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الص َّف��ار ال َفض�لي
 بقل��م  :األس��تاذ ع�لي َّ

االفتتاحية
إشراقةالعدد السادس


احلمد هلل الذي ال حتيص اخلالئق نعامئه والصالة والسالم عىل خاتم

رسله وأنبيائه سيدنا ونبينا حممد وعىل آل بيته الطيبني الطاهرينّ ،أما بعد
متيز
فبني يديك أخي القارئ الكريم العدد السادس من جم ّلة الغارضية ا َّلذي َّ

التنوع واستحداث أبواب جديدة،
الكم ،و ّ
عن األعداد السابقة من حيث ّ
املتنوعة ا ّلتي ترنو من
فاشتمل عىل جمموعة طيبة من املقاالت واملواضيع
ّ
قرائها ومبدعيها ومفكرهيا إىل مدِّ جسور التواصل بني املايض
خالل أقالم ّ
واحلارض ،وتنقل ما جاد وتألق به األجداد من الرتاث العلمي واملعريف

ويتمسكوا بموروثهم الفكري
إىل األبناء ليستنريوا بشعاع تراثهم التليد
َّ
و العقائدي الذي ُبنِي عىل عادات وتقاليد إسالمية عريقة ،فالبحث عن

اجلذور الرتاثية وما حتمله من مرتكزات وقيم وأخالق و أعراف إنسانية
هي غاية ينشدها املثقفون يف العامل ،بل ّ
ألنا مت ِّثل االمتداد
كل إنسان هَّ
الطبيعي للحضارات والثقافات ،فهي هوية االنتساب إىل املجتمع.

رواد املجلة بالتواصل والعطاء فنجاحها مقرون بكم،
ونأمل أن
يستمر ّ
ّ

رب العاملني.
وهي منكم وإليكم .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ

• رئيس التحرير
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تنويه
ترحب جملة الغارضية بمس��امهات
الق��راء األع��زاء ع�لى أن ال تكون
املس��امهة ق��د ن�شرت يف جمل��ة أو
صحيفة أخرى ،عل ًام أن املسامهات
ختض��ع للتدقي��ق وللمجل��ة احل��ق
يف احل��ذف أوالتغي�ير وال تع��اد
املواد التي ترس��ل إىل املجلة س��واء
نش��ـرت أم مل تنشـركام أن املواضيع
تعرب عن رأي كتاهب��ا وال تعرب عن
رأي املجلة.

يف هذا العدد

أرسة آل املازندراين ..

رشيف العلامء أنموذج ًا لرجاالهتا

أخبار ونشاطات املركز
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من ذخائر ونفائس

العتبة العباسية املقدسة

شذرات من حياة الفقيه األديب
ٌ

34

املساجد يف مدينة كربالء املقدسة

مرقد السيد عبد اهلل

46

كربل اليم ..

السيد نصر الله الحائري

58

76

88

134

أخبار املركز

مركز تراث كربالء
يقيم معر�ضه ال�سنوي الرابع
بمناس��بة الذك��رى العط��رة ل��والدة خات��م األنبي��اء
والمرسلين رسولنا األكرم محمد بن عبد الله –صلى
الل��ه عليه وآل��ه وس��لم -افتتح األمي��ن الع��ام للعتبة

العباسية المقدّ سة المهندس السيد محمد األشيقر –
دام تأييده -معرض مركز تراث كربالء السنوي الرابع
في منطقة ما بين الحرمين الشـريفين الذي أقيم للمدة

من 2016/12/15م ولغاية 2016/12/19م.

المميزة ومرك��ز ت��راث الحل��ة ومعه��د
ض��م المع��رض ثالث��ة أجنح��ة وأس��ماء األزقة والمعالم
ّ
ّ
مختلفة كان أولها جناح اللوحات فيه��ا  ،أم��ا الجن��اح الثان��ي فكان الق��رآن الكري��م وبالتع��اون م��ع
الفنية والت��ي مثّل��ت ( )20لوحة جناح اإلص��دارات والتي اقتربت وحدة األرش��يف التابعة للش��عبة
منها مراحل تطور العتبة الحسينية عناوينها م��ن ( )70عنوان�� ًا  ،من اإلدارية في قسم شؤون المعارف
م��ر العص��ور  ،الموسوعات والسالسل والكتب اإلسالمية واإلنسانية ،أما الجناح
المقدّ س��ة عل��ى ِّ
ض��م ( )200صورة
إضاف��ة إل��ى بع��ض المخططات والمج�لات الت��ي يصدرها مركز الثال��ث فقد
َّ
والخرائ��ط الت��ي مثّل��ت أطراف تراث كربالء  ،مع مشاركة مميزة فوتوغرافية تراثي��ة لمدينة كربالء
مدين��ة كرب�لاء المقدّ س��ة قديم�� ًا إلصدارات مركز ت��راث البصـرة مختلفة الموضوعات.
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السيد حممد االشيقر  -دام تأييده  -االمني العام للعتبة العباسية املقدسة يفتتح معرض مركز ت راث كربالء السنوي ال رابع
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مرك��ز ت��راث كرب�لاء وبالتع��اون م��ع جامع��ة
مو�سعة تحت عنوان
كربالء يقيم ن��دوة بحثية ّ
(التراث الكربالئي بعيون �أكاديمية)

مركز ت راث كربالء وبالتعاون مع جامعة كربالء يقيم ندوة بحثية موسعة حتت عنوان الرتاث الكربالئي بعيون اكاديمية
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كلمة السيد االمني العام للعتبة العباسية املقدسة ضمن الندوة البحثية املوسعة

بحض��ور األمي��ن الع��ام للعتب��ة

كلمة السيد مدير مركز ت راث كربالء ضمن الندوة البحثية املوسعة

العباس��ية المقدّ س��ة الس��يد محم��د

األش��يقر –دام تأييده -والمش��ـرف
عل��ى قس��م ش��ؤون المع��ارف
اإلنس��انية واإلنسانية الس��يد عدنان

الموس��وي-دام توفيق��ه -ورئي��س
قسم شؤون المعارف فضيلة

الشيخ عمار الهاللي –دام توفيقه-
والدكت��ور احس��ان الغريف��ي مدير
مركز ت��راث كربالء والس��يد رئيس

جامع��ة كرب�لاء والس��ادة عم��داء

الكليات ورؤساء األقسام اإلنسانية

كلمة السيد رئيس جامعة كربالء ضمن الندوة البحثية املوسعة

مرت بها كرب�لاء وموقف العلماء اإلجلاّ ء منها،
التي ّ
إضاف��ة إلى نش��أة الحائر الش��ـريف ،وأوضاع كربالء
السياس��ية ،وقد تضمنت الندوة مش��اركة باحثين من

ع��دّ ة جامعات عراقية منها جامع��ة البصرة  ،ذي قار ،

بابل وبعض األساتذة من جامعة كربالء.

في جامع��ة كربالء  ،وتحت ش��عار
(التراث الكربالئي بعيون أكاديمية)

موس��عة
ت��م إقام��ة ن��دوة بحثي��ة ّ

بالتع��اون مع جامع��ة كربالء  /كلية
التربية للعلوم اإلنس��انية وذلك يوم
الثالث��اء  ٢٠ربي��ع األول ١٤٣٤هـ
المواف��ق  ٢٠كان��ون األول  ،وق��د
تناولت الن��دوة األحداث التاريخية

اهداء درع العتبة العباسية املقدسة للسيد رئيس جامعة كربالء

�شعبان 1438هـ
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ِ
مركز ِ
كربالء يقيم حف ً
سابقة أفضل
لتكريم الفائزين والمشاركين في ُم
ال خاص ًا
تراث
ُ
َ
ِ
مؤ َّل ٍ
ف عن ِ
تراث كربالء
تزامن�� ًا م��ع الذك��رى العط��رة ل��والدة نبينا

األكرم محمد ب��ن عبد الله – صل��ى الله عليه

مركز تراث كرب�لاء التابع
وآله وس��لم – أق��ام
ُ
واإلنسانية
اإلس�لامية
لقسم شؤون المعارف
ّ
ّ
العباس��ية المقدّ س��ة وعل��ى قاع��ة
ف��ي العتب��ة ّ

اإلمام الحس��ن -علي��ه الس�لام -للمؤتمرات
في الحائر العباس��ي الشـريف مساء يوم األحد

تكريم الدكتور حامد الضاملي

األول 1438هـ المواف��ق 18كانون
18ربي��ع ّ
األول 2016م ً
حف�لا خاص�� ًا لتكريم الفائزين
ّ
والمش��اركين في مس��ابقة أفض��ل مؤ َّلف عن

تراث مدينة كربالء التي كان المركز ُقد أقامها

لدع��م حرك��ة البح��ث والتألي��ف ع��ن تراث
مدين��ة كرب�لاء المقدّ س��ة .وفيم��ا ت��م حجب
أي من الكتب
الجائزة األولى  -لعدم حصول ٍّ

المش��اركة على العالمات الالزمة -تم تكريم

تكريم السيد سلامن هادي آل طعمة

ِ
ِ
بالجائزتين الثانية و الثالثة وهم :أ.د .حامد الظالمي من جامعة البصـرة عن كتابه الموسوم (تفسير
الفائزين
غريب القرآن عند الكربالئيين)،

و السيد س��لمان هادي آل طعمة

ع��ن كتاب��ه الموس��وم( :الحوزة
العلمي��ة ف��ي كرب�لاء)  .كم��ا تم
ّ
خ�لال الحفل توزيع الش��هادات

التقديرية على جميع المشاركين

احلضور يف حفل تكريم الفائزيني بمسابقة أفضل مؤلف عن ت راث كربالء
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في المسابقة.

جانب من لقاء السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي يف مقر الوزارة

ٌ
وف��د م��ن مرك��ز ت��راث
كرب�لاء يلتق��ي وزي��ر
التعلي��م العال��ي والبحث

العلمي

زار وفدٌ من مركز تراث كربالء

وزي��ر التعليم العالي والبحث
َ
العراقية في مختلف المحافظات،
ال��ع��ل��م��ي ف��ي م��ق��ر ال������وزارة و
ً ودور المركز في إحياء ما ُغ ِّيب
ق��دّ م الوفد خالل اللقاء تعريفا
من تراث مدينة كربالء المقدّ سة
المتنوعة،
بنشاطات المركز
ّ
من خالل جمعه وتبويبه وإعادته
وإص����دارات����ه ال��م��ت��ع��ددة من
إلى األذهان ُمرتكز ًا لنقل الخطى
ال��م��وس��وع��ات وال��س�لاس��ل،
ٍ
بثبات إلى المستقبل ،من جانبه
ّ
المحكمة والثقافية،
والمجالت
ثمن السيد الوزير الجهود الكبيرة
ومشاركاته الفاعلة في النشاطات ّ
ال��ت��ي تبذلها العتبة العباسية
العلمية التي تقيمها الجامعات

المقدّ سة خدمة للمسيرة العلمية
في وطننا العزيزُ ،مبدي ًا دعمه التام

ومباركته لجميع النشاطات التي

يتب ّناها مركز تراث كربالء .وفي
ختام اللقاء أهدى الوفدُ بعض ًا من
إصدارات مركز تراث كربالء إلى

السيد الوزير.
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االمني العام للعتبة العباسية املقدسة يفتتح املعرض الرتاثي ملركز ت راث كربالء يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  /جامعة كربالء

أق��ام مرك��ز ت��راث كرب�لاء
وبالتعاون مع جامعة كربالء -
كلية التربية للعلوم اإلنسانية-
منوع�� ًا عل��ى
معرض�� ًا تراثي�� ًا ّ
أروق��ة الكلي��ة ُعرض��ت في��ه
الص��ور التراثي��ة واللوح��ات
الزيتي��ة وإص��دارات قس��م
ش��ؤون المع��ارف اإلس�لامية
واإلنس��انية ،وق��د الق��ى
ً
إقب��اال واس��ع ًا م��ن
المع��رض
أس��اتذة الكلية وطلبته��ا طيلة
أيام إقامته.

لقطات من املعرض

لقطات من املعرض
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مركز تراث كربالء ي�ش��ارك في مهرجان الر�سول الأعظم� -صلى اهلل عليه
و�آله و�سلم-

زيارة االمني العام للعتبة العباسية املقدسة جلناح مركز ت راث كربالء يف مهرجان الرسول األعظم^ الذي تقيمه كلية الدراسات اإلنسانية

س��جل المرك��ز حض��ور ًا تطور العتبة الحس��ينية المقدّ سة
ش��ارك مرك��ز ت��راث كرب�لاء وق��د ّ
التابع لقس��م ش��ؤون المعارف
م��ر العص��ور ،إضافة إلى
ممي��ز ًا بمعرض خ��اص للصور عل��ى ِّ
ّ
اإلس�لامية واإلنس��انية ف��ي
ضم بين أروقت��ه ( )100صورة بع��ض المخطط��ات والخرائط
َّ

ص��ورت أط��راف مدين��ة
مهرج��ان الرس��ول األعظ��م فوتوغرافية تراثية لمدينة كربالء الت��ي
ّ
صل��ى الله عليه وآله وس��لم -مختلفة الموضوع��ات و( )10كربالء المقدّ س��ة قديم ًا وأسماءَ
الثقاف��ي الس��نوي الثان��ي الذي لوح��ات فنية ّ
المميزة فيها.
مراحل األزقة والمعالم
وضح��ت
ّ

تقيم��ه بمناس��بة والدة نبين��ا
األك��رم -صل��ى الله علي��ه وآله
ُ
كلي��ة الدراس��ات
وس��لم-
اإلنس��انية الجامع��ة التابع��ة

لألمان��ة العامة للعتبة العباس��ية
المقدس��ة يوم االثني��ن الموافق

2016/12/19م.

لقطة من املعرض
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مرك��ز ت��راث كرب�لاء يقيم
معرض ًا تراثي ًا في كلية العلوم والسالس��ل والكتب والمجالت
التي يصدرها مركز تراث كربالء،
اإلسالمية /جامعة كربالء.
واإلنس��انية م��ن الموس��وعات

بالتع��اون م��ع جامع��ة كرب�لاء-
كلي��ة العل��وم اإلس�لامية ،أق��ام

مركز ت��راث كربالء ي��وم االثنين
المواف��ق  2017/1/2معرض�� ًا

ُ
المع��رض
ض��م
منوع�� ًا،
تراثي�� ًا ّ
َّ
ع��دد ًا م��ن الص��ور واللوح��ات
التراثية و مجموع ًة من إصدارات
قسم شؤون المعارف اإلسالمية

ومرك��ز ت��راث البصـ��رة ،ومركز
ت��راث الحل��ة  ،ومعه��د الق��رآن

الكريم.

مرك��ز ت��راث كرب�لاء يتلقى
كتاب شكر من رئاسة الجامعة
المستنصـرية إلهدائهم العدد
األول /المجل��د الثال��ث/
الس��نة الثالثة م��ن مجلة تراث
ّ
المحكمة.
كربالء الفصلية

زيارة عميد كلية العلوم االسالمية  /جامعة كربالء ملعرض مركز ت راث كربالء

لقطات من املعرض

لقطات من املعرض

لقطات من املعرض
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مركز تراث كربالء يواصل برنامج

زياراته للمؤسسات الثقافيه

وف��دٌ م��ن مرك��ز ت��راث كرب�لاء
يحضـ��ر الندوة الت��ي أقامها مركز
كرب�لاء للدراس��ات والبح��وث

التابع للعتبة الحس��ينية المقدّ س��ة
تحت عنوان (تقيي��م إدارة الزيارة

األربعينية).

وفد م��ن قس��م ش��ؤون المعارف

اإلس�لامية واإلنس��انية ومرك��ز
تراث كربالء يزور مساعد رئيس

جامعة كربالء وعميد كلية التربية

للعلوم اإلنس��انية إلقامة فعاليات
علمية.

وفدٌ م��ن مركز تراث كربالء يزور
منت��دى كرب�لاء الثقاف��ي وإذاع��ة

الحقيقة.

وف��دٌ م��ن مرك��ز ت��راث كرب�لاء
يحضـ��ر مهرجان حلي��ف القرآن

الس��نوي الخامس ال��ذي أقيم في

مزار الشهيد زيد بن علي -عليهما
السالم.-
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مركز ت��راث كرب�لاء يواصل

اس��تقباله الك ّت��اب و الباحثين
والشخصيات االجتماعية.

 -1مدي��ر مركز ت��راث كربالء
يس��تقبل المؤرخ السيد محمد

رضا احمد آل طعمة.

املؤرخ السيد حممد رضا آل طعمة

 -2مدي��ر مركز ت��راث كربالء
يس��تقبل المهتم بالشأن التراثي
ف��ي مدين��ة كرب�لاء المقدس��ة

الش��يخ عزيز الطرفي ويس��تلم
العدد األول م��ن مجلة (ذاكرة
الديوان) الت��ي يرأس تحريرها

هدية إلى مكتبة المركز.

 -3مدي��ر مركز ت��راث كربالء
يس��تقبل الخطاط عب��د الكريم

زيارة الشيخ عزيز الطريف اىل مركز ت راث كربالء

الشمري لبحث آليات التعاون

والعم��ل المش��ترك بين��ه وبين

المركز وبالخص��وص الجزء
الثان��ي م��ن كت��اب (الخ��ط

والخطاطون في كربالء) .

اخلطاط عبد الكريم الشمري
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 -4مدي��ر مرك��ز ت��راث كربالء
يس��تقبل المؤل��ف ماج��د جياد
الخزاع��ي ويس��تلم إص��داره
األخي��ر (كرب�لاء بي��ن الظل��م
واإلقص��اء) هدي��ة إل��ى مكتب��ة

المركز.

• تواص��ل العمل في مش��روع
التوثي��ق التراث��ي لروادي��د

املؤلف ماجد جياد اخلزاعي

وش��عراء المنب��ر الحس��يني في

مدينة كربالء المقدسة.

• وفدٌ من مرك��ز تراث كربالء
يزور نقابة الصحفيين العراقيين
ويلتق��ي نقيبه��ا ويهدي��ه بعض
إصدارات المركز.

السيد نقيب الصحفيني الع راقيني يستقبل وفد مركز ت راث كربالء يف مقر النقابة ببغداد

• وفدٌ من مرك��ز تراث كربالء
يزور نقابة الصحفيين العراقيين

ف��رع كرب�لاء ويلتق��ي نقيبه��ا
األس��تاذ نعم��ة عب��د الكري��م
الخفاج��ي ويهدي��ه بع��ض
إصدارات المركز.

• ضم��ن برنام��ج التواص��ل
مع المؤسس��ات الش��خصيات
واألس��ر الكربالئية زار وفدٌ من

مرك��ز تراث كربالء الس��يد عبد

لقاء السيد نعمة عبد الكريم نقيب الصحفيني الع راقيني فرع كربالء

الله سعيد زيني.

لتوثي��ق مش��ـروع تعلي��م الخط

• وفدٌ من مرك��ز تراث كربالء العربي الذي تتبناه.
ي��زور مجموع��ة م��دارس أبي

الفضل العباس –عليه السالم-
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األمي��ن الع��ام للعتبة العباس��ية
المقدّ س��ة السيد محمد األشيقر
– دام تأييده -يزور مركز تراث
كربالء
زار األمي��ن العام للعتبة العباس��ية

المقدّ س��ة المهندس السيد محمد
األش��يقر –دام تأيي��ده -مرك��ز

تراث كربالء التابع لقس��م شؤون

المعارف اإلس�لامية واإلنسانية،
صب��اح ي��وم الثالث��اء / 1 / 10

 2017م والتق��ى مدي��ر المرك��ز
الس��يد إحس��ان عل��ي س��عيد

الغريف��ي ،وج��اءت زيارة الس��يد
األمي��ن الع��ام لالط�لاع عل��ى

س��ير العمل ف��ي المرك��ز ومتابعة

نش��اطاته الفكرية والثقافية ،وفي

خت��ام الزيارة ش��كر إدارة المركز
وكادره الذي يعمل جاهد ًا لحفظ
وإبراز تراث مدينة س��يد الشهداء

–علي��ه الس�لام -بعدِّ ه��ا مدين��ة

عالمية تهوي إليها أفئدة المحبين
والموالي��ن ألهل البي��ت –عليهم
السالم -من ش ّتى بقاع األرض.
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مركز تراث كربالء يقيم ندوة واالنس��انية صباح ي��وم الخميس ف��ي الندوة باحثون م��ن جامعات

أكاديمية بالتع��اون مع جامعة  2017 / 3 / 16ن��دوة بحثي��ة البصـ��رة والكوف��ة .اس��تهلت
موس��عة بالتعاون م��ع جامعة ذي الن��دوة بآيات من الذك��ر الحكيم
ذي قار
قار/كلي��ة اآلداب  ،ق��دّ م فيه��ا أعقبه��ا النش��يد الوطن��ي ونش��يد

الشيخ اهلاليل يكرم االساتذة املشاركني يف الندوة

جانب من الندوة البحثية املوسعة مع جامعة ذي قار

االب��اء ،ثم ق��راءة س��ورة الفاتحة
عل��ى أرواح ش��هداء العراق ومن

ث��م كلم��ة األمان��ة العام��ة للعتبة
العباس��ية المقدس��ة ألقاها رئيس

قس��م الش��ؤون الديني��ة الش��يخ
ص�لاح الخفاج��ي تبعته��ا كلمة

جانب من الندوة البحثية املوسعة مع جامعة ذي قار

رئيس جامعة ذي قار أ .د .رياض

ش��نتة جب��ر ،أعقبته��ا الجلس��ة

عل��ى قاعة اإلمام الحس��ن –عليه الباحث��ون ( )13بحث�� ًا أكاديمي�� ًا البحثي��ة التي ق��رأ فيه��ا الباحثون
الس�لام -ف��ي العتب��ة العباس��ية كان محوره��ا تراث مدينة كربالء ملخص��ات بحوثه��م ونتائجه��ا ،
المقدّ س��ة وتحت ش��عار(التراث المقدّ س��ة بعلمائها وعلومها وأثر وفي ختام أعم��ال الندوة وزعت
الكربالئي بعي��ون أكاديمية) أقام المنبر الحس��يني ودوره الرسالي ال��دروع والش��هادات التقديري��ة

مركز ت��راث كربالء التابع لقس��م ف��ي توجي��ه المجتم��ع الوجه��ة على المشاركين والمساهمين في
ش��ؤون المع��ارف االس�لامية اإلسالمية الصحيحة ،كما شارك اإلعداد لهذه الندوة.
�شعبان 1438هـ الغا�ضرية 19

مركز تراث كربالء
يواصل مشاركاته في المعارض
والمهرجانات
ش��ارك مركز تراث كربالء التابع

لقس��م ش��ؤون المعارف اإلسالمية
واإلنس��انية في ندوة أكاديمية تحت

عنوان (هجوم الوهابي��ة على مدينة

كربالء المقدس��ة) ف��ي كلية اآلداب
س��جل المركز
جامعة بغداد .حيث
ّ

حض��ور ًا كبي��ر ًا بمع��رض خ��اص

ض��م بي��ن أروقت��ه ()30
للص��ور،
َّ

ص��ورة فوتوغرافي��ة تراثي��ة لمدين��ة
كرب�لاء مختلف��ة الموضوع��ات

ّ
وضح��ت
و( )14لوح��ة فني��ة

هج��وم الوهابية عل��ى مدينة كربالء

ع��ام 1802ه��ـ  ،إضاف��ة إلى بعض
صورت
المخططات والخرائط التي ّ

مشاركة مركز ت راث كربالء يف معرض جامعة بغداد كلية اآلداب

تلك الحادثة.

فوتوغرافي��ة ولوح��ات مثّلت تراث

مركز تراث كربالء يقيم معرض ًا وحض��ارة المدين��ة المقدس��ة عب��ر

تراثي�� ًا متنق� ً
لا ف��ي ثانوي��ة الزه��راء مئ��ات الس��نين باإلضاف��ة الى صور
للبنات وعدد من المدارس األخرى مثلت تط��ور مرقد اإلمام الحس��ين
و بالتع��اون م��ع مديري��ة ش��باب -عليه الس�لام -عبر التاريخ وصور

ورياض��ة كربالء/الش��عبة النس��وية االنتفاضة الشعبانية المباركة.

وبالتنسيق مع تربية المحافظة حيث

تزامنا مع الذكرى العطرة واأل ّيام

الس��يدة فاطمة
ض��م المعرض ال��ذي ج��اء متزامنا المب��اركات ل��والدة
َّ
ّ
م��ع االحتفال بعي��د المعل��م صور ًا الزهراء -سالم الله عليها -وضمن
السيدة
نشاطات ّ
وفعاليات مهرجان ّ

فاطم��ة الزه��راء -عليه��ا الس�لام-
الس��نوي ال��ذي تقيمه العتبة
الثقافي
ّ
ّ

العباس��ية المقدّ سة (شعبة العالقات
ّ
الجامعية) بالتعاون مع جامعة سومر
ّ
في محافظة ذي قار أقام مركز تراث

كربالء التابع لقسم شؤون المعارف

املعرض الرتاثي املتنقل يف ثانوية الزه راء للبنات
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اإلس�لامية واإلنس��انية ف��ي العتب��ة

العباس��ية المقدسة معرض ًا تراثي ًا في

معرض مركز ت راث كربالء يف أروقة جامعة سومر

 2017/3/22ولم��دة يومين على المقدسة.

أروقة جامعة س��ومر إلع��ادة احياء

جانب من معرض مركز ت راث كربالء جامعة سومر

ص��ورة ولوح��ة فنية مثل��ت مراحل

تط��ور مرقد اإلمام الحس��ين -عليه
ضم��ن فعالي��ات ونش��اطات
ّ

تراث أهل البيت  -عليهم السالم -مش��ـروع فتية الكفي��ل الوطني الذي الس�لام -في ُح َق ٍ
ب زمني��ة مختلفة،
وتراث مدينة كربالء المقدسة.

تنظم��ه العتب��ة العباس��ية المقدس��ة إضاف��ة إلى ص��ور ولوحات حكت

ضم المعرض صور ًا فوتوغرافية (ش��عبة العالق��ات الجامعي��ة) تراث المدينة وعلمائها ومعالمها.

مثلت بـ صور االنتفاضة الش��عبانية وبالتع��اون م��ع رئاس��ة جامع��ة ذي

المبارك��ة و ص��ور تراثي��ة لمدين��ة قار أق��ام مركز تراث كرب�لاء التابع مركز تراث كربالء يستمر ببرنامج
كرب�لاء المقدس��ة ،كم��ا عرض��ت لقسم شؤون المعارف اإلسالمية و

التواصل مع المؤسسات األكاديمية

في��ه لوح��ات فني��ة مثل��ت مراح��ل اإلنسانية في العتبة العباسية المقدسة و األسر الكربالئية

تطور مرق��د اإلمام الحس��ين -عليه معرض ًا تراثي ًا عل��ى أروقة الجامعة• • ،م����ن أج�����ل ال����ت����واص����ل م��ع

الس�لام-عبر التاريخ  ،ومخططات وذلك يوم األحد 20جمادى اآلخر المؤسسات اإلعالمية في العتبتين

مثل��ت التس��ميات والتقس��يمات 1438هـ الموافق 19آذار 2017م ،المقدستين ،زار وفد من مركز تراث
ض��م المع��رض أكث��ر م��ن(  )50كربالء التابع لقسم شؤون المعارف
اإلداري��ة الس��ابقة لمدين��ة كرب�لاء
َّ
اإلسالمية واإلنسانية ف��ي العتبة
العباسية المقدسة كالً من :مسؤول
وحدة النشـر و رئيس تحرير مجلة
األحرار في العتبة الحسينية المقدسة

األستاذ سامي جواد ،و مدير إذاعة
الروضة الحسينية المقدسة السيد

زيارة رئيس حترير جملة األح رار يف العتبة احلسينية املقدسة

جعفر البازي ،و مدير مكتب الحرم
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جانب من زيارة مدير مكتب احلرم قناة كربالء الفضائية

جانب من زيارة مؤوسسة وارث االنبياء للدراسات التخصصية

زيارة رئيس قسم النشاطات العامة يف العتبة احلسينية املقدسة

لقناة كربالء الفضائية السيد حسين في النهضة الحس��ينية ف��ي محافظة الدي��ن الشهرس��تاني وع��دد ًا م��ن
محمد علي الشهرستاني ،و رئيس النجف األش��رف ،وج��اءت الزيارة الموظفين ف��ي المديري��ة ،وجاءت

قسم النشاطات العامة الحاج علي من أجل مد جسور التعاون والعمل الزي��ارة لتعزي��ز أواص��ر التع��اون
كاظم سلطان ،جاءت الزيارة لنشـر المش��ترك بين المركز و المؤسسة و و العم��ل المش��ترك بي��ن المرك��ز

أبرز النشاطات والنتاجات الفكرية لالطالع على المشاريع التي تتبناها والمديرية كإقامة المعارض التراثية
والثقافية للمركز لضمان وصولها المؤسس��ة ،واإلنج��ازات العلمي��ة والثقافية ف��ي الم��دارس و المراكز
إلى أكبر عدد من القراء والمهتمين الت��ي تقوم به��ا بفروعها وأقس��امها التابعة لها ،ليطلع أبناءنا الطلبة على

ب��ت��أري��خ وت����راث م��دي��ن��ة ك��رب�لاء كا ّفة.

المقدسة.

تراث مدينتهم المقدسة.

• •زار وفدٌ من مرك��ز تراث كربالء • •ض��م��ن ب���رن���ام���ج ال��ت��واص��ل

• •زار وفدٌ من مرك��ز تراث كربالء التاب��ع لقس��م ش��ؤون الع��ارف االجتماعي مع األسر الكربالئية و

التاب��ع لقس��م ش��ؤون المع��ارف االس�لامية واالنس��انية ف��ي العتب��ة المؤرخين و الكتاب المهتمين في
اإلس�لامية واإلنس��انية ف��ي العتب��ة العباس��ية المقدس��ة مديرية ش��باب التراث الكربالئي ،زار وفدٌ من مركز

العباس��ية المقدس��ة مؤسسة وارث ورياضة كربالء المقدس��ة ،و التقى ت��راث كربالء التابع لقسم شؤون
األنبي��اء للدراس��ات التخصصي��ة الوفد مديرها الس��يد علي ش��مس المعارف اإلسالمية واإلنسانية في

زيارة مركز ت راث كربالء مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة
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زيارة السيد صاحب الرشيفي

العتبة العباسية المقدسة االستاذ ت��راث كربالء التابع لقس��م ش��ؤون اجتماعً��ا لتبادل الخبرات ومناقش��ة
صاحب الشـريفي ،وجاءت الزيارة المع��ارف اإلس�لامية واإلنس��انية ،اإلتفاقيات والمؤتمرات والندوات

من أجل العمل المشترك لتوثيق الوف��د ال��ذي ترأس��ه الدكت��ور البحثية الموس��عة التي من شأنها أن
كل ما يتعلق بتراث مدينة كربالء أب��ا الفض��ل خ��وش من��ش أس��تاذ ترتق��ي بالعم��ل التراثي بم��ا بخدم
المقدسة ،حيث يعد السيد الشـريفي الدراس��ات العليا في جامعة طهران الطرفين.
من الشخصيات الكربالئية المهتمة ومدي��ر مرك��ز التحقيق��ات الدولية
بتراث مدينة كربالء حفظ ًا وتوثيق ًا.

للدراس��ات القرآنية ّ
اطلع على أهم • •زار مركز ت��راث كربالء الدكتور

مركز تراث كربالء يستقبل

المتحقق��ة في��ه بم��ا يخ��ص التراث و الباح��ث ف��ي الت��راث الكربالئي

أعمال المركز واإلنجازات العلمية عالء محمد حس��ن الكتبي المؤرخ

الك ّت��اب و الباحثين والش��خصيات الكربالئي ،كما عقد مع الوفد الزائر و رئي��س تحري��ر مجل��ة طويري��ج
اإلجتماعية

• •زار وف��دٌ من مرك��ز التحقيقات
القرآني��ة التاب��ع ل��وزارة العل��وم في
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية مركز

زيارة السيد عالء الكتبي اىل مركز ت راث كربالء

جانب زيارة وفد مركز التحقيقات القرآنية يف اجلمهورية االسالمية االي رانية اىل مركز ت راث كربالء
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األدبية والتراثية ،وكان في اس��تقباله
الس��يد مدير المركز الدكتور إحسان
علي س��عيد الغريفي ،وجاءت زيارة

الدكتور الكتبي إلهداء العدد الرابع

م��ن مجل��ة (طويري��ج) إل��ى مكتبة
المركز ولالطالع عل��ى إصدارات

المتنوعة من الموس��وعات
المرك��ز
ّ

جانب من زيارة الشاعر ثائر السالمي اىل مركز ت راث كربالء

والسالس��ل والمج�ّل�اّ ت ،ولبحث -عليهم الس�لام -وحفظه وتوثيقه والفارسية الموجودة في المكتبات

س��بل التعاون والعمل المشترك مع لألجي��ال القادم��ة ،مبدي ًا اس��تعداده اإلي��ران��ي��ة (ف��ن��خ��ا) ،وق���دَّ م السيد
التام للتعاون مع المركز.

المركز .

الغريفي خالل اللقاء شرح ًا وافي ًا

• •زار الش��اعر ثائ��ر الس�لامي • •استقبل الدكتور إحسان علي عن النشاطات المختلفة التي يقوم
حفي��د الش��اعر الحس��يني الكبي��ر سعيد الغريفي مدير مركز تراث بها مركز تراث كربالء وإصداراته

ال��م��ت��ن��وع��ة م���ن ال��م��وس��وع��ات
الح��اج كاظ��م الس�لامي -رحم��ه كربالء التابع لقسم شؤون المعارف
ّ
الل��ه -مرك��ز ت��راث كرب�لاء التابع اإلسالمية واإلنسانية ف��ي العتبة والسالسل والمجلاّ ت ،من جانبه

لقس��م ش��ؤون المعارف اإلسالمية العباسية المقدّ سة حجة اإلسالم أع��رب الشيخ درايتي عن تفاؤله
واإلنس��انية ف��ي العتب��ة العباس��ية الشيخ مصطفى درايتي مدير مؤسسة واستعداده التام للتعاون مع المركز

المقدس��ة ،جاءت الزي��ارة لالطالع االمام الجواد –عليه السالم -في ف��ي مختلف م��ج��االت التأليف
على المركز و النش��اطات المختلفة مدينة مشهد المقدسة وم��ؤ ِّل��ف والفهرسة والتحقيق.
المتنوعة ف��ه��رس ال��م��خ��ط��وط��ات العربية • •استقبل الدكتور إحسان الغريفي
التي يقوم بها وإصدارات��ه
ّ
م��ن الموس��وعات والسالس��ل

والمج�ّل�اّ ت ،ولحفظ وتوثيق تراث
الشاعر كاظم السالمي من القصائد
واألعمال الحسينية ،من جانبه أثنى

الشاعر الس�لامي على الدور الكبير
ال��ذي يقوم ب��ه مركز ت��راث كربالء

في إع��ادة احي��اء تراث أه��ل البيت
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جانب من زيارة الشيخ مصطفى درايتى مدير مؤسسة االمام اجلواد عليه السالم يف مدينة مشهد املقدسة اىل مركز ت راث كربالء

برئاسة األس��تاذ فارس حاتم ،حيث

كان��ت لهم جول��ة تعريفية بوحدات
المركز ّ
اطلعوا من خاللها على أهم

أعم��ال ومه��ام المرك��ز وانجازات��ه
الفكري��ة و الثقافية المختصة بتراث

مدينة كربالء المقدسة.

• •استقبل الدكتور احسان الغريفي

جانب من زيارة الشيخ عبد اهلل أمحد اليوسف اىل مركز ت راث كربالء

مدي��ر مركز ت��راث كرب�لاء الكاتب والباح��ث ف��ي الت��راث الكربالئ��ي مدير مرك��ز تراث كرب�لاء وفد ًا من
و الباح��ث اإلس�لامي الش��يخ الش��يخ محم��ود الصافي ،والس��يد مركز إحياء التراث العربي في جامعة

الدكت��ور عب��د الله أحمد اليوس��ف محمد أمين عبد المحسن الخطاط ،بغداد ترأسه الدكتور محمد الوحيد،
من القطيف ،وجاءت زيارة الش��يخ وج��رى الحديث خ�لال اللقاء عن وجرى خ�لال اللق��اء الحديث عن

اليوس��ف لالط�لاع على نش��اطات أب��رز نش��اطات المرك��ز ومؤلفات��ه القيمة المعنوية والحضارية العريقة
المرك��ز و إصدارات��ه الفكري��ة و الفكري��ة و الثقافي��ة ،كما ت��م تبادل لتراث مدينة كربالء ،كما تم اإلتفاق
الثقافية من الموس��وعات التراثية و الرؤى واألف��كار للعمل المش��ترك على إقامة ندوة مش��تركة عن أهمية
المؤلف��ات و المج�لات المختصة بي��ن المرك��ز وبعض المؤسس��ات المخطوطات وخصوص�� ًا ما يتعلق
بت��راث مدينة كربالء المقدس��ة ،من األكاديمية و الثقافية المهتمة بتأريخ منها بالتراث الكربالئي.
جانب��ه أه��دى اليوس��ف بعض�� ًا من وتراث مدينة كربالء المقدسة.
• •زار وفدٌ من جمعي��ة الخطاطين

مؤلفاته إلى مكتبة المركز.
• •استقبل الدكتور احسان الغريفي العراقيين -فرع كربالء -مركز تراث
ً
• •استقبل الدكتور إحسان الغريفي مدي��ر مركز تراث كرب�لاء وفدا من كربالء لإلطالع على آخر إصدارات
مدير مركز ت��راث كربالء الخطيب طلبة اعدادية  -مدينة العلم -للبنين

جانب من زيارة الشيخ حممود الصايف والسيد حممد أمني اخلطاط اىل مركز ت راث كربالء

جانب من استقبال طلبة اعدادية مدينة العلم للبنني يف مدينة كربالء املقدسة
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المركز و نش��اطاته الفكرية والثقافية،
وتأل��ف الوف��د م��ن رئي��س الجمعية

الخط��اط الس��يد ع��ادل الموس��وي

والخط��اط الدكت��ور حازم الس��عيدي
والخط��اط عب��د الكري��م الش��مري
والخطاط ياسين القرعاوي ،وقد ّأكد
الوف��د على ضرورة التع��اون والعمل

جانب من استقبال وفد مجعية اخلطاطني الع راقيني فرع كربالء

المشترك بين الطرفين من أجل بحث
وتوثي��ق كل م��ا يتعل��ق بت��راث مدينة

كرب�لاء المقدس��ة ،كم��ا ب��ارك الوفد

الجهود التي بذلها منتس��بو المركز في
إصدار الجزء األول من كتاب (الخط

و الخطاطون في كربالء).

• •اس��تقبل مرك��ز ت��راث كرب�لاء
مجموع��ة م��ن الروادي��د والش��عراء
الحسينيين منهم:الرادود الشيخ عواد
الكربالئي ،الرادود محمود الد ّفاعي،
الرادود ثام��ر العبودي ،الس��يد حيدر

الش��ريفي ،الح��اج حي��در مأم��ور،

جانب من استقبال الباحث عيل عبود ابو حلمة واالستاذ ثابت آل ضياء الدين

ِ
ت��راث
العبدلي ،هاش��م الخزعل��ي ،رضا أبو س��عيد الغريف��ي مدي��ر مرك��ز
فاطمة ،الس��يد حيدر الميالي ،الس��يد كربالء األس��تاذ ثابت آل ضياء الدين

خلي��ل ماميثه .لغرض توثيق س�� َيرهم والباح��ث علي عبود أب��و لحمة ،وتم

ضم��ن مش��ـروع التوثي��ق التراث��ي التباح��ث حول كيفي��ة تأطير وتأصيل
لرواديد وش��عراء المنبر الحسيني في الذكريات ع��ن ماضي مدين��ة كربالء
أهمي�� ًة
مدين��ة كربالء المقدس��ة ال��ذي يتب ّناه المقدس��ة وض��رورة إيالئه��ا َّ

المركز.

كبي��ر ًة ،كونها راف��د ًا مهم ًا م��ن روافد

ثام��ر فره��ود الفتالوي ،الس��يد هاني
َ
اس��تقبل الدكت��ور احس��ان عل��ي تراث المدينة.
••
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ه��ي��أت��ا م��ج��ل��ة ت�����راث ك��رب�لاء
الفصلية المحكمة تستمران بعقد

اجتماعاتهما الدور ّية

• •برئاس��ة فضيل��ة الش��يخ عم��ار
الهالل��ي –دام توفيق��ه -رئي��س

قس��م ش��ؤون المعارف اإلس�لامية
واإلنس��انية ف��ي العتب��ة العباس��ية

المقدّ س��ة والسيد إحس��ان الغريفي
مدير مركز ت��راث كربالء ،وحضور

د .ع�لاء الموس��وي مع��اون رئيس

القس��م و م.م مصطف��ى األنب��اري

ّ
المحكم��ة اإلجتم��اع
مس��ؤول ش��عبة اإلع�لام المعرفي ،المستنصرية  ،و أ.د جالل البغدادي الفصلي��ة
عق��دت الهيأت��ان اإلستش��ارية أس��تاذ التاري��خ الحدي��ث ف��ي كلية ال��دوري للهيأتي��ن االستش��ارية

والتحريري��ة لمجل��ة ت��راث كربالء اآلداب  /الجامعة المستنصرية.

والتحريرية للمجلة الذي ُعقد في

ّ
المحكم��ة اجتماعهم��ا • •ت��رأس الدكت��ور إحس��ان عل��ي مقر المرك��ز صب��اح الجمعة 10
الفصلي��ة
ّ
الدوري في مق��ر المركز صباح يوم س��عيد الغريف��ي مدي��ر المرك��ز و  2017 / 3/وال��ذي تم��ت فيه

الجمع��ة  2017 / 1 / 13وق��د رئيس تحري��ر المجلة اجتماع الهيأة مناقش��ة آلية إصدار ع��دد خاص
تم خ�لال اإلجتماع مناقش��ة أعداد التحريري��ة لمجل��ة ت��راث كرب�لاء ع��ن المولى أبي الفض��ل العباس

ّ
الفصلي��ة
المحكم��ة صب��اح ي��وم -عليه السالم -كما تم فيه بحث
العام الجاري 2017م  ،واستكمال
ّ
الموسعة
اإلس��تعدادات اللوجس��تية والفني��ة الجمع��ة  2017 / 2 / 3ال��ذي مستجدات ندوة البحثية
ّ

الالزم��ة للندوتي��ن البحثيتي��ن التي عقد ف��ي مقر المركز  ،وتمت خالل الت��ي أقامه��ا المرك��ز ف��ي وق��ت
أقامتهم��ا المجل��ة بالتع��اون م��ع اإلجتم��اع مناقش��ة أبح��اث الع��دد الح��ق بالتع��اون م��ع جامعة ذي
جامعتي ذي قار و واسط.

حل ضيف ًا ٌ
وق��د ّ
كل من  :أ.د س��امي

االول والثاني لسنة  2017م.

قار عل��ى قاعة اإلمام الحس��ن –

• ت��رأس الدكتور إحس��ان علي عليه السالم -في العتبة المقدسة

الح��اج حم��ود ،أس��تاذ التاري��خ س��عيد الغريفي مدير مركز تراث والت��ي ُعرض��ت فيه��ا خالصات
اإلسالمي في كلية التربية  /الجامعة ورئيس تحرير مجلة تراث كربالء قرابة(  )15بحث ًا أكاديمي ًا تناولت
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الفصلي��ة
لمجل��ة ت��راث كرب�لاء
ّ
ّ
المحكمة الص��ادرة عن مركز تراث
كربالء التابع لقسم شؤون المعارف

اإلس�لامية واإلنس��انية ف��ي العتب��ة
العباس��ية المقدّ س��ة صب��اح الي��وم

الجمع��ة 2017 / 3/ 31م ،ف��ي

مقر المركز  ،وق��د ترأس اإلجتماع
مدي��ر المرك��ز و رئي��س تحري��ر
المجلة الدكتور إحسان علي سعيد

الغريف��ي ،حي��ث تم اإلط�لاع على
األبحاث الجديدة الواردة للمجلة.

• •الهيأتان التحريرية واالستشارية

الفصلية
لمجلة ت���راث ك��رب�لاء
ّ
ّ
المحكمة ت��ع��ق��دان اجتماعهما
ال���دوري ف��ي مقر المركز صباح

الجمعة 2017 /4/ 7م ،فقد
تمت فيه مناقشة متطلبات إصدار

بالدراس��ة والتوثي��ق والتحلي��ل ال��دوري للهيأتي��ن االستش��ارية العدد األول والثاني لسنة 2017م،
والتحريرية للمجلة الذي ُعقد في كما تم فيه بحث مستجدات إقامة
تراث مدينة كربالء المقدسة.
• •ت��رأس الدكتور إحس��ان علي مق��ر المركز صب��اح الجمعة  24ندوة علمية مع مركز إحياء التراث

س��عيد الغريفي مدير مركز تراث  2017 / 3/م ،والذي تمت فيه العلمي والعربي في جامعة بغداد.
كرب�لاء التاب��ع لقس��م ش��ؤون مناقش��ة وبحث مستجدات إقامة ُيذك��ر أن ه��ذه الن��دوة تأتي ضمن
المعارف االس�لامية واالنس��انية ن��دوة علمي��ة بالتعاون م��ع مركز مش��روع مركز تراث كربالء لتعزيز
ف��ي العتب��ة العباس��ية المقدس��ة إحياء التراث العلمي والعربي في أواصر التعاون بينه وبين الجامعات
العراقي��ة من أجل إحي��اء تراث هذه

ورئيس تحرير مجلة تراث كربالء جامعة بغداد.
المحكم��ة اإلجتم��اع • •اجتمع��ت الهي��أة التحريري��ة المدينة المعطاء.
ّ
الفصلي��ة
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م��ر العص��ور ،لك��ون
صدر حديث ًا عن المركز
(كرب�لاء ف��ي مذك��رات ّ
الرحالة) ،عليه��ا عل��ى ِّ
دونوا ما ش��اهدوه،
الرحالة َّ
• •ضمن موس��وعة ت��راث كربالء وف��ي هذا الكت��اب س�� ّلط المؤلفان ه��ؤالء َّ
تصور
الرحال��ة العرب ليصبح لدى القاريء الكريم
ٌ
– مح��ور الت��راث الوثائقي – صدر الض��و َء على أب��رز ّ
ع��ن مرك��ز ت��راث كرب�لاء التاب��ع واألجان��ب الذي��ن زاروا كربالء أو كامل عن تاري��خ المدينة من وجهة

الرحالة ..كما ذك��را تاريخ كل
مروا به��ا ،واألس��باب الت��ي كانت نظ��ر َّ
لقس��م ش��ؤون المعارف اإلسالمية ّ
الرح�لات  ،فذكراه��ا رحلة هجرة وميال ًدا  ،أو تاريخ وفاة
واإلنس��انية ف��ي العتب��ة العباس��ية وراء ه��ذه ّ
الرحال��ة ،أو القرن ال��ذي عاش فيه
المقدس��ة كت��اب (فه��رس الوثائق بحس��ب تسلس��لها الزمني ،لمعرفة
ّ

الكربالئية في األرش��يف العثماني) واق��ع المدين��ة والتطور ال��ذي طرأ حين لم يهتديا إلى تاريخ الرحلة.
بأجزائه األربعة .لم��ا تحتله الوثائق
م��ن أهمي��ة ف��ي دراس��ة التاري��خ

وألنهم��ا يلتقي��ان وال ينفص�لان

يقدّ م مركز تراث كرب�لاء بين أيدي
الباحثين والمهتمي��ن كتاب فهرس
الوثائ��ق الكربالئي��ة في األرش��يف

العثمان��ي ،فبع��ض تل��ك الوثائ��ق

تتحدث عن مواق��ف أهالي كربالء

ض��د الحكوم��ة العثماني��ة ،كم��ا
تتحدث أخ��رى عن الواقع اإلداري
وآلية إدارة مدينة كربالء المقدس��ة،

فيم��ا تحدثت مجموع��ة أخرى عن
الواقع االقتص��ادي للمدينة ،فضالً
ع��ن الحي��اة الثقافي��ة واالجتماعية

لسكانها.

• •ضمن موس��وعة ت��راث كربالء
-باب الت��راث المجتمع��ي -صدر

ع��ن مرك��ز ت��راث كرب�لاء كت��اب
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أعالم
اجملتهد الكبري آية اهلل العظمى

الس ّيد املريزا حم ّمد هادي
اخلراساني احلائري
• وحدة األعالم

وخترج منها
كربالء مدرسة العلم والعطاء ،درس َّ

كث ٌري من املفكرين والعلامء واملراجع الكبار ،فهي
منبع للعلوم واملعارف اإلسالمية والفقهية واملعرفية
ٌ
بجميع أصنافها ،باإلضافة إىل كوهنا نقطة التقاء

العديد من احلضارات اإلنسانية واألحداث التارخيية
قبل وبعد استشهاد سبط الرسول األكرم –صىل اهلل

عليه وآله وسلم -اإلمام احلسني بن عيل ـ عليهام
السالم ـ حتى يومنا هذا.

حمم د هادي اخل راساين احلائري
السي د املريزا ّ
ّ

عدد من العل�ماء واملفكرين
وإذا تأملنا تاريخ هذه املدينة املقدسة ع�لي ب��ن الس��يد حمم��د اخلراس��اين نب��غ منها ٌ

نجد قائم ًة طويل ًة من العلامء األعالم احلائ��ري ،أح��د األع�لام ال�بررة ،منه��م والده الس��يد عيل البجس��تاين
واملفكرين الذين سكنوا فيها ودرسوا ع��اش حيا ًة زاخر ًة بالعل��م والعطاء ،و ولده الس��يد مه��دي ،وقد امتازت

املتبحري��ن ،بانفتاحه��ا ع�لى بقي��ة األرس العلمية
يف مدارس��ها وحت��ت أي��دي علامئه��ا فق��د كان ق��دوة العل�ماء ِّ
وس��يد الفقهاء واملجتهدين ،وعمدة األخرى يف املدينة .فنشأ بني أحضان
الكبار حت��ى أصبحوا بدورهم علامء
ّ

يعت��ز ويفخ��ر هب��م الع��امل العلامء العاملني .ومن نخبة األفاضل وال��ده ،فكان��ت نش��أته األوىل يف
ومراج��ع
ُّ
َ
واملجتهدين.

اإلسالمي.

الروض��ة احلس��ينية املقدس��ة؛ خت��م

ومن ب�ين ه��ؤالء األع�لام نتحدث ولد يف مدينة كرب�لاء يف اليوم األول الق��رآن الكريم ومل يبل��غ العارشة من
ع��ن آي��ة اهلل الس��يد حمم��د ه��ادي م��ن ذي احلج��ة س��نة  1297ه��ـ  ،عمره؛ تتلمذ عىل أيدي أعالم احلوزة
ٍ
ألرسة كان��ت ُتع��دُّ م��ن أك�بر األرس العلمي��ة يف مدين��ة كرب�لاء منه��م:
اخلراس��اين -أع�لى اهلل مقام��ه -هو:
الس��يد م�يرزا حممد هادي بن الس��يد الت��ي عرفت بالعل��م واملعرفة ،حيث والده ،والشيخ موس��ى القزويني ،و
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الش��يخ املريزا حممد تقي الش�يرازي؛ حيث كانوا ِّ
يركزون عىل تنصيب أمري حت��دث عن��ه وع��ن منزلت��ه العلمي��ة

ثم هاجر إىل سامراء وحضـر الدرس انكليزي إلدارة البالد فأخذوا يبث َ
عدد م��ن العلامء
ّون ومؤلفات��ه وحيات��ه ٌ
ٍ
نخب��ة من علامئه��ا الكبار ،وبعد دعاياهت��م بوس��اطة عمالئهم ،وهبذا واملراجع منهم :العلاّ مة املح ِّقق السيد
عند
ذل��ك هاج��ر إىل النج��ف األرشف اخلص��وص أص��در الزعي��م األع�لى حمم��د مه��دي املوس��وي الكاظم��ي
نصه:
ودرس أيض ًا عن��د علامئها األفاضل ،الش��يخ الش�يرازي فتوى بشأن عدم يف كتابه (أحس��ن الوديع��ة) ما ّ

بعدها عاد إىل كربالء بصحبة أستاذه جواز انتخاب غري املسلم لألمارة عىل َّ
إن س�ماحة ع�ماد الفقهاء الراش��دين
ٍ
ألحد وس��ناد األع�لام الورع�ين امل�يرزا
ونص الفتوى (ليس
الشيخ الشريازي يف  1336هـ ،وكان املسلمنيُّ ،
معتم��ده ومرافق��ه ،وق��د ش��اركه يف من املس��لمني ْ
ينتخب أو خيتار غري هادي اخلراس��اين من أساطني أعاظم
أن
َ

َّ
واس��تقل املسلم إلمارة السلطة عىل املسلمني) املجتهدين اجلامعني للشـرائط ،وهذا
جهاده يف (ثورة العرشين)
بعده بالتدريس واإلمامة.

فو َّقعها هو و وافق��ه عىل ذلك أعالم يف غاي��ة الوض��وح كان م��ن أكاب��ر

ع��دد من األم��ة ووقعوه��ا ،وم��ن ضمنهم آية فض�لاء املعق��ول واملنق��ول ،وكان
درس وتتلم��ذ ع�لى يدي��ه
ٌ

العل�ماء الذي��ن أصبح��وا ق��ادة األمة اهلل اخلراساين ،وبعدها تصدى لقمع عارف�� ًا برج��ال التاري��خ واحلدي��ث
نذك��ر منه��م احلركة الوهابية يف العراق وأصدر يف والتفس�ير والعربية ،ماهر ًا يف الفنون
اإلس�لامية ومفكرهي��ا
ُ
العقلية والنقلية ،تتلمذنا عليه س��نني
املجته��د الكبري الس��يد حمم��د مهدي ذلك بالغ ًا ونرشة.

ين ثرو ًة كبري ًة عدي��دة واس��تفدنا م��ن جناب��ه م��دَّ ة
الش�يرازي الكاظم��ي املوس��وي ،خ ّلف
الس��يد اخلراس��ا ّ
ّ

والعلاّ مة السيد أسد اهلل األصفهاين ،و تراث ًا خال��د ًا منه مكتبة مجع فيها كماًّ مديدة ،وأجازنا بتامم طرقه.

و الس��يد مرتضـ��ى الطباطبائ��ي ،هائ�ل ً
ا م��ن املخطوط��ات واملؤلفات انتق��ل إىل ج��وار رب��ه يف  12ربي��ع

والش��يخ مه��دي الرش��تي ،وكذلك ما جعلها خزان ًة ق ِّيم��ة ،باإلضافة إىل األول 1368هـ يف كربالء املقدّ سة،
السيد مصطفى الشريازي ،وغريهم .آث��اره املطبوع��ة نذكر منه��ا :أصول وكان خ�بر وفاته صدم ًة كبرية ألهايل

كان��ت له مواق��ف جهادي��ة و وطنية الشيعة وفروع الشـريعة ،حاشية عىل مدين��ة كرب�لاء املقدس��ة وعلامئه��ا
يف الدفاع عن الوط��ن واملذهب إ ّبان مكاس��ب املحقق األنصاري ،هداية والع��امل اإلس�لامي بأمجع��ه ،ش�� ِّيع

ودفن –قدس رسه -يف
الغ��زو الربيطاين للع��راق ،ف ُيذكر أ َّنه الفح��ول يف رشح كفاي��ة األص��ول ،تش��ييعا كبري ًا ُ

احلس��يني الرشيف يف مقربة
عندما أراد املحتل��ون تنصيب حاكم دع��وة احل��ق إىل أئم��ة احلق ،رس��الة الصحن
ّ
انكليزي عىل الشعب العراقي قرروا لسان الصديق .وغريها من املؤلفات املريزا موس��ى الوزير (وسط الطرف

إج��راء اس��تفتاء عام بش��أن احلكومة األخ��رى م��ن الكت��ب والرس��ائل الش�مايل) الذي يطلق عليه اليوم باب
التي خيتارها الشعب العراقي املسلم ،والتعليقات التي كتبها ِّ
بخط يده.

السالم.
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ملتقى الفكر
جملس السيد هاشم األشيقر
• هيئة التحرير

م��ن معامل مدينة كربالء القديمة عند دخولك الفرع املقابل ملرقد
الع ّ
المة الشيخ أمحد بن فهد احليل ،كان يصادفك زقاقان أحدمها

يقع ع�لى اليمني ويعرف بـ"عگ��د مريي أبو احل�صران" والثاين

الس��يد هاشم األش��يقر" ويف وسطه تقع
يقابله ويعرف بـ" عگد ّ
احلديقة ثم ينتهي الزقاق بدور السادة آل األشيقر.

ه��ذه احلديقة أنش��ئت يف مطلع الثالثينيات م��ن القرن املايض،

بس��عي املرحوم السيد هاشم السيد عبد احلس�ين األشيقر الذي

فاض�لا جلي ً
ً
تقي ًا زاهد ًا،
عرف بس��عة االطالع واملعرفة ،وكان
ال ّ
ال يبخ��ل ع�لى املس��اكني ،وال يغني ع�لى املحتاجني ،وق��د ّ
أكد

الكثريون عىل صالحه.

كان يف��د إىل جملس��ه األعي��ان الس��يد يوس��ف ب��ن الس��يد أمحد الدي��ن س��ادن الروضة العباس��ية

والوجوه ورج��ال العلم واألدب األش��يقر .وهذا املجلس املو ّقر له وول��ده الس��يد حمم��د حس��ن،

يف مساء كل يوم ،وقد كسب السيد وزنه.
هاش��م ثقة اجلمي��ع ،فأصبح حمط

والش��اعر الش��يخ حمم��د عب��د اهلل

كان حي�ضره كل م��ن الع ّ
عبود آل
الم��ة القريني ،والس��يد كاظ��م ّ

أنظاره��م وكعب��ة آماهل��م ،وذلك الس��يد عبد احلس�ين الكلي��دار آل ن�صر اهلل ،والس��يد يونس آل نرص

لس��مو أخالقه وحس��ن سياس��ته طعم��ة س��ادن الروضة احلس��ينية اهلل ،والسيد حسن السيد حممد آل
ّ
ومقدرت��ه وكفاءت��ه ،يس��اعده يف وول��ده الس��يد عب��د الصال��ح ،نصـر اهلل ،ومحيد بس��تان ،والس��يد
إدارة املجل��س ابن أخي��ه املرحوم وكذلك الس��يد مرتضـى آل ضياء إبراهيم ش��مس الدي��ن القزويني،
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ما يتعلق بش��ؤون الفكر والكتاب

العريب.

يرتنّ��م البعض بش��عر أيب العالء

املع��ري والبع��ض اآلخ��ر بش��عر
ّ
املتنب��ي وآخ��ر بش��عر الش��ـريف

ال��ريض ،و يتح��دث آخ��رون عن

اخليام الذي اش��تهر
احلكيم عم��ر ّ

برباعيات��ه الت��ي تش��تمل عىل كثري
من اجل��دل والوصف والس��خرية
وال ّنق��د وامل��زاح ،وع�لى مس��ائل
فلكي��ة وخلقي��ة وأدبية وفلس��فية
نظمه��ا يف أزمن��ة وأمكن��ة خمتلفة،

وه��ي متثل ذوق��ه وتفك�يره متثيالً
خاصا.
ًّ

اس��تمر هذا املجلس حتى أجاب

يتوس ط جمموعة من السادة الكربالئيني
جملس السيد هاشم االشيقر وهو ّ

السيد يوس��ف داعي ر ّبه يوم  8ذي

احلج��ة س��نة 1363ه��ـ1943 -م،
ّ

والس��يد جواد الس��يد يوس��ف آل والسيد سعيد املختار وولده السيد معقب ًا أنجاله األفاضل منهم املحامي
طعمة ،وولده السيد صالح ،وعبد حممود ،والس��يد ج��واد البغدادي املرح��وم عب��د الصاحب األش��يقر
احلمي��د الوكي��ل ،والس��يد أمح��د وغري هؤالء.

صاح��ب جري��دة "ش��علة األهايل"

زين��ي ،والس��يد ج��واد جلوخان كان��ت جت��ري هن��اك ال ّن��وادر الكربالئية التي كانت تصدر سابق ًا،
وولده الس��يد مصطفى ،والس��يد والطرائ��ف الت��ي
ّ
تس��ـر احلضور ،والدبلوم��ايس املرحوم الس��يد عبد
ثم ّ
حمم��ود الوهاب ،والس��يد مرتىض ّ
يتشعب احلديث عن الفالسفة امله��دي ،واملهندس املرحوم الس��يد
الس��ـرخدمة آل طعم��ة ،والس��يد والش��عراء وه��م ينش��دون روائع عبد اهلادي ،واملحامي الس��يد حممد
عب��د األم�ير فت��ح اهلل آل طعم��ة ،املنظ��وم ويتحدّ ث املتحدّ ثون بكل عيل ،والدكتور السيد حممد حسن.
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أدباء

ٌ
شذرات من حياة الفقيه األديب

و بغ��داد .كان يلق��ي دروس

السيد نصر اهلل احلائري

-عليه الس�لام -فيحضـر درس��ه

• أ.م.د ميثم نرص اهلل احلائري

ٌ
ع��امل جلي��لِّ ،
حم��د ٌث أدي��ب،

الفق��ه يف ح��رم اإلم��ام احلس�ين
املئ��ات م��ن األفاض��ل العراقي�ين

ه��و الس��يد أب��و الفت��ح ،نصـر اهلل واملهاجرين ،وصل صي ُته إىل إيران
بن احلس�ين ب��ن عيل بن إس�ماعيل فدعاه السلطان نادر شاه لزيارهتا،

و ش��اعر خطي��ب ،كان م��ن آل طعم��ة م��ن آل فائز املوس��وي س��افر بعده��ا ع��دَّ ة م��رات وكان
ٌ
كربالء
مدين��ة
يف
ول��د
احلائ��ري.
نادر ش��اه حيبه ويكرمه ،فقد اشتهر

أفاضل أه��ل العلم باحلديث،

املقدس��ة ع��ام  1109ه��ـ ،درس الس��يد نصـر اهلل احلائري بالتسلط
متبح��ر يف األدب والتاري��خ،
ٌ
وخترج عىل يد أشهر العلم��ي ،واالط�لاع الفقهي عىل
يف مدارس��ها َّ

حسن املحارضة ،جيد البيان،

ّ
عل�ماء عصـ��ره ،حت��ى أصبح من
ِّ
كل املذاهب اإلسالمية.
ِ
ماه��ر بالعربية،
طلق اللس��ان،
ٌ
للوافد
مأوى
بيته
الكب��ار،
علامئها
كثري من
تتلم��ذ
وخت��رج عىل يدي��ه ٌ
َّ
مؤلفات مذك��ورة ،وديوان
له
ٌ
والقاص��د ،جيتم��ع عن��ده العل�ماء العل�ماء وطلب��ة العل��وم الديني��ة
شعر مجعه السيد حسني رشيد .م��ن كرب�لاء والنج��ف األرشف والش��عراء نذك��ر منه��م :الس��يد
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عب��د اهلل س��بط الس��يد نعم��ة اهلل احلسني البحراين وغريهم.

مج��ع كث�ير م��ن الطلب��ة وغريه��م
ٌ

اجلزائري ،والش��يخ أمحد النحوي س��افر الس��يد نصـ��ر اهلل إىل أماكن إعجاب ًا بحسن منطقه ،ويف إحدى

م��ر بأصبه��ان واش�ترى
الش��اعر ،والسيد حس�ين بن املري ش��تى من أجل نش��ـر عل��وم أهل أس��فاره َّ
رش��يد التقوي احلائ��ري ،ورشف البي��ت -عليه��م الس�لام -منه��ا جمموع�� ًة من الكتب ُق��دِّ رت بأكثر

الدي��ن حمم��د مك��ي ب��ن الش��يخ إىل زي��ارة مكة املكرم��ة عن طريق من أل��ف كتاب يف عل��وم خمتلفة،
ضي��اء الدين ب��ن ش��مس الدين  ،البصـ��رة ونج��د ،وس��افر الس��يد ونس��خ بيده بع��ض الكت��ب التي

َ
ي��رض صاح ُبه��ا ْ
أن يبيعه��ا له،
�َّب� بن حممد ب��ن ثنوان ،أيض�� ًا إىل زي��ارة ثام��ن األئمة عيل مل
الس��يد ش رَّ
والش��يخ عب��د اهلل ب��ن ن��ور الدين بن موس��ى الرضا -عليه السالم -وكانت للعالمة املجليس.

الس�ماهيجي ،والشيخ عيل بن عبد مرات عدي��دة ،ويف إحداها ونقالً ق��ال فيه تلميذه ،الش��يخ الش��اعر
احلس�ين البحراين ،والش��يخ حممد عن الس��يد عب��د اهلل اجلزائري قال أمحد النحوي:

درس كتاب االس��تبصار
بن حممد التق��ي الربغاين (املالئكة أنّ��ه رآه ُي ّ

الربغاين) ،والش��يخ ع�لي بن عبد ببلدة قم املقدّ س��ة وحيضـر درس��ه
امل����ف����اخ����ر
���ص���ر اللهِ ذو
ش����ي����خ����ي ن�
ُ
ْ
ِ
ُ
ن����ج����ل امل��ص��ط��ف��ى
�����������اد
ُس���ل��ال������ ُة األجم�

�����ب ال����ب����ي� َ
���ض اهل�����ج�����انَ ُم���ث���ق���ل��� ْه
ال������واه� ُ

إىل أن قال:

ِ
������ي�������دا
�������اء جم�
أع�����ل����ى ب��������ن�
َ
��������������د ِه وش� َّ
ال���������ورى ب���ال���ف���ض���لِ ج����ي��ل� ً
ا ج��ي�لا
ش�����اى
َ

ُ
ِ
���ر
ال����ق����ل����ب
����ر
ال�����ط�����اه� ُ
مج����ي����ل ال����ظ����اه� ْ
ِ
وآل�������������ه امل����س����ت����ك����م����ل� َ
�ي�ن ال ��َّش���رَّ َ ف�������ا

������زم ب�����ع�����ده�����ا ِص�����ل����� ْه
وك����� ُّل�����ه�����ا ي�������ل� ُ

����ص�����دا
ع���ل��ى ال���������ذي ي���ن���ق���ل م����ن����ه اق����� َت� َ

وه����������و ب�����س�����ب� ٍ
����ق ح�������ائ�������زٌ ت���ف���ض���ي�ل�ا

وه����������و ك���م���ا أوال َ
ين ال���� َّت����ب����ج����ي��ل�ا

�����ي اجل����م����ي��ل�ا
ُم������س������ت������وج� ٌ
�����ب ث������ن������ائ� َ

ِ
امل������رج������ان
����ت م������ع
أ آلل�
���������ئ ُن�����ظ�����م� ْ
ٌ
�������ر ِ
وض ج�� َّل��ل��ه��ا احل��ي��ا
أم ذي ع�
ُ
�����روس ال� َّ

يف ج�����ي� ِ
����ي ف������ات������ ِر األج������ف� ِ
�����ان
����د ظ�����ب� ٍ
ِ
ِ
ال����ن����ع��م�ان
ش�����ق�����ائ�����ق
ف������امح������ر خ��������دُّ
َّ

وذكر جامع دي وان السيد احلائري َّأن الشيخ الشاعر أمحد خازن حضـرة أيب العباس -عليه السالم  -قد امتدح
السيد بقصيدة فأجابه السيد بقوله :

أ ْم ن���س���م� ٌ
ف��ت�ماي��ل��ت
�����ح�����ر ًا سرَ َ ْت
ْ
��ة َس َ
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ِ
ِ
األغ�����ص�����ان
ع������رائ������س
م���ن���ه���ا ُق����������دود

ٍ
م���اج���د
أخ�����ط�����أت ب�����ل ه������ذي ق����ص����ي����د ُة
ُ

رب امل�������ع�������ايل أمح�������دا
أع������ن������ي ب�������ه َّ
َّ
م���ف���ت���اح ال���ف���ت���ى ال���ع���ب���اس يف
ح�����ل
م����ن
ُ
ص���ل��ى ع����ل����ي����ك ُ
ع������ب������اس م��ا
اهلل ي������ا
ُ

ِ
����وان
����ت م������س������ان������دُ ُه ع���ل��ى ك�����ي�
ُن�����ص�����ب� ْ
ب���ل���ب���ل روض� ِ
ِ
ُ
��������ة ال����ع����رف� ِ
���ان
��������ود
ذا اجل�
ِ
ي�����������د ِه ف������ف� َ
ِ
رض���������وان
�����اق ُع����ل���ا ع���ل��ى
ُ
�����ارض اهل���� َّت ِ
ِ
����ان
ب��������روق ال������ع�
ض���ح���ك���ت
ْ

ومن قصيدة له قاهلا يف السيد أمحد بن حممد بن عبيد اهلل بن حسن بن عياش الكاظمي هذه األبيات:
واح
������دو ويف ال�
س����ل����ام يف ال�������غ�
������������ر ِ
ِّ
ٌ
َّ

ف������ت������ى ر َّب���������ت��������� ُه أض�������������آر امل������ع������ايل
ل�����ه خ� ٌّ
������ط حي����اك����ي ال� ُ
����ب ُح���س���ن��� ًا
����ش�����ه� َ
ِ
���ل����ال إذا ت�����ب�����دَّ ى
ت���������������را ُه ك���������اهل�
��������ر ُد يف ِ
مح��������اه
ف����ل���ا زال�
ْ
��������������ت ت���������غ� ِّ

ٍ
���م��اح
ال������س
رب
ع���ل��ى اب��������ن
حم�����م�����د ِّ
ِ
َّ
ُ
ِ
اح
در ُة
امل�����ج�����د ال�����َّص����رَّ ِ
وأرض������������ع َّ
ٌ
����اح
�����������ه م�
ووج�
ٌ
����ص�����ب� ِ
����ش����رق ش�����ب����� ُه ال� َّ
ُي������ش������ار إل�����ي�����ه م������ن ك� ِّ
�������ل ال����ن����واح����ي
ِ
�ل�اح
���س����ع����د يف
روض ال����ف� ِ
َق����م����اري ال� َّ

أما استش��هاده -رمحه اهلل -فكان وعل�ماء النص��ارى لرب�ما أحدث اخل�بر إىل س��لطان ال��روم اغتاظ

عندما س��افر كعادته ِّ
لب��ث األلفة ثور ًة كربى هناك.

لفعله��م ،فقتله��م وأحرقهم ،ثم

ودفن
ب�ين املس��لمني ونش��ـر مع��امل يف املرحل��ة األوىل نش��ـروا خ�بر ًا مجع��ت أجزاء بدن الس��يدُ ،
اإلس�لام يف ديار الروم فانتشـرت ب��أن ن��ادر ش��اه ق��د ُقت��ل ،فدبت يف دي��ار تركي��ة يف منطق��ة خاصة

ش��ائعة كان القصد منها تصفيته؛ حالة م��ن الفوىض ،ش��عر عندها برتكي��ا يف ع��ام  1168هجري��ة،

ألن األع��داء ال يطيق��ون وج��ود الس��يد نصـر اهلل احلائري باخلطر ،ليلق��ى اهلل تعاىل ش��هيد ًا يف خدمة

ش��خصية هب��ذه الق��درات وهذا بعدها قام التكفرييون والنواصب مبادئ��ه وأئمته –عليهم الس�لام-
ومزقوا وله مزار مع��روف هناك يتربك به
النبوغ وه��ذا املقام ،ول��و ُأتيح له بقتل الس��يد –رمحه اهللّ -
أن يبقى ويتصل بعلامء املس��لمني بدن��ه وقطعوا أعضاءه ،وملا وصل املسلمون.
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خطباء

من أعالم املنرب احلسيين
• عيل باسم العكايب

اع��ت��م��دت ك ��ث�ير م ���ن األم ���م

والشعوب قبل اإلسالم اخلطابة
طريق ًا إلقناع اجلامهري وإثارهتا

وجعلها تتبنى ما يرمي إليه
اخل ��ط ��ي ��ب م��ن أه����داف ،وأم��ا

ال ��ع ��رب قبل اإلس �ل�ام فكانت

صناعة اخلطابة لدهيم من أرقى

ما وصلت إليه الشعوب آنذاك،
بل كانت لدى العرب خبزهم

اليومي وجوهر حياهتم.

السيد قاسم اخلطيب مع السيد سلامن هادي آل طعمة يف مدينة كربالء املقدسة

اف َأن ُي َك ِّذ ُب ِ
وملا جاء اإلسالم وترشف الناس هبذه الرسالة املحمدية َف َأ ْر ِس ْل ُه َم ِع َي ِر ْد ًءا ُي َص دِّ ُق نِ ي إِنيِّ َأ َخ ُ
ون }،

اخلامتة ،كان للخطابة يف اإلسالم املكانة ال واضحة فكانت فصاحة أخيه من ع وامل ترشيحه للرسالة
واملتجلية ،فقد اعتمدها النبي حممد (صىل اهلل عليه وشد عضد أخيه.

وآله وسلم) يف حياته لتبليغ رسالته الشـريفة وجعلها لقد كان للخطابة يف اإلسالم أعظم األثر يف الدفاع

وسيلة لنشـر الدعوة اإلسالمية اجلديدة.

عن اإلسالم ويف الدعوة إليه وكذلك كان هلا احلظ

وقد أظهر الق رآن الكريم مدى عظم اخلطابة والبيان األوف��ر يف قتال األع��داء ،وكان ـ صىل اهلل عليه وآله
وصلتهام بالرساالت ،وكذلك ن��وه عن مساندهتا وسلم ـ إذا أراد بيان أمر أو جد جديد حيتاج إىل بيان

يف قصة موسى وه��ارون كام قال تعاىل عن موسى صعد املنرب وخطب الناس.
{و َأ ِخ ي َه ُار ُ
فق��د كان��ت خطبته يف حجة الوداع عامة ش��املة
ون ُه َو َأ ْف َص ُح ِمنِّي لِ َس ا ًنا
ـ عليه السالم ـ َ :
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ملهام الدين وأس��س التعامل ،واإلس�لام اآلن يف أمس أس��دوا للمنرب احلس��يني خدم ًة كبري ًة من��ذ أن ارتقاه

احلاجة إىل دعاة خطباء بلغ��اء يعتنون باخلطابة عناية حتى وفات��ه حيث كان��ت طريقته يف ط��رح املوضوع
مش��وق ًة ومؤثرة يف نف��س الوقت ،وهذا
فائقة ومن هذه االمهية الكربى للخطابة نعرض لكم ال��ذي يتناوله
ّ
مس�يرة احد خطباء املنرب احلس��يني يف مدينة ك ربالء نابع من حبه الكبري لإلمام احلس�ين -عليه لس�لام-
ودوره يف تثقيف املجتمع يف تلك الفرتة .

ولس �يرته ومبادئه وتفانيه يف س��بيل املبادئ التي جاء

وهو الس��يد قاس��م بن حممد حس��ن بن هاش��م بن من أجلها أهل البيت األطهار.

عزوز بن نارص املوس��وي الش��هري باخلطيب ولد عام ش��ارك يف مؤمتر ديني يف القاهرة مع العالمة الش��يخ

(1895ه��ـ) يف مدين��ة اتصف أهله��ا ب املعرفة ،مدينة عيل كاش��ف الغطاء ،كام ش��ارك يف مؤمت��ر ديني آخر
خرجت كث�يرًا من أه��ل العلم واألدب يف طاش��قند والتي زارها مرة أخ��رى بدعوة من أهلها
اهلندي��ة التي ّ
والطب .اتصف بالذكاء ورسعة البدهيية وحبه للشعر يف الس��نة الثانية ،وله ذكريات وانطباعات مجيلة عن
س��ف راته ه��ذه خصوص ًا وأن��ه كان من حمبي الس��فر
والشع راء منذ صغر سنه.

اش��تهر باخلطاب��ة حي��ث تعلمه��ا من عم��ه املرحوم واالطالع.
الس��يد رضا اخلطيب ال��ذي كان خطيب�� ًا معروف ًا يف ل��ه مكتبة ثمينة تضم خرية الكتب الدينية والعلمية
مدين��ة اهلندية وأديب ًا وش��اع ر ًا حيث كتب الفصحى املطبوع��ة منها واملخطوط��ة هي اليوم ل��دى عائلته.
والشعبي وكان يشار إليه بالبنان ملا له من باع طويل وتض��م املكتب��ة أيض�� ًا اثن��ي عرش ج��زء ًا م��ن كتاب
يف املعرفة وامتالك املعلومات ال وافرة من الثقافة وأمور مكت��وب بخط ي��ده حت��ت عن��وان (األدب الالمع يف
الكل��م الضائ��ع) ويبدو أنه ق��د بذل جه��د ًا كب ري ًا يف
الدين احلنيف.

يعدُّ السيد قاس��م من اخلطباء ال واعني الذين سامه وا كتابته وبخطه اجلميل ال واضح .نظم بحقه الش��اعر
يف نش��ـر الوعي اإلس�لامي ،ويع��دُّ أيض ًا م��ن الذين املرحوم عبد عون حسون بيت ًا قال فيه:

ص��ح��ت منهو بيمني ال��ص��دق قاسم
گ���ال���وا أب����و ه�����ادي واس���م���ه ق��اس��م
انتقل إىل ج وار ربه الكريم عام (1984م) فبكته
اهلندية وك ربالء طويالً وافتقده املنرب احلسيني الذي

وب���س���اع���ة ال��ق��س��م��ة ب���ع���دل ق��اس��م
م��ي ��ه
گ���ل���ت ن��ع��م�ين م���ن���ه و ب���ع���د ّ
كرس املرحوم حياته له ،تغمده اهلل برمحته ال واسعة
وأسكنه فسيح جناته..
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مفاخر النساء

م��ن أع�لام النس��اء
املؤمنات يف كربالء
• الشيخ عقيل احلمداين

باهتاممهن بطلب العلم واملعارف
كثري من النساء الكربالئيات
َّ
ُع رفت ٌ

اإلسالمية ،بل والتفوق يف التعاطي مع املفردة املعرفية الدينية ونشـرها عىل
مي ة
أوسع نطاق بني النساء املؤمنات يف كربالء ون واحيها .واملقصود َ
بالع َل ّ
ٌ
موقف ُي قتدى به ،إضافة إىل مست واها
يف هذه السطور :هو أن يكون للمرأة
ِ
الراويات و ِّ
املحدثات واملجتهدات
الع لمي والثقايف .فنحن نذكر هنا َّ
والفقيهات و ِّ
املؤل فات واألديبات ،وغريهن ،باعتبار أنّ ّ
منهن
كل واحدة
ّ
يمكن أن تصبح قدوة يف الدور الذي أ ّدته يف احلياة.
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ومم��ا جت��در اإلش���ارة إليه هنا َّ
أن ُأم كلثوم بنت الشيخ كريم مصطفى ،والشيخ عبدالكريم.
ٌ
اإلس�لام ومنهج أه��ل البيت – الروغني القزويني .ع ا ٌ
القزويني ة:
فاضلةُ - 2 ،أم كلثوم
ملة،
ّ
ٌ
فقيهة ،محُ دّثة ،من ر ّب ات ال ُّت قى ُأم كلثوم بنت الشهيد السعيد
أع��ز امل��رأ َة
عليهم السالم -قد َّ
وانتشلها م��ن حضيض ُّ
حم��م ��د تقي القزويني
ال��ذل والصالح .ولدت سنة 1243هـ يف الشيخ
ّ
وم رارة احلرمان ،وجعل هلا املكانة مدينة كربالء املقدّ سة ،وتو ّف يت الربغاين املستشهد عام 1263هـ.

العليا يف املجتمع ،وساوى بينها سنة 1320هـ .

فاضلة ،مؤ ِّل ٌ
ٌ
عا ٌ
درسة
ملة،
فةُ ،م ِّ

ّ
وبكل جزم َّ
أن العلامء يف القسم النسائي من
ونستطيع أن نقول

وتزوجت
ولدت سنة 1224هـ ّ ،

وبني الرجل يف أكثر املجاالت.

أخ���ذت العلم ع �لى مجلة من للعلوم اإلسالمية.

عم ها الشيخ عبدالوهاب
الشـريعة اإلسالمية هي الوحيدة امل��درس��ة
ال��ص��احل��ي ��ة ب��ق��زوي��ن ،من ابن ّ
ّ
َ
األص��ول عىل القزويني سنة 1239هـ  ،وتو ّف يت
ـر ْت الفق َه و
ال��ت��ي منحت امل���رأة ك��ث �يرًا من َ
وح َض َ
حمم د صالح الربغاين  ،بعد سنة 1268هـ .
احلقوق ،وحباها الرسول الكريم الشيخ ّ

-ص �لى اهلل عليه وآل��ه وسلم -وشقيقه الشهيد الثالث الشيخ

العربي ة
قرأت املقدّ مات والعلوم
ّ

ٍ
عم ة والدها الع املة
بفيض م��ن ال��رع��اي��ة والعناية
حم��م ��د ت��ق��ي امل��س��ت��ش��ه��د ع��ام واألدب عىل ّ
ّ

واللطف ،ووضعها يف املكان 1263هـ  ،و أبيها الشيخ كريم الفاضلة ماه رشف ،ثم أخذت
ال��ف��ق�� َه و ُ
َ
ص�����ول ع��ن وال��ده��ا
األ
الالئق هبا .فشخصيتها تساوي الروغني .

حم��م ��د صالح
وع��م ��ه��ا الشيخ
شخصية الرجل يف حر ّي ة اإلرادة ه��اج��رت إىل م��دي��ن��ة ك��رب �لاء
ّ
ّ
وح �َض�رَ َ ْت يف احلكمة
والعمل ،وال تفارق حاهلا حال املقدسة  ،ثم إىل مدينة النجف ال�برغ��اينَ ،
الرجل إ ّ
ـر ْت فيهام عىل والفلسفة ع�لى ال��ش��ي��خ امل�ّل�اّ
ال يف ما تقتضيه صفتها األرشف َ ،
وح َض َ
احلكمي القزويني.
سن
ال��روح��ي ��ة اخل��اص��ة هب��ا املخالفة أكابر علامئها ،وملّ��ا بلغت ّ
ّ
ّ

الروحي ة.
لصفة الرجل
ّ

تزوجت الشيخ إب راهيم قام��ت ومل��دة طويل��ة بتدري��س
الرشد ّ
ُّ

فرزقت منه النس��اء العلوم اإلسالمية العالية
وفيام ييل ت راجم خمترصة ألهم بن إسحاق الزنجاينُ ،

أعالم النساء املؤمنات يف كربالء أربعة أوالد  ،ك ّل هم من أهل العلم يف قزوي��ن وطه��ران وكرب�لاء،
املقدسة:

القزويني ة:
الروغني ة
 -1أم كلثوم
ّ
ّ

والفضل وهم :الشيخ يوسف ،وأوقفت مكتبتها س��نة 1268هـ

وال��ش��ي��خ إس���ح���اق ،وال��ش��ي��خ عىل ّ
الديني ة كافة،
ط�لاب العلوم
ّ
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وجعل��ت التولي��ة بي��د زوجه��ا،

حم��م ��د عيل ُ -4ث ريا ا ُمل حسني:
ب��ل��ق��ي��س ب��ن��ت
ّ

حمم د م��ن أع�لام نس��اء الق��رن ال رابع
ثم بعد وفاته بيد ش��قيق زوجها البهبهاين ،وزوجة
السي د ّ
ّ

الشيخ حسن.

حسني امل��وس��وي الشهرستاين .عش��ـر اهلج��ري ،كان��ت -رمحها

الفاحتة.

النساء يف القرن الثالث عرش أس��تاذة للعل��وم اإلس�لامية يف

ٌ
م��ن م��ؤ ّل ��ف��اهت��ا :تفسري س��ورة ع ا ٌ
ً
عامل��ة ،فاضل�� ًة ،جليل�� ًة،
فاضلةُ ،ت عدُّ من أفاضل اهلل-
ملة،

البهبهاني ة :
 3ـ بلقيس
ّ
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اهلجري.

مدينة كربالء املقدّ سة.

حمم د اهلندي ،وهو يروي
امل�يرزا ّ

أخ���ذت امل��ق��دّ م��ات والعربية

عن ثقة اإلس �لام ال��ن��وري ،واملري وفنون األدب عىل أبيها الشيخ
حامد حسني صاحب العبقات،
حم��م ��د االس �ت�راب���ادي امل��ع��روف
ّ

ىّ
مل��ت��وف سنة
حمم د حسني الشهرستاين بـ(شـريعتمدار) ا
السي د ّ
و ّ

بطرقهم.

1263هـ ،وأخيها الشيخ عيل آل

وقد استجازها يف الرواية آية اهلل رشيعتمدار ا ىّ
ملتوف سنة 1315هـ .

السي د شهاب الدين
العظمى
ّ

تزوجت
وملّا بلغت ّ
سن الرشد ّ

حم��م ��د تقي الكاشاين
املرعشـي النجفي -ق��دّ س اهلل الشيخ
ّ
نفسه
الزكي ة -فأجازته ،حيث الطه راين املتوىف سنة 1321ه��ـ
ّ

ورزق����ت منه ث �لاث��ة بنني هم:
ذكرها ضمن مشاخيه يف اإلجازة ُ
حمم د صادق  ،والشيخ
الكبرية قائ الً :واعلم أ ّي ��دك اهلل الشيخ ّ
تعاىل يف الدارين بأنّني أروي عن
حمم د عيل،
حمم د رضا ،والشيخ ّ
ّ
ٍ
نساء ع ا ٍ
ملات فاضالت ،
منهن وك ُّل هم م��ن العلامء األف��اض��ل
ّ
الفاضلة الع املة اجلليلة ُث ريا ال��ذي��ن كانت هل��م ال��ص��دارة يف
املحسني.

 -5خري النساء االس رتاباد ّي ة:

طه ران بعد وفاة والدهم .

هاجرت من كربالء إىل قزوين

حمم د بصحبة زوج��ه��ا ،والتحقت
خري النساء بنت الشيخ ّ

جعفر بن الشيخ سيف الدين ب املدرسة الصاحلية فيها ،وأخذت

األصول واحلديث االس �تراب��ادي ال��ط��ه��راين .ول��دت تت ّل مذ عىل يد ُق َّرة العني آنذاك،
َ
َد َر َس ْت الفق َه و
عىل امل�يرزا حمم د اهل��ن��دي ،إمام يف كربالء حدود سنة 1240ه��ـ ،ث��م ع��ادت إىل ك��رب �لاء بصحبة
ّ
وتوفي ت يف طه ران سنة 1325هـ .زوجها ،ثم هاجرت إىل مدينة
ّ
اجل�م�اع���ة خ��ل��ف رأس اإلم���ام
خطيبة ،و ٌ
ٌ
ٌ
عا ٌ
فاضلة،
ملة،
اعظة ،النجف األرشف ،ثم إىل مدينة
احلسني -عليه السالم ، -وكانت
مستقرها األخري.
��درس��ة للعلوم طه ران حيث
لنساء ترتقي املنرب ُ ،م ِّ
ِ
َ
ّ
األص���ول
��درس الفق َه و
ُت ِّ
عصـرها .وت��روي عن ُأستاذها اإلسالمية.
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مبدعون

الشيخ جواد الشيخ علي

اخلطاط
• هيئة التحرير

كتب هذه احلروف اخلطاط املرحوم الشيخ جواد الشيخ عيل

هو الش��يخ جواد بن عيل بن مهدي أبو كفانة ،املولود يف كربالء س��نة  1902م  ،نش��أ فيها وعاش يف
كنف عائلة متواضعة ،ش��غف باخلط العريب وعاش معه إعجاب ًا ورس� ً
ما حتى اشتهر به اشتهار ًا فائق ًا

بخطه األلواح وكتب األدعية ،فكان يكتب اخلط اجليل ،وهو شديد العناية بكتابة ورسم وضبط خط
خترج ع�لى يديه ٌ
مجلة من التالميذ الذين اقتفوا أثره ،ترك آثار ًا
الثل��ث ،وخاصة القرآين املتداخل منهّ ،
فنية شاخصة للعيان ،منها اآليات الكريمة التي كتبت عىل الكايش الكربالئي يف أعىل القبة الداخلية
املط ّلة عىل رضيح اإلمام احلس�ين –عليه الس�لام -بش��كل بيضوي بخط الثلث وتأريخ كتابتها سنة
 1376هـ ،وكذلك اآلية الكريمة ﴿ َو َف َّض َل ُ
ين َعلىَ ا ْل ِ
اهلل المْ ُ ِ
ين َأ ْجر ًا َع ِظي ًام ﴾سورة النساء
قاع ِد َ
جاه ِد َ

 ،آية )95(:بخط الثلث عىل ش��كل بيضوي يف أعىل باب رضيح الش��هداء وكتابة س��ورة الش��مس
بالذهب اخلالص يف هبو الروضة احلسينية (إيوان الذهب) الباب األول بخط الثلث أيض ًا ،وكتابات

عىل جدران الروضتني احلسينية والعباسية داخلها وخارجها ،أزيل أكثرها بعد إعامر الروضتني.
44

الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

نامذج خطوط الشيخ جواد

اضطرت��ه إىل أن األك�بر –عليه الس�لام ،-وكان ودفن بمدينة قم املقدسة.
ظ��روف احلي��اة
ّ
ينصـرف إىل ِ
هذه املهنة ،فانتش��ـر ُي�مارس ه��ذه املهنة حت��ى ٍ
وقت من آثاره كتاب خطي س��جل فيه
ُّ��ه وكان يف غاي��ة ُ
الكتاب��ات املكتوبة ع�لى جدران
متأخر .
احلس��ن
ّ
خط ُ
وج��ودة التحري��ر ،ول��ه كتابات كام أنه كان حيرتف كتابة العرائض الروض��ة احلس��ينية املقدس��ة من

وخط��وط ع�لى أبواب املس��اجد والضـ��رب ع�لى اآلل��ة الطابعة ،آي��ات كريم��ة وش��عر باللغت�ين
واجلوام��ع ،فيقص��ده الن��اس إىل حتى محل الربق نبأ نعيه املشؤوم العربي��ة والفارس��ية  ،وه��و

حم ّل��ه الكائ��ن عند مدخ��ل زقاق وذلك يف  17ربيع األول  1407بعنوان(حمتويات صحن احلسني)

(ش�ير فض��ة ) م��ن ش��ارع ع�لي هـ املوافق لسنة 1987م يف إيران

طارمة الذهب يف الروضة احلسينية املقدسة عليها آية قرآنية بخط املرحوم الشيخ جواد
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معامل دينية
مرقد السيد عبد اهلل
• ك رار الفتالوي

ك��رب�لاء أرض غ ��ن � ّ�ي ��ة عن
التعريف فقد عرفت ومتيزت
ع ���ن مج ��ي ��ع ب��ق��اع األرض

باحتضاهنا امل راقد الطاهرة

لعرتة رس��ول اهلل-ص �ل�ى اهلل
عليه وآل ����ه -وأص ��ح ��اهب ��م
األط ��ه ��ار وكثري م ��ن م راقد
ال ��ص ��احل�ين م ��ن أح ��ف ��اده ��م
ال ��ذي ��ن ك � َّ�رس �وا حياهتم يف

خ��دم��ة ال ���دي ���ن وامل��ذه��ب
وال ��دف ��اع عنه فنجد اليوم

م راقدهم الطاهرة تضـيء
ٍ
ك � َّ
بقعة من ه ��ذه األرض
�ل

امل ��ق ��دس ��ة ون ��ج ��د املؤمنني
يت وافدون عليها من داخل

ال��ع��راق وخ��ارج��ه للزيارة

والتربك ،فهم يرتبطون هبذه
املقدسات ارتباط ًا روحي ًا
عميق ًا.
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ومن هذه املراقد نس��لط الضوء يف احلس��ينية يف مقاطع��ة خري الدين،

هذا الع��دد عىل مرقد الس��يد عبد ويبعد ع��ن مرك��ز مدين��ة كربالء
اهلل ّ
البكاء ،ملعرفة نس��به الشـريف ،من جه��ة اجلنوب الش��ـرقي بام ال

وموض��ع مرق��ده ومراح��ل بنائه يق��ل عن(10ك��م)  ،وإىل اجله��ة

وتط��وره ،وغريه��ا م��ن األم��ور الشـرقية من مركز احلسينية وخان
املهمة األخرى.

العطيش��ـي بح��وايل(  3ك��م) ،كام

يق��ع ه��ذا املرق��د املب��ارك يف يقع بالقرب من جسـر اإلبراهيمية

مدين��ة كرب�لاء املقدس��ة يف مرابع املق��ام عىل هنر احلس��ينية ،ويمكن

بساتني قبيلة آل مس��عود يف ناحية الوص��ول إليه من خ�لال الطريق
احلس��ينية ،ع�لى أح��د ف��روع هنر الراب��ط بني مرك��ز مدين��ة كربالء

�شعبان 1438هـ

وناحية احلس��ينية حي��ث يكون إىل ذهبي مس��تطيل الش��كل ،املساحة احلال حتى سنة(  )2012فقد قام
اجلانب األيمن.

اإلمجالي��ة للمرقد تق��دّ ر بـ(  800أهايل املنطقة ببنائه عىل هذا الشكل

أما نس��به الشـريف فهو السيد عبد م�تر ًا مربع ًا) ب�ما يف ذلك الصحن ،ومنهم احلاج عيس��ى (أبو رسول)
اهلل بن الس��يد حسن البكاء بن عيل أما مس��احة البناء فتق��در بـ( 150ال��ذي كان ل��ه دور ممي��ز يف دعمنا

البكاء بن الس��يد حممد حس�ين بن مرت ًا مربع ًا).

مادي ًا ومعنوي ًا.

الس��يد حممد عيل بن الس��يد حممد ولالط�لاع ع�لى تفاصي��ل أكث��ر الزائ��ر خض�ير عباس كاظ��م من

باق��ر بن الس��يد إبراهي��م ،ليتصل التقينا املس��ؤول ع��ن املرقد احلاج س��كنة منطق��ة اإلبراهيمي��ة قال:

نس��به إىل السيد احلس�ين األصغر (حس�ين عب��د الواح��د) وهو من اعتدت وعائلتي ع�لى زيارة مرقد
�برك وطل��ب
ب��ن اإلمام عيل الس��جاد بن اإلمام س��كنة منطقة خري الدين األوائل ،الس��يد عب��د اهلل للت ّ
احلس�ين -عليهم الس�لام -وقد فتح��دَّ ث لنا قائ�ل ً
كثري من
ا  :أنا من مواليد احلاج��ات إىل اهلل تع��اىلٌ ،
ال��زوار يأت��ون من داخ��ل العراق
الزكية 1922م  ،ومن��ذ طفولت��ي كن��ت
ُذ ِكر هذا النسب يف(النفحة
ّ
ّ
يف نس��ب الس��ادة اجلاللية)لفقي��ه أرى الناس يقبل��ون لزيارة املرقد ،وخارج��ه كإيران ولبن��ان وغريها
عصـره احلجة آية اهلل الس��يد حممد حيث كان القرب يف تلك املدة عبارة من ال��دول اإلس�لامية ،فللس��يد
احلسيني الفريوز آبادي.

عن ّ
دكة من الطابوق يف وس��ط تل منزلة كبرية يف قل��وب الناس ألنه

املرق��د عبارة قاعة كبرية سداس��ية ترايب كبري ،و بعدها تم بناء (كوخ م��ن ذرية اإلم��ام الس��جاد -عليه
الشكل تعلوها قبة كبري خضـراء ،صغ�ير) م��ن اخلش��ب وس��عف السالم.-

وضع��ت يف أعالها راية خضـراء ،النخي��ل حلامية الزائرين من أش��عة ويف خت��ام الزي��ارة رفعن��ا أكفن��ا
يق��دَّ ر ارتف��اع القب��ة (6م�تر ) ،الش��مس ،ويف اخلمس��ينيات م��ن بالدع��اء أن يوف��ق اهلل تع��اىل كل

ويوج��د يف مقدمة القاع��ة طارمة القرن املايض تم بناء غرفة بس��يطة من س��اعد واش�ترك ببن��اء املرقد
كب�يرة عالية ترتكز ع�لى عمودين مربعة الش��كل طول ضلعها مخسة الش��ـريف ،آمل�ين م��ن اجله��ات

يق��در ط��ول كل عمود بـخمس��ة أمتار يتوس��طها القرب الذي وضع املختص��ة أن تكون هلا مس��امهتها

أمت��ار ،ويق��ع الب��اب الرئي��س يف علي��ه آنذاك ش��باك صغري مصنوع الفعلي��ة يف بناء املرقد وتوس��عته و
وسط الطارمة األمامية.

م��ن احلدي��د ،حي��ث ت��م البن��اء اكس��اء الطري��ق امل��ؤدي إليه ،من

يق��ع الق�بر الش��ـريف يف وس��ط بمس��اعدة أهايل املنطقة وتربعات أج��ل أن تبقى ه��ذه املراقد عامرة

وزوارها الكرام.
القاع��ة ،وق��د وضع عليه ش��باك الزائري��ن ،وبق��ي املرق��د عىل هذا بتارخيها وبنائها ّ
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معامل تراثية
السقايات العمومية يف
كربالء
الس يد سلامن هادي آل طعمة
• ّ

ُتع��د الس��قايات ج��زء ًا م��ن
الرتاث اإلنس��اين ال��ذي ما يزال
حمفوظ ًا حتى يومن��ا هذا؛ لذلك
ُاتخّ ِ َذت األهنار يف كربالء كمورد

ملي��اه الرشب فق��د كان البائعون
ينقلون امل��اء بالقرب عىل ظهور
ال��دواب م��ن هن��ر احلس��ينية ثم
يبيعونه يف األس��واق واملحالت،
ومعظم الناس الذين يشرتون هم
املقتدرون من التجار واملتنفذين،
وكانت حرفة الس��قاية منتش��ـرة
يف العه��ود الس��ابقة ،والبع��ض
م��ن الس��قائني جيلبون امل��اء من
النهر ويضعونه يف ُحباب خزفية
تغ��رس يف أرضي��ة خان الباش��ا
قرب الصحن احلسيني الرشيف
بج��وار دور الس��ادة آل النقيب،
لك��ي يربد املاء ،ويف الصباح يأيت
ُّ
جرته
كل س��قاء فيحمل املاء يف َّ
48

الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

صورة سبيل ساحة املخيم

الزوار يف الصحنني
ليوزع��ه عىل ّ
املطهرين .غري أنَّ كربالء كانت
َّ
تعاين أحيان ًا من اجلفاف والظمأ،
فقد ينقط��ع منها املاء طيلة أربعة
أش��هر وكان��ت معظم بس��اتني
كربالء ق��د ُح ِفرت فيه��ا اآلبار
املبنية باآلجر ،لس��قي البس��اتني
واملزارع.

ٍ
جارية تركها املؤمنون للقادمني ،وبعض هذه الس��قايات
يش�ير الرحال��ة تكس�يرا الذي زار كرب�لاء يوم 24

أيلول س��نة 1024هـ إىل ذكر السقاة الذين كانوا يسقون نقشت عليها آيات قرآنية أو أبيات شعر أو غري ذلك.

الن��اس امل��اء يف س��بيل اهلل وطلب ًا لألجر وإحي��ا ًء لذكرى َّ
تعتز بتارخيه��ا املجيد من خالل هذه
احلية ُّ
إن هذه األم��ة َّ

اإلمام احلسني -عليه السالم -الذي ُقتل عطشان ًا يف هذه اآلثار والعالئ��م التي ُّ
تفض عىل األجيال ذكريات الزمن
البقعة م��ن األرض ويق��ول هَّإنم كانوا ي��دورون ِ
بق َرهبم الغابر ،وهذه السقايات ُأزيل معظمها مع األسف بسبب
اجللدي��ة امل�لأى بامل��اء وهم حيمل��ون بأيدهيم طاس��ات تطور الزمن .وهي كام يأيت:

1ـ خزان أمحد ش��كري :يف سنة 1264هـ قام الوزير أمحد

النحاس اجلميلة  ....الخ

اختذت الس��قايات أمهي��ة كب�يرة يف املدين��ة وبخاصة َّ
أن ش��كري بك بن املش�ير حممد نجيب باش��ا بإنشاء خزان

الفق��را َء من الن��اس مل حيصلوا ع�لى املاء ال َّنق��ي الصالح لش��ـرب املاء يف اجله��ة اجلنوبية من الصحن احلس��يني ،

للشـرب ،فقد أجاز بعض الفقهاء َّ
أن مياه هذه السقايات عند مدخل ب��اب القبلة  ،وقد َّأرخ هذا الس��بيل األديب

ريهم ،ل��ذا عمد ُ
هي هلم دون غ ِ
مثبتة يف ديوان��ه (الرتياق
أهل اخلري واملورسين إىل عب��د الباق��ي العمري بقصي��دة َّ
املطهرين الفاروقي) مطلعها:
إنش��اء عدد من الس��قايات س��وا ًء يف الصحنني ّ

أو يف بعض األس��واق واملس��اجد واملب��اين العامة؛ وهذه
ٍ
صدقة
الس��قايات حتكي تاريخ اإلنس��ان ،وم��ا خ َّلفه من

أمح����������دُ َم��������ن أن�����ش�����أ ه��������ذا ال���س���ب���ي���ل

ومادة التاريخ هي :
ور َّق
َ

ملّ������������ا

َ
راق

ت������ارخي������ه

وروق امل�����ن�����ه� َ
����ل الب��������ن ال���س���ب���ي���ل
َّ
(ألمح����د احل����وض م���ع ال��س��ل��س��ب��ي��ل)1264ه��ـ

القصاب
وأرخ عام تشييده الشاعر عباس َّ
2ـ س��بيل الروض��ة احلس��ينية :يق��ع يف الرك��ن اجلن��ويب سنة 1282هـ َّ
الرشقي من صحن اإلمام احلس�ين -عليه السالم -وهو الكربالئي بقوله:

الذي أمرت بتش��ييده والدة السلطان عبد املجيد العثامين

س�����ل�����س�����ب�����ي� ٌ
����ل ق��������د أت�����������ى ت������ارخي������ه

ت��ن��س احل���س�ي�ن)1282ه���ـ
امل����اء وال
(ارشب
َ
َ
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سبيل أمحد شكري

3ـ سبيل الروضة احلسينية :يقع بالقرب من مئذنة العبد ،الداخ��ل إىل الصح��ن م��ن ب��اب اإلم��ام احلس��ن -عليه

مقابل غرفة إدارة احل َّفارين ،تولىّ إنش��اءه املرحوم احلاج السالم-

حبي��ب آل حافظ املتوىف س��نة 1287ه��ـ  ،أوقف بعض 7ـ س��بيل الروضة العباس��ية :يقع هذا السبيل إىل الشامل
فراش الصحن .الغريب من الصحن ،باجتاه حم َّلة باب بغداد.
األطيان هلذا اخلزان ،الذي يدار من قبل ّ

4ـ س��بيل الروضة احلس��ينية :يقع هذا الس��بيل عند باب 8ـ س��بيل احلاج عيل ش��اه :يقع هذا الس��بيل يف حملة باب
قايض احلاجات يف صحن اإلمام احلسني -عليه السالم -النج��ف ،يف عگد الدجاج الذي يربط س��وق الصفارين

مقابل سوق العرب أنشأه احلاج فيض.

القديم بس��وق امليدان ،أنشأه املرحوم احلاج عيل شاه سنة

5ـ س��بيل الروضة العباس��ية :يقع هذا السبيل عىل اجلهة 1324هـ وبع��د مضـي زمن عىل إنش��ائه َّأرخه الش��اعر
اليمنى من الصحن الرشيف عند مدخل شارع العلقمي .الس��يد مرتضـى الوهاب هبذه األبيات التي نقش��ت عىل

6ـ س��بيل الروضة العباس��ية :يقع هذا السبيل عىل يسار الكايش الكربالئي:

أن�������ش�������أ ع����ل���ي ش�����������اه م��������ن م������آث������ره
�����������اء ب��������������ارد ًا ع����ذب���� ًا
جي��������ري هب������ا امل�
ُ
ب�����اس�����م احل�����س��ي��ن اس����ت����ه����ل ت�����ارخي����� ًا
50
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س�����ق�����اي����� ًة ُو ْر ُده������������������ا م������ن ال����ع����س����لِ

ِ
م������ن م����ن����ه����لٍ
ح�����ي�����ق م��ت��ص��ل
ب�����ال�����ر
َّ
(ي��ف��ي��ض ب��ال��ط��ف َس��ل��س��ب��ي� ُ
�ل ع�ل�ي)1324ه���ـ

وق��د ظل هذه الس��بيل يزود األهايل بامل��اء البارد العذب السالم  ،جنب مسجد آل زميزم  ،أنشأه املرحوم جميد آل

وبخاص��ة أيام الزيارات ويف موس��م الصيف حتى يومنا زميزم يف شهر رمضان سنة 1350هـ 1931 /م.
هذا.

12ـ س��بيل املجاهد :يق��ع يف زقاق الرئي��س ،خارج من

ىّ
املتوف سنة 1331هـ.

يف الستينيات.

9ـ س��بيل احلجة :يقع هذا السبيل يف سوق التجار ،وهو مرقد العالمة السيد حممد املجاهد الطباطبائي ىّ
املتوف سنة
وهدم
خارج من دار الع��امل الكبري حممد باقر احلجة الطباطبائي 1241هـُ ،أنشئ من قبل املحسنني يف األربعينيات ُ
10ـ سبيل صبابيغ اآلل :وهو خارج من حسينية صبابيغ 13ـ س��بيل صنف القندرچية :يقع هذا الس��بيل يف سوق
اآلل التي تقع يف شارع اإلمام عيل-عليه السالم -مقابل العب��اس (الصاغ��ة) بالق��رب م��ن مقهى مه��دي بقاوه،
احلديق��ة العامة ،أنش��أه املرحوم حممد عيل غفوري س��نة ُأنش��ئ يف الس��تينيات ،وهو خ��ارج من حمل امل�ّل�اّ هادي

1379هـ 1959 /م

الصائغ ،كتب حتته هذان البيتان بعد جتديده ،وذلك س��نة

ِ
ٌ
�����ت
س�����ق�����اي�����ة ل�������ل�
��م���اء ق�������د ُأن�����ش�����ئِ ْ
و َم�������������ن ب������ن������ى س������ق������اي������ ًة م���ث���ل���ه���ا

�����ع������ ْق� ِ
ِّ
�����د
ب����ف����ض����لِ أه��������ل
احل����������ل وال� َ
ِ
ب����احل����م����د
��������اس
دع����������ا إل������ي������ه ال���������ن�
ُ

11ـ سبيل زميزم :يقع هذا السبيل يف شارع العباس عليه 1379هـ:

14ـ س��بيل املغتسل :يقع مقابل مغتس��ل املخيم القديم ،خارج مس��جد احلاج ماهي كليب الس�لامي ُ ،أنشئ مع
خارج من مس��جد السيد هاشم فتح اهلل آل طعمةُ ،أنشئ جتديد بناء املسجد يف األربعينيات.

س��نة 1345ه��ـّ ،
يغطي��ه س��قف حمم��ول ع�لى األقواس 19ـ س��بيل س��احة احل��وراء :يقع بالقرب م��ن باب عيل
اهلادي لصحن العباس -عليه الس�لام -وهو خارج من
وجدرانه متتاز بزخارف نباتية.
15ـ س��بيل العجيل :يقع يف سوق باب اخلان ،خارج من حمل الس��يد مهدي الس��يد صاحب املوس��ويُ ،أنش��ئ يف
دار املرحوم الدكتور روكان العجيل ُأنشئ يف الستينيات .الستينيات من قبل أهل البرِّ واإلحسان.
16ـ س��بيل األمحدي :يق��ع هذا الس��بيل يف دورة صحن 20ـ س��بيل اإلمام احلسني :يقع يف ش��ارع اإلمام احلسني

العب��اس ،مقابل جام��ع األمحدي ،وهو خ��ارج من حمل -عليه الس�لام -خارج من بناية قاعة الرسول األعظم-
صىل اهلل عليه وآلهُ ،-أنشئ سنة 2004م.
احلاج عيل احلالقُ ،أنشئ يف اخلمسينيات.

17ـ س��بيل عيل األكرب :يقع يف ش��ارع عىل األكرب ،مقابل 21ـ س��بيل س��يد الش��هداء :يقع يف ب��اب طويريج ،وهو
املوحد،
حمل احلاج حممد عيل أبو الفرفوري أنشئ يف اخلمسينيات .خارج من مسجد سيد الش��هداء املقابل للگراج ّ
18ـ س��بيل احلاج ماهي كليب :يقع يف س��وق العالوي ،واملحاذي ملجسرَّ اإلمام احلس�ين -عليه الس�لامُ -أنشئ
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سبيل الروضة احلسينية يقع بالقرب من مأذنة العبد

سنة 1420هـ 1999 /م.

أواخر الس��بعينيات ،نقش��ت حوله آيات قرآنية بالكايش

22ـ س��بيل تاج دار باهوّ :
إن هذا الس��بيل أنشأته األمرية الكربالئي.

اهلندية ت��اج دار باهو س��نة 1312هـ حي��ث يتوافد كثري 25ـ سبيل آل طالب :يقع يف سوق املخيم ،خارج من دار
من الناس يرتوون من هذا الس��بيل ،وهو يقع يف ش��ارع املرحوم الس��يد حسن آل طالبُ ،أنش��ئ يف األربعينيات

الس��درة خارج من الرباط الفخ��م ،وكانت جدرانه متتاز وهدم يف الس��تينيات ،وقد نقشت عىل جبهته ابيات كنت
بزخارف نباتية مجيلة ،ومما جيب ذكره َّ
أن الرباط والسبيل قد نظمتها سنة 1380هـ وهي :ـ
هدم إثر توس��يع شارع السدرة سنة 1368هـ 1947 /م

ت�����ب�����ارك م�����ن أن����ش����ا ل����ق����وم ٍ س���ق���اي���ه

الدينية.

ي���س��ر ع�����ي�����ون ال�����ن�����اظ�����ري�����ن ب��ف��ع��ل��ه

وقد أصبح اجلزء املتبقي منه س��احة تقام فيها املناس��بات

23ـ سبيل اإلمام عيل-عليه السالم : -يقع يف رأس سوق

التج��ار مقاب��ل حمل احلاج حس��ن أبو املس��امري من جهة
شارع اإلمام عيل -عليه السالمُ ، -أنشئ يف الستينيات.

واج�������رى هب����ا م�����اء احل���ي���ا س���ائ���غ��� ًا ع��ذب��ا
وي���ث���ن���ي ع���ل���ي���ه ك����ل م����ن ي����رت����وي رشب���� ًا

ج���������زاه إل�������ه ال������ك������ون ح�����ي����� ًا وم���ي���ت��� ًا

وش����ي����د ل��ل��اخ�����رى ل�����ه م�����ن�����ز ًال رح���ب���ا

24ـ س��بيل احل��اج مهدي :يقع يف س��وق التج��ار خارج 26ـ سبيل آل شمس��ه :يقع مقابل مقام املخيم احلسيني،
من دار احلاج مهدي الصائغ ُأنش��ئ يف اخلمسينيات حتى وهو خارج من دار آل شمس��ه األرسة النجفية املعروفة،
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ُأنشئ سنة 1355هـ 1936 /م  ،وهدم سنة 1958م.
27ـ س��بيل رشيفة :يقع يف ش��ارع العباس مقابل ِس��يِف 28ـ س��بيل باب الش��هداء :يقع هذا السبيل بالقرب من
احلاج موسى احللاّ ق عىل إدامته.

احلاج سعد قندي ،أنشأته رشيفة بنت سلامن املعلم ،وهو باب الشهداء لصحن اإلمام احلسني -عليه السالم -ويف

عبارة عن تانكي ش��كله دائري وطويل يس��توعب قالب بداية ش��ارع عيل األكرب ،أنش��أه أهل البرِّ واإلحس��ان يف
ثلج صيف ًا ،صنع من الس��تينلس س��تيل اخلالص  ،وعليه الستينيات س��نة 1388هـ  ،تعلوه زخارف مجيلة وحتيطه

ّقب��ة ومئذنت��ان ،تاريخ أنش��ائه س��نة 1968م ،وأوصت أبيات نقش��ت عىل ال��كايش الكربالئي للش��اعر مرتىض
املعلم الش��اعر الش��يخ عبد الكريم الكربالئي ومن بعده الوهاب وهي:

ٍ
ع��ي�نُ
�ت
م����اء س��ل��س��ب��ي��لٍ ب��ال��ط��ف��وف ان��ب��ج��س� ْ
َ
أرض ق������و ٍم ن��ص��روا ال���دي���ن هبا
ل��ي��روي
ال��ت��س��ن��ي��م ب���احل���اي���ر م���ن ت��ارخي��ه
م���ن روى
َ

ن��ب��ع�� ُه جي���ري م���ن ال���ف���ردوس ع���ذب��� ًا ك��وث��را
ُ
�م��اء ف����وق ب���وغ���اء ال��ث��رى
وق���ض���وا ف��ي��ه��ا ظ� ً

(سلسبيل لعطاش��ى كربال ش��هد ًا جرى)1388هـ

 -29س��بيل املوق��ف :يقع هذا الس��بيل يف امل��كان الذي  -30س��بيل صاحب الزمان :يقع هذا الس��بيل عند باب

ُيعرف بموقف اإلمام احلس�ين-عليه السالم -وعمر بن صاح��ب الزم��ان لصح��ن أيب الفض��ل العباس-علي��ه
س��عد يف حم ّلة باب السالملة ،أنش��أه ُ
أهل اخلري واإلحسان الس�لامُ -أنش��ئ من قبل مديرية األوقاف سنة 1388هـ

يف مطل��ع اخلمس��ينيات ،ث��م ش��مله اهلدم ،وأنش��ئ عىل وق��د ز ِّين بالكايش الكربالئي وكتب عليه بيت للش��اعر
أنقاضه مقام موقف اإلمام احلسني-عليه السالم -وعمر الشيخ حمسن أبو َ
ىّ
املتوف سنة 1305هـ:
احلب الكبري

بن سعد.

ح��ي��در
إذا ك����ان س���اق���ي ال���ن���اس يف احل��ش�ر
ٌ

ف���س���اق���ي ع���ط���اش���ى ك����رب��ل�اء أب�����و ال��ف��ض��لِ

سبيبل والدة السلطان عبد املجيد العثامين يف اجلهة الرشقية من العتبة احلسينية املقدسة
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معامل تراثية
املواقع األثرية يف قضاء اهلندية
• عزيز چفات الطريف

صورة خان الربع

ال��ع��راق بلد احل��ض��ارات ،وم��ن��ارة الشـرق ،وسرُ َّ ة األرض وقلبها كام وصفه أح��د املعنيني يف
تبوأ مركز ًا مرموق ًا بني ح��وارض العامل القديم ملا قدَّ مه لإلنسانية
العقد الثاين للهجرة ،فقد ّ
ٍ
ع��ط��اءات يف خمتلف ال��ع��ل��وم واآلداب وال��ف��ن��ون ،وك��ذل��ك بالنسبة ل�لآث��ار وال�ت�راث.
م��ن

فمدنه وقصباته وصحاريه تزخر الواقعة يف قلب ال��ع��راق ،ويعد الغريب ومركزها منطقة الرجيبة،
بالكثري من اآلثار التي تدلل عىل ح��ارضة مهمة من ح��وارض بالد وناحية اخلريات التي يقع مركزها
عمق الغائر يف التاريخ ودوره م��ا ب�ين النهرين ،وق��د شهدت يف منطقة ش��ط م��ل��ة ،وال��ل��ذان

الفاعل يف حتريك عجلة احلضارة املنطقة إنشاء مراكز تراثية تدل يشتمالن عىل مواقع أثرية يمكن
تطورها عىل عمق هذه املنطقة حضاري ًا ،إمجاهلا بالتايل:
اإلنسانية نحو مقرتبات ّ
وتقدمها ،وقضاء اهلندية أو مركز وكون القضاء يف الوقت احلارض  .1خان النخيلة (خان الربع):
مدينة طويريج واح��د من املدن يشتمل عىل ناحيتني مها اجلدول اسمه القديم خان النخيلة وقد
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صورة تشبيهيه للتالل االثرية يف قضاء اهلندية

ورد ذك���ره يف ال��ك��ت��اب��ات ،أم��ا بنائه الطابوق الفريش واجلص والتي تفتح بدورها عىل الساحة
تسميته خان الربع فلكونه يقع وال���ن���ورة ،ع�لى ش��ك��ل أق���واس الرئيسة ،وقد استخدمت القباب

عىل مسافة( )20كم من كربالء رائعة .وهو حمطة اسرتاحة مهمة يف س��ق��ف األواوي�����ن ،وزي��ن��ت
ب��اجت��اه النجف األرشف والتي للزائرين واملسافرين القادمني من مجيعها ب���زخ���ارف ح��ج��ري��ة يف

تبلغ املسافة بينهام ( )80كم ،وهو أماكن بعيدة يف احلل والرتحال غاية الدقة واالنسجام وهي من
بناء شامخ عىل كثابني الصحراء يبلغ ط��ول ضلع اخل���ان(  )85روائ��ع ال��زخ��ارف يف فن العامرة

ورم��اهل��ا ع�بر ع��ق��ود طويلة من م�تر ًا ،أحيط بسور بارتفاع ( )2االسالمية التي عاجلت يف تزيينها
زود بأربعة أبراج خمروطية كل التغريات اجلوية من ترصيف
ال���زم���ن ،وم���ن امل��ع��امل األث��ري��ة مرتِّ ،

املدهشة يف تصميمها املعامري يف أركانه األربعة ،يمتد من باب مياه األمطار واملجاري ومازالت
واهل��ن��ديس ال��ذي يستند عىل فن اخل���ان رواق����ان غ��اي��ة يف اجل�مال تعمل حلد اآلن دون أي خلل.

العامرة االسالمية .استعمل يف واإلتقان فتحت فيهام األواوي��ن ل��ل��خ��ان م��دخ��ل رئ��ي�سي واح��د
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يتوسط اجلهة الشـرقية ،وهو ورواية ثالثة مفادها َّ
أن الذي شيد يقع يف مقاطعة أبو بغال املشغولة
مستطيل الشكل ،سقف بعقد اخلان شخص فاريس وهو الذي حالي ًا من قبل عشرية الدعوم يف
مدبب تبلغ سعة فتحته ( )6أمتار ،قام ببناء خانات عديدة عىل طريق ناحية اجلدول الغريب.

يؤدي املدخل إىل قبة نصف كروية زائ��ري العتبات املقدسة لغرض  -7تل أبو تفيجة :وهو من املواقع

يبلغ ط��ول نصف قطرها ( )6إيوائهم ومحايتهم.

األثرية املسجلة يف املديرية العامة

أمتار مز َّينة بمقرنصات وأقواس  -2آثار اجلنازة أو تل عديل :تقع لآلثار.

(احل��م��ر) :موقع
زخرفية من اآلج��ر ،وع��ن يمني ه��ذه املواقع يف مقاطعة اجلنازة  -8تل األمح��ر
َ
وشامل الداخل إىل اخلان رواقان ضمن ناحية اخل�يرات عىل يسار أث��ري مسجل يف املديرية العامة
فتحت فيهام األواوي����ن والتي الذاهب من كربالء إىل النجف يف ل�لآث��ار ،يقع يف هن��اي��ة مقاطعة

يتقدمها ٌّ
صف آخر من األواوين منطقة قريبة من خان النص(ناحية ( )23البهانية الغربية ،بجوار
والتي تفتح عىل الساحة الرئيسة احليدرية).

أرايض عشرية بني طرف يف ناحية

للخان مكونة من رواقني مغلقني -3 ،تل عديل :وهو أحد املواقع اجلدول الغريب.

ك�ما يوجد يف صحن اخل��ان بئر األثرية املذكورة يف دليل اآلثار  -9ايشان ارخيت :من املواقع
ويف وسطه دكتان مرتفعتان عن العراقية ،وموقعه أيض ًا ضمن األثرية املسجلة يف املديرية العامة
مستوى بناء اخلان ألجل الصالة ،ناحية اخلريات.

لآلثار.

وه��ي مرتفعة لتكون بعيد عن  -4تل (اي��ش��ان) ع��ج��وزة :يقع  -10اي��ش��ان أوالد ال��ك��اظ��م:
متناول احليوانات.

يف مقاطعة اجلنازة بالغرب من يقع ضمن أرايض قضاء اهلندية

أم��ا تاريخ تشييده فلم نحصل مساكن عشرية گريط يف منطقة وهو تل أثري بالقرب منه مرقد
عىل نص تأرخيي مؤكد يف هذا تسمى االي��ش��ان ع�لى اس��م هذا منسوب ألوالد االم��ام الكاظم

امل��وض��وع ،وال���رأي املسجل يف املوقع األثري .

–عليه السالم-

دائ��رة اآلث��ار ّ
مشيده املرحوم  -5التمطونية :تل أثري يقع يف  -11تل أب��و حديبة :تل أثري
أن ّ
حممد شمسة عام 1300هـ املوافق مقاطعة الشمطونية احلدودية بني مسجل يف املديرية العامة لآلثار.

1883م كمبادرة خريية ل��زوار ناحية اخلريات وناحية احليدرية  -12اي��ش��ان أب����راز ال��ك��ب�ير و
العتبات وهناك رأي يذكر أن وهو مسجل يف دائرة اآلثار.

الصغري :يقع كال املوقعني يف هناية

شيده شخص من بيت كبه -6 ،ايشان أبو بغال :وهو تل أثري مقاطعة الصخر التابعة إداري ًا إىل
الذي َّ
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املرقد املنسوب ألوالد اإلمام الرضا -عليهم السالم  -والذي يقع قرب تل أوالد الرضا -عليهم السالم-

ناحية اجلدول الغريب ،والتي حتد احلجيمية الثانية  ،ايشان اخلان  -16 ،خان الوقف :يقع يف مركز

مقاطعة(  )52وهور منصور ومها ايشان أم طوب :وتقع هذه املواقع مدينة اهلندية ع�لى ضفاف هنر
من امل��واق��ع األث��ري��ة املسجلة يف يف مقاطعة أم طوب التابعة إداري ًا الفرات اليمنى جنوب املدينة ،وقد
املديرية العامة لآلثار.

إىل مركز قضاء اهلندية.

شيد اخلان إليواء قوافل املسافرين

 -13ت��ل اب��ن احل��م��زة :يقع يف  -15تل أوالد الرضا :يقع ضمن وتم بناؤه بأبعاد  60×50مرت ًا .

مركز قضاء اهلندية بالقرب من مقاطعة النتفهات التابعة إداري ًا إىل  -17خان العقيلة يقع جنوب
مقام(أبو هاشم) وكانت فيه مقربة مركز قضاء اهلندية وبالقرب منه مدينة اهلندية ،وهو مالصق خلان
لدفن األطفال ،وهو من املواقع مرقد منسوب إىل أوالد اإلم��ام الوقف املتقدم ذكره ،وقد ذكرت

املسجلة يف دائ��رة اآلثار الرضا-عليه ال��س�لام ،-وه��ذه سنة تشييده وه���ي 1324ه���ـ
األثرية
َّ
العامة ،وكذلك مؤرش يف خارطة امل��واق��ع مسجلة يف دليل اآلث��ار امل��واف��ق 1906وتصميمه يشبه

الكادستورا ضمن مقاطعة حمرم العراقية ال��ص��ادر ع��ام 1970م خان الوقف لكنه أقل منه مساحة

عيشة.

من قبل وزارة الثقافة واالعالم ،

 -14تل احلجيمية األوىل  ،تل بغداد ص . 150-149
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أسر علمية
أسرة آل املازندراني ..
شريف العلماء أمنوذجاً لرجاالتها

• أ.م.د عيل طاهر احليل

من مش��اهري األرس العلمية التي املرجعية الدينية هو الش��يخ حممد ورشع بالتدري��س فاجتم��ع يف

س��كنت مدينة كربالء املقدسة يف رشيف بن حسن عيل املازندراين درسه الطالب الفضالء والعلامء

ٍ
طال��ب وعامل،
القرن الثالث ع�شر اهلجري بعد احلائري ،الشهري برشيف العلامء ،بام يرب��و عىل ألف
ْ
القيمة العلامء
أن هاجرت إليها من بالد فارس كان فقيه ًا إمامي ًا جمتهد ًا ،من كبار واجتذبت دروس��ه ّ
املدرس�ين األج�لاء من النج��ف إىل كربالء
وحتديد ًا مدينة (مازندران) حيث األصوليني ومش��اهري ّ

اش��تهرت هذه األرسة يف كربالء فق��د ق��رأ أو ً
ال ع�لى ي��د الس��يد منهم تلمي��ذه العامل النابغة احلجة
باس��م آل املازندراين ممثل�� ًة بكبار حمم��د املجاهد ثم ق��رأ عىل والده الش��يخ مرت�ضى األنص��اري –
س��جلوا الس��يد عيل الطباطبائي (صاحب ق��دس رسه -ال��ذي انته��ت إليه
العل�ماء العاملني الذين
َّ
بصم��ة علمي��ة واضح��ة املع��امل ،الري��اض) يف الفق��ه واألص��ول ،فيام بعد الرئاس��ة العلمية للطائفة
متناغم�ين بذلك مع مكانة مدينة وبعد أن تقدَّ م الس��يد الطباطبائي اإلمامية.

كرب�لاء املقدس��ة حي��ث كان من بالعم��ر ،انتق��ل رشي��ف العل�ماء كان رشيف العلامء يلقي درس�ين

أب��رز م��ن تص��دى منه��م هلموم إىل املباحث��ة واملطالعة املس��تقلة ،يف الي��وم ،أحدمه��ا للمبتدئ�ين
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واآلخر للمتقدمني يف الدراس��ة ،واملنته�ين ،إذ كان حي�ضر حت��ت أكث��ر ،منه��م الس��يد إبراهيم بن
وق ّل�ما وج��د ع��امل وأس��تاذ بارع منرب درس��ه ٌ
ألف من الطلبة فيهم حمم��د باق��ر القزوين��ي احلائ��ري
ومقتدر ومتمكن من قواعد علم العل�ماء واألفاضل ،وقد غاىل فيه صاحب الضواب��ط ،ومرتىض بن

األصول مثله ،وقد رصف عمره بع��ض تالمذت��ه ،ومنه��م تلميذه حممد أمني األنصاري ،وإسامعيل

وأهن��ك جهده يف تربي��ة جيل من "الفاض��ل الدربن��دي" حت��ى اليزدي ،والس��يد حممد شفيع بن
َّ
فضلوه عىل املتقدمني واملتأخرين ،عيل أكرب اجلاپلقي ،والس��يد عبد
العل�ماء األصولي�ين ،وهل��ذا كان

قليل التألي��ف ،وإىل جانب ذلك ووصفه تلميذه السيد حممد شفيع الغفور بن حممد إسامعيل اليزدي
كان أعجوب��ة احلف��ظ والضب��ط ،ب��ن الس��يد ع�لي أكرب املوس��وي الغ��روي ،وعب��د اخلال��ق بن عبد
ودق��ة النظر ورسع��ة االنتقال يف احلس��يني العل��وي الربوجردي ،الرحيم اليزدي ،وحممد شفيع بن
املناظ��رات واملباحث��ات اجلدلية ،يف إجازت��ه املس�ماة (الروض��ة حممد عيل الدابوقي البارفرويش،

الش��فيعية) فقال وحمم��د س��عيد البارف��رويش
البهية يف الطرق
إلملام��ه التام بعلم اجل��دل ،وكان
َّ
َّ
يق��وم بمهمة التدريس لس��اعات بشأن أساتذته ومش��اخيه :فمنهم املازن��دراين املع��روف بس��ـعيد
طويلة يف اليوم .

الس��الك يف مس��الك التحقي��ق ،العلامء ،وغريهم .

وكان��ت حلق��ات درس��ه تعق��د والع��ارج يف م��دارج التدقي��ق،

ان�صرف رشيف العل�ماء -وهو

بانتظ��ام يف املدرس��ة العلمي��ة مقنن القوانني األصولية ،مش��يد لق��ب الزم��ة طيل��ة حيات��ه -إىل

املعروفة باس��م (مدرسة الرسدار املب��اين الفرعي��ة ،مفت��اح العلوم تربي��ة العل�ماء األع�لام ،فله��ذا

رسه-
حس��ن خان) يف كربالء املقدسة ،الرشعية ،مريب العل�ماء اإلمامية ،الس��بب كان –ق��دس ُّ
م��درس الطالبني مجيع�� ًا يف جوار قلي��ل التألي��ف ،يقابله��ا فرائ��د
فاجته��ت إلي��ه األنظ��ار ،وهتافت
ِّ
ُ
أه��ل العل��م لغ��زارة علمه ثالث األئمة ،ش��يخنا ،وأس��تاذنا م��ن الصف��ات العقلية الت��ي متيز
علي��ه
وحس��ن تقري��ره ،وم��ن اجلدي��ر ومربين��ا ووالدن��ا الروح��اين هب��ا ف��كان «اعجوب��ة يف احلف��ظ
بالذكر ّ
أن حوزة كربالء يف عهده والع��امل الرباين ،حممد رشيف إبن والضب��ط ودق��ة النظ��ر ورسع��ة
قد اخذت زمخ�� ًا علمي ًا كبري ًا ألن ملاّ حس��ن ع�لي املازن��دراين .مما االنتق��ال يف املناظ��رات وطالق��ة
حلقات درسه وأبحاثه وتقريراته يدل��ل عىل م��دى س��عة وأعلمية اللس��ان » ت��وفيّ ع��ام 1245ه��ـ
الفقهي��ة واألصولي��ة إجتذب��ت رشي��ف العلامء مقارنت�� ًة بنرضائه ودف��ن يف داره يف كرب�لاء ،وقربه

مزار معروف.
إىل املدينة املئ��ات بل اآلالف من اآلخري��ن .حت��ى بل��غ ع��دد من اليوم ٌ
الفض�لاء والط�ّل�اّ ب املبتدئ�ين حي�ضر درس��ه أل��ف ش��خص أو
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أحداث ومواقف

أحداث من تاريخ كربالء
حادثة محزة بيك عام 1915م

بعد ضع��ف احلكوم��ة العثامنية

• هيئة التحرير

وس��يطرة الق��وات الربيطاني��ة
وجه
عىل عدد من مناطق العاملّ ،
الربيطاني��ون قواهت��م الحت�لال
احللفاء
العراق بع��د أن انت�صر
ُ

ع�لى أملاني��ا وحلفائه��ا ومنه��م

الدول��ة العثامني��ة ،فانتف��ض
وحدوا
أبن��اء كرب�لاء بع��د أن َّ

صفوفه��م ،وقام��وا باهلج��وم

عىل مق��رات احلكوم��ة العثامنية

وطردوا قواهتا من املدينة.

وبع��د س��يطرة الكربالئيني عىل

ش��ؤون مدينتهم قام��وا بتنظيم
أموره��ا ،حيث ُأس��ندت املهام
ٌ
نخب��ة م��ن
إىل أبنائه��ا وه��م
وجهاء املدين��ة من زعامء ُ
األرس

الكربالئي��ة العريق��ة املعروف�ين
بشجاعتهم وشدَّ ة بأسهم.

خيالة اجليش العثامين
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وصل خ�بر اس��تيالء أبن��اء كربالء عىل محيدان جلعوط ،خداده الكردي ،مكي وصلت أخبار انتص��ارات الكربالئيني
مدينتهم إىل مس��امع احلكومة العثامنية ،عل��وان ،حس�ين عب��د اهلل ،إبراهيم عيل إىل مسامع احلكومة العثامنية يف اسطنبول

فقامت بإرس��ال ال��وايل املتعجرف محزة العواد ،حس��ن الفرحان ،عبود احلداد ،فأصدرت أم��ر ًا بالعفو عن أبناء املدينة،

ق��وة عس��كرية إلعادة عباس املوسوي ،كاظم الشمري ،حممد وبعد هذا العفو قامت بإجراء اتصاالت
بي��ك ع�لى رأس َّ
الس��يطرة عىل املدينة وإلقاء القبض عىل عيل اهل��ر ،إبراهيم عبي��دة ،وغريهم من م��ع كبار رجال الدين يف كربالء لغرض

ق��ادة االنتفاضة .توجه مح��زة بيك نحو أبن��اء كرب�لاء األبط��ال الذي��ن دافع��وا إع��ادة اهلدوء ،ومن ثم إع��ادة احلكومة
مدينة كربالء املقدس��ة ،وما ْ
أن وصلت بحامس بالغ عن مدينتهم الباسلة.
ٍ
مقرب��ة من املدينة أم��ر قواتِه اس��تمر الكربالئي��ون يف إيق��اع أف��دح وقد واف��ق وجه��ا ُء كرب�لاء وزعامؤها
قوا ُت�� ُه عىل
املحلية التي كان��ت تتكون من األتراك،

بقص��ف املدينة قصف ًا َّ
مركزً ا أس��فر عن اخلس��ائر بصفوف القوات الغازية التي عىل إع��ادة العثامني�ين إىل مدينة كربالء

إيقاع خسائر كبرية بني صفوف األهايل ،أوغلت يف إيذاء مدينة كربالء ّ
وسكاهنا ،رشيطة احرتام مش��اعر أبنائها والسامح
إضاف��ة إىل هتديم أجزاء كثرية من الدور وبعد صوالت وجوالت قام هبا فرسان هلم بتأدية الشعائر احلسينية وعدم جتوال

واملحالت واألس��واق ،وأصيبت منائر كرب�لاء َّ
الث��و ُار من الس��يطرة عىل (اجلندرم��ة)  -وهو االصط�لاح الذي
متكن ّ
العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية ،أج��زاء كبرية م��ن مدينتهم املقدس��ة إلاّ

كان ُيطلق عىل الشـرطة -يف أز َّقة املدينة

ك�ما أدى القصف إىل تدم�ير أجزاء من َّ
أن القوات العثامنية متكنت من السيطرة وش��وارعها إلاّ يف احل��االت الرضورية
السور الذي كان حييط باملدينة املقدسة .عىل بعض األجزاء املهمة من املدينة كان وبع��د إخب��ار خمت��اري حم�لات املدينة.

وبعد حدوث أرضار بالغة باملدينة قامت منها حم ّلتي العباس��ية الشـرقية والغربية ،ليق��وم الكربالئيون بعده��ا بإصالح ما
تضـرر من العتبتني املقدس��تني احلسينية
القوات العثامنية باجتياح املدينة فتصدّ ى ومل��ا رأى الكربالئيون ه��ذه التطورات
َّ

ج��راء القص��ف
هل��ا أبناؤه��ا امليام�ين ودار بينه�ما قت��ال أمرهم الشيخ فخري كمونة بأن يقوموا والعباس��ية ومدينته��م َّ
عنيف ،مما أس��فر عن استشهاد جمموعة هب��دم الس��دَّ ة الرتابية الت��ي كانت حتفظ اهلمجي.
املتشعبة من هنر احلسينية ،فغمرت
فاضل��ة من أبناء كربالء املقدس��ة منهم :املياه
ِّ

وهك��ذا رضخت واس��تجابت القوات

عبود النص�ير ،كري��م آل غريب ،حممد املياه املناط��ق التي كانت تس��يطر عليها العثامني��ة ملطال��ب أبن��اء املدين��ة ،وعاد

األم��ن إىل املدينة املقدس��ة ،وم��ا كانت
عل��وان آل زنكي ،احلاج عبد آل زنكي ،الق��وات العثامنية ،مم��ا أدى إىل هروهبا،
ُ
ّ
فانق��ض الكربالئي��ون ع�لى العس��اكر ه��ذه االس��تجابة ل��وال وقف��ة أبن��اء
الس��يد عيل حمم��ود آل طعم��ة ،معتوك
املنك��ويش ،خض�ير ج��واد الطهامزي ،العثامني�ين الذين أصاهب��م ّ
الذعر ،فو ّلوا كرب�لاء التي كان��ت مثالاً حُيت��ذى به يف
ُ
رج��ال ثورة
مره��ون الوزين ،حمم��د طاه��ر الوزين ،هارب�ين وه��م ين��ادون (إم��ام عب��اس مجيع املدن ،ومنها اس��تمدَّ
احلاج كاظم احلمريي ،ناجي أبو والده ،كلدي) أي ظهر اإلم��ام العباس -عليه العشـرين اخلالدة عام  1920م رفضهم
ٍ
بعزيمة وثبات.
لالحتالل االنكليزي
دهش املحمد ،عاشور العبد املنكويش ،السالم.-
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م رّوا بكربالء

جريكوف

• الشيخ حممد البيضاين

ب��أن حتديد احلدود
قض��ت معاه��دة أررضوم الثاني��ة واملو َّقعة يف س��نة( 1847م ) بني تركيا وإيران َّ

الدولية سيتم بإرشاف جلنة خاصة لالشرتاك مع ممثيل الدول األربعة :روسيا ،انكلرتا ،إيران ،تركيا،
املفوض والوس��يط ال��رويس ،وقد حددت بغداد مكان ًا اللتقاء
وكان العقيد جريكوف هو املندوب ّ

املو ِّقعني عىل معاهدة أررضوم (1847م) .وتنفيذ ًا هلذا األمر وصل وبعثته إىل مدينة املوصل يف 24
نيس��ان 1849م وعن طريق دجل��ة انحدروا نحو بغداد عىل متن ( َك َلك) كب�ير جد ًا ،كان قد ُصنع

بصورة خاصة من ( )500قربة.

كانت مهمة (جريكوف) وصف ما بني النهرين يف املناطق التي ومن مجي��ع البقاع التي يس��كنها
الطرق والقيام برسمها ،ووضع ُدرست.

الش��يعة وب��دون انقط��اع قوافل

التخطيط��ات الالزمة هلا وهكذا وبعد مرور أكثر من عرشين سنة احلجيج
(ال��زوار) الت��ي ال تُعدُّ
ّ
أمضـ��ى يف بغداد س��بعة أش��هر عىل انتهاء عمل اللجنة ،نرشت وال حُتصـ��ى ،وه��م حيمل��ون

زار خالهلا آثار بابل وطيس��فون مذكرات (ج�يرك��وف) ونالت معهم هدايا كثرية إىل املسجدين
ومدن كربالء والنجف والكوفة بغداد وضواحيها والسفر إىل م��ن النق��ود واألش��ياء ،وغالب ًا

ومنطق��ة املجرى األس��فل لنهر بابل – النجف ،وغريها ح ّيز ًا م��ا تكون اهلداي��ا ثمينة جد ًا ،كام
منها.

الفرات.

جيلب��ون معه��م جث��ث موتاهم

الرحالة الرويس النجف أيض�� ًا لدفنه��ا يف ه��ذه املدين��ة
اس���ت���غ���رق���ت م���ه���م���ة جل��ن��ة وقد زار ّ
(ج�ي�رك���وف) أرب���ع س��ن��وات ،وكربالء س��نة (1849م) وقال املقدس��ة ..وهن��ا يعي��ش كذلك
درست احلدود عىل امتداد( )10عنهام:

خلق كثري من التُّج��ار األغنياء،
ٌ

درجات عرض ًا ،وهي تبلغ مع تشتهر هاتان املدينتان – كربالء والوجهاء ،واألم��راء الذين هم
املنعطفات أكثر م��ن( )1500والنجف – عند الش��يعة باس��م يف أواخ��ر أيامه��م ،وينتظ��رون

فرسخ ،وقد دخل قسم من بالد (عتب��ات األئمة) .تتوج��ه إليها املوت..
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صورة مرقد أيب الفضل العباس عليه السالم قبل التذهيب

ويف س��نة 1849م بل��غ ع��دد ويبلغ ثم��ن النقل قران�� ًا واحد ًا عن املسجد ،أما يف خارج املدينة
ال��زوار ثالث�ين أل��ف ش��خص ( 30كوبيكا) عن مخسة توابيت فتص��ل أج��رة الدف��ن إىل مائ��ة
ّ

ع��ن طري��ق بغ��داد إىل كربالء( ،وهي رضيب��ة امل��رور) ،ويقوم ق��ران ،واحلكوم��ة الرتكي��ة هي
ويبل��غ يف األح��وال االعتيادي��ة رئي��س مرك��ز الش��ـرطة الرتكية التي تضع هذه التسعرية ،وهناك
عددهم يف السنة الواحدة حوايل باحلج��ر الصح��ي لفح��ص من يدفن يف الصح��راء عىل ُبعد

عشـرين ألف شخص .وينقلون التوابيت أحيان ًا ،غري َّ
رس ساعة عن املدينة وإذا ما حدث
أن ال ُف َ
يف الغال��ب جث��ث موتاه��م إىل ال يرض��ون هبذا اإلج��راء ،رغم أن نهُ��ب احلجاج يف الطريق ،ومل
كرب�لاء يف فصل الش��تاء ،ويبلغ َّ
أن ه��ذه اإلج��راءات موجه��ة يكن باستطاعتهم دفع ثمن دفن
املهرب�ين .أما أج��رة الدفن املوتى الذين جلبوهم ،فيتم دفن
ع��دد التوابي��ت التي تس��تقبلها ضد ِّ

كرب�لاء مخس��ة آالف ،وتص��ل يف أسوار كربالء والنجف فتبلغ هذه اجلثث عىل مسافة ثالث أو
أحيان ًا إىل عرشة آالف يف الس��نة حوايل األلف ِقران ،وهي ختتلف أربع ساعات بعيد ًا عن املدينة.
الواحدة.

بمدى ُبعد أو ُقرب مكان الدفن
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ذخائر ونفائس
من ارشيف مركز تصوير
املخطوطات وفهرستهاالتابع
للعتبة العباسية املقدسة

• صالح مهدي ال رساج

بعض املخطوطات اليت ختص الرتاث الكربالئي
()23

رشح جتريد االعتقاد

كالم

املؤل��ف :عالء الدي��ن عيل بن حممد القوش��جي (ت

879هـ)

أول��ه (ناق��ص) :الق��ارصون م��ن أن الع��دم أوىل
باألغ��راض الس��يالة كاحلركة والزم��ان بدليل امتناع

البقاء عليهام ..

آخره :إنه فرض كفاي��ة ال فرض عني فإذا قام به قوم

سقط عن اآلخرين....كل طائفة إنه مل يقم به اآلخر..
الناسخ وتاريخ النسخ :بال ،ق11هـ
عدد األوراق. 229 :

عدد األسطر. 18 :

املالحظات :عليها متلك السيد حممد هاشم الطباطبائي

بن السيد مهدي احلائري س��نة 1292هـ وقد اشرتاه
يف كرب�لاء مع�لا يف مدرس��ة حس��ن خ��ان (بخمس

صفحة من رشح جتريد االعتقاد

وعرشي��ن ق��ران أبي��ض جمي��دي) ،وه��ي مش��حونة مرك��ز احياء الرتاث اإلس�لامي يف قم املقدس��ة برقم
باحل��واش بإمضاء (م ن رمحه اهلل) ،أصل النس��خة يف  3056ومصورهت��ا يف مكتب��ة ودار خمطوطات العتبة
 64الغا�ضرية �شعبان 1438هـ

العباسية املقدسة.
()24

جمموعة

 -1احلدائ��ق الن��ارضة يف أح��كام
العرتة الطاهرة (1ظ41 ،و)

أصول الفقه

املؤلف :الش��يخ يوس��ف بن أمحد

ال��درازي البح��راين (ت1186

هـ).

أول��ه :احلم��د هلل ال��ذي هدان��ا

بواض��ح الدليل اىل س��بيل معادن
العل��م والتأوي��ل وس��قانا بكاس
الرحيق السلسبيل من زالل عيون

الوحي والتنزيل..

آخره :متوكل�ين عىل امللك املعبود
مفيض اخل�ير واجلود فنق��ول وبه

سبحانه إلدراك كل مأمول ..

الناس��خ وتاري��خ النس��خ :حممود

ع�لي أصغ��ر الكي�لاين الرش��تي،
22ذي القعدة 1313هـ يف مشهد

اخر الرسالة االوىل

 -2األص������ول األص���ي���ل���ة (44ظ93 ،ظ)

سيدنا وموالنا احلسني صلوات اهلل عليه.

أصول الفقه

عدد األسطر. 19 :

الكاشاين(ت1091هـ)

عدد االوراق. 40 :

امل�����ؤل�����ف :حم���م���د ب����ن م���رت�ض�ى  ،ال��ف��ي��ض

أوله :احلمد هلل الذي بعث يف األميني رسوال منهم
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة
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وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني ..

دوازده إمام (131ظ132 ،ظ) دعاء

رمحه اهلل تعاىل واحلمد هلل رب العاملني..

أول��ه  :احلمد هلل رب العاملني محدا أزليا بأبديته وأبديا

آخ��ره :ف�ما مل يتحق��ق األذن فإنه مفرتى ه��ذا كالمه املؤلف :حممد بن عيل ،ابن عريب (ت638هـ)

الناسخ وتاريخ النسخ :حممود عيل أصغر 4 ،شعبان ،بأزليت��ه رسم��دا بإطالقه متجلي��ا يف مزاي��ا آفاقه محد

1313هـ يف مش��هد سيدنا وموالنا احلسني صلوات احلامدي��ن وده��ر الداهري��ن صل��وات اهلل ومالئكته

اهلل عليه.

عدد األوراق. 49 :

عدد األسطر. 19 :

ومحلة عرشه..

آخره :ناموس اهلل األكرب غاية البرش أب الوقت موىل
الزمان الذي للخلق أم��ان ناظم مناظم الرس والعلن

أيب القاسم

 -3س��فينة النج��اة إيل طري��ق احل��ق و س��بيل اهلداة حممد بن احلسن عليهم صلوات من األحد ذو املنن .

(94ظ130 ،ظ) أصول

الناسخ وتاريخ النسخ :بال

(ت1091هـ)

عدد األسطر. 23 :

املؤل��ف :حمم��د ب��ن مرت�ضى  ،الفي��ض الكاش��اين عدد األوراق. 2 :

أول��ه :احلمد هلل الذي نجانا بس��فينة أه��ل بيت(نبيه)  -5اإلنص��اف = اإلنصاف يف بي��ان الفرق بني احلق
من أم��واج الفت��ن وهدانا بأن��وار الق��رآن واحلديث واالعتساف (134ظ141 ،ظ)

كالم

ملعرفة الفرائض والس��نن قش��ع عن بصائرنا سحاب املؤل��ف :حمم��د ب��ن مرت�ضى  ،الفي��ض
الكاشاين(ت1091هـ)

االرتياب..

آخ��ره :كال ب��ل ذره��م يف غمرهتم يعمه��ون وحيث أوله  :احلمد هلل الذي أنقذنا بالتمس��ك بجبل الثقلني
انتهت س��فينتنا يف بحر االختالف إىل س��احل النجاة من الوق��وع يف مه��اوي الضالل والصالة والس�لام
وجرت بنا إىل منازل اهلداة ..

ع�لى نبينا حممد وآله خري النبي وخري آل اما بعد فهذه

املستخلص بالهويت يف كربالء ،بال

آخره :وصالح فس��اد صدورنا وطهور دنس أنفس��نا

عدد األسطر. 16 :

ياح ّنان يام ّنان س��بحان رب��ك رب العزة عام يصفون

الناس��خ وتاريخ النس��خ :مهدي احلس��يني التفرييش رسالة يف بيان طريق العلم بأرسار..
عدد األوراق. 36:

واجعل حبك شعارنا وذكرك دثارنا بجودك وكرمك

وسالم عىل املرسلني ..

 -4التحي��ة االثنى عرشي��ة= الصلوات والتحيات = الناسخ وتاريخ النسخ :مهدي بن مصطفى احلسيني
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التفرييش 1313 ،هـ يف كربالء
عدد األوراق. 8 :

عدد األسطر. 16 :

برقم( )17621ومصورهتا يف مكتبة ودار خمطوطات
العتبة العباسية املقدسة.

()25

ري��اض املس��ائل يف بي��ان األح��كام بالدالئ��ل

املالحظات :اش��تملت الرس��الة األوىل ع�لى مقدمة فقه

احلدائ��ق وكتب��ت رؤوس املطال��ب بامل��داد األمح��ر ،املؤلف :عيل بن حممد عيل الطباطبائي (ت1131هـ)

واملجموع��ة حمفوظ��ة يف املكتب��ة الوطني��ة بطه��ران أوله  :احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل خري خلقه
حممد وآله الطاهرين كتاب التجارة

يف اللغ��ة الكس��ب ويف الرشع عىل

تعريف املصنف ومجاعة ..

آخ��ره :ف��إن وه��ب أولي��اؤه دمه

للقات��ل فه��و جائ��ز ،وإن أرادوا
القود ليس هلم ذلك حتى يضمنوا

الدين للغرماء ..

الناس��خ وتاريخ النس��خ :تقي بن
حمم��د باق��ر الرش��تي ،يف كرب�لاء

املع�لى ي��وم اجلمع��ة 26ش��عبان

 1211هـ .

عدد األوراق184 :

عدد األسطر26 :

املالحظات :اش��تملت النسخة

ع�لى كت��اب التج��ارة إىل آخ��ر
احل��دود ،جاء ع�لى وج��ه الورقة

األوىل فه��رس ما يف النس��خة من
اخر كتاب رياض املسائل

كتب ،عليها حواش كثرية بإمضاء
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()26

فهرس العلوم الدينية والدنيوية

معارف عامة

املؤلف :حممد بن مرتىض  ،الفيض

الكاشاين(ت1091هـ)

أوله  :احلمد هلل وس�لام عىل عباده

الذين اصطفى وبعد فهذه رس��الة
يف فهرس العلوم الدينية والدنيوية

العقلي��ة منه��ا والنقلي��ة األصولية

منها والفروعية ..

آخ��ره :وروي عن أم�ير املؤمنني ـ

عليه الس�لام ـ أنه ق��ال العلم أكثر

من أن حياط به فخذوا من كل علم
أحس��نه ويف رواي��ة خ��ذوا من كل
علم أحس��نه فإن النحل يأكل زهر

أزينه فيتولد ..

الناس��خ وتاريخ النس��خ :حررها
ال��ع ال��ع عح ال��ح املح امل��ج  ،يف

كرب�لاء ي��وم الثالث��اء  15ش��هر
شوال  1297هـ

صورة الخر صفحة من فهرس العلوم الدينية

(من��ه) ،مصحح��ة ،النس��خة حمفوظة بمكتب��ة آية اهلل

الكلبيكاين يف قم املقدس��ة برق��م 16/94 / 3084
ومصورهتا يف مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباس��ية
املقدسة.
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عدد األوراق11 :

عدد األسطر12 :

املالحظات :اشتملت الرسالة

عىل س��بعة أبواب ،الباب األول :يف تقس��يم العلوم،
الباب الثاين :يف اإلشارة إىل العلم النافع وفنونه الباب

الثالث :يف تقس��يم العلوم األدبية واملحاورية ،الباب
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الرابع :يف تقسيم العلوم الرشعية ،الباب اخلامس :يف
تقس��يم العلوم الفلس��فية ،الباب السادس :يف تقسيم

ما يتفرع عن الطبيعيات ،الباب الس��ابع :يف تقسيم ما
يتفرع عن الرياضيات ،وهي حمفوظة باملكتبة الوطنية

بطهران برقم  5/ 16507ومصورهتا يف مكتبة ودار

خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.
()27

الروض��ة البهي��ة يف رشح اللمع��ة الدمش��قية

فقه

املؤل��ف :زي��ن الدي��ن ب��ن ع�لي  ،الش��هيد الث��اين

(ت965هـ)

أول��ه  :احلم��د هلل ال��ذي رشح صدورن��ا بلمع��ة من

رشائع اإلس�لام كافي��ة يف بيان اخلط��اب ونور قلوبنا
م��ن لوام��ع دروس األح��كام بام فيه تذك��رة وذكرى
ألويل األلباب..

الورقة االخرية من رشح اللمعة

الكلبيكاين يف قم املقدسة برقم (.)27/16 / 5346

آخ��ره :حكاية يف واقعة حمتمل��ة للتأويل .وليكن هذا

آخر اللمعة ،ومل نذكر س��وى املهم من األحكام وهو ()28
نسخة أخرى
املشهور بني األصحاب هذا بحسب الغالب ..

حممد باقر الشهري باحلكيم،
الناس��خ وتاري��خ النس��خ :رض��ا ب��ن م�يرزا حمم��د الناسخ وتاريخ النس��خّ :
القزويني ،األحد ذي احلج��ة احلرام يف كربالء املعىل شهر رجب سنة  1246هـ يف كربالء

سنة 1234هـ .

عدد األوراق330 :

عدد األسطر28 :

عدد األوراق224 :

عدد األسطر21 :

املالحظات  :اش��تملت النس��خة عىل اجل��زء األول،

املالحظات :عليها حوايش حتتها (ع ل)(،ح ل)(،منه عليه��ا حواش كتب حتته��ا ( :منه) ،و(هب��اء الدين)،
رمح��ه اهلل)،مصححة ،وه��ي حمفوظة بمكتب��ة آية اهلل و(س��لط) وهي لس��لطان العلامء ،و(مريزا إبراهيم)،
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و(ج��م) ،و(رض��ا املازن��دراينّ)،
و(حمم��د باق��ر)،
و(اب��ن داود)،
ّ
والكث�ير م��ن احل��وايش نقل��ت

الفقهي��ة كالذك��رى
م��ن الكت��ب
ّ
واملس��الك واجلواه��ر وغريه��ا،
حمم��د ب��ن
عليه��ا مت ّل��ك امل�يرزا ّ
الوه��اب اهلم��ذاينّ ،وختمه
عبد ّ
حمم��د) ،عليها
ّ
الدائ��ري( :م�يرزا ّ

خت��م (:وق��ف املكتب��ة اجلعفري��ة
العامة  -املدرسة اهلندية) ،النسخة
يف املكتب��ة اجلعفري��ة يف املدرس��ة
اهلندي��ة بكرب�لاء املقدس��ة ،وهي

برق��م ( )41ومصورهتا يف مكتبة
ودار خمطوط��ات العتبة العباس��ية

املقدسة.

()29

حاشية رشح تلخيص املفتاح

بالغة

تألي��ف :أبو القاس��م ب��ن أيب بكر

اخر رشح اللمعة

حوايش عىل الرشح املشهور لتلخيص املفتاح وكنت
الليثي السمرقندي (ق .)9
حوايش خمترصة عىل كتاب (تلخيص املفتاح) جلـالل ق��د قيدهتا عليه جمملة حال م��ا قرأه ع ّ
يل بعض أحبتي
الدي��ن حمم��د ب��ن عب��د الرمح��ن القزوين��ي املعروف فسألوين بعد ...

بخطيب دمشق ( 739هـ) فص ّلها بعد أن قيدها عليه آخ��ر النس��خة :واألخ��رى س��وداء ،ومث��ل الرقطاء
الرقط��ة ،س��واد يش��وبه نقطة بي��اض يق��ال دجاجة
جمملة حال ما قرأه عليه بعض أحبته.

أول النس��خة :احلم��د هلل رب العامل�ين  ..وبعد فهذه رقطاء .تم تم.
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الناس��خ وتاري��خ النس��خ :ش��اه حممد بن ش�بر حممد

الس��مرقندي ،يف ش��هر العاشوراء  ،س��نة  1029هـ
ببلدة قندهار .

عدد األوراق135 :

عدد األسطر23 :

املالحظ��ات :كت��ب الناس��خ يف آخرها دع��اء اإلمام

احلس�ين ـ علي��ه الس�لام ـ يف ي��وم عاش��وراء ،عليها
حواش حتتها( :ش��يخ اإلسالم)( ،لكاتبه) ،يف آخرها

فه��رس مكتبة أح��د مالكي النس��خة وع��دد الكتب

املس��طورة فيه 12نس��خة خطية ،عليها متلك خطيب

الصفحة االوىل من حاشية رشح تلخيص املفتاح

كربالء السيد نارص الدين بتاريخ صفر سنة 1293هـ ع�لى إحصائ��ه اال هو ربن��ا والصالة ع�لى حممد وآله
وختمه البيضوي ( :الس��يد نارص الدين)  ،ومتلك ...الطاهرين صالة

البادك��ويب األصل احلائ��ري مدفنا بتاريخ ش��هر ذي يرضون هبا عنا منتهى الرضا ويشفعون هبا لنا ..
القعدة س��نة  1322هـ ،ومتلك ع�لي عايص العاميل ،آخ��ر النس��خة :ورب�ما ي��ورث القس��اوة ك�ما ورد يف
ومتلك الس��يد حممد املوس��وي اجلزائري بتاريخ  21احلدي��ث يف معرف��ة النحو ونش��اهد يف غريها مع أن
حم��رم احل��رام س��نة  1367ه��ـ ،ومتلك الس��يد جميد هتذي��ب األخ�لاق من أوجب األش��ياء ك�ما ال خيفى
احلكيم بتاريخ  25حمرم احلرام س��نة  1367هـ وهي واهلل اهلادي..
حمفوظ��ة يف مكتبة الس��يد جمي��د احلكيم برق��م ( )19الناس��خ وتاري��خ النس��خ :عب��د الكري��م ب��ن حممد

ومصورهتا يف مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباس��ية الرش��تي ،اجلمع��ة 15ربي��ع اآلخر1223ه��ـ يف بلد
املقدسة.
سيدنا وموالنا احلسني ع
()30

الفوائد احلائرية (232ظ270 ،و)

عدد األوراق38 :

أصول الفقه

عدد األسطر25 :

املالحظ��ات :النس��خة يف ضم��ن جمموع��ة برق��م

املؤل��ف  :الوحيد البهبهاين ،املوىل حممد باقر بن املوىل  171/26وه��ي م��ن وقفيات مكتبة غ��رب مهدان
حممد أكمل (ت 1205هـ)
املرتبطة بمكتبة العتبة الرضوية املقدس��ة ،ومصورهتا
أول النس��خة :احلم��د هلل رب العاملني مح��دا ال يقوي يف مكتبة ودار خمطوطات العتبة العباسية املقدسة.
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نفائس

من ذخائ��ر ونفائ�س متحف
العتبة احل�سينية املقد�سة
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خات��م م��ن الفضة مكتوب علي��ه (يا باقر آل حمم��د) مز ّين بزخ��ارف نباتية ،يرجع تارخي��ه إىل (- 1550

1600م).

�شعبان 1438هـ الغا�ضرية 73

وع��اء مصنوع من النحاس مطوق برشيط من الزخ��ارف النباتية من اخلارج ،منقوش عليه
أسامء األئمة األطهار ـ سالم اهلل عليهم ـ .يعود تاريخ صناعته إىل (1200هـ 1785 -م).

طرب مصنوع من احلديد مطعم بالذهب نقشت عليه زخارف نباتية .يعود تاريخ صناعته إىل
عام (1144هـ 1731 -م).

74

الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

متنو ٌ
ٌ
عة لسالط َ
يعود تار ُخيها إىل القرن ال ّتاسع عرش .
ني
عثامنيني ُ
أسلحة ِّ
ّ

مبخ��رة مصنوع��ة من النح��اس املطيل بالني��كل القاعدة مزين��ة بزخارف هندس��ية ،الرأس
مزخرف بطريقة التخريم .يرجع تاريخ صناعتها اىل عام (1222هـ 1807 -م)
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نفائس
م��ن ذخائ��ر ونفائ��س متح��ف
العتبة العباسية املقدسة

درع (ترس) ..مصنوع من اجللد عليه نقوش وزخارف وكتابات
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شمعدان
مصنوع من الذهب
اخلالص عليه زخارف
ونقوش نباتية
وزنه ( )572غم
طوله ( )23سم
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س��جاد صنع ي��دوي نوع
(كاش��ان مص��ور) م��ن
النوع املمتاز عليها صورة
رمزي��ة للمدين��ة املن��وره
قياس (245 x 140سم)
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سورة ال عمران
اب ُث َّم َق َ
إِنَّ َم َث َ
يس��ى ِعندَ اهلل َك َم َثلِ آ َد َم َخ َل َق ُه ِمن ُت َر ٍ
ين «»60
ال َل�� ُه ُكن َف َي ُكونُ « »59الحْ َ ُّق ِمن َّر ِّب َك َف َال َت ُكن ِّمن المْ ُ ْمترَ ِ َ
��ل ِع َ
اءكم َو َأن ُف َسنَا َ
َ
َ
وأن ُف َس ُك ْم ُث َّم َن ْب َت ِه ْل
َف َم ْن َح َّ
اج َك ِف ِيه ِمن َب ْع ِد َما َجا َء َك ِم َن ا ْل ِع ْل ِم َف ُق ْل َت َع َال ْوا َندْ ُع أ ْبنَا َء َنا َوأ ْبنَا َء ُك ْم َونِ َساء َنا َونِ َس ُ ْ
َفن َْج َعل َّل ْع َن َة اهلل َعلىَ ا ْل َك ِ
اذبِ َ
ص الحْ َ ُّق َو َما ِم ْن إِ َل ٍه إِ َّال اهلل َوإِنَّ اهلل لهَ ُ َو ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُيم﴾
ني « »61إِنَّ هَ َذا لهَ ُ َو ا ْل َق َص ُ
قرآن كريم
صفحة نفيسة كتبت باخلط ( الكويف ) عىل الرق ( جلد الغزال ) تعود كتابتها اىل القرن الثاين اهلجري

سورة النحل
َ وإِ َذا ُبشرِّ َ َأ َحدُ ُهم بِالأْ ُ ن َث ٰى َظ َّل َو ْج ُه ُه ُم ْس َ��و ًّدا َو ُه َو َك ِظ ٌيم «َ »58يت ََو َار ٰى ِم َن ا ْل َق ْو ِم ِمن ُس ِ
��وء َما ُبشرِّ َ بِ ِه َأ ُي ْم ِس ُك ُه َعلىَ ٰ
ُه��و ٍن َأ ْم َيدُ ُّس�� ُه فيِ الترُّ َ ِ
الس ْ��و ِء َوهلل المْ َ َث ُل الأْ َ ْعلىَ ٰ َو ُه َو
اب َألاَ َس��ا َء َما يحَ ْ ُك ُمونَ « »59لِ َّل ِذ َ
ين لاَ ُيؤْ ِم ُن��ونَ بِالآْ ِخ َر ِة َم َث ُل َّ
يم «﴾»60
ا ْل َع ِزيزُ الحْ َ ِك ُ
قرآن كريم
صفحة نفيسة كتبت باخلط املصحفي ( الكويف ) عىل الرق ( جلد الغزال ) تعود كتابتها اىل القرن االول اهلجري
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مكتبات

• ايالف نارص اليارسي

مكتبة السيد عبداحلسني الكليدار آل طعمة
تعد مكتبة الس��يد عب��د احلس�ين الكليدار آل

أنف��س املخطوط��ات ،وأثم��ن املطبوع��ات،

س��ادن الروضة احلس��ينية الس��يد عبد احلسني

واالجتامعي��ة ،ونظ��ر ًا ألمهيته��ا العلمي��ة

طعمة من خزائن الكتب اخلاصة التي أسسها
ب��ن الس��يد عيل ب��ن الس��يد جواد بن احلس��ن
بن س��لامن بن دروي��ش بن أمحد ب��ن حييى آل

وأغن��ى املواضيع وامل��واد العلمي��ة والتارخيية
ع��دد من املؤرخني،
نوه عنها
ٌ
والتارخيي��ة فقد ّ

منهم العامل الرجايل املعروف الشيخ آغا بزرك

طعمة من آل فائز املوس��وي احلائري ،املولود

الطه��راين ،الذي أش��ار لبعض كتبه��ا النادرة

القيمة
1380هـ ،تع��دُّ من املكتب��ات العلمية ّ

تصاني��ف الش��يعة» وجرجي زي��دان يف كتابه

يف س��نة1299هـ و املتوىف يوم  12شوال عام
يف الع��راق خ�لال النص��ف األول م��ن القرن
الراب��ع عرش اهلج��ري ،ملا اش��تملت عليه من
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يف أجزاء من موس��وعته القيم��ة «الذريعة إىل

«آداب اللغة العربية».

مؤس��س املكتب��ة كث�ير ًا فيه��ا احلري��ق وطاهل��ا التل��ف إثر احلس��ينية الرشيفة يف حي��اة والده
مل جيه��د ّ
صديق يف حادث��ة مح��زة بي��ك املعروفة س��نة الس��يد عبداحلس�ين ،ال��ذي خت�ّل�ىّ
ٌ
يف مجعه��ا ،فقد كان ل��ه

انكل�ترا واس��مه (حمم��ود بلش��ه) 1333ه��ـ  ،فكان��ت خس��ارة ال ع��ن ه��ذه املهم��ة لنجل��ه متفرغ ًا

مؤسس��ها إىل للبح��ث واملطالعة والتأليف ،وقد
مص��ورات ن��ادرة
كان يبع��ث ل��ه
تع��وض ،ثم أعادها ّ
َّ
ّ
ملخطوطات مكتب��ة لندن ،فكانت الوجود برشاء الكتب واستنس��اخ قام فيام بع��د حفيده الس��يد عادل
كمنت��دى لألدب��اء والش��عراء بع��ض املخطوطات الن��ادرة التي بن الس��يد عبد الصال��ح الكليدار

ع��دد من تبحث بمواضي��ع تارخيية وعلمية بتنس��يق وتنظيم وتبوي��ب الكتب
والعل�ماء ،وق��د زاره��ا
ٌ
كبار املسترشقني ،بينهم املسترشق ش��تى ،وق��د انتقل��ت بع��د وفاته املوجودة فيها ،مضيف ًا إليها جماميع
الفرنيس «ماسينيون» ،واملسترشقة س��نة 1380ه��ـ إىل نجل��ه الس��يد من املوسوعات العلمية والتارخيية
ً
وحالي��ا ال يوجد اي
الربيطاني��ة «م��س بي��ل» ،ولك��ن عبد الصالح الكلي��دار آل طعمة ،واالجتامعية

املكتب��ة مل ت��دُ م طوي�ل ً
ش��ب الذي كان قد تولىّ س��دانة الروضة أثر هلذه املكتبة .
ا ،إذ
َّ
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قراءة يف كتاب تراثي
اس��م الكت��اب :صفحات م��ن تاريخ
كربالء.

الس��يد
الس��يد ع�لي أمح��د
املؤل��ف:
َّ
َّ

العاميل.

الن��ارش :دار البالغ��ة للطباعة والنرش
والتوزيع /بريوت -لبنان.
الطبعة :األوىل .1999

عدد الصفحات416 :
عدد املج ّلدات1 :

• مدير التحرير

املؤرخ��ون
ّ
يجُ م��ع ِّ
واملختصون أنّ كرب�لاء (املوقع) مل تك��ن قبل واقعة وقد جاء يف تقديم املؤلف(( :لقد
الطف اخلالدة س��وى قرى منتش��ـرة هنا وهناك ،في�ما كربالء(الواقعة)
كن��ت أعمل ع�لى حتضري جملس
ُ
كان��ت أبعد غ��ور ًا يف التاريخ ،فقد أخرب عنها النب��ي األكرم-صىل اهلل
العزاء من مص��ادر كثرية فأالقي
علي��ه وآله -وأش��ار إليها أم�ير املؤمنني-عليه الس�لام -عن��د مروره
ٍ
ٍ
جهات ِعدّ ة أمهها
صعوب��ات من
بأرضه��ا إىل حرب ص ِّف�ين .وقد ُكت��ب يف تلك الواقع��ة الكثري ،لكن
التش��تت احلاصل يف م��واد تلك
ً
اإلقدام عىل البحث يف تلك املصادر وحتقيقها وحتليلها َّ
(خجوال)،
ظل
ك�ما مل يتم تناول حديث مأس��اة كرب�لاء بمجموعه ،أي بام س��بقه من املص��ادر ،والتناقض��ات الكثرية
ريها عىل الت��ي حتول دون تش��كيل صورة
أح��داث أ َّدت إىل حصوله ،وما تاله من أمو ٍر ال ُينكر أحدٌ تأث َ
الفرتات الالحقة حسب رأي ِّ
مؤلف الكتاب الذي يضيف حتت عنوان :واضحة املعامل))..
َّ
الشك فيه أنّ التحقيق والتحليل حول ليتبع��ه بالق��ول يف موض��ع آخر
جولة يف املكتبة احلسينية (( ومما
حديث مأساة كربالء وما رافقه من مالبسات وظروف خاصة ودقيقة (( اعت��اد املؤرخ��ون -وتبعه��م
وم��ا نتج ع��ن ِّ
كل ذل��ك  ،حيتاج إىل جرأة وج��دارة .أما اجل��رأة؛ فألنَّ املؤلفون واخلطباء -أن يشـرعوا
ُ
حس��اس ،حيث اجتمع
املوضوع َّ
العق��ل والعاطفة يف صياغة كثري من يف رسد أح��داث هنض��ة اإلم��ام
أبع��اده ،فالبدَّ من إعطاء نتيجة حاس��مة يف بع��ض مفرداته التي تراكم احلس�ين-عليه الس�لام -م��ن
ح��ب ،وأما
عليه��ا غبار التش��ويه من الع��دو ،وغب��ار التحريف من ا ُمل ِّ
معينة وهي م��وت معاوية
نقط��ة
ّ
اجلدارة ،فألنّ التاريخ مجع َّ
والس��مني ،فالبدَّ من معرفة أساليب
الغث َّ
واس��تخالف يزيد ،وقد أ ّثر ذلك
"التصفية" للحصول عىل الذي ينفع الناس ويمكث يف األرض))
س��لبي ًا عىل كثري من املفاهيم التي
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قدّ مته��ا ه��ذه النهض��ة لألم��ة .ثالث��ة فصول :سياس��ة معاوية ،األب��واب ف��كان عنوان��هُ :جن��د

َّ
إن البع��ض تن��اول احلديث عن األوض��اع العام��ة يف خالف��ة الش��يطان ،ليتلوه الباب السابع
مأس��اة كرب�لاء جُمزِّ ئً��ا مما أس��اء اإلمام احلس��ن-عليه الس�لام -بعنوان :ما بع��د كربالء ،بفصل
إىل الصورة املتكامل��ة التي يؤ ِّثر  ،ش��هادة اإلم��ام احلس��ن  .أم��ا واحد :آي��ات ّبين��ات وعواقب

سيئة  ،أعقبه الباب الثامن الذي
بعضها يف بيان البعض اآلخر)) عنوان الباب الثال��ث فقد جاء:
ّ
مواق��ف ِ
ٌ
وع�بر،
ل��ذا كانت صفح��ات من تاريخ ث��ورة كربالء(خالف��ة اإلم��ام ج��اء عنوان��ه:
كرب�لاء ،نظ��رة تارخيي��ة وثائقية احلسني –عليه الس�لام )-وفيه لي��أيت الب��اب التاس��ع واألخري
عميق��ة يف األحداث ابت��دا ًء من مخس��ة فصول :اإلمام احلسني -حت��ت عن��وان :قال��وا يف اإلمام

وسري األحداث ،احلس�ين-عليه الس�لام -ويف
وف��اة النب��ي األك��رم –صىل اهلل عليه السالمَ -

علي��ه وآله وس��لم -إىل م��ا بعد سياس��ة معاوي��ة الس��تخالف ثورته املباركة.

استش��هاد اإلمام احلسني –عليه يزيد ،ش��خصية يزيد ،املعارضة لق��د كان كت��اب صفح��ات من
املن��ورة) ،تاري��خ كرب�لاء وبج��دارة م��ن
(الكوف��ة واملدين��ة
السالم.-
ّ
ُّ
س��جلت مجي��ع
املص��ادر الت��ي
العام�لي كتا َبه عىل تس��عة سياسة كشف األوراق.
قس��م
ّ
َّ

وقس��م األب��واب ع�لى
أب��واب ّ

أم��ا الب��اب الراب��ع فج��اء مالبس��ات احل��دث ،وب��دون

تعص��ب ُيبعد عن
فص��ول ،ف��كان الب��اب األول بعن��وان :م��ع اإلمام احلس�ينِّ -
أي ه��وى أو ُّ

حت��ت عن��وان :نظ��رة عام��ة يف علي��ه الس�لام -يف ثورت��ه احلقيقة؛ فهو خالصة مطالعات
األحداث(من وفاة النبي –صىل املبارك��ة ،وفيه فص�لان :فهرس وجترب��ة عميق��ة أحرزه��ا مؤ ّلفه
اهلل علي��ه وآله -إىل ش��هادة أمري األحداث(الزم��ان وامل��كان) ،خ�لال خدمت��ه املنرب احلس��يني

املؤمنني-علي��ه الس�لام )-وفيه اإلمام-عليه الس�لام -يتحدث وع�لى م��دى س��نوات عدي��دة،
فص�لان :املس��لمون واخلالفة ،ع��ن ثورت��ه املباركة .أم��ا الباب فأوج��ز في��ه تارخي�� ًا حاف�ل ً
ا
خالف��ة أم�ير املؤمنني-علي��ه اخلامس فكان :أصحاب اإلمام باألح��داث طامل��ا كان��ت مث��ار
ٍ
جدل وموضع شبهات؛ ليقدّ مه
الس�لام .-أم��ا الب��اب الث��اين احلس�ين-عليه الس�لام -وفي��ه
فق��د ج��اء بعن��وان :معاوية عىل فص�لان :صحابة رس��ول اهلل – للقارئ مدّ ع ًام باملصادر املو ّثقة.
رأس الس��لطة(خالفة اإلم��ام ص�لى اهلل عليه وآله -يف كربالء،

ّ
عش��اق الش��هادة .أم��ا س��ادس
احلس��ن –عليه الس�لام )-وفيه
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قراءة يف إصداراتنا
اسم الكتاب :فهرس الوثائق الكربالئية

يف األرشيف العثامين.

املؤلف :مركز تراث كربالء .

النارش :العتبة العباس��ية املقدّ سة-قسم
شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية.

الطبعة :األوىل.

املطبع��ة :دار الكفي��ل للطباع��ة والنرش
والتوزيع.

عدد األجزاء4 :

عدد الصفحات1414 :

سنة الطبع1437 :هـ 2016 -م.

• كاظم النايش

لق��د دأب العثامني��ون من��ذ بداي��ة

تأس��يس دولتهم يف الق��رن الرابع عش��ـر امليالدي

عىل توثيق ّ
كل ما يتعلق بش��ؤون الدولة الداخلية واخلارجية باإلضافة إىل احلروب

التي خاضتها هذه الدولة طوال حياهتا التي اس��تمرت أكثر من س��تامئة عام ،و يعدُّ األرش��يف العثامين
الذي واكب ووثق األحداث الس��ابقة مصدر ًا أساس��ي ًا للوثائق التارخيية يف أكثر من إحدى ومخس�ين

دول��ة كانت يف يوم من األيام منضوية حتت الراية العثامنية ،باإلضافة إىل أنه يتضمن الكثري من الوثائق

التارخيية التي هتم باقي دول العامل بصورة غري مبارشة.
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ملختص�ين واملهتم�ين
ويق��دِّ ُر خ �بر ُاء األرش��يف العثامين ت راث ك ربالء التابع للعتبة العباسية الباحث�ين وا
ّ
سب اق ًا يف الذهاب إىل تركيا ضمن موسوعة ت راث ك ربالء-حمور
ع��د َد الوثائ��ق املوج��ودة يف أقس��ام املقدسة ّ
دار الوثائ��ق املتع��ددة يف ٍّ
كل م��ن للحص��ول ع�لى الوثائ��ق العثامنية ال�تراث الوثائق��ي -ه��ذا الكت��اب
اس��طنبول وأنق��رة بح��وايل مائتني املتع ِّلق��ة بمدين��ة ك رب�لاء كون هذه (فه��رس الوثائ��ق الك ربالئي��ة يف
ومخسني مليون وثيقة  ،كام يقدرون الوثائ��ق متثل ج��ز ًء مه ًام م��ن ت راث األرش��يف العثامين) كي تساعدهم

م��ا خي��ص الع��امل الع��ريب مب��ارشة الع��راق وتارخيه ،وتكش��ف خمتلف يف فه��م طبيع��ة األوض��اع القائمة
بأكث��ر م��ن ثامن�ين مليون�� ًاُ ،كتبت مناحي احلياة الثقافية والسياس��ية خ�لال م��دّ ة احلك��م العث�ماين ،ممّ��ا

كله��ا باللغ��ة العثامني��ة ،وهي لغة واالقتصادية والصحية واالجتامعية ينعك��س ع�لى القيم��ة العلمي��ة
َّ
مرك بة من اللغات الرتكية والع ربية حينذاك ،كام تشكل مصدر ًا تارخيي ًا لكتاباهت��م ،لك��ون دراس��ة التاريخ
والفارس��ية ،كام َّأن اللغ��ة العثامنية مه ًام ال مندوحة للباحثني يف التاريخ منهج�� ًا ورؤيا ّ
تلخ صه��ا يف النهاية
تض��م يف
وثائ��ق ومس��تندات
تعرضت للتغيري يف خمتلف م راحل عن الرجوع إليه واالستفادة منه.
ُّ
َّ
عم��ر الدولة ،فهناك اللغة العثامنية لقد كان��ت وجهة مدير مركز ت راث سطورها حقائق وتكشف عن أمور
القديمة ،والوثائ��ق التي كتبت هبا ك رب�لاء األوىل إىل مرك��ز الوثائ��ق وموضوع��ات تتجدد م��ع البحث

ترجع إىل م��دة ما بني الق رنني ال رابع العثامني��ة التاب��ع ملجل��س ال��وزراء العلم��ي عىل ال��دوام ،وتفت��ح أمام
ع�شر و الس��ابع ع�شر امليالديني ،الرتك��ي يف اس��طنبول ،فهو يمتلك املؤرخني أب واب ًا لالجتهاد والدراس��ة
أما م��ا ُك تب منها باللغ��ة العثامنية قائم�� ًة مكون�� ًة م��ن ( )1000رق��م والتحلي��ل وفق ًا للظروف والع وامل
احلديث��ة فريجع إىل امل��دة التالية أي للوثائ��ق التي خت��ص مدينة ك ربالء التارخيي��ة الت��ي اس��توجبتها تلك

إىل القرن الثامن عرش وما بعد.

معي ن��ة.
ت��م إعدادها يف مرك��ز ت راث ك ربالء ،الوثائ��ق يف مرحل��ة زمني��ة ّ

َّ
س��ه ل عملية البحث بش��كل فبعض تل��ك الوثائق تتحدّث عن
وألن َّ
م��دة االحتالل العثامين للع راق مم��ا ّ

ُت عدُّ انعطافة كبرية يف تاريخ الع راق كبري ،كام تم احلصول عىل ُن سخ من م واقف أهايل ك ربالء ضد سياسات
احلديث حي��ث دامت ق راب��ة أربعة الوثائق التي خت��ص ك ربالء يف أنقرة احلكوم��ة العثامني��ة ،ك�ما تتح��دّث
قرون 1918 -1534م ،وألمهية هذه أيض ًا ،فكان جمموع ما حصل عليه أخ��رى ع��ن ال واق��ع اإلداري وآلي��ة
إدارة املدين��ة ،ك�ما حتدّث��ت جمموعة
الوثائ��ق تارخيي ًا فق��د رشعت م راكزٌ ( )2000ألفي وثيقة.
علمي��ة غ�ير قليلة برتمجة وأرش��فة
ٍ
بحاجة
وفهرسة ما خيصها أو ماهي
إىل دراس��ته وتبيانه ،وق��د كان مركز

وألمهي��ة الوثائق يف دراس��ة التاريخ أخ��رى ع��ن ال واق��ع االقتص��ادي
وألهن�ما يلتقي��ان وال ينفص�لان للمدينة ،فضالً عن احلياة الثقافية
قدّ م مرك��ز ت راث ك رب�لاء بني أيدي واالجتامعية ّ
لس��كاهنا.
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يتحس س��وا من األلفاظ املركز جدو ً
ال ذكر في��ه رقم الوثيقة
لقد ُق ِّس م الكتاب اىل أربعة أجزاء بني قومي��ة ،ومل
ّ

اجلزء األول الع ربي��ة والفارس��ية فاس��تخدم وا يف أرش��يف مركز ت راث ك ربالء ،رقم
طي اهتا ستة فصول ،جاء ُ
ّ
مقس �ماً عىل فصلني :األول (هجوم س��ي الً هائالً منها رغم وجود ألفاظ الوثيقة يف األرشيف العثامين ،تاريخ
ّ
الوهابي��ة ع�لى ك رب�لاء امل ّق دس��ة) تركية تقابل هذه األلفاظ ،ولكن مما الوثيقة ،ع��دد صفح��ات الوثيقة،
والثاين(األمور اإلدارية والتعيينات) ،يؤسف له أن العثامنيني استخدم وا تسلس��ل الصفح��ة املعروض��ة من

وبسبب طبيعة املادة العلمية وكثرة بع��ض الكل�مات الع ربي��ة يف غ�ير الوثيق��ة ،خالصة الوثيق��ة .ثم أفرد

الوثائق فيه��ا ،وألجل املحافظة عىل معناه��ا املعجم��ي املأل��وف عن��د صفح ًة لصورة الوثيقة.

َن َس ��ق حجم ه��ذه األج��زاء لتكون الع��رب ،وهذه الكل�مات أصبحت لق��د أصب��ح فه��رس الوثائ��ق
ّ
تش��كل مص��در إزع��اج ،ب��ل لغز ًا الك ربالئي��ة يف األرش��يف العث�ماين
متقاربة يف عدد صفحاهتا جاء اجلزء
الث��اين تتمة للفصل الثاين من اجلزء حم �ّي�رّ ًا يخُ ّط��ئ كث�يرًا م��ن الباحثني واح��د ًا من األد ّلة التي ال يس��تغني
الباحث��ون

واملهتم��ون

يلم ون عنه��ا
األول ،أما اجلزء الثالث من الكتاب واملرتمجني وال س��يام الذين ال ّ
ملختص��ون بدراس��ة تل��ك املدة-
فق��د احت��وى فصل�ين ،الفص��ل باملصطلح��ات العثامني��ة ،كعبارة  :وا
ّ

يضم ه
الثالث(األمور العم رانية واخلدمات) بوك��وي حتري��ر ايديل��دي ومعناها :االحتالل العثامين للع راق -ملا ّ
والفصل ال رابع(الرضائب وما يتع ّلق تم حترير هذه القرية .ويفهم القارئ ب�ين د ّف تيه م��ن وثائق ومس��تندات
تك��ون اجلزء م��ن ه��ذه اجلمل��ة أن ه��ذه القرية فيها من املعلومات ا ّ
ملؤك دة واحلجج
باألم��ور املالي��ة) ،ك�ما
ّ
ال راب��ع م��ن فصل ِ
�ين أيض ًا(األم��ور كان��ت حمت ّلة وت��م حتريرها ،يف حني البليغة عىل الكيفي��ة التي أدار هبا
األمني��ة واالنتفاض��ات والنزاع��ات ّأن كلم��ة حتري��ر هنا تعني(مس��ح العثامني��ون املدين��ة ،وكيف تعامل وا

واجل رائم) ،والفصل السادس(األمور األرايض وإحص��اء الس��كان لتقرير م��ع عتباهت��ا وأهله��ا ،وم واق��ف
الدبلوماس��ية وم��ا يتع ّل ق بش��ؤون الضـ رائب) وش ّتان بني املعنيني .لذا الك ربالئي�ين البطولي��ة ال رافض��ة
قام مرك��ز ت راث ك ربالء باالس��تعانة للسياس��ات العثامني��ة التي مثّلت
األجانب).
كان��ت اللغ��ة الرس��مية للدول��ة بخبري اللغة العثامنية يف اس��طنبول وج��ه املحتل ال��ذي جاء ليتس�� ّل ط

العثامنية هي اللغة الرتكية العثامنية ،األس��تاذ كامل خوج��ة أوغلو لرتمجة عىل رقاهبم ويستويل عىل خ رياهتم.
وتع��دُّ ه��ذه اللغ��ة إح��دى م راحل ه��ذه الوثائق وخالصاهت��ا ليقدّ مها

اللغ��ة الرتكي��ة وه��ي خلي��ط م��ن للق��ارئ واملخت��ص مرتمج��ة بلغ��ة
ٍ
وجلي ة املع��اين والدالالت.
اضحة
اللغات الفارسية والع ربية والرتكية .و
ّ
ومل ينظر العثامنيون إىل لغتهم نظرة وباإلضاف��ة إىل الرتمج��ة فق��د وضع

86

الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

حديث الشعر
العباس  -عليه السالم -
للحاج جواد بدقت املتوىف سنة 1281هـ
ص��ـ��وارم�� ْه
نبــــت ب��ال��ذي رام املعـــــايل
ُ
مشـــهود وعزمك مغمدٌ
ُحســـــــــــامك
ٌ

إذا

ماحكتها

بالنــــــضاء

عـــــزائمــــ ْه
ُ

فــــإن تـــــرم العــليا جتــــــردمها معا

ه���وى بالــــخوايف مــــن حت��ت��ه ق��وادم��ه
وإلاّ فابعــــد بالـــــذي أنـــــت رائــــمه

ألـــــم تــــر مــــــن قد أح��رز الفخر كله

وح���ازت ب��ه العـــــرش العـظيم مكارمه

ضلـــــلت الــذي ينهى إىل م��درك العىل

أبـــا الفضل فــــي ي��ـ��وم ب��ه مج��ح القضا
أقــــــــام مـــــقام ًا يمــــأل الكـون سبقه

يـــــــطول بـــــــشأو األوليــــن بنودهم

وق��د نجمت فـــــي كــــل أوج نــوامجه
وع��اث��ت بكل العــــــــاملني عظــــــائمه
وحسبك ممـــــا كــــان أن هـــو قائمه

وإن لـــــه شـــــأوا بـــــه ط��ال هاشمه

يقـــــــوم بـــــــبحر بالعظــــــائم مرتع
فــــــــإن ألســــــــباب القـضاء عوامل ًا

وإن ال���ردى يمـــنى أبــي الفضل عامله

عـــــىل ســـــابح ل��و ش���اء م��ن ط��ول��ه به

لداست منــــاط النــــــريات منـــــاسمه

فنازهلا ح��رب��ا تـــــــذوب هلــــــــوله الـ

فــــــأرسله فـــــي اجليــش حتى تفللت
فــــأحرز جمــــرى ال��ـ��ـ��ـ�ماء ك��ـ��ف يفوقه

فــــأعيى بـــــأن تطــــفئ رضاغ���م قلبه

فــــــلم يـــــرو مـــــنه غ�ير قلبه م��زاده
تـــــــنازله اآلســـــــاد عــــــل ًام بــــأنه
فــــأمىض هب��م ع��زم��ا ت���رى دون���ه ال���ردى
إلــــى أن أشـــــاد الــرشك حاسم باعه
وأهـــــوى فــامد ال��ع��رش ح��زن�� ًا ل��ه وهل

يـــــهب بـــــعزم يـــــمأل ال��ك��ون مل يدع

وأع��ظ��م منه كـــــف مــــن هــــو عائمه

سمــــــــاوات ل��وال أن��ه هـــــــو حـامجه
ح���دود مواضيه وخــــــارت ضــراغمه
ب��م��ج��رى ال��ن��دى يف ب��ع��ض م��ا ه��و سامجه

وقلب حسني ليس تــــطغى ضـــراغمه

وع���اد ك��وج��س الرعــــد تــزجى مهائمه
ي��ص��ادم حم��ت��وم القـــــضا مــن يصادمه

وإن الــــــردى أن ال تـــــــهب عزائمه

وق��د حسم الدين احلنــــــيفي حــــاسمه
وأن���ى ل��ع��رش إن هــــــــوين دعـــــائمه
م��ن الشــــــــرك قــــرن ًا ال ي��ك��ور نامجه
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ذكريات اهل املدينة
املساجد يف مدينة كربالء املقدسة
• عيل عبود أبو حلمة

إن أول مس��جد بناه رسول اهلل ـ صىل

اهلل عليه وآل��ه ـ وأصحاب��ه املنتجبني
هو مسجده الرشيف يف املدينة املنورة

بعد هجرته املباركة من مكة املكرمة،
فأصبح ه��ذا املس��جد املنطلق األول

للدع��وة اإلس�لامية الش��ـريفة لألمة
اإلس�لامية ،واإلنس��انية مجعاء .فقد
((وما َأ ْر َس�� ْل َ
ناك إِ َّال َرحمْ َ ًة
قال تعاىلَ :
لِ ْلعالمَ ِ َ�ين)) األنبي��اء ، 107 :حي��ث

كان ه��ذا املس��جد املب��ارك ه��و حمل
عبادته وقيادته لنرش مفاهيم اإلسالم

يف رب��وع اجلزيرة وما جاورها ،وكان

هذا املس��جد النواة األوىل والنموذج
األمثل لبقية املساجد التي ُأسست يف
عهده ـ صىل اهلل عليه وآله ـ ومن بعده،
وهو مدرس��ة تربوية خترج منها ُ
أهل
بيته -س�لام اهلل عليه��م -وأصحابه
املنتجبني -رضوان اهلل تعاىل عليهم-

لتعليم الناس القرآن الكريم وأصول

الدين وفروعه ..وس��نحاول يف هذه

السطور ذكر ما استطعنا من املساجد

القديمة يف مدينتنا املقدسة.
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مسجد العباس الذي يقع يف شارع العباس عليه السالم

مساجد حملة باب اخلان:

س��نة 1370ه��ـ وج��دده أيض�� ًا

 -1مس��جد باب اخل��ان :يقع يف بعض املحس��نني يف كرب�لاء عام
هناية سوق حملة باب اخلانُ ،جدد 1417هـ.

 -2مسجد اإلمام السجاد-عليه السالم: -

باب اخل��ان ،وهو قطع��ة من بيت املرحوم موس��ى

ىّ
املت��وف ع��ام 1998م وقد
أسسته عب��د ال��رزاق الرماحي
ويقع يف منطقة(الفسحة) يف حملة باب اخلانّ ،

أسسه(رمحه اهلل) عام 1997م.
صفي��ة الصف��ار ع��ام 1950م 1371هـّ ،
احلاج��ة ّ

واملتويل عليه حالي ًا احلاج رش��يد زمي��زم ،وتقام فيه  -5مس��جد الس��يد هاش��م فت��ح اهلل :يقع املس��جد

ص�لاة اجلامعة واملآتم احلس��ينية يف ش��هري املحرم يف ش��ارع الناحي��ة بمحلة باب اخلان ،قام بتش��ييده
احلرام وصفر ،كام تقام فيه جمالس الوعظ واإلرشاد املرحوم الس��يد هاشم السيد حس�ين السيد فتح اهلل

يف ليايل ش��هر رمض��ان املب��ارك .وفيه هيئ��ة اإلمام آل طعمة .أوقفه سنة 1322هـ (1904م) ،ويعترب
السجاد إلقامة العزاء احلسيني وخدمة الزائرين.

من املس��اجد الصغ�يرة يف مدينة كرب�لاء ،وقد َّأرخ

 -3مس��جد الكش��مريي :يق��ع يف س��وق حملة باب أحدُ الشعراء عام تش��ييده بأبيات نقشت عىل كتيبة

أسسه احلاج عبود الكشمريي عام 1326هـ .من القاشاين فقال:
اخلانّ ،
 -4مس��جد موس��ى الرماحي :يقع يف بداية س��وق
ه������اش������م ب�������ن احل������س���ي��ن ف�����ت�����ح اهلل

ق�����ل�����ت ف���ي���ـ���ه م�������ؤرخ������� ًا ( أت���ل���ـ���و
ُ

ك�ما قام املرحوم الس��يد هاش��م بتش��ييد جامع آخر

ق������د ب����ن����ى م�����س�����ج�����د ًا ل������ه ال���ت���ق���وى

أس �����س ع�ل�ى ال��ت��ق��وى )1322ه�����ـ
م��س��ج��د ّ

مقابل مغتسل املخيم الذي أزيل

مساجد حملتي العباسية الرشقية والغربية

 -1مس��جد العباس��ية :ويس��مى يف العه��د العثامين
مسجد طه ،وكان تابع ًا لوقف إخوتنا أبناء الس ّنة يف
كربالء ،وكانت بدايته يف الروضة احلسينية املطهرة،
وبعد توسعة احلرم الرشيف ُنقل إىل قاعة قرب باب

الشهداء حالي ًا ،ثم نقل إىل حملة العباسية الرشقية يف
منطقة (باب طويريج) حالي ًا ،ثم نقل إىل حمله احلايل

يف وسط س��وق النجارين يف حملة العباسية الغربية،
ويسمى حالي ًا مسجد اإلمام عيل اهلادي -عليه السالم.-

حم راب مسجد العباسية الغربية
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أما حم ّله يف منطقة باب طويريج فيش��غله اجلامع احلسيني املرحوم ُأس��طة حس��ن النج��ار ،وج��دده اخلطيب
حالي ًا.

املرح��وم عب��د الزه��راء الكعب��ي ع��ام 1392ه��ـ

وج��دِّ د م��ن قبل ديوان الوقف الش��يعي
 -2مس��جد الرتك :يقع يف حملة العباس��ية الغربية يف 1972م ُ ،

ش��يده املرحوم احلاج حممد عام 2009م.
هناية س��وق النجارينّ ،

جعفر الرتك يف العهد العثامين عام 1899م  .جرت  -6جام��ع اإلمام الس��جاد -عليه الس�لام -أوقفه
وع ِ��رف منذ عام الس��يد صالح الطهراين عام 1243هـ ،يقع يف بداية
عىل املس��جد تعمريات وتغيريات ُ

 1999بجامع املرتىض.

بناء قديم منذ العهد العثامين،
سوق النجارين ،وهو ٌ

أقيم��ت في��ه أول صالة مجعة للعلاّ مة الش��يخ حممد وكان يصيل اجلامعة فيه الش��يخ عيل معرفة ،جدِّ د يف
رض��ا احلائري ،وللمصلني في��ه مواقف ضد بعض س��بعينيات القرن املايض ،كام ُج��دِّ د من قبل مديرية
القوى التكفريية والبعثية.

الوقف الش��يعي يف كربالء املقدسة عام 1430هـ-

 -3مس��جد القدس :يقع يف حملة العباس��ية الرشقية 2009م.

أسسه  -7جامع احلس��يني :يقع يف حملة العباس��ية الرشقية
عىل ش��ارع اإلمام احلس��ن -عليه السالمّ ، -
العامل الفاضل ع�لي املقديس صاح��ب كتاب(الزام يف منطق��ة باب طويري��ج ،وهو مس��جد قديم ُأعيد

الناص��ب) ع��ام 1354ه��ـ 1935م .كانت صالة تش��ييده ع��ام 1415ه��ـ1994 -م ،وكان املرحوم
اجلامعة فيه بإمامة الشيخ حممد تقي املعرفة  ،والشيخ الش��يخ حممد الفض�لي يقيم صالة اجلامع��ة فيه ،أما

ريا اآلن فيقي��م اجلامع��ة فيه الس��يد خضري املوس��وي،
عيل املعرفة  ،والش��يخ حممد عيل اخلرس��ان ،وأخ ً
الش��يخ أمحد حممد رضا احلائ��ري ،وكانت تقام فيه ويقام فيه حمفل لقراءة القرآن الكريم.

املجالس احلس��ينية من قبل اخلطيب الشيخ محزة أبو  -8مسجد الشيخ عبد الكريم :يقع يف حملة العباسية
العرب السالمي ـ رمحه اهلل تعاىل ـ.

أسسه سامحة الشيخ املرحوم عبد الكريم
الرشقية َّ ،

 -4جامع آسيا خانم :مس��جد صغري يقع يف شارع احلائ��ري  ،وجدَّ ده احلاج حس�ين البهاديل  ،وجدّ ده
القصاب احليل،
العب��اس -علي��ه الس�لام -يف اجلهة املقابل��ة لبلدية ثاني��ة املرحوم احل��اج عبد احلس�ين ّ

أسس عام 1389هـ.
حمافظة كربالءّ ،

وكان الس��يد مصطف��ى الصدر يقي��م صالة اجلمعة

 -5مس��جد العباس-عليه الس�لام :-تأس��س عام فيه.

1371هـ1950 -م  ،يقع يف ش��ارع العباس-عليه  -9مس��جد اجلواه��ري :يق��ع يف حمل��ة العباس��ية
أسس��ه احلاج
مؤسس��ه الرشقي��ة قرب مبن��ى حمافظة كربالءّ ،
الس�لام -ق��رب مديري��ة بلدي��ة كربالءّ ،
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حم راب مسجد الرتك

حس��ن اجلواهري ع��ام 1351ه��ـ وق��ام بتجديده مساجد حملة باب بغداد املندرسة:

احلاج صبحي سعيد حممد عيل الشاله عام 1410هـ  -1جام��ع احلاج صالح عوز :يقع هذا املس��جد يف

1989م.

حملة ب��اب بغداد ،ق��رب مرقد أيب الفض��ل العباس

أسس��ه املرح��وم احل��اج صالح
 -10مس��جد املصطف��ى :وكان يس��مى س��ابق ًا -علي��ه الس�لامّ ،-
ودفن فيه مع س�ماحة الشيخ عبد
(حسينية الشكرچي) أرادت احلكومة بعد أحداث َع َوز عام 1969م ُ

القم��ي ،وكان يصيل اجلامعة في��ه املرحوم
االنتفاض��ة الش��عبانية ع��ام  1991هتديم��ه ،فت��م الرحي��م ّ
تغيري اس��مه م��ن حس��ينية إىل مس��جد ،وكان ذلك الش��هيد الش��يخ عب��د الرض��ا الص��ايف ،ويق��ام فيه

ٌ
حمفل للقرآن الكريم وحمارضات دينية للش��يخ عبد
ع��ام 1994م .مؤسس��ه املرحوم احلاج ج��واد باقر
الش��كرچي ،ويقيم صالة اجلامعة فيه الس��يد كاظم الرحي��م القم��ي ،ثم ُه��دم بعد أح��داث االنتفاضة

النقيب.

الشعبانية ،وأصبح ضمن الشارع العام بعد توسعته

عام 1991م.
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 -2مس��جد باب بغداد :يقع يف بداية ش��ارع اإلمام 776هـ وهو أقدم مس��جد يف كربالء ،كام جاء ذكره
عيل-عليه الس�لام -بمحلة ب��اب بغداد ،مل نتوصل يف كت��اب مدين��ة احلس�ين-عليه الس�لام -فقد زار

إىل تاريخ تأسيس��ه كام يقول املؤرخ الس��يد س��لامن الش��يخ الش��هيد حممد بن مكي العاميل كربالء سنة
هادي آل طعمة  ،وقد حدثنا بعض الثّقات َّ
وش��يد دار ًا ومس��جد ًا ُعرف باسمه يف حملة
أن الذي 751هـ
ّ

س��عى بتأسيس��ه هو املرحوم احلاج سلامن أبو حلمة آل فائ��ز املعروف��ة اليوم بمحلة باب الس�لاملة  ،وال
ىّ
املتوف سنة 1935م1345-هـ وجدده ولده احلاج يزال املسجد قائ ًام حتى هذا اليوم.

أسس��ه املرح��وم العامل
حممد جواد أبو حلمة املتوىف عام 1386هـ 1985م -2 .مس��جد الش��يخ خلفّ :

ىّ
املتوف بمرض
الزوبعي
 -3مس��جد صغري(مصىل) :يقع مقابل مسجد حملة الفاض��ل خلف بن عس��كر َّ
مؤسس��ه وتاريخ الطاعون س��نة 1246هـ ،وكان يقيم صالة اجلامعة
ب��اب بغ��داد ،مل نتوصل إىل اس��م ّ

تأسيسه ،وقد ُهدم املسجد بعد توسعة شارع اإلمام فيه املرحوم العلاّ مة السيد عيل الكاظمي ،وقد ُهدم
السدرة.
عيل-عليه السالم -التي أعقبت أحداث االنتفاضة هذا املسجد بعد فتح شارع ِّ

الشعبانية عام .1991

مساجد حملة باب السالملة:

 -3مس��جد عب��ود علوي��ة :يق��ع يف بداي��ة س��وق
احلسني-عليه الس�لامُ -أ ّسس سنة 1381هـ وهو
بالقرب من مقربة املرحوم املجاهد الش��يخ جاس��م

 -1مسجد الشهيد األول :يقع يف عگد(العكيسة) ،األسدي.

أسسه املرحوم اخلطيب
أسس��ه الش��يخ الش��هيد حممد بن مكي العاميل سنة  -4مسجد شاطئ الفراتّ :
ّ

صورة قديمة ملسجد شاطئ الف رات يف منطقة البوبيات
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حممد الواعظ املتوفيّ ع��ام 1337هـ  ،ويقع عىل هنر الس��لطانية -ث��م ُع ِّمر ُ
أسس��ه الش��يخ
وأعيد بناؤهّ ،
احلس��ينية ،قرب (البوبيات) يف حملة باب الس�لاملة ،يوس��ف البح��راين صاح��ب احلدائ��ق املتوىف س��نة

وتقام فيه جمالس الفاحتة من قبل أبناء املح ّلة.

1186هـ وال زال ماثالً للعيان ويسمى اآلن جامع

مساجد حملة باب الطاق:

الشهيد السيد عامد الدين البحراين.

الس��لطانية ،وكان يص�لي فيه اجلمعة ع��ام 1965م

أسس��ه
 -1مس��جد صاحب احلدائق :يقع مقابل املدرس��ة  -2مس��جد كبيس :يقع مقابل ّ
محام كبيسّ ،

اهلندي��ة للعل��وم الدينية ،وه��ي أكرب مدرس��ة دينية س��نة 1180ه��ـ الس��يد منص��ور ب��ن الس��يد حممد
علمي��ة يف كرب�لاءُ ،هدم��ت ُ
وأعي��د بناؤه��اُ .هدم احلائ��ري والد األمري الس��يد عيل الكبري احلس��يني،
املسجد بسبب توسيع ش��ارع السلطانية – نسبة إىل وه��و جد الس��يد حمم��د عيل هب��ة الدين احلس��يني

ب��اب صح��ن اإلمام احلس�ين ـ عليه الس�لام ـ باب الشهرس��تاين أحد رجاالت ثورة العش��ـرين ووزير
املعارف(الرتبي��ة) يف بداية العهد

امللك��ي ،وال يزال املس��جد ماثالً

للعيان.

شيده املرحوم
 -3مسجد املعامرّ :
احل��اج حس��ن املعامر احليل س��نة

1370ه��ـ ويق��ع يف حمل��ة ب��اب
الط��اق ،بجانب عگ��د (أبو لبن)
ودفن يف زاوية املس��جد الش��اعر

العلاّ مة الش��يخ املرحوم موس��ى

اهل��ر اخلفاج��ي -يف زق��اق بن��ي

سعد( -رضا شنور).
املساجد املتفرقة:

هناك بعض املس��اجد املتفرقة يف

باب مسجد الشيخ خلف يف شارع السدرة وقد ازيل اثناء توسيع الشارع

شارع اإلمام عيل -عليه السالم-
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الصايف .ويف املسجد مكتبة كبرية

وحديث��ة ،وتق��ام في��ه املجال��س
احلس��ينية وحمافل للقرآن الكريم

ّ
وحل حمله
للمرحوم محود النجار

ولده عالء محود النجار.

 -2جام��ع س��وق الع�لاوي
الكب�ير :ويق��ع ضمن حمل��ة باب

النج��ف ،أوقف��ه احل��اج ماه��ي
كلي��ب 1299هـ ،واس��مه حالي ًا
مس��جد ماهي كليب الس�لامي،
ق��ام بتجديده احل��اج جميد احلاج

أمح��د العباجي��ي ع��ام 1963م،
مؤخ��را بإرشاف
ومت��ت صيانت��ه
ً
الدائ��رة اهلندس��ية ملديرية الوقف

باب مسجد سوق اخلفافني

واحلائر احلس��يني وسوق العالوي وسوق اخلفافني

ومنها:

ُ
السالم:-أس��س عام
 -1مس��جد اإلمام عيل-عليه

1950م ،ويس��مى س��ابق ًا مس��جد البلوش  ،ويقع
وسط شارع اإلمام عيل-عليه السالم -وهو مسجد

وسعه ُ
والكسبة وتم
بعض املؤمنني
قديم وصغري ثم َّ
َ

جتدي��ده عام 1999م واملرشف علي��ه الوجيه احلاج

فاضل أبو دگة وكان يقيم فيه صالة اجلامعة س�ماحة

الشيعي يف كربالء املقدسة.

 -3جام��ع س��وق الع�لاوي

الصغري(مصىل) :يقع مقابل اجلامع الكبري ،ومل نعثر

مؤسس��ه أو تاريخ تأسيسه ،بل يوجد من
عىل اس��م ّ
يرشف عليه وهو أحد أفراد عائلة عوينات ،وقد تم

جتديده عام 1407هـ 1987م.

 -4مس��جد س��وق اخلفافني :يقع يف بداية الس��وق
مقاب��ل ب��اب الرج��اء للصحن احلس��يني الرشيف،
وهو جامع قديم  ،وكان يصيل فيه املرحوم س�ماحة

الع ّ
المة الش��يخ حمم��د اخلطيب يف أخري��ات أيامه،
الش��يخ عبد املهدي الس�لامي الكربالئي ثم الشيخ
ُ
ً
وقد أ ّس��س منذ أكثر من مائة س��نة تقريبا ،كام يقول
املرحوم محزة (أبو العرب) السالمي ،ثم الشيخ أمحد
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الكس��بة املجاورون ل��ه ،وتقام فيه ص�لاة اجلامعة ،مه��دي احلس��يني الش�يرازي  ،وتقام في��ه املجالس
جدد ع��ام 1380ه��ـ ،وج��دد للمرة اخلامس��ة من احلس��ينية  ،و كان يرتق��ي املن�بر فيه اخلطب��اء الكبار

قب��ل مديري��ة أوقاف كرب�لاء ،وجدد أيض�� ًا يف عام أمثال الشيخ هادي الكربالئي وغريه من اخلطباء.

1430هـ 2009م.

 -7جام��ع األمح��دي :ويق��ع س��ابق ًا ب�ين احلرمني

أسسه
 -5مس��جد رأس احلس�ين ـ عليه السالم ـ :مسجد الرشيفني ،ويس��مى جامع الشهرستاين ،فقد ّ
أثري قديم يقع يف باب السدرة ،نسبة إىل السدرة يف آل الشهرس��تاين ،ويس��مى أيض ًا(الصايف) ألنه يقع

الصحن احلس��يني الرشيف ،الذي يقع مقابل شارع مقابل مق�برة الصايف ،قرب باب الش��هداء لصحن

السدرة ويؤدي إىل مقام صاحب الزمان ـ عجل اهلل اإلمام احلس�ين ـ عليه الس�لام ـ .وقد هدم اجلامعان

تعاىل فرجه الرشيفـ ،ويقال ّ
إن رأس اإلمام احلس�ين أعاله نتيجة توسعة احلائر احلسيني الرشيف.
ـ عليه السالم ـ كان قد ُو ِ
ضع يف هذا املكان الرشيف
املخيم:
قبل أن يؤخذ إىل الكوفة  ،وقد اندرس هذا املس��جد مساجد حملة ّ

وذه��ب ضحي��ة فتح ش��ارع احلائر احلس��يني س��نة  -1مس��جد املخي��م :يس��مى س��ابق ًا جام��ع رأس

1948م  ،وقد ش��اهدت املتبق��ي منه عام 1960م ،احلرب ،وينقل الكس��بة عن س�ماحة املرجع الس��يد
وهو بناء ذو طابق�ين ،األريض منه مصىل ،والطابق حمسن احلكيم ّ
أن اإلمام احلسني ـ عليه السالم ـ كان

األع�لى عىل ش��كل قاعة صغ�يرة ،وق��د كنا نحرض جيمع الش��هداء م��ن أصحابه يف هذا امل��كان ،وهذا

فيها املحارضات الدينية -أيام دراس��تنا املتوسطة -لي��س بغري��ب ألن موقع اجلام��ع بني مق��ام املخيم
ك�ما اش��تمل الطاب��ق العلوي ع�لى مكتبة للش��باب احلس��يني وب�ين مقام الت��ل الزينبي الرشيفُ .ش�� ِّيد

مؤسسها اجلامع قب��ل أكثر م��ن ثالثامئة عام تقريب�� ًا ،وجدده
املسلم تسمى مكتبة التهذيب اإلسالميّ ،
املخيم ،السيام
واملرشف عليها األستاذ كاظم عبود احلائري.
أخري ًا بعض املؤمنني من كسبة سوق ّ
أسس��ه الس��يد ع�لي تق��ي احلاج املرحوم كاظ��م رضاُ ،
ترميمه يف هناية
وأكمل
ُ
 -6مس��جد العطاري��نّ :
الطباطبائ��ي ع��ام 1220ه��ـ وموقعه ب�ين احلرمني عام 1991م ،وتقام فيه صالة اجلامعة وحمفل للقرآن
الرشيف�ين ،وقد اندرس نتيجة التوس��ع العمراين يف الكريم يف أيام ش��هر رمضان املبارك ،ويدير املحفل
املنطق��ة الرشيفة ،وبقيت املراف��ق الصحية التابعة له السيد حممد حس��ن آل طعمة ،وهذه بعض األبيات

فق��ط ،اجلامع من اجلوامع القديم��ة وكان يصيل فيه الش��عرية عىل باب املس��جد ،وهي للشيخ اليعقويب

يف العهد امللكي سامحة الع ّ
المة املرحوم السيد مريزا 1380هـ 1960م.
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تشكيالت اإلدارة
العثمانية يف كربالء
(األقضية والنواحي التابعة
لسنجق كربالء 1917- 1869م)

• م .د .عالء عباس نعمة الصايف

األقضية
أ -قضاء اهلندية :حدثت تغي ريات واسعة يف طبيعة املنطقة
ال واقعة بني ك ربالء والكوفة واحللة بعد ش��ق قناة (اهلندية)
ع��ام 1793م التي تأخذ مياهها من الضف��ة الغ ربية لنهر
الف��رات وص��والﹰ إىل النجف ،فقد زادت مس��احة األرايض
الزراعية واستقرت بعض العش��ائر فيها وكثرت جتمعاهتا
لتامرس مهنة الزراعة.

وربط��ت هبا األت��راك العارف�ين باألوض��اع
أصبحت منطقة اهلندية قضا ًء قائممقام�� ًا عليه��ا ُ
تأسس��ت املحلي��ة للقض��اء ،ك�ما ُأنيط��ت
من الدرجة األوىل يف عهد الوايل ناحي��ة (الكف��ل) التي ّ

مدحت باش��ا وارتبطت بسنجق ع��ام 1850م ،وناحي��ة ه��ور مهم��ة ف��رض القان��ون وتطبيقه
تأسست لتحقي��ق األمن واالس��تقرار إىل
احللة ث��م تبعت س��نجق كربالء الدخن (العباسية) التي ّ

بع��د تطبيق نظ��ام التش��كيالت بتاريخ مق��ارب ،وكان يس��اعد قوة م��ن (اجلندرمة) يتم اللجوء
اإلدارية اجلدي��دة عام 1872م ،القائممق��ام يف تطبي��ق األنظم��ة إليها يف حال عجزت الس��لطات

ع��دد م��ن املوظف�ين املحلي��ة أو العش��ائرية املوالي��ة
وع�ين (عب��د الرمح��ن ب��ك) والقوان�ين
ٌ
ُ
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صورة قديمة ملدينة كربالء املقدسة

للحكومة عن حتقيق ذلك ،لكن

ّ
فك��ت الس��لطات العثامني��ة ُمدم��ج بس��نجق احلل��ة ،وأخرياﹰ

املوظفني املدنيني واجلندرمة كان ارتب��اط قض��اء اهلندية بس��نجق أص��درت اإلدارة العثامنية أمرها
يغل��ب عليه��م التجهيز الس��يئ كربالء ونقلت ﺇدارته إىل سنجق يف ع��ام 1881م بإرجاع كربالء

والس��كن غري املالئم ،فضالﹰ عن احللة عام 1873م لكنها أرجعته إىل س��نجق يلح��ق ب��ه قضائ��ي
احلاجة إىل العمل اجلاد املنظم يف إىل كربالء بعد مدة من الزمن ثم اهلندية والنجف.

وسط منطقة عشائرية متأخرة يف إىل احللة مرة أخرى عام 1875م ب -قض��اء النج��ف :ظل��ت

كل النواحي احلياتية.

عندما حتولت كرب�لاء إىل قضاء النج��ف يف اجلان��ب اإلداري
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الرس��مي بمس��توى (ناحي��ة) املقر احلكومي ( 10570قرش ًا) أنش��أت الس��لطات العثامنية قوة
حت��ى جم��يء مدح��ت باش��ا إىل تم اس��تيفاؤه من ميزانية س��نجق صغرية م��ن اجلندرمة يف القضاء
والية بغداد فجع��ل من النجف كربالء ،لك��ن اإلدارة احلكومية من��ذ ع��ام  1903تأ َّلف��ت م��ن

مفوض ورشطي ،ثم استحدثت
وحدة إدارية بمس��توى (قضاء) يف قض��اء النج��ف كان��ت أكث��ر
ّ
وتنوع��اﹰ ،إذ ُوج��د إىل يف ع��ام  1907وظيف��ة (مأم��ور
توس��عاﹰ
بع��د تطبيق��ه لنظ��ام الوالي��ات
ّ
ّ

الص��ادر ع��ام 1864م يف بغداد جان��ب القائممقام جملس إلدارة اجلندرم��ة) توالها ضاب��ط برتبة
وأصبح��ت النج��ف مرتبط��ة يف القضاء ،ودائرة للبلدية ،وحمكمة مالزم.

البداي��ة بس��نجق احلل��ة التاب��ع للب��داءة ،ومدير للاملي��ة ،ومدير ج -قض��اء الرزازة :تم تش��كيل

لوالي��ة بغداد ،واس��تمر الوضع للتحري��رات ،وأمني للصندوق ،ه��ذا القض��اء وربط��ه بس��نجق
عىل ه��ذا احل��ال إىل أن ارتبطت فض�لاﹰ ع��ن مأموري��ن للنفوس كرب�لاء ع��ام 1875م  ،وكان

يف هناية سبعينيات القرن التاسع واألعش��ار والدي��ون العمومي��ة قضا ًء عشائرياﹰ رصفاﹰ من الدرجة
عشـر بس��نجق كربالء ،واستمر العثامني��ة ،ث��م ُأضي��ف هل��ا عام الثالثة ،ومنطقة الرزازة عبارة عن
هذا االرتباط حت��ى هناية احلكم  1891مأم��ور للرجيي (احتكار أرض واس��عة تقع شامل كربالء

العثامين ،عىل الرغم من أن قضاء التبغ) وكات��ب للطاب��و ،ودائرة عملت الدولة العثامنية عىل ﺇجياد

النجف تم أحلاقه بس��نجق احللة للربيد والربق ع��ام  ،1897كام االستقرار فيها عن طريق توطني
م��ع كربالء عام 1875م ثم عاد
الوض��ع اإلداري له ع�لى ما كان

علي��ه يف الس��ابق ،وكان��ت أهم

نواحي القضاء هي ناحية الكوفة
التي تم تأس��يس مق��ر للحكومة
فيها ع��ام 1879م كوهن��ا نقطة
جتارية مهمة للدولة ومنطقة لت ّنزه

الرحل
ال��زوار اإليرانيني والبدو َّ
ّ

مما يس��تلزم أن تكون فيها اإلدارة
احلكومي��ة قوية ،وق��د ك َّلف بناء
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صورة لبحرية الرزازة يف كربالء

القبائل الكبرية داخلها ،فمنحت 1877م وكان معظ��م مديرهي��ا م��ن احلب��وب واخل�ضروات

ﺇدارهتا إىل شيخ قبيلة عنزة (فهد من األت��راك ،وج��اءت أمهيتها واملحاصيل الزراعية األخرى.

ب��ك اهل��ذال) يف حماول��ة منه��ا كوهن��ا حمطة الس�تراحة القوافل ب) ناحية شفاثية (شفاثا) :بلدة
املارة عربها إىل العتبات املقدسة قديمة تقع عند نقطة التقاء الطرق
إلظهار ق��وة احلكومة يف املنطقة
ّ

والوق��وف بوج��ه التم��ردات لتوس��طها بني بغ��داد وكربالء ،التجاري��ة يف البادي��ة اجلنوبي��ة
العشائرية األخرى املعارضة هلا ،وبم��رور الس��نوات توس��عت الغربية ،وظهرت أوىل إش��ارات
لكن قبيلة عنزة مل تكن عىل دراية املدينة بس��بب مرور هنر الفرات هلا يف القرن الس��ادس امليالدي،
ومعرفة كافية باألم��ور اإلدارية فيها وأصبحت شبيهة بامليناء ،إذ ك�ما ورد ذكرها يف عدد من كتب

التجار من مناطق البل��دان العربي��ة ،وأقامت فيها
للقضاء لذا س��اد القضاء الطابع كان ي��رد إليها ّ
العش��ائري يف التعام��ل أكثر من خمتلفة وأضح��ت جوانب النهر أرسة (آل فائ��ز) احلس��ينية بع��د
اجلانب اإلداري.

النواحي

فيها مرايس للس��فن الش��ـراعية اهني��ار الدول��ة العباس��ية وه��ي

واألكالك والش��خاتري (وسائط م��ن األرس الت��ي أصب��ح ع��دد

أ -ناحي��ة املس��يب :كان��ت هذه نق��ل هنري��ة قديم��ة) القادمة من من أفراده��ا (نقباء) ع�لى مدينة

الناحي��ة عب��ارة عن بل��دة قديمة مناط��ق هي��ت وعن��ه والفلوجة كرب�لاء يف الق��رون الالحق��ة،

تتب��ع س��نجق كرب�لاء من��ذ عام وكانت حمملة بالبضائع التجارية وكانوا يمتلكون يف ناحية شفاثية
أرايض زراعي��ة وق��رى عديدة،

كام توطنت يف هذه املنطقة قبائل

عربية كثرية .أصبحت ش��فاثا يف
عهد التش��كيالت اإلدارية تابعة

لس��نجق كرب�لاء ع��ام ، 1877
وق��د ُاس��تحدثت الناحي��ة بع��د

اندث��ار مدينة (ع�ين التمر) التي
تق��ع غرهب��ا يف منطق��ة (أمحد بن

هاش��م) إذ كانت شفاثا تابعة إىل
عني التمر (شفاثا)

هذه املدينة قبل أربعة قرون.
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قبسات من تاريخ (الكتاتيب) يف كربالء
• م.م .حممد حريب اجلبوري /جامعة بريوت العربية

الكتاتيب يف مدينة كربالء املقدسة سابق ًا

كانت الكتاتيب أوىل ص��ور املدارس األهلية ،فقد
كان��ت تع��د بمثاب��ة م��دارس أولية يتعل��م فيها
األطفال الق راءة والكتابة ومبادىء الدين اإلسالمي،
وقد ش��هدت املجتمعات الع ربية اإلس�لامية هذا
الن��وع م��ن التعليم من��ذ وقت مبكر م��ن القرون
اهلجري��ة األوىل ،وكانت املس��اجد واجل وامع أماكن
للكتاتي��ب ،حيث تقام يف ركن م��ن أركاهنا أو يف
غ��رف ملحقة هبا ختصص هل��ذا الغرض ،كام تقام
 100الغا�ضرية �شعبان 1438هـ

الكتاتيب أحيان ًا يف أماكن أخرى غري املس��اجد أو
اجل وامع غالب�� ًا ما يكون جناح ًا م��ن بيت املعلم؛
فحرش عرشات األطفال يف غ��رف مظلمة ورطبة،
وكل واح��د من ه��ذه الكتاتيب ليس فيه س��وى
معلم واحد ويدعى بـ (امللاّ ) جييد الكتابة والق راءة
س��و ٍر م��ن الق رآن الكريم
ويكون حافظ ًا ألج ز ٍاء أو َ
وملماًّ ببعض األعامل احلسابية األولية ،وربام اشرتك
أكثر من معلم واحد يف تعليم األطفال

ف��كان يبثهم ب�ين ه��ؤالء فيجعل َّ
كل لتعل��م ذلك املق��دار ،ومل يك��ن هناك (امللاّ ) ينتقل من ٍ
درس آلخر بحس��ب
(خلف��ة) ع�لى رأس جمموع��ة م��ن نظ��ام يتعني بموجبه دخ��ول األطفال الوق��ت ال��ذي يس��تغرقه األطفال يف

يمرهنم عليه.
األطف��ال يدي��ر ش��ؤوهنم ويعلمه��م الكتاتي��ب يف وق��ت واحد ،ل��ذا كان إتقان املوضوع الذي ِّ

مب��ادىء قراءة الق��رآن الكريم وكتابة تعلم القراءة والكتاب��ة وحفظ القرآن ومن أشهر الك ّتاب يف العتبة احلسينية
احل��روف واألرق��ام .أم��ا األطف��ال الكريم ممكن�� ًا يف أي وقت من أوقات املقدسة هم الشيخ محد الكعبي ،الشيخ
املتقدم��ون يف التعلي��م ف��كان (امل�ّل�اّ ) السنة.

حس��ن كوسة ،الس��يد صادق نشأت،

يتفرغ لتعليمهم بنفس��ه ،وكان هؤالء كان إك�مال الدراس��ة يف الكتاتي��ب الش��يخ حمم��د ال�سراج (أبو مخ��رة)،
ّ
(اخللف��ات) جيلس��ون بالق��رب م��ن خيتلف م��ن طفل آلخ��ر تبع�� ًا لقابلية الش��يخ عيل أكرب النائيني ،الشيخ عيل

(امل�ّل�اّ ) يف ح�ين كان املبتدئ��ون م��ن الطف��ل ع�لى التعل��م؛ ف��كان بعضهم العاميل ،الشيخ حسن القصري ،السيد
ينته��ي م��ن تعليمه يف س��نة وبعضهم حمم��د رض��ا االس�ترابادي ،الش��يخ
األطفال جيلسون بعيد ًا عنه.
يف س��ن يرتاوح بني الرابعة والس��ابعة اآلخ��ر يف س��نتني أو ث�لاث أو أكثر ،مهدي الرئيس ،السيد هاشم الغريفي

يرس��ل الطف��ل إىل أح��د الكتاتي��ب ويبت��دىء الطف��ل تعليم��ه بحف��ظ مدير األيتام ،الش��يخ عب��د اهلل املعلم،
القريبة من داره ،إذ مل تكن هناك س��ن ح��روف اهلج��اء مجيعه��ا ث��م حيفظها الشيخ عباس الص ّفار.

معين��ة لقبول األطفال يف الكتاتيب ،و حمركة باحلركات الثالث ،ثم يبدأ بعد أما يف العتبة العباس��ية املقدس��ة فكان
كان الطف��ل (املتع ِّلم)يصطح��ب معه ذلك بتعلم قراءة س��ورة الفاحتة أو أي الش��يخ عيل أب��و كفانة ،الش��يخ حممد
القرآن الكريم أو جز ًءا من أجزائه مع سورة قصرية أخرى ،كسورة الفلق أو مه��دي احلائري ،الش��يخ عبد الكريم
صحيف��ة من الزنك وحم�برة وقلم من غريه��ا بطريقة التهج��ي فيقرأ كلامت الكربالئي(أبو حمفوظ) ،الش��يخ عيل

القصب ،وكان بعض ش��يوخ العشائر السورة بربط حروف الكلمة الواحدة الصيقل  .ويف أماكن أخرى من املدينة
يستقدم مع ِّل ًام خاص ًا من املدينة لتعليم بعضه��ا ببعض ونطقها م��ع حركاهتا ،جتد يف س��وق الصفارين الش��يخ عبد
أوالده القراءة والكتابة وتالوة القرآن ثم ينتقل إىل قراءة آيات السورة كلمة احلس�ين املس��لامين ،وعند باب صحن

الكريم ،وطريقة التعليم يف الكتاتيب
فردية ،حيث ُيع��د ُّ
كل طفل صف ًا قائ ًام

بنفسه عىل الرغم من أن مجيع األطفال

كلمة ،وهو ما يعرف بقراءة (الروان) أيب الفض��ل العباس –عليه الس�لام-
ويبت��دىء الطف��ل بع��د ذل��ك بتعل��م الش��يخ رحي��م ّ
العط��ار ،ويف مس��جد
ّ
العط��ار الكائ��ن يف عقد ش�بر الس��يد
الكتاب��ة فيكت��ب (امل�ّل�اّ ) أو (اخللفة)

كانوا جيلسون يف مكان واحد ،وذلك س��طر ًا واحد ًا عىل صحيفت��ه اخلاصة مه��دي احلكي��م ،ويف ب��اب الس�لاملة

ألن (امل�ّل�اّ ) كان يعل��م َّ
َّ
كل طف��لٍ عىل به ،فيق��وم الطفل بكتابة الس��طر عدّ ة الش��يخ عيل اهلر .وقد ب��دأوا بالتعليم
ِح��دَ ة فيعطي��ه يف كل يوم مق��دار ًا من مرات م��ع ترديد ما يكت��ب ،ومل يكن منذ أواس��ط القرن التاسع عرش حتى
ٌ
جدول معني لل��دروس ،وكان أواسط القرن العرشين.
الدراس��ة يتناس��ب م��ع اس��تعداده هن��اك
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مع ركب التاريخ

أثر األضرحة املقدسة يف نشوء مدينة كربالء وعمرانها
أ.د .رحيم حلو حممد البهاديل

لقد كان لإلسالم واملسلمني دور ًا كب ريًا يف نشوء العديد من املدن اإلسالمية يف بالد العرب
وغريها من البلدان املفتوحة ،ثم تم ربطها بالتنظيم اإلداري للدولة اإلسالمية ألسباب شتى،
وقد تعددت أسباب نشوء تلك املدن تبع ًا للظروف التي مرت هبا ،فمنها أسباب سياسية ،

وأخرى عسكرية  ،وهناك أسباب دينية أدت إىل بناء بعض املدن كمدينة كربالء املقدسة ،إذ ال
شك أنَّ استشهاد اإلمام احلسني بن عيل -عليهام السالم -كان سبب ًا رئيس ًا يف جتمع املسلمني
وبالذات من الشيعة امل والني ألهل البيت  -عليهم السالم  -حول هذه البقعة املقدسة ،ثم

أخذ الناس بالت زايد يف سكن هذه البقعة ،إىل أن حتولت عرب م راحل التاريخ إىل مدينة عامرة

بالسكان ،وحتتوي عىل م رافق حيوية ُت عدُّ من رضوريات تأسيس املدن اإلسالمية.
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لقد أجهد الباحثون أنفسهم يف حتديد ِقدَ م مدينة يبك��ي فاطلعت فإذا احلس�ين يف ِحجره وإىل جنبه
علمت به
كربالء وذلك بس��بب عدم وجود مصادر تارخيية يمس��ح رأسه وهو يبكي فقلت :واهللِ ما
ُ

كافي��ة وموثوق هب��ا يمكن الركون إليه��ا لتحديد حتى دخل ،فقال الرس��ول  -ص�لى اهلل عليه واله
وإن ما موج��ود من آراء حول وس��لم َّ :-
ِق��دَ م تل��ك املدينةَّ ،
إن جربي��ل كان معن��ا يف البيت ،فقال:
تاريخ كرب�لاء هو مأخ��وذ من التحلي��ل اللفظي أحتبه؟ فقلت :أما من حيث الدنيا فنعم :فقالَّ :
إن

أمتك س��تقتل هذا بأرض يقال هلا كربالء ،فتناول
السم كربالء.
ُ
جربي��ل من تراهبا فأراه النبي  -صىل اهلل عليه واله
فق��د أرجع��ت كرب�لاء حين�� ًا إىل احلض��ارة
البابلي��ةُ ،
وأرجع��ت أيض ًا إىل أن كرب�لاء منحوتة وس��لم  ،-فلام أحيط باحلس�ين -عليه الس�لام-
م��ن( كرب وإل) أي ح��رم اهلل أو مقدس اهلل ،أما حني قتل قال :ما إسم هذه األرض؟ قالوا :أرض
ياق��وت احلموي فذكر يف معجمه " فأما اش��تقاقه كرب�لاء ،قال :صدق رس��ول اهلل  -صىل اهلل عليه
أرض ٍ
ُ
كرب وبالء" .ويروى أيض ًا
فالكربلة رخاوة يف القدمني ويقال كربلت احلنطة واله وس��لم-
إذا َّ
َّ
أن اإلم��ام عيل بن أيب طالب -عليه الس�لام -أنّه
هذبتَها ونقيتها .وينشد يف صفة احلنطة:
�������راء رس����وب���� ًا ل��ل��ث��ق� ْ
�ل
���ل���ن حمَ �
يحَ ��� ِم
َ
َ

وك���ربِ� َ
ق��د ُغ��ربِ َ
��ت ُ
�ص� ْ
�ل
��ل� ْ
��ل ْ
��ت م��ن ال � َق� َ

ذاهب إىل
مر بكربالء عند أش��جار احلنظ��ل وهو
ٌ
َّ
ص ّفني ،فس��أل عن اس��مها فقيل ل��ه " :كربالء " ،
كرب وبالء "  ،فنزل وصىل عند ش��جرة
فق��الٌ " :

فيج��وز أن تكون ه��ذه األرض ُمن ّقاة من احلىص هناك ثم قالُ ":يقتل ههنا شهداء هم خري الشهداء

والدغل فسميت بذلك.

غري الصحابة ،يدخلون اجل َّنة بغري حساب" .ومع

حيث كانت تدعى كربالء قبل اإلسالم ،وقد ذلك فلع��ل تلك البقع��ة التي يتحدث��ون عنها ال

ذكرت كربالء عىل لس��ان الرسول األكرم  -صىل تتعدى أن تكون أشبه بقرى أو قرية بسيطة.
اهلل عليه وآله وسلم  ،-ففي رواية املقريزي عن أم وال خيف��ى ع�لى ٍ
أحد أن تل��ك األرض امتازت

س��لمة أهنا قالت " :كان النبي صىل اهلل عليه واله بقدس��يتها وبتارخيه��ا احلافل باألح��داث ،حيث
يدخلن تذكر لنا املصادر َّ
وسلم جالس ًا يف بيتي ذات يوم فقال ":ال
أن عىل ارض كربالء دارت رحى
َّ

ع�ل َّ
ُ
فانتظرت فدخل
ي أحد "،
احلس�ين فس��معت مع��ارك عنيف��ة جت َّلت هبا أس��مى ص��ور التضحية
ُ
نش��يج الرس��ول  -ص�لى اهلل عليه واله وس��لم  -والفداء والنب��ل ،وأروع صور الش��هادة واإليثار
َ
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والثب��ات عىل املبادئ املقدس��ة والقيم اإلنس��انية ،نش��اط تلك املدن كان يعتمد عىل الزائرين لذلك
وق��د َّ
ضم��ت جس��د أيب الرضيح املقدّ س.
رشفه��ا اهلل تع��اىل بأهن��ا َّ
الشهداء أيب عبد اهلل احلسني -عليه السالم -وابنه

ويب��دو أن ه��ذا التخريب مل ي��دُ م طويالً  ،فقد

َّ
والتف الن��اس حوله من
ع�لي األكرب وأخي��ه أيب الفضل العب��اس  -عليهام ُع ِّم��ر الرضيح املق��دس
الس�لام -وبقي��ة الش��هداء األطهار رض��وان اهلل جديد وقيل ملّا أجري املاء عىل قرب اإلمام احلس�ين
عليه��م أمجعني .ومنذ ذلك احل�ين أصبحت تلك –عليه السالم -نضب بعد أربعني يوم ًا وامتحى

أعرايب من بني أس��د فجعل يأخذ
الزوار الوافدين أثر القرب ،فجاء
ٌّ
البقعة املقدسة مركز ًا الستقطاب ّ
قبض��ة قبضة ويش��مه حت��ى وقع عىل ق�بر اإلمام
لزيارة قبورهم الطاهرة.
و تؤك��د لن��ا املرو ّي��ات ال��واردة ع��ن اإلمام احلسني –عليه السالم -فقال " :بأيب وأمي ما كان
الص��ادق –عليه الس�لام -أن رواية اب��ن قولويه أطيبك وأطيب تربتك ميت ًا ثم بكى" وانشأ يقول :
صحيح��ةَّ ،
وأن القرب كان معلوم�� ًا طيلة حقبة بني
أرادوا ل��� ُي���خ���ف���وا ق��ب��ره ع����ن محُ ��� ِّب���ه
أمي��ة ،وكان الن��اس ي�ترددون عىل زي��ارة اإلمام
وط��ي��ب ُت�����راب ال��ق�بر َّ
دل ع�ل�ى ال��ق� ِ
بر
احلس�ين –عليه الس�لام -بني احلني واآلخر ،مع
ولكن ذلك اخلراب مل يدُ م طويالً فرسعان ما قتل
األخ��ذ بنظ��ر االعتب��ار جي��ب أن تقرتن م��ع هذه
املنترص أب��اه املتوكل وأمر الناس بزيارة قرب اإلمام
املراسيم– مراسيم الزيارة – بعض الوظائف التي
احلسني –عليه السالم -من جديد.
لتجمع سكاين قد يتوسع
جتعل من ذلك املكان نوا ًة ّ
فتج��ددت بذلك املنازل وال��دور وأخذ الناس
فيام بعد فيكون مدينة ،إلاّ َّ
أن هارون العبايس ربام
بزي��ارة الق�بر الرشي��ف ب��كل حري��ة ،ويب��دو َّ
أن
أجه��ض حماولة نش��وء تلك املدين��ة وذلك بقيامه
كربالء أخذت تتوس��ع وتعمر من خ�لال ازدياد
هبدم قرب اإلمام احلس�ين –عليه الس�لام -وقطع
ع��دد الزائرين للق�بر الرشيف بع��د أن أمنوا عىل
الس��درة التي كانت نابتة عنـــــده ،ألن املدن التي
أنفس��هم ،وتوالت العامرة بعد ذلك عىل الرضيح
كان��ت تنم��و من خ�لال تأث�ير األرضح��ة كانت
املقدس ،وك ّل�ما ُع ِّمر الرضيح ووس��ع ازداد عدد
مرتبط��ة ارتباط�� ًا وثيق�� ًا بذل��ك الرضي��ح ،فكلام
الزائري��ن واملعظمني ُله مما ي��ؤدي ذلك إىل ازدياد
تع��رض الرضيح لله��دم أو التخري��ب والتضييق
عدد الس��اكنني حوله وبالتايل توس��ع املدينة ،فقد
الناس تلك املدن؛ ّ
ألن ُجل
عىل الناس كل�ما هجر
ُ
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الرحالة
عمر الداعيان احلسن وحممد أبناء زيد بن احلسن ،املس��تويف ،وقد وصفت هذه املدينة من قبل ّ
َّ
الرحالة إبن
فأمر حممد بعامرة الرضحي�ين رضيح أمري املؤمنني والبلداني�ين وصف ًا دقيق ًا ،فقد وصفه��ا ّ
ورضي��ح أيب عبد اهلل احلس�ين –عليهام الس�لام -بطوط��ة بالقول " ثم س��افرنا منه��ا إىل مدينة كربالء
وأم��ر بالبن��اء عليه�ما ب�ين عام��ي  279و  289مشهد احلسني بن عيل -عليهام السالم -وهي مدينة

هجري.

صغرية ُّ
حتفه��ا حدائقُ النخيل ويس��قيها ما ُء الفرات

ولع��ل أك�بر ع�مارة للرضي��ح والت��ي كان��ت والروضة املقدس��ة داخلها وعليها مدرس��ة عظيمة،

ذات أثر يف نش��وء املدينة هي ع�مارة عضد الدولة وزاوية كريمة ،فيها الطع��ام للوارد والصادر ،وعىل
البوهيي ،فقد أجهد نفس��ه يف تعظيمهام وعامرهتام ،ب��اب الروضة ُ
اب وال َق َوم��ة ،ال يدخل أحدٌ إلاّ
احل ّج ُ
وقيل أنه ملّا زار املش��هد احلسيني سنة 371هـ بالغ عن إذهن��م ،فيق ِّبل العتب�� َة الرشيفة وه��ي من الفضة
ُ
قنادي��ل الذه��ب والفضة،
يف تشييد األبنية حوله وأجزل العطاء ملن جاوره .وع�لى الرضيح املق��دَّ س

كان لزي��ارة عض��د الدول��ة واخللف��اء واألم��راء وع�لى األب��واب أس��تار احلرير وأه��ل ه��ذه املدينة
والوزراء إىل تل��ك األرضحة أثر ًا عىل ازدياد عدد طائفتان أوالد زحيك وأوالد فائز" ..
السكان حول الرضيح املقدّ س ودافع ًا الستقطاب و ُذك��رت كرب�لاء يف كت��ب األدب ،فق��ال دعب��ل
الناس للس��كن ح��ول الرضيح ،فض�ل ً
ا عن قيام اخلزاعي فيها:

عضد الدولة بتعيني األوقاف ورصف هلم رواتب
وأج��ور وما يرتتب ع�لى ذلك من س��كن هؤالء

قرب الرضيح ،مما س��اعد عىل إنش��اء تلك املدينة

ِ
أرض كربال
ق��ب��ور ب��ج��ن��ب ال�� َّن��ه�� ِر م��ن
ٌ
م��ع��رس��ه��م ف��ي��ه��ا ب���ش� ِّ
��ط ف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ� ِ
�رات
ّ

توس��ع ًا كبري ًا،
وازدهارها بالعمران ،وكان جل نش��اط س��كاهنا واليوم تش��هدُ مدينة كربالء املقدّ س��ة ُّ
وتط��ور ًا ملحوظ ًا يف مجيع جوان��ب احلياة ،وما ذلك
يعتمد عىل مواسم الزيارات لذلك الرضيح الذي
إلاّ بس��بب هتافت املؤمنني م��ن خمتلف بقاع األرض
كان يتوسط املدينة.
ع�لى ه��ذه املدين��ة املباركة للت�شرّ ف بزي��ارة رضيح
لذلك فإن للرضيح املقدّ س أثر ًا كبري ًا يف استقرار
اإلمام احلس�ين وأخيه أيب الفضل العباس وأهل بيته
مدينة كربالء املقدس��ة وأمنها ،حيث استطاعات
ً
وأصحاب��ه امليامني-عليه وعليهم مجيعا س�لام اهلل-
أن تنمو وتتوس��ع وتزدهر بالعم��ران حتى أصبح
الذين بذلوا مهجهم دونه يوم عاشوراء.
حميطه��ا( )2400خطوة كام ذك��ر اخللييل نقالً عن
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ضيف الغاضرية

حاوراه :عيل هاشم العاريض
عيل طالب املسعودي

ُ
الرواديد احلسينيني
شيخ
ِ

احلاج جاسم النويين الطويرجاوي
جس ��دت واقعة الط��ف بصدى ٍ
ٌ
ممزوج
عال
حنجر ٌة
ٍ
والئية َّ
باإلخالص لنش��ـر ظالمة اإلمام احلس�ين -عليه السالم-

ل��كل أرجاء العامل اإلس�لامي ع��ن طريق ق��راءة القصيدة
احلس��ينية بأط وا ٍر خاص��ة  ،وقد كانت أش��هرها القصيدة
الت��ي م ثّل��ت موقف القاس��م ب��ن اإلمام احلس��ن-عليهام
الس�لام -حينام بذل نفس��ه يف ذلك اليوم دفاع ًا عن عمه
اإلمام احلسني -عليه السالم -والتي خت ّل د فيها اسم ضيفنا

يف هذا اللقاء الش��يخ احلاج جاس��م النويني الطويرجاوي،
الصغار قبل
(جس ام ياضنويت ) يرددها
ُ
فقصيدته املشهورة َّ

الكبار.
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و(الردات) احلس��ينية بمختلف
ُل ِّق ��ب بش��يخ الروادي��د وكان زامن��ه ضيفن��ا ملدة م��ن الزمن،
ّ
يس��تحق ذلك اللق��ب ألنه بدأ واملدرس��ة النجفية الت��ي م ثّلها املقامات واألط��وار ،كام ُي عدّ من
بخدمة القضية احلس��ينية منذ ال��رادود املرحوم وط��ن النجفي الرواديد الكب��ار الالمعني ومن
رواد املنرب احلس��يني املعارصين،
نعومة أظفاره يف اخلمس��ينيات وغ�يره من الروادي��د النجفينيّ .
ٍ
بخ ُل ٍ
م��ن الق��رن املن�صرم وإىل يومنا لكن الش��يخ النوين��ي أبدع يف ُ
وتواض��ع كب ريين
ع��ال
��ق
ٍ
هذا.

تأس��يس املدرس��ة اخلاص��ة ب��ه اس��تقبلنا يف داره يف قض��اء

خرج��ت حناجر والئية اهلندية (طويريج) فكان لنا معه
اش��تهر النوين��ي بمدرس��ته والتي ّ
اخلاص��ة م��ع وج��ود م��دارس خملص��ة ،ذات مي��زة خاص��ة هذا احلوار املقتضب:
ال��رد احلس��يني بتن��اول القصي��دة احلس��ينية متى بدأتم هبذه اخلدمة املباركة
مع��ارصه يف
َّ
أي سن بالتحديد؟
ك املدرس��ة الكربالئي��ة والت��ي وكان هل��ا صداه��ا يف ع��امل املنرب ويف ِّ
كان ي رتب��ع ع�لى عرش��ها م��ن احلسيني.
ب��دأت هب��ذه اخلدم��ة املبارك��ة
ٍ
ذل��ك الوق��ت إىل اآلن املرح��وم يمت��از الش��يخ النويني
بصوت ع��ام (1934م) بم رافق��ة والدي
نق��ي و ّ
ال��رادود احلاج محزة الزغ يرّ الذي
متك ٍن م��ن أداء القصائد الش��يخ عبد العظي��م النويني
ّ
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متي زكم بقصيدة الگعدة؟ خالل طريقة إلقائها التوجيهي،
الطويرج��اوي يف قض��اء اهلندية ما رس ّ

فقد كن��ت أرافق وال��دي حينام قصي��دة الگعدة هي األس��اس فه��ي أش��به ب املح��ارضة لتوعية
كان ُي دع��ى إلقام��ة املجال��س لكل رادود  ،وهبا تظهر امكانيته عام��ة الن��اس يف أم��ور دينه��م
احلس��ينية يف البيوتات الواقعة وسيطرته عىل مس��امع مشاعر ودنياهم ،ل��ذا يمكننا القول إن
يف قض��اء اهلندي��ة ،وق��د اكتفى مستمعيه ،ويمكن له ذلك من قصيدة الگعدة تُغْ ني عن وجود
بالتعلي��م إىل املرحلة االبتدائية،

وكان وال��دي ه��و صاح��ب

الفض��ل األول يف اعتالئي املنرب،
الردة احلس��ينية
توج ُ
ثم ّ
هت إىل َّ

لتبي��ان ظالم��ة أه��ل البي��ت

عليهم الس�لام -مرة ونش��ـرفكرهم مرة أخرى.

ارتقي��ت املن�بر يف س��ن الثانية

عش��ـرة ،أي يف ع��ام 1946م يف

قض��اء اهلندي��ة ،وأول قصي��دة

قرأهت��ا كان��ت رثائي��ة بح��ق
املرحوم السيد مهدي القزويني
يف جمل��س فاحتته يف حملة ش��يخ

مح��زة يف قض��اء اهلندية يف ذلك
الوقت:

نشد للدار وأهل الدار عن عزها

ومعاليها

الغي به املحتوم هم ترجه
بدرها ّ

يرد ليها
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والش��اعر أبو فاطم��ة العبودي ،تده��ور صحت��ي يف الس��ن وات
اخلطيب يف بعض األحيان.
كيف كنتم ختت��ارون القصائد ،والش��اعر عبد األمري املرشدي ،األخرية كانت عائق ًا دون قيامي
و َم ن كتب لكم من الشع راء؟ والش��اعر مه��دي املرش��دي ،هبذه اخلدمة ال رشيفة.
القصي��دة ركن من األركان التي

هبا يس��تطيع ال��رادود أن يصل
إىل هدف��ه وهو بي��ان فضل أهل
البيت –عليهم السالم -وبيان

والش��يخ املرح��وم إب راهي��م كيف تصفون اخلدمة احلسينية
اهلنداوي .كام كنت أكتب بعض ببضع كلامت؟
املسته لاّ ت للقصائد.
العزة ،ومن خدمة
هي الشـرف و ّ
ال رادود احلسيني سفري دائم من اإلمام احلس�ين -عليه السالم-

مظلوميته��م فالكل�مات امل ع برِّ ة أجل قضيته .هل قرأتم يف مدن ينال اخلادم ما يتمناه يف حياته.
واملؤث��رة الت��ي ُت له��ب مش��اعر أخرى؟
أمني��ة أو ه��دف م��ازال أم��ام
ا ُمل ِ
نص تِ�ين ه��ي واح��دة م��ن ق��رأت يف كثري م��ن املحافظات األنظار؟
األدوات الفاعل��ة الت��ي البد أن منها بغداد و واس��ط والبصـرة ،أمنيتي ه��ي أن يتقبل اهلل تعاىل
تتوفر للخادم.
إضاف��ة إىل األقضي��ة والن واحي وأهل البيت-عليهم الس�لام-
قرأت لكث ٍ
ري من الشع راء منهم:
الش��اعر الكبري املرح��وم احلاج

كاظم منظور الكربالئي ،وكانت
القصيدة بحق القاس��م -عليه
السالم -والشاعر الشيخ هادي

القصاب من النجف وهو أكثر

ش��اعر قرأت له ،والشاعر عبود
غفلة ،والش��اعر الشيخ حسن
الع��ذاري م��ن احللة ،والش��اعر

صاحب ناجي س��امل ،والش��اعر
عبد احلسني الش��ـرع ،والشاعر
عب��د احلس�ين أبو ش��بع كاتب

(جس ��ام ياضن��ويت)
قصي��دة
ّ

التابعة لتلك املحافظات ،قرأت خدمتي طوال هذه السنني.
خ��ارج الع راق بع��د مغادريت إىل
كلم��ة توجهوهن��ا إىل الروادي��د
س��وريا ع��ام ( )2001بس��بب
الشباب؟
مضايق��ات الالنظ��ام البعث��ي،
للروادي��د الش��باب أق��ولْ ":
إن
حي��ث اعتقلت م��رات عديدة،
الع��زة والفخ��ر يف الدنيا
أردتم
ّ
كام ق��رأت يف الصحن الرضوي
واآلخ��رة عليك��م بالتع ُّل ��ق
ال رشيف يف مشهد املقدّ سة.
باإلمام احلسني -عليه السالم-
كن��ت أدأب عليه يف
لك��ن م��ا
ُ
واإلخالص يف خدمته ،وعليكم
كل عام هو ختام ع زاء طويريج
بال رتاث احلس��يني واالس��تفادة
يف ي��وم الع��ارش م��ن املح��رم يف
م��ن اجلي��ل الس��ابق يف خدمة
الصحن احلس��يني الش��ـريف،
املنرب احلسيني".
وق��د ب��دأت بذل��ك من��ذ س��نة
1965م وملدة مخسني عام ًا ،لكن
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أيام ُّ
التكي يف ذاكرة
الكربالئيني

• حسني عيل اجلبوري

وأيام ه
تعدُّ بس��اتنيُ ك ربالء من أش��ه ِر بس��اتني الع راق بزراعة أش��جار ال ُّت ّك ي ،وهو(الت��وت) ُ
ثامره يف منتصف ال ربيع حتى أوائ��ل الصيف .وأن واعه عديد ٌة ،وختتلف
قص�ير ٌة حيث تنضج ُ
شـرب باللون البنفسجي ،األمحر ،األسود،
طعومه تبع ًا لذلك ،فمنه األبيض ،املر ّق ط ،األبيض ا ُمل ّ
نسب إىل بالد الشام ويسمى( ُت ّك ي الشام) ومتتاز
والوردي .ومنه احللو ومنه احلامض ،ومنه ٌ
نوع ُي ُ
ثامره ُ
باحل مرة الش��ديدة ،فإذا نضجت صارت س��وداء وطعمها حامض ،و ُي س��تخدم عصريه يف
ُ
نوع ُي نس��ب إىل(اهلند) ويسمى( ُت ّك ي
صناعة الشرَّ بت الذي ُي س��مى(رشبت ُت ّك ي الش��ام) ومنه ٌ
هندي) ومتتاز ثمرته بالطول واللون األصفر املائل إىل ُ
اخلضـرة وشدّ ة احلالوة .ويأيت تجُ ّ ار الف واكه
إىل ك ربالء فيشرتون منه كميات كبرية ويصدروهنا إىل املحافظات التي تنعدم فيها زراعته.
أس��لم م��ن ِّ
كل العالجات التي من العوائل يف املحافظات القريبة من
ويس��تعمل ال ُت ّك��ي ملعاجلة اإلمس��اك وهو
ُ
الن��اس ع�لى تناول��ه َّ
ُف ُ
بل��ذةُ ،تطل��ب يف فص��ل الربي��ع لغ��رض كربالء املقدس��ة كالنجف أن تأيت إىل
يقب��ل
ُ
الطبية تنظيف األمعاء ،وقد كان هذا التقليدُ كربالء يف هذا املوسم للبقاء فيها ُمدَّ ة
و ُيكثرون من��ه وذلك خلواصه ّ
يف حتريك األمعاء ومعاجلة اإلمساك ،ش��ائع ًا بني الناس .وقد اعتادت كث ٌري عش��ـرة أيام من أجل إصالح أبداهنم
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اليابس��ة ،كام َّ
أن األجزا َء ا ُملهشّ مة من
الس��اق مكدّ ٌ
س��ة عليها دون أن جيرؤ
أحدٌ من الس��كان عىل استعامهلا ألي

ٍ
غرض كان لقدس��يتها عندهم .وتقع
هذه الشجرة يف بس��تان احلاج كاظم

امله��دي م��ن أهايل قرص األس��ايل كام

بتناول ث�مار التك��ي ،زع�ماً منهم أنه وق��د ش��اهدتهُ ا بح��دود أربعيني��ات
يذكر الرشقي يف كتابه أعاله.
ُيس��هل أمعاءهم ويخُ رج منها الورض القرن امل��ايض ،وكانت ملجأ لقوافل
ولكثرة أش��جار (التوث) يف كربالء
املسافرين ،لكنها ُقطعت فيام بعد.
(الرواسب).
فقد اس��تخدمت أوراق��ه لرتبية دودة
أش��جار الت��وت الت��ي حتم��ل الث�مار ك�ما اش��تهرت يف ناحي��ة ع�ين التمر
ال َق��ز ،فدخل��ت تربي��ة ه��ذه الدودة
ٌ
توثة أخرى باس��م( توثة عيل) نس��بة
يس��ميها البس��تانيون الكربالئي��ون
يف امل��دارس االبتدائي��ة كوس��يلة
( ُت ّك ّي��ة) أم��ا الت��ي ال حتم��ل الث�مار إىل اإلمام عيل -عليه الس�لام ،-وقد
م��ن وس��ائل اإليض��اح .وقد حدث
فيس��موهنا(توثة) بالث��اء ،ومتت��از ق��دَّ ر ُ
أه��ل املنطقة عمره��ا بقرن من
ذلك يف أربعيني��ات القرن املايض يف
َّ
بالضخام��ة واتّس��اع ُرقع��ة ظ ّله��ا ،الزم��ان .يق��ول طالب ع�لي الرشقي
وكن��ت آنذاك
(مدرس��ة الفيصلي��ة)
ُ
مت��ر هب��ا يف كتابه (عني التمر)( :وقد شاهدتهُ ا
و ُت��زرع ع�لى الط��رق الت��ي ُّ
تلمي��ذ ًا فيه��ا يف الص��ف اخلام��س
ٍ
ُ
اس�تراحة بنف�سي ال حي��اة فيه��ا) .ويبل��غ قطر
القواف��ل لتك��ون م��كان
ُ االبتدائ��ي ،حي��ث جل��ب األس��تاذ
جذعها
للمسافرين من َوعثاء السفر،
وأشهر جذعها مرت ًا ونصف ،ويبدو ُ
ُ
القدير املرحوم( جعفر حلمي) كمي ًة
توثة من هذا النوع هي( توثة املَدْ َور) وكأن��ه مف��روش ،ويالح��ظ الناظ��ر
م��ن بيض هذه الدودة وأفرد له غرف ًة
وتقع عند استدارة هنر ُ
احلسينية ،وقد أعالم�� ًا صغ�يرة بيض��اء ،وخيوط�� ًا
خاص��ة يف املدرس��ة ووضع��ه ف��وق
ِ
بط��ول العم��ر ّ
والضخامة ،وخصالت ش��عر ُمع ّلقة يف أغصاهنا
امت��ازت
ٍ
بش��غف
أوراق الت��وت ،وكنا نراقب
ُ
البي��ض ،وكي��ف نام إىل
كي��ف فقس
ٍ
َ
ُ
األوراق ،ثم
تق��رض
يرقات راحت

حتول��ت إىل رشان��قُ ،
وكن��ا نس��اعدُ ه
بجلب أغص��ان التوت م��ن ضفاف

األهن��ار الت��ي يزدح��م فيه��ا ش��جر

الت��وت ..وكان درس األحياء يطلق
عليه آنذاك(األشياء والصحة).
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آبار املياه يف مدينة كربالء
القدمية
• السيد عالء حسني أمحد آل طعمة

كان��ت آبار املي��اه يف مدينة ك ربالء عام الً مه ًام لس��دِّ احتياجات األهايل من املياه والس��يام عندما
تنحرس املياه وتتعرض مدينتهم إىل اجلفاف والظمأ يف م واسم معينة ،ولكن مع ذلك فإن كميات
املياه املستخرجة من اآلبار مل تكن كافية لسد حاجة أكثر األهايل ،لذلك كان وا حيصلون عىل املياه
من ضفاف األهنار القريبة من منازهلم كنهر احلسينية الذي كان يروي املناطق القريبة منه.
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استخدم األهايل يف حفر اآلبار آنذاك اآلب��ار العذبة فيت��م ختزينها يف ج رار فيعود حفره إىل قمر بني هاش��م أيب
املع��ول واملجرفة ،واس��تخدم وا أيض ًا فخاري��ة حملية الصنع ،ت�ترك بعدها الفض��ل العب��اس ( )والن��اس

بطانة خاصة بج��دران اآلبار لضامن يف الظل لتكتس��ب الربودة ،كام كان تت�برك به ك�ما أش��ار بذل��ك الرحالة
سالمتها ومحايتها من االهنيار ،وعاد ًة األه��ايل يس��تخدمون مي��اه اآلبار يف كارس��تن نيبور يف رحلت��ه إىل الع راق
ما تتكون هذه البطانة من األخشاب غس��ل (احلوش والطارمة) املرصوفة ومروره بمدينة ك ربالء املقدسة.

أو اآلج��ر (الطاب��وق) حي��ث يثقب بالطابوق أو الفريش.

أم��ا أش��هر اآلب��ار التي اس��تعملها

اجل��زء الس��فيل منه��ا ليس��مح للامء كانت بعض تلك اآلبار تقع بالقرب الس��قاؤون يف مدين��ة ك رب�لاء ه��و
بالتدفق من مصدره اجلويف إىل داخل من أب واب العتبات املقدس��ة ،حيث البئ��ر ال��ذي يق��ع يف (خان حس��ن
حتول فيام
البئ��ر ،وكان��ت عملية احلف��ر تأخذ يس��تخدمها املص ّل ��ون للوضوء قبل باش��ا) وهو املوضع ال��ذي ّ
وقت�� ًا طوي�ل ً
ا قد يص��ل إىل أس��ابيع أداء الف رائ��ض ،وهنال��ك آب��ار تق��ع بعد إىل احلس��ينية الطه رانية وحاليا

عدي��دة من أج��ل الوص��ول إىل املياه يف املغتس�لات اس��تخدمها األه��ايل تسمى بـ (احلسينية احليدرية) والتي

اجلوفية ،حيث جيم��ع احل ّفار األت ربة لغس��ل املوتى ،يف ح�ين تقع بعض تقع مقاب��ل باب الرج��اء يف الروضة

واألحج��ار من قعر البئ��ر ،ويضعها اآلب��ار ق��رب املس��اجد املنت�شرة يف احلسينية املطهرة.

يف دلو ،يس��حبه رفيق��ه الذي يوجد املدينة ،كان يس��تفيد منها األهايل يف أمهلت اآلبار يف مدينة ك ربالء واندثرت
خ��ارج البئ��ر ،ليفرغ��ه ويعي��ده إىل أوق��ات الصيه��ود وذلك النحس��ار بس��بب ادخ��ال ش��بكات وأنابيب

احل ّفار.

هنر احلس��ينية يف تلك امل واس��م  ،أما ومضخات امل��اء يف بداية ثالثينيات

توض��ع يف أعىل كل بئ��ر بكرة وحبل الس�� ّق اؤون فكان وا حيرضون املياه من الق��رن املن�صرم ،إذ ّإن أول من جلب
طويل غليظ وأخش��اب توضع فوق قاع هنر احلسينية ويعزى سبب ذلك ماكن��ة امل��اء يف املدين��ة ه��و املرحوم

البئر يس��تند عليها الدل��و ،ومعظم لالستفادة من خمزونه العذب.

ه��ذه اآلب��ار كانت تق��ع يف ركن من

السيد مرتىض آل ضياء الدين سادن

عم ��رو املدين��ة َّأن أب��ار ًا الروض��ة العباس��ية املطه��رة ،وكان
ويذك��ر ُم ِّ

أركان البيت ،وربام تشرتك يف بعضها أخرى مالصقة للس��قايات املوجودة مقره��ا يف حمل��ة ب��اب بغ��داد مقابل
بيوت عديدة ،و يكون املاء املستخرج يف املدين��ة كس��قاية أم الس��لطان قنط��رة أم حديب��ة ،ث��م كث��رت بعد
عب��د املجي��د وس��قاية احلافظ وعيل ذلك مش��اريع املياه يف مدينة ك ربالء
منها بارد ًا صيف ًا ودافئ ًا شتا ًء .

كانت مي��اه بعض اآلب��ار ماحلة ،لذا ش��اه ،حيث كان يلقى فيها السكر حتى أصبحت األسبلة واآلبار ت راث
كان��ت تس��تعمل يف الغس��ل وعىل لتحلي��ة مياهه��ا يف أي��ام الزي��ارات وتاريخ وصفحة من صفحات احلياة

وجه التحديد غسل القدور واألواين واملناسبات الدينية.

القديمة التي يتذكرها األجداد واآلباء

وبع��ض األغطية واملالب��س ،أما مياه أما البئر الذي يقع يف منطقة املخيم ويرووها لألبناء.
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حمطات كربالئية
طيور استوطنت القباب الذهبية

وحدة االرشيف

ل��ق��د حظيت م��دي��ن��ة ك��رب�لاء

املقدسة عىل مدى قرون عديدة
ٍ
جانب واف�� ٍر من زي��ارات
عىل

ال��رح ��ال��ة ال��ع��رب واالج��ان��ب،
ّ
دون
املسلمني وغ�يره��م ،فقد َّ

الرح الة كل ما حلظته
ه��ؤالء ّ
ع��ي��وهن��م م��ن دق��ائ��ق األم���ور
ِ
وج سامها  ،ونخص بالذكر هنا
اجل وانب التي ختص العتبات

زوار وع��م��ران
امل��ق��دس��ة م��ن ّ
أي يشء
وط��ق��وس وزي��ن��ة ،أو َّ

ُي لفت اإلنتباه ،فهذا الرحالة
كارستن نيبور يذكر مشاهداته

يف ك ربالء ،ومن طريف أخباره

ك��ث��رة ط��ي��ور احل�م�ام يف مشهد
اإلمام احلسني -عليه السالم-

ومساجد ك ربالء وعناية الناس
هبا ،حيث كانت تتجول ِّ
بكل

حر ّي ة وأم���ان ،وحتظى باهتامم

الك ربالئيني من خ�لال توفري

الغذاء هلا من احلبوب املختلفة.
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ُ
الرح الة رونالد ستون يف األط��ف��ال وامل��وال��ي��د مل��ن ينتظر ك��رب �لاء املقدسة ك��ان��ت تبني
ويذك ر ّ
أعشاشها يف األماكن العالية،
قب ة اإلمام مولود ًا جديد ًا.
مذك راته أنّ��ه شاهد ّ
ملذه بة وطائ��ر اللقل��ق كب�ير احلج��م ومنها املنائر وأب��راج الساعات
احلسني -عليه السالم -ا ّ
ملذه بتني وبرج الساعة ذو أرج��ل طويل��ة ،يبني َّ
عش��ه يف العتبات املقدسة ،وكذلك
واملنارتني ا َّ
ملذه ب ،وقد لفت انتباهه طيور ف��وق امل��آذن وأب راج نق��ل الطاقة لتوفر اجلو اآلمن هلذه األعشاش،
ا ّ
الرح الة لوجودها
اللقلق ال��ذي يقول أهنا كانت الكه ربائي��ة وقم��م النخي��ل حتى الحظها ّ

ترسح ومت��رح فوق برج الساعة واألش��جار العالية ،يقتات عىل بكثرة يف هذه األماكن ،ومتتع وا
احلرشات والضفادع والق وارض ،بالنظر إىل هذا الكائن اجلميل
بحرية.
متي ز ال���ذي أض���اف مج���ا ً
ال إىل مجال
وطائر اللقلق أو (اللگلگ) كام ويط�ير بارتفاع��ات عالية ،و ّ
يسميه العامة ،ويسميه البعض طي��ور اللقل��ق وجهته��ا أثن��اء هذه األماكن ،ولكن املالحظ يف
(درويش عيل) يف بعض مناطق هجرهتا ،يكس��وها ريش أبيض الوقت ال راهن ّأن طيور اللقلق
الع راق ،وهو طائر له خصوصية إلاّ اط راف اجلناحني فيكس��وها قد ندر وجودها وباتت ال ُت رى يف
ٌ
مدينة ك ربالء ومناطق أخرى يف
لون أسود.
النتشاره يف خمتلف قارات العامل،
ألنه من الطيور املهاجرة ،وقد ك��ان��ت ه���ذه ال��ط��ي��ور حتط الع راق وقد ُع زي السبب لكثرة
ودوي االنفجارات ،كام
حكيت عنه قصص وأساطري ال��رح��ال يف ك��رب �لاء يف فصيل احلروب
ّ
كثرية يف بعض أن��ح��اء العامل ،الشتاء واخلريف قادمة من أوربا يمكننا أن نقول َّأن الضوضاء

حتى قيل أن��ه جيلب ال��رزق وأفريقيا متفادية صقيع بعض وك��ث��رة امل��رك��ب��ات والضجيج
ويأيت معه باحلض ،وأنه جيلب البلدان ،فعند وصوهلا مدينة وانبعاث األدخنة إىل جانب ردم
الربك واملستنقعات التي كانت

حتيط ب��ك��رب �لاء وال��ت��ي كانت
توفر له الغذاء ال �لازم والبيئة

ذكر
املناسبة ،حتى مل يبقَ له ٌ
الرح الة وقصص
مدونات ّ
إلاّ يف ّ
طيور احلامم يف الصحن العبايس املقدس يف السبعينيات

الناس القدماء التي أصبحت
ت راث ًا يتناقله األبناء عن اآلباء.
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ق رّاء ومقرئون
القارئ

مهدي َّ
اجلراخ
• مصطفى احلمدان

بع��د أن عرجن��ا ع�لى ث ّل��ة طيبة كان اهتامم��ه من��ذ الصغ��ر ه��و يف املحاف��ل القرآني��ة الت��ي تعق��د

م��ن أس��اتذة الق��رآن الكريم يف ممارسة الرياضة ،ومطالعة الكتب يف مدين��ة اإلم��ام احلس�ين()
األع��داد الس��ابقة نذك��ر اليوم واملج�ّل�اّ ت ،ك�ما عم��ل يف حم��ل وخصوص�� ًا يف املحاف��ل القرآني��ة

مع ّل ًام آخ��ر من مع ّلم��ي القرآن خراطة ونقش اخلشب الذي كان املنعق��دة يف البيوت��ات الكربالئية
الكريم يف مدينة كربالء املقدّ سة يكس��ب منه قوت يومه ،واستمر والت��ي امت��ازت هبا مدين��ة الفداء

اجلراح
أال وهو القارئ األس��تاذ مهدي يف ذل��ك مدّ ة م��ن الزمن حتى عُدَّ كمحفل األس��تاذ ّ
مح��ادي ّ

الچراخ من احلرفيني يف هذا املجال.
عب��د عيل حممد صال��ح َّ
امل ّياح��ي ال��ذي ول��د يف مدين��ة انصب��ت اهتامم��ه يف تع ّل��م قراءة النقي��ب كل أس��بوع وداوم ع�لى
ِ
يكت��ف بذل��ك
س��ة حم ّل��ة ب��اب الق��رآن الكري��م بع��د أن بل��غ حض��وره ،ومل
كرب�لاء
ال��ذي يق��ام يف دار الس��يد كاظم

املقدّ

السالملة عام 1942م.
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األربعني من عم��ره فأخذ حيضـر فحسب بل حضـر أيض ًا يف حمافل

جانب من املحافل القرآنية يف مدينة كربالء املقدسة

قرآني��ة عدي��دة كانت تزي��ن هذه ومل يقتصـ��ر املحف��ل ع�لى ق��راءة حتّى يومنا هذا.

املدينة ،منها :حمفل يف دار الس��يد القرآن الكريم فحس��ب بل خت ّللته وق��د ذك��ر لن��ا امل ّياح��ي يف لق��اء

ث��م خاص يف  16آب  2016أنه كثري
حييى آل حييى ،وآخر يف دار السيد ق��راءة األدعي��ة األس��بوعيةّ ،
ثامر املوس��وي ،وحمفل األس��تاذ خيت��م املحف��ل بمجلس حس��يني االستامع إىل تالوات القارئ محُ ّمد
محود احلمريي الذي كان يعقد يف للخطيب السيد كاظم النقيب.

جامع اإلمام عيل(.)

صدّ يق املنش��اوي ،والق��ارئ أبو

اس��تمر املحفل يف عطائه متحدّ ي ًا العينني شعيشع ،والقارئ راغب

اكتسب معلومات وافرة يف قراءة الصع��اب الت��ي كان يفرضه��ا مصطفى غلوش ،والقارئ حممود

الوهاب ،فقرأ عىل طريقتهم
عرضه عب��د ّ
الق��رآن الكري��م مكّنته م��ن إقامة النظام البائد آن��ذاك ،وقد ّ
حمفل قرآين يف داره عام 1990م ،ذلك لالعتقال م��ن قبل جالوزة وقد وجه��ت له دع��وات عديدة

وش��هد املحفل إقباالً واس��ع ًا من البع��ث الغاش��م ،ك�ما أج�بر عىل الفتت��اح املجالس احلس��ينية التي
بالكف عن تق��ام يف دار احلاج ك�مال الص ّفار،
قبل املؤمنني كام اس��تعان بمع ّلمه توقي��ع مذكرة تلزم��ه
ّ
اجل��راح ،إقام��ة املحفل ،لكنّ��ه ورغم ذلك ودار الس��يد فخري زين��ي ،ودار
مح��ادي
األول األس��تاذ ّ
ّ
ّ
حسان أبو احلب.
واألس��تاذ عب��د الب��اري الكعبي ،عاد من جديد واس��تمر أس��بوعي ًا احلاج ّ
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أمثال تراثية
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لو بسرْ َ اجنيْ ..لو َّ
فذهب قو ُل ُه َم َثالً .
زيت السمسم
بالظ ْل َم ْة
َّ
ور  ..وا ْثنَي ْن ُه ْم
ي�ضرب للرج��ل يرجت��ل أعامله
فور ِك َف ْل َز ْر ُز ْ
املسمى(الشيرْ َ ْج) ،وقد كان هذا َع ْص ْ
ارجتا ً
ار ْة
ال ،فال َي ِز ُن األمور بميزان الس��ـراج يس��تعمل قبل نصف َط َّي َ
ُيرضب للكفيل غري املعروف،
احلكمة والص��واب ،فهو إ ّما أن قرن تقريب ًا.
أن وأصل��هَّ :
ُيرسف إرساف ًا يف عمله ،وإ ّما ْ
ال���ع���دول.
أن رجالً ج��اء إىل بيته وال���ش���اه���د غ�ي�ر َ
ارةْ) هنا تعني ّ
أن له قابلية
مس��اء ذات ي��وم ،فل��م جي��د ما
يقترِّ تقتري ًا فيه.
و(طي َ
ّ
السرِّ اج :ويدعى القنديل أيض ًاُ ،يس��تضاء به .فس��أل زوجته عن الطريان.
ه��و إناء تتصل فيه ٌ
فتيلة ،يوضع س��بب ذل��ك ،فقال��ت( :واهلل وأصل��هّ :
أن إعرابي�� ًا اس��مه

في��ه الزي��ت ،و ُتش��عل الفتيل��ة أبو فالن ،ال�سراج مالتنا ،البيه َ
ور) ج��اء إىل بغ��داد ونزل
(ز ْر ُز ْ
ري ْج) فقىض يف أحد خاناهتا ،فطالبه صاحب
فيس��تضاء ب��ه ،والزي��ت فتيله ،والبيه دهن ش َ
املس��تعمل يف ه��ذا الزوج��ان ليلته�ما يف الظ�لام .اخلان بأج��ور املبيت ،فا ّدعى ّ
أن
قت ،وأنه س��يدفع
الن��وع م��ن ويف الي��وم الت��ايل ع��اد الرج��ل نقوده قد سرُ ْ
الرساج إىل بيت��ه ومع��ه رساج جدي��د ،ل��ه األجور عن��د رجوع��ه ثاني ًة
هو

صاحب اخلان
فمأله بالزيت وأضاءه ،و وجد إىل بغ��داد .فرفع
ُ
األم��ر إىل الق��ايض ،فاس��تدعى
أن زوجت��ه ق��د اس��تصلحت
َ
الرساج القديم ،فجاءت به الق��ايض َ
ور) وطالب��ه إ ّم��ا
(ز ْر ُز ْ
ٍ
شاهد َعدول.
وأضاءت��ه أيض ًا .فقال بالدفع أو بكفالة
معو َد ْه ،وكان ين��زل يف اخل��ان نفس��ه
هلا( :ي��ا ْ
يب م��ن نفس القرية اس��مه
ما تعرفني شو ّيه أع��را ٌّ ّ

فور) فاستعان به َ
ور)
تدبري��ن حالنا؟! َ ..
ْ
(ز ْر ُز ْ
(ع ْص ْ

رد كفالة
يعن��ي لو بسرْ َ اج�ينْ ..لو ليكفله ،ولكن القايض َّ
َّ
(ع ْصف��ور) لع��دم وج��ود حمل
بالظ ْل َم ْة!!) ..
َ
ٍ
فور ِك َف ْل
ثابت له ،وق��الَ :
(ع ْص ْ
ارةْ)
ور  ..وا ْثنَي ْن ُه ْم َط َّي َ
َز ْر ُز ْ
فذهب قو ُل ُه َم َثالً .
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أضواء على تراث كربالء
م َّثل النائب أمحد الوهاب -1883

1946م مدينت��ه كرب�لاء ألرب��ع
دورات انتخابي��ة ،فق��د م ّثله��ا يف

الدورة االنتخابية الثانية (-1928

 ،)1930ال��دورة االنتخابي��ة

الثالثة (،)1932-1930الدورة

االنتخابي��ة الرابع��ة (-1932

 )1934وال��دورة االنتخابي��ة
ا لتا س��عة ( ، )1 9 4 3 -1 9 3 9
الوهاب نائب ًا نش��يط ًا
وكان أمح��د ّ

طامل��ا ش��ارك ودافع ع��ن مطالب

وحق��وق العراقيني عام��ة وأهايل
مدينت��ه خاص��ة .وس��نورد بعض ًا
م��ن مواقف��ه ونش��اطاته يف جملس

الن��واب ع�لى س��بيل الش��اهد ال
للحرص واإلستقصاء

فف��ي االجت�ماع االعتيادي لس��نة

 1930ويف اجللس��ة اخلامس��ة

والعرشي��ن منه داف��ع النائب أمحد
الوهاب عن حق��وق تجُ ّ ار التمور
رافض�� ًا الزيادة يف رس��وم الداللية

عليها  ،ففي حني كان س��عر الطن
( 100روبية) مل تكن هناك رسوم

وعندما انخفض س��عر طن التمر
إىل( 15روبية)
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مواقف النواب الكربالئيني
يف الربملان العراقي
النائب أمحد الوهاب أمنوذجاً
• إعداد :هيئة التحرير

أوجب��ت احلكومة قان��ون دفع من االجتامع االعتيادي لس��نة إنش��اء ج�سر ف��أرض بدعاماته

رس��وم الداللي��ة ،وه��ذا برأيه  ،1931وأثناء مناقش��ة قانون الفيضان.

ظل��م كب�ير للفالح�ين ،وكرر البلدي��ات لس��نة  ،1930قال ويف االجت�ماع غ�ير االعتيادي
أمحد الوهاب طلبه يف اجللس��ة الوه��اب أن ه��ذا القانون جاء لس��نة 1933م ويف اجللس��ة

األربعني م��ن نف��س االجتامع رضبة قاضية عىل حقوق األمة التاس��عة ع�شرة من��ه ،وأثن��اء
بإعفاء املزارعني وامللاّ كني من وس��الب ًا حلقوقها املكتس��بة منذ مناقشة ميزانية مديرية الزراعة،
رسم الداللية عىل التمور بسب س��نني عديدة ،وأن م��ا جاء يف سأل النائب أمحد الوهاب عن
الضائق��ة الش��ديدة وانخفاض قول نائ��ب بغداد الرويش��دي إج��راءات احلكوم��ة إلنج��از

أن األم��ة ليس��ت ذات كف��اءة م�شروع (ب��ازول كرب�لاء)
األسعار.
ٌ
خمالف وهل خصص��ت امل��ال الالزم
ويف اجللس��ة الرابعة والس��تني النتخاب رئيس البلدية
م��ن االجت�ماع االعتي��ادي للحقيقة.

إلنج��ازه ،ثم طال��ب احلكومة

لس��نة  ،1930وأثناء مناقش��ة ويف اجللس��ة الع��ارشة م��ن بتعدي��ل قانون ال��ري ألنه عىل

الز ّراع".
الئحة قان��ون تصديق معاهدة االجت�ماع غ�ير االعتي��ادي حد قوله" :حيف عىل ُ
الصداقة ب�ين العراق واحلجاز لس��نة 1933م ،وأثناء مناقشة ويف ظ��ل ت��ر ّدي األوض��اع
ونج��د ،اس��تفهم النائب أمحد تقرير جلنة األمور املالية بش��أن الصحي��ة ،ويف االجت�ماع غ�ير

الوهاب ع��ن املنهوب��ات التي املرس��وم رق��م ( )75لس��نة االعتيادي لس��نة 1933م ويف
أخذه��ا جي��ش اإلخ��وان من  1932املتع ِّل��ق بإضاف��ة مبالغ اجللسة اخلامسة والعرشين منه،

وجه النائب أمحد الوهاب أنظار
القبائ��ل العراقي��ة ومن كربالء إىل ميزانية السنة  1932املالية،
ّ
ع�لى وجه اخلص��وص ،فأجابه اعرتض النائب أمحد الوهاب ،احلارضي��ن يف جمل��س النواب

َّ
ن��وري الس��عيد ّ
ب��أن األس��باب املوجب��ة هل��ذا إىل وج��وب اهت�مام احلكوم��ة
أن إبن س��عود
وتط��رق الوهاب إىل
وتعهد املرسوم غري كافية وليس هناك بالصحة،
قد اعرتف باملنهوب��ات
ّ
َّ
بتعوي��ض املتضـرري��ن بمبل��غ من مربر إلعط��اء التعويضات مرض املالريا الذي أخذ يفتك
ثالثني إلف باون.

إىل رشك��ة (جكس��ن) ،الت��ي بالس��كان ،دون وج��ود طبيب

ويف اجللس��ة الثامنة واخلمسني تعاق��دت م��ع احلكوم��ة ع�لى أو مستش��فى ،وكرب�لاء الت��ي
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يبل��غ عدد س��كاهنا(  40ألف) ألن النج��ف وكرب�لاء كانت��ا طل��ب النائ��ب أمح��د الوهاب
نس��مة لي��س فيها طبي��ب عدا تض�مان املراق��د املقدس��ة التي احلديث م��رة أخرى واس��تمر
طبيب واحد ي��دور يف البيوت كان��ت َّ
حم��ط اهت�مام الكثري من ع�لى إرصاره ب��أن األوق��اف مل

بغي��ة اس��تحصال الدراهم من املس��لمني يف الع��راق والع��امل ،ترصف س��وى جزء بسيط من
الطبقة العلي��ا ،وتبقى الطبقتان والدول��ة العراقية احلديثة قليلة املبل��غ الذي ُق��دِّ م من املتربعني
الوس��طى واألدن��ى حمرومتان االهتامم بإعامرها مع أهنا كانت وهو ما يع��دُّ عيب ًا ع�لى مديرية
من اخلدمات الصحية.

جتلب واردات كب�يرة للخزينة األوقاف.

وذك��رت جريدة الع��امل العريب العراقية ،ففي اجللس��ة السابعة وبع��د م��رور أكثر من س��نتني،
مداخلة النائ��ب أمحد الوهاب واخلمس�ين م��ن االجت�ماع ج��دد النائ��ب أمح��د الوه��اب

يف جمل��س النواب والتي طالب االعتيادي لسنة  1930تساءل س��ؤاله حول املوضوع نفس��ه،
فيه��ا احلكوم��ة أن تدق��ق يف النائ��ب أمح��د الوه��اب قائالً  :وذل��ك يف اجللس��ة الثالث�ين
التقرير الصحي املرفوع من قبل "ملاذا مل هتت��م مديرية األوقاف من الدورة االنتخابي��ة الرابعة
رئيس صح��ة كرب�لاءّ ،
لتطلع العامة بتعمري العتبات املقدسة املنعق��دة بتاري��خ  17حزيران

عىل كث��رة األمراض املوجودة ،ومل ترص��د يف ميزانيته��ا مبلغ�� ًا  ،1933وطال��ب املس��ؤولني

ولتعل��م درج��ة انتش��ار مرض يمك��ن به إصالح م��ا هتدم من باإلجاب��ة ع��ن س��ؤاله ال��ذي

املالري��ا حي��ث َّ
أن اإلصاب��ات هذه املواقع املقدسة" ..فأجابه كرره أرب��ع مرات قب��ل ذلك،
هذا الش��هر بلغت تسعة آالف وزي��ر املالية رس��تم حي��در بأن راجي�� ًا م��ن رئي��س ال��وزراء،
إصاب��ة ،فتس��اءل الوهاب هل احلكوم��ة تش��عر بمس��ؤوليتها أن ينه��ي قضي��ة مئذن��ة اإلمام
اس��تفز ه��ذا الرق��م احلكوم��ة جتاه املراقد املقدس��ة ،وستقوم احلس�ين-عليه الس�لام -ويف
ومديري��ة الصحة العامة ،وهل بتعمريه��ا ولن ترتكه��ا عرضة اجللس��ة نفس��ها تطرق النائب

فتش��ت ع��ن أس��باب امل��رض للهدم.
واهتمت بمكافحته.

إىل خمصص��ات الش��مع إىل

ويف اجللس��ة نفس��ها وأثن��اء مرقدي اإلمام احلس�ين وأخيه

أم��ا قضاي��ا األوق��اف ف��كان املذاك��رة ح��ول الئح��ة قانون أيب الفض��ل العب��اس (عليه�ما
اهتامم نواب كرب�لاء هبا كبري ًا ،ميزانية األوقاف لسنة  ،1931الس�لام) وقدره��ا ()300
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روبية ،وقد رفعت من امليزانية ،مبل��غ ( )7آالف دين��ار إعان��ة لبع��ض املتن ِّفذي��ن من ش��يوخ
وتساءل مستغرب ًا هل باإلمكان للعتب��ات املقدس��ة ،غ�ير َّ
أن العش��ائر الذي��ن يأخ��ذون

ترك مرقد اإلمام احلسني مظل ًام األوقاف س��حبت منه��ا ثالثة (اخل��اوة) م��ن الن��اس ،نظ�ير
خصوص ًا وأن األموال املقدّ مة آالف دين��ار لس��د العج��ز ،مرورهم من مناطقهم.

هي من املتربعني واملحسنني.

أم��ا مدير األوق��اف فق��ال َّ
إن م��ن خ�لال تتبعنا ملطالبات

ويف اجللس��ة الثاني��ة واألربعني (التعم�يرات) أصبحت عائدة النائب أمح��د الوهاب خالل

من االجتامع االعتيادي لس��نة إىل وزارة األش��غال ،والثالث��ة حياته الربملانية عىل مدى أربع

 ،1941اع�ترض الوه��اب آالف دين��ار ُرص��دت لس��د دورات انتخابية رأينا أهنا ال
عىل ط��رح نائب بغ��داد توفيق الدَّ ي��ن ألن العتب��ات املقدس��ة ختتلف كثري ًا ،ورأينا يف ذات
الس��ويدي إللغ��اء األوق��اف َمدينة إىل الكهرباء.

ال��وق��ت تقاعس احلكومات

َّ
وذك��ره بالالئحة الت��ي قدمها ومل يقتن��ع النائب أمحد الوهاب امل��ت��ع��اق��ب��ة يف تغيري ال��واق��ع
ا" :لق��د الصحي َ
قبل ذلك رش��يد عايل الكيالين بتل��ك اإلجاب��ة قائ�ل ً
واخلدمي ،ويمكن أن

وقص��د فيه��ا إلغ��اء األوقاف أج��اب املدي��ر ب��أن العتب��ات يكون السبب يف ذلك هو عدم
وما ص��درت من فتاوى خمالفة املقدسة َمدينة لدائرة الكهرباء وج��ود االس��ت��ق��رار السيايس

ملا جاء به م��ن خمتلف املذاهب واحل��ال يف كل س��نة يرص��د ورسعة تبدل احلكومات والتي
اإلسالمية ،واسرتس��ل قائالً  :مبلغ هل��ذه اجلهة ،فه��ذا الدَّ ين بلغت منذ عام  1932وحتى
"إن األوق��اف ال ُتلغى ما دام من أين أتى؟! وملاذا مل تس��جل عام  )12( 1945وزارة  ،مما
هذه املبالغ يف امليزانية بأهنا دين أ َّثر سلب ًا عىل مناهج اإلصالح
القرآن موجود ًا." ..
وس ِّجلت عىل أهنا إعانة".
ك�ما دار جدل آخ��ر بني النائب
ُ

وال��ت��خ��ط��ي��ط االج��ت�ماع��ي

أمح��د الوهاب ومدير األوقاف كام كان للوهاب دور يف الدفاع واالق���ت���ص���ادي وال��ص��ح��ي
رؤوف الكبي�سي حول ميزانية ع��ن احلري��ات العام��ة ،فف��ي والتعليمي ،إذ عملت كل

األوق��اف وم��ا ت��م ختصيص��ه اجللسة السابعة عرشة املنعقدة وزارة عىل إلغاء مناهج الوزارة
للعتب��ات املقدس��ة ،فالنائ��ب بتاريخ  21أيار  ،1933طالب التي سبقتها.
يق��ول أن احلكوم��ة رص��دت بتحري��ر الناس م��ن عبوديتهم

�شعبان 1438هـ الغا�ضرية 123

كربالء وتوابعها يف تقارير
جملة لغة العرب وأخبارها ()1931 - 1911

أ.د .صباح مهدي رميض القرييش
جامعة بغداد

كلية الرتبية للعلوم األنسانية
أبن رشد

تابعت جملة لغة العرب يف تقاريرها وأخبارها نشاطات املدن الع راقية املختلفة،

إذ بينت تأرخيها وت راثها ومقومات البناء االقتصادي واالجتامعي فيها ،ومنها

مدينة ك ربالء وت وابعها ،فتنوعت موضوعاهتا بني التقارير والدراسات واألخبار،
وق��د أظهرت املجلة اهتامم ًا غري مسبوق بدراسة التأريخ املحيل ،فقدمت
معلومات غزيرة عن مدينة ك ربالء املقدّ سة كرست هلا املجلة موضوعات وتقارير
عديدة ،وكان يكتب يف هذه املجلة أساطني اللغة واألدب والفكر والتأريخ واآلثار،

واملتخصصون يف قضايا الرتاث.

كالتعاب�ير املوج��ودة يف أزق��ة بغداد عدد ًا من الغرباء ،وقصور ًا ش��اهقة
التقرير االول
س��فرة عامنوئي��ل فت��ح اهلل وأغلب املدن العثامنية)) ،ويس��تمر ودور ًا ق��وراء وأهن��ار ًا جاري��ة ورياض ًا
يف س��ياق الوص��ف بالق��ول ((عند غ ّن ��اء وأش��جار ًا كثيف��ة ،وخالصة
عامنوئيل اىل كربالء
يق��ول الكات��ب يف جمل��ة لغ��ة دخولن��ا املدين��ة ،نزلن��ا ضيوف ًا عىل الق��ول وجدن��ا كربالء م��ن أمهات
التجار يف املدينة ويدعى السيد م��دن الع��راق ،إذ َّ
أن ثروهتا واس��عة
العرب عامنوئيل فتح اهلل عامنوئيل أحد ّ

يف تقريره ع��ن مدينة كرب�لاء التي صالح السيد مهدي ،الذي أعدَّ لنا وجتارهت��ا فائق��ة وزراعته��ا متقدمة،
زاره��ا يف بداي��ات ش��هر ت رشي��ن من��ز ً
ال نقي��م في��ه ملدة يوم�ين ،ويف وصناعته��ا رائج��ة الش��هرة ،وب�لا
((منظ��ر املدين��ة الليلة األوىل خرجنا ملشاهدة املدينة ش��ك أن بع��ض ص ّن اعه��ا يفوقون
األول ع��ام :1911
ُ
ٍ
بمقاه عدة حس��نة ال رتتيب َم َه رة صن��اع بغداد بكثري ،والس��يام
س��ي ام كربالء فمررنا
ي�سر
َ
ُّ
الناظر إليها وال ّ
امع يف والتطري��ز والنق��ش واحلفر عىل
اجلديدة ،فهي ذات ش��وارع واسعة والتنس��يق ،وش��اهدنا فيها ج و َ
وح سن الصياغة
فس��يحة جتري فيه��ا الري��اح جري ًا فيح��اء ومس��اجدَ وتكاي��ا بديع��ة املعادن والتصوير ُ
ُ
َ
حي��ول دوهن��ا البن��اء والتصمي��م وفن��ادق ت��أوي والرتصيع وتلبيس اخلش��ب خشب ًا
حائ��ل
مطلق�� ًا ،ال
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أثمن وأنفس عىل أش��كال ورس��وم إىل عهد مدحت باشا)).
بديعة عربية وهندية وفارسية)).

ق��در الكات��ب ع��دد س��كان

الرشيفة.

وق��دم الكاتب عرض�� ًا لطبيعة

ويس��تمر الكات��ب يف وصف��ه كرب�لاء آن��ذاك (ع��ام  )1911بنحو أس��واق مدين��ة كرب�لاء وق��ال ((إن

للمدين��ة ،وهن��ا يس��تعرض م��ا (مائة ومخس��ة آالف) نسمة ،منهم( فيه��ا صناع��ات بديع��ة أغلبه��ا
التبعي ��ة العثامني��ة تش��اكل بضائع بالد فارس والسيام
ش��اهده خارج املدين��ة ويع ِّل ق عىل  25ألف�� ًا) م��ن
َّ
عذب و( 60ألف ًا ) م��ن اإلي رانيني وبعض الط��وس الصغ�يرة والكب�يرة م��ن
هنر احلس��ينية ،بقوله ((فامؤه
ٌ
ف رات ومنه يرشب الس��كان ،ولكن األجان��ب خمتلفي العن��ارص ،و(  20النحاس األصفر ،وهناك س��لعة ال
الزوار والغرب��اء ال وافدين ت راه��ا إلاّ يف أس��واق كرب�لاء واملدن
نس��بة املياه في��ه تنض��ب يف وقت ألف�� ًا) من ّ

فتحرج الصدور إليه��ا م��ن الديار البعي��دة ،وليس املقدس��ة ،وهي (ال�ترب) املصنوعة
القيظ (الصي��ف)
ّ
وتضيق النفوس ويغل��و ثمن املاء ،فيه��ا م��ن النص��ارى ولك��ن فيها من الطني املأخ��وذ من تربة كربالء،
لذل��ك يضط��ر أغلب األه��ايل إىل ع��دد ًا م��ن اليه��ود ،وأش��ار إىل َّ
أن وهي عىل أشكال مربعة ومستديرة
الزوار يقصدون كربالء لزيارة مرقد ومستطيلة ُي صىل عليها).
حف��ر اآلب��ار والبح��ث ع��ن املياه
ّ
العذبة للرشب ،وه��ي دون ماء هنر اإلمام احلس�ين وم راقد الشهداء من

وتوج��د يف أس��واق املدين��ة

احلس��ينية عذوب��ة ،لذل��ك تنت�شر آل بي��ت األمام احلس�ين وأصحابه خمتلف أن��واع العطاريات والبخور،

األم راض وتفشو بينهم كاحلميات -علي��ه وعليهم الس�لام أمجعني ،-وق��د جلب إىل أس��واقها من أماكن

واألم راض ال وافدة ،لذا فإن احلكومة ثم يصف طبيعة البناء عىل رضيح خمتلفة م��ن إي��ران واهلن��د وغريها،
جي��ب أن تتدخ��ل لتقدي��م احللول اإلمام م��ن املآذن والقباب وهي من فض الً عن وجود الزعف ران اخلالص
اآلجر القاش��اين ومغشاة بصفيحة من ِّ
كل شائبة ،بحيث ال جتد مثله
واملعاجلات)).
ويعود الكاتب إىل وصفه ويذكر من الذه��ب اإلبريز ،وفيه س��اعتان يف بغ��داد ،وخيت��م الكات��ب مقال��ه
((يف كرب�لاء مستش��فى عس��كري ًا كب ريت��ان دقاقت��ان وضع��ت كل ع��ن مدينة كربالء بذكر تقس��يامهتا

برج ش��اهق ،ثم اإلداري��ة فيذك��ر ،أهن��ا حتت��وي عىل
ودار حكوم��ة (رساي) وثكن��ة جند واحدة منه�ما عىل ٍ
مح امات كثرية ودار برق وص��ف مرقد أيب الفض��ل العباس ثالث��ة أقضي��ة ،ه��ي مرك��ز كربالء
وصيدلي��ة و ّ
س��بع
وبري��د ًا وبلدية وقي رسي��ات عديدة- ،عليه الس�لام -فقال فيه مئذنتان واهلندية والنجف وتوزع عىل
ِ
اح ثالث منها يف مرك��ز القضاء
وفيها قنصلي��ة إنگليزية ،والوكيل وس��اعتان كب ريت��ان ع�لى الص��ورة ن��و ٍ

الرح الي��ة و ش��فاثه
مس��لم وأغلب رعيت��ه إنكليز من املتق��دم ذكرها ووصفه��ا ،ويضيف واملس��يب و ّ
ٌ
رويس يف وصف��ه َّ
أن هن��اك أبني�� ًة قديم��ة وواح��دة يف اهلندي��ة والكف��ل ويف
قنصل
اهلنود ،وفيها كذل��ك
ٌّ
ضي قة من الش��وارع واألس واق النجف الكوفة والرحبة والتاجية.
وهو مس��لم كذلك م��ن القوقاف وأز َّقة ّ

(قوقاز) ،وه��ذا الوصف ترتقي فيه وال س��يام القريب��ة م��ن األرضح��ة
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أضواء على تراث كربالء

َ
نـــة أبوا ُبها
للج َّ

العت َبة ُ
باب َّ
ينبيـــة يف َ
ينية َّ
ُ
احل َس َّ
املقدسة
الز
َّ
حمم د ّ
العطار
• َّ

َّ
مرت عىل آل بيت
لعل تلك الربوة كانت ومازالت شاهد ًا عىل الفاجعة األليمة التي َّ
النبوة -عليهم أفضل الصالة و السالم ،-ولع َّل ها كانت شاهد ًا عىل سنابك خيول
الظلم والعدوان حني وطأت صدر احلقيقة لتعفي أثرها .ولكن هيهات ،فاحلقيقة
وسمو ًا إىل يوم القيامة.
تأبى إلاّ جتدد ًا
ّ

تلك ال ربوة أو ذل��ك التل الذي ذلك املصـرع ،الذي أصبح مهوى هل��ذا الضـريح امل��ل��ك��ويت ال��ذي
اكتسب رشف اسمه م��ن اسم أفئدة املؤمنني.

أصبح مقصد املاليني بمختلف

ٌ
ٌ
اب م��ن جهاته
م���آذن
م��ه��ي��ب،
ب��ن��اء
العقيلة زينب -عليها السالم-
وق��ب��ة من جنسياهتم أب����و ٌ
ٌ
ٌ
مي ٌ
كل منها باسم يميزه
حني
ْ
وقفت عليه لتشاهد مصـرع الذهب اإلبريز تدور حوهلا األقامر األربعُ ،س َّ
ملوضع عن غ�يره ،ولعل أحدها قد أخذ
أخيها املظلوم ،عندما هوى من والشموس ،فلم يعد هذا ا
ُ
عىل ظهر ج واده لتستقبله رمضاء ق رب ًا ،بل ِق بلة للمؤمنني ومقصد ًا اسمه من موقعه املقابل للمقام
ك ربالء ،ش��اء اهلل تعاىل ْ
وحمج ًا للثائرين ،تزدحم اخلالد والتل الشاهد لوقوف عقيلة
أن يبقى للعارفنيّ ،

ش��اه��د ًا ع�لى اخ��ت�لاف العصور ،عنده األك��ف بالدعاء ،وتنحني بني هاشم –عليها السالم -يوم
ِّ
عاشوراء  ،أال وهو باب الزينبية،
بالذل الرقاب.
وتقادم الدهور ،ليحكي قداسة عنده
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أقل بقليل ،لذا يعدُّ من األب واب
الصغرية قبل التوسعة األخ�يرة

التي شهدهتا العتبة املقدسة.

يقع ه��ذا الباب ضمن إي��وان يف
ج��دار السور اخلارجي للصحن

الشـريف ،وه��ذا اإلي��وان بشكل
قب ة من األعىل ،ومق رنص
نصف َّ
يف ب��ع��ض أض�ل�اع���ه وم��غ��ل��ف

ب��ال��ك��ايش ال��ك��رب�لائ��ي ،وتعلو
اإلطار اخلشبي للباب كتيبة من

الكايش الك ربالئي األزرق كتب
عليها بخط الثلث قوله تعاىل :
وت َأ ِذ َن ُ
﴿فيِ ُب ُي ٍ
اهلل َأ ْن ُت ْر َف َع َو ُي ْذ َك َر

اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه ِف يها بِا ْل ُغ دُ ِّو
ِف َ
يها ْ
اآلصال * ِر ٌ
ِ
جال ال ُت ْل ِه ي ِه ْم تجِ َار ٌة
َو
صورة حديثة لباب الزينبية يف العتبة احلسينية املقدسة

فبحسب امل��ص��ادر التارخيية َّأن الزائرين.

ب��اب الزينبية ي��ع��ود ت��ارخي��ه إىل
القرن الثاين عشـر اهلجري .ويذكر

األستاذ سعيد رشيد زميزم وجود

مدرسة للعلوم الدينية إىل جانبي
باب الزينبية آنذاك تسمى املدرسة

الزينبية ،فكان الباب خمصص ًا

لدخول وخروج طلاّ ب العلم إىل
املدرسة ،إىل جانب دخول وخروج

الص ِ
الة
َوال َب ْي ٌع َع ْن ِذ ْك ِر اهللِ َوإِقا ِم َّ
الز ِ
َوإِ ِ
كاة يخَ ا ُف َ
ون َي ْوم ًا َت َت َق َّل ُب
يتاء َّ

وب َو َ
ِف ِ
��ص��ار﴾ سورة
األ ْب
يه ا ْل ُق ُل ُ
ُ
فباب الزينبية هو الباب األخري
النور ،اآليتان  36و .37
م��ن أب���واب الصحن احلسيني
َّ كام ُك تب باخلط الكويف عىل هذا
الشـريف العشـرة ،حيث أن
اإلي وان عبارة باب الزينبية ،وكتب
باب القبلة هو أوهلا ثم يبدأ العد
حتت ه��ذه العبارة تاريخ إكساء
عكس دوران عقرب الساعة،
واجهة الباب بالكايش الك ربالئي،
يقع يف اجلهة الغ ربية للصحن
عام 1426هـ  ،ثم تعلو قمة قوس
خشبي ذو
الشـريف وه��و ب��اب
ٌّ
اإلي��وان كتيبة أخرى من الكايش
مصـ راعني ،يبلغ عرضه م رتين أو
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قب ة حتيطها املق رنصات
الك ربالئي األزرق ،كتب عليها ال��ن��ور :اآلي��ة ( )36وإىل جانبها نصف َّ
من ج وانبها وهي مغ َّلفة بالكايش
تعاىل:و ُق ْل َر ِّب وضعت مطرقة باب نحاسية.
وبـخط الثلث قوله
َ
دْخ َل ِص ٍ
َأ ْد ِخ ْلنِ ي ُم َ
دْق َو َأ ْخ ِر ْجنِ ي وعىل أعىل املصـ راع األيسـر للباب الك ربالئي املنقوش .كام تضيف

دْق َو ْاج َع ْل ليِ ِم ْن َل دُ ن َ
مخُ ْ َر َج ِص ٍ
ْك
ُس ْلطان ًا َن ِ
��ص �ير ًا﴾ س��ورة اإلرساء،
اآلي��ة ( .)80ثم ييل ه��ذه اآلي��ات

املباركة نشـرة ضوئية أعىل جدار

وضعت عبارة باب الزينبية ،تليها طريقة إن��ارة ال���رواق جلامله هبا ًء
نقوش وزخارف ُخ ّطت يف وسطها أكثر.
اآلي��ة الكريمة﴿ :فيِ ُب �� ُي ٍ
��وت َأ ِذ َن اليوم وبعد توسعة احلائر احلسيني
ُ
اس ُم ُه﴾ الشـريف متت توسعة الباب من
اهلل َأ ْن ُت ْر َف َع َو ُي ْذ َك َر ِف َ
يها ْ

الصحن الشـريف وضعت يف سورة النور :اآلية ( )36ويف جانبها مرتين إىل ثالثة أمتار ونصف املرت
املايض القريب كتب عليها عبارة مطرقة باب نحاسية كاملوجودة وتم اكساؤه بالكايش الك ربالئي
(السالم عليك يا أخا احلوراء ).

عىل امل رصاع األيمن.

املزخرف مع املحافظة عىل ط راز

أما الباب اخلشبي ،فعىل الرغم أما الرواق الداخيل لباب الزينبية النقوش والزخارف املتبعة يف بناء

من صغره إلاّ أنه كـباقي أب واب فهو يمثل عمق س��ور الصحن احلرم املقدس ،كام أصبح الباب
ومكي ف ًا
جمه ز ًا
الصحن األخ���رى مصنوع من اخلارجي ،و يبلغ طوله ( )9أمتار
قبوا (رسداب ًا) َّ
يضم ً
ُّ
َّ

خشب الصاج البورمي املعروف تقريب ًا ،يبلغ عرض هذا ال��رواق الستقبال الزائرين إضافة إىل سالمل

بجودته ومتانته ،تز ّي ن واجهته عند ال��ب��اب اخلشبي ( )2مرت ومصاعد كه ربائية وط وابق عديدة
تضم أجنح ًة وغ��رف�� ًا خصصت
ال��ن��ق��وش و ال��زخ��ارف النباتية و( )3أمتار تقريب ًا عند منتصفه
ُّ
البديعة املن ّفذة بطريقة النحت ويعود إىل ( )2مرت عند هنايته ،أي بعضها كأقسام إدارية ،مع قاعات
اليدوي ،وقد كتب أعىل املصـ راع عند بلوغ الصحن ا َّ
ملرشف ،وهذا كبرية مكيفة وجمهزة بكل وسائل

األيمن مكان صنع الباب وهي الرواق مغ َّلف بالكايش الك ربالئي ال راحة للزائرين.

دول���ة البحرين وت��اري��خ صنعه املنقوش ب��ال��زخ��ارف البديعة و أما الباب اخلشبي القديم فقد تم

1291ه��ـ ومن ثم تليها النقوش األل وان الزاهية.

نقله إىل خمازن العتبة املقدسة ليتم

والزخارف وقد كتب وسط هذه أما سقف الرواق فهو عبارة عن عرضه يف متحف العتبة احلسينية

مقوس ومغ َّلف بالكايش اجلديد.
ال��ن��ق��وش و ال��زخ��ارف النباتية إي��وان ّ
اجلميلة اآلية الكريمةُ ﴿ :ي َس ِّب ُح الك ربالئي املنقوش بالزخارف
ِ
اآلص��ال﴾ سورة اجلميلة ،ويف وسط سقف الرواق
َل ُه ِف يها بِا ْل ُغ دُ ِّو َو
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حنو املنظومة الرتاثية
• أمحد فاضل حسون

يعد ال �تراث الثقايف ألي��ة مدينة تعطي إحساس ًا باهلوية واالستم رارية عىل ما يبدو أننا بحاجة كبرية إىل
ِّ
وتشكل حلق َة وص��لٍ ب�ين امل��ايض الشعور باملسؤولية جتاه ت راثنا الثقايف
وذاك���رهت���ا ال��ش��ع��ب��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة
واإلنسانية ،جز ًءا مه ًام من هويتها ،واحلارض اتصا ً
َّ
نتمك ن من
والفكري وامل��ادي ،كي
ال باملستقبل.

متييزا هلا عن باقي امل��دن ،لذا فإن
و ً
توثيقه ومحايته من الضياع والنسيان
ه��و م��ن امل��ه��ام األس��اس��ي��ة التي
يضطلع هبا أبناء البلد ،السيام إذا
كانت املدينة من املدن املهمة ذات
املمي زات اخلاصة مثل مدينة ك ربالء
املقدسة بطابعها الروحي واملعنوي
املتم ِّثل بوجود امل راقد املقدسة ،وعليه
الجمال إلمهال هذه اهلوية كي ال تفقد
خصوصيتها التي متثل عام الً مه ًام
يف احلفاظ عىل التنوع الثقايف فيها.
ففهم الرتاث الثقايف للمجتمعات
املحلية املختلفة يساعد يف احل وار
ويشجع عىل االح رتام
بني الثقافات
ِّ
املتبادل لطريقة عيش اآلخر ،ذلك
ّإن أش��ك��ال التعبري املنبثقة عن
الرتاث الثقايف داخل كل مدينة قد
تكون خمتلفة عن األخرى من حيث
امل��ض��م��ون ال اإلط���ار ال��ع��ام ،فهي
أشكال للتعبري ت وارثتها األجيال
وتطورت استجابة لبيئاهتم ،وبالتايل

وهذا ما ُي طلق عليه باملنظومة ال رتاثية
ترس خ
التي من أه��م ممي زاهتا أهن��ا ّ
الش واهد احلقيقية عىل إثبات هوية
كل شعب من الشعوب ،وتدافع عن
تارخيه الضارب يف عمق الزمن ،وهو
دفاع عن احلضارة والفكر واملستقبل
أيض ًا ،كام تثري املعرفة ال رتاثية لدى
الشعوب وتزيد متسك تلك الشعوب
ب رتاثها ،إضافة إىل بناء عالقة ثقافية
رصينة بني اإلنسان وت راثه ،أي أن
يكون ت راث اإلنسان جز ًءا من حياته
اليومية كي يتمكن من احلفاظ عليه
بشتى الوسائل لتحقيق االرتقاء
جمتمع ا يمتاز
والتطور بام يضمن
ً
باالمتداد الزماين واملكاين.
السؤال الذي ُي طرح هنا :أين نحن
من تلك املنظومة؟ ،وهل َمت ك ّن ا من
احلفاظ عىل املوروث الثقايف والفكري
الذي نمتلكه وفق منظومة متكاملة
نرتقي فيها إىل مصاف الشعوب
األخرى؟.

احل��ف��اظ عليه وف��ق أط��ر النجاح
املرسومة ،األم��ر ال��ذي يتط ّل ب م ّن ا
جهو ًدا كبري ًة نبذهلا عىل املستوى
مل��ؤس ��س��ايت ،ل��ذل��ك قام
ال��ف��ردي وا ّ
بتحم ل املسؤولية
مركز ت راث ك ربالء
ّ
امللقاة عىل عاتقه يف احلفاظ عىل هوية
مدينة ك ربالء الثقافية من خالل
تبنيه حفظ كل ما يشمل ال�تراث
ال��ف��ك��ري وال��ث��ق��ايف ،وه��و يتطلب
مساعدة اجلميع لالرتقاء باملنظومة
الرتاثية الك ربالئية لرتسيخ اهلوية
احلقيقية ملدينة ك ربالء التي تتميز
بكل م واصفات املدينة العلمية
الثقافية ،وهذا ال يتحقق إال بشعور
ذايت داخل كل شخص يعتز هبويته
ويشعر بانتامئه الوطني والديني
والثقايف هلذه املدينة املقدسة ،وبالتايل
يتحقق استثامر مفهوم الرتاث كنظا ٍم
ت��واص�ل ٍّ
ي وف���ق منهج م��ع�ين عىل
مستويات متعددة ختلق نتائج طيبة
يف جنبة حفظ الرتاث.
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أضواء على تراث كربالء
ات من تاريخ املسرح ُ
حََ
مل ٌ
احلسيين
يف كربالء
• سالم حممد البناي

ُت عدُ واقعة الطف من احلقائق

واألحداث املهمة التي غ يرّ ت يف الثبات عىل املوقف ،بطولة مدرس��ة متفردة ينه��ل منها
جم��رى التاريخ ،مل��ا محلته من
َّ
ق��ل نظريه��ا حت��ى أهب��رت الباحث��ون عم��ق املوعظ��ة

مضام�ين ودالالت ودروس مدلوالهت��ا أعظم الفالس��فة ونق��اء الفكر اإلنس��اين الثر،

يف اإلي�مان ال راس��خ والص�بر والباحث�ين واألدباء والك ّت اب وأض��اء رشوقه��ا كل غروب
مر عىل األمة اإلسالمية.
املهيب والبطولة التي جت ّل ت يف الع��امل ،مثل�ما أصبح��ت َّ
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وق��د ب��رز دور امل�سرح يف جتس��يد الطف ،فأصبح هذا املرسح منهج ًا يف إغناء تاريخ املرسح الع راقي منذ
واقع��ة الط��ف جتس��يد ًا ي واك��ب لن�شر تداعي��ات وتأث�يرات ه��ذه أن كان��ت العروض املرسحية ُت قدَّ م
تطورات الع�صر وذائق��ة األجيال النهض��ة العظيمة عىل اإلنس��انية بعفوي��ة يف اهل واء َّ
الط لق بمش��اركة
القادم��ة من أجل أن تبقى أحداث مجعاء م��ن خالل تقدي��م عروض ممثلني متيزوا ب��األداء الفطري لعدم

هذه امللحم��ة متالصقة مع ذهنية مرسحي��ة ملتزمة بال�سرد التارخيي دراس��تهم للف��ن املرسحي دراس��ة

املتل ِّق ��ي أو املش��اهد .و ك�ما ه��و غري البعي��د عن احلقيق��ة كام ي راه أكاديمي��ة ،لكنهم أجادوا جتس��يد
ح��ب العم��ل
مع��روف َّأن مهم��ة امل�سرح حتويل السيد فضل اهلل إذ يقول " َّإن املرسح مضامينه��ا لك��ون
ّ
النص املكتوب إىل صور ومش��اهد احلسيني هو أحد جتليات الرسالة ،وش��دة العاطف��ة واإلي�مان الع��ايل
يتصاع��د فيه��ا الفع��ل الدرام��ي ويش�ترط فيه ضامن العنارص التي بالنهضة احلس��ينية وقائدها اإلمام

لت��ؤرش ع�لى املعان��اة اإلنس��انية حتق��ق للحدث التارخي��ي الصدق احلس�ين -عليه السالم -جعلهم
ع�بر اللغ��ة املس��تخدمة يف النص واحليوي��ة ،فيدع��و إىل توظي��ف أكثر صدق ًا يف تأدية العروض التي
املرسح��ي ،وما ي رافقها من مؤث رات القدرات الفنية اإلبداعية يف املرسح كان لبنائه��ا الدرام��ي تأث�ير كبري
وأج واء تسهم يف التأثري عىل ذهنية من حي��ث الكتاب��ة واإلخ راج وإىل عىل املتل ِّق ي .
املتل ِّق ي.

اختي��ار املمثل بعناي��ة وإىل الرقابة ولو عدن��ا إىل بدايات ظهور املرسح

احلس��يني يف ك ربالء نج��د أنه كان
وق��د أصبح لدينا ممثل��ون وكتاب عىل طبيعة األداء".
م�سرح وخمرج��ون يمتلك��ون وعي ًا ويقول الش��اعر والكاتب املرسحي موجود ًا منذ عام 1917م بحس��ب

واس��عا يف طرح اخلط��اب املرسحي رضا اخلفاجي( يف املرسح احلسيني الباح��ث املرسح��ي عب��د الرزاق
اإلصالحي وفتح منافذ الضوء عىل – حتدي��د ًا – نس��تطيع ْ
أن نج��دَ عب��د الكري��م ،إذ يش�ير إىل وجود
ِّ
كل م��ا يت وافق م��ع البناء املرسحي ضا َّل تن��ا ،ونس��تطيع ْ
أن نق��دِّ م إىل قاعة عرض وم�سرح متكامل كان

ملخي م احلس��يني .ويف
وإب��راز الص��ور اجلاملية اإلرش��ادية جانب امللحمة احلس��ينية اخلالدة يقع خلف ا ّ

واإلصالحية الداللية املتناغمة مع ومعانيه��ا ودالالهت��ا اإلنس��انية ثالثيني��ات الق��رن امل��ايض كانت
ثقافتنا ،وب��أدو ٍ
ات تقرتب كث ري ًا من والفكري��ة بعي��د ًا ع��ن الع واط��ف هناك قاعة مرسح متكاملة يف ٍ
خان
ال واقع.

الس��اذجة واالنفعاالت واملامرسات ه��و اآلن مقهى الزوراء املعروف يف

و ُي ع��د امل�سرح احلس��يني أح��د املتخلف��ة ،امل�ضرَّة بالرس��الة شارع العباس -عليه السالم.-
(العن وان��ات) الت��ي اس��تندت إىل احلسينية) ..

كبري وقد توس��عت (خاصة بع��د العام
دور ٌ
النهضة احلس��ينية وبالذات واقعة ولقد كان لك ربالء ومازال ٌ
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ٌ
اسات ،كام متت ع��دد ًا معلوم�� ًا هل��ا ،فكث�ير منها
)2003
بحوث ودر ٌ
طباعة مرسحيات تناولت القضية طبعت وأخرى متت مرسحتها عىل
احلس��ينية بأس��لوب ع�صري اخلشبة ،مثلام هناك املئات الزالت

واس��تخدمت فيه��ا كل تقني��ات كنصوص قيد الطبع.
املرسح وأسس��ه املعروف��ة ،وأصبح

ومن ه��ذه املرسحي��ات :مرسحية

اضح بقضية املرسح (ثاني��ة جي��يء احلس�ين) ومرسحية
هن��اك
ٌ
اهتامم و ٌ
الراح��ل حممد
احلسيني ّ
خاصة يف ك ربالء ،حيث (اجلائ��زة) للش��اعر ّ

تب ّن ت األمانتان العامتان للعتبتني ع�لي اخلفاج��ي ،وأكث��ر م��ن ثامين
املقدّ س��تني احلس��ينية والعباسية مرسحيات للشاعر رضا اخلفاجي
جز ًءا كب ري ًا من هذا املرشوع الريادي .منه��ا س��فري الن��ور – مس��لم بن

وقد أثارت نظرية املرسح احلس��يني عقي��ل ـ علي��ه الس�لام ـ ،صوت
الت��ي طرحه��ا الش��اعر رض��ا ُ
احل ��ر الرياحي ،صوت احلس�ين-

ريا م��ن االهتامم ،وكان عليه الس�لام ، -قمر بني هاش��م
اخلفاجي كث ً
هن��اك جدل كبري ح��ول توصيف العب��اس ب��ن ع�ليِ ،س�� ْف ُر احلوراء
املرسح احلس��يني ،وتم تناول ذلك زين��ب ـ س�لام اهلل عليها ـِ ،س�� ْف ر
التواب�ين وثورهت��م
يف املهرج��ان التأس��ييس ملس��ابقة التوب��ة ،هنض��ة َّ

ال َّن��ص املرسح��ي احلس��يني التي ضد احلكم األم��وي ،آيات اليقني
شارك فيها نخبة من املختصني يف يف ِس�� ْف ر أم البنني ،الثائر الش��هيد
املرسح من ِّ
كل حمافظات الع راق .زيد بن عيل بن احلس�ين -عليهم
وهن��ا ال أري��د الدخ��ول يف ه��ذا الس�لام -مرسحي��ة ش��عرية ع��ن

اجل��دل ال��ذي هو م��ن اختصاص س�يرة اإلمام زي��ن العابدين -عليه

األكاديميني واملختصني يف املرسح الس�لام ،-ومرسحية ش��عرية عن
بصورة عامة لكن��ي حاولت تتبع أنصار احلسني -عليهم السالم. -
النصوص املرسحي��ة -الصادرة يف أما الش��اعر والكات��ب عيل اخلباز

ك رب�لاء حتدي��دا -والت��ي تناول��ت فق��د كت��ب مرسحي��ة (ال �صراع)
النهضة احلسينية لكوين ال أمتلك ومرسحي��ة (اخلدع��ة) ومرسحي��ة
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صورة للمرسح احلسيني

(حماكم��ة محي��د ب��ن مس��لم) العروض من أج��ل تكوين تفاعل
ومرسحية (عتبات الندم).

مش�ترك ب�ين الكات��ب واملتلق��ي

ومرسحي��ة (ج واز س��فر) للش��اعر للوصول إىل ماهية وأهداف النص
والكات��ب عقي��ل أب��و غري��ب ،املرسحي احلس��يني ومدى وصوله

ومرسحية (الطريق) ملؤلفها جاسم إىل ذهني��ة املتلق��ي  ،وعن��د ذل��ك

أب��و في��اض ،ومرسحية(يزي��د) يمك��ن أن نرى ونستش��عر حجم
للش��اعر عالوي كاظم كش��يش ،التأث�ير ومس��احة التغي�ير الت��ي
وغريه��ا كثري من النص��وص التي أحدثه��ا النص املرسح��ي ،وبالتايل

أج��د أن��ه م��ن ال�ضروري أن يت��م نس��تطيع أن نجع��ل للم�سرح
حتويلها إىل خشبة املرسح وإطالقها دور ًا كب �ير ًا يف ن�شر الوعي الكامل
للجمه��ور ويق��ام هل��ا مهرج��ان بأهداف القضية احلسينية بطريقة

مرسحي عىل غ رار مهرجان النص تفاعلي��ة تتضم��ن كل مقوم��ات
املرسحي احلس��يني ،أو يتم اختيار املرسح املعروفة.
إحدى املناس��بات الدينية لتقديم
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أضواء على تراث كربالء

كربل اليم ..
• بقلم األديب هاشم الطريف

ُت ع��دُّ ك رب�لاء مدين��ة العل��م والش��هادة م��ن مدن

الع��راق التي يعود تارخيها إىل العه��د البابيل ،و ُيذكر َّأن

اس��مها يعني –قرب اإلل��ه  -أو -حرم اإلله -ويذهب
مش��تق من كلم��ة –كور بابل-
بعضهم إىل َّأن اس��مها
ٌّ

الت��ي هي عبارة ع��ن جمموعة قرى بابلي��ة قديمة منها
نينوى والغارضي��ة وك ربله -بتفخيم ال�لام -ثم ك ربالء
وعق��ر باب��ل والن واوي��س واحلائ��ر ،وقد اكتس��بت هذه

املدينة قدس��يتها وش��هرهتا من ارتباطها ب واقعة الطف
واستشهاد اإلمام احلسني -عليه السالم -وصحبه ُ
الغ ِّر
امليامني -رض وان اهلل عليهم -يف العارش من حمرم احل رام

سنة 61هـ  680ميالدي.

ق��ال عنه��ا األب انس��تانس م��اري
ٌ
منحوت��ة م��ن –
الكرم�لي َّأن ك رب�لاء
كوربو-ال -وهو احتامل وارد ألن هذه

الس��امي َ
ون قدي ًام وإذا
البقاع س��كنها
ّ
فس��ـ َّرنا كلمة –كرب -بالع ربية د َّلت

عىل معنى –القرب -فقد قال العرب
ك��رب بمعن��ى –دن��ا -وه��و يعطى
الس اميني.
املعنى نفسه لدى َّ
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صورة من اجلو ملدينة كربالء املقدسة يف سبعينيات القرن املايض

أم��ا املقط��ع –ال -فق��د كان يعنى- -علي��ه الس�لام -من ص ّف �ين فنزلنا وش��اطي الف��رات ،وأهن��ا كانت من

السامي ة .وعىل اعتبار ك ربالء ،فل�ّم�اّ انتص��ف النهار عطش كربيات مدن ما ب�ين النهرين ال واقعة
اإلله -يف اللغة
ّ
السامي ة فإهنا تكون القوم ،ويف هذا الكالم داللة توثيقية ،عىل ضفاف هن��ر باالكوباس-الف رات
ك ربالء من األسامء
ّ

واحدة م��ن الق��رى القديم��ة التابعة حي��ث يؤكد وجود ك ربالء قبل س��نة القديم -وعىل أرضه��ا معبد للعبادة
ُّ
لباب��ل .وممّا ُّ
ستدل من األسامء التي
مر والصالة كام ُي
ي��دل عىل ِق��دَ م ك ربالء و  40هجري��ة وه��و التاريخ ال��ذي َّ
وجوده��ا قب��ل الفتح اإلس�لامي كام ب��ه اإلمام عيل -عليه الس�لام -فيهاُ .ع رفت هب��ا قدي ًام .وق��د ك ُث رت حوهلا
ِ
بس��ند ِه إىل وتذكر امل راجع التارخيية َّأن ك ربالء هي املقاب��ر حيث ُعثِ ر ع�لى جثث موتى
ذك��ر اخلطي��ب البغدادي
خزفي ��ة يعود تارخيها إىل
أيب س��عيد التميم��ي :أقبلنا مع عيل ٌّأم لقرى عديدة تقع بني بادية الش��ام داخل أوعية
ّ
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ما قبل العهد املسيحي.

وا ُمل بدع�ين يف ش��تى ميادي��ن احلياة،

يف  1960/8/26تم عقد مؤمتر دويل

أصبحت ك ربالء مدينة أيب الش��هداء لذل��ك ظلت مدينة احلس�ين -عليه يف ك ربالء للعدالة والسالم ،هو األول

سب اق ًة يف من نوع��ه يف الوطن الع��ريب بحضور
اإلم��ام احلس�ين وأخيه س��يد اإليثار السالم -عرب ُنخبها املث َّقفة َّ
ش��خصـي م��ن قب��ل الباب��ا بول��س
ساقى العطاشى أيب الفضل العباس استقبال واحتضان كل ما هو جديد
ٍّ

-عليهام السالم -قبل ًة لألح رار ومنارة يف عامل الثقافة الع ربية والعاملية.

لله��دى والص�لاح ،تعب��ق أج واؤها

السادس جيبوفاين باتيسا شارك فيه

َّإن ممارس��ة الفعالي��ات واألنش��طة أكث��ر من  380ش��خصية من معظم

كبري م��ن ممثيل
بعط��ر اخل�ير والعط��اء والفضيل��ة الديني��ة والعلمية والثقافية والوطنية بل��دان الع��امل
ٌ
وع��دد ٌ
ملتطورة وم واكبة األديان األخرى.
واملبادئ الس��امية ،وتضـ��يء بأن وار والعش��ائرية واألدبية ا ِّ

اإلي�مان واليق�ين واملحبة والتس��امح حرك��ة العصـ��ر والتج��دد يعك��س ويف 1960/9/13ت��م عق��د ن��دوة
��فر خالدٌ وجه��ة املدين��ة املتط ِّلع��ة للنه��وض فكري��ة سياس��ية يف مدين��ة ك رب�لاء
والس�لام واحلرية – فهي ِس ٌ
ومش��ـرق بمآثر البطول��ة والتضحية ببناء االنس��ان واحلض��ارة .وفيام يأيت بحضور رئي��س جملس ال��وزراء عبد
دفاع�� ًا ع��ن احل��قِّ واحلقيق��ة واملب��دأ نستش��هد بع��دد م��ن الفعالي��ات الكريم قاس��م نوقش��ت فيها أخطار

والعقي��دة وامل ُثل العلي��ا ،وهي مركز والنش��اطات

وفكري للعامل كله.
روحي
اشعاع
ٍّ
ٍّ

الديني��ة والثقافي��ة الفك��ر الوه��ايب واألم وال الس��عودية

متول حاميل ه��ذا الفكر ،والتي
والوطنية والعش��ائرية الت��ي أقيمت الت��ي ّ

ك رب�لاء احلس�ين -علي��ه الس�لام -فيه��ا للم��دة م��ن س��نة 1960م إىل تعت�بر عامالً مهماًَّ من ع وامل نش��ـر

كان��ت وتبق��ى ثري�� ًة بعظي��م ت راثها 1963م والت��ي تنط��وي ع�لى م واقف العنف واإلرهاب الذي يتسبب بقتل
الديني والعلمي واملعريف واألديب فقد خال��دة ازاء احلي��اة والوط��ن والعل��م األبرياء وزعزعة أمن واس��تق رار بلدان

أنجبت كث�يرًا من الفقه��اء والعلامء واملعرف��ة والثقافة والفن��ون ُّ
وتدل عىل العامل .وقد ش��هدت الن��دوة حضور ًا
ٍ
ٍ
سياسية
شخصيات
ضم
واملفكري��ن واملبدع�ين والوطني�ين َع راق��ة وأصال��ة وحيوي��ة وروحي��ة دولي ًا ّ
مه ًام َّ
ٍ
ِّ
وفكري��ة ب��ارزة ،ووف��ود ًا م��ن ع��دد
ملتج��ذرة يف أعامق
األح رار ،وكانت دائ ًام تتميز بانفتاحها ك رب�لاء املتجددة وا
اإلنس��اين ع�لى الع��امل واحرتامه��ا مبادئ احلق والعدل واحلرية والسالم .م��ن اجلامع��ات العاملية يف اس�تراليا
لآلخري��ن ،وتفاعله��ا االجي��ايب م��ع ه��ذه االستش��هادات نورده��ا كأمثلة والس��ويد وف رنس��ا وأملاني��ا وإيطالي��ا

تزمت ع�لى م��ا تق��دَّ م م��ن حدي��ث ك ربالء وتونس وبلجيكا.
اإلنس��انية من غري ّ
تعص ب أو ُّ
دين��ي أو قومي أو طائف��ي ،وصارت يف جم��ال االنفت��اح واالب��داع والريادة

وبتاري��خ  1961/3/4أقيم��ت يف

أبنائها من العل�ماء واملفكرين واألدباء اإليامن والوطنية:

أبع��اد وأهداف هنضة اإلمام احلس�ين

ٌ
ٌ
ثقافية ملناقش��ة
جلس��ة
جاذب�� ًة ومس��تقطب ًة حت��ى لغ�ير والنهض��ة والفك��ر اخل�ّل�اّ ق ،ويف عامل مدينة ك ربالء
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-علي��ه الس�لام -اخلال��دة وأثره��ا ممارسات وأساليب العنف واإلرهاب أتباع أهل البيت -عليهم الس�لام-

العمي��ق يف األدب العاملي ،حضـرها والك راهية والتسلط والقتل والسلوك يف م واسم احلج ،كون تلك املامرسات
ٌ
نخب��ة من األدباء والش��ع راء العامليني الع��دواين البغي��ض ال��ذي مارس��ته الطائفية املقيت��ة ال ينبغي أن ُي عامل
كالش��اعر االس�ترايل -ه��وب -الذي الق��وات العثامنية الغازي��ة ضد أهايل هبا ضيوف الرمحن من ِّ
كل املذاهب.

ع��دد م��ن
رواد احلركة الش��عرية ك رب�لاء وخاصة اجلريمة الكربى التي ويف 1961/9/15م أق��ام
ٌ
ُيعد م��ن أب��رز ّ
احلديث��ة يف اس�تراليا ،والش��اعر ارتكبته��ا تلك الق وات ع��ام 1842م الفنان�ين التش��كيليني املصـري�ين
اإلس��باين لوركا الذي كان له دور مميز والت��ي راح ضحيته��ا آالف األبري��اء يف مدين��ة ك رب�لاء معرض�� ًا للرس��م

جس ��د واقعة الط��ف حضـرته
يف النقاشات ،ومن بني احلضور أيض ًا من الرج��ال والنس��اء واالطفال ،وقد احل��ر ِّ
ٌ
فني ٌ
وثقافي��ة دولي��ة،
��ة
األس��تاذ األكاديم��ي مارنث��و نتافيت حضـر هذه الندوة وفدٌ من اجلامعات ش��خصيات ّ
أس��تاذ اللغ��ة الع ربي��ة يف جامع��ة اإلسبانية ،وعدد من الروابط الطالبية وبمناس��بة إقام��ة هذا املع��رض قدّ م

سلمنقة اإلسبانية والكاتب الف رنيس من :لبن��ان ،س��وريا ،مجهورية مصـر األس��تاذ املهندس أمحد رحيم سليامن
ف رانس وا مورياك.

الع ربي��ة ،فلس��طني وقد س��بق هذه مجال الدين الطريف راية مطرزة بعبارة

عش��ائري كبري – احلسني شهيد التوحيد -ليس ّل مها
وبتاري��خ  1960/4/9ت��م عقد ندوة الن��دوة انعقاد مؤمتر
ٍّ

موس��عة بحض��ور ع��ام 1960م ب��ه اس��تذكرت امل واقف الوفد املشارك إىل وزير الثقافة املرصي
إعالمي��ة ثقافي��ة َّ
مج��ع غف�ير م��ن املثقف�ين واملعنيني البطولي��ة ألولئك األبط��ال بدفاعهم األس��تاذ ث��روت عكاش��ة تعب �ير ًا عن
ٍ

مش��اعراالعتزازوالتقدير.
ملناقشة الش��ؤون السياسية والثقافية عن ك ربالء ضد الغزاة العثامنيني.
اجتامع ويف 1963/1/2م ُأقي��م يف مدين��ة
واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة يف مدينة وبتاريخ 1961 /8/31م ُع قد
ٌ
عش��ائري كبري يف ك ربالء املقدسة تم ك رب�لاء مهرج��ان ش��هيدة الطفول��ة
ك رب�لاء خ�لال س��ن وات االحت�لال
ٌّ

رقي ��ة بن��ت اإلم��ام احلس�ين -علي��ه
الربيطاين للمدة م��ن  17آذار 1917م في��ه االتفاق ع�لى توجيه رس��الة إىل
ّ
ولغاية تأس��يس أول حكومة ع راقية جامع��ة ال��دول الع ربي��ة والت��ي يعد الس�لام -ملس��ـرح الطفولة حضـرته

ع��ام 1921مُ ،ق رئ��ت يف الن��دوة الع راق من أوائل الدول املؤسس��ة هلا شخصيات أدبية وفنية ع ربية ودولية

دراس��ات وبحوث تناول��ت امل واضيع عام 1945م يطل��ب فيها املجتمعون معني��ة ومتابعة ،ومهتم��ة بالعروض
املذك��ورة وفق رؤية وطنية حتررية ،وقد ْأن َت ّتخ��ذ اجلامعة الع ربي��ة اج راءات املس��ـرحية عام��ة وبعروض مس��ـرح
تم توثيقها لالستفادة منها مستقبال .مناس��بة بمخاطب��ة الس��عودية ك��ي الطف��ل خاص��ة .وق��د ش��هد ه��ذا

ويف 1961/5/28م عق��دت يف توق��ف تصـرف��ات وأس��اليب أئم��ة املهرجان حضور ًا كب ري ًا وممي ز ًا للفنانني

موس ٌ
��عة لش��ـرح املس��اجد العدائي��ة يف بلده��م ض��د واملثقفني الع راقيني والعرب.
مدين��ة ك ربالء ندو ٌة َّ
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أضواء على تراث كربالء
عيد نريوز (يف كربالء)
صاحب الرشيفي

عيد نوروز أي السنة اجلديدة ،ويسمى(دخول السنة) ،أو عيد نوروز عند إخواننا األك راد،

وعند اجلارة اي ران عيد سنزه بدر ،أو سيزده بدر..

وهو بداية السنة اهلجرية الشمسية ،حيث تبدأ يف  ٢١مارس (آذار) مع بداية فصل الربيع،
وتتجدد احلياة الطبيعية بعد سبات فصل الشتاء .وعيد النريوز أو النوروز يعني (اليوم
بع َربِ ِه وأك راده وكذلك الشعب
اجلديد) وهو من األعياد التي حيتفل هبا الشعب الع راقي َ
االي راين وشعوب الدول األخرى كأفغانستان وطاجكستان وأوزبكستان وأذربيجان وتركيا،

وكذلك أك راد سوريا وتركيا ،وهو من األعياد القديمة التي كانت شائعة قبل االسالم وبعد

بزوغ فجره.
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س��م ى الس��ومريون عي��د مفادها اآليت:
وق��د
ّ

األجي��ال وداخ��ل األرس ،باإلضافة

النوروز (زكم��وك) وكان ذلك قبل يف س��ن��ة  ٢٠١٠م ق��دم��ت ع��دة إىل املصاحلة وحسن اجل وار ،وبالتايل

مخس��ة آالف عام ،وسامه البابليون ب��ل��دان (أذرب��ي��ج��ان وأفغانستان املسامهة يف التنوع الثقايف والصداقة

(أجيتو) أي عيد رأس السنة ،وكان وألبانيا ومجهورية إي ران اإلسالمية بني الشعوب واملجتمعات.

الكهن��ة يف ي��وم الن��وروز يص ّل ��ون وت��رك�مان��س��ت��ان وت��رك��ي��ا ومجهورية ويضي��ف لنا االس��تاذ حمم��د باقر
لإلله م��ردوخ لينبثق ال ربيع ويعود مقدونيا اليوغوسالفية السابقة زنكنه من خزي��ن ذكرياته اجلميلة
مت��وز م��ن ِ
أرس ِه يف األرض الس��فىل وط��اج��اك��س��ت��ان وق�يرغ��ي��زس��ت��ان عن هذه املناسبة قائ الً:
إىل س��طح االرض ليت��م اخلصب ،وكازاخستان واهلند) مبادرة إىل كان ملناس��بة أعياد ن�يروز رشوطها
ويس��تمر العي��د عن��د الع راقي�ين اجلمعية العامة لألمم املتحدة وآداهبا وهي:

القدام��ى ع�شرة أيام ،حي��ث تقام باعتبار يوم  ٢١آذار (مارس) عيد ًا ج��اء يف رواي��ة منس��وبة إىل االم��ام
األف راح وتزدهر امل واكب ،وقد انترش دولي ًا للنوروز لغرض مشاركة هذا الص��ادق –علي��ه الس�لام (( -إذا
ه��ذا العيد الع راقي لدى ش��عوب العيد مع بلدان العامل وشعوبه .كان ي��وم الن�يروز فاغتس��ل و ِ
ارتد

وتطي ��ب بأطي��ب
أخرى مثل ال�ترك والفرس ،ولكنه وبناء ًا عىل املبادرة املقدمة من الدول أنظ��ف ثياب��ك ّ

يف الع��راق هو عيد الك��ورد الذين املذكورة أعاله فقد أعلنت اجلمعية طيب��ك )) .وذك��رت الرواي��ة عدد ًا
حيتفل��ون بالن��وروز باعتب��اره ي��وم العامة بق رارها املرقم ( )٦٤/ ٢٥٣من اآلداب واألعامل املستحبة ليوم
انتص��ار كاوه احلدّ اد ع�لى الطاغية اعتبار يوم  ٢١آذار(م���ارس) يوم ًا النريوز وه��ي :الصالة املس��تحبة،
الضحاك..
ّ

دوليا للنوروز.

ص�لاة أرب��ع ركعات بع��د صاليت

وبذلك تدح��ض كل األقاويل بأن وعيد نوروز -الذي ُس ��جل يف عام الظه��ر والع�صر يف يوم الن�يروز ،

عيد النريوز أو الن��وروز هو دخيل ٢٠٠٩م ع�لى القائم��ة النموذجي��ة الدع��اء يف س��جود ه��ذه الص�لاة
ع�لى الع راقيني ،بينام ه��م أول من لل رتاث الثقايف غري املادي للب رشية ،والذي م��ن آثاره غف��ران الذنوب.
احتفل هب��ذا العيد قب��ل أكثر من بوصف��ه تقلي��د ًا ثقافي�� ًا حتتفل به أما كيفي��ة هذه الص�لاة فمذكورة
مخسة آالف سنة.

الكثري من الشعوب  -هو مناسبة يف كتاب (مفاتيح اجلنان) يف أعامل

زودنا الباحث املرسحي األستاذ قديمة حت��دد اليوم األول من فصل عيد نريوز.
وقد َّ

عبد ال��رزاق عبدالكريم اخلفاجي ال ربيع وجت��دد الطبيعة .ويعزز هذا األذكار والس��يام ذكر "ي��اذا اجلالل

قي مة ع��ن عيد نوروز العيد قيم الس�لام والتضامن بني واالك��رام"  ،الدعاء يف س��اعة بداية
بمعلوم��ات ّ
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السنة اجلديدة " يا مق ِّل َب القلوب دخ��ول الس��نة ،والقي��ام بحمل��ة وجهد عضيل وث��م تعبئة التمر أو
حمول احلول واألح وال ،لتنظيف البيوت واألثاث وغس��ل خليط الس��كر واجلوز يف العجينة
واألبصار ،يا ِّ
حول حالنا إىل أحسن حال"

ما ه��و ممكن لنظاف��ة أكثر ،وصنع أو عم��ل النقوش ع�لى الكليجة،

وبام أن الشعبني الع راقي و االي راين احللوي��ات املنزلية مثل (الكليجة) وكان وا يصنعون اخلناجر للصبيان

ت ربطه�ما عالق��ات اجل��وار ،فق��د بالتمر أو باجلوز مع الس��كر.

والدمى ( ال ُل َعب) للبنات.

تشاهبت عادات الشعبني يف مجيع وكان��ت الع وائ��ل تتهي��أ لصن��ع وكان��ت تس��تمر عملي��ة صن��ع
ج وان��ب احلي��اة وأمهه��ا الثقافية ،الكليج��ة حي��ث كان اجل �يران الكليج��ة إىل وق��ت متأخ��ر م��ن

ففي هذه املناس��بة حتتفل الع وائل جيتمع��ون يف كل ليل��ة يف بي��ت اللي��ل ،وكانت ه��ذه الظاه��رة هلا
الع راقية من ش�ماهلا حتى جنوهبا ،م��ن البيوت ملس��اعدة أه��ل ذلك أث��ر مجي��ل يف نف��وس الع وائ��ل،

ومنه��ا الع وائ��ل الك ربالئي��ة هبذه البي��ت لعم��ل الكليج��ة فكانت ملا فيه��ا من تع��اون وحمب��ة وإخاء
املناسبة ويسموهنا (دخول السنة) .تل��ك الليلة لألطف��ال بمثابة ليلة وتوطي��د أوارص األخ��وة والصداقة

فيب��دأ االس��تعداد هل��ا قب��ل ب��دء عي��د ،اجلمي��ع فرح��ون باجت�ماع وهم جيتمعون ملس��اعدة ج رياهنم.

الس��نة بـ  ١٠إىل  ١٥يوم�� ًا  ،وذلك اجل �يران وكل واح��د منه��م يأخ��ذ وكان��ت ه��ذه الع��ادة مت��ارس بني

ب��زرع ب��ذور احلنط��ة والعدس عىل دوره يف ه��ذه العملي��ة م��ن صنع الع وائ��ل الس��اكنة يف كل حملة من

قطعة ق�ماش صغ�يرة لتنبت عند العجين��ة الت��ي حتت��اج إىل خ�برة حمالت املدينة.

ويف الصباح الباكر من اليوم التايل

كان��وا حيملون صواين الكليجة إىل

الف��ران (صاح��ب الف��رن) يف ِّ
كل
َّ
حم ّل ��ة ،ف��كان يف حمل��ة ب��اب اخلان

احل��اج عب��ود الكعكچ��ي وحمل��ه
يف س��وق املخ�ضر يف ب��اب اخلان
جن��ب خان اهلن��ود القديم وجنب
زق��اق املرحوم احلاج عبد الرس��ول
چخميخ.

ويضيف كاتب املق��ال إىل ما ذكره

 140الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

االس��تاذ حممد باقر زنكن��ه :كانت واأللفة.

كب ري ًا من حلوى الكليجة ،وحلوى

اخلمس��ينيات ،وكان��ت والدتن��ا باقر زنكنه حيث يقول:

وصحن�� ًا كب �ير ًا م��ن الف واك��ه

دارن��ا يف ب��اب الس�لامة يف أواخر ونع��ود إىل حدي��ث االس��تاذ حممد الزردة بلونيها (األبيض واألصفر)،
(رمحها اهلل) ترسل بأيدينا أنا وأخي كان��ت الع وائ��ل تس��تعد للحظة املتو ِّف ��رة ،وصحن ًا م��ن متر العجم،

الس��يد حس�ين صينية الكليجة دخ��ول الس��نة اجلدي��دة بالذهاب باإلضافة إىل املس��كوكات النقدية
ونذه��ب هب��ا إىل حس�ين ابو عيل إىل احل�مام العام يف املحل��ة أو محام املعدنية(سكة ،حيث تعني الرزق

الكعكچ��ي صاح��ب الف��رن يف البي��ت ليكون��وا عىل طه��ارة تامة الوفري) .كام تضيف بعض الع وائل
منطقة باب الس�لاملة .وبعد ثالث ويلبس��ون مالبس��هم اجلدي��دة ،الرز بعن وان اخلري والربكة.

س��اعات تقريب ًا تك��ون جاهزة ثم وأغلبهم كان هييىء مائدة (س��فرة وقب��ل حلظة دخول الس��نة جيلس

الفران دخول السنة) حيث كان وا يضعون كب�ير العائلة وجيلس حول��ه أف راد
نجلب صواين الكليجة من ّ
إىل البي��ت ،حي��ث نأخ��ذ نصيب ًا مصحف�� ًا رشيف�� ًا تيمن ًا وت�برك ًا به ،العائل��ة وهم ب�ين ق��ارىء للق رآن
منه��ا يف الطريق اىل البيت وهي ما وقدح�� ًا زجاجي ًا كب �ير ًا حيتوي عىل وم��ردد لبع��ض األدعي��ة واجلميع

ت زال ساخنة .وهذا جيري عىل سائر املاء وس��مك الزينة املل��ون ،والزرع يردد هذا الدعاء :يا مقلب القلوب،
الصبي��ة م��ن أه��ل املحل��ة حينام األخ�ضر الذي ت��م زرعه عىل قطع يا مدبر اللي��ل والنهار،حول حالنا
الفران .الق�ماش كام ذك رن��ا آنف�� ًا ،وصحن ًا إىل أحسن حال.
ترسل بأيدهيم الصواين إىل ّ
ويذك��ر لن��ا االس��تاذ حس�ين
عبدالرمحن املعامر مش��اهداته هلذه

املناسبة فيقول:

كن��ت أش��اهد ص��واين الكليج��ة
املصفوف��ة يف س��وق الع�لاوي ويف

باب الس�لاملة أمام حمل اس�ماعيل
الكامچ��ي والن��اس ترتس��م ع�لى
وجوهه��م بش��ائر الف��رح والرسور
وهم يتبادلون التهاين والت ربيكات،

حي��ث كان��ت تس��ودهم املحب��ة
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وهذه االدعية يف غاية األمهية لبداية

س��نة جدي��دة ليعم اخل�ير والربكة

والس�لامة عىل تلك العائلة.

وبعد انقض��اء(  )١٣يوم ًا من بداية

حل��ول أو دخ��ول الس��نة اجلديدة

خترج الع وائل إىل أحضان الطبيعة

حيث يعتقد بعضهم ّ
أن هذا العدد

(نحوس ��ته) خت��رج
مش��ؤوم ول��درء
َ
الع وائ��ل إىل الطبيع��ة والبس��اتني
ويس��مونه (س��نزه ب��در) واهل��دف

هو جتن��ب املش��ادات الكالمية أو

الش��جارات العائلي��ة لذل��ك يتم
قضاء هذا الي��وم خارج البيت ويف
أرج��اء الطبيع��ة ،فكان��ت تتأهب

الع وائل الك ربالئي��ة يف ذلك اليوم

لقضائ��ه عند امل زارع أو البس��اتني،
وكان معظمهم يذهبون إىل ضفاف

هنر احلس��ينية من قنطرة أم حديبة
يف باب بغ��داد حتى مقام صاحب
الزم��ان –عج��ل اهلل تع��اىل فرج��ه

ال رشي��ف -م��رور ًا بامل��دور املقابل
لبستان والد كاتب املقال واملعروفة

باسم "بستان بتول" وهي عىل هنر
زن��اد وص��و ً
ال إىل البوبيات يف باب

الطاق.
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كان��ت الع وائ��ل الك ربالئي��ة خترج ث��م حيضـرون اجل��رار (الش��ـ راب) ك�ما جيلب��ون بيضت�ين ل��كل فرد
يف ه��ذا الي��وم اىل ضف��اف هن��ر واألباري��ق ع�لى عدد أف��راد األرسة ،م��ن األرسة ترم��زان إىل عيني��ه،

احلس��ينية بمالبس جديدة وزاهية وختص��ص اجل��رة أو الرشبة لألنثى ث��م يصبغ��ون البي��ض باألل��وان
حيث جيلس��ون عىل ضفتي النهر وخيص��ص اإلبريق للذك��ر ،وكانت ويضعونه يف صينية مع السمس��م

مفرتش�ين األرض ويأخذون معهم ُت ل��ف ح��ول االباري��ق أو اجل��رار والس��بيناغ والس��مك والس��بزي
أباريق الشاي و الكرزات بأن واعها الفخاري��ة قطع��ة م��ن الق�ماش واخل��س و(الرسش��يم) اي القيم��ر
والف واك��ه وجيه��زون الغ��داء أو وتوض��ع ب��ذور احلنطة أو الش��عري والياس(س��بعة أن��واع)  ،إضافة إىل
جيلبونه معهم جاه ز ًا من بيوهتم.

مللب س
وس��ط القطعة ويمأل الوع��اء ب املاء الكليجة وال رايش والدبس وا ّ

البهاديل قائ الً:

امل��اء ،وبعد ع��دة أيام تب��دأ البذور الس��كنجبيل ،وعند دخول السنة

ويضي��ف لن��ا االس��تاذ صاح��ب لكي ُت سقى البذور ممّا ّ
يرتش ح من واحلام��ض حل��و والچكليت مع
ومتيض الع وائل أوقاهتا يف مثل هذا بالنمو واالخ رضار وتستمر عملية يوزع عىل اجل ريان ،و بعض الع وائل

الي��وم يف احض��ان الطبيع��ة وعىل م��لء الوعاء كل يوم ويس��تمر نمو توزع��ه يف الصحن�ين الش��ـريفني
ضفاف األهنار لإلس��تمتاع بجامل النبات��ات حت��ى حي�ين ي��وم عيد لإلمام احلس�ين وأخيه أيب الفضل

الطبيعة وه وائه��ا النقي ليقضون الن��وروز ،ويف صب��اح ي��وم العي��د العباس-علي��ه الس�لام -وكان��ت
يوم�� ًا ممتع ًا حتى غروب الش��مس يقوم الن��اس برمي االباريق واجل رار بع��ض ُ
األرس تض��ع الصيني��ة يف
وبعدها يعودون اىل منازهلم فرحني وم��ا حتمل��ه م��ن زرع م��ن م��كان غرف��ة معزول��ة وفارغ��ة ليط��وف

مبتهجني ..

مرتف��ع أو ترمى ع�لى األرض بقوة عليها اخلضـر كام يعتقدون.

ويضيف لنا الس��يد اب راهيم حممد كي ُت كس��ـر ،وهبذا يكون قد ُك رس لقد غادرتن��ا تلك األي��ام اجلميلة

رش��اد عن أع�مال عيد ن��وروز وما الش��يطان ودف��ع اهلل رشه حس��ب ولك��ن مازلن��ا نستنش��ق ش��ذاها

جت��ود ب��ه ذاكرت��ه الت��ي ال ختتلف املعتق��دات آن��ذاك ،وم��ن الط رافة العاب��ق يف ذاكرتن��ا ،فطامل��ا أحيينا

بيشء إلاّ بالقليل عماّ ذكره االس��تاذ عندم��ا تق��وم األرسة ب�شراء اجل رار ه��ذا الك رنفال ال رائ��ع يف بداية كل
حممد باقر زنكنه حيث قال:

واألباري��ق فيخت��ارون ج��رة واحدة عام ،يش��اركنا في��ه اجلميع فرحتنا

كانت بيوتات ك رب�لاء حتتفل هبذا أكرب من البقية ختص األم ،وكذلك يف اليوم ال��ذي تتجدد في��ه احلياة
العيد منفردة أو جمتمعة مع ج ريان ابريق أكرب من سائر األباريق خيص بح َّل ٍة مجيل��ة ،حيث تتوطد أوارص
املحلة عند هتيئة وعمل الكليجة ،رب األرسة.

األخوة واملحبة بني الناس.
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حرف ومهن

ح ُ
رفة ِّ
النداف ِة
ِ

ما ال ميكن االستغناء عنه

• هيئة التحرير

ازدهرت
حرفة الندافة وتطورت في زمن
العباسيني ،حيث ُفتحت لها محال خاصة في األسواق فيما بعد ،وتشمل

الندافة عمل الفرش واألغطية والوسائد  ،وهناك من الندافني واحلالّجني
ً
كنية له ،فالنداف فالن واحلالّج فالن .والندافة حرفة
من إشتهر حتى أصبحت
يدوية ُمتعبة تشمل صناعة األغطية (اللحف) ،الفرش(دواشگ  ،جودليات)،
الوسائد(اخملدات) ،باإلضافة الى حتضير معداتها ولوازمها كحالجة القطن ونفش
الصوف ..و سنتطرّق الى مراحل عمل الندافة مع مستلزماتها:
ويتكون من:
الفصال:
ّ

ملون
حيتوي عىل احلش��و مبارشة وتكون أو قامش الدفتة أو أي قامش ّ

أ -احلش��و :وه��و ما يك��ون داخل بالنسبة للحاف من قامش أبيض آخر.

اللحاف أو الدوش��ك أو الوسادة يدعى(خام الش��ام ،چاب��ان ،خام ث -الوج��ه  :وه��و قامش أبيض
ويك��ون إما من الصوف أو القطن أسمر).
أو اإلسفنج.

بالنسبة للحاف يدعى (رششف)

ال�صره  :وتكون يف اللحاف ويكون م��ن البوبل�ين أو البياض
ت-
ّ

ب -الش��لته :وه��و القامش الذي فق��ط  ،وهي من قامش الس �يرين غالب�� ًا  ،أم��ا بالنس��بة للدوش��ك
 144الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

ملشج ر
فيكون من الكتان ا ّ

في��ه مرون��ة .وتس��تعمل ل�ضرب بسيطة حيث تتكون من اخلشب

ج -ال��روس  :وتك��ون م��ن قامش الصوف حت��ى يتفكك أو لرضب و ُت دار باليد ،ثم تطورت وأصبحت

ُت دار بالكه رباء ،ومهمتها تفكيك
الس �يرين أو الك��ودري  ،ملون��ة احلشوة حني تسويتها ..
وتوضع عىل هنايتي الوسادة فقط .ث -قضيب م��ن احلديد  :أو أي أج��زاء القطن ا ُمل س��تعمل بعضها
ح -س��لة طف��ل  :وه��ي قليل��ة قطعة أخرى مشاهبة للضغط عىل عن بعض.

اإلس��تعامل  ،وتتك��ون م��ن س��لة اللحاف أثناء اخلياطة.

ر -احل لاّ ج��ة  :وهي ماكنة لفصل

وق�ماش مل��ون ويكون ع��اد ًة ( )3ج -ش��معدان  :كيس صغري من ألياف القطن عن بذوره.

يعب ��أ بالصوف وش��حم طريق��ة العم��ل :وتت��م ع�لى
أمتار من قامش الس �يرين لتغطية الق�ماش ّ
احلشوة والكوشات والربقع.

بط��ن األغن��ام أو األبق��ار  ،تغ��رز ث�لاث م راح��ل ه��ي :الفص��ال،

األدوات والل��وازم املس��تعملة يف فيه األبر لس��هولة اس��تعامهلا عند التكويك(ادخ��ال احلش��و يف
اخلياطة.

حرفة الندافة

الش��لته)،اخلياطة.

أ -القوس  :ويسمى عندهم(گوز) ح -كش��تبان :وهو حلقة معدنية رغ��م التط��ور و وج��ود البدائ��ل
ويس��تعمل

لنداف��ة

القط��ن توض��ع يف اإلصبع الوس��طى عند الكثرية ملنتج��ات حرفة الندافة إلاّ

املس��تعمل س��ابق ًا فق��ط  ،وه��و اخلياط��ة  ،وتك��ون في��ه حفر من أن بع��ض الناس ما زال وا يش�ترون
مصنوع من اخلش��ب عىل ش��كل اخلارج إلرتكاز قاع��دة اإلبرة عليه ه��ذه املنتج��ات م��ن صانعيه��ا

وت��ر ُم عدٌ من وليح��ول دون انزالقه��ا ويس��هل األصلي�ين وخصوص�� ًا الدوش��ك
قوس ي رب��ط طرفيه ٌ
أمعاء األغنام.

عملية دفع اإلبرة أثناء اخلياطة.

والوس��ادة ف�ما يوج��د منه��ا يف

ب -چ��ك  :وهو قطع��ة منحوتة خ -األب��ر  :وتك��ون م��ن املع��دن األس��واق مصن��وع م��ن اإلس��فنج

م��ن اخلش��ب ،عمل��ت خصيص ًا ومع��دّ ة هل��ذا الغرض ،وتك��ون أما فقط وه��و غري مناس��ب للنوم يف
هل��ذا الغرض يرضب هب��ا عىل وتر (أبرة موده) أو (أبرة مكاوية).

كث�ير م��ن األحي��ان حس��ب رأي

الق��وس لينث��ر (الي��اس) القط��ن د -وشيعة الغزل  :وتكون معمولة كث�ير م��ن األطب��اء ،أو أن بعض�� ًا
بع��د تفكك أج زائه��ا بعضها عن م��ن القط��ن بيضاء الل��ون تصبغ منه��م يذه��ب بالف��رش القديمة

بعض.

عند الرضورة بل��ون رصة اللحاف اىل النداف لغ��رض ندفها وجتديد

ت -عص��ا التش��طيب :وتك��ون املطل وب��ة.

وجوهها مما ساعد عىل بقاء بعض

غالب ًا م��ن اخليزران أو أي نوع آخر ذ -ماكن��ة ندافة  :كانت يف املايض دكاكني الندافني هنا وهناك.
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حرف ومهن
مهنة انقرضت بتطور الزمن
صناعة القدور النحاسية يف كربالء املقدسة
• عبد اجلليل حبيب الگريطي

املطرقة و الس��ندان يئن��ان من الوجع يش��اركهم يف ذلك احلاج عبد احلس�ين حممد عيل

رجل ٌ
الص َّف��ار ،وه��و ٌ
كهل جاوز الس��بعني من عمره .إنّه وجع الغرب��ة كام يقول أبو عيل

الذي حيلو له هذا اإلسم ،فقد أصبحت القدور غريب ًة عن أدوات صناعتها؛ ألن الرديء
و املق َّل د أخذ مكان األصيل يف هذه الصناعة الفاخرة ،والتي مل يبقَ منها إلاّ أدوات العمل،

وس��وق الص ّف ارين الذي يس��تقبل َّ
كل يوم املعزِّين لفقد هذا ال رتاث الكربالئي األصيل.

هلذه املهنة ذكريات حيدثنا عنها احلاج عبد احلس�ين الذي يشاركه يف احلزن ابن أخته رافد

الص ّف ار ،فيقولَّ :
إن تلك املهنة انقرضت اآلن بس��بب تطور الصناعة احلديثة و اس��ت رياد
أواين الطبخ رخيصة الثمن من الصني واألردن واي ران و اهلند وتركيا وغريها من الدول.
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حي ًا ومنهم من
منهم من م��ازال ّ
انتق��ل إىل دار اآلخ��رة كاحل��اج

ي��اس ،وصاح��ب الصف��ار،
وحمم��د ع�لي حبي��ب ،و احلاج

أك�بر ،و احل��اج ع�لي ،و احلاج

بديوي ،ومريزا عيل ،وحممد عيل
أبو الفنارات ،واحلاج مهدي .

ويضي��ف احلاج أبو ع�لي الذي

اخت��ذ م��ن أح��د اخلان��ات يف
كربالء مكان ًا لعمله الذي حتول
إىل مصن��ع (للتنان�ير) فيق��ول:

عملت يف اخلمس��ينات يف سوق
ُ
الصفاري��ن ،ويوج��د يف مدين��ة

كرب�لاء س��وقان للص ّفاري��ن
أحدمه��ا يف ش��ارع ش�ير ّ
فض��ة
واآلخ��ر ه��و الس��وق ال��ذي

يعود تاريخ ه��ذه املهنة إىل أكثر وقام��وا -والكالم للح��اج أبو يربط بني ش��ارع العباس -عليه
الدهان حالي ًا،
م��ن( )150عام ًا فق��د ورثناها عيل -بتصنيع القدور النحاسية السالم -وسوق ّ
ع��ن اآلب��اء واألج��داد ،وكان بمختلف األحجام  ،واالباريق وك ّن��ا نش�تري قط��ع النح��اس
اهلن��ود يقوم��ون بنق��ل امل��ادة واخلزان��ات ،ودالل القه��وة ،و الكب�يرة م��ن بغ��داد م��ن احلاج
اخل��ام أي النح��اس إىل العراق (الطش��وت) اخلاصة بالغس��يل حممد عبد الرزاق ،وهو الوحيد
و(خمضات) اللب��ن ،ويضيف  :الذي يس��تورد ه��ذه امل��ادة .يف
وباألخ��ص إىل كرب�لاء ،ونظر ًا
ّ
لع��دم توف��ر األواين املعدنية كام لس��نا الوحيدون الذي نعمل يف تلك املدة.
هي اآلن ولكثرة الطلب عليها ،زمن انتفت في��ه احلاجة الفعلية
فقد امتهن أس�لافنا ه��ذه املهنة ملنتجاتنا ،بل هناك أسامء أخرى
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عادات وتقاليد

مراسيم املنزل اجلديد
يف الرتاث الكربالئي
• عبد الرضا حسني هيجل

تنتشـر بني الشعوب عادات تتبلور من ممارسات شعبية بسيطة يف
بداية أمرها ثم تنمو كنبات يبدأ ببذرة صغرية يضعها باذرها بني
طيات الرتبة فتحتضنها وتساهم يف إنباهتا ،وترتوي من جهد متميز
لتستقيم شجرة كبرية هلا امتداداهتا ،وكذلك بعض العادات تنمو
يرتسخ يف املجتمع ويتكيف مع الزمان واملكان.
وتتطور إىل تراث ّ
وقد لصقت باملجتمع الكربالئي كث ٌري من العادات والتقاليد
وتأصلت ونمت عىل وفق معطيات الزمن مع ثبوت املكان.
ّ
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ومن هذه العادات بعض املامرسات
التي ترافق بناء البيت اجلديد ،فبعد أن
يس ّلم العمل إىل املعامر وهو الشخص
الذي يقوم مقام املهندس هذا اليوم،
واملعامر غالب ًا ما يكون ب ّنا ًء ماهر ًا
حاذق ًا مسلكي ًا ،تن ّقل يف مهنته من
عامل بناء إىل خلفة ثم أسطة ليكون
أخ�ير ًا معامر ًا جيلس يف أحد مقاهي
كربالء املعروفة مثل مقهى املرحوم
حاج حبيب أو مقهى املرحوم حاج
عبد الصـراف أو غريمها ،أو مكتب
صغري ضمن أحد املحلاّ ت يرتدي
كوفيته عىل شكل (چراو ّية) أو يضع
عقا ًال عىل كوفيته ،وهو يلتزم بالبناء
حتى تسليم املفاتيح ش��أن��ه شأن
املهندس هذا اليوم ،حيث ي ّتفق مع
صاحب الدار بشـروط حسب درجة
البناء ونوعية املواد املستخدمة فيه.
وبعد إكامل البناء تقوم بعض األرس
بشـراء مشبك خ��زيف أزرق بسبعة
عيون لتضعه ع�لى واج��ه��ة البيت
اعتقاد ًا منها بأنه يقيهم احلسد وال
زلنا نرى هذه العادة إىل اآلن ،ثم
تتهيأ األرسة لالنتقال فيوضع يف
ال��دار اجلديدة املصحف الشـريف
ومرآة وشموع وياس وآلة جارحة
كالسكني مثالً  ،وبياضات من رز
و فاصوليا وماء ودقيق حنطة ،كام
ج��رت ال��ع��ادة أن ُي��ق��رأ م��ا يتيسـر

م��ن ال��ق��رآن الكريم وم��ن اآلي��ات
املفرحة مثل س��ورة الفتح ،وصالة
ركعتني لوجه اهلل؛ وتتهيأ األرسة
لالنتقال إىل الدار اجلديدة ويبدأ دور
اجل��ار فيأتيهم ملعرفة ي��وم االنتقال
لكي يساهم معهم يف نقل األثاث
وهتيئة وج��ب��ة ط��ع��ام حت��ت مسمى
تراثي(النزلة) فيضع ما َّ
لذ وطاب
من أصناف الطعام يف (صينية) كبرية
يضعها عىل رأسه ويطرق الباب مع
شعور بالفرح مقرون باالبتسامة،
ٌ
مشغول بنقل
ألن صاحب ال��دار
األث��اث وترتيبه ،وقد يساهم اجلار
الثاين واجلار الثالث وآخرون بذلك
وقد تستمر هذه العادة ملدة أسبوع،
وهذه سمة األصالة العربية بالكرم
املميز ،وبعد أن يستقر صاحب الدار
ّ
يف داره اجلديدة يدعو أقاربه وجريانه
حلضور جملس حسيني مع إع��داد
وج��ب��ة ط��ع��ام حسب االستطاعة،
وي��أيت املباركون له حاملني معهم
هداياهم وهي (ك�ّل�اّ ت قند) وكلة
القند سكر مضغوط ومعمول عىل
شكل خمروطي فيجمعها صاحب
الدار بعد ذلك ويبيعها للعطارين،
ك�ما ت��ش��ارك زوج��ة صاحب ال��دار
بمجلس حسيني للنساء أي��ض�� ًا،
هبذه العفوية والبساطة يتم انشطار
العوائل وبناء الدور اجلديدة.
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بني االمس واليوم

مقام التل الزينيب
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بقلم قارئ

دأبت العتبة العباسية املقدسة عىل رعاية ودعم كل مميز ومتميز للمضـي قدُ م ًا بمدينة كربالء نحو
األفضل ،وخصوص ًا يف املجاالت الثقافية والفكرية املختلفة ،وكان عملها بإرشاف ومتابعة عدد كبري
من الشخصيات الكفوءة ..أسأل َ
اهلل تعاىل أنْ يوفقهم ِّ
لكل خري.
املنوعة الصادرة عن مركز تراث
ومن مشاريعها الثقافية كانت جملة الغارضية الثقافية
الفصلية ّ
ّ

كربالء.

تعدُّ الغارضية حماولة تستحق االحرتام وجهد يستحق التثمني من مجيع

تشـرف قدرها
أبناء هذه املدينة العظيمة بتارخيها الكبري وإمامها األعظم صاحب هذه املدينة التي ّ
فتطهرت هذه األرض بدمه املقدّ س ليبدأ التاريخ يعد عمر
وعال شأهنا يوم استشهاده -عليه السالمَّ -

هذه املدينة ولتبدأ حكايتها مع الزمن.

فقد سعت هذه املجلة جلمع نفائس هذه املدينة وشواهدها التارخيية وحكايات أهلها وبطوالت
شخوصها وساداهتا وشيوخها ومواقفهم ،وكل يشء عن هذه املدينة الكبرية بشأهنا و بقدرها الذي

شاء اهلل تعاىل أن تكون ترعة من ترع اجلنة حسب احلديث املروي املتوارث املعلوم ،لتقدمها عىل

شكل مقاالت وحكايات وقصص مجيلة وصور ووثائق خمتلفة مطبوعة بأفضل طباعة و أفضل شكل

ومضمون ،حيث جعلت جملة الغارضية من مدينة كربالء املقدسة مادة بحثية للدراسة والتحليل..
هذا العمل بإدارته وشخوصه وطاقم عمله يستحق م ّنا كل ثناء وشكر ..

									

								

									

واهلل املو ِّفق

عباس الكمرب
كربالء
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من األرشيف الوثائقي يف مركز تراث كربالء
رقم الوثيقة يف مركز تراث كربالء

6

رقم الوثيقة يف األرشيف العثامين

HAT/3797-B

تاريخ الوثيقة

 18ربيع الثاني سنة 1213هـ

عدد صفحات الوثيقة

1

تسلسل الصفحة املعروضة من الوثيقة

1

خالصة الوثيقة

تقرير وايل بغداد املتوىف سليامن باشا إىل ويل النعم

المح��ول عهدة
تقري��ر وال��ي بغ��داد المتوف��ى الح��دس ،كم��ا إنن��ي رفع��ت الب�لاد العراقية
ّ
إل��ى ال��ركاب الهمايون��ي ه��ذه محافظته��ا وحمايته��ا إلين��ا من

سليمان باشا

المس��ألة ،فتوافق أمر االستعالم مكر ومفاس��د األع��داء .فالقطر
إلى ولي النعم
المفصل والكتاب��ة إلينا من قب��ل مقامكم العراق��ي منذ ٍ
عهد بعيد ال يمكن
جواب�� ًا عل��ى تقري��ري
ّ
غ��ت أمرك��م قياس��ه بغيره من األقط��ار ،ففيه
العتداء المردود ابن سعود على العال��ي .وق��د تب ّل ُ
أن��واع كثي��رة من أرب��اب الفتنة،
قصب��ة اإلم��ام الحس��ين ـ رضي العالي ال��ذي أوصله إلينا حامل
ٌ

الل��ه عن��ه ـ أبلغتم ع��ن حزنكم بريدن��ا س��عد الل��ه أن��ه بتوفيق باإلضاف��ة إل��ى َّ
أن اإليرانيي��ن
العمي��ق بما ج��رى ،فما ق��ام به الل��ه تعال��ى تحرك��ت رايتك��م يتربص��ون ب��ه ،ويتحين��ون أدنى
ذلك المبتدع ال يجوز التس��امح المرفوع��ة من مالطي��ة متوجهة فرصة ،وقد ش��اهدنا في جهتهم
الس��نية ،حش��د ًا ،وعادته��م أن تتب��دل
فيه أو إهمال��ه ،كما أن االهتمام ص��وب دار الس��لطنة َ
بفرك أنفه في الرغام بأي صورة وبعد الوصول إلى دار الس��عادة أطواره��م وتصـرفاته��م فجأة،
من الصورة من ألزم أمور الدولة س��يصار إل��ى إص��دار اإلرادة وبنا ًء على ه��ذا وكما أوضحت

العلي��ة أبدي��ة ال��دوام  .ولك��ن الس��نية ح��ول اتخ��اذ التدابي��ر ف��ي تقري��ري اآلخ��ر ف��إن ش��اه
ّ
نظر ًا إلى كون هذه المس��ألة من واألدوات .وأن األم��ر العال��ي إيران اتخذ تلك الحادثة وسيلة
األمور العظيمة ،فإن المباش��رة يقضـي ب��أن أبادر إل��ى اتخاذ ما وذريعة لإلزعاج ،باإلضافة إلى
ف��ي التدبي��ر من مقتضي��ات قوة يلزم لحماية القالع واألنحاء في َّ
أن أهال��ي إي��ران ال يحتاج��ون
 152الغا�ضرية

�شعبان 1438هـ

إلى أم�� ٍر ليقدّ م��وا أرواحهم في حماي��ة الح��دود والثغور لس��د وإيال��ة ديار بك��ر عن��د الحاجة
س��بيل ذلك دون أي تردد .ومن أبواب المك��ر والخديعة أمامه ،للوص��ول إل��ي واللح��اق ب��ي
الواضح أن الش��اه المش��ار إليه ولكن��ي ال أج��د نفس��ـي ق��ادر ًا باإلضاف��ة إلى العس��اكر المقرر
س��يتوجه عس��كري ًا إل��ى ه��ذه للوق��وف أم��ام كل ه��ذه الرغبة تعيينه��ا م��ن جه��ات الحرمي��ن
الجه��ة ،وإذا ل��م يج��د عائق�� ًا والقوة في التعدي والخصومة ،المحترمي��ن .ومن غي��ر تصديع
العلي��ة رأس حضـ��رة موالنا الس��لطان
أمامه ،ونظر ًا لقرب المسافة فإنه وال ب��د أن تم��د الدول��ة
ّ
س��يقوم بكل ما يريده من البغي يدها للدعم والمس��اعدة ،ومن بالتأكيد عل��ى أن قلع الخارجي
واالعتداء خالل خمس��ة عش��ـر دون تأخي��ر أو تس��امح يتعي��ن وإنه��اء وج��وده دين للس��لطنة
يوم�� ًا على أكث��ر تقدي��ر .لذلك كذلك إصدار أوام��ر أكيدة إلى علينا جميع ًا ،فإن عبور العساكر
الرق��ة والموصل اإليرانية للقيام بمثل هذا العمل
فقد بادرنا م��ن قبيل الحيطة إلى كلٍ م��ن واليي ِّ
سيؤدي على نزاع بين الدولتين،

مهم��ا ح��رص الجانب��ان عل��ى
منع ذل��ك ،لذلك فإن األنس��ب

تقديم العون للعساكر المكلفين
بالعمل من جانب بغداد بس��وق
قوات أخرى م��ن ثالث جهات

نح��و إمام مس��قط وإلى الحس��ا
م��ن جه��ة بن��ادر العج��م لقل��ع
وجود الخارجي ،وإشعار الشاه

المشار إليه بذلك .وأقول بأن ما

ذكرته ولو كان من قبيل تحصيل
الحاصل ،فإن من واجب الوفاء
والوالء بيان ذلك والتأكيد عليه

رج��اء االطالع واألمر لس��يدي
السلطان.
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من األرشيف الصحفي يف مركز تراث كربالء

صفحة من تاريخ كربالء
بقلم :إبراهيم حلمي
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نشر المقال في مجلة العرفان ،الجزء السابع من
المجلد الخامسُ ،غ َّرة شهر رمضان المبارك
سنة  1332هـ الموافق  25تموز (يوليو) سنة
 ،1914ص.261-257

لي��س من يجهل خطورة كرب�لاء ومقامها الرفيع وإليك ما وصل إليه علمنا من حالة هذه المدينة.
عند أبناء الش��يعة الذين يعدّ ونها في عداد المدن ال يعرف على التحقيق الزمن الذي أسس��ت فيه

المقدّ س��ة ففيها قب��ر ريحانة الرس��ول وأصحابه كربالء ول��م يكن لها في العهد العهيد قبل الفتح

ش��يء يس��تحق الذكر والتدوين ،ولم
الذين جاهدوا في س��بيل تأيي��د حقه في الخالفة اإلسالمي
ٌ
فاس��تقتلوا أمامه متهالكي��ن متفانين ف��ي الدفاع يرد ذكرها في التاريخ إلاّ نادر ًا في عرض الكالم
حر ِ
م��ه المق��دس ،ولهذا فهي الي��وم مطمح على الحي��رة وما يقع فيها وفي ق��رى الطف من
عن َ
أنظار  50مليون ًا من الفرقة الجعفرية منتش��ـرين الح��وادث والوقائ��ع ،وكان��ت قب��ل أن يفتتحها

في أصق��اع الك��رة األرضي��ة كالع��راق وفارس المس��لمون قري��ة صغي��رة عليها م��زارع وضياع
يحج كل سنة لدهاقي��ن العجم ،واش��تهر ّ
س��كانها بالميل إلى
والهند وبخارى وتركستان ،وإليها ُّ
مئات األلوف أكثرهم من بالد العجم واليبالون الزراعة والحراثة ،وبقيت كذلك إلى أن استولى
بالمش��اق وغي��ر ملتفتي��ن إل��ى تجش��م متاعب عليه��ا المس��لمون على عهد عمر ب��ن الخطاب
َ
كل ذلك أم�ل ً
الط��رق ومصاعبهاُّ ،
ا بنيل الرحمة س��نة 16هـ وكان الفاتح لها ابن عرفطة بأمر ابن
والرض��وان وتبرك ًا بآث��ار آل البيت ،ومع ما لهذه أبي وقاص ،وذلك زمن إقامته في الحيرة ،وكان

المدين��ة العظيم��ة من رفعة ش��أن و ُبعد الش��هرة
يع��ول عليه و ُيركن
لم َنر أحد ًا أنش��أ له��ا تاريخ ًا َّ

مقرا لجيوش��هم،
في ع��زم الع��رب أن ي َّتخذوها ً
ومركز ًا إلدارة ما فتحوه من ديار الحيرة والطف،
فجعلوها أو ً
ثم عدلوا عن ذلك
ال معس��كر ًا لهمّ ،
ورحل��وا منها حين أنكروا وخام��ة هوائِها وكثرة

ْ
أدونه في هذه المجلة عس��ى أن تس��تفز أولي
أن ّ
الغيرة وأهل النشاط لكشف الستا ِر عن أحوالها
الماضية ووقائعه��ا ،فيضعون له��ا تاريخ ًا مفيد ًا

وف���ي ال��ع��ي��ن ح��ت��ى ع���ا َد غ��ث�� ًَّا سمينُها
ٍ
ل��ه
م���ن���زل
رح���ل���ت م���ن
إذا
رج���ع���ت ُ
ْ
ْ

إلي��ه ،حتى أصبح��ت الكتابة ع��ن تاريخ كربالء

م��ن أصعب األم��ور ،ول��وال بع��ض الحكايات
الس��لف إلى َ
الخ َلف فتتداولها الناس لما ذبابه��ا ،فنزلوا الكوف َة وجعلوه��ا مركز أعمالهم
ينقلها َّ
أمكنن��ا أن نع��رف أكث��ر من أنه��ا بلدة ُقت��ل فيها وعاصمة ملكهم في العراق ،وإلى ذباب كربالء
وقفت أشار ٌ
رجل من أشجع في قصيدة مشهورة:
اإلمام الحس��ين و آل بيته ،على أنن��ي قد
ُ
عل��ى ُن ٍ
��ب��س��ت ع���ن ك���رب�ل�اء مطيتي
ل��ق��د ُح
بذ يس��يرة م��ن تاريخها الغام��ض أحببت
ْ

جمع أش��تات الفوائ��د وحوى م��ن األبحاث ما

يصح أن نعدّ ه في ع��داد تواريخ حاضر الغرب،

ل���ع���م���ري وإي�����ه����� ًا أن���ن���ي أله��ي��ن��ه��ا
ِ
ٍ
ِّ
ش��ري��ع��ة
ك�����ل
م������اء
وي��م��ن��ع��ه��ا م����ن
ال����ذ ِ
ب����ان ٌ
ُّ
زرق ع��ي��ون��ه��ا
رف�����اق م���ن
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ق��ل ش��أنها ُ
ولم��ا ارتح��ل عنه��ا المس��لمون ّ
يطل كثير ًا فقد قلب لهم خلفاء الدولة العباس��ية

وكادت أن تذه��ب معالمه��ا ويخف��ى ذكره��ا ،ظه��ر المجن وصار بعضهم أش��د وط��أة عليهم
وق��د ورد ذكرها بعد ذلك ف��ي كالم علي -كرم م��ن األمويي��ن ،وم��ن أمثل��ة ذل��ك أن المتوكل
الل��ه وجه��ه -أ ّب��ان ذهابه إل��ى ص ّفي��ن ومروره العباسي هدم قبر الحسين وحرثه وأجرى الماء
به��ا ،وكانت قري��ة صغيرة قليلة الس��كان فقال :علي��ه ،وكذل��ك أم��ر بهدم م��ا حوله م��ن الدور
كأن��ي بأوصالي ُت ّ
قطعها عس�لان الفل��وات بين والمن��ازل وأقام هناك جن��ود ًا يقبضون على ِّ
كل
النواويس وكربالء((( وأشار بهذا إلى ما سيقع من زار القب��ر أو اهتدى إلى موضعه وقد حصل
للش��يعة من ذلك ك��رب عظيم  ،ولم��ا أدبر دور
فيها من الحوادث الخطيرة.
ُ
الش��يعة يفدون إلى كربالء أفواج ًا
وظل��ت خاملة الذكر قليلة الش��أن إل��ى أن ُقتل المتوكل أخذ
ونف��ر ٌ
ويعمرونها وقام المس��تنصر من الخلفاء
قليل أفواج ًا
بالق��رب منه��ا أبوعبد الله الحس��ين
ِّ
ٌ

م��ن أنص��اره ـ رض��ي الل��ه عنه��م ـ س��نة 61هـ العباس��يين فش��يد قبر الحس��ين واتخذ عليه بنا ًء
ومن ذلك الحين ذاع صيتها وش��اع اس��مها في ش��امخ ًا ثم جاءت خالفة المسترشد بالله فأخذ
األقط��ار إلاّ أنه��ا ل��م تك��ن عامرة ،وم��ع ما في جمي��ع ما اجتمع ف��ي خزانة الروض��ة من آالت
نفوس الش��يعة من الحب لمجاورة قبر الحسين والمجوه��رات وانفق��ه عل��ى جيوش��ه وأركان
عليه الس�لام -والتبرك به ،لم يس��تطع أحدٌ أن دولته قائالً َّإن القبر ال يحت��اج إلى خزانة إلاّ أنه
ٍ
ي َّت َ
بناي��ات حول القبر خوف ًا لم يتع��رض لمجاوري الضريح بس��وء ،وأطلق
خ��ذ دور ًا أو أن يقيم

من سلطان بني أمية وبطش��هم بأنصار العلويين له��م الحرية ف��ي إقام��ة المآتم وكان��ت كربالء
وم��ن يجاه��ر باإلخ�لاص له��م  ،إلاّ أن بعض لذلك العهد مدين��ة عامرة آهلة بالس��كان كثيرة
عظم��اء الش��يعة كان��وا يت��رددون من حي��ن إلى األسواق يقطنها ٌ
آالف من النفوس.
آخر لزي��ارة القبر س��ر ًا  ،وبعد انق��راض الدولة وفي سنة 371هـ 981/م زار القبر عضد الدولة
األموية وقيام الدولة العباس��ية اس��تطاع الشيعة بن بويه الديلمي وكان ف��ي كربالء من العلويين
إعمار قرية كربالء وتشييد األبنية الشامخة حول خاصة ما يفوق على ألفين ومائتي ساكن فأغدق
القبر وإنش��اء ال��دور وإقامة األس��واق الجميلة عليهم الهدايا وأنعم عليه��م بأموال وفيرة؛ وقد

الرحالة العرب��ي في أوائل
الحافل��ة بأن��واع األقمش��ة ،ولكن أم��د ذلك لم وصفه��ا ابن بطوط��ة ّ
 يروى مثل هذا الكالم للحسني -عليه السالم -حني عزم التوجه إىل العراق ،فقام خطيب ًا القرن الثام��ن فقال :ه��ي مدينة صغي��رة تح ّفها1

فجاء يف خطابه كام يف (امللهوف) البن طاووس وغريه (( كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفالة بني

النواويس وكربالء)).
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ماء الف��رات والروضة
حدائ��ق النخل ويس��قيها ُ

المقدّ سة داخلها ،وعليها مدرسة وزاوية كريمة ،مقاتل فهجم على المدينة وكانت على غاية

فيه��ا الطعام لل��وارد والخ��ارج ،وعل��ى أبوابها من الشهرة والفخامة مطروقة بزوار من الفرس
��اب والقوم��ة ال يدخلها أح��دٌ إلاّ بإذنهم والهنود والترك والعرب ،فحاصرها حصار ًا
الحج ُ
ّ
فيقبل العتبة الش��ـريفة ،وهي م��ن ّ
الفضة وعلى شديد ًا ودخل بعد قتال ،عنيف ًا فاتح ًا ،فارتكب

الضـريح المقدّ س قناديل الذهب والفضة وعلى من الفظائع ما ال يوصف ،حيث قتل الشيوخ
والشبان والنساء واألطفال ولم يرحم صغير ًا
األب��واب أس��تار الحري��ر ،وأه��ل ه��ذه المدينة
ّ
لصغره وال كبير ًا لكبره ،وقيل أنه قتل في ليلة
طائفتان أوالد زحيك و أوالد فائز  ..الخ
ول��م ت��زل كربالء بين صعود وه��ب��وط ،تارة واح��دة عشـرة آالف نسمة ثم التفت سعود
تنحط خاضعة لدول الطوائف ،وط��ور ًا تعمر الوهابي نحو خزائن القبر وكانت مشحونة

تحت ظل األمراء حتى دخلت في حوزة الدولة باألموال ونفائس المجوهرات وثمين العقود

العثمانية 941هـ1534/م على عهد السلطان التي أهداها ملوك ف��ارس والهند فنهبها عن
سليمان القانوني ثم استخلصها الفرس بعد آخرها وفتح كنز ًا فيه أموال كثيرة جمعت من
ذل��ك وبقيت بأيديهم إل��ى أن ج��اء ال��ع َ
الزوار ،وكان من جملة ما نهبه الوهابيون لؤلؤة
��راق
ّ
ُ
السلطان مراد خان الرابع فاسترجعها وبقية كبيرة وعشـرين سيف ًا مرصعة باألحجار الكريمة
ٍ
ٍ
ٍ
وفضية وفيروز والماس وغيرها
ذهبية
وأوان
بلدان العراق العربي من الدولة الفارسية سنة

1045ه���ـ1636/م ومن ذلك الوقت بزغت من الذخائر الجليلة القدر ،ومن جملة ما أخذه

شمس طالعها وتبدل نحسها بالسعود واستأمن الوهابيون أثاث الروضة وفرشها منها أربعة
ُ
ٍ
ش��ال كشميري وألفا سيف وكثير من
وعمروا آالف
الشيعة على حياتهم ،فعادوا إليها
ّ
ما خربته الحروب والفتن حتى بلغت ذروة البنادق واألسلحة ،وكان سعود قائد الحملة
عمرانها وقمة تقدمها ،ودخلت في حياة جديدة استباح المدينة س ّتة أيام ح ّتى إذا انتهت المدّ ة
ُفأنشئت فيها الجوامع والمساجد والمدارس أصبحت البلد ُة أثر ًا بعد عين.
والرباطات والزاويات والعمارات فكانت من وقد زاره��ا أحد مل��وك الهند في أوائ��ل القرن

أشهر مدن العرب وأضخمها وأفخمها وبقيت التاس��ع الهجري فأش��فق على حالتها وبنى فيها
مطمئنة البال مرتاحة الخاطر ،وأهلها في ٍ
دعة أس��واق ًا حس��ناء وبيوت ًا أس��كنها بعض الفقراء،
من العيش حتى فاجأها سنة 1216هـ1801/م وابتن��ى للبل��دة س��ور ًا منيع�� ًا يص��د هجم��ات
ٍ
بجيش مؤ َّلف م��ن( )20ألف الطامعي��ن الطامحي��ن ،فأق��ام حول��ه األب��راج
سعود الوهابي
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ونصب ل��ه آالت الدف��اع على الط��راز القديم ،وأخلوه��ا من مع��دَّ ات القت��ال وفتح��وا أبواب
فأمن��ت على نفس��ها وع��اد إليها بع��ض التقدم المدينة وعند ذلك أم��ر القائد الجيش بالهجوم
فهج��م الجن��ود عل��ى الكربالئيي��ن وس��لطت

والرقي.
ُّ

وفي س��نة 1241هـ1825/م ث��ار أهل كربالء المداف��ع عل��ى جه��ة الس��ور الش��ـرقية فهدمها
عل��ى الدولة ورفعوا راي��ة العصيان ،وكان والي بالقناب��ل وأصل��ى المدين��ة وس��كانها وابالً من
فس��ير عليها جيش�� ًا ضخم ًا القذائف والرصاص ،حتى أنه على ما قيل دخل
الع��راق داود باش��ا
َّ

بقيادة أحد أتباعه ،وأرس��ل إليه��ا على إثر ذلك بجيش��ه إلى صحن العب��اس وقت��ل كل من الذ
عش��يرة عقي��ل ،فحاصرها ثمانية عش��ـر ش��هر ًا بالقبر َّ
فوطد سطوة الحكومة بمثل هذه الفظائع.

يق��و عل��ى افتتاحه��ا واخضاعه��ا لمنع��ة وفي س��نة 1293ه��ـ1875/م ظه��رت بعض
ول��م َ
وتمرد الس��كان على الحكومة
أبراجه��ا وحصانة س��ورها ،فرحل عنه��ا خائب ًا الفتن في كربالء
َّ

ث��م أعاد الك��رة وأحاط به��ا من جمي��ع جهاتها بقيادة –علي هدل��ة -وقتلوا كثي��ر ًا من جنودها
ّ
ومنع عنها الميرة وبعد حصار دام أربع س��نوات الرابض��ة هن��اكّ ،
فرن ص��دى ه��ذه الحادثة في
من 1241هـ إل��ى 1245هـ اس��تطاع الدخول ،االس��تانة وقام لها عب��د الحميد وقع��د وأصدر

فقب��ض الجنود عل��ى نقي��ب كربالء وأرس��لوه إرادة َس��نية بتس��يير جي��ش عظي��م إل��ى كربالء
ٍ
حينئ��ذ عاك��ف باش��ا والي ًا على
مقيد ًا بالسالس��ل إلى بغداد وهناك سجن ح ّتى لهدمه��ا ،وكان
العراق وحس��ين فوزي باش��ا قائد ًا للجيش فيه،
مات.
وفي س��نة 1258هـ1843/م رفض األهالي فجاء االثن��ان بقوة عظيمة إلى كربالء يصحبهما

أداء الضـرائ��ب ف��أرادت الحكوم��ة اخضاعهم أح��د نقباء بغ��داد ،فضرب��وا المض��ارب خارج
والتنكي��ل بهم فأوعزت إل��ى والي بغداد نجيب البل��د ،وبع��د البح��ث رأى الوال��ي َّ
أن األهلين

باش��ا أن يبع��ث عليه��م حمل��ة عس��كرية كبيرة أطوع للحكوم��ة من بنانها فكتب إلى االس��تانة
ً
جيش��ا كام��ل العدة ،وألقى يحثّه��ا عل��ى اس��ترجاع األمر فصادف لحس��ن
وجهز
فامتثل لألمر َّ
بمقالي��د قيادته إلى س��عد الله باش��ا وكان بطالً الح��ظ آذان ًا واعي��ة فرحل عنها الجي��ش بعد أن
مغوار ًا قاسي ًا فلما أش��رف على المدينة وشاهد قبض��ت على بع��ض مثيري الفت��ن وزجتهم في
جدير
اس��تعداد أهله��ا لمقاتلته وامتن��اع قالعها التجأ سجن بغداد  ،ولم يحدث بعد ذلك ما هو
ٌ
إلى الخداع فنش��ـر منش��ور ًا بأنه ضمن لألهلين بالتدوين.

عفو الحكومة ،ففرح القوم بذلك وتركوا القالع
َ
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صوره ملرقد االمام احلسني عليه السالم يف الثالثينيات
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من األرشيف الصحفي يف مركز تراث كربالء

كيف ُو ِّس ع حرم اإلمام سيد الشهداء – عليه السالم -بكربالء؟
مق��ال مرتجم ع��ن اللغة الفارس��ية ن�شر يف جملة العرف��ان -اجلزء

العارش -املجلد  ، 52ذو احلجة سنة 1384هـ _ نيسان سنة 1965م

كانت جملة (مامنو) األسبوعية
الص��ادرة يف طه��ران قد نرشت
بعدده��ا الس��ابع امل��ؤرخ 17
كان��ون الث��اين  1962مق��ا ً
ال
باللغة الفارس��ية بعنوان (زوايا
م��ن التاريخ االس�لامي) كيف
وسع حرم االمام سيد الشهداء
–عليه الس�لام -ج��اء فيه ما
تعربيه:
ننق��ل أدن��اه م��ن جمموع��ة
مذك رات الع لاّ مة الكبري السيد
مريزا ه��ادي اخل راس��اين املتويف
س��نة 1368هجري��ة بكرب�لا
واملدفون فيه��ا ،وهي مذك رات
خطي ة أطل��ق عليها صاحبها
ّ
اس��م(دعوة دار الس�لام يف
معج��زات األئم��ة األطه��ار)
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احلكاية التالية املتعلقة بكيفية
توس��ع ح��رم االم��ام الثال��ث
احلس�ين بن عيل بن أيب طالب
–علي��ه الس�لام -بكربال من
قبل أحد كبار علامء وجمتهدي
الشيعة العظام الذي كان يقيم
بكربال:
قال الع لاّ مة اخل راساين:
ك ّل ام َّ
فت باحلضور إىل حرم
ترش ُ
ملطه ر جت ّل ت
سيد الشهداء ا ّ
أمام عيني ذكرى املغفور له آية
اهلل العظمى السيد املريزا حممد
مهدي الشهرستاين ا ىّ
ملتوف يف
12صفر 1216هجرية وهي
ذكرى توسيع احلرم احلسيني
بإحلاق املسجد املجاور له الذي
كان واقع ًا خلفه ومفصو ً
ال عنه

بجدار ،وتفصيل احلكاية التي
نقلها يل غري واحد من الثقاة
ملعم رين هي :كان للسالطني
ا ِّ
واخللفاء العثامنيني وهم عىل
املذهب السني ،نفوذ عظيم
يف العتبات املقدسة يف األزمان
الغابرة .ومن أجل ذلك كان
املسلمون املتمسكون هبذا
امل��ذه��ب يقيمون صلواهتم
يف املسجد امل��ج��اور للحرم
من ناحيته الشاملية وال��ذي
ال يفصله عن احل��رم املطهر
س��وى ج��دار واح��د وتتوسطه
ب��اب ص��غ�يرة ك��ان��ت مغلقة
عىل الدوام .كان احلرم املطهر
ضيف ًا حيث يالقي ال��زوار
صعوبة يف احلركة ،خاصة أيام

ال��زي��ارات .مم��ا جعل املرحوم
الع لاّ مة السيد امل�ي�رزا حممد
مهدي الشهرستاين أعىل اهلل
مقامة (وكان من علامء كربال
البارزين ومن م راجع التقليد
العام واخلاص) ِّ
يفك ر يف كيفية
توسيع احل��رم املطهر باحلاق
ذل��ك املسجد ب��ه .فاستقدم
ع���ددا ًم���ن رج���ال اهلندسة
املعامرية والشخصيات النافذة
ال��ك��ل��م��ة يف م��دي��ن��ة ك��رب �لاء
واس��ت��ش��اره��م يف األم���ر .وقد
اتفقت كلمتهم ع �لى ل��زوم
إزالة هذا اجلدار الفاصل بني
احل��رم واملسجد دون ضجيج
وض��وض��اء ويف اخل��ف��اء ودون
أن يعلم أح��دٌ بذلك ،فجهد
العالمة الشهرستاين وإ ّي اهم
حتى أعدّ وا مجيع ًا وسائل اهلدم
ول��وازم ما جيب ْ
أن ُي بنى هبا
بعد اهل��دم منها مث الً أحجار
القاشاين املشاهبة متام ًا ألحجار
القاشاين املنصوبة يف جدران
احلرم املطهر .وبعد إعداد مجيع
هذه اللوازم يف اخلفاء صاروا
يستحينون الفرصة املواتية

لتنفيذ املرشوع .ويف أثناء هذه
ن��زاع بني سكان
امل��دة ح��دث
ٌ
حيني من أحياء مدينة كربال
أسفر عن القتال فيام بينهم
 .لكنه ال يعلم هل كان نزاع ًا
مصطنع ًا أم واقعي ًا ؟ إ ْذ ك ّل ام
حدث بني سكان هذه املدينة
ن���زاع أو قتال اضطر س��ادن
ٌ
الروضة املطهرة إىل غلق أبواب
احل��رم والصحن املطهر وال
يفتح األب��واب إلاّ بعد هدوء
احلالة واستتباب األمن ومرور
ع��دة أي��ام عىل ايقاف القتال
واهن��اء النزاع .ويف هذا النزاع
أغلق ال��س��ادن أب���واب احل��رم
والصحن احلسينيني ح��ا ً
ال
ورشع ال ع ماّ ل الذين كانوا قد
ُأعلموا من قبل هبدم اجلدار
الفاصل بني احل��رم احلسيني
واملسجد ثم أحلقوا املسجدَ
باحلرم بعد إزال��ة اجل��دار وبنوا
عىل طريف اجلدار املهدم أحجار
القاشاين التي نصبوها بد َّق ة
هندسي ة ممتازة .ومل��ا ُف تحت
َّ
أب���واب احل��رم بعد أي��ام وجد
املسلمون من الس ّن ة انفسهم

أم���ام األم���ر ال��واق��ع ب��احل��اق
مسجدهم ب��احل��رم املطهر.
وكانت ظواهر احل��ال ال ُّ
تدل
ٍ
عىل اشتغال ٍ
معينة يف هذا
يد
األم��ر .ومل ِ
تجُ��د شكاوى هؤالء
السنة وتدابريهم ومساعيهم
لدى احلاكم السني يف كربال
نفع ًا ،مما اضطرهم إىل م راجعة
ال��ب��اب ال��ع��ايل يف اسالمبول
(أي اخلليفة العثامين) الذي
أوف��د هيأة تفتيش إىل كربال
للتحقيق ومعرفة احلقيقية.
وملا كان املهندسون واملعامريون
الضليعون يف ف��ن اهلندسة
املعامرية قد بذلوا حذاق ًة ومهارة
يف إزاحة اجلدار واحلاق املسجد
ملطه ر ونصب أحجار
باحلرم ا َّ
القاشاين عىل نح ٍو َّ
تعذر معه
ع �لى أع��ض��اء هيئة التفتيش
العثور عىل أث ٍر للهدم والبناء
اجلديد وعندما أزاح��وا بعض
أحجار القاشاين عن أماكنها
وجدوا َّ
أن مجيع األحجار كأهنا
مبينة ومنصوبة منذ القديم،
واجلدران ملساء كأنه مل حيدث
فيها أي تبدل أو تغيري وال أثر
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ُّ
يدل عىل صحة الشكوى ،ازاء
ذلك كله أصدرت اهليأة ق رارها
برد الشكوى وبارحت كربال
عائدة إىل اسالمبول وقدمت
تقريرها بذلك إىل اخلليفة
ال��ع��ث�ماين .وم��ن��ذ ذل��ك اليوم
أصبح املسجد ملحق ًا باحلرم

ووسعت بذلك ساحة احلرم
وانتقل املسجد الذي كان بيد
رج���ال السنة م��ن املسلمني
ق���رون مم��ت��دة إىل ي��د الشيعة
ال��زوار
وزال ما ك��ان يقاسيه
ّ
وال��واف��دون عىل احل��رم املطهر
من ضيق يف احل��رم وصعوبة
للتوصل إىل ال رضيح الطاهر.
هذه هي احدى املناقب اخلالدة
حس نات الع لاّ مة
التي تعدُّ من َ
املتقي امل��رح��وم السيد امل�يرزا
حممد مهدي الشهرستاين.
ك��ان اولئك العظام يقومون
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بمثل ه��ذه األع�م�ال النافعة
ك�ما أهن��م خ َّل فوا آث���ار ًا باقية
مج ة وك��ان العالمة
وخدمات َّ
الشهرستاين اآلن���ف الذكر
من جهابذة العلامء يف عرصه
وال زال بيته العامر وأرست��ه
اجلليلية وأح��ف��اده األم��اج��د

ي��ؤل��ف��ون ال��ن��خ��ب��ة الصاحلة
من علامء كربال وأعياهنا  .و
للسيد األج��ل احل��اج السيد
اب راهيم الشهرستاين وهو اليوم
من أرشاف عرص املؤلف ديوان ًا
م��ع��م��ور ًا ومفتوح ًا وجمالس
قائمة فخمة ،وهو من أحفاد
املرحوم العالمة الشهرستاين
الكبري السالف ذكره رضوان
اهلل عليهم مجيع ًا.
هذا وقد علقت جملة (ناه نور)
عىل هذا الفصل من مذك رات
العالمة اخلرساين بام ترمجته:

أم���ا امل��س��ج��د ال����ذي ُأحل���ق
بحرم سيد الشهداء –عليه
ملطه ر فيتصل به من
السالم -ا ّ
ناحيته الشاملية ويقع جنويب
مقربة السالطني القاجاريني
الواقعة يف رواق ح��رم االم��ام
احلسني –عليه السالم -وأما
السيد األج��ل احل��اج اب راهيم
الشهرستاين فقد تويف يف ()25
شعبان  1376هجرية يف كربال
ودفن فيها .وهو والد صديقنا
الكاتب القدير السيد صالح
الشهرستاين املقيم اآلن يف
طه ران .كام َّ
ملنوه
أن الديوان ا َّ
ع��ن��ه الزال م��ع��م��ور ًا وق��ائ �ماً
ومفتوح ًا و ُت عقد فيه جمالس
ع���زاء اإلم���ام سيد الشهداء
احلسني بن عيل بن أيب طالب
عليهام السالم.

صورة ملجلة العرفان
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من األرشيف الصحفي ملركز تراث كربالء

خواط��ر يف الع��راق
(ذكر كربالء)
بقلم :يوسف رزق اهلل غنيمة

نرش املقال يف جملة املقتطف املرصية-
املج ّلد اخلامس واخلمسون -اجلزء
األول -يوليو (متوز) سنة 1919م
جملة املقتطف 1952 – 1876م جملة
شامية -مرصية ،أنشئت يف الشام من
قبل يعقوب رصوف وفارس نمر
قبل أن تنتقل إىل القاهرة.

باب قبلة أيب الفضل العباس عليه السالم يف ثالثينيات القرن املنرصم
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توجه الحسين إلى العراق بأصحابه فالقاهم
قبل أن ُنلقي رحالنا في ه��ذه المدينة بساعتين ثم ّ

الحر صاحب شرطة عبيد الله بن زياد بألفي فارس
شاهدنا في وسط البر ّية ّقب ًة مز ّين ًة بالقاشاني تسقف
ُّ

مزار ًا يقال إنه مرقد اإلمام عون بن عبد الله بن جعفر بزبالة فأخذهم إلى كربالء ومنعهم الماء وذلك في
الطيار .وواصلنا سيرنا فتراءت لنا كربالء ورأينا الثاني من محرم سنة 61هـ ولما كان الغد قدم من
ّ
المذهبة وقبابها الفخمة الكوفة عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة آالف
بين عسب النخيل مآذنها
ّ
المز ّينة بالقاشاني وأب��راج ساعاتها الشاهقات ،فارس ومعه شمر بن جوشن وتبادلت المراسالت

فعلمنا أننا أم��ام مدينة من أمهات مدن العراق  .بين الفريقين حتى كان يوم عاشوراء فحمل عمر

سهم فنادى شمر
القر ُاء أن نورد هنا واقعتها العظيمة في على الحسين فأصاب الحسين
ٌ
وليؤذن لنا ّ
بالقوم فأجهزوا عليه وقطعوا رأسه وحملوه هو
تاريخ اإلسالم.
المبرزون أن كربالء قديمة العهد ،والنساء إلى يزيد بن معاوية بدمشق ،ثم ُر َّدت نساؤه
يذهب األثريون
ّ
وك��ان البابليون قد أق��ام��وا فيها هيكالً آللهتهم واألطفال إلى المدينة ولما وصلوا إليها لقيهم نساء

ودعوها حرب ايل أي محراب اإلله .ولما كانت بني هاشم وفيهن غبنة عقيل بن أبي طالب وهي
سنة  60هجرية تولى الحكم يزيد بن معاوية تبكي وتقول:
وأرسل إلى عامله بالمدينة الزام الحسين وعبد الله

الحسين
بن الزبير وابن عمر بالبيعة فامتنعوا ومضى
ُ
إلى مكة وشرعت الرساالت ترد عليه من أهل
الكوفة يحثونه على المسير إليهم ليبايعوه ،فبعث

إليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب فبايعه

قوم منهم يناهز عددهم ثالثين ألف ًا .وكان العامل
ِ
يومئذ النعمان بن بشير األنصاري فعزله يزيد
عليها
و و ّلى على الكوفة عبيد الله بن زياد .وما زال هذا

ال���ن���ب���ي ل��ك��م
م������اذا ت���ق���ول���ون إن ق�����ال
ُّ

األم������م
م��������اذا ف���ع���ل���ت���م وأن�����ت�����م آخ������ر
ِ

ب���ع���ت���رت���ي وب����أه����ل����ي ب���ع���د م��ف��ت��ق��دي

����رج����وا ب���د ِم
م��ن��ه��م أس������ارى وم��ن��ه��م ُض ِّ
�ت لكم
م���ا ك����ان ه����ذا ج���زائ���ي إ ْذ ن��ص��ح� ُ

أنْ ت��خ��ل��ف��ون��ي ب���س� ٍ
��وء ف���ي ذوي َر ِح��م��ي

العامل دئب ًا في مقاومة الحسين ومندوبه مسلم ه��ذه هي النكبة المفجعة الت��ي نزلت بأهل البيت

بن عقيل وأصحابه حتى قبض على مسلم وأردا ُه في س��هل كرب�لاء فيردد ص��دى ألمها خمس��ون

وضرب عنق هانئ بن عروة وكان هذا ممن أخذ ملي��ون ش��يعي مبثوث��ون ف��ي الع��راق والعج��م
البيعة للحسين واستجار به مسلم بن عقيل ( )1والهن��د وكره قاف وجبل عام��ل وغيرها من بالد
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مرقد أيب الفضل العباس عليه السالم يف الثالثينيات

الل��ه .وهذه هي المأس��اة التاريخية الت��ي يمثلون الخدود ويقرع��ون الصدور ويضـربون أنفس��هم

أدواره��ا في ِّ
كل عاش��وراء ويش��خصون وقائعها ضرب�� ًا موجع ًا .وكان بنو بويه أول من أحدث مثل

ٍ
بقل��وب دامي��ة وعي��ون دامع��ة فيذك��رون كربالء ه��ذه المنائ��ح والمنادب ف��ي عاش��وراء في فجر

ال��زوار الذين
مصرع شهدائهم ،فإن فيها مدافن اإلمام الحسين الق��رن الرابع للهج��رة .ويبلغ عدد
ّ
يتبركون كل سنة بالحج إلى كربالء نحو مئة ألف
والعباس أب��ي الفض��ل وجماعة م��ن أصحابهما
ّ

في��ؤم أه��ل ال ُتق��ى تل��ك المش��اهد من مش��ارق زائر.
ُّ

األرض ومغاربه��ا ،ويزورونه��ا اقت��دا ًء بجابر بن وكرب�لاء الحالية من أمه��ات مدن الع��راق يقدّ ر

عبد الل��ه األنصاري ال��ذي زار قبر الحس��ين بعد عدد س��كانها بنحو خمس��ين ألف نف��س أغلبهم
أربعين يوم ًا م��ن مقتله ،ويطوفون يوم عاش��وراء مس��لمون ش��يعيون وبينه��م قليلون م��ن اليهود.
في شوارع كربالء ومساجدها ممثلين أدوار تلك وفي ضواحي المدينة نهر الحس��ينية وهو فرع من
النكبة ويشترك معهم األلوف من القوم فيلطمون الفرات كراه السلطان سليمان القانوني إلاّ ّ
أن ماءه
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ينضب في فص��ل الصيف فيحف��ر األهالي اآلبار معناها المخيم وهو واق��ع غربي المدينة وفيه

لش��ربهم .وفي المدينة دار الحكوم��ة وهي طابق ضرب اإلم��ام الحسين ـ عليه السالم ـ أطناب
واحد على طراز أورب��ي حديث وفيها دار البلدية خيامه ونصبت أعمدتها يوم نزل سهل كربالء

والبري��د والتلغراف والدي��ون العمومية وأثر أقيم يخطب ود العراقيين ليبايعوه الخالفة .وقد بنى

في وسط ميدان فس��يح تخليد ًا لذكر نشر القانون هناك أهل التقى جامع ًا لطيف ًا وأقاموا في داخله

األساسي في البالد  .وأس��واقها حافلة وتجارتها أعالم ًا مشيدة باآلجر ومطالة بالكأس الناصع

رائج��ة وصناعاتها ناجحة الس��يما صناعة الحفر البياض تمثل خيام اإلمام الحسين ـ عليه السالم ـ
والنقش والنحاس ،وفيها أشجار النخيل والرمان وإن ما يعجب من هذا البناء بابه المحفور حفر ًا

والبرتق��ال والليمون والعنب والمش��مش والتين لطيف ًا على خشب فاخر ،وح��ول الباب وفوقه

والتوت وتزرع في سهولها الحبوب على أنواعها .نقوش بديعة زاهية من القاشاني ومنها كتابات من
ويقس��م س��نجق كربالء عل��ى ثالثة أقس��ام :لواء آيات القرآن.

كربالء ول��واء الهندي��ة ولواء النج��ف ،وفي هذه ثاني ًا  :جامع الحسين وهو أكبر معهد ديني في
األلوية الثالثة من المدن القديمة واآلثار الشهيرة كربالء وربما ك��ان من ع��داد المعاهد الدينية

ما يعجز القلم عن وصف��ه ،ويكفيها فخر ًا أن فيها الكبرى في ال��ع��راق ط��رأ هناك مصـرع اإلم��ام
الكوفة والنجف والس��دير والخورنق ناهيك عن الحسين ـ عليه السالم ـ وقد القى هذا المشهد

مر األيام من الجور والعز ما ال يفصح به
آث��ار الكنائس واألدي��رة والمعابد المش��هورة في على ِّ
العب��ر( )2ف��ي الزم��ن الغاب��ر  .وفي كرب�لاء كان لسان وتقلب بين دفتي السعد والشقاء بتقلب
وكالء قناص��ل لإلنكلي��ز والروس وإي��ران .وقد السياسة واألحكام .تارة تصول عليه يد الحكام

ش��اهدنا عند وكي��ل قنصلية انكلت��را مكتبة حافلة فتعفي آثاره وتكرب أرضه( )4وتارة تحمي ذماره

بالمخطوطات.

ويذود عن عقر داره فتشاهد األسوار شاهقات

نجعل مسك الختام لمقالتنا وصف ثالثة معاهد حوله ويجود أهل التقى باألصفر الرنان واألبيض
زرنا ظاهرها ولم يؤذن لنا في زيارة داخلها وإنما الفتان ويقدحون زن��اد الفكرة ليزينوه بنتائج
نعتمد في وصف داخلها على أحد أصدقائنا الصناعات فأبوابه جميلة كبيرة يحيط بها القاشاني

الخلص من أبناء الشيعة وعلى ما كتب عنها غيره :الفاخر يسر الخاطر ويبهج الناظر وألوان القاشاني

أولها  :جامع الخيمكاه وهي كلمة فارسية( )3تمثل األزه��ار المختلفة وبينها آي��ات الكتاب.
�شعبان 1438هـ الغا�ضرية 167

ساحة باب الشهداء

وللمسجد دار قوراء مبلطة بالرخام اللطيف وصحنه آية من آيات الصناعة فإن حيطانه مغشاة باآلجر
المطلي بالقاشاني الملون وفي أطراف األبواب سهوات على هيئة تخاريب مرصعة بقطع من المرائي

واألبواب مقوسة أقواس ًا تكاد تنطبق على نفسها انطباق ًا وكلها مخرمة وتخاريمها من اآلجر المنحوت
والمقطع قطع ًا مختلفة الكبر ويدعم البناء الذي يطوف بالحرم أعمدة من الخشب عليها نقوش ناتئة

وفي أقصـى الحرم مصطبة نفيسة تحتها رمم اإلمام الحسين ـ عليه السالم ـ وهي عجيبة الحفر والصنع
والتلوين ترى من وراء مشبك من الفضة ذي أربعة أركان يتفرع من وسط الجانب الشرقي منه مشبك

صغير من الفضة أيض ًا على ضريح ابنه علي األكبر الذي ُقتل معه وفي أعلى مشبك الحسين ستة
عشر من اآلنية المستطيلة الشكل كلها من الذهب وفي ِّ
المشبكين رمانة من الذهب
كل ركن من
ّ
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اإلبريز أيض ًا يبلغ طولها قرابة نصف متر .وسقف

الحرم مغطى بقطع من المرائي .وعلى ضريح
اإلمام غطاء بديع الصنع وهو بساط من أفخر ما

حاكته أيدي الفرس .وفي الزاوية الجنوبية من

حرم الحسين ضريح كبير ملحود فيه أصحاب
الحسين الذين قتلوا معه في واقعة كربالء ،وعلى
وجه تلك الزاوية مشبك من الفضة الناصعة فيه
أربعة شبابيك.

وف��ي جامع الحسين ث�لاث م��آذن وقبتان كلها

ّ
مغشاة بغاللة من الذهب اإلبريز وفيه ساعتان
برج شاهق .وكانت تغشية
كبيرتان كل منهما في ٍ

قبة حرم الحسين في سنة 1273هجرية على نفقة

ناصر الدين شاه.

ثالث ًا :جامع العباس :يشبه ه��ذا المعهد في

م��ر بنا وصفه
مجموعه جامع الحسين ال��ذي َّ
وال يختلف إلاّ في بعض مفرداته .وطراز البناء

(((1لكل من مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة
مرقد في جوار الكوفة ،وقد قال الفرزدق

في مقتلهما:

ِ
كنت ال تدرين ما الموت فانظري
وإن

ِ
ٍ
بالسوق وابن عقيلِ
هانئ
إلى

ُ
إل���ى ب��ط��لٍ ق��د َّ
��ه
ال��س��ي��ف
��م
وج��ه ُ
َ
ه��ش َ

وآخر يهوي من طمار قتيلِ

(((2العبر :ما أخذ على غربي الفرات إلى برية
العرب.

(((3إن اللغة الفارسية كثيرة الشيوع في كربالء
لكثرة الزوار الذين يأتون إليها من إيران.

(((4راج��ع ت��اري��خ اب��ن األث��ي��ر ج��زء 18 :7
وتاريخ أبي الفداء جزء 2ص .38

والتزيين واحد.

يوسف رزق الله غنيمة ( )1950-1885من علماء الالهوت المسيحيين في بغداد ،كان له دور كبير في البحث

والتحقيق العلمي ،وكان يعتبر مرجع ًا علمي ًا من مراجع اللغة العربية في محافل بغداد الثقافية ،وكان له مجلس يعقده
في داره يجتمع إليه العلماء واألدباء وتدور بينهم أحاديث العلم وتناقش على بساط البحث وقائع التاريخ واألخبار،

تق ّلد يوسف غنيمة مناصب وزارية كثيرة في الدولة العراقية بالعهد الملكي ،ونال ثقة المسؤولين العراقيين لما

وحسن خلق .توفي في لندن عام  1950وحملت جنازته إلى بغداد ،له مؤلفات أهمها :تجارة
يحمله من طيب معشر ُ
العراق قديم ًا وحديث ًا طبع سنة 1922م ،نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق طبع سنة1924م  ،تأريخ مدن العراق
طبع سنة 1923م ..هيئة التحرير.
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من األرشيف الصحفي يف مركز تراث كربالء

فريدة كربال
بقلم حاج حممد حسن أبو املحاسن

غرة
نشـرت يف جملة العرفان ،اجلزء السابع من املجلد األول َّ ،
رجب سنة 1327هـ  ،امل وافق  18متوز (يوليو) سنة 1909م ،
.ص 242-239

ِ
مل����ل����ك ج���ال���ي��� ًة زه����را
س����ع����ود ا
أض��������ا َءت
ُ
ُ
���م
ب����ي����ض األم��������اين
وج��������اءت ل���ن���ا
ب���أن���ع ٍ
ُ
ف����ب����ات ُي���ع���اط���ي���ن���ا اهل����ن����ا أك�����ؤس����� ًا هل��ا

ُ
ِ
ال���ع���ي���ش ج���ان���ي��� ًة زه����را
ري�������اض
اق��������ت
ور
ْ
����ل����ع م���ط���ار َف ���ه���ا خ�ض�را
ل��ب��س��ن��ا ب��ل�ا َخ
ٍ
ن���ش���رب ُس��ل��اف����� ًا وال مخ���را
س���ك���رن���ا ومل
ْ

���ل ِ
ِ
���ل���س ُ
ن��ي��ل��ه��ا
اآلم��������ال َس
ش���ف���ى غ���� ّل���� َة
َ
َ
ط������ول ِّ
مه��ه��ا
ن����ف����وس ك����اب����دَت
����ُس���ت
َف
ٌ
رُ َّ
ِ
ه����ي امل����� ّل ُ
����ب جم���دَ ه���ا
ال������غ������ر ُاء َت
�����ة
����ط����ل ُ
َّ

مل���ح���ي ���ا ال���ط���ل���قَ واخل���� ُل ����قَ ال��ن�ضرا
ُت ���ري���ن���ا ا
َّ
ف�����أروى احل���ش���ا م���ن ب��ع��دم��ا ك����ان ق���د أورى
َ
احل������زي������ن ب���م��ا سرُ َّا
ف���������از
وي�������ا رب���م���ا
ُ
ل���ل���م ��� ّل ِ
ِ
ِ
ِ
ال���غ���را
���ة
مل����ج����د
ط���ل��اب ا
وح������ق
ُّ
َّ

ال������روح ال ال�����راح ف��اغ��ت��دت
رشب���ن���ا ُس��ل��اف
ُّ
أص����ب����ح ب���اس �م�اً
ث���غ���ر ال�����دَّ ه����� ِر
أال ّأن
َ
َ
ِ
ق������������ت ال����دن����ي����ا مج���������ا ً
ال وهب����ج���� ًة
وأرش

ب��ال��س ِ
ف��ق��د َخ َ
��ي��ف وان��ب�روا
���ط ���ب���وا ال��ع��ل��ي��ا َء
ّ
وق����د َط���ل���ب���وا م���ن ق��ب��ل إس���ع���اف ِ
أه��ل��ه��ا

ٌ
م���رت���اح���ة بِ�ش�را
هب���ا ال������روح َن ���ش���وى ف��ه��ي
ال�����ده�����ر م���ب���ت���س �م�اً ث��غ��را
ف��������دام
إل���ي���ن���ا
َ
ُ

َ
ِ
ال���ن���ف���وس هل���ا َم ��ه��را
���س���وق���ون م���ن غ����ايل
َي
��ْس��ا
ف���ل�م�ا َأ َب ���������وا ح��������ازوا ع��ق��ي��ل��ت ُ
َ��ه ��م َق رْ

إذا ُح ِ
ب���ي���ض ال���ك���و ِ
ُ
اع���ب فلتكن
���ج ��� َب ���ت
ب���������ر َزت م����ن خ�����د ِره�����ا ذات ع��� َّف ٍ
���ة
أال
َ
ِ
ِ
ح����رة
ان�����������س
ال����غ����ي����د األو
ك����ع����اب م����ن
ٌ
ّ

َ
ال��س ��م��را
ال��ب��ي��ض ال���ق���و
وس��ي��ل�� ُت��ك
َ
اض���ب و ُّ
ٍ
����ب���رح اخل�����درا
رق����ب����ة م����ن ق���ب���ل مل َت
ع��ل�ى
ِ
ف�م�ا ت��ص��ط��ف��ى إلاّ ال��ف��ت��ى امل����اج����دَ ُ
�����را
احل َّ

��ي�ر ال�����وص�����لِ م���ن���ه���ا و رب�م�ا
وردن���������ا ن����م َ
ٌ
خ��ل�اف����ة
�����ي����ر امل�����ؤم�����ن��ي��ن
ل����ت����ه����ن أم
َ
َ

َ
ش���ك ���ون���ا هل����ا ح���اش���ا س��ج��ي��ت��ه��ا اهل���ج���را
ِ
ه����ام����ة ال��ش��ع��رى
ُت����ش����اد م��ب��ان��ي��ه��ا ع��ل�ى

وت����ب����س����م ع�����ن ث����غ���� ٍر ف���ت���ن���ظ���م م��ث��ل��ه
ُ
ِ
ب����أج����ف����ان امل�����ه�����اة إذا ر َن�����ت
وت�����رن�����و
ِ
ب��������ارع ُح ��س��نِ��ه��ا
اجل����ف����ن إلاّ َّأن
م����ن
َ
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ِ
درا
ن���س���ي���ب��� ًا ك��ل�ا
ال���ع���ق���دي���ن ق����د ن���ظ�م�ا ّ
ِ
ِ
ُ
حل��ظ��ه��ا س��ح��را
األل����ب����اب م���ن
ف��ت��ن��ف��ث يف
ِ
ال�����ب�����دو واحل���ض��را
ت����ي ����م
َ
ب����اب����داع����ه ق����د َّ

ٌ
وس���ل���ط���ن���ة ت���ص���ف���و و ت���ص���ف���و ِظ��ل�ا ُهل����ا
ِ
ال������ع������دال������ة أم����رن����ا
ت����ق���� َّل����د ق������ان������ون
ِ
َ
ال���ب���س���ي���ط���ة دول����� ًة
ف�������وق
وك����ائ����ن ت�����رى

س����ي ��م�ا يف م����� ّل ٍ
ت���ع���اض���دت
�����ة ق�����د
وال
ْ
َّ
أوج ال���َت��رَ ّق������ي وط��ن��ب��ت
ت���س���ام���ت إىل ِ
وق�����د ص��ب��رت ح����زم���� ًا ف���ان���ج���ح س��ع�� ُي ��ه��ا
ِ
ال���ع���ل���ي���اء ُح ����ل����و ًا وط���امل���ا
ث���م���ر
َ����ت
ج����ن ْ
َ
ور َّب ع����زي���� ٍز َّ
ِ
ق������دره
ال�����ن�����اس
ذل يف
ُ
ُ
ف����� ُب �����ع�����د ًا ألي�����������ا ٍم ت������و َّل ������ت ذم���ي���م��� ًة
ِ
ِ
ٌ
حم����م����ود ش��وك��ت
احل����م����د
ب���ن�ش�ر
ح���ق���ي���ق
ُ

ه�����و امل�����اج�����د احل�����ام�����ي ح���ق���ي���ق���ة جم����ده
ِ
�����غ�����اة واع���ل���ن���وا
أم�������ر ال����� ُب
وملّ�������ا ط���غ���ى
ُ
ِ
ب��ع ��س��ك�� ٍر
رم����اه����م م����ن ال����ع����ز ِم
ال���ش���دي���د َ
ٍ
ص������دق ي���ق���دم���ون ع��ل�ى ال�����ردى
ب���أب���ط���ال
ٍ
ب��ح��م��ل��ة
مل����ن����ي����ع
ال����ث����غ����ر ا
وق������د ص������دم
َ
َ

ِ
���ه ���م
ي���ك���ت���ف ح���ت���ى أب���������ا َد
ومل
َ
مج���وع ُ
ف�����ك�����ان أله���������لِ االتحّ������������اد وق�������د َدج�����ا
ِ
ال�����ع�����دل م��ث�� َل��ه
أال ف�����اذخ�����ري ي����ا م���� َّل����ة

وم�����ث�����ل رئ���ي���س���ي���ه���ا ن�����ي�����ازي و أن�����ور
ِ
امل�����ك�����رم�����ات وخ���� ّل ����دا
وش����������ادا ب�����ن�����ا َء
ً
وأه������ل������ا ب��������أي��������ا ٍم زو ٍاه زواه����������� ٍر

ِ
���ب��ر وال���ب���ح���را
ع��ل�ى
األرض ح���ت���ى مت��ل�أ ال َّ
َ
ال���ن���ه���ي واألم�����را
ي��م��ل��ك
وأج�������در ب���ه أن
ْ
َ
ب����ه ك��ب��رت ش����ان���� ًا وك����ان����ت ه����ي ال��ص��غ��را
ِ
ال���ع���ز وال��� َّن �ص�را
ن���ال���ت
ع�ل�ى احل�����قِّ ح��ت��ى
َّ
ب���ي���وت امل���ع���ايل ح��ي��ث ط���ال���ت ب���ه ال��ن �سرا
ُ

ك���ذل���ك م���ن ي��س��ت��ص��ح��ب احل�����زم وال���ص�ب�را
�����ر ًا
ْ
ج���ن���ت م���ن جت��� ّن ���ي م���ن م�ض�ى ث���م���ر ًا ُم ّ
ور َّب ذل����ي����لٍ
ع������ز ب��ي�ن ال��������ورى ق����درا
َّ
ُ
إذا ّأرخ��������ت س������اءت أح���ادي��� ُث ���ه���ا ذك����را
َّ
امل�����ه�����ذب وال���ن���ث���را
ف����اه����د ل�����ه ال���ن���ظ���م
ت�����ض�����وع م���س���اع���ي���ه إذا ن���ش���رت ن ��ش�را
أرسوا م����ن خ���ي���ا َن���تِ���ه���م ج��ه��را
ب��م�ا ق����د ّ
وق���������ا َد إل���ي���ه���م م���ث��� َل ���ه ع����س����ك����ر ًا جم���را
س�������ود ال��ش��رى ذع���را
إذا أح��ج��م��ت ع��ن��ه ُأ
ُ

َُ
ال��������روايس اهل���ض���ب أو ت��ث��غ��ر ال��ث��غ��را
هت�����د
َّ
ّ
������م يف اهل���������ام امل����ه����ن����دة ال����ب ��ت�را
وح������ك َ
ِ
ٍ
غ���ل���س ف��ج��را
اخل���ط���ب يف
ظ��ل��ام
ع��ل��ي��ه��م
ُ
ع�����ز م����ن أض���ح���ى ل����ه م��ث��ل��ه ُذخ�����را
ف���ق���د
َّ

س����ه��ل�ا واهلل م����ن هن���ج���ه���ا ال����وع����را
مه����ا
ّ
ك��������رام امل����س����اع����ي وامل������آث������ر وال���ف���خ���را
��������را
م�����وس�����م�����ة ُغ
ت�����ض����يء ل����ي����ال����ي����ه
ُ
َّ
ّ

ش���م���س س��ع��وده��ا
ف��ت��ج��ل��و ع��ل��ي��ن��ا ت���ل���ك
ُ
ِ
س�����ل�����ط�����ان امل������ع������اىل حم���م���دٌ
ب�����������إرشاق

وجت�����ل�����و ع���ل���ي���ن���ا ه�������ذه ق������م������ر ًا ب������درا
ِ
ُ
مل����ل����ك م���ن�ش�رح��� ًا ص����درا
ع���ط���ف ا
ّ����ح
ت����رن َ

ِ
اجل�������ور ع��� ّن ���ا ن�������ا ً
َّ
ع���دل���ه
ظ�����ل
رشا
ط�����وى
َ

ض����ي ���� ًا وأط����ي����ب ب����ه ن �ش�را
ف���أح���س���ن ب����ه
ّ
ِ
ُ
حم����م����دٌ
ال�����رش�����اد ب����ه ال���ب�ش�رى
س���ل���ط���ان

ِ
ٌ
ِ
ل�اف���ة
مل����س����ع����ود ن��ي��ط��ت خ�
وب����اخل����ام����س ا
س���ع���دن���ا ب���ن���ع���م���ى أس����ب����غ ُ
اهلل ظ�� َّل ��ه��ا
��������ر ص���ف���اتِ ِ
���ه
ه�����و ال�����ب�����در إلاّ َّأن ُغ
َّ
ف������رد ال����ده����ر ب����األم����ر ِّأرخ������وا
وم������ذ ق�����ام
ُ
ُ

ٌ
ب����ش����ائ����ره����ا ت�ت�رى
وس���ل���ط���ن���ة ج��������اءت
ُ
ع��ل��ي��ه��ا ف���ج��� َّل ���ت ْ
أن ن���ق���اب��� َل ���ه���ا ش��ك��را
ٍ
س����م���اء ال ن���ط���ي���ق هل�����ا ح ��ص�را
ن�����ج�����وم
ُ
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السيد حممد طاهر البح راين ولد سنة  1302هـ وتويف سنة 1384هـ
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السيد حممد رضا الطبيس
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من األرشيف الصوري يف مركز تراث كربالء

ساحة باب الشهداء يف سبعينيات القرن املايض

ساحة عيل االكرب عليه السالم يف سبعينات القرن املايض

 174الغا�ضرية
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ساحة باب قبلة االمام احلسني عليه السالم يف ثامنينيات القرن املايض

ساحة امليدان يف مدينة كربالء املقدسة قديام يف ستينيات القرن املايض
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من األرشيف الصوري يف مركز تراث كربالء

طالب ومعلمو مدرسة االمام الصادق عليه السالم

صورة ملدينة كربالء املقدسة عام 1918م
 176الغا�ضرية
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مرقد االمام احلسني عليه السالم يف التسعينيات

لوحة متثل مرقد ايب الفضل العباس عليه السالم يف الثالثينيات
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من األرشيف الصوري يف مركز تراث كربالء

مكتبة العتبة العباسية املقدسة قدي ًام

مكتبة العتبة احلسينية املقدسة قدي ًام
 178الغا�ضرية
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باب السالم ملرقد االمام احلسني عليه السالم يف التسعينيات
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من األرشيف الفين يف مركز تراث كربالء

احلدَّ اد
 180الغا�ضرية

احلدّ اد مهنة قديمة كان ممتهنها يستخدم أدوات بسيطة لصنع بعض األدوات املنزلية والزراعية

�شعبان 1438هـ

بائع الشاي

لوحة فنية متثل بائع الشاي يف مدينة كربالء املقدسة قدي ًام
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من أرشيف األصدقاء
يس��تقبل هذا الباب الصور و الوثائق
القديمة وينشرها بأسماء اصحابها .

أرشيف مصور بالدي

الرادود الحاج حمزة الزغير يحيط به ثلة من الشباب المؤمن في الستينيات

 182الغا�ضرية
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ارشيف االستاذ عبد االمري الطرحيي

صورة مقام االمام المهدي ( 1991/2/5 ) 
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صورة لموكب في كربالء المقدسة قديم ًا

 184الغا�ضرية
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صورة باب الفرات (العلقمي) لمرقد ابي الفضل العباس عليه السالم في سبعينيات القرن الماضي
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أرشيف الشيخ عزيز الطريف

وثيقة اس��تالم مبلغ حاصل بين الطرفين من وجهاء قضاء الهندية س��نة 1936م والسيد هاشم المحمد وعبد بن جاسم وقد
استلم المبلغ في محكمة صلح الهندية بشهادة صيهود وعجيل الحاج علي الصحو وهادي العلي.
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رسالة من السيد ناصر ضياء الدين الى الشيخ حبيب السلطان رئيس عشيرة بني طرف المتوفى سنة 1956م تتضمن قسمة
عائ��دات زراعية للس��يد ناصر م��ن اراضيه الواقعه في مقاطع��ة  23النبهانية القريب��ة التي كانت تزرع من قبل بعض س��كنة
المنطقة.
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أرشيف الشيخ حممود عبد الرضا الصايف

الشيخ فتح الله الملقب بشيخ الشريعة االصفهاني ولد1266هـ وتوفي سنة 1339هـ

 188الغا�ضرية
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المرحوم المغفور له العالمة آية الله الس��يد محمد علي الطباطبائي آل السيد صاحب الرياض قدس
سره المتوفى عام  1381هجرية الموافق  1961ميالدية
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مسك اخلتام

تراثنا الثقايف هو أحد العوامل األساسية يف حتديد توجهاتنا وما نريده يف
حياتنا ،ويف رسم صورة واضحة املعامل عن ذاتنا -كمجتمع ،-وصياغة
نظرتن��ا إىل العامل ،وأس��لوب معاجلاتنا ملش��كالتنا املوروث��ة واحلارضة،

حيث س��تكون أحكامنا قائم�� ًة عىل عقلية ناقدة للح��ارض واملايض عىل
الس��واء ،ولنتبينّ زادنا الفكري والثقايف موروث ًا ومكتس��ب ًا ،ولنعرف إىل
أي م��دى يصل��ح لنا هذا ال��زاد  ،وما الذي حيويه من عن��ارص تفيدنا يف
ِّ

حركتنا نحو املستقبل.

• مدير التحرير

