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يف هذا العدد ملف 
خاص عن عاشوراء 



التقطت هذه ال�ســ�ره بعد�ســة م�س�ر ال�سلطان نا�سر الدين �ســاه القاجاري يف عهد وايل بغداد مدحت 
با�سا وهي تبني الطارمة القبلية ملرقد المام احل�سني عليه ال�سالم �سنة 1871 هـ .



بيته  آل  و  حممد  سيدنا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 
الغارضية  شمس  ترشق  جديد  عدد  كلِّ  فمع  بعد  ا  أمَّ الطاهرين،  الطيبني 
لتنري جوانب خمتلفة ومتعددة من تراث وتاريخ كربالء بحّلة أنيقة ومجيلة 
املعارصة  الرتاثية  حافة  الصَّ متطلبات  ُملبية  و  جديدة،  أبواًبا  مستحِدثة 
ل ما رسمته من خطٍط ترتقي هبا نحو طموحات قّرائها الَّذين سامهوا  لُتَكمِّ
األبواب  فاحتًة  الرتاث  من  متعددة  مفاصل  توثيق  يف  ال  فعَّ بشكل  فيها 
ألقالمهم الرائدة، وجمددة هلم الدعوة عرب مسابقة أفضل مقال تراثي عن 
العمل  يف  اإلبداعي  التنافس  من  جوٍّ  خلق  عىل  لتشجيعهم  كربالء  مدينة 

الرتاثي.

ا األبواب التي استحدثت يف هذا العدد، فهي: باب رسائل وأطاريح  و أمَّ
جامعية، ومن الذاكرة الشفوية، و هل تعلم، وفهارس وخمطوطات، و من 

تراث العزاء احلسيني، يضاف لذلك ملف العدد حول عاشوراء.

مايض  ودراسة  احلارض،  توثيق  يف  املسامهة  الكرام  اء  القرَّ من  ونأمل 
تراث كربالء، وال سيام توثيق بطوالت، و ذكريات احلشد الشعبّي ليبقى 

تراًثا تليًدا تفتخر به األجيال القادمة، وهو خري ذخٍر خلرية أبطال العراق.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني.      

إشراقة العدد السابع

االفتتاحية 

• رئيس التحرير

]



املرشف العــــام :
الشيخ عامر اهلاليل

املرشف املعريف :
د. سلامن هادي آل طعمة
رئيــس التحريــــر: 

د. إحسان عيل سعيد الغريفي
مدير التحرير:
كاظم مجعة النايش 

اهليأة االستشارية : 
 سامحة السيد مرتىض القزويني.

 سامحة السيد كاظم النقيب.
 سامحة الشيخ حممد عيل داعي احلق.

الباحث سعيد رشيد زميزم.  
اهليأة التحريرية : 

 أمحد فاضل حسون 
عيل باسم حممد عيل 
 كرار ياس الفتالوي
التدقيق اللغوي

اسامعيل برهي خليل 
الــتــصـمـيـم واإلخراج الطباعي  : 

عيل جواد سلوم - كرار سعيد اخلفاجي 
التصوير الفوتوغرايف 

تيسري مهدي
العنوان :

كربالء املقدسة – حي اإلسكان 
  +9647700479123     

+96432310058     
املوقع األلكرتوين

www.mk.iq
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يف هذا العدد ملف 
خاص عن عاشوراء 

جملة فصلية ثقافية تعنى برتاث مدينة كربالء املقدسة 
 تصدر عن العتبة العباسية املقدسة

قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية - مركز تراث كربالء
رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد )2012( لسنة 2015
رقم اإلعتامد يف نقابة الصحفيني العراقيني )1621( لسنة 2016م

املشاركون يف هذا العدد: 
ا.م.د هادي شندوخ محيد 

د. امحد سلامن آل طعمة
م.د زهراء رؤوف املوسوي 

م.د حازم طارش حاتم
مهدي الدهش 

الشيخ حسن اجلوادي 
موفق هاشم الرحال 

غارض عبد االمري 
عناية أخرض 

صاحب الرشيفي
جسام  السعيدي

تنويه
ترحب جملة الغارضية بمس��امهات 
الق��راء األع��زاء ع��ى أن ال تكون 
املس��امهة ق��د ن��رت يف جمل��ة أو 
صحيفة أخرى، علاًم أن املسامهات 
ختض��ع للتدقي��ق وللمجل��ة احل��ق 
تع��اد  وال  أوالتغي��ري  احل��ذف  يف 
املواد التي ترس��ل إىل املجلة س��واء 
نش���رت أم مل تنش�ركام أن املواضيع 
تعرب عن رأي كتاهب��ا وال تعرب عن 

رأي املجلة. 



من ذخائر ونفائس
 متحف العتبة العباسية املقدسة

السيد ثابت آل ضياء الدين
يف ضيافة الغارضية 

ملف العدد مرقد السيد
 حمّمد العابد يف طويريج 

أثر العامل البرَشي
يف نمو مدينة كربالء 

مركز تراث كربالء 
يقيم سبعة دورات لتحقيق املخطوطات

يف هذا العدد
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102 6

من ذخائر ونفائس
 متحف العتبة احلسينية املقدسة
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202 80
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أخبار املركز

مركز تراث كربالء يقيم �سبعة 
دورات لتحقيق املخط�طات

من أج��ل  خلق جيٍل م��ن المحققين القادرين 
عل��ى البحث والتحقي��ق في الت��راث الفكري 
و الثقاف��ي لمدين��ة كرب��الء المقدس��ة بصورة 
خاص��ة و الت��راث االس��المي بص��ورة عام��ة 
أقام مركز تراث كربالء التابع لقس��م ش��ؤون 
المع��ارف اإلس��المية واإلنس��انية ف��ي العتب��ة 
العباس��ية المقدس��ة س��بعة دورات في تحقيق 
المخطوطات ألساتذة من مختلف الجامعات 

العراقي��ة، وبإش��راف كادر تدريبي متخصص 
في مجال تحقي��ق المخطوطات، أقيمت هذه 
ال��دورات على قاعة االجتماع��ات في مجّمع 
اإلمام اله��ادي -عليه الس��الم- التاب��ع للعتبة 
العباسية المقدسة،  وكانت المدة الزمنية لكل 
دورة سبعة أيام  وبمش��اركة) 30 ( متدربًا في 
كل دورة م��ن كال الجنس��ين، وحمل��ت كلُّ 

دورة أسمًا خاص بها. 
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س��ماحة الش��يخ عم��ار الهالل��ي 
رئي��س قس��م ش��ؤون المع��ارف 
االس��المية و االنس��انية في العتبة 
تح��دث  المقدس��ة  العباس��ية 
قائاًل:   للغاضرية بهذا الخصوص 
كعهده��ا دائم��ًا فقد تبنَّ��ت العتبة 
المقدسة مش�روعًا رائدًا  العباسية 
في مجال تحقي��ق المخطوطات، 
لتحقي��ق  مرك��ز  أكب��ر  ليك��ون  
المخطوطات في العالم في مدينة 
كرب��الء المقدس��ة،  وقد س��عت 
العتب��ة  في هذا االط��ار إلى إقامة 
العديد م��ن الدورات ف��ي مجال  
تحقيق المخطوطات  وفهرستها، 
وفي مجال اس��تقطاب الكفاءات 
وخارج��ه،   الع��راق  داخ��ل  م��ن 
باإلضاف��ة إلى مح��ور آخر يتمثل 
ف��ي التعاق��د على تحقي��ق بعض 
المخطوطات مع بعض األس��ماء 
المعروفة ف��ي التحقيق من خارج 
المح��اور جاءت  الع��راق، ه��ذه 
من أجل رفد المكتبة اإلس��المية 
وإخ��راج  القيم��ة  بالتحقيق��ات 
التعبير-  صح  إن  المخطوطات- 
من الظلمة إلى ن��ور الوجود، كي 
ينتفع منها الدراسون و الباحثون. 

باس��مي و اسم س��ماحة المتولي 
الش�رعي للعتبة العباسية المقدسة  
السيد أحمد الصافي - دام عزه- 
وجناب السيد األمين العام للعتبة 
العباس��ية المقدس��ة السيد محمد 
األش��يقر - دام توفيقه- و األخوة 
م لجميع  في مجل��س اإلدارة أتقدَّ
المش��اركين  بالتهنئ��ة على إنجاز 
ه��ذه الدورات عل��ى أكمل وجه،  
لتكون رافدًا آخر يصب في زيادة 

معرفتهم بهذا المجال .
الغريف��ي  إحس��ان  الدكت��ور 
مدي��ر مرك��ز ت��راث كرب��الء بّين 
للغاضري��ة:" ال يخف��ى على كثير 
من ذوي االختص��اص  والعلماء 
ت��راث  الت��راث الش��يعي ه��و  أّن 
مضطه��د ومغّي��ب، من��ذُ  أزم��ان 
التاري��خ  مراح��ل  فعب��ر  طويل��ة، 
تعّرض تراثن��ا للظلم واالضطهاد  
والمكتب��ات  الكت��ب،  وح��رق 
ا وواضحًا  القّيمة. وهذا يظهر جليًّ
الت��ي نجد  من خ��الل المص��ادر 
الكت��ب  طي��ات  بي��ن  أس��ماءها 
القديمة وال أثر لها في البين ، فقد 
انمح��ى أثرها بس��بب االضطهاد 
الفك��ري والثقاف��ي ألتب��اع أه��ل 

الس��الم- ولمدينة  البيت-عليهم 
كرب��الء المقدس��ة الت��ي تع��د من 
الم��دن العلمي��ة األكث��ر تعّرًض��ا 
للظل��م عبر مرِّ الس��نين.  ومن هنا 
ف��إّن إحياء ه��ذه المخطوطات ال 
يقل أهمية عن الجهاد الذي تقوم 
به القوات المس��لحة في ساحات 
الجه��اد، فالقلم س��الٌح بوجه من 
العقائدي��ة  الهوي��ة  طم��س  يري��د 
ألتباع مذهب أهل البيت-عليهم 
الس��الم- فيتحتم علين��ا وبالذات 
على أق��الم المحققي��ن من ذوي 
االختص��اص الش���روع بتحقي��ق 
تراثن��ا و إظه��ار كنوزه إل��ى النور 
بأفض��ل ُحّل��ة وبأفض��ل طريق��ة.  
ل��ذا انب��رى مرك��ز ت��راث كربالء 
إلى تهيئة ك��وادر يمكنها التحقيق 
إلرثن��ا الثقاف��ي م��ن خ��الل هذه 
الدورات التي خّرجت كوادر من 

المحققين.
  األس��تاذ الدكتور أي��اد الخفاجي 
رئي��س قس��م التاري��خ ف��ي كلي��ة 
اإلنس��انية جامعة  للعل��وم  التربية 
كرب��الء، و أح��د المحاضرين في 
هذه ال��دورات، ق��ال: إنَّ الهدف 
تحقيقي��ة  دراس��ات  إقام��ة  م��ن 
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للمخطوطة عبر هذه الدورات هو 
خلق جيل واس��ع م��ن المحققين 
تفتقر ل��ه الجامع��ات األكاديمية، 
كما أنَّ العتبة العباس��ية المقدس��ة 
تمتل��ك مخطوط��ات ذات أهمية 
كبي��رة تخص التراث اإلس��المي 
والفك��ري ألهل البي��ت -عليهم 
السالم- ودون شك فإن تحقيقها 
س��يفتح آفاقًا واسعة في مجاالت 

البحث والتأليف.
عبي��د  زم��ان  الدكت��ور  األس��تاذ   
المحاضري��ن   أح��د  المعم��وري 
ف��ي ال��دورة، ق��ال: أقيم��ت هذه 
ال��دورات من قب��ل مرك��ز تراث 

م��ن  كرب��الء إلع��داد مجموع��ة 
المحققين المتمرسين ، ليباشروا 
الموجودة  المخطوطات  بتحقيق 
في العتبة العباس��ية المقدسة التي 
يق��ارب عددها اآلالف، الس��ّيما 
وأن معظ��م ه��ذه المخطوط��ات 
تتعّلق بت��راث اهل البيت -عليهم 
الس��الم-  وتراث مدين��ة كربالء 
المقدس��ة، مضيفًا: إّن العملية ال 
المحاضرات  إلق��اء  عل��ى  ترتكز 
فقط ، وإّنما على تكوين مجاميع 
للتحقي��ق توزع عليه��م مجموعة 
مخطوط��ات بعدده��م للتدريب، 
وما كان فيه��ا يصلح للنش���ر يتم 

نش�ره فورًا. 
  المشاركون أعربوا عن سعادتهم 
بالمش��اركة ف��ي هذه ال��دورات، 
مؤّكدي��ن ف��ي الوق��ت ذات��ه أنها 
التعليمي س��واًء  حّقق��ت مبتغاها 
أو  وتنّوع��ه  الط��رح  ف��ي  أكان 
التحقي��ق  أساس��يات  تعل��م  ف��ي 

والتصنيف.
حفل  دوره   كل  ختام  شهد  وقد 
الشكر  كتب  فيه  وزع��ت  ختام  
وال���ت���ق���دي���ر ع��ل��ى األس���ات���ذة 
مشاركة  وشهادات  المحاضرين، 

على األساتذة المتدربين.
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مركز تراث كربالء ي�ستمر بربنامج الت�ا�سل 
مع امل�ؤ�س�سات الأكادميية و الأ�سر الكربالئية

1-  زاَر وفٌد من مركِز تراِث كربالء 
جلسات  لعقد  قار  ذي  جامعَة 
ت���ع���اون ع��ل��م��ي م���ع ك��ل��ي��ات 
اجلامعة، وقد ترأس الوفد أ.د. أياد 
عبد احلسني اخلفاجي وضمَّ كاًل 
م.م  و  وناس  عبيد  زمان  أ.د.  من 
أمحد املسعودي، وتّم خالل الزيارة 
األوىل  علميتني:  جلستني  عقد 

زيارة وفٌد مركِز تراِث كربالء اىل جامعَة ذي قار
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للعلوم  الرتبيِة  يِة  كّل أساتذة  مع 
اإلنسانية وطلبة الدراسات العليا 
أساتذة  مع  الثانية  واجللسة  فيها، 
ال��دراس��ات  وطلبة  اآلداب  كلية 
عميد  وب��ح��ض��ور  فيها  العليا 
الركايب،  جابر  الدكتور  الكّلية 
آفاق  اجللستني  كال  يف  نوقشت 
تبادل  وآليات  العلمي  التعاون 
الفكري  ال��رتاث  إلحياء  اخل��ربات 
طريق  عن  املقّدسة  كربالء  ملدينة 
األكاديمية،  والبحوث  الدراسات 

من خالل توجيه طلبة الدراسات 
والرسائل  األطاريح  لكتابة  العليا 
قيمة  ذات  بمواضيع  اجلامعية 
خالهلا  من  يمكن  كبرية  علمية 
املغمور  الفكري  ال���رتاث  إح��ي��اء 
ملدينة  العلامئي  الرتاث  خصوًصا 
املخطوط  والرتاث  املقدسة  كربالء 
من  اآلن،  إىل  ال��ن��ور  ي��َر  مل  ال��ذي 
جانبهم أبدى أكاديميو جامعة ذي 
يف  للتعاون  التام  استعدادهم  قار 
هذا املجال، وأشادوا بالدور الكبري 

العباسية  العتبة  تقّدمه  ال��ذي 
أبواهبا  فتح  خ��الل  من  املقّدسة 
اجلامعات  يف  العلمية  للكوادر 
البحث  جماالت  مجيع  يف  العراقية 
والتحقيق والتأليف، عاّدين ذلك 
الكبري  الريادي  ال��دور  هو  ال��دور 
الفكري  البناء  بني  جيمع  ال��ذي 

والديني للمجتمع اإلسالمي.

2-زار وفٌد من مركز تراث كربالء 
امل��ع��ارف  ش���ؤون  لقسم  ال��ت��اب��ع 

العتبة  يف  اإلنسانية  و  اإلسالمية 
الدكتور  برئاسة  املقدسة  العباسية 
إحسان الغريفي مدير املركز  عامدة 
االنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية 
الوفد  والتقى  كربالء،  جامعة  يف 
خالل الزيارة عميد الكلية األستاذ 
ورئيس  احلبويب،  ف��اروق  الدكتور 

زيارة رئيس قسم التاريخ يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية يف جامعة كربالء

عامدة كلية الرتبية للعلوم االنسانية يف جامعة كربالء
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عبد  أي��اد  الدكتور  التاريخ  قسم 
احلسني صيهود اخلفاجي، ورئيس 
عيل  الدكتور  العربية  اللغة  قسم 
كاظم حممد عيل املصالوي، وعددًا 
يف  األكاديميني  و  األس��ات��ذة  من 

الكلية.

ت��راث  م��رك��ز  م��ن  وف���ٌد  زار    -3
كربالء التابع لقسم شؤون املعارف 
العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
الدكتور  برئاسة  املقدسة  العباسية 
إحسان عيل سعيد الغريفي مدير 
املركز عامدة كلية العلوم اإلسالمية 
يف جامعة كربالء والتقى عميدها 
أ.د. هاشم نارص حسني الكعبي، 

تعزيز  بحث  الزيارة  خالل  وجرى 
الثقايف   و  العلمي  التعاون  آف��اق 
اخل���ربات إلحياء  ت��ب��ادل  وآل��ي��ات 
كربالء  ملدينة  الفكري  ال���رتاث 
طلبة  توجيه  طريق  عن  املقّدسة 
لكتابة األطاريح  العليا  الدراسات 
بمواضيع  اجلامعية  وال��رس��ائ��ل 
الرتاث  تتناول  علمية  قيمة  ذات 
املقدسة  كربالء  ملدينة  العلامئي 
أوالرتاث املخطوط الذي مل يَر النور 
السيد  أبدى  جانبه  من  اآلن،  إىل 
يف  التدريسيون  واألساتذة  العميد 
التام  للتعاون  الكلية استعدادهم 
والعمل املشرتك مع املركز، مشيدين 
يف الوقت ذاته بالدور الكبري الذي 

املقّدسة  العباسية  العتبة  متارسه 
للكوادر  األب���واب  فتحت  التي 
يف  العراقية  اجلامعات  يف  العلمية 
والتحقيق  البحث  جماالت  مجيع 
الزيارة أهدى  والتأليف. ويف ختام 
من  بعضًا  امل��رك��ز  مدير  السيد 
العميد  للسيد  املركز   إص��دارات 
ومعاونيه العلمي واإلداري وبعض 

التدريسيني يف الكلية.

ت��راث  م��ن مركز  وف��ٌد  4-ش���ارك 
ك��رب��الء ال��ت��اب��ع ل��ق��س��م ش��ؤون 
اإلنسانية  و  اإلسالمية  امل��ع��ارف 
يف  املقدسة  العباسية  العتبة  يف 
للخط  الشامل  املعرض  افتتاح 

جانب من زيارة وفد مركز تراث كربالء اىل عامدة كلية الرتبية للعلوم االسالمية يف جامعة كربالء 
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الذي  التشكيلية  والفنون  العريب 
التابع   الفنية  الرتبية  جملس  أقامه 
قسم  يف  التعليمية  للمعاونية 
الرتبية و التعليم العايل يف  العتبة 
تم  .ح��ي��ث  امل��ق��دس��ة  العباسية 
عرض أكثر من  250 عماًل  منوعًا 
ب��ني ل��وح��ة خ��ط، ول��وح��ة رس��م، 
إىل  إضافة  وخزف،  نحت  وأعامل 

األعامل اليدوية األخرى.

5- زار وفٌد من مركز تراث كربالء 
امل��ع��ارف  ش���ؤون  لقسم  ال��ت��اب��ع 

العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
الفاضل  امُلريب  املقدسة  العباسية 
الدين،  ضياء  آل  ثابت  السيد 
احلديث  ال��زي��ارة  خ��الل  وج���رى 
املركز  يسعى  التي  األه��داف  عن 
املتعددة  ونشاطاته  حتقيقها  إىل 
إصداراته  و  املستقبلية  وخططه 
م���ن امل���وس���وع���ات وال��س��الس��ل 
املتخصصة  وامل��ج��اّلت  والكتب 
والعامة. بدوره أثنى السيد  ثابت 
املركز  جهود  عىل  الدين  ضياء  آل 
تغّذي  التي  إص��دارات��ه  والس��ي��ام 

بعناوين  ال��ك��رب��الئ��ي��ة  املكتبة 
حمورًا  املدينة  هذه  تراث  من  جتعل 
الباحثني  ويستهوي  القّراء  جيذب 
أهدى  الزيارة  ختام  ويف  واملثقفني، 
الدين  ض��ي��اء  آل  ث��اب��ت  السيد 
التي  الرتاثية  الصور  من  جمموعة 
وحدة  إىل  الكريمة  أرست��ه  ختص 
الوقت  ويف  امل��رك��ز،  يف  االرش��ي��ف 
ذاته تم إهدائه عددًا من إصدارات 

املركز املتنوِّعة.

جانب من لقاء السيد ثابت آل ضياء الدين
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من  املوجهة  للدعوة   تلبية   -6
الكاظمية  للعتبة  العام  قبل األمني 
العتبة  وف���د  وض��م��ن  امل��ق��دس��ة 
الدكتور  زار  املقدسة   العباسية 
إحسان الغريفي مدير مركز تراث 
املقّدسة،  الكاظمية  العتبة  كربالء 
من  تعريفًا  الزيارة  تضمّنت  وقد 
مركز  بنشاطات  املركز  مدير  قبل 
باألستاذ  ول��ق��اًء  ك��رب��الء  ت���راث 
املهتم  رضا  الباقي  عبد  األدي��ب 
الذي  الرتاثي،  و  التارخيي  بالشأن 
كربالء  يف  ذك��ري��ات��ه  ع��ن  حت��ّدث 

املقدسة.

كربالء  ت���راث  م��رك��ز  م��دي��ر   -7
اآلث��ار  مؤمتر  افتتاح  يف  ي��ش��ارك 
والرتاث الذي أقيم برعاية األمانة 
العاّمة للعتبة احلسينية املقّدسة يوم 
 2017/7/20 املوافق  اخلميس 
عليه   � األوصياء  سّيد  قاعة  عىل 
احلسيني  الصحن  يف   � ال��س��الم 
امل���ق���ّدس حت��ت ش��ع��ار )اآلث����ار 
احل��ض��ارة وهوية  رم��ز  وال���رتاث 
املتويّل  سامحة  بحضور  األم���م( 
املقّدسة  احلسينية  للعتبة  الش�رعي 
س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
ال��ك��رب��الئ��ي، وب��ح��ض��ور ع��دٍد 
املختّصة،  الشخصيات  من  كبرٍي 

وحضور إعالمي ممّيز.

جانب آخر من لقاء السيد مدير مركز تراث كربالء بالسيداألمني العام للعتبة الكاظمية املقدسة

مؤمتر اآلثار والرتاث

لقاء السيد مدير مركز تراث كربالء بالسيد األمني العام للعتبة الكاظمية املقدسة



حمرم احلرام 1439هـ الغا�ضرية 14

مركز تراث كربالء ي�ستقبل 
الكّتاب و الباحثني وال�سخ�سيات الإجتماعية
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1- زار وفٌد من طلبة الدراسات 
قسم  يف  ال��ع��ل��ي��ا-ال��دك��ت��وراه- 
اآلداب  كليتي  يف  ال��ت��اري��خ 
مركز  البص�رة  جامعة  والرتبية/ 
تراث كربالء يوم اخلميس 20/ 4 
/2017، وكان يف استقبال الوفد 
كاًل من أ.د. زمان عبيد املعموري، 
اخلفاجي،  عبداحلسني  أياد  أ.د. 
املفرجي،  حاتم  ع��دي  أ.م.د. 
م.م. أمحد فاضل املسعودي، عيل 
التنسيق  العاريض )وحدة  هاشم 
مناقشة  مت��ت  وق��د  وامل��ت��اب��ع��ة(، 
املركز  بني  التعاون  وسبل  آليات 
ومنها  العليا،  الدراسات  وطلبة 
التي  واألطاريح  الرسائل  كتابة 
تتناول تراث كربالء وباخلصوص 
يف  كربالء  بعلامء  منها  يتعّلق  ما 
العهد العثامين، مفسّ�ري كربالء، 

النّساخني، أبرز املدارس العلمية 
العمل  مع  كربالء،  يف  القديمة 
املخطوطات  بعض  حتقيق  عىل 
املقّدسة.  كربالء  بمدينة  املتعّلقة 
من جانبهم أبدى الطلبة الزائرون 
مع  للتعاون  التام  استعدادهم 
البحث  جم��االت  مجيع  يف  املركز 
ين ذلك  والتحقيق والتأليف عادَّ
يف  واإلعتزاز  الفخر  دواع��ي  من 

الدنيا واآلخرة.
إحسان  الدكتور  استقبل   -2
مركز  مدير  الغريفي  سعيد  عيل 
تراث كربالء التابع لقسم شؤون 
واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف 
املقّدسة  العباسية  العتبة  يف 
الكاتب و الروائي غريب فاضل 
اجلبوري. وقد اّطلع الضيف عىل 
أبرز النشاطات واملهام التي يقوم 
هبا مركز تراث كربالء وإصداراته 
امل��ت��ن��وّع��ة م���ن امل��وس��وع��ات 
وال��س��الس��ل وامل���ج���اّلت. من 
جانبه أعرب اجلبوري عن تفاؤله 
مع  للتعاون  التام  واس��ت��ع��داده 
املركز يف خمتلف جماالت التأليف 
وكتابة  الوثائقية،  األفالم  وإعداد 

الرواية واملقاالت الصحفية. 

املشاركون يف دورة حتقيق املخطوطات

مدير مركز تراث كربالء يستقبل الروائي غريب فاضل اجلبوري
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3- ع��ىل هام��ش مهرج��ان ربيع 
الش��هادة الثقايف العاملي الس��نوي 
الثالث عش�ر الذي تقيمه العتبتان 
والعباس��ية  احلس��ينية  املقدس��تان 
اإلم��ام  والدة  ذك��رى  بمناس��بة 
يف  الس��الم-  –علي��ه  احلس��ني 
الثالث من ش��هر ش��عبان املعظم، 
زار وف��ٌد م��ن ضي��وف املهرجان 
من جنس��يات خمتلف��ة مركز تراث 
كرب��الء ي��وم اجلمع��ة 28 / 4 / 
2017 ، والتقى الوفد مدير املركز 
الس��يد الدكتور إحسان عيل سعيد 
الغريف��ي، واألس��اتذة واملش��ايخ 
العاملني يف وح��دات املركز، وقد 
ض��مَّ الوفد: الس��يد حممد س��عيد 
– حفي��د مؤل��ف كت��اب عبقات 
األن��وار يف إمامة األئمة األطهار- 
م��ن اهلن��د، و أ. د. ه��اب زاب��ك 
)Hab Zabek( أس��تاذ التاريخ 
)بولن��دا(،  وارس��و  جامع��ة  يف 
والش��يخ حمم��د حس��ني - موف��د 
احلكومة الكامريونية وإمام ومفتي 
وس��يد  الكام��ريون-  يف  اجلي��ش 
إرتض���ى عباس نق��وي -خطيب 
ومؤل��ف م��ن باكس��تان- وس��يد 
تلمي��ذ حس��نني رضوي-مقيم يف 

أمري��كا- والس��يد عب��اس ن��ارص 
س��عيد عبقايت- طال��ب يف احلوزة 
األرشف  النج��ف  يف  العلمي��ة 
العبقات  وحفي��د مؤل��ف كت��اب 
أعاله، وقد استمع الوفد إىل رشح 
مفّص��ل عن أهم النش��اطات التي 
يضطلع هب��ا املركز وإصداراته من 
املوس��وعات والسالسل والكتب 
واملنّوع��ة،  املحّكم��ة  واملج��الت 
وبع��د جول��ة إّطلع خالهل��ا الوفد 

عىل آلي��ة العمل يف وحدات املركز 
أهدى الس��ادة الضيوف بعضًا من 
إصداراهت��م إىل مكتبة مركز تراث 
كرب��الء، وم��ن جانب��ه قام الس��يد 
مدير املرك��ز بإهدائه��م بعضًا من 

إصدارات املركز.
ت��راث  مركز  مدير  استقبل  ك��ام 
الغريفي  إحسان  الدكتور  كربالء 
الشخصيات  م��ن  آخ���َر  وف����دًا 
املشاركة  االكاديمية  و  العلمية 

ضيوف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف

ضيوف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف 
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ال��ش��ه��ادة  رب��ي��ع  م��ه��رج��ان  يف  
الثالث  العاملي  السنوي  الثقايف 
من  ال��وف��د  ت��أل��ف  وق��د  عش�ر، 
جنسيات  م��ن  وك��ّت��اب  باحثني 
والبوسنة  الفلبني،  من  خمتلفة 
واهلرسك،وسلطنة عامن، وسوريا، 
أثناء  ال��وف��د  اطلع  و  وروم��ان��ي��ا، 
كربالء  مدينة  تاريخ  عىل  زيارته 
مفّصل  رشح  عن  فضاًل  املقدسة 
عن أهم النشاطات التي يقوم هبا 
من  املتنوعة  كاإلصدارات  املركز 
والكتب  والسالسل  املوسوعات 
واملنوّعة،  املحّكمة  وامل��ج��الت 
إّطلع  كام    ، الرتاثية  واللوحات 
الوفد عىل آلية العمل يف وحدات 
ال��س��ادة  أه���دى  بعدها  امل��رك��ز. 
إصداراهتم  من  بعضًا  الضيوف 
إه��داء  منها  امل��رك��ز   مكتبة  إىل 
اللوايت  عقيل  ال��ُع��امين  الشاعر 
ل��� )ح��اء  دي��وان��ه )ت��ران��ي��م عشق 
الشهيد(  (. اللوايت بنّي للغارضية 
ال��دي��وان  ال��دي��وان ه��و  أن ه��ذا 
اخلامس ضمن جهوده  الشعرية، 
– ب��اإلم��ام احلسني  وه��و خ��اص 

رسوره   عن  معربًا  السالم-   عليه 
علم  من  كربالء  مدينة  يف  رآه  بام 

أّكد  فيام  وحضارة،  ودين  وعطاء 
رضورة  عىل  الزائر  الوفُد  أعضاء 
العلمي  التواصل  قنوات  فتح 
واملؤسسات  املركز  بني  والثقايف 
مشيدين  فيها،  يعملون  التي 
التي  والنشاطات  املركز  بعمل 
السيد  ق��ام  جانبه  من  يتبّناها، 
من  عددًا  بإهدائهم  املركز  مدير 

إصدارات املركز املتنوعة.
كربالء  تراث  مركز  وفٌد  زار   -4

نشاطاته  أب���رز  ع��ىل  ل��إط��الع 
مديَر  الوفُد  والتقى  وإصداراته، 
إحسان  الدكتور  السيد  املركز 
من  وع��ددًا  الغريفي،  سعيد  عيل 
وح��دات  يف  العاملني  األس��ات��ذة 
وح��دات  يف  جولة  وبعد  امل��رك��ز، 
عىل  الوفد  خالهلا  إّطلع  املركز 
املركز  مكتبة  وعىل  العمل،  آلية 
يتعلق  م��ا  ب��ك��ّل  املتخصصة 
املقدسة،  ك��رب��الء  مدينة  ب��رتاث 

ضيوف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف يف رحاب مركز تراث كربالء 

ضيوف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف يف رحاب مركز تراث كربالء
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رشحًا  الزائر  للوفد  الغريفي  م  قدَّ
مفّصاًل عن أهم النشاطات التي 
املركز وإصداراته من  يضطلع هبا 
والكتب  والسالسل  املوسوعات 
ويف  واملنوّعة.  املحّكمة  واملجالت 
عددًا  اهداؤهم  تم  الزيارة  ختام 

من إصدارات املركز.
5-اس��ت��ق��ب��ل ال��س��ي��د ال��دك��ت��ور 
الغريفي  سعيد  ع��يل  اح��س��ان 
التابع  كربالء  تراث  مركز  مدير 
اإلسالمية  املعارف  شؤون  لقسم 
العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية 
املحققني  م��ن  وف����دًا  امل��ق��ّدس��ة 
أهل  برتاث  املهتمني  البحرينيني 
وقد  ال��س��الم-  -عليهم  البيت 
ال��وف��ُد ك��اًل م��ن: اخلطيب  ض��مَّ 
عطية  عباس  الشيخ  احلسيني 

حسن  السيد  واملحقق  اجلمري، 
َعَلوي، واملحقق الشيخ اسامعيل 
رشحًا  الغريفي  وق��ّدم  ك��ل��داري، 
النشاطات  أه��م  ع��ن  م��ف��ّص��اًل 
امل��رك��ز،  يتبّناها  ال��ت��ي  وامل��ه��ام 
عىل  احل��ف��اظ  يف  دوره  موضحًا 
من  ها  بعدِّ كربالء  مدينة  ت��راث 
ذاك��رًا   ، املهمة  اإلسالمية  امل��دن 
من  املتنوّعة  امل��رك��ز  إص����دارات 
والكتب  والسالسل  املوسوعات 

أعرب  جانبهم  من  وامل��ج��الت. 
السادة الضيوف عن استعدادهم 
مجيع  يف  املركز  مع  للتعاون  التام 
والتأليف  التحقيق  جم���االت 
خدمًة ملدينة كربالء وتقربًا إىل اهلل 
تعاىل بحبِّ ومواالة سيد الشهداء 
–عليه وعليهم سالم  بيته  وأهل 

اهلل أمجعني-

وفد املحققني البحرينيني

وفد املحققني البحرينيني
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إح��س��ان  ال��دك��ت��ور  ب��رئ��اس��ة   -1
مركز  مدير  الغريفي  سعيد  عيل 
جملة  حترير  رئيس  و  كربالء  ت��راث 
املحّكمة  الفصلية  كربالء  ت��راث 
اإلستشارية  املجّلة  هيأتا  اجتمعت 
صباح  املركز  مقر  يف  والتحريرية  
يوم اجلمعة 21/ 4 / 2017م وجرى 
األم��ور  مناقشة  اإلج��ت��امع  خ��الل 
مناقشة  متت  كام  باملجلة،  اخلاصة 
البحثية  الندوة  إقامة  مستلزمات 
بعض  مع  إقامتها  املزمع  املوسعة 

اجلامعات العراقية.
االستشارية  اهليأتان  عقدت   -2
كربالء  ت��راث  ملجلة  والتحريرية 
اجتامعهام  امل��ح��ّك��م��ة  ة  الفصليَّ
املوافق  اجلمعة  يوم  صباح  ال��دوري 
الدكتور  برئاسة   2017  /5  /  12
مدير  الغريفي  سعيد  عيل  إحسان 

خالل  تم  وقد  كربالء،   تراث  مركز 
اإلجتامع مناقشة مستجدات العمل 
التي  املتغريات  مع  التعامل  وسبل 

تطرأ.
عيل  إحسان  الدكتور  برئاسة   -3
تراث  مركز  مدير  الغريفي  سعيد 
تراث  جملة  حترير  رئيس  و  كربالء 
كربالء الفصلية املحّكمة اجتمعت 
يف  والتحريرية  اإلستشارية  هيأتاها 
املصادف  االرب��ع��اء  ي��وم  املركز  مقر 
خالل  وج���رى  م    2017/5/24
اخلاصة  األم���ور  مناقشة  اإلج��ت��امع 
إصدار  مناقشة  متت  كام  باملجلة، 
ع����دد خ����اص ع���ن أح����د ع��ل��امء 
الدين  هبة  )السيد  وه��و  ك��رب��الء 

الشهرستاين(.
االستشارية  اهليأتان  عقدت   -4
كربالء  ت��راث  ملجلة  والتحريرية 

ة املحّكمة اجتامعهام الدوري  الفصليَّ
برئاسة   2017  /  7  /  14 بتاريخ  
الدكتور إحسان عيل سعيد الغريفي 
تم  وقد  كربالء،   تراث  مركز  مدير 
خالل اإلجتامع مناقشة املستجدات 
مناقشة  متت  كام  املجلة،  عمل  يف 
بالتعاون  أكاديميتني  ندوتني  إقامة 

مع جامعتي البص�رة والكوفة.
االستشارية  اهليأتان  عقدت   -5
كربالء  ت��راث  ملجلة  والتحريرية 
اجتامعهام  امل��ح��ّك��م��ة  ة  الفصليَّ
املوافق  اجلمعة  يوم  مساء  ال��دوري 
الدكتور  برئاسة   2017  /  7  /  21
مدير  الغريفي  سعيد  عيل  إحسان 
خالل  تم  وقد  كربالء،   تراث  مركز 
اإلجتامع مناقشة مستجدات املجلة، 
التي  املتغريات  مع  التعامل  وسبل 

تطرأ عليها.

مة هياأتا جملة تراث كربالء الف�سلّية املحكَّ
ت�ستمران بعقد اجتماعاتهما الدورّية
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عيل  إحسان  الدكتور  اجتمع   -6
تراث  مركز  مدير  الغريفي  سعيد 
تراث  جملة  حترير  رئيس  و  كربالء 
باهليأتني  الفصلية املحّكمة  كربالء 
للمجلة  والتحريرية  اإلستشارية 
اجلمعة  يوم  مساء  املركز  مقر  يف 
28 / 7 / 2017 . وجرى خالل 
اخلاصة  األمور  مناقشة  اإلجتامع 
مستلزمات  نوقشت  كام  باملجلة، 
اللتني  البحثيتني  الندوتني  إقامة 
مع  بالتعاون  املجلة  ستقيمهام 
يف  والكوفة  البص�رة  جامعتي 
آذار  و   2017 األول   كانون 

  .2018
إحسان  الدكتور  برئاسة   -7
مركز  مدير  الغريفي  سعيد  عيل 
جملة  حترير  ورئيس  كربالء  تراث 
املحّكمة  الفصلّية  كربالء  تراث 
للمجلة  التحريرية  اهليأة  عقدت 
املركز  مقر  يف  الدوري  اجتامعها 
2017م   /  8  /  4 اجلمعة  مساء 
مناقشة  اإلجتامع  خالل  وجرى 
والرابع  الثالث  العددين  أبحاث 
لعام 2017م وهتيئة أبحاث العدد 

األول لعام 2018م.
التحريرية  اهليأة  واصلت   -8

الفصليَّة  كربالء  تراث  ملجلة 
فقد  الدورية،  اجتامعاهتا  املحّكمة 
اجلمعة  يوم  مساء  اهليأة  اجتمعت 
املركز  مقر  يف   2017  /  8  /  11
حترير  ورئيس  املركز  مدير  برئاسة 
املجلة الدكتور إحسان عيل سعيد 

تم خالل اإلجتامع  الغريفي. وقد 
اللجان  وأعامل  مهام  مناقشة 
املنبثقة عن املجلة، وكذلك العمل 
الندوة  إقامة  معوقات  تذليل  عىل 
ستقيمها  التي  املوّسعة  البحثية 
املجلة بالتعاون مع جامعة الكوفة 
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كام  املقبل،  العام  من  آذار  يف 
بعض  اإلجتامع  خالل  نوقشت 
األول  العدد  وأبحاث  عنوانات 

من العام 2018.
9- برئاسة الدكتور إحسان سعيد 
الغريفي مدير مركز تراث كربالء 
و رئيس حترير جملة تراث كربالء 
الفصلّية املحّكمة اجتمعت اهليأة 
اجلمعة  مساء  للمجلة  التحريرية 
18 / 8 / 2017 يف مقر املركز، 
مناقشة  اإلجتامع  خالل  وجرى 
 2018 اخلامسة  السنة  أبحاث 

لنجاح  الالزمة  اإلستعدادات  و 
الندوتني البحثيتني املزمع إقامتهام 
البرصة  جامعتي  مع  بالتعاون 
والكوفة يف كانون األول 2017 
كام  الرتتيب،  عىل   2018 آذار  و 
متت مناقشة أعامل اللجان املنبثقة 

عن املجلة.
إحسان  الدكتور  برئاسة   -10
مركز  مدير  الغريفي  سعيد  عيل 
تراث كربالء التابع لقسم شؤون 
املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف 
حترير  رئيس  و  العباسية  العتبة 

الفصلّية  كربالء  تراث  جملة 
اهليأة  اجتمعت  املحّكمة، 
التحريرية للمجلة صباح اجلمعة 
25 / 8 / 2017 يف مقر املركز، 
مناقشة  االجتامع  خالل  وجرى 
والثاين  االول  العدد  أبحاث 
مستجدات  و   ،2018 عام   من 
البص�رة والكوفة  ندويت جامعتي 
آذار  و   2017 األول  كانون  يف 

2018 عىل الرتتيب.

التحريرية  اهليأة  اجتمعت   -11
الفصلّية  كربالء  تراث  ملجلة 
مركز  عن  الصادرة  املحّكمة، 
تراث كربالء التابع لقسم شؤون 
املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف 
املجازة  املقّدسة،  العباسية  العتبة 
من وزارة التعليم العايل والبحث 
ألغراض  واملعتمدة  العلمي، 
خالل  وجرى  العلمية،  الرتقية 
مساء  ُعقد  الذي  اإلجتامع 
م   2017  /  8  /  30 األربعاء 
جمّمع  يف  الكائن  املركز  مقر  يف 
أبحاث  مناقشة  الثقايف،  الكفيل 

العدد الثاين لعام 2018م.
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يستقبل   كربالء  تراث  مركز   -1
احلسني  عبد  الكربالئي  األدي��َب 
مكتبة  إىل  أهدى  الذي  الدعمي 
ص��درا  ال��ل��ذي��ن  فيه  مؤلَّ امل��رك��ز 
)شعراء  التوحيد:  دار  عن  حديثًا 
 ) الشهيد  السبط  مدينة  و رواديد 
و )تراتيل الوالء يف املديح والرثاء(، 
أعربوا  املركز  وكادر  املدير  السيد 
ملا  عمي  للدَّ الكبري  الشكر  عن 
شأهنا  من  نشاطات  من  به  يقوم 
األدبية  الرتاثية  الساحة  تغني  أن 
من  املزيد  له  متمنني  الكربالئية، 
التألق و النجاح خدمة ملدينة سيد 

الشهداء � عليه السالم �.
كان  كربالء  تراث  مركز  أنَّ  ُيذكر 

مع  بالتعاون  تراثية  ندوة  أقام  قد 
عنوان  حت��ت  ال��دع��م��ي  األدي���ب 
السبط  مدينة  روادي��د  و  )شعراء 

الشهيد(.
كربالء  ت��راث  مركز  استقبل   -2
للدراسات  كربالء  مركز  من  وفدًا 

والبحوث التابع للعتبة احلسينية 
امل��ق��ّدس��ة، ال��وف��د ال��زائ��ر أه��دى 
آخر  كربالء  ت��راث  مركز  ملكتبة 
إصدارات مركز كربالء للدراسات 
وال���ب���ح���وث، وق����د ت��ض��ّم��ن��ت 
كتاب)شعراء كربالء( بستة أجزاء، 

مركز تراث كربالء ي�ستقبل الكّتاب 
و الباحثني وال�سخ�سيات الإجتماعية

جانب من زيارة األستاذ عبد احلسني خلف الدعمي 
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فه السيد الدكتور سلامن هادي  ملؤلِّ
شعرية  موسوعة  وهو  طعمة،  آل 
كربالء  مدينة  ل��ش��ع��راء  شاملة 
املقّدسة، حيث تضّمن ترمجة وافية 
ثقافتهم،  ومصادر  نشأهتم  عن 
أغراضهم  م��ن  ب��ن��امذج  م��ق��رون��ة 
التي  واملناسبة  املختلفة،  الشعرية 
قيلت فيها، وكذلك بحوث املؤمتر 
للحشد  األول  ال���دويل  العلمي 
عنوان  حت��ت  املنعقد  الشعبي، 
ملستقبل  ضامنٌة  الكفائي  )اجلهاد 
جمّلدات  بثالث  العراق(  وحدة  و 
عديدة  حماور  عىل  مت  ُقسِّ والتي 
املحور  التارخيي،  املحور  منها: 
املحور  وال��ع��ق��ائ��دي،  ال��ف��ك��ري 
املحور  األمني،  املحور  اإلجتامعي، 
ال��س��ي��ايس، امل��ح��ور اإلع��الم��ي، 
العمل  أوراق  ثم  القانوين،  املحور 

البحثية امُلقدمة للمؤمتر.
ب��ال��ذك��ر أن م��رك��ز ت��راث  ج��دي��ر 
مماثلة  بزيارات  قام  قد  كان  كربالء 
مركز  مكتبة  إىل  خالهلا  أه��دى 
آخر  والبحوث  للدراسات  كربالء 
إصداراته من الكتب واملوسوعات 
واملجاّلت املحّكمة واملنوّعة تعزيزًا 
املشرتك  والعمل  العلمي  للتعاون 
خلدمة مدينة سيد الشهداء-عليه 

السالم- وحفظًا لرتاثها العريق.
إح��س��ان  ال��س��ي��د  استقبل   -3

كربالء  تراث  مركز  مدير  الغريفي 
امل��ع��ارف  ش���ؤون  لقسم  ال��ت��اب��ع 
العتبة  يف  اإلنسانية  و  اإلسالمية 
و  الباحث  املقدسة  العباسية 
ورئيس  الكربالئي  بالرتاث  املهتم 
الشيخ  الديوان   ذاكرة  جملة  حترير 
وقد تضمن  الطريف،  عزيز چفات 
املواضيع  من  عدد  مناقشة  اللقاء 
ختص  التي  الثقافية  و  الفكرية 
تراث مدينة سيد الشهداء احلسني 

- عليه السالم- .
الثالث  العدد  بإهداء  الطريف تقدم 
من جملة ذاكرة الديوان التي تعنى 
بتاريخ وتراث العشائر العربية إىل 
السيد مدير املركز الذي أعرب من 
عزيز  للشيخ  شكره   عن  جانبه 
متمنيًا  املجلة،  كادر  إىل  و  الطريف 
هلم النجاح و التألق الدائم خدمًة 

لرتاثنا القيم.
جانب من زيارة الشيخ عزيز الطريف اىل مركز تراث كربالء

زيارة وفد مركز كربالء للدراسات 
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التابع  كربالء  ت��راِث  مركِز  عن  حديثًا  ص��دَر   -1
لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبِة 
الثالث/  املجلد  الرابع/  العدُد  املقّدسِة  ِة  العباسّي
السنة  الرابع/  املجلد  االول/  العدُد  و  الثالثة،  السنة 
املحّكمة  الفصلية  كربالء  تراث  جمّلة  من  الرابعة  
املعتمدة ألغراض الرتقية العلمّية،فهذا العدد احتوى 

عىل جمموعة متنوَّعة من األبحاث الرتاثية ذات الطابع 
ة  قرآنيَّ مباحث  عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي 
اخلرباء  استحسان  نالت  أدبية  و  وتراثية  وعقائدّية 
هلم  املشهود  اجلامعيني  األساتذة  من  قيموها  الذين 
الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضم  كام  بالكفاءة، 

ألعضاء اهليأة االستشارية و التحريرية للمجّلة .

�سدر حديثًا عن املركز
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التابع  كربالء  ت��راث  مركز  عن  حديثًا  ص��در   -2
لقسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة 
الرابع/  املجلد   / الثاين  العدد  املقّدسة،  العباسية 
الفصلّية  كربالء  ت��راث  جملة  من  الرابعة،  السنة 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  املجازة  املحّكمة، 

العلمي، واملعتمدة ألغراض الرتقية العلمية .

الرتاثية  ل��أع��داد  مكماًل  ال��ع��دد  ه��ذا  ج��اء  فقد 
َصت أبحاثه لدراسة  املتخصصة بكربالء حيث ُخصَّ
السالم-  العباس -عليه  الفضل  املوىل أيب  ة  شخصيَّ
هذه الشخصية العظيمة يف احلسب و النسب والتي 

ت أروع وسام رشٍف يف تاريخ كربالء املقدسة . َخطَّ
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3- صدر حديثًا عن مركز تراث كربالء وضمن سلسلة 
املقّدسة يف  العتبات  كتاب )صحافة  الصحفية  الذاكرة 
اربعامئة  الذي جاء يف )406(  الكتاب  العراق( وقد وّثق 
اإلصدارات  مجيع  الوزيري  القطع  من  صفحات  وست 
الصحفية للعتبات املقّدسة يف العراق من عام 2003 إىل 
2016م مرّتبة كالتايل: )العتبة العلوية املقّدسة – العتبة 
– العتبة  – العتبة العباسية املقّدسة  احلسينية املقّدسة 
 – – مسجد الكوفة املعّظم وتوابعه  الكاظمية املقدسة 
رشيفة  مزارات   – العام  املركز  الشيعي/  الوقف  ديوان 

أخرى(.
وقد شمل التوثيق أيضًا اإلصدارات الصحفية لكل من 
ديوان الوقف الشيعي واألمانة العامة للمزارات الشيعية 
العتبات  بشأن  صلة  ذات  عليا  جهة  مها  بعدِّ الرشيفة، 

املقّدسة وأنشطتها اإلعالمية والصحفية.
جاءت منهجية الكتاب عىل أساس التبويب والتوثيق وفق 
نظام تنوّع اإلصدارات الصحفية املعروف يف عامل الصحافة، 
فقد جاء برتتيب اجلرائد أواّلً، ثم املجاّلت ثانياً، ثم النرشات 

ثالثاً، لكلِّ عتبة أو مزار، وبشكٍل مفّصل.
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الندوة  يف  كربالء  تراث  مركز  شارك 
شؤون  قسم  أقامها  التي  التعريفية 
يف  واإلنسانية  اإلسالمية  املعارف 
حتت  امل��ق��ّدس��ة  العباسية  العتبة 
العتبة  يف  التأليفية  )احلركة  عنوان 
شؤون  قسم  املقّدسة،  العباسية 

واإلنسانية  اإلس��الم��ي��ة  امل��ع��ارف 
احلسن  اإلمام  قاعة  عىل  أنموذجاً( 
–عليه السالم- مساء يوم اخلميس 

املوافق  1438ه���  رمضان  شهر   26
22 حزيران 2017م.

السيد  كربالء  ت��راث  مركز  مدير   

الدكتور إحسان عيل سعيد الغريفي 
و يف كلمته التي عرض فيها بشكل 
مركز  إص����دارات  أه��م  مقتضب 
واملجالت  الكتب  من  كربالء  تراث 
ما  وأهم  والسالسل،  واملوسوعات 
و  املؤلفات،  من  عليه  العمل  يتم 

مركز تراث كربالء ي�سارك يف الندوة التعريفية 
التي اأقامها

 ق�سم �س�ؤون املعارف الإ�سالمية والإن�سانية
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يسعى  التي  املستقبلية  اخلطط 
لتنشيط  عمليًا  تطبيقها  إىل  املركز 
إىل  يمت  ما  بكل  التأليف  حركة 
بصلة،  املقّدسة  كربالء  مدينة  تراث 
كربالء  ت��راث  مركز  يسعى  ق��ال: 
العلمي  اخلزين  إحياء  و  لتوثيق 
من  املقدسة  كربالء  ملدينة  واملعريف 
املتعددة  وب��راجم��ه  خططه  خ��الل 
بنتاجاته الفكرية عرب  التي تتوجت 
تراث كربالء  نوافذ عديدة؛ كمجلة 
دخلت  التي  املحكمة  الفصلية 
خالل  وأص��درت  الرابع  عامها  يف 
تنوعت  ع��ددًا  عش�ر  أربعة  ذل��ك 
الرصينة  األكاديمية  األبحاث  فيها 

جملة  و  ك��رب��الء،  ب��امدة  املتخصصة 
التي  الثقافية  الفصلية  الغارضية 
تطّل عىل رشائَح متعددٍة من املجتمع 
عرب أبواهبا ومقاالهتا الرتاثية املتنوّعة، 
كام أشار الغريفي يف معرض كلمته 
التي  ك��رب��الء  ت��راث  موسوعة  إىل 
متعددًة  حم��اوَر  طياهتا  بني  ضّمت 
)فهرس  كتاب  خالهلا  من  أصدرت 
األرشيف  يف  الكربالئية  الوثائق 
حمور  ضمن  أجزاء  بأربعة  العثامين( 
الرتاث الوثائقي، كام صدرت ضمن 
حمور الرتاث املجتمعي ثالثة كتٍب: 
كربالء(،  املجالس يف  األول )حماسن 
والثاين )كربالء يف مذكرات الرّحالة(، 

والثالث اجلزء األول من كتاب )اخلط 
واخلطاطون يف كربالء(، وضمن حمور 
الرتاث الديني صدر اجلزء األّول من 
كام  املقدسة(،  كربالء  )قرآنيو  كتاب 
ذكر الغريفي أسامء الكتب التي هي 
والتصميم  والتدقيق  املراجعة  قيد 
ضمن  ستطبع  والتي  والفهرسة 
ضمن  أو  كربالء،  ت��راث  موسوعة 
وعددها  متنوعة  تراثية  سالسل 
كلمته  ختام  يف  مشريًا  كتاباً،   )25(
تم  التي  املخطوطات  عنوانات  إىل 
عىل  العمل  جيري  والتي  حتقيقها 

حتقيقها.

ية  جانب من الندوة التعريفية التي اقامها قسم شؤون املعارف االسالمية واالنسان
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       تزامنًا مع االنتصارات الكبرية التي حققتها 
قواتنا األمنية و حشدنا الشعبي وحترير األرايض 
أقام مركز تراث  الظلم و االرهاب  العراقية من 
اإلسالمية  املعارف  شؤون  لقسم  التابع  كربالء 
معرضًا  املقّدسة   العباسية  العتبة  يف  اإلنسانية  و 
تراثيًا بالتعاون مع البيت الثقايف يف الساموة  وملّدة 
وأعامٌل  شعريٌّ  مهرجاٌن  املعرَض  ختّلل  يومني 

فنّية أخرى.
امل��واف��ق   االث��ن��ني  ي��وم  م��س��اء  امل��ع��رض  أفتتح 
و  الكّتاب  من  عدد  بحضور   2017/7/17
املحافظة،   يف  الرتاثي  بالشأن  املهتمني  و  املثقفني 
وقد ضّم املعرض  جناح اللوحات الفنية والتي 
تطور  مراحل  مّثلت  لوحًة   )20( عددها  بلغ 
العتبة احلسينية املقّدسة عىل مرِّ العصور ، إضافة 

مركز تراث كربالء يقيم 
معر�سًا تراثيًا يف حمافظة املثنى
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إىل بعض املخططات واخلرائط التي بّينت أطراف 
مدينة كربالء املقّدسة قدياًم وأسامء األزقة واملعامل 
 )40( ضمَّ  فقد  الثاين  اجلناح  أّما   ، فيها  املمّيزة 
خمتلفة  كربالء  ملدينة  تراثيًة  فوتوغرافيًة  صورًة 

املوضوعات.
العامة  األمانَة  أهدى  الساموة  يف  الثقايف  البيت 
للعتبة العباسية املقّدسة ممثلة بمركز تراث كربالء 
درع العرفان، كام أهدى الفنان أمري الوائيل  لوحة 

كان  كربالء  ت��راث  ملركز  فنية 
أهل  أتباع  انتصار  موضوعها 
السالم-عىل  –عليهم  البيت 

قوى ال�رش و الظالم.
األستاذ  ياسني حممد عيل مدير 
قال  الساموة،  يف  الثقايف  البيت 
للعتبة  ن��ب��ارك  املناسبة:  هب��ذه 
نشاطها  امل��ط��ه��رة  ال��ع��ب��اس��ي��ة 
اليوم  هذا  شهدناه  الذي  املتميز 
و  الساموة  يف  الثقايف  البيت  يف 
للصور  معرًضا  تضّمن  ال��ذي 
حدثتنا  التي  الفنية  اللوحات  و 
العتبة  بناء و تطور   عن مراحل 
الش�رف  ولنا  املقدسة،  احلسينية 
أن نكون يف خدمة هذا االنجاز 
انتصارات  مع  تزامنًا  يأيت  الذي 

العراقيني عىل دويلة اخلرافة. الحظنا إقبااًل كبرًيا 
عىل املعرض من قبل الشعراء و املهتّمني و املثقفني 
حيث  جلبهم الشوق و احلب أليب عبد اهلل احلسني 
-عليه السالم- و مدينة كربالء املقدسة ليتعرفوا 
عىل تاريخ و تراث هذه املدينة العريقة بتأرخيها. 
من  واسعة  إعالمية  بتغطية  املعرض  حظي  وقد 
والصحف  واإلذاع��ات  الفضائية  القنوات  قبل 

الصادرة يف حمافظة املثنى.

جانب من املعرض الذي شارك فيه مركز تراث كربالء يف حمافظة املثنى 

جانب اخر من املعرض الذي شارك فيه مركز تراث كربالء يف حمافظة املثنى 
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مركز تراث كربالء
ي�ستمر بربنامج الت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سات 

الأكادميية والأ�سر الكربالئية

الندوة  يف   كربالء  ت��راث  مركز  من  وف��ٌد  ش��ارك   -1  
املخطوطات  تصوير  مركز  أقامها  التي  التخصصية 
عنوان  حتت  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  وفهرستها 
املكتبات  يف  والعربية  املوريسكية  )املخطوطات 
االسبانية وااليطالية( مساء يوم االربعاء املوافق 2 /8 
/2017م  عىل قاعة القاسم –عليه السالم- يف العتبة 
شخصيات  حرضهتا  التي  الندوة  املقّدسة.  العباسية 
دينية واكاديمية كانت هتدف إىل محاية وحفظ اآلثار 

خصوصًا  اإلسالمي،  الرتاث  ختص  التي  املخطوطة 
املخطوطات االندلسية واملوريسكية، والتي ُحرق جزٌء 
منها فيا تم نقل مابقي منها من اسبانيا إىل إيطاليا 
عن طريق حماكم التفتيش آنذاك. وقد ضم وفد املركز 
صوته إىل أصوات احلارضين للمطالبة  رضورة صيانة 
حضارات  يمثل  باعتباره  وحفظه،  املخطوط  الرتاث 
املختلفة،  علومها  إليه  توصلت  وما  السابقة  األمم 

فهي لسان التاريخ بعيدًا عن التزوير والتحريف.
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ت��راث  م��رك��ز  م��ن  وف���ٌد  زار    -2
البص�رة  جامعة  رئ��اس��َة  ك��رب��الء 
مساعد  ال��زي��ارة  خ��الل  والتقى 
العلمية  للشؤون  اجلامعة  رئيس 
نعمة،  السالم  عبد  شاكر  الدكتور 
وجرى خالل اللقاء التباحث حول 
التعاون العلمي بني املركز واجلامعة 
والندوات  املؤمترات  عقد  جمال  يف 
وال��دراس��ات،  البحوث  وت��ب��ادل 
تعدُّ  العباسية  العتبة  أنَّ  أكد  نعمة 

من املؤسسات املشهورة يف العطاء 
داخل  يف  ليس  والثقايف  العلمي 
خارج  يف  وإّن��ام  فحسب،  العراق 
الزيارة  ه��ذه  أي��ض��ًا، وم��ا  ال��ع��راق 
الدائم  العتبة  سعي  عىل  دليل  إاّل 
والعمل  العلمي  بالبحث  لالرتقاء 
من  واألفكار  ال��رؤى  تالقح  عىل 
من  النتائج،  بأفضل  اخلروج  أجل 
للسيد  الزائر  الوفُد  أهدى  جانبه 
اص��دارات  من  جمموعًة  املساعد 

اجلزيل  الشكر  عن  تعبريًا  املركز  
وكوادرها  البص�رة  جامعة  لرئاسة 
من  وت��ب��دي��ه  أب��دت��ه  مل��ا  العلمية 
املركز  مع  ومثمر  مستمر  تواصل 
يف املجاالت العلمية كافة.ُ يذكر أّن 
موّسعة  بحثية  ندوًة  سيقيم  املركز 
بالتعاون مع جامعة البص�رة يف 16 
/ 12 / 2017  حتت شعار)تراث 

كربالء بعيون أكاديمية(.
امل��ؤس��س��ات  م��ع  ت���واص���اًل   -3  
وتعزيزًا  واألكاديمية،  العلمية 
يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ت��ع��اون  ألوارص 
جم�����االت ال��ب��ح��ث وال��ت��أل��ي��ف 
مركز  م��ن  وف��ٌد  زار  والتحقيق، 
شؤون  لقسم  التابع  كربالء  تراث 
واإلنسانية  اإلسالمية  امل��ع��ارف 

زيارة وفد مركز تراث كربالء اىل رئاسة جامعة البرصة 

زيارة وفد مركز تراث كربالء اىل رئاسة جامعة الكوفة 
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رئاسة  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف 
رئيسها  والتقى  الكوفة،  جامعة 
الظاملي،  احلسني  عبد  حمسن  أ.د. 
كام التقى الوفُد عميَد كلية اآلداب 
قسم  ورئيس  اخلاقاين،  عقيل  أ.د. 
احلسني  عبد  جاسب  أ.د.  التاريخ 
قسم  أساتذة  من  وعددًا  اخلفاجي 
خالل  وجرى  الكلية،  يف  التاريخ 
الزيارة مناقشة سبل التعاون املثمر 
املجاالت  يف  واجلامعة  املركز  بني 
العلمية والبحثية، وقد أهدى الوفُد 
املجلد  والثاين/  األول  العددين 
جملة  من  الرابعة  السنة   / الرابع 
املحّكمة  الفصلية  كربالء  ت��راث 
وع��امدة  اجل��ام��ع��ة  رئ��ي��س  للسيد 
وأساتذة كلية اآلداب الذين أعربوا 
مع  للتعاون  التام  استعدادهم  عن 

املركز يف خمتلف جماالت املعرفة.

ب��رئ��اس��ة م��دي��ر م��رك��ز ت��راث   -4
الغريفي  إحسان  الدكتور  كربالء 
زار وفٌد من املركز القنصلية العامة 
اإليرانية  اإلسالمية  للجمهورية 
وألتقى  املقدسة،   مدينة كربالء  يف 
العام  القنصل  الزيارة  الوفد خالل 
حسينيان،  مسعود  م��ري  االس��ت��اذ 
كلنرتي.   السيد  األول  ومستشاره 
جديدة  آفاق  لفتح  جاءت  الزيارة 
يف  املشرتك  العمل  و  التعاون  يف 
البحث و التنقيب عن كل ما يتعلق 
برتاث مدينة كربالء يف اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية من خمطوطات 
حلفظه  وغريها،  وص��ور  وثائق  و 

وتوثيقه ونرشه للعامل االسالمي .
إحسان  ال��دك��ت��ور  امل��رك��ز  م��دي��ر 
الغريفي بنّي خالل الزيارة رضورة 
التعاون والعمل اجلاد يف البحث و 

وفقهاء  علامء  تراث  عن  التنقيب 
خّطت  وما  املقدسة  كربالء  مدينة 
مؤلفات  م��ن  امل��ب��ارك��ة  أي��دهي��م 
قيمة  ذات  ووث��ائ��ق  وخمطوطات 
القنصلية  داع��ي��ًا  ك��ربى،  أمهية  و 
لتوفري  ال��ت��ع��اون  إىل  اإلي��ران��ي��ة 

مستلزمات مجع هذا الرتاث.
ضّمت  التي  اهلدية  تسّلمه  وبعد 
جمموعة من إصدارات املركز، بارك 
كربالء  تراث  ملركز  العام  القنصل 
هذا اجلهد الكبري و القيِّم من أجل 
-عليهم  البيت  أهل  تراث  حفظ 
السالم- و توثيقه لأجيال القادمة، 
ُمبديًا استعداه التام للتعاون وتوفري 
خماطبات  من  املركز  حيتاجه  ما  كل 
يف  الرسمية  اجلهات  مع  رسمية 
من  بحوزته  ما  كل  م  ويقدِّ إي��ران، 

صور وخمطوطات للمركز.

زيارة مدير مركز تراث كربالء اىل القنصلية االيرانية يف حمافظة كربالء 
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أعالم

بالعامد الطويس املشهدي واملكنى  الدين حمّمد بن عيل الطويس املشهدي، املشتهر  هو عامد 
بابن محزة، وذكر الطهراين يف الذريعة أنه تارة يكّنى بأيب جعفر الثاين أو املتأخر لتأخره عن 
الشيخ أيب جعفر الطويس املتوّف)460 ه�( املشارك له يف االسم والكنية والنسبة، ويف كتابه 

)الثاقب يف املناقب( حتقيق نبيل رضا علوان أّنه ُكني أيضًا ب� أيب جعفر الرابع.

ويضيف علوان أّن اس��م محزة الذي 
ُنس��ب إليه قد يكون أح��د أجداده، 
كام ه��ي العادة لكثري م��ن العلامء يف 
نسبتهم إىل أحد أجدادهم، ويصبح 
هذا اإلس��م اس��م الش��هرة له، ولذا 
عائل��ة  م��ن  يك��ون  أن  ُيس��تبعد  ال 

أجداده الش��يخ نصري املل��ة والدين 
عيل بن مح��زة بن احلس��ن الطويس، 
الش��يخ  ك��ون  أيض��ًا  يس��تبعد  وال 
نصري الدي��ن أيب طال��ب عبداهلل بن 
مح��زة الط��ويس املش��هدي صاحب 
التصنيفات والتأليفات، والدرجات 

املنيفات من أجداده أيضًا.
وعند ق��راءة مس��ريته العلمية نجده 
يذك��ر يف كتاب��ه )الوس��يلة إىل ني��ل 
الفضيل��ة( حتقيق حمّمد احلس��ون أنه 
تتلم��ذ عىل يد جمموعة من ش��يوخه 
ه��م كلٌّ م��ن احلس��ن بن حمّم��د بن 

إبن محزة الطوسي )على قيد احلياة عام 560 هـ(

صورة ملرقد أبن احلمزة 

• وحدة الدراسات
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احلسن الطويس بن الشيخ الطويس، 
وحمّمد بن احلسني الشوهاين، وروى 
عن جمموعة كبرية من الّرواة بشكل 
مب��ارش وغري مب��ارش. أّم��ا تالمذته 
وال��ّراوون عن��ه فه��م النّس��ابة عبد 
احلميد بن فج��ار وحمّمد بن إدريس 

احليل، وحمّمد بن حييى.
 مل تذك��ر املص��ادر تأري��خ والدت��ه 
بالتحدي��د إن��اّم عرف فق��ط بأّنه من 
اهلج��ري  الس��ادس  الق��رن  عل��امء 
وبالتحدي��د يف النصف الث��اين منه، 
وإّنه يف ع��ام 560 ه��� كان عىل قيد 
احلي��اة، فف��ي حدي��ث ل��ه يف كتاب��ه 
)الثاق��ب يف املناق��ب( ع��ن رواي��ة 
تتح��دث عن معج��زة لإم��ام عيل 
" قد نقلُت  –عليه الس��الم- ق��ال: 

ذل��ك م��ن النس��خة التي انتس��خها 
جعفر الدوريس��تي بخط��ه، ونقلها 
إىل الفارس��ية يف سنة ثالث وسبعني 
وأربعامئة، ونحن نقلناها إىل العربية 
من الفارس��ية ثاني��ًا ببلدة كاش��ان، 
واهلل املوفق يف مثل هذه الس��نة: سنة 
س��تني ومخس��امئة". كذل��ك مل تذكر 
املص��ادر زم��ن دخول��ه إىل كرب��الء 
واس��تقراره فيه��ا ويب��دو أّن��ه قىض 
اجل��زء األخ��ري فيه��ا لك��ون وفات��ه 

كانت يف كرب��الء ومدفنه فيها وهي 
أيض��ًا مل حتدد بتأريخ م��ن قبل علامء 
الرتاج��م والفهارس الذي��ن ذكروه 
يف  فاخلوانس��اري  مؤّلفاهت��م  يف 
الروض��ات ق��ال: "ه��ذا وإين مع ما 
ظه��ر مني من التحقي��ق يف حق هذا 
الرج��ل ب��ام ال مزيد علي��ه مل أعرف 
إىل اآلن تأري��خ مول��ده ووفاته، وال 
غري م��ا ذكر من مصنفات��ه ومؤّلفاته 
غري ما برز من مآثره ومستطرفاته". 
وقال الطهراين يف الذريعة عند ذكره 
ملؤّلفات��ه: "وتويف يف كرب��الء ودفن 
يف خ��ارج ب��اب النج��ف يف البقعة 
التي يزار فيها")13(. ويف )تأسيس 
الش��يعة لعلوم الرشيعة( قال السيد 
الص��در: "ال أع��رف تأري��خ وفاته، 
غ��ري أّنه ت��ويف يف كرب��الء، ودفن يف 
بس��تان خارج البل��د، وق��ربه اليوم 
معروف خارج ب��اب النجف ريض 
اهلل تعاىل عن��ه". وإىل اآلن قربه قائم 
ويزار يف مدينة كربالء املقّدسة وهو 
أح��د امل��زارات املعروف��ة يف كربالء 
واسمه مشهور فيها ب�)ابن احلمزة(. 
أّما دوره العلمي فقد متّثل بمصنفاته 
املتنوعة بني الفقه والرواية واملناقب، 
منها: الوسيلة إىل نيل الفضيلة الذي 

يتحّدث عن العب��ادات واألحكام، 
وكتاب الواس��طة، قال الطهراين يف 
الذريع��ة: "من أجل املت��ون الفقهية 
"الوس��يلة"  املع��ّول عليه��ا كأخت��ه 
وكال مها للش��يخ الفقيه عامد الدين 
أيب جعف��ر حمّم��د ب��ن عيل ب��ن محزة 
املش��هدي الطويس"، وكتاب الرائع 
يف الرشائع وهو كتاب فقهي يتناول 
فيه جوانب فقهي��ة متنّوعة، وكتاب 
الثاقب يف املناقب وهو كتاب جامع 
لفضائ��ل ومعج��زات كث��رية غريبة 
م-  للنبي –صىل اهلل عليه وآله وس��لّ
واإلم��ام ع��يل وفاطم��ة واألئّمة –
عليه��م مجيعًا س��الم اهلل- ، وكتاب 
قضاء الص��الة، وكتاب مس��ائل يف 

الفقه.
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ملتقى الفكر

ئة التحرير • هي

جملُس العامل السّيد نصر اهلل احلائري

أكث��ر  أو  س��اعتني  مض���ّي  وبع��د   
ينف��رط عق��د الط��الب واملتعلمني 
وينتهي الدرس. كان السّيد يرّحب 
بعطف��ه  ويش��ملهم  بالقاصدي��ن 
وموّدت��ه، وه��و عامٌل أدي��ٌب فاضٌل، 
الداجي��ة  األرض  يف  ب��دُره  أرشق 
وأحاطت به الفضائل كاهلاالت من 
كل ناحية، له ش��عر يف كل فن، ومن 
أبرز تالمذته الش��اعر السيد حسني 

م��ري رش��يد الرض��وي املتوّف س��نة 
1156ه��� ، وهو ال��ذي مجع فرائده 
ونظم قالئده، أكرم اهلل مثواه وأثابه 

خريا.
النق��ل  وأكث��ر  الب��الد  ج��اب      
واحلركات وتغلغ��ل يف أقطار إيران 
وغريه��ا م��ن البلدان. كتب الس��ّيد 
عب��د اهلل التس��رتي اجلزائري يقول: 
املحّق��ق  النبي��ل  اجللي��ل  "الس��ّيد 

املحّدث الس��ّيد نرص اهلل بن احلسني 
املوسوي احلائري املدرس بالروضة 
املنورة احلس��ينية، كان آي��ًة يف الفهم 
وال��ّذكاء وحس��ن التقرير وفصاحة 
الّتعب��ري، ش��اعرًا أديب��ًا ل��ه دي��وان 
حس��ن وله اليد الط��وىل يف التاريخ 
عن��د  مقب��واًل  وكان  واملقطع��ات، 
املخال��ف واملؤال��ف" إىل أن يقول: 
" وكان يدّرس باالستبصار وجيتمع 

كان للعاملِ الش��اعِر الس��ّيد نرص اهلل بن احلس��ني بن عيل بن إس��امعيل 
الفائزي احلائري املقتول باإلس��تانة سنة )1168ه�/1755م( جملٌس 
يعقُد صباًح كلَّ يوٍم يف الروضة احلسينّية املقّدسة، لذا ُعرف بمدّرِس 
الروضة احلسينية، حيث يتقاطر عليه أهل الفضل والباحثون وأرباب 
مام الذين أفنوا  الكامل وخ��ّدام الفضيلة، وُدعاة اإلصالح ورع��اة الذِّ
أعامرهم يف سبيل الّدفاع عن امُلثل واألخالق، فيستمعون إىل ما يدور 
يف ذل��ك املجلس من دروس نافعة يف الفقه واللغة، والتاريخ واألدب 
والش��عر والبلدان. وما أكثر تلك األحاديث واملساجالت والطرائف 
األدبي��ة والّنكت التارخيية والنوادر واحلكايات التي كان يعمر هبا هذا 
املجلس، وكان حيفل بعش�رات الزائرين من أصدقاء السّيد واملعجبني 

بعلمه وفضله،
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يف درس��ه خلٌق كثري ومجٌع غفري من 
الطلبة إعجابًا منهم حلسن منطقه". 
   وج��اء يف كتاب "ش��هداء الفضيلة 
األمين��ي  احلس��ني  عب��د  للش��يخ 
ص216": س��افر إىل ب��الد العجم 
احل��ظ  أهله��ا  م��ن  ورزق  م��رارًا 
العظيم، وَقِدَم إىل بالدنا س��نة اثنني 
وأربع��ني بع��د املائة واألل��ف وفيه 
عس��اكر خراس��ان واّتص��ل بفرمان 

العس��كر فبّجله وعظم أمره وصعد 
معه��م إىل ب��الد العراق وخراس��ان 
ث��ّم رأيته ببلدة قم أوان انص�رايف إىل 
زيارة اإلمام الرضا-عليه الس��الم- 
باالس��تبصار وجيتمع  وكان يدرس 
يف مدرسته جمٌّ غفرٌي ومجٌع كثرٌي من 
الطلبة وغريهم إعجابًا منهم حلسن 
منطق��ه، وكان حريص��ًا ع��ىل مج��ع 
الكتب موّفًقا يف حتصيلها، وحدثني 

أّنه اش��رتى من أصفه��ان زيادة عىل 
أل��ف كت��اب صفق��ة واح��دة بثمن 
بخس دراهم معدودة ورأيت عنده 
من الكتب الغريبة ما مل أَره عند غريه 
من مجلتها متام جمّلدات بحار األنوار 
ف��إنَّ املوج��ود املتداول منه��ا كتاب 
التوحيد،  العقل والعل��م، وكت��اب 
وكت��اب الع��دل، وكت��اب اجله��اد، 
النب��وة، وكت��اب اإلمامة،  وكت��اب 
وكتاب االحتجاج، وكتاب الفتن.. 

إلخ. 
   ويؤّي��د ه��ذا ال��رأي الس��ّيد حمّمد 
باقر اخلونساري يف كتابه "روضات 

اجلنات". 
   أّم��ا دي��وان ش��عره فقد طبع س��نة 
املرح��وم  بن��رشه  وتعّه��د  1956م 
الس��ّيد حسن الس��ّيد حمّمد آل نرص 
ُتعط��ي  رائع��ًة  قصائ��َد  يض��مّ  اهلل، 
للحي��اِة  واقعّي��ًة  ص��ورًة  الق��ارَئ 
واملحي��ط  ع��رصه،  يف  االجتامعي��ةِ 
الذي نش��أ في��ه فاس��رتعى األنظار 

بذكائه الّنادر وميله لفنون األدب.
تراث��ا  ترك��ت  اجللس��ات  ه��ذه  ان 
ضخام من املمكن ان جتمع وتصنف 
موضوعاته وتدرس دراس��ة عميقة 
وتصدر يف جمّلدات عّدة، تفيد اجليل 

احلارض واملستقبل.
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• كرار الفتالوي 

أدباء

      بدأت احلركة الش��عرية يف مدينة كربالء املقدس��ة منذ القرن 
الس��ابع اهلجري وحت��ى يومنا ه��ذا، وقد أنجبت ع��ر القرون 
عرشات األدباء والش��عراء املش��بعني بالروح الدينية والوطنية، 
الذي��ن كان هل��م دوٌر فّعال يف إحي��اء احلركة األدبية والش��عرية 
يف ه��ذه املدينة املقدس��ة، فكانوا املصابيح التي تتوهُج يف س��امء 
األدب واملعرفة. وقد متيَّز شعُرهم بالصدق واألصالة والواقعية 
وااللت��زام بالع��ادات والتقاليد والتعاليم اإلس��المية، كام كانوا 

هيتمون بشؤون احلياة وأوضاعها. 

م لنا األدب الكربالئي ع��ر األجيال تراثًا خالدًا مليئ��ًا باملفاخر التي  وقد ق��دَّ
نعتز ونفخر هبا، لذا نجُد اليوم أنَّ من مس��ؤوليتنا تسليط األضواء عىل بعض 
هذا الرتاث املجيد لتس��ترشفه األجيال القادمة، تنهل من نمريه الرائق العذب 
وتقطف منه ثامر الثقافة واألدب، فكانت س��رية حياة الش��اعر الشعبي احلاج 

كاظم السالمي الكربالئي يف هذا العدد حتت الضوء.
ول��د احلاج كاظم بن محزة بن طّعان الس��المي يف مدينة كربالء املقدس��ة عام 
1904م فنش��أ يف أحض��ان أبوي��ن ينتس��بان إىل عش��رية الس��المات العربي��ة 
األصيلة، وعندما بلغ أش��ّده اس��تهواه الش��عر الدارج، فضبط قوافيه وأوزانه 
وأتق��ن َعروضه، مارس نظم الش��عر فأجاد فيه وهو أم��يٌّ ال يقرأ وال يكتب، 
به ش��عراُء النجف ب� )أم��ّي كربالء( مقارنة بالش��اعر املرحوم عبود غفلة  فلقَّ
)أم��ّي النج��ف(، حيث ُيعد الس��المي من ش��عراء كربالء الش��عبيني الكبار 
الذين امتازوا بش��عرهم ونتاجاهتم األدبية والشعرية الكبرية، فقد قال الشعر 

يف س��نٍّ مبكرة، وكان شعره يدلُّ عىل 
ة  اإلحس��اِس والشعور، وكمٍّ من  ِرقَّ
العواط��ف، ك��ام امتاز بس��موِّ اخليال 

وَجودة القرحية.
له ع��ددٌ كبرٌي م��ن القصائ��د ُأودعت 
يف جمامي��ع خطيَّة ظهر منه��ا إىل النور 
اجل��زء األول م��ن ديوان��ه املس��ّمى ب� 
)السالميات احلس��ينية( عام  1972 
والذي ق��ّدم له املفكر االس��المي آية 
اهلل الس��يد حس��ن الش��ريازي -رمحه 
اهلل-  حي��ث اش��تمل ع��ىل قصائ��د 
و)م��ّواالت( و )أبوذي��ات( يف حبِّ 
آل البي��ت -عليه��م الس��الم- ع��ىل 
خمتل��ف األوزان، وديوان��ه اآلخر هو 
)الرياض الش��عبية ( ما زال خمطوطًا، 
الدكت��ور س��لامن  ذل��ك  ذك��ر  وق��د 
ه��ادي آل طعم��ة يف كتاب��ه )ش��عراء 
ش��عبيون من كربالء(، وقد نش���رت 
ع��ن ش��اعرنا الس��المي-رمحه اهلل-  
دراس��ات عديدة يف صحف وجماّلت 

احلاج كاظم السالمي
من أعالم  الشعر الشعيب الكربالئي 
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وكتب عراقية ومنها دراس��ة األستاذ 
سلامن هادي آل طعمة يف جملة الثقافة 
األسبوعية العدد )3( السنة اخلامسة 
 1974/1/26 بتاري��خ  عش���رة 
حت��ت عنوان : )ش��عراء ش��عبيون يف 
كرب��الء(، ودراس��ة موس��عة أخرى 
جمل��ة   يف  نش���رها   الكات��ب  لنف��س 
حت��ت  اللبناني��ة  الفصلّي��ة  احلداث��ة  
عنوان )من تراث الش��عر الش��عبي( 
يف العدد 51-52 للس��نة الس��ابعة، 
كام نش���ر عنه األس��تاذ عيل الفتال يف 
كتاب��ه )األبوذية( ص 85-108 ، و 
نش���رت عنه دراس��ة يف جملة الكوثر 
 20 يف   )14( عدده��ا  يف  النجفي��ة 
ربي��ع الثاين 1421ه��� ، وغريها من 
  ، األخ��رى  واملق��االت  الدراس��ات 
ك��ام أذيعت ل��ه قصائد عن فلس��طني 
وحقه��ا املغتص��ب م��ن دار اإلذاعة 

العراقية.
متيَّز ش��عره باخلي��ال حتى ُع��دَّ بارعًا 
يف ه��ذا املجال وأس��تاذ صنعته وهو 
واض��ٌح يف مجيع ش��عره، ويش��هد له 
أكثر الش��عراء بطول الباع فيه، ومتيز 
أيضا ب��� )احلس��چة( البحت��ة، وهذه 
امليزة س��اعدته يف التفوق عىل معظم 

أقرانه.
 نظ��م الش��عر احلس��يني بدافع احلبِّ 
-عليه��م  البي��ت  أله��ل  وال��والء 

الس��الم- ولي��س طلب��ًا للتكس��ب. 
فقد ط��رق األغراض الش��عرية كلها 
وباألخ��ص مدي��ح ورث��اء آل البيت 
واالخواني��ات  الس��الم-  –عليه��م 
والش��عر االجتامع��ي والوطني وإىل 
غ��ري ذل��ك، كت��ب يف أكث��ر األوزان 
الش��عبية كالطويل وامليمر واملوّش��ح 
واملجرش��ة  وش��يعتي  بأنواع��ه 
واهلوسات واملرّبع واملوال واألبوذية 
والنع��ي، وبرع باملوش��ح؛ وكانت له 
اليد الط��وىل يف هذا ال��وزن احلزين، 
املرح��وم  كت��ب  م��ا  روائ��ع  وم��ن 
السالمي من قصائده )ملحمة زينب 
عليها السالم ( التي مل يكتِف بنظمها 
بقصيدة يف أبيات كاملعتاد، بل جعلها 
قصي��دًة ملحمية تض��م أبيات��ًا كثريًة 
تتناول حياة الس��يدة زين��ب -عليها 
الس��الم- م��ن والدهتا حت��ى وفاهتا 
مس��تعرضًا م��ا القت��ه م��ن مصائَب 

وحمن. 
ُق��ِرأْت قصائ��ُدُه يف مدين��ة كرب��الء 
املقدس��ة والنج��ف األرشف ومدينة 
س��امراء وامل��دن العراقي��ة األخ��رى 
لعرشات الس��نني م��ن قب��ل رواديد 
استحس��ان  نال��ت  وق��د  عديدي��ن 

واعجاب كبار األدباء والشعراء.
العدي��د  وزام��ل  الس��المي  ع��ارص 
م��ن الش��عراء والروادي��د نذك��ر منهم 

م��ن كرب��الء: املرح��وم الش��يخ حممد 
عب��د  الش��يخ  واملرح��وم  ال��ّراج، 
الكري��م الكربالئي، واملرحوم الس��يد 
حس��ني العلوي، واملرحوم السيد عبد 
احلمي��د آل طعم��ة، واملرحوم الش��يخ 
عبد األم��ري البن��اء، واملرحوم الش��يخ 
الكيش��وان، واملرح��وم  ق��او  مرت��ىض 
الش��يخ عبد ع��يل حس��ون اخلزرجي، 
واملرح��وم الش��يخ مه��دي الع��ذاري، 
والشيخ كاظم املنظور، واالستاذ حممد 
عيل النرصاوي. ومن ش��عراء النجف 
والكوفة: املرحوم الش��يخ عبود غفلة، 
الوائ��يل،  حس��ون  الش��يخ  واملرح��وم 
واملرح��وم الش��يخ عبد اهلل ال��روازق، 
واملرحوم ابراهيم أبو ش��بع، واملرحوم 
ياس��ني الكويف، والسيد حس��ن السيد 
داود، والشيخ حسني احلبيب، والشيخ 
حس��ني محزة العامري، والشيخ كاظم 
األس��دي)أبو غطريف(.ومن اهلندية: 
السيد أمحد القزويني )رئيس البلدية(، 
اخلطي��ب،  رض��ا  الس��يد  واملرح��وم 
والش��يخ ابراهيم والش��يخ حس��ون و 
الش��يخ ع��يل جناجه، والش��يخ محادي 
املي��ص، ك��ام زام��ل الش��يخ مره��ون 
الصف��ار، وامل��ال س��لامن الش��كرجي، 
والشيخ حسن العذاري، والشيخ أمحد 
احلديثي رئيس كمرك كربالء يف حينه، 

وقساًم من شعراء واسط.
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للس��المي أكثر من أربعني قصيدة مل 
نعث��ر إاّل عىل 12أو 13 منها بس��بب 
التس��فري اجلائ��ر إّب��ان حك��م النظام 
البائ��د، فبقي��ت أغل��ب تس��جيالت 
تل��ك القصائ��د ل��دى الكربالئي��ني 
املسّفرين خارج العراق. قرأ قصائده 
الكثري من الرواديد والشعراء منهم: 
ال��رادود مح��زة الزغ��ري الذي ق��رأ له 
أكث��ر من أربع��ني قصيدة، والش��يخ 
والس��يد  الطويرج��اوي،  جاس��م 
حس��ن اليارسي، واملاّل عيل يوسف 
الكربالئ��ي وغريه��م . ويذك��ر أن��ه 

الش��اعر الوحي��د من كرب��الء الذي 
رث��اه املرحوم الش��يخ كاظ��م منظور 
الكربالئي، وله رسائل ومساجالت 
كث��رية م��ع ش��اعر احلولي��ات الذي 
ع��ارصه، وواصله املرح��وم ابراهيم 
اهلن��داوي، وامل��اّل  الش��يخ حس��ون 
حس��ني الرتي��ري ال��ذي أع��دم عىل 

أيدي أزالم النظام البائد.
  تأثر الش��اعر كاظم الس��المي  بعمه 
مه��دي الطعان ال��ذي كان جييد نظم 
وأداء الَعتاب��ة يف م��دح  ورث��اء أهل 
البي��ت -عليهم الس��الم- واس��تمر 

الس��المي بعطائه الش��عري واألديب 
طول حياته حتى وافاه األجل مس��اء 
1971/5/15م  املواف��ق  الس��بت 
وُشيِّع جثامنه بحفٍل َمهيب شارك فيه 
معظم أبناء مدينتي كربالء والنجف 
وعىل خمتلف املستويات حتى ُدفن يف 

مثواه األخري يف النجف األرشف.
زم��ان  حمم��د  الش��اعر  وفات��ه  خ  أرَّ

الكربالئي :

ط�����وب�����ى مل������ن أس������م������وه )أم�����������ي( ك���رب���ال

ب������ل ي�����ق�����رأ )امل�����م�����ح�����ي(ب�����وح�����ي ش���ع���ره

أرخ�������ت�������ه�������ا :ب�����������أمح�����������ِد ال��������ك��������الِم

وس������������ام ش������ع������ٍر دون������������ه األس������ام������ي

ف������ه������و احل������س������ي������ن������يُّ ع��������ىل ال�����ت�����ه�����ام

ال����س����الم����ي ك�����اظ�����م  ْع  ودِّ ي�����اش�����ع�����ُر 

1971م

ِم���������ْن م����ث����ل زي�����ن�����ب إب�����ك�����ل َم���س���ك���وهن���ا

ي�������يّل ت���س���م���ع���ن���ي ش����گ����ول����ن م�����و َع����َج����ْب

ِچ����ذْب ح���ي���در  ب���ت  رشف  إوّص������ف  ال���گ���ال 

اجل��������د حم����م����د واألب������������و ح�����ام�����ي احل���م���ه

إوح�����س�����ن وح����س����ني احل���������ّوو ك�����ل غ��ان��م��ه

ع����ده����ا االخ����������وه امل����اي����ص����ري إهل�������م م��ث��ي��ل

����ن اخل�����اي�����ف إب����ح����ده����م وال����دخ����ي����ل ي����مِّ

إب�������داره�������ا أم���������الك ال����س����م����ه خي���دم���وهن���ا

نِ�����س�����ه ال������ع������امل م������ا ت���ص���ل���ه���ا ب���ال���ن���س���ْب

وال�����������س�����������اموات ال�����س�����ب�����ع م������ادوهن������ا

وإم��������ه��������ات إهل���������ا خ������دجي������ة وف����اط����م����ه

إخ������وهت������ا وال����ن����ع����م����ني س����������ادة ك���وهن���ا

اجل��ل��ي��ل اهلل  ع������رش  وأن����������وار  ع���������األرض 

إن����ف����وس����ه����م ع����ال����غ����ان����م����ه ي����ع����ودوهن����ا

له عائلة أدب وفكر وشعر منهم الشاعر  أمحد السالمي و 
الشاعر مهدي السالمي و الشاعر ثائر السالمي و الشاعر 
حس��ني الس��المي و الش��اعر أصيل الس��المي و الشاعر 

حيدر السالمي و الشاعر كرار مهدي السالمي والرادود 
ليث سليم السالمي الذي يقيم يف امريكا.     
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ال����گ����رب ج����ده����ا ل����و ه�������ّوت زي����ن����ب إت������زور

ي���ط���ف���ي ض�����وي�����ات ال������يل ب���امل���س���ج���د ت���ن���ور

ب���ال���گ���رْب إحت�������ف  خ������ّواهن������ا  إو  َع������وده������ا 

م������ن ب����ع����د م������ا ب����ال����ب����چ����ه ت�����اخ�����ذ وط������ْر

إحي�����گ�����يل إل�����زي�����ن�����ب أوّس������������ع ب����امل����دي����ح

ب����ال����ص����رب وال����ع����ل����م وإل������س������ان ال��ف��ص��ي��ح

ح�����ي�����در أمت�����ن�����ه ل����ع����د زي�����ن�����ب ي����ش����وْف

م����ن ع��ل��ي��ه��ا اخل���ي���ل ه��ج��م��ت وال���ص���ف���وْف

ح������اي������ره ظ�����ّل�����ت إب�����رض�����ع�����ان وَح�����������َرْم

وگ�����ف�����ت إت�������ن�������ادي ي������راع������ني ال����ش����َي����ْم

إت������ن������ادي ص�����ي�����وان امل����ج����د ف����وگ����ي ه���وه

إخ���ل���ص���ت گ����وم����ي وإخ���������ويت ك���ل���ه���ا س���وه

خي�����������ويت ت�����������رصخ هي�����������ايل املَ������رج������ل������ه

إم������ن ال�����رع�����ب ف��������ّرت إب�����������وادي ك��رب��ل��ه

ي�������االح�������رار ي����ال����ن����ش����ام����ه  ال  خي���������ويت 

أط����ف����ال����ك����م ب�����ذي�����اهل�����ا ت����ل����ه����ب ال����ن����ار

ال���ل���ي���ل زي�����ن�����ب  ع������ىل  چ���ل���چ���ل  م������ن  آه 

گ�����ام�����ت إت�������ن�������ادي حي����������امّي ال����دخ����ي����ل

��������ه ل����ك ي���چ���ش���اف ال����ك����رْب إع����ت����اب أوجِّ

غ���رب إب����ول����ي����ة  ظ����ّل����ت  إو  ت���ن���خ���ه  ب���ي���ك 

�������ه ال����ِع����ده إش����ل����ون ب����اچ����ر ل����و ِم����ش����ْت ويَّ

وع������ىل رچ������ب ال�����ن�����وگ م����اه����ي إم����ع����وده

ال����ب����دور ب���ي���ه���ا  حت����ف  إو  إوي�����اه�����ا  ح����ي����در 

ال������ُغ������ُرب خ������اف إل����زي����ن����ب إي���ن���ظ���روهن���ا

م�����ن ت���ط���ب إت���������زور ب�����ت س���ي���د ال����ُط����ُه����ْر

م��������ن ت����������رد ول������ي������اهن������ا إي������ب������اروهن������ا

إس���رتي���ح س����اع����ه  وال  ب���ن���ظ���م���ي  وأج�����ه�����د 

ش�����ب�����ه ح������ي������در واخل�������ل�������گ ي������دروهن������ا

ي������وم ظ���ل���ت ح����اي����ره إب����������وادي ال���ط���ف���وْف

ي���ل���ف���وهن���ا وال  إخ������وهت������ا  ت�����ن�����دب  إو 

ال�����ف�����ّرت م����ن إح����رتگ����ت إع���ل���ي���ه���ا اخل����َي����ْم

ل�����ي�����ش إخ�����ت�����ك�����م ح�������اي�������ره إخت����ل����وهن����ا

م�������ن ع�����گ�����ب ع������ب������اس ش������ي������ال ال�����ل�����وه

�����ع إي���ف���ط���م���وهن���ا وب�����ال�����ن�����ب�����ل ل�����ل�����رضَّ

گ������وم������وا ملّ��������و أط����ف����ال����ك����م وال����ع����اي����ل����ه

إجت����م����ع����وهن����ا ع�������دك�������م  م��������ن  راديت 

ي�����ل�����ذي ح�����زت�����وا امل������چ������ارم واالف�����خ�����ار

إت���ط���ف���وهن���ا ب���ل���چ���ت  إو  ل���ي���ه���ا  گ�����وم�����وا 

إحت�������وم گ����ام����ت ع����احل����رم ع���گ���ب ال��چ��ف��ي��ل

إع�����ي�����ال�����ك إم��������ن ال����������ذل ت�����ّغ�����ري ل���وهن���ا

إش���ع���ط���ل���ك ع�����ن زي����ن����ب إب���ع���ي���د ال������درب

اع���ي���وهن���ا س������اه������رات  أه���ل���ه���ا  ع���گ���ب  إو 

ِح�����ده احل���������ادي  ب���ظ���ع���وهن���ا  إو  ه  إم������ي������رَّ

إم�����دل�����ل�����ت�����ك�����م زي������ن������ب إت����ع����رف����وهن����ا
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أدباء

 جاسم الكلكاوي
• عيل باسم العكايب

الگلگاوي،  الشيخ مهدي بن صالح  بن  الشيخ حمّمد عيل  بن  هو احلاج جاسم بن حمّمد بن كاظم 
الرادود احلسيني والكاتب املعروف املولود يف كربالء عام 1346ه� /1927م ، أّسس مطبعة أهل البيت 
للعاّلمة  املحكامت(  )الكلامت  وكتاب  الشيعة(  )منهاج  فيها  فطبع  1956م،  سنة  السالم-  -عليهم 
واملجاّلت  املطبوعات  من  وغريها  الغافلني(  تنبيه   ( وكتاب   ، األسكوئي  احلائري  عيل  مريزا  الشيخ 
والكّراسات املهّمة. ويف سنة 1392ه� / 1972م ُعرفت بمطبعة اللواء، وقامت بطبع عدد من زيارات 

األئّمة -عليهم السالم- من بينها زيارة اإلمام عيل -عليه السالم- املخصوصة.

ية  من اليسار مهدي املسلامين جاسم الكلكاوي صاحب جريدة املجتمع الكربالئ
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هادي  سلامن  للدكتور  كربالء  صحافة  كتاب  يف  جاء 
جريدة  1963م  سنة  أص��در  الگلگاوي  أّن  طعمة  آل 
)املجتمع( وهي جريدة أدبية سياسية اجتامعية أسبوعية، 
احتجبت  ولكّنها  الظاهر،  جواد  املحامي  مديرها  وكان 
عن الصدور يف 11/18/ 1963م ، وكانت تصدر يف 
ثامين صفحات عىل غرار حجم جرائد العاصمة آنذاك. 
كام صدرت للحاج جاسم الگلگاوي كتٌب عديدٌة منها: 
الشعبيني،  كربالء  شعراء  ديوان  والعلويون،  الربامكة 
طويريج،  ع��زاء  فاجعة  والسنة،  الكتاب  يف  العرب 
احلسينية  املنظورات  واإلقامة،  األذان  الثالثة يف  الشهادة 

للشيخ كاظم منظور)مجع وتعليق(. 
احل��اَج  كربالء  يف  األدبية  وال��ن��دواُت  املحافُل  عرفت 
جاسم الگلگاوي أديبًا بارزًا ومؤّلفًا مكثرًا وكاتبًا مبدعًا، 
أدبه،  بشأن  وأّما  نشيطًا،  أّنه كان صحفيًا  عنه  يذكر  ومّما 
)البيوتات  كتابه  يف  الكربايس  إبراهيم  موسى  قال  فقد 
جاسم  لأديب  األديب  النتاُج  يتسُم  كربالء(:  يف  األدبية 
إيراد  يف  معتمدًا  الدليل  إىل  االستناد  بقّوة  الگلگاوي 
هييم  الذي  ل  امُلحلِّ روحية  إظهار  عىل  التارخيية  صوره 
ففي  وروده��ا،  يف  واالختالف  الروايات  تنازع  بوادي 

ٌق، ويف رسِده لفصول التأريخ ونقدها  حتليله عرٌض موفَّ
كاتٌب متمّكٌن من معاجلة النقد وتبيان وجهات النظر يف 
األسلوب  يف  التعبري  سالسة  عن  فضاًل  املعاجلة،  تلك 

ولطافة املبنى يف الرتكيب.
مقدمة  الگلگاوي  جاسم  املرحوم  كتبه  ما  أهم  ومن   
كاظم  الشاعر  للمرحوم  احلسينية(  املنظورات   ( لكتاب 
)األدب  السطور:  بعض  منها  نذكُر  الكربالئي  منظور 
ِردًا  الشعبي ظاهرٌة اجتامعيٌة تتصُل بحياِة األّمِة اتصااًل ُمطَّ
إنكار  يمكن  تأرخييٌة، فال  زمنية، وحقيقٌة  يف كلِّ مرحلة 
الظاهرَة  بأّية حاٍل من األحوال، ألنَّ هذه  الظاهرة  هذه 

هي الصورُة الواقعيُة التي تعرف عنها األشياء(. 
ومثقفي  أدب��اء  من  واح���دًا  الكلكاوي  امل��رح��وم  ك��ان 
فقد كان  بالبنان،  ُيشار هلم  الذين  املقدسة  مدينة كربالء 
الكلكاوي أديبًا وكاتبًا مهتاًم بالثقافة العامة وما تأسيسه 
ملطبعة أهل البيت –عليهم السالم- إاّل دليل عىل ذلك .

جلريدة  بتأسيسه  ظهرت  فقد  الصحفية  اهتامماته  أما 
السياسية  و  األدبية  باملواضيع  اهتمت  التي  )املجتمع( 
ما  بكل  الكلكاوي  اهتامم  عن  تنم  والتي  واألجتامعية، 

تتناوله )املجتمع(. 
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خطباء
اخلطيب الشيخ مجعة دعدوش

1284 – 1350 هـ
وحدة اإلعالم

هو اخلطيب الشاعر الشيخ مجعة بن احلاج حمسن بن حممد 
دعدوش  آل  ب�  أرسته  وتعرف  األسدي،  قاسم  بن  عيل  بن 

وتنتسب لقبيلة بني أسد.

ونشأ  1284ه�  سنة  كربالء  يف  ولد 
الدينية،  معاهدها  يف  ودرس  هبا، 
والتاريخ  واألدب  وأصوله  الفقه 
عىل أساتذٍة فضالء، وهو باإلضافة 
مشاركاً،  جميدًا  شاعرًا  كونه  إىل 
املحافل  يف  وجال  باخلطابة  توّلع 
وكانت  ميادينها،  وخاض  األدبية 
كام  كربالء،  له جمالس مشهودة يف 
كان يسافر إىل املحمرة حيث كان 
لدى  كبري  جملس  هناك  له  يعقد 
الشيخ خزعل أمري املحمرة، وكان 
اإلختيار،  حسن   ، الباع  طويل 
اجلهوري،  بصوته  متّيز  املادة،  غزير 
واألخ��الق  الذكر،  بُحسن  ومتتع 
قاهلا  كثرية  قصائد  لديه  السامية، 
بالسهولة  متيزت  املناسبات  يف 
اللفظ، وقد  ورقة األسلوب ومتانة 
الكربالئية،  املجاميع  يف  ُن��رشت 
الذي  الشعري  بالتاريخ  واختّص 
القرن  ش��ع��راء  ل��دى  شائعًا  ك��ان 
الثالث عرش اهلجري ، ومن أمثلة 
السيد  ق��دوم  مهنئًا  قوله  ذل��ك 
حسني نائب التولية من آل ثابت 
لدى زيارته لكربالء، ومؤرّخًا تاريخ 

عودته:
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ق���د صفا ال���ق���رم  م��ق��دم  ع��ي��ش��ن��ا يف  ن��ع��م 
ف���ي���ا ق�����ادم�����ًا ح����ي����ًا ف���أح���ي���ا ق���دوم���ه
ب����ع����ودك ع���ي���د ال���ن���ح���ر أك���م���ل س��ع��ده
ف��س��اع��ة ق���د واف���ي���ت ل��ل��ط��فِّ أرخ����وا

وله مؤرخا وفاة السيد عدنان الغريفي البحراين:
ون���ع���ى هب����ا ال�������روح األم������ني م���ؤرخ���ًا

وقال يف تاريخ تولية السيد حممد حسن الرفيعي 
النجفي سدانة الروضة احليدرية:

ال��������روُر ع������مَّ  ق�����د  ص������اح  ي�����ا  أال 
ي����ب����رشن����ا ب��������أن ح����س����ن امل�����زاي�����ا
ح�����ب�����اه خ�������ازن�������ًا ل����ن����ق����اء ن���ف���ٍس
أِّرخ األل�����ف�����اظ  ب���م���ع���ج���م  ف���ق���ل���ُت 

تويف بكربالء سنة 1350ه� وُدفن هبا، وأعقب 
ولدين مها: الشيخ حسن والشيخ حسني.

ال��وف��ا وع�����اد رغ����ي����دًا يف ق�����دوم أخ����ي 
ق���ل���وب أم���ات���ت���ه���ا ي����د ال���ب���ع���د واجل���ف���ا
وع�������اد ب���ج���ل���ب���اب اهل����ن����ا م��ت��غ��ط��رف��ا  
ف����ا( )ب�������أن ح���س���ي���ن���ًا ب���احل���س���ني ت����رشَّ

1324ه�

)ع�����دن�����ان( ق������ّوض ب���ع���دك اإلس�����الم
1340ه�

ال���ب���ش���ري واف  م�����ذ  ال����ب����رش  وزاد 
ع�����دي�����م امل�����ث�����ل ل����ي����س ل������ه ن���ظ���رُي

ع�������يل امل�������رت�������ىض ن�����ع�����م األم�������ري 
)ب������روض������ة ح����ي����در ح����س����ن ي����ن����رُي(

1334ه�
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مفاخر النساء

ُعرفت كثرٌي من النساء الكربالئيات باهتاممهنَّ بطلب 
التعاطي مع  العلم واملعارف اإلسالمية، بل والتفوق يف 
بني  نطاق  أوسع  عىل  ونش�رها  الدينية  املعرفية  املفردة 
ة  النساء املؤمنات يف كربالء ونواحيها. واملقصود بالَعَلمّي
يف هذه السطور: هو أن يكون للمرأة موقٌف ُيقتدى به، 
هنا  نذكر  فنحن  والثقايف.  الِعلمي  مستواها  إىل  إضافة 

فات  ثات واملجتهدات والفقيهات واملؤلِّ رَّاويات واملحدِّ ال
واألديبات، وغريهن، باعتبار أّن كّل واحدة منهّن يمكن 

أن تصبح قدوة يف الدور الذي أّدته يف احلياة.
املؤمنات يف  النساء  وفيام ييل تراجم خمترصة ألهم أعالم 

كربالء املقدسة:

ــاء ــالم النس ــن أع  م
اجلزء الثانياملؤمنات  يف كربالء

• الشيخ عقيل احلمداين
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ة القزوينّية 6- ُرقّي
 رقّية بنت الشيخ املريزا عالّمة ابن 
حمّمد  الشيخ  ابن  حسن  الشيخ 
عاملٌة،  القزويني.  الربغاين  صالح 
للعلوم  مدرّسة  مؤّلفٌة،  فاضلٌة، 

اإلسالمّية. 
املقّدسة  كربالء  مدينة  يف  ولدت   
بابن  وت��زّوج��ت   ، 1307ه����  سنة 
الشيخ  ابن  حسن  الشيخ  عّمها 
ن��ق��ي ح����دود سنة  امل�����ريزا ع���يل 
اخلامس  يف  وتوّفيت  1322ه����، 
، وُدفنت  من رجب سنة 1399ه� 
خلف  قزوين  يف  ُأرسهت��ا  مقربة  يف 
الشاه زاده حسني. قرأت املقّدمات 
ُأرسهتا  رجال  عىل  العربية  والعلوم 
القرآن  حفظت  ك��ام  ك��رب��الء،  يف 
عمرها،  من  التاسعة  قبل  الكريم 
وأخ���ذت ال��ف��ق��َه واألُص�����وَل عن 
الشيخ صدر الدين املعروف بعامد 
اإلسالم الربغاين والشيخ املريزا أمحد 
القرآن  علوم  يف  فنبغت  الربغاين، 
لتدريس  ت��ص��ّدرت  وال��ت��ف��س��ري.  
املقّدسة  كربالء  مدينة  يف  النساء 
أكثر من نصف قرن، وكان زوجها 

حلِّ  يف  منها  يستفر  فضله  مع 
والفقهية،  العلمّية  املسائل  بعض 
ك��ام ك��ان��ت م��ن م��راج��ع األُم���ور 

الرشعية للنساء يف كربالء. 
رسالة  منها:  عديدة  مؤّلفات  هلا   
ور القرآنية وبعض  يف خواّص السِّ

اآليات، ورسالة يف غريب القرآن. 
7- ُرقّية البهبهانّية

البهبهاين،  عيل  حمّمد  بنت  رقّية   
وزوجة عبدالعيل البهبهاين.  عاملة 
، فاضلة ، ُتعدُّ من أفاضل النساء 

يف القرن الثالث عرش اهلجري. 
8- صديقة القزوينّية

نقي  عيل  الشيخ  بنت  صديقة   
الشيخ  ب��ن  ح��س��ن  ال��ش��ي��خ  ب��ن 
القزويني  الربغاين  صالح  حمّمد 
احل��ائ��ري ال��ص��احل��ي. ول���دت يف 
كربالء سنة 1303ه� ، وتوّفيت هبا 
الصحن  يف  وُدفنت  1350ه�  سنة 
احلسيني الرشيف. فاضلٌة، فقيهٌة، 
اإلسالمية،  للعلوم  مدرِّسة  مؤّلفٌة، 
عاملٌة  ال��ك��ري��م،  للقرآن  حافظة 
عابدة   زاه��دة،  وتأويله،  بتفسريه 
املقّدمات  أخ��ذت  القدر.  جليلة 

نساء  أفاضل  عن  األدب  وفنون 
أوائل  يف  القرآن  وحفظت  ُأرسهتا، 
والدها  ع��ىل  وتفقّهت  عمرها، 
الشهيد  آل  عيسى  وال��ش��ي��خ 
الرشد  س��ّن  بلغت  وملّ��ا  الثالث، 
تزّوجت السّيد غالم حسني املجايب 
القزويني. تصدرّت لتدريس الفقه 
القرآن يف قزوين،  والتفسري وعلوم 
وكان حيرض حلقة درسها مجٌع من 
فاضالت النساء، وبعد وفاة زوجها 
1344ه���  سنة  كربالء  إىل  رجعت 

وتصّدرت للتدريس فيها. 
 كانت -رمحها اهلل- كثرية العبادة، 
أيام  أكثر  تصوم  ال���ورع،  شديدة 
فضله  مع  زوجها  وك��ان  السنة، 
حلِّ  يف  منها  يستفر  وعلمه 
وتفسري  العلمّية،  املسائل  بعض 
القرآن  آيات  واملتشابه من  املشكل 

الكريم. 
املسائل  يف  رسالٌة  مؤّلفاهتا:  من   
الكريم  للقرآن  وتفسري  النسائية، 
إىل  ال��س��واد  م��ن  خي��رج  ومل  يتّم  مل 

البياض. 
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   ولد اخلطاط الس��ّيد صادق بن الس��ّيد حمّمد رضا 
بن الس��ّيد حمّمد مهدي آل طعمة آل فائز املوسوي 
يف كربالء س��نة1928 م، نشأ فيها ودرس عىل  يد 
اج األسدي، خترج من  املرحوم الش��يخ حمّمد الس�رَّ
الدورة الرتبوية اخلاصة برج��ال الدين عام1960 
- 1959 وامته��ن التعلي��م، وهو ش��اعٌر وكاتٌب 
د ش��هري، ساهم يف املناسبات الدينية  وخطاطٌ وجموِّ
والوطني��ة .وق��ّدم معرض��ًا يض��ّم لوح��اٍت خطيَّة 

عديدة.

ل��ه اليد الط��وىل يف اخل��ط، جيي��د كتابة اخل��ط العريب 
وخاص��ة الثلث والنس��خ والتعليق، وم��ن أبرز آثاره 
اآليات القرآنية التي كتبها يف سقف الطارمة احلسينية 
املقّدسة سنة 1399 ه� وغريها. له من اآلثار: ذكرى 
فقي��د اإلس��الم اخلالد، احلرك��ة األدبي��ة املعارصة يف 
)كرب��الء اجل��زء األول ) فاجع��ة ع��زاء طويري��ج ( 
باالش��رتاك( . أعدمته س��لطات حزب البعث س��نة 

1980 م.

مبدعون

• هيئة التحرير 

 اخلطاط
صادق حمّمد رضا آل طعمة
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 نامذج من خط السيد صادق حممد رضا آل طعمة



اإلم��ام موس��ى بن جعف��ر -عليه 
ب ب� )العابد( لكثرة  الس��الم-، ُلقِّ

عبادته و وضوئه وصالته.
كتاب��ه  يف  املفي��د  الش��يخ  ذك��ر 
)اإلرش��اد( عن أيب حمّمد احلس��ن 
ب��ن حمّم��د بن حيي��ى ق��ال حدثني 
جّدي قال حدثتني هاشمية موالة 
رقية بنت موسى -عليها السالم- 
موس��ى  ب��ن  حمّم��د  كان  قال��ت: 

نس��به الش���ريف: هو السّيد حمّمد 
ب��ن اإلم��ام موس��ى الكاظ��م بن 
اإلم��ام جعفر الص��ادق بن اإلمام 
حمّمد الباقر بن اإلمام عيل السّجاد  
بن اإلمام احلس��ني بن اإلمام عيل 
بن أيب طالب -عليهم الس��الم-،  
كان من أه��ل الفضل والصالح، 
وه��و  ثال��ث إخوة اإلم��ام الرضا 
-علي��ه الس��الم-، وراب��ع أوالد 
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معامل دينية 

مقام السيد حمّمد العابد يف طويريج 
• كرار الفتالوي

اجلنوب  يف  الش�ريف  املقام  يقع 
الش�رقي  ملدينة كربالء املقّدسة 
وعىل بعد) 27 كم( منها، ويبعد 
اهلندية  قضاء  من  اجلنوب  إىل 
مسافة  وع��ىل  تقريباً،  )7ك��م( 
يقع  منه  ال��غ��رب  إىل   )6ك���م( 
مزار العلوية رشيفة بنت احلسن 
وت��ع��رف  ال���س���الم-   -عليها 
حمّمد  السّيد   بمنطقة  املنطقة 
نسبة  السالم-  -عليه  العابد 
املقام  أرض  و  الش�ريف،  ملقامه 
الذين  املنطقة  أه��ايل  إىل  تابعة 
فتلة  آل  عشرية  إىل  ينتسبون  
باملقام  . حتيط  السويد.  وعشرية 
عدٌد من القرى و التي  سميت 
التي  عشائرها  أسامء  إىل  نسبة 
تلك  قطن  من  إليها  ينتسب 
عشرية  منطقة  ومنها:   الربوع  
عشرية  منطقة  و  ال��س��وي��د، 
طفيل، والسادة الگصار، السادة 

الغرابات، والسادة املوسويون.



صاح��ب وض��وء وص��الة و كان 
ليله كله يتوضأ ويصىل،  فنس��مع 
س��كب املاء ويصيل لياًل، ثّم يرقد 
س��ويعة ثّم يقوم  فنس��مع سكب 
املاء والوضوء ث��ّم يصيل فال يزال 
كذلك حتى الصبح. وقالت أيضًا 
وما رأيته ق��ط إاّل ذكرُت قوَل اهلل 
ْيِل  َن اللَّ عزَّ وجل ﴿َكاُن��وا َقِلياًل مِّ
َجُع��وَن ﴾ الذاري��ات /آي��ة  َم��ا هَيْ

.)17(
         للس��ّيد حمّم��د العاب��د أربع��ة 
إبراهي��م  ه��م:  ء  أج��الّ أوالد 
املجاب، جعف��ر، عبد اهلل، وحمّمد 
الزاهد، وكان  أفضلهم من حيث 
العلم والتق��وى، والزهد والورع 
ه��و: الس��يد إبراهيم املع��روف ب� 
��ب هبذا  )املجاب(ويذك��ر أّن��ه  ُلقِّ
ف بزيارة  اللقب ألّنه عندما تش���رَّ
ق��رب ج��ده اإلم��ام أم��ري املؤمنني 
اًم  عيل-عليه السالم-، وقف مسلِّ
علي��ه، أت��اه ج��واب س��المه من 
داخل القرب الش�ريف، فسمعه هو 
وَمن حوله، وع��ىل إثر هذه املنقبة 
موه واحرتموه،  ه الناس وعظَّ أجلَّ

بوه بامُلجاب. ولقَّ
امل��ايض  الرشي��ف يف  املق��ام  كان 
عبارة عن حجرة بسيطة، دون قّبة،  
و بع��د مدة من الزم��ن قام  بعُض 
الن��اس املجاورين للمزار  بالتربع 
باألم��وال لبن��اء قّبة صغ��رية دون 
منارة عىل نفقتهم  اخلاصة، وُيذكر 
أّن زّوارًا م��ن حمافظ��ة الديواني��ة 
قضاء )الش��امية( يف التس��عينيات  
عوا  للمزار،  من القرن املايض تربَّ
ومنهم احل��اج )عيل لفته األويس( 

التربع��ات،  بجم��ع  ق��ام  ال��ذي 
فقاموا هب��دم البن��اء القديم وبنائه 
بن��اًء جديدًا بقّبة كب��رية.  وبتاريخ 
2012/5/15 م ت��ّم ضم املرقد 
للم��زارات  العام��ة  األمان��ة  إىل 
الش��يعية الرشيف��ة، فقامت بتوفري 
وتعي��ني  االحتياج��ات  بع��ض 
أمني خ��اص للم��زار وع��دد من 

املوظفني.
ر مس��احة املرق��د اإلمجالية ب�  ُتق��دَّ
)3600( م��رت مربع، أما مس��احة 
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صورة لقبة مرقد السيد حممد العابد



البن��اء فتبل��غ )300( م��رت مربع، 
واملق��ام الي��وم عبارة ع��ن صحن 
كبري حييطه س��وٌر عاٍل، ويتوس��ط 
املق��ام الصح��َن وهو عىل ش��كل  
بن��اء مرب��ع الش��كل ، تعل��وه قبة 
ارتفاعه��ا ع��ن األرض )9 أمتار( 
وقطرها )2،5مرت(. يدخل الزائر 
للمقام عن طريق البوابة األمامية، 
ليدخل بعدها إىل قاعة مس��تطيلة 

الش��كل،  يبلغ طوهل��ا ) 12مرتًا( 
تقريبًا وعرضها) 4 أمتار(.

للقاع��ة  اليم��ني  جه��ة  إىل  و 
األمامي��ة )مصىّل الرج��ال(، ومن 
جه��ة اليس��ار )مص��ىل النس��اء(، 
وبعدها يت��م الدخ��ول إىل  رواق 
الق��رب ال��ذي هو عبارة ع��ن غرفة 
مربع��ة الش��كل يتوس��طها  القرب 
ش��باك  حييط��ه  ال��ذي  الش���ريف 

من م��ادة األملنيوم ذهب��ي اللون، 
 2( )2.5مرت(وعرض��ه  طول��ه 
ارتفاعه)2م��رت(، وع��ىل  م��رت( و 
اجلهة اليمنى للض�ريح الش���ريف 
بئ��ر قديم تّم حفره يف س��بعينيات 
الق��رن امل��ايض يقص��ده الزائرون 
وق��د  والت��ربك،   لالستش��فاء 
بإجراء  الصحي��ة  املف��ارز  قام��ت 
للتأك��د  الالزم��ة  التحلي��الت 
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م��ن صالحي��ة امل��اء للش���رب، و 
تب��نّي أّن��ه صالٌح للش���رب وخاٍل 
م��ن األمراض.وق��د بني��ت للبئر 
فة من الداخل  حج��رة صغرية مغلَّ

بالسرياميك  تعلوها قبة صغرية.
   وللمزار الش���ريف زيارة سنوية 
يف ي��وم )25 رج��ب( يف ذك��رى 
ب��ن  موس��ى  اإلم��ام  استش��هاد 
جعف��ر- عليه الس��الم-، فيتوافد 

املحافظات  م��ن خمتل��ف  ال��زّوار 
العراقي��ة، و تتواف��د أيضًا اهليئات 
واخلَدمي��ة  احلس��ينية  واملواك��ب 
خلدمة الزائرين. و كذلك يقصده 
الزّوار من باقي دول العامل، و منها 

السعودية والبحرين وإيران.
وعن��د زيارتن��ا للمزار الش���ريف 
األم��ني اخلاص األس��تاذ   التقين��ا 
طاه��ر حبي��ب صب��ار الس��ويدي 

فأّكد لن��ا قائاًل: تتواف��د عىل املقام 
الش�ريف أعداٌد كبريٌة من الزائرين 
الع��راق،  خ��ارج  و  داخ��ل  م��ن 
بتقدي��م  نق��وم  بدورن��ا  ونح��ن 
الض�روري��ة  مجي��ع االحتياج��ات 
للزائرين كأماكن االسرتاحة و ما 
يلزمهم من م��واد غذائية وخاصًة 
يف الزي��ارات الكب��رية. ويتم ذلك  
بالتنس��يق مع العتبتني املقدس��تني 
احلس��ينية والعباسية، وكذلك عن 
طريق اهليئات واملواكب اخلدمية.   
املق��ام  الس��ويدي:  وأض��اف 
الش���ريف بحاجة إىل إعادة إعامر 
وتطوير ليستوعب أعداد الزائرين 
الكب��رية خصوصًا أي��ام الزيارات 
اخلاصة، فقد اعتاد حمبوا آل البيت 
األطهار-عليه��م الس��الم- ع��ىل 
والتربك  الش���ريف  املق��ام  زي��ارة 
املق��ام  البئ��ر.. غادرن��ا  ب��امء  ب��ه  
مبتهل��ني إىل اهلل تع��اىل أن حيف��ظ 
مجيع مقدس��اتنا من أيدي الظلم و 

الظالم، إّنه سميع الدعاء.
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صورة من الداخل ملرقد السيد حممد العابد
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معامل دينية

• د.امحد سلامن هادي آل طعمة

مئذنُة الَعبد

يعود تاريخ منارة العبد إىل عام 767 ه  فقد بناها اخلواجة مرجان )مشّيد 
جامع مرجان واملدرس��ة املرجانية يف وس��ط ش��ارع الرش��يد يف بغداد(، 
والذي كان واليًا عىل بغداد من قبل الس��لطان الثاين من سالطني الدولة 
اجلالئرية االيلخاني��ة، أويس اجلالئري الذي كانت عاصمة ملكه تربيز، 
د عليه مرجان ورفع راية العصيان ضده واستبد ببغداد، حتى اضطر  فتمرَّ
الس��لطان أويس أن يس��ري إليه بجيش من تربيز ليقض�ي عىل حركته، وملّا 
علم أنصاُره بقدوم الس��لطان أوي��س ملحاربته تفرقوا عنه، ودخل أويس 
إىل بغ��داد دخ��واًل مب��ارشًا وكان يومًا مش��هودًا، وفرَّ مرج��ان من بغداد 

مئذنة العبد وهي تشمخ يف اجلهة الرشقية قبل هدمها عام 1935م

امل��آذن  ِم��ن  ه��ي 
��زة التي كانت  اجلميلة املميَّ
تزّين احلائر احلس��يني الش�ريف، 
كان موقعه��ا يف الزاوي��ة الش��املّية 
الش���رقّية منه وعىل يم��ني الداخل 
وجل��دار  الش��هداء،  ب��اب  م��ن 
الصح��ن أقرب من جدار الرواق، 
وف��وق ب��اب الكرامة، أم��ام بوابة 
س��وق احلس��ني ومدرس��ة حس��ن 
خ��ان. وكانت أعظ��م وأفخم من 
مجيع امل��آذن املوج��ودة يف العتبات 
املقّدس��ة يف عم��وم الع��راق، ومن 
حيث الفخام��ة يف األبنية التارخيية 
كانت هي الثانية يف العراق من بعد 
امللوية التي أم��ر ببنائها املتوّكل يف 
س��امراء. فكان يبل��غ قطر قاعدهتا 
عرشي��ن م��رتًا تقريب��ًا، وارتفاعها 
ة بالفسيفساء  أربعني مرتًا، مكس��وَّ
والكاشاين اآلثاري البديع الصنع.
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والذ بقرب اإلمام أيب عبد اهلل احلس��ني 
-عليه الس��الم- وكان حني استجار 
بالض�ري��ح املقّدس، ق��د نذر أن يبني 
مئذنة خاص��ة يف الصحن احلس��يني 
الرشي��ف إْن نجا من بط��ش أويس. 
وعندما َعِلم أويس بام قام به مرجان 
من خدمات جليلة يف احلائر الش�ريف 
عفا عن��ه وأحض�ره وأكرم��ه وأعاده 
واليًا عىل الع��راق، فقام مرجان ببناء 
املئذن��ة وبنى حوهلا مس��جدًا خاصًا، 
ث��ّم أجرى هلام م��ن أمالكه يف كربالء 
وبغداد وعني التمر والرحالية أوقافًا 
ُت��رصف وارداهت��ا عليهام، واس��تمر 
حاك��اًم عىل بغداد إىل أن وافاه األجل 

عام 793ه�/1391م.
بقيت مئذنة العبد حوايل س��تة قرون 
قائم��ة من يوم تش��ييدها عام767 ه  

مزدانة بتش��كيالهتا الزخرفية الرائعة 
املزخ��رف،  بالقاش��اين  ة  ومكس��وَّ
وبم��رور الزمن ج��رت ع��ىل املئذنة 
عدة اصالحات أبرزها عىل يد الشاه 
طهامس��ب الّصفوي يف ع��ام 982ه  
وكان ذل��ك ضم��ن م��ا ق��ام ب��ه من 
إصالحات وتعم��ري للحائر املقّدس 
وتوس��يع الصحن من اجلهة الشاملية 
يف تلك السنة، وكذلك اإلصالحات 
التي ج��رت عليها بع��د ترضر اجلزء 
العلوي منها بأحداث واقعة املناخور 
املعروف��ة بواقعة )غدي��ر دم(، جراء 
اطالق جن��ود احلاكم العثامين نجيب 
باش��ا الرصاص، وقد قال عامل اآلثار 
اإلنجليزي لوفُتس عندما زار كربالء 
س��نة 1270 ه  - 1854م إّن إحدى 
املن��ارات تب��دو متداعي��ة وتوش��ك 
عىل الس��قوط عىل إثر احتالل جنود 
نجي��ب باش��ا للمدين��ة، وكان��ت قد 
اخل��راب  إىل  املس��اجد  تعرض��ت 
والتدم��ري بص��ورة خط��رية، فظلت 
واضح��ة  والش��ظايا  القناب��ل  آث��ار 
للعيان يف قباهب��ا. ويف عام 1308ه� 
أوع��ز البالط العثامين بتصليح املئذنة 
املذك��ورة فُأصلح��ت، وبقي��ت كل 
تل��ك الس��نني ش��اخمة ك��ام وصفه��ا 

املسترشق اهلولندي هونيكامن عندما 
زار كربالء سنة 1935م.

ويف أواخر عام 1354ه� - 1936م 
ق��ام مت��رصف ل��واء كرب��الء صالح 
ج��رب بأمر من رئيس الوزراء ياس��ني 
اهلاش��مي هب��دم مئذنة العب��د األثرية 
ع��ن جه��ل وع��دم تقدي��ر لقيمته��ا 
ة ميالهن��ا وتصّدعها  التارخيي��ة بحجَّ
بع��د أن أرس��ل جلنة من املهندس��ني 
الذين قّرروا جتّنب اهلدم خش��ية عىل 
القب��ة الرشيفة ملرقد اإلمام احلس��ني 
-علي��ه الس��الم- فيام تش��ري مصادر 
أخرى إىل أنَّ س��بب اهل��دم يعود إىل 
قرار س��يايس اخت��ذه رئي��س الوزراء 
اس��تلمتها  الت��ي  للتقاري��ر  اس��تنادًا 
مديرية األوقاف العامة، ومن اجلدير 
بالذك��ر أّنه حين��ام أقدم��وا عىل هدم 
منارة العبد عثروا عىل نقود نحاس��ية 
قديم��ة ترج��ع إىل العه��د اجلالئري 
دار  يف  أودع��ت  وق��د  والصف��وي، 

اآلثار القديمة ببغداد.
يازة  وبإزالة من��ارة العبد خر فن الرِّ
والعم��ران اإلس��المي أث��رًا عمرانّيًا 

وتارخييًا رائعًا.



حي��ت��وي اخل����اُن س��اب��ق��ًا ع��ىل غ��رف 
الفقراء  يسكنها  أطرافه  يف  مهجورة 
السقائني  أنَّ  إىل  إضافة  والبائسون، 
كانوا يشغلون جزًءا منه، وهو اجلزء 
أكوازهم  بوضع  واملسّقف  ف  املجوَّ
وبيعها  مياهها  لتربيد  فيه  اخلزفّية 
هذا  مدخل  أما  هلم،  عيش  كمصدر 
صغري  مقهى  يشغله  فكان  اخل��ان 
األش��ج��ار،  حتيطه  منه  أك��رب  وآخ��ر 
للراحة  متنزه  أمجل  ُيعدُّ  آنذاك  وكان 

فصل  يف  وخاصة  الوقت،  وقضاء 
الصيف.

سنة  إىل  اخل���ان  ه���ذا  ب��ن��اء  ي��ع��ود   
آنذاك  بغداد  بناه وايل  1127ه� وقد 
)حسن باشا( الذي دام حكمه حوايل 
عرشين عامًا ابتدأها عام 1116 ه�/ 
ه�   1136 ع��ام  وانتهت  1704م 
/1723. وكان الغرض من بنائه هو 
مرقد  لزيارة  الوافدين  ال��زّوار  إيواء 
وتم  السالم-  احلسني-عليه  اإلمام 

بناء هذا اخلان يف عهد متويل كربالء 
آنذاك)حسني أغا(. 

بعض  قام  1951م  عام  بداية  ويف 
مدينة  من  اإليرانيني  التّجار  كبار 
رضيح  يزورون  كانوا  الذين  طهران 
عىل  السالم-  -عليه  احلسني  اإلمام 
موقعه،  يف  حسينية  وتشييد  رشائ��ه 
اإليرانيني  التجار  رأس  عىل  وك��ان 
احل���اج ع���الء ح��س��ني امل��ع��روف ب� 
ب��دوره  اتصل  ال��ذي   ) )مسفروش 
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معامل تراثية

هرانّية احُلسينيَّة الطَّ

الباشا  خ��ان  احليدرية،  احلسينية 
ذات  القديمة  كربالء  خانات  من 
مساحته  تبلغ  إذ  الكبرية،  املساحة 
مرّبعًا،  م��رتًا   )2275 اإلمجالية) 
فهو  مم��ي��زًا،  مكانًا  يشغل  وك��ان 
بالقرب من صحن اإلمام احلسني 
يبعد  كان  حيث  السالم-  –عليه 

عنه بضعة أمتار فقط.
احتفال بمناسبة مولود االمام عيل )عليه السالم( يف 13 رجب عام 1959 يف احلسينية 

الطهرانية والتى تسمى حاليا احلسينية احليدرية مقابل باب الرجاء

مرتىض األويس



السيد  حسن  حممد  السيد  بالعاّلمة 
وعرض  كربالء  أه��ايل  وجهاء  من 
وحتويله  اخلان  هذا  رشاء  فكرة  عليه 
لطلبهم  استجاب  وقد  حسينية،  إىل 
الگلگاوي  باملرحوم  باالتصال  وقام 
وأرشكه يف العمل، ثم عرض الفكرة 
وحّثهم  ك��رب��الء  شخصيات  ع��ىل 
ع��ىل ال��ع��م��ل ع��ىل ال��وج��اه��ة ل��دى 
وبعد  رشائه.  عىل  املختصة  اجلهات 
تم  عديدة  أطراف  من  حثيثة  جهود 
استحصال املوافقة الرسمية عىل بيع 
اخلان للتجار اإليرانيني بمبلغ)سبعة 
التجار  ب��دأ  بعدها  دي��ن��ار(  آالف 
بجمع  )الطهرانيون(  اإلي��ران��ي��ون 
اإليرانيني  م��ن  النقدية  التربعات 
املبالغ  مجع  وبعد  معًا  والعراقيني 
احلسينية  بناء  ت��م  لذلك  ال��الزم��ة 
حتى  الطهرانية  باحلسينية  وسميت 
تغيري  ت��م  حيث  الثامنينات  ب��داي��ة 
إىل  السابق  الالنظام  قبل  من  اسمها 

احلسينية احليدرية.
لفعاليات  احلسينية  استخدمت   
خمتلفة منها استخدامها كقاعة إلقامة 
احلفالت الرسمية يف عقد الثامنينات 
هذه  احتضنت  كام  والتسعينات، 
كان  احتفايل  مهرجان  أكرب  احلسينية 

يقام فيها منذ الستينات وهو مهرجان 
ميالد اإلمام عيل بن أيب طالب -عليه 

السالم-
بداية  يف  بنيت  التي  البناية  هدم  تم   
اخلمسينات عام 1991 بعد أحداث 

اإلنتفاضة الشعبانية املباركة. 
آل  ه��ادي  سلامن  السيد  عنها  ق��ال 
طعمة يف كتابه )كربالء يف الذاكرة ، 
تقع  احليدرية:  احلسينية  ص180(: 
أقيمت  احلسيني،  احلائر  ش��ارع  يف 
الباشا، وهي ذات  عىل أنقاض خان 
وهلا  خام  بالرُّ ُبنيت  واسعة،  مساحة 
زخرفة.  وتتخللها  مرتفعة  أعمدة 
كربالء  مدينة  احتفاالت  فيها  تقام 
بن  املؤمنني عيل  أمري  بميالد  ابتهاجًا 

أيب طالب-عليه السالم-.
امل��ع��امري  امل��ه��ن��دس  عنها  وق���ال   
الدكتور رؤوف األنصاري: احلسينية 
)الطهرانية سابقًا(: شيِّدت  احليدرية 
هذه احلسينية عىل أرض خان الباشا 
الذي بناه الوزير العثامين حسن باشا 
الستقبال  /1715م  1127ه�  سنة 
زوار اإلمام احلسني -عليه السالم- 
أحد  ج��اء،  ال��رَّ ب��اب  مقابل  وت��ق��ع 
املقّدسة.  احلسينية  الروضة  أب��واب 
ويف سنة 1368ه� /1953م اشرتى 

من  اإليرانيني  التّجار  من  جمموعٌة 
مدينة طهران أرض اخلان من مديرية 
متويلها  يف  وشاركهم  بغداد  أوقاف 
بعض التجار من العراق والكويت. 
لعموم  احلسينية  ه��ذه  اقيمت  وق��د 
ومراقدها  ك��رب��الء  مدينة  زائ���ري 
املربم عىل  املقدسة، وخالفًا لالتفاق 
أن يكون أسم احلسينية لعامة الزّوار 
الطهرانية  باحلسينية  ُسميت  أهنا  إال 

بعد إمتام بنائها. 
مستطيل  احلسينية  مبنى  خم��ط��ط 
ال��ش��ك��ل ت��ب��ل��غ م��س��اح��ت��ه ح���وايل 
ثالثة  من  يتألَّف  واملبنى  2400م2. 
طوابق، طابق حتت األرض يستخدم 
منها  اإلجتامعية  الشؤون  ملختلف 
األريض  الطابق  أما  للطعام.  قاعة 
تستخدم  كبرية  قاعة  عن  عبارة  فهو 
املجالس  وإق���ام���ة  ل��الح��ت��ف��االت 
والصالة، يعلو وسطها سقف يغطي 
األول  الطابق  أم��ا  األول.  الطابق 
فيحتوي عىل 160 غرفة مع مرافقها 
الغرف  ويتقدم  الزائرين.  إلسكان 
وقد  األريض.  الطابق  عىل  يطلُّ  ممٌر 
بتدمري  البائد  البعثي  الالنظام  قام 
بعد  بالكامل  الطهرانية  احلسينية 

انتفاضة آذار 1991م .
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أسر علمية

ــي َحَفَدة احلبيب  ــن آل البحران الغصن الرطيب م
)صلى اهلل عليه وآله وسلم(

• أ.م.د عيل طاهر احليل

          وم��ن مش��اهري أع��الم ه��ذه 
د عبداهلل  األرسة يف كرب��الء: الس��يّ
بن الس��ّيد حمّمد البحراين املتوّف يف 
احلائ��ر احلس��يني س��نة 1210ه� ، 
وهو أستاذ الشيخ  خلف بن عسكر 
الزوبعي احلائري املتوّف بالطاعون 
اجلارف س��نة 1246ه� ، والس��ّيد 
حمسن بن الس��ّيد عبداهلل بن السّيد 
حمّمد البحراين املتوّف س��نة 1306 
ه��� ، وه��و صه��ر العاّلمة الش��يخ 
خلف بن عسكر احلائري، والسّيد 

حمّمد بن الس��ّيد حمس��ن بن الس��ّيد 
د حمّم��د البحراين  عبداهلل بن الس��يّ
املتوّف سنة 1355ه�، وأعقب هذا 
د  األخري نجله العامل الفاضل الس��يّ
حمّمد طاه��ر البحراين املتوّف س��نة 

1384ه�. 
          وم��ن اجلدي��ر بالفائ��دة تركيز 
ك��ر عىل أح��د أبرز أع��الم هذه  الذِّ
األرسة النبيل��ة، وهو الس��ّيد حمّمد 
طاه��ر ب��ن حمّم��د ب��ن حمس��ن ب��ن 
عب��د اهلل ب��ن حمّمد ب��ن إبراهيم بن 

هاش��م بن نارص بن هاشم بن عبد 
الغريف��ي  املوس��وي  الب��الدي  اهلل 
البحراين احلائ��ري، ولد يف كربالء 
س��نة 1302ه�� ونش��أ هب��ا وترّبى 
يف أرسة انبعث��ت فروعه��ا بالعل��م 
علوم��ه  درس  حي��ث  والفض��ل، 
األّولي��ة ع��ىل وال��ده الس��ّيد حمّمد 
البحراين، ك��ام قرأ مقّدمات العلوم 
الديني��ة ع��ىل يد خاله الس��ّيد حمّمد 
عيل املرعيش الشهرستاين، والشيخ 
إس��امعيل  والس��ّيد  اهل��ر،  كاظ��م 

       أرسة آل البح��راين م��ن األرس العلمي��ة العريق��ة يف كرب��الء، 
ذات ش��أن عظيم وقدر جليل وحظ وافر وعلم زاخر، استوطنت 
هذه األرسة كربالء مطلع القرن الثاين عرش اهلجري، تنتس��ب إىل 
العامل اجلليل والفقيه الكبري السيد عبداهلل البالدي البحراين، الذي 
ينتهي نس��به إىل الس��ّيد إبراهيم املجاب بن حمّمد العابد بن اإلمام 

موسى الكاظم � عليه السالم. 
السيد حممد طاهر البحراين
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الكري��م  عب��د  والش��يخ  الص��در، 
الي��زدي احلائ��ري، والش��يخ حمّمد 
الش��ريازي، والس��ّيد حمّم��د  تق��ي 
الرشيع��ة  وش��يخ  الفريوزآب��ادي، 
اهلل  عب��د  والش��يخ  األصفه��اين، 
د أيب  املامق��اين، والكالم عىل الس��يّ

القاسم التربيزي.
          اتس��م بال��ورع والتق��وى، 
وحظ��ي بمكان��ة س��امية يف قلوب 
الكربالئيني، فاش��تهر جملسه بعدد 
غفري من رجال الفضل الذين آثروا 
أن يستقوا من معينه الزاخر العلوم 
الفقهي��ة واألصولي��ة، ك��ام تصّدى 
إلمامة اجلامعة يف الصحن الرشيف 
احلس��يني عند باب الس��درة، حتى 
أهنكه امل��رض وأفناه، فق��ام مقامه 
ولده األك��رب العاّلمة الس��ّيد حمّمد 

عيل البحراين . 
        وم��ن اجلدي��ر بالذك��ر أّن يراع 
الس��ّيد البحراين كانت له صوالت 
وجوالت يف س��بيل إهناض ش��أن 
املس��لمني وتقدمهم، حيث س��طر 
قلم��ه الفّياض أس��مى آيات العربة 
واملوعظة احلس��نة يف ش��تى العلوم 
الديني��ة، ليخ��رج عددًا غف��ريًا من 
املؤّلف��ات منها: أب��واب اجلنان، و 

رشح ترشي��ح األف��الك، ودورة يف 
الفق��ه، و حاش��يته عىل الع��روة، و 
رشح ع��ىل الرس��ائل، و  كت��اب يف 
اهليأة، و كتاب الدعاء، و األربعون 

حديثًا، وغريها. 
         أدركت��ه املني��ة حين��ام كان يقيم 
اجلامعة يف صحن الروضة احلسينية 
الرشيفة يوم 6 صفر سنة 1384ه�� 
وش��يع تش��ييعًا حاف��اًل إىل مث��واه 
األخري يف مقربة خاصة أنش��أها له 
يف حمّلة ب��اب اخلان بش��ارع اإلمام 
احلس��ن –علي��ه الس��الم-، خّلف 
الدي��ن  دروب  س��لكوا  أنج��ااًل 
والفض��ل، نذكره��م ع��ىل التوايل: 
الس��ّيد حمّم��د ع��يل، والس��ّيد عامد 
الدي��ن، والس��ّيد ع��الء، والس��ّيد 
حمّمد، واألّوالن منه��م كانا يقيامن 
احلس��يني  الصح��ن  يف  اجلامع��ة 
الق��رن  هناي��ات  الرشي��ف، حت��ى 

املايض. 
ك��ام ب��رز م��ن صل��ب ه��ذه االرسة 
ايضًا الس��ّيد حمّمد عيل البحراين   هو 
الس��ّيد حمّمد عيل بن حمّمد طاهر بن 
حمّمد بن عبد اهلل البحراين املوسوي 
وصفه من عارصه بأنَّه "  رفيع القدر 
قوي الش��خصية ه��ادئ رصني عامل 

فصي��ح  م��درس،  وفقي��ه  متف��ّرس 
الّلسان، جزيل البيان، حسن اخللق، 

واسع األفق " .
   ول��د يف كرب��الء  ع��ام 1352ه��� 
وفيه��ا ارتش��ف م��ن مناه��ل العلم 
بأعالم أس��اتذهتا  الواف��ر واملتمّث��ل 
الذين صقلوا روح��ه الطّيبة وذكاءه 
رائع��ًا  إنموذج��ًا  ليصب��ح  الوّق��اد، 
للعلم والعطاء واخللق واأليثار، كام 
س��ار عىل منهج والده الس��ّيد حمّمد 
طاهر البحراين يف الزهد والتقّشف، 
وحل حمّله يف إمامة صالة اجلامعة يف 
الصحن احلسيني الرشيف، كام كان 
له جملسًا يف داره الواقعة بمحّلة باب 
اخلان عص�ر أيام عاش��وراء كل عام 
الوجوه والس��ادة والعلامء،  حيض�ره 
حيث واضب عىل الوعظ واإلرشاد 
وتوجيه الناس للطريق القويم حتى 
أعدم عىل يد س��لطة البعث الغادرة 
س��ّيدين  خمّلف��ًا  ه���،   1404 س��نة 
جليلني هم الس��ّيد مرتىض والس��ّيد 
حمم��ود بع��د أن صاهر عّمه الس��ّيد 
عب��د اهلل البحراين، ك��ام ترك مؤّلفني 
مهّمني مها " خلفاء الرس��ول األئّمة 
" مأتم احلس��ني  االثن��ى ع��رش " و 

)عليه السالم(" .
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أحداث ومواقف 

من مواقف أهالي كربالء اخلالدة
موقفهم من االحتالل اإليطالي لليبيا عام 

1911م

مل تقتص�ر مواقُف العلامء و رجال الدين واملفّكرين الكربالئيني عىل األمور و القضايا التي ختص مدينة كربالء 
هلا  تتعرض  التي  القضايا  التصدي جلميع  و  الدفاع  بطولية يف  مواقف  بل كانت هلم  فقط،  العراق  أو  املقّدسة 
األّمة اإلسالمية يف أيِّ بلٍد كانت . فقد سّجل التاريخ بكلِّ فخٍر و اعتزاز هذه املواقف؛ كوهنا كانت تدافع عن 
ُذ الظلَم والعدوان الذي تتعرُض له الدول العربية،  ب الدين اإلسالمي وتدعو إىل الوحدة والتكاتف، كام كانت تن

وتستنكر مجيع التدّخالت االستعامرية التي كانت متارسها  الدول املستعمرة آنذاك.

• حسام فؤاد
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وس��نتحدث الي��وم ع��ن موق��ف 
االحت��الل  م��ن  الكربالئي��ني 
اإليط��ايل لليبيا ع��ام 1911م، من 
أجل إعادة إحياء ه��ذه املواقف و 

تعريف األجيال هبا.
فق��د كان��ت إيطالي��ا آخ��ر الدول 
جم��ال  دخل��ت  الت��ي  األوروبي��ة 
التوّسع االستعامري، وكانت ليبيا 
عن��د هناية القرن التاس��ع عش���ر، 
ه��ي اجل��زء الوحي��د م��ن الوطن 
ال��ذي  أفريقي��ا  الع��ريب يف ش��امل 
مل يتمك��ن الصليبي��ون اجل��دد من 
االس��تيالء عليه، ولقرب ليبيا من 
إيطاليا أصبحت هدفًا من أهداف 

السياسة االستعامرية اإليطالية.
باحتالل  إيطالي��ا  قام��ت  فعندم��ا 
ليبي��ا  ع��ام 1911م، تفاع��ل م��ع 
هذا احل��دث كث��رٌي م��ن الوطنيني 
الدي��ن  ورج��ال  الكربالئي��ني 
حت��ى  األح��رار  م��ن  وغريه��م 
يف  كب��رية  الفع��ل  ردة  أصبح��ت 
املجتم��ع الكربالئ��ي، حي��ث ت��ّم 
تنظي��م مظاه��رات كب��رية ُألقي��ت 
فيه��ا اخُلَطب احلامس��ية والقصائد 
الوطني��ة م��ن أج��ل ش��حذ اهلمم 
دع��ا  وق��د  الصف��وف.  وحش��د 

ه��ذه  يف  املثقف��ون  و  اخلطب��اُء 
املظاه��رات إىل نب��ذ اخلالفات بني 

أبناء األّمة اإلسالمية. 
يف الوقت ذاته دعا املتظاهرون إىل 
مجع التربعات ، فت��مّ مجع أربعامئة 
ل��رية عثامنية م��ن كربالء املقّدس��ة 
إعان��ة ومس��اعدة  لغ��رض  فق��ط 
احلكوم��ة الليبي��ة يف التصدي هلذه 
اهلجم��ة الرشس��ة، وقد ت��ّم إيداع  
املبل��غ ل��دى أح��د وجه��اء املدينة 
وهو الس��يد حس��ني الصايف حلني 

اكتامل مجعها من الناس.
كان العل��امُء و املجتهدون هيدفون 
إىل نش�ر الوعي السيايس عىل أكرب 
رقع��ة من األّم��ة اإلس��المية، من 
أج��ل مواجه��ة مجي��ع املخططات 
للقضاء  ترم��ي  التي  االس��تعامرية 
عىل املسلمني يف البلدان اإلسالمية 

كافة. 
فق��د أرس��لوا برقيًة إىل الس��لطان 
العث��امين حمّمد رش��يد يف )17 ذي 
احلّجة 1329ه�- 1911م( تدعو 
إىل التص��دي ومواجهة املش��اريع 
االس��تعامرية، والتخيل عن سياسة 
املهادنة معها، حيث كانت الربقية 
املقّدس��ة  العتب��ات  متث��ل موق��ف 

وامُلجَتَمَع��نِي الكربالئي والنجفي 
وم��دى  االس��تعامر،  مواجه��ة  يف 
تفاعله��م م��ع مش��كالت الب��الد 
اإلس��المية؛ ألهّنم يدركون حجم 
وأبعاد هذا املخطط االستعامري. 

الرجولي��ة  املواق��ف  ه��ي  ه��ذه    
يس��ّطرها  كان  الت��ي  البطولي��ة  و 
علامؤن��ا وقادتنا يف املايض القريب 
والت��ي نفخر ونعت��زُّ هبا؛ فهي خري 
دلي��ل عىل وح��دة الص��ف العريب 
البل��دان  مجي��ع  يف  واإلس��المي 
الوق��ت  نف��س  ويف  اإلس��المية 
متثِّل ال��رتاث احلقيقي هل��ذه األّمة 
املجاه��دة واملحارب��ة جلمي��ع أهل 
الظل��م والع��دوان و االس��تعامر،  
آمل��ني أن حي��ذو بقية املس��لمني يف 
العامل ح��ذو أهايل كرب��الء يف هذه 
املواقف ل��رصِّ الصفوف واعتبار 
األّمة اإلس��المية جس��دًا واحدًا، 
غري آهب��ني  بأصوات النش��از التي 
تدع��و إىل التفرق��ة الطائفي��ة التي 
هيدف هلا االس��تعامر وأعداء األّمة 
اإلسالمية، فهذه السمة الوحدوية 
يأمرن��ا هبا الدين احلنيف  من أجل 
حفظ األّمة من التفكك والتصدي 

للمخاطر التي حتف هبا.   
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مّروا بكربالء

النج��ف  زار  1853م  س��نة  ويف 
وكرب��الء، ووصف رحلت��ه يف كتاٍب 
ُن��رش يف لن��دن )1857م( ووص��ف 
الطريق املبارش إىل املدينتني املقّدستني 
بأّنه يمر يف البادية، ويالحظ املس��افر 
م��ن اجله��ة األخ��رى أه��وار اهلندية 
املمت��دة ع��ىل م��دِّ النظر، ثّم يس��هب 
كرب��الء  مدخ��ل  مج��ال  وص��ف  يف 
املنت��رشة  النخي��ل  بس��اتني  بس��بب 
حوهل��ا، وألنَّ األبني��ة الكث��رية املبنية 
ب��يشء  يف خ��ارج األس��وار توح��ي 
أكثر م��ن الطمأنينة واألمان بالنس��بة 
خلط��ر القبائل البدوية. كام أش��ار إىل 
وجود عدة أفران )ُكَور( معدة لصنع 
الطابوق الذي يش��به طابوق بابل يف 

الشكل واحلجم. 
اس��تقبل موكب )لوفُت��س( ومجاعته 
لدى صوله كربالء اس��تقباالً حافاًل، 
فق��د خ��رج احلاك��م بصحب��ة ع��دٍد 
لتقدي��م  والوجه��اء  املوظف��ني  م��ن 
احرتامه��م، وع��ىل الطريق��ة الرشقية 
أّك��د اجلمي��ع أن بيوهت��م ومجي��ع م��ا 
القادم��ني  ت��رصف  حت��ت  يملك��ون 
الك��رام، دخل )لوفُت��س( إىل كربالء 
خ��الل عاصفة م��ن الغب��ار املثار من 
خيول املس��تقبلني ووس��ائط نقلهم، 
حت��ى نزل��وا ال��راي، حي��ث أعلن 
احلاكم بأّنه س��يترشف بتناول الطعام 
معهم، بع��د أن كان ق��ّدم هلم القهوة 
وم��ا إليه��ا، وكانت أطعم��ة اإلفطار 

تتأّل��ف من البالو )ال��رز( وقليل من 
بمختل��ف  املطبوخ��ة  اخل��رضوات 
األشكال، وصحن صغري من اللحم، 
وكان الطبي��خ مجيع��ه ُمطّيب��ًا بعصري 
الليم��ون، لكنّ��ه كان مش��ّبعًا بأكث��ر 
مما جي��ب بالس��من والش��حم بحيث 
ال يمكن أن يستس��يغه س��وى الذين 
قتلهم اجلوع، ومع ذلك فقد أفرغت 
الصح��ون كّلها حينام امتدت األيدي 
هلا، وُأهنيت الضياف��ة بتقديم قارورة 
م��ن العص��ري )الرشب��ت( رسعان ما 
أدخلت فيه��ا مالعق اخلش��ب ذات 

األشكال الغربية. 
وص��ف )لوفُت��س( املش��كالت التي 
صادفت��ه وجمموعت��ه ل��دى حماولتهم 

لوُفتس

كان )ولي��م كن��ت لوفُت��س( Loftus  م��ن علامء اآلث��ار اإلنجليز 
البارزي��ن، زار العراق أّول مرة عام 1849م بصفته عضوًا يف جلنة 

تعيني احلدود بني العراق وإيران. 

• الشيخ حممد البيضاين 
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احلس��ني  اإلم��ام  رضي��ح  دخ��ول 
بصفتهم مسيحيني ال جيوز هلم ذلك. 
ثّم عم��د إىل وصف موقع��ة كربالء، 
مش��يدًا ببطول��ة اإلم��ام وأه��ل بيت��ه 
وأنصاره الذين خ��ّروا رصعى معه، 

وعددهم اثنان وسبعون شهيدًا. 
يذكر )لوفُتس( أنَّ مس��جد احلس��ني 
كثري الشبه بمش��هد اإلمام عيل، لكنّه 
ال يمك��ن أْن يق��ارن ب��ه م��ن حي��ث 
النظاف��ة والعم��ران والتصميم، فإن 
قبة احلسني وحدها مكسوة بالذهب 
يف كرب��الء – وإن إح��دى املن��ارات 
الث��الث تب��دو متداعية توش��ك عىل 
السقوط، ويعلل الرحالة ذلك بقوله 
إّن هذا يعزى إىل احتالل جنود )داود 
باشا( وايل بغداد لكربالء بالقوة، وال 
ري��ب أّن��ه كان يقص��د )وقعة نجيب 
باش��ا(. ك��ام يذك��ر أّن )طاه��ر بك( 
حاكم احللة العس��كري الرتكي الذي 
وّف��ر احلامية للوفُتس لزيارة العتبات، 
كان أحد الضباط املش��رتكني يف هذه 

احلملة الرشسة. 
كان��ت آث��ار وقع��ة )نجي��ب باش��ا( 
ش��اماًل  كان  فالدم��ار  واضح��ة، 
للمدين��ة املقّدس��ة، بام فيها املس��اجد 
مار،  التي تعرضت إىل اخل��راب والدَّ

وظلت آثار القنابل والش��ظايا يف كلِّ 
مكان، ومل يس��لم النخيل يف البساتني 

من آثار القصف. 
اجلنائ��ز يف  دف��ن  )لوفُت��س(  تن��اول 
كربالء فذكر أّنه يش��به م��ا حيصل يف 
مش��هد اإلم��ام عيل، لك��ن عددها ال 
يص��ل إىل الع��دد ال��ذي يدف��ن منها 
يف النج��ف، والغري��ب يف األم��ر أّنه 
يق��ول إنَّ اإلمه��ال يس��ود العملية – 
ألّن احلُف��ر ال حُتف��ر بأع��امق كافي��ة، 
وإّن��ام حتف��ر بحيث ال تغط��ى اجلثث 
املدفونة إال بمق��دار ضئيل، وبرعة 
ختل��و م��ن املراس��م. وي��رد األس��تاذ 
املرحوم جعفر اخللييل عىل )لوفُتس( 
بأّن طبيع��ة األرض يف كربالء رطبة، 
رخوة ال تكاد حُتفر فيها احلفرية حتى 
تنز باملاء، لذلك أصبحت املقربة تدنو 
من الصحراء هلذا السبب، كام يمكننا 
أن نق��ول أّن أغل��ب اجلث��ث تأيت من 
م��دن بعيدة و دول إس��المية أخرى، 
وكان قد مّر عىل وف��اة أصحاهبا مّدة 
لذا تك��ون الرعة يف الدفن س��ببًا ملا 

تقّدم. 
ويش��ري الرحالة الربيط��اين إىل وجود 
مصىّل صغري خ��ارج أبواب كربالء، 
يقال إّنه كان قد ُأنشئ يف املكان الذي 

شاهد فيه اإلمام عيل رؤيا معروفة يف 
خيمته ولذلك يطلق عىل هذا املصىل 
)خيم��ة عيل( وه��و بن��اء اثنا عرشي 
األض��الع له س��تة مداخ��ل، وحماط 
برشفة وله س��قف يتسند عىل أعمدة. 
وعندما ح��اول )لوفُتس( وجمموعته 
أن خيلع��وا  إليه��م  ُطل��ب  الدخ��ول 
أحذيته��م قبل الدخول ففعلوا، لكن 
الضاب��ط الرتكي الذي كان يصحبهم 
مل يس��تجب إىل ذل��ك الطلب فدخل 
إىل املص��ىل بحذائ��ه. وحينام اعرتض 
عليه أحد اخل��دم املوجودين ردَّ عليه 

بصالفة. 
الح��ظ )لوفُتس( أنَّ أس��واق كربالء 
وبالس��لع  احلب��وب،  بأن��واع  ممتلئ��ة 
املختلف��ة الت��ي كان حيمله��ا ال��زّوار 
إليه��ا م��ن مجيع أنح��اء الع��امل، وهي 
املصوغات، واحلفر  بصناعة  تش��تهر 
املتقن عىل األصداف املستخرجة من 

مغاصات البحرين. 
غادر لوفُتس كربالء إىل بغداد مبارشة 
عن طريق املسيب، وكتب أّنه مل ينَس 
ة بالقاشاين  منظر قبة العباس املكس��وَّ
األزرق املعت��م الت��ي ش��اهدها حلظة 
ترك��ه املدين��ة املقّدس��ة قبي��ل ب��زوغ 

الشمس.
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من ارشيف مركز تصوير 
املخطوطات وفهرستهاالتابع 

للعتبة العباسية املقدسة 

بعض املخطوطات اليت ختص الرتاث الكربالئي
• صالح مهدي الرساج

)31(
الفوائد الحائرية األصولية القديمة = الفوائد العتيقة                       

أصول فقه
المؤلف : الوحيد البهبهاني، المولى محمد باقر بن 

المولى محمد أكمل )ت 1205ه�(
ال  حمًدا  العالمين  رب  لله  الحمد  النسخة:  أّول 
يقوي على إحصائه إاّل هو ربنا والصالة على محمد 
الرضا  منتهى  عنا  بها  يرضون  الطاهرين صالة  وآله 

ويشفعون بها لنا ..
أوجب  من  األخالق  تهذيب  أّن  مع  النسخة:  آخر 
التجائي  حين  الوهاب  الملك  بعون  تم  األشياء... 
إلى حرم سيد الشهداء...في يوم الجمعة ثاني شهر 

ربيع اآلخرة في سنة 1108ه .
محمد  ماّل  ابن  جعفر  أبو  النسخ:  وتاريخ  الناسخ   
تحت  1215ه�،  رمضان  11شهر  االثنين  القايني، 

القبة المنورة الرفيعة أعني خامس أهل العبا )ع( .
 عدد األوراق:  48 عدد األسطر:  25

 المالحظات: جاء على وجه الورقة األولى أحاديث 
النسخة  العلم،  طالب  بفضائل  )ص(  النبي  عن 
مصححه، وهي محفوظة في مكتبة العتبة الرضوية 
المقّدسة بمشهد برقم 3010 ومصورتها في مكتبة 

ودار مخطوطات العتبة العباسية المقّدسة.

فهارس وخمطوطات

اخر الفوائد احلائرية
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)32(
الفوائد  الجديدة=  األصولية  الحائرية  الفوائد 

الجديدة
أصول فقه

المؤّلف : الوحيد البهبهاني، المولى محمد باقر بن 
المولى محمد أكمل )ت 1205ه�(

أّول النسخة: بعد البسملة والحمد لله رب العالمين 
إذا ظهر  فائدة  الله على محمد وآل محمد،  وصلى 

من فعل الشارع أو قوله المطلق أنَّ شيًئا ..
آخر النسخة: ومع ذلك غاية ما في الباب أن يكون 
له  وال  يحتاط  المسألة  هذه  خصوص  في  العالم 

العمل باجتهاده كما عرفت ..
محمد  ماّل  ابن  جعفر  أبو  النسخ:  وتاريخ  الناسخ   
رمضان  شهر   28 الخميس  الترشيزي،  القايني 
أهل  خامس  الرفيعة  المنورة  القبة  تحت  1215ه� 

العبا )ع( 
 عدد األوراق: 30
عدد األسطر: 27 

فائدة،   35 على  النسخة  اشتملت  المالحظات: 
القديمة وتشتمل  الحائرية  للفوائد  ملحقات  وتعتبر 
بيضوي:  ختم  عليها  مختلفة،  أصولية  مسائل  على 
مكتبة  في  محفوظة  النسخة  الكبير(  العلي  هو  )أال 
 3011 برقم  بمشهد  المقّدسة  الرضوية  العتبة 
العتبة  مخطوطات  ودار  مكتبة  في  ومصورتها 

العباسية المقّدسة.

)33(
الوافي حديث 

المرتضى  بن  محّمد  الكاشانّي،  الفيض  المّؤلف: 
)ت1091ه�(.

رسول  على  والسالم  والصالة  لله،  الحمد  أّول��ه: 
كتاب  )ص(..  الله  رسول  بيت  أهل  على  ثّم  الله، 
من  عشر  الثاني  وهو  والوالدات،  والطالق  النكاح 

أجزاء كتاب الوافي. 
آخره: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وّجهت وجهي 
وما  مسلمًا  حنيفًا  واألرض  السماوات  فطر  لّلذي 

اخر الفوائد احلائرية اجلديدة 
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ومحياي  ونسكي  صالتي  إّن  المشركين،  من  أنا 
ومماتي لله رّب العالمين0

الناسخ وتاريخ النسخ: بال، سنة 1201ه�
عدد األوراق:  426  عدد األسطر: 21

الرضا:  )رّق  بيضوّي:  ختم  عليها   : المالحظات 
النسخة،  ناسخ  ه��و  يحتمل  الحسنّي(  محسن 
وجه  على  كتب  األحمر،  بالمداد  كتبت  العناوين 
لنفسي، حرره  الورقة األولى عبارة: )مّما استكتبته 
العبد(، وتحتها ختم مرّبع: )العبد محّمد الطباطبائّي 
الحسنّي(، ويبدو أّنه للسّيد المجاهد )ره(، ُأوقفت 

ال��ن��س��خ��ة ع��ل��ى ط��ل��ب��ة ال��ع��ل��وم 
كربالء  في  المشتغلين  الشرعّية 
القزوينّي،  السّيد علّي أكبر  لروح 
السّيد هاشم  بيد  التولية  وُجِعلت 
القزوينّي )ت1327ه�( ثّم لذّرّية 
الوقف  وصيغة  ل��ه،  الموقوف 
األولى،  الورقة  وجه  على  كتبت 
المكتبة  خ��ت��م:)وق��ف  عليها 
المدرسة   - العامة  الجعفرية 
المكتبة  في  النسخة   ، الهندية( 
الهندية  المدرسة  في  الجعفرية 
برقم  وهي  المقّدسة   كربالء  في 
ودار  مكتبة  في  ومصورتها    )4(
العباسية  العتبة  مخطوطات 

المقّدسة.

)34(
م��وائ��د ال��ع��وائ��د ف��ي ب��ي��ان ال��ق��واع��د وال��ف��وائ��د                                

أصول الفقه 
بن  جعفر  محّمد  المولى  األسترآبادّي،  المؤّلف: 

سيف الدين شريعتمدار )ت1263 ه�(.
أّول النسخة: الحمد لله الذي تنّزه بوجوب وجوده 
ذاته  بكمال  وتعالى  اإلمكان،  نقائص  شوائب  عن 

وعينّية صفاته عن مطارح أنوار مصابيح األذهان..
المؤمنين  النسخة:  ويحشرني ووالدّي وسائر  آخر 
مع النبّي وآله الطاهرين، وكان ذلك في سنة اثنتين 

وقفية موائد العوائد
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وأربعين بعد المائتين واأللف من الهجرة 
في  فوالدي،  حسن  محّمد  النسخ:  وتاريخ  الناسخ 

عصر المؤّلف
عدد األوراق:137

عدد األسطر: 17
عصر  ف��ي  كتبت  ح���واٍش  عليها  ال��م��الح��ظ��ات: 
العالي(،  ظّله  دام  )منه  تحتها:  كتب  المؤّلف 
العناوين كتبت بالمداد األحمر، عليها تمّلك محّمد 
 1245 بتاريخ  الهزارجريبّي  كاظم  ماّل  ابن  جعفر 
محّمد  اآلثم  الخاطئ  )عبده  المرّبع:  وختمه   ، ه� 
منه  األولى  الورقة  وجه  على  الكاظم(،  بن  جعفر 
)يوسف(  المصنِّف  تلميذ  قبل  من  الكتاب  وقفّية 
وبعده  لنفسه  التولية  وجعل  1250ه�،  سنة  بتاريخ 
للمجتهدين من العلماء الساكنين في مشهد الحسين 
تابعة  النسخة  الجعفرّية،  المكتبة  ختم  عليها  )ع(، 
كربالء  في  الهندية  المدرسة  في  الجعفرية  للمكتبة 
مكتبة  في  ومصورتها    )9( برقم  وهي  المقّدسة، 

ودار مخطوطات العتبة العباسية المقّدسة.

)35(
دروس األصول

أصول الفقه 
المؤّلف: األصفهانّي، الشيخ محّمد حسين بن علّي 

أكبر )ق 13(.
أّول النسخة: الحمد لله رّب العالمين.. أّما بعد فهذا 
األصول  دروس  من  الثاني  المجّلد  في  ما  فهرست 

ففيه  والنواهي  األوام��ر  في  الثاني  المنهج  فنقول: 
مقصدان..

 آخر النسخة:  الثاني أّن ما ذكرناه كله ال اختصاص 
الحتمّيين  النفسّيين  اللفظّيين  والنهي  باألمر  له 

التعينّيين بل يتأّتى .
الناسخ وتاريخ النسخ: في عصر المؤّلف

عدد األوراق:255 عدد األسطر: 23
فهرس  أّول��ه  في  ب��الغ��ات،  عليها   : المالحظات 
النسخة  من  األّول  الجزء  ذك��ر  الكتاب،  مطالب 
ما  وق��ال  الذريعة  في  الطهرانّي  ب��زرك  أق��ا  الشيخ 
إلى آخر  المنتهي  منه  األّول  المجّلد  نّصه: »ورأيت 
كتب  كربالء  في  الطهرانّي  كتب   بقايا  في  الشهرة 
علّي  بن  حسين  محّمد  مؤّلفه  منه  فرغ  أّنه  آخره  في 
عشر  السادس  في  أصفهان  في  األصفهانّي  أكبر 
الشيخ  تمّلك  عليها   ،»)1248( الحّجة  ذي  من 
ختم  وعليها  مكتبته،  وختم  الطهرانّي  الحسين  عبد 
المكتبة الجعفرّية، النسخة في المكتبة الجعفرية في 
برقم  وهي  المقّدسة،  كربالء  في  الهندية  المدرسة 
)14( ومصورتها  في مكتبة ودار مخطوطات العتبة 

العباسية المقدسة.

 )36(
مجموعة

األحمدية - 1 الفضائل  ف��ي  القدسية  األن����وار 
)1ظ-185ظ( تفسير

المؤّلف: زين العابدين الكلبيكاني)ت1289ه�(



حمرم احلرام 1439هـ الغا�ضرية 68

وقفية موائد العوائد

الملك  لمالك  الحمد   : أّول���ه 
والملكوت رب العزة والجبروت 
وجاعل  وال��ح��رور  الظل  خالق 
ال��ق��درة  ذي  وال��ن��ور  الظلمات 
والكبرياء  والثناء  والمجد  والبقاء 

واآلالء..
محمد  على  الله  وصلى  آخ��ره: 
ولعنة  الطاهرين  الطيبين  وآل��ه 
ومخالفيهم  أعدائهم  على  الله 
وغاصبي  وظالميهم  ومبغضيهم 
األولين  من  أجمعين  حقوقهم 
الفراغ في سحر  واآلخرين وكان 

ليلة الجمعة..
محمد  النسخ:  وتاريخ  الناسخ 
األول���ى  ج��م��ادى   15 ح��س��ي��ن 

1316
عدد األوراق:  185

عدد األسطر: 21

منع -2 وعظمته  الله  ع��رف  من  حديث)  ش��رح   
196ظ(         )189ظ-   ).. من  وبطنه  الكالم  من  فاه 

شرح حديث

المؤّلف: زين العابدين الكلبايكاني)ت1289ه�(
والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد   : أّوله 
على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه 

الطيبين الطاهرين،  

روى الشيخ الصدوق ثقة اإلسالم والمسلمين عن 
عن  السالم(  الصادق)عليه  محمد  بن  جعفر  اإلمام 

أبيه..  
آخره: رزقنا الله الوصول إلى هذه الدرجات العلية 
من  بحق  حرمانها  من  وأعاذنا  السنية  والمراتب 

وجدها ووصل إليها   
الطيبين  وآله  محمد  على  الله  وصلى  لله  والحمد 

الطاهرين أجمعين تمت. 
الناسخ: محمد حسين

عدد األوراق:  8

اخر علم االمام باملوضوعات
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عدد األسطر:  18

شرح حديث )لو اجتمع الناس على حب علي - 3
بن أبي طالب..( ) 196ظ-202و(

شرح حديث- 4

المؤّلف: زين العابدين الكلبايكاني)ت1289ه�(
والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد   : اوله 
عمه  ابن  وعلى  والمرسلين  االنبياء  اش��رف  على 
الطيبين  واصحابه  بيته  أهل  وعلى  غمه  وكاشف 
الطاهرين، قال النبي )صل الله عليه وآله وسلم( لو 

اجتمع الناس..
آخره: والشكر على ترادف أياديه وعوائده والصالة 
اصطفاه  ال��ذي  بريته  خير  رسوله  على  وال��س��الم 
ومفديه  لوائه  رافع  علي  وعلى  خليقته  من  وخلقة 

بأهله ونفسه وعلى آله وأصحابه ..
الثالثاء  ليلة  الناسخ وتاريخ النسخ: محمد حسين، 

في رجب األصب سنة 1316ه� 
عدد األوراق: 7

عدد األسطر: 18 

علم اإلمام بالموضوعات ) 202و-203ظ(- 5
عقائد

المؤّلف: زين العابدين الكلبايكاني)ت1289ه�(
إلى  وأياكم  الله  هداني  أخواني  يا  اعلموا   : أّول��ه 

اليقين إّنه مست حاجتنا إلى..

أجر  يضيع  وال  األب��رار  مع  سبحانه  والله  آخ��ره: 
واتباع  واآلخرة  الدنيا  خير  منه  ونرجو  المحسنين 
صلوات  عليهم  المعصومين  وأوالده  )ص(  النبي 

الله رب العالمين..
الثالثاء  يوم  النسخ: محمد حسين،  الناسخ وتاريخ 

14 رجب األصب سنة 1316ه� 
عدد األوراق: 2

عدد األسطر: 18
)منه  تحتها  تعاليق  عليها  المجموعة:  مالحظات 
رحمه  )منه  برحمته(،  الله  تغمده  ثراه(،)منه  طاب 
الله(، عليها ختم بيضوي:) الراجي محمد حسين( 
في  وج��اء   ، علي(  محمد  الراجي  عبده  وآخ��ر:) 
الجاني  الفقير  الحقير  النسخة :)قد فرغ مؤلفه  آخر 
كربالء  أرض  ف��ي  الكلبايكاني  العابدين  زي��ن 
المعلى(، وعليها ختم مكتبة آية الله العظمى السيد 
المقدسة  مشهد  في  العامة  س��ره(   الخوئي)قدس 
، مصورتها في مكتبة  برقم 66  المخطوطات  قسم 

ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.

)37(
ط����ري����ق ال�����رش�����اد ف�����ي ش������رح اإلرش��������اد                                                                    

فقه
المؤّلف: محمد كاظم بن رضا الطبري )ق13ه�(

والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد   : أّوله 
على سّيدنا محمد وآله الطاهرين قال العالمة أعلى 
خبره  أو  محذوف  خبر  المتاجر  كتاب  مقامه  الله 
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محذوف وتفسير الكتاب قد مر في الطهارة.. 
آخره: وعدم ضرر تلك الزيادة او النقيصة ألّنها من 
كما  شرطها  هو  والممنوع  المشرطة  الغير  اللوازم 
وفقني  ولما  التسويد  من  أردت  ما  آخر  هذا  عرفت 

الله إلتمام الشرح على المتاجر ..  
 16  ، الخراساني  محمد  النسخ:  وتاريخ  الناسخ 

جمادي الثاني سنة 1249ه�.
عدد األوراق:  317

عدد األسطر: 19
كتاب  بداية  من  النسخة  اشتملت  المالحظات: 
رؤوس  كتبت  الشفعة،  بحث  نهاية  إلى  التجارة 
عليها  األح��م��ر،  وب��ال��م��داد  بالحواش  المطالب 
عالمات البالغ، جاء في آخره أّنه تّم شرح الكتاب 

وموالنا  سيدنا  ج��وار  في  أشهر  أربعة  ظ��رف  في 
السالم(  عليهما  طالب)  أبي  بن  على  بن  الحسين 
بالغ  ،عليها  1249ه�  سنة  األولى  17جمادى  في 
مصّنف  بين  نهايته  إلى  بدايته  من  الكتاب  مقابلة 
الكتاب وكاتبه، وعليها ختم مكتبة آية الله العظمى 
في  العامة  سّره(   الخوئي)قّدس  القاسم  ابو  السيد 
 ،  85 برقم  المخطوطات  قسم  المقّدسة  مشهد 
مصورتها في مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية 

المقّدسة.

)38(
ال��ن��ف��ل��ّي��ة ف���ي م��س��ت��ح��ّب��ات ال���ص���الة  ال��ي��وم��ّي��ة                                                              

فقه 

اخر طريق الرشاد
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تأليف: الشهيد األّول، محّمد بن مّكّي العاملّي )ت 
786ه�(.

بجمع  النشر  ضّم  الذي  لله  الحمد   « النسخة:  أّول 
وختمهم  بالبّينات،  البشر  خير  وأرس��ل  الشتات، 

بمحّمد عليهم وعلى آله أفضل الصلوات.. «.
آخر النسخة: »وبعد التسليم: الحمد لله الذي قضى 

ثّم  مسألتي،  وأعطاني  حاجتي 
والحمد  الشكر،  سجدتي  يسجد 
خير  على  الله  وصّلى  وحده  لله 

خلقه محّمد وآله«.
ال��ن��اس��خ وت��اري��خ ال��ن��س��خ: غ��ّرة 

جمادى اآلخرة سنة 970ه�
عدد األوراق:  70

عدد األسطر: 9
كتبت  العناوين  المالحظات: 
حاشية  عليها  األحمر،  بالمداد 
بإمضاء: )عّباس البالغّي(، عليها 
حيدر  بن  حسين  السّيد  تمّلك 
الحسينّي الكركّي )ت 1041ه�(، 
وت��م��ّل��ك ال��خ��ادم ب��ال��غ��رّي عبد 
األئّمة ابن المرحوم عبد الحسين 
)عبده  البيضوّي:  وختمه  النجفّي 
عبد األئّمة 1083(،  وآخر أكبر: 
)خادم شاه بور نجف عبد األئّمة 
عّباس  الشيخ  وتمّلك   ،)1086
ابن الشيخ حسن البالغّي ) ت بعد 
نّصه:  ما  عليها  وكتب  1176ه�( 
)دخل هذا الكتاب في ملك أقّل الطلبة الشيخ عّباس 
ابن  عّباس  الشيخ  ابن  حسن  الشيخ  المرحوم  ابن 
الشيخ محّمد علّي البالغّي النجفّي في يوم التروية 
البيضوّي:  وختمه  1154ه(  سنة  من  كربالء  في 
النجفّي 1119ه(،  البالغّي  )عبده عّباس بن حسن 

النفيلة يف مستحبات الصالة
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وكتب  اليعكوبة،  صالح  محّمد  بن  حسين  وتمّلك 
وبجوارها  الكتاب(  صّدق  )صاحبه  العبارة:  عليها 
وتمّلك  1219ه(،  صالح  )محّمد  بيضوّي:  ختم 
أمين ابن الشيخ سليمان نصر الله، وتمّلك عبد الله 
بن دخيل  وتمّلك محّمد صالح  أحمد،  الحاّج  ابن 

علّي النجفّي، وختمه المرّبع: )يا صالح المؤمنين(، 
)عبده... مرّبع:  ختم  عليها  سالم،  السّيد  وتمّلك 
الغنّي  )الواثق  كبير:  دائرّي  وختم  1010ه(،  الدين 
الشيخ  كتب  1038ه(،  الحسينّي  علّي  مظّفر  عبده 
كتب  الغناء  في  حديثين  آخرها  في  البالغّي  عّباس 

االمايل  
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في إنهائهما: )سمعته من السّيد نصر الله الحسينّي 
]الحائرّي )ت 1156 أو 1168ه�([(، كتب عليها 
النسخة  عنوان  )ره(  الطهرانّي   بزرگ  آقا  الشيخ 
الخرسان  مهدّي  محّمد  السّيد  وكتب  وتاريخها، 
عليها ما نّصه:)النفلّية للشيخ الشهيد األّول، نسخة 
عّدة  ظهرها  وعلى  970ه،  سنة  كتبت  نفيسة  تاّمة 
تمّلكات لعّدة علماء زّينوها بأختامهم(، كتب السّيد 
أوقف  )قد  ونّصها:  بخّطه  وقفّيتها  الخرسان  حسن 
السّيد ابن الحكيم هذه الرسالة الشريفة على الحقير 
وأوالد  أوالده  وأوالد  وأوالده  الخرسان  حسن 
وإذا  بها  لالنتفاع  وتناسلوا  تعاقبوا  ما  أوالده  أوالد 
االثني  الشيعة  من  القابل   ... بالله  والعياذ  انقرضوا 
الخرسان(،  المّنان حسن  رّبه  الراجي عفو  عشرّية، 
الخرسان  الموسوّي  )حسن  ال��دائ��رّي:  وختمه 
1217ه( النسخة في خزانة العتبة العلوية المقدسة 
في  ، مصورتها  برقم 15  الخرسان(  السادة  )مكتبة 

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقّدسة.

)39(
األمالي= المجالس

حديث
بن  محّمد  الله  عبد  أبي  المفيد،  الشيخ   تأليف: 

محّمد بن النعمان البغدادّي )ت 413ه�(.
الرحمن  العالمين،  رّب  لله  الحمد  النسخة:»  أّول 
السبت مستهل شهر رمضان  يوم  الرحيم.. مجلس 
سنة أربع وأربعمائة، بمدينة السالم في الزيارين  في 

درب رباح، منزل ضمرة أبي الحسن علّي بن محّمد 
بن عبد الرحمن الفارسّي  أدام الله عّزه بإمالئه من 

كتبه .. «.
نفسه،  وُيسّخي  ُخلقه،  ُيحّسن   « النسخة:  آخ��ر 
وُيمسك الفضل من قوله، وُيخرج الفضل من ماله، 

والحمد لله رّب العالمين«.
جعفر  محّمد  بن  حسن  النسخ:  وتاريخ  الناسخ 
الجمعة 9 جمادى اآلخرة سنة  يوم  القاسانّي، آخر 

1301ه� في كربالء
عدد األوراق:  111

عدد األسطر: 12
نسخة  على  مستنسخة  النسخة  ال��م��الح��ظ��ات: 
نسخة  على  منسوخة  وهي  1038ه�  سنة  تاريخها 
صّححها  مصّححة،  434ه���،  سنة  تاريخها  عتيقة 
على نسخة مصّححة شكر الحسينّي البهبهانّي وأتّم 
تصحيحه في 7 شّوال سنة 1343ه�،  عليها  كلمات 
كتبت  واألحاديث  العناوين  وبعض  البدل،  نسخ 
تمّلك  عليها  كاظم،  محّمد  اسم  عليها  بالحاشية، 
الكيشوان  الصّحاف  محّمد حسن بن محّمد جعفر 
الحائرّي، النسخة في خزانة العتبة العلوية المقدسة 
في  ، مصورتها  برقم 44  الخرسان(  السادة  )مكتبة 

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدّسة.

)40(
م����دارك األح���ك���ام ف��ي ش���رح ش��رائ��ع اإلس���الم                                                   

فقه
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العاملّي،  ال��م��وس��وّي  تأليف: 
السّيد محّمد بن علّي بن الحسين 

)ت1009ه�(.
لله  ال��ح��م��د   « ال��ن��س��خ��ة:  أّول 
المشكور   ، آلالئ���ه  المحمود 
 ، لكماله  ال��م��ع��ب��ود  لنعمائه، 
ارتفع  الذي   ، لجالله  المرهوب 
شأنه عن مشابهة األنام ، وتقّدس 
دقائق  إح��اط��ة  ع��ن  ذات��ه  بكمال 

األفهام..«.
آخر النسخة: » وجهان  أظهرهما 
الصادق  عن  ص��ّح  لما   ، األّول 
عليه السالم أّنه قال:  الصالة في 
وال  قبلهما  ليس   ، ركعتان  السفر 

بعدهما شيء«.
محّمد  النسخ:  وتاريخ  الناسخ 

طاهر القزوينّي، سنة 1106ه�
عدد األوراق:  299

عدد األسطر: 19
المالحظات: النسخة  مصّححة، 
ال��ب��دل،  ن��س��خ  ك��ل��م��ات  عليها 
كتبت  )قوله(  وكلمة  العناوين 
عليها  كتب  األح��م��ر،  ب��ال��م��داد 
الخرسان  مهدّي  محّمد  السّيد 
المجّلد  ه��ذا  )نسخة  ن��ّص��ه:  م��ا 
في  وعليها  ال��س��ادة،  أوق��اف  من 

المولى  خّط  الصفحة  هذه  ذيل 
معراج  صاحب   � النراقّي  أحمد 
وال��ده  ك��ت��اب  ترجمة  ال��س��ع��ادة 
النراقّي  مهدّي  المولى  المرحوم 
 ،)� ال��س��ع��ادات  جامع  صاحب 
في  التي  للكتب  فهرس  عليها 
ده��ام  زائ��ر  محّمد  الشيخ  بيت 
أمانة وهي: جواهر الكالم )دورة 
)سّتة  الناضرة  والحدائق  كاملة(، 
الشيعة  ووس��ائ��ل  م��ج��ّل��دات(، 
وري��اض  م��ج��ّل��دات(،  )خمسة 
م��ج��ّل��دات(،  )ث��الث��ة  المسائل 
وري����اض ال��م��س��ائ��ل/ ال��ص��الة 
األفهام  ومسالك  )م��ج��ّل��دان(، 
)مجّلدان(،  والقوانين  )مجّلد(، 
)مجّلدان(،  الرحيم  عبد  وكتاب 
والمعتبر )مجّلد(، عليها العبارة: 
تقّي  الشيخ  موسى  الشيخ  )عند 
عارّية(،  الرياض  من  الثاني  جلد 
مجيدّي  )...للعلوّية  والعبارة: 
سنة  الحّجة  ذي   13 ون��ص��ف، 
محّمد   : اسم  عليها  1331ه���(، 
الشيخ  ت��م��ّل��ك  عليها  رض����ا، 
النراقّي  مهدّي  محّمد  بن  أحمد 
بتاريخ  )ت1245ه���(  الكاشانّي 
1312ه���)ك��ذا  سنة  القعدة  ذي 

وتمّلك  1212ه����(،  والصحيح 
عّبود  الشيخ  ابن  موسى  الشيخ 
صفر  بتاريخ  اشتراها  الحويزّي 
بيض  قرانات  بسّتة  سنة 1319ه� 
ذلك  وكتب  ق��ران��ات،  وخمسة 
تقّي  ثّم كتب ولده محّمد  بخّطه، 
اشتراها  موسى  الشيخ  والده  أّن 
بهذا التاريخ بسّتة قرانات وعشرة 
بن  الباقي  عبد  تمّلك  و  قروش، 
وتمّلك  اإلصفهانّي،  نقّي  علّي 
بالبيع  اش��ت��راه��ا   ، ؟  م��ح��س��ن 
خامس  م��ش��ه��د  ف��ي  ال��ص��ح��ي��ح 
البيضوّي:  وختمه  ال��ع��ب��اء  آل 
في  النسخة  محسن...(،  )عبده 
المقّدسة  العلوية  العتبة  خزانة 
برقم  الخرسان(  السادة  )مكتبة 
ودار  مكتبة  في  مصورتها   ،94
العباسية  العتبة  مخطوطات 

المقّدسة.

)41(
بحر الحقائق

فقه 
تأليف: الهمدانّي، عبد الصمد بن 

محّمد حسين )ت 1216ه�(.
والذبائح،  الصيد  النسخة:  أّول 
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اللفظّي   ... كتاب  في  شروع  هذا 
الوحشّي  الحيوان  عقر  أحدها 
ب��األص��ال��ة ال��م��ح��ّل��ل ال��م��زي��ل 

المتناعه.. 
آخر النسخة )ناقص(: في األولى 
بالبنّوة  الثانية  وفي  بالزوجّية  كان 
نصيب  األرب��ع  الصور  هذه  وفي 
الثاني من الفريضة األولى ناهض 

بالقسمة... 
المؤّلف،  النسخ:  الناسخ وتاريخ 
في شهر ربيع األّول سنة 1195ه� 

في الحائر الحسينّي 
     عدد األوراق:  143

عدد األسطر: مختلف
النسخة  اشتملت  المالحظات: 

ع��ل��ى ك��ت��اب ال��ص��ي��د وال��ذب��ائ��ح 
والغصب  واألش��رب��ة  واألطعمة 
واللقطة  الموات  وإحياء  والشفعة 
نهاية  في  ج��اء  وق��د  والمواريث، 
القلم  به  جرى  ما  هذا   :136 ص 
الصمد  عبد  الجاني  مؤّلفه  كتبه 
على  الحسين  حائر  في  الهمدانّي 
مشّرفه ألف تحّية وسالم في شهر 
األّول[  ربيع  شهر  ]أي  المولود 
وقد مضى من الهجرة النبوّية على 
مهاجرها الصالة والثناء ألف ومائة 
 )1195 سنة  وتسعون  وخمس 
السّيد  اب��ن  عّباس  السّيد  وقفها 
على  الخرسان  الموسوّي  حسن 
السّيد  وول��ده  موسى  السّيد  أخيه 

السّيد محّمد حسين  محّمد وأخيه 
فإذا  وتناسلوا  تعاقبوا  ما  وذّرّيتهم 
انقرضوا فعلى الفرقة االثني عشرّية 
العالم  بيد  حينها  تكون  والتولية 
التولية  أّن  على  للشرائط  الجامع 
لأرشد  ثّم  حّيًا  مادام  بيده  تكون 
الشيخ  بذلك  وشهد  ف��األرش��د، 
الخّياط،  علّي  الشيخ  ابن  محّمد 
بن  محّمد  )عبده  الدائرّي:  وختمه 
أّول  في  جاءت  والوقفّية  علّي(، 
العتبة  خزانة  في  النسخة  النسخة، 
السادة  )مكتبة  المقّدسة  العلوية 
مصورتها   ،130 برقم  الخرسان( 
العتبة  مخطوطات  ودار  مكتبة  في 

العباسية المقّدسة.

بحر احلقائق



هيتم هذا الباب بعرض الدراسات األكاديمية التي ختص مدينة كربالء املقدسة والقضية احلسينية

م.م. أمحد فاضل املسعودي 

-عليه احلسني  اإلمــام   ثورة 
املصنَّفات يف  ــالم-  ــس  ال
العشرين القرن   املصرية يف 
املصنِّفني آراء  يف   دراســة 

.املصريني

    – احلسني  اإلم��ام  هنضة  تعد 
النهضات من  ال��س��الم-   عليه 
ال��ت��اري��خ وأمه��ه��ا،  اخل��ال��دة يف 
 ف��ك��ت��ب��ت ع��ن��ه��ا ال��ك��ث��ري من
العصور، م��رِّ  ع��ىل   ال��دراس��ات 
 ب��أق��الم م��ن دي��ان��ات وط��وائ��ف
ت��ن��اول م��ن  فمنهم    خمتلفة، 
-عليه احلسني  اإلمام   شخصية 
 السالم- وثورته من وجهة نظره،
النقل بطريقة  ث  حتدَّ من   ومنهم 
واستنتاج، حتليل  دون   الروائي 
 ثم ُدرست بعض تلك الكتابات

لدينا فأصبحت  نقدية،   بطريقة 
مرحلة ال��دراس��ة:  من   مرحلتان 
األصلية(  التأسيس)الكتابات 
التأسيس)نقد نقد   وم��رح��ل��ة 
 الكتابات األصلية( غري أّن هاتني
استمرار تنفيان  ال   املرحلتني 
احلسني اإلم��ام  شخصية   دراس��ة 
مستقلٍّ بشكل  السالم-   –عليه 

تكون وبالتايل  العصور،  مرِّ   عىل 
تتوقف ال  التأسيس   مرحلة 
لدينا تتولد  ثم  معني،  زمن   عند 
كام لنقدها،  ج��دي��دة   دراس���ات 

)هنضة ال��دراس��ة  ه��ذه  يف   وق��ع 
السالم- –عليه  احلسني   االم��ام 
القرن يف  ة  املص�ريَّ املصنفات   يف 
عبد ه��ادي  للدكتور   العرشين( 
هبا نال  والتي  التميمي   النبي 
 شهادة الدكتوراه من كلية اآلداب

.يف جامعة الكوفة
اختياره   أنَّ  إىل  التميمي   أشار 
مل دراسته  يف  الزمنية  احلقبة   هلذه 
أسباب: لعدة  بل  اعتباطاً،   يأت 
 أوهلا كان رضورة حتديد مدة زمنية
ة املدَّ هذه  إنَّ  والثاين    لأطروحة، 
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رسائل وأطاريح



التارخيية املدرسة  نمو   شهدت 
التي التطورات  بسبب   املرصية 
 أصابتها نتيجة االحتكاك بالغرب
االسترشاق حركة  وتأثري   األوريب، 
ة عىل هذه املدرسة،  خالل هذه املدَّ
هذه إنَّ  فهو  الثالث  السبب   أما 
سياسية تغيريات  شهدت  ة   امل��دَّ
 جذرية يف املنطقة العربية عمومًا
 ويف مرص خاصة وما تركته تلك
احلركة عىل  آث��ار  من   التغيريات 
طبعتها مص�ر  يف   ال��ف��ك��ري��ة 
والسبب هبا،  وتأثرت   بطابعها 
من الباحث  وجده  ما  هو   الرابع 
السلفي الفكر  اد  روَّ  حم��اوالت 
 والوهايب من فرض السيطرة عىل
أّي يف  والتعليم  الرتبية   مفاصل 
 منطقة يرون إمكانية النفوذ إليها
 ومدى تأثر املدرسة املرصية بذلك
 الفكر الذي بدأ يطبعه بطابعها،
 وخاصة فيام َصدَر من مؤلفات يف
 أخريات القرن العرشين وبدايات

 .القرن الذي يليه
التي أطروحته  الباحث   قسم 
إىل صفحة   )485 من)   تكونت 
فصول وأرب��ع��ة  ومتهيد   مقدمة 
وموضوعياً، زمنيًا  ترتيبًا   رتبت 

ب��اإلم��ام ق  يتعلَّ م��ا  ك��ل   ض���مَّ 
 احل��س��ني-ع��ل��ي��ه ال��س��الم- من
ومسار والنشأة،  ال��والدة   حيث 
 حوادث األمة اإلسالمية وتأثرياهتا
-عليه اإلم����ام  ش��خ��ص   ع��ىل 

.-السالم
التمهيد يف  ال��ب��اح��ث   أوض���ح 
 ت��ط��ّور ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��ارخي��ي��ة يف
 املدرسة املرصية يف القرن العرشين
أدَّت التي  وامل��ؤث��رات   امل��ي��الدي، 
وبروزها، املدرسة  هذه  ظهور   إىل 
 وكيفية تناوهلا للتاريخ اإلسالمي
 ب��ص��ورة ع��ام��ة، ل��ي��ك��ون ذل��ك
 م��دخ��اًل مل��ض��م��ون األط��روح��ة،
القارئ عىل تفهم الطرق  يساعد 
األح���داث فيها  ع��اجل��وا   ال��ت��ي 
بالبحث تناولوها  التي   التارخيية 
مصنفاهتم، خمتلف  يف   والتقيص 
منها ب��دَّ  ال  رضورة  ذل��ك   وك��ان 
 لكي ال يتفاجأ القارئ وهو يرى
املرصيني الكّتاب  دراس��ة   كيفية 
احلسني-عليه اإلم���ام   لنهضة 
حيث من  ومعاجلتها   السالم- 
وتقويمهم والنتائج   األس��ب��اب 

 .لتلك النهضة
األطروحة بفصول  الباحث   ابتدأ 

املرصيون به  ألزم  بام  نفسه   ملزمًا 
دراستهم كيفية  يف   أنفسهم، 
-عليه احلسني  اإلم��ام   لنهضة 
اإلم���ام لشخص  أو   ال��س��الم- 
نفسه، السالم-  -عليه   احلسني 
 عندما رجعوا باألحداث التارخيية
صعوداً، والنشأة  الوالدة  عهد   إىل 
من أبعد  إىل  بعُضهم  ذهب   بل 
أمية  ذلك، فرجع إىل الرصاع بني 
تأريخ صفحات  ع��ىل   وه��اش��م 

 .العرب قبل اإلسالم
ث��الث��ة األول  ال��ف��ص��ل   ض����مَّ 
 مباحث، ُخصص املبحث األول
احلسني- اإلم��ام  نسب  لدراسة 
وكنيته وإسمه  ال��س��الم-   عليه 
ط املبحث الثاين  وألقابه، فيام سلَّ
 الضوء عىل والدته-عليه السالم-
اهلل –صىل  جده  حياة  يف   ونشأته 
 عليه وآله وسّلم- وما قاله رسول
–صىل اهلل عليه وآله وسّلم-  اهلل 
من احلسن  اإلمام  أخيه  ويف   فيه 
فضلهام-عليهام تبنّي   أحاديث 
ما رواه اإلمام احلسني  السالم-أو 
أحاديث م��ن  ال��س��الم-   -عليه 
 جده –صىل اهلل عليه وآله وسّلم-
حلياة الثالث  املبحث  كان   فيام 
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 اإلمام احلسني -عليه السالم- يف
)11ه���/632م الراشدي   العرص 
احلوادث وتأثري   -41ه���/661م( 
اإلسالمية األم��ة  هبا  م��رَّت   التي 
العامة الشخصية  تشكل   عىل 
السالم- -عليه  احلسني   لإمام 
ما كل  أنَّ  الطبيعي  من   وك��ان 
الفصل ه��ذا  يف  الباحث   درس��ه 
 من األطروحة قد تم االعتامد فيه
املتقدمة التأرخيية  املصادر   عىل 
 مع عرض منهجي واسع لكيفية
لكل املرصية  املصنفات   تناول 
فيه تارخيية  أح��داث  من  ورد   ما 
للباحث منهجًا  ذلك   وأصبح 
ومباحث فصول  ك��لِّ  يف   اّتبعه 

 .األطروحة
بدوافع  الثاين  الفصل   واختص 
-عليه احل��س��ني  اإلم���ام   هنضة 
املصنفات يف  وأسباهبا   السالم- 
 املرصية، إذ ُسلط الضوء يف املبحث
التحوالت مظاهر  ع��ىل   األول 
 العامة يف الدولة اإلسالمية، حتى
املبحث األموية، ويف  الدولة   قيام 
م ع��رض��ًا ل��أوض��اع  ال��ث��اين َق���دَّ
اإلسالمي املجتمع  يف   العامة 
االمام وموقف  معاوية  عهد   يف 

منها، السالم-  -عليه   احلسني 
درس فقد  الثالث  املبحث   أم��ا 
يف عنه  ورد  وم��ا  يزيد   شخصية 
ورد بام  مقارنة  املرصية   املصنفات 
 عنه يف املصادر التارخيية املتقدمة،
اإلمام ملوقف  الباحث   ثم عرض 
من ال��س��الم-  -عليه   احل��س��ني 

 .البيعة ليزيد
الضوء الثالث  الفصل  ط   وسلَّ
احلسني اإلم����ام  خت��ط��ي��ط   ع��ىل 
بنهضته للقيام  السالم-   -عليه 
الطف، لواقعة  عرض  ثم   ومن 
النتقال األول  املبحث   ف��ج��اء 
 اإلمام احلسني-عليه السالم- من
 املدينة املنورة إىل مكة املكرمة، وما
 رافق ذلك من أحداث، فيام عرض
إىل مربرات خروج الثاين   املبحث 
السالم- -عليه  احلسني   االم��ام 
 عرب مراحل الطريق حتى وصوله
الثالث املبحث  أما  كربالء،   إىل 
 فقد اهتم بمجريات األحداث يف
 واقعة الطف وما تال تلك الواقعة
الشام إىل بالد  السبايا   من مسري 
املنورة، املدينة  إىل  وصوهلم   حتى 
اإلمام رأس  ملوضوع  ع��رٍض   مع 
 احلسني-عليه السالم- وقد سار

هذا أح��داث  عرض  يف   الباحُث 
الذي سق  النَّ وفق  عىل   الفصل 
 سار فيه يف الفصول السابقة من
يف ورَد  ملا  تارخيي  عرض   خالل 
وما املتقدمة،  التارخيية   املصادر 
تلك مع  باملقارنة  املرصيون   نقله 

 .املصادر
من األول  امل��ب��ح��ُث   وت���ط���رَّق 
هنضة لتقويم  ال��راب��ع   الفصل 
السالم- -عليه  احلسني   اإلم��ام 
املرصيني، الكّتاب  آراء  وفق   عىل 
ثم ومؤرخني،  فقهاء  بآراء   فابتدأ 
املرصيني الباحثني  آراء   ع��رض 
االستعانة أو  التطابق   م���ربزًا 
ب��آراء امل��رصي  الكاتب  قبل   من 
ومل وامل��ؤرخ��ني،  الفقهاء   أولئك 
 يكن اختيار الباحث هلؤالء َعبثًا
الكتاب اعتامد  بسبب  كان   وإنام 
 امل��رصي��ني آلرائ��ه��م ك��ام اش��ارت
 لذلك هوامش كتبهم أو طبيعة

 . آرائهم
بعض إىل  الباحث  أش��ار   وق��د 
يف واملؤرخني  الفقهاء  هؤالء   آراء 
كلام األط��روح��ة  صفحات   طي 
أنَّ إذ  ذل��ك،  املناسبة   اقتضت 

مرجعيًة تشكُل  كانت   آراءه��م 
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إليها يرجعون  املرصيني   للكتاب 
اإلمام هنضة  تفاصيل  خمتلف   يف 
 احلسني -عليه السالم- كقضية
 الظواهر الكونية التي استخدموا
قاله ما  خالل  من  آراءه��م   فيها 
وكذلك كثري،  ابن  أو  تيمية،   ابن 
احلسني- اإلم��ام  رأس  قضية  يف 
رأهيم ك��ان  بل  ال��س��الم-،   عليه 
ما والوثاقة  قة  الدِّ من  حترز   أهنا 
هبا مكتفني  يعتمدوهنا   جيعلهم 
وقضايا ع��دي��دة  مناقشات   يف 

.خمتلفة
الوقوف تم  الثاين  املبحث   ويف 
فات املصنَّ وأسلوب  منهج   عىل 
 املرصية بنظرة عامة، وتقويم ذلك
حيث م��ن  واألس��ل��وب   املنهج 
والفرعية الرئيسة   العنوانات 
والنواحي والتبويب   واملقدمات 

 .الفنية، واملعاجلة العلمية
أهم الباحُث  خّلص  اخلامتة   ويف 
إليها التوصل  تم  التي   النتائج 
والتقيص، البحث  خ��الل   م��ن 
واملراجع للمصادر  ثبت   أعقبها 
يف عليها  االع���ت���امد  ت��م   ال��ت��ي 
املطاف خامتة  وكانت   الكتابة، 
األطروحة ملضمون  ٍص  ملخَّ  مع 

 .باللغة االنجليزية
عىل الكتابة  يف  اإلعتامد  تم   وقد 
 ع����رشات امل���ص���ادر األس��اس��ي��ة
أسهمت التي  احلديثة   واملراجع 
اهليأة، هبذه  األطروحة  إظهار   يف 
النرباس الكريم  ال��ق��رآن   فكان 
من هُن��ل  ال���ذي  األول   وامل��ن��ه��ل 
بكتاب االستعانة  ومت��ت   نبعه، 
القرآن أللفاظ  املفهرس   املعجم 
فؤاد حممد  وضعه  الذي   الكريم 
اآليات الستخراج  الباقي   عبد 
كام وير،  سهولة  بكل   الكريمة 
املواضع ببعض  االستعانة   متت 
التي التفسري  ك��ت��ب   ببعض 
العلمية، املادة  إغناء   أسهمت يف 
ببعض ال��ب��اح��ث   واس���رتش���د 
وكتب والرتاجم  الطبقات   كتب 
ة أفاد منها فائدة مجَّ التي   التأريخ 
من التارخيية  الوقائع  عرض   يف 
لكتب وكان  األصلية،   منابعها 
بدراسة اختصت  التي   املقاتل 
-عليه احل��س��ني  اإلم���ام   مقتل 
 السالم- دورها يف رفد األطروحة
التي القّيمة  املعلومات   ببعض 
العام، التأريخ  كتب  عن   غابت 
 وكان للبلدانيني وكتبهم مساحة

احلديثة امل��راج��ع  أم��ا  تنكر،   ال 
الباحث اعتمد  فقد   فكثرية، 
العمود وعّدها  املرصية   املراجع 
 الفقري لأطروحة وحمور دراسته،
أغلب يف  الباحث  واكبها   إذ 
ال��ق��ارئ جي��د  وق��ل��ام   صفحاهتا 
أو رأٌي  فيها  يرد  أْن  دون   صفحة 
الكتاب أحد  إىل  إش��ارة  أو   ق��وٌل 
كتبهم اخ��ت��الف  ع��ىل   امل��رصي��ني 
منها التارخيية  س��واء   ومشارهبم 
الباحث عي  يدَّ وال  األدبية،   أو 
لع عىل كل املصادر املرصية ه اطَّ  أنَّ
العرشين، ال��ق��رن  يف   ال��ص��ادرة 
هبذه لإملام  احلثيث  سعيه   رغم 
أغلبها عىل  واحلصول   املصادر 
عىل عمل  وقد  استطاعته،   قدر 
املرصية بالكتب  الئحة   إع��داد 
 التي سيقوم بدراستها ومعرفة ما
احلسينية النهضة  عن  فيها   ذكر 

.املباركة
هذه إنَّ  قلنا  إن  ن��غ��ايل  ال   ل��ذا 
املهمة ال��دراس��ات  من   الدراسة 
بعد للمكتبة  أضيفت   ال��ت��ي 
قد الباحث،  به  قام  كبري   جهد 
لدراسات جديدة  آف��اق��ًا   تفتح 

 . أخرى يف املستقبل
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نفائس

ــف  ــس متح ــر ونفائ ــن ذخائ م
العتبة احلسينية املقدسة



سجادة صناعة يدوية من احلرير زخرفت بزخارف نباتية، كتب يف الوسط عبارة )ان 
احلسني مصباح اهلدى وسفينة النجاة( تأريخ أهدائها عام ) 1353ه�  � 1934م(
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كتلة حجرية تش��كلت عليها بعض النتوءات اجليولوجية من مواد كلس��ية يف عوامل تكوين 
طبيعية مكونة كلمة )يا حسني( بدون أي مسحة برشية  

قام��ة مصنوعة من احلديد املقبض مزين بالعاج وبمس��امري ذهبية، الغمد مغلف باجلل��د ومزين بزخارف نباتية ومطوق 
برشيط من احلديد املزين بالذهب، يعود تأريخ إهدائها إىل عام ) 1283ه� � 1866م(.
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درع دائ��ري صغ��ري مصنوع من اجلل��د املضغوط مفقود ج��زء منه تزينة مس��امري دائرية من 
املعدن عددها )4(، يعود تأريخ صنعة إىل القرن ) السابع �� الثامن ( اهلجري.

جمموعة من الس��يوف وهي عىل نوعني مغولية وس��ياق أوريب رشقي قسم منها قبضتها منقوشة بالذهب 
والقسم اآلخر بالفضة.
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نفائس
من ذخائر ونفائس متحف العتبة العباسية املقدسة
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سجادة قبة داري 
صن��ع يدوي ن��وع )تربيز( مصنوعة م��ن اجود انواع الص��وف عليها زخارف 

هندسية قياس )203سم x 291سم(
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مصح��ف نفيس مكتوب بالذه��ب بخط التوقيع والكتاب��ات اجلانبية باخلط الك��ويف يعود اىل القرن 
اخلامس اهلجري نسبة كتابته البن البواب 
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س��يف الس��لطان جعفر فتح ع��يل )1260ه�-1844م( النص��ل  من اجلوهر علي��ه كتابات مذهبة 
الواقية من احلديد مذهبة وتنتهي برؤوس التنانني اما قبضته من قرن الغزال 

سكني النصل من احلديد وعليه كتابات سنه الصنع )1326ه� - 1908م( اما القبضة من قرن الغزال



.مهدي الدهش
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مكتبات 

كربالء ..
مدينة املكتبات القدمية 

والرتاث املخطوط

م األمم والشعوب عر التاريخ  يقاس تقدُّ
الفكرية،  وانجازاهتا  ثقافتها  بمقدار 
خلفته  قد  بام  الفكرية  انجازاهتا  وُتقاس 
الرتاث  هذا  وم��ادة  حضاري،  ��راث  ت ِمن 
هي الكتب التي حَوْت علوم وفكر تلك 
األمم التي انعكست من خالهلا، وكذلك 
مؤسسات  من  ذل��ك  إىل  وم��ا  املكتبات 
وفنون  ية(  أو)مدن ة(  ّي )دين وِعامرة  علمية 

تطبيقية.

وما  كان  اإلسالمية  احلضارة  ففي 
باملقومات احلضارية  االعتناء  يزال 
املسلمني  اه��ت��امم��ات  ُج��ل  م��ن 
ِمن  وق��ادهت��م  زعامئهم  وخ��اص��ة 
والقائمني  واملنّظرين  املفكرين 
فكان  الكتب وخزائنها.  عىل دور 

الذي  الرئيس  السبب  هو  ه��ذا 
ح��اف��ظ ع��ىل ال���رتاث اإلس��الم��ي 
الضياع  يد  تطاله  أن  ِمن  العتيد 
أو االندثار، حيث مازالت الكثري 
والغربية   اإلسالمية  املكتبات  من 
ِمن  الكثري  اليوم  وهلذا  لنا  حتفظ 

واملخطوطات  واملصّورات  الوثائق 
أروع  صفحاهتا  عىل  روت  التي 
ق��ص��ص احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 
اإلن��س��ان��ي��ة وع��ل��وم��ه��ا وآداهب����ا، 
العريب  اخل��ط  روائ��ع  عن  ناهيك 
والتي جتسدت يف أمجل ما دبجته 
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أمثال  العظام،  اخلطاطني  يراعات 
البّواب،  وابن  مقلة،  ابن  الوزير 
وغريهم  املستعصمي،  وياقوت 
العبايس  العص�ر  ضمن  الكثري 
اخل��ط��وط  متشيق  يف  ت���اله،  وم���ا 
الكتب وتنميقها، خاصة  وتزويق 
تلك التي هُتدى للخلفاء والوزراء 
جتىّل  وق��د  والسالطني،  واألم���راء 
ذلك االعتناء بشكل واضح كأبرز 
رّب  كلامت  ِكتابة  ضمن  ظهر  ما 
واملؤلفات  املجيد(  )القرآن  العزة 
حيث  وغريها،  واألدبية  العلمية 
مكتبات  ب��ح��ي��ازهت��ا  ت��ف��ت��خ��ر 

ومتاحف الغرب والرشق. 
بسيط  مسٍح  ب��إج��راء  ُقمنا  ول��و 
ل����رتاث احل���ض���ارة اإلس��الم��ي��ة 
املخطوط  منه، نجُد أنَّ حوايل اثنان 
إسالمي  خمطوط  ماليني  ثالثة  إىل 
ق��د وص���ل ألي����دي امُل��ف��ه��رس��ني 
اليوم، وهذا ما مل ترتكه  والباحثني 
أي حضارة سابقة عىل اإلسالم أو 
الحقة، علاًم أّن معظمها مل ُيدرس 

دراسة وافية َبعد.
إننا اليوم بأشد احلاجة إىل َتعريف 
العربية  بالِدنا  يف  نملك  بام  العامل 

كربالء  ومدينتنا  العراق  ومنها 
هلذا  بسيط  ج��زء  ِم��ن  امل��ق��ّدس��ة، 
الرتاث والذي قد يكون غري معلوم 
أو ُمشار إليه سابقاً. علاًم بأن مثل 
هذه املشاريع اإلحيائية للرتاث قد 
الباحثني  بعض  َعِمل  وأن  سبق 
عليها،  والعرب  املستش�رقني  ِمن 
ولكن بحدود ضيقة وهامش من 

املساحة صغري.
يسند  أْن  يمكن  الذي  اجلهد  إنَّ 
من  ُيصدر  ما  مجيع  الباحث  به 
وأن  الب��د  مؤلفات،  أو  أب��ح��اث 
املادية،  واألسانيد  الوثائق  ُتعضده 
أكرب  قيمة  لعمله  ُيصبح  فبها 
التوكيدية  السعة  حيث  م��ن 
هكذا  يف  املطلوبة  واملصداقية 
منها  تعّلق  ما  وخاصة  أبحاث، 
ب��ج��وان��ب ال��ت��أري��خ وت��ف��رع��ات��ه 
امل��ت��ن��ّوع��ة. وم��دي��ن��ة ك��رب��الء من 
التي  اإلسالمّية  العربية  احلوارض 
وعرب  قاطنيها،  من  الكثري  عمل 
األوىل  البواكري  مع  امُلمتد  زمنها 
لإسالم. نجد أن الكثري من تلك 
املَقصود  االهتامم  أولت  قد  األرس 
بأمهات  امُلبارشة  والعناية  باجلمع 

يف  التنوّع  ذات  املخطوطة  الكتب 
وختصصاهتا،  ومشارهبا  مواردها 
من  مهمة  مج��ل��ًة  وج��دن��ا  حيث 
والعقائد  والفلسفة  الطب  كتب 
واللغة  الفلك  وعلوم  والتأريخ 
العربية وآداهبا، قد تراصفت عىل 
سواء  العريقة،  البيوتات  رف��وف 
العلامء  دور  أو  امليسورين  م��ن 
خُمتلف  وأساتذة  الدين  ورجاالت 
املدارس الدينية ومنتديات الفكر 
واألدب، يف خُمتلف العصور وعىل 
التي  البقعة  هذه  يف  الدهور  مرِّ 
طالب  يقصدها  ي��زال  وال  ك��ان 

العلوم واملعارف.
بعض  ذكر  بنا  اجلدير  من  ولكن 
حاالت  سجّلت  التي  اجلوانب 
بعض  طالت  التي  التس�رّب، 
الكنوز  ه��ذه  م��ن  ك��رب��الء  ت��راث 
املخطوط  الفنّية  والروائع  املعرفية 
حيث  أّلفها،  َمن  بأيدي  بعضها 
)مدينة  ك��ت��اب  ص��اح��ب  ي���روي 
حسن  حممد  السيد  احل��س��ني( 
الكليدار آل طعمه، وضمن اجلزء 
بأن  الذكر،  آنف  كتابه  من  الرابع 
عىل  حتتوي  كانت  كربالء  مدينة 
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ة  الشخصّي املكتبات  من  كثري 
العلم  رج����االت  إىل  وال��ع��ائ��دة 
البعض  أصاب  حيث  املرموقني، 
نتيجة  والتبعثر،  التلف  منها 
ال��ت��ده��ور ال��ع��ام ال���ذي أص��اب 
مرات،  لعدة  تأرخيها  وعرب  املدينة 
حياة  ترمجة  رسد  يف  يقول  حيث 
احلسني  عبد  الشيخ  ال��ع��الم��ة 
العراقني  )بشيخ  امللقب  عيل  بن 
الطهراين(، يف الصفحات )330 ��  
332( ما نصه "وكانت له مكتبة 
نفائس  من  الكثري  حت��وي  مة  قيِّ
نادر  كتاب  ومنها  املخطوطات، 
يف  الوحيدة  النسخة  هو  ثمني 
العامل، ترمجة العالمة �� نصري الدين 
اليونان،  حكامء  ألحد   �� الطويس 
بقيمة  الربيطاين  املتحف  ابتاعها 
بخسة. وكذلك كانت يف مكتبته 
نسخة خطّية ثمينة لكتاب العني 
 �� الفراهيدي  �� للخليل بن أمحد 
املغفور  عليها  استنسخ  قد  وكان 
له الشيخ حممد الساموي نسخته 
التي كان يملكها. وعىل أثر واقعة 
 1333 سنة  كربالء  يف  بيك  محزة 
وقيام  الش�ريفة،  النبوّية  للهجرة 

بثورته  كمونه  ف��خ��ري  الشيخ 
حمتويات  وهنبت  بعثرت  املعروفة، 
املكتبات  املكتبة وغريها من  هذه 
الثمينة يف كربالء". فهذه الصورة 
التي ينقلها لنا األستاذ الكليدار، 
التدهور  حالة  من  جانبًا  مُتّثل 
التي أصابت املكتبات الكربالئية 
املؤلفات  نفائس  من  وحمتوياهتا 
نسعى  أْن  وأمت��ن��ى  املخطوطة. 
كل  ومجع  لضبط  حثيث  بشكل 
تلك  شتات  من  لليوم  تبّقى  ما 
الصيانة  مع  وحفظها  النفائس 
زمن  عىل  شاهدًة  لتكون  احلديثة، 
يسكن  أّنه  إاّل  ًا  حسّي غادرنا  قد 

اً.                     دواخلنا روحّي
املخطوط  ب��أنَّ  التنويه  أودُّ  وهنا 
اإلس���الم���ي ل��ي��س ف��ق��ط م��ا قد 
أن  حيث  ع��ريب؛  بلسان  ُك��تِ��ب 
جلميع  ش��ام��ل  املصطلح  ه��ذا 
جانب  فإىل  اإلسالمية،  الشعوب 
املخطوط  يقف  العريب  املخطوط 
الرتكي والفاريس واهلندي )املغويل( 
التي  األمم  ِمن  واألفريقي وغريها 
َل كٌل  َتدّينت باإلسالم، والذي مَحَ
أسلوبه  يف  خاصة  صفات  منها 

اخلطوط  ن��وع  حيث  من  وآلياته 
باألقالم   )وُتسمى  املستخدمة 
منها خط النسخ والثلث والرقعة 
وغ��ريه��ا،  والتعليق  وال���رحي���اين 
الكويف  اخل��ط  مجيعًا  ويسبقها 
وتشكيالتِه  العديدة  بتفرعاتِه 
كانت  التي  والزخارف  امُلنوّعة( 
ُينجز  كتاب  أي  تقريبًا  تفارق  ال 
ِم���ن حيث  وك��ذل��ك ص��ن��اع��ت��ه 
ونوع  اخلارجي  والغالف  التجليد 
لأقاليم  تبعًا  امُلستخدمة  اجِللود 
شعوهبا  وع�����ادات  اإلس��الم��ي��ة 
سبق  ال��ذي  احل��ض��اري  ومورثها 
العامل  مناطق  بعض  يف  اإلس��الم 

اإلسالمي.
ح للقارئ الكريم أنَّ من  ولذا أوضِّ
املفيد دائاًم أن تكون نظرتنا للعامل 
خاصًة  والعريب  عامًة  اإلسالمي 
نظرة شاملة ألوسع املعاين بسبب 
نظرًا  واجلغرافية،  التارخيية  سعته 
اإلسالمية  الفنون  م��واد  لبعثرة 
منها  امل��خ��ط��وط  وب��اخل��ص��وص 
تفصلها  وأم��اك��ن  متاحف  ب��ني 
بعضها  بعيدة  جغرافية  مسافات 
الواقع  البعض، وال يوجد يف  عن 
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متحف أو مكتبة فيها ِمن الغنى 
والوفرة ِمن املخطوطات ما ُيعطي 
الفني  للتطّور  كاملة  ص���ورة 
احلاصل يف هذه النامذج ِمن اآلثار.

والعامة  اخلاصة  املجموعات  إن 
ِم���ن امل��خ��ط��وط��ات اإلس��الم��ي��ة 
وَمتاحفها،  أورب���ا  مكتبات  يف 
حصلت  ما  خالل  ِمن  تكّونت 
البالد  ِم��ن  املتاحف  ه��ذه  علية 
اإلسالمي  امل�رشق  يف  اإلسالمية 
التي  الكنوز  ومغربه. وكذلك من 
بعثرهتا األيام يف الكنائس واألديرة 
وبيوت األمراء وامللوك والسالطني 
والوزراء وغريهم، أو ِمن مشرتيات 
ِم��ن  أو  ���ي���ني  األورب ال��س��ائ��ح��ني 
أو  واملسترشقني  اخل��رباء  جملوبات 
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وآث���اره،  ال��رشق  ب���أرسار  املولعني 
عرش  التاسع  القرن  أواخ��ر  منذ 

امليالدي.
ف���ب���دأت ت��ظ��ه��ر جم��م��وع��ة من 
إلب���راز  املتخصصة  امل���ع���ارض 
سامت املخطوط اإلسالمي وفنون 
أوربا،  عموم  يف  وتزويقه   صناعته 
حيث كان معرض مدينة ميونخ 
األعوام  يف  وباريس  1910م،  عام 
ويف  1912م،   � م1907   � 1903م 
فالدليفيا  ويف  1909م،  ب��رل��ني 
1926م،   ) املتحدة  )ال��والي��ات 
وغريها  1931م   � 1906م  ولندن 
وقتنا  حتى  تزال  ال  والتي  الكثري 
احل��ارض جت��ري ب��ني م��دة وأخ��رى 
هلذه  فكان  خُمتلفة.  أمكنة  ويف 
األث��ر  غ��اي��ة  زال،  وال  امل��ع��ارض 
ال��دول  بعض  حتفيز  خ��الل  ِم��ن 
العربية وغريها منذ بدايات القرن 
اجلانب  هبذا  لالهتامم  العش�رين 
مثل مص�ر والعراق وسوريا وإيران 
ِمن خالل إصدار دوريات  وتركيا 

علم  يف  متخصصة  وجم����اّلت 
اآلثار عامًة واملخطوطات خاصة، 
معهد  ذلك يف والدة جمّلة  وتكلل 
تصدر  التي  العربية  املخطوطات 
الدول  جلامعة  التابع  املعهد  عن 

العربية يف القاهرة ...
االهتامم  رضورة  إىل  أشري  وختامًا 
هبذا الرتاث اخلالد الذي قد يكون 
الزال قابعًا يف خزائن ُكُتب خاصة 
غري معرّف به أو ُمشار إليه، يطويه 
وبالتايل  احلدثان  وُيتلفه  النسيان 
َصَفحات  ِم��ن  صفحة  مُت��ح��ى 
والنتاج  والزخريف   اخلطي  اإلبداع 
تقديم  من  فالبد  الفذ،  الفكري 
عىل  الضوء  وتسليط  العون  يد 
حدث  كام  رر  والدُّ النفائس  تلك 
وخمطوطات  نفائس  ُمتحف  يف 
العبايس  الصحن  يف  الكفيل 
الش�ريف أو ُمتحف اإلمام احلسني 
–عليه السالم-، وما يتبع هلا من 

قد  وثقافية  فكرية  مؤسسات 
أخذت عىل عاتقها صيانة وترميم 

املخطوطات كافة، وكذلك العمل 
عىل مجع ورشاء كل ما ُيقّدم هلا من 
واملخطوطات  وامُلصّورات  الوثائق 
القديمة  املطبوعات  وحتى  بل 
كربالء  تراث  مركز  عرب  والنادرة، 
املقدسة،  العباسية  للعتبة  التابع 
أثناء  مرات  لعدت  طالعتها  التي 
ومل  للمركز،  الشخصية  زي��ارايت 
احل��دود،  ه��ذه  عند  املركز  يقف 
جملتني  إص���دار  إىل  ت��ع��ّداه��ا  ب��ل 
مهمتني يف بايب البحث و التوثيق 
كربالء(  )ت���راث  مه��ا  واألرش��ف��ة، 
و)الغارضّية(  املحّكمة  الفصلية 
بنش�ر  أوالمه����ا  هت��ت��م  ال��ل��ت��ان 
هتتم  فيام  األكاديمية،  األبحاث 
التوثيقية  املقاالت  بنش�ر  ثانيهام 
مدينة  ت��أري��خ  ع��ن  واألرشيفية 
والوثائق  بالصور  ُمعززة  كربالء 
النادرة، وكل ما من شأنه أن يكون 
جزًء من الرتاث احلضاري للمدينة 

وأهلها والتأريخ.
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م��ن املكتبات الكبرية التي اش��تملت يف حينها عىل ألف ومئتي كت��اب بني مطبوع وخمطوط، وقد 
د عبد احلس��ني احلجة، وزاد عليها جماميَع كبرية من الكتب  عنى واهتّم هبا صاحُبها املرحوم الس��يّ
املطبوع��ة ذات القيمة العلمية، وقد بيعت بمجملها بعد وفاته س��نة 1363 ه�  إىل قريب له وهو 
الس��يد حمّمد مهدي احلّج��ة الطباطبائي. وكانت توجد بني الكتب النفيس��ة والقيمة فيها نس��خة 
خطّي��ة ن��ادرة لكتاب )ُعم��دة الطالب يف أنس��اب أيب طالب( ملؤلفه الس��ّيد أمحد مهن��ا الداودي، 
ونس��خة يتيمة لكتاب )ُمغني اللبيب( يف قواعد اللغة العربية ملؤلفه ابن هشام مجال الدين عبداهلل 
بن يوس��ف بن أمحد بن عبداهلل األنصاري، املولود يف القاهرة سنة 708 ه� واملتوّف سنة 761 ه�، 
وقي��ل يف حين��ه إّن فريقًا من املرصيني املعنيني باملخطوطات األثري��ة ذهب إىل كربالء لرشاء هذه 
النس��خة الثمينة والنادرة، لغرض طبعها ونرشها، إاّل أّن صاحَبها السّيد حمّمد مهدي الطباطبائي 
امتن��ع عن بيعها فبيعت بعد وفاته، وكانت البقي��ة الباقية من كتبها املطبوعة واملخطوطة موجودة 
يف العامرة امللحقة بمدرسة حسن خان العلمية يف الشامل الرشقي من الصحن احلسيني الرشيف، 

وقد توىّل اإلرشاف عليها، السّيد عباس احلّجة نجل صاحبها »السّيد حمّمد مهدي احلّجة« .

مكتبة السيد عبداحلسني احلجة الطباطبائي

• ايالف نارص اليارسي
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من اليمني: السيد أمحد آل كمونه النجف االرشيف، صاحب 
املجلس السيد خليل السيد إبراهيم

الشهرستاين . السيد عبود الرشويف آل طعمه . السيد جواد 
السيد حبيب بحر العلوم.

 قراءة يف كتاب تراثي

ت��راث  موس��وعة  الكت��اب:  اس��م 
كربالء)حماسن املجالس يف كربالء(.

املؤّلف: السّيد سلامن هادي آل طعمة.
مراجعة وتدقيق وتقديم: قسم شؤون 
املعارف اإلسالمية واإلنسانية- مركز 

تراث كربالء.
الطبعة: األوىل.

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

عدد األجزاء: 1
عدد الصفحات:  334

سنة الطبع: 1437ه� - 2015م.

كرب��الء  يف  املجال��س  حماس��ن 
)موس��وعة  أج��زاء  م��ن  واح��د 
ت��راث كرب��الء( التي عن��ي مركز 
تراث كرب��الء بطباعته��ا ونرشها 
أمهيت��ه  ت��أيت  حي��ث  وتوزيعه��ا، 
ه ج��زءًا م��ن حم��ور ال��رتاث  بع��دِّ
الدين��ي واملجتمع��ي، وه��و م��ن 
تناول��ت  الت��ي  القالئ��ل  الكت��ب 
هذا املوضوع، وك��ون أغلب هذه 
أزيلت  قد  املجالس-الدواوي��ن- 
ومل يب��َق منه��ا إاّل الن��زر القلي��ل، 
ك��ام أّنه حف��ظ لن��ا إرثًا كب��ريًا من 
واألحاديث  والَقصص  الروايات 

والطرائف التي كانت تدور يف هذه 
املجالس، وهي دون ش��ك تراث 
أّمة جي��ب حفظ��ه واحلف��اظ عليه 
وتقديمه لأجي��ال الالحقة لتنهل 
من��ه احلكم��ة واملوعظ��ة واخُلل��ق 
الرفيع، ك��ام أّن هذا الكتاَب واحٌد 
م��ن عش���رات املؤّلف��ات الثمين��ة 
املطبوع��ة  الرصين��ة  والبح��وث 
واملخطوط��ة  للباح��ث وامل��ؤرخ 
ه��ادي  س��لامن  الدكت��ور  الكب��ري 
آل طعم��ة والذي ضمَّ ب��ني دفتيه 
إحصاًء و وصف��ًا دقيقني ملجالس 
مدينة كربالء املقّدسة التي قّسمها 

ع��ىل الق��رون الت��ي ُأنش��ئت فيها 
مبتدئ��ًا بالق��رن الثام��ن اهلجري، 
وحمصي��ًا جمال��س مدين��ة كرب��الء 
)طويري��ج(  واهلندي��ة  املقّدس��ة 
بثامنني جملس��اً ونّيف. موردًا ترمجة 
للشخصيات وتعريفًا باأُلرس التي 
أنشأت هذه املجالس وقامت عىل 
رعايتها، إضاف��ة إىل ذكره للعديد 
من القصص والطرائف والنكات 
والنوادر التي كان��ت قد حصلت 
بني ُمرتادي هذه املجالس، ناهيك 
عن كمٍّ م��ن األراجي��ز والقصائد 
األح��داث  وتواري��خ  الرث��اء  يف 
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واإلش��ادة ألب��رز وأه��م ش��عراء 
وأدب��اء كرب��الء كالش��اعر الكبري 
حمس��ن أبو احَلب والشاعر الشيخ 
جواد بدقت والش��اعر الشيخ عبد 
احلس��ني احلوي��زي وغريه��م ممن 
أثروا الساحة الكربالئية بنتاجاهتم 
األدبية والثقافية، ك��ام مل يِغْب عن 
م كتابه بصوٍر  بال املؤّل��ف أن ُيدعِّ
ن��ادرٍة للعدي��د من الش��خصيات 

الكربالئية والدواوين القديمة.
ويذهب املؤلف إىل القول إّن هذه 
املجالس متي��زت باحلضور األديب 
والثق��ايف واالجتامعي والس��يايس 
والعلم��ي، منه��ا م��ا ُيعق��د يوميًا 
ومنه��ا أس��بوعيًا ومنه��ا ش��هريًا، 
ومجي��ع روافده��ا تص��ب يف بحر 
العل��م واملعرف��ة والثقاف��ة العامة، 
يؤّمها ش��يوخ العش��ائر الكربالئية 

واملثّقف��ون وس��ائر أبن��اء املجتمع 
عىل اخت��الف طبقاهتم االجتامعية 
والعلمي��ة والثقافي��ة ال س��ّيام من 
ب واهلندية  املدن املجاورة كاملس��يّ

والنجف الرشف.
كربالء(  يف  املجالس  )حماسن  متّيز 
ب��األس��ل��وب ال��ش��ّي��ق واألل��ف��اظ 
ال��س��ل��س��ة وال���وص���ف ال��دق��ي��ق 
وال��ش��واه��د احل��ّي��ة وال���رواي���ات 
مؤّلفات  هبا  تتمّيز  التي  الصادقة 
آل  ه��ادي  سلامن  السيد  الدكتور 
طعمة، فهو -املؤّلف- دائم التنّقل 
ضيفًا  حيلُّ   ، واملسّنني  الشيوخ  بني 
يسأهلم  م،  وحماهلِّ منازهلم  يف  عليهم 
املعلومة  منهم  ليستقي  وحياورهم 
األكيدة والرؤية السديدة والصورة 
من  قالب  يف  ليصوغها  الفريدة، 
واألحاسيس  الرشيقة  العبارات 
زاهية  ة  ُحلَّ يف  فيظهرها  الرقيقة، 
أنيقة، تروي ظمأ الّصادين، وتغني 
مدينة  لرتاث  واملتشّوقني  الباحثني 
سبط سيد املرسلني � صىّل اهلل عليه 
وسّلم  الطاهرين  الطيبني  آله  وعىل 

تسلياًم كثريا �.
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للشاعر: حممد حسن أبو املحاسن

َدِع امُلنى

حديث الشعر

خم��ت��ل��ُق ���ف���ِس  ال���نَّ ف���ح���دي���ُث  امُل����ن����ى  دِع 
َم����ك����ُرم����ٍة ه�������مَّ  إاّل  ي�������ؤرْق�������َك  وال 
وال��س��ي��ف َأص�����دق م��ص��ح��وٍب وث���ق���َت به
وَأم�����ن�����ُع ال����ع����ّز م����ا أرَس���������ْت ق���واع���ده
ش���ج���ٍر يف  ال�����ع�����ل�����ي�����اِء  ث����م����ر  وإن���������ام 
ول���ي���س جي���م���ُع ش���م���َل ال���ف���خ���ِر ج��ام��ع��ه
ح���ب���ائ���ُل���ه ُب������ّث������ْت  رَشٌك  ول������ل������ردى 
ح����ادث����ِه رصِف  م����ن  ال��������ردى  جي����ري  ف����ام 
زم����ٌن ب���ن���ا  أو  خ���ط���ٍب  ل���ي���ُل  دج�����ى  إذا 
ف����ك����لُّ ش�������دة خ����ط����ٍب ب����ع����ده����ا ف�����رٌج
ف�����ال ي����غ����رْن����َك ع����ي����ٌش ط������اب م������ورده
دوٌل أه����ل����ه����ا  يف  رغ����ائ����ب����ه����ا  دن�����ي�����ا 
ِدع������ٌة وال  روٌح  ع��ي��ش��ه��ا  يف  ول����ي����س 
���س���ق���ْت اتَّ م����ا  اهلل  رس�������ول  آلِل  دن����ي����ا 
ي��غ��ال��ُب��ه��ا أن  ج����ّل����ت  ال������رزّي������ة  ت���ل���ك 
ف����ك����لُّ ج����ف����ٍن ب������امء ال�����دم�����ع م��ن��غ��م��ٌر
هب����ا أص�����اب�����ْت ح���ش���ا اإلس��������الم ن����اف����ذًة
واس��ت��خ��ل��ص��ت ل��س��ل��ي��ِل ال���وح���يِّ خ��ال��ص��ًة
ب����ُن����رصتِ����ِه إك������رام������ًا  اهلُل  َأص�����ف�����اه�����ُمُ 
ف����إهن����ُم ن����ي����ا  ل����ل����دُّ اهلل  خي����ل����ق  م������ن 
ك�����أهن�����م ي�������وم ط�����اف�����وا حم�����دق�����نَي هب��م
ن��ح��َب��ُه��ُم اهلل  يف  ق���ض���وا  ص������دٍق  رج�������اُل 
وق���ف���وا إْذ  ب����ال����ط����فِّ  ي���وم���ه���م  وق�������ام 
ن���ب���ّي���ه���ُم ب����������دٍر  يف  أول������ئ������ك  ويف 
م����ن ك�����لِّ ب������دٍر دج�����ى جي�����رى ب����ه َم����َرح����ًا

واع�������زم ف������إنَّ ال���ع���ىل ب���ال���ع���زِم ت��س��ت��ب��ُق
األرُق جي����م����ُد  ف���ي���ه���ا  امل������ك������ارَم  إنَّ 
ت���ث���ُق وّده  يف  ص����اح����ب����ًا  جت������ْد  مل  إْن 
س���م���رُ األس�����ن�����ة وامل����س����ن����ون����ة ال����ذل����ُق
ورُق ���ب���ا  وال���ضُّ غ����ص����وٌن  ال�����رم�����اُح  هل����ا 
ت���ف���رتُق األرواح  ت������رى  ب���ح���ي���ث  إاّل 
ع������ىل األن�����������ام وك���������لٌّ ف����ي����ه م���ع���ت���ل���ُق
ن��ف��ُق وال  ُي���ن���ج���ي  �����ٌم  ُس�����لَّ وال  ك����ه����ٌف 
ف��اس��ت��ش��ع��ر ال���ص���رب ح��ت��ى ي��ن��ج��يل ال��غ��س��ُق
وك���������لُّ ظ���ل���م���ة ل�����ي�����ٍل ب����ع����ده����ا ف���ل���ُق
ف�������ُربَّ ع������ذٍب أت�����ى م����ن دون������ه ال�����رشُق
ت هل����م م����ن ن���ع���م���ٍة ُخ���ل���ُق وم�����ا اس���ت���ج���دَّ
األن������ُق امل���ن���ظ���ر  م���ن���ه���ا  ل����ك  ب������دا  وإْن 
����س����ُق ���������ى ت����ؤم����ل����ه����ا ت���ص���ف���و وت����تَّ أنَّ
ص�����رٌب ب����ه ال�����واج�����د امل�����ح�����زون ي��ع��ت��ل��ُق
وك��������لُّ ق����ل����ٍب ب����ن����ار احل��������زن حم�����رتُق
س����ه����اُم ق������وٍم ع����ن اإلس�������الم ق����د َم���رق���وا
م���ن ال�����ورى ط���اب م��ن��ه��ا األص�����ُل وال�����ورُق
اس��ت��ب��ق��وا اهل�����دى  هن����ِج  ويف  ف��اس��ت��ي��ق��ن��وه��ا 
ل����ُن����رصِة ال����ع����رتة اهل����ادي����ن ق����د ُخ��ل��ق��وا
حم�����اج�����رٌ وه���������م م������ا ب���ي���ن���ه���م َح�������دُق
َص���َدق���وا ع����اه����دوا  وف���ي���ام  احل���س���نِي  دون 
س��ب��ق��وا هب����ا  ك����ان����وا  وإْن  ب������دٍر  ب����ي����وِم 
ُوق�������وا ال����ن����ب����يِّ  آُل  هب�����م  وه����������ؤالء 
أف�����ُق  س�����اب�����ٌق  ك���م���ي���ٌت  ال����ك����ف����اِح  إىل 



97الغا�ضرية الغا�ضريةحمرم احلرام  1439هـ

َي�����ِدِه ���ل���ِم واهل���ي���ج���اء م���ن  ال���سِّ ي��ن��ه��لُّ يف 
رع��������وا ���دوا م���ره���ف���اِت ال����ع����زِم وادَّ ت���ق���لَّ
ال���َوغ���ى َح��َل��ق��ًا ي�����وِم  أث���ب���ت يف  ����رُب  وال����صَّ
������ُم ه����ض����ٌب ب����ُم����ع����رتٍك َرس����������وا ك������أهنَّ
����ق����ِع ض���اف���ي���ًة والب������س������نَي ث����ي����اب ال����نَّ
ُم��س��ت��ن��ش��ق��نَي م����ن اهل���ي���ج���اء ط���ي���ب ش���ذا
ع���ش���ُق احل����س����نِي دع����اه����م ف���اغ���ت���دى هل���ُم
�����ُم رهبِّ م���ي���ق���اِت  يف  ال����ش����ه����ادَة  ج�������اءوا 
وم����ا ُس���ق���وا ُج����رع����ًة ح��ت��ى ق���ض���وا ظ��م��ًأ
ي����اِح هل��ْم ع���اري���َن ق���د َن���َس���ج���ْت م����وُر ال����رِّ
َج����َزع����ًا ي����ؤث����روا  أْن  إب����ائ����ه����ُم  ح���اش���ا 
َم����ض����وا ك�������راَم امل���س���اع���ي ف����ائ����زي����َن هب��ا
���رى َوَزه����ا واغ�����ربَّ م���ن َب��ع��ِده��م وج����ُه ال���ثَّ
هت��ا ه���ن���ال���َك اق���ت���ح���َم احل������رَب اب�����ٌن ب��ج��دِّ
ُي���ط���اع���ُن اخل����ي����َل ش�������زرًا وال���ق���ن���ا ق��ص��ٌد
ظ���م���آن ت���ن���ه���ُل ب���ي���ُض اهلِ����ن����ِد م����ن دِم�����ِه
دري������ئ������ًة ل����س����ه����اِم ال������ق������وِم م��ه��ج��ت��ُه
ع��ط��ٍش م���ن  ق���اس���اه  م���ا  ��خ��ِر  ب��ال��صَّ إنَّ  ل���و 
��ت��ه ن���ف���ي ال������ف������داء ل�����ش�����اٍك ح������رَّ غ��لَّ
ي���ن���دُب���ُه ال����ق����ُدس  روُح  اجل���س���م  م�������وزُع 
وال����ش����م����ُس ط����ال����ع����ٌة ت���ب���ك���ي وغ���ائ���ب���ٌة
جت�����ري ع����ىل َص���������دِرِه َع��������دوًا خ���ي���وهُل���ُم
اء ُم����رشق����ٌة ت����ب����دو ل�����ه ط����ل����ع����ٌة غ����������رَّ
ط���ل���َع���تِ���ِه ق���ب���ل  م�����ن  ن�����اظ�����ٌر  رأى  ف�����ام 
س���ائ���رٌة ال����وح����يِّ  ب����ن����اُت  ���ب���اء  ال���سِّ ويف 
اين م��ط��ال��َع��ه��ا ي���س���ت���رشُف ال���ب���َل���د ال���������دَّ
ُح����َرق����ًا ق��ل��ب��ه��ا  اجل������وى يف  ن������اُر  ت����زي����ُد 
ف�����ال جت�������فُّ ب���ب���ح���ر ال������َوج������د ع����ربهُت����ا
وس����ي����ُد اخل����ل����ِق ي���ش���ك���و ث���ق���ل ج���ام���ع���ٍة
هت��ف��و ق���ل���وُب ال����ِع����دى م���ن ع��ظ��م ه��ي��ب��تِ��ِه
ِج�����دٌة وال  س���ق���ٌم  ب����أِس����ِه  م����ن  غ�����ضَّ  م����ا 

وس���ي���ِف���ِه ال����واك����ف����اِن اجل�������وُد وال���ع���ل���ُق
َف������َرُق ي���ل���وي هبِ�����م  ����رِب ال  ال����صَّ س����واب����َغ 
احل���َل���ُق ���ب���ا  ال���ضُّ وق������ِع  م����ن  ت���ط���اي���َر  إذا 
ض����ن����ٌك ع����واص����ف����ه ب������امل������وِت خت��ت��ف��ُق
ك����أنَّ ن��ق��َع امل���ذاك���ي ال�����ويشِّ وال�����رُق )2(
ت��ن��ف��ت��ُق ب���امل���س���ِك  ال����وغ����ى  أرَض  ك������أنَّ 
َع���َش���ق���وا م����ن  دون  ح����ل����وًا  امل���ن���ّي���ة  ُم������رُّ 
ُص���ِع���ق���وا ن�������وره  جت������ىّل  م�����ا  إذا  ح���ت���ى 
َن���ع���م، ب���ح���دِّ امل������وايض امل���ره���ف���ات ُس��ق��وا
م���الب���س���ًا ق����د َت�������وىّل ص���ب���َغ���ه���ا ال���َع���َل���ُق
َرَن��������ُق ص����ف����وه  وردًا  ����ة  امل����ن����يَّ ع�����ىل 
م���ك���ارم���ًا م���ن ش���ذاه���ا امل���س���ُك ُي��ن��َت��َش��ُق
ُم���رت���ف���ُق اخُل�����ل�����ِد  ج����ن����ان  يف  ب���بِ���رشه���م 
����ف����وَف ب���امض���ي���ِه وخي�����رتُق ي���ط���وي ال����صُّ
���ب���ا ف���َل���ُق وي���ف���ل���ُق اهل�������اَم رَضب�������ًا وال���ضُّ
ف���ي���س���ت���ه���لُّ هل������ا بِ�����������رشًا وَي����ع����ت����ن����ُق
ك�����أّن�����ه َغ�����������َرٌض ُي�����رم�����ى وُي����رت����ش����ُق
ك�������ادْت ل����ه ال���ص���خ���رُة ال����ص����اّمء ت��ن��ف��ل��ُق
وامل��������اُء ي���ل���م���ُع م���ن���ه ال�����ب�����ارُد ال����َغ����ِدُق
م����ع ُم���ن���َدف���ُق ش����ج����وًا ون������اظ������ُرُه ب����ال����دَّ
����ف����ُق وال����شَّ اإلرشاُق  ش���ه���د  ب����ه  دم�������ًا 
ك������أنَّ ص������دَر اهل������دى ل��ل��خ��ي��ِل ُم��س��َت��ب��ُق
رشُق م���ا  ب���ال���دِّ وش����ي����ٌب  ����ن����اِن  ال����سِّ ع����ىل 
ب��������درًا ل����ه م����ن أن����اب����ي����ِب ال���ق���ن���ا ُأف�����ُق
هب����ا امل����ط����يُّ وأدن��������ى َس�����رَيه�����ا ال���ُع���ن���ُق
وحي�����ش�����ُد ال���ب���ل���د ال����ن����ائ����ي ف��ي��ل��ت��ح��ُق
ب�������امء دم��������ٍع م�����ن اآلم�����������اِق ي����ن����َدف����ُق
احُل�������َرُق األدُم���������ِع  ب���ف���ي���ِض  ت����ب����وُخ  وال 
ت�����ن�����وُء دام������ي������ًة م�����ن مح���ل���ه���ا ال���ُع���ن���ُق
���ه���م ب���������روايس ح����ل����ِم����ِه َوثِ�����ق�����وا ل���ك���نَّ
ُخ���ُل���ُق ال�����رشى  ُأس������ِد  يف  ال���ش���ج���اع���َة  إنَّ 



حمرم احلرام 1439هـ الغا�ضرية 98

مع ركب التاريخ

• امحد املسعودي

حادثُة العقر يف كربالء

          ق��د يس��تغرُب البعُض من هذه التس��مية واقرتاهن��ا بمدينة كربالء املقّدس��ة، كوهنا مل تُعد 

دارجة بني أوساط املجتمع الكربالئي بل واإلسالمي  يف الوقت احلايل، وال خيفى أنَّ لكلِّ مدينة 

أس��امء خمتلفة، ومناطق تس��مى بمس��ميات عديدة قد يصمد بعضها ويس��تمر مع حياة تلك 

املدينة أو يضمحل لس��بب أو آلخر، وهذا ما حدث الس��م العقر يف كربالء، والعقر من القرى 

القديمة التي تقع شامل مرقد اإلمام احلسني –عليه السالم- وسميت هبذا االسم كوهنا ُعقرت 

يف جنوهبا بواس��طة هنر كري س��عدة وبني الفرات، وهناك رأٌي آخر يقول إنَّ العقَر يعني األوابد 

ُة مواضع، منها: عقر بابل  أو املكان املهجور أو القديم، وقال عنها ياقوت احلموي:" والعقر: عدَّ

قرب كربالء من الكوفة، وهي قرية يف الش��امل الغريب من الغارضية وبأطالهلا أثرياٌت مهمة وقد 

روي أن اإلمام احلس��ني � عليه الس��الم �، ملا انتهى إىل كربالء وأحاطت به خيُل عبيد اهلل بن زياد 

قال: ما اس��م تلك القرية؟ وأشار إىل العقر، فقيل له: اسمها العقر.  فقال: نعوذ باهلل من العقر! 

فام اسم هذه األرض التي نحن فيها؟ قالوا: كربالء، قال: أرض كرب وبالء". وهذا القول يتوافق 

ه تلٌّ منيٌّ عفى عليه  مع رأي الباحث جعفر اخللييل يف موسوعة العتبات املقّدسة وجاء فيه: أنَّ

الزمن يف مقاطعة الوند من ناحية احلسينية.  
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مهاًم  تارخييًا  حدثًا  العقر  شهدت 
سنة 102ه�  متثَّل بخروج يزيد بن 
املهلَّب بن أيب صفرة )ت 102ه�( 
أبوه  وك��ان  األم��وي،  احلكم  عىل 
املهلَّب أحد والة يزيد بن معاوية 
عىل خراسان وسجستان من بالد 
أحد  كونه  به  نصَّ وق��د  امل���رشق، 
فتوحات  يف  املشهورين  ال��ق��ادة 
املسلمني باملرشق وبعد وفاته سنة 
عىل  يزيد  توىل  م   704  / ه�   82
سليامن  من  بأمر  مكانه  خراسان 
س خيفًة  بن عبد امللك الذي توجَّ
من وجوده يف املرشق فيام بعد عىل 
الرغم من مواالته لبني أميَّة. وقد 
البرصي  احلسن  املوقف  هذا  ذكر 
عندما قام يزيد بن املهّلب بالثورة 
ضد بني أمّية قائاًل:" إنَّ هذا الذي 
نبّيه  وُسّنة  اهلل  كتاب  إىل  يدعوكم 
حمّمد -صىل اهلل عليه وسلم- وإىل 
يقتل  كان  الذي  هو  العمرين  ُسنة 
أمّية  بني  هوى  يف  باألمس  الناَس 
أحد  يف  له  أخ��رى  مقولة  "ويف 

يا  املهلب:"  اب��ن  منتقدًا  جمالسه 
عجبًا لفاسٍق من الفاسقني ومارٍق 
دهره  من  برهًة  غرب  املارقني  من 
هيتك هلل يف هؤالء القوم كلَّ حرمٍة 
ويركب له فيهم كلَّ معصية ويأكل 
ما أكلوا ويقتل من قتلوا حتى إذا 
قال  يتلمظها  ك��ان  ملاظة  منعوه 
ونصب  فاغضبوا  غضبان  هلل  أنا 
وتبَِعه رجراجة  ُخرق  عليها  قصبًا 

رعاع". 
بن  يزيد  بني  يدب  اخلالف  بدأ     
والسيام  األموية  والدولة  املهلب 
بن  يزيد  األموي  اخلليفة  عهد  يف 
عبد امللك سنة 101ه� / 723م، 
عىل  املهلب  بن  يزيد  استوىل  فقد 
البرصة ونصب عليها أخاه مروان 
إخوته  أوث��ق  وك��ان  املهلب  ب��ن 
األموية  ال��دول��ة  فقامت  ع��ن��ده، 
سنة  العراق  نحو  جيش  بتحريك 
102 ه� / 724م  فعسكر اجليُش 
يف منطقة العقر من أرض كربالء، 
مما دفع بيزيد بن املهلَّب أْن يستعدَّ 

عىل  العراق  أه��ل  نقمة  مستغاّلً 
األمويني جراء السياسات القاهرة 
الطف،  واقعة  منذ  اتبعوها  التي 
م��اّرًا  البرصة  من  جيشه  يف  فسار 
فحدثت  كربالء  باجتاه  بالكوفِة 
منطقة  يف  الطرفني  ب��ني  املعركة 
عن  أس��ف��رت  ك��رب��الء  م��ن  العقر 
املهلَّب  ب��ن  يزيد  جيش  هزيمة 
وأخيه حبيب ومقتلهام وكان ذلك 
تلك  إىل  أشار  . وقد  سنة 102ه� 
كربالء  يف  حدوثها  وأكد  الواقعة 
ياقوت احلموي يف معجم البلدان 
قتل  ك��ان  ما  ك��ان  حتى   ": قائاًل 
عنده يزيد بن املهلب بن أيب صفرة 
طاعة  خلع  وكان  سنة102ه�،  يف 
بني مروان ودعا إىل نفسه وأطاعه 
وف��ارس  واأله���واز  البرصة  أه��ُل 
وعرشين  مائة  يف  وخرج  وواسط 
امللك  عبد  بن  يزيد  له  فندب  ألفًا 
من  بالعقر  فوافقه  مسلمة  أخ��اه 
عن  احلرب  فأنجلت  بابل  أرض 

قتل يزيد بن املهلب " .
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مع ركب التاريخ

 )ملدينة كربالء املقّدسة )1869-1917م

املؤّسسات اإلدارية العثمانية يف 
األقضية والنواحي

كانت النظم اإلدارية التي وضعتها الدولة العثامنية لكربالء قد أخذت يف حساهبا أمهية 
املدينة املقّدس��ة والعمل عىل حفظ األمن واالستقرار وتقوية املؤّسسات احلكومية فيها 
ة معارضة قد تتواجد داخلها وهُتدد املصالح العثامنية، فكانت أهم املؤّسس��ات  ومنع أيَّ

واملواقع اإلدارية  يف األقضية والنواحي التابعة لسنجق كربالء هي:

• م. د. عالء عباس نعمة الصايف

منص��ب  وه��و  القائممق��ام:   -1

مس��ؤول الوح��دة اإلداري��ة التابعة 

ب�)القض��اء(  املعروف��ة  للس��نجق 

ويك��ون تعيين��ه م��ن قب��ل احلكومة 

املركزية، ويتم ترقيته أحياناً إىل رتبة 

مري م��ريان )أم��ري أم��راء(، وكانت 

أبرز مهامه هي النظر يف أمور امللكية 

واملالي��ة، فضالً عن توليه إمرة القّوة 

واإلرشاف  )اجلندرم��ة(  الضبطي��ة 

ع��ىل انتخ��اب مدي��ري النواح��ي، 

املالي��ة،  ال��واردات  وحتصي��ل 

واس��تيفاء املص�روف��ات يف قضائه، 

وكان مرجع��ه متص�رف الس��نجق، 

احلكومي��ة  اإلدارة  حاول��ت  وق��د 

يف والية بغ��داد ع��ام 1878م رفع 

كف��اءة قائممقام��ي األقضي��ة ع��ن 

طريق إخضاعهم المتحان لكشف 

م��دى كفاءهت��م بالعم��ل احلكومي 

ث��ّم إبقاء من يصلح منه��م للوظيفة 

وتنحي��ة من مل يكن مؤه��الً هلا، ويف 

بداي��ة القرن العش���رين ظه��ر عدٌد 

م��ن القائممقامني الذين اس��تمروا 

يف مواقعه��م الوظيفي��ة م��دة طويلة 

نس��بياً مثل راش��د باش��ا الذي توىّل 

قائممقامية قضاء النجف مدة مخس 

ك��ام   ،)1905-1900( س��نوات 

برز ع��دٌد من العراقيني ممن ش��غلوا 

املنصب يف هناية احلكم العثامين، لعل 

م��ن أمههم ناجي الس��ويدي لقضاء 

النج��ف ع��ام 1911 واهلندية عام 
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1913، وقد س��اهم ذلك يف تقليل 

الكثري من املش��اكل والصعوبات يف 

هذه األقضي��ة كون العراقيني أقرب 

إىل أه��ل املنطق��ة م��ن حي��ث اللغة 

والع��ادات والتقاليد وأكث��ر إدراكاً 

ومتطلباهتم  وأوضاعهم  ملش��اكلهم 

القائممقام��ني  م��ن  الض�روري��ة 

األت��راك، ك��ام ت��وىّل بعض ش��يوخ 

القائممقام  العراقية موقع  العش��ائر 

يف بع��ض األقضي��ة مث��ل )فهد بگ 

اهلذال( شيخ قبيلة عنزة البدوية عىل 

قضاء الرزازة التابع لسنجق كربالء 

عام 1875م وكان هدف العثامنيني 

ض��امن األم��ن واالس��تقرار يف هذه 

املنطقة، كام كانت أغلب املؤسسات 

مل��ا  القض��اء مش��اهبة  املوج��ودة يف 

ُوج��دت يف الس��نجق، ف��كان هناك 

إلج��راء  وآخ��ر  للاملي��ة  موظ��ف 

املراسالت الرس��مية وحفظها وهم 

ضم��ن ال��كادر اإلداري الدائ��م يف 

جمل��س القضاء فض��الً عن موظفني 

آخرين.

2- مدير الناحية: وكان يتوىّل رئاسة 

اجله��از اإلداري يف الوحدة املس��امة 

التابعة للوحدة اإلدارية  ب�)الناحية( 

األك��رب )القض��اء(، ويك��ون تعيينه 

من قب��ل وايل بغ��داد بع��د مصادقة 

نظارة الداخلية يف احلكومة العثامنية 

الش���روط  أه��م  وم��ن  املركزي��ة، 

الواج��ب توافرها يف َم��ْن يتوىل هذا 

املنص��ب ه��ي أن ال يك��ون حمكومًا 

بجناية، وله إمل��اٌم بالقراءة والكتابة، 

وعم��ره يتج��اوز س��ن العش���رين، 

ومعروف بُحسن السرية والسلوك.

أع��امل مدي��ر  أه��م  كان��ت           

الناحي��ة الرس��مية تتمث��ل يف نش���ر 

تس��ري  الت��ي  واألنظم��ة  القوان��ني 

عليه��ا الدول��ة، وإع��الن األوام��ر 

الرس��مية ع��ىل املواطنني، وإرس��ال 

قيود الوالدات والوفي��ات والَوَرثة 

إرس��ال  ع��ن  فض��الً  الغائب��ني، 

املبال��غ املالية املس��تحصلة إىل مركز 

التحقيق��ات  وإج��راء  القض��اء، 

األولي��ة للجناي��ات وإخب��ار مركز 

مدي��ر  ي��رتأس  ك��ام  هب��ا،  القض��اء 

الدعاوى االعتيادية  الناحية جمالس 

ويبلغ قراراهت��ا إىل القائممقام وهو 

مس��ؤول ع��ن األم��ن والقان��ون يف 

ناحيت��ه، ومنعاً الس��تغالل س��لطته 

ض��د مصال��ح املواطن��ني والدول��ة 

نص القانون ع��ىل منع مدير الناحية 

من التوقيع عىل أيِّ ج��زاٍء قد ُيتَّخذ 

بحق ش��خص مع��ني أو التدخل يف 

ش��ؤون املواق��ع اإلداري��ة األخرى 

اخلارج��ة عن س��لطته وصالحياته، 

وكام هو احل��ال يف القضاء فقد توىل 

بع��ض العراقي��ني إدارة ع��دد م��ن 

النواح��ي التابع��ة لس��نجق كربالء، 

ومنه��م ع��ىل س��بيل املث��ال )حممود 

مدي��ر  كان  ال��ذي  الربيع��ي(  ب��ك 

الس��نوات  خ��الل  الكوف��ة  ناحي��ة 

ب��ك  وأمح��د  )1898م-1901م( 

)1903م-1905م(،  الش��اوي 

وارتب��ط بمدي��ر الناحي��ة ع��دٌد من 

املوظف��ني أمهه��م )كات��ب الناحية( 

املسؤول عن إنجاز الكتب الرسمية 

وحفظ سجالت الناحية وأوراقها، 

وكذلك)مأموري الدوائر الرسمية(

الذي��ن كانوا مس��ؤولني ع��ن دوائر 

الربيد وال��ربق والنفوس والگمرك 

واحلج��ر الصح��ي، فض��الً ع��ن ما 

كان ُيع��رف ب�)جملس إدارة الناحية( 

ن من رئيس��ه مدير الناحية مع  املكوَّ

عضوية أربعة أفراد عن كل قرية.
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ضيف الغاضرية

أفنى س��ني ش��بابه يف تربية وتعليم براعم مدينته املقّدسة، 
حتى جع��ل منهم قادًة يف ميادين احلياة، هو ذلك الش��اب 
ال��دؤوب يف عمل��ه املتفاين يف خدمت��ه، كان يقيض هناره بني 
تالمي��ذه الذين أحبهم وأحبوه، فام أن ينقيض دوام الصباح، 
حت��ى يعود إىل تالميذ ينتظرونه يف دوام املس��اء، ال حيس��ب 
الساعات وهو ينتقل من صفٍّ إىل آخر ومن رَْحَلٍة إىل أخرى 
م هذا ويبتس��ُم لذاك، مّهه أْن يؤدي ما حيمله من رس��الٍة  يعلِّ
س��اميٍة بصدٍق وأمانٍة وإخالص، فقد تص��ّدى طوعًا للقيام 
هبذه املهّمة التي ما زال حيمُل من ذكرياهِتا ما حدا بالغارضية 

إىل حماورته الستنطاق تلك الذاكرة التي تكتنز بالفرائد.

األستاذ الفاضل
 السيد ثابت آل ضياء الدين يف

ضيافة الغاضرية

حاوره: عيل باسم
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الغارضية: بطاقتكم الشخصية؟

       ثابت جواد حمّمد ضياء الدين، 
م��ن موالي��د حمل��ة باب بغ��داد يف 
مدينة كربالء املقّدسة عام  1938م. 
أنتم��ي إىل أرسة آل ضي��اء الدي��ن 
الت��ي تش���رّفت بس��دانة الروضة 
العباس��ية املقّدس��ة م��ا يقرب من 
الس��ّيد  كان  وق��د  س��نة،   180
��ى الكلي��دار ضم��ن م��ن  مرتض�
تش���رّف هبذه املهّمة، وهو أّول من 
أّسس إس��الة املاء يف مدينة كربالء 
املقّدس��ة يف منطقة باب بغداد ويف 
بس��اتني ض��وي حتديدًا ث��ّم أعقبه 
ولده الس��ّيد حس��ن الكليدار، ثّم 
أعقبه ولده السّيد بدري الكيلدار، 
وبعد وف��اة الس��ّيد ب��دري أصبح 
الس��ّيد حسني الس��ّيد مهدي هو 
س��ادن الروض��ة العباس��ية، وه��و 
آخر ش��خص م��ن عائلتنا تس��ّنم 
هذا املنصب املش�رف، حيث ُعزل 
وُس��جن بعد االنتفاضة الشعبانية 
املبارك��ة بع��د أن اهتم��ه البعثيون 

بمساعدة املنتفضني.

الغارضية: أي��ن تلقيتم تعليمكم، 
ومن هم أبرز أساتذتكم؟ 

          دخل��ُت مدرس��ة اهلاش��مية 
االبتدائي��ة التي تق��ع يف حملة باب 
وكان  منه��ا،  وخترج��ت  بغ��داد 
مديره��ا آن��ذاك األس��تاذ صاحب 
حس��ون الوكيل. أكملت دراستي 
حت��ى خترج��ُت م��ن دار املعلمني 
وه��ي  1959م،  ع��ام  كرب��الء  يف 
الدورة األوىل الت��ي تتخرج من دار 
املعلمني يف حمافظة كربالء، بعدها 
ن��ُت معل��اًم مل��ادة االجتامعيات  عّي
يف  الواقع��ة  الس��بط  مدرس��ة  يف  
ملحة باب السالملة يف نفس العام 
1959م حيث كان دوامي صباحًا 

ومساًء.

األّول  الص��ف  يف  أس��اتذتنا  م��ن 
االبتدائ��ي املرح��وم األس��تاذ عب��د 
الوهاب قنديل الذي كان يدرِّس��نا 
يف ذلك الوقت الق��راءة اخللدونية 
واحلس��اب، وكان يطل��ب من��ا يف 
درس احلس��اب أْن نجل��ب معن��ا 
إىل الص��ف احلمص امللوَّن، حيث 
كنا نستعمله كوس��يلة إيضاح يف 
عملية اجلمع والطرح والقس��مة، 
وم��ن املعلم��ني الذي��ن تتلم��ذُت 
عليه��م: حمّم��د عيل الع��واد، عبد 

الرس��ول قنديل، غازي أبو احلب، 
عيل املؤذن، وجعفر الش���رويف، أّما 
زمالئ��ي يف الدراس��ة فأذكر منهم:  
عب��د ع��يل اهل��ر، صاح��ب احليل، 
حس��ن س��عيد املوس��وي، عدنان 

غريب، عامر الص�ّراف وغريهم.

اصطح��ب  ع��ام  كل   يف  كن��ت   
التالمي��ذ بس��فرة مدرس��ية خارج 
ليل��ة  ��ي  نقض� وكن��ا  املحافظ��ة، 
هن��اك، كان��ت إحداه��ا إىل مدينة 
الديواني��ة، وأخرى إىل دياىل، وثالثة 
إىل صالح الدي��ن وغريها من مدن 
العراق اجلميلة، لقد كان التالميذ 
يتعرف��ون ع��ن كث��ب ع��ىل مع��امل 
هذه املدن واملس��افة التي تفصلها 
ع��ن جاراهت��ا م��ن امل��دن األخرى، 
ليك��ون لدهي��م تص��ّور ت��ام ع��ن 
بلده��م وأرضه��م التي يعيش��ون 
رابط��ًا  لدهي��م  ولنخل��ق  عليه��ا، 
قوي��ًا بحضارهت��م وإرثه��م الثقايف 
و الفك��ري االجتامع��ي. فق��د كان 
م ش���رحًا للتالميذ  كل أس��تاذ يقدِّ
يف جم��ال اختصاص��ه. وم��ن هؤالء 
األس��اتذة: حمّمد ش��ّبوط، حس��ن 
الص��ايف، ع��يل زيني، ج��واد كاظم 
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ه��ادي   ، احل��داد  س��ليم  اجل��واد، 
السداوي، حمّمد النقيب.  

الغارضية: كيف كانت معامل املدينة 
القديمة آنذاك؟ 

         كان��ت مدين��ة كربالء صغرية 
يف مس��احتها، حيث تبدأ من هنر 
احلس��ينية يف ب��اب بغ��داد ش��اماًل 
العاّم��ة  احلديق��ة  عن��د  وتنته��ي 
املجاورة للمحكم��ة حاليًا جنوباً، 
وم��ن الغ��رب املخي��م احلس��يني 
نش��أت  الت��ي  الس��عدية  وحمّل��ة 
يف بداي��ة اخلمس��ينيات، و رشق��ًا 
تصل إىل ب��اب طويريج ومرقد ابن 
احلم��زة. أّما الش��وارع الرئيس��ة يف 
ذلك الوقت هي ش��ارع قبلة اإلمام 
الس��الم- وشارع  احلس��ني -عليه 
قبل��ة أيب الفضل العب��اس -عليه 
السالم- وش��ارع عيل األكرب-عليه 
الس��الم-  ال��ذي يتوس��ط املدين��ة 
ويرب��ط احلرمني الرشيف��ني وكانت 
أي��ام  يف  تزدح��م  الش��وارع  ه��ذه 

الزيارات ويف ليلة اجلمعة. 

الغارضي��ة: ماهي أش��هر العادات 
والتقالي��د التي متيزت هب��ا املدينة 

آنذاك؟ 

       هن��اك كث��رٌي م��ن الع��ادات و 
التقالي��د املوروثة الت��ي كانت متيز 
املدين��ة عن غريها منه��ا ما خيتص 
بش��هر رمض��ان املب��ارك  فقد كان 
األه��ايل يذهب��ون لزي��ارة املرقدين 
املقّدس��ني بع��د اإلفط��ار م��ن كل 
ي��وم تقريب��اً. أّم��ا املس��حرايت فقد 
كان ي��دور بني البي��وت ويف األزقة 
أّم��ا  س��حور(.  )س��حور،  وين��ادي 
مراس��يم عاش��وراء فه��ي اتش��اح 
املدين��ة بالس��واد م��ن الي��وم األّول 
من ش��هر حم��رّم احلرام واالش��رتاك 
يف كل  مواك��ب الع��زاء احلس��يني 
وكاًل ضم��ن حمّلت��ه أو طرفه حتى 
يش��رتك  حي��ث  الع��ارش  الي��وم 
اجلمي��ع يف ركض��ة طويريج.  ومن 
التقالي��د الت��ي  كان��ت يف كربالء 
زّفة ختان األطف��ال، حيث يلبس 
الطف��ل وزمالؤه املالب��س اجلديدة 
ذات األل��وان الزاهي��ة ويتجول��ون 
يف ش��وارع املدينة وأخ��ريًا يذهبون 
إىل بي��ت الطف��ل املخت��ون لتناول 
األه��ايل ويف  كان  ك��ام  احللوي��ات. 
اليوم األخري من شهر صفر  يرمون 
األواين الفخارية يف األزقة لكس�رها 
وي��رددون عب��ارة )راح صف��ر جانه 

ربيع ي��ا حمّم��د ياش��فيع( ويعتقد 
األه��ايل إّن ك��ر األواين الفخاري��ة 
يدفع الرش عن البيوت وساكنيها.

وال أزال أتذكر اجللس��ات القرآنية 
التي كانت تقام يف صحن الروضة 
العباس��ية والت��ي ت��دار م��ن قبل 
الشيخ حممد حسني الكاتب واملال 
محود النجار -رمحهام اهلل- وكذلك 
مراس��يم عيدي الفطر واألضحى 
حي��ث كن��ا نلبس مالب��س العيد 
اجلدي��دة ونذه��ب إىل منطقة باب 
بغ��داد واملخي��م ونرك��ب العربات 
التي جترها اخلي��ول لتطوف بنا يف 

شوارع املدينة.

الت��ي  السياس��ية  األح��داث  أّم��ا 
خ��روج  ه��ي  جي��دًا  أتذكره��ا 
مظاه��رات يف كربالء ضد احلكومة 
يف  آن��ذاك  وكن��ت  1952م  ع��ام 
االبتدائ��ي،  الس��ادس  الص��ف 
املظاه��رات متجهة  ب��دأت  حيث 
إىل داخل املدين��ة فتمركزت قوات 
الش���رطة يف س��احة ع��يل األكرب-

عليه السالم- الواقعة بني احلرمني 
الش���ريفني، ومتّكن املتظاهرون من 
إحراق سيارة للش�رطة، لذا أخذت 
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الش�رطة تطلق الرصاص عشوائيًا 
فأصيب أحد أصدقائي وهو عزي 
الوه��اب آل طعم��ة برصاص��ة يف 
س��اقه وبس���رعة تّم نقل��ه إىل بيته 
حتى ال يقبض عليه رجال األمن.

ذكرياتكم عن  ماه��ي  الغارضي��ة: 
االنتفاضة الشعبانية املباركة؟ 

        ذكريات االنتفاضة الش��عبانية 
منها مفرح��ة ومنها حمزن��ة، املفرح 
فيها أهّنا أثبتت للطاغية بأّن أهايل 
مدينة كربالء قد وقفوا وقفة الرجال 
الشجعان أمام قوات الطاغية ملدة 
، فقد كانت وقفة  ثالثة عرش يوم��اً

الصمود والتحدي والتضحية. 

واملحزن فيها ما تعرضت له املدينة 

املقّدس��تان  والروضت��ان  عموم��ًا 
خصوص��ًا من قصف ش��ديد وقع 
م��ن جرائ��ه الكثري م��ن الضحايا 
ونتيجة هذا اهلج��وم اهلمجي عىل 
املدينة تّم إلق��اء القبض عىل كثري 
من الش��باب وإيداعهم الس��جون 
ثّم قتلهم. وبالنس��بة  يل شخصيًا 
فقدت عائلتي ملدة عش�رة أيام، ال 
أعرف مصريهم ه��ل هم أحياء أم 
أم��وات، وبعد أن ه��دأت األوضاع 
تبنّي أهّن��م كانوا متخف��ني باملقربة 
طري��ق  ع��ىل  الدواج��ن  وحق��ول 

كربالء �� النجف.

الغارضية: حدثونا ع��ن هواياتكم 
واهتامماتكم؟ 

هوايتي األوىل هي مطالعة الكتب 
والثقافي��ة،  واالجتامعي��ة  الديني��ة 
ومؤلف��ات الدكت��ور ع��يل الوردي، 
وكذل��ك متابع��ة م��ا يص��در عن 
العتبتني املقّدس��تني م��ن مؤّلفات 
جمّل��ة  وخاص��ًة  قّيم��ة  ت  وجم��الّ
الغارضية وأرشيف حضارة كربالء 
ع��ن  وأّم��ا  الروضت��ني.  وص��دى 
هوايتي األخرى هي السفر حيث 
وال  دول��ًة   )15( اآلن  وحل��د  زرت 
زل��ت أح��اول أن أزور دواًل أخرى، 
وكذلك من هوايايت حفظ وتدوين 
ال��رتاث الكربالئي خوفًا عليه من 

الضياع و التحريف.

الغارضية: كلمة أخرية؟ 

 أوجه كلمتي األخرية إىل املسلمني 
كاف��ة وأدعوه��م للتوّح��د إلع��الء 
كلمة اإلس��الم وللقض��اء عىل كل 
من يرتّبص باملس��لمني، وش��كري 
ملجّل��ة الغارضي��ة الت��ي أتاحت يل 
فرصة احلديث عن ذكريات األمس 

اجلميل.        
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ملف العدد

تعدُّ عاشوراء وما متثله من ممارسات 
مظاهر  أهم  من  الراهن،  املنظور  يف 
ال��ع��ه��د ال��دي��م��ق��راط��ي ال��ع��راق��ي 
للجميع  ويتيح  يؤكد  الذي  اجلديد، 
الدينية  ال��ط��ق��وس  مم��ارس��ة  ح��ري��ة 
أهم  من  تعدُّ  كام  العقائد،  وحرية 
واإلجتامعية،  العقائدية  املامرسات 
العراقيني،  ب��ني  ح��ض��ورًا  وأكثرها 
زوال  بعد  ما  مرحلة  لت  شكَّ حيث 
الدكتاتورية، يف نيسان 2003 إنطالقة 
عن  يعربوا  كي  للعراقيني،  جديدة 
وظهور  ورصاحة  بوضوح  عقائدهم 
دون  ومن  التخّفي،  عن  بعيدًا  تام 
احلكومات  أو  السلطان  من  خوف، 

الغاشمة.
واملامرسات  الطقوس  تأدية  وباتت 
أم��رًا  انتامءاهتا،  بمختلف  الدينية 
العراقية،  املكونات  جلميع  متاحًا 
فيام  التقارب  عىل  مساعدًا  وعاماًل 
املشاركة  خ��الل  من  وذل��ك  بينها، 
املتبادلة بني هذه املكونات يف تأديتها.

وه��ك��ذا ع���ادت ع���اش���وراء وزي���ارة 
-عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  أربعينية 
ومكانتها  دوره��ا  لتأخَذ  ال��س��الم- 

تأريخ طويل، عىل  التي حتققت عرب 
املحموم  الطغاة  سعي  من  الرغم 
واملتواصل ملنعها، أو حموها كليًا من 
ذاكرة املسلمني، يف العراق وخارجه، 
االيامنية  بمامرساهتا  توهجت  وهكذا 
من جديد، لتسهم يف تشكيل الواقع 
العراقي اجلديد، وتضفي عليه طابعًا 
مع  التعامل  يف  ديمقراطياً،  متحررًا 

اجلوانب العقائدية وغريها.
وي��م��ك��ن ل��ل��م��راق��ب ال��دق��ي��ق، أن 
التي  الكبرية  االجيابية  النتائج  يقرأ 
للعراقيني  املامرسات  هذه  حققتها 
وهي  ال��واق��ع،  أرض  عىل  وغ��ريه��م، 
نموِّ  ت��دلُّ عىل  واض��ح��ة،  م��ؤرشات 
وازدهار حاالت التكافل، والتسامح، 
وازدهار  باآلخر،  والقبول  والتعاون، 
وحدة  توافر  مع  املجتمعي،  التنوع 
يعيشه  ال��ذي  احل��ارض  إزاء  املوقف، 
لبناء  اخلطى  حيّثون  وهم  العراقيون، 
دولتهم اجلديدة، القائمة عىل احلرية، 
االل��ت��زام  م��ع  وتوابعها،  وم��ف��رداهت��ا 
للجميع  حتفظ  التي  بالضوابط، 

حقوقهم وكراماهتم.

هيئة التحرير

تقديم..
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ْم إليه، تقدَّ
وُخْذ قَمرًا من َسنا ُمقلتيه

ْم إليه، تقدَّ
جاعِة بني َيديه، واستحم بنهِر الشَّ

، بويِّ وقرِّْب فؤاَدك من نبِضِه النَّ
ًا بِه ْق ملّي َوحدِّ

َسرتى أبَويه،
وسوَف ترى حتته األرَض َوهلى بِه

ُل من هلفٍة َقدميه، ُتقبِّ
وانظر ألكتاِفِه َسرتى

جوِم َخفقاِت النُّ
َوعبَء الرِّسالِة يزهو عىل َمنكبيْه

من ديوان )هواجس أصحاب احلسني( للشاعر عيل اإلمارة 



دعاء الإمام ال�سادق-عليه ال�سالم- لزوار 
الإمام احل�سني –عليه ال�سالم-

ع��ن معاوية ب��ن وهب، ع��ن اإلمام 
الصادق-علي��ه الس��الم- ق��ال: إنه 
–عليه الس��الم- كان يدع��و لزّوار 
اإلم��ام احلس��ني –علي��ه الس��الم- 
يقول: اللهّم يامن خّصنا بالكرامة، 
و وعدنا الش��فاعة، ومّحلنا الرس��الة 
وجعلنا ورثة األنبياء، وختم بنا األمم 
السالفة، وخّصنا بالوصّية، وأعطانا 
علم ما مىض وعلم ما بقي، وجعل 
أفئدة من الناس هتوي إلينا، اغفر يل 
وإلخواين ولزّوار قرب احلسني بن عيل 
صل��وات اهلل عليهام، الذي��ن أنفقوا 
أبداهن��م رغبًة  أمواهلم، وأش��خصوا 
يف برِّن��ا، وإجابًة منهم ألمرنا، وغيظًا 
أدخل��وه ع��ىل عدّون��ا، أرادوا بذلك 
رضوان��ك، فكافئهم عّنا بالرضوان، 
واكأه��م بالليل والنه��ار، واخلف 
اّلذي��ن  وأوالده��م  أهاليه��م  ع��ىل 
خّلفوا بأحسن اخللف، واصحبهم 
��ار عنيد، وكل  واكفه��م رشَّ كلَّ جّب
ضعيٍف من خلقك وش��ديد، ورّش 
ش��ياطني اإلن��ِس واجل��ّن، واعطهم 

أفض��ل م��ا أّملوامن��ك يف غربته��م 
عن أوطاهنم وما رث��روا عىل أبنائهم 

وأهاليهم وقراباهتم.
الله��ّم إنَّ أعداءنا عابوا عليهم عىل 
خروجه��م فل��م ينهه��م ذل��ك عن 
النهوض والش��خوص إلين��ا خالفًا 
منه��م عىل من خالفنا، فارحم تلك 
الوجوه اّلتي غرّيهتا الشمس وارحم 
تل��ك اخلدود اّلت��ي تقّلبت عىل قرب 
أيب عبد اهلل -عليه الس��الم- وارحم 
تل��ك األعني الت��ي ج��رت دموعها 
رمحًة لن��ا، وارحم تلك القلوب التي 
جزعت واحرتقت لن��ا، وارحم تلك 
الرصخ��ة التي كانت لن��ا، اللهمَّ إين 
اس��تودعك تل��ك األنف��س وتل��ك 
األبدان حتى ترّوهيم من احلوض يوم 

العطش.
فام زال صلوات اهلل عليه يدعو هبذا 
الدعاء وهو ساجد فلاّم انرصف قلت 
له: ُجعل��ت فداك ل��و أنَّ هذا الذي 
س��معته منك كان ملن ال يعرف اهلل 
لظننُت أنَّ النار ال تطعم منه ش��يئًا 

أبداً، واهلل لق��د متنيت أين كنُت زرته 
ومل أحج، فقال –عليه الس��الم- يل: 
ما أقرب��ك منه فام الذي يمنعك من 

زيارته؟
[ثم قال:]  ي��ا معاوية  ال تدْع ذلك، 
قل��ت: ُجعل��ت ف��داك فل��م أدِر أنَّ 
األمر يبلغ هذا كّله، فقال: يا معاوية 
وم��ن يدعو ل��زّواره يف الس��امء أكثر 
مّم��ن يدع��و هل��م يف األرض ال تدعه 
خلوف أحد، فم��ن تركه خلوف رأى 
��ى أّن ق��ربه كان  يف احل��رة م��ا يتمّن
بيده أما ترى أن يرى اهلل ش��خصك 
وس��وادك فيم��ن يدع��و له رس��ول 
اهلل وع��يل وفاطم��ة واألئمة-عليهم 
الس��الم- ؟ أما حت��ب أن تكون غدًا 
مّمن تصافح��ه املالئكة؟ أما حتب أن 
تك��ون غدًا فيمن ي��أيت وليس عليه 
ذن��ب فيتبع به؟ أما حت��ب أن تكون 
غدًا فيمن يصافح رس��ول اهلل-صىل 

اهلل عليه وآله وسّلم-
املصدر: ثواب األعامل، كامل الزيارة.
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البيت  أه��لَ  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ر  طهَّ
أصبحت  التي  أنفُسهم  فزكْت  تطهرياً، 
راضية  وه��ي  بارئها،  إىل  راجعة  مطمئنة 
البيت  أهِل  ومعرفة  رهبا.  هلا  أعدَّ  بام  مرضية 
للراحة  صاحبها  توصل  السالم-  -عليهم 
املكّلف  بحث  ومهام  للعبد،  املرجو  والكامل  األبدية 
عن حياة املعصومني -عليهم السالم- فلن حيصل 

إاّل قطرات من بحرهم الزاخر باملعرفة. 
العظامء  ه��ؤالء  من  واح��د  حياة  عىل  نقف  ونحن 
املعصومني، وهو اإلمام احلسني-عليه السالم- وحينام 
نتناول تلك الشخصية الفذة ومقامها العظيم، وهو 
الكريم  القرآن  تكّفل  التي  املطمئنة  بالنفس  ل  املتمثِّ
احلديث عنها يف آياٍت عدة من سورة الفجر. فاشارة 

 احلسنُي – عليه السالم- املصداُق 

الكامُل للنَّفِس املطمئنَّة
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م.د. زهراء رؤوف املوسوي



وتعاىل،  سبحانه  اهلل  من  شهادة  تعد  الكريم  القرآن 
بعد  وهل  شهادة،  من  تعاىل  اهلل  شهادة  بعد  وهل 
تزكيته من تزكية، فطوبى ملن له ذكر خالد، وحسن 

مآب، ورفيع مقام. 
  وعىل هذا األساس تناول مقالنا هذا موضوع )احلسني 
املطمئنة(   للنفس  الكامل  املصداق  السالم-  -عليه 
أبشع  ال��س��الم-  احلسني-عليه  االم��ام  ع��اش  فقد 
املصائب يف كربالء، ومل ينفك حلظة يف طلب املاء، مع 
أنه لو أراد املاء ألصبح العامل بأرسه هنرًا جيري، ولكن 
نفسه املطمئنة وروحه املطيعة تقتيض أن جتري مشيئة 

اهلل سبحانه وتعاىل.
ُة   ْطَمئِنَّ ْفُس امْلُ ُتَها النَّ قال تعاىل يف سورة الفجر: ﴿َيا أَيَّ
ِعَباِدي  يِف  َفاْدُخيِل  ًة   َمرِْضيَّ ًة  رَاِضَي ِك  رَبِّ إىل  ارِْجِعي 
تسكن  التي  هي  املطمئنة  والنفس  تِي﴾  َجنَّ َواْدُخيِل 
ال  عبدًا  نفسها  فرتى  به،  ريض  بام  وت��رىض  رهبا  إىل 
أو رضر  نفع  أو  أو رش  لنفسه شيئًا من خري  يملك 
ويرى الدنيا دار جماز، وما يستقبلها فيها من غنى أو 
اً، فال يدعوها  فقر أو أيِّ نفٍع ورض ابتالًء وامتحانًا إهلّي
عم عليها إىل الطغيان، واكثار الفساد والعلو  تواتر النِّ
الكفر  يف  والفقدان  الفقر  يوقعها  وال  واالستكبار، 
ال  العبودية  من  مستقر  يف  هي  بل  الشكر،  وت��رك 

تنحرف عن رصاطه املستقيم بإفراط أو تفريط.
يستلزم  رهبا  إىل  اطمئناهنا  ألن  بالراضية،  وتوصيفها 
تش�ريعاً،  به  أو حكم  تكويناً،  قّدر وقىض  بام  رضاها 
فال تسخطها سانحة، وال تزيغها معصية، وإذا ريض 
تعاىل  يسخطه  ال  إذ  منه،  الرَُّب  ريض  ه  ربِّ من  العبُد 

طريَق  لزم  فإذا  العبودية،  زي  من  العبد  خروج  إاّل 
قوله    عقب  ولذا  ربه،  رىض  ذلك  استوجب  العبودية 
ة ﴾ التي أضافها إىل نفسه،  ﴿راضية﴾ بقوله ﴿ مرضيَّ
حيث قال: ﴿ وادخيل جنتي ﴾ ومل تضف اجلنة إليه 
تعاىل إاّل يف هذه اآلية، وهي تدلُّ عىل ترشيف خاص، 

ومقاٍم خمصوٍص هلؤالء.
ويراد بالنفس هنا أيضاً: الروح اإلنسانية، و"املطمئنة 
"إشارة إىل االطمئنان احلاصل من اإليامن بداللة اآلية 
ْم  ِذيَن آَمُنوا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوهُبُ 28 ( من سورة الرعد ﴿الَّ
ويعود  اْلُقُلوُب﴾  َتْطَمئِنُّ  اهللِ  بِِذْكِر  أاَل  اهللِ  بِِذْكِر 
اطمئنان النفس الطمئناهنا بالوعود اإلهلية من جهة، 
والطمئناهنا ملا اختارت من طريق، وهي مطمئنة  يف 
عند  ومطمئنة  أدبرت  أم  عليها  أقبلت  سواء  الدنيا، 

أهوال حوادث يوم القيامة الرهيبة أيضاً.
–عليه السالم- حول  و يف رواية عن اإلمام الصادق 

نزول اآليات األخرية يف سورة الفجر: 
ًة  راِضَي ِك  رَبِّ إىِل  ارِْجِعي  ُة  ْطَمئِنَّ امْلُ ْفُس  النَّ ُتَها  أَيَّ ﴿يا 
سورة   ﴾ تِي  َجنَّ َواْدُخ��يلِ  ِعباِدي  يِف  َفاْدُخيِل  ًة  َمرِْضيَّ
الرشيفة  اآليات  هذه  إن    30-29-28-27 الفجر/ 
وهذا  السالم-  احلسني–عليه  جده  حق  يف  نزلت 
احلديث ال ينايف عمومية اآلية وشموهلا، إنام هو لبيان 
اإلمام  اآلية، وهو  األتم هلذه  الفرد األكمل واملصداق 
احلسني  بسورة  الفجر  سورة  تسمى  لذلك  احلسني، 

–عليه السالم-.
وهناك روايات أخرى قالت بأنَّ الذي يداوم عىل قراءة 
الواجبة واملستحبة سيحرش  الصالة  السورة يف  هذه 

111الغا�ضريةحمرم احلرام  1439هـ



مع احلسني –عليه السالم-
أكرب  صاحب  السالم-  –عليه  احلسني  اإلم��ام  إّن 
دها  قد جسَّ الوجود،  عرفانية عملية عرفها  ملحمة 
من  لغريك  أيكون  يقول)  حيث  كربالء،  أرض  يف 
لك؟  املظهر  هو  يكون  حتى  لك  ليس  ما  الظهور 
متى غبَت حتى حتتاَج إىل دليٍل يدلُّ عليك؟ ومتى 
إليك،  توصل  التي  هي  اآلث��ار  تكون  حتى  بعدَت 
الوقوف  نودُّ  عميت عني ال تراك عليها رقيبا( وهنا 
عند كلمته -عليه السالم- األخرية )عميت عني ال 
النكات واللطائف  تراك عليها رقيبا ( إلثارة بعض 

املهمة والنافعة يف املقام:
مل  هذه  مقولته  يف  السالم-  –عليه  احلسني  اإلمام  إّن 
يَر اهلل تعاىل،  بالعمى عىل من مل  الدعاء  يكن بصدد 
عمى  عن  اإلخبار  بصدد  السالم-  -عليه  كان  ام  وإنَّ
العيون التي ال ترى إاّل اهلل سبحانه، وإاّل فإّنه - عليه 
السالم - يعلم حّقًا إنَّ الذي ال يرى اهلل تعاىل عينه 
عمياء، فال معنى للدعاء عليه ألنه حتصيل حاصل، 
ال  اإلخبار  بصدد   - السالم  عليه   - كان  ولذلك 

اإلنشاء.
ال  البصرية  أعمى  هو  املقام  يف  األعمى  فإن  ولذلك 
قوله  يف  ذكره  جل  املوىل  إليه  أشار  ما  وهذا  البرص، 
ْم ُقُلوٌب  املبارك: ﴿ أ َفَلْم َيِسريُوا يِف األرض َفَتُكوَن هَلُ
َتْعَمى  اَل  ا  َ َفإهِنَّ ا  هِبَ ْسَمُعوَن  َي آذاٌن  أو  ا  هِبَ َيْعِقُلوَن 
ُدورِ﴾  الصُّ يِف  تِي  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمى  ولكن  األْبَصاُر 
مِلَ  رَبِّ  قاَل   ﴿ املبارك:  قوله  وأيضًا  احل��ج/46  سورة 
َأَتْتَك  َكذلَِك  قاَل  َبِصريًا  ُكْنُت  َوَقْد  أَْعمى  َحرَشَْتنِي 

ْوَم ُتْنسى﴾ سورة طه/125- َي ِسيَتها َوَكذلَِك اْل آياُتنا َفَن
126. إنَّ اإلنسان  األُخروي يأخذ صورته الباطنية ال 
البصرية  أعمى  كان  إنه  وحيث  الدنيا،  يف  الظاهرية 

فكذلك حيرش.
َواْلَبِصريُ﴾  ْسَتوِي األْعَمى  َي َوَما  وهكذا قال تعاىل: ﴿ 
واإلبصار  العمى  به  يراد  ال  فإنه   .19 فاطر/  سورة 
الظاهريان، بل يراد إبصار احلق. إنَّ املصداق األكمل 
السالم-  احلسني-عليه  لإمام  املطمئنة  للنفس 
أخذنا  إذا  نستجليه  أن  بمقدورنا  تعاىل  باهلل  وعالقته 
-صىل  ال��رس��ول  تعاهده  قد  كونه  اإلعتبار  بنظر 
والفكري  الروحي  باإلنشاء  وسّلم-   وآله  عليه  اهلل 
السالم-  عليهام  والزهراء -  إىل جنب مع عيل  جنبًا 
لتحديد إطار شخصيته ومسارها يف احلياة. فقد قيل 
له يومًا ما أعظم خوفك من ربك؟ فقال :) ال يأمن 
وكان   ) الدنيا  يف  اهلل  خاف  من  إاّل  القيامة  يوم  من 
-عليه السالم- إذا توضأ تغري لون وجهه، وارتعدت 
مفاصله، فقيل له يف ذلك ، فقال: ) حٌق ملن وقف بني 

يدي امللك اجلبار أن يصفر لونه وترتعد مفاصله(.
اإلم��ام  طلب  احل��رام  املحرم  من  العارش  ليلة  ويف 
احلسني -عليه السالم- من اجليش األموي أن يمهله 
الليلة  إّنا نريد أْن نصيلِّ لربنا  تلك العشية، قائاًل :) 
وتالوة  له  الصالَة  أحبُّ  أين  يعلم  فهو  ونستغفره، 
كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار( ويف أرهب الساعات 
من  العارش  هنار  يف  الظهر  صالة  حتني  وأحرجها، 
يوقفوا  أْن  املعتدين  من  احلسني  فيطلب  املحرم، 
عنهم الزحف حتى يصّلوا هلل تعاىل، إنَّ هذا السلوك 
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باهلل  احلسني  تربط  التي  العالقة  عمق  لنا  يعكس 
سبحانه، ومدى حب احلسني هلل تبارك وتعاىل.

ه تعاىل هبذا الدعاء) اللهمَّ ارزقنا الرغبة  وكان يدعو ربَّ
يف اآلخرة حتى أعرف صدق ذلك يف قلبي بالزهادة 
مني يف دنياي، اللهمَّ ارزقني برصًا يف أمر اآلخرة حتى 
خوفاً..  السيئات  من  وأفرَّ  شوقاً،  احلسنات  أطلَب 

يارب(.
أما املصداق األكمل للنفس املطمئنة لإمام احلسني 
اخلُلقي  اجلانب  إىل  ع  نتطلَّ فعندما  بالناس،  وعالقته 
من شخصية اإلمام احلسني -عليه السالم- نلمس 
باعتباره  قطاعتها  بمختلف  األمة  مع  تفاعله  مدى 
-عليه  احلسني  أنَّ  بحاٍل  نقصد  وال  املثىل،  قدوهتا 
السالم- يباين سواه من األئمة -عليهم السالم- يف 
طبيعة التفاعل مع اجلامهري فإنَّ لون التفاعل مع األمة 

حتددها  السالم-  -عليهم  لالئمة  بالنسبة  وطبيعته 
رسالة اهلل تعاىل والتي يمثل األئمة صورهتا التطبيقية 

يف دنيا الواقع .  
-عليه  احلسني  طلب  ك��ان  ما  عاشور  ليلة  ففي 
السالم- تأجيل قراره إىل يوم غد لغرض التفكري يف 
وحسب،  املوقف  وحساب  النتائج  تقويم  أو  األمر 
واضحًا  بدا  يشء  وكل  ذلك  من  تفرغ  قد  لعله  بل 
تكون  أن  الليلة  هذه  يف  أراد  إنام  أمامه،  ومشخصًا 
ليلة عبادة ودعاء، وليلة وداع ووصية، وليلة حديث 
ئه  لأهل واألصحاب واألحبة، فهو يدري ما كان خيّب
بعثه  حني  أخاه  خاطب  لذلك  القدر،  وحيويه  الغد 
استطعت  فإن  إليهم  ارجع   (: الثانية  املرة  يف  إليهم 
لعلنا  العشية  عّنا  وتدفعهم  غدوة  إىل  تؤخرهم  أْن 
نصيّل لربنا الليلة، وندعوه ونستغفره، فهو يعلم أين 

الدعاء  قد كنت أحّب الصالة له وتالوة كتابه وكثرة 
واالستغفار(.

حيث جّن الليل، وأرخى الصمت سدوله، وهدأ الطري 
– حممد  آل  إاّل  كلها  اخلالئق  جفون  ونامت  واهل��وام، 
عليهم السالم- وأنصارهم باتوا ليلتهم بني داٍع ومصلٍّ 
للقرآن ومستغفر يف األسحار، وبني موّدع وموص  وتاٍل 
النحل  ك��دويِّ  دويٌّ  هلم  فكان  ونسائه،  وأبنائه  بأهله 
وحركة واستعداد للقاء اهلل سبحانه، يصلحون سيوفهم 
وهييئون رماحهم، فباتوا تلك الليلة ضيوفًا يف أحضان 
وما  الكبري  احل��دث  ينتظر  أرق��ًا  التاريخ  وب��ات  كربالء 
يتمخض عنه ميالد الصباح، وباتت سيوفهم ورماحهم 

الدم  بمداد  التاريخ  صفحات  يف  لتخط  تتهيأ  أقالمًا 
املقدس أروع فصل كتب يف عمر اإلنسان.

فكان احلسني –عليه السالم- يودِّع أهله وأحبابه ويزور 
السّجاد وزينب وسكينة وليىل والرباب والباقر–عليهم 
السالم- ويويص آخر وصاياه ويعهد بآخر عهد له وقد 
شجرة  يسقي  أن  وقرر  هلل،  نفسه  وباع  للقدر  استسلم 
إىل  نظر  وملا  معاناته.  وفيض  دمه  بغزير  واإليامن  اهلدى 
كالطود  يزل  مل  وهو  طويالً،  به  وتأمل  الزاحف  اجليش 
الشامخ، قد اطمأنت نفسه وهانت دنيا الباطل يف عينه 

وتصاغر اجليش أمامه فكان وأصحابه كام قال فيهم:

������ِسل���ب���س���وا ال���ق���ل���وَب ع����ىل ال���������دروِع وأق���ب���ل���وا ي����ت����ه����اف����ت����وَن ع������ىل ذه�����������اِب األن������ُف
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فلم ترهبه كثرة اجليوش، ومل توهن عزيمته كثافة 
الصفاح واألسنة، بل أرشق من عليائه املتعال 

ورفع يدي الض�راعة واالبتهال إىل اهلل سبحانه 
وراح يناجيه:

هم أنت ثقتي يف كلِّ َكرب، وأنت رجائي يف كلِّ  )اللَّ
ة، وانَت يل يف كلِّ أمر نزل يب ثقةوعدة، كم من  ِشدَّ
همٍّ يضعُف فيه الفؤاد وتقلُّ فيه احليلة، وخيذل فيه 
وشكوته  بك  أنزلته  العدو،  فيه  ويشمت  الصديق 
ن سواك ففرجته وكشفته،  إليك رغبة مني إليك عمَّ
ومنتهى  حسنة  كلِّ  وصاحب  نعمة  كلِّ  ويلُّ  فأنت 

كلِّ رغبة(.
وحينام استوثق احلسني –عليه السالم- من أصحابه 
فيهم  وملس  الصادق،  الرسايل  الوعَي  منهم  وعلم 
م معهم بلغة الغيب بسابق علم  اإلرادة الثابتة، تكلَّ
ٍ من أبيه أو جده أو منهام معًا، أو النكشاف األمور 
الواحد  باحلرف  مجيعًا  هلم  فقال  معا،  هلام  أو  لديه، 
يبقى  وال  معي،  كلكم  وتقتلون   ، غدًا  ُأقتل  :)إين 
منكم إاّل ولدي عليًا زين العابدين، ألن اهلل مل يقطع 
احلسني– وأضاف   ) ثامنية  أئمة  أبو  وهو  منه  نسله 
عليه السالم- إىل هذا اإلخبار صيغة حقيقية أخرى 
هذا  وكان  بشهادهتم،  خالهلا  من  أنبأهم  جديدة 
القدر من الترصحيات بالشهادة مفعاًم بدالئل املصري 
املشرتك الواحد بينه وبني أهل بيته وأصحابه، وكان 
املناخ الروحي والتعبدي الذي عليه احلسني -عليه 
األولياء  لدى  الوضوح  بارز  معه  ومن  السالم- 
عمر  أصحاب  من  مجاعٌة  فتالوم  معًا،  واألع��داء 
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النفسية  املؤثرات  وشدة  األمر  جالء  بعد  سعد  بن 
عليهم وتراكم اهلواجس الالشعوري لدهيم فأمتروا 
-عليه  باحلسني  االلتحاق  وق���رروا  بينهم  ما  يف 
بن  عمر  عسكر  من  الليلة  تلك  يف  وعرب  السالم- 
اثنان وثالثون رجاًل إىل جهة احلسني -عليه  سعد 

السالم- فنالوا السعادة والشهادة.
خم اجلامهريي  احلسني ينفرد بالزَّ

احلسني-عليه  مع  وجتاوبه  التجمع  هذا  ومعنى 
ويستأثر  االجتامعي  باملناخ  ينفرد  أنه  السالم-  
وكانت  معه،  ألح��د  واليش  اجلامهريي  بالزخم 
واألم��ة  عليه،  مقترصة  ال��ث��وري  التحرك  عملية 
شدة  املؤرخون  ذكر  حتى  إليه،  ناظرة  بطالئعها 
فعبد  احلكم،  إىل  يسعون  ممن  اآلخرين  عىل  موقعه 
اهلل بن الزبري مثاًل مل يكن يشء أثقل عليه من مكان 
إىل  خروجه  من  إليه  أحب  وال  باحلجاز،  احلسني 
أنَّ  منه  وعلاًم  باحلجاز،  الوثوب  يف  طمعًا  العراق، 

ذلك ال يتم له إاّل بعد خروج احلسني منها. 
احلسني  اهلل  عبد  أيب  من  برزت  التي  الصفات  إنَّ 
البدنية،  الشجاعة  كربالء هي:  السالم- يف  -عليه 
قوة القلب، والشجاعة الروحية )املعنوية(، اإليامن 
التام والكامل باهلل تعاىل وبالنبي واإلسالم، الصرب 
املحافظة  والتسليم،  الرضا  العجيبان،  والتحمل 
عىل التعادل وموازنة احلركة واملواقف، وعدم بروز 
ع ال من ِقبله وال من ِقبل أصحابه،  أي موقف متس�رِّ
الكرم، النبل ، السامحة، التضحية، الفداء، واإليثار.

ذكرنا فيام سبق بعضًا من شذرات نفس موالنا أيب 
ونحن  املطمئنة  السالم-  –عليه  احلسني  اهلل  عبد 
نشعر بتقصرينا ألننا طرقنا بابًا عظيمة لسنا أهاًل يف 
–عليه السالم-  الولوج فيها، ولكن سيد الشهداء 
يقول يف ما جاء يف دعائه يوم عرفة يف تلك الصحراء 
:) إهلي من كانت حماسنه مساوئ فكيف ال تكون 
مساوئه مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف 
ال تكون دعاويه دعاوي( فنحن نرى اإلمام بعظم 
ويعرض  هلل  اخلضوع  يعيش  مقامه  ورفعه  منزلته 
نفٍس  من  النابعة  وحقائقه  الوجودية  ملحاسنه 
عقيدة  هي  وهذه  الشكل،  هبذا  تعاىل  باهلل  مطمئنة 
اإلمام الذي يرى نفسه حمتاجًا هلل وهذا مقام عظمة 
ذلة النفس أمام اهلل تعاىل، وهذه هي السرية التي قد 
سلطنا الضوء عىل بعض منها يف عالقته باهلل تعاىل 
لدين  نارصًا  كان  فمن  واملجتمع،  بالناس  وعالقته 
والقدوة  املريب  فهو  سبيله  يف  حماربًا  كان  ومن  اهلل 
طوال  للمخالفني  واهل��ادي  والناصح  للمؤمنني 
يف  اخلالق  عظم  يرى  فهو  الرشيفة،  حياته  سرية 
تعاىل  اهلل  ناجاه  فقد  عينه  يف  دونه  ما  فصغر  نفسه 
يف قرارة نفسه فاصبح يناجي هو ربه ) يامن أذاق 
متملقني،  يديه  بني  فقاموا  املؤانسة  حالوة  احباءه 
ويامن ألبس أولياءه مالبس هيبته فقاموا بني يديه 
مستغفرين( فاحلسني -عليه السالم- مظهر احلب 
والطاعة ومظهر العبودية الذي تعلمت منه البرشية 

معنى الرضا هلل ويف اهلل.
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عىل  والقدرة  القيادة،  يف  التمّكن   
فيهم،  والتاثري  الناس  شؤون  إدارة 
اخل��ارط��ة  يف  بامليسور  ليس  أم��ر 
إاّل  ال��ق��ادة،  أغلب  عند  الذهنية 
والبصرية  الرؤية  لديه  تساوت  من 
وماتعني  السلطة،  ماتعني  بمعرفة 
عىل  وال��ق��ي��م��وم��ة  آن،  يف  ال��ن��اس 
هنا  من  آخر،  آٍن  يف  الناس  مصائر 
القيادة  أول��وي��ات  يف  املبعث  ك��ان 
املهارات  بني  تكاملية  عالقة  هي 
وهو  اإلسالمي،  التصور  يف  والقيم 
��د يف ع��الم��ات اخل��ط��اب  م��ا جت��سَّ
السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  عند 
يف  ف��امل��رت��ك��زات  واض���ح،  بشكل 
املهارات الفكرية واإلنسانية والفنية 
من  القيم  منظومة  عن  تنفصل  ال 
العدالة والصدق والشجاعة واملحبة 
عنوانان  فهام  وغ��ريه��ا،  وال��وف��اء 

للتكامل يف نجاح مسؤولية القائد، 
من  السالم(  )عليه  اإلم��ام  فخروج 
يف  مهارة  إاّل  هو  ما  كربالء  إىل  مكة 
احلدث  إبعاد  تتوخى  التخطيط 
عىل  حفاظًا  اهلل  بيت  عن  املتوقع 
من  حيدث  قد  مّما  الكعبة  مركزية 
كشف  ع��ن  فضاًل  للدماء،  إث���ارة 
يف  ه��م  مّم��ن  واملخلصني  األت��ب��اع 
وحتريكًا  جدوى  أكثر  يكون  العراق 
وجدان  يف  مستقباًل  القضية  لتلك 
األمة .أما اإلدارة لأهل ولأصحاب 
باإلخبار  ت��ارة  فتجّلت  واألت��ب��اع 
واالستبشار ملا سيكون عليه املصري 
معسكره  يف  األدوار  وبتوزيع  ت��ارة، 
عىل  احل��ج��ج  يلقي  م��ن  وت��ق��دي��م 
األعداء تارة أخرى، وغري ذلك كثري.

نصوصه  خت���ُل  ف��ل��م  ال��ق��ي��م  أم���ا   
وطيدهتا  تركيز  من  السالم(  )عليه 

)قوموا  القائل:  فهو  النفوس،  يف 
الُب��دَّ  ال��ذي  امل��وت  إىل  اهلُل  رمحكم 
القوم  ُرُسل  السهام  هذه  فإن  منه، 
الشجاعة  بذلك روح  إليكم( معززًا 
سبيل  هو  املوت  وكأن  صحبه،  يف 
احلياة القادم، يقول العّقاد عن تلك 
من  اإلنسان  بني  يف  )ليس  القيمة: 
ما  عىل  أق��دم  ممن  قلبًا  أشجع  هو 

أ.م.د هادي شندوخ محيد

عليه  احلسني  اإلمام  عند  القيادة 
السالم من املهارات إىل القيم
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أقدم عليه احُلسني يف يوم عاشوراء(.
 ويف مقام الِعزَّة يؤسس اإلمام )عليه 
السالم( ملبدأ الكرامة، وهو املنطلق 
القائد كي  عليه  يعمل  الذي  األول 
خ تلك اجلذوة يف نفوس أتباعه  يرسِّ
باحلياة  وتسمو  النفوس  لتعلو 
)واهلل  السالم(:  )عليه  يقول:  األبّية، 
لو مل يكن يف الدنيا ملجأ وال مأوى 

ملا بايعت يزيد بن معاوية( فالتقنني 
ل  ليمثِّ الشخص  دائ���رة  يتجاوز 
ال  أن  جيب  ال��ذي  النوع  من  فضاًء 
يزيد  بخصال  يكون  ح��ني  يطاع 

وأوصافه.
القائد  عند  فتتجىل  احلكمة  أم��ا   
اهل���دف  إىل  ال��س��ري  ي��ك��ون  ح���ني 
يستشعره  ًا  جلّي واض��ح��ًا  املحدد 

القناعة  فتكون  به،  ويؤمنون  األتباع 
املرجو  لتحقيق  مدخاًل  بالقائد 
بدا  ما  وهو  إيعاز،  أو  أمر  كلِّ  من 
ل حركات اإلمام )عليه  واضحًا يف كِّ
خطاباته   فأغلب  وأقواله  السالم( 
يف  ألتباعه  رسمها  غايًة  تتوخى 
بصرية  عىل  يكونوا  كي  مسريهتم؛ 
يقول: )عليه  إليه،  فيام هم سائرون 
كتاب  إىل  أدعوكم  أن��ا   ( ال��س��الم(: 
نبيه -صىل اهلل عليه وآله  ة  اهلل وُسنَّ
وإنَّ  أميتت  قد  ة  الُسنَّ فإنَّ  وسلم- 
تستمعوا  وإن  أحييت،  قد  البدعة 
سبيل  أهِدكم  أمري  وتطيعوا  قويل 
إىل  تتسلُل  احلكمة  فهذه  الرشاد( 
لإنسان  أراده  فيام  القرآين  الَوعي 
نبيه  ��ة  وُس��نَّ اهلل  بكتاب  بااللتزام 
من  للحياة  تقويم  م��ن  فيهام  مل��ا 
بعدما  النبي  لُسنة  وإحياًء  جانب، 
والكفر  والتغيري  بالتعطيل  أميتت 
من  السالم(  )عليه  النبي  بوصايا 
أمهية  عىل  التأكيد  مع  آخر،  جانب 
الرئيس  ثنائيتي  يف  االتباع  حم��ور 
إىل  اجلادة  يرسم  فالقائد  واملرؤوس، 
اإلمام  ماتوخاه  وهو  الرشاد  سبيل 

)عليه السالم( تأكيًدا يف خطابه.
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م.د. حازم طارش حاتم

البشرية  التنمية  خصائص 
يف املسرية احلسينية
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طبيعي  امتداد  احلسينية  املسرية       
ينشدها  التي  االصطالحية  للحركة 
ْيَك  إَِل َأْنَزْلناُه  ﴿ِكتاٌب  الكريم  القرآن 
��ُل��امِت إىَِل  ��اَس ِم��َن ال��ظُّ لِ��ُت��ْخ��رَِج ال��نَّ
���ورِ﴾ إب��راه��ي��م/1، وحم���ور هذه  ال���نُّ
احل��رك��ة )اإلن��س��ان(؛ ألن )اإلن��س��ان( 
﴿َوَنْفٍس  والش�ر  اخلري  قوى  تتجاذبه 
َوَتْقواها  ُفُجورَها  َمها  َفأهَْلَ اها  َسوَّ َوما 
َمْن  خاَب  َوَق��ْد  اها   زَكَّ َمْن  أَْفَلَح  َقْد 

اها﴾الشمس/10-9-8-7. َدسَّ
الباعث األساس         فاإلصالح هو 
-عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  ح��رك��ة  يف 
بطراً،  وال  أرشًا  أخرْج  مل  )إين  السالم-: 
خرجت  وإن��ام  ظاملاً،  وال  مفسدًا  وال 
أريد  ج��ّدي،  أمة  يف  اإلص��الح  لطلب 
أن آمر باملعرف وأهنى عن املنكر، فمن 
باحلق،  أوىل  فاهلل  احلق،  بقبول  قبلني 
يقيض  حتى  أصرب  هذا  عيّل  رّد  ومن 
القوم باحلق، وهو خري  بيني وبني  اهلل 

احلاكمني(. 
       وأخذ يؤكد هذا اإلصالح وحموريته يف 
مسريته )إنام أدعوكم إىل سبيل الرشاد، 
فمن أطاعني كان من املرشدين، ومن 
عصاين كان من املهَلكني(. وهو بذلك 
يف  الرباين  اإلصالحي  االمتداد  يؤكد 
الرشاد(،  سبيل  إىل  )أدعوكم  مسريته، 

شّكلت  اإلص���الح  ه��ذا  وخصائص 
حماور جوهريًة يف التنمية.

1- قرآنية املسرية
حياكي  كوين  خطاب  القرآين  اخلطاب 
إيِنِّ  اُس  النَّ ا  َ أهَيُّ يا  ﴿ُقْل  مجيعًا  البرش 
األعراف/  يعاً..﴾  مَجِ ُكْم  ْي إَِل اهللِ  رَُسوُل 
طويل  خطاب  املسرية  وخطاب   ،158
مع اخلطاب القرآين، فقد ُنقل أّن اإلمام 
إىل  سار  ملّا  السالم-  -عليه  احلسني 
ُب  مكة، قال: ﴿َفَخرََج ِمْنها خائِفًا َيرَتَقَّ
امِلنَِي﴾  الظَّ اْلَقْوِم  ِمَن  نِي  َنجِّ رَبِّ  قاَل 
مكة  دخل  وعندما   ،21 الَقصص/ 
قاَل  َمْدَيَن  تِْلقاَء  َه  َتوَجَّ ��ا  ﴿َومَلَّ ق��ال: 
بِيلِ﴾  السَّ َسواَء  ِدَينِي  هَيْ أَْن  ريَبِّ  َعسى 

الَقصص /22.
اإلمام  حركة  ربط  هلا  املراد  واملقصدية 
احلسني -عليه السالم- بحركة النبي 
اإلصالحية؛  السالم-  -عليه  موسى 

ليتضح:
عىل  سار  اهلل-  -لعنه  يزيد  أّن  أوالً- 
الكريم  القرآن  بنّي  الذي  فرعون  هنج 

الكثري من مالحمه.
-عليه  احلسني  اإلم���ام  إنَّ  ث��ان��ي��اً-  
موسى  اهلل  نبي  هنج  يمثل  السالم- 
إىل  سعى  ال���ذي  ال��س��الم-  -عليه 
التغيري  ع��ل  ق���ادرة  شيعة  تكوين 

وقد  احلقيقي،  واإلص���الح  اجل���ذري 
ُعرف عن موسى -عليه السالم- أنه 
بداللة  املصلحني،  من  يكون  أن  أراد 
-عليه  أراد  ال��ذي  اإلرسائ��ي��يل  ق��ول 
السالم- نرصته﴿.. َوما ُترِيُد أَْن َتُكوَن 

ِمَن امْلُْصِلِحنَي﴾ الَقصص/19.
-عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  إّن  ث��ال��ث��اً: 
ال��س��الم- مل خي��رج ه��ارب��ًا م��ن اخلطر 
متنصاًل من املسؤولية، بل إنَّ هجرته 
كام  التغيري  طريق  يف  خطوة  هي  إنام 
السالم-  -عليه  موسى  خ��روج  كان 
املسرية  املتحقق يف  )الشمولية(  فمبدأ 
التنمية  يف  ع��ام  م��ب��دأ  احلسينية، 
حتقيق  تقتض�ي  ال��ت��ي  البش�رية 
ما  وهذا  كافة،  البرشية  االحتياجات 
لكلِّ  احلسينية  احلركة  صالح  يفر 
بحدود  تتقيد  مل  فهي  املصلحني، 

)الزمان واملكان( .
2- إنسانية املسرية 

   حركة اإلمام احلسني -عليه السالم- 
حركة إنسانية أراد فيها حتريك وجدان 
األمة التي غلب عليها اجلهل والظلم، 
ف��ق��ال -ع��ل��ي��ه ال���س���الم-: )أق��ررت��م 
اهلل  -صىل  بالرسول  وآمنتم  بالطاعة، 
زحفتم  إّنكم  ثم  وسلم-  وآل��ه  عليه 
لقد  قتلهم،  تريدون  وعرتته  ذريته  إىل 
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فأنساكم  الشيطان  عليكم  استحوذ 
وملا  لكم  ��ًا  ف��ت��ّب العظيم،  اهلل  ذك��ر 
تريدون، إنا هلل وإنا إليه راجعون، هؤالء 
للقوم  فُبعدًا  إيامهنم،  بعد  كفروا  قوم 
أنا،  من  انسبوين  الناس  أهيا  الظاملني، 
وعاتبوها،  أنفسكم،  إىل  ارجعوا  ثم 
وانتهاك  قتيل  لكم  حيل  هل  وانظروا 

حرمتي(؟
وصيه  وابن  نبيكم  بنت  ابن  ألسُت 
ب��اهلل،  امل��ؤم��ن��ني  وأول  ع��م��ه،  واب���ن 
عند  من  ج��اء  بام  برسوله  ق  وامل��ص��دِّ
عم  الشهداء  سيد  محزة  ليس  أَو  ربه، 
أو  الطيار عمي،  ليس جعفر  أَو  أيب، 
وألخي:  يل  اهلل  رسول  قول  يبلغكم  مل 

هذان سيدا شباب أهل اجلنة(؟!
)انسبوين  يف  الذاكرة  اسرتجاع  فحركة 
من أنا ؟(، وتوايل حركة االستفهامات 
التي متثل حضور أطراف احلوار وجهًا 
لوجه، فضاًل عن ذلك تقرير احلقائق 
وتوظيف  أذه���اهن���م،  يف  ال��واق��ع��ي��ة 
عن  املتواتر  الرشيف  النبوي  احلديث 
النبي -صىل اهلل عليه وآله-: )احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة(.
فاحلسني -عليه السالم- أراد أن خيُلق 
ي ومشاعره  جّوًا يثري فيه وجدان املتلقِّ
وعدوانه،  بغيه  عن  يعود  أن  عسى   ،

ويستذكر  اجلهل،  قيود  من  ويتحرر 
.) ( النبّي

و)الواقعية(  )االس��رتج��اع(  فمبادئ 
و)التقويم(  و)والتطبيق(  و)األخ��الق( 
بِيُّ  النَّ ��ا  َ أهَيُّ ﴿يا  قرآنية:  مفاهيم  هي 
َوَنِذيرًا  ّش�ِرًا  َب َوُم شاِهدًا  َأرَْسْلناَك  ا  إِنَّ
ُمنِرياً﴾  َورِساج��اً  بِإِْذنِِه  اهللِ  إىَِل  َوداِعيًا 
-عليه  واحلسني  األح���زال/46-45، 
ألن  املفاهيم؛  ه��ذه  د  جسَّ السالم- 
اإلنسان يف ميزان اإلسالم مركز الكون 
وحموره، فإذا صّح اإلنسان صّح الكون، 
وإذا فسد اإلنسان فسد الكون، وهذه 

املفاهيم معايري يف التنمية البرشية.
3-  ثوابت القيم يف املسرية 

      تسعى املسرية احلسينية إىل غرس 
من  األف��راد  نفوس  يف  الساموية  القيم 
االجتامعية(  )ال��ع��دال��ة  حتقيق  أج��ل 
بتطبيق قوانني السامء، ويف قبال ذلك 
واجلهل،  واجل��ور،  )الفساد،  قيم  نبذ 

...(، واالحتكام إىل العقل .
خطاب  يف  الساموية  القيم  فمن        
-عليه  ق��ول��ه  احل��س��ي��ن��ي��ة  امل��س��رية 
احلق،  بقبول  قبلني  فمن   ( السالم-: 
هذا  ع��يّل  رّد  وم��ن  باحلق،  أوىل  ف��اهلل 
أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم 
فاحلق،  احلاكمني(،  خري  وهو  باحلق، 

ساموية،  قيم  واحلاكمية،  وال��ص��رب، 
ج��اء هب��ا اخل��ط��اب م��ن أج��ل حتقيق 
يقع  حتى  التفاعل،  وإجياد  التواصل، 
املتلقي، وهذا  فتلزم احلجة عىل  األثر، 
السياق اإلقناعي زاد يف قوته توظيف 
ُيْؤِمُنوا  مَلْ  َوطائَِفٌة   ..﴿ القرآين  النص 
َوُهَو  َننا  ْي َب اهلُل  ُكَم  حَيْ ى  َحتَّ َفاْصرِبُوا 
يزيد  األع��راف/87،  احْلاِكِمنَي﴾  َخرْيُ 
وأثرًا  قوة  ويزيده  اخلطاب،  فاعلية  يف 

يف النفوس .
       ومن القيم التي كانت حمل الرفض 
والنبذ قوله -عليه السالم-: ) أال وإنَّ 
عي قد ركز بني اثنتني،  عي ابن الدَّ الدَّ
بني السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، 
واملؤمنون،  ورسوُله  لنا  ذلك  اهلل  يأبى 
وحجوٌر طابت وطهرت، وأنوٌف محّية، 
ونفوس أبّية، من أن نؤثر طاعة اللئام 

عىل مصارع الكرام(.
      فالقيم اهلابطة )الذل، طاعة غري 
ألهنا  احلسيني؛  اخلطاب  رفضها  اهلل(، 
قبل  من  والرضا  القبول  حملَّ  ليست 
)اهلل ورسوله واملؤمنني(، قال اهلل تعاىل: 
َولِْلُمْؤِمنِنَي  َولِرَُسولِِه  اْلِعزَُّة  ﴿...َوهللِ 
َي��ْع��َل��ُم��وَن﴾  ��ن��اِف��ِق��نَي ال  امْلُ َول��ِك��نَّ 

املنافقون/ 8.
بشدة  وناهضه  الرفض  ��د  أكَّ وقد       
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بقوله: )واهلل ال أعطيكم بيدي إعطاء 
وهذا  العبيد(،  إقرار  أقر  وال  الذليل، 
عالية،  حسينية  قيمة  يؤكد  الرفض 
والقوة،  والشجاعة،  )اإلرادة،  متثل 

والثبات عىل احلق(.
التي  اهلابطة  القيم  من  وكذلك        
)الغدر،  احلسيني  اخلطاب  رفضها 
ال��س��الم-:  -عليه  ق��ال  واخل��ي��ان��ة(، 
أحني  وَترَحاً،  اجلامعة  أيتها  لكم  ًا  )تّب
فأرصخناكم  واهل��ني،  استرصختمونا 
لنا  سيفًا  علينا  سللتم  موجفني، 
ن��ارًا  علينا  وحششتم  ايامنكم،  يف 

اقتدحناها عىل عدونا وعدوكم(.
منه  امل���راد  القيم  ه��ذه  وث��ب��ات         
ضبط احلركة البش�رية حتى ال تصل 
وتصوراهتا  وأفكارها  مشاعرها  يف 
واملجون  اهلوى  إىل  احليوية،  ونظمها 

واخلرافة.
بإبعاد  التنمية،  تتحقق  وهب��ذا        
اإلنسان عن كل ما من شأنه أن يفقده 
هويته اإلنسانية، ونقلها من حال إىل 

حال أحسن تليق بمقام اإلنسان .
4-  أيديولوجية املسرية

     املنظومة املعرفية للمسرية احلسينية 
اإلمام  بنيَّ  وقد  )ملكوتية(،  منظومة 
قبل  ذل��ك  ال��س��الم(  )عليه  احلسني 

هلل  )احلمُد  قال:  العراق،  إىل  خروجه 
وصىل  ب��اهلل،  إال  قوة  وال  اهلل،  شاء  ما 
ولد  عىل  املوت  ُخط  رسوله.  عىل  اهلل 
آدم خمط القالدة عىل جيد الفتاة، و ما 
أوهلنى إىل إساليف اشتياق يعقوب إىل 
يوسف، وخري يل مرصع أنا القيه، كأين 
الفلوات  عسالن  تقطعها  بأوصايل 
مني  فيمأن  وكربالء  النواويس  بني 
أكراشًا جوفًا وأجربة سغباً، ال حميص 
اهلل رضانا  بالقلم، رضا  يوم ُخط  عن 
البيت، نصرب عىل بالئه ويوفينا  أهل 
رسول  عن  تشذ  لن  الصابرين،  أجر 
حلمته،  وآل��ه-  عليه  اهلل  -ص��ىل  اهلل 
القدس  حظرية  يف  له  جمموعة  وهي 
تقّر هبم عيُنه وينجز هبم وعُده، و من 
عىل  نًا  وموطِّ مهجته،  فينا  باذاًل  كان 
فإنني  معنا،  فلريحل  نفسه  اهلل  لقاء 

راحٌل مصبحًا إن شاء اهلل تعاىل(.
يف  امللكويت  اجلانب  جتسد  وقد         
اشتياق  إىل أساليف  أوهلني  قوله: )وما 
اهلل  وقوله:)رضا  يوسف(،  إىل  يعقوب 
وّلد  التالزم  وهذا  البيت(  أهل  رضانا 
-عليه  احلسني  بني  وتتابعًا  تواصاًل 
-عليه  واحلسني  وأسالفه،  السالم- 
استحضار  ألن  قومه؛  مع  السالم- 
د  يولِّ امل��ت��الزم��ات  ه��ذه  واس��ت��دع��اء 

النهضوي،  املرشوع  تبني  يف  مقصدًا 
وهذا ما يربز نعي اإلمام احلسني نفسه 
يف بداية اخلطبة، ثم ينقل اخلطاب إىل 
فينا  باذاًل  كان  من  وأنصاره)  أتباعه 
نفسه،  اهلل  لقاء  عىل  وموطنًا  مهجته، 
مالمح  ترسم  وهنا  معنا(،  فلريحل 
مش�روعه  تبني  يف  الناجح  القائد 
التطبيقية  وإج��راءات��ه  اإلص��الح��ي، 
بذلك  وه��و  مسبقاً،  هل��ا  املخطط 
لأفراد  يمكن  بيئة  استحداث  يريد 
إمكانياهتم  كامل  تطوير  خالهلا  من 
حلاجاهتم  وفقًا  منتجة  حياة  وعيش 

ومصاحلهم(.
خيارات  نجد  تقّدم  ما  ضوء  يف        
تقوم  ألهنا  ومرشوطة؛  مقّيدة  اإلنسان 
تتغري  ال  ق��ارة،  وث��واب��ت  أس��س  عىل 
ُعرفت  ل��ذا  وامل��ك��ان؛  ال��زم��ان  بتغري 
التنمية البرشية بأهنا عملية ترمي إىل 
املش�روعة،  اإلنسان  خيارات  توسيع 
أجل  من  وإسنادها  قدراته  وتطوير 
استثامرها خدمة ملرشوع يكون رأسامله 
والغاية؛  الوسيلة  وه��و  اإلن��س��ان، 
وموضوعها  التنمية  جوهر  هو  ألنه 
وحمورها وهو رأسامل احلضارات. وهو 
احلسني-عليه  اإلم��ام  وأق��ّره  تبناه  ما 

السالم- يف هنضته املباركة.
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عىل مرِّ العص��ور كانت قوة األمم 
ال تقت��رص فق��ط ع��ىل م��ا متتلكه 
حكوماهتا م��ن قدرات عس��كرية 
جغرافي��ة  ومس��احة  وإقتصادي��ة 
وحجم سكاين، وإنام عىل ما يرتافق 
مع ه��ذه الق��درات م��ن مقوِّمات 
ثقافي��ة تربز قيمها، وأنامط حياهتا، 
اجلس��ور  مل��د  االس��تعداد  وم��دى 
االجتامعية م��ع غريها م��ن األمم؛ 
لتكون باملحصل��ة النهائية مؤهلة 
أن تصبح مث��ااًل تصبو إىل حماكاته 

الشعوب األخرى.
وزيارة األربعني واحدة من مؤرشات 
وتفاعله��ا  وتكاتفه��ا  األم��ة  ق��وة 
الدائ��م م��ع بعضه��ا م��ن جانب 
ومع غريه��ا من األمم م��ن جانٍب 
آخر، فرغ��م ما تع��رّض ويتعرّض 
أله��ل  واملحب��ون  املوال��ون  ل��ه 
البي��ت –عليهم الس��الم- تراهم 
ي��زدادون ق��وًة وإرصاراً، ويتزامح��ون 

ع��ىل تقدي��م األرواح قب��ل األموال 
يف س��بيل قضيتهم ورفعة دينهم، 
و وف��اًء لقائدهم ومقتداهم س��يد 

الشهداء-عليه السالم-
ويمكن لنا أْن نحدد بعض النتائج 
البالغ��ة األمهية الت��ي حتققت من 
الواس��ع واملتنامي  خالل اإلقب��ال 
لتأدية هذه الزيارة املباركة سنوياً، بام 
يؤك��د فاعليتها يف الواقع املتحرك، 
وعّده��ا م��ؤرشًا من م��ؤرشات قوة 

األمة، وكام ييل:
الزي��ارة، دلي��اًل  لت ه��ذه  • ش��كَّ
ال يقب��ل الش��ك ع��ىل ديمقراطية 
اجلدي��د، وجت��اوزه ملرحلة  الع��راق 
الفكر األح��ادي، الذي يعمل عىل 
إقص��اء اآلخرين، وف��رض أجنداته 

عىل الغري.
• مل تكن زيارة األربعني حكرًا عىل 
مجاع��ة دون غريها م��ن العراقيني، 
فهي ليس��ت حكرًا ع��ىل املذهب 

الش��يعي، حي��ث تؤك��د الوقائع، 
إسهامات غريهم من أبناء املذاهب 
األخ��رى،  والديان��ات  اإلس��المية 
م��ع إخواهن��م يف مناطق الس��كن 
املش��رتكة، أو يف غريها من األماكن 
التي تقدم فيها اخلدمات املختلفة 
للزّوار، من مأكل، ومرشب، وراحة، 
ومن��ام وم��ا ش��ابه، وهذا م��ا يؤكد 
حال��ة التع��اون والتكاف��ل، الت��ي 

سبق احلديث عنها.
ع��ىل  الزي��ارة،  ه��ذه  س��اعدت   •
ن��رش ثقافة التس��امح، والالعنف، 
ب��ني  الرتاح��م  حال��ة  وتنام��ي 
رشط  وه��و  عموم��اً،  العراقي��ني 
الدول��ة  ببن��اء  يس��هم  إنس��اين، 
اجلدي��دة، ع��ىل أس��س التع��اون، 

والقبول املتبادل للجميع.
• تس��هم زيارة األربعني، بتحريك 
م��ن  العراق��ي، وتزي��د  االقتص��اد 
س��يولته، من خالل صنعها لعدد 

زيارُة األربعني ومؤشرات قوة األمة

وحدة اإلعالم
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كب��ري م��ن ف��رص العم��ل، وزيادة 
واخلارجي��ة  الداخلي��ة،  الس��ياحة 

معاً.
بزي��ادة  الزي��ارة  ه��ذه  تس��هم   •
تالحم اآلخرين، خارج العراق مع 
العراقيني يف الداخل، للمس��اعدة 
يف تذليل مصاعبهم، ومس��اندهتم 

عىل جتاوز حمنهم.
الزي��ارة، مظه��رًا  ل ه��ذه  • تش��كِّ
واضح��ًا للتع��اون املتب��ادل، ب��ني 
واأله��يل،  الرس��مي  اجلهدي��ن 

س��واء فيام يتعلق بحف��ظ وحتقيق 
مس��تلزمات الزيارة نفس��ها، أو ما 
يتعل��ق بالدور الذي تؤديه األجهزة 
األمنية، باحلفاظ عىل الزائرين، وهو 
جهد تعاوين متبادل، يس��اعد عىل 
زي��ادة التالحم ب��ني الطرفني، بعد 
أن كان��ت األجه��زة األمنية يف ظل 
األنظمة الس��ابقة، أدوات ملطاردة، 
وحمارب��ة، وحم��ارصة هذه املراس��يم 

وأصحاهبا.
بحامي��ة  الزي��ارة  ه��ذه  تس��هم   •

الواق��ع الديمقراط��ي اجلديد، من 
اإلنح��راف، إىل ج��ادة االس��تبداد، 
والعودة إىل ال��وراء، كام كان حيدث 

يف ظل احلكومات املستبدة.
• ومن أهم مزايا الزيارة األربعينية، 
أهنا تش��جع عىل العم��ل الطوعي 
للجمي��ع، وه��و األمر ال��ذي يعد 
م��ن أه��م مظاه��ر الديمقراطي��ة      
املع��ارصة، حي��ث يب��ادر اجلميع، 
إىل تقدي��م اخلدمات لغريه من دون 

مقابل مادي أو مصلحي.
النهج  الزيارة األربعينية  • عّمقت 
التع��اوين،  التح��رري،  اإلي��امين، 
املتس��امح، ب��ني عم��وم العراقيني 

واملسلمني وغريهم.
وبالدلي��ل  الق��ول  يمكنن��ا  ل��ذا 
القاط��ع أنَّ ه��ذه الزي��ارة املبارك��ة 
مجعت اجلوانب اإلجيابية وحققت 
األه��داف الس��امية الت��ي تصب��و 
إليه��ا األمة يف الوح��دة والتكاتف 
ونب��ذ العن��ف، وحّقها يف ممارس��ة 
عباداهتا بعيدًا عن تدّخل األنظمة 
ع��ىل  الطري��ق  قاطع��ة  احلاكم��ة، 
م��ن تدفعه��م أجن��دات خارجية 
للبح��ث عن ثغ��رٍة أو س��لبية يف 

هذه الزيارة بدواٍع واهية.
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أن  ن��ق��ول  حينام  ن��غ��ايل  ال  وق��د   
السالم-  عليها   - زينب  السيدة 
الدور  ذلك  بدأت  من  أول  كانت 
بعد  األم���وي���ني  اجل���ه���ادي ض��د 
عليه   - احلسني  اإلمام  استشهاد 
بعدها  من  الناس  وسار  السالم- 
تكن  مل  ولكنها  املنوال،  هذا  عىل 
حتارب بسيٍف أو رمح أو نبل، إنام 
وفصاحتها  بلساهنا  تقاتل  كانت 

وهو  املعروفة،  اهلاشمية  العلوية 
السيف،  من  فتكًا  أكثر  س��الح 
إىل  -السبايا-  أدخلوهم  فحينام 
الكوفة مقر الوايل األموي عبيد اهلل 
زينب  السيدة  تدخل  مل  زي��اد،  بن 
الذل  مدخل  السالم-  عليها   -
واهلوان، وحاشاها، وقد وصف لنا 
رجٌل من أهل الكوفة ُيدعى بشري 
السيدة  شأن  األس��دي  خزيم  بن 

 : قائاًل  السالم-   عليها   - زينب 
)ونظرُت إىل زينب بنت عيل  - عليه 
السالم- يومئذ، فلم أَر خفرة واهلل 
لسان  تفرغ عن  منها، كأهنا  أنطق 
طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
أوم��أْت  وق��د  ال��س��الم-  عليها   -
فارتدت   ، اسكتوا  أن  الناس  إىل 
ثم  األج���راس،  وه��دأت  األنفاس 
عىل  والصالة  هلل،  احلمد  قالت: 

أ.د. رحيم حلو حممد البهاديل

الدور اإلعالمي للسيدة زينب -عليها 
السالم- يف النهضة احلسينية

كان للسيدة زينب - عليها السالم- دور مهم يف النهضة 
يف  الوجداين  الشعور  إيقاظ  صعيد  عىل  املباركة  نية  احلسي
العامل اإلسالمي، وكان  هذا الدور كبريًا ال يستهان به سواء 
أكان عىل صعيد التشجيع واإلعالم، أم عىل صعيد ديمومة 

الشعائر احلسينية حتى وقتنا احلارض.
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الطيبني  آله  و  حممد  )ج��دي(  أيب 
الكوفة  أهل  يا  بعد:  أما  األخيار. 
أتبكون؟  والغدر!  اخلتل  أهل  يا 
ف��ال رق���أْت ال��دم��ع��ُة وال ه��دأت 
التي  كمثل  مَثُلكم  إن��ام  ال��رن��ة، 
نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً، 
تتخذون أيامنكم دخاًل بينكم. أال 
النطف،  الصلف  إاّل  فيكم  وهل 
يف  خ���ّوارون  الشنف؟  ��در  وال��صَّ
ال��ل��ق��اء، ع��اج��زون ع��ن األع���داء، 
للذمة،  مضيعون  للبيعة،  ناكثون 
مت لكم أنفسكم أن  فبئس ما قدَّ
العذاب  ويف  عليكم،  اهلل  سخط 
واهلل  أي  أتبكون؟  خالدون.  انتم 
قليالً،  واضحكوا  كثرياً،  فابكوا 
وش��ن��اره��ا،  ب��ع��اره��ا  ف��زت��م  فلقد 
أبداً،  عنكم  دنسها  تغسلوا  ولن 
وسيد  ال��رس��ال��ة،  خاتم  فسليل 
شباب أهل اجلنة، ومالذ خريتكم، 
حمجتكم،  وأمارة  نازلتكم،  ومفزع 
وله  خذلتم،  حجتكم  ومدرجة 
قتلتم ؟ أال ساء ما تزرون، فتعسًا 
السعي،  خ��اب  فلقد  ون��ك��س��اً، 
وتربت األيدي، وخرت الصفقة، 
ورضبت  اهلل،  من  بغضب  وبؤتم 
ويلكم  واملسكنة،  الذّلة  عليكم 

فريتم،  ملحمد  كبد  أي  أت��درون 
كريمة  وأي  سفكتم،  له  دم  وأي 
ئًا  َشْي ِجْئُتْم  َلَقْد   ﴿ أصبتم؟  له 
ِمْنُه  رَْن  َيَتَفطَّ امواُت  السَّ َتكاُد  ا  إِذًّ
ا ﴾  باُل َهدًّ رُّ اجْلِ َوَتْنَشقُّ األَرُْض َوخَتِ
سورة مريم/89-90 ، ولقد أتيتم 
األرض  ط��الع  شوهاء  خرقاء  هبا 
قطرت  أن  فعجبتم  أ  وال��س��امء، 
اآلخ��رة  ول��ع��ذاب  ؟!  دم��ًا  السامء 
املهل،  يستخفّنكم  فال  أخ��زى، 
خياف  وال  ال��ب��دار،  حيفزه  ال  فإنه 
ربك  إن  ك��اّل  ال��ث��أر،  ف��وت  عليه 
السيدة  سكتت  ثم   ،) لباملرصاد 
هذا  بعد  السالم-  -عليها  زينب 
اخل��ط��اب، وس��ك��ت ال��ن��اس، ال 
يفقهون ما يعملون عىل حدِّ إشارة 

املصادر التارخيية.
اخلطبة  ه��ذه  يف  املتمعن  إن       
أهل  جمتمع  يف  الكبرية  التارخيية 
الكوفة الذين كانوا باألمس جندًا 
 - طالب  أيب  بن  عيل  اإلم��ام  مع 
عليه السالم- يف أثناء خالفته، تنم 
عن مجلة أمور أوهلا إهنا تكشف لنا 
أن السيدة زينب -عليها السالم- 
ُقل  أو  جديدة،  ث��ورة  للتوِّ  ب��دأت 
احلسينية  للنهضة  استكامٌل  هي 

السيدة  أن  الش��ك  إذ  املقدسة، 
أرادت  ال��س��الم-  -عليها  زينب 
الشعور  إي��ق��اظ  اخلطبة  بتلك 
الذين  الكوفة  أهل  عند  الوجداين 
أمري  لوالدها  أتباعًا  ما  يومًا  كانوا 
وقد  ال��س��الم-  عليه   - املؤمنني 
كبريًا  نجاحًا  ذل��ك  يف  نجحت 
بعد أن أخذت تؤّنب أهل الكوفة 
عليه   - احلسني  اإلم��ام  خلذالهنم 
السالم- وامتناعهم عن تقديم يد 
أشد  يف  وهو  له  واملساعدة  العون 
ذلك  خطاهبا  فكان  هل��ا،  احلاجة 
حقًا  أهنم  الكوفة  أهل  أشعر  قد 
احلسني-  اإلمام  أخاها  ظلموا  قد 
عليه السالم- مّما دفعهم ذلك إىل 
ذنوهبم،  عن  للتكفري  قدمًا  امليض 
باإلشرتاك  بالقيام  ب��دأوا  لذلك 
الثورات  من  طويلة  سلسلة  يف 
املتعاقبة عىل الدولة األموية، تلك 
رئيسًا  سببًا  كانت  التي  الثورات 
ومن  األموية  الدولة  إضعاف  يف 
ه�،  عام 132  املبكر  ثم سقوطها 
بن  املختار  وثورة  التّوابني،  كثورة 
أيب عبيدة الثقفي، وثورات املوايل، 
ثورة  حتى  بل  عيل،  بن  زيد  وثورة 
العباسيني التي كانت تنادي هي 
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البيت  باملطالبة بدماء آل  األخرى 
-عليهم السالم- والرىض إليهم.

    ومن جانب آخر أرادت السيدة 
تبنّي  أن  السالم-  -عليها  زينب 
بخطبتها تلك لعامة أهل الكوفة- 
وهم عارفون بذلك- أهنا ومن كان 
من  ه��م  الطف  واق��ع��ة  يف  معها 
الذين  واإلمامة  النبّوة  بيت  أهل 
خلق  منذ  وجل  عزَّ  اهلل  خصهم 
املش�رفة،  املكانة  بتلك  األرض 
إىل  رسالة  أوصلت  بذلك  وه��ي 
خاصة  الكوفة  يف  ال��ع��ام  ال���رأي 
هم  قاتلهم  من  أن  عامة  والعراق 
خوارج الدين اإلسالمي حقاً، وهم 
الدين  كفرة  وهم  اإلسالم   زنادقة 
امل��رت��ّدون حقًا عن  وه��م  وامل��ل��ة، 
الطلقاء  وهم  واملسلمني،  اإلسالم 
اهلل  –صىل  الرسول  عتقهم  الذين 
مكة  فتح  يوم  وسّلم-  وآله  عليه 
الناس  عام 8 ه� ، وبذلك أصبح 
املسلمني  ي��م��ي��زون  ال��ع��راق  يف 
به  املتظاهرين  من  حقًا  املؤمنني 
يف  س��واء  وأتباعهم  األمويني  من 
العراق أو يف بالد الشام كام بّينت 
السيدة زينب -عليها السالم- يف 
خطبتها تلك إهنا كانت عىل قدر 
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رغم  وإهن��ا  الشجاعة،  من  كبري 
حُتسد  ال  موضع  ويف  أسرية  كوهنا 
موضع  اختذت  امرأة  كانت  عليه، 
الضعف،  موضع  من  بداًل  القّوة 
من  بداًل  امل��رؤوس  موضع  اختذت 
موضع  اخت��ذت  ال��ت��اب��ع،  موضع 
املتلقي،   موضع  من  بداًل  املرشد 
أن  ب��ه  أرادت  م��وض��ع��ًا  اخت���ذت 
امرأة  إهنا  العراق  أهل  لعامة  تبني 
وأسرية وغريبة ووحيدة ومع ذلك 
القوة  مقومات  كل  متتلك  كانت 
إيقاظ  بذلك  فأرادت  والشجاعة، 
بثورة  للقيام  العراق  أهل  شعور 
كبرية ضد األمويني، ثورة إن عرف 
يعرف آخرها، وفعاًل  فقد ال  أّوهلا 
العراق  أهل  بقيام  ذلك  هلا  حتقق 
احلكم  ض��د  م��ت��ع��ددة  ب��ث��ورات 

األموي كام ذكرنا.
-عليها  زينب  السيدة  وزادت      
أمام  موقفها  صالبة  من  السالم- 
شاهدوها  حينام  ال��ع��راق  أه��ل 
زياد وايل  بن  اهلل  كيف هتني عبيد 
– ومن  يومذاك يف جملسه  الكوفة 
أراد  فقد   - ذلك  منهم  يستطيع 
أهنم  للناس  يبني  أن  زي��اد  اب��ن 
لكن  والدولة،  الدين  عن  خوارج 

السالم-  -عليها  زينب  السيدة 
ابن  بوجه  شجاعة  بكل  وقفت 
هلل  احلمد   : هل��ا  ق��ال  حينام  زي��اد 
الذي فضحكم وقتلكم، وأكذب 
السيدة  عليه  ف��ردَّت  أحاديثكم. 
ثقة  بكل  السالم-  -عليها  زينب 
وشجاعة بام نصه:) احلمُد هلل الذي 
 ، تطهريًا  وطهرنا  بمحمد  أكرمنا 
ويكذب  الفاسق  اهلل  يفضح  إنام 
سأهلا  حينام  قالت  ثم  الفاجر(، 
عن حال من قتل من أهل البيت 
يف الواقعة، قالت: ) ُكتب عليهم 
مضاجعهم،  إىل  ف���ربزوا  القتل، 
وبينهم  بينك  اهلل  وسيجمع 

فتتحاكمون عنده(. 
زينب  السيدة  بمقدور  وك��ان      
تتوقف  أن  ال��س��الم-  -عليها 
بتنبيه  وتكتفي  احل��د  ه��ذا  عند 
أه��ل ال��ع��راق وال��س��ع��ي إلع��ادة 
صادرها  التي  وعقوهلم  رشدهم 
بالقتل  األمويون  عنهم  وأذهبها 
ذلك،  ونحو  والترشيد  والرتهيب 
ألن  كافيًا  يكون  قد  وحده  وذلك 
السالم-  -عليها  زينب  السيدة 
ف���ازت ب��أه��ل ال��ع��راق ول��و بعد 
منهم  عانت  الذين  فهم  ح��ني، 

األمرين  األموية  الدولة  ذلك  بعد 
واستنزفوها  وأرهقوها  وأزعجوها 
أشد اإلزعاج واإلرهاق واالستنزاف 
الدولة  تلك  بسقوط  انتهى  الذي 
مع  بيد  يدًا  العراق  أهل  يد  عىل 
كانت  الذين  ف��ارس  ب��الد  أه��ايل 
مشاكل  األم��وي��ة  ال��دول��ة  مع  هلم 
زينب  السيدة  ولكن  جداً.  كثرية 
من  أكثر  أرادت  السالم-  -عليها 
أهل  بإثارة  تكتِف  مل  فهي  ذلك، 
اجلائر،  األموي  احلكم  العراق عىل 
إنام ذهبت أكثر من ذلك املذهب، 
بالد  يف  بالذات   – أرادت  حينام 
الشام – أن تبنّي للمسلمني هناك 
الرسول  نسل  من  أهنم-السبايا- 
وآل��ه  عليه  اهلل  –صىل  ال��ك��ري��م 
األطهار  بيته  أهل  وهم  وسّلم-  
��ه��م اهلل ع��ز وج��ل  ال��ذي��ن خ��صَّ
ل  ُضلَّ الشام  أهل  ألن  برسالته، 
جمرد  البيت   أهل  سبايا  أن  هبم 
املسلمني  العرب  عامة  من  أناس 
األموية  ال��دول��ة  عىل  خرجوا  قد 
عىل  إاّل،  ليس  بالسلطة  مطالبني 
 ، يومذاك  األم��وي  التضليل  حد 
-عليها  زينب  السيدة  ف��أرادت 
نسبها  هلم  ح  توضِّ أن  السالم- 
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كام  الطاهر،  الرشيف  بيتها  وآل 
تبنيِّ  أن  السالم-  -عليها  أرادت 
يزيد بن معاوية وأتباعه  هلم هوية 
تأخر  الذين  وه��م  األم��وي��ني  من 
إسالمهم إىل فتح مكة عام 8 ه� ، 
وأهنم ما آمنوا باإلسالم حق اإليامن 
مسلمني،  جم��رد  ك��ان��وا  م��ا  بقدر 
املؤمن  بني  كبري  فاصل  وهناك 
وعمل،  قوٌل  اإليامن  ألن  واملسلم، 
هو  تعاىل  اهلل  رؤي��ة  وف��ق  واملؤمن 
الكريمة  اآلية  عليه  تنطبق  الذي 
ِذيَن  الَّ ْؤِمُنوَن  امْلُ اَم  تعاىل﴿إِنَّ بقوله 
َوإِذا  ْم  ُقُلوهُبُ َوِجَلْت  اهلُل  ُذِك��َر  إِذا 
إِيامنًا  ��ْم  زاَدهْتُ آياُتُه  ِهْم  ْي َعَل َيْت  ُتِل
ِذيَن ُيِقيُموَن  ُلوَن الَّ ْم َيَتَوكَّ ِ َوَعىل رهَبِّ
ُيْنِفُقوَن  َرَزْق��ن��اُه��ْم  ��ا  ومَِمَّ ��الَة  ال��صَّ
��ْم  هَلُ ا  َحقًّ ��ْؤِم��ُن��وَن  امْلُ ُه��ُم  ُأول��ئِ��َك 
َورِْزٌق  َرٌة  َوَمْغِف ْم  ِ رهَبِّ ِعْنَد  َدرَجاٌت 
 ،4-3-2 األنفال/  سورة  َكرِيٌم﴾ 
الشخص  ذاك  فهو  املسلم  أم��ا 
بالشكل  اإلسالم  إىل  ينتمي  الذي 
العمل، وقد مّيزهم اهلل  فقط دون 
عز وجل بقوله﴿َفأَْخرَْجنا َمْن كاَن 
ِفيها  َوَجْدنا  َفام  ْؤِمنِنَي  امْلُ ِمَن  ِفيها 
سورة  ْسِلِمنَي﴾  امْلُ ِمَن  ْيٍت  َب َغرْيَ 
، ووفق هذا  ال��ذاري��ات/36-35  

مسلامً،  يكون  أن  للمؤمن  جيوز 
لكن املسلم ال يكون مؤمنًا حتى 

يأيت بإقرار العمل. 
زينب- السيدة  متكنت  وق��د      
ذلك  تبيان  من  السالم-  عليها 
يف  املشهورة  التارخيية  بخطبتها 
قوهلا  يف  التارخيية  املصادر  غالبية 
) احلمد هلل ربِّ العاملني وصىل اهلل 
، صدق  آله أمجعني  و  عىل رسوله 
َة  َب عاِق كاَن  يقول﴿ُثمَّ  كذلك  اهلل 
ُبوا  َكذَّ أَْن  واى  السُّ أَس��اُؤا  ِذيَن  الَّ
ْسَتْهزُِؤَن﴾  َي هِبا  َوكاُنوا  اهللِ  بِآياِت 
يزيد  يا  أظننت  ال��ّروم/10،  سورة 
حيث أخذت علينا أقطار األرض 
ُنساق  فأصبحنا  السامء،  وآف��اق 
بنا عىل اهلل  أنَّ  ُتساق األسارى  كام 
هوانًا وبك عليه كرامة؟ وإنَّ ذلك 
فشمخت  عنده؟  خطرك  لعظم 
عطفك،  يف  ون��ظ��رت  ب��أن��ف��ك، 
ج����ذالن م������روراً، ح��ني رأي��ت 
واألم��ور  مستوسقة  الدنيا  ل��ك 
ملكنا  لك  صفا  وحني  مّتسقة، 
أنسيت  مهالً،  مهاًل  وسلطاننا، 
��نَّ  ��َس��َب حَيْ ﴿واَل  ت��ع��اىل  اهلل  ق��ول 
َخرْيٌ  ْم  هَلُ ُنْميِل  ام  َأنَّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ
ْزداُدوا  َي لِ ْم  هَلُ ُنْميِل  ام  إِنَّ أَلْنُفِسِهْم 

آل  سورة  ُمِهنٌي﴾  َعذاٌب  ْم  َوهَلُ إِْثاًم 
عمران/ 178، َأ ِمن العدل يا ابن 
وإماءك  حرائرك  ختديرك  الطلقاء 
سبايا  اهلل  رس��ول  بنات  وسوقك 
وأب��دي��ت  س��ت��وره��ن  هتكت  ق��د 
وج��وه��ه��ن حت���دو هب��ن األع���داء 
ويستش�رفهن  بلد  إىل  بلٍد  من 
ويتصّفح  واملناقل،  املناهل  أهل 
وجوههن القريُب والبعيد، والدينُّ 
والرشيف، ليس معهن من رجاهلن 
من ويل، وال من محاهتن من محي؟ 
لفظ  من  مراقبة  يرجتى  وكيف 
حلمه  ونبت  األزكياء،  أكباد  فوه 
يستبطئ  وكيف  الشهداء   بدماء 
نظر  من  البيت  أه��ل  بغضنا  يف 
واإلحن  والشأن،  بالشنف  إلينا 
متأثم  غري  تقول  ثم  واألضغان؟ 

وال مستعظم:
أله����ّل����وا واس���ت���ه���ّل���وا ف��رح��ًا
ُت��ش��ل ي���ا ي��زي��د ال  ث���م ق���ال���وا 
اهلل  عبد  أيب  ثنايا  عىل  منتحيًا   
تنكتها  اجلنة،  أهل  شباب  سيد 
تقول  ال  وك��ي��ف  بمخرصتك؟ 
ذل����ك؟ وق���د ن��ك��أت ال��ُق��رح��ة 
واستأصلت الشأفة، بإراقتك دماء 
وآله  عليه  اهلل  صىل  حممد  ذري��ة 
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ونجوم األرض من آل عبد املطلب، 
أنك  زعمت  بأشياخك  وهتتف 
موردهم،  وشيكًا  فلرتدنَّ  تنادهيم 
ومل  أنك شللت وبكمت،  ولتودنَّ 
ما  وفعلت  قلت  ما  قلت  يكن 
فعلت، الّلهم خذ بحقنا، وانتقم 
بمن  غضبك  واحلل  ظاملنا،  من 
اهلل  فو  وقتل محاتنا،  دماءنا  سفك 
جززت  وال  جلدك،  إاّل  فريَت  ما 
إاّل حلمك، ولرتدنَّ عىل رسول اهلل 
لت من سفك دماء ذريته،  بام حتمَّ
عرتته  يف  حرمته  من  وانتهكت 
وحلمته، حيث جيمع اهلل شملهم 
     ، بحقهم  ويأخذ  شعثهم،  ويلم 
يِل  ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِ َسَبنَّ الَّ ﴿واَل حَتْ
��ْم  ِ رهَبِّ ِعْنَد  أَْحياٌء  َب��ْل  أَْم��وات��ًا  اهللِ 
عمران/169،  آل  سورة  ْرَزُقوَن﴾  ُي
وبمحمٍد  حاكامً،  ب��اهلل  حسُبك 
خصيامً، وبجربيل ظهرياً، وسيعلم 
من سوى لك ومكنك من رقاب 
َبَدالً﴾  امِلنَِي  لِلظَّ ﴿بِْئَس  املسلمني 
رش  وأيكم  الكهف/50،  س��ورة 
ولئن  م��ك��ان��ًا واض��ع��ف ج��ن��داً، 
خماطبتك  ال��دواه��ي  ع��يلَّ  ج��رّت 
واستعظم  ق��درك   الستصغر  إين 
توبيخك،  واستكرب  تقريعك، 

والصدور  ع��ربى،  العيون  لكن 
العجب  كل  فالعجب  أال  حرّى، 
بحزب  النجباء  اهلل  حزب  لقتل 
األيدي  فهذه  الطلقاء،  الشيطان 
واألف����واه  دم��ائ��ن��ا،  م��ن  تنطف 
تتحلب من حلومنا، وتلك اجلثث 
العواسل  تنتاهبا  الزواكي  الطواهر 
ولئن  الفراعل،  أمهات  وتعفوها 
وشيكًا  لتجدنا  مغناًم  اختذتنا 
مغرماً، حني ال جتد إاّل ما قدمت 
اهلل  فإىل  للعبيد،  بظالم  ك  ربُّ وما 
فكْد  امل��ع��وَّل،  وعليه  املشتكى، 
وناصب  سعيك،  واس��َع  كيدك 
ذكرنا،  متحو  ال  اهلل  فو  جهدك، 
وال متيت وحينا، وال تدرك أمدنا، 
وهل  ع��اره��ا،  عنك  ترحض  وال 
 ، عدد  إاّل  وأيامك  فند،  إاّل  رأيك 
ومجعك إاّل بدد، يوم ينادي املنادي 
أال لعنة اهلل عىل الظاملني، فاحلمد 
بالسعادة  ألولنا  ختم  ال��ذي  هلل 
بالشهادة والرمحة، ونسأل  وآلخرنا 
اهلَل أن يكمل هلم الثواب، ويوجب 
املزيد، وحيسن علينا اخلالفة،  هلم 
إنه رحيم ودود، وحسبنا اهلل ونعم 

الوكيل (.    
حماولة  تلك  فكانت  وبعد،       

اإلعالمي  الدور  إظهار  بسيطة يف 
زينب  السيدة  لعبته  الذي  الكبري 
طالب-  أيب  بن  عيل  اإلم��ام  بنت 
النهضة  يف  ال��س��الم-  عليهام 
ما  بيّنا  فقد  املباركة،  احلسينية 
استطعنا إىل ذلك سبيالً،  فنهضة 
مل  السالم-  -عليه  احلسني  اإلمام 
أكملت  إن��ام  باستشهاده،  تنتِه 
السالم-  -عليها  زينب  السيدة 
الذي  الطريق  طول  عىل  مفرداهتا 
إىل  كربالء  من  سبايا  فيه  ُس��رّيوا 
فقد  الشام،  بالد  إىل  ثم  الكوفة، 
الطاهرة  امل���رأة  ه��ذه  استطاعت 
العفيفة أن تستثمر تلك النهضة 
بل  ثامرها  عىل  وحتافظ  املقدسة 
عىل  ال��ع��راق  يف  نشاطها  وتعيد 
يمكننا  ل���ذا  اخل��ص��وص،  وج���ه 
زينب  السيدة  جهود  لوال  القول: 
السالم-من خطب ونقد  -عليها 
ملا  العراق  أهل  عىل  ولوم  وتقريع 
املتتالية  الثورات  بتلك  خرجوا 
عىل األمويني ، فقد مثلت -عليها 
أشعلت  التي  ال��س��الم-ال��رشارة 

فتيل تلك االنتفاضات.      
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 لق��د حتدث عن أه��داف النهضة 
الفقه��اء  الكث��ري م��ن  احلس��ينية 
واملختصني، وال ش��ك أهنا كغريها 
م��ن احل��ركات هل��ا جمموع��ة م��ن 
األه��داف القريبة والبعي��دة التي 
س��عت إىل حتقيقه��ا، ومن خالل 
الت��ي حققته��ا يمكن  األه��داف 
احلكم بنجاح النهضة أو فش��لها، 
وق��د كثرت األقاوي��ل حول هنضة 
اإلمام احلس��ني )عليه الس��الم( يف 
عه��ده، هل أن هدفه��ا واحد وهو 
نزع املرشوعية السياس��ية والدينية 
من بني أمية وعىل رأسهم يزيد بن 
معاوية -علي��ه  اللعنة- ؟ أم هي 

أم��ور جمتمعة وتراكمي��ة تفجرت 
بركانًا أدمى قلوب املسلمني وممن 
حيمل��ون ال��والء احلقيق��ي ملحمد 
وآل بيت��ه األطه��ار، ولن��ا أن نذكر 
ه��ذه األه��داف الت��ي م��ن أجلها 

أدميت القلوب وما زالت تدمى:
1- إيقاظ الضمري وتوجيهه، وهو 
م��ن باب  األمر باملع��روف والنهي 

عن املنكر.
ال ش��ك يف أنَّ األمة كانت مصابة 
بم��رض عض��ال يف زم��ن اإلم��ام 
غفلة  الس��الم(وهو  احلسني)عليه 
والتط��رّي  والتش��كك  الضم��ري 
وفقدان اليقني، ألن اإلنسان الذي 

ليس لُه مبدأ يفقد األمل بالوصول 
إىل غايات��ه ومطاحمه، ف��كان ال بدَّ 
للحس��ني )عليه السالم( أن ُيقبل 
عىل ه��ذه التضحية ه��و وآل بيته 
وصحابت��ه )عليه الس��الم(؛ لكي 
البة يف أمٍة  يبعث الش��جاعة والصَّ
كادت أن تك��ون ميت��ة، فاألهداف 
اإلس��المية االجيابية أمجعها تدخل 
يف عداد املعروف كام أنَّ املوضوعات 
السلبية يف اإلسالم تدخل يف عداد 
املنكر   وقد س��بق نبينا حممد هذه 
الفكرة يف حديث��ه )صىل اهلل عليه 
واله وس��لم(: ) كلكم راٍع وكلكم 
مس��ؤول عن رعيت��ه ( بوصف أنَّ 

م.م. حوراء كاظم جواد اخلزاعي

من أهداف نهضة اإلمام احلسني )عليه السالم(
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كل ف��رد له هوي��ة إس��المية، يقع 
عىل عاتقه مس��ؤولية حراسة أبناء 
جلدت��ه ورعاي��ة مصاحلهم، وعدم 
اإلرضار هب��م م��ن باب املس��ؤولية 
وااللتزام  املش��رتك بني أف��راد األمة 
املس��لمة؛ ليكون��وا ي��دًا واحدة يف 
مواجهة عدوه��م مهام كثر، ولكن 
يش��رتط يف ه��ذه الق��وة أْن تك��ون 
بش��كل منّظم وليس قوى متفرقة 
ومتناثرة ومرتددة، وأنَّ اإلس��الم قد 
من��ح أمهية بالغة ملوض��وع ) األمر 
املنك��ر(  باملع��روف والنه��ي ع��ن 
وأعتربه دعامة أساس��ية من دعائم 
��ة وأنه ال  الدي��ن، والتعاليم اإلهلّي
قيم��ة لس��ائر التعالي��م الديني��ة 
األخ��رى م��ن دون ه��ذا األص��ل، 
والرك��ن الديني امله��م وكان حريًا 
باإلم��ام احلس��ني )عليه الس��الم( 
أْن يس��ري عىل هن��ج أبي��ه عيل بن 
أيب طال��ب )عليه الس��الم( وذلك 
يف وصيت��ه جلنده قب��ل لقاء العدد 
بصفني حيث قال هلم ) ال تقاتلوا 
فأنت��م  يبدؤوك��م   حت��ى  الع��دد 
بحم��د اهلل ع��ىل حّج��ة، وترككم 
إياهم حتى يبدؤوكم حّجة أخرى 
قاتلتموه��م  وأن  عليه��م،  لك��م 

فهزمتموهم فال تقتلوا مدبراً، وال 
جتهزوا ع��ىل جريح، وال تكش��فوا 
ف��إذا  بقتي��ل،  ل��وا  متثِّ وال  ع��ورًة، 
وصلتم إىل رحال القوم فال هتتكوا 
س��رتاً، وال تدخلوا دارًا إاّل بأذٍن  وال 
تأخذوا ش��يئًا من أمواهل��م، إاّل ما 
وجدُتم يف عسكرهم، وال هتيجوا 
امرأة بأذٍى وأْن ش��تمَن أعراضكم 

وسببَن أمراءكم وصلحاءكم (.

السياس��ية  املرشوعي��ة  ن��زع   -2
والديني��ة من احلك��م اجلائر الذي 

متّث��ل بيزي��د وأتباع��ه:
ومن البدهيي أنَّ اهلدف من هنضة 
اإلم��ام احلس��ني)عليه الس��الم( مل 
يك��ن الوص��ول إىل احلك��م وتقلد 
السلطة والس��يادة؛ ألنه من بيت 
عل��م يعلم أن نتيج��ة هنضته هو 
بطبيعة  استش��هاده وأوالده، وهذا 
حاله عائقًا دون تقلد السلطة، إذن 
ال حمال��ة إنَّ جور احلكم وفس��اده، 
واش��تهاره بالفس��ق واألم��ر به هو 
أح��د الدواف��ع املهم��ة والواقعي��ة 
الت��ي دفع��ت باحلس��ني ب��ن عيل 
)علي��ه الس��الم( إىل خ��وض غامر 
ة  احل��رب عىل الرغم من ِقل��ة الُعدَّ

والعدد   ألن مقتله )عليه السالم( 
الوحش��ية، وهو  الطريق��ة  وهب��ذه 
ابن بنت رس��ول اهلل  وبضعته وهو 
أمام ق��ام أو قعد، يعن��ي أضعاٌف 
وحتطي��م للغطاء الدين��ي املزجج، 
وفضٌح جلرائم بني أمية واستذكار 
تأرخيه��م وخذالهنم، فمقتل اإلمام 
احلسني )عليه السالم( كان يعني 
باب��ا فتح��ت ع��ىل مرصاعيها من 
الغض��ب واحل��زن والتم��رد ع��ىل 

حّكام فسدوا وأشاعوا الرذيلة.
يذكره��ا  الت��ي  املتم��ردات  وأول 
التأري��خ ه��ي زوجة أحد عش��ائر 
جيش الكفار، عندم��ا رأت اجلند 
قد محلوا عىل خميم احلس��ني )عليه 
الس��الم( عرص اليوم العارش وهم 
يري��دون الس��وء بح��رم أيب عب��د 
اهلل، ف��ام كان منه��ا إالَّ أن محل��ت 
عمود خيم��ة من اخليم ، وصدت 
املهامج��ني وص��ارت تن��ادي أبن��اء 
عش��ريهتا وه��ي قبيل��ة بك��ر ب��ن 
وائ��ل، أْن ي��ا آل بكرَّ ب��ن وائل ويا 
أهيل وعش��رييت أين أنت��م ؟ تعالوا 
هي��ا بكم، فق��د وصل هب��م األمر 
إىل التع��رض، أله��ل بي��ت النبي 

وحماولة اإلساءة إليهم!

م.م. حوراء كاظم جواد اخلزاعي



حمرم احلرام 1439هـ 132الغا�ضرية

3- الشهادة :
ن��ة  املبطَّ األه��داف  أح��د  وه��ي   
بوصفه��ا  احلس��ينية،  للنهض��ة 
تكليف��ًا خاص��اً، وهذا م��ا ذهب 
إلي��ه صاح��ب اجلواه��ر يف قوله: 
) ع��ىل أن��ُه تكليٌف خ��اص ، قد 
  ) إجابت��ه  إىل  وب��ادر  علي��ه  ق��دم 
وذكر املؤرخون أّن ش��هادته )عليه 
الس��الم( كان��ت رؤيا يف املن��ام بأنَّ 
ج��دُه املصطفى)ص��ىل اهلل علي��ه 
واله وس��لم( قال له: ) ي��ا ُبني أنُه 
ال بدَّ ل��ك من الش��هادة، وأنَّ لك 
درج��ات عن��د اهلل ع��زَّ وج��ل ال 
تناهلا إاّل بالشهادة ( وشهادته هذه 
بحد ذاهتا كانت ف��داًء؛ ألنَّ اإلمام 
أستشهد لكي يكون شفيعًا ألمته، 
��رًا لذنوهب��م، وش��افعًا هلم،  ومكفِّ
وهذا اهل��دف متجّس��د يف مقولته 
املشهورة )عليه السالم( عند لقائه 
مع احلر بن يزي��د الرياحي :) فإين 
ال أرى املوت إالَّ س��عادة ، و احلياة 
م��ع الظامل��ني إاّل َبرَم��ًا ( إذن  كان 
بش��هادته،  الس��الم(  يعلم)علي��ه 
ولك��ن ج��اء بفلس��فة ال تتدبرها 
إاّل العق��ول الراقي��ة واملؤمن��ة حق 
اإلي��امن ب��أنَّ حياة الروح واجلس��د 

س��واء أكانت يف ش��قاء أم س��عادة 
فهي فانية ومدهتا قليلة، أما الروح 
فهي ال تفنى أب��دًا حتى وأْن َتبىل 
األجس��اد، ف��أيُّ س��عادٍة أوىل التي 
تفنى وت��زول أم التي تبقى وتنعم 
برض��ا اهلل؟ وهو نفس اليشء الذي 
كان أع��داؤُه متخوِّفني منه، هو أنَّ 
هنضة احلس��ني)عليه الس��الم( إن 
مل حتقق نرصًا مؤقتًا اس��تطاعت أن 
تبقى نرصًا مؤبدًا مس��تطياًل مدى 
األجي��ال وذلك الن��رص يتمثل يف 
بع��ث الوع��ي الس��يايس، وإحياء 
النزع��ة الثوري��ة ومواصلة الزحف 
النض��ايل ،وكل ذلك مؤرشات عىل 
الفتح،  النهضة وبلوغ  اس��تمرارية 
ومم��ا يرتت��ب ع��ىل ش��هادته )عليه 
السالم( أيضًا هو تعظيم لشعائر 
اهلل، ك��ام ورَد يف قوله تع��اىل ﴿َوَمْن 
��ا ِمْن َتْقوَى  َر اهللِ َفإهِنَّ ْم َش��عائِ ُيَعظِّ
اْلُقُلوِب﴾ احلج/32 ، ذلك أنَّ كل 
من بكى وأس��تبكى عىل احلسني 
َم هذه الشعرية  )عليه السالم(وعظَّ
وأحياه��ا حلزن��ه وجزع��ه  عىل آل 
بي��ت حمم��د )صىل اهلل علي��ه واله 
وس��لم( فإنُه ينال شفاعتهم، ولذا 
نال م��ن الفضيل��ة والرفعة حتى 

��َر هذه الفاجعة وس��اهم  من تذكَّ
يف إحيائها ذكرى خملدة. فقد روي 
عن اإلمام الصادق )عليه السالم( 
قال : )أحي��وا أمرنا، فرحم اهلل من 
أحيا أمرنا (وقوله )عليه الس��الم(: 
)َم��ْن َذَكرَن��ا – أو ُذكرن��ا عن��ده - 
فخ��رج م��ن عيني��ه مث��ل جن��اح 
الذباب، غفر اهلل ذنوبه( ومن اآلثار 
والنتائ��ج املرتتب��ة عىل استش��هاده 
التش��يع  انتش��ار  الس��الم(  )عليه 
وظهور مذهب أه��ل البيت أكثر 
فأكث��ر وتزاي��د ع��دد الش��يعة يف 
العامل اإلسالمي عىل الرغم من أَّّن 
انبثاق التشيع كان مقرونًا بانبثاق 
فجر اإلس��الم، ومنذ أوائل البعثة 
��ُه كان حم��دودًا  املحمدي��ة، غري أنَّ
وحمصورًا يف نطاق أعيان الصحابة 
وأعالم املهاجرين واألنصار، فضاًل 
ع��ن بني هاش��م، أما بع��د هنضة 
اإلمام احلسني )عليه السالم( فإنه 
- أّي التش��يع-  أصب��ح منترشًا يف 
األقطار كافة وبني الطبقات عامة.

4-الكرامة :
إنَّ أه��م درس تعلمن��اه من اإلمام 
احلس��ني )عليه السالم( وممكن أن 
تتعلمٌه األجي��ال الالحقة عىل مرِّ 
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العص��ور ه��و أنَّ كرامة اإلنس��ان 
أغىل وأفضل ما لديه، حتى عندما 
وهبه اهلل العقل كان حلفظ كرامته 
نس، كام يف  وصيانة نفس��ه من الدَّ
قوله تعاىل: ﴿  َوَلَقْد َكرَّْمنا َبنِي آَدَم 
ْحِر َوَرَزْقناُهْم  َب ْلناُهْم يِف اْلرَبِّ َواْل ومََحَ
ْلناُهْم َعىل َكثِرٍي  باِت َوَفضَّ يِّ ِمَن الطَّ
ْن َخَلْقنا َتْفِضيالً﴾ اإلرساء/70،  مِمَّ
فإذا كان ه��ذا التكريم والتفضيل 
م��ن اخلال��ق أفال جي��در باملخلوق 
أْن يك��ون أهاًل لذل��ك وأن يكون 
باملس��توى ال��ذي يلي��ق ب��ه ه��ذا 
التكريم، حتى وإن كان يف س��بيل 
احلي��اة؟  ألنَّ م��ْن يعي��ش حت��ت 
سيف الظامل، ويالقي يوميًا املهانة 
والذل واخلنوع من بش���ر شبيٍه له 
يف اخَلل��ق ال ُيَعُد حياً، فاحلياة هي 
مواجهة الظلم ورفض اخلنوع ، أو 
امل��وت دون ذلك، ف��األول يموت 
كل ي��وٍم ألف م��رة ، واآلخر يبقى 
ة  حيًا يف ضامئر اخلريي��ن، و يف جنَّ

الفردوس التي ال تفنى أبداً.
وه��ذا املعنى قد أش��ار إليه القرآن 
الكريم تفصي��اًل ويف أكثر من آية  
َوابِّ  كام يف قوله تعاىل ﴿إِنَّ رَشَّ الدَّ
ِذيَن ال  ْك��ُم الَّ ُب ��مُّ اْل ِعْن��َد اهللِ الصُّ
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التعريف واالفتتاح
يِهْم َخرْيًا  َيْعِقُل��وَن َوَلْو َعِل��َم اهلُل ِف
ْوا  ألَْس��َمَعُهْم َوَل��ْو أَْس��َمَعُهْم َلَتَولَّ
ِذي��َن  ��ا الَّ َ َوُه��ْم ُمْعرُِض��وَن ي��ا أهَيُّ
آَمُنوا اْس��َتِجيُبوا هللِ َولِلرَُّس��وِل إِذا 
يُك��ْم َواْعَلُم��وا أَنَّ  يِ َدعاُك��ْم مِل��ا حُيْ
ِه  ْي ُه إَِل ��هِ َوَأنَّ بِ رِْء َوَقْل ��وُل َبنْيَ امْلَ اهلَل حَيُ
ُقوا ِفْتَن��ًة ال ُتِصيَبنَّ  َش���ُروَن َواتَّ حُتْ
��ًة  َخاصَّ ِمْنُك��ْم  َظَلُم��وا  ِذي��َن  الَّ
يُد اْلِعقاِب ﴾  َواْعَلُموا أَنَّ اهلَل َش��دِ

األنفال/25-24-23-22
الدينية  االعتق��ادات  5-تصحيح 

للمسلمني: 
وه��و ه��دٌف ال يق��لُّ أمهي��ًة ّع��ام 
م��ن  ألنَّ  أه��داف؛  م��ن  ذك��ر 
مفاس��د األمويني الذي كان موردًا 
قيامه��م بعرض  الهتاممه��م، هو 
اإلس��الم  م��ن  مش��ّوهة  ص��ورة 
إبعاد  بغي��ة  الدينية،  واملعتق��دات 
الناس عن اخلط الواقعي لإسالم 
الذي يمثله أه��ل البيت-عليهم 
السالم-  فكانوا يقومون من أجل 
توطيد حكمهم بجعل األحاديث 
واختالفها، ونرش العقائد الباطلة، 
كاجل��رب والتفوي��ض والتجس��يم، 
��ريس قواعد  وما ش��ابه ذل��ك بام ُي
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حكومتهم غري الرشعية.
امل��رأة ودورها  6-إبراز خصوصية 
الفاعل يف مش��اطرة أخيها الرجل 
لتنال من الرفعة والشهادة ما ينال:

للنهض��ة  الس��امي  اهل��دف  ه��ذا 
احلسينية الذي دفع اإلمام احلسني 
)علي��ه الس��الم( إىل ج��رِّ النس��اء 
واألطف��ال إىل  س��احات الوغى يف 
عرصات كربالء وإبراز بطوالهتا يف 
ة، دوٌر حترييض كام فعلت  أدواٍر عدَّ
زوج��ة الش��هيد البط��ل زهري بن 
الق��ني يف زج زوجه��ا بقافلة اإلمام 
احلس��ني وأصحاب��ه، ورجائها منه 
عدم التخيل عن ابن بنت رس��ول 
اهلل، و دوٌر إعالم��ي وهو ما كانت 
تث��ريه أم البن��ني )عليها الس��الم( 
من ظالمة احلس��ني وأتباعه، وآخر 
دفاع��ي وهو ال��دور األكرب واجليل 
لعقيلة بني هاش��م احلوراء زينب 
الس��الم( عندم��ا وقفت  )عليه��ا 
بوجه َعَلم الفس��وق يزيد امللعون 
يف جملسهِ، وحالت دون قتله لإمام 
زين العابدين )عليه الس��الم(، مع 
أهنا كانت وم��ا زالت مثااًل للصرب 
حُيتذى بِه وُيفتخر؛ ألهنا مارس��ت 

كل هذه األدوار إالَّ الدور اهلجومي 
عظ��ة بأخيها  بحم��ل الس��الح متَّ
احلس��ني )علي��ه الس��الم( يف قوله 
ال يوج��د دوٌر عس��كري للم��رأة؛ 
إن��ام كت��ب القت��ل والقت��ال علينا 
وع��ىل املحصن��ات ج��ر الذي��ول؛ 
التكوين��ي  تركيبه��ا  أنَّ  ذل��ك 
والس��يكولوجي ال  الفسيولوجي 
يس��مح هلا بخوض احل��روب، أما 
ما جت��ّره من ذي��ول يف مقولةاإلمام 
احلس��ني )عليه الس��الم( املشهورة 
فه��و حجاهب��ا وعفته��ا الت��ي ال 
تفارقه��ا مهام حص��ل، وقد يكون 
جل��ر الذي��ول تعب��رٌي جم��ازي آخر 
هو ج��ر أيت��ام القتىل من ش��هداء 
كربالء واصطحاهب��م أينام يذهبن 
ألهن��ا الرتَِكة التي حتت��اج إىل رعاية 
وعط��ف وحنان، وه��ذا إىل عاطفة 

املرأة أقرب .
ونحُن بص��دد بط��الت كربالء ال 
يفوتن��ا ذك��ر زوج��ة عب��د اهلل بن 
ُعم��ري عندما أخربه��ا زوجها بأنه 
يريد املسري إىل اإلمام احلسني)عليه 
أصب��َت،  ل��ُه  فقال��ت  الس��الم(، 
أم��ورك،  ب��ك أرش��د  أص��اب اهلل 

إفعْل وأخرجني معك، فخرج هبا 
حتى أتى احلس��ني )عليه السالم(

فأقام معُه ثم برز ليقاتل، فأخذت 
امرأُت��ُه عم��ودًا ث��م أقبل��ت نحو 
زوجه��ا، تق��ول: ف��داك أيب وأمي، 
قات��ل دون الطيب��ني، ذري��ة حممد 
)صىل اهلل عليه واله وسلم(، فأقبل 
إليها يردها نحو النساء، فأخذت 
جت��اذب ثوب��ه، ث��م قال��ت: إين لن 
أدعك دون أن أموت معك، فناداها 
اإلم��ام احلس��ني )عليه الس��الم(، 
فق��ال: ُجزيتم من أهل بيٍت خرياً، 
النس��اء،  إىل  اهلل  رمح��ك  أرجع��ي 
، فانرصفت، ثم  فأجل��ي معه��نَّ
قتل زوجها فخرجت متش���ي إليه 
حتى جلس��ت عند رأس��ه متسح 
ال��رتاب عنه، وتق��ول: هنيئ��ًا لك 
ة، فقال ش��مر بن ذي اجلوشن  اجلنَّ
لغالم يسمى رستم: إرضب رأسها 
بالعمود ، فرضب رأسها فشدخُه، 
فامت��ت مكاهن��ا، وه��ي أول ام��رأة 
استش��هدت من أصح��اب اإلمام 

احلسني )عليه السالم(.
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الشهادة  مع ما انطوت عليه ملحمة 
وتنوّع  تعدد  من  كربالء  يف  احلسينية 
والثبات  التضحية  و  البطولة  لصور 
مشاهَد  من  مته  قدَّ وم��ا  املبدأ،  عىل 
ملهمة امتزجت فيها املأساة بالثبات، 
االكرتاث  بعدم  وقساوته  األمل  شّدة  و 
واملصيبة  الفاجعة  وعظيم  والصرب، 
أب��داه  ما  عرب  وال���رور،  بالطمأنينة 
أبطال كربالء من مواقف، لو مل يروِها 
ملا  نقلها،  ويتواتر  العيان  شهود  لنا 
املمكنات،  لعامل  تنتمي  بأهنا  اقتنعنا 
ولظنّنا بأهنا أقرب لعامل األساطري الذي 
البائد،  املتخيلة  البطولة  زمن  حيكي 
وإاّل هل مّر بتاريخ البرشية يف يوم من 

بن  كسعيد  ًا   حمّب أو  جنديًا  أنَّ  األيام 
أو  قائده  أمام  وقف  احلنفي  اهلل  عبد 
سهام  وصدره  بوجهه  ليصّد  حبيبه، 
املوت الالهبة التي يراها ترتاشق عليه 
فتخرتق  البطيء،  امل��وت  أمل  حاملة 
عينيه ووجهه وجسده وهو يقف بال 
واطمئنان  وثبات  ثقٍة  وبكلِّ  حراك، 
وإرصار عىل محاية حبيبه وقائده اإلمام 
أن  خمافة  ال��س��الم-،  احلسني-عليه 
ينفذ إليه سهم من سهام املنية تلك، 
األخرية  صالته  إك��امل  من  وليمكنه 
إن  وم��ا  ب��احل��زن،  املشبعة  ومناجاته 
حتى  واملناجاة  الصالة  تلك  تنقيض 
بآالم  املثخن  الوله  املحّب  هيوي ذلك 

اهليام والسهام وهو يرجو أن يكون قد 
أدى حّق صحبته وحبه لقائده.

 وكان هذا املحّب املتّيم قد قال لإمام 
طلب  حني  السالم-  احلسني-عليه 
منهم التفرق عنه ليلة عاشوراء ) واهللِ 
ال نخّليك حتى يعلم اهلل أنا حفظنا 
وآله  عليه  اهلل  اهلل-صىل  رسول  غيبة 
أين  علمُت  لو  واهلِل  فيك.  وسلم- 
أقتل، ثم أُحيى، ثم أحرق، ثم أُحيى ، 
ثم أُذرّ، ويفعل ذلك يب سبعني مّرة ما 
دونك!.  محامي  ألقى  حتى  فارقتك، 
فكيف ال أفعل وإنام هي قتلة واحدة، 

ثم هي الكرامة التي ال انقضاء هلا(. 
التاريُخ عىل جندي وحمب  مرَّ    وهل 

 مشوٌس يف مساء الوفاء

 م.د. شهيد كريم حممد

شهداء كربالء
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هام  ال��ذي  عوسجة،  ب��ن  كمسلم 
بحب اإلمام احلسني -عليه السالم-
شيئًا  الدنيا  يف  يرى  ال  كان  أنه  حتى 
دنا  أن  فبعد  غريه،  االهتامم  يستحق 
بن  حبيب  دربه  ورفيق  صديُقه  منه 
أنفاسه  يلتقط  وهو  ليودِّعه،  مظاهر 
�ره باجلنة، قال  األخرية يف احلياة ويبشِّ
الحق  أثرك،  يف  أين  أعلم  أين  لوال  له: 
ما  بكل  توصيني  أن  ألحببت  بك 
أمهك. فرّد عليه ذلك اجلندي بصوت 
ضعيف: )بل أنا أوصيك هبذا رمحك 
احلسني- اإلمام  إىل  بيده  وأهوى  اهلل، 
وكان  دونه(.  متوَت  أن  السالم-  عليه 
اإلمام- بن عوسجة قد سمع  مسلم 
يف  ألصحابه  ق��ال   - ال��س��الم  عليه 
الليُل  )هذا  املحرم:  من  العارش  ليلة 
عليه  فرّد  الً(  مَجَ فاخّتذوه  غشَيكم  قد 
واستعداد  ج��أش  ورب��اط��ة  بحامسة 
عنك!  نخيل  أن��ح��ن  وت���ام)  ص���ادق 
ال  حقك،  أداء  يف  اهلل  إىل  نعتذر  وبام 
رحمي،  صدورهم  يف  أكر  حتى  واهلل 
يف  قائُمه  ثبت  ما  بسيفي  وأرضهب��م 
معي  يكن  مل  ولو  أفارقك!  وال  يدي، 
باحلجارة  لقذفتهم  به  أقاتلهم  سالح 

دونك حتى أموَت معك(.   
األيام عىل  بيوم من  التاريُخ  مّر   وهل 

شبيب  أيب  بن  كعابس  وعاشق  بطل 
ب��ه عشقه  ب��ل��غ  ال���ذي  ال��ش��اك��ري، 
للشهادة بني يدي قائده وحبيبه اإلمام 
يلقي  أن  ال��س��الم-  احلسني-عليه 
ساحة  إىل  ويركض  ومغفره،  درع��ه 
وال  هيابونه  القوم  رأى  أن  بعد  املعركة 
ومعرفتهم  لشجاعته  إليه  ي���ربزون 
ففرَّ  احل��روب،  يف  بأسه  ة  شدَّ و  بقوته 
إاّل  منهم  كان  وما  يديه،  بني  الرجال 
بعيد،  م��ن  باحلجارة  يرضخوه  أن 
وهو  مكان  كل  من  باحلجارة  فرموه 
رمي  من  أثخنوه  حتى  عليهم،  يشّد 
عليه  وت��ك��اث��روا  والسهام  احل��ج��ارة 
وهب  كأمِّ  بامرأة  مّر  هل  أم  وقتلوه. 
ترى ابنها- الذي مل يمِض عىل زواجه 
إاّل وقت قصري جداً- قد أحيط به يف 
املعركة، وقد أخذته السيوف والرماح 
باجلراح،  أثخن  حتى  مكان،  كلِّ  من 
إىل  وتنزل  اخليمة،  من  عمودًا  فتأخذ 
تنادي:  وه��ي  خلفه  املعركة  ساحة 
الطيبني  دون  قاتل  وأم��ي،  أيب  ف��داك 
يرتكها  أن  منه  تطلب  و  حممد!  ذرية 
تقاتل معه حتى املوت! وعندما يقتل 
جتلس عند رأسه متسح الدَم و الرتاَب 
عنه وهتنئه باجلنة، فتقتل وهي حمتضنة 
رأسه، وهل مرَّ عىل مثل احلر الرياحي 

وزهري بن القني اللذين كان بإمكاهنام 
آثرا  املذبحة ولكنهام  النجاة من تلك 
عجيب،  بإرصاٍر  احلياة  عىل  الشهادة 
حتى أنَّ زهريًا يتمّنى أن ُيقتل وحُييى 
وُيقتل وحُييى مرارًا وتكرارًا دون اإلمام 
بيته!.  السالم-وأهل  احلسني-عليه 
الدنيا  لو كانت  قائاًل:)واهللِ  فيخاطبه 
أنَّ  إاّل  خمّلدين،  فيها  وكّنا  باقية  لنا 
آلثرنا  ومواساتك  نرصتك  يف  فراقها 
اخلروج معك عىل اإلقامة فيها!. واهللِ 
لوددُت أين ُقتلت ثم ُنرشت ثم ُقتلت 
ُيدفع  وأن  قتلة!  ألف  كذا  ُأقتل  حتى 
بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس 

هؤالء الفتية من أهل بيتك(.
وهكذا هي كل مواقف شهداء كربالء، 
بني  الشهادة  عىل  يتسابقون  كانوا  إذ 
السالم-  احلسني-عليه  اإلم��ام  يدي 
كلٌّ  وك��ان  حريمه،  وعن  عنه  دفاعًا 
السيوف  حّر  يذوق  أن  يتمّنى  منهم 
ومرات  مرات  البطيء  املوت  وم��رارة 
أن  أن��ص��اره  استحّق  ول��ذل��ك  دون���ه، 
منحهم  الذي  اخلالد  بقوله  يؤّبَنهم 
أعلم  ال  املثالية:)إين  الصحبة  ف��رادَة 
أصحايب،  من  خريًا  وال  أوف  أصحابًا 
وال أهَل بيٍت أبرَّ وال أوصَل من أهل 

بيتي(. 
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 امتاز العباس عليه السالم بالبسالة والشجاعة التي 
ورثها عن أبيه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب 
البطولية  مواقفه  بشجاعته  وشهدت  السالم،  عليه 
عليه  بشجاعته    شهد  كما  خاضها،  التي  الحروب 
الشواهد  المواقف و  القريب والبعيد، ومن  السالم 

الدالَّة على بطولته:      

بطولته في حرب صفين

الَّذي  أبيه  ِمن  الشجاعة  هاشم  بني  قمر  ورث  لقد   
لما  معه  واصطحبه  القتال،  وفنون  الفروسيَّة  َمه  علَّ
القتاليَّة  الفنون  تلك  لُيطبِّق  معاركه  في  الرشد  بلغ 
بعض  في  أّن��ه  ي��روى:  ومّما   « عليها،  ب  ت��درَّ الَّتي 
عليه  المؤمنين  أمير  جيش  ِمن  خرج  صّفين  أّي��ام 
الهيبة،  تعلوه  نقاب،  وجهه  على  ش��اٌب  السالم 
وتظهر عليه الشجاعة، يقّدر عمره بسبع عشرة سنة، 
يطلب المبارزة، فهابه الناس، وندب معاوية إليه أبا 
الشعثاء، فقال: إّن أهل الشام يعّدونني بألف فارس، 
ولكن أرسل إليه أحد أوالدي، وكانوا سبعة، وُكّلما 
ذلك  فساء  عليهم،  أتى  حّتى  قتله  منهم  أحٌد  خرج 
بهم،  ألحقه  إليه  برز  ولّما  وأغضبه،  الشعثاء  أبا 

فهابه الجمُع ولم يجرأ أحٌد على مبارزته، وتعّجب 
أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم ِمن هذه البسالة 
الَّتي ال تعدو الهاشميين، ولم يعرفوه لمكان نقابه، 
عليه  المؤمنين  أمير  أبوه  دعاه  مقّره  إلى  رجع  ولّما 
السالم وأزال النقاب عنه، فإذا هو " قمر بني هاشم 

" ولده العّباس عليه السالم «.
حرب  في  السالم  عليه  العباس  مشاركة  يؤيِّد  ومما 
ي  تخفِّ هو  األبطال  الفرسان  من  كان  وأنَّه  صفين، 
العباس  ابنه  بلباس  السالم  عليه  المؤمنين  أمير 
آل  من  أبرهة  بن  كريب   « أنَّ الخوارزمي  روى  كما 
فيغمزه  الدرهم  يأخذ  ا  قويًّ مهيبًا  يزن وكان  ابن ذي 
ا يبرز  بإبهامه فيذهب بكتابيه فقال له معاوية: إّن عليًّ
 ، وقتال  مبارزته  على  يتجاسر  ال  أحٍد  وكلُّ  بنفسه 
أهل  صف  إلى  فخرج  إليه،  أب��رز  أنا   : كريب  قال 
إليه مرتفع بن  ليبرز إليَّ علّي، فبرز  العراق ونادى: 
فه نفسه، فقال:  وضاح الزبيدي، فسأله من أنت؟ فعرَّ
ونادى:  فقتله،  كريب  فسبقه  وتكافحا  كريم،  كفؤ 
إليه ُشرحبيل بن  إلّي أشجعكم أو علّي، فبرز  ليبرز 
الله  لقاء  تتفكر في  يا شقّي أال  بكر، وقال لكريب: 
الدم الحرام، قال  ورسوله يوم الحساب عن سفك 

شواهد على بطولة
د. إحسان الغريفي و شجاعة العباس عليه السالم
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كريب: إن صاحب الباطل من آوى َقَتلة عثمان، ثم 
تكافحا فقتله كريب، ثم برز إليه الحارث بن الجالح 

الشيباني وكان زاهداً صّوامًا قّوامًا وهو يقول: 
ه�����ذا ع���ل���يٌّ وال�����ُه�����دى ح����ّق����ًا َم���ع���ْه 
ن���ح���ُن َن���ص���رن���اُه ع��ل��ى َم����ن ن���ازَع���ْه

ثم تكافحا فقتله كريب، فدعا عليٌّ عليه السالم ابنه 
بأن  فأمره  الرجال،  ِمن  كاماًل  ا  تامًّ وكان  العباس، 
فلبس عليٌّ عليه  ثيابه، ففعل  ينزل عن فرسه وينزع 
ثيابه  العباس  ابنه  وألبس  فرسه  وركب  ثيابه  السالم 
وأركبه فرسه لئاّل يجبن كريب عن مبارزته، فلّما همَّ 
وقال:  الحارثي  عدي  بن  عبدالله  جاءه  بذلك  عليٌّ 
أب��ارزه،  لي  فإئذن  إمامتك  بحّق  المؤمنين  أمير  يا 

فإن قتلته وإالَّ ُقتلُت شهيًدا بين يديك، فأذن له عليٌّ 
فتقدم إلى كريب وهو يقول: 

ه��������ذا ع�����ل�����يٌّ وال�������ه�������دى ي������ق������وُدُه
م�����ن خ����ي����ِر ع������ي������داِن ُق������ري������ٍش ع������ودُه
ه���������َر والي���������������ؤودُه الي��������س��������أُم ال���������دَّ
وع������ل������ُم������ُه م������ع������اج������ٌز وج��������������وُدُه

عليٌّ  إليه  برز  ثم  كريب،  صرعه  ثم  ساعة،  فتصارعا 
وسخطه،  الله  ب��أس  وح��ّذره  متنّكرًا  السالم  عليه 
فقال له كريب: أترى سيفي هذا ؟ لقد قتلت به كثيرًا 
مثلك، ثّم حمل على علّي بسيفه فاّتقاه بحجفته، ثم 
ه حتى سقط  ضربه علّي عليه السالم على رأسه فشقَّ

نصفين...«.

د. إحسان الغريفي
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 حمله لواء الحسين عليه السالم

عليها  اعتاد  وض��واب��ط  وق��واع��د  قوانين  للحرب 
إعطاء  القواعد  هذه  وِم��ن  حروبهم،  في  القدماء 
أمامهم  يحمله  وأشجعهم  الجنود  أقوى  بيد  اللواء 
صفوف  واخترق  اللواء  م  تقدَّ ما  وكلَّ يتبعونه،  وهم 
عالمة  ألنها  والضعُف  الذعُر  العدَو  أصاب  العدو 
أشجعهم  قتل  على  دلَّ  سقط  فإذا  والظفر،  الفوز 
الجنود  اطمأنَّ  آخ��ر  ف��ارس  رفعه  ف��إن  وأق��واه��م، 
والهلُع  الذعُر  أصابهم  وإالَّ  القتال  في  وا  واستمرُّ
أبي  نعرف مكانة  هنا  وهم »ومن  وتغلَّب عليهم عدُّ
ومحّله  الشهامة،  من  وموقفه  البسالة،  من  الفضل 
الغيرة،  الّدين، ومنزلته من  الشرف، ومبوأه من  من 
عليه  الحسين  اإلمام  عّبأ  يوم  السؤدد،  من  ومرتقاه 
مع  العّباس،  أخاه   لواءه  فأعطى  أصحابه،  السالم 
أوالد  من  وهناك  وأبيه،  ُأّمه  من  إخوة  للعّباس  أّن 
األصحاب  في  أّن  كما  ال��ل��واء،  يسلم  ال  من  أبيه 
ولكن  المفادات،  صدق  مع  منه،  سّنًا  أكبر  هو  من 
الفضل أكفى مّمن معه  أبا  الشهداء وجد أخاه  سّيد 
وأدعاهم  به،  وأرأفهم  لذمامه،  وأحفظهم  لحمله، 
لجواره،  وأحماهم  لرحمه،  وأوصلهم  مبدئه،  إلى 
وأثبتهم للطعان، وأربطهم جأشًا، وأشّدهم مراسًا، 
اإلمام  أخيه  معتقد  عند   “ اللواء  صاحب   “ فكان 
ثابت الجأش في ذلك الموقف الرهيب ثبات األسد 
الخادر، وهذا بيان مطرد تلهج به األلسن، وإاّل فما 
البطل  هذا  طمأنينة  له  أين  ومن  منه!  األسد  موقف 
الضرغام... وللعّباس  يفر عنه  فيما  الثابت  المغوار 

وتقّدم  األبطال،  وبارز  اللواء،  حمل  من  على  مزّية 
الكوارث  به  ألّمت  قد  السالم  عليه  فإّنه   للطعان، 
متعّددة: من جروح، وعطش،  نواحي  والمحن من 
بها  أم��ّض  وأطفال  ولهى،  وحرائر  صرعى،  وفئة 
الظما، والواحدة منها كافية في أن تهدي إلى البطل 
ضعفًا، وإلى الباسل فرارًا، لكن صريخة بني هاشم 
بالرغم من ُكّل هاتيك الرزايا كان يزحف باللواء في 
بأسه، وصارم من عزمه، وكان في حّد  جحفٍل من 

حسامه األجل المتاح، وملك الموت طوع يمينه«.

شهادة اإلمام زين العابدين عليه السالم

حاضًرا  كان  السالم  عليه  العابدين  زين  اإلمام  إنَّ 
في كربالء ومنعه المرض من المشاركة في القتال، 
السالم  عليه  العباس  عمه  بطولة  بعينه  شاهد  فقد 
آثر  فلقد  العباس  اللُه  فقال:Sرحم  بذلك،  له  وشهد 

وأبلى...«.

شهادة اإلمام جعفر الصادق عليه السالم

لقد شهد اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ببطولة 
عّمنا  »كان  فقال:  وعلمه  السالم  عليه  الفضل  أبي 
اإليمان:  صلب  البصيرة،  نافذ  علي  بن  العباس 
جاهد مع أبي عبد الله عليه السالم وأبلى بالًء حسًنا 

ومضى شهيدا«.

 مواقفه يوم الطف

لقد كانت ألبي الفضل العبَّاس عليه السالم مواقف 
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شجاعته  على  تبرهن  الطف  ي��وم  عديدة  بطولية 
ته، وِمن هذه المواقف ما رواه  أهُل السَير »عن  وقوَّ
الضّحاك بن قيس المشرقي، قال: إن الحسين  عليه 
بيته  أهَل   ) عاشورا  )ليلة  الليلة  تلك  جمع  السالم 
بعد  أّما  فيها:  قال  التي  بخطبته  فخطبهم  وأصحابه 
لم  فقال:  العباس،  فقام  بيت...  أهل  أعلم  ال  فإني 

نفعل ذلك لنبقى بعدك، ال أرانا الله ذلك أبدًا...«. 
رواه  ما  الثاني  والموقف  ل،  األوَّ الموقف  هو  هذا 
تقّدم  الفريقين  بين  الحرب  نشبت  لما  أنَّه  الطبري 
الصيداوي  خالد  بن  عمر  الحسين  أصحاب  ِمن 
العائذي وجنادة  الله  بن عبد  ومواله سعد ومجمع 
الناس،  على  بأسيافهم  مقدمين  فشّدوا  الحرث  بن 
فأخذوا  الناس،  عليهم  عطف  فيهم  وغلوا  فلّما 
فندب  أصحابهم،  م��ن  وقطعوهم  يحوزونهم 
فحمل  العباس،  أخ��اه  لهم  السالم  عليه  الحسين 
على القوم وحده، فضرب فيهم بسيفه حتَّى فّرقهم 
بهم  فأتى  عليه  ُموا  فسلَّ إليهم  وخلص  عن أصحابه 
يستنقذهم  أن  عليه  فأبوا  جرحى،  كانوا  ولكنهم 
حتَّى  عنهم  يدفع  وهو  القتال  إلى  فعادوا  سالمين، 
ُقتلوا في مكان واحد، فعاد العباس إلى أخيه وأخبره 

بخبرهم«.
عليه  العباس  الفضل  أبي  سقاية  الثالث  والموقف 
السالم التي تكررت ثالث مرات لعطاشى كربالء. 
السالم  عليه  الحسين  اإلمام  منه  طلب  �ا  ل�مَّ وذلك 
إليه  وض��ّم  م،  محرَّ من  العاشر  ليلة  الماء  إحضار 
ثالثين فارسًا وعشرين راجاًل، وبعث معهم عشرين 

نافع  أمامهم  وتقّدم  لياًل،  الماء  ِمن  دنوا  حتَّى  ِقربة، 
بن  َعمرو  به  وص��اح  باللواء،  الَجملي  ه��الل  بن 

الحّجاج: َمن الرجل؟ وما جاء بك؟
الماء  هذا  من  نشرب  جئنا  عمك  ابن   : نافع  فقال 

الذي حأتمونا عنه.
فقال له: إشرب هنيئًا.

والحسين  قطرة  منه  أشرب  ال  والّله  ال  نافع:  قال 
وَمن ترى ِمن آله وصحبه عطاشى.

فقال: ال سبيل إلى سقي هؤالء، وإّنما وضعنا هاهنا 
إمأوا  بأصحابه:  نافع  صاح  ُث��ّم  الماء،  لنمنعهم 
فكان  الحّجاج،  ابن  أصحاُب  عليهم  وشدَّ  قربكم، 
وحمل  يقاتل،  وبعٌض  القرب  يمأ  القوم  بعض 
هالل،  بن  ونافع  ال��س��الم،  عليه  العباس  عليهم 
فكّفوهم، وجاؤوا بالماء وليس في القوم المناوئين 
العباس  من  خوفًا  منهم،  بالدنّو  نفسه  تحّدثه  َمن 
البطل المغوار، فُبّلت شفاه العطاشى من ذلك الماء، 
وابتهجت به النفوس، ولكن هذه الكمّية القليلة من 
الماء ما عسى أن تجدي ُأولئك الجمع من الرجال 
ومن  والجمال،  الخيول  مع  واألطفال،  والنساء 
المقطوع به أّنها لم ترِو أكبادهم إاّل مّرة واحدة، أو 
الظمأ.  إليهم  عاد  ما  فسرعان  الوشل،  كمّصة  أّنها 
سمع  �ا  ل�مَّ الثانية  والسقاية  األولى،  السقاية  فهذه 
العباس عليه السالم نداء الحسين عليه السالم: أما 
ِمن ذابٍّ يذّب عن حرم رسول الله؟ خرج إليه وقبَّل 
ما بين عينيه، ووّدعه وسار حتَّى أتى الشريعة، ونزل 
العباس  رآهم  �ا  ول�مَّ القربة،  مأ  حتى  الفرات  في 
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عاتقه،  على  القربة  حّط  إليه  تسارعوا  السالم  عليه 
واستقبل القوم يضربهم بسيفه، وهو يقول:

مجرة أنا الذي ُأعرُف عنَد الزَّ
ى   حيدرة بابن  عليٍّ  المسمَّ

أْن  اثبتوا  اليوَم  لنا  يا كفرة
من  قتل  حتَّى  فيهم  يقتل  وه��و  عليهم  حمل  ث��مَّ 
عليه  الحسين  أخيه  من  ق��رب  ث��ّم  مائة،  أبطالهم 
السالم، ودخل إلى خيمة الحرم بالسقاء الَّذي معه، 
الثالثة  والسقاية  ي��رووا،  ولم  األطفال  به  فتواسوا 
السالم ولم  الحسين عليه  عندما استشهد أصحاب 
فسمع  السالم،  عليهما  العباس  و  الحسين  إالَّ  يبَق 
بساقي  فنهضت  العطش،  من  يتصارخون  األطفال 
وركب  القربة،  وأخ��ذ  الشّماء،  غيرته  العطاشى 
المتكاثر،  الجمُع  يُرعه  فلم  الفرات،  وقصد  فرسه، 
وكشفهم عن الماء، واغترف غرفة من الماء و أدناها 
عليه  الحسين  عطش  تذّكر  حين  رماها  ثمَّ  فمه  من 

السالم، وقال:

ي���ا َن����ْف����ُس ِم����ن َب����ْع����ِد ال��ح��س��ي��ِن ُه��ون��ي
َت��ك��ون��ي أن    ُك�����ْن�����ِت   ال  وب�������ع�������َده     
ال���م���ن���وِن وارُد    ال���ح���س���ي���ُن   ه����������ذا      

و   ت����ش����رب����ي����َن       ب�����������ارَد     ال��م��ع��ي��ِن
ت����ال����ل����ِه   م������ا   ه�������ذا   ف�����ع�����اُل    ِدي���نِ���ي
ال���ي���ق���ي���ِن َص����������������اِدِق  ِف�������ع�������اُل  وال 

عليه  فتكاثروا  المعسكر،  يريد  بالقربة  وأس��رع 
وقطعوا طريقه، فلم ُيباِل بهم، وجعل يضرب فيهم 

بسيفه، ويقول:
َزَق����ا ال����م����وُت  إذا  ال����م����وَت  َأره�������ُب  ال 
لِ���َق���ا ال���م���ص���الِ���ي���ِت  ف����ي  ُاَواَرى  ���ى  ح���تَّ
ال��م��ل��ت��َق��ى ي������وَم  ال�����م�����وَت  أه�������اُب  وال 
��ق��ا إّن������ي أن�����ا ال����ع����ّب����اُس َأْغ����������ُدو بِ��ال��سِّ

الرّقاد الجهني، وعاونه حكيم بن  له زيد بن  فكمن 
الطفيل السنبسي، فضربه على يمينه فقطعها، فأخذ 

السيف بشماله وجعل يضرب فيهم ويقول:

ي��م��ي��ن��ي ق����ط����ع����ت����م����وا  إْن  وال�������ل�������ِه 
إّن���������ي ُأح�������ام�������ي أب�����������دًا ع������ن دي���ن���ي
وع���������ن إم��������������اٍم ص�����������ادق ال���ي���ق���ي���ن
ن����ج����ل ال�����ّن�����ب�����ّي ال�����ط�����اه�����ر األم����ي����ن

فكمن له حكيم بن الطفيل  من وراء نخلة، فضربه 
فعند  صدره،  إلى  اللواء  فضّم  فبراها،  شماله  على 
السهام  وأتته  عليه،  وتكاثروا  سطوته،  أمنوا  ذلك 
كالمطر، فأصاب القربة سهم وُأريق ماؤها، وسهم 
عليه  وحمل  عينه،  أصاب  وسهم  ص��دره،  أصاب 
ونادى  رأسه،  على  وضربه  حديد  ِمن  بعمود  رجل 
بصوت عاٍل: عليك مّني السالم يا أبا عبد الله ، فأتاه 
الحسين عليه السالم، وقال: » اآلن انكسر ظهري، 
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وقّلت حيلتي، وشمت بي عدّوي ».
فبرغم  الحياة،  فارق  لما  ابتسامته  الرابع  والموقف 
الطف  ميدان  في  القاها  الَّتي  والجراح  اآلالم  كّل 
كان العباس عليه السالم ضاحًكا ال يرهب الموت 
به  أحاطت  الَّتي  الغفيرة  الجموع  تلك  ِمن  ساخًرا 
وبقيت  أعدائه،  قلوب  في  والفزَع  الرعَب  أثار  مما 
إلى  والسبايا  الرؤوس  دخول  حتَّى  االبتسامة  هذه 
الشام كما جاء في كتاب )الكامل في السقيفة( قال 
ل رأس رأيته من الرؤوس رأس العباس  سهيل: »أوَّ
أنَّه يضحك« فهذا دليٌل على شّدة  بن علّي، فخلُت 
بأسه وكمال شجاعته بهذه الصفة التي اكتسبها من 
أبيه أمير المؤمنين عليه السالم  الذي وصفه بعض 

الشعراء بقوله:

 ه����و ال����ب����ّك����اء ف����ي ال����م����ح����راِب ل��ي��اًل
ال�����ض�����راب آن  إن  ال�����ض�����ّح�����اك  ه�����و 

فصفة الضحك وقت اشتداد القتال وتطاير القلوب 
عليه  العباس  ورثها  علوية  صفة  هي  الخوف  ِمن 

السالم من أبيه أمير المؤمنين عليه السالم.  

 شهادة أمِِّه 

السالم  عليه  العباس  لولدها  البنين  أمَّ  شهدت  لقد 
هذه  في  والفداء  والتضحية  والبطولة  بالشجاعة 
المعركة، فقد رثته بأبيات تصف فيها قوته وبطولته 
كما هي عادة العرب في رثاء أبطالهم وشجعانهم، 
عليه  العباس  لولدها  البنين  أم  رثاء  في  جاء  ومما 

السالم » وقد كانت تخرج إلى البقيع كل يوم ترثيه 
أهُل  رثائها  فيجتمع لسماع  الله  عبيد  وتحمل ولده 
المدينة ... فيبكون لشجي الندبة، قولها رضي الله 

عنها: 

اْل�������َع�������ّب�������اَس َرَاى  َم������������ْن  ي�������ا 
�����َق�����ْد  َك���������رَّ َع�����ل�����ى َج����م����اه����ي����ِر ال�����نَّ
َح������ْي������َدَر َاْب��������ن��������اِء  ِم���������ْن  َوَوراُه 
َل��������َب��������ْد ذي  َل���������ْي���������ث  ُك���������������ّل 
ُاص�����ي�����َب اْب������ن������ي  َانَّ  ُاْن�������بِ�������ْئ�������ُت 
َِرأِس������������������������ِه َم���������ْق���������ُط���������وَع َي��������ْد
َوْي��������ل��������ي َع������ل������ى ِش������ْب������ل������ي َام�������ا
اْل�����َع�����َم�����ْد َض�����������ْرُب  بِ��������َرأِس��������ِه  َل  
َل����������ْو ك����������اَن َس������ْي������ُف������َك ِف��������ي َي������َد
ْي����������َك َل�����م�����ا َدن����������ا ِم�������ْن�������ُه َاَح����������ْد

وقولها:

اْل���َب���ن���ي���ْن ُامَّ  َوْي���������ِك  َت�����ْدُع�����َوّن�����ي  ال 
�����ري�����ن�����ي بِ������ُل������ُي������وِث اْل�����َع�����ري�����ْن ُت�����َذكِّ
ك�����اَن�����ْت َب������ُن������وَن لِ�������َي ُاْدع����������ى بِ����ِه����ْم
َب��ن��ي��ْن ِم�����ْن  َوال  َاْص����َب����ْح����ُت  َواْل������َي������ْوَم 
ب����ى َاْرَب���������َع���������ٌة ِم������ْث������ُل ُن������ُس������وِر ال����رُّ
َق����ْد واَص����ُل����وا اْل����َم����ْوَت بِ���َق���ْط���ِع اْل��َوت��ي��ْن
َت������ن������اَزَع اْل������ِخ������ْرص������اُن َاْش�������الَءُه�������ْم
����ُه����ْم َاْم�����س�����ى َص����ري����ع����ًا َط���ع���ي���ْن َف����ُك����لُّ
ي����ا َل�����ْي�����َت ِش�����ْع�����ري َاَك�����م�����ا َاْخ������َب������ُروا
بِ����������َانَّ َع�����ّب�����اس�����ًا َق����ط����ي����ُع اْل����ي����ِم����ي����ْن.
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الدكتور: عالء حسن مردان الالمي

      أغل��ب املروي��ات التارخيي��ة الت��ي ذك��رت أيب 
الفض��ل العباس -عليه الس��الم- جاءت يف ذكر 
أحداث واقعة الط��ف، إذ ركزت عىل دوره البطويل 
يف س��بيل ُنرصة اإلس��الم والثبات ع��ىل هنج أخيه 
اإلمام احلسني -عليه السالم- وأول رواية تم ذكره 
فيها، ه��ي تلك التي نقلها أب��و خمنف يف مقتله، 
إذ جاءت الرواية تس��تعرض أحوال اإلمام احلسني 
-عليه الس��الم- ومن معه، يوم تعرَّضوا للعطش، 
وبالت��ايل طل��ب م��ن أيب الفضل العب��اس أن يأيت 
باملاء، فخرج العباس -عليه الس��الم- مصطحبًا 

معه ثالثني فارس��اً وعرشين راجاًل ومعهم عرشون 
قرب��ة، وقص��دوا هنر الف��رات أثن��اء اللي��ل، وبعد 
اعرتاض ح��راس النه��ر الذين وكل��ت هلم مهمة 
حراس��ة النهر من أجل منع اإلمام احلسني -عليه 
الس��الم- وَمن معه من الوصول إليه والرشب من 
مائه، وج��اء يف الرواية أنَّ هناك قتااًل وقع بس��بب 
تل��ك الق��وة احلامي��ة للنه��ر، وم��ع إرصار اإلم��ام 
العباس -عليه الس��الم- والذين معه، متكنوا من 
اقتح��ام النهر بالقوة وملء القرب باملاء والعودة اىل 

خميم اإلمام احلسني -عليه السالم-.

املرويات يف موقف أبي الفضل العباس- عليه السالم-

 من واقعة الطف )61هـ/680م(



145الغا�ضريةحمرم احلرام  1439هـ

       اعتم��د أب��و خمن��ف يف توثي��ق 
ه��ذا اخل��رب ع��ىل س��ليامن ب��ن أيب 
راش��د، وس��ليامن ه��ذا اعتم��د يف 
توثيقه للخرب عىل محيد بن مسلم 
األزدي، فمن مها؟ وهل يعدون من 
الثقات يف النقل التارخيي؟ وكيف 
اس��تطاعوا أن يوثق��وا ه��ذا اخل��رب 
أعاله؟ هذه التس��اؤالت سنبحث 

عنها كام يأيت: 
  ال��راوي املبارش الذي نقل منه أبو 
خمنف هو س��ليامن بن أيب راش��د، 
نقل عنه الطربي باسم سليامن بن 
راشد األزدي، مل يذكروا بحقه شيئًا 
سوى أنه كويف من أصحاب اإلمام 
الصادق -عليه السالم- ومل تتسنَّ 
لن��ا معرف��ة س��نة وفات��ه، وبالتايل 
يصع��ب حتدي��د فكرت��ه التارخيية 
التي جاء هبا ليخرب الناس بحادثة 
الطف بص��ورة عام��ة، وأخبار أيب 
الفضل العباس -عليه الس��الم- 

بصورة خاصة. 
 ال��راوي اآلخر الذي نق��ل عنه أبو 
خمنف هو محيد بن مسلم األزدي، 
وهو ال��ذي وّثق األخب��ار التارخيية 
التي وضحت عالق��ة أيب الفضل 
بأخيه  الس��الم-  العب��اس -عليه 

اإلمام احلسني -عليه السالم- وما 
جرى عليه��م يف كربالء، والظاهر 
م��ن طريقته يف روايت��ه لأخبار أنه 
كان ح��ارضًا املعرك��ة، وبالتايل قدم 
محي��د ص��ورة تارخيي��ة قّيم��ة عن 
العباس -عليه الس��الم- ودوره يف 
واقع��ة الطف، إذ لو مل يكن حارضًا 
لربام اختلف وصف واقعة الطف. 
وال��ذي يعنينا أخب��ار أيب الفضل 
-علي��ه الس��الم- فق��د ظهر عىل 
اس��تعداده الت��ام م��ن أج��ل نرصة 
اإلمام احلسني -عليه السالم- بل 
كان ه��و القائد العس��كري الذي 
��ذ كلَّ أم��ر ُيطل��ب من��ه وفق  ينفِّ

املسؤولية امللقاة عىل عاتقه. 
       وهن��اك رواي��ة نقلها أبو خمنف 
بش��أن اس��تاملة  العب��اس -علي��ه 
الس��الم- يف حماول��ة لع��زل اإلمام 
احلس��ني-عليه الس��الم-  وحي��دًا 
يف كرب��الء، لكن العب��اس -عليه 
م��ن  الس��الم- كان ع��ىل بص��رية 
أم��ره، فلم يش��ك بقضي��ة أخيه، 
إنام كان إرصاره عىل مالزمته وقتال 
أتباع الدولة االموي��ة، الذين ركبوا 
الباط��ل وخطط��وا لنجاح��ه، ويف 
الرواي��ة إرصار من ط��رف عمر بن 

س��عد ب��ن أيب وق��اص وش��مر بن 
ذي اجلوش��ن عىل التأثري يف نفوس 
العب��اس وإخوته، لكنه��م رفضوا 
كل مبادرة تعرّض اإلمام احلس��ني 
-عليه السالم- للقتل أو التقليل 

من شأنه. 
      وجاء يف الروايات التارخيية أن أبا 
الفضل العباس -عليه الس��الم- 
كان حلقة الوصل بني املعسكرين، 
فكّل ما رغب به املعس��كر األموي 
م��ن أم��ر ملخاطبة اإلمام احلس��ني 
-علي��ه الس��الم- يأيت ع��ن طريق 
الس��الم- وهذا  العب��اس -علي��ه 
أمر بدهيي العتب��ار أن أبا الفضل 
كان قائد معس��كر اإلمام احلسني 
-علي��ه الس��الم- ب��ل ه��و املعني 
واملدبر يف مواق��ف الراء والرضاء، 
األموي��ني  معس��كر  إرصار  فم��ع 
عىل ح��رب اإلمام احلس��ني-عليه 
الس��الم-  كان رّد العباس حارضًا 
بأنه ال يتخذ أي قرار دون أن يكون 
ذلك القرار صادرًا من أخيه وقائده 

اإلمام احلسني -عليه السالم-
      وهكذا تستمر الروايات التارخيية 
يف ع��رض مواق��ف العباس-عليه 
الس��الم-  من األمور التي حدثت 
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قبل وق��وع القت��ال ب��ني الطرفني، 
والظاهر من أمره -عليه الس��الم- 
أن��ه حتم��ل مس��ؤولية ال��رّد ع��ىل 
املعس��كر اآلخ��ر، إذ كان حياورهم 
ويرّد عليهم بأس��لوب واضح دون 
أن يبتعد يف ردوده عن قضية اإلمام 
احلسني -عليه السالم- بل إنه ألزم 
نفسه بااللتزام التام بام يقوله أخوه 
وقائ��ده آن��ذاك، والظاه��ر من أمر 
احلوار الذي كان بني اإلمام احلسني 
والعب��اس -عليه��ام الس��الم- أّنه 
جيري ب��أدب واح��رتام، وف��ق رابط 
األخّوة احلقيقي، إذ جاء احلواُر عىل 
وفق ه��ذه الرواية التي ج��اء فيها: 
)وق��ال العب��اس بن ع��يل: يا أخي 
أتاك القوم، قال: فنهض ثم قال: يا 
عباس ارك��ب بنفي أنت يا أخي 

حتى تلقاهم...(. 
        وجاء يف رواية أن اإلمام احلسني 
-عليه السالم- عرض عىل إخوته 
وأنصاره أن يرتكوه وحده عىل اعتبار 
أنه هو املطلوب دون س��واه، فكان 
ال��رّد من ط��رف اإلخ��وة واألنصار 
بلسان أيب الفضل العباس -عليه 
الس��الم- ح��ني ق��ال: )مَل نفع��ل؟ 
لنبق��ى بع��دك؟ ال أران��ا اهلل ذلك 

أبداً. بدأهم هبذا القول العباس بن 
عيل، ثم إهنم تكلموا هبذا ونحوه(.

        وج��اء يف رواية ابن أعثم نفس 
التفاصيل التارخيي��ة التي ذكرناها 
أعاله بش��أن كت��اب األم��ان الذي 
ُع��رض عىل العب��اس وإخوته، وأن 

ش��مر ب��ن ذي اجلوش��ن ج��اء إىل 
معس��كر اإلم��ام احلس��ني -عليه 
الس��الم- ون��ادى أين بن��و أختنا، 
علي��ه  رّد  العب��اس  اإلم��ام  لك��ن 
بصورة ختتلف عام ذكره أبو خمنف 
يف مقتل��ه كام تق��دم، فق��د جاء ما 
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دار بينه��م يف هذه الرواية كام يأيت: 
)وأقب��ل ش��مر ب��ن ذي اجلوش��ن 
حتى وقف عىل معس��كر احلسني 
ريض اهلل عنه فن��ادى بأعىل صوته: 
أي��ن بن��و أختن��ا عب��د اهلل وجعفر 
والعب��اس بنو عيل ب��ن أيب طالب! 

فقال احلس��ني إلخوته: أجيبوه وإن 
كان فاس��قًا فإن��ه م��ن أخوالك��م! 
فن��ادوه، فقال��وا: م��ا ش��أنك وم��ا 
تري��د؟ فقال: ي��ا بني أختن��ا! أنتم 
آمن��ون ف��ال تقتل��وا أنفس��كم مع 
أخيك��م احلس��ني، والزم��وا طاعة 

أمري املؤمنني يزيد بن معاوية! فقال 
له العباس بن ع��يل ريض اهلل عنه: 
تبًا لك يا ش��مر ولعنك اهلل ولعن 
ما جئت به من أمانك هذا يا عدّو 
أتامرن��ا أن ندخ��ل يف طاع��ة  اهلل! 
العن��اد ونرتك نرصة أخينا احلس��ني 
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ريض اهلل عنه. قال: فرجع الش��مر 
إىل معسكره مغتاظاً. 

ل بعض املالحظات   ونحن نس��جِّ
عىل هذه الرواية كاآليت:  

1-يظه��ر م��ن س��ياق الرواي��ة أن 
شمر بن ذي اجلوش��ن كان يراهن 
وإخوت��ه  العب��اس  كس��ب  ع��ىل 
اإلم��ام  أخيه��م  ع��ن  وتفريقه��م 
احلس��ني -عليه الس��الم- وبالتايل 
حيدث انش��قاق بني أبن��اء عيل بن 
أيب طال��ب -عليه الس��الم- وهو 
أم��ٌر مقصود حاول اس��تغالله من 

باب أهنم أبناء األخت. 
2-إنَّ قادة معسكر عمر بن سعد 
يف مسعاهم ذلك حاولوا أن يتزلفوا 
ألمريهم يزيد ب��ن معاوية، إذ كانوا 
خيش��ون إْن ُقت��ل العب��اس وإخوته 
سيناهلم غضب يزيد، وبالتايل هم 
كانوا ع��ىل دراية بواق��ع اإلجراءات 
الت��ي اتبعها يزيد وس��يتبعها بعد 
هناي��ة املعركة، وهذا م��ا يفر قول 
الش��مر: )يا بني أختنا! أنتم آمنون 
فال تقتلوا أنفس��كم م��ع أخيكم 
أم��ري  طاع��ة  والزم��وا  احلس��ني، 

املؤمنني يزيد بن معاوية(. 
3-إن إرصار الش��مر إن��ام ه��و من 

باب العناد لس��يد الشهداء -عليه 
الس��الم- يف حماولة لقهره وإذالله-

حاش��اه- أم��ام الناس مجيع��اً، يف 
وتش��تيت  الث��ورة  إلهن��اء  حماول��ة 
-علي��ه  احلس��ني  اإلم��ام  جي��ش 
السالم- وبالتايل تنتهي الثورة دون 
أن ختلد أو يك��ون هلا أثر يف الفكر 

اإلسالمي. 
4-الرواي��ة تب��ني حال الش��مر أنه 
رج��ع مغتاظاً، وهو أم��ر يدلُّ عىل 
فش��له الذريع يف كسب ما فّكر به 
آن��ذاك، وأيضًا جعل��ه صاغرًا أمام 
قوم��ه، إذ مل يطع��ه أبن��اء أخته كام 

اّدعى وتبّجح به أمام أقرانه. 
وإخوته-عليه��م  العب��اس  5-إن 
السالم- كانوا ش��ديدي التمّسك 
اإلمام احلسني  بس��يدهم وأخيهم 
ب��ل تظهره��م  الس��الم-  -علي��ه 
الرواي��ة أهن��م كانوا يعرف��ون األمر 
ال��ذي أقبل��وا علي��ه وأن احل��ق يف 

مواجهة الباطل. 
6-جمم��ل الرواي��ة تعط��ي أمهي��ة 
باعتباره  السالم-  للعباس -عليه 
قائد عسكر اإلمام احلسني -عليه 
الش��مر  اس��تطاع  فل��و  الس��الم- 
وابن س��عد أن يؤّثرا ع��ىل العباس 

وإخوت��ه، ه��ذا يعن��ي أهّنام كس��با 
املعرك��ة مبك��راً، دون أن يصال اىل 
النزال واملواجهة يف س��احة املعركة، 
ألهّنام يعرفان جيدًا لو نزل العباس 
-عليه السالم- إىل امليدان وطلب 
املنازل��ة من قادة اجلي��ش األموي مل 
يتجرأ أحٌد عىل منازلته لشجاعته، 
فهو ابن عيل بن أيب طالب -عليه 
الس��الم- وه��م يعرفون جي��دًا أّن 

قّوته من قّوة أبيه.  
7-الرواي��ة تذكرنا بتدب��ري معاوية 
بن أيب س��فيان زمن اإلمام احلسن 
-علي��ه الس��الم- الذي اس��تطاع 
يف حينه��ا رشاء قائ��د جيش اإلمام 
احلسن -عليه الس��الم- وهو ابن 
عمه عبيد اهلل بن العباس بن عبد 
املطل��ب، وبالت��ايل انك��ر جيش 
اإلم��ام وجت��رأ الن��اس يف التط��اول 
عىل اإلمام احلسن -عليه السالم- 
فخاطب��وه بلهجة ش��ديدة انتهت 
بطعن��ه يف فخ��ذه، بالت��ايل ح��اول 
الش��مر أن يكرر تل��ك احليلة من 

أجل كسب القضية ملصلحته. 
     وتظه��ر الرواي��ات التارخيي��ة أن 
اإلم��ام احلس��ني -عليه الس��الم- 
كان يستعني بأخيه العباس-عليه 
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م��ن  الوق��ت  ذل��ك  يف  الس��الم- 
أج��ل هتدئة األم��ور، وه��ذا يعطي 
ص��ورة مرشق��ة ل��دور أيب الفض��ل 
-علي��ه الس��الم- يف ن��رصة أخيه، 
فهو من يدخل عىل أخواته س��اعة 
بكائهن لُيسكتهن، وهذا يعني أنَّ 
للعباس -عليه الس��الم- مكانته 

يف حياة آل ع��يل، فإن كان موجودًا 
فهم آمنون ال خيشون األعداء. 

      وم��ن خالل اس��تقراء الروايات 
التارخيية الت��ي حتدثت عن القتال 
الس��الم-  العب��اس -علي��ه  ودور 
كب��ريًا  كان  دوره  أنَّ  نج��د  فيه��ا، 
جدًا يف توازن األنص��ار وثباهتم يف 
س��احة القتال، فكّلام وقع األنصاُر 
يف ش��ّدٍة ب��رز العب��اس وخّلصهم 
منه��ا. وأيض��ًا كان هو م��ن يوّجه 
األنصار ويعطيهم احللول املناسبة 
لتحقي��ق م��ا يمك��ن حتقيق��ه يف 
مي��دان القت��ال، وكان هو من قدم 
إخوت��ه من أم��ه وأبيه للن��زال وهو 
يراقبه��م كي��ف ي��ربزون، فتقّدموا 
وقاتلوا حتى ُقتلوا، وهذا الروايات 
تكش��ف ع��ن ص��ورة التضحي��ة 
التي قّدمها أب��و الفضل من أجل 
احل��ّق ونرصت��ه.       وبع��د أن ُقت��ل 
مجيُع أنصار اإلمام احلسني -عليه 
الس��الم- تظهر الرواي��ات اجلانب 
البطويل للعباس -عليه الس��الم- 
فق��د كان ثاب��ت اإلرادة مل يتغري أو 
يتّبدل موقفه جت��اه ما نزل هبم من 
كثرة القت��ل، ب��ل ازداد إرصارًا عىل 
القتال، وكان يقول لإمام احلسني 

-عليه السالم- إنه سئم من احلياة 
بوج��ود الظاملني، حينها طلب منه 
اإلمام احلس��ني -عليه السالم- أن 
يأيت باملاء للعيال والنس��اء ومن ثم 

ينزل للميدان فيقاتل. 
      وورد يف رواي��ة مقت��ل العب��اس 
ال��دور  ذل��ك  الس��الم-  -علي��ه 
البط��ويل ال��ذي حتىل ب��ه، فقد كان 
وحده بمواجهة اجلموع وهم يفّرون 
من بني يديه، ويف النهاية حاول أن 
يوصل املاء إىل خميم اإلمام احلسني 
-عليه السالم- ورغم عطشه فهو 
مل ي��رشب؛ ألن أخ��اه احلس��ني كان 
دت وفاء أيب  عطشاناً، فالرواية جسَّ

الفضل ألخيه سيد الشهداء. 
      وهن��اك بعض الروايات املبعثرة 
يف املصادر التارخيية بشأن العباس 
-علي��ه الس��الم- لكنه��ا مل تزودنا 
بمعلومات قّيم��ة، إّنام جاءت من 
باب ذك��ر أبناء اإلم��ام عيل -عليه 
الس��الم- فق��ط، فتذك��ر العباس 
وش��هادته يف واقعة الطف. وبالتايل 
فان الرواي��ات التارخيي��ة املبكرة مل 
��دت  تق��ّدم اليشء الكثري، انام جسَّ
صورة تضحية أيب الفضل العباس 

-عليه السالم- يف واقعة الطف.
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اإلمام  جيش  بني  املعركة  بداية  إّن 
وجيش  السالم-  -عليه  احلسني 
متوافقة  كانت  معاوية  بن  يزيد 
العسكرية  القيادة  تطّلعات  مع 
وهي انطالقة جهادية موفقة أذّلت 
العدو وبّينت مدى فقدانه لرشعية 
املعنوية  ال��روح  وط��ّورت  املواجهة 
اإلمام احلسني -عليه  لدى جيش 
كبرية  صدمة  ووّل���دت  ال��س��الم- 
ريب  ال  ومما  املقابل،  الطرف  لدى 
فيه إنَّ هذه املواجهة أُعّد هلا بشكل 
يزيد  جيش  ملقابلة  للنظر  ملفت 

بن معاوية. 
-عليه  احلسني  اإلم��ام  أ  هّي لقد 

السالم- كل الوسائل املتاحة لديه 
احلرب  يف  النرص  ألجل  عسكريًا 
يزيد  جيش  قبل  م��ن  املفروضة 
تنفيذ  أمر  وتطلب   ، معاوية  بن 
بشكل  حميطة  شخصية  املهامت 
كامل بكل تفاصيل املعركة اآلنية. 
وألج��ل ه��ذا ال��غ��رض دع��ا اإلم��ام 
أخ��اه  ال��س��الم-  -عليه  احل��س��ني 
طالب  أيب  ب��ن  ع��يل  ب��ن  العباس 
املاء..  إىل  فارس  ثالثني  يف  فبعثه 
ويشري الطربي إىل أن اإلمام احلسني 
قيادة  قّلد  ق��د  ال��س��الم-  -عليه 
مميزة  بعبارة  اليها  املشار  الفرقة 
العطش  اشتّد  ))فلام  يذكر  إذ  جدًا 

أخاه  أمر  وأصحابه  احلسني  عىل 
العباس بن عيل...(( 

-عليهام  عيل  بن  العباس  تويل  إّن 
قبل  امل��اء  جلب  مهمة  السالم- 
اليوم العارش من شهر حمرم احلرام 
احلسيني  املخيم  إىل  الفرات  من 
ارتكزت  التي  املهمة  األسس  من 
عليها معركة الطف، وخري ما يدّل 
عىل ذلك ما أوردته بعض املصادر 
هذه  حول  تفاصيل  من  التارخيية 

احلملة )محلة املاء األوىل(.
اإلمام  أن  نالحظ  ذلك  خالل  من 
احل��س��ني -ع��ل��ي��ه ال��س��الم- أم��ر 
بتنفيذ هذه املهمة املصريية بخروج 

سرتاتيجية محلة املاء األوىل

أ . د ميثم مرتىض نرص اهلل

 ألبي الفضل العباس - عليه السالم -
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املخيم  موضع  من  اجليش  معظم 
بصحبة  الفرات  هنر  إىل  احلسيني 
والنرص،  بالقتال  متمرس  قائد 
قوله  من  ذلك  نفهم  أن  ويمكن 
اإلم��ام  خماطبًا  ال��س��الم-  -عليه 
)أن��ا  ال��س��الم-  -عليه  احل��س��ني 
ع���ددك(.  ومج��ع  كتيبتك  كبش 
اإلمام  وصف  جاء  فقد  وباملقابل 
بأنه  له  السالم-  -عليه  احلسني 
عسكري(  م��ن  )ال��ع��الم��ة  ك���ان 
لذلك كان اختيار العباس -عليه 
النرص  ع��الم��ة  يمثل  ال��س��الم- 
ودليله فهو جيٌش بمفرده ، فقال 
له  السالم-  -عليه  احلسني  اإلمام 
إىل  مجعنا  يؤول  غدوت  أنت  )فإذا 

الشتات (.
يتطّلب  املوضوع  هذا  مناقشة  إنَّ 
أساسيني:  جانبني  يف  اخل���وض 
أن  إذ  امليداين  اجلانب  منهام  األّول 
الظروف  طبيعة  به  اتسمت  ما 
هنر  اق��ت��ح��ام  بعملية  املحيطة 
وخاطفة  رسيعة  كانت  ال��ف��رات 
األمر  تطّلب  لذا  ذلك،  أثبتنا  كام 
مهمة  إلنجاز  القصوى  الرعة 
االلتحام  والعودة دون  القرب  ملء 
العدو  جيش  م��ع  التشابك  و 

النهر  ح��راس��ة  بمهمة  املكّلف 
عددهم  والبالغ  مبارش  بشكٍل 
عمل  من  ومتكنه  مقاتل  مخسامئة 
حاجز بني املقتحمني ومعسكرهم 
ال��ع��ودة.  طريق  يف  وباخلصوص 
ومن جانب آخر فإن عدد اجليش 
لذا  ك��ب��ريًا  ك��ان  للنهر  امل��ح��ارص 
االنتشار  ت��ردد  ب��دون  عليه  ك��ان 
ضفة  م��ن  كبرية  مساحة  ضمن 
من  خوفًا  احلاجز  لعمل  النهر 
فكان  هناك   أو  هنا  ثغرة  حدوث 
احلسني  رج��االت  من  العدد  هذا 
صدمة  قد شّكل  السالم-  -عليه 
هلم وأربك وجودهم. وال شك وال 
كانت  االقتحام  عملية  إّن  ريب 
ضمن نقطة معينة من طول خط 
النتيجة  فكانت  العدو  دفاعات 
القرب  وم��أوا  عليه  قاتلوا  بأهنم 

وعادوا. 
يف  س��ؤال  الذهن  إىل  يتبادر  وهنا 
عدد  بمعرفة  يكمن  األمهية  غاية 
اإلمام  مع  كانوا  الذين  املقاتلني 
البالغ  السالم-  -عليه  احلسني 
ع��دده��م اث��ن��ني وث��الث��ني ف��ارس��ًا 
عىل  يدلل  وه��ذا  راج��اًل،  وأربعني 
الفرسان  جمموع  م��ن  يبَق  مل  ان��ه 

عدد  ونصف  فقط  اثنني  س��وى 
كال  إىل  بحاجة  واملعركة  الراجلة، 
بدء  قبل  ذل��ك  وك��ان  الصنفني. 
لذا  يومني.  يقل عن  بام ال  املعركة 
أساسني  أم��ري��ن  اح��ت��امل  يمكن 
أّوهلام ان عدد املقاتلني الذين كانوا 
مع اإلمام احلسني -عليه السالم- 
ورد  ال��ذي  ال��رق��م  م��ن  أكثر  ك��ان 
إىل  فيشري  الثاين  األمر  أما  سابقاً، 
تطلبت  قد  املعركة  سرتاتيجية  أّن 
وملناقشة  اإلج��راء.  هذا  استخدام 
القيادي  املنظور  من  اجلنبة  هذه 
اإلمام  اجليش  قائد  به  أمر  ما  فإن 
بإرسال  السالم-  -عليه  احلسني 
املقاتلني  من  الكبري  العدد  ه��ذا 
الكيل  اجليش  ع��دد  إىل  بالنسبة 
الثلثني إلنجاز  نسبة  الذي شّكل 
هذه املهمة املحفوفة باملخاطر، ويف 
إىل  اإلش��ارة  من  الب��د  املجال  ه��ذا 
املعارك  ظروف  يف  العمل  هذا  أن 
املعتمدة  الدراسة  ذي  التقليدية 
بأي  يمكن  ال  والعدد  العّدة  عىل 
بل  به  القيام  األح���وال  من  ح��ال 
املقاتلني  من  قليل  بعدد  االكتفاء 
جللب  مناسبة  أوق��ات  يف  خفية 
املاء. إاّل أن احلال يبدو خمتلفًا متامًا 
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للمعركة،  احلسينية  القيادة  يف 
اإلش��ارة  من  لنا  البد  كان  ويقينًا 
القيادة  هلذه  القتايل  الفكر  أنَّ  إىل 
وعودة  املهمة  بنجاح  متيّقنًا  كان 
احلسيني  املخيم  إىل  املقاتلني 
املاء.  مع  وعددهم  عّدهتم  بكامل 
يف  الكامل  كتاب  صاحب  ويشري 
التاريخ إىل احلادثة قائاًل :) فقاتلوا 
عليه ومأوا القرب وعادوا ( ويقينًا 
اجلانب  هل��ذا  املبارش  السبَب  إنَّ 
احلسني  اإلم���ام  قناعة  م��ن  ي��أيت 
مقاتليه  السالم- بشجاعة  -عليه 
وتفانيهم يف تنفيذ األوامر، مما أّدى 
إىل حتقق الغرض املطلوب بالعودة 
أي  دون  احلسيني  املخيم  إىل 
احلسني  أصحاب  خسائر.)وجاء 
وجاء  عليه(،  فأدخلوها  بالقرب 
أدخلوها  حتى   ( األصفهاين   عند 

عليه (. 
أيضًا  بعة  املتَّ األساليب  أبرز  ومن 
يف عملية فك احلصار عن املرشعة 
عسكري  أسلوب  استخدام  هو 
ل��واء  ب��رز م��ن خ��الل رف��ع  منظم 
ذلك  إىل  الطربي  يشري  كام  احلملة 
نافع بن  باللواء  أمامهم  )واستقدم 
هالل( ويشري ابن منظور إىل أمهية 

موجزة  بكلمة  احل��رب  يف  ال��راي��ة 
وكام  احلرب(،  )أم  هي  عنها  فقال 
ال��راي��ة كانت  ه��و م��ع��روف ف��إن 
للعباس  الطف  يوم  ُسّلمت  قد 
إىل  أش��ارت  كام  السالم-  -عليه 
ذلك العديد من املصادر التارخيية. 
يف  حيّتم  العسكري  املنهاج  إنَّ   
استيعاب  امل��ه��ام  تنفيذ  عملية 
األمر  قّيم،  بشكل  ملموسة  نتائج 
قد  العملية  أّن  إىل  يدعونا  الذي 
متت بال ريب بالكثري من التنسيق 
واستعداد  املسبقني،  والتخطيط 
احلملة.  ه��ذه  يف  املشاركني  ل��دى 
أّن  ع��ىل  ال��ت��أك��ي��د  يمكن  وه��ن��ا 
محلة  يف  السالم-  -عليه  العباس 
احلال  عليه  أصبح  األوىل وكام  املاء 
استشهاده  قبل  الثانية  محلته  يف 
-عليه السالم - فقد حاول إعطاء 
ص���ورة واض��ح��ة ع��ىل أمه��ي��ة هذا 
بل  عابراً،  حدثًا  يكن  فلم  احلدث 
مميزة،  إجراءات ختطيطية  إّن وراءه 
احلملة  خ��روج  م��ن  ال��رغ��م  فعىل 
األوىل ليال ًوظروفها املعقدة مل متنع 
إن  وإهنا  اإلجراءات  تلك  اختاذ  من 
عىل  تؤكد  فإهنا  يشء  ع��ىل  تؤكد 
عدالة مرشوع املعركة وهي بالفعل 

ة عن  ق��د أوص��ل��ت رس��ال��ة م��ع��ربِّ
-عليه  احلسني  اإلمام  جيش  نوايا 
الظلم  السالم- املرشوعة يف حماربة 

األموي. 
التارخيية  اإلش��ارات  هذه  مثل  إنَّ 
حول  واضحًا  تصّورًا  لنا  تعطي 
بمعركة  املحيطة  األحداث  طبيعة 
نّص  خ��الل  من  فنفهم  الطف، 
اللواء  رف��ع  قضية  ح��ول  الطربي 
قد  السالم-  -عليه  العباس  بأن 
الشجعان  رج��ال��ه  أح��د  استقدم 
بن  ن��اف��ع  ف��أم��ر  بحمله  للقيام 
عىل  يدلل  أمٌر  وهو  بحمله  هالل 
-عليه  بيده  أساسًا  كان  اللواء  أنَّ 

السالم- 
-عليه  العباس  دفع  ما  إنَّ  ويبدو 
تيّمنًا  كان  ربام  ذلك  إىل  السالم- 
-عليه  عيل  اإلم��ام  يفعله  كان  بام 
يف  شاركه  فقد  حروبه  يف  السالم- 
بعض منها كمعركة صفني. فكان 
يعهد  السالم-  -عليه  عيل  اإلمام 
وقد  الفرسان،  أشجع  إىل  باللواء 
الكريم  النبي  ذلك  أساس  وضع 
حممد -صىل اهلل عليه وآله وسلم- 
إذ  خيرب  معركة  يف  ح��دث  ك��ام 
اإلمام عيل -عليه  إىل  بالراية  عهد 
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السالم- 
ال��رك��ائ��ز  ال��ق��وة ه��ي إح���دى  إن 
مة يف  املعركة، إاّل أهنا أحيانًا  املسلَّ
أن  هل��ا  يمكن  ال  واقعية  وبكل 
اذا  إاّل  معترب  بشكل  األمور  جتري 
من  جمموعة  جانبها  إىل  توفرت 
تتمحور معظمها  التي  األساليب 
مثل  إّن  املعنوية.  املقاتل  بحالة 
يف  املقاتل  عقل  يف  األفكار  هذه 
املحرك  تكون  األحيان  من  كثري 
األساس لنتائج احلدث، لذا تكون 
التحدي  باب  يف  قّيمة  أمهية  هلا 
والفوز بالنتيجة املرجّوة، ومن هنا 
املاء  حلملة  تصدى  من  إيامن  فإن 
عيل  بن  العباس  سيدنا  مع  األوىل 
تتجىّل  كانت  السالم-  -عليهام 
النرص  وكان  الصفات  تلك  فيهم 

فيها النتيجة احلتمية. 
العسكرية  األحداث  هذه  مثل  إن 
ال��ت��ي وق��ع��ت ق��ب��ل ح��ل��ول ي��وم 
احل��رام  حم��رم  شهر  م��ن  ال��ع��ارش 
ألقت  قد  الطف-  معركة  -موعد 
بظالهلا عىل معنويات جيش يزيد 
عّدهتم  من  فبالرغم  معاوية،  بن 
وعددهم إاّل أنَّ ميزان القوى رجح 
ل بجيش  لصالح طريق احلق املتمثِّ

السالم-  -عليه  احلسني  اإلم��ام 
طريقة  ب��أن  ذل��ك  تعليل  وج���اء 
إىل  الذاهب  اجليش  جمموع  قيادة 
بن  العباس  قبل  من  الفرات  هنر 
كانت  ال��س��الم-  -عليهام  ع��يل 
من  التنظيم  من  كبرية  درجة  عىل 
االقتحام.  الوقت وهيكلية  حيث 
فقد تم اختيار الوقت لياًل )حتى 
ذلك  يذكر  كام  ليالً(  املاء  من  دنوا 
الوصول  من  أمكنهم  مما  الطربي، 
قبل  النهر  قريبة من  أىل مسافات 
رص��ده��م وب��ال��ت��ايل ب���روز عنرص 
املعنويات  قوة  إىل  إضافة  املفاجأة 
وملء  املاء  من  دنوهم  كان  لذلك 
قد  املخيم  إىل  وال��ع��ودة  ال��ق��رب 
له  العدو  حيسب  مل  وق��ت  يف  تم 
ح��س��اب��ًا ع��ىل ال��رغ��م م��ن وج��ود 
إشارات تارخيية أوضحت حصول 
ابن  ويشري  الطرفني.  بني  التحام 
قائاًل:)فجالدهم  ذلك  إىل  النديم 
معه  بمن  الرشيعة  عىل  العباس 
حتى أزالوهم عنها واقتحم رجال 
ووقف  قرهبم  فمأوا  املاء  احلسني 
عنهم  يذّبون  العباس يف أصحابه 
عسكر  إىل  امل���اء  أوص��ل��وا  حتى 
احلسني( ويشري يف موضع آخر اىل 

فيحاربوا  املاء  يأتوا  ما نصه )حتى 
من حال بينهم وبينه(.

ويمكن اخلالصة من كل ما سبق 
ال��رتّدد كان من  اإلق��دام وعدم  بأن 
أولويات العباس بن عيل -عليهام 
يمكن  الرتّدد  أن  أيقن  إذ  السالم- 
لصالح  القوى  موازين  يقلب  أْن 
املعادي وكذلك كان حال  الطرف 
هذه  يف  املشاركني  املقاتلني  بقية 
أنَّ  ري��ب  وال  ش��ك  وال  احلملة. 
حسن  إلثبات  التارخيية  الشواهد 
وصلت  املهمة  هذه  ملثل  االختيار 
السالم-  -عليه  كالمه  من  إلينا 
-عليه  احل��س��ني  أخ���اه  خم��اط��ب��ًا 
وأنا  أصحابك  رآين  )فإذا  السالم- 
ويزّل  عزمهم  يقل  فلربام  مقتول 
من  كثري  لنا  تبنّي  لقد   .) صربهم 
فكر  عمق  عىل  الدالة  الصفات 
القتايل  بن عيل من هنجه  العباس 
للظروف  املعاجلة  أساليب  واختاذ 
أثنائها،  ويف  املعركة  قبل  الطارئة 
وكانت أحداث النرص هي العنرص 
وأخريًا  اجلانب.  هذا  عىل  املسيطر 
-عليه  العباس  وص��ف  يمكن 
جند  عىل  أمريًا  كان  بأنه  السالم- 
احلسني -عليه السالم- بال منازع.
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تش��ري كل��امت اإلم��ام احلس��ني علي��ه 
الس��الم يف واقع��ة كربالء قب��ل و بعد 
استش��هاد أيب الفض��ل العب��اس عليه 
الس��الم إىل مجلة من االعتب��ارات، من 
مجلتها: االعتامد الكامل والثقة املطلقة 
من ل��دن اإلم��ام أيب عبد اهلل احلس��ني 
الفض��ل  أيب  لس��يدنا  الس��الم  علي��ه 
العب��اس عليه الس��الم وإلق��اء الثقل 
األك��رب آلل حممد عىل عات��ق العباس 
عليه الس��الم ويس��تدل عىل ذلك من 

كفالته عليه السالم ألرسة بيت النبّوة، 
فض��اًل عن دفع اللواء له، ومس��ؤوليته 
يف توفري ما حتتاجه العائلة الكريمة من 

م��اء وغ��ريه.
ويف أثناء املعركة خاطبه اإلمام احلس��ني 
عليه الس��الم بكلامت تن��مُّ عن عمق 
العالق��ة الّروحية بينه وبني أيب الفضل 
العب��اس عليه الس��الم فق��ال له حني 
طل��ب من��ه أن ي��أيت بامل��اء لعطاش��ى 
كربالء: ) ارك��ب بنفي أنت يا أخي.. 

(، فيام أجابه عليه الس��الم حني طلب 
من��ه أن يربز إىل املعرك��ة بقوله:)يا أخي 

أنت صاحب لوائي ..(.
ومل��ا استش��هد العباس عليه الس��الم 
أطل��ق س��يد الش��هداء عليه الس��الم 
مقولته التي مل يقلها يف حياته الرشيفه 
كله��ا، فق��ال علي��ه الس��الم يف حلظة 
شهادة أيب الفضل عليه السالم: ) اآلن 
انك��ر ظهري ..( وص��ال عىل األعداء 
م  وهو يق��ول:     )...أين تفرون وقد فتتُّ

ومكانته عند أهل البيت- عليهم السالم -

م . م رزاق فزع جنجر اخلفاجي          

مقام أبي الفضل العباس عليه السالم
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عضدي ...(.
ك��ام يذك��ر أرب��اب املقات��ل أن اإلم��ام 
احلسني قام من عنده حمدودب الظهر، 

وقد بان عىل وجهه اإلنكسار. 
أم��ا مقامه عن��د اإلمام الس��جاد عليه 
ه  الس��الم فقد أثبت عليه السالم لعمِّ
العب��اس عليه الس��الم منزل��ة كربى مل 
يَنلها غريه من الش��هداء و ب��نيَّ أنَّ اهلل 
تع��اىل جعل ل��ه مقام��ًا يغبط��ه عليه 
مجي��ع الش��هداء بام فيه��م عّمه جعفر 
الطيار، فقال( :عليه الس��الم رحم اهلل 
عّمي العّباس بن عيل، فلقد آثر وأبىل، 
وفدى أخاه بنفس��ه حّتى ُقطعت يداه، 
فأبدل��ه اهلّل عّز وجّل جناحني يطري هبام 
م��ع املالئكة يف اجلّنة، كام جعل جلعفر 
��اس عند اهلّل  ب��ن أيب طال��ب، إّن للعّب
تبارك وتعاىل منزلًة يغبطه عليها مجيع 

الشهداء يوم القيامة(. 
واجلدي��ر بالذك��ر أنَّ اإلم��ام الس��جاد 
ه  علي��ه الس��الم توىل الص��الة عىل عمِّ
العباس عليه الس��الم ودفنه يف مكان 
استش��هاده بنفس��ه الرشيف��ة، دون أْن 
ينقله م��ع الش��هداء-رضوان اهلل تعاىل 
العب��اس  لطل��ب  امتث��ااًل  عليه��م- 
عليه الس��الم بإبقائ��ه يف مكانه، ووفقًا 
الختي��اره عليه الس��الم ، وه��ي مزية 
امت��از هبا أب��و الفضل العب��اس عليه 

الس��الم دون غريه من ش��هداء ملحمة 
الط��ف اخلالدة، فيه��ا دالالت معنوية 
ك��ربى وفق املنظور االعتق��ادي باعتبار 
إنَّ  تق��ول:  الت��ي  الفقهي��ة  القاع��دة 
املعصوم ال يتوىل الصالة عليه وال دفنه 
إاّل معص��وم ، إذ ق��ال اإلمام الس��جاد 
عليه الس��الم حينام دفن عمه العباس 
يا َبْعَدَك اْلَعفا يا  ْن عليه السالم )َعىَل الدُّ
الُم  ْيَك ِمّني السَّ َقَمَر َبني هاِش��مٍ ، وَعَل
ِ َوَبرَكاُتُه(. ُة اهللَّ َتَسٍب َورمَْحَ ِمْن َشهيٍد حُمْ

     ك��ام أش��اد اإلم��ام الص��ادق علي��ه 
أليب  البطولي��ة   باملواق��ف  الس��الم 
الفض��ل العب��اس علي��ه الس��الم  يوم 
الط��ّف، وكان مما قال��ه يف حّقه: ) كان 
��اس بن عيل عليه الس��الم  عّمي العّب
نافذ البص��رية، ُصلب اإلي��امن، جاهد 
مع أخيه احلس��ني عليه السالم، وأبىل 
بالًء حسناً، ومىض ش��هيداً.... أشهد، 
وُأش��ِهد اهلل أّنك مضيت عىل ما مىض 
ب��ه البدري��ون واملجاه��دون يف س��بيل 
اهلل، املناصح��ون ل��ه يف جه��اد أعدائه، 
املبالغون يف نرصة أوليائه، الذاّبون عن 

ائ��ه...( أحّب
أم��ا مقامه عن��د اإلمام احلج��ة املنتظر 

عج اهلل فرجه الرشيف
فيّتض��ح يف كلمته بحّق عّمه العّباس 
علي��ه الس��الم  والت��ي ج��اء فيه��ا: ) 

الس��الم ع��ىل أيب الفض��ل العّباس بن 
أم��ري املؤمن��ني، امل��وايس أخاه بنفس��ه، 
اآلخ��ذ لغ��ده من أمس��ه، الف��ادي له، 
الواقي، الس��اعي إليه بامئ��ه، املقطوعة 

يداه، لعن اهلل قاتيل... ( 
وه��ذه الكلامت التي ص��درت عن فم 
املعصومني -عليهم السالم - تكشف 
عن عظمة اإلمام العباس عليه السالم  
وعن قيمة إيثاره، ومستوى كامله املادي 
واملعنوي، فهم - عليهم الس��الم - ال 
ينطقون عن اهلوى، وال يقولون إال حقًا 

وصدقاً.
خاص��ة  العصم��ة  أن  ش��ك  ال  ل��ذا 
باألنبي��اء واألئمة والّصديق��ة الطاهرة 
 ، أمجع��ني(  عليه��م  اهلل  صل��وات   (
ولكن يبقى هن��اك أفذاذ هم دون هذه 
العصم��ة كعصم��ة س��يدنا العب��اس 
بن ع��يل عليه الس��الم وهذا ما أس��امه 
العل��امء والفقهاء بالعصم��ة الصغرى 
أو العصمة الثانوي��ة، لذا ومن منطلق 
القاع��دة الفقهي��ة واملنطقي��ة القائل��ة 
)املالص��ق ل��أرشف أرشف ( بإمكاننا 
العب��اس  الفض��ل  أب��ا  أن  نثب��ت  أن 
علي��ه الس��الم جمم��ع ل��كل الصفات 
اجلاملية والكاملية التي أرادها اهلل تعاىل 
ملوجوداته . فس��الم عليه يوم ولد ويوم 

استشهد ويوم يبعث حياً. 
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"شباب" والُعصُفري  ب�  خليفة بن خياط األخباري الُعصُفري، يلقب 
وكتاب  "التاريخ"  صاحب  به،  يتاجر  كان  حيث  الُعصُفر  إىل  نسبًة 
"الطبقات". إنفرد املؤرخ الذهبي يف ذكر عمره حني وفاته، حيث ذكر 
يف  نشأ  ه�،   160 حدود  يف  ولد  فيكون  العمر،  من  الثامنني  يف  كان  أّنه 
ه أبو هبرية من أهل احلديث، وكان  البرصة يف بيت علم، فقد كان جدُّ
البخاري،  منهم:  كثريون  عنه  وقد روى  أيضاً.   احلديث  رواة  من  والده 
عبد اهلل بن أمحد بن حنبل، أبو يعىل املوصيل، والصنعاين كام يف  تاريخ 
ابة، عاملًا  نسَّ أنه كان صدوقًا  املقدمة ص 5، ويذكر يف أحواله  خليفة، 
قه بعضهم. وقال ابُن عدي: هو صدوق من  بالسرَي واأليام والرجال. وثَّ

ظي الرواة.  َيقِّ ُمَت
السالم-   –عليه  احلسني  مع  وُقتل  خّياط:  بن  خليفة  وقال  النَّص: 

ذكرت  التي  التارخيية  النصوص 
بحاجة  عاشوراء  يوم  يف  جرى  ما 
قبل  من  ودقيقة  ية  متأن دراس��ة  إىل 
فيدرسون  االختصاص،  أصحاب 
نصوص  عن  ويبحثون  نص  كل 
أخرى تؤيده، وباألخص إذا ما كان 
أبطال  شخصيات  إىل  يشري  النصُّ 
عجيٌب  نصٌّ  يدينا  وبني  الطف، 
بن  خليفة  هو  كبري  م��ؤرخ  يذكره 
أّواًل  فلنتعرف  بن أيب هبرية،  اط  خّي

إىل شخصية خليفة املؤرِّخ:

َمن هو )العّباس األصغر( الذي استشهد يوم الطف؟
الشيخ عقيل احلمداين
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بنت  لبابة  أّمه  األصغر،  العّباس 
عبيد اهلل بن العّباس.

وجاء يف نصٍّ آخر: ما رواه سبط ابن 
اجلوزي، عن هشام بن حممد، عن 
املجاشعي،  األصبغ  ابن  القاسم 
الكوفة  إىل  بالرؤوس  ُأيت  ملا  قال: 
وجهاً،  الناس  أحسن  بفارس  إذا 
��ب��اب ف��رَس��ه رأَس  ُل ��ق يف  َع��لَّ ق��د 
متامه،  ليلة  القمر  كأّنه  أمَرد  غالم 
رأسه  طأطأ  ف��إذا  يمرح  والفرس 
له:  فقلت  ب��األرض،  ال��رأس  حلَق 
رأس  هذا  فقال:  ه��ذا؟  َمن  رأس 
��اس ب��ن ع��يل، ق��ل��ُت: وَم��ن  ال��ع��ّب
الكاهل  بن  حرملة  ق��ال:  أن��ت؟ 
وإذا  أّيامًا  فلبثت  قال:  األس��دي. 
من  س���وادًا  أش��دُّ  وجهه  بحرملة 
يوم  رأيتك  لقد  له:  فقلت  القار، 
أنظر  العرب  الرأس وما يف  محلَت 
وجهًا منك! وما أرى اليوم ال أقبح 
فبكى  منك؟!  وجهًا  أس��ود  وال 
وقال: واهلل، منذ محلُت الرأس وإىل 
واثنان  إاّل  ليلة  عيلَّ  مترُّ  ما  اليوم 
يب  ينتهيان  ثّم  بضبعي  يأخذان 
إىل نار تؤّجج، فيدفعاين فيها، وأنا 
ثّم  ت��رى،  كام  فتسفعني  أنكص 

ماَت عىل أقبح حال.

فالعّباس هذا - عىل أساس هذه 
املؤمنني– أمري  ابن  هو   - الرواية 
ال��رواي��ة  يف  وه��و  ال��س��الم-  عليه 
غالمًا  كان  اجل��وزي  البن  الثانية 

أمرد.
شخصية  وجود  نستنتج  هنا  من 
قال  كام  الطف  ي��وم  استشهدت 
اسمه  خليفة  ت��اري��خ  ص��اح��ب 
وكان  باألصغر،  ب  ويلقَّ العباس، 
ذهبنا  ما  يؤيد  أم��رداً.ومم��ا  غالمًا 
إليه قول الشيخ القريش: وهذا مّما 
العّباس األصغر؛ ألّن  يؤّكد وجود 
العّباس األكرب كان عمره يوم ُقتل 
اثنتني وثالثني سنة، وليس غالمًا 
أمرداً. طّيب ما معنى الغالم وكم 

يكون عمره..؟
معنى الغالم كام يف مقاييس اللغة 
"غ ل  مادة  العرب: وأصل  ولسان 
الذى  للوَلِد  الُغالم  اللغة:،  يف  م" 
يف  قلياًل  ولنتوسع  شارُبه؛  َبَت  َن
ولنتوقف  منها،  وامل���راد  امل��ف��ردة 
القرآن  أن���وار  بحر  م��ن  لنغرتف 
املفردة  هذه  عند  ونقف  الكريم، 
يف  "غالم"  كلمة  :وردت  قرآنيًا 
مرة،  عرشة  ثالث  الكريم  القرآن 
ال��ش��اب  بمعنى  واس��ت��ع��م��ل��ت 

كاد  أو  البلوغ  ِس��نَّ  بلغ  ال��ذى 
يبلغها، كام يف قول اهلل عز وجل:﴿

َوارَِدُه��ْم  َفَأرَْسُلوا  اَرٌة  َسيَّ َوَج��اَءْت 
َيا ُبرْشَى َهَذا ُغاَلٌم  َقاَل  َدْلَوُه  َفَأْدىَل 
﴾ي��وس��ف/19.وق��ول��ه ت��ع��اىل:﴿ 
ُغاَلًما  ا  َي َلِق إَِذا  ى  َحتَّ َفاْنَطَلَقا 
ًة بَِغرْيِ  يَّ َفَقَتَلُه َقاَل أََقَتْلَت َنْفًسا زَِك
ُنْكًرا﴾.  ًئا  َشْي ِجْئَت  َلَقْد  َنْفٍس 
ال��ك��ه��ف/74. وق��ول��ه ج��ل من 
َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمنْيِ  ا اجْلِ قائل:﴿ َوأَمَّ
يَمنْيِ يِف امْلَِديَنِة ﴾ الكهف/82. َيتِ

الغالم  ُيَطلق لفظ  ان:  أبو حيَّ قال 
احَلْوَلنْيِ  بني  ما  الولد  عىل  حقيقة 

إىل البلوغ.
واألن��س��ُب  األل��ي��ُق  وه��و  قلنا: 
كام  للكلمة،  اللغوي  للمعنى 
أيًضا  ��ح��ه  وي��رجِّ رشح��ه��ا،  سبق 
ذل��ك:﴿  بعد  وج��ل  عز  اهلل  ق��ول 
َوِعْلاًم  ُحْكاًم  َناُه  ْي آَت ُه  أَُشدَّ َبَلَغ  َومَلَّا 
حني  أّن���ه  أي  ﴾ي���وس���ف/22. 
يكن  مل  البئر  من  ارة  السيَّ التقطه 
األُشّد  بلوغ  وُفرِّ  ه،  أُشدَّ بلغ  قد 
ع��رشة  ث���امين  ب��ني  ي����رتاوح  بعمر 
أنه  ُبدَّ  فال  سنة،  أربعني  إىل  سنة 
وعىل  يومئذ.  ذلك  من  أقل  كان 
الكهف  آية  يف  الغالم  معنى  هذا 
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"74"، فالغالم الذى قتله اخلض�ر 
بلغ  قد  يكن  مل  السالم-  –عليه 
موسى  تعجب  ولذلك  احُل��ُل��م؛ 
ه  وسامَّ قتله،  من  السالم-   -عليه 
ًة﴾ أي: طاهرة صغرية  يَّ ﴿َنْفًسا زَِك
كام  واجلزاء،  احلساب  سن  تبلغ  مل 
باليتيمني  الُغالمني  وص��ف  أنَّ 
يوحى   "82" رقم  الكهف  آية  يف 
يصح  مل  وإالَّ  هام،  ِسنِّ بصغر  أيًضا 

وصفهام باليتم.
القرآن  يف  للغالم  الثاين  واملعنى 
وقد  الوليد،  الطفل  هو  الكريم 
يف  كام  بالولد،  البشارة  يف  تكرر 
��ا  ��رِيَّ ق��ول اهلل ع��ز وج���ل:﴿ َي��ا زََك
مَلْ  َيى  حَيْ اْسُمُه  بُِغاَلٍم  َُك  ُنَبرشِّ ا  إِنَّ
َقاَل   * ا  َسِميًّ ُل  ْب َق ِمْن  َلُه  َنْجَعْل 
َوَكاَنِت  ٌم  ُغ��الَ يِل  َيُكوُن  ��ى  َأنَّ رَبِّ 
ًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمَن اْلِكرَبِ  اْمرََأيِت َعاِق

ا﴾مريم/7- 8. يًّ ِعتِ
بُِغاَلٍم  َُك  ُنَبرشِّ ا  إِنَّ َتوَْجْل  اَل  ﴿َقاُلوا 
هنا:  فالغالم  احلجر/53.  َعِليٍم{ 
بلفظ  ُع��ربِّ  وق��د  الوليد،  الطفل 
الغالم يف مثل هذه السياقات بداًل 
"وليد، أو طفل، أو نحومها"؛  من 
يكرب  حتى  سيعيش  بأنه  بشارة 
اأف��اد  ك��ام  ال��غ��الم.  مبلغ  ويبلغ 

داود  حممد  الدكتور  الشيخ  بذلك 
من علامء األزهر يف بعض بحوثه 

التي قرأهتا .
عن  يعرب  الغالم  أنَّ  ص:  وامللخَّ
انسان عمره )2-18( عام وبالتايل 
ر  يقدَّ كان  األصغر  العباس  عمر 

عىل أكثر التقادير ب� 18 عام .
العباس  ه��و  م��ن  ال��ث��اين:  األم���ر 
عيل  لإمام  ابن  هو  هل  األصغر، 
للعباس  ابن  أو  السالم-  -عليه 
عيل  بن  السالم-  -عليه  األك��رب 

قمر بني هاشم؟
إذا ما رجعنا إىل زوجات اإلمام عيل 
التاريخ  يذكر  مل  السالم-  -عليه 
بنت  لبابة  بإسم  له  زوجة  وجود 
يوجد  وال  العباس،  بن  اهلل  عبيد 
السالم-  -عليه  لعيلٍّ  لولد  ذكر 
اسمه العباس األصغر، وبالتايل ال 
لعيلٍّ  إبنًا  األصغر  العباس  يكون 
-عليه السالم- نعم ورد أنَّ زوجة 
-عليه  هاشم  بن  قمر  العباس 
أثبتنا يف كتابنا )جنة  السالم- كام 
بنت  لبابة  هي  العباس(  فضائل 
عبد  بن  العباس  بن  اهلل  عبيد 
املرحوم  أي��ض��ًا  وي��ق��ول  املطلب. 
املحقق  النامزّي )رمحه اهلل( يف ترمجة 
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عّباس  بن  اهلل  عبيد  بنت  )لبابة 
أبو  تزّوجها  املّطلب(:  عبد  بن 
املؤمنني  أمري  بن  العّباس  الفضل 
منها  له  فُولِد   - -عليهالسالم 
مجيلة  وكانت  وفضل،  اهلل  عبيد 

عاقلة.
ومن هنا قال مؤلِّف موسوعة مع 
واىل  املدينة  من  احلسيني  الركب 
املدينة: إذا كان العّباس األصغر - 
عىل فرض وجوده حّقًا - ابن لبابة 
العّباس، زوجة  بن  بنت عبيد اهلل 
السالم-  الفضل-عليه  أيب  موالنا 
أخاه،  العّباس وليس  ابن  إذًا  فهو 
اجل��وزي،  اب��ن  سبط  رواي��ة  يف  كام 
وكام استنتَج الشيخ الَقريش؛ ذلك 
ألّن لبابة ال يمكن أن تكون زوجة 
ثّم  السالم-  املؤمنني -عليه  ألمري 

زوجة أيب الفضل-عليه السالم-. 
هذا مبلُغ علمنا يف قضية )العّباس 
األصغر(، واملسألة بحاجة إىل مزيد 
الكاشفة  التارخيية  الوثائق  من 
من  مزيٍد  وإىل  األم��ر،  حقيقة  عن 
وكم  والتحقيق،  واملتابعة  التعّمق 

ترَك األوَّل لآلخر.
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من  حيمل  البرشية  ت��اري��خ  إنَّ 
الكثري،   اليشء  واملآيس  الفوىض 
التي  اآلث����ام  ت��ل��ك  س��ي��ام  وال 
الناس يف قتلهم أولياء  ارتكبها 
قام  من  والسيام  وج��ل  عز  اهلل 
إذ  منهم،  واالص���الح  باحلركة 
حياة  إهن��اء  تعني  املواجهة  أنَّ 

األولياء  يكرتث  ومل  اإلن��س��ان، 
بل  التهديد،  هل��ذا  والصلحاء 
املواجهة  ع��ىل  ي��ق��دم��ون  أهن��م 
سيالقونه  ع��اّم  النظر  ب��رصف 
ومن  ومتاعب،  مصاعب  من 
واجهوا  الذين  العظامء  أولئك 
الرتاب  من  تبعهم  ومن  الطغاة 

الشيخ حسن اجلوادي

رسائل
 اإلمام احلسني-عليه السالم- املستقبلية
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والرمال هو سيد الشهداء اإلمام 
حيث  السالم-  -عليه  احلسني 
ال ختفى قصته وال تنسى حمنته 
ومصيبته، فهي املصيبة الراتبة، 
وأمها  املصائب  أس  أهن��ا  ب��ل 

مجيعاً.
الشهداء -عليه  لقد واجه سيد 
العقول  م��ن  كمية  ال��س��الم- 
اخلاوية والنفوس املشبعة بالظلم 
علم  حني  يتهاون  ومل  والفساد، 
أنَّ الرسالة وقفت عىل دمه، وأّن 
االسالم ال يسري كام يريده اهلل إاّل 
بالقيام باإلصالح العظيم وبذل 

املهجة يف سبيله.
حركاته  من  حركة  ك��لُّ  كانت 
ملن  طريق  خارطة  متّثل  املباركة 
قضايا  وت��رشح  بعده،  من  ي��أيت 
الغفري  الكم  عىل  ختفى  لعلها 
من الناس آنذاك، كام أهنا رسائل 
وواض��ح��ة،  رصحي��ة  مستقبلية 
الشهداء  سيد  من  وصَلنا  وما 
-عليه السالم- كفيل بالدراسة 
قيمة  م��ن  حيمل  مل��ا  وال��ت��ت��ّب��ع 
نفسه،  يف  وموضوعية  علمية 
يف  ُعرفت  رسائل  له  كانت  فإذا 
السالم-  -عليه  له  فإن  حياته 



حمرم احلرام 1439هـ 162الغا�ضرية

فاذا  أيضاً،  مستقبلية  رسائل 
بصدور  املايض  رسائل  ُحفظت 
قد  احلارض  رسائل  فإنَّ  الكتب 
تظهر  الدهر،  بصدر  ُحفظت 

كلام يذكر سيد الشهداء. 
وم����ن ب���ني ت��ل��ك ال��رس��ائ��ل 
حني  رسالته  كانت  املستقبلية 
القوَم  أصحابِه  بعُض  حي��اور 
عندما بلغ هبم العطش مبلغاً، 
أنصار  أح��د  ح��وار  انتهى  ومل��ا 
السالم-  -عليه  احلسني  اإلمام 
احلسني  اإلم��ام  أخذ  القوم،  مع 
باحلديث،  ال��س��الم-  -عليه 
تسجل  الرسالة  تلك  وب��دأت 

مادهتا.
أه��ُل  الواقعة  تلك  روى  فقد 
كتبهم،  يف  وامل��ق��ات��ل  ال��س��رَي 
املروي(  )النص  الرسالة  وننقل 
ال��ص��دوق  الشيخ  أم���ايل  ع��ن 
)...وثب  ص222:  )ت381ه�( 
ئًا  احلسني -عليه السالم- متوكِّ
عىل سيفه، فنادى بأعىل صوته، 
فقال: أنشدكم اهلل، هل تعرفوين؟ 
اهلل  رسول  ابن  أنت  نعم،  قالوا: 
أنشدكم اهلل، هل  قال:  وسبطه، 
اهلل  رس��ول  ج��دي  أّن  تعلمون 

قالوا:  وآل��ه-؟  عليه  اهلل  -صىل 
اهلل،  أنشدكم  قال:  نعم،  اللهّم 
فاطمة  أم��ي  أنَّ  تعلمون  هل 
عليه  اهلل  ص��ىل  حم��م��د-  بنت 
وآله- ؟ قالوا: اللهم نعم، قال: 
أن  تعلمون  هل  اهلل،  أنشدكم 
عليه  طالب-  أيب  بن  عيل  أيب 
نعم،  اللهم  قالوا:  ال��س��الم-؟ 
تعلمون  اهلل، هل  أنشدكم  قال: 
خويلد،  بنت  خدجية  جديت  أن 
إسالماً؟  األم��ة  هذه  نساء  أول 
قالوا: اللهّم نعم، قال: أنشدكم 
سيد  أنَّ  تعلمون  ه��ل  اهلل، 
قالوا:  أيب؟  عمَّ  محزة  الشهداء 
اهلل  فأنشدكم  قال:  نعم،  اللهم 
الطّيار  جعفرا  أنَّ  تعلمون  هل 
اللهم  ق��ال��وا:  عمي؟  اجلنة  يف 
هل  اهلل،  فأنشدكم  ق��ال:  نعم، 
رسول  سيف  هذا  أن  تعلمون 
وأنا  وآله-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل 
متقلده؟ قالوا: اللهم نعم، قال: 
أنَّ  تعلمون  هل  اهلل،  فأنشدكم 
هذه عاممة رسول اهلل- صىل اهلل 
قالوا:  البسها؟  أنا  وآله-  عليه 
فأنشدكم  ق��ال:  نعم،  اللهم 
كان  ا  عليًّ أنَّ  تعلمون  هل  اهلل، 

علامً،  وأعلمهم  إسالما،  أوهلم 
كلِّ  ويلُّ  وأنه  حلامً،  وأعظمهم 
اللهم  ق��ال��وا:  ومؤمنة؟  مؤمن 
َم تستحّلون دمي،  نعم، قال: فبِ
غداً،  احل��وض  عن  الذائد  وأيب 
يذود عنه رجااًل كام يذاد البعري 
احلمد  ولواء  املاء،  عن  الصادي 
القيامة؟  ي��وم  ج��دي  ي��دي  يف 
كله،  ذل��ك  علمنا  ق��د  ق��ال��وا: 
ونحن غري تاركيك حتى تذوق 

املوت عطشاً.
السالم-  احلسني-عليه  فأخذ 
ابن  يومئذ  وهو  حليته،  بطرف 
قال:  ثم  سنة،  ومخسني  سبع 
اليهود  عىل  اهلل  غضُب  اشتدَّ 
حني قالوا: عزير بن اهلل، واشتدَّ 
حني  النصارى  عىل  اهلل  غضُب 
واشتدَّ  اهلل،  بن  املسيح  قالوا: 
حني  املجوس  عىل  اهلل  غضب 
عبدوا النار من دون اهلل، واشتدَّ 
قتلوا  ق���وٍم  ع��ىل  اهلل  غ��ض��ُب 
عىل  اهلل  غضُب  واشتدَّ  هم،  نبيَّ
يريدون  الذين  العصابة  ه��ذه 

قتل ابن نبيهم(.
نالحظ  أعاله  الرسالة  تأّملنا  لو 
يستخلص  قضايا  ع��دة  فيها 
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ال��ش��ه��داء- س��ي��د  رشح  منها 
البش�رية  حال  السالم-  عليه 
األولياء  قتل  عىل  التواطؤ  يف 
واملصلحني، إذ أّنه ابتدأ بتعريف 
ريب  وال  للقوم،  الرشيفة  نفسه 
كانت  لكنها  يعرفونه،  أهن��م 
فلاّم   ، اإلق���رار  إث��ب��ات  وسيلة 
أقّروا عىل أنفسهم اهنم يعرفونه 
ابن  وأنه  أنفسهم،  يعرفون  كام 
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله- 
وما يتبع ذلك من تفاصيل، ثم 
معرفتهم  استدراج  يف  استمر 
حجة  عليهم  احلجج  وإل��ق��اء 
بعد حجة، حتى انتهى هبم إىل 
باآلخرة،  وتذكريهم  القيامة  يوم 
وهي آخر وصية يطلقها أولياُء 
اهلل مع أقوامهم، فرّدوا عليه كام 
أنبيائهم  عىل  األنبياء  أق��واُم  ردَّ 
بالعناد والضالل والكرب واحلقد 

واألنانية.
املليئة  ال��ردود  تلك  سمع  وملّ��ا 
أخذ  والضغينة  واحلقد  بالكرب 
ي��رشح هل��م ح��ال األق���وام التي 
باليهود  فابتدأ  قبلهم،  كانت 
دينهم  أف��س��دوا  أهن��م  وك��ي��ف 
منهم،  اهلل  يريده  ال  بام  وقالوا 

املسيح  ذك���ر  إىل  ان��ت��ق��ل  ث��م 
عيسى  بألوهية  قالوا  وكيف 
بن مريم، ثم ذكر فساد العقيدة 
ختم  ثم  املجوس  اّتبعها  التي 
عىل  اهلل  غضُب  قوله:)واشتدَّ 
قوم قتلوا نبيهم، واشتدَّ غضُب 
الذين  العصابة  ه��ذه  عىل  اهلل 

يريدون قتل ابن نبّيهم(. 
ل��ل��رس��ال��ة  خ��ت��ام  ذل����ك  ويف 
املستقبلية، فإننا نطالع يف هذه 
الرسالة حقيقة مستمرة إىل يوم 
القيامة، إنَّ أقوام األنبياء رفضوا 
غضُب  فاشتدَّ  اإلهلية  احلقائق 
تفننوا  قوم  وإّن كل  اهلل عليهم، 
يف الفساد وبث الفوىض والقتل 
األمة  هذه  تكن  فلم  م��ار،  وال��دَّ
األمم،  من  غريها  عن  متميزة 
ومن  نبيها  قتلت  التي  فاألمة 
ثم قتلت ولده وابنه الطاهر هي 
األمم  بقية  عن  ختتلف  ال  أمة 
التي أهنكت البش�رية، وأقدمت 
ع��ىل ارت��ك��اب أع��ت��ى وأب��ش��ع 

املحرَّمات.
إنَّ احلسني-عليه السالم- رشح 
يف  ومسريهتا  البرشية  حال  لنا 
التعامل مع أولياء اهلل عز وجل 

عرب التاريخ الطويل وقد خّلصها 
من  كلُّ  ليفهمها  قليلة  بُجمل 
ك��ذل��ك،  وحيفظها  يسمعها 
فغضُب اهلل مشتٌد عىل كلِّ من 
وال  ه��ؤالء،  شاكلة  عىل  يكون 
يف  سار  الغضب  هذا  أنَّ  ريب 
عمل  عملها  يطابق  أم��ة  ك��لِّ 
وصلت  فقد  السالفة،  األم��م 
لنا،  املستقبلية  الرسالة  تلك 
لأمة  توبيخًا  تستبطن  وهي 
املبادئ  ُنص�رة  عن  املتقاعسة 
اهلل  غضب  وإنَّ  احلقة،  اإلهلية 
حارض  يف كلِّ زماٍن ومكان عىل 
وترتك  الباطل  تبارش  أم��ة  كل 

احلق.
تلك هي رسالة اإلمام احلسني-

من  امل��ن��ت��ق��اة  ال��س��الم-  عليه 
من  أكثر  قبل  لقومه  رسالته 
عىل  ب��اٍق  هو  فكام  سنة،  أل��ف 
رساالته  كذلك  العصور،  مدى 
الكتب  بطون  يف  باقية  اإلهلية 
وحارضنا  ماضينا  ويف  واألي��ام، 
عملية  هي  تلك  ومستقبلنا، 
اإلصالح اإلهلية ترافقها احلكمة 

يف كل حركة من حركاهتا.
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العريب  املرشق  يف  والسيام  الشيعة  املسلمون  اعتاد 
واإلسالمي عىل إحياء ذكرى العارش من حمرم احلرام 
سبط  فيها  ُقتل  التي  الذكرى  وهي  ع��ام،  كلِّ  يف 
-عليهم  البيت  أه��ل  أئمة  ثالث  األك��رم،  النبي 
صلوات  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  السالم- 

احلزن  اإلحياء شعائر من  ويتخلل هذا  عليهم،  اهلل 
والبكاء والعزاء والزيارة لقربه الرشيف من قريب أو 
بعيد، وهي ذكرى ليست حكرًا للمسلمني الشيعة 
فحسب، وإنام يشاركهم املسلمون من بقية املذاهب 
ولكن  العاشورائية،  الشعرية  اعتبارية  يف  اإلسالمية 

موفق هاشم الرّحال

عاشوراء يف دولة املغرب وُبعدها األنثروبولوجي
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جوهر  العزائية  املسحة  كانت  فإذا  خمتلف،  بشكل 
من  إحياءه  فإن  الشيعة  املسلمني  عند  اليوم  ذلك 
واالبتهاج  الفرح  عىل  يقوم  املسلمني  باقي  قبل 
–عليه  موسى  النبي  انقاذ  عىل  هلل  شكرًا  والصيام 

ال��س��الم- م��ن ف��رع��ون وج��ن��وده 
وإغراقهم  عليهم  البحر  بإطباق 
أدبيات  يف  موجود  هو  كام  فيه، 
تذكر  حيث  ومدوناهتم،  فكرهم 
إحدى الروايات لدهيم أنه بعد أن 
وآله  عليه  اهلل  –صىل  للنبي  ُذكر 
وسّلم- أن اليهود تصوم هذا اليوم 
موسى  بسالمة  وفرحًا  هلل  شكرًا 
هلم  ذك��ر  فرعون،  من  واخل��الص 
أنَّ  وسّلم-  وآله  عليه  اهلل  –صىل 
املسلمني أوىل بموسى من اليهود، 
والتصدق  صيامه  عىل  فحّثهم 
ال��ّرد  مقام  يف  ههنا  ولسنا  فيه! 
طفحت  التي  املرويات  هذه  عىل 
املخالفني،  وم��راج��ع  كتب  هب��ا 
التالعب  رائحة  منها  تفوح  التي 
عىل  وكذهبا  األمة،  برتاث  األموي 
نبيها األكرم –صىل اهلل عليه وآله 
وسّلم- نكاية باإلمام عيل –عليه 
اإلس��الم  أئمة  وأبنائه  ال��س��الم- 
العيون  يف  ال��رم��اد  ل��ت��ذرَّ  احل��ق، 
وخت��ل��ط األم���ور واألح����داث عىل 

القائم  الوالء األموي  تعّبد طريق  ثم  البسطاء، ومن 
عىل الظلم والقتل واإلهيام والتحريف! لعلها ترسم 
مجيلة  مناظر  للسالطني  فني  املتزلِّ الوعاظ  بريشة 
الصخر  عىل  أيدهيم  حفرته  ما  وحتجب  هبا  تغّطي 
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البيت صلوات اهلل  من جرائم ال تنمحي بحق آل 
عليهم أمجعني.

ومّما يبعُث عىل احلرية والغرابة أن اجلامهري االسالمية 
يف دولة املغرب هلا عاداهتا وشعائرها الفريدة يف هذا 
اليوم من كلِّ عام، فهم  خمتلفون متامًا عن املسلمني 
الشيعة وغريهم عىل السواء، فليس هلم كام للشيعة 
اإلمام  مأساة  عن  األليم  والذكر  للعزاء  مراسم  من 
تطابق  كذلك  هلم  وليس  السالم-  –عليه  احلسني 
مع ما معهود عند بقية املذاهب من أعامل يف اليوم 

العارش من حمرم احلرام.
 CNN قناة  أعدته  تقرير  ففي 
العربية  باللغة  الناطقة  األمريكية 
التي  املظاهر  بعض  فيه  رسدت 
املناسبة،  هبذه  االحتفال  تتخلل 
ومنها إعداد )الفاكية(، وهي عبارة 
عن فواكه جمففة خملوطة، وختلط 
واحلمص،  الفستق  مع  كذلك 
وم��ن األع���امل اخل��اص��ة هب��م هذا 
اليوم إيقاد النار يف ساحات ُمعدة 
وسط األحياء الشعبية املغربية، إذ 
أطفاهلم  والسيام  املغربيون  دأب 
عىل مجع احلطب، ومن ثم حرقه 
احل��رام،  حمرم  من  العارش  يوم  يف 
من  األفعال  ببعض  القيام  مع 
والقفز  النار  ح��ول  احل��وم  قبيل 
عليها، ويف جوار النار هناك مجٌع 

عىل  بأيدهين  يرضبن  اللوايت  والفتيات  النساء  من 
خاصة  تراثية  أهازيج  إطالق  مع  موسيقية،  آالت 
لأطفال  عب  اللُّ برشاء  العوائل  تقوم  كام  بعاشوراء، 
بإعداد  النساء  تقوم  بينام  امل��اء،  رش  لعبة  وأمهها 
أما  اجل��ريان،  عىل  توزيعها  ثم  ومن  خاصة  أك��الت 
ويقوم  الشعبية،  األهازيج  برتديد  فيقمن   الفتيات 
الكبار بإعداد وجبات مجاعية والقيام بالتزاور وصلة 
من  غريهم  مع  تساوقًا  املغاربة  يفعله  ومما  األرحام، 
يوم  يف  األخرى  البلدان  يف  اإلسالمية  املذاهب  أبناء 
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عاشوراء هو الصيام ودفع الزكاة للفقراء.
عاشوراء  فعاليات  من  أن  يذكر  أن  التقرير  وفات 
الكتاتيب  إىل  باكرًا  الصباح  يف  األطفال  خ��روج 
والبلدات،  والقرى  الشعبية  املناطق  يف  تنترش  التي 
التي  والتواشيح  بالرتاتيل  اليوم  ذلك  ُيفتتح  إذ 
فاته  البيت -عليهم السالم- كام  يمتدحون هبا آل 
أن يذكر الزيارات التي يقومون هبا ألرضحة ذرية أهل 
التقرير  صاحب  وغفل  السالم-   –عليهم  البيت 
مواقد  عند  البكاء  من  النساء  به  تقوم  ما  ذكر  عن 
النريان، وما يتخلل ذلك من دعواهتن بطلب حتقيق 

األمنيات واحلاجات.
وحسب تقديري فإن هذه الطقوس والتقاليد ما هي 
من  لعدد  تعود  قديمة،  وفكرية  دينية  ترسبات  إاّل 
يومًا ما عىل أرض ذلك  التي كانت طارئة  العوامل 
البلد، وإن كانت بأزمان متفاوتة، فاملغرب بلد كانت 
دين  ينترش فيه املذهب الشيعي من خالل دولة املوحِّ
التي حكمته وما عقب ذلك من أمراء الفاطميني، 
من  ًا  ج��وّ ر  توفِّ األق��ل  عىل  أو  تدعم  أهنا  وطبيعي 
احلرية ملن يريد القيام بشعائر عاشوراء املتعارفة عند 
القبائل  أن  املصادر  ذكرت  ذلك  قبال  ويف  الشيعة، 
املوّحدين  أمراء  مع  واحتدام  تنافر  عىل  كانت  التي 
متناقضة مع  بأعامل  القيام  الشيعة قد عملت عىل 
ما يقوم به الشيعة؛ عنادًا وحتديًا هلم، كام أن حكومة 
وبعد  املوحدين  بعد  أت��ت  مّم��ن  وغريها  املرابطني 
اإلمارات الفاطمية عموًما عملت عىل املنوال نفسه 
توشحها  عاشورائية  ومراسيم  ع��ادات  إشاعة  يف 

وتعريضًا  نكاية  امل��ع��ارض��ة،  واأله��ازي��ج  األف���راح 
الشعائر  من  كثري  بقيت  وذاك  هذا  وبني  بالشيعة، 
ارتدت  حتى  والتهميش  اإلقصاء  تصارع  الشيعية 
تنقرض  أن  من  فاستأمنت  والعادات  التقاليد  زي 

بسبب أهل العناد.
األكلة  يف  الشيعة  مع  أصل  هلا  الفاكية  أكلة  فمثاًل 
املشهورة التي تقام صباح عاشوراء، أما بكاء النساء 
عند  القديمة  العادات  من  فهي  النريان  موقد  عند 
اخليام  حرق  يف  التشابيه  يقيمون  الذين  الشيعة 
املراقد واألرضحة  زيارة  أما  والعويل،  البكاء  ثم  ومن 
فهي  السالم-  –عليه  البيت  آل  لذرية  العائدة 
الشيعة،  بشعائر  ارتباطها  بيان  بال  الداللة  واضحة 
ويف هذا السياق يشري الباحث املغريب الدكتور رشيد 
بحديث  السيسيولوجيا  بعلم  املتخصص  جرموين 
برزت  العادات  هذه  بأن  األمريكية   CNN لقناة 
الشيعي..  املذهب  انترش  بعدما  املوّحدين  عرص  يف 
ومن ثم صارت إرثًا ثقافيًا تراثيًا للمغاربة، إاّل أهنم 
بالتشّيع..  يرتبط  بأنه  وعي  عن  ذلك  يفعلون  ال 
العادات  من  كثريًا  أن  مفاده  الباحث  هذا  فكالم 
والتقاليد التي تقام يف العارش من املحرم يف املغرب 
هلا بعد أنثروبولوجي شيعي، غري أهنا بفعل اإلقصاء 
أن  بعد  أخ��رى،  مناٍح  اختذت  واخل��وف  والتهميش 
وعادات  تقاليدًا  وصارت  العزائية،  أبعادها  فقدت 
فأمست  احلزن،  مالبس  بدل  الفرح  مالبس  ترتدي 
واالنتامء  الدين  عن  الغريب  الشعبي  امل��وروث  من 

املذهبي. 
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بقلم : غارض عبد األمري 

ه����ج����وع����ي وت��������ل��������ذاذي ع��������يلَّ حم��������رَُّم
دًا جُم�����������دَّ ي���������زال  ال  ح������زن������ًا  ُد  أج������������دِّ
ه���اش���ٍم                                 آِل  م����ن  األط�����ه�����اِر  ع����ىل  وأب����ك����ي 
��ق��ى                                     ُه����ُم ال����ع����روُة ال��وث��ق��ى ُه����ُم م���ع���دُن ال��تُّ
��ه��م                                         ح��بُّ ال���رش���د  إىل  اع����ي  ال����دَّ ال���ع���رتُة  ُه�����ُم 
أت���ى                                                    ه����ل  اهللِ  م����ن  م����دح����ًا  ن���ط���ق���ْت  هب����م 

ُم            حم�������رَّ ال�����ش�����ه�����وِر  دور  يف  ه�������لَّ  إذا 
م���س���ج���ُم مه���������وٌل  ه���������اٍم  َم������دم������ٌع  ويل 
م��ن��ه��ُم ال���ب���غ���يِّ  أويل  أي�����دي  ظ���ف���رت  وم����ا 
ُه�����ُم ال�����رشف ال���ّس���ام���ي ون�����ور اهل�����دى ُه���ُم
��ُم ��ئ��ن��ا ف��ي��ه ال��ك��������������������������������ت��اُب امل��ع��������������ظَّ ي��ن��بِّ
وط������ه وي������س وع�������ّم وم��ري��������������������������������ُم

سنة أخرى تطلُّ علينا بفاجعة حمرَّم احلرام، شمس 
تغرب وقمر يأفل، وموكب السبايا يواصل املسري 
القفار،  القفاَر تلو  من موطن إىل  موطن، ويقطع 
نبيٍّ  ابن  األرض  عىل  كان  ما  رجٍل  رأُس  يقدمه 
يوم:  ذات  األنصاري  جابر  عنه  قال  رجل  غريه، 
من رسَّه أن ينظر إىل رجل من أهل اجلنة فلينظر 
إىل هذا، فاشهد أين سمعت رسول اهلل –صىل اهلل 

أجَر  مودُته  كانت  يقول: رجٌل  وآله وسّلم-  عليه 
وكانت  لنبيها،  رت  تنكَّ األمة  تلك  أنَّ  إاّل  رسالة، 
الرأُس الرشيف، ومُحل عىل  الفاجعة، واحُتزَّ  تلك 
القنا أمام ذلك املوكب الذي ما زال يغذي السري، 
ويتعاىل  مكروب،  وأنني  ثورة،  حرارة  فيه  تستعر 
يف  وهداية  نور  مشعل  كان  موكٌب  البكاء،  منه 
املجد  صفحات  عىل  التاريخ  وثغر  عّدة،  مناطق 

أبا الشهداء حسيب فيك ُمنٍج

قال الشاعر املرحوم الشيخ حممود الطرحيي 
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أق�����������ِدم ُح����س����ي����ن����ًا ه�������ادي�������ًا م���ه���دي���ًا 
����ا                                       ع����ل����يَّ ��������دى  ال��������نَّ ذا  أب������������اك  ث�������م 

����ب����ي����ا           َك ال����نَّ ال�������ي�������وم ن����ل����ق����ى ج�������������دَّ

����ا ك ال����ن����ب����يَّ ف�����ال�����ي�����وم ن����ل����ق����ى ج�����������دَّ
َوص������ّي������ا ن������ع������رُف������ُه  ال�����������ذي  ذاك 

وَح�������س�������ن�������ًا وامل���������رت���������ىض َع�����ل�����ّي�����ا

واإلباء، فالنهضة احلسينية املقدسة كتلة ضخمة 
واحلضارة  اإلصالح  روح  توقظ  املشعة  القيم  من 
احلرية  حياة  لتحقيق  زها  وحتفِّ األمم،  وجدان  يف 

والكرامة والعلم واإلنسانية.
األمة  يغمر  ق  متدفِّ ينبوٌع  واألربعني  عاشوراء  إنَّ 
التي  النهضة  هذه  مبادىء  بأنوار  رشائحها  بكلِّ 
لتبقى راية احلق عالية  قائدها وأبطاهلا،  استشهد 
اقة، وقد قالت سيدتنا زينب الكربى –عليها  خفَّ
)فو  معاوية  بن  يزيد  أمية  بني  لطاغية  السالم- 
فإنَّ  وعليه  وحينا(  متيت  وال  ذكرنا،  متحو  ال  اهلل 
تنا هي بأحوج ما تكون إىل هنضة تربوية لتزكية  أمَّ

النفوس وإحياء األخالق اإلسالمية.
لقد كان اإلصالح العام هو اهلدف السامي لإمام 
واملاَل  م  الدَّ بذل  الذي  السالم-  –عليه  احلسني 
اليوم  وع��امل  سبيله،  يف  واألع���زاء  واألوالد  واجل��اه 
عظامه  تطحن  األزم���ات  بنريان  يصطيل  حائر 
وسائل العنف والبغضاء واإلرهاب، فام أحوجه إىل 
قة كاحتياجه إىل اهلواء واملاء  مبادىء إصالحية متألِّ

والغذاء.

إنَّ مسرية النهضة احلسينية النبيلة اقرتنت بآالف 
عىل  األرواَح  محلوا  الذين  والفدائيني  املجاهدين 
وضّحوا  ال��دروع،  عىل  القلوَب  ولبسوا  األك��ف، 
يلزم  وهنا  جيل،  بعد  جياًل  والنفيس  بالغايل 
يقطر  بن  اهلل  كعبد  السعداء  الشهداء  استذكار 
عمرو،  بن  وأسلم  رزي��ن،  بن  وسليامن  احلمريي، 
وقارب الدؤيل، ومنجح بن سهم، وجون موىل ايب 
ذر الغفاري، وسعد بن حرث اخلزاعي، ونرص بن 
سمعان،  بن  وعقبة  نبهان،  بن  واحلرث  نيزر،  أيب 
الصلت،  بن  وعقبة  اجلهني،  زي��ادة  بن  وجممع 
هالل  بن  ونافع  املذحجي،  احل��ارث  بن  وجنادة 
ان  الرَّمحن اخلزرجي، وعامر بن حسَّ اجلميل، وعبد 
الطائي، وُبرير بن ُخضري اهلمداين املرشيف، وعابس 
بن أيب شبيب الشاكري، وقيس الصيداوي، وعبد 
اجلعفي  مروق  بن  واحلّجاج  األرحبي،  الرَّمحن 
–عليه  احلسني  ي��دي  ب��ني  وقاتلوا  املذحجي، 
مروق  بن  احلّجاج  وكان  شديداً،  السالم-قتااًل 

يرجتز ويقول : 

– احلسني  اإلمام  خماطبًا  الَبجيل  القني  بن  عليه السالم-وزهري 
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السالم-   –عليه  احلسني  اإلمام  دفع  الذي  ما  اذًا 
متمثلة  عليهم  والثورة  األمويني  بمناهضة  للقيام 
اهلل  –صىل  اهلل  رسول  إنَّ  الناس  )أهّي��ا  قوله:  يف 
ُسلطانًا  منكم  رأى  َمن  قال:  وسّلم-  وآله  عليه 
خمالفًا  اهلل،  لعهد  ناكثًا  اهلل،  حلرِم   ً مستحالَّ جائرًا 
وسّلم-  وآل��ه  عليه  اهلل  –صىل  اهلل  رس��ول  لسّنة 
يغري  فلم  وال��ع��دوان،  باإلثم  اهلل  عباد  يف  يعمل 
ًا عىل اهللِ أْن يدخله  عليه بفعل وال قول، كان حقَّ
مدخله، أال وإنَّ هؤالء قد لزموا طاعَة الشيطان، 
لوا  وتركوا طاعة الرمحن، وأظهروا الفساَد، وعطَّ
اهلل،  حرام  وأحّلوا  بالفيء،  واستأثروا  احلدود، 
ابن احلنفية )إين مل  وحّرموا حالله( وقوله ألخيه 
أخرج أرِشًا وال بِطرًا، وال ُمفسدًا وال ظاملًا، وإنام 
خرجُت لطلب اإلصالح يف أمة جدي –صىل اهلل 
وأهنى  باملعروف  آمَر  أن  أريُد  وسّلم-  وآله  عليه 
–عليه  عيل  وأيب  جدي  بسرية  وأسرَي  املنكر،  عن 

السالم-.
الَبيعة ليزيد واإلعرتاف بسلطانه أبرز  ُيعد رفض 

دوافعها  كانت  وإن  األمويني  عىل  الثورة  دوافع 
يكون  أن  يستبعد  وال  بكثري،  ذلك  من   أعمق 
أضفى  قد  أمية  وبني  هاشم  بني  بني  اإلختالف 

عليها لونًا وُبعدًا جديدين يف عهد يزيد.
ومن هذا يتضح األمر جليًا وإنه من غري املمكن 
أّن مثل احلسني –عليه السالم-  ابن بنت رسول 
اهلل –صىل اهلل عليه وآله وسّلم- يبايع مثل يزيد، 
وحديث  الفجور،  وراك���ب  اخل��م��ور،  ش��ارب 
عتبة  بن  للوليد  واضح  السالم-  –عليه  احلسني 
وخمتلف  الرسالة  ومعدن  ة،  النبوَّ بيت  أهل  )إّنا 
محة، بنا فتح اهلل وبنا ختم. ويزيد  املالئكة، وحمل الرَّ
رجل فاسق شارب اخلمر، قاتل النفس املحرتمة، 
معلنًا بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله( وهذا املوقف 
واضح ملّا انترش خرب فسق يزيد وكثرة رشبه اخلمر 
وإدمانه عليه، بعث عليه معاوية وقال: يا بني ما 
هتتك  غري  من  حاجتك  إىل  تصري  أن  عىل  أقدرك 

يذهب بمروءتك وقدرك، ثم أنشده:

ال����ُع����ال  ط��������الب  يف  هن����������ارك  ان�����ص�����ب 
ف�������ب�������ارش ال������ل������ي������ل ب���������ام ت���ش���ت���ه���ي

ك��������م ف��������اس��������ٍق حت�����س�����ُب�����ه ن����اس����ك����ًا                                         
�����ى ع����ل����ي����ه ال�����ل�����ي�����ُل أس�������ت�������اَرُه                                   غ�����طَّ

واص�������ر ع����ىل ه����ج����ِر احل���ب���ي���ب ال���ق���ري���ب
ف������إن������ام ال�����ل�����ي�����ل هن������������اُر األري����������ب
ق������د ب��������ارش ال����ل����ي����ل ب������أم������ٍر ع��ج��ي��ب
خ��ص��ي��ب وع������ي������ٍش  أم���������ٍن  يف  ف�����ب�����ات 

فقد نصحه أن يتسرتَّ بالليل يف رشبه وفسقه حتى 
عن  السيوطي  ويذكر  ذلك،  من  اكثر  يفتضح  ال 
ثورة أهل املدينة سنة 64ه� وهي املعروفة بوقعة 

احّلّرة: )وكان سبب خلع أهل املدينة له أنَّ يزيدًا 
أرسف يف املعايص(.

العادلة  احلكومة  عن  عبده  حممد  الشيخ  ث  وحتدَّ
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ال����ع����ق����اِب م�����ن  ال�����ن�����ج�����اَة  ش����ئ����ت  إذا 
زم���������اٍن يف  ب������ال������س������ع������ادِة  وحت���������ىض 
����م ف������ب������ادر ل����ل����ح����س����نِي وق����������ْف وس����لِّ
وُق��������ل ي�����ا اب�������ن ال��������ذي ع��������ادت إل���ي���ه                 
ب�����ن�����و م�������������روان ق�������د م�����ن�����ع�����وك م����ن����ِه

وم�������ن َه����������وِل ال����ق����ي����ام����ِة واحل�����س�����اِب
������واِب ت�����ن�����اُل هب�����ا اجل������زي������َل م�����ن ال������ثَّ
ع����ل����ي����ه ب�����ان�����ك�����س�����اٍر وان������ت������ح������اِب
ق������اِب ط�����غ�����اُة ال��������رشك خ����اض����ع����َة ال������رِّ
اب وق������د ح�����رم�����وَك م�����ن ط����ع����ِم ال��������رشَّ

اإلمام  خروج  عىل  جًا  معرِّ اإلسالم  يف  واجلائرة 
احلسني –عليه السالم- عىل حكومة يزيد ووصفه 
بأنه كان واجبًا رشعيًا عليه، وتابعه حممود صبحي 
عىل أنَّ األمر يمثل يف أجىل صورة مسؤولية دينية، 
السالم-  –عليه  إقدام احلسني  ففي  قوله:  وذلك 
أصول  من  أص��ل  عن  إنحراف  يزيد  بيعة  عىل 
الكوفيني بكل ما من  الدين، ومن هنا كان تعّلق 
يف  عليهم  احلرب  وإعالن  األمويني  منازلة  شأنه 
وإىل  دمشق،  عن  باستقالهلم  لالحتفاظ  حماولة 
هذا يرجع سبب مكاتبتهم لإمام احلسني –عليه 
الرسائل  القدوم عليهم، وأوىل تلك  السالم- يف 
من  والتخلص  للثورة  اعية  الدَّ والشديدة  القوية 
سليامن  من  كانت  الكوفة  يف  السلطة  مظاهر 
شّداد  بن  ورفاعة  نجبة،  بن  واملسيب  رُصد،  بن 

وشيعته من املؤمنني واملسلمني من أهل الكوفة.
ه اإلمام احلسني –عليه السالم- من املدينة إىل  توجَّ
بيته،  أهل  أخيه، وُجل  وبني  إخوته  مكة بصحبة 
فلزم الطريق األعظم طريق اجلادة، وهو الطريق 

العام الذي يسلكه الناس من دون أن يتجنب عنه 
مارًا باملنازل، حيث سلك طريقًا معهودًا بني مكة 
أنه  لالمة  ليعلن  والداين،  القايص  يعرفه  واملدينة 
رشعية  حكومة  عن  اخلارجني  الُعصاة  من  ليس 
كانوا قد اعرتفوا هبا ثم متردوا عليها، بل هو ثائر 
وال  واالنصاف،  العدل  قوامها  ثورة  لواء  حيمل 
زال االمام –عليه السالم- وركبه يسلك الطريق 

الذي يوصله إىل العراق. 
وصل اإلمام احلسني-عليه السالم- إىل كربالء، 
وعن  عنه  ومنعوا  اجليوش،  حلربه  فاحتشدت 
اهلل  عبيد  حكم  عىل  ينزل  أن  يريدون  املاء،  عياله 
بن زياد ويبايع يزيد-لعنه اهلل- فام كان منه إاّل أن 
دعاهم إىل الّرشد، وعندما أبوا ذلك، ألهنم وكام 
قال-عليه السالم-)قوٌم استحَوذ عليهم الشيطاُن 
يبدأهم  فأنساهم ذكر اهلل( ورغم كّل ما فعلوه مل 
بقتال، حتى بدأوه، وجرى ما جرى عليه وعىل آل 

بيته وأصحابه يف ذلك اليوم.
قال الشاعر الشيخ عبود الطرحيي )ت 1328ه�(:

ويف اخلتام نقول: سيبقى احلسني –عليه السالم- 
خالدًا بعدما استكلبت جماميع املرتزقة واألمويني 

نفوسهم،  الضغينة  أعمت  الذين  من  اجل��دد، 
فانفجرت أحقادها باهلمجية القبلية املتوارثة وهي 
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تنادي )يوم بيوم بدر( غري أنَّ لسان حالنا يقول: 
اجلباه  ذوي  يا  احلاقدون،  أهيا  بغيضكم  موتوا 
السود، فأنتم ومن تبعكم إىل جهنم وبئس املصري. 
ورحم اهلل شاعرنا الكبري حممد مهدي اجلواهري 

التي  املشهورة  العينية  رائعته  نردد  زلنا  ما  الذي 
ألقاها يف الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 26/
اإلمام  ثالث  بمناسبة  1947م  الثاين/  ترشين 

وموكب قبيلة بني أسد:

ف��������������داًء مل���������ث���������واَك م�������ن م����ض����ج����ِع
ب������أع������ب������َق م�������ن ن�����ف�����ح�����ات اجل�����ن�����ان

األروِع ب��������األب��������ل��������ِج  ر  ت���������ن���������وَّ
روح�������������ًا وم���������ن م����س����ك����ه����ا أض���������وِع

يا  سيدي  لك  مه  أقدِّ ما  يل  ليس  السطور  كاتب  وأنا 
الفداء راجيًا  أبا االحرار سوى روحي، ونفي لك 
يل  شفيعًا  لتكون  الكلامت  تلكم  من  قدمته  ما  قبول 

يوم فقري وفاقتي، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون.

العظيمتني  لأمنّي  وس��الم  العايل  ملقامك  وس��الم   
فاطمة بنت رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله وسّلم- 

أم احلسنني، وفاطمة بنت حزام الكالبية، أم البنني. 
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م��ع م��ا انط��وت علي��ه ملحم��ة 
كرب��الء  يف  احلس��ينية  الش��هادة 
من تع��دد وتن��وع لص��ور البطولة 
والتضحي��ة والثب��ات ع��ىل املبدأ، 
مت��ه م��ن مش��اهد ملهمة  وم��ا قدَّ
امتزجت فيها املأس��اة بالثبات، و 
ش��دة األمل وقساوته بعدم االكرتاث 
والصرب، وعظيم الفاجعة واملصيبة 
بالطمأنينة وال��رور، عرب ما أبداه 
أبط��ال كرب��الء من مواق��ف، لو مل 
يروِه��ا لنا ش��هود العي��ان ويتواتر 
نقله��ا، ملا اقتنعنا بأهنا تنتمي لعامل 
املمكنات، ولظنّنا بأهنا أقرب لعامل 
األساطري الذي حيكي زمن البطولة 
املتخيلة البائد، وإاّل هل مرَّ بتاريخ 
البرشي��ة يف يوم من األيام أن جنديًا 
ًا كسعيد بن عبد اهلل احلنفي  أو حمّب
وقف أم��ام قائده أو حبيبه، ليصّد 

بوجهه وصدره سهام املوت الالهبة 
التي يراها ترتاش��ق عليه حاملة أمل 
امل��وت البط��يء، فتخ��رتق عيني��ه 
ووجه��ه وجس��ده وه��و يقف بال 
حراك، وبكل ثقة وثبات واطمئنان 
وإرصار ع��ىل محاي��ة قائ��ده اإلم��ام 
احلس��ني-عليه الس��الم- خمافة أن 
ينف��ذ إليه س��هم من س��هام املنية 
تلك، وليمكنه م��ن إكامل صالته 
األخرية ومناجاته املش��بعة باحلزن، 
الص��الة  تل��ك  تنق��يض  إن  وم��ا 
واملناجاة حتى هي��وي ذلك املحّب 
مثخنًا بآالم الس��هام وهو يرجو أن 
يكون ق��د أدى حّق صحبته وحبه 

لقائده.
 وكان ه��ذا املحّب قد ق��ال لإمام 
احلسني-عليه السالم-حني طلب 
منهم التفرق عنه ليلة عاشوراء :" 

ي��ك حتى يعلم اهلل أنا  واهلل ال نخّل
حفظنا غيبة رس��ول اهلل-صىل اهلل 
عليه وآله وس��لم- في��ك. واهلل لو 
علم��ُت أين أقت��ل، ث��م أُحيى، ثم 
أحرق، ثم أُحي��ى ، ثم ُأذرّ، ويفعل 
ذلك يب س��بعني مرة م��ا فارقتك، 
حتى ألقى محامي دونك!. فكيف 
ال أفعل وإنام ه��ي قتلة واحدة، ثم 
هي الكرامة التي ال انقضاء هلا". 

  وه��ل م��رَّ التاري��ُخ ع��ىل جنديٍّ 
وحمبٍّ كمسلم بن عوسجة، الذي 
ه��ام بحب اإلمام احلس��ني -عليه 
الس��الم- حتى أن��ه كان ال يرى يف 
الدنيا شيئًا يستحق االهتامم غريه، 
فبعد أن دنا منه صديقه ورفيق دربه 
حبيب ب��ن مظاه��ر ليودِّعه، وهو 
يلتق��ط أنفاس��ه األخ��رية يف احلياة 
ويبرشه باجلنة، قال له: لوال أين أعلم 

هيأة التحرير

قمٌم من عاشوراء
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أين يف أث��رك الحق بك ألحببت أن 
توصيني بكل ما أمهك. فرّد عليه 
ذل��ك اجلن��دي الصاب��ر بص��وت 
ضعي��ف:" ب��ل أنا أوصي��ك هبذا 
رمح��ك اهلل، وأهوى بي��ده إىل اإلمام 
احلس��ني-عليه الس��الم- أن متوت 
دونه". وكان مس��لم بن عوس��جة 
ق��د س��مع اإلمام-عليه الس��الم- 
قال ألصحاب��ه يف ليلة العارش من 
املح��رم: ه��ذا الليل قد غش��يكم 
فاختذوه مَج��اًل. فردَّ عليه بحامس��ة 
ورباط��ة ج��أش واس��تعداد صادق 
وتام: أنحن نخيل عنك وبام نعتذر 
إىل اهلل يف أداء حق��ك، ال واهلل حتى 
أكر يف صدورهم رحمي، وأرضهبم 
بسيفي ما ثبت قائمه يف يدي، وال 
أفارقك!، ولو مل يكن معي س��الح 
أقاتله��م ب��ه لقذفته��م باحلج��ارة 

دونك حتى أموت معك.   
 وه��ل م��رَّ التاريُخ بيوم م��ن األيام 
عىل بطل وعاش��ق كعابس بن أيب 
ش��بيب الش��اكري، ال��ذي بلغ به 
عش��قه للش��هادة بني ي��دي قائده 
احلس��ني-عليه  اإلم��ام  وحبيب��ه 
الس��الم- أن يلقي درع��ه ومغفره، 
ويركض إىل س��احة املعركة بعد أن 

رأى الق��وم هيابون��ه وال يربزون إليه 
ة  لشجاعته ومعرفتهم بقوته و شدَّ
بأس��ه يف احلروب، فف��رَّت الرجال 
بني يدي��ه، وم��ا كان منه��م إاّل أن 
يرضخ��وه باحلج��ارة م��ن بعي��د، 
فرموه باحلجارة من كل مكان وهو 
يش��ّد عليه��م، حتى أثخن��وه من 
رمي احلج��ارة والس��هام وتكاثروا 
علي��ه وقتلوه، أم هل مرَّ بامرأة كأمِّ 
وه��ب ترى ابنها- ال��ذي مل يمِض 
عىل زواجه إاّل وق��ت قصري جداً- 
قد أحيط به يف املعركة، وقد أخذته 
الس��يوف والرماح من كلِّ مكان، 
حتى أثخن باجلراح، فتأخذ عمودًا 
س��احة  إىل  وتن��زل  اخليم��ة،  م��ن 
املعرك��ة خلفه وهي تن��ادي: فداك 
أيب وأمي، قات��ل دون الطيبني ذرية 
حمم��د!، و تطل��ب من��ه أن يرتكها 
تقات��ل معه حتى امل��وت!، وعندما 
يقتل جتلس عند رأسه متسح الدَم 
و الرتاَب عنه وهتنئه باجلنة، فتقتل 
وهي حمتضنة رأس��ه، وهل مرِّ عىل 
مثل احلرِّ الرياحيِّ وزهري بن القني 
اللذي��ن كان بإمكاهن��ام النجاة من 
تلك املذبحة ولكنهام آثرا الشهادة 
عىل احلياة ب��إرصار عجيب، حتى 

��ى أن ُيقت��ل وحُييى  أن زه��ريًا يتمّن
وُيقت��ل وحُيي��ى مرارًا وتك��رارًا دون 
الس��الم-  احلس��ني-عليه  اإلم��ام 
وأهل بيته!. فيخاطبه قائاًل:" واهلل 
لو كانت الدنيا لنا باقية وكّنا فيها 
خمّلدي��ن، إاّل أن فراقها يف نرصتك 
ومواس��اتك آلثرن��ا اخل��روج معك 
ع��ىل اإلقام��ة فيه��ا!. واهلل لوددت 
أين ُقتل��ت ث��م ُن��رشت ث��م ُقتلت 
حت��ى ُأقتل ك��ذا ألف قتل��ة!، وأن 
يدف��ع بذل��ك القتل عن نفس��ك 
وعن أنفس ه��ؤالء الفتية من أهل 

بيتك".
وهك��ذا ه��ي كل مواقف ش��هداء 
كرب��الء، إذ كان��وا يتس��ابقون عىل 
الش��هادة بني يدي اإلمام احلسني-
علي��ه الس��الم- دفاعًا عن��ه وعن 
��ى  حريم��ه، وكان كلٌّ منه��م يتمّن
أن ي��ذوق ح��ّر الس��يوف وم��رارة 
وم��ّرات  م��ّرات  البط��يء  امل��وت 
دون��ه، ولذلك اس��تحّق أنصاره أن 
يؤّبَنهم بقوله اخلالد الذي منحهم 
املثالي��ة:" إين ال  الصحب��ة  ف��رادة 
أعل��م أصحاب��ًا أوف وال خ��ريًا من 
أصح��ايب، وال أه��ل بيت أب��رَّ وال 

أوصل من أهل بيتي".  
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من شهداء الطف 
ُبرير بن خضري اهلَمداني 

الشيخ عزيز چفات الطريف

    من أرشاف أهل الكوفة ومن أصحاب أمري املؤمنني 
عيل بن أيب طالب - عليه السالم -.

اهلل-  -رمح��ه  اهلمداين  املرشقي  خضري  بن  برير  كان 
وهو  القّراء،  شيوخ  ومن  للقرآن،  قارئًا  تابعيًا  شيخًا 

خال أيب اسحاق اهلَمداين السبعي.
–عليه  احلسني  خرب  بلغه  ملا  الّسرَي:  أهل  عنه  قال 
السالم - سار من الكوفة إىل مكة ليجتمع باحلسني 
إىل  وصلوا  حتى  ورافقه  به  فالتقى   - السالم  -عليه 
موقع الطف يف كربالء التي استشهدوا هبا، ومن كالم 
ق  ضيَّ ملا   - السالم  -عليه  احلسني  اإلم��ام  مع  برير 

عليه القوم.
قال برير: واهلل يا بن رسول لقد منَّ اهلُل بك علينا أْن 
ك  جدُّ يكون  حتى  اعضاؤنا  فيك  يديك،  بني  نقاتَل 
يوم القيامة شفيعًا لنا، فال فلح قوٌم ضّيعوا ابن بنت 
يوم  هلم  وُأفٍّ  اهلل،  به  يلقون  ماذا  هلم  ووي��ٌل  نبيهم، 

ينادون بالويل يف نار جهنم.
 وعند نزول االمام احلسني -عليه السالم -  يف كربالء 
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كان برير مرافقًا له. ويف اليوم التاسع من املحرم أمر 
اإلمام احلسني -عليه السالم-  بفسطاط فرُضب، ثم 
أمر  بمسك، فميَث يف َجفنٍة عظيمة، فاطىل بالنورة، 
الفسطاط  باب  وُبرير عىل  ربه  بن عبد  الرمحن  وعبد 
ختتلف مناكبهام، فازادمها إياها يطيل عىل أثر احلسني 
الرمحن  عبد  هي��ازل  برير  فجعل  ال��س��الم-  -عليه 
هذه  ما  فواهلل  دعنا  الرمحن:  عبد  فقال  ويضاحكه، 
بساعة باطل، فقال برير: واهلل لقد علم قومي أين ما 

أحببُت الباطل شابًا وال كهالً، ولكن واهلل ملستبش�ر 
بام نحن مالقون، واهلل إنَّ بيننا وبني احلور العني إالَّ أْن 
نحمل عىل هؤالء فيميلون علينا بأسيافهم، ولوددت 

أن مالوا هبذه الساعة.) هذا ما ذكره أبو خمنف(
وقال أيضاً: روى الضّحاك بن قيس املش�رقي، وكان 
الليل  السالم- وأصحابه  بايع اإلمام احلسني -عليه 
كله يصلون ويستغفرون ويدعون ويترضّعون، فمرَّت 
السالم-  اإلمام احلسني -عليه  وإنَّ  بنا خيٌل حترسنا 
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ِذيَن َكَفُروا  َسَبنَّ الَّ ليقرأ من سورة آل عمران ))واَل حَيْ
ْزداُدوا إِْثاًم  َي ْم لِ ام ُنْميِل هَلُ ْم َخرْيٌ أَلْنُفِسِهْم إِنَّ ام ُنْميِل هَلُ َأنَّ
ْؤِمنِنَي  امْلُ َذَر  َي لِ اهلُل  كاَن  ما   )178( ُمِهنٌي  َعذاٌب  ْم  َوهَلُ
ِب  يِّ الطَّ ِمَن  يَث  بِ اخْلَ َيِميَز  ى  َحتَّ ِه  ْي َعَل َأْنُتْم  ما  َعىل 
بِي  َت جَيْ اهلَل  َولِكنَّ  اْلَغْيِب  َعىَل  ْطِلَعُكْم  ُي لِ اهلُل  َوما كاَن 
ُتْؤِمُنوا  َوإِْن  َوُرُسِلِه  بِاهللِ  َفآِمُنوا  َيشاُء  َمْن  ُرُسِلِه  ِمْن 
رجٌل  فسمعها   .)))179( َعِظيٌم  أَْجٌر  َفَلُكْم  ُقوا  َوَتتَّ
الطيبون،  من تلك اخليل، فقال: نحن وربِّ الكعبة 
ميزنا منكم، قال: فعرفته وقلت: برير، هل تعرف من 
هذا؟ قال: ااّل قلت له: أبو حريث عبد اهلل بن  شهر 
حسبه  ربام  وكان  بطالً،  مضحاكًا  وكان  السبيعي، 
فقال  برير  فعرفه  اهلمداين يف جناية  قيس  بن  سعيد 
له: أّما أنت فلن جيعلك اهلل من الطيبني، فقال له: من 
أنت ؟ قال: ُبرير، قال: هلكت واهلل، هلكت يا برير. 
ذنوبك  من  اهلل  إىل  تتوَب  أْن  لك  هل  ُبرير:  له  فقال 
العظام، فو اهلل لنحُن الطّيبون، وأنتم اخلبيثون، قال: 
أنا واهلل عىل ذلك من الشاهدين، فقال: وحيك، أفال 
ينادم  فمن  ف��داك،  جعلت  قال:  معرفتك؟  تنفعك 
ح اهلُل  يزيد بن عذرة العنزي، ها هو ذا معي، قال: قبَّ
رأيك، أنت سفيه عىل كل حال، قال: ثم انرصف عّنا.

احلسني  اإلمام  من  بلغ  ملا  أنه  املؤرخني  بعض  وروى 
-عليه السالم- العطش استأذن بريُر احلسنَي -عليه 
م القوَم، فأذن له، فوقف قريبًا منهم  السالم-  أْن يكلِّ
حممدًا  باحلقِّ  بعث  اهلل   إنَّ  الناس،  معرش  يا  ونادى: 
بشريًا ونذيرًا وداعيًا إىل اهلل بأذنه، ورساجًا منرياً، وهذا 

بينه  وقد حيل  السواد،  فيه خنازير  تقع  الفرات  ماء 
وبني ابن بنت رسول اهلل -صل اهلل عليه وآله وسلم- 
أفجزاء حممٍد هذا ؟ فقالوا: يا برير قد اكثرت الكالم 
فاكفْف، فواهلل ليعطش احلسني كام عطش من كان 
يا  اكفف  السالم-  اإلمام احلسني -عليه  فقال  قبله، 

برير. 
جاء يف جالء العيون ج2 ص180 إن برير بن خضري 
اهلمداين برز بعد احُلر، وكان من عباد اهلل الصاحلني، 

وأنشد يقول: 

ُخ������ض������رِي وأيب  ���������ٌر  ���������ري ب أن�����������ا 
����ِر �������روع األُس����������َد ع���ن���د ال����زي ����ٌث ي ����ي ل
���ن���ا اخل��������رَي أه��������ُل اخل�����رِي ���ي ي�����ع�����رُف ف
َض������رِي م������ن  أرى  وال  أرضب������ك������م 
����ر ����ري ك�����ذل�����ك ف����ع����ل اخل��������ري م������ن ُب

ياقتلة  مني  اقرتبوا  ويقول:  القوم،  عىل  حيمل  وجعل 
املؤمنني، اقرتبوا مني يا قتلة أوالد رسول ربِّ العاملني 
يزل  فلم  زمانه،  أهل  أقرأ  برير  وكان  الباقني.  وذريته 
يقاتل حتى قتل ثالثني رجالً،  فربز إليه رجٌل اسمه 
يزيد بن معقل، فقال لربير: أشهد أّنك من الضالني، 
الكاذَب  يلعن  اهلًل  ولتدُع  هلك،  أبا  هلمَّ  برير:  فقال 
وأن يقتَل املحقُّ منا الباطَل، ثم أخرج  لبارزك، قال: 
خرجا فرفعا ايدهيام باملباهلة إىل اهلل يدعوان أن يلعن 
منهام  كلٌّ  برز  ثم  الباطل،  املحقُّ  ويقتل  الكاذب، 
لصاحبه، فاختلفا رضبتني، كانت رضبة يزيد مل ترض 
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شيئًا لربير كوهنا جاءت يف اخللف، أما رضبة برير فقد 
ت وبلغت الدماغ، فخرَّ كأنام هوى من شاهق. قدَّ

جاء يف معايل السبطني ص 243 : ثم محل ريض بن 
منقذ العبدي عىل برير وقد متكن بعد معركة بينهام 
من قتله، فرصخ ريض بن منقذ يطلب النجدة والدفاع، 
فذهب كعب بن جابر بن عمرو األزدي ليحمل عىل 
برير، وفعاًل نفذ رمح كعب يف ظهر برير، حتى غاب 
برد.   حتى  بسيفه  يرضبه  أقبل  ثم  ظهره  يف  السنان 
رجع  فلاّم   :)280 ص  البيت  أهل  )حواريو  يف  وجاء 
كعب قالت له أخُتُه النوار بنت جابر، وقيل زوجُتُه: 
أعنت عىل ابن فاطمة، وقتلت سّيد القراء، لقد أتيت 
عظياًم من األمر، واهلل ال أكلمك من رأيس كلمة أبداً.

بني  قبيلة  رجال  معظم  أنَّ  اإلشارة  من  والبد  أقول: 
السالم-  -عليه  عيل  اإلمام  أنصار  من  كانوا  مهدان 
ص، وقد مدحهم يف قصيدة مطلعها :  وأصحابه اخللَّ

����َل ت����ق����رُع ب��ال��َق��ن��ا �������ا  رأي�������ُت اخل����ي وملَّ
�������ي ف����وارُس����ه����ا مح������ُر ال����ّن����ح����وِر دواِم
وحي��ص��ب ال���ك���الع  ذا  ه���ن���ٍد  اب�����ُن  ون������ادى 
وك�������ن�������دَة م������ع خل��������ٍم وه��������ي ج������ذام
���م���م���ُت مه��������داَن ال����ذي����ن ه������ُم ه���ُم ���ي ت
وس���ه���ام���ي ���ي  ���ت ج���نَّ أم���������رًا  ن������اب  إذا 
�������ىٍّ وع�����ض�����ٍب خت����اَل����ُه ب����ك����لِّ ُردي�������ن
رضام����ي ش���ع���َل  األق���������واُم  اخ���ت���ل���ف  اذا 
هل�����م�����دان أخ����������الٌق ك����������راٌم ت��زي��ن��ه��م
خ���ص���اِم وح�������دُّ  الق���������وا   إذا  وب���������أٌس 

وخيتمها -عليه السالم- بقوله: 

���ٍة اب�����ًا ع����ىل ب������اِب ج���نَّ ف���ل���و ك���ن���ُت ب�����وَّ
����الِم ����َس ل���ق���ل���ُت هل�����م�����دان ادخ�����ل�����وا ب
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أنَّ اإلباء أفضل  فيه  مما الريب 
وهو  الصفات،  وأع��ىل  املزايا 
بيل  ن وخلق  عالية  ة  سجّي
فيكسبه  صاحبه،  به  يتحىل 
أوج  إىل  به  ق  وحيلِّ وسؤددًا  عّزًا 
معايل  إىل  ب��ه  ��ى  ��رق وي ال��ع��ىل 
لكلِّ  يتسنى  وال  األم�����ور، 
جنبيها  بني  حتمل  أن  نفس 
أين  ومن  السامي،  اخللق  هذا 
تقيم  ال  التي  اخلاملة  ئة  للبي
ترى  وال  وزن��ًا  والعز  للرشف 
اخلنوع والذل نقصًا أن تنجب 
يؤثرون  للضيم  أب��اة  رج���ااًل 
هلا  أين  من  يه،  الدن عىل  املنية 
يستطيب  كرياًم  نشأ  خترج  أن 
���اة احل����رة وي��ع��د  ط��ع��م احل���ي
النفس  بذل  يف  كلها  السعادة 
والنفيس يف الوصول إىل الغاية 

السامية.

من االرشيف الصحفي ملركز تراث كربالء 



          واإلب��اء م��ن الصف��ات العالي��ة الت��ي متتاز هبا 
األرس العريق��ة يف جمدها، والتي ت��رى احلياة يف الّذل 
موتًا واملوت يف العز حياة. وإنَّ لنا يف األرسة اهلاشمية 
املحمدي��ة خ��رُي مثال لل��رشف واإلباء وع��زة النفس 

والتضحية اخلالصة.
           إنَّ هذا اليوم، يوٌم عاش��وراء يوم جتىل فيه اإلباء 
بأجىل مظاه��ره وبرزت فيه ع��زة النفس من خدرها 
بروز الش��مس املش���رقة من مطلعها، ومتثل الَشمم 
في��ه برشًا س��وياً، لقد ب��رزت هذه الصف��ات وجتّلت 
متمثلة يف ش��خصية احلسني –عليه السالم- سبط 

رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم(.
            كان��ت للحس��ني –علي��ه الس��الم- مواق��ف 
تعجز عن وصفها ألس��نة اخلطباء الفصحاء، وتكل 
ع��ن حص�ره��ا أق��الم الكّت��اب البلغ��اء، وأنى هلم 
بوصف صف��ات هذا اإلمام العظي��م، ألن الواصف 
لإم��ام إنام يصف اهلّم��ة اجلوابة والش��جاعة الوثابة 
والبطول��ة النادرة، واإلقدام واجلرأة الفذة، وإنَّ املصوَر 
لإمام إنام يصور العقيدة الراس��خة واليقني الثابت 
واإليامن الذي يزلزل اجلبال الراسيات، فإليكم بعض 
كلامت��ه اخلالدة التي كان خياطب هبا خصومه، والتي 
م��ا زالت إىل اليوم تلمع ملعان الربق اخلاطف وتدوّي 
دويَّ الرَّع��د القاص��ف يف فضاء التاريخ اإلس��المي، 
فت��ارة يق��ول: "ال واهلل ال أعطيك��م بي��دي إعط��اء 
الذليل، وال أفر فرار العبيد" وتارة يقول: "القتل أوىل 

من رك��وب العار" وتارة يقول: " أم��ا واهلل ال يشء مما 
ٌب بدمي" وتارة يقول  يردون حتى ألقى اهلل وأنا خمضَّ
ألصحابه: "قوموا رمحكم اهلل إىل املوت الذي البد منه 
فهذه السهام ُرس��ل القوم إليكم" ولعل هذا املوقف 
من أروع مواقف بطولته وأقوى مش��اهد إقدامه، ألن 
هذه الفقرة ترس��م بكل وضوح نفس��ية احلس��ني –
��اب وال وجل يدعو أصحابه  عليه الس��الم- غري هّي
إىل امل��وت كأنام هو يدعوهم ملأدبة لذيذة ولقد كانت 
لذيذة عنده حّقاً؛ ألنه وهو ينازل الباطل يرتس��م له 
ه الذي هو مبدؤه، ويسمع صوَت اهلل الذي  برهان ربِّ

هو صوُت ضمريه.
            لقد رضب احلسني–عليه السالم-  أكرب رقم 
قي��ايس يف التضحية والش��مم واإلباء وع��زة النفس، 
حت��ى كان فيها املثل األعىل فأن��س بتضحيته وإبائه 
ذكر من كان قبله، وحما اسم من يأيت بعده، وبه اقتدى 
ُأب��اة الضي��م الذين ج��اءوا من بعده، ه��ذا مصعب 
ب��ن الزبري مل��ا خذله أه��ل الكوفة وتف��رق من حوله 
أنصاره وأعوانه جعل يتتبع خطوات احلسني–عليه 
السالم- حتى استامت واس��تقتل، دخل عىل زوجته 
سكينة بنت احلس��ني وهو مستميت مستقتل، فلام 
عرفت منه ذلك وهي امرأة، ومن ش��أن النساء الرقة 
واجلزع صاحت: واحزناه ال تفجعني بنفسك، فقال 
هل��ا: هيهات يا ابنة احلس��ني مل يبِق أب��وك البن حرة 

عذراً، ثّم أنشأ يقول:

ه��اش��ٍم آِل  م��ن  ب��ال��ط��فِّ  األوىل  ��اوإنَّ  ت���آس���وا ف��س��ّن��وا ل��ل��ك��رام ال��ت��آس��ي

181الغا�سريةحمرم احلرام  1439هـ



           نعم، حيق البن الزبري أن يستميت وأن يستقتل، 
قول  يسمع  وه��و  ال��زب��ري  اب��ن  يستميت  ال  كيف 
احلنفية:  بن  حممد  ألخيه  السالم-   احلسني–عليه 
بايعت  ملا  الدنيا ملجأ وال مأوى  لو مل يكن يف  "واهلل 
يزيد بن معاوية" أم كيف ال يستقتل ابن الزبري وهو 
"أال  عاشوراء:  يوم  خطبته  يف  احلسني  قول  يسمع 

عي قد ركز بني اثنتني، بني السّلة  عي ابن الدَّ وإنَّ الدَّ
والذّلة، وهيهات منا الذّلة، يأبى اهلل لنا ذلك ورسوله 
واملؤمنون وجدود طابت وحجور طهرت ونفوس أبية 
وأنوف محية، ال تؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الكرام، 
ة العدد وكثرة العدو  أال وإينِّ زاحٌف هبذه األرسة مع قلَّ
وخذالن النارص" وكأين بلساِن حاله يقول:            إذا 

إّن���ام امل��ه��ال��ك  ب��ن��ف��ِس��َك يف  ف���اق���ذف 
الَقنا ُس��م��ُر  تقصفت  ح��ي��ث  وامل����وُت 

����ة ذل��������ٌة وص����غ����اُر ����ي خ��������وُف امل����ن
�����ِم ع��������زٌة وف����خ����اُر ف������وق امُل�����ط�����هَّ

ك��ري��ٌم وأن�����َت  ُم����ت  أو  ع���زي���زًا  ��ن��وِدِع����ْش  ��ب ب���ني ط���ع���ِن ال���َق���ن���ا وخ���ف���ِق ال

يف  نفسه  ق��ذف  قد  السالم-  –عليه  احلسني  ك��ان 
خالدة،  حياة  ليحيى  هبا  قذف  فإنام  امل��وت  هل��وات 
سبيل  يف  الشهادة  ألنَّ  ليفنى  ال  أبدياً،  بقاًء  وليبقى 
احلقِّ حياة كربى للشهيد، واحلياة هي البقاء، والبقاء 
إما مادي أو معنوي، أما البقاء املادي فهو بقاء اجلسم 
فهو  املعنوي  البقاء  وأما  اجلسم،  باندثار  يفنى  وهذا 

البقاء بالذكر وهذا خالد بخلود الذكر، فلذلك نرى 
موت  تفضل  التي  احلمية  واألن��وف  األبية  النفوس 
أو  بقومها ضيٌم  أو  إذا حلَّ هبا  الذّل  العزِّ عىل حياة 
هوان دفعت يف صدر بقاء اجلسم واندفعت يف سبيل 
فناء ذكرها، وما  ذاهتا عىل  فناء  كر، واختارت  الذِّ بقاء 

عيش الذلِّ وحياُة اهلوان إاّل موٌت فظيع.

          م��ن احلك��م املأث��ورة: مداف��ُن العظ��امء قلوب 
األجي��ال. هذا الق��ول املأثور درٌّ منث��ور. ألن عظامء 
النَّف��س ال يفنون بفناء أجس��امهم واندثار صورهم 
وانح��الل عنارصهم، وإهنم وال ش��ك خالدون يف 
قلوب األجيال، ينتقلون تراثًا معنويًا عاليًا من جيل 
إىل جيل ومن أمة إىل أمة ومن عرٍص إىل عرص، فنحن 
ما يعنينا أن يكون احلس��نيُ بن ع��يل قد حواه حدٌث 
يف الغارضي��ة م��ن أرض كربالء بالع��راق، ما يعنينا 

هذا األمر مادام احلس��ني العظي��م بل البطل األعظم 
لقد اش��تملت عليه قلوبنا وانط��وت عليه جوانحنا 
وصدورنا، مادام خالدًا يف نفوسنا حّيًا بذكراه معنا.

ن احلس��نيُ نفس��ه عىل القتل واقتدى به كلُّ            وطَّ
من كان معه من آٍل وأصحاب، فتقدموه واحدًا بعد 
واحد، حت��ى ُقتِلوا عن آخرهم وبق��ي وحيدًا فريدًا 
ب��ني ذلك اجلند الكثيف، وقد أح��اط به هذا اجليش 
ل  ار م��ن كلِّ جان��ب وم��كان، فاس��تبرش وهتلَّ اجل��رَّ
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وجه��ه واف��رت ثغره مل��ا طغى اهل��ول وعبس اخلطب 
ة وازدلفت  وهاجت وماجت تل��ك اجلموع املرتاصَّ
إليه كأم��واج البح��ر اخلضم اهلائ��ج املتالطم، وهو 
كه العواصف وال تزيله  ثابت كاجلبل األش��م ال حترِّ
القواص��ف. ثّم اقتح��م املعركة راب��ط اجلأش ثابت 
اجَلنان يص��ول وجيول وال هتوله مح��الت الكتائب، 

وال يثنيه إقدام األبطال.
        لقد ادخرت احلياُة دَم احلس��ني –عليه السالم- 
ثامنية ومخس��ني عامًا ثّم اطلقته س��يَّااًل طهورًا رّجافًا 
ه��ّدارًا؛ ليطه��َر األرض من أرج��اس املذّلة وليزيل 
عنها أدناس اهلوان؛ وليحدث االنقالَب يف النفوس 
ّل والصغار إىل أوج العّز  فيسمو هبا من حضيض الذُّ

والفخار.
          لقد عرف احلسنُي–عليه السالم- كيف يموت، 
ولذلك مل يُمت بل تضاعفت فيه أرسار احلياة حيث 
مدها بإكسري دمه وحسن بالئه حتى خلدت عىل مرِّ 

الدهور واألعوام إىل أبد اآبدين.
           إنَّ للحسني–عليه السالم- مقاماٌت ومراقد 
وغريها،  واهلند  والعراق  مرص  يف  مشهورة  متعددة 
فام من مسلم قاطن يف تلك البالد أو وافد عليها إاّل 
وما  عيل-  ابن  احلسني  -مقام  املقام  ذلك  ويدخل 
من أحد ويف أي وقت يدخل ذلك املقام إاّل ويرى 
عني فيه يطوفون بذلك  الناس أفواجًا أفواجًا متجمِّ
عند  االجتامع  هذا  سبب  ما  حوله.  وحيومون  القرب 
عند  املحتشد  اجلمع  هذا  يفعل  م��اذا  املرقد؟  هذا 
الزهور  أكاليل  ليضعوا  جاءوا  هل  الض�ريح؟  هذا 

عىل قرب اجلندي املجهول؟! كال ثّم كال! بل جاءوا 
ليقفوا وامجني خاشعني إجالال و إكبارًا. بل جاءوا 
ال  املعلوم  البطل  هذا  مرقد  عند  الدموع  ليذرفوا 
الرفاة  تلك  ليحّيوا  جاؤوا  هل  املجهول.  اجلندي 
وتلك األوصال من جسد احلسني؟ كال ثّم كال! بل 
جاؤوا ليحّيوا تلك الروح الطاهرة الزكية ويعظموا 
البطل  ذلك  سوا  ويقدِّ األبية،  العالية  النفوس  تلك 
الدم  املعايل مهرها من صبيب  الذي أعطى  العظيم 

وسفوك النجيع.
           وأما أنت يا أبا عبداهلل أهيا الضحية الشهيد، 
أهيا البطل الرافع لواء الشمم واإلباء، لئن استطاع 
الرشيفة،  احل��ّرة  احلياة  عليك  يملكوا  أن  أع��داؤك 
يوصدوا  أن  وطوهلم  حوهلم  عىل  أعجزهتم  فلقد 
الشهادة  طريق  ال��رشي��ف،  امل��وت  طريق  دون��ك 
كانت  التي  اخلالدة  األبدية  احلياة  والسعادة، طريق 
شاء  ولئن  حياتك،  أدوار  مجيع  يف  الوحيد  هدفك 
جمدك  ن��ور  وإط��ف��اء  اسمك  حمو  بقتلك  أع���داؤك 
فلقد خابوا وخروا، ألن روحك الطاهرة مل تكن 
البلقع، فقد ظل  الفالة  لتغيب مع جثامنك يف تلك 
شبحك  وبقي  مدوّيًا  احل��ّق  صوت  وهو  صوتك 
ذلك  أنت،  أنت  تزل  ومل  ماثاًل،  اإلي��امن  نور  وهو 
املصباح الوقاد هتدي البش�رية الضالة وأنت اخلالد 
ال  وعظمتك  شخصك  وإنَّ  املسلمني،  قلوب  يف 
ِذيَن ُقتُِلوا  َسَبنَّ الَّ يزاالن ماثلني يف أذهاهنم ﴿َوال حَتْ
ِْم ُيْرَزُقوَن﴾ آل  يِف َسبِيِل اهللِ َأْمواتًا َبْل َأْحياٌء ِعْنَد َرهبِّ

عمران169/.
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          كُث��ر المستش��رقون، أي الذي��ن درس��وا أح��وال 
الش�رق السياسية و االجتماعية واالقتصادية في أوروبا 
ة، وهؤالء  وأفادوا قومهم ووطنه��م ونظامهم فوائد جمَّ
وإن اتَّحدوا في اإلس��م ولكنه��م اختلفوا في األغراض 

والمقاصد.
          فمنهم من ليس له غرض إاّل السياسية، يسيحون في 
البالد الشرقية ويدرس��ون أحوالها وشؤونها وغرضهم 
ليس إاّل االس��تعمار واالحتالل، ولم تتوفق أوروبا إلى 
اس��تعمار واس��تالب واحتالل اغلب الممالك الشرقّية 
إاّل بفضل ه��ؤالء الذين لهم اليد الطول��ى على أوروبا، 

وحق عليها أْن تشكرهم مدى الدهر.
          ومنه��م م��ن لي��س ل��ه غ��رض إاّل القاء الش��كوك 
اإللح��اد  مب��دأ  المس��لمين وإش��اعة  بي��ن  والش��بهات 

والزندق��ة، يتجولون في البالد ويتنقل��ون من محل إلى 
آخر ويؤسسون المكاتب والمستشفيات وغرف القراءة 
ودور الطبابة والعجزة، وليس لهم غرض إاّل ما ذكرناه.

          إّن أوروب��ا عرف��ت أنَّ العاطفة الدينية هي الحافظة 
اليوم لبالد االس��الم ف��اذا زالت من نفوس المس��لمين 
س��هل عليها احت��الل البالد االس��المية واس��تعمارها، 
فص��ارت تس��عى ب��كل ذريعة في س��لب ه��ذه العاطفة 

وإشاعة اإللحاد والزندقة بين المسلمين.
         ليس فعل أوروبا هذا بعجيب فإنَّ السياسية توجب 
عليها أكثر من هذا ولكن العجب من بعض المس��لمين 
الذي��ن يم��أون الكت��ب والدفاتر ويس��ودون الصحف 
والجرائد بش��كر هؤالء، ويرون لهم الح��ق العظيم في 
تأس��يس هذه المش��اريع التي يصفونه��ا بالخيرّية، ولقد 

بقلم : السيد صدر الدين الصدر

ُن�سر المقال في مجلَّة العرفان، الجزء التا�سع والعا�سر من المجلد الرابع، ذو 
الحجة �سنة 1330هـ الم�افق كان�ن الأول �سنة 1912م، �ص 341 – 356.

السياسة الُحسينية أو أسرار مذهب اإلمامية
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صدقوا في وصفهم هذا ولكن ألوروبا فقط.
          ومنهم من ليس لهم غرٌض إاّل العلم واالكتشافات 
ودرس أح��وال األم��م والش��عوب، هؤالء ه��م العلماء 
وطاّلب الحقيقة الذين ال يهمهم االستعمار واالحتالل 
ن  والتنص���ر وال اإللح��اد، ولقد أف��ادوا العال��م المتمدِّ
فوائد كثيرة بل إنَّ استفادة الشرق من هؤالء ليست بأقل 
من اس��تفادة الغرب، وسوف يش��كرهم التاريخ وابناؤه 

وقد فعل.
          ومن هذا القس��م غالب مستش��رقي ألمانيا وأميركا 
بالعك��س من مستش��رقي س��ائر ال��دول المتمدن��ة، فإن 

أكثرهم من القسمين األولين.
          ولق��د كت��ب المستش��رقون الذين درس��وا أحوال 
الش��رق الكت��ب والرس��ائل، ولكن��ك لو عرف��ت ما في 
طّيها من الدس��ائس والحبائل لبع��دت عنها كبعد ما بين 
المش���رقين، اللهم إاّل كتب القس��م األخي��ر فإنها كتب 

علمية وسياسية وأدبية ال تنظر إلى الحقيقة.
          وم��ن المستش��رقين الذي��ن هم من القس��م األخير 
الحكيم��ان المؤرخان الفيلس��وفان الش��هيران المس��يو 
)ماربي��ن( األلمان��ي والدكت��ور )جوزف( الفرنس��اوي 
فإنهم��ا بحثا ع��ن أحوال الش���رق بحثًا دقيق��ًا وكتبا عن 
اإلسالم والمسلمين كتابة قّلما كتبها مستش�رق أوروبي، 
فاألول في كتابه )السياس��ة اإلسالمية( والثاني في كتابه 

)اإلسالم والمسلمون(.
          وق��د ترجمت جريدة )حبل المتين( الفارس��ّية في 
عددها الثامن والعشرين من س��نتها السابعة عشر فصاًل 
من كل كتاب يحتوي على أس��رار ش��هادة الحس��ين بن 

عل��ي -عليهما الس��الم- وكان له��ذه الترجمة دويٌّ في 
العال��م اإلس��المي، وترجمتها إل��ى التركّي��ة والهندّية، 
فعزمُت عل��ى ترجمته��ا باللغ��ة العربية – لغ��ة الكتاب 
والس��ّنة- ألنه��ا أح��ق بأمث��ال ه��ذه المواضي��ع الدينّية 
وعّلق��ُت عليهم��ا بعض إيضاح��ات جزئي��ة تحت خط 

عرضي اتمامًا للفائدة ومن الله التوفيق واإلعانة.
قال المسيو ماربين:

)الفصل السابع: في فلسفة مذهب الشيعة(
الحس��ين بن علي ب��ن ابي طال��ب بن عب��د المطلب بن 
هاش��م بن عبد مناف –عليه السالم- هو سبط محمد –
صلى الله عليه وآله وس��ّلم- من ابنته المحبوبة فاطمة، 
ويمك��ن أن يق��ال أن��ه كان مجم��ع فضائل ه��ذا العصر 
وأعلم المس��لمين بدين ج��ّده، قد ورث الش��جاعة عن 
أبي��ه، وح��از أعل��ى درج��ات الس��خاء الذي ه��و أحب 
الصفات ، فصيح البيان طلق اللس��ان غي��ورًا صادقًا في 
الحديث غير مرعوب من العدو، وعاّمة المسلمين لهم 
عقي��دة به ومّتفقون على مدحه والثناء عليه، قد أش��غلوا 
كتبهم بذكر َملكاته الحس��نة وسجاياه المستحسنة حتى 

الذين ال يوالون أباه وأخاه)1(.
          يعتقد غالب المس��لمين بالحسين –عليه السالم-  
عقائ��د عظيمة ولك��ن الذي يس��عنا أن نذكره ف��ي كاتبنا 
م��ع اطمئنان ت��ام وعدم الخ��وف من المعارض��ة هو أّن 
تابعي علي –عليه الس��الم- يعتق��دون فيه فوق ما يقوله 
النصارى في حق المس��يح )2( وكما إّنا نقول أنَّ المسيح 
)1( فرقة اخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني -عليه السالم- يف صفني يوم رفع أهل الشام املصاحف 

فوق الرماح.

)2( غرضه املراتب املعنوية وعلو الشأن كام يدل عليه قوله، وكام إنا نقول دون الربوبية فإن الشيعة وعموم 
املسلمني موحدون ال يرون رشيكًا له سبحانه وتعاىل وال معبود سواه.
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��ل تل��ك المصائب إاّل لغف��ران ذن��وب تابعيه  ل��م يتحمَّ
يقولون ذلك في حق الحس��ين –عليه الس��الم- ويرونه 

شافعًا مطلقًا يوم القيامة.
 والذي نقوله في حق الحس��ين –عليه الس��الم- قول ال 
يقب��ل اإلن��كار هو إنا لم نج��د بين أرب��اب الديانات من 
اختار سياسته المؤثرة، ومع أنَّ أباه عليًا –عليه السالم- 
كان من حكماء اإلسالم وحكمياته وكلياته)1( لم تنقص 
ع��ن س��ائر الحكماء المعروفي��ن لم تظهر منه السياس��ة 

الحسينية)2(.
 وإلثب��ات ه��ذه الجه��ة ينبغي لن��ا أن نرجع إل��ى تاريخ 
العرب قبل اإلس��الم وفي ذلك الحي��ن نرى أّن بين بني 
هاشم وبني أمية كانت لحمة نَسب، أي كانوا أوالد عم، 
ألن هاش��م و أمية أخوان، هم إبنا عبد مناف وقد بلغت 
بينهما العداوة والبغضاء قبل اإلس��الم اقص�ى درجاتها 
وطالما وقع القتال والج��دال بينهما و أصبح كل واحد 

موتورًا لآلخر.
  امت��ازت قري��ش بي��ن الع��رب وبنو هاش��م وبن��و أمية 
بي��ن قريش بالع��زة والحرمة والس��يادة، وكانت رياس��ة 
بني هاش��م من حيث العل��م والروحانية وبن��ي أمية من 
حي��ث الث��روة والم��ال ولما ظه��ر اإلس��الم تضاعفت 
تلك الع��داوة بينهما حتى فتح محم��د –صلى الله عليه 
وآله- مّكة ودخل��ت قريش وبنو أمية ف��ي طاعته فصار 
الجمي��ع ط��وع إرادت��ه)3( وفازت بنو هاش��م بالرياس��ة 

)1(  يشري إىل هنج البالغة وكلامته القصار -عليه السالم-.

)2(  إذا كان غرضه أنه مل يتفق لعيل -عليه السالم- ما اّتفق لولده احلسني -عليه السالم- كام هو الظاهر 
فصحيح وإاّل فال.

)3(  دخل النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم- مكة املكرمة ومّكنه اهلل من رقاب قريش سيام بني أمية، 
فقال هلم: ما تروين فاعال بكم؟ قالوا: أخ وابن أخ كريم، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

الروحانية والجسمانية وعظم شأنهم بين العرب فثارت 
نيران الحس��د ف��ي صدور بن��ي أمية وص��اروا في صدد 
أخ��ذ ث��ارات الجاهلية حت��ى توفي محم��د –صلى الله 
اًل في صرف  عليه وآله- فاغتنم��وا الفرصة فاجتهدوا أوَّ
الخالف��ة ع��ن أصول والية العه��د، ثّم ق��رروا أن تكون 
باالنتخاب��ات واألخذ بأكثري��ة اآلراء، وقوة مخالفة بني 
أمية ل��م ت��دع أن تصير األكثري��ة في جانب بني هاش��م 
فح��ازت بنو أمية الس��بق في ه��ذا المي��دان وغلبوا بني 
هاش��م وبمناس��بة ه��ذه الخالف��ة المختلف��ة ارتقت بنو 
أمية مقامًا منيعاً وس��هلوا الطري��ق لمن يأتي بعدهم ولم 
ي��زل مقامهم يعل��و عند الخلف��اء يومًا فيوم��ًا وأصبحوا 
من أقوى دعائم الس��لطنة اإلس��المية حتى تعيين ثالث 
الخلفاء من بني أمية )عثمان ب��ن عّفان( فصاروا أرباب 
األمر والنهي في كلِّ أمر وم��كان وأحكموا المقام لمن 

يأتي بعدهم.
 ل��م تك��ن لبني أمي��ة عقيدة ثابت��ة في اإلس��الم وال كان 
اخالصه��م كم��ا ي��راد نظ��رًا لتل��ك الع��داوة والبغضاء 
وموتورية بني هاشم لبني أمية حتى أنَّهم كانوا يرون من 
العار اّتباع ديٍن ُعرف بين الناس باسم بني هاشم، ولكن 
لكثرة المس��لمين في ذل��ك العهد وتوقف ني��ل آمالهم 
عل��ى التظاه��ر بالدين والعمل باس��م االس��الم ألزمهم 
حفظ الظاهر وعدم المجاهرة بخالف الش��رع، حتى اذا 
استحكم أمرهم وقويت دعائم عزمهم صاروا يخالفون 
األحكام اإلس��المّية ويه��زأون بالدين وبني هاش��م في 

المجاميع العمومية، وعلى رؤوس األشهاد)4(.
وسّلم-   وآله  عليه  اهلل  –صىل  حممد  آل  سبايا  رأى  فلام  جريون  عىل  قرصه  يف  معاوية  بن  يزيد  كان   )4(

يتقدمهم رأس احلسني –عليه السالم- ورؤوس أصحابه أنشد يقول:

تلك الشموس عىل ُربى جريوِن  ملا بدْت ت���لك ال���رؤوس و أرشقْت 
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لعوا على مقاصد  ا عرف بنو هاشم حقيقة الحال واطَّ  لمَّ
بن��ي أمي��ة ص��اروا يّتخ��ذون التدابي��َر الالزمة ف��ي هذا 
الباب فانتقدوا أعمال عثمان وأظهروها بأشكال عجيبة 
وأطوار غريبة حتى ثار المسلمون عليه وقتلوه، واشترك 
في قتله رؤس��اء طبقات المسلمين فصارت األكثرية في 

جانب علي –عليه السالم- فأصبح رابع الخلفاء.
ن بنو أمية أنَّ السيادة   لما بويع علي–عليه الس��الم- تيقَّ
والعظمة س��تعود إل��ى بني هاش��م كما كان��ت في زمن 
محمد –صلى الل��ه عليه وآله وس��ّلم- فخالَف معاوية 
م معروفًا بالدهاء  وكان عاماًل في الش��ام من قبل من تقدَّ
والفطان��ة وُبع��د النظ��ر، فأوقع خالف��ًا بين المس��لمين 
بذريع��ة أن قت��ل عثم��ان كان بإش��ارة م��ن عل��ي –عليه 
الس��الم- وعادت الح��روب كما كانت قبل اإلس��الم، 
وبم��ا أنَّ معاوية لم ينتصر في ه��ذه الحروب كما أنه لم 
يغل��ب ازداد طمع بن��ي أمي��ة وتظاهروا بع��دم اإلذعان 
لرياس��ة بني هاش��م، ولم يطل العهد حتى قتل��وا علّيًا –
عليه الس��الم- )1( وص��ارت الغلبة لمعاوي��ة، وصالحه 
الحس��ن –عليه الس��الم- الذي هو خام��س الخلفاء)2( 

فلق��د قضيُت من ال�نبيِّ ديوين نعَب الغراُب فقلُت ِصح أو ال تِصْح 
وقال ملا أدخلوا سبايا عليه وأحرض رأس احلسني –عليه السالم- بني يديه:

من بني أمحد ما كان فعْل لسُت من خندف إْن مل أنتقم 
وعدل�ناه ب��بدر فاعت��دْل قد قتلنا القرَم من س���اداهتم 

إىل أْن قال:
خرٌب ج���اء وال وح�يٌّ نزْل لعبْت هاشُم بامُللك فال 

واستفتح الوليد بن يزيد بن عبد امللك بن مروان فأاًل باملصحف فخرجت اآلية ))َواْسَتْفَتُحوا َوخاَب 
اٍر َعنِيٍد(( سورة إبراهيم/ 15 فألقاه من يده ورماه بالسهم وأنشد يقول: ُكلُّ َجبَّ

فها أنا ذا ج�����بار عنيد هتددين بجبار عنيد 
فقل يا رب مزقني الوليد إذا ما جئت ربك يوم حرش 

)1( هذا اشتباه من املؤلف فإن الذين قتلوا أمري املؤمنني –عليه السالم- هم اخلوارج كام أهنم أرادوا قتل 
معاوية وعمرو بن العاص أيضاً.

)2( عىل أن تكون له اخلالفة من بعد، وأن ال يطالب أهل املدينة واحلجاز والعراق بيشء، وأن يقيض ديوهنم 
ويعطيه ما يف بيت مال الكوفة وخراج داراب جرد، وأن ال يسب عليًا –عليه السالم- فلام دخل معاوية 

الكوفة ومتكن من األمر مل يِف بيشء من الرشوط.

ورجعت الخالفة ثانيًا إلى بني أمية.
          كل م��ا زاد معاوي��ة نف��وذًا واقت��دارًا ازداد س��عيه 
ف��ي اضمحالل بني هاش��م واتخاذ التدابي��ر العمليَّة في 
، حتى أّنه لم يترك باب��ًا يوصله إلى  جعلهم نس��يًا منس��ياًّ
محو اس��مهم وإعف��اء أثره��م إاّل طرق��ه وال منهجًا إاّل 
نهجه، والحسين –عليه السالم- مع انه كان تحت نفوذ 
أخيه الحس��ن –عليه الس��الم- بقي على حياد فال وافق 
بن��ي أمي��ة وال خالفهم، وكان يق��ول علنًا إن��ي ُأقتل في 
طريق الح��ق وال أوافق الباطل، فكان بن��و أمية من هذه 

الجهة في تشويق واضطراب.
 دام هذا التجاذب إلى أن توفي الحسن –عليه السالم- 
ومات معاوي��ة وقام يزي��د باألمر بعهٍد م��ن أبيه و ألغى 
قان��ون االنتخاب��ات واألكثري��ة وصاروا يطلب��ون رضا 

األكابر وبيعة أهل الحق والعقد بعد تعيين ولي العهد.
 فلم��ا رأى الحس��ين –عليه الس��الم- أّن ح��ركات بني 
أمية وله��م يومئذ الس��لطة المطلقة المحاطة بالرياس��ة 
الروحانية أوش��كْت أن تضعَف عقائد المس��لمين بدين 
ه وإّن عداوتهم القديمة لبني هاشم توجب بذل تمام  جدِّ
جهدهم في محوهم بايع يزيد أو لم يبايع ومع دوام هذا 
الحال زمانًا ال يبقى من بني هاش��م اس��م وال رسم عزم 
عل��ى إعالن الثورة في اإلس��الم ضد بني أمي��ة، كما أنه 
عدَّ التم��رَد عن طاعة يزيد يوم قام مق��ام أبيه معاوية من 
األمور الواجب��ة وأظهر مخالفة ليزيد ف��ي حال أنَّ يزيد 
يجته��د في أخذ البيعة له من الحس��ين –عليه الس��الم- 
هذا هو السبب في إدام الحس��ين –عليه السالم- عالمًا 
عام��دًا على الموت وإع��الن الثورة في اإلس��الم لتلك 
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المقاصد العالّية التي كانت في نظره.
��ق النظ��ر ف��ي            ال يش��ك صاح��ب الوج��دان إذا دقَّ
أوضاع ذاك العصر وكيفية نجاح بني أمية في مقاصدهم 
وتزل��زل  الن��اس  طبق��ات  جمي��ع  عل��ى  واس��تيالئهم 
المسلمين أنَّ الحسين –عليه السالم- قد احيا بقتله دين 
جّده وقوانين اإلس��الم، ولو لم تقع تل��ك الواقعة، ولم 
تظهر تلك الحسّيات الصادقة بين المسلمين ألجل قتل 
الحس��ين –عليه السالم- لم يكن اإلس��الم على ما هو 
عليه اآلن قطعي��ًا، بل وكان من الممكن ضياع رس��ومه 

وقوانينه، حيث كان يومئذ حديث العهد.
          عزم اإلمام  الحس��ين –عليه الس��الم- على إنجاح 
هذا المقص��د وإعالن ثورة ضد بني أمي��ة من يوم توفي 
والده–عليه الس��الم-  فلما قام يزي��د مقام معاوية خرج 
م��ن المدين��ة وكان يظه��ر مقص��ده العال��ي ويبث روح 
الثورة في المراكز اإلس��المية المهم��ة كمكة والعراق، 
وأين م��ا ح��لَّ ازدادت ُنفرة قلوب المس��لمين التي هي 
مقدمة الثورة من بني أمية، ولم يكن يجهل يزيد مقاصد 
الحسين–عليه السالم-  وكان يعلم أن الثورة إذا أعلنت 
ف��ي جهة والحس��ين قائدها مع نفور المس��لمين عمومًا 
من حكومة بني أمية، وميل القلوب وتوجه األنظار إلى 
الحسين –عليه السالم- عّمت جميع البالد، وفي ذلك 
زوال ملكه��م وس��لطانهم، فعزم قبل كل ش��يء من يوم 
بويع على قتل الحس��ين –عليه الس��الم- ولقد كان هذا 
الع��زم أعظم خطأ سياس��يٍّ صدر من بن��ي أمية، والذي 

جعلهم نسيًا منسيًا ولم يبَق منهم أثٌر وال خبر.
          وأعظ��م األدلَّة على أن الحس��ين –عليه الس��الم- 

أقدم على القتال ولم تكن في نظره س��لطنة وال رياس��ة 
ه��و أنه مضاف��ًا إلى م��ا كان عليه م��ن العلم والسياس��ة 
والتجربة الت��ي وقف عليها زمن أبيه وأخيه في قتال بني 
أمي��ة كان يعل��م أنه مع عدم تهيئة األس��باب ل��ه واقتدار 
يزي��د ال يمكنه المقاوم��ة والغلبة، وكان يق��ول من يوم 
توف��ي والده أنه يقت��ل، وأعلن يوم خروج��ه من المدينة 
أنه يمض��ي إلى القت��ل، وأظهر ذلك ألصحاب��ه والذين 
اّتبع��وه من باب إتمام الحّجة، حت��ى يتفرق الذين التفوا 
حول��ه طمعًا بالدنيا )1( وطالما كان يقول ُخّير لي مصرع 
أن��ا مالقيه ول��و لم يك��ن قصده ذل��ك ولم يك��ن عالمًا 
عامدًا لجمع الجنود وس��عى في تكثي��ر أصحابه وزيادة 
اس��تعداده، ال أن يفرق الذين كانوا معه، ولكن لما يكن 
له قصد إاّل القت��ل مقدمة لذلك المقصد العالي وإعالن 
الث��ورة المقّدس��ة ضد يزي��د رأى أنَّ خير الوس��ائل إلى 
ذلك الوح��دة والمظلومية فإن أثر هكذا مصائب أش��د 

أثرًا في القلوب.
          م��ن الظاه��ر أنَّ الحس��ين –علي��ه الس��الم- مع ما 
كانت له م��ن المحبوبية في قلوب المس��لمين في ذلك 
الزمان ل��و كان يطلب قوة واس��تعدادًا ألمكنه أن يخرج 
إلى ح��رب يزي��د جيش��ًا ج��رارًا، ولكنه ل��و صنع ذلك 
لكن قتاله في س��بيل طلب الس��لطنة واالمارة، ولم يفز 
بالمظلومي��ة الت��ي انتج��ت تلك الث��ورة العظيم��ة، هذا 
هو الذي س��بب أاّل يبقى عنده أح��ٌد إاّل الذين ال يمكن 

)ومسلم  يقطر(  بن  )عبداهلل  قتل  خرب  السالم-  –عليه  احلسني  أتى  ملا   )1(
أن ينرصف  فمن أحب  قد خذلنا شيعتنا  بذلك وقال  الناس  اعلم  بن عقيل( 
فلينرصف ليس عليه منا زمام فتفرقوا يمينًا وشاماًل حتى بقي يف أصحابه الذين 
جاءوا معه من مكة، وانام فعل ذلك ألنه علم أن األعراب ظنوا أنه يأيت بلدًا قد 

استقامت له طاعة أهله فأراد أن يطمئنوا عىل ما يقدمون عليه.
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انفكاكه��م عن��ه كأوالده وإخوان��ه وبن��ي إخوت��ه وبني 
أعمام��ه وجماع��ة من خ��واصِّ أصحابه، حت��ى انه أمر 
هؤالء أيضًا بمفارقته ولكنهم أبوا عليه ذلك )1(وهؤالء 
أيض��ًا كانوا م��ن المس��لمين المعروفين بجالل��ة القدر 
وعظم المنزلة وقتلهم معه مم��ا يزيد في عظم المصيبة 
وأث��ر الوقعة، نع��م إنَّ الحس��ين–عليه الس��الم- بمبلغ 
علمه وحس��ن سياس��ته بذل كمال جهده في إفشاء ظلم 
بني أمية وإظهار عداوتهم لبني هاشم، وسلك في ذلك 

كل طريق.
          ولّم��ا كان يعل��م عداوة بني أمية له ولبني هاش��م، 
ويعرف أنهم بعد قتله يأس��رون عيال��ه وأطفاله، وذلك 
يؤيد مقصوده ويكون له أثر عظيم في قلوب المسلمين 
الس��يما العرب كما وقع ذلك، حمله��م معه وجاء بهم 
من المدين��ة، نعم إنَّ ظلم بني أمية وقس��اوة قلوبهم في 
معامالتهم مع حرم رس��ول الله –صل��ى الله عليه وآله 
وسّلم- أثَّر في قلوب المسلمين تأثيرًا عظيمًا ال ينقص 
عن أثر قتله وأصحابه، ولق��د أظهر في فعله هذا عقيدة 
بني أمية في اإلسالم وسلوكهم مع المسلمين، والسيما 

ذراري رسول الله –صلى الله عليه وآله وسّلم-
          له��ذا كان الحس��ين –علي��ه الس��الم- يق��ول ف��ي 
جوابه أصحابه والذين كانوا يمنعونه عن هذا السفر أني 
أمض���ي إلى القتل، ولما كانت أفكار المانعين محدودة 
–عليه السالم- أصحابه ليلة عاشوراء، وقال: أثني عىل اهلل  )1( مجع احلسني 
أحسن الثناء وأمحده عىل الرّاء والرّضاء، اللهم اين أمحدك عىل أن أكرمتنا بالنبوة، 
وجعلت لنا أسامعًا وأبصارًا وافئدة، وعّلمتنا القرآن وفقهتنا يف الدين، فاجعلنا 
لك من الشاكرين. )أما بعد( فإين ال أعلم أصحابًا أوف وخريًا من أصحايب، وال 
أهل بيت أبرَّ وال أوصل من أهل بيتي، فجزاكم اهلل مجيعًا عني اخلري، أال وإين 
ال أظن يومنا من هؤالء األعداء غداً، فاين قد أذنت لكم مجيعًا فانطلقوا يف حلٍّ 

ليس عليكم زمام.. الخ. فأبوا عليه.

وأنظارهم قاص��رة ال يدركون مقاصد الحس��ين –عليه 
الس��الم- العالية لم يأل��وا جهدهم في منع��ه، وآخر ما 
أجابهم قوله: إن الله ش��اء ذلك وج��دي أمرني، فقالوا 
إْن كن��ت تمضي إل��ى القتل فم��ا وجه حملك النس��وة 
واألطفال؟ فقال: ش��اء الله أن يراهن س��بايا. ولّما كان 

بينهم رئيسًا روحانيًا لم يكن لهم ُبدٌّ عن السكوت.
          ومم��ا ي��دلُّ عل��ى أنه ل��م يكن له غ��رٌض إاّل ذلك 
المقص��د العالي الذي كان في نفس��ه، ولم يتحمل تلك 
المصائب لس��لطنٍة أو إمارة، ولم يقدم على هذا الخطر 
م��ن غير علم ودراية، كما تص��وره بعض المؤرخين منا 
أن��ه قال لبع��ض ذوي النباهة قبل الواقع��ة بأعوام كثيرة 
على س��بيل التسلية إن بعد قتلي وظهور تلك المصائب 
المحزنة يبع��ث الله رج��ااًل يعرفون الحق م��ن الباطل 
ي��زورون قبورنا ويبك��ون على مصابنا ويأخ��ذون ثأرنا 
من أعدائنا، اولئك جماعة ينش��رون دين الله وش��ريعة 
ج��دي، وأنا وجدي نحبه��م، وهم يحش��رون معنا يوم 

القيامة.
��ُل في كلمات الحس��ين –عليه  ��ل المتأمِّ           ول��و تأمَّ
الس��الم- وحركاته يرى أّنه لم يترك طريقًا من السياسة 
إاّل س��لكه في إظهار ش��نايع بني أمية وعداوتهم القبلية 
م��ع بني هاش��م ومظلومية نفس��ه، وهذا مما ي��دلُّ على 
حس��ن سياس��ته وقوة قلب��ه وتضحية نفس��ه ف��ي طريق 
الوصول إلى المقصد الذي كان ينتظره، حتى أنه –عليه 
الس��الم- في آخر ساعات حياته عمل عماًل حيَّر عقول 
الفالس��فة، ولم يص�رف نظره عن ذلك المقصد العالي 
مع تلك المصائ��ب المحزنة واألفكار المتراكمة وكثرة 
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العطش والجراحات، وهو قصة الرضيع.
          لّم��ا كان يعل��م أّن بني أمية ال يرحم��ون له صغيرًا 
رفع طفله الصغير تعظيم��ًا للمصيبة على يده أمام القوم 
وطلب منهم أن يأتوه بش���ربٍة م��ن الماء، فلم يجيبوه إاّل 
��هم، ويغلبُ على الظنِّ أنَّ غرض الحس��ين –عليه  بالسَّ
ة عداوة بني  الس��الم- من هذا العمل تفهيم العالم بش��دَّ
أمي��ة لبني هاش��م إلى أيِّ درج��ة بلغ��ت، وال يظن أحٌد 
أن يزي��د كان مجب��ورًا على تل��ك اإلقدام��ات الفجيعة 
ألج��ل الدف��اع عن نفس��ه، ألن قتل الطف��ل الرضيع في 
تلك الحال بتل��ك الكيفية ليس هو إاّل توحش وعداوة، 
منافي��ة لقواعد كلِّ ديٍن وش��ريعة، ويمكن أن تكون هذه 
الفاجع��ة كافي��ة في افتض��اح بني أمية ورفع الس��تار عن 
قبائ��ح أعماله��م ونّياتهم الفاس��دة بين العالم، الس��ّيما 
المس��لمين، وأنهم يخالفون اإلس��الم في حركاتهم بل 
يس��عون بعصبي��ة الجاهلية إل��ى اضمح��الل آل محمد 

وجعلهم أيدي سبأ.
          ونظ��رًا لتل��ك الخي��االت العالي��ة الت��ي كانت في 
نظر الحس��ين –عليه الس��الم- مضافًا إل��ى وفور علمه 
وسياس��ته التي كان ال يش��ك فيها اثنان ل��م يرتكب أمرًا 
يوج��ب مجبورية بن��ي أمية الدف��اع، حتى أن��ه مع ذلك 
النفوذ واالقتدار الذي كان له في ذلك العص�ر لم يس��َع 
في تسخير في البالد االسالمية وضّمها إليه، وال هاجم 
والي��ًة من واليات يزي��د، إلى أن حاصروه ف��ي واٍد غير 
ذي زرع، قب��ل أن تب��دو من��ه حركة عدائي��ة أو تظهر منه 

ثورة ضد بني أمية.
          ل��م يُق��ل الحس��ين –عليه الس��الم- يومًا س��أكون 

مل��كا أو س��لطانًا، وأصبح صاح��ب س��لطة، فقط كان 
يبث روح الثورة في المس��لمين بنش��ره ش��نايع بني أمية 
واضمحالل الدين إْن دام ذلك الحال، وكان يخبر بقتله 
ومظلوميته وهو مسرور ، ولما حوصر في تلك األرض 
القفراء أظهر لهم من ب��اب اتمام الحجة بأنهم لو تركوه 
لرحل بعياله وأطفاله وخرج من س��لطة يزيد، ولقد كان 
لهذا االظهار الدال على س��المة نفس الحس��ين –عليه 

السالم- في قلوب المسلمين غاية التأثير.
          ُقتِ��ل قبل الحس��ين–عليه الس��الم- ظلمًا وعدوانًا 
كثيٌر من الرؤساء الروحانيين وأرباب الديانات، وقامت 
ثورٌة بع��د قتلهم بي��ن تابعيهم ض��د األع��داء، كما وقع 
تكرارًا في بني اسرائيل وقصة يحيى –عليه السالم- من 
أعظم الحوادث التاريخية، ومعاملة اليهود مع المس��يح 
ل��م ُيَر نظيرها إل��ى ذلك العهد ولكن واقعة الحس��ين –

عليه السالم- فاقت الجميع.
          لم يرشدنا التاريخ إلى أحٍد من الروحانيين وأرباب 
الديان��ات أنه أق��دم على القت��ال عالمًا عام��دًا لمقاصد 
عالي��ة ال تنجح إاّل بع��د قتله، ف��إن كلَّ واحد من أرباب 
الديان��ات الذين قتل��وا ث��ار عليهم أعداؤه��م وقتلوهم 
ظلمًا، وبمقدار مظلوميتهم قامت الثورة بعدهم، وقصد 
الحسين–عليه الس��الم- كان عن علم وحكمة وسياسة 
وليس له نظير في التاريخ، فإنه لم يزل يوالي السعي في 
تهيئة أسباب قتله نظرًا لذلك المقصد العالي، ولم نجد 
ف��ي التاريخ رجاًل ضح��ى بحياته عالمًا عام��دًا لترويج 

ديانته من بعده إاّل الحسين –عليه السالم-.
          المصائب التي تحملها الحس��ين –عليه الس��الم- 
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ف��ي طريق إحياء دي��ن جده تفوق عل��ى مصائب أرباب 
الديان��ات الس��ابقين، ولم ترد على أحد منه��م، نعم إنَّ 
هناك رج��ااًل قتلوا في طري��ق إحياء الدي��ن ولكّنهم لم 
يكون��وا كالحس��ين –عليه الس��الم- فإنه ضّحى نفس��ه 
العزي��زة ف��ي طري��ق إحياء دي��ن ج��ده و فداه ب��أوالده 
واخوانه وأقربائه وأحبائه وأمواله وعياله، ولم تقع هذه 
المصائ��ب دفع��ة واحدة حت��ى تكون في حك��م مصيبة 
واحدة بل وقعت متوالية وواحدة بعد أخرى، ويختص 
الحس��ين –عليه الس��الم- دون غيره بتوات��ر أمثال هذه 

المصائب كما يشهد له التاريخ.
          لم تنتِه المصائب التي وردت على الحسين –عليه 
الس��الم- من قتله وقتل أصحابه وسبي نسائه وبناته إاّل 
وانكشف الغطاء عن س��رائر بني أمية وقبائح أعمالهم، 
وظهرت بين المس��لمين الحسيات السياسية وتوطدت 
أس��باب الث��ورة ض��د س��لطنة يزيد وبن��ي أمي��ة، وعلم 
بي االس��الم، وصار الجميع  الجمي��ع أنَّ بن��ي أمية مخرِّ
يرفض بَدعه��م وتقّوالتهم، وعرف��وا بالظلم والغصب 
بالعكس من بني هاش��م فإنهم عرف��وا بالمظلومية وإن 
له��م الرياس��ة الروحانية باالس��تحقاق، واليه��م تنتمي 

الحقيقة الروحانية.
          كأن المسلمين بعد مقتل الحسين –عليه السالم- 
قد دخلوا في دوٍر جديٍد وظهرت الروحانية اإلس��المية 
بأجلى مظاهرها، وتجددت بعد أن كانت مندرسة غائبة 
عن أذهان المسلمين، وكما أنه ال يشك اثنان في تفّوق 
مصائب روحاني الس��لف، فكذلك ال يشك في الثورة 
الت��ي حدثت بعده بأنها فاقت س��ائر الثورات الس��الفة، 

وإّن امتداده��ا وأثره��ا أكث��ر، وإّن به��ا ظه��رت للعالم 
مظلومية آل محمد –صلى الله عليه وآله وسّلم-

          فكانت أول نتيجة هذه الثورة اختصاص الرياس��ة 
الروحانية التي لها أهمية عظمى في عالم السياسة ببني 
هاشم وخصوصًا في أوالد الحسين)1( –عليه السالم-  
وإلى حال التاريخ بنظر عموم المسلمين إلى بني هاشم 
الس��يما أوالد الحس��ين –علي��ه الس��الم-  نظرهم إلى 
الروحانيين، ولم يطل العهد حتى نزعت تلك الس��لطنة 
من بني أمية وزالت السلطة والقدرة من آل يزيد في أقل 
من قرن، واندرست آثارهم على وجه لم يبَق منهم عين 
وال أثر واينما ذكرت اس��ماؤهم في متون الكتب قَرنها 
المس��لمون بكلمة الش��ماته، وكلُّ ذلك نتيجة سياس��ة 
الحس��ين –عليه الس��الم- الذي يمكن أن يق��ال أنه لم 
يأِت ف��ي أرب��اب الديان��ات والروحانيي��ن رجاًل عرف 
عواقب األمور مع ُبعد نظر وحسن سياسة كالحسين –

عليه السالم-  والتاريخ لم يرشدنا)2(.
           قب��ل أن تص��ل س��بايا الحس��ين –عليه الس��الم-  
إلى الش��ام قامت الث��ورة ضد يزيد وظه��رت بمظلومية 
الحس��ين س��رائر بني أمية وكش��ف الغطاء ع��ن نّياتهم 
وتوجه اللوم عل��ى يزيد حتى من أه��ل داره وحرمه )3( 
وصار يزيد يس��مع تقديس الحس��ين –عليه السالم-  و 

)1( يشري إىل االثنى عرش سالم اهلل عليهم.
)2( يشري إىل قصة التّوابني وحتزهبم يف الكوفة إىل أن خرجوا سنة إحدى وستني 

يطلبون ثارات احلسني –عليه السالم- 
)3( ملا دخل السبايا عىل يزيد ووضعوا الرأس الرشيف بني يديه وسمعت بذلك 
زوجته هند بنت عبد اهلل بن عامر تقّنعت بثوهبا وخرجت وقالت يا يزيد أ رأس 
احلسني بن عيل وفاطمة بنت رسول اهلل –صىل اهلل عليه وآله وسّلم- قال نعم، 
فاعويل عليه وحدي عىل ابن بنت رسول اهلل رصحية قريش عجل عليه ابن زياد 
فقتله، ثم أذن للناس فدخلوا عليه والرأس بني يديه ومعه قضيب وهو ينكث 

به ثغره الرشيف.
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أوالد عل��ي وعظمته��م ومظلوميته��م بع��د أن ل��م يكن 
يمك��ن ذكرهم عنده بخي��ر، وكان يصعب عليه ذلك إاّل 
أنه ل��م يكن له ُبدٌّ غير الس��كوت، ولما أراد تبرأة نفس��ه 
من تلك األعمال ألقى المسؤولية على عّماله، ولم يزل 
يسمع محامد الحس��ين –عليه السالم-  حتى قال ذات 
يوم إّن سلطنة الحسين كانت أوهن عليَّ من هذا المقام 

العالي الذي فاز به آل علي وبنو هاشم.
           وباآلخ��رة فش��يعة الحس��ين–عليه الس��الم- ل��م 
يزالوا يستفيدون من هذه الثورات وتزيد قوة بني هاشم 
وعظمته��م حتى ل��م يمِض أق��ل من ق��رن إاّل وصارت 
السلطنة اإلس��المية الوس��يعة في بني هاشم)1( من دون 
مزاح��م وأب��ادوا بني أمي��ة )2( عل��ى وجٍه لم يب��َق منهم 
اس��م وال رس��م غير أف��راد تس��لموا زمام الس��لطنة في 
األندلس، ولم يبَق فعاًل من تلك العظمة التي س��يطرت 
على المس��لمين قرونًا عديدة أث��ر ولم يوجد من أولئك 
ش��خص ولو تحت س��تر الخفاء، ولو وج��د فال يمكنه 
اظهار نسبه وحسبه نظرًا لشناعة ذلك، كما أن المشهور 
في س��اللة آل قاجار أرباب الس��لطة في اي��ران أنهم من 
أوالد بني أمية ولكنهم ينكرون ذلك أشد انكار ويبرأون 

من هذه النسبة.
          ولما انتهت السلطنة بعد قرن إلى بني هاشم كانت 
ف��ي أوالد عم الحس��ين –علي��ه الس��الم-  دون أوالده 
ألنهم اعتزلوا وأذعن الجميع لهم بالرياس��ة الروحانية، 
نع��م ن��ال أوالد ع��م الحس��ين –علي��ه الس��الم-  هذه 

)1(  يعني بني العباس.
)2(  يشري إىل استئصال السفاح بني أمية وقتله رجاهلم ووضعه السيف فيهم 

كام هو مذكور يف التاريخ.

الس��لطة وتوفقوا لس��بب ثورات ش��يعة الحسين –عليه 
الس��الم-   للقبض على زمامها ولكنهم بعد أْن استلموا 
زمام األمور وانقاد له��م الجمهور صاروا في صدد منع 
تل��ك الث��ورات التي نال��وا الس��لطة ببركته��ا، خوفًا من 
رجوع الس��لطنة اإلس��المية إلى أوالد الحس��ين –عليه 
الس��الم-  وانتزاعها م��ن ايديهم، كم��ا انتزعت من بني 
أمي��ة فقّلت تلك الثورات يومًا فيوم��ا لمنع هؤالء أواًل، 
والضمحالل بني امية ثانيًا، فلما رأى عقالء شيعة علي 
–عليه الس��الم-  ذلك عرفوا أّن تلك الثورات ال تقاوم 

س��لطنة أوالد عمهم لزي��ادة اقتدارهم وتغ��رق األهواء 
واآلراء العمومية تركوها بحس��ب الظاه��ر ولكنهم في 
الحقيقة غيروا ش��كلها وأظهروها بص��ورة أخرى أعني 
باالجتماع وعق��د االجتماع وعق��د االجتماعات وذكر 
الوقائ��ع المحزن��ة والمصائ��ب المؤلم��ة الت��ي وردت 
عل��ى الحس��ين –عليه الس��الم-  حفظ��ًا ل��روح الثورة 
وتمهيدًا ألس��باب النهضة وصونًا لها عن االضمحالل 

واالندراس.
          التّف��ت س��الطين بن��ي هاش��م إلى ذل��ك فأخذهم 
الخوف والوجل فصاروا يمنعون شيعة الحسين –عليه 
الس��الم-  من إقامة العزاء الحس��يني وذكر مصائب آل 
محم��د –صلى الل��ه عليه وآله وس��ّلم- وم��ا ورد على 
الحس��ين –عليه الس��الم- حتى بلغ المن��ع بهم إلى حّد 
أن من يظه��ر والء علي والحس��ين –عليهما الس��الم- 
يعاقبوه بأش��د ما يكون كأنه مجرم سياس��ي، وُقتل بهذا 
الجرم وُصلب وُجرح وُحبس ألوٌف من ش��يعة الحسين 
–علي��ه الس��الم- ولك��ن بالرغم م��ن ه��ذه التضييقات 
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لم يتمكنوا من قل��ع بذور الثورة من ش��يعة علي –عليه 
الس��الم-  وكلما اش��تدوا في المنع والمقاومة ازدادت 
روح الث��ورة وقويت الش��يعة حت��ى كانت عاقب��ة األمر 
أْن نوقض��ت أع��الم س��لطنة ه��ذه الطبقة بتدابير ش��يعة 
الحس��ين وتداول الس��لطنة مدة قليلة أوالد الحس��ين–

عليه السالم-  )1( تداول أوالد الحسين –عليه السالم-  
الرياس��ة الروحاني��ة واحدًا بعد واح��د )2( وجعلوا إقامة 
عزاء الحس��ين –عليه الس��الم-  وذك��ر المصائب التي 
وردت علي��ه من أعظ��م أجزاء المذه��ب وظهرت هذه 
جة بصيغة دينية وكل ما ازدادت  الحركة السياس��ية متدرِّ
شيعة الحس��ين وكثرت قوتهم ازداد ت مصائبه ظهورًا، 
وبس��عيهم وراء هذا األمر ص��ارت قوتهم تزداد ورقيهم 
يتضاعف، ثم غير العقالء طريقة ذكر المصائب وزادوا 
عليها الش��روح والحواش��ي حتى بلغ الحال إلى ما نراه 
الي��وم من ظهور عظم هذه المصيب��ة في كل مكان ازداد 
ج��ًا إلى غيرهم  فيه المس��لمون، حتى س��رى ذلك متدرِّ
الس��يما في الصين والهن��د، وُعمدة أس��باب تأثير تلك 
المصيبة في أهالي الهند هو أن المس��لمين نحو نحوهم 

في اقامة العزاء والمآتم.
          لم يتداول ش��يعة الحس��ين –عليه الس��الم-  إقامة 
عزائه في الهند إاّل منذ مائة س��نة، ول��م يعهد قبل ذلك، 
ومع هذا فقد استوعب الهند شرقا وغربًا في هذه المدة 

القليلة ويظهر أنه يومًا فيومًا في زيادة.
)1(  يشري إىل الدولة العلوية الفاطمية بمص�ر التي ابتدأت باملهدي سنة ست 
يقول  وفيهم  ومخسامئة  وستني  سبع  سنة  بالعاضد  وانتهت  ومائتني  وتسعني 

السيد الرشيف الريض طاب ثراه:
امحل الضيَم يف بالد األعادي  وبمرص اخلليفة الع��لوي
من أبوه أيب ومواله م����والي  اذا شامتي البعيد القيص

)2(  يشري إىل األئمة االثنى عرش سالم اهلل عليهم.

          إنَّ ع��دم معرف��ة بع��ض مؤرخين��ا بحقيق��ة الحال 
أوجب أن ينس��بوا في كتبهم طريقة إقامة الش��يعة لعزاء 
الحس��ين –عليه الس��الم- إلى الجن��ون ، ولكن جهلوا 
مق��دار تغيير ه��ذه المس��ألة وتبديلها في اإلس��الم، فإنا 
لم نَر في س��ائر األقوام مانراه في ش��يعة الحسين –عليه 
الس��الم-   من الحسيات السياس��ية والثورات المذهبية 
بس��بب إقامة عزاء الحس��ين –عليه الس��الم-  وكل من 
أمعن النظر في ُرقي ش��يعة علي الذين جعلوا اقامة عزاء 
الحس��ين –عليه الس��الم-  ش��عارهم في مدة مائة س��نة 
يذعن أنه��م فازوا بأعظ��م الرقي فإنه لم يك��ن قبل مائة 
س��نة من شيعة علي والحسين –عليه السالم-  في الهند 
إاّل مايعدون باألصابع واليوم هم في الدرجة الثالثة من 
حيث الجمعية إذا قيس��وا بغيرهم وكذلك هم في س��ائر 
نق��اط األرض. فعلى مؤرخينا أن يعرفوا حقيقة رس��وم 

األغيار وعاداتهم وال ينسبونها إلى الجنون.
          يقول المؤلف أني أعتقد بأن بقاء القانون اإلسالمي 
وظهور الديانة االس��المية وترقي المسلمين هو مسبب 
من ش��هادة الحس��ين –عليه الس��الم-  وح��دوث تلك 
الوقائ��ع المحزنة، وهك��ذا ما تراه اليوم بين المس��لمين 
من حسن السياس��ة وإباء الضيم ما هو إاّل بواسطة عزاء 
الحس��ين، ومادامت في المسلمين هذه الملكة والصفة 

ال يقبلون ذاّلً وال يدخلون في أسر أحد.
          ينبغ��ي لن��ا أن ندقق النظر في م��ا يذكر من النكات 
الدقيقة الحيوية في مجالس إقامة عزاء الحس��ين –عليه 
الس��الم- ولقد حض��رت دفعات ف��ي المجال��س التي 
يذكر فيها عزاء الحس��ين –عليه السالم- في اسالمبول 
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مع مترجم وس��معتهم يقولون الحسين –عليه السالم-  
ال��ذي كان امامن��ا ومقتدانا ومن تجب طاعت��ه ومتابعته 
علين��ا لم يتحمل الضيم ولم يدخل في طاعة يزيد وجاد 
بنفس��ه وعياله وأوالده وأمواله في س��بيل حفظ ش��رفه 
وعلو حس��به ومقام��ه وفاز في قبال ذلك بحس��ن الذكر 
والصيت في الدنيا والش��فاعة يوم القيام��ة والقرب من 
الل��ه، واعداؤه قد خس��رت الدنيا واآلخ��رة فرأيت بعد 
ذل��ك وعلمت أنهم ف��ي الحقيقة ي��درس بعضهم بعضًا 
علن��ًا بأنك��م ان كنتم ش��يعة الحس��ين –عليه الس��الم-  
وأصحاب ش��رف إن كنتم تطلبون الس��يادة والفخر فال 
تدخل��وا ف��ي طاعة أمث��ال يزي��د وال تتحملوا ال��ذلَّ بل 
اخت��اروا الموت بع��زة على الحي��اة بذله حت��ى تفوزوا 

بحسن الذكر في الدنيا واآلخرة وتحظوا بالفالح.
          م��ن المعلوم أّن ح��ال األمة التي تلقى عليها أمثال 
ه��ذه التعاليم من المهد الى اللحد ف��ي أي درجة تكون 
في الملكات العظيمة والس��جايا العالية، نعم هكذا أمة 
تحوي نوع من أنواع الس��عادة والشرف، ويكون جميع 
هم وش��رفهم، هذا هو  أفرادها جن��دًا مدافعون ع��ن عزِّ
التم��دن الحقيقي اليوم، هذا هو طري��ق تعليم الحقوق، 

هذا هو معنى تدريس أصول السياسة.
مخالف��ة  أن  بمج��رد  األوروبائي��ون  نح��ن            
ح��ركات قوم آخرين لحركاتنا ومنافاتها ألصول مذهبنا 
ننس��بهم إل��ى الجنون والتوح��ش في حال إن��ا لو عرفنا 
أغراضهم ومقاصدهم المش���روعة لقلن��ا أنها حركات 
عقلية سياس��ية كما نش��اهد ذلك في هذه الفرقة والقوم 
بأحسن وجه، والذي علينا هو أن نعرف حقيقة العادات 

والرس��ومات المتداولة بين كل قوم وإاّل فأهالي آسيا ال 
يستحس��نون بعض مراس��منا وحركاتنا أيضا ،بل يرونها 

حركات وحشية غير مهذبة)1(.
          وف��وق تل��ك المناف��ع السياس��ية الطبيعي��ة الت��ي 
ذكرناه��ا فانهم يرون ف��ي إقامة العزاء على الحس��ين –
عليه السالم- جزيل األجر وعظيم الثواب في اآلخرة.

         إّن اب��ن التاري��خ والمّطل��ع عل��ى طب��اع و أخ��الق 
أهالي آسيا يذعن أّن اصالح أخالقهم والقاء التعليمات 
الدي��ن  باس��م  إاّل  يمك��ن  ال  الي��وم  عليه��م  السياس��ية 
والمذهب، بل وإلى قرنين آخرين فينبغي أْن يستفاد من 
فوائد حب القوم والوطن باس��م المذهب كما كان ذلك 
في أوروبا قب��ل بعض قرون، نع��م ال يمكن فعاًل طلب 
النهضة واإلصالح من أهالي آس��يا باسم القوم والوطن 
كما هو في أوروبا ولكن يمكن باس��م الدين والمذهب 

الذي ترجع فوائده أيضًا إلى القوم والوطن.
          ال ترف��رف اليوم راية االس��تقالل على المس��لمين 
الذين يبلغون ثالثمائة مليون إاّل على خمسين مليونًا )2( 
منه��م فإذا تركوا الدين وراءهم ظهريًا ونادوا باإلصالح 
باس��م الق��وم والوط��ن كان ض��رره أكثر م��ن نفعه، ألن 
خمس��ة أضعافهم تحت سيطرة األجانب واألغيار ليس 
لهم حي��اة سياس��ية وقومية، فنداء هذا الس��دس باس��م 
والوطن يوجب عدم اشتراك اولئك في الحياة السياسية 
بخالف ما لو نودي فيهم باسم الجامعة اإلسالمية فإنها 
تعم جميع المسلمين وتودع فيهم روح الثورة والسياسة 
وذل��ك بواس��طة الرواب��ط الروحاني��ة الموج��ودة بي��ن 

)1(  كالرقص واختالط الرجال بالنساء واقتناء الكالب وشبهها.
)2(  هذا يف زمان املؤلف، أما اليوم فال يبلغون أربعني مليوناً.
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المسلمين الذين هم تحت س��يطرة األجانب فينفضون 
ت��راب الذّل عن أذياله��م ويلقون غير الس��لطة األجنبية 
ع��ن عواتقهم وال مؤث��ر كإقامة ع��زاء الحس��ين –عليه 
الس��الم- فإن ذلك يحدث فيه��م روح النهضة وإن دام 
ذلك بين المس��لمين م��دة قرنين وع��ّم الجميع ظهرت 
فيه��م سياس��ية جديدة وليس ه��ذا االس��تقالل الجزئي 
ال��ذي عليه المس��لمون اليوم إاّل بواس��طة ه��ذه النكته، 
وس��يأتي ي��وم نرى في��ه الدول اإلس��المية تصب��ح قوية 
ويدخل عموم المس��لمين تحت ل��واء االتحاد كل ذلك 
بواس��طة هذه النكته، فإنا ال نرى بين طبقات المسلمين 
من ينكر ذكر مصائب الحس��ين –عليه الس��الم- وينفر 
منها، بل ن��رى من الجمي��ع اقبااًل طبيعي��ًا ورغبة فطرية 

عل��ى أداء هذه العادة المذهبي��ة، وال نرى طريقًا التحاد 
المسلمين المختلفي العقائد إاّل تعقيب هذا البدء.

          الحسين –عليه السالم- أشبه الروحانيين بالمسيح 
ولكن مصائبه أش��د وأصعب، كما أن فوز ش��يعته كفوز 
ش��يعة المس��يح في القرون األولى، فلو أنَّ المسيحيين 
نهجوا على س��يرة ش��يعة الحس��ين –عليه الس��الم- لم 
تمنعهم من ترقياتهم عقبات لس��ادت أحد الديانتين في 
ق��رون عدي��دة جميع المعم��ورة، كما  إنا ن��رى من يوم 
رفعت بعض الموانع عن شيعة الحسين –عليه السالم- 
اخذوا باالنتشار والتغلب على سائر طبقات المسلمين 

وغيرهم كالسيل الجارف.أ
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من االرشيف الصحفي ملركز تراث كربالء 

لواء كربالء
فصل من كتاب )مباحث يف العراق(

لصاحب التوقيع )مل يطبع بعد(

• بقلم السيد عبد الرزاق احلسني

توطئة

التي  ال��ع��راق��ي��ة  األل���وي���ة  ب��ي��ن 
وتاريخها  بقدسيتها  ت��م��ت��از 
ال���وض���اء ال��ح��اف��ل ب��ج��الئ��ل 
)لواء  المسائل  وعظام  األم��ور 
ألوية  بين  المنحص�ر  كربالء( 
فقد  والديوانية.  والدليم  الحّلة 
عن  التاريخية  األسفار  أخبرتنا 
رحاها  دارت  خطيرة  م��ع��ارك 
الواسع  ال��ل��واء  رب��وع ه��ذا  ف��ي 
الفضائل  فيها  تجّلت  األرج��اء، 
فيها  تجلى  وكما  والمعجزات 
المبادئ  على  والثبات  النبل 

الشريفة المقّدسة.

المؤلمة  الظروف  قضت  ولئن 
معزل  في  اللواء  هذا  يكون  أن 
تتطلبه  ال���ذي  اإلص����الح  ع��ن 
حضارة القرن العش�رين وتتطلبه 

نرش املقال يف جمّلة العرفان، اجلزء اخلامس من املجّلد السادس عش�ر، شهر رجب 1347ه� املوافق كانون األّول 1928م ، 
ص504-497.
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فعلى  ال��ح��اض��رة.  ال��م��دي��ن��ة 
أهلوه  يعّلق  القريب  المستقبل 
بلوائهم  للنهوض  جسامًا  آمااًل 
إلى مستوى ألوية بغداد والبصرة 
والموصل، سواء أكان ذلك من 
أم  العمرانية والتجارية،  الوجهة 
واألدبية،  العلمية  الوجهة  من 
منشدي  على  المستقبل  وم��ا 

اإلصالح ببعيد.

قاعدة اللواء

)مدينة  اليوم  كربالء  لواء  قاعدة 
كربالء( الشهيرة في التاريخين: 
الحديث،  وال��ت��اري��خ  ال��ق��دي��م 
مركز  الحكومة  نقلت  ورّب��م��ا 
اللواء إلى بلدة الكوفة التاريخية 
بغداد  ساسة  ذلك  في  فّكر  كما 
قبل خمسة أعوام. وكربالء هذه 
االسم  بهذا  عرفت  قديمة  بلدة 
ق��ب��ل اإلس����الم ب��زم��ن ط��وي��ل. 
قدمها  ع��ن  البحث  واستيفاء 
لعدم  كثيرًا  عناًء  صاحبه  يكلف 
وافية  تاريخية  منابع  وج���ود 
وموثوق بها يصح الركون إليها.

السّيد  الكبير  األستاذ  رأى  وقد 
أّن  الشهرستاني  ال��دي��ن  هبة 

لفظة  تكون  أن  المحتمل  من 
)كور  كلمة  من  منحوتة  كربالء 
مجموعة  بمعنى  العربية  بابل( 
القريبة  نينوى  منها  بابلية  قرى 
ومنها  الهندية  سّدة  أراضي  من 
اليوم  ال��م��ش��ه��ورة  ال��غ��اض��ري��ة 
ه  كربلَّ ث��ّم  الحسينية.  بأراضي 
قريبة  وه���ي  ال����الم  بتفخيم 
جنوبًا  كربالء  مدينة  من  اليوم 
بابل  عقر  أو  كربالء  ثّم  وشرقًا. 
الغربي  الشمال  في  قرية  وهي 
وبأطاللها  ال��غ��اض��ري��ات  م��ن 
النواويس  ث��ّم  مهّمة،  أث��ري��ات 
قبل  ع��اّم��ة  مقبرة  كانت  التي 
الحير  ث��ّم  اإلس��الم��ي،  الفتح 
وهي  أيضًا  )الحائر(  لها  ويقال 
الحسين- قبر  م��وض��ع  ال��ي��وم 
بقعته  رواق  إلى  السالم-  عليه 
الصحن  إلى حدود  أو  المشرفة 
الشريف، وغير ذلك من القرى 
تحض�ْرني  ل��م  ال��ت��ي  الكثيرة 

أسماؤها اليوم.

تاريخية  مصادر  في  نقبت  وقد 
إلى  أهتدي  لعلني  وكثيرة  مهمة 
واسمها  القديمة  كربالء  معرفة 
رواية  على  أعثر  فلم  الحقيقي 

من  فهمته  ما  غير  غليلي  تشفي 
أّن  واللغة من  التاريخ  في  حّجة 
اسم كربالء الحقيقي مركب من 
الله  أي  )ايل(  )كرب( أي حرم 
لفظ  وهو  الله  حرم  ومعناهما 
أّن هناك كان  آشوري يدل على 
إطالة  أن  وأرى  يعبد.  إله  حرم 
يعييني  كربالء  ِقدم  في  البحث 
دي��ج��وٍر  ف��ي  أتخبط  فيتركني 
بما  اكتفيت  فقد  لهذا  حالك، 
قدمته على أن أعود إلى البحث 
لدي  ت��وف��رت  متى  ثانية  م��رة 

دالئل ومصادر أخرى.

ت على ذاكرة اإلنسان  ومتى مرَّ
عيناه  اغ��رورق��ت  كربالء  لفظة 
ب��ال��دم��وع ال��س��خ��ي��ن��ة وت��ذك��ر 
هذه  في  حدثت  التي  المآسي 
تغلبت  حين  المش�رفة  البقعة 
الحق  ع��ل��ى  ال��غ��اش��م��ة  ال��ق��وة 
ول��ع��ب��ت ال��غ��ط��رس��ة األم��وي��ة 
دورها المخزي. حتى إنَّ اإلمام 
-عليهما  علي  ب��ن  الحسين 
السالم- لما حّل بها سأل بعض 
التي  البقعة  اسم  عن  أصحابه 
الله  أبا عبد  يا  له  فقيل  فيها،  هو 
-عليه  فقال  كربالء  تسمى  إّنها 
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وب��الء،  ك��رب  ال��س��الم- أرض 
وهي تبعد عن بغداد) 64( مياًل 
حديدية  سكة  اليوم  وتربطها 

أنشأت عام 1924م.

وكربالء اليوم مدينة طيبة متسعة 
نسمة   )24779( نفوسها  تبلغ 
فخمة  مباٍن  فيها  التوابع،  عدا 
بديعة  ومناظر  نض�رة  وري��اض 
وهي  القلوب.  بمجامع  تأخذ 
الحسينية  ترعة  قائمة على ضفة 
من  كثير  بها  تحيط  اليسرى، 
النخيل واألشجار على اختالف 
حيث  من  وجاداتها  أنواعها. 
 ، منظمة  أسواقها  مع  العموم 
تقسم  العمران  حيث  من  وهي 
القسم  يسمى  قسمين  ع��ل��ى 
القديمة(  )كربالء  منها  األول 
انقاض  على  أقيمت  التي  وهي 
م��دي��ن��ة ك��رب��الء ال��ق��دي��م��ة في 
الثاني  القسم  ويدعى  التاريخ، 
التي  وهي  الجديدة(  )كربالء 
)1300ه�����(  ع���ام  ب��ع��د  بنيت 
إّنها  إاّل  على آخر طراز صّحي، 

تدريجيًا  األسف(  )مع  تهدمت 
حيث أقيمت على أرض سبخة 
أسسها،  فتأكل  المياه  فيها  تنز 
مستنقع  اليوم  بها  يحيط  ولهذا 
كبير يهدد حياة سكانها بأخطار 
أّن  أمراضه الكثيرة األنواع ومع 
هممًا  تبذل  ت��زال  ال  الحكومة 
تذكر في دفنه فإّن خطره ال يزال 

يفعل فعله في األهلين.

من  األلوف  مئات  كربالء  ويؤم 
الشهداء  سيد  لض�ريح  الزائرين 
-عليهما  علي  ب��ن  الحسين 
أي��ام  ف��ي  سيما  وال  ال��س��الم- 
فإنَّ  المخصوصة،  ال��زي��ارات 
يبلغ  فيها  ال���زّوار  ع��دد  ل  معدَّ
عدا  ه��ذا  نسمة  أل��ف   )175(

سكان المدينة.

يزيد  مع  الشهيد  اإلمام  وقضية 
ال  مشهورة  قضية  معاوية  بن 
ذكرها  إلى  التطرق  في  نرغب 
أشهر  ألّنها  الُعجالة  ه��ذه  في 
من أن ُتذكر، ولما ُصِرع -عليه 
محّرم  من  العاشر  في  السالم- 

ال��ح��رام ع��ام 61ه���� دف��ن في 
ُمقاٌم  اليوم  وضريحه  )الحائر( 
تتأأل  كبير  صحن  وس��ط  ف��ي 
مئذنتيها  مع  القبة  وسطه  في 
الخالص  بالذهب  المغّشاتين 

تأأل البدر في كبد السماء.

صحن  من  قريبة  مسافة  وعلى 
مدفن  السالم-  -عليه  الحسين 
معه  المقتول  ال��ع��ب��اس  أخ��ي��ه 
في  أيضًا  وه��و  واح��د  ي��وم  في 
عن  يقلُّ  ال  كبير  صحن  وسط 
-عليهم  األئ��م��ة  صحون  بقية 
السالم- من حيث ضخامة البناء 
وكثرة  ومآذنه  وقببه  وهندسته 
��ع��ات  ال��م��ج��وه��رات وال��م��رصَّ
أن  المسلمين  أبناء  اعتاد  التي 
المقّدسة،  البقاع  في  يوجدوها 
الموجز  الوصف  ولعلَّ في هذا 
ما يغني القارئ من االزدياد منه.

تنظيمات اللواء اإلدارية

مركز  من  كربالء  ل��واء  يتكّون 
ومن  ناحيتان:  وتتبعه  ال��ل��واء 
قضاء واحد هو )قضاء النجف( 
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ناحية  هي  واح��دة  ناحية  وفيه 
التاريخ،  في  الشهيرة  الكوفة 
كربالء  فمدينة  اللواء  مركز  أّما 
وأّما  عنها،  البحث  تقّدم  وقد 
للمركز  التابعتان  الناحيتان 

فهما:

ومركزها  الحسينية  ناحية   -1
)بالتصغير(  العطيشي  خ��ان 
طريق  منتصف  ف��ي  ال���واق���ع 
مرجع  وهو  كربالء   – المسيب 
جميع أفراد العشائر والمزارعين 

في الناحية المذكورة.

عن  تبعد  التي  شثاثة  2-ناحية 
بلدة  وه��ي  م��ي��اًل   35 ك��رب��الء 
قديمة كانت تعرف باسم شفاثى 
تاج  ف��ي  ج��اء  كما   - كُحبالى 
زمن  في  واشتهرت  العروس- 
وفيها  أيضًا  التمر(  )عين  الفتح 
من النخيل على اختالف أنواعه 
وتروي   ، عّد  تحت  يدخل  ماال 
غزيرة  كبريتية  مياه  النخيل  هذا 
في  واق��ع��ة  أعين  ف��ي  متجمعة 
نفوسها  تبلغ  التي  البلدة  وسط 

خمسة آالف نسمة. وفي شثاثة 
كميات ال يستهان بها من معدن 
الملح – كما في ضواحي مدينة 
معادن  فيها  أّن  كما  النجف- 

أخرى.

قضاء النجف

واقعة على  واسعة  بلدٌة  النجف 
رابيٍة مرتفعة وفوق أرض رملية 
الجهتين  م��ن  ت��ط��لُّ  فسيحة، 
مخيٍم  على  والشرقية  الشمالية 
واسع اسمه –وادي السالم- فيه 
القباب الكثيرة والقبور العديدة، 
األخريين  الجهتين  من  وتطلُّ 
ع��ل��ى ب��ح��ر ال��ن��ج��ف ال��ي��اب��س، 
ُبعد  على  إليها  القادم  ويشاهد 
س  المقدَّ الضريح  بعيدة  مسافة 
كأّنها  فخمٌة  قبٌة  فوقه  تتجلى 
قطعٌة من الذهب اإلبريز تناطُح 
حاَب  ًا وتفاخُر السَّ الجوزاَء علوَّ
مئذنتان  ركنيها  وف��ي   ، س��م��ّوًا 
بقطع  مصفحتان  مرتفعتان 
أثرًا  النفوس  تؤثران في  الذهب 

بليغًا.

فخم  ب��س��ور  محاطة  وال��ب��ل��دة 
بعد  منه  كبيرة  قطٌع  تصّدعت 
سوق  ولها  1920م  عام  ث��ورة 
سور  من  تبتدئ  مستقيمة  كبيرة 
عند  وتنتهي  الش�رقي  المدينة 
فالواقف  الشريف،  الصحن 
داخ��ل  ي��رى  البلدة  ب��اب  على 

الحضرة الشريفة بكل سهولة.

هواء صيفها حار يابس وشتاؤها 
تشتد  وع��ن��دم��ا  ق����ارس  ب����ارد 
يلتجئ  الصيف  ف��ي  ال��ح��رارة 
منحوتة  سراديب  إلى  سكانها 
الواحد  متوسط عمق  يبلغ  نحتًا 
يخرج  وقد  مترًا،  عشرين  منها 
والبساتين  المزارع  إلى  بعضهم 
التي تبعد عن البلدة مياًل واحدًا 
طلبًا لنقاوة الهواء، وقد أحصت 
فكانوا  أخيرًا  نفوسها  الحكومة 

)30450( نسمة.

بعد  كثيرًا  ل��ه  يؤسف  وال���ذي 
أنَّ  ومعلوم  الفرات،  عن  البلدة 
وقد  البش�ر،  حياة  سبب  الماء 
وفيراٌت  ت��رٌع  للنجف  ُحِفَرت 
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إليها،  المياه  ايصال  بغية  كثيرة 
الماء  فيها من  ما يجري  أّن  غير 
فضاًل  األهلين  حاجة  يسدُّ  ال 
يقصدون  الذين  الزائرين  عن 
مئاٍت  فة  المش�رَّ المدينة  ه��ذه 
اإلحصاءات  دلَّت  فقد  وألوفًا، 
عدد  متوسط  أّن  على  الرسمية 
المواسم  في  للنجف  الزائرين 
ال��م��خ��ص��وص��ة ي��ت��ج��اوز ال��� 
والهمة  نسمة،   )400.000(
النجف  لربط  اليوم  المبذولة 
المياه  تدفع  بأنابيب  بالكوفة 
ذلك  تّم  فإذا  دفعًا،  النجف  إلى 
النجف  فتسعد  الحقيقة  ف��ي 
موقفها  وسيستبدل  كبيرًا  سعدًا 
عاد  وبما  خطير  بحال  الحاضر 

على العراق بالنفع الجزيل.

والنجف في العراق اليوم وقبل 
اليوم، كاألزهر في مص�ر، فكما 
من  اآلالف  ج  يخرِّ األزه��ر  أّن 
العلماء والجهابذة في كلِّ سنة، 
من  ج  تخرِّ فإّنها  النجف  كذلك 
العلماء واألساتذة في العالم ما 
بلدة  أي��ة  جه  تخرِّ أن  يمكن  ال 

عراقية أخرى.

كانت  عربية  قديمة  بلدة  وهي 
نقوض  وبعد  للمناذرة،  مصيفًا 
أمير  اإلم��ام  ودفن  الدولة  تلك 
طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين 
مت  تقدَّ فيها،  السالم-  -عليه 
وب����ذل عضد  ف��ي��ه��ا  ال��ع��م��ارة 
طائلة  أم��وااًل  البويهي  الدولة 
حول  الجسيمة  العمارة  لتشييد 
انتقل  ث��ّم  ف،  المش�رَّ المشهد 
والحَرف  الصنائِع  أرباُب  إليها 
وابتدأت تتقدم عمرانيًا بانتعاش 
الشيعة في القرن الرابع للهجرة، 
صيتها  ذاع  الحين  ذل��ك  ومنذ 
ف��ي اآلف���اق وق��ص��ده��ا طالب 
في  واشتهرت  والعرفان  العلم 
منها:  أسماء  وللنجف  التاريخ، 
وال��غ��ري،  والمشهد  النجف 
حكاية  بالغري  تسميتها  وسبب 
أنَّ  تلخيصها  طريفة،  تاريخية 
بن  القيس  ام���رئ  ب��ن  المنذر 
نديمين  بقتل  أم��ر  السماء  م��اء 
ا  فلمَّ سكره،  حالة  في  وهو  له 
عن  سأل  قتيلين  ورآهما  صحا 

 ، به  أم��ر  عّما  فأجيب  السبب 
يقام  بأن  أمر  و  كثيرًا  ه ذلك  فغمَّ
والطربال   – عليهما  طرباالن 
)ما  ق��ال:  ثّم  كالصومعة-  بناء 
أنا بملك إْن خالف الناُس أمري 
ب  الرَّ وفود  من  أحٌد  يدخل  ال 
في  ل��ه  جعل  ث��ّم   ) بينهما  إاّل 
ويوم  ب��ؤس  ي��وم  يومين  السنة 
كلَّ  بؤسه  ي��وم  في  يذبح  نعيم 
الطرباالن  )فيغرى(  يلقاه  من 
إلى  نعيمه  ي��وم  ويحسن  بدمه 
كلِّ َمن يلقاه، ومنذ ذلك الحين 
ُعرفْت النجُف بالغري فلما قتل 
وُدف��ن  ال��س��الم-  األمير-عليه 
ر حتى  فيها استمر التعمير وتطوَّ
أصبحت بما هي عليه اليوم كما 

منا. قدَّ

الكوفة

البحث  هذا  صدر  في  أوضحنا 
واح��دًا  قضاًء  كربالء  للواء  أنَّ 
تتبعه  ال��ذي  النجف  قضاء  هو 
ناحية واحدة هي ناحية الكوفة. 
والكوفُة بلدٌة جميلٌة واقعٌة على 
بها  تحيط  الُيمنى  الفرات  ضّفة 



201الغا�سريةحمرم احلرام  1439هـ

نض�رة  وبساتين  غنَّاء  حدائق 
وأس���واق  ج���اّدات  وتخترقها 
النجف  تبعد عن  منتظمة، وهي 
خط  بها  ويربطها  أميال  سبعة 
شركة  أنشأته  حديدي  ترامواي 
مسجد  مقربة  وع��ل��ى  أه��ل��ي��ة، 
خططه  ال��ذي  الشهير  الكوفة 
أبي  بن  سعد  للسراق  الفاتح 
الناظر  ويرى  17ه�  عام  وقاص 
من  المسجد  هذا  حول  ما  إلى 
أن  يفتأ  فال  واألن��ق��اض  اآلك��ام 
يتخيل أّنه في وسط بلدة الكوفة 
أنجبت  التي  الصيت  الذائعة 
علماء وفقهاء وفالسفة وشعراء 
كانت  وحينما  ح��رب  وأب��ط��ال 
عّلتها  تفوق  العلم  رحال  محطَّ 
من  األخير  النصف  في  البص�رة 
النبوية  للهجرة  األّول  القرن 
حتى القرن الثالث منها. وكانت 
الكوفة مقرًا لخالفة اإلمام علي 

السالم-  –عليه  طالب  أبي  بن 
فها بمقدمة بعد واقعة الجمل  شرَّ

المشهورة.

ول��ق��د ك��ان��ت ق��ب��ل ال��ح��رب 
ال��ك��ون��ي��ة وب���ع���د االح���ت���الل 
ثورة  وقبل  للعراق  اإلنجليزي 
مركزًا  1920م-1921م  عام 
على  الشامية  لواء  لتجارة  عامًا 
اإلط����الق، أّم���ا ب��ع��د ال��ت��اري��خ 
تجارتها  تقهقرت  فقد  المذكور 
ما  على  مقتصرة  وأص��ب��ح��ت 
وسبب  السّكان  من  يجاورها 
لحق  ال����ذي  ال��ض�����رر  ذل����ك 
أص��ح��اب أول���ي األم����وال في 
ونفوسها  ال��م��ذك��ورة)1(  الثورة 

اليوم )10182( نسمة.

المعارف في اللواء

نخر الجهُل عظام األّمة العراقية 
صريعة  فتركها  قواها،  وأنهك 

ق��ّوة وأخ��ذت  لها وال  ال ح��ول 
تسير  ال��ع��راق  ف��ي  ال��م��ع��ارف 
لم  ق��رون  ستة  زه��اء  القهقرى 
ولم  مدرسة  خاللها  األمُة  ُتِشِد 
إذا هّبت  تُقم معهدًا علميًا حتى 
نسمة الحياة أثر إعالن الدستور 
في  النهضة  دُم  جرى  العثماني، 
وبدت  قلياًل  فانتعشت  عروقها، 
الدهر  ي��د  أف��س��دت��ه  م��ا  تصلح 

الخؤون.

في  المعارف  ش��أن  ك��ان  هكذا 
العامة،  ال��ح��رب  قبل  ال��ع��راق 
لواء  في  كذلك  تكن  لم  لكنها 
األش��رف  النجف  ف��إّن  كربالء 
وروض���ة  ال��ع��ل��م  كعبة  ظ��ل��ت 
ج��دًا  بعيد  زم���ن  م��ن��ذ  األدب 
ي��ق��ص��ده��ا ط���الب ال��ع��ل��م من 
لالرتشاف  المعمورة  أقاصي 
من  وال��ورد  العذبة  مناهلها  من 
ينابيعها الفاضلة، وهكذا كربالء 

)1(  إّننا نخالف صديقنا األديب السيد احلسني يف كون سبب انحطاط الكوفة ناجم عن فقدان ثروة األهلني الطائلة يف ثورة عام 1920م-1921م ألّن 
احلقيقة هي أن اإلنجليز حقدوا عىل الشيعة كثريًا بعد الثورة املذكورة التي قاد زمامها علامء الشيعة تعضدهم العشائر الشيعية الرابضة يف الفرات 
األوسط ويف سائر أنحاء العراق، وقد بلغ احلقد الربيطاين عىل الشيعة، إّن اإلنجليز أخذوا يناوئون الشيعة يف مجيع قضاياهم يف إضعاف الروح العلمية 
يف البالد املقّدسة ويف إسقاط لواء كربالء وقتل الروح الوطنية فيه والتدخل يف مجيع قضايا األهلني صغرية كانت أم كبرية. ويف األخري أضعفوا اللواء 
من الوجهة اإلدارية بسلخ قضاء املسيب منه. ذلك القضاء الذي تربطه بلواء كربالء روابط أدبية وجتارية وعمرانية وغريها. وإّننا مل نسمع ال يف العهد 
الرتكي وال يف غريه بسلخ املسيب من كربالء كذلك ال ندري كيف جاز لإنجليز أن يسلخوا قضاء )أبو صخري(  عن النجف وربطه بلواء الديوانية، 
يف حني إّن )أبوصخري( تعد اليوم وقبل اليوم حملة من حمالت النجف وإْن بعدت عنها نصف ساعة، ولكن لإنجليز سياسة غامضة ال يعرف أرسارها 

إاّل هم أنفسهم وإاّل أولئك املرتبصون عىل الكرايس املراقبة بنفوذ اإلنجليز.
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علمية  نهضة  من  تعدم  لم  فإّنها 
لم  العص�رية  العلوم  أّن  غير  ما، 
تكن منتشرة في هذا اللواء حتى 
الشهيرة  العراقية  الثورة  قبيل 
في  حتى  ضئياًل  كان  نورها  ألّن 
أن وضعت  بعد  أّما  بغداد،  لواء 
العلوم  دخلت  أوزاره��ا،  الثورة 
لواء  أرجاء  جميع  في  العصرية 
بقية  ف��ي  دخ��ل��ت  كما  ك��رب��الء 
األهلون  منها  فاستفاد  األلوية 

ة. فوائد جمَّ

اليوم حركة علمية  النجف  وفي 
عنصرية خطيرة قد تبدل روحية 
في  وت��ؤث��ر  ال��ح��اض��رة  النجف 
القول  وهكذا  الفقهي،  مركزها 
مدارس  كانت  وإن  كربالء  في 
الحكومة في هذا اللواء ال تذكر 
تجاه حاجته الماسة إلى مدارس 
درجاتها،  اختالف  على  كثيرة 
إلحالل الثقافة والتهذيب محل 
المستولية على  الجهل و األمية 

فريق من السكان.

اآلن  النجف  ف��ي  وللحكومة 
وأخرى  متوسطة  ثانوية  مدرسة 

ابتدائية وثالثة أولية ورابعة عربية 
لإيرانيين،  وخامسة  لأهلين 
العصري  ال��ط��راز  على  وكلها 
العلمية  م��ن  وفيها  الحديث، 
كلٍّ  في  ولها  كبير  عدد  الدينية 
من الكوفة وشثاثة مدرسة أولية 
أوليتان  مدرستان  كربالء  وفي 
إيرانية  ورابعة  ابتدائية  وثالثة 

أهلية.

مياه اللواء

ذكرنا في بحثنا عن لوائي الحلة 
بعد  الفرات  نهر  وأّن  والديوانية 
ويقترب  الهندية  س��ّدة  يعبر  أن 
إلى  ينشطر  الكفل،  ناحية  من 
الشق  يسمى  مهمين،  شقين 
األي���س���ر )ش���ط أب���و ك��ف��وف( 
وي��دع��ى ال��ف��رع األي��م��ن )شط 
عند  الكوفة  فشط  ال��ك��وف��ة(، 
الكوفة،  ناحية  بأراضي  مروره 
يسقي جميع المزارع والبساتين 
بواسطة  عدوتيه  على  القائمة 
من  وتتفرع  والكرود.  النواعير 
ونهيرات  ج��داول  عدة  ضفتيه 
عن  البعيدة  البساتين  إلرواء 

إلى  ذل��ك  بعد  يتجه  ث��ّم  النهر 
قضاء أبي صخير.

فقد  النجف  إرواء  قضية  أم��ا 
لجميع  الشاغل  شغلة  كانت 
على  تعاقبت  التي  الحكومات 
العجم،  ملوك  سيما  ال  العراق 
عن  كثيرة  أساطير  التاريخ  وفي 
ملوك  بذلها  ال��ت��ي  المساعي 
المياه  إيصال  سبيل  في  الفرس 
إلى النجف األشرف، قد تخرج 
ع��ن ح��د ال��م��ع��ق��ول، وأخ��ي��رًا 
من  الغاية  لهذه  ترعة  حفرت 
عام  النجف  إلى  الصخير  أبي 
اليوم  المعروفة  1305)وه���ي 
لم  أّنها  غير  الغني(  عبد  ببدعة 
األهلين  لتسد حاجة  كافية  تكن 
من الماء فأهملت عام 1314ه� 
الحيدرية  بنهير  عنها  واستعيض 

الحالي.

وقد سمحت نفس أحد متمولي 
بثالثة  فتبرع   ، 1343ه�  الفرس 
الكاك من الربّيات إليصال الماء 
الطريقة  أّن  غير   ، النجف  إلى 
ذلك  في  اتبعت  التي  العقيمة 
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حبوط  فسببت  صالحة  تكن  لم 
الممول  واسترجع  المشروع 
قد  كان  الذي  المبلغ  الفارسي 
تبرع به، ثّم ما لبث أْن أعاده إلى 
الحكومة العراقية عام 1346ه� 
من  أنابيب  تمد  أن  مشترطًا 
الكوفة إلى النجف وتنصب في 
لدفع  الكافية  المكائن  الكوفة 
ألن  دف��ع��ًا  النجف  إل��ى  المياه 
بأكثر  الكوفة  عن  تعلو  النجف 
والمساعي  أم��ت��ار،  عشرة  م��ن 
ه��ذا  لتحقيق  ال��ي��وم  م��ب��ذول��ة 

المشروع حققه الله تعالى.

مياهها  تستقي  فإّنها  شفاثة  أما 
من تفجر الينابيع فيها كما تقّدم، 
وأّما كربالء فإّنها تأخذ ما تحتاج 
الحسينية  نهر  من  الماء  من  إليه 
المتفرع من الفرات على مسافة 

ميلين عن المسيب.

إلى  النهر  ه��ذا  وص��ول  وقبيل 
وصوله  عند  أي  كربالء  مدينة 
إل��ى  ينشطر  ال��ح��ر(  )ق��ن��ط��رة 
إلى  منهما  األّول  يذهب  فرعين 
ويسمى  الملكي  المستشفى 

الخيمكاه(  )نهر  أو  )الهنيدي( 
الثاني إلى هور أبو دبس  ويتجه 
حيث  )ال����رّزازة(  من  بالقرب 
)ال��رش��ي��دي��ة(  ويسمى  ب��زائ��زه 
 – السلطان  أّن  وال��م��ع��روف 
سليمان القانوي- هو الذي أمر 
الحالي عام  الحسينية  نهر  بحفر 
)آب  بمادة:  أرخ  وقد  947ه��� 

روان شد بكربال حسين(.

دخل اللواء وخرجه

األل��وي��ة  كبقية  ك��رب��الء  ل���واء 
العراقية يستورد السكر والشاي 
اإلي��ران��ي  والسجاد  وال��ت��واب��ل 
واألق���م���ش���ة ع��ل��ى اخ��ت��الف 
تستورده  م��ا  وجميع  أنواعها 
وهو  الخمرة،  إاّل  األلوية  بقية 
يصدر ما تصدره بقية األلوية من 
وأغنام  وفواكه  وتمور  حبوب 
تصدر  النجف  أّن  إاّل  وغيرها، 
كمية ال يستهان بها من العباءات 
من  ن��وع  وه��ي  عباءة  )مفردها 
فيها  التي تروج سوقها  اللباس( 

رواجًا حسنًا.

أم��ا م��ح��ص��والت ال��ل��واء فهي 
والشتوي  وال��ت��م��ور  األث��م��ار 
الخض�روات،  وس��ائ��ر  والتبغ 
)أي  السنوية  واردات��ه  وتتراوح 
الثالثة  بين  الحكومة(  حصة 

واألربعة الكاك من الربيات.

طرق المواصالت في اللواء

          يربط مدينة كربالء ببغداد 
 67 طوله  يبلغ  ح��دي��دي  خ��ط 
مياًل وهذا كل نصيب اللواء من 
أّما  العراق  في  الحديدية  السكة 
أجزائه  بين  المواصالت  طرق 
وبين سائر الجهات في المملكة 
األغلب،  على  السيارات  فهي 
وفيه بعض السفن الشراعية التي 
الكوفة  بين  الحبوب  تشحن 
على  الواقعة  البلدان  وس��ائ��ر 
النهر، كما أّن فيه بعض الزوارق 
البخارية التي تحمل المسافرين 
بين الكوفة –الكفل- أبو صخير 

وبين األولى والهندية.

الحسني/  ال��رزاق  عبد  السيد 
النجف األشرف
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من االرشيف الصحفي ملركز تراث كربالء 

احلاج حمّمد حسن أبو احملاسن
وزير املعارف سابقًا

 املؤرخ : سلامن هادي ال طعمة

العرفان، اجلزء األّول من املجّلد 48 ، ربيع األّول  املقال يف جمّلة  نرش 
1380ه� املوافق أيلول 1960م ص66 - 69.

أبو املحاسن  الشاعر اخلالد حمّمد حسن  يعّد          
من الشعراء املناضلني يف حقل السياسة، فقد كافح 
طوال حياته من أجل حترير العراق من قيود االستعامر 
كرامته وتسلب  وتنتهك  الشعب  ل  تكبِّ كانت  التي 
والشقاء  الفقر  عليه  وتسّلط  الديمقراطية  حرياته 
والبؤس، ولذا انضمَّ هذا الشاعر إىل طليعة الوطنيني 
األحرار ملحاربة املستعمرين والضالعني يف ركاهبم من 
كثريًا  شعره  يف  وعكس  املأجورين  والعمالء  األذناب 
ع  يتطلَّ كان  الذي  العراقي  الشعب  كفاح  صور  من 
إىل عاملٍ أفضل تسود فيه احلرية والكرامة واإلنسانية، 
استطاع  األحرار  املناضلني  مع  املرير  كفاحه  وبفضل 
الشعب العراقي وجيشه بقيادة الزعيم عبد الكريم 
فيتحرَّر  متوز  من  الرابع عش�ر  فجر  يطلع  أْن  قاسم 
التي  االستعامرية  والقيود  األحالف  مجيع  من  العراق 
فانبثقت  البغيض،  االستعامر  بعجلة  تربطه  كانت 
نورًا  ستظل  التي  اخلالدة  العراقية  اجلمهورية  شعلة 

وهاجًا إىل األبد.

ولد هذا الشاعر يف مدينة كربالء عام 1293 ه� ونشأ 
من  زم��رة  عىل  الدين  وعلوم  العربية  ودرس  فيها 
الشيخ  الشاعر  بينهم  من  كان  والفضالء  األساتذة 
موهوب  كشاعر  الشعر  ميدان  يف  وبرز  اهلر.  كاظم 
أّن  ذكره  جيدر  ومما  األدبية.  األندية  شهرته  طبقت 
ورسعان  القديم،  األسلوب  عىل  حمافظًا  كان  املرتجم 
عىل  فطرأ  ب��ه،  فتأثر  العثامين  االن��ق��الب  ح��دث  ما 
تفكريه طابع التجديد، لذا نرى شعره ملّونًا بصبغة 
عىل  وع��زف  السبق  قصب  عىل  وح��از  السياسة، 
قيثارة الشعر الرائع أنغامًا رقيقة تدخل القلوب دون 
استئذان، فكان شعره نشيدًا تردده شفاه األلوف من 
املجتمع  ليحث  الفضيلة  ينشد  شاعرنا  إنَّ  الناس.. 
إىل السري يف طريق الصالح واخلري عىل ضوء املبادئ 
قوة  من  أويت  بام  الرذيلة  وحيارب  الالمعة،  اإلسالمية 
اإلصالح  اختذ  وقد  والفطنة.  الذكاء  وبصارم  وإدراك، 
االجتامعي هدفه األّول وغايته املنشودة ورغبته اخلالدة 

التي ال يغفل عن ترديدها طرفة عني.
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وحيّدثنا الكثري من األدباء عن شخصية أيب املحاسن 
كريس  وتسنم  السياسة  مارس  ه  أنَّ وكيف  املرموقة 
مهدي  حمّمد  الدكتور  حيّدثنا  كام  العراقية  ال��وزارة 
كربالء  تكون  أن  الظروف  وش��اءت  بقوله:  البصري 
سيايسٍّ  نشاٍط  مركَز  1920م  و  1919م  سنتي  خالل 
كبري بسبب إقامة اإلمام الشيخ حمّمد تقي الشريازي 
فساهم  فيها،  األكرب  الوطنية  العراقية  احلركة  رجل 
فه  املرتجم يف هذا النشاط بانضاممه إىل حزٍب رسيٍّ ألَّ
الشيخ حمّمد رضا كبري أنجال اإلمام الشريازي، وكان 
هلذا احلزب أثره الكبري يف حوادث سنة 1920م. فلام 
َخَبت نار الثورة وأعيد احتالل كربالء يف خريف سنة 
حيث  احللة  إىل  وأرس��ل  املرتجم  عىل  قبض  1920م 
إىل  وع��اد  رساح��ه  أطلق  ث��ّم  أسابيع،  بضعة  سجن 
السكون واالنزواء. ويف تش�رين الثاين من سنة 1923م 
ُدعي املرحوم جعفر باشا العسكري إىل تأليف الوزارة 

بتبعات  االضطالع  من  السعدون  استقالة  أثر  عىل 
املقامات  ببعض  ذا صلة  أديبًا وطنيًا  فرّشح  احلكم، 
وزارة  ملنصب  الرتمجة  صاحب  هو  العالية  السياسية 
املعارف يف هذه الوزارة ، ولقي ترشيحه أذنًا صاغيًة، 
فعني وزيرًا للمعارف .. ويف أغسطس من سنة 1924م 
العسكرية األوىل من منصة احلكم  الوزارة  انسحبت 

فانسحب املرتجم من ميدان العمل هنائياً.
عام 1344ه� لّبى نداء ربه عىل أثر سكتة قلبية، ومن 
مؤّلفاته األدبية ديوان شعر كبري أودعه لدى تلميذه 
بعد،  النور  يَر  مل  وأّن��ه  اليعقويب،  عيل  حمّمد  الشيخ 
وأمهها  الشعرية  األبواب  خمتلف  يضمُّ  هذا  والديوان 

السياسة والوصف والرثاء.
ينبوعه  من  يستمده  ال��ذي  شعره  إىل  اآلن  لنصِغ 
أدرنه  قائد  باشا  فهذه قصيدة حييي شكري  املتدفق، 

حيث يقول فيها:

أق����ائ����د ج���ي���ش امل���ج���د ح��ي��ي��ت ب��امل��ج��د
ل���ب���س���ت ع�����ىل األه����������وال س���ت���ة أش���ه���ر
ادرن�����ة ح�����ول  ال���ب���ل���غ���ار  و  ول����ل����رصب 
ط��ري��ق��ه اآليت  ال���س���ي���ل  ع����ىل  أخ�������ذت 
وراع��������ه إاّل  ال�����ت�����ي�����ار  ه����ج����م  ف������ام 
حم������ارٌب أل��������ٍف  ع����رشي����ن  يف  ت�����داف�����ع 
ف���ي���ا ح����ب����ذا ج����ي����ٌش أق����ام����ت س��ي��وف��ه
ل��ه م����������ددًا  ي�������رى  ال  ع����دي����د  ق���ل���ي���ل 
ب����ن����رِصه ف�������از  اهلل  ق�����ض�����اء  ول���������وال 
ع����ىل أن������ه ق����د ح������از ف����خ����رًا م����ؤرخ����ًا

ب��احل��م��د  ف����زت  م���ا  ب��ع��د  ول���ك���ن  أرست   
م����ن ال���ص���رب رسب�������ااًل م��ض��اع��ف��ة ال����رد
ع���دِّ وال  ب����ح����رٍص  حت�����ى  ال  ف���ي���ال���ق 
ع����ىل ح����ني م����د ال���س���ي���ل ُي���ت���ب���ع ب���امل���دِّ
وق���وف���ك م��ث��ل ال���س���د ن��اه��ي��ك م���ن س��دِّ
ال���رش���ِد أويل  ع���ق���ول  ح�����ارت  ب���ه  دف���اع���ًا 
ل���ن���ا رشف�������ًا ن����ال����ت م���ب���ان���ي���ه ب��ال��ل��ح��ِد
ع����ىل ك����ث����رة األع���������داء غ����ري ظ���ب���ا ه��ن��د
ردِّ ب������ذي  ل���ي���س  اهلل  ق����ض����اء  ِول����ك����ن 
ع����ىل وج����ن����ة األي��������ام ب���امل���س���ك وال���ن���د
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اش��ك��ري ق��د اض��ح��ى ل��ك ال��س��ي��ف ش��اك��رًا
ف����ي����ا هل�����ف ن����ف����ي هل����ف����ة ب����ع����د هل���ف���ٍة
ل�����ي�����وم ب�����ه س����������اروا ل���ف���ت���ح ادرن�������ة

��ت ع���ن ال���وص���ف واحل���دِّ رضائ����ب ق���د ج��لَّ
وش���ج���وا ع���ىل ش��ج��ٍو و وج�����دًا ع���ىل وج���ِد
ع���م���ي���دًا ب����ال ج���ي���ش أم�������ريًا ب����ال ُج���ن���ِد

ب��ك��ى ال����رشق ي���ا خ���ري ال���ص���دور األع��اظ��م
ن���ع���ي���ت إل����ي����ه ف���اس���ت���ح���ال���ت رب���وع���ه
غ��ال��ه ال����ي����وم  األّم��������ة  س���ي���ف  أّن  أال 
ع��زه غ����اب  ع���ن  ال��ل��ي��ث  ذاك  غ����اب  وق����د 
آف�����ٍة وأع�����ظ�����م  س����ل����م  يف  أص������اب������وه 
ي�����ع�����دون ق����ت����ل امل���ص���ل���ح���ني غ��ن��ي��م��ة

ع��ل��ي��ك ب��م��ن��ه��لِّ ال����دم����وع ال���س���واج���ِم
م���ص���اب���ا وم���������ادت أرض��������ه ب���امل���آت���ِم
مح�������ام ف�����ال اب����ت����ل����ت ي����م����نٌي ب���ق���ائ���ِم
ض������ارِم ل����ي����ٍث  ك����ل  أردى  ح����ني  ع����ىل 
ع����ىل ال���ب���ط���ل امل�����غ�����وار غ�������دُر م���س���املِ
امل�����غ�����ارِم أج��������لِّ  م�����ن  إاّل  ه�����و  وم������ا 

ومن قصيدة يرثي هبا البطل البغدادي حممود شوكة باشا املعروف بالفاروق والذي قتل غيلة عام 1913م وهو 
يف دست احلكم:

واسع  اخللق،  سامي  ال��رأي،  صلب  الشاعر  وك��ان 
بحرارة  شعره  يمتاز  اإلح��س��اس،  مرهف  اخليال، 
نضاله  وإنَّ  الشعور،  ة  ورقَّ التعبري،  وصدق  العاطفة، 
ويف  واالستقالل،  احلرية  أجل  من  العنيف  السيايس 

سبيل إنقاذ الشعب من أغالل العبودية واالسرتقاق، 
كل هذه الكفاحات التي قام هبا الشاعر أبو املحاسن 
من مضامري احلياة ستكتب له اخللود عىل مرِّ الزمان.
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رأى  من  أّوَل  أنَّ   : تعلم  هل   �1
–عليه  احل��س��ني  اإلم����ام  م���رصَع 
ك��رب��الء هو  ال��س��الم- ع��ىل أرض 
وآله  عليه  اهلل  صىل   – اهلل  رس��ول 

جربئيل  ج���اءه  عندما  وس��ل��م- 
تلك  من  بقليل  السالم-  -عليه 
ينظر  اهلل  رس��ول  فكان  األرض، 
أيب  م��رصع  إىل  ينظر  وكأّنه  إليها 

عبد اهلل احلسني -عليه السالم-
كربالء  أرض  عىل  وقف  من  وأّول 
اإلمام احلسني وأهل  وتنّبأ بمرصع 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  هو  بيته 

هذا  يف  لكم  نستعرُض 
الباب كلَّ ما يتعّلق برتاث 
وت���اري���خ م��دي��ن��ة ك��رب��الء 
يرتبط  م��ا  وك��لَّ  املقّدسة 
وبحّلٍة  ة  ّي ن احلسي ة  بالقضّي
ينال  أن  آم��ل��ني  ج��دي��دة، 

رضاكم.
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هل تعلم

لوحة فنية متثل سور كربالء 



مباركة  بقعة  باعتبارها  يف اإلسالم 
ولذلك  ورس��ول��ه،  اهلل  ح��رم  وإهّن��ا 
جعل  التي  الوحيدة  األرض  فهي 
اهلل تعاىل فيها الشفاء ولو بذرات.

شّجع  من  أّول  إّن  تعلم:  هل   �3
عىل زيارة قرب اإلمام احلسني -عليه 
السالم- هو اإلمام السجاد -عليه 
باحلرم  يسّميها  وك��ان  ال��س��الم- 

اآلمن.
زار  رّحالة  أّول  إّن  تعلم:  هل   �4
كربالء هو الرحالة املغريب املعروف 
727ه�  ع��ام   يف  بطوطة(  )اب��ن  ب� 

)1326�� 1327م(. 
من  عائلة  أّول  إّن  تعلم:  هل   �5
كربالء  سكنت  العلويني  األرشاف 
هي عائلة السيد إبراهيم املجاب 
املعروف بإبراهيم الكويف الض�رير، 
موسى  اإلم����ام  أوالد  م��ن  وه���و 

الكاظم -عليه السالم- 247ه�.
هنب  من  أّول  إنَّ  تعلم:  هل   �6
ل،  املتوكِّ ه��و  ك��رب��الء  يف  وسلب 
ح��ي��ث هن��ب األم����وال امل��خ��زون��ة 
-عليه  احلسني  اإلم���ام  مرقد  يف 
ال  القرب  إن  يقول:  وكان  السالم- 

حيتاج إىل املال واخلزينة.
7� هل تعلم: إّن أّول سلطان ُدفن 

يف كربالء عام 957ه�  هو )طاهر 
وملوكها،  اهلند  أم��راء  من  ش��اه( 
كربالء  إىل  اهلند  من  جثامنه  وُنقل 
احلسينية،  ال��روض��ة  يف  وُدف����ن 
من  كثرٌي  اجل��ث��امن  م��ع  وُأرس��ل��ْت 
بة  املذهَّ والسيوف  الثمينة  اهلدايا 

سة. للروضة املقدَّ
8�  هل تعلم: إّن أّول وزير ُدِفن يف 
املشهد احلسيني هو )أبو العباس 
قد  وك��ان  بالري  ال��وزي��ر  ال��ك��ايف( 
أوىص قبل موته أن يدفن يف مشهد 
اإلمام احلسني -عليه السالم- وقد 

دفن عام ) 399ه� / 1009م(
9� هل تعلم: إّن أّول من مّثل واقعة 
هو  فيها،  التمثيل  وأشاع  كربالء 
العاّلمة املجلس�ي  األكثر اّطالعًا 
عىل األخبار وكلامت الفقهاء، وكل 
من جاء من بعده من علامء البالد 

أمىض فعله ومل ينكر عليه. 
بنى  من  أول  إنَّ  تعلم:  هل   �10
1217ه�،  عام  كربالء  ملدينة  سورًا 
السيد  هو  الوهابيني،  غ��ارة  بعد 
ع���يل ال��ط��ب��اط��ب��ائ��ي امل��ش��ه��ور 
جعل  و  ال��ري��اض(  ب���)ص��اح��ب 

للمدينة ستة أبواب آنذاك.

فكان  ال��س��الم-  -عليه  طالب 
يشري إىل تلك األرض وكأّنه يشاهد 

مرح األحداث أمامه.
أول  هي  كربالء  إّن  تعلم:  هل   �2
الرشف  ة  َمزيَّ عىل  حصلت  بقعة 
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    تعوُد بنا الذكرياُت إىل صورِة الرَّبِل وهو يسرُي يف شوارِع كربالَء حاماًل مَعُه ما يستطيُع محَلُه 
من الرّّكاِب،  يتنّقلون به من منطقٍة إىل أخرى ومن ش��ارٍع إىل آخرَ، وبأجٍر ال يتجاوُز اخلمسني 
فلس��ًا )درهم واحد( وكانت هذه األجرُة ُتقاُس حس��ب ُبعد املسافة التي يقطعها الرَّبل فأجرة 

النقل داخل املدينة ال تتعدى املبلغ املذكور.
أّما خارج املدينة فهي)150( فلًسا مثل التنقل من املدينة إىل) سوق الكويتي ( يف حي احلسني 

حالياً، وهذا هو أبعد خط كان يستخدمه أصحاب الّربالت داخل مدينة كربالء.

حمرم احلرام  1439هـ 210الغا�ضرية

حمطات كربالئية

• عيل باسم العكايب

عربُة الرَّبل.. 
مظهٌر من مظاهِر احلياة 

الكربالئية القدمية 

ومن امليس��ورين َمن كان يستخدم 
ب��ل عن��د زف��اف أوالده��م أو  الرَّ
بناهت��م بعد أن يت��ّم االتف��اُق عىل 
بل والت��ي ال تتجاوز يف  أج��رة الرَّ

كث��ري م��ن األحي��ان الدين��ار، بعد 
أن يت��ّم تزي��ن العرب��ة بالبالونات 
والورود وأدوات الزينة األخرى، 
ة  وكان��ت الزّف��ُة تتك��ّوُن م��ن عدَّ

س��ّنًا  األك��رب  يقوده��م  رب��الت 
واألكث��ر خ��ربة وخدم��ة يف ه��ذا 
الش��أن. ك��ام أّن كث��رًيا م��ن رجال 
احلكوم��ة وكب��ار موظفيه��ا كانوا 
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يس��تخدمون الّربالت يف تنقالهتم 
خالل تأدية واجباهتم الرسمية.

وقد انقسم عاّمُة الناس يف إطالق 
التس��مية فمنهم من كان يس��ميها 
)عربانة( ومنهم من كان يس��ميها 

)َرَب��ْل( وه��ي األص��ح نس��بة إىل 
باإلنجليزي��ة   )Rubber( كلم��ة 

والتي تعني )املطاط(.
أّما بالنس��بة للعربة  فتتم الس��يطرة 
اللجام والس��وط  بواس��طة  عليها 

)القمچي( الذي يصنع من أعواد 
اخلي��زران ويبلغ طول��ه املرتين أو 
أكث��ر م��ن ذل��ك بقلي��ل. ويكون 
س��مكها بس��مك األصبع الواحد 
ويف هنايته س��ري رفي��ع مصنوع من 

اجلل��د طوله م��رت واحد وس��مكه 
الواح��د.  الس��نتمرت  يتج��اوز  ال 
ب��ال  الَعرب��ة  صاح��ب  يس��تعمله 
رمح��ة يف حثِّ اخليول عىل الس��ري، 
وعند انتهاء عمله يضعه يف املكان 

املخصص له ع��ىل اجلانب األيمن 
من مكان جلوسه.

 يصنع ب��دن الربل ومجي��ع أجزائه 
واحلدي��د  الت��وت  خش��ب  م��ن 
وجل��د اجلام��وس وبع��ض املواد 
األخ��رى. وتك��ون ه��ذه العرب��ة 
ومفتوح��ة  اجلوان��ب  مكش��وفة 
من األم��ام فه��ي صيفي��ة أكثر مما 
ه��ي ش��تائية، ويف الش��تاء وأثن��اء 
س��قوط األمطار يت��م تغطية الربل 
بقامش مش��ّمع مس��تطيل الش��كل 
توضع مقدمته ف��وق حمل جلوس 
احلوذي )العربنچ��ي( وُينرش بقية 
املش��مع فوق التنت��ة للحفاظ عىل 
الراك��ب م��ن البلل ومن س��قوط 
قط��رات املط��ر داخ��ل العربة، كام 
أّن العربنج��ي كان يغط��ي رأس��ه 
وجسمه بمش��مع مطري يسمونه 

)گبع(.
بل ع��ىل نوعني ال ثالث  يك��ون الرَّ
والث��اين  )املس��تورد(  األول  هل��ام 
)املحيل( والن��وع الثاين يكون عىل 
شكلني أيضًا ما جيره حصان واحد 
وما جي��ره حصانان ، واألخري كان 
يس��تعمل بكثرة يف كربالء. ولكل 

شارع قبلة أيب الفضل العباس عليه السالم يف عرشينيات القرن املايض
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واحد منهام س��عره اخل��اص به إاّل 
أنَّ املستورد يفوق بسعره املصنوع 

حمليًا بفارق كبري.
كان��ت بع��ض أج��زاء الرب��ل تتم 
صناعته��ا يف  حم��اّلت مصلح��ي 

ه��ذه الرب��الت، حي��ث كانت هلم 
يف كربالء حماّلهت��م اخلاصة بذلك 
منهم املرحوم )رضا عبد العباس(  
أّم��ا أول م��ن صنعه��ا ه��و احلاج 
األسطة حسن النجار والد الشاعر 

احلس��يني )حمّم��د رض��ا النج��ار( 
صنعته��ا  يف  كث��ريًا  تفن��ن  ال��ذي 
حتى إّن��ه أجرى عليه��ا تطويرات 
ساعدت عىل متانتها ومجاهلا عندما 
كان يعمل نج��ارًا يف بغداد آنذاك. 

وكذل��ك األس��طة ج��واد يف حمّله 
الكائن يف ش��ارع طويري��ج مقابل 
حس��ينية احلاج حن��ن، كام ُصنعت 
ع��ىل ي��د احل��اج األس��طة مه��دي 

النجار وغريهم.

ولعرب��ات الربل واخلي��ول مرآب 
خ��اص جتتم��ع عن��ده بع��د رحلة 
العم��ل يس��مى )طول��ة( ومجعه��ا 
ط��والت وه��ي منتش���رة داخ��ل 
يق��ارب  عدده��ا  وكان  املدين��ة، 

)15( طولة أغلبها تس��مى بأسامء 
أصحاهبا ومن أشهرها: 

البلدي��ة: كان��ت  1� طول��ة خ��ان 
مس��تأجرة من قبل أحد املتعهدين 
وه��و املرح��وم علي��وي إبراهي��م 



213الغا�ضرية الغا�ضريةحمرم احلرام  1439هـ

وكان يستويف أجورًا من أصحاب 
الربالت، وكانت ال تتجاوز آنذاك 

الدينارين للربل الواحد.
2- طول��ة حمّمد العلوان: وتقع يف 

باب العلوة )باب بغداد(. 
3- طول��ة احل��اج زبال��ة: وتقع يف 

باب طويريج.
4- طول��ة احل��اج كاظ��م محي��دي 
العباس��ية  يف  وتق��ع  وإخوان��ه: 

الرشقية قرب خان البلدية.
ضواب��ط  يقوده��ا  وم��ن  للعرب��ة 
معين��ة للعم��ل يف ش��وارع املدينة 
كان��ت ختض��ع الختبارات  حيث 
معين��ة ودقيقة وهي ش��بيهة بتلك 
االختب��ارات التي جترى لس��ائقي 
الس��يارات حاليًا، حيث ُيمنح من 
جيت��از تل��ك االختب��ارات إج��ازة 
رس��مية ختوله قيادة العربة، كام أّن 
هن��اك فحص طب��ي بيطري جيرى 
للخي��ول التي جت��ر العرب��ات كل 

ستة أشهر.
أيضًا  ينقس��مون ه��م  والعربنچية 
أصح��اب  األّول  قس��مني  ع��ىل 
الثاين  والقسم  الربالت)املالكني( 
)الصّن��اع( وهم س��ائقي الربالت 

رض��ا   – محي��دي  كاظ��م  منه��م: 
محي��دي – ج��واد محي��دي – حمّمد 
– حس��ني حمّم��د- عب��د  عل��وان 
احلس��ني - حج��ي زبالة – صربي 
زبالة – إس��كندر – كاظم مظلوم 
– كاظم عبد-  إس��كندر  – حمّمد 

ش��اكر عب��د – علي��وي إبراهيم – 
فاض��ل كنعان- زيدان كش��وش- 
جاس��م نارصية - حج��ي عريبي 
هاش��م  حجي  عبيس-  – م��ريي 

– حجي حس��ون ال��راج- عبد 

احلسني النجار. 
كان أصح��اب الربالت يواجهون 
أوام��ر البلدي��ة الت��ي ال تنقط��ع، 
ك��ام عان��وا كث��ريًا ق��رارات حمافظ 
كربالء يف الس��تينيات جابر حسن 
ح��داد ال��ذي كان حياس��بهم ع��ىل 
كلَّ صغرية وكب��رية، حيث حاول 
منعهم مرارًا من الس��ري يف شوارع 
كرب��الء بدواع��ي املحافظ��ة ع��ىل 
تتس��بب  الت��ي  الش��وارع  نظاف��ة 
فض��الت خي��ول يف تلويثها، ومن 
هذه القرارات وضع أغطية خاصة 
اخليول)احلاضن��ة(  مؤخ��رة  يف 
ه��ذه  أّن  إاّل  فضالهت��ا  لتجمي��ع 

العملية مل يكتب هلا النجاح.
كان انتشار الس��يارات التي تتمّيز 
بالرعة واملحافظة عىل مس��تقّلها 
من العوامل اجلوية يف الس��تينيات 
وم��ا تالها م��ن عق��ود إضافة إىل 
توس��ع املدينة وُبعد بعض أحيائها 
س��ببًا يف قل��ة ع��دد الرب��الت ث��ّم 
اختفائها من الش��وارع تدرجييًا إاّل 
من حيتف��ظ به كجزء م��ن االهتامم 
بال��رتاث، أو ما بقي منها معروضًا 
العام��ة  والتنزه��ات  احلدائ��ق  يف 
ليعيش��وا  يس��تقله بعض األطفال 
أم��س أجداده��م ويتعّرف��وا ع��ن 
كثب عىل وسيلة من وسائل النقل 
اجلميل��ة واملمتعة، فم��ن كان يرى 
عرب��ة احل��وذي عويف � رمح��ه اهلل � 
جتوب ش��وارع كربالء وال يرغب 
يف أن يس��تقّلها، فق��د كان��ت عربًة 
ممّي��زة ومتكامل��ة و كان املرح��وم 
عويف هيتم هبا كث��ريًا وحيرص عىل 
جتميله��ا وتنظيفه��ا بش��كل دائم، 
يف  فارق��ة  عالم��ة  كان��ت  حي��ث 

شوارع كربالء آنذاك. 



لق��د ش��هدْت أرض كرب��الء أروَع مالِح��م اإلباء 
ة،  ��دْت عىل ثراه��ا أنبل املواقف اإلنس��انيَّ وجتسَّ
ٍة  وُنالحظ أنَّ ذكَر كربالء يرد يف كل قصيدٍة رثائيَّ
ويقرتن اس��مها يف الرَّث��اء بالك��رب والبالء، وقد 
��عر الرَّثائي القديم موضعًا  كانت كربالء يف الشِّ
ا ش��هدْت مصارِع أهل  للذمِّ والّدعاء، وذلك ألهنَّ
البيت -عليه الس��الم- ومل يس��تمّر هذا طويالً، 
ام س��بب أحاديثه��م -عليهم الس��الم- يف أنَّ  ربَّ
سة، وهي مهبط  أرض كربالء أرض مباركة ومقدَّ
ة ملن ترشَّف هبا،  املالئك��ة، وموطن الربكات اإلهليَّ
وق��د أعطيت كربالء -حس��ب النصوص- مزايا 
عظيمة يف اإلس��الم، فكان��ت أرض اهلل املختارة، 
وأرض اهلل اخلاضعة املتواضع ، وأرض اهلل املقّدسة 
املباركة، وحرمًا آمنًا ومباركاً، وغدْت كربالء أرضًا 
س��ني،  ة املقدَّ ْت رف��ات األحبَّ ا ضمَّ حبيب��ة؛ ألهنَّ

م��اء وأزكاها، وهي  وخالط��ت تربتها أطه��ر الدِّ
مرب��ع من مراب��ع البطول��ة األس��طورة، والينبوع 
الذي يرفد الش��عراء بدفقات الوالء ويبثُّ فيهم 
��عر  ��ورة، وال ت��زال كرب��الء يف بعض الشِّ روح الثَّ
ه كرب حلَّ وانتهى  موطنًا للك��رب والبالء ولكنَّ
له أهله��ا، وغ��دْت اآلن موطن  وب��الء ن��زل وحتمَّ
كريات احلزينة، ومل تزل كربالء  ة، وجم��ال الذِّ األحبَّ
متج��ددة من��ذ ي��وم عاش��وراء إىل اآلن يف نفوس 
الش��عراء، يواكبها الشعراء عرب اجتاهات خمتلفة، 
دة، وس��تبقى كذلك يف  ومواضيع وحم��اور متعدِّ
املس��تقبل ما دام املنرب احلسيني ووس��ائل األداء 
احلديثة مس��ارب هلذا الش��عر، تنقله إىل الناس، 
ًا للنضال يف  وجتعله يف قلوهبم وعقوهلم رمزًا حيَّ
سبيل احلق واالستشهاد يف سبيل الصالح العام  

ر.  وكان للشعر اّللبناين من ذلك ثروًة ال تقدَّ
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حمطات كربالئية

كربالُء يف األدِب اللبناني

بنان بة عناية أخرض/ ل • الكات
الشاعر حممد باقر امحد جابر



     وم��ن الذي��ن كتب��وا لكربالء ومن 
ترشّفت هبم الش��اعر حمّمد باقر أمحد 
جاب��ر، ش��اعر لبن��اين جن��ويب، ول��د 
ة  س��نة  ��ان اجلنوبيَّ يف بل��دة بن��ي حيَّ

1986م، ونشأ يف بلدة معركة.
ة الرياضي��ات للمرحلة  ُي��درِّس م��ادَّ
احلرك��ة  يف  فاع��ٌل  عض��ٌو  الثانوي��ة، 
ة يف لبنان، ش��ارك يف عدد من  الثقافيَّ
ة وغريه��ا يف لبنان  الندوات الش��عريَّ
وخارجه، حاز عىل ش��هادة املاجستري 
��ات البحتة م��ن اجلامعة  يف الرياضّي
ية العل��وم(، وحاز عىل  ��ة )كلِّ اللبنانيَّ
جائزة ش��اعر احلس��ني – البحرين- 
سنة 2014م، وحاز عىل جائزة سعيد 
فياض لإبداع الشعري سنة 2014م، 
وكان ضم��ن الفائزي��ن العش���رة يف 
مس��ابقة – اجل��ود- العاملية للش��عر 

العريب التي تقيمها العتبة العباسية 
املقّدس��ة - يف الع��راق س��نة 2014م، 
ش��ارك يف مهرج��ان الش��عر الع��ريب 
ة يف العراق  الثالث يف العتبة الكاظميَّ
سنة 2014 م  والرابع 2015 م. وشارك 
يف مهرج��ان ربي��ع الش��هادة العاملي 

العارش يف العراق. 
مؤلفات��ه : دي��وان  احل��ان الصب��ا – 
2003م ، هك��ذا يغن��ي البيلس��ان – 
س��نة 2015 م،  ح��اّلج البح��ر  )قيد 

الطبع(.
موس��يقار   : ��ة  الكربالئيَّ أش��عاره 
الش��هادة - ن��ال هب��ا لَق��ب ش��اِعر 

احُلسني يف )البحرين(.
ألقاه��ا   - احلي��ارى  وط��ن  قصي��دة 
يف مهرج��ان ربي��ع الّش��هادة العاملي 

العارِش يف العراق. 

قصيدة لوحة اإليث��ار- حازْت جائزة 
��ة للّش��عر م��ن  ش��اِعر اجل��ود العامليَّ

ة املقّدسة. العتبة العباسيَّ

��اعر قصيدة عنواهنا "موس��يقار  للشَّ
 – بتاري��خ  نظمه��ا  الش��هادة" 
ُث فيه��ا عن  2014/10/29 يتح��دَّ
شهيد اإلسالم الكبري اإلمام احُلسني � 
جاعة واإليثار  عليه السالم � مثاُل الشَّ
والتضحي��ة ال��ذي ضّح��ى بنفس��ه 
الع��راق  وأهل��ِه وأصحاب��ه يف أرض 
من أجل الّدي��ن والعدل ورفع الّظلم 
��ة،  يَّ ولي��س أله��داف دنيوي��ة أو مادِّ
ة  َث فيها عن امللحمِة احُلسينيَّ ويتحدَّ
وما تبعثُه يف نفوس األحرار من شوق 
للش��هادة والتضحي��ة يف س��بيِل اهلل 

فاع عن حقِّ املظلومني، يقول: والدِّ

َن���َط���ق���ا  إْن  م����وس����ي����ق����اُه  ����َك  ق����ل����بِ ����������رِح  جِلُ
اكتملْت  م��ا  ال���ِع���ْش���ِق،  وض����وُء  م���اِء  ال���دِّ َن���ْض���ُح 
���َك ح���نَي اس��ت��ح��َك��َم��ْت ُل��َغ��ٌة ���ْي ���َن ���ْي َف���َت���ْح���َت َع
ال��ي��أُس ع��ران��ا  ك���اَن  ���ْوَء  ال���ضَّ فينا  ���ِط���ُر  مُتْ ورُْح�����َت 
، ف���ارَت���َع���َش���ْت                                       ���َس���ق���ًا ل���ل���ُح���بِّ ��ْم��ت��ن��ا َن ع��لَّ
أم�����اًل أن����ف����اِس����ن����ا  يف  َت��������ْق��������َدُح  أت�����ي�����َت 
����ت����ن����ا وح������������نَي أرَّق��������ن��������ا ل������ي������ٌل وَش����تَّ
رِصن�������ا ُن�����َم�����ْوِس�����ُق أح�����الم�����ًا ،وَن�����زرَُع�����ه�����ا
أرٍَق ِم�������ْن  احُل���������بِّ  ����������رَبِّ  بِ ي�����ع�����وُذ  ُك�������لٌّ 
يف ان���س���ي���اُب���َك  األوىل  ����ِة  ال����ُغ����نَّ �����ِدَع  �����ْب ُم ي����ا 

������َع األُف�����َق�����ا ��������ا َض������يَّ ي�����وص�����ُل امل�����ج�����َد إمَّ
ُت��ق��ى َن�����َزْف�����َت  ُم������ْذ  إال  ����ْك����ُر  ال����بِ ص����الُت����َك 
���ُرق���ا ال���طُّ ���ع���وا  َخ����رْس����اُء ، ح����نَي احل����ي����ارى ض���يَّ
رََم�����ق�����ا َع������ْزِم������ن������ا  ِم���������ْن  ِخ���������ْر  َن���������دَّ مل 
���َس���ق���ا ال���نَّ أدَرَك  ������ا  ملَّ ����ِر  ����ْع ال����شِّ ك������واِم������ُن 
ُع���تِ���ق���ا وه�����ا   ، حم���ب���وس���ًا  َع�����ِه�����ْدن�����اُه  ����ا  ك����نَّ
����َس����ْح����َت ع���ّن���ا ش��ت��ي��ت ال���ل���ي���ِل واألرق������ا َم
���ق���ا ���َب َع ��������رْداُده��������ا  َت إذن  احُل�����س�����نِي  ِع����ن����َد 
م����ا أْس�����َك�����َر ال�����َع�����نْيَ إم�����ا َط����رُْف����ه����ا َع��ِش��ق��ا
م����َع ف���اْن���َدَل���ق���ا أض����الِ����ع ال����ك����وِن أغ�����رى ال����دَّ
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لِ���َش���ٍج ي����ن����ح����ازَ، ال  ب������أْن  ال�����وج�����وَد  أغ������رى 

�����������رايِتُّ ال������وض������وِح ل���ُه ، ُف ِف�����ْك�����ٌر ُح������َس������نْيٌ

�����َث�����َق ال�������� ������������رايِبٌّ أم������ا ان�����َب وِِك��������ربْي��������اٌء ُت

�����رِْف�����ُده�����ا ������الٌت م������َن اإلي������ث������اِر َي ������ُب وُس������ْن

رمَْح�����تِ�����ِه ب������نَي   .. َع���������يِلٍّ  ِم�������ْن  وَن�������ْظ�������َرٌة 

راَوَدُه امل���������اُء  ح������نَي  ب�����امل�����اِء  اْف������َت������نَّ  م�����ا 

ف�����ارَْت�����َع�����َدْت ����اِس،  ل����ل����ع����بَّ ي����رك����ُض  وراح 

�����ُه �����ُب ������اٌس، وَزْي�����َن أَي��������������رشَُْب امل���������اَء ع������بَّ

ي����س����نَي، م����ا ال���َت���َف���ت���وا ����������رَْدُة ِق����دِّ �����رْبُ ُب ال�����صَّ

أْن     ذاق�������وا ح�������الوَة  َم������ْن  ِف������ْط������َرُة  واجل���������وُد 

ت��رى           .. ح����نَي  اإلب��������داِع  ِم�����َن  َك�������ْوٌن  ����فُّ  وال����طَّ

ظ���م���إٍ          ل���ظ���ى  ي���ك���وهي���ا  �����َي  ِش�����ف�����اِه  .. أيب 

َس�����ٍة ُم�����َق�����دَّ َح������������رٍْب  إىل  ������يَّ  ُب������َن إذْن 

َخ��َف��ق��ا     إْن  اجُل���������رِْح  ب���ل���ي���ُغ  َق����ْل����ٌب  ����ُف  ال����طَّ

����ٌة ����َب ����ضَّ ����ى ت����رات����ي����ٌل خُمَ �����َف َت����ْف����ن َف�����َك�����ْي

َم���ْن ����رَْب����ُة  ُق ال���ِف���ك���ُر ع����اش����وراُء  َي���ْن���َض���ُب  ال 

َي�����ٌد       امل����������امَت  أنَّ  ����َه����ن����ا  ����بَّ َن "حسنُي" 

رُسَِق�������ْت     ف����ام   ، هب���ي���ه���اٍت  ال�����زَّم�����اَن  مح����ى  ؤؤ 

�����رِيِّ ال�����ِف�����ْك�����رِ، م����ا ان���زل���ق���ا �����َق ����ٍر ع�����ْب ل����ث����ائِ

ال��ق��ل��ق��ا ي���س���ت���ع���ِذُب  ال  ����ِف،  ����ْي ال����سَّ ره����اف����ُة 

َع��������زُْم امُل�����َك�����رَْب�����ُل ِم������ْن ط�����ه؟ أم�����ا ان��ب��ث��ق��ا؟

��������ِه ان���دف���ق���ا م�������اُء ال������ِف������داِء ال�������ذي ِم�������ْن أمِّ

ش��ق��ا َس�������رْيَ  ال�����ن�����اُس  ي���س���رَي  أْن  ����ِف����ِه  وَس����ْي

��َت��نِ��ق��ا خُمْ ���ِر  ���ْه ال���نَّ ف����اْن����داَح م�����اُء   ، ����فِّ ال����طَّ يف 

ف�����رائ�����ُص امل���������اءِ، م����ا ل����ل����امِء ق����د ُص���ِع���ق���ا؟

ف�����ؤاُده�����ا ب�����ِج�����امِر ال������وَْج������ِد َق������ْد َغ�����رِق�����ا!!

ل����غ����رِي خ�����الِ�����ِق�����ْم، م�����ا ط������أط������أوا ُع���ُن���ق���ا

����رْب����ان����ًا مِلَ�������ْن خ��ل��ق��ا ����َس ُق ����ْف م����وا ال����نَّ ُي����َق����دِّ

����ْس����َم����ةِ، اع��ت��ن��ق��ا أب�������اً، واب����ن����ًا غ����ري����َب ال����َب

������رتَِق������ا ������يَّ ه���������اَك ف����م����ي ذب����������الَن حُمْ ُب������َن

ن��������روي ب��م��ه��ج��ت��ن��ا َم��������ْن ك�����اب�����َد احُل�����رَق�����ا

َن��َط��ق��ا ال���َق���ن���ا  ف�����وَق  إْن  أْص��������َدُق  وال��������رأُس 

���ق���ا ���بِ ب�������امِء َوْح�����������ٍي، وَن������ْح������ٍر َي����ْن����ت����يش َع

َغ����ِدق����ا م�����اءه�����ا  ي���ْل���ق���ى  ال�����ك�����رام�����َة  راَم 

ل��ل��ح��قِّ َت���ْف���َض���ُح َم�����ْن ب���احُل���ْك���ِم َق�����ْد رَشق���ا

رُسق�����ا م�����ا  املَ������ْج������ِد  وت���������اُج  اإلب����������اِء  روُح 

وللش��اعر قصيدة عنواهنا " لوح��ة اإليثار " هيدهيا إىل 
��الم � وَس��اقي  حام��ل راية اإلمام احُلس��ني � عليه السَّ

��الم �،  اس بن عيل � عليهام السَّ هر: العبَّ عطاَش��ى الدَّ
يقول فيها:

ب�������أيِّ ُدع����������اٍء س������وف ي���ب���َت���ِه���ُل ال�����������َورُْد؟ 

ش���ه���ي���َدٌة         ُروٌح  ل���ل���ِع���ْش���ِق  َج����َن����َح����ْت  وإْن 

رَب����اَب����ٌة َه������ْل يل  ����ِل،  ����ْي ك����ال����لَّ ُم����ْت����َع����ٌب  أن�����ا 

���ي   ���ن ُدلَّ ال����ب����وِح،  إىل  ���ج���وى  ال���نَّ ع����ِن  �����ُت  �����ْب رَِغ

ال��������وِرُْد واْن����َق����َط����َع  احُل�������بِّ  م������اُء  ج�����فَّ  إذا 

؟ َت���ْش���َت���دُّ ال��������رُّوِح  َش���ْه���َق���ُة  ُغ����ْص����ٍن  أيِّ  ع���ىل 

ال����وَْج����ُد؟ اْن����َف����َط����َر  إذا  َوْج�������دي  أش����اِط����ُره����ا 
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ص��ب��اب��ت��ي       ُض�������مَّ   ، ������������اَك  رمُْحَ ق�����������ادٌِم:  أن������ا 

���ام         ����ُت! وم������ايل َغ�������رْيَ َوْج������ِه������َك، ُك���لَّ َع����ِم����ْي

���ْع���ُد ال���ُب ���ي  هل���ف���ت يف  زاَد  ك����م  أن�������ا،  ب���ع���ي���ٌد 

ى إِب��������اًء، َت���ْض���َح���ُك األْع��������نُيُ ال����رُّْم����ُد َت����َن����دَّ

���رَْب���ك���ًا        ���ُل س����ك����راَن ُم ���ْي س����أْل����ُت، وك������اَن ال���لَّ

�����ْوُء ِم������ْن ُم����ْق����َل����ِة اهُل�����دى      مل������اذا ُأري��������َق ال�����ضَّ

�����ْت �������راِت ت�����زامَحَ ه�����ن�����اَك ع�����ىل ش������طِّ ال�������ُف

ُم���ْط���َل���ٌق        احَل��������رِْب  ���اُس يف  ال���ع���بَّ ������ُه  إنَّ أج�����ل! 

����َف����ُه ن����ي����ا لِ�����َت�����ْك�����ِرَ َس����ْي جت�����������ارَسَِت ال����دُّ

وك��������اَن ي�����رى األي�����ت�����اَم َت����ْغ����يل ِش���ف���اُه���ُه���ْم

م������ىض، وال����ي����ت����ام����ى ط������احِم������وَن بِ������ج������وِدِه   

وي��م��ت��ط��ي م��������اًء،  ����ِه  ����ْي َك����فَّ يف  ُي��������َؤرِْج��������َح 

����ا �������اُه اب������تِ������ه������ااًل ك����أهنَّ ���������رُُج َك�������فَّ وَت���������ْع

َج���������داوٌِل   ف���ي���ه���ا  األط������ف������اِل،  رؤى  وف���ي���ه���ا 

رَْم���ُل���ه���ا  اْش����ت����اَق  ���ي  ال���ت األرِْض  ���ْس���َم���َل���َة  وَب

َي��ُق��ْل  أب���ا ال���َف���ْض���ِل: ه���ذا ال��َق��ْل��ُب ُم����ْذ ك����اَن مْل 

����ي����اَم����ٌة ِق ال�������زَّم�������اِن  ق����ل����ِب  يف  ن����زي����ُف����َك 

ك���ري���م���ٍة ُك�������لَّ  ����ْم����َت  َع����لَّ أَن  َوَف�����ْض�����ُل�����َك 

ك����راَم����ٍة َش�����ْم�����َس  اآلف����������اِق  يف  ْن�������َت  وَل�������وَّ

ف�������أْن�������َت أم������������اٌن ل������ل������ج������امِل، ورائ����������ٌع

ال��ف��ن��ا اخُل�����ْل�����ُد ال  َك  َح��������دُّ وأْن��������َت ش���ه���ي���ٌد، 

ال��������وِرُْد واْن����َق����َط����َع  احُل�������بِّ  م������اُء  ج�����فَّ  إذا 

؟ َت���ْش���َت���دُّ ال��������رُّوِح  َش���ْه���َق���ُة  ُغ����ْص����ٍن  أيِّ  ع���ىل 

ال����وَْج����ُد؟ اْن����َف����َط����َر  إذا  َوْج�������دي  أش����اِط����ُره����ا 

أَم����������رَي ف�����������ؤادي:أي�����������َن؟يف ح�������رييت أش�����دو

���ْع���ُد ال���ُب ���ي  هل���ف���ت يف  زاَد  ك����م  أن�������ا،  ب���ع���ي���ٌد 

ى إِب��������اًء، َت���ْض���َح���ُك األْع��������نُيُ ال����رُّْم����ُد َت����َن����دَّ

َوْق�������ُد ����ِه  ����بِ َق����ْل ويف  َدْم����������ٌع  ����نِ����ِه  ����ْي َع ويف 

�����ْوُق وال������وِدُّ ج������واَد امل���ن���اي���ا، ُق�����ل: ُه�����َو ال�����شَّ

! ����َت����دُّ مَتْ  .. ����َت����دُّ  مَتْ ال����ُع����ْل����وِيِّ  ����ِر  ال����َك����ْوَث إىل 

����دو ���َغ���ِم امل���س���ف���وِح ِم�����ْن ُح�������رٍَّة حَتْ ِم�����َن ال���نَّ

! ����َق ِم�������ْن ِع�������زٍّ وَي�����ْن�����َك�����ِرَ احل������دُّ ����َب ����ْع ل����َي

ال�����زِّْن�����ُد يِلَ  ف�����أْن�����َت  �������ي،  أْدرِك�������ن ل�����غ�����رْيَِك 

���ى َي����ْغ����َرَق ال���ِغ���لُّ واحِل���ْق���ُد ع���ىل احِل����ْق����ِد، َح���تَّ

ال����رَّْع����ُد َغ����ِف����َل  إْن  ����ِم  ����ْي ال����َغ َه������زِّ  م����ه����ارَة 

ال���������َورُْد أْش�����َع�����َل�����ُه  واخَل���������دُّ   ، ����ٍة  ����َي ك����َغ����انِ

َن ال���ِع���ْق���ُد ب���ري���َش���تِ���َك احل�����م�����راِء َق������ْد ُل��������وِّ

ال��َع��ْه��ُد! ُن���ِك���َث  ال������رُّوِح .. م��ا  َب�����ْذُل  وَع����ْه����ُدَك 
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حمطات كربالئية

أثر العامل البَشري يف منو مدينة كربالء
• أ.م.د.عدي حاتم عبد الزهرة املفرجي

ت كربالء بقرى قديمة عامرة باملدِّ البرشي ومن هذه القرى نِينوى )بكس�ر النون( وهي من         اختصَّ
املناطق املبكرة يف السكن، ونِينوى إحدى قرى بابل إّبان احلضارة البابلية القديمة ومعظم سّكاهنا من 
الديانة املسيحية، ومنها جاءت )النواويس( وهي مقرة عامة للنصارى قبل الفتح العريب اإلسالمي 
م ذكرها، وفيها أطالٌل استخرجت  للعراق، وتقع يف أرايض منطقة احلسينية قرب نِينوى التي تقدَّ

منها بعض احُلباب اخلزفية التي كان البابليون يدفنون موتاهم فيها.. والنسبة إليها النِينوي.

وُنسب إىل نِينوى من أهل العلم والفضل الَعَلم البارز 
ينوي احلائري من كبار علامء  الشيخ محيد بن زياد النِ
كربالء يف القرن الثالث اهلجري، وهو الزعيم الديني 
رة فيها- ومل  يف كربالء آنذاك وعامد احلوزة العلمية املبكِّ
ح تاريخ والدته- اهتمَّ بتدريس  نعثر عىل مصدٍر يوضِّ
بني  صيته  ذاع  حتى  كربالء  ألهايل  الفقهية  العلوم 
للعلم  طلبًا  الدينية  العلوم  طلبة  فقصده  العراقيني 

وجماورة اإلمام احلسني -عليه السالم-.
محيد  الشيخ  بصمة  املبكرة  العلمية  احلوزة  أخذت 
بن زياد النينوي بض�رورة العناية بفن القول وأسلوب 
كالمه  يف  فأفىض  فائقة،  عناية  التعبري  وطريقة  األداء 
آيات  خ��الل  من  وأش��اد  والبالغة،  الفصاحة  عىل 
إّياها  ع��اّدًا  والبيان،  الفصاحة  بفضل  كثرية  قرآنية 
األمر  وهذا  اإلنسان.  عىل  وعال  جّل  املوىل  نعم  من 
العلمية  احلركة  بنمو  كربالء  مدينة  عىل  انسحب 

حضاريًا  مركزًا  وأصبحت  اهلجري  الثالث  القرن  يف 
ُمِشّعاً، حتى أنَّ اخلليفة العبايس  املنترص قام يف عام 
247ه� ببناء املرقد احلسيني الرشيف  ووضع السارية 
ب�  امللقبنِي  األخويِن  حركة  تبعتها  الزائرين  إلرشاد 
)الداعي الكبري والداعي الصغري( أبناء زيد الَعَلوي يف 
قة  عام270ه� وحتى عام 282ه� ببناء قبة ظاهرة منسَّ
إليواء  مسجدًا  الرشيف  القرب  حول  وشّيدا  منتظمة 
الزائرين، وأوقفا املوقوفات الكثرية للعلويني الساكنني 
بجوار القرب املقدس، األمر الذي ساهم بتطور احلركة 
العلمية التي أثمرت وأنتجت حراكًا علميًا واضحًا 
وثقاًل اجتامعيًا بارزاً. حتى دفع بالعلويني وغريهم من 
هبا،  واالستيطان  كربالء  إىل  باهلجرة  املسلمني  عامة 
وكان يف مقّدمتهم رجال العلِم من األساتذة املشايخ. 
للهجرة  الثالث  القرن  يف  كربالء  أنَّ  القول  ويمكن 
مدينًة  أصبحت  املتنامية  العلمية  احلركة  وبسبب 
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السلطان  عهد  يف  ك��رب��الء  ازده���رت  فقد  ع��ام��رًة، 
البوهييني،  وعهد  369ه�  سنة  البوهيي  الدولة  عضد 
واالقتصادية  والسياسية  الدينية  معاملها  وتقّدمت 
فاّتسعت جتارهتا واخضّلت زراعتها، علومها وآداهبا، 
فدبَّ يف جسمها النشاط وخترَّج منها علامء فطاحل 
وشعراء جُميدون وتفّوقت يف مركزها الديني املرموق، 
كلِّ  من  العلامء  وقصدها  األفكار  حرية  وانترشت 
حدب وصوب وارتقت فيها التجارة والصناعة، وكان 
فالعلامء  الصيت،  وذيوع  الُشهرِة  من  وافٌر  حٌظ  هلا 
ة، وازداد  خدموا العلم خدماٍت جليلًة أتت بفوائد مجَّ
العلم نشاطًا فأّسست املدرسة العضدية سنة 367ه� 

عىل يد السلطان عضد الدولة البوهيي وذلك عندما 
قصد كربالء وسعى ببناء دور للعلامء فيها.

ومن العلامء الذين ُسمو النتساهبم للغارضية الشيخ 
حفص بن سليامن األسدي الغارضي الكربالئي وهو 
أخباره بشكل دقيق،  لتواتر  العلامء  الثقات عند  من 
الدينية  بالعلوم  ُملاّمً  فقيهًا  صاحلًا  ثقًة  ثًا  حمدِّ فكان 
وقراءة  ولد سنة  90ه� وتويف سنة 180ه�.  الرشعية. 
للقرآن  العرش املشهورة  القراءات  حفص هي إحدى 
الكريم، ويبدو مل يكن مثل النِينوي يف تأسيس حوزة 

علمية مبكرة بل كان عاملًا فقيهًا من كربالء. 
ومن العلامء الشيخ عباس الغارضي الذي كان حيًا 

صورة حديثة لشارع قبلة أيب الفضل العباس عليه السالم
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ُع����ق����رِي ب�����������أرِض  ق��������رٍب  يف  م��������تُّ  إذا 
���ي ت���دف���ن���ون���ن أْن  ب��������اهلل  س�����أل�����ُت�����ك�����ُم 
ف���������إيّن ب������ه ج��������ار ال����ش����ه����ي����د ب���ك���رب���ال

جُم�������رِي خ�������ري  اهلل  رس�������������وِل  س�����ل�����ي�����ُل 
خ����ائ����ٍف غ������ري  ُح������ف������ريت  يف  ب������ه  وإيّن 
�������ري�������ٍة م������ن م����ن����ك����ٍر ون����ك����رِي ب������ال ِم

الغارضية  أسد  بني  قبيلة  من  وهو   ، 270ه���  عام 
الذي  الغارضي  حمّمد  الشيخ  وابنه   ، الكربالئية 
عباس  الشيخ  وكان  الدينية،  العلوم  أبيه  عىل  تعّلم 
الغارضي من الذين يعتد برواياهتم، فهو ثقة لضبطه 
ألحاديثه بشكل دقيق ومتواتر، وهو عامٌل  فاضٌل بصرٌي 
باملسائل الرشعية، لذا عّده السيد أبو القاسم اخلوئي 
� قّدس رسه � فقيهًا مشهورًا بالرواية واحلديث ويمكن 

األخذ منه واالعتامد عليه. 
داللة  القديمة  بمسمياهتا  تسمى  كربالء  كانت  لقد 
الدين  أحد علامء  فقد أوىص  احلضاري.  عىل عمقها 
وهو تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن بن حمّمد 
اإلمام  قرب  ُيدفن  أن  الكفعمي  العاميل  صالح  بن 
ذكر  قصيدة  ذلك  يف  وكتب  السالم-  احلسني-عليه 

فيها مفردة )عقر( وهي من أسامء كربالء القديمة: 

سوق ابن احلمزة املحاذي لشارع اجلمهورية يف مدينة كربالء 
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الدين  علامء  لبعض  امل��ك��اين  االنتساب  أضيف  ك��ام 
العامري  عمرو  أبو  فالشيخ  كربالء  أرض  إىل  الوافدين 
الكربالئي هو عثامن بن عيسى العامري الكويف وهو من 
الفقهاء الذين يعتد هبم وكان راويًا ثبتًا بالتواتر يصل إىل 
املنابع األصلية، فقد  روى عن أيب احلسن -عليه السالم-

أّنه يموت  وكان يروي عن أيب محزة الثاميل. رأى يف منامه 
كربالء  يف  وأقام  الكوفة  يف  منزله  فرتك  احلسيني،  باحلائر 

حتى مات، ودفن فيها.
لقهٍر سيايس وال  اختاروا كربالء ال  الذين  العلامء  و من 
جتارة،  وإّنام ُقربًا من مرقد اإلمام احلسني-عليه السالم- 
املعروف  الشيباين  عيل  بن  حمّمد  الشيخ  للعلم  وطلبًا 
باالشتاين الفاريس، كان حيًا عام 240 للهجرة. كان من 
علامئها،  فضالء  من  ويعّد  العلمية،  كربالء  مدرسة  رّواد 
فهو من مشايخ الشيخ الصدوق وثقٌة معتمٌد عليه، له 
-عليه  احلسني  اإلمام  قرب  موضع  تشخيص  يف  الفضل 
السالم- عندما قام املتوّكل العبايس بحرثه وإغراقه بعد 
يف  بإحراقه  وقام  القرب  عىل  الذي  الصندوق  استخرج  أن 
الفاضل  فقام  الرشيف،  القرب  معامل  إلضاعة  منه  حماولٍة 
للقرب،  املوالني  إرشاد  عالمات  بوضع  االشتاين  الشيباين 
تلك  اّبان  وازديادها  التشيع  حركة  نمو  عىل  دليل  وهو 
املحبني  من  والوافدين  للزائرين  كانت  فالعالمات  املّدة، 

ألهل البيت -عليهم السالم-.
   وكان للقهر السيايس أثره يف اهلجرة من بعض البلدان 
اإلسالمية نحو كربالء منتصف القرن الثاين عرش اهلجري، 
فظهر علامء دين كان هلم دور فاعل يف احلركة العلمية يف 
كربالء، فقد هاجر السّيد حمّمد القزويني إىل العراق بعد 

سقوط الدولة الصفوية سنة 1145ه�/1732م واستقر يف 
الذين  العلم  أساطني  أحد  فأبدع وأصبح  كربالء،  مدينة 
القاهرة  الظروف  لبعض  وك��ان  كربالء،  هبم  ازده��رت 
الطارئة غري السياسية دور آخر يف تنشيط مدرسة كربالء 
العلمية فبسبب ظهور احلّمى يف النجف هاجر السّيد 
)1313ه���-1395ه���(  امليالين  احلسيني  ه��ادي  حمّمد 
انتهاء  وبعد  1356ه���.  عام   كربالء  مدينة  إىل  أرسته  مع 
أرض  يف  نفسه  وطابت  كربالء  يغادر  مل  الطارئ  الظرف 
اإلمام احلسني -عليه السالم- فكان عاماًل مساعدًا عىل 
حوزة  أصبحت  حتى  العلمية،  كربالء  مدرسة  ازده��ار 
كربالء تضاهي حوزة النجف األرشف يف القوة والنشاط 
مكان،  كّل  من  الطاّلب  أف��واَج  إليها  تفُد  واالزده���ار، 

وتلتفت إليها األنظار من خمتلف البلدان.
ة العامل البرشي يف تنمية مدينة كربالء  والدليل عىل أمهّي
هو ازدياد مدرسة كربالء العلمية قوة ومنعة يف عهد العامل 
املازندراين  القبيي  عيل  حسن  املوىل  بن  رشيف  الشيخ 
احلوزة  أخ��ذت  فقد  العلامء،  برشيف  املعروف  احلائري 
العلمية يف كربالء زمخًا قويًا وطاقة إضافية وروحًا عالية 
حلقات  اجتذبت  وقد  واالجتهاد،  والتقيص  البحث  يف 
مدينة  إىل  واألصولية  الفقهية  وتقريراته  وأبحاثه  درسه 
كربالء املئات بل اآلالف من الفضالء والطالب املبتدئني 
الشيخ  ووص��ف  الدينية،  العلوم  طلبة  من  واملنتهني 
يف  العلمية  احلياة  شؤون  عىل  بالساهر  العلامء  رشيف 
حوزة كربالء، فرضب بذلك املثل األعىل يف إخالصه ألّنه 
األصويل  البحث  يف  رصينة  علمية  لقواعد  مؤّسسًا  كان 

االستداليل.
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حمطات كربالئية

ـُة اليت محَلْت املقاماُت الدينّي
 اسَم كربالَء يف اهِلنـد

د. أسعد محيد أبو شنة
كربالء ذلك الضوء املنبعث من أعامق التاريخ، لينرَي احلياة 
يف النفوس والبلدان التي ش��عَّ عليها ذلك النور، فُشيدت 
احلضارات وُبنيت املقامات يف خمتل��ف أرجاء العامل، لتظل 
م الذي ُس��فك يف كرب��الء، وكأنه قد  ش��اهدًا عىل ذل��ك الدَّ

انترش يف أنحاء املعمورة، فأوجد أكثر من كربالء العراق.

فقد أبدى ملوك اهلند من الشيعة 
اهتامم��ًا بالغ��ًا يف تأكي��د هويتهم 
الديني��ة واملذهبية يف وس��ط ذلك 
التنوع الكبري الذي تعيشه شعوب 

اهلن��د ِعرقي��اً، ودين��اً، ومذهبي��اً، 
وثقافي��اً، وخاص��ة يف ش��امل اهلند 
الت��ي تتن��ازع فيه��ا العدي��د من 
القوى من أجل الس��يطرة وتأكيد 

الوس��ائل، ومن  الذات بمختلف 
الش��يعية يف اهلن��د  ال��دول  أه��م 
اهلن��د خصوصًا  عموم��ًا وش��امل 
)1722-1859م(،  أوده  مملك��ة 
والتي قام ملوكها بتشييد مقامات 
دينية محلت اس��م كرب��الء، تعبريًا 
ع��ن هويته��م الديني��ة واملذهبية 

والثقافية، ومن هذه املقامات:

1-  كربالء يب ميسريي

يعود تاريخ هذا املقام إىل عهد رابع 
نواب أوده، آصف الدولة 1776- مقام  محل اسم) كربالء يب ميسريي( يف اهلند  
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الباحث��ون  ف��ه  ويصنِّ م،   1797
ضم��ن أقدم اآلثار الت��ي تعود إىل 
مرحل��ة حكم نواب ومل��وك أوده 
، ويقع يف منطقة مصاحب جنك 
عىل هنر الغان��ج، والبناء ذو طراٍز 
م وفق الطراز  اس��الميٍّ ممّيز، صمِّ
املعامري الذي كان سائدًا يف العرص 
املغويل، وله واجهات عديدة يطلُّ 
منه��ا عىل مناطق خمتلفة، ويتكوَّن 
من ثالث قب��اب مصممة بعناية 
فائقة حتتها ثالث أقواس حجرية 
مميزة، أكربها وأوس��عها الوس��طى 
التي تضم البواب��ة، ومئذنتني مع 
)نابوت خ��ان( وهو امل��كان الذي 
يرتقي��ه املؤذن، ولكن م��واد البناء 
األصلّية ضاعت معاملها بس��بب 

عمليات الرتمي��م، والبناء صغري 
احلج��م وال يامث��ل رضي��ح اإلمام 
احلس��ني-عليه الس��الم- ولك��ن 
أقسامه متناسقة ومقّسمة بعناية.

2-كربالء أملاس عيل خان 

ت��م بناء هذا املق��ام من قبل أملاس 
ع��يل خ��ان نج��ل وزي��ر الن��واب 
خ��ان)  ع��يل  س��عادة  اخلام��س 
1798-1814( بأم��ر م��ن األخري، 
وقد زال هذا املق��ام واختفت آثاره 

ومل يع��د موج��وداً.

3-كربالء نارص الدين حيدر

بن��ى هذا املق��ام مل��ك أوده الثاين 
حي��در)1827- الدي��ن  ن��ارص 

1837( بن��اًء ع��ىل طل��ب زوجته 
ق��ديس بيك��م، والت��ي ُدفنت فيه 
بع��د وفاهت��ا، وكان ن��ارص الدين 
يق��يض أوقاتًا طويلة في��ه قبل أن 
يدف��ن فيه ه��و أيضًا بع��د وفاته، 
ويقع هذا املقام بالقرب من احدى 
احلوزات العلمية يف الطريق املؤدي 
إىل منطق��ة س��يتابور، لكن كربالء 
نارص الدين مل يكن كام ُأريد له أن 
يكون ش��بيهًا بالروضة احلسينية 
املقدس��ة، فق��د اختلف الش��كل 
هي��كل  ويتك��ون  والقياس��ات. 
بة ومنارتني، أما  البناء من قبة مذهَّ
ن بنقوش نباتية،  داخل املقام فمزيَّ
فاملنارات  ولكن��ه غ��ري مكتم��ل، 
غ��ري مكتمل��ة النهاي��ات، والقبة 

مقام  محل اسم) كربالء نارص الدين حيدر ( يف اهلند  
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غ��ري واضح��ة للناظر م��ن بعيد، 
بس��بب عدم تناس��ق القياسات، 
أما الفناء الداخيل فمزّين بش��كل 
جي��د بأش��كال هندس��ية خمتلفة 
وخاص��ة عن��د زواي��ا اجل��دران، و 
القب��ة مزّين��ة من الداخ��ل بنقش 
دائ��ري ع��ىل ش��كل زه��رة حُماطة 
بأوراق متداخلة، فضاًل عن وجود 
فتح��ات للتهوي��ة واإلن��ارة ع��ىل 

شكل نوافذ.

4-كرب��الء رفيق الدول��ة )عباس 
باغ(

بن��ى ه��ذا املقام س��يد ام��ام عيل، 
يف عه��د املل��ك حمم��د عيل ش��اه 
ع��ىل  ويق��ع   ،  )1842-1837(
طريق كاك��وري    Kakoriبإجتاه 
الغرب من مدينة لكنو، وكان هلذا 
الس��يد دور كبري يف رسم سياسة 
حممد عيل شاه الذي ُيعد من أكثر 
ملوك أوده تدّيناً، لذا كان طبيعيًا 
أن يك��ون مقرّبًا م��ن امللك وأحد 
ن��ه وزيرًا حتت  ثقات��ه األمن��اء، فعيَّ
لق��ب )رفي��ق الدول��ة(، وفض��اًل 
ع��ن واجباته السياس��ية واالدارية 
كان مرشف��ًا عىل األوق��اف الدينية 

وإدارهت��ا، ك��ام ُعرف عن��ه معاداته 
للنف��وذ الربيط��اين يف اهلن��د، ل��ذا 
كان��وا يعادونه ويطعن��ون بنزاهته 
وكفاءته، ويف عام 1862 تويف سيد 
ام��ام عيل رفي��ق الدول��ة وُدفن يف 
كرب��الء التي بناها، وقد ُعرف هذا 
املقام باس��م آخر هو )عباس باغ( 

أي )جنة العباس(.

 يتكون هذا املقام من بناية رئيسة 
لوهنا أبيض، وغري معروف إن كان 
ه��ذا اللون األص��يل للبناي��ة عند 
بنائه��ا أول مرة، أو أن��ه من أعامل 
الت��ي أجريت  الصيان��ة والرتميم 
عىل مر الس��نني، ويطل املقام عىل 
الش��ارع الرئيس وله مدخل كبري 
بن��ي عىل الط��راز التقلي��دي، مع 
مقص��ورات عىل جانب��ي املدخل 
للح��رس، وعىل جانبي  خمصصة 

املق��ام من اخلارج بعض احلجرات 
املخصصة إلقام��ة احلراس، وهي 

اليوم خاصة خلادم املقام.

كان مفرتض��ًا أن يك��ون هذا املقام 
نس��خة م��ن رضي��ح أيب الفض��ل 
العباس-عليه السالم- يف كربالء، 
ب��ني  املتواض��ع  التش��ابه  ورغ��م 
املقامني، إاّل أنه خمتلف من حيث 
احلجم واملس��توى املع��امري الذي 
العباسية،  بالروضة  جيعله شبيهًا 
فاملنارات عريضة وصغرية وطوهلا 
غري متناس��ب مع قطره��ا. وعىل 
اجلان��ب األيم��ن من املق��ام توجد 

راية يعلوها درع وبعض القبور .

أم��ا اجله��ة اخللفي��ة ففيه��ا أربعة 
االئم��ة  أس��امء  تعلوه��ا  أب��واب 
املعصوم��ني ، وتط��ل ع��ىل فن��اء 
خلفي اس��تخدم كمقابر لبعض 

مقام  محل اسم) كربالء رفيق الدولة )عباس باغ(( يف اهلند  
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الزين��ة  أم��ا  العلوي��ني،  الس��ادة 
الداخلي��ة فهي غني��ة بالزخارف 
النباتي��ة اجلميل��ة وامللونة، فضاًل 
عن لوحات صغرية ُصفت بشكل 
عمودي تص��ور املواقع الدينية يف 
لت النقوش النباتية  لكنو، فيام مثَّ
والكتابات املمزوجة هبا أروع ما يف 
املقام م��ن فن، وهي جتس��د الفن 

والرتاث يف عرص النواب.

آف����اق  م��ل��ك��ا  ك����رب����الء   -5
)العسكريني(

بن��ي ه��ذا املق��ام يف عه��د مل��ك 
أوده حمم��د ع��يل ش��اه يف منطق��ة 
مكة جن��ك عىل طريق س��يتابور 
ق��رب الكلية الش��يعية، وقد بناه 
حممد ع��يل ش��اه بناًء ع��ىل طلب 
زوجت��ه املتدّينة مل��كا آفاق لكي 
يكون نس��خة من رضيح اإلمامني 

السالم- يف  العس��كريني-عليهام 
س��امراء ويتضمن قاعة للصالة ، 

و طابق س��فيل يطلق عليه كهار.

يك��ون  أن  مفرتض��ًا  كان       
ه��ذا املق��ام نس��خة م��ن الروضة 
العسكرية، ولكن فيه العديد من 
التي جتعل��ه خمتلفًا  االختالف��ات 
عن��ه كالقياس��ات وش��كل القبة 
واملنارت��ني، ويتكون املقام من بناية 
واحدة رئيسة ببوابة واحدة تعلوها 
كلمة )ياحس��ني(، وتنترش اآليات 

القرآنية والقصائد الش��عرية التي 
ترث��ي أئمة أه��ل البيت -عليهم 
الس��الم- وهي مكتوب��ة باللغتني 
وتنتش���ر  واألوردو،  الفارس��ية 
النقوش يف أعىل القبة من اخلارج، 
وه��ي عب��ارة ع��ن نق��وش نباتية 
ممزوج��ة بآي��ات قرآني��ة تعك��س 
التط��ّور ال��ذي بلغه ف��ن الزخرفة 
يف تل��ك املرحلة، ك��ام توجد تلك 
الزخ��ارف ع��ىل املنارت��ني، لك��ن 
تل��ك  جعل��ت  الزم��ن  عوام��ل 
النقوش تفقد رونقها. ويضم هذا 
املقام قرب ملكا آف��اق وأربعة قبور 

أخرى يف القاعة الرئيسة.

6-كرب��الء أم��ني الدول��ة إم��داد 
حسني خان

ُبني هذا املقام من قبل سيد إمداد 
حس��ني خ��ان امللّق��ب ب��� ) أمني 

مقام  محل اسم) كربالء ملكا آفاق )العسكريني(( يف اهلند  

مقام  محل اسم)كربالء أمني الدولة إمداد حسني خان( يف اهلند  
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الدول��ة( يف عهد مل��ك أوده أجمد 
ع��يل خ��ان )1842-1845(، وقد 
ُأنج��ز البناء عام 1850م، ويقع يف 
منطق��ة راجا جريام قرب مس��جد 
شاهدرا ، كام قام ببناء سوق قرب 
املقام ُعرف بأمني آباد. كان س��يد 
إمداد عاملًا دينيًا وأستاذًا ألجمد عيل 
ش��اه يف صغره، لذا كان تأثري هذا 
السيد يف سياس��ية امللك واضحًا 

وفعاالً.

 أريد هلذا الرضيح أن يكون نسخة 
من رضي��ح أيب الفض��ل العباس 
-علي��ه الس��الم- لكن��ه كباق��ي 
الض�ري��ح  يش��به  ال  املقام��ات 
احلقيقي، ويتكون من بناية رئيسة 

واحدة فيها قبة ومنارتان، مكتوب 
عىل الواجهة األمامية )روضة باب 
احلوائ��ج(، وأس��فل ه��ذه العبارة 
مكت��وب )الس��الم عليك ي��ا أبا 
الفض��ل العب��اس(، وه��ذا املق��ام 
أفضل من سابقه، لكن عمليات 
التجدي��د غ��ري اإلحرتافية ذهبت 

برونق��ه التارخي��ي.

7-كربالء سيد الدولة

 ُبني هذا املق��ام يف عهد أجمد عيل 
ش��اه من قب��ل الن��واب زكريا عيل 
خ��ان املعروف ب��� )س��يد الدولة( 
نائب الوزي��ر أمني الدول��ة، ويقع 
ق��رب كلية آي��ار في��دا يف منطقة 

حيدر جنك ع��ىل الطريق املؤدي 
إىل مدينة لكنو القديمة، ويتكون 
اهليكل الرئي��س للمقام من بناية 
��ن  ت��ني ومنارت��ني، وتزيِّ تض��م قبَّ
آي��ات  املق��ام  وجوان��ب  مدخ��ل 
قرآني��ة، أما داخ��ل املق��ام فيضمُّ 
ق��رب زكري��ا خ��ان وبع��ض رجال 
الدولة، والبن��اء من الداخل مزين 
ببعض الزخارف النباتية واآليات 

القرآنية.

 8-كربالء ديانة الدولة

ُبني ه��ذا املق��ام من قبل الس��يد 
حمم��د حس��ني ع��يل وزي��ر ملك 
ش��اه  ع��يل  واج��د  األخ��ري  أوده 

مقام  محل اسم) كربالء سيد الدولة( يف اهلند  
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قادت��ه  )1847-1856(وأح��د 
العسكريني عام 1850م، فأصبح 
ط��راز  بس��بب  لأنظ��ار  قبل��ة 
بنائ��ه ال��ذي جعله قريب الش��به 
بض�ري��ح اإلم��ام احلس��ني -عليه 
بة واملئذنتني  السالم-  فالقبة املذهَّ
املذهبتني وجدرانه املزّينة بالنقوش 
االسالمية اجلميلة املمزوجة بآيات 
قرآني��ة زاد من قيمته الروحية بني 
ش��يعة لكن��و، حت��ى إّن الن��اس 
ب��دأوا بالت��ربك ب��رتاب ه��ذا املقام 
واس��تخدامه يف ع��الج األمراض، 
بعد أن ظهرت بع��ض الكرامات 

هناك. 

ويتكون هذا املقام من بناية واحدة 

رئيس��ة تتكون من قب��ة ومنارتني، 
وكان عامل الزمن كفياًل بالذهاب 
ببه��اء املق��ام م��ن اخل��ارج، في��ام 
حافظ��ت النق��وش الداخلية عىل 
رونقها بنسبة جيدة، خاصة القبة 
التي زينت بنق��وش نباتية وآيات 
قرآني��ة، وتبدو تلك النقوش أكثر 

دقة وحرفية من س��ابقتها يف بقية 
املقام��ات، نتيج��ة للتط��ور الذي 
بلغه فن الرس��م يف تلك املرحلة، 
خاصة ونحن بصدد احلديث عن 

مقام ُبني عام 1850م.

مقام  محل اسم) كربالء ديانة الدولة( يف اهلند  

باب مقام  ) كربالء ديانة الدولة( يف اهلند  
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من الذاكرة الشفوية

يمّثل التاريخ الشفوي املحكي أو املروي جزءًا من الذاكرة 
يق��ة املكتوبة، وهو حيظى بأمهية  الوطنية إىل جانب الوث
اً،  ي كبرية كونه جزءًا مهاًم م��ن التاريخ مل يتم توثيقه كتاب
��ه كان من الواجب توثيقه ممن اليزالون خيتزنونه يف  وعلي
الذاكرة، ويأيت اهتامم مركز تراث كربالء هبذا اجلانب إيامنًا 
من��ه بأمهية توثيق تأريخ املدينة من خالل تدوين وحفظ 
الرواية الشفوية ملا هلا من قيمة تارخيية وبحثية يف كشف 
احلقائ��ق وإبرازها وتوثيقها، لذا توّجهت الغارضية للقاء 
املعارصين لألحداث، أو املش��اركني يف صنعها، أو كانوا 
ش��هود عيان هل��ا، أو من خالل احل��وارات مع من لدهيم 
معلومات وذكريات يف مجيع املجاالت التي تشّكل جزءًا 
من تاريخ املدينة. فكان السيد صاحب الش�ريفي واحدًا 
م��ن الذين حاورهتم جمّلة الغارضية ليس��تنطق ذاكرته يف 

حديث تارخييٍّ شّيق:

السيد صاحب الرشيفي• 
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ذكريات عن مرقد أبي الفضل العباس-
عليه السالم- وبعض َخَدمته الكرام

بسم اهلل الرمحن الرحيم .. والصالة 
املرسلني  أرشف  ع��ىل  وال��س��الم 
سّيدنا ونبينا املصطفى حمّمد وعىل 

آله الطيبني الطاهرين.
الصحن  سور  من  جولتنا  لنبدأ 
املعامل  عىل  نتعرَّف  لكي  الرشيف 
ف��ي��ه، ح��ي��ث تضم  ال��ت��أرخي��ي��ة 
ج���وان���ب ال��ص��ح��ن ال��ش�����ري��ف 
فيها  دفن  عديدًة،  وأواوي��َن  غرًفا 
وكبار  والوزراء  والسالطني  العلامء 
وكذلك  اإلسالمية،  الشخصيات 
نستذكر الفعاليات واملراسيم التي 
كانت متارس أيام زمان يف الصحن 
ثّم  ال��ذاك��رة،  به  جتود  مما  الرشيف 
ننتقل إىل الكيشوانيات واملوظفني 

العاملني فيها. 
أيب  قبلة  باب  من  بالدخول  بدأنا 
السالم-  العباس-عليه  الفضل 
اليمني  جهة  وعىل  الدخول  وعند 
م بثالث درجات يفض�ي  يوجد ُسلَّ
إىل باب خشبي هو مدخل مكتبة 
وقاعة  املقّدسة  العباسية  العتبة 
الرفوف  من  العرشات  تضم  كبرية 
تتوسطها طاوالت كبرية للمطالعة 
الدينية  الكتب  وتضم اآلالف من 

والتارخيية. 
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إرشاف  حت���ت  امل��ك��ت��ب��ة  ك��ان��ت 
عامل  وهو  الكاشاين  عباس  السيد 
االجتهاد،  درجة  إىل  وصل  جليل 
بغداد  ب��اب  منطقة  يسكن  ك��ان 
إي��ران يف  إىل  ال��ربچ��ه، رح��ل  عگد 
وهو  العرشين،  القرن  سبعينيات 
عبد  ال��رزاق  عبد  الدكتور  عديل 
الغني، تويّف السّيد عباس يف مدينة 
له  وجرى  2008م  عام  املقّدسة  قم 
تشييع مهيب هناك. بعدها حترّكنا 
عدة أقدام ثّم توقفنا حتت بناء برج 
إىل  انتقلنا  ومنها  مبارشة،  الساعة 
والد  چخميخ  الرسول  عبد  مقربة 
چخميخ  عباس  احل��اج  امل��رح��وم 
حترَّكنا  ث��ّم  فيها،  رفاته  وامل��دف��ون 
قلياًل عند مدخل باب القبلة وعىل 
آل  مقربة  كانت  منها  اليسار  جهة 
رجال  أيضًا  فيها  دفن  وقد  فائز، 

دين وعلامء من جنسيات خمتلفة.
غرفة  فائز  آل  إي��وان  بجوار  وك��ان 
رشطة الصحن، وكان من منتسبي 
آنذاك  فيه  عملوا  الذين  الرشطة 
ال��ن��ائ��ب ع��ري��ف رشط��ة امل��رح��وم 
عريف  والنائب  الكردي،  عبداهلل 
رشطة حرز، والنائب عريف رشطة 
الرشطة  غرفة  بجوار  وكان  دويچ، 

غرفة الطبابة التي كانت تستخدم 
أيام العرشة األوىل من املحرّم، وزيارة 
غرفة  وتليها  صفر،  من  العرشين 
تستخدم  وأحيانًا  فارغة  كانت 
خم��زن��ًا ل��أث��اث ال��ق��دي��م اخل��اص 
بسادن العتبة العباسية )الكليدار( 
السادن  دي��وان  ك��ان  جوارها  وإىل 

)الكليدار(.
وك����ان آن�����ذاك س����ادن ال��روض��ة 
آغا  السّيد  امل��ق��ّدس��ة  العباسية 
وكان  الدين،  ضياء  آل  الدين  بدر 
الروضة  ش��ؤون  إدارة  يف  يعاونه 
املقّدسة السّيد كاظم ضياء الدين 
النائب(،  كاظم  ب�)سيد  واملكّنى 
بعده  من  استلم  1967م  سنة  ويف 
السّيد  العباسية  العتبة  إدارة 
الدين  ضياء  آل  ال��ص��ايف  حسن 
بدري  السيد  املرحوم  كان  وكالة. 
يتمتع  الدين  ضياء  حسن  حممد 
ووقار  هيبة  وذات  قوية  بشخصية 
أحد  يف  حض�ر  إّنه  ويقال  وكربياء، 
صحن  إىل  1967م  سنة  من  األيام 
مترصف  السالم-  العباس-عليه 
اللواء جابر حسن حّداد وقد دخل 
السدنة  أحد  الكليدار  دي��وان  إىل 
له  قائاًل  ب��دري  آغا  السّيد  وأخ��رب 

بأّن مترصف اللواء حض�ر إىل باحة 
الصحن، فرد عليه آغا بدري قائاًل: 
إذا جاء زائرًا أليب الفضل العباس  � 
عليه السالم- فليذهب إىل الزيارة، 
إلينا  فليأِت  لزياتنا  قادمًا  كان  وإذا 
يف  م��ق��رّن��ا  يف  باستقباله  ون��ح��ن 
الديوان. ويقال إّن املتص�رِّف خرج 

عىل إثرها من الصحن غاضباً. 
يقيم  ب��دري  آغا  املرحوم  كان  كام 
مجعة  ليلة  ك��ل  يف  ع��ش��اء  م��أدب��ة 
العباس  الفضل  أيب  صحن  يف 
-عليه السالم- وعىل مدار السنة، 
فوق  فهو  العشاء  طبخ  مكان  أّما 
برج  م��ن  القريب  ال��س��ور  سطح 
الساعة، وكان الطباخ آنذاك السّقا 

عيل كربه.
العارش من  ليايل  ليلة من  ويف كل 
مراسيم  انتهاء  وبعد  احل��رام  حم��رّم 
السيد  يبادر  العباسية  حمّلة  عزاء 
بإخراج صندوق فض�ي  بدري  آغا 
ُنصب  داخله  ويف  باملينا  ع  مرصَّ
احلسني  اإلم���ام  ل���رأس  تشبيهًا 
-ع��ل��ي��ه ال���س���الم- أم���ام دي���وان 
وكان  دقائق،  ولعدة  الكليدارية 
وهذا  عباس،  السّيد  آنذاك  حيمله 
وكان  الطلعة،  وسيم  كان  الرجل 
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أيضًا يقوم بتمثيل دور أيب الفضل 
العباس -عليه السالم- لوسامته.

السنوات  إح��دى  يف  أّن��ه  وي��ذك��ر 
حارضة  ايرانية  زائ��رة  هناك  كانت 
مراسيم عرض رأس اإلمام احلسني 
مشاهدهتا  وعند  السالم-  -عليه 
عمود  ب��رأس��ه��ا  رضب���ت  ال����رأس 
بالفاجعة  متأثرًة  احلديدي  اخليمة 
إثر  عىل  احلياة  ففارقت  األليمة 

تلك الرضبة.
ثّم ننتقل إىل جوار غرفة الكليدار 
آل  ال��س��ادة  م��ق��ربة  ك��ان��ت  حيث 
السيد  فيها  جيلس  ال��ق��زوي��ن��ي 
والد  القزويني،  صالح  حمّمد  باقر 
حمّمد  باقر  حمسن  الدكتور  السّيد 
جامعة  مؤّسس  القزويني  صالح 
ال��س��الم-  البيت-عليهم  أه��ل 
)القهوة  غ��رف��ة  ب��ج��واره��ا  وك���ان 
وإىل  الكليدارية،  قهوچي  چ��اغ( 
م  سلَّ فيه  صغري  إي���وان  ج��واره��ا 
األّول وهو  السور  إىل سطح  يؤدي 
-عليه  احلسن  اإلمام  لباب  جماور 
السالم-، بعدها نجتاز باب اإلمام 
أّول  وكان  السالم-  -عليه  احلسن 
إيوان فيه مقربة اهلنود ويليه اإليوان 
سجاد  خلزن  خمصص  وهو  الثاين 

الصحن الذي يستخدم يف أوقات 
ويف  احلسيني  العزاء  جمالس  إقامة 
املناسبات الدينية وصالة العيدين. 
ثّم انتقلنا إىل اإليوان الثالث فكان 
الصحن  س��ور  سّلم  فيه  أي��ض��ًا 

األّول. أّما اإليوان الرابع فهو فارغ.
احلسني  اإلم��ام  ب��اب  إىل  وصلنا   
بجواره  وكانت  السالم-  -عليه 
السبيل،  )السقخانة(  اخلارج  من 
من  الصحن  داخل  األواوي��ن  وأّما 
باب اإلمام احلسني � عليه السالم � 
حتى باب اجلواد كانت فيها مولدة 
وكان  الكهرباء  وحموالت  الصحن 
الشيخ  عليها  املش�رف  العامل 
ح��ي��در چ��راخ��ي وول����ده حسن 
را  ُسفِّ وقد  ب�)سفرت(  يكنى  وك��ان 
إىل  امل��ايض  القرن  سبعينيات  يف 
جوار  إىل  كان  ثّم  العراق،  خ��ارج 
قبل  م��ن  مستغل  إي���وان  ال��ب��اب 
وهو  سيبويه  عيل  حمّمد  الشيخ 
تويّف  املصلني، وقد  يؤّم  إمام مجاعة 
يف ستينيات القرن العرشين ودفن 
الشيخ  ولده  أّما  اإليوان،  نفس  يف 
قرًا  ر  ُسفِّ فقد  عيل  حمّمد  عباس 
إىل  العرشين  القرن  ثامنينيات  يف 
إلقامة  مكانه  شغل  وقد  اخل��ارج، 

ال���ص���الة ال��ش��ي��خ ع���امد ال��دي��ن 
البحراين الذي أعدم ظلاًم من قبل 
النظام السابق، وكذلك إيوان فارغ 

مقابل كيشوانية رقم واحد.
فطم  خانم  إيوان  جواره  إىل  وكان 
وهو سكٌن هلا، وكانت تقرأ الطالع 
)فتاحة فال(، وإىل جوار إيوان خانم 
أمحد  التنظيف  عامل  غرفة  فطم 
ر يف السبعينيات  األخرس وقد ُسفِّ
عامل  إيوان  جوار  وإىل  اخلارج.  إىل 

التنظيف كانت )السقخانة(. 
اجلواد-عليه  اإلم��ام  باب  وبجوار 
ويليها  املغاسل  كانت  السالم- 
جمالس  جتهيزات  فيه  ختزن  إي��وان 
العزاء احلسيني من سجاد وأقداح 
والثالث  الثاين  اإلي��وان  أّما  ومنرب، 
نصل  ثّم  مغلقة،  غرفهام  فكانت 
-عليه  اهلادي  عيل  اإلمام  باب  إىل 
كانت  الباب  وب��ج��وار  ال��س��الم- 
أح��د  ق��ب��ل  م��ن  مستغلة  غ��رف��ة 
إيوانان  كان  وبجوارها  الدراويش 
فكان  الثالث  اإليوان  أّما  فارغان، 
الشيخ  املرحوم  قبل  من  مستغاًل 

كريم الكربالئي )أبو حمفوظ(.
العدد  يف  عنه  سنتحدث  ال��ذي 

القادم بعونه تعاىل
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قرّاء ومقرئون

أناٌس كّرس��وا أوقاهتم يف سبيل 
خدم��ة الثقل��ني، وبذل��وا الغايل 
والنفيس من أج��ل إعداد جيٍل 
ق��رآينٍّ ناض��ج يتلوا كت��اب اهلل 
تع��اىل بإتق��ان وم��ن دون أدنى 
جن��ا يف األعداد  خطأ، وق��د عرَّ
ٍة طّيبة من هؤالء  السابقة عىل ُثلَّ
الق��ّراء لنذك��ر الي��وم األس��تاذ 
املرح��وم عالء اخلّفاف لنس��طر 

هنا جانبًا من ذكرياته.

ه��و األس��تاذ عالء بن عبد الرس��ول 
حمّل��ة  يف  ول��د  اخلفاج��ي،  اخلف��اف 
باب الس��الملة عام 1955م، وعاش 
املخّي��م  حمّل��ة  يف  وصب��اه  طفولت��ه 
بعدم��ا انتقلت عائلته للس��كن فيها. 
أكمل دراس��ته االبتدائية واملتوس��طة 
واإلعدادي��ة يف مدارس ه��ذه املدينة 
املبارك��ة، ليلتح��ق بعده��ا باخلدم��ة 
العس��كرّية اإللزامّي��ة ع��ام 1979م 
واستمر فيها حتى اندالع االنتفاضة 
الش��عبانّية املباركة عام 1990م فقد 

قض�ى س��نني عجاف يف مدن خمتلفة 
من بلدنا العزيز.

بدأ مش��واره الق��رآين بحضور حمفل 
األس��تاذ ه��اين األم��وي ال��ذي كان 
يقام يف جامع احلسيني املجاور ملحّله 
ال��ذي اس��تأجره يف جمم��ع الدّه��ان 
فأصب��ح  1997م،  ع��ام  التج��اري 
ش��ديد احلرص عىل مواصلة املشوار 
فزاد عىل ذلك باحلضور عند األستاذ 
عبد الرضا هيجل واألستاذ مرتض�ى 

قني. األنصاري يف حمفلني متفرِّ

• مصطفى احلمدان

عالء اخلّفاف

القارئ
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الصحيح��ة وأصول  الق��راءة  ��م  تعلَّ
التجويد وأتقنه��ام، ومل يكتِف بذلك 
ب��ل اس��تمد معلوم��ات غزي��رة إث��ر 
مطالعته لكث��ري من الكت��ب اخلاّصة 
هب��ذا املج��ال، وحلبِّ��ِه هل��ذه املدين��ة 
الّطاه��رة ورغب��ًة منه يف ب��ث الثقافة 
القرآنّي��ة عق��د أوىل حلقاته يف جامع 
إمام املتقني الكائ��ن يف حّي احلر عام 
2005م، وُكلِّ��ف أيض��ًا بالتدري��س 
يف جام��ع ح��ّي املعلمني واس��تمّر يف 
نش��اطه حتى تعّل��م عىل يدي��ه خلٌق 
يف  بالتدري��س  ش��ارك  ك��ام  كث��ري، 
الدورات الّصيفّية التي تقيمها العتبة 

احلسينّية املقّدسة وغريها.

مل يتوق��ف عن��د ذلك بل ب��ذل جهدًا 
أك��رب ليكون مصداقًا لقول الرس��ول 
الكريم-صىل اهلل عليه وآله وس��ّلم- 
حي��ث روي عن��ه أّنه ق��ال: "خرُيكم 
��َم الق��رآَن وَعّلَم��ه" فالتحق  من تعلَّ
بدورة إع��داد معّلمي القرآن الكريم 
التي أقيمت ع��ىل قاعة خاتم األنبياء 
يف الّصح��ن احلس��ينّي الرّشيف عام 
2009م، ودورة الكفيل األوىل التي 
أقامها معهد القرآن الكريم يف العتبة 

العباسية املقّدسة.
بق��ي مواظب��ًا عىل عقد حمفل��ه األّول 
يف جام��ع إم��ام املتقني، وق��د وفِّقت 
-كات��ب ه��ذه احل��روف- للحضور 

يف أحد دروس��ه فوجدته طّيبًا خملصًا 
صبورًا حي��رض عنده مجٌع من املؤمنني 
من أطفال وش��ّبان وَش��يبة جمتمعني 
كّله��م حول��ه لتعّل��م ق��راءة الق��رآن 
الكري��م، توّفاه اهلل تع��اىل عند زيارته 
زينب-عليه��ا  الس��يدة  مرق��د  إىل 
الّسالم- يف سوريا عام 2015م عن 
عمر بلغ الّس��تني عامًا ،ونقل جثامنه 
اىل مدينة كربالء املقدسةحيث جرى 
له تشييٌع كبرٌي وكنت من بني املشّيعني 
ورأيت مجعًا غف��ريًا يتزاحم عىل محل 
جنازت��ه، وحرض اجلنازة حش��د كبري 
من ق��ّراء ومقرئ��ي املدينة املقّدس��ة. 

ودفن جثامنه يف الوادي اجلديد.

جانب من املحفل القرآين الذي كان يقيمه اخلفاف يف جامع حي املعلمني 
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أمثاٌل تراثية
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• راْح اخلْيط والُعصفُور 
ُي��رضب للرج��ل ال��ذي خير 
كلَّ ما يملك��ه، أو يفقد كلَّ ما 

عنده.
وأصل املثل أنَّ رجاًل اش��رتى 
البنه الصغري عصفورًا صغريًا، 
ففرح به الصبيُّ فرحًا شديدًا، 
ة فرحه ب��ه أقعده يف  ومن ش��دَّ
راحة يده، ففرَّ العصفور وطار 
بعيدًا، فبكى الصبيُّ وش��كا ما 
حدث إىل أبيه، فذهب الرجُل 
عصف��ورًا  للصب��يِّ  واش��رتى 
آخ��ر، وخوفًا علي��ه من الفرار 
ثانية ربطه بخيٍط متني وأعطى 
العصفوَر للصبي وقال له: "إذا 
تلع��ب بالعصف��ور الزم اخليط 
زين حتى ما يطري مّنك" ففرح 
اجلدي��د  بالعصف��ور  الصب��ي 
وأجلس��ه يف راح��ة ي��ده م��ّرة  
ثاني��ة، ولكّنه ني أن يمس��ك 
بط��رف اخلي��ط ك��ام  أوص��اه 
وال��ده، فطار العصف��ور آخذًا 

مع��ه اخلي��ط املرب��وط برجله. 
فبك��ى الصبيُّ وص��اح: بابا.. 
راح العصف��ور.. ط��ار! فقال 
األب: باب��ا.. ال��زم اخليط مثل 
م��ا وصيت��ك. فق��ال الصبيُّ : 
باب��ا )راح اخليط والعصفور(. 

فذهب ذلك القول َمَثاًل.

• املْ��ا ُيعُرْف َتدابرَيه .. ُحُنطَتْه 
تاُكل ْشِعرَيْه

ُيرضُب للرجل ال يعرف كيف 
ي��دري  وال  أم��وره،  ُف  ي��رصِّ
م��ا  فيذه��ُب  يديره��ا،  كي��ف 
يملكه س��دى، وي��أكل بعضه 

بعضًا.
املََث��ل أنَّ تاج��رًا كان  وأص��ُل 
يعمل يف بيع احلنطة والشعري، 
فكان يبيع منهام لتّجار مدينته، 
من��ه  يش��رتي  بعضه��م  وكان 
باآلجل. ويف ذات يوم اشرتى 
بع��ض  م��ن  باآلج��ل  حنط��ة 
التّجار، فباعه��ا باآلجِل أيضًا 

إىل جّت��ار م��ن مدين��ٍة أخ��رى، 
فقال��ت ل��ه زوجُت��ُه – وكانت 
ذات عق��ل راج��ح: "أبو فالن 
��ار من  .. ال تبي��ْع بالّدي��ن لتجُّ
غري أْه��ل الواليه .. ت��ره ذولْه 
ُغرب��اء، وَزمَحْه َعليك تداعيُهم 
إذا َمايدفع��ون". ولكن التاجر 
زوج��ه.  لنصيح��ة  يس��تمع  مل 
ثّم إّنه اس��تحّق عليه دفع ثمن 
احلنطة التي اش��رتاها باآلجل، 
يطالبون��ه  أصحاهُب��ا  وج��اءه 
بثمنه��ا. فاضطرَّ إىل بيع ما كان 
عنده من الش��عري بثمٍن بخٍس 
َد به بع��ض م��ا عليه من  فس��دَّ
الديون. أّما الُتّجار الُغرباء فلم 
يع��ودوا. فقال��ْت ل��ه زوجُتُه: 
"ها؟ .. م��ا گِلْت َلْك ال تبيْع 
راَح��ْت  ِش��ِفْت   .. بالّدي��ن؟ 
احُلنط��ة وراح الش��عري.. و)امْلا 
ُيعُرْف َتدابِ��ريْه .. ُحُنطته تاُكل 

شعرِيه(" فذهب قوهُلا َمَثاًل.
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أضواء على تراث كربالء 

كربالُء أرٌض مقّدسٌة منُذ الِقَدم
ام السعيدي • جسَّ

كربالُء مدينٌة عراقيٌة عربيٌة إسالميٌة، ُسكنت من قبل املسلمني منذ عام 65ه�  عند 
تأس��يس نواهتا، ولكن أرض مركزها احلايل - ورباّم ما حوله - كانت قبل ذلك التأريخ 

مس��كونة ومنذ أزمن��ة بعيدة بأقوام عراقية قديم��ة )أكدية وبابلية وآش��ورية وآرامية ورباّم 
ل )كورباال( التي تقع كربالء يف طرفها الشاميل، أّول وأقدم ُبقعة يف  سومرية أيضًا(. وتشكِّ
العامل قد ُس��كنت بعد طوفان النبي نوح -عليه الس��الم-وأن موضَعها كان حمطًا حلوارض 
ديني��ة كثرية تابعة للعاصم��ة العراقية القديمة بابل يف العرص الباب��يل األول وما بعده. لذا 
فهي بلحاظ ذلك ُتعدُّ من املناطق القديمة السكن يف العراق خصوصًا، والعامل عمومًا، 

بل من أقدمها عىل اإلطالق.

مش��هورًة  كرب��الء  أرُض  كان��ت 
كمحل عبادة مقّدس قبل رس��الة 
اإلس��الم بل وقبل رس��التي نبيّي 
اهلل عيسى املسيح وموسى الكليم 
-عليهام السالم- اللذين ارتبطت 
هبام عىل أرضها أح��داٌث عظيمة، 
وقد قُ�ّدس��ت منذ عهود التوحيد 
األوىل لنبي��يّ اهلل ن��وح وإبراهي��م 
-عليه��ام الس��الم- الل��ذان ولدا 

وعاشا وُأرس��ال من قبل اهلل -عز 
الن��اس يف منطقت��ني  وج��ل- إىل 
قرهب��ا، إذ ول��د النبي ن��وح -عليه 
السالم- وعاش وأرسل إىل الناس 
يف أرايض الكوف��ة احلالي��ة، وُدفن 
بع��د وفات��ه يف ظاهرها)النج��ف 
األرشف(، ورس��ت س��فينُته بعد 
الطوف��ان ع��ىل أرض )كورب��اال( 
والت��ي تض��م كرب��الء والنج��ف 

وأراٍض أخ��رى بينه��ام وغرهب��ام، 
والت��ي ذكرها يف أكث��ر من موضع 
العاّلمة الس��يد س��امي البدري يف 
كتابه )النجف مرس��ى سفينة نوح 
علي��ه الس��الم(، و أم��ا خليل اهلل 
ونبيه إبراهيم -عليه السالم- فقد 
ُول��د وع��اش يف كوث��ى َربَّى، من 
مدن الفرات األوسط يف العراق، 
وق��د تك��ون واقعة ضم��ن منطقة 
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كورباال أيض��ًا ، وذلك إذا اعتربنا 
أّن منطقة كورباال تتوسع لتشملها 
العاّلم��ة  روى  فق��د  ضمنه��ا، 
املجل��ي يف بح��ار األن��وار قول 
اإلمام الصادق -عليه الس��الم-: 
»إنَّ إبراهيم -عليه الس��الم- كان 
مول��ده بُكوَث��ى َربَّ��ى، وكان أبوه 
م��ن أهله��ا...«، وعرفه��ا ياقوت 
يف  البل��دان  معج��م  يف  احلم��وي 

ج44/ص487، بقول��ه: كوث��ى 
الع��راق، كوثي��ان: أحدمها كوثى 
الطريق، واآلخ��ر كوثى َربَّى وهبا 
مش��هد إبراهي��م اخللي��ل -علي��ه 
الس��الم- وهب��ا مول��ده، ومها من 
أرض بابل وهبا ط��رح إبراهيم يف 

النار.
حتديد  يف  املؤرخون  اختلف  وقد 
السالم-  -عليه  والدت��ه  موضع 

هو  نعتقد  كام  الصحيح  أنَّ  رغم 
ما  هو  هيمنا  وما  أع��اله،  ورد  ما 
ذكروه من مواضع قرب كربالء، 
اجل��زء  يف  سوسة  أمح��د  ق��ال  فقد 
حضارة  )تأريخ  كتابه  من  الثاين 
ص331،   ال��راف��دي��ن(:  وادي 
يف  م��ول��ود  ال��س��الم-  -عليه  أّن��ه 
ويؤيده  بابل،  من  بالقرب  كوثى 
املجلي/  )ال��ع��الم��ة  ذك���ره  م��ا 

لوحة فنية متثل بدايات القر الطاهر لالمام احلسني عليه السالم
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ص45(   :12 ج   - األنوار  بحار 
عن  نقاًل  نفسه  األم��ر  ذكر  حيث 
السالم-،  -عليه  الصادق  اإلمام 
رأيه  نقل  الذي  بطوطة  ابن  وقال 
السابق  الكتاب  يف  سوسة  أمحد 
-عليه  أّن��ه   )252( الصفحة  يف 
السالم- مولوٌد يف برس )بورسيبا 
كام كانت تسمى يف العهد البابيل(. 
نقول: وهاتني املدينتني سواء كانتا 
مدينتني خمتلفتني أو مدينة واحدًة 
كام يذكره ويؤكده )حيدر اجلد( يف 
التارخيي حول مقام والدة  حتقيقه 
السالم-  -عليه  إبراهيم  النبي 
جمّلة  يف  وامل��ن��ش��ور  ب����رس،  يف 
يف  الصادر  العدد12   - )ينابيع( 
متوز2006م: ص71 وما بعدها، 
بورسيبا اسم  بأن  إّنه يقصد  ورباّم 
كوثى،  مدينة  تضم  التي  املقاطعة 
وِذكُر اخلاص باسم العام شائع يف 
ُسميت  حيث  املواضع،  من  كثري 
باسم  البابلية  االم��رباط��وري��ة 
حمافظات  وسميت  عاصمتها، 
أشهر  باسم  واس��ع��ة  مناطق  أو 
بني  تعارض  فال  وهكذا  مدهنا، 
كون بورسيبا وكوثى رّبى اسمني 

ملوضعني، أحدمها جزء من اآلخر، 
وبني كوهنام معًا موضع لوالدة نبي 
اهلل إبراهيم -عليه وعىل نبينا وآله 
صلوات اهلل- بلحاظ االسم العام 
للمنطقة، أو اسم مدينة أو منطقة 
تابعة هلا، فنقول فالن بغدادي أو 

عراقي ألّن بغداد يف العراق.
ن��ق��ول: ع��ىل ك��ال ال��ف��رض��ني، إنَّ 
بابل  تقع قرب مدينة  املنطقَة  هذه 
األرض  ح��وارض  أه��م  القديمة 
كربالء  وق��رب  الزمن،  ذل��ك  يف 
حينها  ك��ان��ت  وال��ت��ي  احل��ال��ي��ة- 
قرب  وب��ال��ت��ايل  ع��ب��ادة-  موضع 
قضاء النهرين الواقع- بحسب ما 
ذكره مهنا رباط الدويش املطريي 
ت��أري��خ ك��رب��الء  يف م��وس��وع��ت��ه 
يف   - منها  الرابع  اجل��زء  وخاصة 

شامل كربالء احلالية.
ما  مع  هذا  كل  يتعارض  ال  وقد   
الكتاب  يف  س��وس��ة  أمح��د  ذك���ره 
أّن  م���ن  ص374،  ال��س��اب��ق: 
أور  من  خرج  قد  إبراهيم  سّيدنا 
إىل  باستناده  رب��امّ  الكلدانيني- 
م��ا روت��ه ال��ت��وراة )ت��ك��وي��ن11: 
تكون  قد  ه��ذه  أور  ألّن   -)21

بابل،  من  بالقرب  ملدينة  تسمية 
املدن  إحدى  فيها  مقاطعة  أهّنا  أو 
-عليه  أّن��ه  ذك��روا  التي  املذكورة 

السالم- ُولِد فيها.
لذا يمكن القول بأنَّ الناس ربام قد 
هبوط  منذ  كربالء  بقداسة  علموا 
السالم-  -عليه  آدم  اهلل  نبي  أبينا 
من  الكثري  تشري  حيث  الدنيا،  إىل 
أنَّ  إىل  والروائية  التارخيية  القرائن 
ته التي  خلقه -عليه السالم- وجنَّ
يف  كانت  خلقه  عند  أواًل  سكنها 
باال(  )كور  أرض  وعىل  العراق، 
تضم  األخرية   إنَّ  حيث  حتديدًا، 
كربالء املقّدسة والنجف األرشف 
-عليه  سكنها  وق��د  وال��ك��وف��ة، 
تعترب  إذ  السالم- هو وأوصياؤه، 
واحد  تأريخ  ذات  منطقة  كّلها 

زاخر باملقّدسات.
احلديث  مصادر  بعض  تشري  كام 
ملئات  مدفنًا  كانت  كربالء  أنَّ  إىل 
واألسباط  واألوص��ي��اء  األنبياء 
مراحل  يف  ذلك  بعد  والصاحلني 
يف  املختلفة  القديم  العراق  تأريخ 
اإلس��الم،  قبل  الغابرة  األزم��ان 
اآلالف،  إىل  العدد  يرتفع  ربام  بل 
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خاصة إذا ما علمنا أنَّ عدَد األنبياء 
هو 124 ألفًا، فضاًل عن عرشات 
اآلالف من أوصيائهم وأتباعهم، 
وإّن أكثرهم قد ُبعث ضمن منطقة 
اهلالل اخلصيب )العراق، سوريا، 
وألّنه  األردن(،  لبنان،  فلسطني، 
أقدس  املنطقة  هذه  يف  يوجد  ال 
أجسادهم  لتضم  باال(  )كور  من 
غريها  ع��ىل  فيرتجح  ال��ط��اه��رة، 
األجساد  لتلك  ضمها  البقاع  من 

الطاهرة.
امتازت كربالء يف عرص        كام 

وتأرخيها  بقدسيتها  اإلس���الم 
احلافل باألمور العظام واحلوادث 
تربتها  شهدت  حيث  اجِل��س��ام، 
أنبل  ب��ح��ق  ف��ري��دة ه��ي  ح��ادث��ة 
مالحم الشهادة والفداء عىل وجه 
الطف  واقعة  وهي  أال  األرض، 
بأحداثها  غ��ريت  التي  اخل��ال��دة، 
جمرى التأريخ، وصاغت لأحرار 
أروع الدروس وأبلغها يف إصالح 
الظاملني، وبال  والثورة ضد  األّمة 
تقّدست  التي  احلادثة  فإهّنا  شك 
األزل،  منذ  أجلها  من  كربالء 

أق��دس  م��ن  واح����دة  وجعلتها 
السنة  يف  ثبت  كام  املعمورة،  بقاع 

النبوية.
أنظار  اجتهت  احلادثة  تلك  وبعد 
مركزًا  وأصبحت  إليها،  البرشية 
للثوار،  إهل���اٍم  ومنبع  ل��أح��رار 
واملستكربون  الطغاة  خافها  لذا 
وصار  سواء،  حٍد  عىل  الغربيون 
لدهيم اعتقاد راسخ بأّن السيطرة 
عليها كاٍف للسيطرة عىل العراق، 

ورباّم بلدان الرشق كّلها. 

لوحة فنية متثل بناء املأمون لقر االمام احلسني عليه السالم إلستاملة الشيعة بعد اهلدم من قبل هارون الرشيد عام198ه�
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أضواء على تراث كربالء 
ومازالت  كانت  الربوة  تلك  لعلَّ 
شاهدًا عىل الفاجعة األليمة التي 
مرَّت عىل آل بيت النبوة -عليهم 
ها  أفضل الصالة و السالم-، ولعلَّ
خيول  سنابك  عىل  شاهدًا  كانت 
وط��أت  ح��ني  وال��ع��دوان  الظلم 
��ره��ا.  أث لتعفي  احلقيقة  ص��در 
ولكن هيهات، فاحلقيقة تأبى إاّل 

جتددًا وسمّوًا إىل يوم القيامة.
د العّطار  • حممَّ

صورة لباب الزينبية يف العتبة احلسينية املقدسة حديثًا

للجنة أبواب 

باب الشهداء عليهم السالم يف

 العتبة احلسينية املقدسة
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احل��رام  م  حم��رّ من  العارش  ليلة  يف 
احلسني  اإلم��ام  خطب  61ه�  سنة 
يف  بأصحابه  ال��س��الم-  -عليه 
حلٍّ  يف  وجعلهم  ك��رب��الء  أرض 
أن  إاّل  منهم  ك��ان  فام  بيعته،  من 
إمامهم  وا عن مكنوناهتم جتاه  يعربِّ
نو  فبيَّ اخ��ت��اروه،  ال��ذي  وطريقهم 
إرصارهم وثباهتم عىل الشهادة دون 
بيته -عليهم  اإلمام احلسني وأهل 
البش�ر  صفوة  كوهنم  ال��س��الم- 
وسادة املسلمني، حيث قال فيهم 
-عليه السالم- :  )ال أرى أصحابًا 
أوف وأبرَّ من أصحايب(  فبعضهم 
من  وبعضهم  الصحابة  من  كان 
االجتامعية  منزلتهم  أّما  التابعني، 
زعامء  كانوا  َمن  فمنهم  والعلمية 
األّم��ة  وعلامء  وفرساهنم،  قومهم 
الدين  يف  رين  املتبحِّ وجهابذهتا 

والفقه والعلوم األخرى.
القني  بن  زهري  أنَّ  التاريُخ  ثنا  وحيدِّ
البجيل أجاب اإلماَم احلسني-عليه 
أيّن  َددُت  ل��وَ »واهلل  قائاًل:  السالم-  
حّتى  ُقتلت  ثّم  ُنش�رت  ثّم  ُقتلت 
ُأقتل هكذا ألف مّرة، وأّن اهلل تعاىل 
نفسك،  عن  القتل  بذلك  يدفع 
وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل 

أترككم  ومل  ذل��ك  لفعلُت  بيتك 
أبداً«. 

وق���د ص���دق زه���ري ب��ن ال��ق��ني يف 
-عليه  احلسني  ل��إم��ام  قاله  م��ا 
أصحاب  مجيع  ُقتل  فقد  السالم- 
-عليه  احل��س��ني  اإلم���ام  وأن��ص��ار 
فيه  قلَّ  زمني  مقطع  -يف  السالم 
النارص وهتافت  الناس عىل الدنيا، 
خيالطهم  ال  غرباء  كانوا  وألهّن��م 
يوافقهم عىل هنجهم من  أحٌد وال 
تعاىل.  اهلل  خياف  فرٌد  اجلمع  ذلك 
ولقد امتاز أصحاب اإلمام احلسني 
غريهم  دون  ال��س��الم-   -عليه 
يعلمون  كانوا  بأهّنم  األنصار  من 
موهتم،  م��ن  متيقنني  بشهادهتم 
ال��دروع،  بدل  بالقلوب  متدرِّعني 
الدهور  مدى  خالدًا  أثرًا  ليكونوا 
يف  الوفاء  أمثلة  للناس  وليض�ربوا 
اهلل.  دين  ونص�رة  العقيدة  سبيل 
حتّفه  الطاهر  رضحيهم  ه��و  فها 
املالئكة ويطوفه املوالون، ولو تتبعنا 
أبواب الصحن احلسيني الش�ريف 
الضلع  تتوسط  التي  الباب  لرأينا 
)باب  اس��م   حتمل  منه  الش�رقي 
رضحيهم  إىل  تؤدي  ألهّنا  الشهداء( 
أيب  مرقد  زي��ارة  من  القادم   للزائر 

الفضل العباس-عليه السالم-.
ي��رج��ع ت��اري��خ ب��اب ال��ش��ه��داء يف 
إىل  الش�ريف  احلسيني  الصحن 
كان  حيث  اهلجري،  الرابع  القرن 
الصحن  ك��ان  حينام  صغريًا  بابًا 
عن  ع��ب��ارة  الش�ريف  احلسيني 
ص��ح��ن ص��غ��ري أث���ري وم��ن��ارت��ني 
اجلهة  يف  يقع  مدخٌل  ومدخلني، 
باب  اس��م  عليه  ُيطلق  الشاملية 
آخر  ومدخل  الصغري،  الصحن 
عليه  يطلق  الش�رقية  اجلهة  يف 
مقربة  إىل  نسبًة  الصايف  باب  اسم 
وجهاء  أحد  الصايف  مهدي  السيد 
وكانت  امل��ق��ّدس��ة،  ك��رب��الء  مدينة 
الباب،  جانب  إىل  املقربة  هذه  تقع 
بأمر  ُأزي��ل  القديم  الصحن  لكن 
لغرض  1945م  عام  احلكومة  من 
التعمري،  واستمرت التغيريات عىل 
يومنا  إىل  وأبوابه  الرشيف  الصحن 

هذا.
ف��ب��اب ال��ش��ه��داء ال��ي��وم ي��ق��ع يف 
يتجه  ال��ش�����رق،  جهة  منتصف 
الفضل  أيب  مرقد  إىل  منه  الزائرون 
ويقدر  السالم-  -عليه  العباس 
 )115 بحوايل)  الباب  ه��ذا  عمر 
امل��ؤرخ��ني،   رأي   بحسب  س��ن��ة 
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أبواب  كباقي  هو  الشهداء  وباب 
يفصل  ال��ذي  الش�ريف  الصحن 
الصحن  ع��ن  احلسيني  احل��ائ��ر 
رواٌق  مدخله  بداية  ويف  الش�ريف، 
الكربالئي  بالكايش  مكسو  إيواينٌّ 
اإلسالمية  ب��ال��زخ��ارف  امل��زخ��رف 
اجلميلة، و يبلغ طول هذا اإليوان) 
ويبلغ  15( مرتًا و) 65( سنتمرتاً،  
عرض املدخل قبل مرحلة التعمري 
أبواب  عىل  أُجريت  التي  األخ��رية 
ثالثة  احلسيني  احلائر  و  الصحن 
أمتار  مخسة  إىل  املرت  ونصف  أمتار 
مناطق  بعض  يف  امل��رت  ون��ص��ف 
يف  املوجودة  التخّص�رات  بسبب 
يف  بع  املتَّ القوس  وشكل  اإلي��وان 
الرواق  سقف  أّما  املعامري،  الطراز 
فهو مبنيٌّ عىل شكل قباب صغرية 
يكسوها  بة  مدبَّ أقواس  و  متناظرة 
ال��ك��ايش ال��ك��رب��الئ��ي امل��زخ��رف 
تبهر  ال��ت��ي  اجلميلة  بالنقوش 

الناظرين.
الشهداء  باب  مدخل  أرضية  أّم��ا 
ف باملرمر  م مغلَّ فهي عبارة عن ُسلَّ
نحو  وينحدر  الناصع،  األبيض 
عرشة  ب��أرب��ع  الش�ريف  الصحن 
الصحن  أرضية  وتنخفض  مة  سلَّ

الرشيف عن مستوى سطح األرض 
خارج الصحن بمرتين تقريباً.

يتكون  والذي  اخلشبي  الباب  أّما 
ارتفاعه  فيبلغ  مص�راعني  م��ن 
املص�راع  أمتار، ويبلغ عرض  أربعة 
سنتمرتًا   و)59(  واحد  مرت  الواحد 
سميك،  خشبي  ب��إط��ار  مثبت 
ومتانته  سمكه  يعطيه  حيث 
وتقنية صناعته القوة ليتحمل ثقل 

الباب الكبري.
فقد  اخلارج  من  الباب  واجهة  أّما 
تتصف  زخ��ارف  و  بنقوش  نْت  زيِّ
بالطراز اإلسالمي اجلميل، إْذ َعَمد 
بالطرق  تنفيذها  ع��ىل  صانُعها 
اخلشب  ع��ىل  ال��ي��دوي  احل��ف��ر  أو 
النباتات،  أوراق  تشبه  بأشكاٍل 
ويطلق عليها بالزخارف النباتية أو 
الورقية. وضعت يف قلب املص�راع 
األي��م��ن ل��ب��اب ال��ش��ه��داء  قطعة 
عليها  نقشت  مزخرفة  نحاسية 
املص�راع  أم��ا  حسني(   )ي��ا  عبارة 
األيس�ر فوضعت عليه أيًضا قطعٌة 
)يا  عبارة  عليها  نقشت  نحاسيٌة 

د(.  قائم آل حممَّ
لقد كان هؤالء الثّلة املصطفاة حقًا 
احلسني-عليه  اإلمام  وصفهم  كام 

بأبيات هي اآلن منقوشة  السالم- 
فقد  األمامية،  الباب  ناصية  عىل 
روى أبو خمنف وغريه من الرواة أّنه 
ه نحو القوم،  - عليه السالم -  توجَّ
يَر  وجعل ينظر يمينًا وشامالً، فلم 
أحدًا من أصحابه وأنصاره إالَّ من 
قطع  ومن  جبينه،  ال��رتاب  صافح 
احلامم أنينه، فنادى - عليه السالم 
هاين  ويا  عقيل،  بن  مسلم  يا   :-
مظاهر،  بن  حبيب  ويا  عروة،  بن 
فردا،  فردًا  بأسامئهم  إيّاهم  مناديًا 
مايل أناديكم فال جتيبوين، وأدعوكم 
نيام أرجوكم  أنتم  فال تسمعوين؟! 
عن  مودتكم  حالت  أم  تنتبهون، 
فهذه  تنص�رونه؟!  ف��ال  إمامكم 
نساء الرسول - صىّل اهلل عليه وآله 
النحول،  عالهّن  قد  لفقدكم   -
الكرام،  أهّي��ا  نومتكم  من  فقوموا 
الطغاَة  الرسول  ُحرم  عن  وادفعوا 
ريُب  واهلل  رصعكم  ولكن  اللئام، 
اخلؤون،  الدهر  بكم  وغدر  املنون، 
رون،  وإاّل ملا كنتم عن دعويت تقص�ِّ
فها  حتتجبون،  نص�ريت  عن  وال 
وبكم  مفتجعون،  عليكم  نحن 
الحقون، فإّنا هلل وإّنا إليه راجعون. 

ثّم أنشأ يقول :
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املبارك  االسم  هذا  كرامة  الشهداء  باب  نالت  لقد 
أنصار  من  الشهداء  لض�ريح  املقابل  موقعها  بسبب 
اإلمام  احلسني –عليه وعليهم السالم- فام أن ختطو 
بقدمك من ذلك الباب متجاوزًا رواقه اإليواين قاصدًا 
باٌب  الش�ريف  الصحن  داخل  يف  سيقابلك  الزيارة 
باب  جانبه  عىل  كتب  مص�راعني  ذو  الذهب  من 
القاسم -عليه السالم- حيث سيأخذك هذا الباب 
مبارشًة إىل رضيح سيد الشهداء -عليه السالم- من 
جهة رضيح عيل األكرب -عليه السالم- وحيث مرقد 

الشهداء عليهم السالم عىل جهة اليسار.
احلرم  اىل  الزائرين  عدد  يف  امللحوظ  االزدي��اد  وبعد 
إدارة  ارتأت  املليونية  الزيارات  يف  وخصوصًا  املقّدس 
العتبة احلسينية املقدسة وبتوجيه من املتويّل الش�رعي 
للعتبة املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
أبواب  لتوسعة  اهلندسية  املشاريع  قسم  إىل  توعز  أن 
الزائرين  أع���داد  الستيعاب  الش�ريف  الصحن 

الشهداء  بباب  اهلندسية  الكوادر  فبارشت  املليونية، 
بعد إهناء املرحلة األوىل من توسعة باب القبلة، حيث  
الصحن  يف  املهّمة  األب��واب   من  الشهداء  باب  يعد 
خلروج  الرئيس  الباب  كونه  الش�ريف  احلسيني 
احلرام  حمرّم  شهر  يف  العزاءات  و  احلسينية  املواكب 
إضافة إىل خروج موكب عزاء طويريج من هذا الباب 
يف العارش من املحرّم احلرام يف كل عام متجًها نحو 

حرم أيب الفضل العباس -عليه السالم- .
فبعد أن كان عرض باب الشهداء -قبل أن جترى عليه 
أعامل التوسعة- مرتين ونصف املرت تقريبًا أصبح عرض 
ومخسني  أمتار  مخسة  التوسعة  عمليات  بعد  الباب 
أن  وبعد  السابق،  عرضه  ضعف  يفوق  ما  أي  سنتمرتًا 
بعد  أصبح  أمتار  أربعة  املدخل  عند  الباب  ارتفاع  كان 
قياسية  مدة  يف  ذلك  كلُّ  تّم  وقد  أمتار،  ستة  التوسعة 
يف  األخرى  األب��واب  يف  املّتبع  اإلسالمي  الطراز  مراعاة 
وبناء  املعرَّق   و  املزخرف  الكربالئي  بالكايش  تغليفه  
األقواس اإليوانية املدببة ذات الشكل البديع، حيث متت 
أعامل التوسعة يف مدة سنة وشهرين، وتم صناعة الباب 
ماليزية  رشكة  قبل  من  اخلشب  أنواع  أرقى  من  اجلديد 
هو  وكام  القديم  الباب  أّما  األخشاب،  بصناعة  خمتصة 
املقّدسة  العتبة احلسينية  متعارف عليه وضع يف خمازن 

ينتظر مكانه يف متحف العتبة احلسينية اجلديد.

���ة ُم���ِل���مَّ لِ������َدْف������ِع  ُن�����������وُدوا  إذا  ق�������وٌم 
َل��ب��س��وا ال���ُق���ُل���وَب ع���ىل ال������دروِع وأق��ب��ل��وا  
َن��������رصوا احل����س����نَي ف���ي���اهل���م م����ن ف��ت��ي��ٍة

�����ٍس َوُم������َك������رَْدِس واخل����ي����ُل ب����ني ُم�����َدعَّ
َي���َت���َه���اف���ت���ون ع����ىل َذَه���������اِب اأَلْن�����ُف�����ِس
َع����اُف����وا احل���ي���اَة وُأل���بِ���س���وا م���ن ُس���ْن���ُدِس

صورة لباب الشهداء للعتبة احلسينية املقدسة
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•  كرار الفتالوي

َسة اعِة يف الَعَتبِة احُلَسينّيِة امُلقدَّ ُبرُج السَّ
َمعَلٌم ما زاَل ُياِفظ على هويِتِه

متيزت  والتي  العريق  التاريخ  صاحبة  واملدن  الدول  يف   الكبرية  الساعات  أبراج  استخدمت 
بأمهيتها وُبعدها التارخيي والرتاثي، لالستفادة من رّنات هذه الساعات ودقاهتا يف تنظيم حركة 
وحياة أهل املدينة ولضبط مواقيت الفرائض وإلضافة َمْعَلٍم ورَصٍح يشّد أبصار زائري املدينة.

الساعات  أبراج  عن  احلديث  وعند 
الساعات  أب��راج   نذكر  أن  لنا  البد 
 - احلسني  اإلمام  مرقد  اعتلت  التي 
هناك  كانت  فقد    - السالم  عليه 
عىل  نصبت  األوىل  دقاقتان  ساعتان 

باب القبلة، و الثانية نصبت يف باب 
الشهداء  ب��اب  إىل  حوِّلت  ثم  احل��ر 
املصادر  وتذكر  السالم-   -عليهم 
الدين  نارص  السلطان  أنَّ  التارخيية 
دقاقة  كبرية  ساعة  أهدى  القاجاري 

الش�ريف  احلسيني  الصحن   إىل 
وكان  القبيل،  الباب  عىل  فوضعت 
تارخيها  ذكر  كام  1312ه���  عام  ذلك 

عىل قاعدهتا. 
السيد  هبا   فتربع  الثانية  الساعة  أما 

برج الساعة قديام 
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حممد خزينة يف سنة 1341ه� وكانت فضية اللون نصبت 
جهة  من  الشهداء  باب  جهة  عىل  هبا  خاص  برج  عىل 

الرشق ولعله إىل هذا يشري الساموي يف قوله :

ال���س���ن���ة ه�������ذي  يف  ل���ل���ح���س���ني  وج���������اء 
ف�����ن�����ص�����ب�����ت ب���������ني س�����ب�����ي�����ل أمح������د

�����س�����اع�����ة م���س���ت���ح���س���ن���ة ب����ع����ض����ه����م ب
وم������ئ������ذن ال����ع����ب����د ف�����وي�����ق امل���س���ج���د

فيام  رفعها  وتم  1950م  عام  حتى  الساعة   هذه  وبقيت 
بعد بسبب عدم توفر مواد صيانة هلا.

الصحن  قبلة  باب  أعىل  مشّيدًا  الساعة  برج  يكن  مل  
اهلجري  عش�ر  الرابع  القرن  بداية  يف  الرشيف  احلسيني 
أي يف عام 1309ه� إىل أن قام نارص الدين شاه القاجاري 
وترشف  املقدسة  كربالء  بزيارة  إي��ران-  شاهات  -أح��د 
رشاء  فقرر  السالم-  -عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  بزيارة 
 - احلسني  اإلمام  حرم  إىل  وإهدائها  املنشأ  أملانية  ساعة 
وتم  كربالء  إىل  شحنها  تم  مدة  بعد  و   - السالم  عليه 
وجرى  الش�ريف  الصحن  يف  القبلة  باب  أعىل  نصبها 
واملسؤولون  العلامء  حرضه  كبري  احتفال  افتتاحها  خالل 

والشعراء.

 ويف عام 1381ه� وجد خلل يف دعائم قوس باب القبلة 
ت  الذي يرتكز عليه برج الساعة وتم ترميمه حيث ُصبَّ
الساعة  رفعت  أن  بعد  مسلحة  بخرسانة  الربج  دعائم 

اقة القديمة من أعىل برج  املدخل. الدقَّ
املقّدسة  احلسينية  الروضة  سادن  قام  1382ه�  عام  ويف   
تلك  من  ب��داًل  أملانيا  من  اقة  دقَّ كهربائية  ساعة  ب��رشاء 
القديمة التي بقيت شاخمة أكثر من  125 سنة ونصبت 
أن  بعد  القبلة  باب  برج  بداًل عنها عىل  اجلديدة  الساعة 
الساعة  هذه  متيزت  املسلحة.  باخلرسانة  قاعدهتا  ُربطت 
يمكن  حيث  أربع  واجهات  وذات  باملتانة  السابقة  عن 

مشاهدهتا من مجيع اجلهات.
 ويف عام 1383ه� قام سادن الروضة احلسينية السيد عبد 
الصالح آل طعمة بإكساء قّبة الساعة 
وضع  و  الذهب  من  بألواح  الِقبلية 
شعاٌع  يعلوها  انة  رمَّ القبة  هذه  فوق 
مصنوٌع من الذهب ويف داخلها دقاقة 
صوت  إيصال  ألجل  وضعت  كبرية 
أيضًا  وت��م  م��دى،  أبعد  اىل  الساعة 
تغليف منصتها بالكايش الكربالئي 
له  داخيل  ٌم  ُسلَّ هناك  وكان  املزخرف، 
مدخل من أسفل اجلانب الغريب عند 

مرقد االمام احلسني عليه السالم من اجلهة اجلنوبية ويظهر باب القبلة  يف الثامنينيات 
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الزاوية اجلنوبية الغربية ملبنى الساعة 
ويتم الوصول إىل الساعة عن طريقه 
من أجل صيانتها وتنظيفها، وبقيت 
فقد  1991م  عام   حتى  الساعة  هذه 
ال��ذي  القصف  بسبب  تض�ررت 
اإلنتفاضة  إب��ان  املدينة  له  تعرضت 
املباركة. وبعد عام 2003م  الشعبانية 
للعتبة  اجل��دي��دة  اإلدارة  اهتمت 
الصحن  بتوسيع  املقدسة  احلسينية 
الصيانة  عمليات  وأجرت  احلسيني 
مرَّ  الساعة  برج  أن  علاًم  والتجديد. 
التغليف  حيث  من  عديدة  بمراحل 
بالكايش الكربالئي واملرمر والذهب.

للعتبة  العامة  األمانة  من  وبتوجيه 
الكوادر  وبإرشاف  املقّدسة  احلسينية 
اهلندسية والفنية لرشكة أرض القدس 
وبالتعاون مع قسم املشاريع اهلندسية 
يف العتبة احلسينية املقدسة، تم اعادة 
اجلميل  ال��رتاث��ي  املعلم  ه��ذا  إحياء 
املايض  أصالة  بني  مزجت  بلمسات 
برج  نقل  تم  فقد  احل��ارض،  وحداثة 
مرتًا   )12( مسافة  اجلديد   الساعة 

التوسعة  من  القبلة  باب  فوق  مكاهنا  ليكون  اإلمام،  إىل 
اجلديدة للحائر احلسيني الش�ريف، وبذلك فثمة هدفني 
من هذا التحويل والنقل، األول فرضته الرضورة بتوسعة 
من  شيئًا  غّيب  مما  اجلديد  احلائر  ضمن  القبلة  باب 

القديم )احلائر  القبلة  مالحمها بعد أن كانت تعتيل باب 
هلا مستوى رؤية  النقل سيوفر  فإن هذا  القديم( وبذلك 
جتديدها  هو  الثاين  اهل��دف  و  الكريم،  الزائر  قبل  من 

وجتديد عامرهتا.
حيث  تم تنصيب هيكل حديدي ل�ربج الساعة مصنوع 

برج الساعة حديثًا
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من احلديد الصلب وبمواصفات حتملية عالية ومقاومة 
جزئني  عىل  م  مقسَّ م،   )10،5( وبارتفاع  اجلوية  للظروف 
)3×3(مرت،  أبعاده  تبلغ  الذي  املربع  الساعة  برج  األول 
وبارتفاع )6(مرت، والثاين بارتفاع )4،5( م تعلوه قبة ذهبية 
فت بالكايش املعرق املطعم بنسبة من الذهب يعلوها  غلِّ
لفظ اجلاللة" اهلل " ، فضاًل عن تكبري قطرها من )1،5( 
م إىل )1،75( م، لتستبدل الساعة القديمة بأخرى حديثة 
وليتم  وزهنا،  ة  بخفَّ القديمة  عن  تتميز  أملاين  منشأ  ذات 
اإلسالمي  املعامري  الطراز  حسب  تغليفها  ذلك  بعد 

احلديث. 
األملانية  )ب��ي��ريوت(  رشك��ة  م��ع  واالت��ف��اق  التعاقد  ت��م 
عرب  الصناعية  باألقامر  مربوطة  كهربائية  ساعة  لتصنيع 
)الستاليت( بمقر الش�ركة األم وذلك ملتابعتها وتصحيح 
األقامر  طريق  عن  وذلك  وجدت  إْن  واألعطال  األخطاء 
العمل  عىل  قدرهتا  و  مواصفاهتا  إىل  إضافة  الصناعية، 

احل��رارة  حيث  من  العراقية  لأجواء  مشاهبة  أج��واء  يف 
ذهبي  بإطار  الساعة  زوِّدت  وقد  الرياح،  وشّدة  والربودة 
إذ  واألمحر،  األبيض  باللونني  خمفية  إنارة  بمنظومة  ز  جمهَّ
وفيات  أيام  واألمحر  العادية  األيام  يف  األبيض  يستخدم 

أئمة أهل البيت )عليهم السالم(.
بقطع  فة  مغلَّ قبة  عن  عبارة  هو  الذي  الساعة  برج  أما  
تغليف  وتم  تكييف،  بمنظومة  فجهز  اخلالص  الذهب 
املاء  وتأثري  اخلارجي  اجلو  عن  وعزله  الداخلية  شبابيكه 
الساعة  جودة  عىل  احلفاظ  يضمن  بام  واحلرارة  والرطوبة 

وامكانيتها وعدم تأثرها بالظروف اجلوية.
  هبذه املميزات و اللمسات الفنية و الزخارف اإلسالمية 
دقات  لتشكل  جديد   من  الساعة  لربج  احلياة  أعيدت 
الساعة  حفظ  تم  كام  احلياة،  لتلك  مصداقًا  ساعته 
السالم-   -عليه  احلسني  اإلم��ام  متحف  يف  القديمة 

لعرضها كمقتنى أثري وتأرخيي.
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أضواء على تراث كربالء 

حتّدثنا يف اجلزء األّول من هذا املقال 
والذي نش���ر يف العدد السابق عن 
ع��دٍد من الفعاليات والنش��اطات  
والوطني��ة  والثقافي��ة  الديني��ة 
والعشائرية التي أقيمت يف مدينة 
كربالء  للمدة من س��نة 1960م إىل 
1963م والتي تنطوي عىل مواقف 

خالدة.

كربل اليم ..؟

اجلزء الثاني

• بقلم األديب هاشم الطريف

من ُعمِق التاريخ اإلنس��اين املتأرجح واملاثل عىل سطح 
الوجود  قطعٌة من جناِن اهلل، هي حمطُّ األنظار  ومرسى 
ت حمطاُت مرى القوافل   األخيل��ة وينبوع العيون،  جتلَّ
ُمنذ الِقَدم وارتقت األرواُح  بقدر تقرَّهبا من هذه البسيطة 
الت��ي اختارها اهلل أْن تكوَن بداية هناية الظلم  والطغيان 
وه��ذه س��عٌة ال يعلمه��ا إاّل اهلُل والراس��خون يف علمه، 
وهكذا معامل ختفى معامل إدراك قداس��تها لذوي العقول 
املحدودة، وال تدرك معانيها الس��امية إاّل بالرؤى  التي 
اهُتا روحًا نقية. وإّننا عندما نتحّدث عن مثل  حتم��ل طيَّ
ه��ذا الثر، ينبغي أْن ن��درَك  بالفعل ونحلل  ما نطق به 
أولياُء اهلل وأنبياؤه وعباُده الصاحلون عنها، عن أنموذج 
س��امئي أراد اهلُل � ج��ّل وع��ال �  أْن جيعله��ا رم��زًا خالدًا 
تس��عى إليها احل��واُس قبل األرج��ل، فكان��ت كربالُء 
مرضبًا للمثل األعىل  وأرضًا مقّدسًة لتضحيِة املقّدسني 

بني ترعها الطيبة.
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سوف نس��ّلُط الضوَء يف هذا اجلزء 
عىل عدٍد آخَر من هذه الفعاليات 
و النش��اطات: فبتاري��خ 6/10/ 
1959م انعق��دت يف مدينِة كربالء 
نشاطاٍت وفعالياٍت ثقافية عديدة 
العاملي��ني  للرس��امني  اس��تذكارًا 
الذي��ن ترشّف��ت أنامله��م  برس��م  
املراقد املقّدس��ة، ومها مرقد شهيد 

التوحيد احلس��ني وأخي��ه العباس 
واللوح��ات  الس��الم-  -عليه��ام 
��د أمهية  ي��ة الرتاثية التي جتسِّ الفّن
كربالء يف التاري��خ، حيث ُعقدت 
م��ت خالهلا  ُقدِّ جلس��اٌت عديدٌة 
دراس��اٌت وبحوٌث ورشوحاٌت عن 
تلك اللوحاِت الت��ي أهبرت فناين 
الع��امل  بتن��وع  أدياهن��م وبلداهنم؛ 

ألنَّ  تلك اللوح��اِت كانت حتمُل 
مضامنَي عديدًة وخاصة اللوحات 
التي رس��مت من قبل املستش�رق 
1851م،  ع��ام  نولدك��ه  األمل��اين 
والرحال��ة األملاين  كارس��تن نيبور، 
والرحال��ة أدي��ب املل��ك املراغ��ي  
1857م .كام ُعرضت ثامين لوحاٍت 
ية  من ثالث دول هي: إس��بانيا  فّن

لوحة فنية بريشة الرحالة روبرت كاليف ملرقد االمام احلسني عليه السالم
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ثالث لوحات، أس��رتاليا لوحتان، 
العربي��ة  لوح��ة  مجهوري��ة م��رص 
واحدة،  سوريا لوحة واحدة، فرنسا 
لوح��ة واح��دة، وقد ش��هدت هذه 
الفعاليات نش��اطًا نادرًا هو األّول 
من نوعه يف العراق، حيث ترشَّفت 
أنام��ل أكثر من مائ��ة خطاط ومن 
عش���ر دول هي: إس��بانيا، اهلند، 
اجلزائ��ر،  إندونيس��يا،  أس��رتاليا، 
م��رص  مجهوري��ة  األردن،  س��وريا، 
العربية، تونس، لبنان بكتابة أكثر 
م��ن مائ��ة عب��ارة وش��عار خاصة 
بنهض��ة اإلم��ام احلس��ني -علي��ه 
الس��الم-  حي��ث تناول��ت ه��ذه 
الش��عاراُت مواقَف اإلمام احلسني 
وكذل��ك  والبطولي��ة  اإلنس��انية 
إيثار س��ّيدنا أيب الفضل العباس-

ت هذه  عليه الس��الم - وق��د خطَّ
بط��ول)  ق��امش  الش��عارات ع��ىل 
300 ( مرت وهي املس��افة التي بني 

املرقدين املقدس��ني.
  ويف عام  1998م صدر  اجلزُء األّول 
م��ن تاريخ املراقد، ويف عام 2015 م 
ص��در اجل��زُء الثام��ن من��ه، وهذه 
األج��زاء الثامنية صادرة م��ن دائرة 
املعارف احلس��ينية، وقد تضّمنت 
الن��ادرة  املرتس��امت  م��ن  كث��ريًا 
والزخ��ارف  ��ة  الفنيَّ واللوح��ات 
ك��ام  عدي��دة،  ولق��رون  املتنوِّع��ة 
تضّمنت عدًدا من الس��ري الذاتية 

ملن نّفذوا تلك األعامل.
وبتاريخ 15/ 11/ 1960م ُعقدت 
يف ل��واء كرب��الء جلس��ات حوارية 
متخصصة يف املخطوطات النادرة 

وخاص��ة م��ا ُكت��ب منه��ا باخل��ط 
الك��ويف. وتع��ّد كربالء م��ن املدن 
اإلس��المية التي تتواجد فيها هذه 
املخطوط��ات، حي��ث توجد أكثر 
من مائة خمطوطة ن��ادرة يف خزائن 
املقدس��تني  احلس��ينية  العتبت��ني 
والعباس��ية، وكام نوقش��ت جرائم 
هنب وحرق املئات من املخطوطات 
الثمينة من قبل احلكومة العثامنية 
وخاصة  املخطوطات التي تتعلق 
-عليه��م  البي��ت  أه��ل  ب��رتاث 
الس��الم- وتّم الرتكيز عىل أحداث 
سنة 1842م بش��كل خاص،  وقد 
ذكرنا يف  العدد الس��ابق النش��اط 
الثق��ايف الذي انعق��د بتاريخ 28/ 
1961/5م والذي نوقشت خالله 
والكراهي��ة  العن��ف  أس��اليب 

مرقد االمام احلسني )عليه السالم( برحلة املس ستيفن
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ط من قبل العثامنيني  سنة  والتسلُّ
1842م. 

 و بتاريخ 9/ 12/ 1961م ش��هد 
لواُء كربالء محالت توعوية  صحية 
للتحذي��ر م��ن انتش��ار العوام��ل 
املس��ببة النتش��ار وب��اء الكول��ريا، 
وق��د أثبتت الفحوص��ات الطبية 
عدم تسجيل حاالت  إصابة هبذا 
الوب��اء يف ل��واء كربالء  للس��نوات 
1961م،   – 1960م  1959م- 
وهو دلي��ل عىل الثقاف��ة الصحية 
أثبت��ت نجاحه��ا  الت��ي  الكب��رية 
برغم كثرة الوافدي��ن هلذه املدينة، 
وقد انطلقت مح��الت توعوية من 

كربالء إىل مدن عراقية أخرى.  
و بتاري��خ 1962/3/14م عقدت 
زراعي��ة   ن��دوة  كرب��الء  ل��واء  يف 
االهت��امم  بكيفي��ة  متخصص��ة 
ب�الثروة الس��مكية يف لواء كربالء، 
وكان��ت الن��دوة هت��دف  إىل وضع 
خط��ة عمل بموجبها  يتم إنش��اء 
باس��تخدام   الس��مكية  امل��زارع 
التكنلوجيا احلديثة واالستفادة من 
اخلربات العاملية  املعمول هبا بدول 
عدي��ده  منه��ا: كندا، املكس��يك، 
يف  الس��مكية  امل��زارع  وخاص��ة  

نموذج��ًا  ُتع��دُّ  الت��ي  إس��بانيا 
رائع��ًا  إلنش��اء امل��زارع الس��مكية 
املتط��ورة وق��د نوقش��ت املؤّهالت 
الت��ي يمتلكه��ا ل��واء كرب��الء من 
مس��احات مائية كب��رية  يف بحرية 
الف��رات،  هن��ر  وكذل��ك  ال��رزازة  
حي��ث يعّدان  عامالن مش��جعان 
إلنش��اء املزارع باستخدام طريقتي 
الش��اطئية،  واألقفاص  البحريات 
عل��اًم أّن تربي��ة األس��امك يف ل��واء 

كربالء ال تكون عالية الكلفة.
وحتت ش��عار أيب طالب -رضوان 
اهلل علي��ه- فك��ر وتنوي��ر، انعق��د 
يف ل��واء كرب��الء  بتاري��خ 1/10/ 
األّول،  اإلس��المي  املؤمت��ر  1962م 
قدمت هب��ذا املؤمتر بحوث عديدة 
تناول��ت الس��رية العط��رة لش��يخ 
-رض��وان  طال��ب  أيب  املوحدي��ن 
اهلل تع��اىل عليه- وكذلك الس��نن 
التي كان يعمل هبا قبل اإلس��الم، 
وعندم��ا ج��اءت تعاليم اإلس��الم  
مل متسس��ها وحترِّمه��ا، ب��ل وافقت 
تعاليم��ه وكذلك دفاع��ه عن نبيِّ 
الرمحة حمّمد -صىّل اهلل عليه وآله- 
وقد شارك يف املؤمتر: الدكتور  جالل  
عبد الباس��ط الرفعة م��ن تونس، 

السيد إس��حاق وجدي الربزنجي 
األس��تاذ  الع��راق،  م��ن  املوس��وي 
نس��يم عبد الق��ادر حس��ام  محد 
الدين م��ن مجهورية مرص العربية، 
الدكتور هناد أمحد عبد الرمحن من 
تركي��ا. كام ح��رضت املؤمت��ر وفوٌد 
وشخصيات إس��المية من األزهر 
وش��خصيات علامئية من تونس، 
وأكثر من عرشين شخصيًة عربيًة 
م��ن اجلزائر واملغرب وس��وريا،  كام 
ح��رضه وفٌد من جامعة س��المنكا 
املؤمتر حضورًا  اإلس��بانية وش��هد 
كبريًا م��ن الش��خصيات العراقية 
العلمي��ة واألكاديمية وبمش��اركة 
األدب��اء  احت��اد  قب��ل   م��ن  كب��رية 

والكت��اب العراقي��ني.
لقد كانت كربالُء وما زالت موئاًل 
ومنائره��ا  قباهب��ا  توح��ي   ، للي��مِّ
املوّش��اة باإلبريز له باألمان الدائم، 
ليغ��دو س��فريًا للس��الم وعالم��ة 
فارقة يف س��امء كربالء وأرضها، فام 
من زائٍر هل��ذه املدينة املقّدس��ة إاّل 
والحظ عن كث��ب انتش��اره وقربه 
م��ن الزائرين، يوحي هل��م باألمان 

وبقداسة املكان.
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من تراث العزاء احلسيين

د سة تراٌث يتجدَّ يف كربالء املقدَّ

األطراف احُلسينّية

 متّيزت مدينُة كربالَء املقّدسة عن 
��ة يف إقامتها  ��ي امل��دن العراقي باق
ش��هر  يف  احلس��ينية  للش��عائر 
حمرّم احلرام وخصوص��اً يف الليايل 
العش���رة األوىل من الشهر، حيث 
تنطلق مواكب األطراف احلسينية 
مرورًا بش��وارع املدينة املقّدس��ة إىل 
الش�ريف ومنه  العبايس  الصحن 
إىل ما ب��ني احلرم��ني الرشيفني ثّم 
إىل الصحن احلس��يني الش�ريف، 
��ث يتم إقام��ة جمل��س العزاء  حي
)الّلط��م ( داخل الصحن، ويعتر 
��ي  املجل��س خت��ام الش��عائر الت

يقيمها الطرف يف تلك الليلة.

إعداد وحوار: عيل هاشم العاريض 
  عيل طالب املسعودي
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مت مدينُة كربالء  ومنذ القدم ُقسِّ
كل  حسينية(  اطراف  )سبعة  إىل 
من  ة  حملَّ أو  منطقة  يمثل  طرف 

حمالت املدينة القديمة وهي:
باب  امل��خ��ي��م، وط���رف  ط��رف   (
السالملة،  ب��اب  وط��رف  ال��ط��اق، 
باب  وطرف  بغداد،  باب  وطرف 
النجف،  ب��اب  وط���رف  اخل���ان، 
األطراف  وهذه  العباسية(  وطرف 
فاعٌل  وج��وٌد  و  وأث��ٌر  حضوٌر  هلا 
ال��ش��ع��ائ��ر  إق���ام���ة  وم��ت��م��ي��ز يف 
احل��س��ي��ن��ي��ة، ول��ك��لِّ ط���رف من 
يتم اختياره من  األطراف مسؤول 
الطرف،  ووجهاء  شخصيات  بني 
حيث يتوىّل املسؤول إدارة الطرف 
ووجهاء  شخصيات  مع  بالتعاون 
ال��ط��رف ك��وهن��م ق����ادة ال��ط��رف 
وامل��ؤس��س��ني ل��ه ول��دهي��م اخل��ربة 
وإحياء  ال��ع��زاء  جمالس  إقامة  يف 

الشعائر احلسينية.
األط��راف  من  املخيم  طرف  يعدُّ 
لوحدة  وكان  العريقة،  الكربالئية 
تراث  مركز  يف  واملتابعة  التنسيق 
وق��ادة  مسؤول  مع  لقاًء  كربالء 
عن  ليتحدثوا  الطرف  ووج��ه��اء 

العريق.  احلسيني  الطرف  ه��ذا 
السلامن  نعمة  فكان احلاج رياض 
مسؤول طرف املخيم هو أّول من 

التقيناه، فقال: 
ومازالت  املقّدسة  كربالء  كانت 
مدرسًة للشعائر احلسينية، حيث 
لذكر  بإحيائها  املدينة  هذه  متتاز 
السالم-  -عليهم  البيت  أه��ل 
احلسينية  للشعائر  وإق��ام��ت��ه��ا 
واملناسبات الدينية عن بقية املدن 
مقّدسة،  مدينة  كوهنا  العراقية، 
خمتلف  م��ن  ال��زائ��رون  يقصدها 
بقاع األرض عىل مدار السنة لزيارة 
الفضل  أيب  وأخيه  احلسني  اإلمام 
. ومن  السالم-  العباس -عليهام 
أي��ام  ه��ي  املناسبات  ه��ذه  أه��م 
العرشة األوىل من شهر حمرّم احلرام، 
استشهاد  ذك���رى  ع��اش��ور  وي���وم 
السالم-  -عليه  احلسني  اإلم��ام 
وأيام ما قبل العش�رين من صفر، 
ذكرى  صفر  من  العش�رين  ويوم 
-عليه  احلسني  اإلم��ام  أربعينية 
ال��ي��وم زي��ارة  ال��س��الم- ويف ه��ذا 
اإلم��ام  زي���ارة  تسمى  خمصوصة 
يوم  يف  السالم-  -عليه  احلسني 

األربعني.
كربالء  يف  احلسينية  وللشعائر 
املقّدسة عمٌر طويٌل  وتراٌث حافٌل 
يصل إىل قرابة القرنني من الزمن، 
الوقت  ذلك  منذ  تأّسست  وقد 
الشعائر،  هذه  تقود  التي  املواكب 
يف  احلسينية  املواكب  أه��م  وم��ن 
ع��زاء  موكب  ه��و  ك��رب��الء  مدينة 
طرف املخيم،  حيث يعد من أهم 
السبعة  واألطراف  املواكب  وأقدم 
البلوش،  ط��رف  ث��ّم  ك��رب��الء،  يف 
يف  جديدة  أط��راف  تأّسست  وقد 
)ط��رف  ه��ي:  املاضية  السنوات 
اجلمعية(  طرف  العباس،  مدينة 
يف  احلسينية  الشعائر  وتنحرص 

هذه األطراف.
يرجع تاريخ تأسيس طرف املخيم 
إىل ما يقارب القرن ونصف القرن 
ومن   ،) )160ع���ام  ال���  قرابة  أي 
مؤّسسني هذا الطرف الشيخ محد 
انتقلت  الذي  العوّيد  سليامن  بن 
ومنهم  أوالده  إىل  املوكب  رئاسة 
الذي  محد  احل��اج  سلامن  الشيخ 
بلدية  رئاسة  منصب  يشغل  كان 
الوقت،  ذلك  يف  املقّدسة  كربالء 
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أبناء  إىل  الرئاسة  انتقلت  وبعدها 
عبود  الشيخ  وهم  سلامن  الشيخ 
السلامن   محود  والشيخ  السلامن 
وحاليًا  السلامن،  نعمة  والشيخ 
نعمة  ري���اض  الشيخ  ث��ك��م  حم��دِّ
السلامن هو رئيس طرف املخيم، 
رئيس  منصب  أي��ض��ًا  ويشغل 
الشعائر واملواكب احلسينية  قسم 
احلسينية  املقّدستني  العتبتني  يف 

والعباسية ويف العراق والعامل.
باملخيم  املخيم  طرف  اسم  اقرتن 
أّنه  التاريخ  ذكر  الذي  احلسيني 
احلسني  اإلمام  خيام  نصب  موقع 
-عليهم  وأصحابه  بيته  وأه��ل 
ال���س���الم- أث��ن��اء ت��واج��ده��م يف 
الطف  واقعة  قبل  املقّدسة  كربالء 
املخيم  ه��ذا  بني  وق��د  وأثناءها. 
وشّيد يف زمن الوايل مدحت باشا، 
املخيم  مشهد  ب��ن��اء  قبل  لكن 
يطلق  املحّلة  كانت  احلسيني 
عليها اسم حمّلة آل عيسى نسبًة 
اىل عيسى بن زيد الشهيد حفيد 
وقد  السالم  عليه  السجاد  االمام 
آواخر  اىل  االس��م  هبذا  احتفظت 

القرن الثالث عرش اهلجري.
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األطراف)تكية(  من  طرف  ولكل 
هي رمز له، ومركز لتجمع أعضاء 
ال��ط��رف، وحم��ط��ة إس��رتاح��ة هلم، 
احلسينية  الشعائر  فيها  وتقام 
تفاسري  وهنالك  العزاء  وجمالس 
رمز  إهّنا  منها  التكية  عن  أخرى 
-عليه  احلسني  اإلم��ام  الستقبال 

السالم -. 
املخيم  ط��رف  تكية  موقع  ك��ان 
اإلم��ام  قبلة  ب��اب  س��وق  بداية  يف 
وبسبب  السالم-  -عليه  احلسني 
الش�ريف  احلسيني  احلرم  توسعة 
تكية  موقع  وانتقل  السوق  هدم 
القبلة  ب���اب  ج���وار  إىل  ط���رف 
ثّم  الش�ريف،  احلسيني  للصحن 
مقاباًل  وأصبح  التكية  موقع  نقل 
احلسيني  للصحن  القبلة  لباب 

الرشيف.
بقية  عن  املخيم  طرف  يميز  ما 
بنصب  الطرف  قيام  األطراف هو 
اإلم��ام  خيام  متثل  رم��زي��ة  خيام 
وأصحابه  بيته  وأه���ل  احل��س��ني 
العارش  يوم  يف  السالم-  -عليهم 
من حمرّم، وحرق هذه اخليام بالنار، 
هبا  يقوم  خاصة  وشعرية  بفعالية 

الطرف  شخصيات  من  جمموعة 
الستذكار اخليام التي أحرقت يوم 
عاشوراء، ومن خالل هذه الشعرية 
احلسني  اإلم��ام  مظلومية  تتبني 
-عليهم  وأصحابه  بيته  وأه��ل 
نسائهم  عىل  جرى  وما  السالم- 
من  واضطهاد  ظلم  من  وأطفاهلم 
يف  اهلل-  -لعنهم  أمّية  بني  قبل 
كام  احل��رام.  حمرم  من  العارش  يوم 
يف  الطرف  ع��زاء  موكب  ينطلق 
اليوم السابع عرش من حمرّم احلرام  

والذي يسمى عزاء سابع اإلمام.
أما )اهلودج( فهو اليشء الذي محل 
-عليه  احلسني  اإلم���ام  رأس  ب��ه 
الستقبال  ي��رم��ز   ك��ام  ال��س��الم- 
السالم-  -عليه  احلسني  اإلم��ام 
املقّدسة،  كربالء  إىل  قدومه  عند 
للعزاء،  القيادية  مركز  هو  ويعترب 
إذ يكون يف مقّدمة العزاء، وعملية 
يزن  ألّنه  بالسهلة؛  ليست  محله 
ويصل  كيلوغرام،   300 يقارب  ما 
 350 إىل  األحيان  بعض  يف  وزن��ه 
معني  شخص  ويقوم  كيلوغرام، 
كتفه،  ع��ىل  اهل���ودج  ه��ذا  بحمل 
ونحن عىل يقني أّن هناك تسديد 

احلسني- اإلمام  من  وبركات  إهلي 
ع��ل��ي��ه ال���س���الم- ش��م��ل��ت ه��ذا 
والقوة  الطاقة  وأعطته  الشخص 
فهناك  اهل���ودج،  حلمل  الكافية 
حلمل  اختيارهم  يتم  أشخاص 
اهلودج بالتناوب والسري به ملسافة 
أصحاب  وه��م  بقليلة،  ليست 
عملية  ألّن  املجال  هذا  يف  خربة 
محل اهلودج تتطلب توازنًا يف محل 

هذا الوزن الثقيل.
ويتميز موكب عزاء طرف املخيم 
بأّن رّداته ومستهاّلته التي يرددها 
الطرف  شخصيات  مسري  أثناء 
حتى  ال��ط��رف  مقر  م��ن  وشبابه 
احلسيني  الصحن  إىل  وصوهلم 
احلسينية  ب���ال���رّدات  ال��رشي��ف 

البحتة.
ت��وق��ف ن��ش��اط ه���ذا امل��وك��ب يف 
السلطة  كون  1974ميالدي  عام 
الزمنية  احلقبة  تلك  يف  احلاكمة 
الشعارات  جت��ريّ  أْن  تريد  كانت 
احلسينية لصاحلها وجتعلها بعيدة 
فامتنع  احلسينية،  القضية  عن 
بالعزاء  االن��ط��الق  ع��ن  ال��ط��رف 
ختالف  القضية  كون  احلسيني، 
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احلقيقي  والقيم واهلدف  األخالق 
عاد  وقد  الطرف.  هذا  لتأسيس 
احلسينية  الشعائر  ملامرسة  النور 
بعد  األطراف  وباقي  الطرف  هلذا 

عام  يف  الطاغية  حكم  سقوط 
2003 ميالدي.

خدموا  الذين  الشعراء  أبرز  ومن 
املرحوم  الشاعر  الطرف:  هذا  يف 

والشاعر  الس�ّراج،  حممد  الشيخ 
املرحوم الشيخ حسني فروخي، و 
أمري الشعراء الشاعر املرحوم احلاج 

كاظم املنظور الكربالئي. 
لطرف  ق��رأوا  الذين  الرواديد  أّم��ا 
توقف  قبل  العزاء  جمالس  املخّيم 
1974م  ع��ام  يف  ال��ط��رف  ن��ش��اط 
جاسم  احل����اج  امل���رح���وم  ف��ه��م: 
عبد  املرحوم  والرادود  الگلگاوي، 
املرحوم  وال��رادود  الرتمجان،  األمري 
عزيز  وال��رادود  الزغرّي،  محزة  احلاج 
2003م  عام  بعد  أّما  الگلگاوي. 
املرحوم  ال��رادود  للطرف:  قرأ  فقد 
وال��رادود  الكربالئي،  محزة  حمّمد 
السّيد محودي الكربالئي، والرادود 

حازم الكربالئي.
كام كان لنا حديثًا مع الشيخ  أمحد 

صليبي املنكويش الذي قال:
املخيم  ط���رف  ع����زاء  م��وك��ب   
بشخصياته وشبابه وأبنائه مكّون 
عريقة  كربالئية  عشائر  عدة  من 
وعشرية  املناكيش،  عشرية  ه��ي: 
الظوهير، وعشرية الرحيم، وعشرية 
الطرف  أبناء  وباقي  الكريشات، 

هم من عشائر خمتلفة. 
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كبري  عزاء  موكب  املخيم  ولطرف 
املحرّم  من  اخلامس  يوم  يف  خيرج 
التاسع، ويف الطرف  احلرام إىل يوم 
يف  متواجدة  زنجيل  مواكب  أيضًا 
للطرف،  تابعة  حسينية  هيئات 
وهناك تشابيه رمزية وشعائر يقوم 
الطرف  وأب��ن��اء  شخصيات  هب��ا 
لذكرى  وإحيائهم  مسريهتم  أثناء 
اإلم��ام  ال��ش��ه��داء  سيد  م��ص��اب 
ومن  ال��س��الم-،  -عليه  احلسني 
هي  الثابتة  الطرف  وخدمة  أعامل 
السابع  اليوم  يف  غداء  مأدبة  إقامة 
مقر  يف  سنة  ك��ل  يف  امل��ح��رّم  م��ن 

ديوان بيت آل كّمونة.
فحّدثنا  كمونة  عيل  الشيخ  أّم��ا 

قائاًل:
هنالك ارتباٌط وثيٌق بني آل كمونة 
كون  احلسينية،  الشعائر  بني  و 
بن  م��وس��ى  ب��ن  عيسى  الشيخ 
إبراهيم بن مراد آل كمونة األسدي 
قد استقرَّ يف احلائر احلسيني بعد 
اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء 
وقد  الوهابيني،  قبل  من  املقّدسة 
الكثري  بنزوح  العزاء  ه��ذا  تطّور 
احلائر  سكنت  التي  العشائر  من 

املناگيش،  عشرية  مثل  احلسيني 
وع��ش��رية  رح���ي���م،  آل  وع���ش���رية 
الظوهير،  وع��ش��رية  الكريشات، 
التطور  ورغم  سلامن.  آل  وعشرية 
والطرف  املنطقة  يف  حصل  الذي 
هو  ظل  كمونة  آل  دي��وان  أّن  إاّل 
ع��زاء  مل��وك��ب  االن��ط��الق  نقطة 
منطقة  ��ت  ض��مَّ وق���د  ال��ط��رف. 
املخيم كثريًا من العلامء والفضالء، 
وأذكر منهم آية اهلل العظمى السّيد 
حمسن احلكيم  � قّدس رسه � الذي 
كان يقيم جمالس الوعظ واإلرشاد 
والتوجيه يف ديوان آل كمونة، وآية 
� قدس  اهلل السّيد حمّمد الشريازي 
امل��دريس  السّيد  اهلل  وآي��ة   ،� رسه 
أيام  يف  التنسيق  يتّم  كان  حيث 
األج��الء  العلامء  مع  احل��رام  حم��رّم 
مدينة  يف  تواجدهم  الستغالل 
عاشوراء  أي��ام  يف  املقّدسة  كربالء 
إلقامة املجالس اإلرشادية وتوجيه 
تقام  والزال��ت  الديوان،  يف  الناس 
مستمرة  وستبقى  املجالس  هذه 
و  احلسينية  الشعائر  إق��ام��ة  يف 
-عليهم  البيت  أهل  ذكر  إحياء 

السالم-.
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حرف ومهن 

اختذ الكّواز من املواد األّولية البيئية وسيلة للقيام إلعداد 

واحلجر  والصوف  كالسعف  الشعبية  اليدوية  الصناعة 

وغريها وكان الطني أحدها وأمهها لكونه:

سهولة احلصول عليه وسهولة العمل به ونحن  أ . 

الصناعات  بأّن  جيدًا  نعلم  الصناعة  هذه  نستذكر  إذ 

حيث  املنقرضة  الصناعات  عداد  يف  أصبحت  الطينية 

والبالستيكية  املعدنية  احلديثة  األدوات  حملها  حّلت 

بثمن  األس��واق  يف  لتوفرها  احلصول  يسرية  وأصبحت 

بخس.

ومن مجلة األدوات الطينية:

التنور 2- احلباب 3- السدانة 4- اجلبّاب 5-   -1

امليدة   -9 املناصب   -8 الدوة   -7 املجرشة   -6 املجفة 

القدر   -13 مبخرة   -12 السبيل   -11 الطابك   -10

14- ماعون كيمر.

األوىل  امل��ادة  يعترب  ال��ذي  اخلبز  إع��داد  فيه  يتم  فالتنور 

والبصل  وامللح  للطحني  خمزن  السدانة  أّما  الغذاء،  يف 

حلفظ  فيستعمل  الچباب  أّم��ا  بأنواعها،  واحل��ب��وب 

املجفة فهي غطاء أريض ملختلف  الثمينة، وأما  األشياء 

األطعمة واألرشبة البيتية لتقيها من احلش�رات والدواب، 

من  قول  وأشهر  طويل،  حديث  معها  فلنا  املجرشة  أّما 

الشعر ظهرت فيه املجرشة هو مّما نسب للمرحوم عبود 

الكرخي:

ثانيًا،  وممارسٌة  أواًل  ذوٌق  الفنُّ 
وتراثنا وفّننا الشعبي وليد البيئة التي 
آنذاك  الناس  لسد حاجات  ابتكرته 
تؤثر  أصبحت  إليها  احلاجة  لكون 
وهكذا  العام  الفني  تكوينها  عىل 
لصناعتنا  العاّمة  اهليأة  تكونت 
والشخص  ونافعة.  بسيطة  الشعبية 
الصناعات  مهنة  يامرس  الذي 
الطينية يسمى )الكّواز( كام جاء يف 

إذا قىض األمر فاكر خلفه الكوزا البيت الذي ُيرضُب مثاًل: مت��وزا أدرك�����َت  إْن  ب��ت��م��وز  واح��ف��ل 

غارض الطرحييالكوَّاز والصناعات الطينية 
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����ت روح��������ي اع����ل����ه اجل�����رش ����ي ذب
��ة ��� ��� ��� س����اع����ة واك��������رس امل��ج��رش���

ي�����اذهي�����ا اجل������������رش  وادري 
���ه���ا ���ي ���� ���� ���� ���� وان������ع������ل أب��������و راع����

وهي  )اجلرش(  بعملية  اإلرساع  هي  املجرشة  ووظيفة 
العملية التي تؤدهيا هذه األداة ومعناها فرز قرشة األرز 

عن البذور.
وأّما  الشاي،  وإعداد  النار  حلفظ  فتستخدم  الدّوة  وأّما 
امليدة  أّما  النار،  عىل  القدور  لرفع  تستعمل  املناصب 
الغالل،  لطحن  تستخدم  التي  الرّحة  عليها  فتوضع 
الطابك(  )خبز  املسمى  اخلبز  لعمل  يستعمل  والطابگ 
إناء صغري  واملبخرة  للتدخني،  الغليون  السبيل وهو  أّما 
إلظهار  إحراقه  لغرض  احلرمل  أو  البخور  فيه  يوضع 

رائحته الزكية.
خمتلف  يف  فيستعمل  يسّمى  كام  )اجلدر(  أو  القدر  أّما 
فيام  األطعمة.  وحفظ  والغيل  كالطبخ  البيتية  الشؤون 
يف  لبيعها  فيه  القشطة  لوضع  الكيمر  ماعون  يستخدم 

األسواق من قبل بائعات القشطة.
 أّما احلباب ومفردها )احلب( فهو إناء كبري نسبيًا مصنوع 
من الفخار فيه مسامات كثرية لتربيد املاء ورشبه يستخدم 
وأمهيته  مركزه  للحب  كان  لقد  الصيف.  عادة يف فصل 
إليه،  املّاسة  للحاجة  فقط  ليس  البيت  ولوازم  أثاث  بني 
ه قطعة فنية يفخر بوجودها يف البيت، كان  بل أيضًا بعدِّ
احلب يوضع يف ركن من أركان صحن البيت أو يف املجاز 
ومطرز  مزركش  رقيق  بقامش  يغطى  وكان  مدخله  عند 

بالنِمنِم أحيانًا.

تعدُّ من  تزينها  التي  احلباب والزخارف  إنَّ صناعة هذه 
أمجل وأرقى الصناعات التي عرفها العراق منذ العصور 

اإلسالمية األوىل وحتى القرن الرابع عرش اهلجري.
لقد حصلت مديرية اآلثار العامة عىل جمموعة كبرية من 
كام  ومتاحفها  خمازهنا  اليوم  حتتضنها  وأجزائها  احلباب 
العاملية  املتاحف  بعض  يف  احلباب  هذه  من  آحاد  توجد 
اللوفر  ومتحف  الربيطاين  واملتحف  برلني  متحف  مثل 

يف باريس.
من  األعىل  اجلزء  حتزم  كتابية  أرشطة  ظهور  وشاهدنا 
البدن تتضمن عبارات دعائية وتربيكات لصاحب احلب 

كتبت مجيعها بخط الثلث ومن هذه الكتابات:
السامل لصاحبه  والعمر  الشامل  الدائم واإلقبال  العز   ((

))
بخط  كتابة  األسلوب  هلذا  الزخرفية  العنارص  بني  ومن 
الثلث أيضًا لبيتني من الشعر أسفلها حقل دائري يضم 
كلمتني باخلط الكويف مها ) العز الدائم ( أما البيتان فهام:

أنا ح����������������ب املاء يف شفاء ورواء للوارد الضمآن
نلت هذا عند الكرام بصربي يوم القيت يف لظى النريان

العناية  هبا  يعَن  مل  احلباب  وصناعة  احلني  ذلك  ومنذ 
تها اجلميلة لتقترص عىل غرض  الالئقة فراحت تنتزع حلَّ
نفعي هو استخدامها لش�رب املاء فقط، هذا ما لزم بيانه 

والعز الدائم والعمر السامل للجميع.

غارض الطرحيي
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احلّطاب .. ِحَريفٌّ من األمس
• عالء حسني امحد آل طعمة

 ش��هدت مدينة كربالء العديد من احلرف التي مارسها األهايل منذ قديم الزمان وعّدت شاهدًا عىل
 تارخيها وتراثها، دخل قس��ٌم منها يف حياهتم اليومية حيث استعان هبا األهايل لكسب قوهتم وسدِّ
 احتي��اج الناس هل��ا، لذلك حرصوا عىل االهتامم هب��ا وتعليمها ألبنائهم لغ��رض ديمومتها ونقلها
اب وه��ي قطع األغصان وفروع األش��جار اجلاّفة  م��ن جي��ل إىل آخر؛ ومن هذه احل��رف حرفة احلطَّ
ة اليومي��ة، لذا كان  الس��تخدامها وق��ودًا للحص��ول عىل طاقة حرارّية تس��تخدم يف األع��امل املنزلّي

.الشخص الذي يقطع وجيّفف األخشاب ُيطلق عليه اسم احلّطاب
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فقد كانت األرسة الكربالئية جتتمع 
ح��ول موقد احلطب " املنقلة " وهي 
وع��اء مع��دين يوض��ع في��ه اجلم��ر، 
ويس��تخدم إلبق��اء القهوة والش��اي 
س��اخنني دائ��امً، ك��ام تس��تخدم يف 
التدفئة ملواجهة برد الشتاء القارس، 
احلاّمم��ات  يف  احلط��ب  ويس��تخدم 
العامة لتس��خني املاء حيث ُتشعل 
)الكورة( حتت أرضية احلاّمم، ومل يكن 
األطف��ال بعيدين عن هذه احلرفة إْذ 
كان��وا جيمع��ون احلطب يف مواس��م 
األعي��اد إلش��عاله ابتهاًج��ا وفرح��ًا 
هبذه املناس��بة، ول��رضورة احلطب يف 
فصل الش��تاء حرص أه��ايل املدينة 
عىل رشائه وختزينه يف فصل الصيف 

لالستفادة من تدين سعره.
لق��د كان احلطب يدخ��ل يف أغلب 

إنض��اج  الس��يام  املنزلي��ة،  األع��امل 
اخلبز وطهي الطع��ام وصنع القهوة 
والشاي، كام يستخدمه احلّدادون يف 
صهر وتليني احلديد وغري ذلك من 

االستخدامات.
جيمع��ون  املدين��ة  أه��ايل  كان 
احلطب م��ن البس��اتني القريبة من 
املدين��ة حي��ث يتم قطع األش��جار 
بالطرب)الفأس( أو املنشار أو سكينة 
النخيل)سكينة التكريب( ثم حيمل 
ع��ىل األكت��اف أو بعرب��ات جتره��ا 
اخلي��ول، ويت��م تقس��يمه بعد ذلك 
عىل أقس��ام عديدة لكل قسم منها 
تسمية خاصة، القسم األول ويطلق 
عليه تس��مية )زنود( وهو عبارة عن 
أغصان األشجار املجّردة من األوراق 
وتس��تخدم لزي��ادة اش��تعال الن��ار، 

والقس��م الثاين)ش��يلة( وهو مؤلف 
م��ن أغصان األش��جار م��ع أوراقها 
وإنض��اج  الطه��ي  يف  وتس��تخدم 
اخلبز، أما القس��م الثال��ث فيتألف 
من جذوع األش��جار، وتس��مى كل 
قطعة من اجلذع )َقّصة( واالستخدام 
األساس )للَقّصات( يكون يف مدافئ 
احلط��ب، وتس��تخدم معه��ا أحيانًا 
قط��ع صغرية م��ن احلطب تس��مى 

)ِعْلگة( يكون اشتعاهلا أرسع.
مرحل��ة  ت��أيت  احلط��ب  بع��د مج��ع 
تقطيعه وكانت هذه العملية ش��اقة 
اب  جدًا ومستمرة حيث يقوم احلطَّ
بجمع احلطب وتقطيعه يف كل يوم 
ليبيع��ه ويؤمن بثمنه ق��وت عياله، 
فق��د كان احلط��ب يب��اع يف الطرق 
واملم��رات، ك��ام كان��ت هن��اك حمال 

لبيع احلطب تسمى )الشّواكة(. 
لقد كانت ه��ذه احلرفة تتداخل مع 
احلرف األخ��رى فدخلت يف صميم 
األرسة الكربالئي��ة وترك��ت بصم��ة 
ظل��ت ح��ارضة يف ذاك��رة املدينة إىل 
اآلن وحكاي��ة من حكاي��ات الرتاث 
الش��عبي الكربالئ��ي ال��ذي غيبته 

األزمنة عىل مر ِّ العصور والدهور. 

صورة متثل كيفية تقطيع اخلشب
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عادات وتقاليد

تقاليُدنا املوروثة

• عيل العگايب

شديٌد  تأثرٌي  هلا  ما  جمتمٍع  يف  املوروثُة  التقاليُد  و  العاداُت   
صغرهم  يف  األبناء  عليه  يرتّبى  فام  املجتمع،  هذا  حياِة  مسريِة  عىل 
يرتّسخ يف كرهم، ومما الشّك فيه أنَّ جمتمعنا يامرس بعض العادات 
أهّنا تتفاوت يف  إاّل  التي مازالت تنقل من جيٍل إىل آخر،  والتقاليد 
هنا عن  ولنتحّدث  مدينة وأخرى،  وبني  وأخرى  بيئٍة  بني  الظهور 
بعض العادات والتقاليد املنترشة يف مدينة كربالء، حيث تبدو هذه 
التقاليد واضحة وجلّية يف هذه املدينة املقّدسة، والتي تأخذ بعضها 

كفاٍل يسٍء أو التقاء رش احلسود .. 
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والبابليون  السومريون  ك��ان  فقد 
وال���ك���ل���دان���ي���ون واآلش����وري����ون 
كعلم  ع��ل��وم��ه��م  ن����درس  ال���ذي���ن 
األن��ث��روب��ول��وج��ي )ع��ل��م اإلن��س��ان 
وم��ع��ت��ق��دات��ه ال��ق��دي��م��ة( أص��ح��اب 
فحضارتنا  ل��ذا  متطورة،  ح��ض��ارة 
واملعارف،  بالعلوم  وزاخ��رة   غنية 
متاحف  متأ  التي  الطينية  قم  الرُّ وما 
الغرب إاّل نتاج عقول هؤالء العظامء 
ن����وا خ��الص��ة خ��رباهت��م،  ال��ذي��ن دوَّ
وسنبنّي هنا بعضًا من معتقداتنا التي 
الزالت جارية حتى الوقت احلارض، 
صحيحة،  معتقدات  كانت  وس��واء 
حقائق  إىل  تستند  ال  خرافات  أهّنا  أم 
من  م��وروث  النهاية  يف  فهي  علمية 
من  ب��أس  وال  شعوبنا  م��وروث��ات 
االطالع عليها من باب العلم باليشء 
عىل الرغم من أنَّ فيها صفات محيدة، 
كام أهّنا تبقى ذكريات من زمن ربام مل 

يكن بعضنا شاهدًا عليه. 
من  قطعة  هي  عيون  سبع  أم  تعليق 
ثامنية  أو  سداسية  اجلبس)البورگ( 
فتحات  سبع  فيها  تصنع  الشكل، 
باللون  وُت��ط��ىل  )ع��ي��ون(  ص��غ��رية 
أو  ال��دار  باب  أعىل  تعّلق  األزرق، 
واحلسد  ال��ع��ني  تبعد  ك��ي  احل��ائ��ط 
العادات  ومن  ال��دار،  أصحاب  عن 
يف  مت��ارس  زال��ت  ما  التي  والتقاليد 
السجارة  يدخن  االبن ال  أنَّ  جمتمعنا 

الولد  كان  لو  حتى  وال��ده  بحضور 
ال  أّن��ه  ك��ام  أوالد،  ول��دي��ه  متزوجًا 
احرتاًما  األكرب  أخيه  بحضور  يدخن 
عىل  )رجاًل  يضع  ال  كام  له  وتبجياًل 
رجل( أثناء اجللوس يف جملس جيمعه 
هو  ينهض  و  سنًا،  منه  أكرب  هو  بمن 
رجل  دخول  عند  احلارضين  ومجيع 
ربُّ  خرج  إذا  أّم��ا  سنًا،  منهم  أكرب 
األرسة للعمل فإّن والدته أو زوجته 
ُتلقي خلفه املاء اعتقادًا بأنَّ ذلك يفيد 

بالرزق وعودته بسالم. 
احلذر من قطع السدرة )شجرة النبق( 
بالرضر  سيعود  قطعها  أو  قتلها  فإّن 
عىل أحد أفراد األرسة، وإن أراد أحٌد 
شخصًا  جيعل  أن  فاألفضل  قطعها 
نيابة عنه، واألفضل  آخر يفعل ذلك 
يضحي  أن  برشط  )سّيدًا(  يكون  أن 
ساقها  أو  جذعها  عىل  دمًا  جيري  أو 
ذلك  أّن  ونعتقد  تعاىل.  اهلل  إىل  قربة 
األشجار  من  السدرة  كون  إىل  يعود 
كثرية  أحاديث  وردت  وقد  املباركة، 
يف  السالم-  البيت-عليهم  أهل  عن 

ثمرها وأوراقها. 
العني  رفيف األجفان أو حترك جفن 
واالعتقاد  م���ّرات،  ع��دة  العلوي 
بشارة  العني  جفن  حتّرك  أنَّ  السائد 
أي��ام  ل��ع��دة  ب��ق��دوم شخص غ��ائ��ب 
أنَّ  فباعتقادهم   ، سفر  أو  عمل  يف 
الرؤيا، و غالبًا  أداة  العني تعلم ألهّنا 

إلبطال  اجلفن  عىل  قّشه  توضع  ما 
الرفيف.    

خبز  قطعة  أح��ده��م  وج��د  إذا  أّم��ا   
بقدمه  يطؤها  ال  فإّنه  األرض  عىل 
يف  يضعها  ثّم  ويقبِّلها  يلتقطها  بل 
كام  منه  بالقرب  أو  احلائط(  )فتحة 
كلَّ  األرض  من  يلتقطون  الناس  أّن 
ثقب  يف  يضعوهنا  و  مكتوبة  ورق��ة 
يرموهنا يف هنر جاٍر خشية  أو  احلائط 
ومن  اجل��الل��ة،  لفظ  فيها  يكون  أن 
أيضا ال جيوز كنس  املوروثة  التقاليد 
فناء الدار وقت غروب الشمس كي 

ال تزول النعمة.
عائلة  بجوار  عائلة  سكنت  إذا  أّم��ا 
تكريم  اجل��ريان  واجب  فمن  أخرى 
فحواه  )خبز(  بإرسال  اجلديد  اجلار 
بيت  من  سيكون  الغد  يوم  غداء  أّن 
والتقاليد  العادات  من  وهذه  فالن، 
للعائلة  الفرصة  تتيح  التي  اللطيفة 
البيت  وترتيب  تنظيف  يف  اجلديدة 
العوائل  بعض   إّن  حتى   ، اجلديد 
أكثر  أو  أسبوع  ة  مل��دّ تبقى  اجلديدة 
تكّفل  وقد  النار  عىل  ق��درًا  تضع  ال 

اجلريان بذلك.
العادات  من  الكثري  الكثري  وهناك 
والتقاليد املوروثة من شعوبنا القديمة 
زال بعضها وبقي البعض اآلخر منها 
تنقل من جيل إىل آخر، سنذكرها يف 

األعداد القادمة بعونه تعاىل.



بقلم : عبد الرضا حسني هيجل

َم جمَد اهتامماته، فيشمُخ خُمتااًل يف رحاب  يزهو اإلنساُن بحياته، فمنهم من يرتقي سلَّ

عنفوانه، ومنهم من يبقى عالقًا عىل درب الرَّتابة يراوح يف مكانه وال يصل ملبتغاه، وبني 

ق ومن يتعثر فاهلل سبحانه وتعاىل يقهره  هذا وذاك تسري حياته رغم املصاعب، ومن يتألَّ

بام قهر به عباده، ويبدأ فصٌل جديٌد لذويه واصدقائه يف مراسيم خاصة متيزت هبا بعض 

الشعوب، فمنها ما حيرق، ومنها ما يرمى يف البحر، ومنها مايدفن يف باطن األرض، أو 

ة وسيلة للتقرب لآلهلة، عىل اختالف األديان بعد اجراءات ختتلف من مكاٍن آلخر. أيَّ
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عادات وتقاليد

تقاليد ومراسيم 
دفن األموات يف مدينة كربالء املقّدسة



 وقد متيزت مدينة كربالء املقدس��ة 
بمراسيم خاصة منذ زمن امتدَّ من 
ع يتكيف  امل��ايض إىل اآلن، وبتن��وّ
م��ع التط��ور يف ذهني��ة املجتم��ع، 
فبعد قراءة دعاء العديلة التي تبعد 
الوس��اوس عن املحترض، وسورة 
ي��س ليتوج��ه هلل س��بحانه وتعاىل، 
ومن الع��ادة أْن هيتمَّ ب��ه أحُد كبار 
السن،  ثم تفيض الروح إىل بارئها، 
فيهت��م أح��د األق��ارب باإلع��الم 
وذل��ك بوضع الس��جاد )املدات( 
أمام ال��دار جللوس املش��يِّعني، ثم 
حيم��ل املت��وّف بنع��ش خاص 
يرف��ع  أن  بع��د  )التاب��وت( 
وخيفض ثالث مرات، ويتَّجه 
��م  املوك��ب إىل  مغتس��ل املخيَّ
أو مغتس��ل العلقم��ي، وهناك 
جتري تقاليٌد خاصة بالتغسيل، 
منه��ا التحنيط ووض��ع الرُبدة 
والكفن املكتوب عليه س��ورة 
يس، وتوض��ع جريدتان حتت 
إبط املتوّف كتبت عليهام بعض 
األدعي��ة، وتوض��ع معه الرتبة 
الطينية،  واملس��بحة  احلسينية، 

ويف بع��ض احل��االت توض��ع معه 
أو  الش��عر،  م��ن  أعامل��ه  بع��ض 
املؤلفات، أو ش��هادة من عدد من 
املؤمن��ني بتزكيته، وإذا كان مرجعًا 
أو جمتهدًا أو ش��يخًا لعش��رية ترفع 
الس��وداء، وتت��م عملية  الراي��ات 
التش��ييع بزيارة اإلمام احلس��ني ثم 
أخيه أيب الفض��ل العباس -عليهام 
السالم-  وتصيل عليه جمموعة من 
املؤمن��ني، ثم يت��م التوديع، ويبقى 
ذوو املت��وّف للذه��اب إىل املقربة، 
وتوزع الشكريات عىل احلارضين، 
ألداء  بالرج��اء  املن��ادي  وين��ادي 
صالة الوحش��ة اعتق��ادًا بأهنا تقي 
املت��وّف ضغطة الق��رب، ويدفن بعد 
��ن، وه��ذه التقاليد الزالت  أْن يلقَّ
باقية حل��د اآلن. أما النس��اء فلهن 
اندثرت  تقاليده��ن اخلاصة منه��ا 

ومنها باقية، وهي كام ييل:
وهلا  التمر(  )ح���الوة  عمل   -1
تكون  أن  منها  خ��اص��ة  رشوط 
تبقى  (وأْن  احلر)احليواين  بالدهن 
منهنَّ  اعتقادًا  احل��الوة  مع  النواة 
القرب،  تنري  شموعًا  ستكون  بأهنا 
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ع قبل غروب الشمس مع  وأْن توزَّ
من  ُتعد  وأن  صغرية،  خبز  قطعة 
قبل امرأة ليست من ذوي املتوّف.

اجل��ريان  من  جمموعة  تنربي   -2
إلع����داد وط��ب��خ وج��ب��ة ال��غ��داء 

للمشّيعني.
النساء   املتوّف من  3- تتهيأ عائلة   
يشرتكن  وال  املعزيات،  الستقبال 

بأيِّ عمل آخر.
 4- ُتستقدم )امللة( وهي من تقرأ 
التعزية، وكلُّ عائلة هلا ملة خاصة 
هبا، وال يمكن االستغناء عنها إاّل 

بعد اعتذارها لسبب مهم جدًا.
م��ك��ان  يف  ش��م��ع��ة  ت��وض��ع   -5
وقد  الصباح،  حتى  وتوقد  املتوّف 
بمصباح  اليوم  عنها  استعيض 

كهربائي. 
6- ويف صباح اليوم التايل يذهب 
املتوّف  ذوي  من  النساء  من  عدد 
إىل املقربة )ملصابحة( املتوّف، ويتم 
فيه  تقرأ  مصغر  قرآين  حمفل  هناك 
سورة يس، ويرش املاء عىل القرب، 
بعد  والبخور،  الشموع  وتوقد 

قامش  قطعة  القرب  عىل  توضع  أن 
بيضاء يف مشهد حزين ويتم توديع 

املتويف والعودة.
7-  يف اليوم السابع ويوم األربعني 
)احل���الوة(  ت���وزع  السنة  وي���وم 
احلنطة  دق��ي��ق  م��ن  إم��ا  وُت��ص��ن��ع 
أو  والسكر،  والدهن  )القمح( 
والسكر،  وال��ده��ن  احلليب  من 
واح��دة  )ك��امچ��ة  عليها  وت��وض��ع 
أن��واع  أح��د  هو  وال��ك��امچ  كبرية( 
بقليل  وحمىّل  ملح  بدون  الصمون 
التقليد إعالمي  من السكر، وهذا 
أربعني  أو  أسبوع،  م��رور  ملعرفة 

يومًا، أو سنة عىل الوفاة.
8-  وهناك عادة جارية ومتوارثة 
وذلك بإعداد )الكليجة( وهي نوع 
من الكعك يصنع من دقيق القمح 
داخلها  حيشى  احل���ر،  وال��ده��ن 
السمسم  أو  السكر،  و  ب��اجل��وز 
والسكر، أو التمر والدهن، وذلك 
بعملها قبل يوم 27 رجب وتوزع 
يصل  لكي  سنوات،   7 وملدة  فيه 
عند  للميت  الفاحتة  سورة  ثواب 

تناوهلا.
النساء  عند  العادُة  جرت  كام   -9
أيام  ثالثة  مدة  ال��دار  كنس  بعدم 
لكي ال يموت أحد أفراد األرسة، 
غري  من  ام��رأة  باملهمة   تقوم  وأن 

ذوي املتوّف. 
فهي  الرجال  تقاليد  خيص  ما  أما 

كام ييل:
إىل  يتوجهون  ال��دف��ن  بعد   -1
املعروفة،  الكبرية  املقاهي  أح��د 
املرحوم  مقهى  شيوعًا:  وأكثرها 
ساحة  مقهى  أو  حبيب،  ح��اج 
املرحوم احلاج  أو مقهى  البلوش، 
سوق  مقهى  أو  الص�ّراف،  عبد 
احلسني-عليه  اإلم��ام  قبلة  ب��اب 
إقامة  بشان  للتداول  ال��س��الم- 
النظر  يلفت  ومّما  الفاحتة.  جملس 
البن  يتقدم  احلارضين  بعض  أنَّ 
املال  من  مبلغًا  له  م  فيقدِّ املتوّف 
قرضًا حلني التمكن، ولكنه يرفض 
يكفي  ما  لديه  بأن  اجلميع  وخيرب 
من املال، وهذه عادة حَسنة تؤكد 
يدفع  من  ومنهم  األصالة،  عمق 
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مصاريف املقهى بداًل عنه. 
 2- الذهاب إىل دار املتوّف لتناول 
إلقامة  واإلع���داد  ال��غ��داء  طعام 
جملس الفاحتة أو الرتحيم، والفرق 
يقام  الفاحتة  جملس  أن  هو  بينهام 
ة رسادق��ات،  ال��دار وحتت ع��دَّ يف 
يمتد  وقد  يوميًا  الذبائح  وتنحر 
لسبعة أيام تتخللها العراضة، وهم 
جمموعة من محلة السالح وعدد من 
يلقي  الذي  املهوال هو   ( املهاويل 
يف  املجلس  يقام  أو  األه��ازي��ج( 
القهوة  فيه  وتوزع  القريب  اجلامع 
والسكائر، ويف اليوم الثالث تعّطر 
وهو  ال��ورد  ب��امء  احلضور  أي��ادي 
اخلتام،  يوم  بأنه  للحضور  إعالم 
أو  يوميًا،  حسيني  جملس  ويقام 
يف  بمجلس  امل��ت��ويّف  أه��ل  يكتفي 
فيقام  الرتحيم  أما  األخري،  اليوم 
-عليه  احلسني  اإلم��ام  صحن  يف 
السجاد  فرش  به  ويتم  السالم- 
ع���ىل ش��ك��ل م���رب���ع، وت��وض��ع 
وسائل  من  وه��ي  )اللوكسات( 
القرآن  ويقرأ  النفطية،  اإلن���ارة 
احلارضين  عىل  وت��وزع  الكريم، 

وهذا  الكريم.  القرآن  من  أجزاء 
التقليد قد اندثر اليوم، وقد يضطر 
الرتحيم داخل  املتوّف إلقامة  ذوو 

الدار نتيجة لضعف احلالة املادية.
3 - جرت العادة يف آخر ليلة من 
الرتحيم  أو  الفاحتة  جملس  ليايل 
واجل��ريان  األق���ارب  اصطحاب 
والذهاب  املتويف  البن  واملعارف 
املحل  فتح  ليتم  والده  حمل  إىل  به 
إيذانًا  إغالقه  ثم  ساعة  ربع  ملدة 
مصدر  فهو  بالعمل،  باالستمرار 

دخل العائلة.
عىل  يومًا  أربعني  م��رور  عند   -4
ليصل  عامة،  وليمة  تقام  الوفاة 
وسيلة  وه��ي  امل��ت��وّف،  إىل  ثواهبا 
وقد  الفاحتة  س��ورة  ق��راءة  لتكرار 
تقام الوليمة عند مرور سنة فقط، 

وقد تكون يف املوعدين.
5- ومن التقاليد االنسانية تسليم 
االبن الكبري )الواجب( وهو مبلغ 
من املال يساهم يف رفع الثقل عن 
يؤكد  مم��ا  امل��ت��ويف،  ذوي  ك��واه��ل 
املتعطش  الكربالئي  مبدأّية  عىل 

للتكافل اإلجتامعي. 

عىل  يومًا  أربعني  مرور  وعند   -6
الوفاة يتوجه ذوو الفقيد من رجال 
قطعة  وتوضع  املقربة   إىل  ونساء 
وتوقد  القرب،  عىل  بيضاء  ق��امش 
جملس  ويقام  والبخور  الشموع 
هناك،  يس  سورة  وق��راءة  تأبيني 
والشكريات  احللويات  وت��وزع 
و  والعصائر،  الفاكهة  وأكياس 
يغادرون  ثم  القرب،  املاء عىل  يرش 
موقدة  والبخور  الشموع  وتبقى 
هناك، ويعاد هذا التقليد بعد مرور 

سنة عىل الوفاة. 
بجمع  االقارب   أحد  ع  يتطوَّ  -7
عند  به،  واملتعلقني  املتويف  ذوي 
شعر  لتخفيف  احل��الق��ني  أح���د 
األذق��ان، إلزال��ة ميزة احل��زن، ثم 
أما  الزيان(  )غده  وليمة  هلم  يعد 
)صابونة  بيت  لكل  فتوزع  النساء 

رقي( ومنديل )خاويل(.
يؤدهيا  األم��وات  دف��ن  تقاليد  إن 
أهايل كربالء املقدسة بنّية القربة هلل 
لوجهه  وخالصة  وتعاىل  سبحانه 

الكريم
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بني االمس واليوم

شارع قبلة اإلمام احلسيني -عليه السالم-

شارع قبلة االمام احلسني عليه السالم يف ثالثينيات القرن املايض

صورة حديثة لشارع قبلة االمام احلسني عليه السالم سنة 2017م
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باب قبلة االمام احلسني عليه السالم سنة 2017م

باب قبلة االمام احلسني عليه السالم عام 1919م



س��بق وإن رفعن��ا إل��ى مقامكم 
العال��ي تفصي��ل  ما ح��دث في 
وقت سابق من انتشار الطاعون 
بداخ��ل بغ��داد ، وتس��ّلط اب��ن 
س��عود على َقَصبة وضريح سيد 
الش��هداء، وع��ن قيام��ه بالقت��ل 
والنهب والسلب، وعن مسارعة 
مس��اعدنا في التوج��ه نحو تلك 
الخ��وارج  ومغ��ادرة  القصب��ة 
إليه��م وتمكنهم  قب��ل وصول��ه 
م��ن اإلفالت، وإقامة مس��اعدنا 
هن��اك للعمل على إع��ادة األمن 
األهالي  قل��وب  إلى  والطمأنينة 
هن��اك وإع��ادة إص��الح وتعمير 
القلق  وأن  المش��ّرفة،  األماك��ن 
باق من إعادة الخ��وارج الكّرة، 

الس��ير  المتع��ّذر  م��ن  كان  وإذا 
إليه��م من ه��ذه الجه��ة فإّنه من 
الممكن تعيين مق��دار كاف من 
العس��اكر من ه��ذه الجهة لس��د 
الس��بل عليه��م، وتعيي��ن مقدار 
كبي��ر م��ن العس��اكر م��ن جه��ة 
إلى  الحرمين وإرسالهم، ونظرًا 
أهمي��ة تل��ك األماكن المش��ّرفة 
ل��دى أهال��ي إي��ران فق��د رفعوا 
إلى ش��اه إيران طلبهم المغرض 
بإع��ادة إعم��ار تل��ك األماكن ، 
فأرس��ل يقول بأّنه شعر بالحزن 
واألسف الش��ديدين لما حدث 
للبلدة المذك��ورة، وإّن اإلهمال 
وع��دم المباالة ق��د تجعل إيران 
تقوم بعملية تأديٍب للُجناة، وقد 

اتخذن��ا كاف��ة التدابي��ر الالزم��ة 
م��ن جهتن��ا، كم��ا بيّنا له��م بأّننا 
اس��تمرار  عل��ى  حريص��ون 
بينن��ا  الصداق��ة والس��الم فيم��ا 
وبي��ن أهالي إي��ران، ولكن يبدو 
م��ن تلميحاته��م أّنه��م يريدون 
اجتي��از المنطق��ة واحتالل تلك 
المناط��ق، وب��دأ بحش��د قوات��ه 
وم��ن  خراس��ان.  جه��ات  ف��ي 
وس��د  التدابي��ر  الض���روري 
والق��ال  القي��ل  أم��ام  األب��واب 
رس��الته،  عل��ى  الج��واب  ف��ي 
وإص��الح األماك��ن المقّدس��ة، 
واالطمئن��ان  األم��ن  وإع��ادة 
إل��ى األهال��ي. والمأم��ول قطع 
عرف فس��اد الخارج��ي دون أْن 

7رقم الوثيقة يف مركز تراث كربالء

HAT.93 /3797-Fرقم الوثيقة يف األرشيف العثامين

18 ربيع الثاني سنة 1213ه�تاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة املعروضة من الوثيقة

خالصة الوثيقة
 صورة التقرير الذي سبق وأن أرسله وايل بغداد املتوف سليامن

باشا إىل مقر السلطنة
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نكلِّف ط��رف موالنا الس��لطان 
والمفه��وم  تكالي��ف.  بأّي��ة 
من ش��قٍّ م��ن رس��الته تل��ك أّنه 
لحماية  تعيي��ن عس��اكر  يعرض 
تل��ك األماك��ن عل��ى أْن تكون 
علي��ه. وكان ردي  مصروفاته��ا 
علي��ه بأّن ذلك يحت��اج إلى أخٍذ 
َوَردٍّ من طرف الس��لطنة السنية. 

يعن��ي  ال  ه��ذا  جواب��ي  ولك��ن 
زوال الخط��ر، فالُب��دَّ م��ن قطع 
دابر الخ��وارج وحماية األماكن 
الس��لطنة  قب��ل  م��ن  المش��رفة 
ر  الس��نية. وإذا كان م��ن المتع��ذَّ
إرسال عس��اكر إلى الدرعية من 
هذه الجه��ة، فإّنه في حال تعيين 
عس��اكر كافية من جهة الحرمين 

االس��تعدادات من هذه  وإجراء 
الجهة أيضًا، وإص��دار أمٍر عاٍل 
ة  قَّ بمأموري��ة كلٍّ م��ن والي��ي الرِّ
تح��ت  وجعلهم��ا  والموص��ل  
إمرتي فإّنني سأقوم بهذه المهمة 
لقطع دابر فساد هذا الخارجي. 
رجاء االطالع، واألمر لسيدي. 

5 رجب سنة 1217ه�.
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األرشيف الصوري يف مركز تراث كربالء

املرقد  احلسيني املقدس من اجلهة اجلنوبية ويظهر إيوان باب القبلة عام 1935 م 

املرقد احلسيني ومآذنه الثالث والقبة املباركة من اجلهة اجلنوبية عام 1910م
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منطقة بني احلرمني 1993 م 

بتها وايت دونالدسون يف كتابه )عقائد الشيعة( عام 1920م صورة جوية ملدينة كربالء املطهرة اث
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سامحة السيد حمسن احلكيم )قدس رسه( املرجع االعىل عام 1965م  قبل افتتاح مراسيم تبديل مشبك أيب الفضل 
العباس عليه السالم وهو يصيل باملحتفلني هبذه املناسبة

اواوين وأبواب غرف الصحن احلسيني اثناء الصيانة 1967 م



275الغا�سريةحمرم احلرام  1439هـ

ترضر اجلهة الرشقية من املرقد احلسيني املقدس واحرتاق املخالع واجلدران و بالطاهتا عام 1991 م
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بيها املئذنتان عام 1985م مرقد أيب الفضل العباس عليه السالم من اجلهة اجلنوبية وتظهر الظلة القبلية ويف جان
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يف عام 1978 تم بناء الطارمة من قبل مديرية األوقاف وبدأوا بأكسائها والصورة عام 1980 م
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األرشيف الفين يف مركز تراث كربالء 

لوحة فنية متثل بائع السجاد يف ازقة مدينة كربالء املقدسة  بائع السجاد

بريشة
 الرسام حممد ناظم 

البيضاين 
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لوحة فنية متثل احلالق يف مدينة كربالء املقدسة قدياًم احلالق

بريشة
 الرسام حممد ناظم 

البيضاين 



حمرم احلرام  1439هـ 280الغا�سرية

لوحة فنية متثل هجوم الوهابية عىل مدينة كربالء املقدسة 
عام 1802م.

اهلجوم الوهايب

بريشة
 الرسام حممد ناظم 

البيضاين 
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لوحة فنية متثل مهنة النجارة يف مدينة كربالء املقدسة النجار

بريشة
 الرسام حممد ناظم 

البيضاين 
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من أرشيف األصدقاء

ــتقبل هذا الباب الصور و الوثائق  يس
القديمة وينشرها بأسماء اصحابها . 

كربالء ليلة العاشر من المحرم 1386ه� - 1966م.



283الغا�ضرية الغا�ضريةحمرم احلرام  1439هـ

موكب أهالي مس��قط تأس��س عام 1370 ه� كان يخرج ليلة العاش��ر من المحرم الى بداية الثمانينات من 
القرن الماضي، ثم اس��تأنف بعد عام 2003م  تحت اسم عزاء أهالي سلطنة عمان ، كان الموكب يخرج 
من محلة باب الطاق مرورًا بالس��وق ثم شارع صاحب الزمان –عجل الله تعالى فرجه الشريف- ثم حرم 
أبي الفضل العباس –عليه السالم- وبعدها إلى حرم االمام الحسين –عليه السالم- عن طريق شارع على 
االكبر –عليه السالم- ومن عام 1956 بدأ خروج الموكب من حسينية أهالي مسقط الكائنة في العباسية 
الغربية، وتغيَّر مس��ار الموكب فكان يدخل أواًل إلى حرم االمام الحسين–عليه السالم- من شارع القبلة، 
وكان يتقدم الموكب الس��ادة آل جلوخان خدم الروضة الحسينية المقّدسة، السيد أحمد والسيد صاحب 

والسيد أمين -رحمهم الله تعالى. 
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التشابيه وموكب طالب العلوم الدينية في كربالء عام 1968م.
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 أرشيف السيد جواد
العذاري

كربالء ليلة العاشر من المحرم 1386ه� - 1966م.
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زيارة امير الكويت الى كربالء ويظهر من اليمين االستاذ صادق الخطيب رئيس بلدية كربالء وذلك 
في  عام 1955م.
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اعضاء من الهئية التدريس��ية وبعض الطلبة في مدرس��ة العالمة الخطيب الدينية ويتوس��طهم سماحة الشيخ 
عبد الحسين بن العالمة الشيخ محمد الخطيب وذلك في سنة 1955م.
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في الصحن الحس��يني المطهر بتاريخ 1963/3/23م بمناس��بة مرور ع��ام على رحيل العالمة 
الس��يد عبد الحس��ين الكليدار آل طعمة ويظهر من اليمين : الس��يد عبد العزيز آل طعمة ، الس��يد 
مغيث آل طعمة ، السيد حسن احمد آل طعمة ، الخطيب الشيخ موسى اليعقوبي ، شيخ الخطباء 

محمد علي اليعقوبي ، الحاج جاسم الكلكاوي، السيد سلمان هادي آل طعمة
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من اليمين السيد سلمان هادي آل طعمة، محمد علي البالغ ،الشيخ اغا بزرك ،السيد حسن االمين ، محمد 
حسن الطالقاني 



مسك اخلتام

اهتامم أي شعٍب برتاثه هو أبرز عوامل استمراره كجامعة هلا هويتها التي ال 
للمحافظة  اآلباء  الرتبية مكملة جلهود  تأيت جهود وزارة  و   ، إاّل هبا  ُتعرف 
ها النموذج األعىل للتثقيف يف املجتمع ؛ فإذا وصفنا  عىل اهلوية الوطنية، بعدِّ
شخصًا أو طفاًل  مازال خيضع لعملية التثقيف بأنه )قليل الرتبية( أو ) ُريبِّ 
قامت  أو   ، َتُقْم  مل  تثقيفه  عىل  القائمة  اجلهات  أن  نعني  فإننا  جيدة(  تربية 

بواجبها يف تثقيفه بصورة مالئمة.. من هنا جاء اسم وزارة الرتبية.
 وتضيُف بعض الدول إلسم الوزارة ، كلمة )التعليم( ليصبح اإلسم)وزارة 
املتمثِّلنِي  واملعريف  السلوكيِّ  باجلانبنِي  اضطالعها  لتبيان  والتعليم(  الرتبية 

بمهمة املدرسة التي تقوم هبذين اجلانبني من التثقيف.
السلوكي(  ب�)اجلانب  أو  بالرتبية  املختصة  : هل أعطت جهاتنا  وهنا سؤال 
من  يمّكنه  متوازنًا  عقالنيًا  بناًء  الفرد  شخصية  بناء  يف  ه  حقَّ الوطني  لرتاثنا 
األمن  توفري  عىل  قادرًا  ويكون   ، ويده  بعقله  والتقنية  العلم  مع  التعامل 

النفس�ي واإلجتامعي لنفسه و ألرسته و ملجتمعه.

• مدير التحرير






