زياد مل يصلب مسل ًام
يقبضوا عليه إلاّ بعد أن أوقعوه يف
بل أمر بقتله أعىل القرص ورميت جثته من هناك(.((7

و َيذكر القايض النعامن َّ
أن احلر عرض للحسني  يف كربالء وهذا خالف

م��ا ورد يف الرواي��ات الصحيحة ،م��ن َّ
أن اإلمام احلس�ين ـ  لقى احلر بـ(ذي
حس��م)  ..ينقل الطربي :إهنم س��اروا م��ن رشاف فإذا برجل ق��ال :اهلل أكرب فقال

احلس�ين:--اهلل أكرب ،ما كبرّ ت؟ قال :رأيت النخل ،فقال األسديان :إن هذا
امل��كان م��ا رأينا به نخلة قط ،فقال احلس�ين  فام تريان��ه رأى؟ قلنا :تراه رأى
هوادي اخليل :فقال وأنا واهلل أرى ذلك ..أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله يف ظهورنا
ونس��تقبل القوم من ٍ
وجه واحد؟ فقلنا له :بىل ،هذا ذو حس��م إىل جنبك متيل إليه
ٍ
بأبنية
س��بقت القوم إليه فهو كام تريد ،فرتك احلسني --فأمر
عن يس��ارك فإن
َ

فـضرُ بت ،ويف هذه املنطقة التقى احلر بن يزيد باحلسني حينام أرسله بن زياد لصدِّ ه

ومعه ألف فارس ،وجاء القوم حتى وقف هو وخيله مقابل احلسني.((7(--
( ((7ابن األثري  ،املصدر السابق  ،ج ، 3ص. 500
( ((7الطربي ،املصدر السابق  ،ج ،5ص .400
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كام أورد واعتمد القايض النعامن الروايات الضعيفة عند ذكره للروايات التي

سبقت معركة الطف:

وملا تواقف أصحاب احلسني ـ وأصحاب عمر بن سعد بالطف قال هلم

احلسني ـ  (( :((7(ما تريدون منا ؟)) .قالوا :نريد قتالك .قال (( ولمَِ ؟)) قالوا:

جئت لتفس��دَ أه��ل هذا املـِرص – يعنون الكوفة – ع�لى أمري املؤمنني –يزيد
ألنك َ
جئت لذلك )) .قالوا :بىل ،وانته��ى إىل أمري املؤمنني َّ
أن قوم ًا
اللعني-ق��ال (( :م��ا ُ

منه��م كاتب��وك عىل ما يبايعونك .وقيل :إن ذلك افتع��ل عليهم  .قال (( :فإن كان
ذلك فأنا أنرصف إىل املدينة )).

فكتب��وا إىل عبيد اهلل بن زي��اد بقوله فقال :اآلن ّملا علقته أيدينا ندعه؟ ال واهلل

إلاّ أن يأيت إيل عىل حكمي فأنفذ فيه ما رأيته ،فقالوا له ذلك فقال :فأنا أمضـي إىل
يزيد حتى أضع يدي يف يده ،فأبوا عليه(.((7

وهذا مما ال يناس��ب ش��خص اإلمام احلس�ين ـ  ،وال مقامه وال ما و ّطن

عليه نفس��ه من اإلق��دام عىل الثورة ،منذ أول خروجه م��ن املدينة ُمصدق ًا ملا أخرب

به رس��ول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وس��لم ـ عن أمر استش��هاده يف كربالء ،مضاف ًا

إىل م��ا ورد من إنكار ش��هود العيان يف يوم كربالء هلذا اخل�بر .قال أبو خمنف :فأما
فخرجت
عبدالرمحن بن جندب فحدثني عن عقبة بن سمعان قال صحبت حسين ًا
ُ

معه من املدينة إىل مكة ومن مكة إىل العراق ومل أفارقه حتى ُقتل وليس من خماطبته
الناس كلمة باملدينة وال بمكة وال يف الطريق وال يف العراق وال يف عس��كر إىل يوم
( ((7القايض النعامن  ،رشح االخبار يف فضائل األئمة االطهار  ،ط ( ، 2بريوت  :منشورات األعلمي
للمطبوعات  ، ) 2006 :ج ، 1ص. 41
( ((7القايض النعامن  ،رشح االخبار  ،ص . 149
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مقتل��ه إلاّ وقد س��معتها أال واهلل ما أعطاهم ما يتذاك��ر الناس وما يزعمون من أن
يضع يده يف يد يزيد بن معاوية ،وال أن يس�ّي�رّ وه إىل ثغر من ثغور املسلمني ،ولكنه
قال دعوين فألذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري من أمر الناس.
ثاني ًا  :أحداث معركة كربالء :
«وكان احل��ر ب��ن يزيد احلنظيل ق��د جاء قبل عمر بن س��عد يف عس��كر ،فوافق

احلس�ين ثم حلق به عمر بن س��عد يف عس��كر آخر ،فقال احلر لعمر بن سعد :واهلل

لو س��ألنا مثل هذا الرتك والديلم ملا وسعنا قتاهلم ،فاقبلوا ذلك منه .قال عمر :قد
احلر وج َه فرس��ه
أمرن��ا األمري – يعني عبيد اهلل بن زياد -بأمر ال نخالفه .فضـرب ُّ
إىل احلسينـ وكان معه حتى قتل مع أصحابه.

وأورد القايض النعامن عد َد من ُقتل من أصحاب احلسني ـ يف يوم كربالء:
أمر عبيد اهلل بن زياد ،وأنه قتل مس��لم بن
وكان احلس�ين ـ ملا انتهى إليه َ

وتفرقوا ،مجع أصحابه
عقيل بسببه وجهز العساكر إليه ،وأن شيعته بالكوفة خانوا ّ
أحب منكم االنصـراف فلينصـرف فانصـرف عنه عامة
فأعلمهم اخلرب وقالَ :من َّ

يبق معه إلاّ أقل من س��بعني رج ً
ال رضوا باملوت معه حتى قتلوا
من كان معه ،فلم َ
عن آخرهم(.((7

وقائع املعرك��ة ال يذكر كيفية استش��هاد أنصار
وح�ين يذكر الق��ايض النعامن
َ

اإلمام احلس�ين وخطبهم التي أس��معوها أعداءهم بل انتقل مبارشة إىل استشهاد
( ((7القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص . 306
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ع�لي األكرب ـ ثم يورد عدد ش��هداء كربالء ،كام يق��ع يف خطأ فادح حني حيدِّ د

عدد من قتل من اجليش األموي .يقول « :وكان مجيع من ُقتل من أصحاب احلسني

ـ ومن أخوت��ه وبنيه وأهل بيته الذين قتلوا معه اثنني وس��بعني رجالً ،و َقتلوا

من أصحاب عمر بن سعد يف املعركة ثامنية وثامنني رج ً
ال سوى من أدركته اجلراح

بعد ذلك فامت منها».

ثم يذكر أسامء من استشهد من أهل بيت احلسني ـ فيقول:
وكان مم��ن ُقت��ل م��ع احلس�ين ـ  م��ن بنيه :عيل بن احلس�ين قتل��ه مرة بن

منق��ذ بن النع�مان العبدي ،وعبد اهلل بن احلس�ين ،قتله هاين ب��ن احلضـرمي ،وأبو

بكر بن احلس�ين ،قتله ابن عقبة الغنوي .و ُقتل معه من ولد احلس��ن بن عيل بن أيب

طالب ـ  :عبد اهلل بن احلس��ن قتله حرملة الكاهيل بسهم ،والقاسم بن احلسن

قتل��ه س��عد بن عمرو بن نفي��ل األزدي .وقتل معه من أخوته م��ن ولد عيل بن أيب

طال��ب :العب��اس ،وكان يومئذ صاحب راية احلس�ين قتله زيد ب��ن ورقاء اجلنبي،
وكان العباس بن عيل ملا ُمنع احلس�ين املاء جعل حيمل عىل الناس فينفرجون حتى

يأيت الفرات ويأيت باملاء فيس��قي احلس�ين وأصحابه فسمي السقاء يومئذ ،قتل بني

الفرات ومصـرع احلسني ـ فثم قربه .وقطعوا يديه ورجليه(.((7

كام وقع القايض النعامن يف اضطراب يف متييز من ُقتل من أبناء اإلمام احلسني

يف كربالء هل هو عيل بن احلسني األكرب أم األصغر فيقول:

«وولد احلسني ـ صىل اهلل عليه ـ  :عليان األكرب واألصغر ،فأما عيل األكرب فقيل:

مرة وأمها ميمونة بنت أيب س��فيان» .بينام أورد
إنه قتل معه بالطف ،وأمه ليىل بنت َّ
( ((7القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص . 309
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يف املجالس واملسايرات قول املعز الفاطمي وع َّلق عليه:
ال كام ً
«فأما عيل بن احلس�ين فكان يوم أصيب احلس�ين ـ  رج ً
ال قد ولد له

أبو جعفر حممد بن عيل  ...وشهده أخوه عيل األصغر فقتل يف من قتل»(.((7

فهنا يطلق عىل عيل بن احلسني شهيد كربالء بأنه عيل األصغر بينام يف املناقب

واملثالب يقول َّ
إن الذي استشهد يف كربالء هو عيل األكرب:

السجاد بأنه عيل األصغر بقوله  « :ثم دعا احلسني
ثم يطلق عىل عيل بن احلسني
ّ
ٍ
علي ًا األصغر فعهد إليه ،وكان يومئذ علي ً
ثالث
ال قد أهنكته العلة ،وهو يومئذ ابن

وعرشين »(.((7

ث��م ي��ور ُد رواي ًة غريب ًة عن كيفي��ة أرس اإلمام زين العابدي��ن ـ مل ترد يف

املصادر اإلسالمية األخرى:

«فلام ُقتل احلسني وأصحابه ُأيت بعيل بن احلسني وهو ملا به من الع ّلة إىل عمر بن

سعد ،فلام رأى ما به تركه وأمر ألاّ يعرض له.قال عيل بن احلسني :فلام تركني عمر

بن س��عد -لعنه اهلل -بقي��ت مطروح ًا ملا يب ،وأتاين رجل من أهل الش��ام فاحتامين
ومضـى يب وهو يبكي وقال يل :يابن رسول إين أخاف عليك فكن عندي ،ومـىض
فكنت أقول
يب إىل منزل��ه ،فأكرم نُزيل وكان يبكي كلام دخل وكلام خرج ونظر إ ّيل،
ُ

يف نفيس :إن يكن أحدٌ عنده خري من هؤالء القوم فهذا الرجل.فلام رصنا إىل عبيد
اهلل بن زياد ُس��ئل عني فقيل :قد تُرك  ،و ُطلب��ت فلم ُأوجد ،فنادى مناديه :إال من
( ((7املصدر نفسه  ،ص . 210
( ((7القايض النعامن  ،املجالس واملسايرات  ،حتقيق الكبري القمي وآخرين  ( ،بريوت  :دار املنتظر :
بريوت  ، ) 1996ص . 76
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ِ
فليأت به وله ثالثامئة درهم ،فدخل عيل الرجل وهو يبكي
وجد عيل بن احلس�ين
وجعل يربط يدي إىل عنقي ويقول :أخاف عىل نفسـي يابن رسول اهلل إن سرتتك

عنهم أن يقتلني ،وأخرجني فدفعني إليهم مربوط ًا وأخذ ثالثامئة درهم ،وأنا أنظر

إليه»(.((7

وع��ن إدخال اإلمام زي��ن العابدين والس��بايا إىل جملس يزي��د تتداخل حقائق

األح��داث ل��دى القايض النع�مان يف الروايات التي يوردها ،فهو ينس��ب حديث

الس��يدة زين��ب ـ  إىل اإلمام عيل بن احلس�ين ـ يف عدم ج��واز متلك وبيع

بنات الرس��الة ،ك�ما أورد الروايات الت��ي حتدثت عن ندم يزيد ع�لى مقتل اإلمام

احلس�ين ـ  ،ولكن��ه بينّ أن ندم يزيد كان ندم ًا كاذب�� ًا ،كام حتدث بأن الذي أمر
بإقامة مأتم احلسني ـ هو يزيد نفسه وإنه أمر نساءه بأن يبكني مع نساء احلسني
 وأه��ل بيته «فدخل يزيد اللعني عىل نس��ائه فق��ال :مالكن ال تبكني مع بنات

عمكن ،فأمره َّن أن يعولن معهن ».
ّ

إلاّ أن الق��ايض النعامن ينتقد موق��ف يزيد من ناحية ادعاء يزيد الندم فيقول:

«كان له إذ خافه عىل نفس��ه يف حبس��ه والتوثق منه ُبلغة عند نفس��ه ،ال أن ذلك له،
أعن��ي اللعني وال لغريه ،فيمن أوج��ب اهلل طاعته وأكد إمامته ،ولكنها ذحول بني
أمية بدماء اجلاهلية»(.((8

( ((7القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص307
( ((8املصدر نفسه  ،ص308 – 307
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ثالث ًا  :عدم رشعية حكم يزيد:
وي��رد الق��ايض النعامن عىل م��ن يرى عدم لع��ن يزيد بل يعت�بره إمام ًا ،وأن

اإلمام احلسني  --خارج عىل سلطة رشعية فيقول (( :ومل تكن ليزيد فضيلة

يس��تحق هب��ا اخلالفة عند خ��اص وال عام ،وكان��ت واليته ثالث س��نني قتل فيها

احلس�ين  ،--وتل��ك خطيئة من خطاي��اه مألت ما بني الس�ماء واألرض ومل

يرضها أحدٌ من املسلمني وال ممن يدين بدين اهلل ،والشك أحدٌ من املسلمني يف َّ
أن
َ

من قتل احلس�ين أو أعان عليه يف النار))  ...وقد ذكرنا قول رس��ول اهلل ـ صىل اهلل
سلم
عليه وآله وس��لم ـ لعيل وفاطمة واحلسن واحلس�ين صلوات اهلل عليهم ( أنا ٌ
ملن ساملتم وحرب ملن حاربتم)  ..وقول رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وآله وسلم ـ يف
احلس��ن واحلس�ين ( :من أبغضهام أبغضتُه ومن أبغضتُه أبغضه اهلل ومن أبغضه اهلل

أصاله جهنَّم وساءت مصريا فأوجب النار يف بغضهام فكيف بقتلهام)(.((8

ويستطرد القايض النعامن بإيراد األدلة عىل ذلك كسبيه لنساء آل البيت ـ عليهم

السالم ـ وجتهيزه اجليوش وبعثه هبا إىل املدينة املنورة لتستبيحها ،فأباحها ثالثة أيام

سارت جيوش يزيد إىل مكة ورضبت الكعبة
يقتل فيها الرجال ويسبي النساء ،ثم
ْ
باملنجنيق فاحرتقت
أستار الكعبة وسقط سقفها(.((8
ُ

ويتحدث عن إظهار يزيد لش��ـرب اخلمر واملعازف وإباحته املحارم وتعطيل

األح��كام .كام يرى الق��ايض النعامن َّ
أن من يرى جواز اس��تحالل يزيد لدم اإلمام

احلس�ين  --كونه إمام ًا رشعي ًا للمسلمني فهو من مجلة قاتليه ،فهؤالء حزب
( ((8القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص308
( ((8املصدر نفسه  ،ص . 309
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و َمن َي َتوَلهَّ ُم ِّمنك ُْم َفإِ َّن ُه ِمن ُْه ْم
اهلل ورسوله ومن توالهم فهو منهم لقوله عز وجل َ
ني ﴾  :51سورة املائدة.
ۗ إِ َّن اللهََّ اَل يهَ ْ ِدي ا ْل َق ْو َم ال َّظالمِِ َ

كام يرى القايض النعامن ّ
أن من يرون يزيد إمام ًا بالرغم من اعرتافهم بس��وء

حاله لزعمهم َّ
الفاجر يكون إمام ًا ،يردون قول رس��ول اهلل -صىل اهلل عليه وآله
أن
َ

وس��لم ( : -يؤمكم أفضلكم وإمام القوم وافدهم إىل اهلل ) ويزيد عىل هذا أفضل

م��ن هؤالء الذين ائتمروا به عىل س��وء حال��ه ،وهو وافدهم وقائده��م إىل نار اهلل

وغضبه ولعنتهم بتوليهم إياه ،وهو من األئمة الذين ذكر اهلل عز وجل أهنم يدعون

إىل النار(.((8

بعد ذلك جاءت املداخالت والتعقيبات واالستفس��ارات من السادة احلضور

وموضح ًا تارة أخرى.
فأجاب عنها الباحث جميب ًا تار ًة
ّ

( ((8القايض النعامن  ،املناقب واملثالب  ،ص . 294

الندوة ال�ساد�سة ع�شرة
املقد�سة
«ملحات تاريخية عن حوزة كربالء ّ
قراءة يف ِ�س رَي رجاالتها يف مرحلتي
والريادة»
الت�أ�سي�س ِّ
 26جمادى الأول 1437هـ املوافق � 5آذار 2016م
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العلم ُّ
ال خيف��ى عىل أح��د َّ
أجل الفضائ��ل ،وأرشف املزايا ،وأثمن ما يتحىل
أن
َ

به اإلنس��ان ،فهو أس��اس احلضارة ومصدر أجماد األمم وعنوان س��موها وتفوقها
وخزان العلم،
يف احلياة ،ورائدها إىل الس��عادة األبدية ،والعلامء هم ورثة األنبياءّ ،

ودع��اة احلق ،وأنصار الدي��ن ،هيدون الناس إىل معرف��ة اهلل وطاعته ،ويوجهوهنم

وجهة اخل�ير والصالح ،ومن أجل ذل��ك تظافرت اآليات واألخب��ار عىل تكريم

العلم والعلامء ،واإلشادة بمقامهم الرفيع.

وم��ن هذا املنطلق اهتم مركز تراث كربالء بدراس��ة املس��ار التارخيي حلوزة

كربالء وانعكاس��اهتا عىل الصعيد الفكري والس��يايس يف تاري��خ العراق والدول
املجاورة ،فجاءت هذه الن��دوة بتاريخ  26مجادى األول 1437هـ املوافق  5آذار

2016م مصداق�� ًا هلذا االهت�مام فقدّ مها عىل قاع��ة كلية الرتبية للعلوم اإلنس��انية

يف جامع��ة كربالء أ.م.د عيل طاهر احليل الذي س��لط يف بحثه الض��وء عىل املنابع
األساس��ية يف تبلور املدرسة الدينية يف كربالء املقدس��ة وأبرز رجاالهتا الذين آلوا

ع�لى أنفس��هم إلاّ ْ
أن يتصدّ وا لقيادة األمة يف أصعب أدواره��ا التارخيية ،متفاعلني

مع حميطهم الس��يايس والفكري .مش��كّلني بذل��ك حرك ًة رائ��د ًة ذات معامل فريدة
قوامه��ا االجتهاد والركون إىل العق��ل ،امتدّ صداها للعامل أمجع ،كان ملدينة كربالء
املقدسة قصب الس��بق يف احتضان رجاالهتا األفذاذ ،وقد اختار الباحث احلديث

عن رجاالت مدينة كربالء املقدس��ة منذ البدايات األوىل لتأس��يس حوزهتا وحتى

منتصف القرن العرشين.

تأ ّل��ف البحث م��ن مقدمة وحمورين تارخييني ،بينّ األول منهام مس��ار نش��وء
تطورها منذ نشأهتا وصوالً إىل العصـر احلديث ،فيام تناول
احلوزة العلمية وأدوار ّ
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الث��اين أبرز رجاالت احل��وزة يف العصـر احلديث مع التعريج ع�لى أبرز املحطات
ث��م خامتة توضح أبرز ما
الت��ي أثروا م��ن خالهلا عىل املجتمع وتفاعالته املختلفةّ ،

توصل إليه الباحث من استنتاجات.

والريادة):
احلوزة العلمية يف مدينة كربالء املقدسة (مرحلة التأسيس ِّ

احل��وزة لغ ًة هي امل��كان الذي حيوز فيه طلب��ة العلم عىل العل��وم التي تفردت

بتدريس��ها تلك األماكن من علوم أهل البيت -عليهم الس�لام -التي اختص هبا

املس��لمون الش��يعة عىل وفق الفقه الش��يعي .ويف املعن��ى االصطالحي تعني ذلك
الكيان العلمي والبش��ـري ال��ذي يؤهل الطلبة لتحصيل وحيازة علوم الش��ـريعة

ٍ
علمي ومركز اشعاع يضـيء للناس
رصح
اإلسالمية .واحلديث عنها يضعنا أما َم
ٍّ

طريق اهلداية والفالح والسعادة ،فمن خالل تدريس علوم أهل البيت  تقدم

احل��وز ُة العلمي ُة النظا َم املتكامل حلياة اإلنس��ان ،وتن ِّظ��م العالقة بينه وبني ربه ،كام
تنظم العالقة بني اإلنسان كفرد وبني سائر أفراد املجتمع.

ارتبط��ت احل��وزات العلمي��ة والعل�ماء باملدن املقدس��ة ،حيث مراق��د األئمة

األطهار  ، وهي مس��ألة ليس��ت باجلديدة ،ألنن��ا إذا تتبعنا اجل��ذور التارخيية

للحوزة العلمية نجدها تصل إىل املس��جد ،وهو أول مكان ُبني عىل يد رس��ول اهلل
-صىل اهلل عليه وآله -ليش��كل بفضل دوره حمطة للعبادة والتفكُّر يف الدين وهذه

كانت البداية املباركة لدراسة العلوم الدينية ،وربام هي احلكمة اإلهلية بأن ال ينسى

مر التاريخ  ،بأنه إن�ما ال يطلب العلم ليس ليك��ون «عامل ًا « يكتنز
ع��امل الدي��ن عىل ِّ

العلم لنفس��ه ،بل عليه االس��تعداد ليكون حلقة الوصل بني اإلنسان العادي وبني
َ
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تعاليم السامء  ،وبكلمة أخرى أن يكون عامل ًا «رسالي ًا ».
كذلك احلال يف أرض كربالء املقدس��ة التي أصبحت بعد شهادة سبط رسول
ً
ملجأ
اهلل حمم��د -ص�لى اهلل عليه وآله  -اإلمام احلس�ين بن عيل ـ عليهم الس�لام ـ

لكل صاحب عقي��دة ِّ
وم�لاذ ًا ِّ
وكل داعية ح��ق وحقيقة  ..وقد أسس��ت بدايات

احل��وزة يف كرب�لاء املقدس��ة ابت��دا ًء باجت�ماع زائري األرضح��ة املباركة « مش��هد
اإلمام احلس�ين وش��هداء الطف ـ عليهم الس�لام»ـ  ،حتت خيمة عند السور الذي
بن��اه املختار الثقفي عام 65هــ آنذاك ،وقد اس��تمرت ه��ذه احلالة بحضور اإلمام

الس��جاد (95 -38هـــ) واإلمام الباقر(114-57هـ��ـ) واإلمام الصادق (-80

148هـــ عليهم السالم ـ ،حزن ًا عىل فاجعة اإلمام احلسني ـ  خاصة أثناء زيارة

يسافر إىل كربالء املقدسة ،فاكتسب ذلك
الناس لإلمام الصادق ـ  ،حينام كان
ُ
ِ
وقت
االجت�ماع بوج��وده رونق ًا ،مل��ا يلتقيه من حمدِّ ث�ين وفقهاء ش��يعة ،ومل
يمض ٌ

ٍ
أرض عامرة» ،وصارت مركز ًا من
طويل حتى «تبدَّ لت صحراء كربالء اجلافة إىل

املراكز العلمية والثقافية الشيعية ،كام رشع اإلمام الصادقـ  يف كربالء املقدسة
بتأسيس مدرسة وإن مل تكن بِ ِسعة مدرسته يف املدينة ،وذلك لقرب كربالء املقدسة

من مركز اخلالفة العباس��ية يف بغداد ،غري أهنا زخرت بعلامء وحمققني أثروا الفكر

اإلمامي بام جادت به يراعاهتم وألسنتهم.

القت مدرس��ة اإلم��ام الص��ادق  يف كربالء املقدس��ة إقباالً م��ن الفقهاء

واملحدثني والعلامء وفتن هبا الناس بجميع طبقاهتم ،وقد خاف أبو جعفر املنصور

العب��ايس (158-136هـ��ـ) أن يفت��ن ب��ه الناس من إقب��ال العل�ماء واحتفائهم به

وإكرامه��م له ،فبعث إىل أيب حنيفة يطلب منه مس��اعدته ،وتذكر املصادر التارخيية
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أن��ه « مل��ا أقدمه املنصور احل�يرة ،بعث إيل فقال :يا أب��ا حنيفةَّ ،
الن��اس قد ُفتنوا
إن
َ

فهيأت له أربعني مس��ألة ،ثم
بجعف��ر بن حمم��د ،فه ِّيئ له من مس��ائلك الصعاب،
ُ

بصـرت
جالس عن يمينه ،فلام
أتي��ت أبا جعفر(املنصور) وجعفر الصادق ـ ،
ُ
ٌ

مت وأذن يل فجلست
هبام دخلني جلعفر من اهليبة ما ال يدخلني أليب جعفر ،فس�� ّل ُ

ث��م التف��ت إىل جعف��ر ـ  ،فقال :يا أبا عب��د اهلل ،تعرف هذا ق��ال :نعم هذا أبو

حنيفة ،ثم أتبعها :قد أتانا ،ثم قال :يا أبا حنيفة ،هات من مس��ائلك تس��أل أبا عبد

فابتدأت أس��أله ف��كان يقول يف املس��ألة :أنتم تقولون كذا وك��ذا وأهل املدينة
اهلل
ُ

يقول��ون كذا وكذا ،ونح��ن نقول كذا وكذا فرب�ما تابعنا وربام تا َب َعن��ا ُ
أهل املدينة،

أتيت عىل أربعني مس��ألة ما أخر ُم منها مسألة ،ثم قال أبو
وربام خالفنا مجيعه حتى ُ

حنيف��ة أ ليس روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس »  ،وأن أحكام الفقه

الش��يعي اإلمامي املعروفة بالفقه اجلعفري أو املذهب اجلعفري منسوبة إىل اإلمام

جعفر الصادق ـ .((8(

ويف أي��ام اخلليفة العبايس املهدي (169-127هــ) ازدهرت مدرس��ة كربالء

املقدسة الدينية بعد ْ
أن جاءها اإلمام الكاظم ـ لزيارة قرب جده احلسني ـ ،

واستمر بقاء اإلمام الكاظم  يف كربالء املقدسة أكثر من سنتني ،ومل ُيقم يف دار
أبيه عىل هنر العلقمي ،وإنام بنى داره ومدرس��ته فيام بني حرم اإلمام احلسني وأخيه

أيب الفضل العباس عليهم الس�لام يف الش�مال الش��ـرقي منه وغرب حرم س��يدنا
العباس ـ  وتصدى اإلمام ـ  للتدريس ونشـر الفقه اإلسالمي واحلديث،
إذ كانت مدرس��ة اإلمام الكاظم ـ  امتداد ًا ملدرس��ة أبي��ه وجده فازدلفت إليه

( ((8ش��مس الدي��ن حممد بن امحد الذهبي ،س�ير اعالم النبالء ط( ، 9بريوت  :مؤسس��ة الرس��الة ،
،)1993ج،6ص.257
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ٍ
الش��يعة من ِّ
«زراف��ات ووحدان ًا» ،والت َّفت حوله مج��وع العلامء واملحدثني
فج
كل ٍّ
والرواة تستقي منه العلم وتنهل من معينه العذب ،وتروي عنه األحاديث.

ويف عه��د الدول��ة البوهيي��ة ازداد تواف��د العلويني من ذرية اإلمام موس��ى

كثري من طالب العل��م من األمصار املختلفة ،فكان
الكاظ��م  كام ارحتل إليها ٌ
العلم ُّ
حيت��ل جانب ًا مه ًام يف كربالء املقدس��ة .فتعقد حلقات أه��ل الفضل واألدب

الواس��عة بش��كل يدع��و إىل اإلعجاب ،وبذلك حازت كربالء املقدس��ة الرئاس��ة
العلمية منذ ذلك احلني ،ذلك عىل أثر نبوغ العامل الكبري املحدث الش��هري محيد بن
زياد النينوي .وهكذا ظلت كربالء املقدس��ة حتى مطلع القرن الرابع اهلجري ،إذ

متصـرت عىل عهد البوهييني الذين كان هلم ٌ
كبري يف تش��ييد هذا البلد املقدس
َّ
فضل ٌ
وعامرته وإحياء الرتاث العلمي وتشجيع احلركة العلمية فيه.

ويذك��ر َّ
بأن احلوزة العلمية ازدهرت يف كربالء املقدس��ة باجتامع الش��عراء

والفقه��اء واملحدث�ين الش��يعة ومن ينق��ل األحاديث ،حت��ى أضحت يومي�� ًا كـ «
س��وق عكاظ» ،مركز ًا لقراءة األش��عار البليغة من قبل ش��عراء الشيعة ،وذلك يف

أواخ��ر القرن األول والقرن الثاين بالتدريج ،وبحضور األئمة املوجودين ـ عليهم

الس�لامـ ،أصبح املكان اّ ً
حمل لتفس�ير القرآن ،ونقل احلديث ،ولعل أهم من برز يف

هذا املجال العالمة الشيخ عيل بن إبراهيم بن هاشم القمي (ت 329هـ941 /م)
وهو ٍ
راو وفقي ٌه و ُمفس��ـّر ومن أش��هر وأوثق رواة الشيعة وأبرزهم ،فقد نقلت عنه

املوس��وعات الروائية الشيعية بحدود ( )7140حديث ًا منها ( )6214حديث ًا نقلها
بطريق والده إبراهيم بن هاش��م ،ومن مجلة ما ذكر يف حقه من املرتمجني له ما قاله

النج��ايش «ب��أن عيل بن إبراهيم ش��خصية يطمئن هل��ا يف نقل الرواي��ات و يعتمد
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عليه��ا ،له إيامن ثابت و عقيدة صحيحة»( ،((8و كذلك أبو جعفر حممد بن يعقوب

الكلين��ي ،وإذ يصف��ه أحد علامء عصـ��ره بقوله «الكليني هو الش��يخ األجل قدوة

األن��ام ،ومالذ املحدثني العظام ،وم��روج املذهب يف غيبة اإلمامـ  ،أبو جعفر

حمم��د بن يعقوب بن إس��حاق الكليني الرازي امللقب ثقة اإلس�لام .أ ّلف الكايف

ال��ذي هو أج��ل الكتب اإلس�لامية وأعظم املصنف��ات اإلمامية وال��ذي مل يعمل
لإلمامية مثله».

استمرت احلوزة يف كربالء املقدسة ،يف تطورها الفكري والعلمي ،لتتحفنا

بم�يراث ثق��ايف مهم وغني ،ليبق��ى مرتبط ًا بعلامئن��ا ،متجه�� ًا إىل عصـرنا احلارض،

فش��كل مجلة من العلامء أمثال :الش��يخ املفيد (413-336هــ1022-948/م)

صاحب كتاب (اإلرش��اد يف معرف��ة حجج اهلل عىل العباد) ال��ذي يعترب أحد أهم

الكت��ب التارخيية لدى الش��يعة ،ويعد الش��يخ املفيد أحد أوائ��ل متكلمي اإلمامية

الذين وضع��وا اللبنات األوىل هلذا املذهب واس��تخدموا الدلي��ل العقيل يف جممل
األمور للداللة عىل صحة املذهب ،والشـريفان الريض (406-359هــ-969/

1015م) واملرتضـى(436-355هـ��ـ1044-966/م) ومها مفخرة من مفاخر

الع�ترة الطاهرة ،وإمام��ان من أئمة العلم واحلدي��ث واألدب ،وبطالن من أبطال

الدين والعلم واملذهب.

ويف األوقات التي تضطر فيها احلوزة إىل الركود واجلمود ،يتصاعد نش��اط

بع��ض العلامء الفاعلني ،ليعي��د إىل احلوزة ازدهارها املعهود ،ومنهم الش��يخ عامد
الدي��ن حممد الط��ويس املعروف بابن مح��زة (ت 598ه��ـ1202/م) أو أبو جعفر

( ((8أب��و القاس��م أمحد بن ع�لي النجايش  ،رجال النج��ايش  ( ،بريوت  :مؤسس��ة األعلمي للطباعة
والنرش  ،) 2001 ،ص. 382
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الثاين ،الذي اس��تطاع مجع الطلبة ،وعشاق العلم والفضيلة ،إىل احلوزة ،بتحقيقاته

العميقة ،ومهارته الرشيقة يف كل العلوم ،وقد وصفه الشيخ الفقيه احلسن بن عيل
حممد الط�بري ( من علامء القرن الس��ابع ) يف كتابيه الكام��ل البهائي ومناقب
ب��ن ّ

حجة اإلسالم عامد
الطاهرين بـ « الشيخ اإلمام  ،العالّمة الفقيه  ،نارص الشـريعةّ ،

حممد الطويس املش��هدي» وذك��ر من مصنّفاته
حممد بن عيل بن ّ
الدي��ن أبو جعف��ر ّ

كتاب (الثاقب يف املناقب).

استمر علامء اإلمامية يف متابعة الدرس والبحث يف مدينة كربالء املقدسة لتربز

منه��م نخبة جليلة أمثال الش��يخ عامد الدي��ن بن حممد الطويس أحد أبرز اس��اتذة
احلوزات الدينية يف كربالء املقدس��ة يف القرنني اخلامس والس��ادس اهلجريني وقد

أطل��ق عليه املؤرخون والعلامء والفقه��اء أوصاف ًا تدل عىل عظيم متكنه من العلوم

وعل��و منزلت��ه الفقهية فوصف��ه املؤرخون أن��ه كان «فقيه اإلمامية وش��يخ الطائفة
و ش��يخ الش��يعة»( ،((8يف ح�ين قال في��ه العلامء« ش��يخ اإلمامية ع��ارف باألخبار

والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب ومجيع الفضائل تنس��ب إليه ،صنف

يف ِّ
كل فنون اإلسالم ،وهو املهذب للعقائد يف األصول والفروع ،اجلامع لكامالت

النف��س يف العلم والعمل» ومن أبرز تصانيفه هي الوس��يلة ،الواس��طة ،الرايع يف
الشـرايع ،مسائل يف الفقه ومنتخب الدين(.((8

يف الق��رن الس��ابع اهلج��ري ،وس��عت احل��وزة العلمية يف كربالء املقدس��ة
( ((8حممد بن عيل االس�ترابادي  ،منتهى املقال يف حتقيق أحوال الرجال  ،حتقيق مؤسس��ة أهل البيت
(ع) إلحياء الرتاث  ( ،قم  :مطبعة ستارة  1422 ،هــ ) ،ج ، 6ص.20
( ((8عب��اس القم��ي  ،الكن��ى واأللق��اب  ( ،قم  :مؤسس��ة النرش اإلس�لامي  1395 ،هـ��ـ)  ،ج، 1
ص.262
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فعاليته��ا ،بزعامة آل مع��د احلائري ،ومن مجلة أولئك الذي��ن بلغوا مقام املرجعية

العظمى هو الس��يد فخار معد احلائري ،وهب��ذا الرتتيب وجدت احلوزة يف كربالء
املقدسة نفسها بعد قرون تتألق بعلامء آخرين مثل :ابن فهد احليل 756هـ 841 -

ه��ـ الذي ول��د يف مدينة احللة ،وهاجر إىل مدينة كربالء املقدس��ة ،وكان يدرس يف
ح��وزة كربالء املقدس��ة يف ذلك الوقت ع��دد كبري من طالب العل��وم الدينية من
البلدان املختلفة ،والش��يخ تقي الدين إبراهيم الكفعمي ،ومدرس(الطف) السيد

نرص اهلل املوسوي احلائري وغريهم.

املبحث الثاين :أشهر علامء احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة -:
برز يف القرن العارش اهلجري /اخلامس عش��ـر امليالدي ُث َّل ٌة من العلامء أبرزهم

الس��يد ويل احلسيني احلائري ،وهو من علامء كربالء املقدسة البارزين ،له مؤلفات

عديدة منها كتاب كنز املطالب ،جممع البحرين  ،منهاج احلق ،وحتفة امللوك ،ويذكر

صاحب كتاب أمل اآلمل « كان عامل ًا فاض ً
ال صاحل ًا حمدِّ ث ًا  ..من معارصي الش��يخ

حس�ين والد الشيخ البهائي والشهيد الثاين له مؤلفات دينية نافعة كثيـرة « .وشهد
القرن الثاين عشـر ظهور الشيخ حممد باقر املجلسـي (1111-1037هـ-1628/

م��رت احلوزة العلمية بمنعطف
1699م) صاح��ب كتاب «بحار األنوار» ،حيث َّ

جديد مت َّثل بش��يوع أفكار جديدة ظهرت عىل الس��احة الدينية يف كربالء املقدس��ة
أوال ،فبدأت تدعو الناس إىل التمس��ك فقط باألخب��ار الواردة يف الكتب املوثوق

هب��ا ،والتقيد بظواهره��ا دون اعتبار ملصادرها ،ونبذ عل��م األصول ،من حيث َّ
أن

العق��ل ال جي��وز الرجوع إليه يف كل يشء ،وبظهور هذه األفكار نش��أت املدرس��ة

اإلخباري��ة احلديث��ة ،وكان أول من دع��ا هلذه الفكرة هو الس��يد املريزا حممد أمني
اإلسرتابادي (ت 1033هـ1624 /م ) وهو من أعالم اإلمامية ،ولد يف اسرتاباد
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ودرس يف شرياز والنجف األرشف ومكة املكرمة ،وهو َّأول من فتح باب الطعن

وقس��م الش��يعة إىل أصويل واخباري ،وقد تز َّعم طائفة اإلخباريني
عىل املجتهدين َّ
يف القرن احلادي عشـر اهلجري ،وهو ّأول من باحث املجتهدين األصوليني ،داعيا

للعمل بمتون األخبار ال��واردة قائال« :إن إتباع العقل واإلمجاع واجتهاد املجتهد
ضمن آراءه هذه يف كتاب
وتقليد العامي للشخص املجتهد من املستحدثات» وقد ّ
أسامه «الفوائد املدنية يف الرد عىل من قال باالجتهاد والتقليد»(.((8

س��يطر التيار اإلخب��اري يف النصف الثاين م��ن القرن احلادي عش��ـر اهلجري

حتّى أواخر القرن الثاين عش��ـر اهلجري ع�لى مجيع احلوزات العلمية يف البالد بعد

انتش��ار كتاب «الفوائد املدنية» وخاصة يف مدينة كربالء املقدس��ة ،حيث وجد يف

هذه احلقبة التارخيية ملدينة كربالء املقدس��ة بروز عدد كبري من املؤيدين للمحدّ ث
االسرتابادي يف توجهاته وآرائه وكان يف طليعتهم العامل واملحدث والفقيه الشيخ

يوس��ف بن الش��يخ أمحد بن إبراهيم بن أمح��د بن صالح بن عصف��ور بن أمحد بن
عبداحلس�ين بن عطية بن شيبة الدرازي البحراين ( 1186 - 1107هـ-1696 /

1772م ) صاحب كتاب «احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة» ،وكان من

أجالء وأفاضل العلامء  ،صاحب ذهن متوقد وذوق س��ليم متَّزن  ،وله باع طويل
يف الفقه واحلديث.

وقال يف ترمجته نفسه يف «إجازته الكبرية» إنه ولد يف قرية «املاحوز» بالبحرين،

ودرس وه��و صب��ي عىل والده ث��م عىل العامل اّ
العلمة الش��يخ حس�ين املاحوزي،

ودرس أيض�� ًا عىل الش��يخ أمحد بن عب��داهلل البالدي وغريمها م��ن علامء البحرين،
( ((8يوس��ف البحراين  ،لؤلؤة البحراين  ،حتقيق حممد صادق بحر العلوم  ( ،النجف  :مطبعة النعامن
 ،د.ت  ،ص. 118 – 117
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حلج وزار النب��ي -صىل اهلل عليه وآله وس��لم -وأهل بيته ،ثم رجع
ثم س��افر إىل ا َ

إىل القطيف وبقي فيها مدة مش��تغ ً
ال بالتحصيل ،وبعد خراب البحرين واس��تيالء

األع��راب من الوهابيني وغريهم عليه��ا َّفر إىل ديار العجم وقط��ن كرمان ،ثم يف
ش�يراز مشتغ ً
ال بالتدريس والتأليف ،ثم سافر إىل كربالء املقدسة إىل أن تويف فيها

بعد ظهر يوم الس��بت الرابع من ش��هر ربيع األول س��نة س��ت وثامنني بعد األلف
غفري ل ُيدفن يف الرواق احلس��يني
مجع كث�ير
واملائ��ة ،وس��ار خلف جنازته ٌ
ٌ
ومجهور ٌ

الرشيف(.((8

له مؤ َّلفات كثرية أشهرها «احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة » الذي

يعدُّ موس��وعة ش��املة للمعامالت والعبادات الش��ـرعية ،و «ال��درر النجفية» و

«سالس��ل احلديد يف تقييد أيب احلديد» رد ًا عىل رشحه لنهج البالغة و «الش��هاب

الثاقب يف معنى الناصب» وغريها.

كام ظهر عىل الساحة الفكرية يف كربالء املقدسة فقي ٌه وجمتهدٌ ورائدٌ أصويل ّ
فذ

أخذ عىل عاتقه التصدِّ ي للمرجعية مؤسس ًا وجمدد ًا ملسار فقهي أصيل يعتمد َ
العقل

واالس��تقرا َء يف اس��تنباط األحكام الش��ـرعية ،أال وهو الش��يخ الوحيد البهبهاين،
واس��مه الش��يخ حمم��د باقر ب��ن حممد أكم��ل بن حممد صال��ح املع��روف بالوحيد
البهبهاين ،يرجع نسبه للش��يخ املفيد ،ولد يف أصفهان عام (1117هــ1706/م)

عىل أشهر األقوال ،وتل َّقى تعليمه األويل عىل يد والده اّ
العلمة الشيخ حممد أكمل،
ف��درس علي��ه مب��ادئ العربية والعل��وم العقلية والنقلي��ة لينتقل بعده��ا إىل مدينة

النج��ف إلكامل حتصيله العلمي ،حيث درس عىل يد أكابر علامئها كالش��يخ حممد
( ((8حمسن األميني العاميل  ،أعيان الشيعة  ،حتقيق حسن األمني  ( ،بريوت دار املعارف للمطبوعات،
 ، ) 2000ج ، 1ص. 273
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الطباطبائي الربوجردي والس��يد ص��در الدين القمي اهلم��داين ،هاجر بعدها إىل

ليستقر به املطاف يف كربالء املقدسة التي تويف فيها
هببهان ومكث فيها ثالثني عام ًا
َّ

عام( 1206هــ1791/م).لتدخل حوزة كربالء املقدس��ة مرحلة تارخيية جديدة
بفضل رجاالهتا الذين تتلمذوا عىل يد رائدهم الشيخ الوحيد البهبهاين.

رشع الشيخ البهبهاين يف التأثري بمن حوله مستخدم ًا منطقه املقنع ،وتعبرياته

الرصينة ،ومتكَّن من أن يغ�ِّي�رِّ رأي الكثريين ،فقد كان هذا
املربهنة ،واس��تدالالته َّ
العامل النحرير ،الذي قيل عنه إنه مجُ دِّ د املذهب عىل رأس املائة الثانية عشـرة متكل ًام

لبق�� ًا وحصيف ًا ،حيث مكَّنته قدرت��ه العلمية اهلائلة ،وتعبرياته االس��تداللية املتَّزنة
ٍ
بجمل��ة من مؤلفاته
ينهض ملجادلة ومناقش��ة املس��ائل اخلالفي��ة ،مدعوم ًا
م��ن أن َ
وحماججاته الش��فوية ،ودروسه وتقريراته األصولية التي كان يلقيها عىل تالمذته،

الذي��ن الت ّفوا حوله باملئات ،حتى انكمش��ت يف عصـره اخلالفات احلا َّدة ورجعت
احل��وز ُة إىل س��ابق ِ
عهدها يف البح��ث والتحقيق ع�لى ضوء املدرس��ة االجتهادية
املعروفة.

رشع البهبه��اين يف وضع املصنفات اخلاصة بإحياء وجتديد علم األصول التي

بلغ��ت ( )94مصنَّف ًا يف علم الرجال واحلديث والفق��ه وعلم الكالم ،عالوة عىل
ُّ
يستدل منها بأن الشيخ الوحيد كان يف طور إعداد خطة
إجازات وحتقيقات أخرى

ممنهجة يبتغي من ورائها إعادة إحياء وجتديد املذهب االثني عش��ـري ،حيث يعد

كتابه «الرس��ائل األصولية» أبرزه��ا مبين ًا فيه رضورة اس��تخدام العقل الذي عدَّ ه
أحد مصادر التش��ـريع اإلسالمي ،و يف باب حديثه عن هذا األمر استحدث مبد ًأ
جدي��د ًا يعتمده العق��ل عنوانه «االس��تقراء» ،ففتح باب ًا جدي��د ًا يف قاعدة تعارض
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األد َّلة والنصوص ،وهبذا اعتمد تقديم القاعدة عىل النَّص ،ثم لزوم تأويل الرواية

أو طرحهاُّ .
أهل الش��يخ البهبهاين يف املرحلة القادمة من حياته ألن يقود
كل ذلك ّ
زمام األمور وينتصـر للفكر األصويل وحيارب من أجل إحيائه من جديد.

ولس��نا نغايل إذا قلنا بأن الش��يخ الوحيد البهبهاين قد حاز عىل اهتامم أغلب

رجال الرتاجم الذين جاؤوا بعده .فعىل سبيل املثال ال احلصـر وصفه تلميذه السيد

حممد مهدي بحر العلوم يف بعض إجازاته بقوله« :ش��يخنا العامل العامل ،وأستاذنا
حلرب الفاضل ،الفهامة املحقق النحرير ،والفقيه العديم النظري ،بقية العلامء ونادرة
ا َ
الفض�لاء ،جمدد ما اندرس من طريق الفقهاء ،ومعيد م��ا انمحى من أثر القدماء،

البحر الزاخر ،واإلمام الباهر ،الشيخ حممد باقر بن الشيخ األجل األكمل ،واملوىل
األعظ��م األبجل ،املوىل حممد أكم��ل ،أعزه اهلل برمحته الكاملة  ،وألطافه الس��ابغة

الشاملة»(.((9

وترمجه الش��يخ آغ��ا بزرك الطه��راين يف كتابه «الكرام ال�بررة يف القرن الثالث

بعد العش��ـر ة» بقوله « الش��يخ اآلغا حممد باقر ـ الشهري باألستاذ األكرب وبالوحيد

ومؤس��س حمقق ،وأشهر
كبري،
ٌ
ـ ابن املوىل حممد أكمل األصفهاين البهبهاين ،جماهدٌ ٌ

مش��اهري علامء اإلمامية وأج ّلهم يف عصـره ،ولد يف أصفهان يف سنة ( 1118هـ )،
نش��أ هبا ثم انتقل إىل هببهان مع والده فاش��تغل هبا عليه ردح ًا من الزمن ،ثم هاجر

إىل كربالء فجاورها وحضـر عىل أركان امللة وأقطاب الشـريعة من سدنة املذهب

( ((9حممد مهدي بحر العلوم  ،رجال السيد بحر العلوم  ،حتقيق حممد صادق بحر العلوم  ( ،النجف:
مطبعة اآلداب  ، ) 1965 ،ص. 22
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وفحول العلامء»(.((9
مجع من أعالم الدين وعباقرة األمة وش��يوخ الطائفة كاملوىل
خترج عىل يديه ٌ
َّ

حممد مهدي النراقي واملريزا أيب القاسم القمي والشيخ األكرب جعفر كاشف الغطاء،

والس��يد حممد مهدي بحر العلوم ،وغريهم من مش ِّيدي دعائم التيار األصويل ،توفىّ

البهبهاين يف احلائر الشـريف سنة (1206هــ1791/م) ،ودفن يف رواق حرم اإلمام

احلسني ـ عليه السالم ـ مما ييل أرجل الشهداء  ،ورثاه مجع كبري من علامء ذلك العرص
وشعرائه .

ع�لي الطباطبائي
ك�ما كان إىل جان��ب الوحي��د البهبه��اين الع��امل الكبري الس��يد ّ

(1231-1161ه��ـ1816 -1748/م) صاح��ب املؤلف��ات الكث�يرة القيمة ا ّلتي

م��ن ضمنه��ا كتاب «ري��اض املس��ائل» فيقول صاحب مفت��اح الكرام��ة فيه «حميي

قواعد الش��ـريعة الغراء ،مقن��ن قوانني االجتهاد يف امل ّلة البيض��اء ،فخر املجتهدين،
مالذ العلامء العاملني ،ملجأ الفقهاء الكاملني ،س��يدنا و ُأس��تاذنا العيل العايل األمري
عيل الطباطبائي »..وهو من علامء كربالء املقدسة ومراجعها ،دفن يف الرواق
السيد ّ
احلسيني ،ووصفه صاحب كتاب مفتاح الكرامة بـ« مشكاة الربكة والكرامة صاحب
عيل أعىل اهلل شأنه».
الكرامات أبو الفضائل سيدنا و ُأستاذنا األمري الكبري السيد ّ
ٍ
كان من الطبيعي ْ
اس��تقطاب للعلامء وطالب
مركز
أن تصبح كربالء املقدس��ة َ

العلم واملعرفة من ِّ
كل حدب وصوب بعد نش��اط احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة
عىل عهد الش��يخ الوحيد البهبهاين ،نظ��ر ًا للمكانة العلمية الكبرية التي كان الوحيد

( ((9اغ��ا بزرك الطهراين  ،الك��رام الربرة يف القرن الثالث بعد الع�شرة  ( ،النجف  :مطبعة القضاء ،
 ) 1985ص . 563
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البهبهاين قد أوجدها بش��خصيته العلمية الفريدة يف نوعها ،ونش��اطاته التدريس��ية

تعج وتزخر
فتحولت احل��وز ُة العلمي ُة يف هذه املدينة إىل س��احة ُّ
والبحثي��ة املك َّثف��ةّ ،
ٍ
ٍ
كب�ير من العلامء والفقهاء ،واألس��اتذة واملحققني ومج��وع غفرية من طالب
برهط

العلم والفضيلة ،حتى برزت وتألقت بوصفها املركز العلمي األول للشيعة يف العامل

اإلس�لامي ،ويف ذلك الوقت كان��ت احلوزة العلمية يف النج��ف تابعة فكري ًا حلوزة
كربالء املقدسة املزدهرة واملتوهجة بصولة الوحيد وتالمذته.

وشكَّلت النقل ُة النوعية واحلركة التجديدية التي شهدهتا حوزة كربالء املقدسة

العلمي��ة يف عهد الوحيد البهبه��اين ،داللة علمية فاقت كل م��ا أحرزته هذه احلوزة
ٍ
علمي وت��راث فكري زاخر ،ذلك أن يف
عطاء
م��ن قبل وعرب الق��رون الطويلة ،من
ٍّ
عهد هذا العامل العبقري فتحت صفحة جديدة من التحقيق ،والبحث االس��تداليل،

واملنطق الربهاين ،فأصبح للفقه إطاره العقيل املحدد ،إىل جانب إطاره النقيل ،وحتدد
ووضح بالكام��ل مبدأ االجتهاد األص��ويل ،وبذلك تكون ح��وزة كربالء
الرؤي��ةّ ،

أسدت
املقدس��ة التي احتضنت ش��خصية علمية تارخيية ،مثل الوحيد البهبهاين ،قد
ْ

خدمة كبرية ملسرية الفقه االجتهادي األصويل.

وخالصة القول أن النهضة التجديدية يف الفقه وأصوله انطلقت بادئ ذي بدء

من حوزة كربالء املقدس��ة  ،عىل يد املريب واملعلم الكبري الوحيد البهبهاين ،وامتدّ ت

بعده إىل النجف األرشف بفضل تالمذته الكبار الذين انتقلوا إىل هذه املدينة يف املدة
الالحق��ة من حياهتم العلمية ،فأش��اعوا يف حوزهتا أفكار الوحيد ومبادئ مدرس��ته

األصولية(.((9

( ((9ش��مس الدين حممد بن أمحد الذهبي  ،س�ير أعالم النبالء  ،طه  ( ، 9بريوت  :مؤسسة الرسالة ،
 ، ) 1993ج ، 6ص. 257
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وم��ن مش��اهري تالمذة الوحي��د البهبهاين يف احلائر الش��ـريف ،العامل الرجايل

الش��يخ حممد بن إسامعيل بن عبداجلبار بن س��عد الدين احلائري املعروف بأيب عيل

الرج��ايل ،ولد يف كربالء املقدس��ة س��نة ( 1159ه��ـ 1746/م) ،وتوفيّ فيها س��نة

( 1215ه��ـ1800/م) ،نس��ب نفس��ه هكذا :حممد بن إس�ماعيل املدع��و بأيب عيل،
الغارضي مولد ًا ،اجليالين أب ًا ،الش��يباين نس��ب ًا ،وحكى نق ً
ال عن أبيه أن نسبه يتّصل

بابن س��ينا وقال عن نفس��ه :مات والدي ويل أقل من عش��ـر س��نني واشتغلت عىل
األس��تاذ العالمة الوحيد البهبهاين والسيد األس��تاذ السيد عيل الطباطبائي صاحب

الرياض .من أهم مؤلفاته ،كتاب «منتهى املقال يف أحوال الرجال» املعروف برجال

أيب عيل.

وكذل��ك احل��ال مع تلميذ آخر من تالم��ذة البهبهاين ،وهو الس��يد حممد مهدي

الشهرس��تاين ولد يف أصفهان ع��ام (1130هـ1718/م) ،قدم يف ش��بابه من مدينة

أصفهان إىل مدينة كربالء املقدّ سة لتل ّقي العلم فيها ،فدرس عند أساتذهتا املعروفني
أمثال البهبهاين والش��يخ أمحد النراقي ،قام الس ّيد الشهرستاين بإصالحات كثرية يف
احلضـرة احلسينية والصحن احلسيني الشـريف ،مستفيدً ا من املال الذي كان يرد إليه

من موقوفات َجدِّ ه األعىل ،الس ّيد فضل اهلل الشهرستاين ،كام كان للس ّيد الشهرستاين
ٍ
عريض
َي��دٌ يف َمدِّ املاء من هنر الفرات إىل مدين��ة النجف األرشف ،وذلك بحفر هنر
وعميق ،ابتدا ًء من الشاطئ الواقع جنب جسـر املسيب ،إىل أرض النجف املقدَّ سة،
ً
فرسخا ،أي ما يساوي ( )137كم
وقد تم ذلك يف مس��افة من األرض تناهز ()25

وتم إنجازه وجرت فيه املياه س��نة (1798م) وهذا النهر هو املعروف بنهر
تقري ًب��اَّ ،

اهلندية اليوم ،تويف السيد الشهرستاين يف كربالء املقدسة سنة (1216هـ1801/م)

ودف��ن بمقربته التي كان قد أعدَّ ها لنفس��ه يف حياته ،بجوار قبور الش��هداء يف احلرم
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احلسيني الشـريف ،والتي أصبحت فيام بعد مقربة األرسة الشهرستانية.
ومن تالمذة الشيخ البهبهاين السيد حممد نجل السيد عيل صاحب الرياض،

وس��بط الوحيد البهبهاين ولد (1180هــ1766/م) ،كان من كبار علامء اإلمامية،

ثم هاجر إىل أصفهان ،انتهت إليه رئاس��ة الطائفة
ولد يف كربالء املقدس��ة وأقام فيها َّ
اإلمامية بعد وفاة والده السيد عيل ،سمي باملجاهد بسبب قيادته جلموع املجاهدين

يف ش�مال ايران لصد اهلجوم الرويس عليها ،كان مس��قط رأس��ه يف كربالء املقدس��ة

إىل أن وقع��ت محل��ة الوهابي�ين التي هاجر ع�لى إثرها إىل إيران وح��ل يف أصفهان،

بق��ي ( )13س��نة زعي ًام ديني�� ًا إىل أن جاءه نعي والده س��نة (1232ه��ـ1817 /م)،

فغ��ادر أصفهان متوجه ًا إىل كربالء املقدس��ة ،فأصبح مرجع ًا عام�� ًا فيها ليتوىف عام

(1241هـ1825/م).

الرواد األصوليني الشيخ مرتضـى األنصاري،
ومن تالميذ السيد املجاهد من ّ

وهو الشيخ مرتضـى بن حممد أمني بن مرتضـى بن شمس الدين األنصاري ،ينتهي

نسبه إىل الصحايب املعروف جابر بن عبد اللهّاألنصاري ،أحد علامء اإلمامية ،ولد يف
مدينة ديزفول الواقعة جنوب إيران يف يوم الغدير األغر س��نة  1214هــ1800/م،
انحدر الش��يخ األنصاري من أرسة علمية معروفة بالص�لاح والتَّقوى ،تع ّلم قراءة

القرآن والكتابة وهو يف اخلامس��ة منعمره ،وأخذ بعدمها بدراس��ة علوم الصـرف،
والنح��و ،واملنطق واملعاين ،والبي��ان عىل يد والده وفضالء مدينتهُ ،ث َّم قرأ املقدّ مات

عمه الش��يخ حس�ين ،إىل أن صار عمره عش��ـرين س��نة ،كام أكمل دراسته عىل
عند ّ

يد الس��يد حممد املجاهد ورشيف العلامء املازندراين يف كربالء املقدس��ة ل ُيصبح من

علامء البارزين ،فبقي آخذ ًا عن األستاذين املشار إليهام أربع سنوات إلىأن حورصت
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كرب�لاء بجن��ود داود باش��ا ،فرتكه��ا العلامء والط�ّل�اّ ب وبعض املجاوري��ن قبل أن
هياجرها إىل النجف.

حاز آية اهلل العظمى الش��يخ مرتضـى األنصاري املرجعية العليا للشيعة يف العامل

كله ،وكانت تصل إليه من أموال الزكاة واخلمس وغريها مبالغ كبرية ولكنه مل يأخذ

منها لش��خصه شيئ ًا ،حتى وجد املؤمنون أوضاعه املعيشية عند وفاته كام كانت عند
بدء دراسته العلوم الدينية ملا قدم إىل النجف األرشف أول شبابه من مدينة ديزفول

االيرانية ،وكان بيته كبيت أفقر الناس يف النجف .وهو املرجع األعىل هلم..

ومن ثري ما ُيذكر قال له أحدُ املؤمنني يوم ًا :أهيا الشيخ ،إنك تبذل جهد ًا عظي ًام،

وبيدك مثل هذه األموال ،وأنت ال تصـرف منها ش��يئ ًا يف شؤونك الشخصية! فقال
أي جهد ي��ا هذا ! ليس ما أقوم به ش��يئ ًا عظي ًام » ،ومن أقواله
ل��ه الش��يخ متواضع ًا « ُّ

األخ��رى « احلقوق شرُ ِّ عت لس��دِّ حاجة املعوزين ال ليتنّعم هبا الرؤس��اء والس��ادة
والعلامء وأبناء العلامء » مما ُّ
أن رسالة الشيخ األنصاري مل تفتأ ْ
يدل عىل َّ
أن انعكست

عىل أقواله وأعامله يف ِّ
كل حني لتصبح منار ًا يستضاء به إذا ما احتاج املجتمع للعودة
إىل رموزه كي يستنري هبم(.((9

ٍ
كوكب آخر يف س�ماء احلوزة العلمية يف كربالء املقدس��ة،
ه��ذه املرة نتط َّلع إىل

اكتس��ب ضياءه وهباءه من وجود اجلثامن الطاهر لسيد الشهداء اإلمام احلسني 

يف هذه البقعة املباركة من األرض ،إنه املرحوم املريزا الس��يد حممد هادي احلس��يني
اخلراساين ،الذي ُيعد أحد زعامء احلوزة العلمية يف مدينة التضحية والشهادة ،ولد يف

مدينة كربالء املقدسة سنة ( 1297هـ1879-م) وكانت نشأته يف التحصيل العلمي
( ((9الدليل  ( ،جملة )  ،النجف العدد  ، 10السنة الثانية  ، 1984 ،ص . 568
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يف الروضتني احلس��ينية والعباسية املطهرتني .ومن ثم أودعه والده يف حلقات حفظ

الق��رآن الكريم فأتقن ق��راءة القرآن الكريم واألدعية املأثورة بش��كل جيد وهو ابن

اّ
األجلء منهم الفاضل البسطامي والفقيه
سبع سنني ،درس عىل يد عدد من العلامء
السيد حسني األس�ترابادي يف مدرسة مريزا جعفر ،ودرس رشح النظام عىل شافية

ابن حاجب يف الصـرف ،ورشح اجلامي عىل كافيته يف النحو ،وغريها.

غادر مدينة كربالء مدّ ة من الزمن ليعود إليها ثانية ،حيث يصف السيد هادي

تشـرفت إىل كربالء مسقط
هذه العودة املباركة يف كتابه «ملحة األربعني» بقوله « :ثم ّ
رأيس ِّ
فاشتغلت بالدروس ومتحض انشغايل بالفقه واألصول ،وكان
وحمل ُأنسـي ،
ُ
أول حض��وري درس اخلارج يف كربالء لدى الش��يخ العالم��ة اآلخوند املوىل حممد
كاظم اخلراس��اين ،وبعد ذلك انتقل الس��يد اخلراس��اين إىل مدين��ة النجف األرشف

ليواص��ل حتصيل��ه العلمي فيها .فمكث يف مدرس��ة الس��ليمية ورشع بالتدريس يف

مرحل��ة الس��طوح ،كام حضـ��ر أبحاث العالمة امل�يرزا حممد باق��ر األصطهبانايت يف

املعق��ول ،وحرض أبح��اث س�ماحة العالمة ش��يخ الرشيعة األصفه��اين يف مباحث
األلفاظ».

وم��ن كربالء املقدس��ة وم��ن جوار اإلم��ام احلس�ين انطلق الس��يد هادي

اعوج من أمور املسلمني يف
اخلراس��اين يف دوره االجتامعي والسيايس لتقويم كل ما
ّ

العراق وخارجه ،ومن أبرز أدواره الوقوف بوجه القرار اجلائر برتحيل الشيخ مهدي
اخلالصـي بس��بب انتقاداته للحكومة التي ش��كّلها عبد الرمح��ن النقيب ومعارضته

الش��ديدة التفاقياهتا مع االس��تعامر الربيطاين ،وكان قرار ترحيل الش��يخ اخلالصـي

س��نة 1923إىل إي��ران بصحبة املرجع الكبري الش��يخ النائيني وآي��ة اهلل األصفهاين،
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و الس��يد اخلراس��اين ورد فعل اجلامهري التي حتدت الس��لطات احلاكمة آنذاك حيث
ُأجري للشيخ اخلالصـي موكب توديع حاشد ،وقد ساروا ملسافة طويلة مع سيارته،
مما أحبط املخطط الرامي إىل النيل من علامء الدين والتقليل من شأهنم.

وكان موقف��ه ب��ارز ًا وش��اخص ًا يف قضي��ة هتديم مئذنة العب��د وأطراف احلرم

احلسيني الرشيف  ،فكتب مع عدد من علامء كربالء املقدسة برقي ًة إىل امللك فيصل
الثاين والويص عبد اإلله يس��تنكر فيها قرارات رئيس الوزراء آنذاك ياسني اهلاشمي

ع��ام 1924م ،وكان ممّ��ا ُينقل من مواقف��ه االجتامعية عىل مش��ـروع اهلدم الطائفي

امتناعه عن أداء صالة اجلامعة يف احلرم احلس��يني الرشيف  ،وكان يقف أمام الناس
ألداء فريضة الصالة منفرد ًا ،إلثارة الرأي العام عىل قرار هدم وختريب املعامل األثرية

لكربالء املقدسة ،ومل يكن السيد اخلراساين بعيد ًا عماّ كان جيري يف إيران واملامرسات
الالدينية التي كانت تتبعها السلطات البهلوية ضد احلوزات العلمية ،وفرضها القيم

الالأخالقي��ة يف املجتمع ،كام مل يك��ن بعيد ًا عماّ جرى عىل مراقد أئمة البقيع –عليهم
الس�لام -يف املدينة املنورة ،حيث أبرق إىل احلكام الس��عوديني برس��ائل االحتجاج
واالستنكار عىل ما قاموا به من هدم معامل قبور األئمة األربعة األطهار عام ،1925

وع�لى أثر ذلك أ َّلف كتاب ًا أس�ماه « دعوة احلق» ،أكد فيه بط�لان ما قام به الوهابيون
من تدمري معامل أئمة املسلمني واالستخفاف بمشاعرهم الدينية.

وإىل جانب اهتاممه باحلوزة العلمية ومتابعة الش��ؤون االجتامعية والسياسية،

فق��د أوىل الس��يد اخلراس��اين أمهية كب�يرة للتأليف ،حي��ث أغنى املكتبة اإلس�لامية

بمجموع��ة ق ّيمة من املؤلف��ات الفقهية واألخالقي��ة والتارخيي��ة والعقائدية ،بلغت

( )143كتاب ًا منها«دعوة احلق إىل أئمة اخللق»  «،القول السديد بشأن احلر الشهيد»،
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وغريها كثري .ويف الثاين عش��ـر من ربيع األول س��نة (1368هـ 1948-م) مخدت
ش��علة الس��يد هادي اخلراس��اين خملف ًا يف نفوس املؤمنني احلزن واللوعة ،وجرى له

تش��ييع مهي��ب و ووري جثامنه الثرى يف احلجرة الواقعة ش�مال
يف كربالء املقدس��ة
ٌ
الصحن احلس��يني الش��ـريف التي يقع عنده��ا حالي ًا «باب الس�لاملة» ،وقد ُع ّطلت

جمالس العزاء يف الع��راق وإيران ،فقد رحل عن
األس��واق واحل��وزات ،وأقيمت له
ُ

ه��ذه الدنيا ،لكنه طب��ع يف التاريخ بصامته اجلهادية والعلمي��ة واالجتامعية ليبقى يف

ذاكرة األجيال ضمن السلس��لة املضيئة عرب التاريخ للعلامء املجاهدين يف س��بيل اهلل

تعاىل.

ثم ختم احليل بحثه باالستنتاجات التالية:
تتّضح مما سبق عرضه يف ثنايا البحث حقيق ٌة هي أن مدينة كربالء املقدسة كانت

مؤهل��ة متام ًا ألن تضم يف رحاهبا وبني ظهرانيها أوىل وأعرق حوزة علمية للش��يعة،
فله��ا من آيات القدس��ية والربكة والكرامة والش��ـرف ،القس��ط األوف��ر والنصيب

األكرب ،خاصة أن تش��كيلة الناس الذين س��كنوها هي تش��كيلة اجتامعية ذات اجتاه

علم��ي وديني و أديب قوي ّ
وأن نس��بة كب�يرة ممن قطنوها خالل الق��رون األوىل من
نش��أهتا ومتصـره��ا ،هم م��ن العلويني والس��ادة املوس��ويني الذين ينتس��بون لألئمة
األطهار ،والذين هم األوىل أن ينهضوا لرتس��يخ دي��ن ورشعة جدهم األكرب النبي

ج��و ًا ديني ًا وروحي ًا
حممد ﷺ ،ولتدعيم أس��س اإلمام��ة والوالية ،األمر الذي و َّفر ّ

متس��امي ًا يف كرب�لاء املقدس��ة ،كان ال بد أن ينش��أ ويرتعرع يف وس��طه ُدع��اة الدين
والفضيلة ،ومبلغو القيم الروحية.

ومن منطلق ما جاء ذكره آنف ًا ،فقد أخذت مدينة كربالء املقدس��ة تس�ير وفق
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منط��ق التاريخ ،واملعطيات العلمي��ة واملؤرشات الدينية ،التي برزت عىل س��احتها

باجت��اه أن تأخذ قصب الس��بق يف أن تكون احلوزة الرائ��دة وأن حتظى باملرتبة األوىل

بني احلوزات العلمية الرئيس��ة لعلامء الش��يعة ،ومل يكن حتى هذا الوقت قد ظهر ما
يش�ير إىل مصطلح احلوزة ،بل كانت هناك حلقات درس وبحث تعقد هنا وهناك ،

لك��ن ظهور هذا املصطلح وتبلوره ورواجه ب�ين علامء اإلمامية مل يتحقق إلاّ بظهور
املؤسسة العلمية الدينية يف النجف األرشف.

ويمكن االس��تنتاج بأن مجي��ع اجلهود الفكرية واملواق��ف العملية لرواد الفقه

السيايس الشيعي ببعديه االصالحي احلركي والتقليدي ،مل تكن نتيجة تطور تارخيي

طبيعي خاضع لقوانني القضاء والقدر ،بقدر ما هو خماض عس�ير عاش��ه وأسس له
الش��يخ الوحيد البهبهاين بجهود اس��تثنائية وفق خطة مدروسة أكملها ومحل رايتها
تالمذته من بعده لتشكِّل تارخي ًا حركي ًا مل ِ
ينته.
وم��ن خالل دراس��ة حركة املرجعية يالح��ظ بأهنا أثبتت قدرهتا عىل التاميش

مع حركة احلياة يف حياهتا ومشاكلها لتعطي َّ
كل واحد منها حك ًام يتناغم مع حاجاته

مسجل ًة بذلك صريورة تارخيية فريدة متثلت يف قيادة األمة وتوجيهها فكري ًا وسياسي ًا،
طورت فكرة االنتظار إىل التمهيد لدولة املهدي املنتظر(عج).
إىل احلد الذي َّ

الندوة ال�سابعة ع�شرة
«كربالء وتوابعها يف تقارير
جملة لغة العرب و�أخبارها (1931-1911م)»
� 6شوال 1437هـ املوافق  22متوز 2016م
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ومل تك��ن الصحافة «املجالت» التي عاجلت مواضيع كربالئية ذات أثر تراثي

وتارخي��ي مهم ،غائبة ع��ن اهتاممات مركز ت��راث كربالء ،حي��ث عاجلت الندوة
الس��ابعة عش��ـرة احلضور الكربالئي يف صفحات جملة لغة العرب لألب أنستاس

م��اري الكرميل ،والص��ادرة يف بغداد عام 1911م ،وج��اءت الندوة حتت عنوان
«كرب�لاء وتوابعها يف تقارير جملة لغة العرب وأخبارها –  »1931 - 1914يوم
اجلمعة  6ش��وال 1437هـ املوافق /22متوز2016/م ،وذلك عىل قاعة اإلمام

تضمنت بحث أ.د .صباح مهدي
احلسن  --يف العتبة العباسية املقدسة ،وقد ّ

رميض القريش��ـي أس��تاذ التاريخ احلدي��ث واملعارص يف كلية الرتبية ابن رش��د /

جامعة بغداد والذي أكّد فيه عىل أن جملة لغة العرب لألب أنستانس ماري الكرميل

منج�م ًا فكري ًا وثقافيا وأدبي�� ًا ،احتوى نتاج النخبة العراقية املثقفة (األنتلجنس��يا)،
خ�لال م��ديت إصداره��ا األوىل  ،1914 -1911ومن ثم توقفها ال��ذي دام اثني

عشـر عام ًا ،وصدورها ثاني ًة  ،1931 – 1926فكتب فيها أساطني اللغة واألدب

والفكر والتأريخ واألثار ،تنوعت موضوعاهتا بني التقارير والدراسات واألخبار
وزوايا األسئلة واإلجابات والردود.

أظهرت املجلة أهتامم ًا غري مسبوق بدراسة التأريخ املحيل ،فقدمت معلومات

غزيرة عن املدن العراقية تأرخي ًا وتراث ًا ،رشقها وغرهبا شامهلا وجنوهبا ،ومل متيز بني

عرق ودين ،بل أهنا ميزت من يقدم احلب والوالء للعراق أكثر من غريه.

كانت املجلة وما تزال معينا ال ينضب للباحثني يف حقل الدراسات اإلنسانية

واالجتامعي��ة ،ل��ذا خرج��ت منها رس��ائل أكاديمي��ة وكتب ومؤلف��ات وأبحاث
ودراسات ،وما زال جمال البحث والدراسة فيها مرشع ًا لنتاجات رصينة أخرى.
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وزع��ت م��ادة الدراس��ة عىل ثالثة مباحث رئيس��ة تن��اول األول تقديم ملحة

تعريفي��ة موج��زة عن جملة لغة الع��رب وظ��روف إصدارها وأهدافه��ا ،ثم تناول

املبحث الثاين الذي جاء حتت عنوان (كربالء وتوابعها يف تقارير جملة لغة العرب)،

موضوعات (س��فرة إىل كربالء بقلم الكاتب عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل) ،وتقرير
عن قصـر األخيضـر أو (األكيدر) ،وتقرير ثالث ورد بعنوان (كربالء مكة ثانية).
أما املبحث الثالث فقد خصص ملتابعة أخبار كربالء وتوابعها يف عمود وقائع

الش��هر ،إذ إن هذا العمود ظل متواص ً
ال من��ذ بداية اإلصدار وحتى إغالق املجلة

عام  ،1931وقد حظي باهتامم القراء ومتابعتهم املس��تمرة ،فقد وردت فيه أخبار
متنوعة عن كربالء نش�ير إىل بعض ما ورد فيها من عناوين( ،املجتهدون والعلامء
وفت��وى مواجه��ة التدخل ال��رويس يف إي��ران ،واهلج��وم اإليطايل ع�لى طرابلس

الغ��رب ،ومطابع كرب�لاء والنج��ف) ،فضال ع��ن موضوعي (رسقة نق��ود بريد
النجف) ،و(كربالء يف خطر) ،وقدمت الدراسة عرضا ألهم املطبوعات الصادرة
عن املطبعة احليدرية يف ضوء ما ورد يف جملة لغة العرب ،واختتم املبحث يف تقديم

خرب وفاة العالمة الشيخ عيل كاشف الغطاء يف أيار عام 1931م.

وجتدر اإلش��ارة إىل أن الباحث تداخل يف بعض مفاصل الدراسة ،وبني وجهة

نظ��ره يف ذل��ك رد ًا عىل م��ا عرض من نص��وص ومعلومات واختتمت الدراس��ة

بخامتة عرضت ما توصلت إليه من آراء واستنتاجات.
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املبحث األول
 ملحة موجزة للتعريف بمجلة لغة العرب:إن أم��ر إصدار جملة فكرية وثقافية وأدبية ش��املة يف الع��راق بعد قيام حكومة

االحتادي�ين كان يراود املثقفني واألدباء واملفكرين ،لس��د الفراغ من جهة ولتكون
ناف��ذة للتعب�ير عن اآلراء وما خيالج النفوس من جهة ثاني��ة ،وقد تبنى هذا االجتاه

وتصدى له األب أنستانس ماري الكرميل ،الذي وظف خربته السابقة من خالل

عمله يف عدد من الصحف واملجالت العربية.

كان الختيار اس��م جملة (لغة العرب) دالالت ومرام تنطوي عىل أفق وبعد

قومي ،والس��يام أن الكرم�لي أدرك طبيعة األحوال التي متر هب��ا اللغة العربية وما

كان��ت تعانيه م��ن ظالمات جراء سياس��ة حكومة االحتاد والرتق��ي (االحتاديني)
اجلائ��رة ،ويف الوق��ت ذاته أراد أن تكون هذه املجلة املن�بر الثقايف الذي يعمل عىل

مهمة التعريف باحلياة الثقافية واألدبية واالجتامعية ،وهكذا كانت س��بي ً
ال خملص ًا

خلدم��ة الوطن يف األدب والثقاف��ة والتأريخ ،إذ عرفت بالعراق وأهله ومش��اهري

أعالمه ومدنه وما جاورها.

تنوعت طبيعة املادة املنش��ورة عىل صفحاهتا بني األبحاث األدبية والتأرخيية

والقصائد الش��عرية ،واملس��ائل اللغوية ،وتضمنت عرضا موجزا لبعض األخبار

والوقائع يف زاوية (وقائع الشهر) ،إذ تابعت ما حيدث يف العراق والبلدان املجاورة
له والعامل.

وشكّلت موضوعات (التأريخ والرتاث واحلضارة)قس ًام كبري ًا يف موضوعات

املجل��ة ،إذ ركزت عىل رضورة التعري��ف بتأريخ العراق وحضارت��ه التي كان هلا
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فض��ل الينكرعىل تقدم اإلنس��انية ورقيها ،منبهة عىل دواف��ع الغربيني وأغراضهم
املش��بوهة وأس��باب اهتاممهم برتاثنا وثقافتنا التارخيية ،لذا قدّ مت املج ّلة دراسات
عديدة عىل اآلثار ومواقعها املتعددة يف العراق.

ويف أط��ار االهت�مام بالتأريخ املحيل وتوثيق تأريخ امل��دن واحلوارض العراقية،

كرس��ت املجلة موضوع��ات وتقارير عدي��دة ،قدمها املؤرخ املرحوم الس��يد عبد
الرزاق احلس��ني وبعض األع�لام املتخصصني يف قضايا الرتاث ،إذ ش��ملت هذه
الدراس��ات مناطق خمتلفة من (بغداد والبصـ��رة واملوصل واملنتفك وهيت واحلي
ومنديل وكركوك والعامرة ومدن أخرى عديدة) ،وتابعت هذه الدراس��ة نش��ـرات
املجل��ة وإصداراهتا بخص��وص مدينة كرب�لاء وتوابعها من األقضي��ة والنواحي

والقصبات.

املبحث الثاين :

ثاني ًا :كربالء وتوابعها يف تقارير جملة لغة العرب (1931 -1911م).
 -1سفرة إىل كربالء بقلم عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل-:
يق��ول الكاتب يف جملة لغ��ة العرب عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل يف تقريره عن

مدينة كربالء التي زارها يف بدايات ش��هر تشـرين األول عام 1911م :إن ((منظر

املدينة يسـر الناظر إليها وال سيام كربالء اجلديدة ،فهي ذات شوارع واسعة فسيحة

جت��ري فيها الرياح جري ًا مطلق�� ًا ،ال حائل حيول دوهنا كالتعاب�ير املوجودة يف أزقة

بغداد وأغلب املدن العثامنية)) ،ويس��تمر يف س��ياق الوصف بالقول «عند دخولنا
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املدينة ،نزلنا ضيوف ًا عند أحد التجار يف املدينة ويدعى السيد صالح السيد مهدي،

ال��ذي أعد لنا منزالً نقيم فيه ملدة يومني ،ويف الليلة األوىل خرجنا ملش��اهدة املدينة
ٍ
بمقاه عدة حسنة الرتتيب والتنسيق ،وشاهدنا فيها جوامع فيحاء ومساجد
فمررنا
وتكاي��ا بديعة البن��اء والتصميم وفنادق تأوي عدد ًا من الغرباء ،وقصور ًا ش��اهقة
ودور ًا قوراء وأهنار ًا جارية ورياض ًا غناء وأشجار ًا كثيفة ،وخالصة القول وجدنا

كرب�لاء من أمهات م��دن العراق ،إذ إن ثروهتا واس��عة وجتارهتا فائق��ة وزراعتها
متقدم��ة ،وصناعتها رائجة الش��هرة ،وبال ش��ك أن بعض صنّاعه��ا يفوقون مهرة

صن��اع بغداد بكثري ،والس��يام يف والتطريز والنقش واحلفر ع�لى املعادن والتصوير
وحس��ن الصياغة والرتصيع وتلبيس اخلش��ب خش��ب ًا أثمن وأنفس عىل أش��كال

ورسوم بديعة عربية وهندية وفارسية».

ويستمر الكاتب يف وصفه للمدينة ،وهنا يستعرض ما شاهده خارج املدينة

ويعلق عىل هنر احلسينية ،بقوله ((فامؤه عذب فرات ومنه يشـرب السكان ،ولكن
فتحرج الصدور وتضيق النفوس
نس��بة املياه فيه تنضب يف وقت القيظ (الصيف) ّ

ويغل��و ثمن املاء ،لذلك يضط��ر أغلب األهايل إىل حفر اآلب��ار والبحث عن املياه

العذب��ة للش��ـرب ،وهي دون م��اء هنر احلس��ينية عذوبة ،لذلك تنتش��ـر األمراض

وتفش��و بينهم كاحلميات واألم��راض الوافدة ،لذا ف��إن احلكومة جيب أن تتدخل
لتقديم احللول واملعاجلات)).

ويع��ود الكات��ب إىل وصفه ويذكر (أن يف كربالء مستش��فى عس��كري ًا ودار

حكوم��ة (رساي) وثكنة جند وصيدلية ومحامات كث�يرة ودار برق وبريد ًا وبلدية

وقيسـريات عديدة ،وفيها قنصلية إنكليزية ،والوكيل مسلم وأغلب رعيته إنكليز
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م��ن اهلنود ،وفيها كذلك قنصل رويس وهو مس��لم كذلك من القوقاف (قوقاز)،
وهذا الوصف ترتقي فيه إىل عهد مدحت باشا.

قدر الكاتب عدد س��كان كربالء آنذاك (عام 1911م) بنحو (مائة ومخس��ة

آالف) نس��مة ،منه��ا  25ألفا من التبعية العثامني��ة و 60ألفا من اإليرانيني وبعض
األجانب خمتلفي العنارص ،و  20ألفا من الزوار والغرباء الوافدين إليها من الديار
البعيدة ،وليس فيها من النصارى ولكن فيها عدد من اليهود( ،)11وأش��ار إىل أن

الزوار يقصدون كربالء لزيارة مرقد اإلمام احلس�ين ( )ومراقد الش��هداء من

آل بيت اإلمام احلسني وأصحابه عليهم السالم أمجعني ،ثم يصف طبيعة البناء عىل

األجر القاش��اين ومغش��اة بصفيحة من
رضيح اإلمام من املآذن والقباب وهي من
ّ
الذهب األبريز ،وفيه س��اعتان كبريتان دقاقتان وضعت كل واحدة منها عىل برج

شاهق ،ثم وصف مرقد اإلمام العباس ـ  وفيه مئذنتان وساعتان كبريتان عىل
الص��ورة املتق��دم ذكرها ووصفها ،ويضيف يف وصفه أن هن��اك أبنية قديمة وأزقة
ضيقة من الشوارع واألسواق وال سيام القريبة من األرضحة الرشيفة.

وقدم الكاتب عرض ًا لطبيعة أسواق مدينة كربالء وقال( :إن فيها صناعات

بديعة أغلبها تش��اكل بضائع بالد فارس والس��يام الط��وس الصغرية والكبرية من
النحاس األصفر ،وهناك س��لعة ال تراها إال يف أس��واق كربالء واملدن املقدس��ة،

وه��ي (ال�ترب) املصنوعة من الطني أخ��ذت من تربة كربالء ،وهي عىل أش��كال
مربعة ومستديرة ومستطيلة يصىل عليها).

وتوج��د يف أس��واق املدينة خمتلف أنواع العطاري��ات والبخور ،وقد جلب

إىل أسواقها من أماكن خمتلفة من إيران واهلند وغريها ،فض ً
ال عن وجود الزعفران
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اخلال��ص م��ن كل ش��ائبة ،بحيث ال جت��د مثله يف بغ��داد ،وجتدر باإلش��ارة إىل أن
أغلب س��كان املدينة يتحدثون الفارسية ،ويعزو ذلك إىل كثرة اختالطهم بالزوار

والوافدي��ن م��ن إي��ران ،وخيتم الكات��ب مقاله عن مدين��ة كربالء بذكر تقس��يامهتا
اإلداري��ة فيذكر ،اهنا حتتوي عىل ثالثة أقضية ،هي مركز كربالء واهلندية والنجف

وتوزع عىل س��بع نواح ثالث منها يف مركز القضاء واملس��يب والرحالية و ش��فاثه
وواحدة يف اهلندية والكفل ويف النجف الكوفة والرحبة والتاجية .
 -2قرص األخيرض .
يف سلس��لة املق��االت اآلثارية الت��ي قدمتها جملة لغة الع��رب ،قدمت مقاالً

ع��ن قصـر األخيضـ��ر يف كرب�لاء ،وبينت فيه أنه يق��ع عىل بعد مخس�ين كيلومرت ًا
وني��ف غرب كربالء ،أو عىل بعد  100كم غ��رب هنر الفرات ،وهو قصـر ضخم
بني عىل أفضل أس��س البناء الرصينة ،ويس��ميه العراقي��ون األخيضـر مصغر من

األخضـ��ر ،وهو ذو طابق�ين ،يبلغ طوله  200م ،ولع��ل أول فرنجي (أجنبي من

الرحال��ة) زاره هو نيبهر واملقصود (كارس��تن نيبور) ع��ام 1765م ،ثم زاره عدد
من السياح اإلنكليز ،إال أهنم مل يكتبوا عنه شيئ ًا يستحق التنوية ،ويف عام 1908م

قص��ده الش��اب الذك��ي املستش��ـرق صديقن��ا (ال��كالم لصاحب املقال��ة) لويس
ماس��ينيون ،فكتب عنه يف عدد من املجالت ،ثم زارته اآلنسة اإلنكليزية ج.ل.بل

 ،G.L.C.Bellوقدم��ت له وصف ًا دقيق ًا يف كتاهبا مراد إىل مراد باللغة اإلنكليزية
( ،)Amurath to Amurathثم زاره األديب الفرنيس فيوله يف شهر آب عام

1910م ،وكتب عنه مقاالً قدمته مدام ديوالفوا.

ويش�ير التقرير إىل اختالف توصيف االس��م ،فتذكر الرحالة الفرنسية مدام
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جان ديوالفوا عام 1881م أن القرص يرتقي إىل الربع األخري من القرن الس��ادس
للميالد ،أي قبل العرص اإلس�لامي ،والذي حيدده يف تبن��ي هذا الرأي قوله« :إن
الريادة يف فن البناء وتزويق األبنية قد بلغ أوج الكامل منذ عرص س��امراء ،ومن ثم

يتض��ح أن كل بناء عظيم أث��ري فيه الريازة يف البناء والتأس��يس فهو عىل األرجح

سابق اإلسالم كقرص األخيرض».

أم��ا اآلنس��ة بل (م��س بل) ،فأهنا ال ترى هذا الرأي ،ب��ل تذهب إىل أن هذا

القصـر ش��يد يف بداية عهد اخلالفة العباسية يف سامراء ،وقد وافقها الرأي الرحالة
الفرنس��ـي فيوله ،أما العالمة الشيخ حممود ش��كري األلويس ،فيذهب إىل أن هذا

البناء شيد يف صدر اإلسالم يف عهد عمر بن اخلطاب نحو عام  635م ،ويف السنة

الثانية من خالفته ،وقد بناه أكيدر امللك الس��كوين الكندي ،وس��مي باس��مه بعد
أن صحف وأصبح ش��ائع ًا بذلك قصـر األخيضـر ،وهو يف الواقع قرص األكيدر،
ويؤيد ذلك ياقوت احلموي يف معجمه يف مادة (دومة اجلندل).

تواصل��ت املجل��ة يف عرض التقرير عن قصـر األخيضـر ،وأش��ارت إىل أن

هناك تفسريات أخرى ملوضوع تسمية األخيرض منها:

 -كانت قرب القصـر عني ماء جارية ،فنبت العش��ب قريب ًا من القصـر وأحاط

به من كل جانب ،وكان القصـر يرى من بعيد بأنه أخضـر ،فأطلق عليه األخيضـر،
وهن��اك من يرى أن هناك ذباب ًا يف املنطقة يكثر خالل فصل الربيع ويؤذي الدواب

والناس له لون يميل إىل االخرضار.

 -وهناك من يطلق عليه اسم األخيرض اخلورنق و اخلورنق باألخيرض.
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 -يذهب بعض الكتاب إىل أن لفظة األخيضـر هي ترمجة للفظة السدير القديمة

وتعني هذه الكلمة الشعب.

ونش��ـرت املجلة يف التقرير نفس��ه ،وصف الرحالة ماس��ينون يف كتابه (بعثة

يف الع��راق) أن موقع األخيضـر من أحس��ن املواقع وأجله��ا يف بناء حصن هناك،

ألحاطته من جهة الغرب بنهر الفرات ،فهو ثغر يدافع به عن ثغر البادية ،فهو إذن

موقع دفاعي ،ويؤدي دور ًا كبري ًا يف مواجهة قطاع الطرق القادمني إىل العراق من
نجد وبالد الشام ،ويمنع توغلهم يف األرايض املزروعة العامرة.
 -3كربالء (مكة الثانية).
نقل��ت جملة لغة العرب مقالة منش��ورة يف جملة السرتاس��بون( straspon

 )magazineالفرنسية عن مدينة كربالء حتت عنوان (مكة الثانية) ،وجاء فيها

(((9

«لقد اس��تفاض بني الناس أن دين حممد ـ صىل اهلل عليه وآله ـ ال يميل بمؤمنيه إىل

آراء احلرية ،ومع ذلك ترى املسلمني كثريين ومن أشدهم متسك ًا بدينهم خيالطون
الكف��ار ويصادقوهنم ،ولرب�ما اتصلت قلوهبم بقلوب خلطائهم اتصاالً ال ش��بهة
فيه ،وق��د أثبتت حوادث الب�لاد العثامنية أن إيامن املس��لمني ومعتقدهم ليس من

العقب��ات التي حت��ول دون التقدم والرق��ي وقبول الرأي اآلخ��ر واآلراء احلديثة،
ك�ما أن للقضية درجات فالتعصب درجات كذل��ك وله طبقات ،فإن وجد بعض
املس��لمني يوجهون حس��ن التفاه��م إىل النص��ارى وال يظهرون اش��مئزازهم من

اليهود ،فتقواهم الس��محة وحس��ن مالطفته��م ملن كان عىل غ�ير دينهم واألنس
بمن جاورهم وهادهنم ،يقابله ذلك عند الشيعة  ...الوالء والتمسك باحلسني بن

( ((9جملة لغة العرب  ،ج ، 6السنة الثانية حمرم عام  1331هــ املوافق كانون الثاين  ، 1912ص.234
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ع�لي االبن الثاين لإلمام عيل بن أيب طالب صه��ر النبي حممد ـ صىل اهلل عليه وآله ـ
وإىل واقع��ة حمزنة دموية وقعت عام 61هـ680 /م يف العراق العريب أي ديار بابل

القديمة».

ويس��تمر املق��ال يف رسد األحداث والوقائ��ع ،ويبني يف أحاديث مروية عند

الش��يعة أن جربي��ل ـ  أخرب النبي حممدً ـ صىل اهلل علي��ه وآله ـ بأن األمر ينتهي

بأحد أبنائه عىل هذا الوجه ،وأن قربه يش��هد ش��هرة ال مثيل هلا يف الدنيا كلها تبنى

حوله مدينة تكون واسعة السمعة ،وهذا األمر تم طبق ًا للنبوة ،وأن أحد الصحابة

واس��مه جابر ويقصد جابر ب��ن عبد اهلل األنصاري زار موق��ع احلادثة بعد أربعني

يوما (مذبحة العائلة) ،وحتديد ًا أرضحة الش��هداء ـ عليهم السالم ـ ،وبذلك كانت
زيارة جابر هي أول زيارة أربعني يف تأريخ مدينة كربالء املقدسة.

أم��ا الي��وم فإن هذه املدينة أصبحت مقدس��ة لدى الش��يعة فهي اجلهة التي

حيجون إليها بل يعدوهنا مكة الثانية ويدافعون عن حرمتها.

تواصلت جملة لغة العرب يف تقديم املوضوعات عن مدينة كربالء ،فنقلت

ما ورد يف جريدة (الطان) ()Altan news paperالفرنسية أواخر عام 1907م

وأوائل عام 1908م ،إذ مل يس��بقها س��ابق قبل ذلك العه��د ويف تلك اللغة ،حيث
جاء فيه «كربالء جالسة حتت ظل النخل الوارف ،بل راكبة هنر احلسينية ،فهو هنر

متف��رع من هنر الفرات ،ذلك النهر الذي نصب��ت عليه مدينة بابل ،وقبل أن تصل
املدينة ترى من بعد فوق رؤوس النخل وال َغ َرب والصفصاف وس��ائر األش��جار
وقببا ومآذن مغش��اة بغاللة من الذهب األبريز ،ومها صحنا اإلمام احلسني وأخيه

اإلمام العباس ـ عليهام الس�لام ـ ،إذ يقص��د زيارهتام أناس من كل حدب وصوب
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زرافات زرافات من أبناء الش��يعة قادمني إليها من إيران واهلند والقوقاز والبلدان

القاصية من قلب آس��يا إذ يكثر الش��يعة هن��اك ،وكربالء بدون ال��زوار هي مدينة

فارغة ،بل لوال هؤالء الزوار ملا استمر صخب احلياة فيها إىل اليوم ،لذلك يصف
املقال أن املدينة ساكنة بعد أيام الزيارات ومواسمها ،وأن الناس يأخذهم النعاس

فوق سطوح منازهلم».

ويق��دم املق��ال وصف��ا رائعا للمرقدين الش��ـريفني من ط��رز البناء وفخامة

األبواب وجودهت��ا ،ودقة النقوش وتنوعها ،ويصف الن��اس الزائرين ويؤرش إىل
أصح��اب العامئم البيض (الش��يوخ) وأصحاب العامئم الس��ود واخلضـر وأحيان ًا

منهم أبناء الس��ادة الذين ينتم��ون إىل آل البيت ،إذ غالب ًا ما تكون نس��اؤهم معهم
وهن متحجبات أشد احلجاب من قمة الرأس إىل أمخص القدم.

وخيت��م املقال بقول مفاده« :إن املؤمن الذي يدفن يف املزارات الش��ـريفة ،فإن

دخوله اجلنة مضمون ويكون عىل الرحب والس��عة ،لذلك جتد الشيعة من أقصـى
األرض يروم��ون دفن موتاهم يف تلك األرضحة املقدس��ة» ،وأقول إن ما ورد يف

هذا التصور هو بال شك غري دقيق ،املسلم واملؤمن مرتبط بحسن عمله وال يزكي
األنفس إال اهلل سبحانه وتعاىل .ونسأل اهلل شفاعتهم يف الدنيا واآلخرة.
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املبحث الثالث-:
كربالء يف أخبار جملة لغة العرب عمود وقائع الشهر.
تابعت إدارة جملة لغة العرب نقل األخبار ومتابعتها يف املدن العراقية والبلدان

املجاورة يف عمود ثابت ظل متواص ً
ال من سنة إصدار املجلة عام 1911م وحتى

إغالقها عام 1931م ،وكانت حتظى بمتابعة القراء ،إذ وردت األخبار السياس��ية
واالقتصادية واألخبار الطريفة والغريبة ،واس��تكامالً ملوضوع الدراسة نستعرض

ما ورد من أخبار عن مدينة كربالء وتوابعها من هذا العمود:
 -املجتهدون والعلامء والتدخل الرويس يف إيران.

جاء يف مضمون اخلرب ،عندما س��مع أهايل النجف بدخول روس��يا يف بالد

إيران ،عق��د املجتهدون والعلامء جمالس ش��تى وعطلوا ال��دروس واجلامعة ،وقد
ذهب عبد العزيز بك قائممقام النجف إىل حجة اإلس�لام واملسلمني السيد حممد

كاظ��م اليزدي ،وطلب من��ه إصدار فتوى مفصل��ة ومفيدة للحكومت�ين العثامنية
واإليرانية ،فأفتاه الس��يد ونقل��ت جريدة الزهور يف عدده��ا املرقم  49الصادر يف

 15ذي احلج��ة 1329ه��ـ وج��اء فيها «اليوم مل��ا هامجت ال��دول األوربية املاملك
اإلسالمية من كل جهة ،فمن جهة هجمت إيطاليا عىل طرابلس الغرب ومن جهة

أخرى روسيا عىل شامل إيران واإلنكليز عىل جنوب إيران ،وهذا يوجب املخاطرة
واضمحالل اإلس�لام ،فلهذا جيب عىل عموم املس��لمني من الع��رب والعجم أن
هييئوا أنفس��هم إىل الدفاع عن املاملك اإلس�لامية ،وأن ال يقصـروا وال يبخلوا يف

بذل أنفسهم وأمواهلم يف جلب األسباب التي يكون هبا إخراج عساكر إيطاليا عن
طرابلس الغرب وإخراج عساكر روسيا واإلنكليز من شامل إيران وجنوهبا ،وهي
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م��ن أهم الفرائض اإلس�لامية حتى تبقى اململكتان العثامني��ة واإليرانية مصونتني
حمفوظت�ين بعون اهلل م��ن الصليبيني ،حرر يف يوم االثن�ين اخلامس من ذي احلجة

املحرم 1329هـ حرره حممد كاظم اليزدي».

وبع��د إع�لان الفتوى من املرجع األعىل اليزدي ق��رر علامء الدين يف املدن

املقدس��ة كربالء والنجف وس��امراء عقد اجتامع موسع أواخر شهر ذي احلجة يف

مدينة الكاظمية املقدس��ة للنظر يف مس��ألة إيران ،واختاذ الوسائل الالزمة إليقاف

رحى احلرب الطاحنة يف طرابلس الغرب واملحافظة عىل استقالل إيران وسيادهتا،
ولك��ن يظهر أن ه��ذا األمر مل يتحقق ،أي عقد االجتامع املش��ار إليه ،لوفاة املرجع
السيد حممد كاظم اخلراساين.

 مطبعة كربالء والنجف.أش��ارت املجل��ة يف عمود وقائع الش��هر (كانون الث��اين 1913م) إىل مطبعة

كربالء ،وأظهرت أهنا أول مطبعة حجرية جلبت إىل العراق وصاحبها أحد أكابر
اإليرانيني يف كربالء ،وأسست هلا موقعا يف املدينة عام 1856م يف عهد والية املشري
حممد رش��يد باشا حاكم العراق ،إذ إنه كان من ذوي املدارك املستنرية وحمب ًا للعلم

والعلوم ومنش��ط ًا لدور رجال األدب ،وأكثر مطبوعاهتا منشورات جتارية وكتب
أدعية ورس��ائل علمية ،وكتب الزيارات اخلاصة بأئمة أهل البيت عليهم السالم،
وليس��ت مطبوعاهتا ذات صفة عمومية ،فصدر عنها كت��اب مقامات األلويس يف

 134صفحة وقد طبع عام 1873م ،وهي مرتوكة اآلن وظهر اخللل عىل أدواهتا.
وأش��ارت املجل��ة إىل مطبع��ة النج��ف ع��ام 1909م ،إذ ذكرت أن مؤسس��ها

جالل الدين احلس��يني صاحب جريدة احلبل املتني الفارسية التي كانت تصدر يف
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كلكت��ا اهلند ،وهي حتت إدارة الس��يد حمم��ود أفندي اليزدي ،وه��ي مطبعة جتارية
جيدة وملطبوعاهتا مقبولية ،وطبع فيها كتاب اللؤلؤ املرتب يف أخبار الربامكة وآل

مهلب ،وكانت تطبع بالفارسية وجريدة النجف التابعة هلا.
 -رسقة نقود بريد النجف.

ق��دم عمود وقائع الش��هر خ�برا مفاده أن بريد النجف ال��ذي خرج قاصد ًا

مق��ر الل��واء يف كربالء يف  2ش��باط 1914م ،واملؤلف من ش��خصني ،عاد األول

إىل القضاء واس��تمر الثاين يف طريقه إىل كربالء وعىل بعد ثالث ساعات من مدينة

النجف خرج عىل حامل الربيد س��بعة من رجال قطاع الطرق وأطلقوا الرصاص
عىل (املبذرق) حامل الربيد وأصابوه ورسقوا مبلغا وقدره ( )4700لرية عثامنية،
منها ( )4500للخزينة والباقي لألهايل ،وقد فزع أولو األمر وس��عوا للقبض عىل

ه��ؤالء اجلناة م��ن اللصوص ،وتم إلق��اء القبض عليهم وأيت هب��م إىل بغداد وهم

(عطي��ة أب��و كَلل وحس��ن احلاجي وحاكم بن يوس��ف) ،وه��ؤالء الثالثة هم من
أرباب الس��وابق واملحكومني بالقتل( ،وقاس��م بن حممد وزاير جرب العكاش) من

أهل العبث والفس��اد ،وقبض عىل قاسم حممد الفرج وأخيه عزوز إذ كانا حياوالن
دفن النقود ،فهجم عليهم األهايل وهم يقتسمون املبالغ املسـروقة قبل دفنها ،وهنا
متن��ت إدارة املجلة التنكيل هبؤالء وايقاع أقس��ـى العقوبات هبم ليكونوا رادع ًا ملن

حيذو حذوهم.

 مراسيم تعزية عاشوراء.أش��ار عمود وقائع ش��هر تش��ـرين الثاين عام 1926م إىل أن املجتهد الكبري

الس��يد حممد حس��ن القزويني ،أصدر فتوى موجهة إىل أهايل البرصة وما واالها،
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وجاء يف خالصتها األمور اآلتية:
 -جواز خروج مواكب العزاء يف أيام عاشوراء ونحوها إىل الشوارع ووجوب

أن تزي��د هذه الش��عائر من مراس��يم احل��داد واس��تخدام اآلت الطب��ول (الدمام)
واجتناب التدافع والتزاحم.

 -ج��واز اللط��م باأليدي ع�لى اخلدود والص��دور والضـرب بالسالس��ل عىل

األكتاف حد االمحرار واالسوداد وعىل خروج الدم اليسري.

 -جواز اختاذ التش��بيهات والتامثيل التي جرت عىل العادة عند الشيعة اإلمامية

واحلث عىل إقامة املأتم والعزاء والبكاء وجواز ارتداء الرجال لباس النس��اء أثناء

قيام مراسيم التشابيه.

 -ج��واز اختاذ الدم��ام (الضـرب عىل طبل كبري يف املواكب) إلقامة العزاء إن مل

يقصد منه اللهو والرسور.

ويف خرب آخر أش��ارت جملة لغة العرب يف وقائع ش��هر أذار عام 1927م ،إىل

أن��ه يف بداية الش��هر املايض قدم وفد من مدينة كرب�لاء إىل بغداد مؤلف من ()20

ش��خص ًا ،كانت مهمته��م تقديم اعرتاض إىل وزارة الداخلي��ة برفضهم نقل مدير
رشطة كربالء الس��يد صالح مح��ام ،إىل مديرية رشطة لواء دي��اىل ،إال أن طلبهم مل

يس��عف وع��دّ ه اجلميع غريب ًا يف بابه ،وهنا أقول هكذا يت��م االعتزاز بالعاملني من

املوظفني النجباء الذين ينذرون أنفسهم خلدمة بلدهم ،فيذكرهم التأريخ بخالف

الفاسدين وضعفاء النفوس الذين ال حيظون إال بالذكر اليسء.

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

305

كربالء يف خطر.ويف الس��ياق نفس��ه  .نش��ـر مقال يف جريدة العامل العريب بعدده��ا  855يف آذار

1927م ،بعن��وان (كربالء يف خطر من التلف واالضمحالل) ،ألن الربداء (نبات
الربدي) املنتش��ـرة ال تبقي وال تذر ،قدمت جملة لغ��ة العرب عرض ًا هلذا املوضوع

ألمهيت��ه وجاء فيه (هناك مس��تنقع واقع جنوب املدينة يفصله��ا عن حمطة القطار،
وفيه مياه آسنة وجراثيم فتّاكة تفتك بأرواح السكان ومن يقدم عليها من الزائرين

وعدده��م ال يقل عن املليون نس��مة ،وأظنك أهيا الق��ارئ الكريم ال تصدق قويل
هذا وتس��تكثر هذا العدد ،فأجيبك أن كربالء خمصوصة بس��بع زيارات مستحبة،

فيؤمها يف كل الزيارات السبع خلق كثري يرتاوح عددهم أكثر من  350ألف زائر،
فإذا دخلت مدينة كربالء ال ترى فيها إلاّ طف ً
ال شاحب اللون وشاب ًا خائر ًا وشيخ ًا

مه��زوالً وام��رأة نحيفة ،لذا تذهل من ه��ذا املنظر املريع وتكاد تق��ول هل إهنم يا

ترى خارجون من رمس��هم أم ه��ذا فعل (املالريا الربداء) ،وإن ش��ئت أن تدخل
بيوهت��ا وتفتش ع��ن احلالة الصحية والعمراني��ة فال جتد دار ًا واح��دة غري متداعية

وال قب��و ًا غري مملوء بامل��اء ،ما عدا بعض البيوت الواطئة ف��إن يف صحنها ما عمقه
نصف مرت من املاء ،واألماكن املقدس��ة التي مألت رساديبها باملاء وكل ذلك سببه
املس��تنقع املذكور( ،والكالم لصاحب املقال) ،أناش��دك اهلل ما مستقبل بلدة تويف

فيها يف شهر واحد ( )231نسمة ،بينام مل يولد فيها خالل ذلك الشهر سوى()68

مولود ًا ،ومل يعش من هؤالء إال ثامنية أو عشـر فقط ،فام احلال لو استمر األمر عىل
هذا التناقص ملدة عشـرين أو ثالثني عام ًا).
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إصدارات املطبعة احليدرية يف النجف.قدم��ت جملة لغة العرب نش��ـرة تعريفي��ة بأهم إص��دارات املطبعة احليدرية

يف النج��ف ضمن أخبار ش��هر حزي��ران عام 1929م ،وأش�ير هن��ا إىل أهم تلك
اإلصدارات:

 -كت��اب اجلامعة ،وهي الزي��ارة املطلقة لألمام عيل ـ  ولس��ائر األئمة من

بع��ده ،طبع��ت عدة طبع��ات يف إي��ران واهلند ،وضم��ت كتب ًا وأدعي��ة وزيارات،
ولقداس��تها ق��ام الس��يد عيل الرفيع��ي بطبعها ع�لى نفقته اخلاصة ع��ام 1340هـ،

فجاءت يف ( )32صفحة وأوقفتها عىل الروضة احليدرية.

 -كت��اب أي�مان املقال يف أحوال الرج��ال ،للمرحوم العالمة الش��يخ حممد طه

نجف ،وهو من مش��اهري علامء العراق ،تويف ع��ام 1323هـ وخترج عىل يده خلق
كث�ير من العل�ماء والفضالء ،فقد مجع يف ه��ذا الكتاب أعالم الرواية عن الش��يعة
(الثقات واحلسان والضعفاء).

 -أن��وار اهلدى ،وهو الرد عىل املذاهب الباطلة يف نظر مؤلفه املس��تنري الش��هري

بكت��اب اهل��دى للتحقيق يف مذه��ب املاديني والطبعي�ين ،طبع ع��ام 1340هـ يف
( )120صفحة من احلجم الصغري.

 -حلي��ة اآلداب ،وه��و جمموع��ة قصائد خمتارة للش��اعر الش��يخ حممد مهدي

اجلواه��ري النجفي جارى هبا قصائد كبار الش��عراء من عصـري��ن متقدمني وهم

أمحد شوقي وإيليا أبو مايض وعيل الشـرقي وحممد رضا الشبيبي وابن التعاويذي
ولس��ان الدي��ن األندلس��ـي ،رشع بطبعه ع��ام 1340هـ وعىل نفقة مدير مدرس��ة
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الغري األهلي��ة ،أعيد طبع الكتاب يف العاصمة بغداد ع��ام 1341هـ بمطبعة دار

السالم .

 -أحسن احلديث يف أحكام الوصايا واملواريث ،وهي رسالة علمية من تأليف

الش��يخ أمحد كاش��ف الغط��اء النجفي املتوىف ع��ام 1344ه��ـ وموضوعها بداللة

اسمها.

 -وس��يلة النجاة ،وهي رسالة علمية يف الفقه ،ألحد مقلدي الشيعة السيد أيب

احلسن األصفهاين ،وهي حاملة عىل العبادات واملعامالت ،طبعت عام 1341هـ

يف ( )261صفحة من احلجم املتوسط.

 -منتخب الرس��ائل ،وهي رسالة عملية للعالمة السيد أيب احلسن األصفهاين

نقلت من اللغة الفارسية وطبعت عام 1341هـ.

 -رواية التعس��اء ،وهي رواية االس��تاذ جعفر اخللييل ،وهي رواية تبحث عن

الش��مس والتعس��اء ،وأن اس��مها أكرب من موضوعها يف نظرنا (حس��ب املجلة)،

طبعت عام 1341هـ يف ( )40صفحة.

 -منهج اليقني ،منظومة جاءت يف ( )48صفحة من احلجم املتوس��ط ،طبعت

عام 1341هـ لناظمها الس��يد أمح��د اجلزائري النجفي ،وهو م��ن أحفاد نعمة اهلل
اجلزائ��ري من علامء القرن الثاين ع�شر اهلجري ،وهي يف فضائل أئمة أهل البيت ـ

عليهم السالم ـ وإثبات إمامتهم .

 -مض��ار حل��ق اللحى ،وهي رس��الة عملي��ة طبعت عام 1340ه��ـ يف ()36

صفح��ة م��ن احلج��م الصغ�ير وموضوعه��ا مع��روف من اس��مها ،وه��ي توافق
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ال��ذوق احلارض ألن حلق اللحية أصبح تقليدا عام ًا ،وأصدرها الس��يد هبة الدين

الشهرستاين( ،)45رئيس جملس التمييز اجلعفري باللغة الفارسية .

وص��درت مؤلف��ات أخرى عديدة ع��ن املطبعة احليدرية تذك��ر املجلة منها،

ممس��اح امليزان للش��يخ حس��ن الطهراين الس��نكييل ،وهو يف علم املنطق ،طبع عام

1341ه��ـ ،وكت��اب (كفتار خ��وش) ومعن��اه (ال��كالم الطيب) ،وص��در باللغة
الفارسية للشيخ حممد صاحب جملة الغري ،وديوان شعر (املقبول يف رثاء الرسول
وآل الرس��ول) للش��يخ قاس��م حس��ن حميي الدين النجفي ،وكت��اب هدية املتقني

إىل رشيعة س��يد املرس��لني الشيخ حممد حس��ن الكاظمي ،وكتاب رشح ألفية ابن
مالك ،وطبعه الس��يد حممد العاميل بطبعة جديدة عام 1342هـ  ،وكتاب وس��يلة
النجاة يف العبادات واملعامالت للمريزا حس�ين النائيني ،وكتاب الشهاب الثاقب

ملحمد باقر الطباطبائي ،طبع عام 1342هـ ونس��خها الش��يخ حمس��ن اجلواهري،
وجمموعة قصائد ونس��خه ملحقات وسيلة الدارين للس��يد حممد العاميل ،طبعت

عام 1342هـ .

وج��اء يف أخب��ار ش��هر حزيران ع��ام 1931م نعي العالمة املجتهد الش��يخ

عيل كاش��ف الغطاء ،عن عمر ناهز التس��عني عام�� ًا ،عىل إثر س��كتة قلبية أ ّملت به

صباح يوم الثالثاء املوافق  19أيار ،وله مؤلفات عديدة ،وخزانة كتب بديعة فيها
خمطوطات عديدة قديمة ونادرة( ،)49وأش��ار اخلرب إىل أن أس��واق مدينة النجف

قد عطلت واألش��غال توقفت وشيع النعش مجع من العلامء واألهايل حتى دفن يف
مثواه األخري .
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ويف ختام البحث بني الدكتور القريش��ـي بأن جهده البحثي هذا هو رصده ما

كتب عن كربالء وتوابعها من تقارير وأخبار يف جملة لغة العرب ،فقد تم التعريف

بموق��ع كربالء وأمهيت��ه ،وتأريخ املدين��ة وتراثها احلضاري ،فض ً
ال عن قدس��يتها
املفروض��ة عىل الق��ايص والداين ،وكيف ال وهي حتتضن أجس��اد أئمة أهل البيت

ـ عليهم الس�لام ـ وأصحاهب��م األخيار الكرام ،ومن هنا حرص��ت إدارة جملة لغة
العرب عىل اطالع قرائها عىل كنوز املدينة يف مواقعها الرتاثية وواقعها االقتصادي

وبنيتها االجتامعية ومل يكن ذلك فحس��ب ،وإنام شخصت مواطن اخللل يف تقديم
اخلدمات وعىل نحو خاص الصحية منها ،مشرية إىل أن املدينة يلزم أن تظهر بأهبى
صورة ،فهي قبلة الزائرين القاصدين إليها من خمتلف أرجاء املعمورة ،وهذا األمر
ال ش��ك أنه يقدم رسالة إىل القائمني عىل أمر إدارهتا اليوم ليفيدوا من درس مىض

عليه ( )100عام.

ويف رس��الة أخرى قدمت دراس��ة فحواها أن مدينة كربالء احلس�ين كانت

حريص��ة عىل وحدة العامل اإلس�لامي إذ دافعت عن��ه وردت األخطار املحدقة به
ومل تنظر إىل فئة املس��لمني ومذهبهم ،وها هي رس��التها الي��وم ،إذ تصدح منابرها

الش��ـريفة برس��ائل احلب والوئام ،مبينة أن رس��الة اإلسالم الس��محة هي إحقاق
احلق وإشاعة العدل والسالم واألمان واالبتعاد عن الغلو والتطرف.

أم��ا جملة لغة العرب فقد أكدت أهنا منرب إعالمي حمرتف ،قدم املوضوعات

وعرض الوقائع واألحداث التي ش��هدهتا مدينة كرب�لاء وتوابعها بحرفية عالية،

م��ؤرشة مواقع النجاح وش��خصت مواطن الرتاجع واخلل��ل ،ومل تكن بعيدة عن
حاج��ات املواطنني ورغباهت��م ،فقدمت احللول وعرض��ت املقرتحات ،وهذا بال
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الندوة الثامنة ع�شرة
«تراث كربالء يف البحث العلمي»
20ربيع الأول ١٤٣٤هـ املوافق  ٢٠كانون الأول ٢٠١٦م
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أقيم��ت هذه الن��دوة بالتعاون م��ع جامعة كرب�لاء  /كلية الرتبي��ة للعلوم

األول ٢٠١٦م عىل
األول ١٤٣٤هـ املوافق  ٢٠كانون ّ
اإلنسانية بتاريخ 20ربيع ّ

قاعة رئاس��ة جامعة كربالء  ،وبحضور هبي متثل بسامحة السيد حممد االشيقر
األمني العام للعتبة العباس��ية املقدسة واألس��تاذ الدكتور منري السعدي رئيس

جامعة كربالء  ،حيث اس��تهلت الندوة بآي من الذكر احلكيم ،ثم تبعته كلمة
األمني العام للعتبة العباسية املقدسة وكلمة السيد رئيس اجلامعة  ،لتبدأ بعدها

اجللس��ات البحثية التي توزعت عىل جلس��تني األوىل يف ذات القاعة واجللسة
األخرى عقدت عىل قاعة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ،حيث أثرت البحوث

املطروح��ة للنق��اش املناخ الفكري ال��ذي دار ت مادته األس��اس حول تراث

مدينة كربالء املقدسة .

االول بعن��وان "رمزية كربالء يف رؤي��ة أرباب املعاجم
فق��د جاء املبح��ث ّ

اللغوية " لألستاذ الدكتور محيد رساج جابر من جامعة البرصة  /كلية الرتبية
للعل��وم اإلنس��انية والذي بني فيه أمهية مدينة كرب�لاء التي احتلت بمفهومها
اجلغرايف املادي حيز ًا معنويا يتناس��ب مع مقامه��ا الروحي والفكري ،وتكاد

تك��ون من املدن الفريدة يف الع��امل التي يقرتن نطاقها امل��ادي برمزيتها املعنوية
وه��و ما يمكن أن يطرح يف تعامل املصادر التارخيي��ة معها  ،غري أن هذا األمر

قد ال ينس��حب عىل األصناف األخرى من املصادر  ،ولكن يف هذه الدراس��ة
س��نحاول التأكيد عىل رمزية كرب�لاء يف رؤية أرباب املعاج��م اللغوية ،ولعل
اإلط��ار العام للمعاجم اللغوية ال خيرج عن االختصاص اللغوي إالّ أن هناك

رؤية خفي��ة ألرباب املعاجم يف تعاملهم مع كربالء من حيث تعريفها اللفظي
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وموقعه��ا اجلغرايف تنطلق من رمزيتها الت��ي طغت يف طروحاهتم عىل األلفاظ
واجلغرافية.

هذه الدراس��ة تقوم ع�لى تتبع التعليق��ات التي يضيفها أرب��اب املعاجم يف

عرضهم ملفردة كربالء وموقعها اجلغرايف وهي يف الغالب اس��تطرادات خترج
ع��ن احلاجة الفعليه إالّ أهنا تدخل يف س��ياق ٍ
ثان يتعل��ق برؤية أرباب املعاجم
لرمزية كربالء بش��كل حيتم عليهم توجيه األمثلة التي يسوقوهنا بام يرسم تلك
الرمزية التي قد تكون عاكسة لطبيعة تفكريهم ونظرهتم جتاه ذلك البناء املادي

ودالالته املعنوية.

تنوع��ت الرمزي��ة التي نحن بصدده��ا بتنوع رؤى أرباب املعاجم لتش��مل

الرمزية الفكرية باجتهاهتا املتعددة  ،إذ تم طرح مس��ائل عن جبهة احلق وجبهة
الباطل يف كربالء بام يدل عىل التشخيص املميز يف تلك الرؤية  ،بل وبجزئيات
خمتلفة ش��ملت حتى اجلوانب النفس��ية  ،هذا فضال » عن األساس��ات الفقهية

واالعتباري��ة التي انطل��ق منها أرب��اب املعاجم يف تعاملهم م��ع رمزية كربالء

الفكرية.

ومل تغ��ب الرمزية العاطفية عن رؤى أرباب املعاجم فكانت استش��هاداهتم

الش��عرية توح��ي باملعن��ى العاطفي ورمزية احل��زن التي تعكس��ها ألفاظ تلك
املدين��ة ،بل تنوعت الص��ور العاطفي��ة ومراتبها ومراحله��ا  ،والالفت للنظر

أن أغلب االستش��هادات كانت من ش��عر املنتمني خلط احلس�ين عليه السالم
ومدرس��ة أهل البيت  -عليهم الس�لام  -مما يضعنا أمام صورة التوجيه الذي

عبرّ ت عنه رؤى املعاجم اللغوية إذ إن ما يفرس ذلك هو أثر امللحمة احلس��ينية
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عىل املجتمعات كافة وهو عىل ما يبدو يأخذ الطابع الفكري والعاطفي فضال»
عن جوانب أخرى.

ومل يغفل أرباب املعاجم الرمزية التأرخيية واحلضارية لكربالء إذ إن القارئ

جيد التناغم بني اسم كربالء من حيث األلفاظ واالقرتان يف املعاجم مع حادثة
استش��هاد احلسني  -عليه الس�لام  -والبناء عليها فضال » عن بعض الظروف

املحيطة هبا والتي جسدهتا االستشهادات التي عكست تلك الرؤية الواضحة

املوجهة.

واألم��ر ينطبق عىل الرمزية احلضارية التي جس��دها أرباب املعاجم ايضا »

بتأكيدهم

عىل القرب الرشيف واملش��هد املق��دس وكيف خطط ليكون اش��عاع ًا فكري ًا

ومبدئي ًا  ،وليكون منطلق ًا للمسلمني والباحثني عن اإلصالح.

إن تلك االستش��هادات التي ش��كلت رمزية كربالء مثلت منهج ًا وهيكلي ًة

ورؤي�� ًة مميزة للمعاجم اللغوية قد ال نلمس��ها للوهل��ة األوىل ولكن بعد ربط

افكارها ومتييزها نستطيع أن نصل إىل نتيجة مهمة توضح تلك الرؤى وجتسد
فلسفتها وتضعنا امام صورة تفصح عن التأثري اإلنساين لكربالء برمزيتها التي

استقتها من اإلمام احلسني عليه السالم.

وتن��اول املبحث الث��اين موضوع "العوام��ل التارخيية لنش��أة و تطور مدينة

كربالء يف العصور اإلسالمية الوسطى" لألستاذ الدكتور حسني عيل الرشهاين
و املدرس ميادة س��امل عيل من كلية الرتبية للعلوم اإلنس��انية  /قس��م التاريخ،
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حي��ث اكد البحث ع�لى دور املدينة هي ث�مار لتطورات تارخيي��ة انتهت بقيام
مراك��ز عمرانية عىل حافات األهنر فنش��أت بذلك حض��ارات يف أكثر البلدان
ومنه��ا حضارة وادي الني��ل و حض��ارة وادي الرافدين و احلض��ارة اهلندية ،
حيث تعترب مدن حضارة وادي الرافدين أقدم مدن العامل ظهور ًا و استقرار ًا .

فقد لعبت العوامل اجلغرافية املالئمة يف أرض العراق من جانب باإلضافة

إىل العوام��ل التارخيي��ة و جممل األح��داث البرشية التي قام��ت عىل أرضه من
جانب آخر إىل أن جتعل من أراضيه موطنا قديام لإلنس��ان و احلضارة و بذلك

أصبح املوطن األول لظهور املس��تقرات البرشية األوىل و قيام احلياة احلرضية

يف العامل .

و م��ن اجلدير بالذكر أن العراق قد نش��أت به عدد م��ن املدن مثل الكوفة و

البرصة و واس��ط و بغداد و س��امراء ومل تنش��أ تلك امل��دن و عىل طول احلقب

التارخيية بش��كل عف��وي بل كانت هن��اك عديد من العوامل االس�تراتيجية و

العوامل اإلدارية و العوامل العس��كرية و العوامل الدينية فأما أن تكون أسباب ًا

سياس��ي ًة كام نراه يف مدينة بغداد و س��امراء و أما أسباب إدارية كمدينة واسط
و أما أس��باب عس��كرية كمدينة البرصة و الكوف��ة و املوصل و البعض اآلخر
اسباب دينية كمدينة النجف و مدينة كربالء .

لقد كانت القرون الوسطى (القرن الثامن و القرن التاسع و القرن العارش)

مرحلة مهمة

يف تاري��خ امل��دن التي أسس��ها العرب يف الع��امل و خاصة يف الع��راق  ،ففي
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الوقت الذي كان يتصدر فيه العراق – بعد جميء اإلس�لام – قائمة نشأة املدن

حيث كان عرصا ذهبيا  ،كانت أوربا تعاين من التخلف احلضاري .

و مدين��ة كربالء تُعد واحدة من تلك املدن بل إهن��ا متيزت بأهنا مركز ديني

و علمي و فقهي لألمة اإلس�لامية ،حيث أصبحت هذه املدينة من أهم املدن

يف العراق و ذلك الحتضاهنا جسد اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب (عليه

الس�لام) و أجس��اد آل بيته (عليه الس�لام) و أصحابه امليامني الذين س��طروا
بدمائهم الزاكية أسمى آيات اإلباء و الوفاء للدين اإلسالمي و األمة مجعاء .

وعن "احلائر احلسيني -النشأة و التطور" جاء حمور البحث للدكتور شهيد

كريم حممد من جامعة ميسان /كلية الرتبية /قسم التاريخ  ،حيث حاول هذا
البح��ث الوقوف عىل تاريخ نش��أة وتطور بقعة هي م��ن أرشف بقاع األرض

عىل اإلطالق وهي احلائر احلس��يني املقدس ،وق��د انتهى لتقرير بعض النتائج
الت��ي انتهى إليها باحثون خاضوا يف هذه املوضوعة من قبل ،يأيت يف مقدمتهم
الس��يد عبد اجل��واد الكليدار يف كتابه تاريخ كربالء وحائر احلس�ين ،والس��يد

عبد احلس�ين الكليدار يف كتابه بغية النبالء يف تاريخ كربالء .كام انتهى البحث
إىل جمانب��ة بعض النتائج التي قررها األول ،س��يام يف اعت�ماده عىل رأي ياقوت
احلم��وي يف التفري��ق بني احلائر واحلري ،عىل أن األول اس��م للبناء املحيط لقرب

اإلمام احلسني (عليه الس�لام)  ،والثاين اسم لكربالء عموم ًا .وكذلك جانب

البحث رأي الس��يد عب��د اجلواد الكليدار يف قضية ه��دم القرب الرشيف ألربع
م��رات يف عهد املتوكل العبايس ،فقد تبني من خ�لال التدقيق يف الروايات أنه

هدم القرب مرة واحدة عام(  236هـ ) ،وظل مهدوم ًا طوال مدة حكمه املتبقية
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أي حتى عام( 247هـ).
وكذل��ك جانب البح��ث رأي الس��يد الكليدار فيام طرحه م��ن أن هارون

الرش��يد هدم القرب الرشيف ع��ام(  193هـ)  ،كام وقف البحث عىل التفس�ير

املش��هور لتس��مية احلائ��ر احلس��يني ،ورده إىل أن املت��وكل العب��ايس ه��دم قرب

اإلمام(عليه الس�لام) وأجرى عليه املاء فحار حول قربه فسمي باحلائر ،وعىل
العم��وم يم ّثل ه��ذا البحث الذي كُتِب عىل عجل وبم��دة(  3أيام فقط) إعادة

ق��راءة موجزة و رسيعة ملا ُق ِدم يف هذه املوضوع��ة ،عىل أمل أن ينضج يف قابل

األيام.

ويف وقفة ميمونة عىل "احلياة العلمية واألُرس العلمية يف مدينة كربالء حتى

القرن العارش اهلجري" جاء بحث الدكتورة عبري عبد الرسول حممد التميمي
من جامعة كربالء /كلية الرتبية /قسم التاريخ  /الذي استهدف دراسة احلياة
العلمية ملدينة كربالء وتأثريها عىل الصعيد االجتامعي من خالل دراسة تاريخ

األرسة العلمية ونشاطاهتا العلمية خالل عرشة قرون هجرية  ،وكان للمنطقة

املحيط��ة بكربالء احلالية يف العصور التي س��بقت اإلس�لام أمهيته��ا التارخيية
والدينية واجلغرافية ،أما مدينة كربالء احلالية  ،كحارضة إس�لامية مقدسة فقد

ولدت مع استشهاد اإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب  -عليهام السالم  -يف

واقع ة الطف عام ( 61هـ 680 /م )  ،كام ش��هدت مدينة كربالء يف مراحلها
التارخيية املختلفة تطورات أثرت ع�لى ازدهارها ونموها االجتامعي ،ويعزى

ذل��ك إىل االهت�مام والعناية التي حظي��ت هبا املدينة ومراقدها املقدس��ة خالل
العه��ود اإلس�لامية من قبل ٍ
كثري من احلكام وال��والة الذين تعاقبوا عىل حكم

318

مركز تراث كربالء

الع��راق وكانوا يمثلون دوالً ذات حضارات خمتلف��ة  ،وخاصة خالل العهود
العباسية والبوهيية واجلالئرية والصفوية .

وق��د لعبت مدينة كرب�لاء يف أحقاب زمنية خمتلف��ة دور ًا متميز ًا يف التاريخ

اإلس�لامي  ،فكان��ت مرك��ز ًا للتمدن واالزده��ار الثقايف والدين��ي والعلمي،

فتعترب إحدى أهم مدن العامل اإلس�لامي ،وقد حظيت هذه املدينة باهتامم عدد

م��ن الرحالة واملؤرخني واملس��ترشقني الذين تناول كل واح��د منهم جانب ًا من

تارخيها ومعاملها اإلسالمية املميزة.

وعن "الش��يخ معد ب��ن اخلازن احلائ��ري (كان حي ًا س��نة  798هـ) ومنهج

إجازت��ه العلمي��ة لتلميذه اب��ن فهد احل�لي (ت  841هـ)دراس��ة تارخيية" كان
احلديث للدكتور حيدر حسني محزة من جامعة بابل كلية الرتبية  /قسم التاريخ

مؤكد ًا فيه أن مدرسة كربالء الفقهية يف (القرن الثامن اهلجري) ظهر عدد من

الفقهاء ،والعلامء ،الكبار لعل األش��هر منهم :الش��يخ ابن اخلازن احلائري من
أعالم تالميذ الشهيد األول حممد بن مكي العاميل (  786هـ) ومن رجال الفقه
واألدب ،الذي أخذ الباحث بدراس��ته كنموذج لإلجازة لتلميذه لكي نوضح
كي��ف كان منهجه العلمي يف مدرس��ة (كربالء) يف تلك امل��دة بمنح اإلجازة.

أما س��بب اختيار هذا املوضوع للدراس��ة حتت مسمى(الشيخ أبو احلسن زين
الدين عيل بن اخلازن )كان ح ًيا سنة  791هـ ( ومنهج إجازته العلمية لتلميذه

ابن فهد احليل ) ( ت  841هـ)( دراس��ة تارخيية ) كونه ش��يخ الش��يخ أمحد بن
فهد احل�لي ،العامل ،الفقيه ،اجلليل ،الذي يعترب من أقطاب العلم واملعرفة ليس

يف(احللة) فحسب بل يف مدرسة (كربالء).

ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية من  2016 - 2014م

319

ب ّين��ا يف الدراس��ة باملبحث األول اجلانب االجتامعي والفكري للش��يخ ابن

وضحن��ا اإلج��ازة وأنواعها،
اخل��ازن بش��كل مقبول ،ث��م يف املبح��ث الثاينّ ،
وأمهيتها العلمية ،وأشهر فوائدها يف ضوء حتليل اإلجازة العلمية الصادرة من
ابن اخلازن لتلميذة .ألهنا موضوع الدراسة والنتائج التي توصل إليها الباحث

يف الدراس��ة .حلسن احلظ وجد الباحث الفقيه ابن اخلازن (حيا سنة  791هـ)

أش��هر شيوخ مدرسة (كربالء) هو شيخ العالمة ابن فهد احليل (ت 841 :هـ)
فأخذ بدراستها.

الصعوب��ات التي وجده��ا الباحث يف الدراس��ة ال توجد إج��ازات لعلامء

مدرس��ة كربالء يف كتب اإلجازات املوجودة يف كتاب العالمة املجليس( ،ت:
 1111ه��ـ ) ،مثل�ما موج��ودة عند غريهم م��ن األعالم يف م��دارس األمصار

األخ��رى ،مما حدا بالباحث اإلش��ارة إىل نوعية اإلجازة املوجودة يف مدرس��ة

(كرب�لاء)يف اهلامش للفارق الزمن��ي الكبري بني عرص ابن اخل��ازن وغريه من
علامء املدرس��ة .وكذلك أن املجليس يف كتابه بحار األن��وار حينام يذكر إجازة
ابن اخلازن لتلميذه العالمة ابن فهد احليل مل يذكرها مثلام فعل يف إجازة الشهيد

األول لتلمي��ذه ابن اخلازن مما حدا بالباحث أن يدرس إجازة الس��يد الش��هيد
لتلميذه ابن اخلازن ويعكسها عىل ابن فهد احليل.

وأخ�يرا ندع��و اهلل جل وعال أن يتقبل منا هذا العم��ل عىل الرغم من قرص

املدة الزمنية التي بلغنا فيها يف كتابة هذا البحث املتواضع .

وع��ن محي��د ب��ن زياد بن مح��اد النينوي (ت 310 :ه��ـ) وأثره الفكري

يف مدرس��ة كربالء دراس��ة تارخيية" للدكتور حيدر حس�ين مح��زة و املدرس
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س��ليم عباس ومها من جامعة بابل /كلية الرتبية /قسم التاريخ موضحني أن

مهم
دور ٌ
مدرس��ة كربالء نبغ عدد من العلامء واألعالم الفقهاء الذين كان هلم ٌ
يف املحافظة عىل منهج أهل البيت (عليهم الس�لام)يف بيان فضلهم عىل الرغم
من أفكار وتطلعات الس��لطة التي كانت عكس االجتاه إال أهنم استطاعوا من
احلفاظ عىل ما موجود يف فكرهم ،ومن أجل بيان ش��ذرات من هذه املدرس��ة

رشعنا دراس��ة الفقيه حتت مسمى (( محيد بن زياد بن محاد النينوي (ت310 :

هـ) وأثره الفكري يف مدرسة كربالء دراسة تارخيية )) .

البح��ث يتك��ون من مقدم��ة ومبحثني ،يف املقدمة س��بب اختيار الدراس��ة

وتقسيمهام والصعوبات التي واجهت الباحث ،بينام يف املبحث األول ب ّينا فيها
اجلانب االجتامعي من اس��مه ونسبه وكنيته :ووالدته ،وثقته عند علامء اجلرح
والتعدي��ل ومذهب��ه ،ووفاته ،وكذل��ك ب ّينا يف املبحث الث��اين اجلانب الفكري

للخصي��ة من ش��يوخه ،وتالمي��ذه ،وصفاته املح��دث وال��راوي ،ومؤلفاته،
واإلجازة العلمي��ة التي منحها لتالميذه ،وصفاته الفكرية كاملحدث والراوي

وأثره بعلم الرجال .لذا كان عدد صفات هذه املبحث أكثر من املبحث األول
بس��بب كثرة النصوص املوجودة يف املبحث الث��اين ،الصعوبات التي واجهت

الباحث يف الدراس��ة هي صعوبة احلصول ع�لى النصوص التي توضح موقفه

الفكري الس��يام يف كتب بقية املذاهب اإلس�لامية عىل الرغ��م من التمحيص
والبحث الدقيق .

ك�ما كان للتاريخ احلديث واملعارص بصمة يف هذه الندوة املباركة حيث

كان لـ"دور أهايل كربالء يف التطورات السياس��ية  "1921 – 1914للدكتورة
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نرج��س كريم خضري والدكت��ورة حنان عباس خرياهلل م��ن جامعة ذي قار /
كلية الرتبية للعلوم اإلنس��انية /قس��م التاريخ حضور ًا ملموس ًا  ،حيث تناول

البحث الدور القيادي الكبري ملدينة كربالء يف احلركة الوطنية  ،إذ مل تكن حركة
أو ثورة إال وكان هلذه املدينة وأهاليها الس��بق واملسامهة بالقول والعمل  .فقد

كان أهايل كربالء يف مقدمة الذين اس��تجابوا لنداء اجلهاد من املدن االخرى ،

إذ لعبوا دورا سياس��يا وتعبويا بارزا يف التصدي للمحتلني االنكليز يف س��بيل
حتقيق االس��تقالل والتخلص من الس��يطرة االس��تعامرية  .وب�ما أن تلك املدة
قد ش��هدت تطورات سياس��ية كبرية عاش��ها العراق بعد االحتالل الربيطاين
ارتأين��ا توضيح دور أهايل كربالء م��ن تلك األحداث  .اختذ عام  1914بداية

للموضوع كونه العام الذي بدأ به االحتالل الربيطاين للعراق وما أعقب ذلك
من تغريات شاملة يف أوضاع املنطقة  ،أما توقف البحث عند عام  1921كونه

العام الذي شهد تتويج امللك فيصل بن احلسني ملكا عىل العراق  ،إذ شكلت
تل��ك املرحلة بداية لتحويل اإلدارة الربيطاني��ة للعراق من اإلدارة املبارشة إىل

غري املبارشة .

لقد تضمن البحث دراسة دور أهايل كربالء يف التصدي لالحتالل الربيطاين

ع��ام  ، 1914اذ كان هل��م دور كب�ير يف املقاومة الوطنية ض��د املحتل  ،كام تم
التطرق اىل موقف الكربالئيني من االستفتاء الذي اجرته السلطات الربيطانية

عام  1918لبيان رأهيم حول طبيعة احلكم الذي يرغبون فيه  .أضف إىل ذلك
درس البحث دور أهايل كربالء يف ثورة العرشين عام  1920وموقفهم القتايل
الكب�ير يف إحداث الثورة  ،فضال عن ذلك ت��م تناول موقف أهايل كربالء من
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تعيني األمري فيصل بن احلسني يف احلكومة العراقية اجلديدة عام . 1921
ويف تتم��ة أكثر تفصي ً
ال مما س��بق جاء بحث "موق��ف أهايل كربالء من ثورة

العرشين" للدكتور ة فاطمة فالح جاسم و املدرس املساعد فاطمة عبد اجلليل
يارس من  /جامعة ذي قار /كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /قسم التاريخ حيث

مثلت كربالء حمور ًا ألقطاب ومواقع وجبهات ثورة العرشين ومركز ًا لقيادهتا
الوطني��ة االس��تقاللية  ،فقد كان ملكانته��ا الدينية والروحي��ة يف قلوب الناس

أك�بر األثر يف تس��نمها الدور الريادي هل��ذه الثورة  ،كام كان لل��دور الذي قام

ب��ه علامؤها األع�لام وخاصة املرجع الكبري املريزا حممد تقي الش�يرازي كبري ًا
ومؤثر ًا يف توجيه الثوار ورس��م مس��اراهتا وتعبئتها ورف��ع معنوياهتا  ،وبذلك

أصبحت كربالء مهد ًا للثورة وحاضنة هلا وحمط أنظار الثوار يف عموم العراق،
ومل يقترص دور أهايل كربالء عىل محل الس�لاح والقت��ال ضد الربيطانيني فقط

وإنام برعوا بالتنظيم واالشرتاك يف املظاهرات واالجتامعات واملداوالت التي
قام��ت هبا النخب الوطنية العراقية لتقرير صالح البالد والعمل عىل التخلص
من االحتالل والنفوذ األجنبي وحتقيق االستقالل الكامل للعراق .

ُق ّس��م البح��ث إىل مبحثني س��بقتهام مقدم��ة وتلتهام خامتة  ،تن��اول املبحث

األول دور أه��ايل كرب�لاء يف مقاومة االحتالل الربيط��اين للعراق ( - 1914

1918م) من خالل اس��تجابتهم لدعوات اجله��اد ووقوفهم املتميز إىل جانب

الدولة العثامنية يف هذه املعركة ضد الربيطانيني ،فقد أعطت شهداء وجرحى ،
ومرد كل ذلك إىل تأثري العامل الديني ،إذ كان لعلامء الدين والدعاة والوعاظ

أث��ر ًا واضح�� ًا يف حتري��ك مش��اعر وعواطف الن��اس يف التص��دي لالحتالل
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الربيط��اين ،يف حني ختصص املبحث الثاين باحلدي��ث عن دور أهايل كربالء يف

ثورة العرشين وأثرهم الواضح واملتميز يف تلك الثورة.

وعن " فكر اإلمام الصادق(عليه السالم )يف أفضلية أرض كربالء(دراسة

وصفي��ة)" للدكتور مجعه ثجيل احلم��داين من جامعة ذي قار/كلية اآلداب /

قس��م التاريخ  ،بني في��ه صعوبة ما يواجهه املتخصص��ون يف املنهجية العلمية

يف حتدي��د مفهوم للمنهج الوصفي أكثر من غريه م��ن مناهج البحث ؛ وذلك
بس��بب اختالفه��م يف حتديد اهلدف ال��ذي حيققه هذا املنهج  :م��ا بني توضيح
الظاهرة إىل توضيح العالقة ومقدارها ،واكتشاف األسباب الداعية لنشوئها.

وعىل الرغ��م من هذا فإن املنهج الوصفي ش��ائع االس��تخدام يف البحوث

العلمي��ة .يقص��د باملنه��ج الوصف��ي ه��و  -أحد أش��كال التحليل والتفس�ير
العلمي املنظم ؛ لوصف ظاهرة أو مش��كلة حم��دده وتصويرها كمي ًا عن طريق
مج��ع بيانات ومعلومات مقنن��ة عن الظاهرة أو املش��كلة وحتليلها وإخضاعها
للدراسة الدقيقة.-

والباحث حينام يستخدم املنهج الوصفي ،ال يقوم بجهر الظواهر ووصفها

مجيع�� ًا ،وإن�ما يقوم بانتقاء الظواه��ر التي ختدم غرضه من الدراس��ة ثم يصفها

ليتوصل بذلك إىل إثبات احلقيقة العلمية  .وجيب أن يمزج ما يتوصل إليه مع
املنه��ج التارخيي – خاصة إذا كان موضوع الدراس��ة حيمل الصفة التارخيية أو
الدينية فاملنهج التارخيي يعتمد عىل التوثيق والتفس�ير للحقائق التارخيية حيث

يقوم هذا املنهج عىل تتبع ظاهرة تارخيية من خالل أحداث أثبتها املؤرخون أو

ذكره��ا أفراد ع�لى أن خيضع الباحث ما حصل عليه م��ن بيانات وأدله تارخيية
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للتحليل النقدي للتعرف أصالتها وصدقها  .وهي ليس��ت فقط من أجل فهم
املايض بل والتخطيط املستقبيل أيضا.

األسلوب الوصفي هو أحد أساليب املنهج العلمي احلديث يف الدراسات

البحثي��ة  ،وهلذا األس��لوب مراح��ل عديدة تب��دأ بتحديد املش��كلة ثم فرض
الف��روض واختيار صح��ة الفروض حتى الوص��ول اىل النتائ��ج والتعميامت

ويتطلب هذا املزيد من اخلطوات العلمية وأمهها  :صياغة مشكلة البحث عىل
ش��كل س��ؤال أو أكثر ووضع فرضيات كحلول مبدئية حلل املش��كلة  ،توحه
البحث نحو اختيار هذه احللول .

لي��أيت دور "رواة كرب�لاء يف مصنفات الرجاليني الش��يخ أب��و حممد إلياس

بن هش��ام احلائري انموذج ًا " عنوان ًا لبحث الباحثة إرشاق الطائي ماجس��تري
يف التاريخ االس�لامي موضحة فيه أن كربالء املقدس��ة امت��ازت بأهنا أنجبت

كثري ًا من العلامء الذين أفادوا األمة بعلمهم  ،وكان هلم األثر الكبري يف النهضة

العلمي��ة كام أهن��ا كانت مركز ًا لكثري ًا م��ن العلامء وال��رواة واملؤلفني  ،وكام أن

للرواة الدور الكبري واملهم س��واء يف نقل الروايات أو األحاديث  ،ويف حديثنا

أيض��ا عن كربالء هناك عدي��دٌ من الرواة الذين كان هلم الدور البارز واملهم يف
الرواي��ة والذين تأث��روا بكتب علم الرجال والذين س��امهوا يف تطوير النهضة

العلمية يف كربالء املقدس��ة  ،وهذا كان س��بب اختياري لشخصية (الشيخ أبو
حممد إلياس بن هش��ام احلائري) الذي كان من تالميذ الش��يخ الطويس الثاين

وقد روى عنه عديد ًا من الروايات املنسوبة إىل والده الشيخ أيب جعفر الطويس،
ولذلك عرجت يف هذا البحث عىل جمموعة من املحاور األساسية حيث تناول
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املحور األول ( ملحة عن علم الرجال وأبرز كتب الرجال عند األمامية ) حيث

ض��م أبرز كت��ب الرجال ونبذة خمترصة عن مؤلفيها  ،أم��ا املحور الثاين ( رواة
كربالء يف كتب الرجاليني إلياس بن حممد أنموذج ًا ( فقد ضم )اس��مه ونسبه،

جان��ب من حياته العلمية  ،وأبرز ش��يوخه وأبرز تالميذه وجانب من مروياته
يف احلديث والتاريخ ) ولقد اشتمل البحث عىل مقدمة وخامتة .
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اخلامتة

أثارت الندوات الرتاثية واملنعقدة خالل األعوام 2016-2014م اهتامم

وتعضي��د النخب املثقفة يف مدينة كربالء املقدس��ة كوهن��ا محلت يف طياهتا إجابات

ناجعة عن أغلب وأهم التس��اؤالت التي ممكن أن تدور يف األذهان حول ماهية
ال�تراث والس��بل الكفيلة بتوثيق��ه وإظهاره للعلن بأهبى صورة .وهي عىل س��بيل
االختصار .

ما هو ت��راث مدينة كربالء املقدس��ة (املادي واملعنوي) وكيفي��ة احلفاظ عليه،

حيث كان للندوة األوىل النصيب األوفر يف اإلجابة عليه.

ك�ما يمكن لن��ا أن نتلمس دور علامء مدينة كربالء املقدس��ة ودورهم الفكري

والعم�لي ،والش��عراء ونتاجه��م األديب والرواديد وأثرهم الوج��داين ،عالوة عىل
اإلهل��ام الروح��ي لإلمامني اهلاممني (أيب عبد اهلل احلس�ين وأيب الفض��ل العباس ـ
عليهام السالم ـ) حيث ركز عدد من الندوات عىل استنطاق ذلك املعنى اخلالد.

كام س��لطت عد ٌد من الندوات الضو َء عىل الفعل ورد الفعل وتوثيقه التارخيي،

وهو ماكان مثار ندويت اهلجامت الوهابية وأثرها عىل مدينة كربالء ،وواقعة نجيب

باشا ورد الفعل الش��عبي جتاهها ،وتوثيق جمموع تلك األحداث التارخيية بأصول
ورقية حمفوظة يف األرش��يف الوثائقي بإس��طنبول والت��ي كان احلديث عنها حمور
لندوة أخرى أثرت النقاش حول تراث كربالء بشكل منهجي منظم.

ك�ما مل يغب عن بال مركز تراث التنظي��م اإلداري للمدينة ومكوهنا االجتامعي
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وهو مدار س��جال أكاديمي مميز دار رحاها يف قاعة اإلمام القاس��م ( )لتشهد

مع قاعتي اإلمام احلسن واإلمام موسى الكاظم ـ عليهم السالم ـ عالوة عىل قاعة
كلية الرتبية للعلوم اإلنس��انية يف جامعة كربالء لتش��كل بمجموعة جامعة متنقلة

حتمل مهوم الرتاث الكربالئي عىل أكتافها لرتتقي به إىل مكانته التي يستحقها.

ملحق ال�صور
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١.١ابن اعثم الكويف  ،كتاب الفتوح  ،حتقيق عيل شريي  (،بريوت  :دار األضواء 1411 ،
هــ )  ،ج. 5

٢.٢ابن األثري  ،الكامل يف التاريخ( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت) ،ج.1

٣.٣ابن شعبة احلراين  ،حتفة العقول عن ال الرسول  ،حتقيق عيل أكرب الغفاري  ( ،قم  :د.م.
. ) 1995

٤.٤ابن كثري البداية والنهاية  ،حتقيق عيل شريي( ،بريوت  :دار احياء الرتاث العريب )1988
ج. 8

٥.٥أبو الفتح حممد بن عيل الكراكجي ،كنز الفوائد( ،بريوت :دار األضواء ،)1985 ،ج.1

٦.٦أبو القاسم أمحد بن عيل النجايش  ،رجال النجايش  ( ،بريوت  :مؤسسة األعلمي للطباعة
والنرش . ) 2001 ،

٧.٧أبو القاسم عيل بن احلسن ابن عساكر  ،تاريخ مدينة دمشق  ،حتقيق عيل شريي ( ،بريوت
 :دار الفكر للطباعة  1415 ،هــ )  ،ج. 14

٨.٨أبو جعفر حممد بن عيل الصدوق  ،علل الرشايع  ( ،النجف  :املطبعة احليدرية )1966 ،
ج. 1

٩.٩أيب احلسن عيل األردبييل ،كشف الغمة ،ط(،12بريوت  :دار األضواء ،)1985 ،ج.1

١٠١٠امحد بن أعثم الكويف ،الفتوح ،حتقيق عيل شريي  ( ،بريوت  :دار االضواء للطباعة
والنرش 1411 ،هـ)  ،ج .4

١١١١امحد بن داود الدينوري ،االخبار الطوال( ،القاهرة :دار احياء الكتاب العريب . )1960

١٢١٢امح��د بن حييى ال��ب�لاذري  ،انساب االرشاف ،حتقيق سهيل زك��ار ( ،ب�ي�روت :دار
الفكر ، )1997،ج.3

١٣١٣اغا بزرك الطهراين  ،الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة  ( ،النجف  :مطبعة
القضاء. ) 1985 ،
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١٤١٤انستاس ماري الكرميل  ،لغة العرب  ( ،بغداد  :دار الشؤون الثقافية  ،)1983 ،ج. 5

١٥١٥باقر رشيف القريش ،حياة اإلمام احلسني( ،النجف :مطبعة اآلداب ،)1974 ،ج.1
١٦١٦البريوين  ،االثار الباقية يف القرون اخلالية (،بريوت:دارالكتب العلمية ،)1923،ج.1

١٧١٧جعفر بحر العلوم ،حتفة املعامل( ،بريوت :رشكة األعلمي للمطبوعات ،د.ت) ج.1
١٨١٨جواد القيومي ،صحيفة احلسني( ،قم :مؤسسة النرش اإلسالمي1374 ،هـ).

١٩١٩احلافظ اخلوارزمي  ،مقتل احلسني  ،حتقيق حممد الساموي  ( ،قم  :دار أنوار اهلدى ،
 1418هــ )  ،ج. 1

٢٠٢٠حسني النوري الطربيس  ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل  ( ،بريوت  :مؤسسة ال
البيت  ، 1987 ،ج. 15

٢١٢١خري الدين الزركيل ،األعالم ،ط( ،15بريوت :دار العلم للماليني ،)2002 ،ج.2
٢٢٢٢دعبل اخلزاعي  ،ديوان دعبل اخلزاعي ( ،بريوت دار الكتاب العريب .)1994

٢٣٢٣ذبيح اهلل املحاليت  ،فرسان اهليجاء ط(، 1النجف :املكتبة احليدرية،د.ت) ،ج.1

٢٤٢٤ريض الدين بن ط��اووس ،اللهوف عىل قتىل الطفوف  ،ترمجة عبد الرحيم العقيقي
بخشاييش( ،قم  :مطبعة حممد (ص)1378 ،ش) .

٢٥٢٥سبط ابن اجلوزي ،تذكرة خواص األمة(،بريوت :دار العلوم. )2004 ،

٢٦٢٦سليامن بن ابراهيم القندوزي  ،ينابيع املودة ( ،اسطنبول  :د .م ، )1980ج.3

٢٧٢٧سليامن بن أمحد الطرباين  ،املعجم الكبري  ،حتقيق محدي عبد املجيد  ( ،بريوت  :دار احياء
الرتاث العريب  ، ) 1984 ،ج. 3

٢٨٢٨الشرباوي  ،االحتاف بحب االرشاف (،بريوت :مؤسسةالكتاب االسالمي.)2002،

٢٩٢٩الرشيف ال��ريض ،هنج البالغة ،حتقيق الشيخ فارس احلسون( ،قم :مركز األبحاث
العقائدية1419 ،هـ ).

٣٠٣٠شمس الدين الذهبي ،سري االعالم النبالء ،حتقيق شعيب االرناؤوط( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،)1993 ،ج.2
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٣١٣١الشيخ املفيد  ،االرشاد  ،حتقيق مؤسسة ال البيت  ( ،بريوت  :دار املفيد للطباعة والنرش،
 ، ) 1993ج. 2

٣٢٣٢عباس القمي  ،الكنى واأللقاب  ( ،قم  :مؤسسة النرش اإلسالمي  1395 ،هــ)  ،ج. 1

٣٣٣٣عبد احلسني الدعمي  ،تراتيل الوالء يف املدح والرثاء ( ،النجف  :املطبعة العاملية احلديثة
. )2016 ،

٣٤٣٤عبد الرزاق املقرم ،مقتل احلسني عليه السالم(،قم :مؤسسة البعثه ،د.ت) ،ج. 1

٣٥٣٥عبد العظيم البحراين ،من أخالق اإلمام احلسني (عليه السالم)(قم :انتشارات الرشيف
الريض2000،م) .

٣٦٣٦عيل بن احلسني املسعودي  ،مروج الذهب ومعادن اجلوهر  ،حتقيق يوسف أسعد  ،ط، 3
( بريوت  :دار االندلس  ، ) 1987 ،ج. 3

٣٧٣٧القايض النعامن ،رشح األخبار( ،قم :د.ط، )1993 ،ج.3

،...................٣٨٣٨املجالس واملسايرات  ،حتقيق الكبري القمي وآخرين  ( ،بريوت  :دار
املنتظر  :بريوت . ) 1996

،...................٣٩٣٩املناقب واملثالب  ،حتقيق ماجد العطية  ( ،بريوت  :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات . ) 2002 ،

 ،...................٤٠٤٠رشح االخبار يف فضائل األئمة االطهار  ،ط ( ، 2بريوت  :منشورات
األعلمي للمطبوعات  ، ) 2006 :ج.1

٤١٤١القزويني ،عجائب املخلوقات(،القاهرة :اهليأة املرصية العامة.)2012،

٤٢٤٢جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم –عليه السالم ،-موسوعة كلامت اإلمام احلسني-
عليه السالم – ،ط( ،3د.ك  :دار املعروف للطباعة والنرش.)1995 ،

٤٣٤٣جمد الدين حممد بن يعقوب  ،القاموس املحيط ،حتقيق مؤسسة الرسالة ،ط(،8بريوت:
مؤسسة الرسالة. )2005 ،
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٤٤٤٤حمسن األميني العاميل  ،أعيان الشيعة  ،حتقيق حسن األمني  ( ،بريوت دار املعارف
للمطبوعات  ، ) 2000 ،ج. 1

٤٥٤٥املحقق احليل ،فقه الشيعة إىل القرن الثامن( ،قم :مؤسسة سيد الشهداء-عليه السالم،-
1364ش) ،ج.1

٤٦٤٦حممد الشريازي ،أم البنني –عليها السالم( ، -بريوت :دار املجتبى.)1999 ،

٤٧٤٧حممد باقر البريجندي ،الكربيت األمر ،ترمجة حممد شعاع فاخر( ،بريوت :دار احلوراء
للطباعة ،د.ت)  ،ج. 3

٤٨٤٨حممد باقر املجليس  ،بحار االنوار ،حتقيق حممد الباقرالبهبودي( ،بريوت  :مؤسسة الوفاء
 ، )1983،ج.44

٤٩٤٩حممد بن جرير الطربي  ،تاريخ الطربي( ،بريوت :دار االعلمي للمطبوعات )  ،ج. 3

٥٠٥٠حممد بن عيل االسرتابادي  ،منتهى املقال يف حتقيق أحوال الرجال  ،حتقيق مؤسسة أهل
البيت (ع) إلحياء الرتاث  ( ،قم  :مطبعة ستارة  1422 ،هــ ) ،ج. 6

٥١٥١حممد بن عيل بن شهر آشوب ،املناقب ،حتقيق جلنة من أساتذة النجف األرشف( ،النجف:
املكتبة احليدرية )1956 ،ج.1

٥٢٥٢حممد بن عيل بن منظور ،لسان العرب( ،بريوت :مؤسسة التاريخ العريب . )1986 ،

٥٣٥٣حممد بن حممد بن النعامن البغدادي ،النكت االعتقادية ،حتقيق رضا املختاري(،د.ك:
مطبعة مهر1413 ،هـ) .

٥٤٥٤حممد جواد مغنية ،الشيعة يف امليزان( ،بريوت  :دار الرشوق ،د.ت) ج. 2
٥٥٥٥حممد حرز الدين ،معارف الرجال( ،قم :مطبعة الوالية1405 ،هـ) ج.2

٥٦٥٦حممد مهدي املازندراين ،معايل السبطني يف اخبار احلسن واحلسني( ،بريوت :دار البالغ
 ،)2003،ج.1

٥٧٥٧حممد مهدي بحر العلوم  ،رجال السيد بحر العلوم  ،حتقيق حممد صادق بحر العلوم ( ،
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النجف  :مطبعة اآلداب . ) 1965 ،
 ٥٨٥٨حممد مهدي املازندراين ،معايل السبطني يف اخبار احلسن واحلسني( ،بريوت :دار البالغ،)2003،
ج.1
٥٩٥٩املناوي  ،الكواكب الدرية (،القاهرة  :املكتبة االزهرية للرتاث  ،د.ت) ،ج.1

٦٠٦٠ياقوت احلموي  ،معجم البلدان  ،ط ( ، 8بريوت  :دارصادر  ، ) 2010 ،ج. 4

٦١٦١يوسف البحراين  ،لؤلؤة البحراين  ،حتقيق حممد صادق بحر العلوم  ( ،النجف  :مطبعة
النعامن  ،د.ت ) .

املجالت .

 -1جملة لغة العرب  ،ج ، 6السنة الثانية حمرم عام  1331هــ املوافق كانون الثاين .1912
 -2الدليل  ( ،جملة )  ،النجف العدد  ، 10السنة الثانية . 1984 ،

الفهار�س العامة
١.١اآليات القرآنية.

٢.٢األحاديث النبوية الرشيفة.
٣.٣أسامء املعصومني .

٤.٤األعالم .

٥.٥القبائل واألرس.
٦.٦املدن .

٧.٧الكتب .

٨.٨األبيات الشعرية.
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 -1فهرس اآلية القرآنية
اآلية

َو َما َت ْف َع ُلو ْا ِم ْن خَيرْ ٍ َي ْع َل ْم ُه اهلل
َف اَل تخَ َْش ْو ُه ْم َو ْ
اخ َش ْونيِ ...

إِ َّن الدِّ ي َن ِعندَ اهلل الإْ ِ ْس اَل ُم َو َما
ِ
اخ َت َل َ ِ
ْ
َاب...
ف ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلكت َ
َيا أَيهَُّا ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا َأطِي ُعو ْا اللهََّ
ِ
الر ُس َ
ول َو ُأ ْوليِ األَ ْم ِر
َو َأطي ُعو ْا َّ
ِمنك ُْم...
إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُو ْا ُث َّم َك َف ُرو ْا ُث َّم
آ َمنُو ْا ...

إِ َّن ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُث َّم َك َف ُروا ...
ني بِ َأ َّن لهَ ُ ْم َع َذا ًبا َألِيم
بَشرِّ ِ المُْنَافِ ِق َ
ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُت َلك ُْم ِدينَك ُْم ...

َو َمن َي َتوَلهَّ ُم ِّمنك ُْم َفإِ َّن ُه ِمن ُْه ْم ...

الر َّبانِ ُّي َ
ون َوالأَْ ْح َب ُار
َل ْو اَل َين َْه ُ
اه ُم َّ
لهِ
ِ
َعن َق ْو ُم الإْ ِ ْث َم...

السورة

رقمها

ص

البقرة

197

225

البقرة

150

229

آل عمران

19

226

النساء

59

215

النساء

137

234

النساء

235-234 138-137

املائدة

3

214

املائدة

51

265

املائدة

63

228
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ُل ِع َن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا ِمن َبنِي
إِسرَْ ِائ َيل...
َلبِ ْئ َس َما كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون...

َّما َف َّر ْطنَا فيِ ا ْل ِكت ِ
َاب ِمن شيَ ْ ٍء...
َوالمُْ ْؤ ِمن َ
َات َب ْع ُض ُه ْم
ُون َوالمُْ ْؤ ِمن ُ
َأ ْولِ َيا ُء َب ْع ٍ
ض ...
َو َجا َء ْت َس َّي َار ٌة َف َأ ْر َس ُلوا
َو ِار َد ُه ْم َف َأ ْدلىَ ٰ َد ْل َو ُه ...

ِ
ب عَلىَ ٰ َأ ْم ِر ِه َو َٰل ِك َّن َأ ْك َث َر
َواللهَُّ َغال ٌ
الن ِ
َّاس اَل َي ْع َل ُم َ
ون...
وَلمََّا َب َل َغ َأ ُشدَّ ُه آ َت ْينَا ُه ُح ْكماً َو ِع ْلم
إِ َّن اللهََّ ال ُيغَيرِّ ُ َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى
ُيغَيرِّ ُ وا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم...

َقا ُلو ْا الَ ت َْو َج ْل إِنَّا ُنبَشرِّ ُ َك بِ ُغال ٍم
َع ِلي ٍم
َفان َط َل َقا َحت َّٰى إِ َذا َل ِق َيا ُغ اَل ًما ...
َن ْف ًسا َز ِك َّي ًة...

َان لِ ُغ اَلمَينْ ِ
َو َأ َّما الجِْ دَ ُار َفك َ
َيتِيمَينْ ِ فيِ المَْ ِدين َِة...

املائدة

78

228

املائدة

79

229-228

االنعام

38

214

التوبة

71

229

يوسف

19

207

يوسف

21

226

يوسف

22

208

الرعد

11

114

احلجر

53

208

الكهف

74

207

الكهف

74

208

الكهف

82

207
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ُث َّم َأ ْت َب َع َس َب ًبا

الكهف

89

188

مريم

8-7

208

إِن اََّم المُْ ْؤ ِمن َ
ُون ا َّل ِذي َن آ َمنُوا بِاللهَِّ
َو َر ُسولِ ِهُ ...أو َٰل ِئ َك ا َّل ِذي َن
ُي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللهَِّ َو َر ُسولِ ِه ...

االنبياء

107

225

النور

62

215

أ ََو َل ْي َس اللهَُّ بِ َأ ْع َل َم بِ اَم فيِ ُصدُ ِ
ور
ني
ا ْل َعالمَِ َ

العنكبوت

10

225

َو َمن َي ْع ِ
ص اللهََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ
َض َّل َض اَللاً ُّمبِينًا

االحزاب

36

216

الصافات

173

103

الشورى

23

177

الصف

8

228

االنسان

30

114

التكوير

29

226

َيا َزك َِر َّيا إِنَّا ُنبَشرِّ ُ َك بِ ُغ اَل ٍمَ ...ق َال
َر ِّب َأن َّٰى َيك ُ
ُون ليِ ُغ اَل ٌم ...
َو َما َأ ْر َس ْلن َ
ني
َاك إِلاَّ رَحمَْ ًة ِّل ْل َعالمَِ َ

َوإِ َّن ُجندَ نَا لهَ ُ ُم ا ْل َغالِ ُب َ
ون

ُقل لاَّ َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِلاَّ
المَْ َو َّد َة فيِ ا ْل ُق ْر َب ٰى...
َواللهَُّ ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه َو َل ْو ك َِر َه
ا ْلكَافِ ُر َ
ون

َو َما ت ََشا ُء َ
ون إِلاَّ َأن َي َشا َء اهلل إِ َّن
ِ
اللهََّ ك َ
َان َع ِليماً َحكيماً ...
َو َما ت ََشا ُء َ
ون إِلاَّ َأن َي َشا َء اللهَُّ
ِ
ني
َر ُّب ا ْل َعالمَ َ
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َو َما َن َق ُموا ِمن ُْه ْم إِلاَّ َأن ُي ْؤ ِمنُوا
بِاللهَِّ ا ْلع ِز ِيز ا ِم ِ
يد
َ لحَْ

الربوج

8

233

َو َن ْف ٍ
س َو َما َس َّو َاها َ ...و َقدْ
اها
اب َمن َد َّس َ
َخ َ

الشمس

10-7

225

الزلزلة

8-7

225

َف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة خَيرْ ً ا َي َر ُه
...و َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة شرَ ًّ ا
َ
َي َر ُه
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صدام حسني.123 :

طليفح احلسون ،الشيخ.72 :

الطويس ،الشيخ.324 :
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(حرف العني)

عادل السعيدي.172 :

عادل العرداوي ،االستاذ.83 :

مركز تراث كربالء

عبد االمري االموي.171 :
عبد االمري البناء.176 :

عبد االمري الرتمجان.176 ،175 :

عبد االمري الفتالوي.176 ،175 :

عادل حممد زيادة  ،الدكتور . 8:

عبد االمري املال جليل الكربالئي.172 :

العباس االصغر.209 ،207 ،205 :

عبد اجلليل حبي��ب الكريطي ،الصحفي:

عباس احلسيني ،السيد .59 :

عب��د اجل��واد الكلي��دار ،الس��يد، 316 :

عائشة.183 :

عباس احلجة ،السيد.56 :

عباس الصفار  ،الشيخ.175 :
عباس العلوان ،الشيخ.30:

عباس سيبويه ،الشيخ.52 :

عباس عودة احلسني ،االستاذ.126 :

عبد االمريالرشويف .176 :

.126 ،99
.317

عبد احلسن الكاظمي .176

عبد احلسني ابو شبع.175 :
عبد احلسني احلجة.49 :

العب��اس ،االم��ام  ،87 ،44 ،15 ،14:عبد احلسني احلويزاوي،176 :
 ،182 ،181 ،180 ،124 ،114عبد احلسني اخلطيب ،الشيخ. 56 :

 ،190 ،189 ،188 ،186 ،183،187عبد احلس�ين الدعم��ي ،165 ،146 ،8:

.178 ،198 ،197 ،195 ،192،193 ،191

 ،204 ،203 ،202 ،201 ،200 ،199عبد احلسني الرشع .176 :
 ،262 ،210 ،209 ،207 ،206 ،205عبد احلسني الطهراين ،الشيخ.56 :
.327 ،299 ،295 ،271

عبد االله ،الويص.286 :

عبد احلسني الكليدار ،السيد.316 :

عبد احلسني رشف الدين ،السيد.49 :
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عبد احلميد الثاين ،السلطان.129 :

عبد اهلل االموي.172 :

عبد الرمحن بن جندب.260 :

.57،58

عبد الرمحن بك.248 :

عبد الرمحن بن حارث.182 :

عب��د اهلل اخلوئ��ي ،الس��يد،53 ،49 :

عبد اهلل بن االمام عيل .197:

عبد الرزاق احلسني ،املؤرخ .293 :

عبد اهلل بن احلارث بن نوفل.182 :

.126 ،83

عبد اهلل بن شداد.182 :

عب��د الرزاق عبد الكريم  ،االس��تاذ ،31 :عبد اهلل بن احلسن.262 :
عبد الرزاق حممد ،االستاذ.83 :

عبد اهلل عبد احلسن.12 ،9 ،8 :

عبد الرضا الصايف ،الشيخ .55 :

عبد املهدي قنرب ،الشيخ. 66 :

عبد الرسول اخلفاجي.172 :

عبد اهلل عبد احلسن ،األستاذ.99 :

عبد الزهرة الكعبي ،الشيخ.57 :

عبد اهلادي املازندراين ،الشيخ ،51 ،50 :

عبد العزيز بن سعود.161 ،151 :

عب��د الواحد احلاج س��كر ،الش��يخ،75 ،

عبد الزهرة عيل ،االستاذ .99 :
عبد العزيز بن حممد .158 :

عبد الكريم ابو حمفوظ.176 ،175 :
عبد الكريم اجلزائري ،الشيخ.78 :

عبد الكريم احلائري ،الشيخ. 52 ،49 :

عبد الكريم اخلفاجي.21 :

. 57
.77

عبد الوهاب الوهاب  ،السيد.66:

عبد عيل خاجي.172 :

عبود جودي احليل.172 :

عبود غفلة الشمريت.176 ،175 :

عب��د الكريم الع��واد ،الش��يخ ،72 ،66 :عبيد اهلل بن زياد.260 ،197 :
عبيد اهلل.190 :
.77
عبد اهلل امحد ابن حنبل.206 :

عب�ير عبد الرس��ول التميم��ي ،الدكتورة:
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.317

عثامن العلوان ،الشيخ،77 :

عثامن بن االمام عيل.197 :

مركز تراث كربالء

عيل االصغر.263 ،262 :

عيل االكرب.262 ،202 :
عيل البغدادي.158 :

عدن��ان ال طعم��ة  ،الدكت��ور  ،8 :عيل البلويش.30:
.12،20،59

عيل احلجة  ،السيد.50 :

عدنان املوسوي. 26 ،12 :

عيل اخلراساين ،السيد.53 :

عدنان مارد جرب  ،الدكتور.99 :

عيل الرفيعي ،السيد.306 :

عزوز حممد الفرج.303 :

عيل الشهرستاين ،املريزا.49،51 :

عدنان جلوخان.44 :

عيل اخلفاف ،االستاذ.99 ،83 ،59 :

عدي حات��م  ،الدكتور ،102 ،83 ،62 :عيل السيستاين ،السيد.50 :
.104
عيل الشاهرودي  ،الشيخ.53،52 ،49 :
عزيز الكلكاوي.176 ،171 :

عيل الطباطبائي ،السيد.283 ،280 :

عطية ابو كلل.303 :

عيل العيثان البحراين ،الشيخ. 57:

العسقالين .181:

عيل الطباطبائي ،السيد. 53 :

عقبة بن سمعان.260 ،197 ،195 :

عيل القطب.18 :

عالء عباس نعمة ،الدكتور.239 :

عيل باشا.112 :

علوان اليارسي ،السيد.77 ،75 :

عيل تقي الطباطبائي ،السيد. 50 :

عقيل احلمداين ،الشيخ .180 ،87 ،83 :عيل الكوراين ،الشيخ.91 :
عقيل اليارسي.26 :
عيل الالوند.172 :
عالء عوينات.172 :

عيل اكرب ،الشيخ. 52 :

عيل بن ابراهيم القمي ،الشيخ.272 :
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عيل داهي.172 :

(حرف الغني)

ع�لي طاه��ر احل�لي ،الدكت��ور  ،142 ،6:غازي الديراوي ،املحافظ.120 :
.268

عيل عبود ابو حلمة .126 ،20،12 ،8 :

غثيث احلرجان ،الشيخ. 78 :
(حرف الفاء)

عيل كاشف الغطاء ،الشيخ.291 :

فارس حممد غايل.172 :

عامد الدين حممد الطويس.274 ،273 :

الفاضل البصطامي.285 :

عامنؤيل فتح اهلل عامنؤيل.293 ،291 :

فاضل الذبحاوي ،السيد.172 :

عيل يوسف.172 :

عامر اهلاليل ،الشيخ . 8:

عمر = عمر ابن اخلطاب.297 ،221 :

الفاضل االردكاين . 53 ،50 ،49 :
فاضل احلالق اخلفاجي  ،الشيخ.172 :

فاضل جواد ال طعمة.126 ،59 ،31 :

عمر آغا.110 :

فاضل مهدي بيات ،الدكتور.128 :

عمر بن احلجاج.193 :

فاطمة عبد اجلليل يارس ،املدرس مساعد:

. 260

فاطمة فالح جاسم ،الدكتورة.322 :

عمر احلاج علوان ،الشيخ .77 ،72 ،66 :فاضل ورد.172 :
عمر بن سعد.322 263 ،262 ،261 ،195 :

عمران بن حصني.184 :

عمرو بن نفيل األزدي.262 :

عودة ضاحي التميمي.172 :

فاطمة.265 ،221:
فالح البقال . 32 :

فتح عيل شاه.154 :

فخار بن معد احلائري.275 :

فخري طاهر.15 :

374

مركز تراث كربالء

فخرية جاسم حممد عيل ،املهندسة .126 :الق��ايض املغ��ريب،199 ،198 ،197 :
فراس االسدي.172 :

فرناند تومش ،املؤرخ.151 :

فضل اهلل الشهرستاين ،السيد.282 :
فضويل البغدادي.16 :

فالح البارودي.172 :

فالح العرداوي.172 :
فهد اهلذال.250 :

فوزي حسن ،القارئ .62 :
فيصل الثاين ،امللك.286 :

فيصل بن احلسني ،امللك.322 ،321 :

فيوله.296 :

(حرف القاف)

قاسم العواد.30:

القاسم بن االصبغ.206 :

القاس��م ب��ن احلس��ن = االم��ام القاس��م:
. 328 ،262 ،212 ،202

قاسم بن حممد .303 :

قاسم حس��ن حمي الدين النجفي ،الشيخ:
.308

،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،210

،262 ،261 ،260 ،259 ،258 ،257
.266 ،265 ،264

القائم باهلل.254 :

قريب افندي.242 :

القرطبي.205 :

القرييش ،الشيخ.209 :
القزويني.204 :

(حرف الكاف)

كارستن نيبور = نيبهر.296 ،189 :

كاطع العوادي ،السيد.77 :

كاظم الوزين.172 :

كاظم ابوذان ،الشيخ . 77:

كاظ��م البن��اء اخلفاج��ي،175 ،171 :

.176

كاظم السالمي.176 ،175 ،171 :
كاظم القزويني ،السيد. 55 :

كاظم املنظور.173 ،172 ،171 :

كامل املوسوي.176 :
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كامل الوائيل .172 :

كرار الفتالوي. 33 :

ماهر حممد حسن اليارسي ،االستاذ.99 :

املتوكل العبايس.240 ،317 ، 316 :

كريم العرداوي ،السيد.172 :

املتوكل. 40 :

كفاح النرصاوي.172 :

جمد الدين حممد  ،السيد.186 :

كريم خان ،مريزا.57 :

كامل الغريفي.126 ،41 ،40 :

كورانسز.155 ،153 ،150 ،143 :
(حرف الالم)

جمبل الفرعون ،الشيخ.77 :
املجليس  ،العالمة.204 :

حمسن ابو احلب ،الشيخ.57 :

حمسن ابو طبيخ  ،الشيخ. 77 ،

حمسن ابو طبيخ.75 :

لبابة بن��ت عبي��د اهلل بن العب��اس ،206 :حمسن االمني. 47 :
.209

حمسن اجلواهري ،الشيخ.308 :

لسان الدين االندليس.306 :

حمسن الصايف.18:

ليث باسم عيل ،االستاذ.99 :

حممد ابراهيم القزويني ،السيد. 50 :

لوط بن حييى.188 :

(حرف امليم)

حمسن املعامر .172 :

حممد اكمل :الشيخ.277 :

حممد البحراين  ،السيد.49 :

ماجد جياد اخلزاعي ،االستاذ.99 :

حممد البوجار.14 :

مالك حسن عبد اهلل ،الدكتور.99 :

حممد البيضاين ،الشيخ.99 ،10 :

ماسينيون ،الرحالة.298 :
املامون ،اخلليفة.88 :

حممد البوشهري ،املريزا. 73 :

حممد اخلطيب ،الشيخ. 51،52،56 :

376

حممد الرساج.200 ،176 :

مركز تراث كربالء

حمم��د باق��ر املجل�سي ،الش��يخ= العالمة

حممد الشاهرودي ،الشيخ.52 ،51 :

املجليس.319 ،275 :

.185

حممد بن اسامعيل احلائري ،الشيخ.282 :

حممد الش�يرازي ،الس��يد ،56 ،55 ،52 :حممد بحر العلوم ،السيد.66 :

حممد الطالقاين. 14 :

حممد ب��ن احلمزة ،الس��يد،88،89 ،86 :

.278-277

حممد بن حسن بن كنعان النقيب.16:

حمم��د الطباطبائ��ي الربوجردي ،الش��يخ.99 ،96 ،94،95 ،93 ،92 :
حممد العاميل ،السيد.308 :

حممد بن سعود.145 ،108 ،107 :

حممد الفشاركي ،السيد.51 :

حممد بن مكي العاميل.318 :

حممد العطار . 8:

حممد الفريوزآبادي ،السيد.52 :

حممد الكربايس ،الشيخ .51:

حممد املجاهد ،السيد،57 ،54،55،53 :
.283

حممد املحنا  ،السيد.99 :

حممد املوسوي ،السيد.86 :

حممد امني االسرتابادي ،املريزا.275 :

حممد باقر االصطهبانايت ،املريزا.285 :

حممد باقر االصفهاين ،الشيخ.50 :

حممد باقر احلجة  ،السيد.51 ،50 :

حممد باقر الطباطبائي.308 :

حممد بن شاوي زادة.155 ،154 :

حممد تقي الش�يرازي ،الشيخ ،49 ،48 :

،69 ،66،67 ،54،65 ،53 ،51 ،50

،79 ،78 ،77 ،76 ،73 ،72 ،71 ، 70

.322 ،124 ،82 ،81

حممد تقي املدريس ،السيد.51 :

حممد تقي هبجت ،الشيخ.50 :

حممد حسن القزويني ،السيد.303 ،52 :
حممد حسن الكاظمي ،الشيخ.308 :
حممد حسن الكشمريي  ،السيد.49 :

حممد حس�ين النائيني ،الش��يخ،55 ،51 :

.285
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حممد حسني كاشف الغطاء ،الشيخ .51 :حممد طه نجف ،الشيخ.306 :
حممد محزة.171 :

حممد عبد الرضا املوسوي .12 :

حممد خان هبادر ،احلاكم.79 :

حممد عبد اهلل املوسوي.26 :

حممد رشيد اجللبي.18 :

.147 ،145 ،144

حممد داوود ،الدكتور.208 :

حممد عبد الوه��اب،108 ،107 ،104 :

حممد رشيد ،باشا.302 :

حممد عيل ابو احلب ،الشيخ. 72 :

.58 ،52،57

حممد عيل السعيدي.172 :

حمم��د رض��ا االصفه��اين ،الش��يخ ،51 :حممد عيل ال ثابت.19 :
حممد رضا اجلاليل ،السيد.125 :

حممد عيل الطباطبائي ،السيد. 77 ،72 :

حممد رضا الروحاين ،السيد.52 :

حمم��د ع�لي الن�صراوي ،الش��يخ،172 :

حممد رضا احلسيني.16 :

حممد رضا الشبيبي.306 ،80 :

حممد عيل امليالين ،السيد. 53 :

.176

حممد رضا الش�يرازي ،الشيخ ،77 ،76 :حممد عيل داعي احلق.59 ،58، 47، 46 :

. 81

حممد رضا الصايف ،الشيخ.77 :

حممد رضا الكسائي ،السيد.58 :
حممد رضا ،الشيخ.66 :

حممد زمان الكربالئي.172 :
حممد زياد النوري.173 :

حممد شاه. 77 :

حممد صادق الطباطبائي  ،السيد.69 :

حممد عيل سيبويه ،الشيخ. 52 ،50 ،

حمم��د كاظم اليزدي ،الس��يد،301 ،71 :

.302

حممد معىل كايف ،الدكتور.99 :
حممد مهدي البغدادي.16 :

حممد مهدي اجلواهري ،الشيخ.306 :

حممد مهدي النراقي ،املوىل.280 :

حمم��د مهدي بحر العلوم ،الس��يد،279 :

378

.280

حممد مهدي بحر العلوم ،السيد.53 :
حممد مهدي ،الدكتور.252 :

مركز تراث كربالء

املسبحي.255 :

مسعود بن احلكم.182 :
مسلم.259 ،183 :

حممد هادي اخلراس��اين ،السيد ،50 ،49 :مشعل ،الشيخ.30:

.287 ،286 ،285 ،284 ،53 ،51

مصطفى االعتامد ،السيد.58 :

حممود افندي اليزدي ،السيد.303 :

.238

حممد هادي امليالين ،السيد .53،52 ،50 :مصطفى احلمدان ،القارئ،212 ،128 :
حممود الشاهرودي ،الشيخ.59،49 :

مصطفى رشيد باشا .130 :

.126 ،59

مصطفى هيل.44 :

حممود الصايف ،الشيخ ،40 ،37 ،27،8 :مصطفى غالب ،االسامعييل.254 :

حممود شكري االلويس ،الشيخ.297 :

مصعب هادي ،االستاذ.99 :

املختار.209 :

معاوية.258 ،257 ،256 :

مرة بن منقذ العبدي.262 :

معز اخلفاجي.8 :

مدحت باشا . 295 ،251 ،248 ،244 :معد بن اخلازن احلائري  ،الشيخ .318 :

مرت�ضى االنصاري ،الش��يخ ،283 ،53 :املعز لدين اهلل.255 ،254 :
.284
املفيد  ،الشيخ.277 ،273 ،215 :
مرت�ضى القزوين��ي ،الس��يد ،82 ،55 :مقداد ناجي هاشم ،االستاذ.83 :
.125
مقدام عبد احلسني ،املؤرخ.150 :
املرتيض ،الرشيف.273 :
املناوي.204 :
مرزوك العواد ،الشيخ .77 :
املنصور باهلل.254 :
مروان بن احلكم.182 :
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منري السعدي ،الدكتور.312 :

مهدي  ،اغا.53 :

مهدي االموي،173 ،171 :

.175،176

ميزر املسعودي.123 ،21 ،8 :

ميمونة بنت ايب سفيان .262 :
(حرف النون)

مهدي احلسيني البغدادي ،السيد.16 :

نابليون االول.152 :

مهدي اخلاليص ،الشيخ.286 ،285 :

نافع بن هالل.193 :

مهدي الشريازي ،السيد.54 :

نجاح مهدي حسون ،االستاذ.126 :

مهدي احلسيني ،السيد.66 :

مهدي الرشيفي .172 :

مهدي الطباطبائي ،السيد.54 :

مهدي الطعان السالمي.172 :

ناظم اخليكاين.172 :
نرباس عيسى كايف  ،األستاذ.99 :

النجايش.272 :

نجيب باشا.242 ،241 :

مهدي كاشف الغطاء ،الشيخ.57 :

نرج��س كريم خض�ير ،الدكتورة-320 :

املهدي ،اخلليفة.271 :

نرص اهلل احلائري ،السيد.275 :

مهدي هالل الكربالئي.172 :

موسى عليه السالم.208 :

مويض بنت ايب وطبان.107 :

.321

نصري عبد العباس .172 :

نضري اخلزرجي ،الدكتور.59 :

مؤيد حنون سلامن ،الدكتور.99 :

نعمة اليارسي ،سيد.172 :

ميثم املوسوي.172 :

نور اليارسي ،السيد. 76 ،75 :

ميادة سامل عيل.314 :

ميثم عبد السادة .12:

نوال كامل النقيب ،الدكتورة.99 :

380

(حرف اهلاء)

مركز تراث كربالء

(حرف الياء)

هادي آل كمونة ،الشيخ. 77 :

ياسني الكويف.176 :

هادي زوين ،الشيخ. 77 :

اليافعي.255 :

هارون الرشيد. 317 ،40 :

يزيد بن زياد احلنفي.194 :

هادي القصاب.175 :

هادي معرفة ،الشيخ.58 :

هاشم الطريف  ،االستاذ.125 ،99 :
هاين بن احلرضمي.262 :

ياسني اهلاشمي.286 :
حييى رمزي حمسن  ،الدكتور.99 :
يزي��د،260 ،258 ،257 ،256 ،195 :

.265 ،264

هبة الدين الشهرستاين ،السيد ،66 ،54 :يوسف اخلراساين ،الشيخ.54 ،50 ،49 :

.308 ،78 ،77

هتيمي ،الشيخ .15 :

هشام بن حممد .206 :

هالل مهدي حممد  ،احلاج.99 :
(حرف الواو)

الوحي��د البهبه��اين ،الش��يخ،277 ،53 :

.283 ،282 ،281 ،280 ،279 ،278
ويل احلسيني احلائري.275 :

وليد احليل  ،الدكتور.120 :
وودرو ولسن .73 ،66 :

يوس��ف بن الشيخ امحد البحراين ،الشيخ:
.276
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 -5القبائل واالرس
(حرف االلف)

االتراك.155 ،144 ،130 :

آل ايب سفيان.258 :

آل البغدادي.16 ،13 :

آل البيت.300 ،269 ،265 ،39 :
آل اجللبي.18 :

آل الدده.13 :

آل العباس.194، 184 ،94 :

آل امية.230 ،227 ،196 ،184 :

آل ثابت،19 :

آل جار اهلل. 30 :
آل زنكي. 30 :

آل س��عود،108 ،107 ،105 ،104 :

.109

آل عيل.194 :

آل معد احلائري.275 :

اه��ل البي��ت = آل حمم��د ،45،44 ،40 :
،173 ،167 ،164 ،94 ،88 ،47

،309 ،307 ،216 ،203 ،198 ،178

. 320 ،313

االيزيديني.125 :
(حرف الباء)

بني سعد. 13 :
(حرف التاء)

متيم.104 :

(حرف اجليم)

اجلنابيني.90 ،78 :
(حرف الالم)

الدوارس.104 :
(حرف الزاي)

زوبع.78 :

سبيع.104 :

السنة=ابناء السنة واجلامعة،204 ،68 :

السهول.104 :

(حرف الشني)

382

شمر.104 :

مركز تراث كربالء

املسعود.15 ،14 :

الش��يعة ،149 ،124 ،88 ،67 ،33 :مطري.104 :

 ،298 ،272 ،258 ،204 ،158 ،151املوسويون .287:
.307 ،304 ،300
(حرف الظاء)

الظفري .104 :

(حرف العني)

عتيبة .104 :

(حرف النون)

النجدي�ين،151 ،149 ،148 ،147 :

.161 ،160،159 ،158 ،153
(حرف الواو)

الوهابي�ين 145 ،143 ،112 ،111 :

العثامنيون.132 ،130 ،105 :

،150 ،149 ،148 ،147 ،146

عنزة.104 :

.277 ،161 ،160،159

العلويني. 287 ،272 ،94 :

(حرف الفاء)

الفرحان15 :

الفضول .104 :
(حرف القاف)

قحطان.104 :
(حرف امليم)

158 ،156 ،155،154 ،153 ،151

(حرف الياء)

اليسار.14 :
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 -6املدن
(حرف االلف)

االحساء.243 ،149 ،105 ،104 :

اسطنبول،155 ،130 ،129 ،128 :

.327

االسكندرية.194 :

اسيا. 300 ،128 :

اصفهان.283 ،282 ،279 ،277:
االفالج ،وادي.104 :

االمام عون ،منطقة.122 :
االنبار.239 :
انقرة.129 :

اوربا.315 ،128 :

ايران،285 ،283 ،171 ،117 ،73 :

.306 ،302 ،301 ،296 ،295 ، 287

ايطاليا.301 ،74 :
(حرف الباء)

باب اخلان . 30 ،15 :
باب اخلان.15 :

باب السالملة.30:

باب الطاق.56 ،30 :

باب النجف.30 ،15:

باب النجف ،حملة.173 :

باب بغداد.30:

باب طويريج.18 ،17 :

بابل.299 ،240 :

بارق ،منطقة.185 :
بالد الروم.195 :

بحرين،277 ،276 :

بريطانيا. 73 ،70 ،67 :

برصة،243 ،206 ،139 ،115 ،62 :
.315 ،303 ،293

بغداد،122 ،94 ،91 ،81 ،74 ،13 :

،151 ،149،146 ،143 ،138 ،137

،239 ،194 ،161 ،157 ،155 ،154

،290 ،250 ،249 ،244 ،243 ،241

،304 ،303 ،296 ،294 ،293 ،291
. 315 ،307

بالد الشام .298 :

بالد فارس.160 ،150 ،148 ،147 :

384

هببهان.279 ،278 :
(حرف التاء)

التاجية  ،منطقة.185 :

التاجية.296 :

تركيا.150 ،129 :
(حرف اجليم)

جبيلة  ،بلدة.105 :

جرف الصخر.123 :
(حرف احلاء)

حاير  ،بلدة.105 :

احلجاز.195 ،106 :
احلر.122 :

احلرق ،وادي.104 :

حريمالء ،بلدة.105 :

احلسينية ،هنر.299 ،294 :

حرضموت.104 :
حلب.143 :

مركز تراث كربالء

حلة ،249 ،248 ،159 ،146 ،47 :

. 318 ،275

حوطة بني متيم ،وادي.104 :

احلي.293 :

احليدرية .243 :

احلرية.194 ،185 :
(حرف اخلاء)

خان ابن هذال.20 :

خان آل ثابت.20 :

خان األنباري.19 :

خان الباشا.19 :

خان البغدادي.16:

خان اجلصاصة .19 :
خان اجللبي.20 :

خان اجلمس .20 :

خان احلاج أغا نور اهلل.20 :

خان احلاج محيد الدهان.20 :

خان احلاج رضا الفحام .19 :

خان احلاج نارص الدوركي.19 :

خان احلاج نور اهلل.20 :

385
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خان احلاج هادي الدخيل.19 :

خان حاج مكاوي .19 :

خان الدهن.19 :

خان دبو.20 :

خان احلاج هادي.20 :

خان السيد حسن الثاين .20 :

خان خزعل األنباري.20 :

خان ركن الدولة.20 :

خان السيد حسن نصـر اهلل.20 :

خان سيد عبد األمري الشامي.20 :

خان الصابوين.20 :

خان سيد هاشم شاه األشيقر.20 :

خان العبيد،19 :

خان عصفور.20 :

خان الشـرطة .20 :

خان العباجيي.20 :

خان سيد مهدي خيمكة آل طعمة .20 :

خان عبد الرزاق املال موسى.20 :

خان العربنجية،20 :

خان عفته.20 :

خان القطب،20 :

خان عيل عباس.20 :

خان الفحامة.20 :

خان املخضـر.19 :

خان املشـروطة.20 :

خان عيل عباس .20 :
خان عمشة .19 :

خان كشمش.20 :

خان املريزا صالح.20 :

خان مرزا الوكيل .19 :

خان اهلتيمي . 20 :

خان مهدي اجلواد.20 :

خان النقيب.20 :

خان أمني األطرقجي.19 :

خان مجعية باب طويريج.19 :

خان حاج إبراهيم البارودي.20 :

خان مرزا الوكيل.20 :
خان آل ثابت.20 :

خراسان.94 ،88 ،47 :
اخلرج  ،وادي.104 :

386

اخلرج ،امارة.105 :

اخلورنق.297 :

(حرف الدال)

مركز تراث كربالء

(حرف الراء)

رحالية.296 :

الرحبة .296 :
الرزازة.250 :

الدرعية ،بلدة ،145 ،108 ،105 :روسيا.301 ،157 :

.158

دمشق.203 :

الدوارس ،وادي.104 :

الدولة البوهيية.272 :

الدولة العباسية.251 :

الرياض.105 :

(حرف السني)

سامراء،297 ،95 ،94 ،93 ،88 :
.315

الدولة العثامنية ،129 ،128 ،106 ،32 :سبيع  ،بلدة.105 :

 ،157 ،155 ،154 ،153 ،152 ،148سدير ،وادي.104 :
.251 ،250 ،241 ،160
السعدية ،منطقة.123 :

الدولة الفاطمية .254 ،253 :

السعودية ،اململكة العربية،105 ،104 :

الديوانية.243 :

سليامنية.243 :

دياىل.304 :

(حرف الذال)

ذي حسم.259 :

ذي قار.323 ،322 ،321 :

.147 ،109 ،108
سوسة.254 :

(حرف الشني)

الشام.203 :
شامية.78 :
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شبه اجلزيرة العربية ،162 ،159 ،153 ،139 ،137 ،116 ،106،153 ،104 :
.244

شفاثا.296 ،250 ،242 ،3 :
شمر ،جبل.104 :
شري فضة.15 :

شرياز.276 :

(حرف الطاء)

طاق الداماد.55 :

الطائف .155 :

طرابلس الغرب. 302 ،301 :

طهران. 70:

طويريج.121 ،96 ،95 ،79 ،78 :
(حرف العني)

العارض ،وادي.104 :

عانة.148 :

العباسية.248 ،244 :
العباسية.30 :

العراق،68 ،66،67 ،64 ،47،62 :
،83 ،82 ،81 ،78 ،77 ،76 ،73 ،72

،258 ،252 ،214 ،213 ،212 ،195

،298 ،294 ،293 ،292 ،287 ،260

. 322 ،321 ،315 ،306 ،302 ،299
عرقة ،بلدة.105 :

العطييش ،منطقة.123 :

العلقمي= الفرات  ،هنر،184،185 :
،210 ،198 ،197 ،188 ،186 ،185

.299 ،296 ،282 ،271 ،250

العامرة. 293 ،243 :

عامن.104 :

عمورا.47 :

عني التمر.251 ،13 :

العيينة ،بلدة.144 ،107 ،105 :
(حرف الغاء)

غارضية.47 :

(حرف الفاء)

الفرات االوسط. 77 ،75 ،66 :

الفرع  ،وادي.104 :

388

فرنسا. 70:

الفلوجة.78 :
(حرف القاف)

قرص االخيرض. 297 ،296 ،291 :
القصري  ،وادي.104 :

مركز تراث كربالء

،122،123 ،121 ،119 ،118 ،117

،138 ،137 ،128 ،126 ،125 ،124

،148 ،147 ،146 ،143 ،142 ،139

،155 ،154 ،153 ،151 ،150 ،149

،164 ،161 ،159 ،158 ،157 ،156

،173 ،171 ،170 ،169 ،167 ،166

،190 ،189 ،185 ،177 ،176 ،175

القصيم.244 :

،210 ،204 ،203 ،197 ،196 ،194

قوقاف = قوقاز.300 ،295 :

،247 ،246 ،245 ،244 ،243 ،242

قم ،49 ،47 :

(حرف الكاف)

كاظمية. 32 :
كبيسة.148 :

كربالء ،17 ،12 ،10 ،9 ،8 ،5،6 :

،29 ،28 ،23،27 ،22 ،20،21
،4 1 ،3 9 ، 3 8 ،3 7 ، 3 6 ،3 1 ، 3 2
،55 ،53،52،51،50،49،47،46،44
،69،68،67 ،66،65،64،63،62،58
،89 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،72 ،71

،102 ،96 ،86 ،83 ،82 ،81 ،80

،114 ،112 ،111 ،110 ،108 ،104

،241 ،240 ،239 ،238 ،236 ،212

،253 ،252 ،251 ،250 ،249 ،248

،260 ،259 ،257 ،256 ،255 ،254

،272 ،271 ،270 ،269 ،268 ،262

،278 ،277 ،276 ،275 ،274 ،273

،284 ،283 ،282 ،281 ،280 ،279

،293 ،291 ،290 ،287 ،286 ،285

،300 ،299 ،298 ،296 ،295 ،294

،309 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301

،319 ،318 ،317 ،316 ،315 ،312

،325 ،324 ،323 ،322 ،321 ،320
.328 ،327

كركوك.293 ،243 :

كرمان .277 :
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الكفل.248 :

موصل. 315 ،293 ،62 :

الكوفة ،258 ،206 ،194 ،186 :ميسان .316 :
. 315 ،296

الكوفة ،هنر.185 :

كويت.171 ،124 ،117 :

(حرف النون)

نجد. 298 ،159 ،144،105 ،104 :

نجف،78 ،74 ،66 ،53 ،47 ،23 :

(حرف امليم)

،156 ،148 ،146 ،138 ،81 ،80

املحاويل.123 :

،302 ،301 ،296 ،291 ،288 ،284

ماحوز.276 :

املحمل ،وادي.104 :

املخيم. 30،56:

املدينة املنورة ،168 ،106،94 ،91 :

. 286 ،265 ،260

املسيب. 296 ،250 ،123 :
مرص.255 ،157 :

مكة،265 ،260 ،149 ،106، 21 :

. 291 ،276

املنتفك.293 ،243 :
منديل.293 :

املنصورية.254 :

منفوحة ،بلدة.105 :

،277 ،276 ،249 ،243 ،242 ،159
.315 ،308 ،306 ،303
نمسا.157 :

نينوى.47 :

(حرف اهلاء)

اهلند،296 ،295 ،195 ،69 ،68 ،63 :

.306 ،300

اهلندية،249 ،138 ،96 ،95،90 :

.296

هور الدخن.248 :

اهليايب ،منطقة.121 :

هيت.293 :

390

(حرف الواو)

وادي الرافدين .315 :

وادي الصفا  ،مقربة.176 :

وادي النيل.315 :
واسط.315 :

الوشم ،وادي.104 :

الواليات املتحدة.70 :
(حرف الياء)

اليمن.104 :

مركز تراث كربالء

391
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 -7الكتب
(حرف االلف)

االحتاف بحب االرشاف .205:
االجازة الكبرية.276 :

احسن احلديث يف احكام الوصايا

واملواريث.306 :

اختالف اصول املذاهب وااليضاح:

.256

االرجوزة املختارة.253 :
االستيعاب يف اسامء االصحاب .184 :
ارسار الشهادة.187 :
االصابة يف متييز الصحابة .181 :
اعيان الشيعة .111 ،47:
امل اآلمل.275 :
انوار اهلدى.306 :
ايامن املقال يف احوال الرجال.306 :
(حرف الباء)

بحار االنوار،319 ،275 :

البحر املحيط.208 :
بعثة يف العراق .298:

بغية النبالء يف تاريخ كربالء.316 :
(حرف التاء)

تاريخ كربالء وحائر احلسني ،112:

.316

تاريخ وكتاب.206 :
حتفة العامل.185،111 :
حتفة امللوك.275 :
تفسري ابن كثري.208 :
تفسري الكاشف.208 :
(حرف الثاء)

الثاقب يف املناقب.274 :
(حرف الالم)

احلدائق النارضة يف احكام العرتة

الطاهرة.277 ،276 :

392

(حرف احلاء)

حلية االداب.306 :
(حرف اخلاء)

اخلط واخلطاطون يف كربالء.213 :
(حرف الدال)

دائرة املعارف االسالمية.112-111 :
الدرر النجفية.277 :
دعائم االسالم.255 :
دعوة احلق.286 :
الدمعة الساكبة يف احوال النبي والعرتة

الطاهرة.187 :
(حرف الراء)

رحلة اوليفيه.152 :

الرسائل االصولية.278 :
رواية التعساء.307 :

روضات اجلنات.111 :

مركز تراث كربالء

(حرف الزاي)

زنبيل فرهاد.112 :
(حرف السني)

سفره نامة اديب املاملك به عتبات.190 :
سالسل احلديد يف تقييد ايب احلديد:

.277

سرياعالم النبالء.183 :
سيامي كربالء.120 :
(حرف الشني)

رشح االخبار.256 ،210 ،197 :
رشح اجلامي.285 :
رشح الفية ابن مالك.308:
رشح النظام .285:
الشهاب الثاقب يف معنى الناصب=

الشهاب الثاقب .308 ،277 :
شهداء الفضيلة .111 :

393
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(حرف الصاد)

الصحيفة السجادية .45 :

صفحات من مايض مدينة طويريج ،

خمطوط.96 :

الصالة.184 :

الطبقات.206 :
(حرف العني)

العراق الواقع وافاق املستقبل .120 :
فهرسة الوثائق الكربالئية يف االرشيف
العثامين.213-212 :

الفهرست.47 :
(حرف القاف)

القول السديد بشأن احلر الشهيد.286 :
(حرف الكاف)

الكامل البهائي.274 :

الكربيت االمحر .186:

.279:

الكالم الطيب.308 :
كنز املطالب.275 :
(حرف امليم)

ملحة االربعني.285 :
اللؤلؤ املرتب يف اخبار الربامكة وال

مهلب .303 :

املثالب واملناقب،263 ،256 ،253 :
املجالس واملسايرات.256 ،253 :
جممع البحرين.275 :
حماسن املجالس يف كربالء.212 :
مستدركات علم احلديث.209 :
مصادر االدب االسامعييل.255 :
مضار حلق اللحى.207 :
مع الركب احلسيني من املدينة اىل املدينة:

.209

مفتاح الكرامة.280 :

مقامات االلويس.302 :

الكرام الربرة يف القرن الثالث بعد العرشة املقبول يف رثاء الرسول.308:

394

مقتل ايب خمنف.188 :
مقتل احلسني.188 :
مكة الثانية.298 :

ممساح امليزان.308 :

مناقب الطاهرين.274 :
منتخب الرسائل.307 :
املنتخب.187 :
منتهى املقال يف احوال الرجال281 :
منهاج احلق.275 :
منهج اليقني.307 :
املؤسسات التعليمية يف املرشق العريب

العثامين.133 :

موسوعة العتبات املقدسة.189 :
(حرف اهلاء)

هدية املتقني اىل رشيعة سيد املرسلني

.308:

(حرف الواو)

وسيلة الدارين.308:

مركز تراث كربالء

وسيلة النجاة.308 :

وصف باشوية بغداد.151 :
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 -8االبيات الشعرية
(حرف الباء)

			
بلوة هالشعر ياناس باليني
(حرف التاء)

			
تالعب بالربية هاشمي
(حرف احلاء)

			
حفاة ياحسني اليك جاءوا
(حرف الطاء)

				
طلع الفجر علينا
(حرف الالم)

اليحجيني
		
كتاب
		
غزيرا
		
الوداع

173
256
166
168

			
ال تطلبوا راس احلسني

		
بغرب

205

			
ال تقل شافعية زيدية

		
حنفية

68

(حرف اهلاء)

			
هو املأمور باسم اهلل دوم ًا
(حرف الياء)

		
نظريا

167

		
يا أهل يثرب ال مقام لكم هبا

		
مدرار

169

			
يارب وقفنا خلدمة هنجنا

		
االصنام

167

			
يا نفس الختيش من الفجار

		
اجلبار

200

إصداراتنا
.1

 1فهرس الوثائق الكربالئية يف األرشيف العثامين (أربعة أجزاء).

.3

 3قرآنيو كربالء املقدسة (اجلزء األول).

.5

 5أسباب هنضة اإلمام احلسني -عليه السالم.-

.2

.4
.6

 2حماسن املجالس يف كربالء .

 4اخلط و اخلطاطون يف كربالء (اجلزء األول ).
 6العباس قمر بني هاشم-عليه السالم. -

.7

7كربالء يف عهد العباسيني.

.9

9جملة الغارضية  -فصلية ثقافية .

.8

 8جملة تراث كربالء  -فصلية حمكّمة .

 1010دليل معرض مركز تراث كربالء السنوي األول.
 1111دليل معرض مركز تراث كربالء السنوي الثاين.

1212دليل معرض مركز تراث كربالء السنوي الثالث.

الرحالة العرب و األجانب .
 1313كربالء يف مذكرات
ّ
1414صحافة العتبات املقدسة.

1515ندوات مركز تراث كربالء الرتاثية.

1616القرآءات القرآنية يف خمطوطات السيد هبة الدين الشهرستاين .

1717علوم القرآن الكريم يف خمطوطات السيد هبة الدين الشهرستاين .

قيد اإلنجاز
 1 .1قرآنيو كربالء املقدسة (اجلزء الثاين).
 2 .2علامء مدينة كربالء املقدسة .
3 .3األعالم من شهداء كربالء.
 4 .4كربالء يف جملة العرفان.

 5 .5موسوعة تراث كربالء املصورة.
 6 .6تراث العتبة احلسينية املقدسة.

 7 .7تراث العتبة العباسية املقدسة .

 8 .8اخلط و اخلطاطون يف كربالء اجلزء الثاين.
9 .9كربالء يف الشعر اللبناين.
1010حديث مع الدعاة .

1111الشمعة يف أحوال ذي الدمعة.

1212الرسالة املحمدية يف أحكام املرياث األبدية.
1313علم اهلداية يف غياهب الظلامت.
1414خمترص معجم تراث كربالء.

