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الإهداء

اىل من َقّدَم نف�شه ُقربانًا على م�شرح ال�شرف 

والإباء.

اىل الذي انقذ �شرح جمد الن�شان من الهاوية.

اىل مثل ال�شباب العليا احلُ�شني بن علي )عليه 

ال�شالم( �شيد �شباب اهل اجلنة.

اأُهدي كتابي هذا....

حممد ح�سن الكليدار اآل طعمة
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كربالء يف حاضرها و ماضيها

تقع كربالء يف جنوب غريب هنر الفرات عىل بعد )30( كيلو مرتًا، وتبعد عن 
بغداد حوايل )105( كم، وتقع عىل خط طول )43( درجة و )55( دقيقة رشقي 
خط  شاميل  تقريبًا  دقيقة   )45( و  درجة،   )34( العرض  خط  وعىل  )غرينتش(، 

االستواء يف املنطقة املعتدلة الشاملية.

يف  احلر  شديد  رطب  ومناخها  الفرات،  هنر  من  املتفرع  احلسينية  هنر  يسقيها 
مجيع  من  البساتني  هبا  حتيط  اخلريفني  يف  معتدل  الشتاء  يف  الربد  قارص  الصيف 

أرجائها.

تعلو أرضها عن سطح البحر يف املدينة القديمة منها - حائر الروضتني - نحو 
)22 – 28م(، ويف الضواحي – األحياء املحيطة هبا - من )30 – 34م(، وتعترب 

كربالء من املدن العراقية القديمة التي يرتفع تارخيها إىل األزمنة السحيقة.

عرف التاريخ كربالء قبل الفتح العريب اإلسالمي للعراق.

الفرج األصفهاين  أبو  وأول شاعر عريب ذكر لفظة كربالء يف شعره كام يرويه 
يف  املخرضمني  العرب  شعراء  من  ــزين)1(،   امل أوس  بن  معن  ترمجة  يف  األغاين  يف 

]1[  هو معن بن أوس بن نرص بن زياد بن أسعد بن أسحم بن ربيعة بن عدي بن ثعلبة بن ذؤيب ابن عداء 
ابن عثامن بن مزينه بن اد بن طابخه بن مرض بن نزار وهو: شاعر جاهيل أدرك اإلسالم وأسلم وهو من 
ويعترب من أشعر أهل اإلسالم 

 
واإلسالم،

 
صحابة النبي حممد^ شاعر، فحل، جميد من خمرضمي اجلاهلية

كام كان زهري بن أيب سلمى املزين من أشعر أهل اجلاهلية. له مدائح يف مجاعة من الصحابة، رحل إىل الشام 
والبرصة، وكف برصه يف أواخر أيامه، وكان يرتدد إىل عبد اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب، 
=
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قصيدة  من  قال  الزبري،  بن  اهلل  عبد  وصاحب  اإلسالم،  عرص  وأدرك  اجلاهلية، 
طويلة يف النوائح: 

فلعلـعـًا ــالء  كــرب حلت  هــي  فالنوائحـا)2(  إذا  دوهنا  العذيب  فجوز 

)1(ومن أقدم شعراء العرب الذين أنشدوا شعرًا، وذكروا اسم كربالء يف شعرهم؛ 

قول رجل من أشجع كان يف جيش خالد بن الوليد يوم فتح كربالء، فشكا عبد اهلل 
بن وثيمة كثرة الذباب يف كربالء، فأنشد هذا شعرًا فيام شكاه بن الوثيمة. 

تارخيه عند ذكر حوادث سنة )12هـ(  الطربي يف  أبو جعفر بن جرير  روى 
مسلحتها  وعىل  كربالء،  نزل  حتى  الفلوجة  وسلك  الوليد،  بن  خالد  خرج  قال: 
عاصم بن عمرو وعىل مقدمته خالد األقرع بن حابس)2(، وأقام خالد يف كربالء 
أيامًا، فشكاه عبد اهلل بن وثيمة كثرة الذباب فيها، فأنشد رجل من  )أشجع( أحد 

فيبالغان يف إكرامه له أخبار مع عمر بن اخلطاب، وكان معاوية يفضله ويقول: أشعر أهل اجلاهلية زهري 
التي أوهلا:  العجم  ابنه كعب، ومعن بن أوس، وهو صاحب المية  بن أيب سلمى، وأشعر أهل اإلسالم 
)لعمرك ما أدري وإين ألوجل عىل أينا تعدو املنية أول( مات يف املدينة، للتفصيل أكثر حول هذا الشاعر  

ينظر: األغاين:ج12:ص23.

]1[ وهي قصيدة طويلة قال يف ذلك: 
ــا ــراوحـــ ـــ ت إال  ــوم  ــيـ الـ ــاه  ــرتـ قـ ــت  ــ أب ــًا ــحـ ــًا بـــاملـــعـــر واضـ ــ ــع ــ ــت رب ــومهـ تـ
ــه املــصــابــحــا ــيـ ــأن فـ ــ ــ ومــــرجتــــز ك حــضـــــرمـــــيــة رادة  ــه  ــي ــل ع أربــــــت 
فالنوائحـا ــا  ــ دوهن ــعــذيــب  ال ــوز  ــج ف فــلــعــلــعــًا ــالء  ــربـ كـ حـــّلـــت  ــي  هـ إذا 
الكواشحا الــشــامــتــات  الشانئني  مــع  ــن نـــواك وطــاوعــت ــا م ــواه ــت ن ــان وب
ــة قــــال الـــطـــالق ممــازحــا ــعـ لـــه رجـ ــل تـــعـــوض نـــادمـــًا ــى هـ ــي ــل فـــقـــوال ل
ــا ـــــحـــ الــذواب اجلـــاريـــات  تــتــقــني  أال  ــا بى هلـ فـــقـــوال  قـــالـــت ال  ــي  ــإن هـ ــ ف

 ينظر:  االغاين:  ج12:  ص 63 ؛ و معجم البلدان:  ج5:  ص154.

]2[ الطربي، تاريخ الرسل وامللوك: ج2:  ص574.



مركز كربالء للدراسات والبحوث

11

الشعراء من جيش املسلمني شعرًا فيام شكاه قال: 

مطيتي ــالء  ــرب ك يف  حبست  سـمينها  لــقــد  غثًا  عــاد  حتى  العني  ويف 

مــنــزل رجــعــت له مــن  ــا انـــنـــي ألهــيــنــهــااذا رحــلــت  ــ ــري وأهيـ ــم ــع ل

عيوهناويــمــنــعــهــا مـــن مـــاء كـــل رشيــعــة زرق  ــاب  ــذب ال مــن  ــاق  رفـ

وحيدثنا ياقوت احلموي يف معجم البلدان من كالم له يف الكوفة قال: )ملا فرغ 
سعد بن أيب وقاص من وقعة رستم بالقادسية عند فتح املسلمني للعراق سنة )14هـ 
- 635م(، توجه سعد إىل املدائن، وخاض بجنده دجلة حتى عربوا، وهرب يزدجر 
إىل اصطخر فارس، فأخذ خالد بن عرفطة حليف بني زهرة بن كالب)1(  كربالء 

عنوة، وسبي أهلها، فقسمها سعد بني أهلها()2(.

التارخيية ذكروا يف  املوسوعات  العرب أصحاب  أن  مؤرخي  تقدم  مما  يتضح 
معامجهم اسم )كربالء( قبل الفتح العريب اإلسالمي هلذه الديار.

ومن بحوث للمرحوم مصطفى جواد يورد يف حديثه أقوال ياقوت احلموي، 
وحماولته تعليل حتريف اسم كربالء عن لفظة )كربله(، فيقول الدكتور: )أنا أرى 
حماولة ياقوت احلموي رد كربالء اىل األصول العربية غري جمدية، وال يصح االعتامد 
عليها، ألهنا من باب الظن والتخمني، وأن التاريخ مل ينص عىل عروبة اسم كربالء، 

]1[  كان خالد بن عرفطة هذا من قيادات جيش عمر بن سعد لقتال احلسني ففي كتاب بصائر الدرجات 
بسنده عن سويد بن غفلة قال: )أنا عند امري املؤمنني  إذ أتاه رجل فقال: يا أمري املؤمنني جئتك من وادي 
مل   : له عيلُّ فقال  مل يمت،فاعادها عليه:  )إّنه  املؤمنني:  أمري  له  بن عرفطة،فقال  القرى،وقد مات خالد 
يُمت، والذي نفيس بيده ال يموت حتى يقود جيش ضاللة حيمل رايته حبيب بن مّجاز،قال: فسمع بذلك 
حبيب،فأتى امري املؤمنني فقال له: أناشدك يف، وإين لك شيعة،وقد ذكرتني بأمر ال واهلل ما أعرفه من نفيس، 

للتفصيل ينظر تاريخ الطربي: ج3:ص229.   

]2[  معجم البلدان: ج4: ص491.
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ويف العراق كثري من البلدان ليست اسامؤها عربية، كبغداد، بابل، كوش، بعقوبا، 
من  هي  مهزة  بدون  )كربالء(  أعتقد  ما  وعىل  األعجمية،  األعالم  من  فكربالء 
األسامء السامية اآلرامية، أو البابلية، فتكون القرية - كربالء - من القرى القديمة 

الزمان، كبابل، وأربيل(

األب  بتفسري  األخذ  اىل  يميل  ما  كثريًا  الذي  جواد  مصطفى  الدكتور  ان  غري 
كلمتني  من  منحوتة  بأهنا:   كربالء  فرس  الذي  الكرميل)1(  ماري  أنستاس  اللغوي 
)كرب( التي هي بمعنى مصىل، أو حرم باللغة اآلرامية، و)ال( الذي معناه )اإلله( 
عند اآلراميني الساميني،  وبذلك تكون لفظة كربالء حمرفة عن كلمتني )كرب ال(، 
ولكن  اإلمكان،  يف  داخله  التفسري  هذا  إن  الدكتور:   يقول  اإلله.  حرم  ومعناه:  
اللغة، والتاريخ متعاونان دائاًم يف  التسمية احلقيقية ال غريها ألن  التعني أهنا هي 
تفسريمها احلقائق التارخيية، فنرى الدكتور يتساءل هل ورد يف التاريخ أن موضوع 
األزمان،  قديم  العراق يف  الذين سكنوا  األقوام  لقوم من  إله(  كان )حرم  كربالء 
من  "نستدل  يقول:  جواد  مصطفى  الدكتور  أن  غري  ذلك،  عن  جييبنا  ال  فالتاريخ 
موضعان:  بأهنا  نينوى  موقع  تعيينه  يف  أورد  الذي  البلدان  معجم  صاحب  رواية 
نينوى بلد قديم كان مقابل مدينة املوصل، ونينوى كورة بأرض بابل منها: كربالء 

". التي قتل فيها احلسني بن عيل

ومن هذا القول يستمد الدكتور رأيه عىل قدم كربالء، فيقول: )من املؤكد أن 
باسم  سميت  السفىل  نينوى  أن  يف  نشك  ال  ونحن  اآلشورية،  األسامء  من  نينوى 
نينوى العليا احدى عواصم الدولة اآلشورية، يف التاريخ فعليه يكون اسم كربالء 

من األسامء السامية اآلرامية.

]1[ جملة لغة العرب: ج5: ص178.
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قدم  يرى  الذي  الوقت  يف  يستفاد  جواد  مصطفى  الدكتور  حديث  من  واملهم 
عن  البحث  الستيفاء  التارخيية  املراجع  وشحة  املصادر،  قلة  يشكو  نراه  كربالء 

تارخيها القديم بصورة مسهبة.

والتلول  اخلرائب،  يرى سلسلة من  الناظر حول مدينة كربالء  الشاهد  ولكن 
كلها من اآلثار اخلالدة القديمة التي تنطق بام كانت عليه بقعة كربالء من ازدهار، 

وحضارة يف األزمنة الغابرة، وقبل أن تفتتحها اجليوش العربية املسلمة.

قامت أخريًا دائرة اآلثار العراقية بتعيني األماكن التي كانت مسكونة،  واكتشفت 
زاهرة  وقرى  مدن،  فيها  قامت  كربالء(  )كور  أن  عىل  منه  يستدل  ما  بقاياها  بني 
اآلشوري،  الدور  إىل  يعود  ما  ومنها  امليالد،  قبل  سنة  ألفي   )2000( منذ  عامرة 
والدور الكيشـي، والبابيل، وهناك مواطن للسكنى غريها يرجع زمنها إىل الدورين 
الغرين، والساساين، وبني بقايا املدن القديمة يف هذه املنطقة عدد غري قليل يعود اىل 
العهود اإلسالمية األوىل، واملتوسطة، ومن أهم هذه املدن والقرى واملواقع: )تلول 
رسمك، تلول نينوى الساقيات، تل شفيه، تل الفكيكة، خرائب الدويرة، خرائب 
اجلازية، تلول عقر بابل، تل أخوة نفره أو قرب جهام، تل العطيشـي( وغريها من 
املواقع األثرية التي بلغ تعدادها حسب إحصاء مديرية اآلثار العامة )44( موقعًا.

عثر إبان احلرب العاملية األوىل املرحوم السيد حممد مهدي آل بحر العلوم أحد 
وزراء املعارف السابقني أثناء احلفريات التي جرت يف ارض الكاملية- مجالية- التي 
تبعد حوايل )10( كم شامل غريب كربالء عىل جثث املوتى داخل أواين خزفية - 
حبوب كايش - مل يمسها يشء ومل تتغري، وكانت عىل وضعها االعتيادي، فلام ال 
مسها اهلواء تالشت وأصبحت ترابًا، وقد أفادنا البحاثة املحقق يعقوب رس كيس:  

يف حينه أن هذه اجلثث تعود إىل عصور قديمة.
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املتتبع لآلثار املغفور  أفادنا به املحقق  القاطعة عىل قدم كربالء ما  ومن األدلة 
له السيد عبد احلسني الكليدار يف سفره القيم )بغية النبالء يف تاريخ كربالء( قال:  
)عىل بعد أميال يف القسم الشاميل الغريب من مدينة كربالء يف أرض الگرطة والكاملية 
– األصلية، وقبل احلرب العاملية األوىل كان  – كربالء  )10 كم( أطالل قيل إهنا 
بعض أفراد من مطره يستخرجون من نفس األطالل طابوق فريش ضخم سلطاين 
الشـرقي من  اجلنوب  األهليني، ويف  ليبيعوه عىل  اىل كربالء  حيملونه عىل محريهم 

البلدة قطعة أرض يطلق عليها اليوم لفظة كربله)1(.

ولكن موقع كربالء عىل ضوء التحقيق الذي قمت به واقع عىل بعد أميال يف 
يسمى  مرتفع  مكان  وهو  القرطة:  أرض  ييل  مما  كربالء،  بلدة  من  الغريب  الشامل 
يزيد  بن  احلر  مرقد  من  بالقرب  واقع  العرقوب  أو  الظهرية،  اليوم  باصطالح 

.الرياحي

وللعالمة الشيخ زين العابدين املازندراين احلائري قول شبيه لقول الكليدار إذ 
يذكر يف كتابه )زينة العباد( يف باب صالة القصـر: أن معركة القتال يف يوم عاشوراء 
جانب  يف  القتال  ساحة  تكن  ومل  معمورة،  كانت  التي  احلر  قرية  جانب  يف  كانت 
مرقد العباس  حيث كان هذا اجلانب ذا زرع ونخيل، ال حيتاج عىل من خرج من 
مشهد احلسني  لزيارة قرب احلر وأطرافه أن يقرص يف صالته ألن تلك األطراف 

جزء ال يتجزأ من كربالء.

وذكر قول للمغفور له العالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين معنى )كربالء( املركبة 
من كلمتني )كار باال( باللغة اإليرانية القديمة الفهلوية بمعنى العمل األعىل، أي 

]1[ بغية النبالء يف تاريخ كربالء: ص8.
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وصيغت  عربت  ثم  والصالة،  العبادة  حمل  أخرى  بعبارة  أو  الساموية،  األعامل 
صياغة عربية وسموها كربالء، وهذا القول جاء أكثر انطباقًا مع قول األب أنستاس 

الكرميل لكلمة )كرب – ال( بمعنى حرم اهلل.

املحقق  الباحث  حيدثنا  احلسني  مدينة  عىل  )كاربال(  لفظه  شياع  كيفية  ويف 
الفاريس املرحوم احلاج السيد مصطفى الطاطبائي امللقب بـ)مشكاة( أستاذ التاريخ 

اإلسالمي يف جامعة طهران )1349هـ( قال ما تعريبه: 

تربتها  ضمت  التي  كربالء  أرض  تتوشح  أن  اخلؤون  الدهر  مصادفات  من 
جثامن أيب الشهداء احلسني بن عيل  وتصبح أرضها من األماكن املقدسة يف العامل 
اإلسالمي، كام قدسها من قبل الساسانيون الذين كانوا يدينون بالديانة الزرادشتية 
– عبدة النار– يف القرن الثالث للمسيح  يوم كانت هذه البقاع خاضعة لنفوذ 
فريوز شاه املعروف عند مؤرخي العرب باسم سابور ذي األكتاف، وسبب تسميته 
هبذا اللقب قيل كان يثقب أكتاف أرسى حربه كام هو معروف عن األقوام الذين 
كانوا يدينون بالزرادشتية يعبدون النار، ويؤمنون بوجود إهلنٰي للكون )إلٰه النور( 
املشع يف العامل العلوي، و)إلٰه الظلمة( املشع من العامل السفىل، ويعتربون األعامل 

اخلرية أعامالً ساموية تقرب العبد اىل العامل العلوي الساموي إلٰه النور.

لغتهم  حسب  معابدهم  يف  هبا  تقام  التي  اخلرية  األعامل  عىل  يطلقون  فكانوا 
الفهلوية - اللغة الفارسية القديمة -لفظة )كار- باال( أي بمعنى الفعل، أو العمل 

الساموي.

وعندما كانوا جيتمعون يف معابدهم حول النار التي يوقدوهنا يف )ا�تشكده( - 
بيت النار- يرومون أن تنري النار نفوسهم، وتدفع عنهم رشور ظلمة العامل السفىل، 
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وهكذا يسرتسل األستاذ مشكاة يف بحثه اىل أن يقول:  ثبت لدى التحقيق والتحري 
يف املخطوطات الزرادشتية قوهلم: إن امللك الساساين سابور ذو األكتاف، عندما 
جنوبه  يف  وحفر  الفرات،  هنر  عىل  األنبار-   - األنابري  مدينة  وشيد  العراق،  فتح 
خندقًا كان يصب ماؤه يف البحر عىل طول امتداد البادية يف اجلهة الشاملية الغربية 
منها، وهي اخلندق الذي عرف عند مؤرخي العرب فيام بعد )كري سعدة(، ثم أخذ 
البادية  مانعًا ألهل  بمثابة مسالح)1(  لتكون  القالع عىل ضفاف هذا اخلندق  يشيد 
عن السواد، وكان من ضمن املسالح التي شيدها هي القلعة التي أسامها مؤرخو 
العرب باسم اإلكيدر، أو اإلخيضـرالواقعة عىل بعد أميال من شامل غرب مدينة 
كربالء حيث كان امللك الساساين فريوز شاه يقضـى فصل الربيع فيها بقصد الصيد 
الدراسة يف جامعة السوربون  بيني وبني زمييل يف  والنزهة، وكم من بحث جرى 
بباريس الدكتور مصطفى جواد هبذا اخلصوص، وقرأت له فيام بعد بحثًا ممتعًا يف 
هذا املوضوع،  ويومئذ مل تكن األعراب قد نزلت يف هذه الديار، فالقبائل العربية كام 
حيدثنا املؤرخون املتتبعون لآلثار التارخيية يثبتون يف أسفارهم، كان نزوح العرب 
واستيطاهنم األنابري، واحلرية، والسواد عىل امتداد شاطئ الفرات، وبادية العراق 
كان يف حرب امللك اردشري، وامللك النبطي اردالن، وكان ذلك بعد احتالل سابور 
هذه الديار بقرنني تقريبًا، وقلعة األكيدر كانت مشيدة، ونزل هبا قوم من املناذرة –

العرب– يقال هلم بنو أكيدر، فسمي القرص باسمهم، قرص االكيدر أو االخيرض.

ضمن  من  وكان  –زردشتية-  النار  يعبدون  وجيوشهم  الساسانيون  كان  وملا 
طقوسهم الدينية أينام حلوا يقومون بتشييد املعابد هلم املعروفة بـ)ا�تشكدة( -بيت 

]1[  مسالح: مفردها مسلحة، واملسلحة بالفتح: الثغرة، والقوم ذوو سالح، الفريوز آبادي جمد الدين حممد بن 
يعقوب، ت817هـ، القاموس املحيط، حتقيق عبد اخلالق السيد عبد اخلالق، مكتبة االيامن املنصورة، ط1، 

1430هـ/ 2009م، ص203.
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الديدبانية  املسلحة، جلنده من  أقام سابور ذو األكتاف عىل مقربة من هذه  النار- 
-القلعة- أي النواظر من حرس القلعة املعتنقني لديانة الزرادشتية معبد بيت النار 
القلعة، وعىل بعد فراسخ منها يف موقع كانت تكثر  يف اجلنوب الشـرقي من هذه 
طقوسهم  الداء  فيه  جيتمعون  –اجلند–  السباهي  وكان  والــزرع،  املاء  عيون  فيها 
– عيد  السنة  ليل هنار يف مواسم رأس  النار، وجيتمعون حوله  الدينية، ويوقدون 
املشيد  اجلند عىل األرض  فأطلق  يوم 21مارس من كل عام،  املصادف   – نوروز 
الزمن خففت  الفهلوية لفظة )كار- باال(، وبمرور  املعبد كام هو يف لغتهم  عليها 
هذه اللفظة خصوصًا عىل السنة العرب املناذرة الذين سكنوا هذه الديار، فعربوا 

لفظتها الفارسية اىل اسم كربالء.

إن موقع  القديمة:  الزرادشتية  التحقيق كام جاء يف بعض األسفار  وعىل وجه 
املعبد يقع عىل أرض كربالء احلالية )واهلل أعلم( ومن البدهييات املسلم هبا أن املعبد 

واألرض املشيدة عليها كانت مقدسة عند الزرادشتية الساسانيني.

عاشوراء  يوم  يف   احلسني معركة  ان  نجد:   والواقع  احلقيقة  بعني  نظرنا  لو 
سنة )61هـ( فوق ارض كربالء هي اشبه ما تكون بمعركة النور كله مقابل معركة 

الظالم كله.

وما دام االختالف بني كلمتي )كرب – آل( التي يميل اىل األخذ هبا زمييل وأخي 
مصطفى جواد، ولفظة )كارباال( لفظي، وشكيل، ومن حيث الكتابة واحلقيقة كال 
الكلمتني يرمزان اىل معنى واحد، وكام أن تكوين الكلمتني واحد ال بأس من قبل 
الرأيني طاملا احلقيقة التارخيية هتدف اىل وجود معبد حمل العبادة والصالة يف هذه 
احلارضة كربالء، وأرضها مقدسة عند أقوام سكنوها من قبل كام يقدسها املسلمون 

بعد ضم تربتها أرشف خملوق يف العامل احلضاري بعد جده وأبيه.
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رحم اهلل عباس حممود العقاد الكاتب املرصي املشهور الذي أورد يف كتابه )أبو 
الشهداء( يف صفحه 162 – 163 الطبعة األوىل ما يؤيد صحة أقوال السيد املشكاة 
الطباطبائي اذ كتب فصل مصادفات التاريخ هذا نصه حرفيًا:)فحرية كربالء كانت 
قدياًم من معاهد االيامن بحرب النور والظالم، وكان حوهلا أناس يؤمنون بالنضال 
 حرب  الدائم بني اهورامزداواهريمن)1(، وهي أوىل أن تسمى معركة احلسني 

النور والظالم(.

يستقيان  كانا  أو  القطبني،  هذين  بني  خواطر  تــوارد  هناك  هل  نعلم  فلسنا 
معلوماهتم من معني واحد، وما ختبًا يف طياته من األرسار.

املؤلف:   قال  الكشمريي  حمسن  ملؤلفه  املذاهب(  )دبستان  الكتاب  يف  جاء 
)كانت أرض كربالء يف السابق مقدسة، وفوق أرضها كان )كانون النار( - بيت 
القديم هو: مه بارسور علم، وهي مرادفة لكلمة  الزرادشتية واسمه  النار - عند 
)كار- باال(، وقد أخذت كربالء شيئًا فشيئًا خمصوصًا عىل عهد الكلدانيني الذين 
اختذوا نينوى، وعقر بابل الواقعني يف اجلنوب الرشقي والغريب من حارة كربالء، 
وملا كانت الديانة الشائعة عندهم هي النصـرانية، جيوز واحلالة هذه أن حولوا بيت 
قدياًم:   هبا  التي عرفت  األسامء  من  يستدل  كام  وكنائس  أديرة  اىل  الزرداشتية  النار 
كدير عمورا – ماريا – صفورا، ومن ثم سكنها التنوخيون، واللخمييون وأخريًا 
القبائل  بعض  عهدهم  عىل  فتهافت  احلرية  ملكهم  عاصمة  اختذوا  الذين  املناذرة 

 Dualsm 1[  كانت الديانة االيرانية القديمة تعرف باسم الديانة املسدية، ثم ظهرت ديانة زرادشت الثنائية[
وكتاهبا املقدس )االفستا( وان االهي اخلري )اهورامزدا( وااله الرش )اهليامن(. ملزيد من االطالع يراجع 
باقر، االستاذ طه، مقدمة يف تاريخ احلظارات القديمة، رشكة دار الوراق للنرش املحدودة، بريوت، د. ت. 
القديم،  ايران  تاريخ  هاشم،  جواد  رضا  رشيد،  فوزي  دكتور  طه،  االستاذ  باقر،  ص473-469.  ج2، 

مطبعة جامعة بغداد، 1979 ص181.
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وبني  متيم،  من  بطنان  ومها  وأياد،  دارم،  كبني  كربالء  حارة  يف  للسكنى  العربية 
عامر، وبني غارضة، ومها بطنان من أسد، وغارضة هي: اسم امرأة من بني عامر 
كانوا يسكنون هذه أالريض، والنسبة اليهم سميت األرايض التي تقع شامل اهليايب 
 بالغارضيات، وأخريًا عرفت بأرايض اجلعفريات نسبة اىل االمام جعفر الصادق

الذي حل يف هذه القرية كام سنأيت اىل ذكره بعد قليل.

وكثرة  تربتها،  خلصوبة  وذلك  واالزدهــار،  بالتوسع  كربالء  أخذت  وهكذا 
ألن  العربية،  احلضارة  هي:   سادهتا  التي  واحلضارة  أرجائها،  يف  املنترشة  العيون 
األقوام الذين سكنوها كلهم عرب كانوا يعولون عىل الزراعة، وألهنا كانت تتوسط 
البلدة  التمر  وعني  املناذرة،  عاصمة  القصور  ذات  احلرية  العظيمتني:  املدينتني 
العامرة، ويف ضمنها شفاثا، وقد عرفت ببلدة: العني التي كانت أهم صادراهتا التمر 
– اجلسب - وكان يومئذ بدء نزول القوافل العربية أرض العراق، وسكناهم هبا، 
واختاذهم خط احلرية- كربالء- عني التمر - األنبار منزالً هلم، وذلك عىل امتداد 
هنر الفرات الذي كان يدعى بنهر )باالكوباس(، وأخريًا عرف بنهر العلقمي، كان 

جيري يف اجلنوب الغريب مارًا بطف كربالء غربًا.

البلخي  ويف حتديد موضع كربالء من هنر الفرات ذكر أبو زيد أمحد بن سهل 
هنر  من  الثاين  الفرع  جيري  كان  قال:  )األقاليم()1(  كتابه  يف  )233هـ(  سنة  املتوىف 
الفرات يف اجلنوب الغريب مارًا بطف كربالء غربًا حتى يصل الكوفة، ويصب يف 

فرعه األول الذي يسمى هنر الكوفة القديم.

1. النسخة الفريدة توجد يف خزانة فضيلة السادن السيد عبد الصالح آل طعمة.
البلخي: ابو زيد امحد بن سهل، ت 323هـ/934م، كتاب صور االقاليم وكتاب مسالك املاملك اليب اسحاق 
ابراهيم ابن حممد الفاريس االصطخري املعروف بالكرخي ، ت346هـ/957م معول عىل كتاب البلخي، 

ليدن، مطبعة برل 1927م.



مدينة احلسني )اجلزء السابع(

20

ويذكر النويري يف كتابه )بلوغ األرب يف فنون األدب( قال:  إن الفرات بعد 
أن يمر هبيت، ويتجاوز األنبار ينقسم إىل قسمني: يأخذ نحو اجلنوب الغريب قلياًل، 
وبسبب  الغارضيات،  كربالء حماذيًا ألرايض  مارا يف طف  العلقمي  املسمى  وهو 
تسمية هذا النهر بالعلقمي ذهب فريق من املؤرخني اىل أن القسم املحاذي لطف 
دارم جدهم  من  ثم  متيم،  من  بطن  علقمة  بني  من  بحفره رجل  قد كلف  كربالء 
الثاين  القرن  أواخر  يف  ذلك  بالعلقمي  النهر  فتسمى  عدس،  بن  زرارة  بن  علقمة 
للهجرة، ولذلك يميل املؤرخون املتتبعون لآلثار إىل القول: بأن األرايض الواقعة 

بني خندق سابور غربًا وبني هنر الفرات باالكوباس طسج النهرين.

مهران  بن  صفوان  إىل  مستند  حديث  قولويه،   ألبن  الزيارات  كامل  يف  جاء 
أبو عبد اهلل  بني كاهل قال: )ملا قدم احلرية اإلمام  املشهور باجلامل موىل  االسدي 
بناء عىل طلب املنصور العبايس قال صفوان: دعاين    جعفر بن حممد الصادق 
االمام لزيارة قرب احلسني  فأتينا كربالء، ونزل الصادق  قرية الغارضيات عىل 
ضفة الفرات، فاغتسل، وتوجه ماشيًا نحو قرب جده، ثم كر راجعًا إىل الغارضية، 
وبقى فيها بعض اليوم(، ومنذ ذلك التاريخ سنة )148هـ( سميت تلك الربوات 
التي نزل فيها االمام دعيت بأرايض اجلعفريات، وتقع هذه األرايض شامل غريب 
كربالء نحو 300م، ومن األدلة القاطعة عىل أن هنر العلقمي كان بمحاذاة أرايض 
الثامن  القرن  الذي عاش يف  املؤرخ اإلسالمي  ما رواه  اجلعفريات يف كربالء هو 
اهلجري )عامد الدين األصفهاين( يف تاريخ آل سلجوق)1( قال:  إن جدول العلقمي 

يمر باملشهدين كربالء والنجف.

1. تأريخ دول آل سلجوق: اختصار الشيخ آل فتح بن عيل بن حممد البنداري االصفهاين، مطبعة املوسوعات، 
1318هـ/ 1900م، ص71- 72.
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هنر  من  تسقى  كانت  كربالء  أن  عليها:  وقفنا  التي  املصادر  أوثق  من  ويؤخذ 
العلقمي حتى أواخر القرن العارش اهلجري، وذلك عندما عثر عىل أثر التعمريات 
التي جرت يف الروضة احلسينية املقدسة يف سنة )1367هـ( داخل رضيح الشهداء 
عىل صخرة كتب عليها صورة وقفية الشيخ أمني الدين إذ جاء يف متن الوقفية ما 
التي هي  البائرة  اجلعفرية  بالقرية  املعروفة  األحياء  الدين  أمني  الشيخ  يوقف  يىل: 
والتي  الرشعي،  باإلرث  اليه  إنتقلت  والتي  موسى،  بن  نارص  احلاج  جده  ملك 
، وقفًا  هي من جانب الفرات الغريب عىل مقربة من مرقد أيب عبد اهلل احلسني 
يعود للحائر احلسيني  ويقرأ تاريخ هذه الوقفية سنة )904هـ(، والزالت هذه 

. الصخرة يف خزانة الروضة احلسينية

وكذلك وقفت عىل جمموعة وثائق ومستندات قديمة تعود لقسمة بساتني عائدة 
للسيد مساعد بن طعمة الفائزي اجلد األعىل للسادة املعروفني )آل عوج(، وأخيه 
السيد جعفر بن طعمة الثاين الفائزي اجلد األعىل للسادة آل تاجر، وآل أيب املعايل، 
وآل قفطون، وآل اخلياط هذه األمالك عىل النحو اآليت: رشقًا هنر العلقمي، وغربًا 
بساتني وعقد عبوده، وهي:  من القبائل العربية سكنت كربالء منذ القرن التاسع 
العلقمي،  هنر  وجنوبًا  عبوده  بآل  يعرفون  كربالء  يف  أعقاهبا  واليــزال  اهلجري، 

وشامالً الودى.

العلقمي  الشك أن هنر  تقبل  التي ال  الوثائق واملستندات  واملهم من ذكر هذه 
 - الغارضيات  أرايض  بمحاذاة  يمر  كان  األنبار  جنوب  الفرات  هنر  من  املتفرع 

بمحاذاة اجلعفريات - املعروفة اليوم باهليايب.

وصفوة القول ان الشواهد التي أيدته التواريخ األخرى، ومنه علم اآلثار أن 
الفرات  هنر  وكان  القديم،  التاريخ  يف  السحيقة  العهود  اىل  تارخيها  يرجع  كربالء 
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الذي أطلق عليه مؤرخو العرب واملسلمني املتأخرين هنر العلقمي كانت آثار النهر 
ظاهرة حتى العصور املتأخرة، ثم اندثرت عندما فتح السلطان سليامن القانوين سنة 
)940هـ( هنر السليامنية - احلسينية - جاء يف خطط الكوفة للمستشـرق الفرنيس 
العراق عىل عهد سابور )ذي األكتاف( كان  )ماسينيون( عندما فتح الساسانيون 
قد قسم العراق إىل إستانات - واليات – وقسم كل إستانة إىل طسج – قضاء - 
وقسم كل طسج إىل رساتيق – الناحية - فأصبحت األرايض الواقعة بني خندق 
)كرى  واملسلمني  العرب  مؤرخي  عند  عرف  الذي  اخلندق  هو  هذا  غربًا  سابور 
سعده( الذي التزال آثاره ماثلة للعيان، ويعرف بطارات، ثم بحر النجف، وبني 

هنر الفرات – العلقمي – رشقًا تعرف بطسج النهرين)1(.

ومن رساتقها كان الرستاق املشّيد عىل أرضها – املعمد – الذي كان يطلق عليه 
التي كانت حمصورة بني رستاق نينوى رشقًا، ورستاق  البقعة  )كار- باال(، وهي 
العقر غربًا أطلق عليه مؤرخو العرب واملسلمني لفظة )كربالء(، ويف طسج النهرين 

 : أنشد الشاعر دعبل بن عيل اخلزاعي بني يدي االمام عيل بن موسى الرضا

فـــرات)1(  نفوس لدى النهرين من أرض كربالء بشـط  فيهــــا  معرســهم 

 )2(ومن حديث رواه شيخ الطائفة االمامية املفيد )عليه الرمحة( يف كتاب اإلرشاد 

مسند إىل جويرية بن مسهر العبدي، قال: كنت مع اإلمام عيل عندما توجهنا 
يمينًا وشامالً  ينظر  االمام عيل  رأيت  كربالء  فبلغنا طف  عام )36هـ(،  اىل صفني 
واستعرب، ثم قال هنا مناخ ركاهبم، وموضع قتلهم، فسئل ما هذا املوضوع، فأجاب 

]1[ ماسنيون، خطط الكوفة: ص22-21. 

]2[ ديوان دعبل اخلزاعي: ص 135. 
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  االمام:  هذه كربالء يقتل قوم يدخلون اجلنة بغري حساب، ثم سار االمام عيل
دون أن يعرف الناس تأويل حديثه حتى كان أمر احلسني  وقدومه كربالء سنة 
)61هـ/680م(، وخيم فوق أرضها، وقاتل جيوش الظلم دفاعًا عن احلق حتى 

قتل، وضمت تربتها أجسادهم الطاهرة )1(.

ويرتقي تاريخ تأسيس قصبة كربالء اىل القرن الرابع اهلجري. روى املسعودي 
يف تارخيه مروج الذهب)2(، ومحد اهلل املستويف يف كتابه )نزهة القلوب( قاال: جدد 
أيب  بن  عيل  احلسن  أيب  بن  الدولة  عضد  امللقب  )فناخرسو(    احلسني  قرب  بناء 
شجاع البوهيي، وبنى حوله مسجدًا، وشيد بجانبه دورًا لسكنى املجاورين للقرب، 
وأمر بتوسيع احلائر – كربالء – حتى جعل مساحته املحيطية )2400( قدم، وبنى 
العلوية  األرس  من  الكثري  وقطنها  واخلانات،  العامرات،    احلسني  قرب  بجانب 
وغري العلوية من العرب املسلمني، وهكذا أخذت مدينة احلسني )كربالء( تتوسع 
شيئًا فشيئًا، ومل ينقض القرن الرابع اهلجري إال ويف كربالء زهاء)2200( نسمة من 

العلويني عدا غريهم من العرب املسلمني.

املاثلة  كربالء  قصبة  مرصَّ  من  أول  )فناخرسو(  الدولة  عضد  يكون  وبذلك 
وعمراهنا،  لتمصريها  الطائلة  املبالغ  وخصص  املسلمني،  أمراء  من  اليوم  للعيان 

]1[ املفيد، االرشاد: ص216.

]2[  مل يرد ذكر هذه املعلومة يف كتاب املسعودي، نقل )لسرتنج( عن املؤرخ املعروف )املستويف القزويني( عن 
كتابه نزهة القلوب انه قال: تكلم املستويف يف املئة الثامنة هجرية )الرابعة عرش ميالدية( عىل مدينة صغرية 
كانت قد نشأت حول الروضة، وقال ان حميطها نحو )2400( خطوة، وقد اضاف لسرتنج ان عضد الدولة 
البوهيي بنى يف قرب احلسني  سنة 368هـ/979م حرضة جليلة، وال ريب ان اتساع هذا البناء قد تنبه 
اخلالفة  بلدان  بمدة قصرية: كي،  التاريخ  هذا  قبل  كتبا  اللذان  البلدانيان  وابن حوقل،  اليه االصطخري 
الرشقية ، نقله اىل العربية: )بشري فرنسيس، كوركيس عواد(، انتشارات الرشيف الريض، املطبعة هنضت، 

ط1 ايران 1413هـ، ص106.
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بدأ  حيث  سنوات  ثالث  زهاء   – كربالء  قصبة   – احلسيني  احلائر  بناء  واستغرق 
التي  بالبناء يف عام )369هـ(، وانجز يف عام )371هـ(، وبرغم املحن والنكبات 
التي وقعت يف سنة  الوهابيني  الطويل سيام حادثة  تارخيها  كربالء خالل  أصابت 
)1216هـ(، وأصبحت كربالء يف حاله يرثى هلا، وبعد قيام السيد عيل الطباطبائي 
صاحب الرياض يف سنة )1217هـ( بإصالح خراهبا، وأعاد إليها العمران رويدًا 
الكبري  املصلح  دور  جاء  ثم  الستة،  األطراف  هلا  وجعل  سورها،  أن  بعد  رويدًا 
وبذلك  جديدًا،  خمططًا  هلا  وخطط  1867م(،  )1285هـ/  سنة  يف  باشا  مدحت 

أصبحت كربالء من حيث العمران تقسم إىل قسمني:

منذ  منها  املشيد  اجلزء  وهو  القديمة،  كربالء  من  يتألف  كان  األول:  فالقسم 
القرن الرابع اهلجري حينام قام عضد الدولة البوهيي بتمصريها عىل أنقاض كربالء 

العريقة يف القدم واملشهورة يف التاريخ.

القديم  الطراز  عىل  )1300هــــ(  عام  بعد  بني  الــذي  الثاين  القسم  ويدعى 
اليوم سنة  املاثلني للعيان  العباسية - بقسيمها الشـرقي والغريب  املحلة اجلديدة - 

)1391هـ/ 1971م(.

الرابع  القرن  الثالث عشـر اهلجري وأوائل  القرن  باتت كربالء خالل  وهكذا 
وهبوط  وتأخر  تقدم  بني  ــات  واألزم املشاكل،  بعض  من  تعاين  اهلجري  عشـر 
وصعود، حتى إذا ما جاء دور ما يسمى باحلكم الوطني، وبرغم مسامهة كربالء 
ودورها الطليعي يف تكوين نواة هذا احلكم، والعبت رياحها أول علم عريب عراقي 
شاء القدر أن يدب يف جسمها روح اخلمول خاصة بعد أن توىل احلكام اإلداريون 
املذهبي  التعصب  جلهم  يكن  مل  إن  معظمهم  اختذ  قد  كربالء  لواء  شؤون  إدارة 
أن  اإلداريني  يدر بخلد هؤالء  املقيت شعارًا هلم، ومطية ألعامهلم، وأفعاهلم، ومل 
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مهد  كانت  التي  كربالء  من  لالنتقام  تلعب  كانت  اخلفاء  يف  االستعامرية  األيادي 
ثورة العرشين الكربى يف عراقنا العريب احلبيب.

وبرغم مشيئة املستعمرين أبت األقدار أن ال تواكب هذه املدينة املقدسة روح 
التقدم احلضاري والعمراين، فنالت بعض االزدهار، وتنفست الصعداء خاصة عىل 
عهد بعض اإلداريني الذين ال نستطيع أن ننكر مآثرهم اجلليلة، وهم الذين سعوا 
سعيًا حثيثًا يف تشييد األبنية احلديثة وفتح الشوارع وإجياد أحياء سكنية جديدة وبلغ 
تعداد نفوس كربالء حسب إحصاء سنة  )1947م( بـ )69396( نسمة بينام بلغ 
تعداد  بلغ  كام  نسمة  بـ)83300(  إحصاء سنة  )1957م(  نفوسها حسب  تعداد 
–كربالء– يف عهد ثورة 17 متوز اليوم 90 ألف نسمة أما  نفوس مركز املحافظة 
الرابعة  للدورة  اخلامس  الصف  به  قام  الذي  املسح  حسب  كربالء  بلدية  مساحة 
خلرجيي ثانوية كربالء لسنة )1347هـ/1969م( بـ 6 كم2  أما اليوم )1970م( 
بعد استحداث األحياء السكنية اجلديدة تقدر مساحة مركز املحافظة )كربالء( 25 

كم2.

وبعد انبثاق فجر ثورة السابع عرش من متوز األغر سنة )1968م( وصدور قانون 
املحافظات وتضم أرضها أرضحة األئمة األطهار وما هلا من سجل حافل نابع من 
تارخيها احلضاري العريق وجهاد أبنائها املتواصل بقضايا العروبة واإلسالم وكان 
دروها يف املايض القريب والبعيد ذا أثر بالغ يف حياة األمة العربية يف مجيع النواحي 
الدينية والعلمية والثقافية واالجتامعية، ومسامهة مجاهريها بالنصيب األوفر لرتكيز 
ما كانت حصنًا  العربية. وغالبًا  للوحدة  املدوية  الوطني ورصختها  دعائم احلكم 

ومالذًا معقاًل ألحرار العروبة واإلسالم.
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احلكام اإلداريون يف كربالء

قدميًا وحديثًا

نينوى،   – الناحية   – رستاق  يتوسط  كان  الذي  املعبد  عىل  املؤرخون  أطلق 
ورستاق: عقر بابل الكلدايني اسم )كرب أيال(، ومعناه باآلرامية حرم اهلل، وأطلق 
بعبارة  أو  العمل األعىل،  باال( بمعنى   – القدماء لفظة )كار  الفرس  عليه مؤرخو 
النهرين-  قضاء  النهرين   طسج  أعامل  من  وكانت  والصالة،  العبادة  حمل  أخرى 
القديم  الفرات  -هنر  باس  كو  بال  وهنر  سابور،  خندق  بني  األرايض  هذه  لوقوع 
– وكان هذا الطسج خاضعًا إىل االستانة رقم )10( املسمى هبقباد األوسط الوالية 

الوسطى.

وقاص  أيب  بن  سعد  بقيادة  ـــ/635م(  )14ه سنة  العراق  املسلمون  فتح  وملا 
بعث عامله خالد بن عرفطة مع فيلق من جيشه فدخل كربالء، وفتحها عنوة، ثم 
)17هـ/638م(  عام  الكوفة  مدينة  املسلمون  شيد  أن  وبعد  جليشه،  مقرًا  اختذها 
رحل اجليش عنها، ثم استبدل املسلمون اسم االستانة إىل كلمة كور، وأطلق عىل 
االستانة رقم )10( اسم كور بابل، وخففت لفظة )كرب-إيال( اىل لفظة كربالء، 
وأصبحت مسلحة تابعة لكور بابل، ثم سكنتها بعض القبائل العربية من بني متيم، 
وبني أسد ممتهنني الزراعة يف ضياعها لكثرة العيون التي كانت منـترشة يف أطرافها، 
بقيادة  هاشم  بني  فرسان  من  البهاليل  خيول  وطأهتا  وعندما  تربتها،  وخصوبة 
إمامهم وسيدهم احلسني بن عيل، وخيموا فوق أرضها، وقاتلوا جيوش الظلم 
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/680م(  )61هـ  سنة  الطاهرة  أجداثهم  تربتها  وضمت  فُقتِلوا  احلق،  عن  دفاعًا 
أخذ املسلمون يتوافدون عليها زرافات ووحدانًا رغم املسالح املتعددة التي نصبها 
أعداء اإلسالم يف طريقهم ملنعهم من اإلتيان لزيارة قرب احلسني ، وعندما جاء 
األساس  احلجر  وضع  )65هـــ/684م(  سنة  الثقفي  عبيدة  أيب  بن  املختار  دور 
املسجد  الـرصائف واألكواخ حول  بإقامة  املسلمون  لتشييد قصبة كربالء، وأخذ 
الذي بناه حممد بن إبراهيم بن مالك األشرت بأمر من املختار باآلجر واجلص حول 

 .)1(قرب احلسني

ويف أواسط القرن الثاين اهلجري أوفدت السيدة خيزران والدة الرشيد العبايس 
عيل بن داود ليتوىل نظارة قرب احلسني يف كربالء، وهذا هو أول ناظر يعنّي لقصبة 
كربالء يتقاىض راتبًا شهريًا من بيت مال املسلمني)2(، ويف منتصف القرن الثالث 
املنازل  أمر هبدم    العبايس مسح معامل قرب احلسني  املتوكل  أراد  اهلجري عندما 
والدور التي كانت مشيدة يف قصبة كربالء آنذاك، فأصبحت كربالء خالية موحشة، 
 ولكن بعد قتل املنترص العبايس والده املتوكل أمر بنصب سارية عىل قرب احلسني
الرشاد الوافدين اليه وذلك يف عام )247هـ(، وعند ذاك أخذت مجوع املسلمني 
الرشيف،  القرب  جماورة  آثرين  كربالء  عىل  يتوافدون  العلويني  وغري  العلويني  من 
املعروف  الكويف  الرضير  إبراهيم  السيد  واملستوطنني  الوافدين  مقدمة  يف  وكان 
بإبراهيم املجاب، أو إبراهيم املجان - كام يقرأ يف بعض النسـخ - بن حممد العابد 
وتتوسع  تنمو  كربالء  قصبة  أخذت  ذاك  وعند   ،)3(الكاظم موسى  االمام  ابن 
جمددًا بعد أن دمرت عىل عهد املتوكل العبايس، وملا جاء دور البوهييني قام عضد 

1. اهلندي، السيد عيل خان، عراق وايران سياحتنامة.

2. الطربي، تاريخ الرسل وامللوك:ج10: ص118.

3. الصدر، السيد حسن، نزهة احلرمني.
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وشيد  كربالء  قصبة  بتأسيس  )372هـ(  سنة  )فناخرسو(  الدولة  ركن  بن  الدولة 
واخلانات  العامرات،  فيها  وبنى  قدم،  بـ )2400(  قدرت مساحته  هلا سورًا حمكاًم 
إلسكان العلويني الذين بلغ عددهم آنذاك بـ )2200( نسمة)1(، وأسندت نظارة 
هذه القصبة اىل النقيب عيل املجذور امللقب بأيب فويرة بن أيب عاتقة أمحد بن حممد 
احلائري بن إبراهيم املجاب الكويف ملا كان يتمتع به النقيب من نفوذ إذ كان اآلمر 
الناهي، والقايض، واحلاكم بني العلويني، وغريهم من القاطنني يف قصبة كربالء 

آنذاك إذ كان مصاهرًا أبا القاسم بن نعيم رئيس سقي الفرات)2(.

دبيس  بن  بني مزيد  القرن اخلامس اهلجري عندما تشكلت دولة  أواسط  ويف 
األسدي يف احللة قطعت من خطبة صالة اجلمعة التي كانت تقام يف احلائر احلسيني 
اسم اخلليفة العبايس، وفكت كل اتصال قصبة كربالء باخللفاء العباسيني يف بغداد، 
وربطت قصبة كربالء بإمارهتم يف احللة، فبعث سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس بن عيل بن مزيد أبو األغر األسدي ابن عّمه قريش عىل رأس جيش لصد 
غارات خفاجة عىل قصبة كربالء يف عام )480هـ(، وملا بلغ خرب اندحار قريش بن 
بدران أمام غارات خفاجة جهز جيشًا قاده بنفسه فحارص خفاجة داخل كربالء، 
ألقى  واحــدًا  شخصًا  إال  أحد  خفاجة  من  يسلم  فلم  السور،  أبواب  بغلق  وأمر 
التي دامت  املدة  الـ )150( عامًا  بنفسه وفرسه من أعىل سور كربالء)3(، وخالل 
فيها إمارهتم يف احللة، وبسطوا نفوذهم عىل قصبة كربالء كانوا يبعثون أناسًا من 

الفارسية، وكذلك يراجع املستويف، محد  باللغة  1. خوارزم شاه، اخلواجه محيد الدين، روضة الصفاء، وهو 
اهلل، نزهة القلوب.

2.  الداودي، عمدة الطالب.

الرامهرمزي سنة )412هـ( حول  الوزير احلسن بن الفضل بن سهالن  الثاين الذي أقامه  3.  هذا هو السور 
قصبة كربالء ونصب يف جوانبها األربعة أبواب مكينة من احلديد.
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قبلهم أطلقوا عليهم اسم الشحنة - رجل األمن والرشطة - وكانت وظيفة هؤالء 
الوكالء السهر عىل راحة الوافدين والقاصدين لزيارة قرب احلسني  يف كربالء.

)454هـ(  وبعد زوال إمارة بني مزيد)1( قام النارص لدين اهلل العبايس يف سنة 
الذين كان جلهم من اإلمامية ترصيَف شؤون قصبة  العباسية  الدولة  يوىل وزراء 
كربالء، وعندما استوىل هوالكو عىل العراق سنة )656هـ( أوىل السيد جمد الدين 
نجم  عنّي  بعده  ومن  واحلائري،  الغروي  املشهدين  وأعامل  النقابة،  طاووس  أبن 
الدين صدرًا باحللة واملشهدين - كربالء والنجف - وأوكل األخري عنه عىل أعامل 

]1[ بنو مزيد او االمارة املزيديه: هم ساللة حلكام بالعراق من قبيلة بني اسد الذين كانوا منترشين بصحراء 
االسدي  مزيد  بن  عيل  احلسن  ابو  اسسها  دجلة،   لنهر  االيرس  الساحل  عىل  النجف(  )صحراء  القادسية 
للفرات بني بغداد و  الغربيه  بلده عىل الضفة  النيل: وهي -  ببلدة  امارته  يف عام 388هـ/998 م، واقام 
الكوفة، وهي اليوم قرية عامرة قرب بابل عىل بعد حوايل مخسة اميال من مدينة احللة - وحصل عىل دعم 
من البوهييني املسيطرين عىل مقاليد الدولة العباسية يف ذلك الوقت. وقال ابن خلدون يف اجلزء الرابع من 
تارخيه: كان بنو مزيد هؤالء من بني اسد، وكانت حمالهتم من بغداد اىل البرصة اىل نجد، وهي معروفة، 
وكانت هلم النعامنية، وكان بنو دبيس من عشائرهم يف نواحي خوزستان يف اجلزائر معروفة هبم، ثم انتقل 
حكم تلك االرسه اىل مدينة احللة، والتي انشأها سيف الدوله صدقة ابن منصور بن دبيس بن عيل بن مزيد 
له، واحرتفوا  االمارة، فجعلها عاصمة  لتلك  احلقيقي  املؤسس  ويعترب  االسدي عام 494 هـ/1101م، 
الغارات، والنهب خالل فرتات االضطراب و الفتن كام مل يرتدد امراؤها يف حمالفة الصليبيني فيام بعد فبنو 
وفيهام  وجاهة يف عهد  الوشيجه، وكانت هلام زعامة،  قريبا  بطنان  او  اسديتان،  قبيلتان  ُدبيس  وبنو  مزيد 
صعصعة،  بن  عامر  بطون  خفاجه  وبنو  نمري،   وبنو  عقيل،  بني  قبيلة  امراء  هم  الذين  املسيب  بني  دولة 
وعهد ملوك بني بويه، وملوك السالجقة، ثم انتهى االمر يف هؤالء البطون اىل ان اصبحوا والة االطراف 
االمر  من  شيئًا  خللفائها  تكْن  مل  التي  العباسية  الدولة  ضعف  يف  وامللك  االمر  يف  يسامهون  اقطاع  وذوي 
558هـ/1163م،حني  سنة  حتى  احللة  يف  االسديني  مزيد  بني  حكم  واستمر  اإلسمية،  السلطة  سوى 
استوىل اخلليفة العبايس املستنجد باهلل عىل احللة بدعم من قبيلة بني املنتفق ملساعدهتم السلطان السلجوقي 
ملا حارص بغداد، فأمر يزدن بن قامج بقتاهلم وإجالئهم عن البالد، وقتل اربعة االف اسدي يف احللة عىل اثر 
ذلك نزح الكثري من بني اسد  بعد ذلك جنوبا، واستقروا اخريا يف منطقة اجلزائر عند االهوار، ينظر: معجم 
الدكتور عبد اجلبار  ينظر  للتفصيل األكثر  ؛ ومراصد  اإلطــالع:ج3:ص1413،  البلدان: ج5:ص385 

ناجي، د.عبد اجلبار، امارة بني مزيد. 
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قصبة كربالء النقيب حممد بن أيب الفائز حممد من ساللة إبراهيم املجاب، وعندما 
نشب اخلالف بني القبيلتني العلويتني )آل فائز(،و )آل زحيك( عىل الرئاسة يف حدود 
عام )717هـ( بعث صدر احللة الشيخ اجلليل الفقية حممد أبو العز احليل األسدي 
ومن  املشهدين،  خازن  أو  احلائرية)1(،  العتبة  ناظر  اسم  عليه  وأطلق  كربالء،  إىل 
بعده توارثها مجاعة منهم: الشيخ عز الدين بن حممد األسدي، والشيخ زين الدين 
األسدي املتوىف سنة )795هـ()2(، وصادف آنئذ فتح العراق من قبل األمري اقساس 
تيمور املشهور)بتيمورلنك()3(، وذلك سنة )796هـ( فجاء اىل كربالء األمري عثامن 
هبادر خان بن تيمور لنك عىل رأس جيش ملنازلة السلطان أمحد اجلالئري، والتحم 
التمر  اىل حصن عني  والتجأ  أمحد  السلطان  فر  وملا  بينهام يف سهل كربالء،  القتال 
أعقبه األمري عثامن هبادر خان ويف الطريق خرج من ضيعته الستقبال السيد اجلليل 
احلسيب النسيب حممد بن أمحد املوسوي امللقب بأيب طراس، وعند ذلك خلع عليه 
األمري عثامن اخللع واهلدايا، وعينه ناظرًا عىل حصن عني التمر، وخازنًا للمشهدين 
الدين)4(،  أمحد رشف  بن  الدين  باألمري حممد شمس  النجف(، ولقب  و  )كربالء 
الذي قربه ال زال ظاهرًا معروفًا يزار فوق شفاثه، ويطلق عليه اسم أمحد بن هاشم، 

وهو اجلد األعىل للسادة )آل فائز( اليوم يف كربالء.

1. املرعيش، السيد حممود، مزارات العلويني، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 

2. املصدر نفسه.

3. تيمور املعروف بتيمورلنك: قائد اوزبكي من القرن الرابع عرش، ومؤسس الساللة التيمورية يف وسط آسيا، 
واول احلكام يف العائلة التيموريه احلاكمة، والتي استمرت حتى عام 1506م، وتعني كلمة )لنك(: األعرج 
السياسية:  الوهاب، املوسوعة  الكّيايل، عبد  ينظر:  للتفصيل  املعارك،  نتيجة إلصابته بجرح خالل احدى 

ج1:ص838.

4. خوارزم شاه، اخلواجة محيد الدين، مصدر سابق، مج 8.
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ويف عهد دولة )قره قوينيل الرتكامنية( دولة اخلروف األسود بعث األمري )بري 
بوداق( األمري )سيدي عيل( عىل رأس جيش عرمرم اىل كربالء لصد غارات السيد 
موىل عيل بن حممد بن فالح املوسوي املشعشعي املتمهدي، وذلك يف حدود سنة 
احلسيني،  احلائر  يف  والفساد  اخلراب  من  املغريون  أفسده  ما  فأصلح  )859هـــ(، 
وأوعز األمري بري بوداق اىل الشيخ )ما شاء اهلل( مالزمة قصبة كربالء، وتنظيم قوائم 

بتعويض خسائر أهل احلائر من خزانة األمري اخلاص.

ويف عام )874هـ(، وعندما تشكلت دولة اخلروف األبيض )آق قوينيل( التي 
حكمت العراق أربعني عامًا بات سكان قصبة كربالء يف ارتباك مستمر بسبب عدم 
استقرار األوضاع السياسية يف العراق إذ كان األمري منهم حيكم فرتة وجيزة ويليه 
إدارة قصبة  بارناك( أوىل ترصيف  أمري آخر،  وأخريًا يف عهد األمري )باريك بك 
البغدادي: وهو أحد أقرباء السلطان  كربالء الشخصية املدعو احلاج حممد جلبي 

حسن الطويل مؤسس هذه الدولة)1(.

1. يستفاد من وقفية بستان القايض التي أوقفها نارص الدين وامللة القايض ابن احلاج حممد البغدادي، وهو 
املشهدين كربالء 

 
من أقارب السلطان حسن الطويل مؤسس دولة )آق قوينيل( )اخلروف األبيض متويل

والنجف( والوقفية مؤرخة يف شهر مُجادٰى اآلخرة سنة )979هـ( عىل أحفاده الذكور كان قد ختمها والده 
املتويل املذكور. 

وكذلك يقرأ ختمه يف وقفية هذه البساتني )مال القايض( الواقع يف اجلانب الغريب من هنر السليامين )أي 
الرشع  حمرض  يف  الوقفية  تصديق  عند  وذلك  )الفائزي(  املوسوي  الدين  علم  السيد  ملك  بجوار  احلسينية( 
الرشيف من قبل متويل املشهدين احلاج حممد البغدادي وتاريخ هذا التصديق يقرأ عام )981هـ(، وجاء ختمه 

يف وثيقة بيع األرايض الكاملية –  الچاملية – وهي املؤرخة سنة )991هـ(، وإليك نص الوثيقة:
حرضة  الرشيف  الرشع  جملس  حرض  أن  مضموهنا.  مرعية  رصحية  ووثيقة  رشعية  صحيحة  حجة  هذه 
نعمة  السيد  جناب  من  املذكور  جلبي  حممد  وباع  الرشيفني  املشهدين  يف  املتويل  جلبي  حممد  األماثل  مفخرة 
اهلل، وأخيه السيد كامل الدين أبناء السيد ثابت )اجلد األعىل آلل ثابت( مجيع األرايض العطلة الباطلة جيعلوهنا 
حبة،  أبو  كرود  الثاين  واحلد  السليامين،  لنهر  األول  احلد  الرشيف.   للوقف  اخلمس  ويؤدون  للزراعة،  قابلة 

=
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واحلد  البغدادي،  جلبي  حممد  بن  الدين  نارص  ملك  القايض  بنهر  املعروف  النهر  الثالث  واحلد  والقعقاعية، 
أنتهى. اشرتيناه بثمن أربعني ألف عثامنيًا ألجل مصالح الوقف الرشيف بأن يكون ثالثة  أينام  الرابع احلفره 
أرباع جلناب السيد كامل الدين، والرابع للسيد نعمة اهلل املذكور بيعًا صحيحًا، وذلك حتريرًا يف شهر مجادٰى 

األوىل سنة )991هـ(، وذيلت بتواقيع السادة االتية أسامؤهم:
عقيل  بن  السيد عيل  ترجم،  الدين  غياث  بن  الدين  بدر  السيد  النقيب،  السيد سلطان  إسامعيل  السيد    
احلسيني، حممد بن عقيل احلسيني، عبد احلسني بن مساعد اخلادم، و الفقري عمرو بن نارص الدين، الشيخ صفر 
بن دراج، شيخ حاجي أكرب بن مري حسني، خداوردي بن حممد، شمس الدين بن شجاع القايض باملشهدين 

الرشيفني. 
فمام تقدم يستفاد: أن احلاج حممد البغدادي مكث متوليًا للمشهدين، وترك يف كربالء ذرية أطلق عليهم 
العراق،  الزمن يف  القضاة فرتة من  الذي توىل منصب قايض  الدين وامللة  اىل نجله نارص  القايض نسبة  لقب 
وأوقف بساتني )مال القايض(، والتي ال تزال حتى يوم الناس هذا تعرف بموقوفات القايض، وتقع اليوم عىل 
اجلانب الغريب من هنر احلسينية يف منعطفها الذي يعرف )باملدور(، وعىل بعد بضع أمتار من هذا املوقع رفاق 

وهنري يعرفان باسم القايض. 
ويتوىل شؤون هذه املوقوفات أرسة )آل القايض(، وهناك يف مدينة كربالء زقاق آخر يقع يف سوق باب اخلان 
يعرف بالقايض إضافة اىل وجود منطقة تسمى بالقاضية وهي تقع عىل طريق كربالء طويريج. وآل القايض: 
أسالفهم  لبعض  وكان  كربالء،  يف 

 
إستيطاهنا عىل  قرون  أربعة  من  أكثر  مىض  التي  العريقة  البيوت  من  هم 

الوجاهة والنفوذ تقرأ توقيعهم )القايض(، وبأيدي هذه األرسة اعالمات صدرت من جمالس الرشع الرشيف 
)1175هـ،  التالية:  السنني  وفق  اإلعالمات  هذه  وموقعة  )القايض(،  بساتني  وقفية  تؤيد  خمتلفة  تواريخ  يف 
1178هـ، 1233هـ، 1279، 1336هـ( وآخرها صورة القسام الصادر من املحكمة الرشعية يف لواء كربالء 
املؤرخ يف السادس من شهر شوال سنة )1344هـ(، وهبذا يصح نسب هذه األرسة وتاريخ استيطاهنا كربالء 
منذ القرن العارش اهلجري،وقد ملع من هذه األرسة رجال أفذاذ توىل منهم منصب متويل املشهدين بعد احلاج 
حممد البغدادي حفيد حممد جلبي بن كاظم جلبي بن نارص الدين بن احلاج حممد البغداد، ومنهم: عبد اجلليل 
توىل سدانة الروضة العباسية يف عام )1234هـ( ومنهم: من نبغ يف عامل األدب والشعر، ويرجع كام خييَّل إلينا 
أن الشاعر عبد اجلليل القايض احلائري الذي وصف معركة املناخور شعرًا ومنهم أيضًا: عبد اللطيف القايض 

الذي أشغل منصب متويل املشهدين وكالة مابني عامي )1260 – 1261هـ(. 
وصفوة القول: إن رجال هذه األرسة لعبوا دورًا فعاالً يف أحداث كربالء االجتامعية، والسياسية األدبية 
الرابع عرش اهلجري،  القرن  الثالث عرش اهلجري، ولكن قد تدهورت يف  القرن  منذ استيطاهنا كربالء حتى 
األدباء  قصري  عيل  حممد  الشيخ  الفاضل  املؤرخ  نجم  منهم  ملع  أخريًا  ولكن  اخلمول،  طي  يف  ذكرهم  وصار 

=

=
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بن  جلبي  كاظم  بن  جلبي  نارص  بن  جلبي  حممود  بن  شكر  احلاج  بن  حممود  بن  عيل  بن  حسني  الشيخ  ابن 
نارص الدين وامللة بن احلاج حممد البغدادي متوىل املشهدين، واملرتجم استطاع بعد جهد جهيد أن يلم صورة 
مقتضبة بتاريخ البيوتات العريقة الكربالئية، وفرغ من وضع رسالته املسامة )اللمعة تارخيية يف بيوتات كربالء 

والغارضية( املخطوطة، وكتب يف مقدمة رسالته ما نصه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

وصىل اهلل عىل نبينا حممد وآله أمجعني،وبعد فقد هتيأ يل فراغ يف األشغال بأمور الكتابة عن بعض البيوت 
وموالنا  سيدنا  ومدينة  والبالء،  احلزن  ودار  كربالء،  أرض  املكرمة  املرشفة  املدينة  هذه  بيوتات  من  املعروفة 

ومالذ األمة اإلسالمية أيب عبد اهلل الشهيد اإلمام احلسني بن عيل، وأهل بيته وصحبه االبرار الشهداء.
هذه  بحوادث  إطالع  هلم  الذين  الكبار   الرجال  أفواه  من  املعلومات  بعض  بجمع  شغفت  لقد  أقول: 
وأنساهبم  أحساهبم  وعن  عنهم،  نعرف  كنا  ما  الذين  أولئك  بعض  نزوح  بمعرفة  كثريًا  أفادوين  وقد  املدينة، 
شيئًا إال القليل الذي ال يغني وال يسمن من جوع، وبعد جهد جهيد ومراجعة كتاب  األنساب، ومشجرات 
األصحاب كشفت الغطاء عن األمور التي خفيت عىل الذين جهلوا عن تاريخ األرس والبيوتات يف كربالء 
علوية كانت أوغري علوية، فكان نتيجة هذا اجلهاد كتايب هذا الذي سميته )اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء 

والغارضية(........ الخ          
وبعد أن يسرتسل بيشء من االسهاب يف ذكر فروع قبيلتي السادة )آل فائز وآل زحيك( العلويتني، يذكر 
بصورة مقتضية )67( أرسة علوية وغري علوية – عربية أو غري عربية – يأيت اىل ذكر عشرية محايل عربية تسكن 
ضواحي  كربالء، ثم يقول: وقد يعذرين القارئ الكريم إن وجد خطأ وذلك فليس الذنب ذنبي، فاألوراق 
اىل  هدتني  التي  هي  املطبوعة  والكتب  اخلطية،  النوادر  والكتب  فتشناها،  التي  واملستمسكات  واملستندات 
معرفة البيوت وتوارخيها، ولست أنا الذي أروي هذه األخبار، وقد فرغت من كتابة هذه املسودة بعد غروب 
الشمس من هنار يوم السبت املوافق 27 رجب املرجب سنة    )1333هـ(، وأنا الفقري اىل عفو ربه الشيخ حممد 
عيل القصري احلائري، ومتت الكتابة بمدرسة الصدر بكربالء عىل مرشفها التحية والسالم تويف رمحة اهلل سنة 
يعقب(، وعبد احلسني،خلف )عيل(  )مل  اجلليل  عبد  ولدين،مها  الذكور  من  كربالء، وخلف  )1354هـ( يف 

املوظف يف مديرية كمرك املوصل، وأخوانه كاًل من فاضل،فوزي،هناد،عامد،عادل،إسامعيل،أياد. 
الذي خلف  الشيخ حسني وعقبه يف ولده يوسف   وللشيخ حممد عيل املرتجم اخوان، وهم: حممود بن 
كاًل من حممود، وكريم، وموفق، والثاين من اخوان املرتجم: هو إبراهيم بن الشيخ حسني، وقد أعقب كاًل من 
كريم، وحسن، وعيل، ومهدي، وتوفيق، ومنهم جار اهلل، وعبد اهلل أوالد حممد ابن الشيخ جاسم بن احلاج 
حسني بن عبد بن حممود جلبي، ومجيع أفراد هذه األرسة منهم موظفون يف دوائر حكومية، ومنهم مزارعون، 

ومنهم من يمتهن احلرف. 

=

=
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)914هـــ(  سنة  العراق  عىل  الصفوي  الكبري  إسامعيل  الشاه  استيالء  وعند 
أسندت حاكميه كربالء إىل نقيب األرشاف السيد حممد كمونه، وعندما قتل النقيب 
السيد حممد كمونه توىل حاكمية كربالء النقيب هباء الدين إدريس بن  مجاز من آل 
زحيك اجلد األعىل لسادات آل دراج نقباء احلائر والسادة آل ثابت، وعندما بسطت 
السلطات العثامنية نفوذها عىل العراق سنة )940هـ(، وعىل عهد الوايل عيل باشا 
الوندزاده أصبح متوىل قصبة كربالء حممد جلبي بن كاظم جلبي بن نارص امللة بن 
احلاج حممد اجللبي البغدادي، وجاء ختمه يف وثيقة بيع أرايض الكاملية إىل السيد 
كامل الدين بن السيد سلطان آل زحيك، والوثيقة مؤرخة)1( واحد مُجادٰى األولٰى 
سنة )991هـ(، ويف وثيقة قديمة تعود للسادة آل ثابت مؤرخة غرة رجب املرجب 

 وأخريًا ال بد يل أن أذكر هبذه املناسبة ملحة عن حياة الشيخ )حممد عيل قصري األدباء( الذي عارصته وزاملته 
وأفادين كثريًا من معلومات عن أرس كربالء واألحداث التي وقعت فيها، وذلك عندما كنت منهمكًا يف تدوين 
القزويني،  حسن  السيد  العالمة  جملس  يف  بلقائه  أحظٰى  كنت  حيث  األوىل  السلسلة  احلسني(   )مدينة  كتايب 
فأجده منعكفًا يف زاوية من هذا املجلس باملطالعة والقراءة، وكثريًا ما يساجل ويطارح األدباء والعلامء الذين 
كانوا حيرضون هذه الندوات، وكان رمحه اهلل معتادًا عىل مالزمة منتدى األدباء الذي كان يعقد يف السابق يف 
ديوان املرحوم األديب الوجيه السيد قاسم السيد أمحد الرشدي، وديوان املرحوم السيد عبد الوهاب السيد 
عبد الرزاق آل طعمة رئيس بلدية كربالء، وكانت تربطه أوارص الود والصداقة مع األديب السيايس املرحوم 

احلاج حممد حسن ايب املحاسن الذي كان يداعبه كثريًا ولقبه أخريًا بلقبه الذي أشتهر به )قصري األدباء(.
وبحكم ارتياده هذه الندوات واتصاالته بالشخصيات الذين عندهم الكنز املدفون من كتب األنساب 

والتواقيع القديمة يف األسناد الرسمية وغريها مما يوجب العلم واالطمئنان إىل رسالته املسامة  )اللمعة التارخيية  
يف بيوتات كربالء والغارضية(  املخطوطة، وبذلك يكون املؤلف قد أزاح الستار عن  كثري من احلقائق التارخيية  
املتعلقة بدقائق حياة كثري من شخصيات األرس وغريها من العوائل العربية من العلامء، واألدباء، واألفاضل، 
والرساة  من أبناء مدينة كربالء، وبذلك مأل فراغًا كبريًا يف سلسلة حوادث، وتاريخ هذه املدينة املقدسة و هذا 
وإن مل ختل – الرسالة من بعض اهلفوات واهلنات والسقطات غري أن املؤلف يقدر عىل جهوده – يبد أن هذه 
السقطات التقلل من أمهية الرسالة شيئًا  إذ ال خيلو منها أي سفر مهام سعى مؤلفه يف أن جيعله مستكماًل جلميع 

اجلوانب إذ الكامل هلل وحده.

1. حيتفظ هباتني الوثيقتني الوجيه السيد حممد سعيد نجل املرحوم السيد حممد عيل آل ثابت.

=
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سنة )1000هـ / 1591م( يقرأ ختم جعفر جلبي ابن نارص امللة بن احلاج حممد 
من  العراق  فتح  حتى  التاريخ  هذا  بعد  ومن  املشهدين)1(،  قصبة  متوىل  البغدادي 
قبل الشاه عباس الكبري الصفوي خضعت كربالء لنفوذ املري نارص املهنا اجلشعمي 
الذي كان يطلق عليه لقب ملك العرب، ويف سنة )1034هـ( عنّي الشاه الصفوي 
العثامنيون  فتح  وعندما  كربالء)2(،  قصبة  عىل  حاكاًم  اساجلو  القاسم  أبا  األمري 
العراق ثانية عنّي كنج عثامن حاكاًم عىل املشهدين )كربالء والنجف( وعندما استقر 
حكم العثامنيني يف العراق يف أواخر القرن احلادي عشـر اهلجري أخذوا يطلقون 
القصبة،  باسم حاكم  تارة  اإلدارية يف كربالء:   األمور  يتوىل  الذي  الشخص  عىل 
وأخرٰى: باسم متوىل املشهدين، وعندما قسمت الدولة العثامنية العراق إىل ثالث 
واليات وهي: بغداد، املوصل، البرصة احلقوا كربالء من الوجهة اإلدارية بوالية 
بغداد، واستبدلت كلمة املتويل إىل كلمة قائّمقام - الشخص الذي حيكم نيابة عن 
الوايل - ولكن يف أواسط القرن الثالث عشـر اهلجري قسموا الواليات الثالث اىل 
كربالء(،  )لواء  اسم  عليها  وأطلقوا  لواء،  مركز  كربالء  فجعلوا  وقصبات،  مدن 
وأطلقوا عىل الشخص الذي يتوىل تصـريف شؤون اللواء اسم )مترصف(، واحلقوا 
هبا أقضية اهلندية، والنجف، وأيب صخري، والنواحي التابعة هلا هي:  الكوفة، هور 
الربيطانيون  احتل  وعندما  ــرزازة)3(،  ال شفاثه،  املسيب،  )العباسيات(،  الدخن 

1.  رسكيس، يعقوب، مباحث عراقية: ج 2: ص 312 – 342.

2. رسكيس، يعقوب،  مباحث عراقية: ج 2: ص 312 – 342.

3. الرزازة: هي جمموعة كور قائمة بني شفاثة وكربالء، وتبعد عن األخرية نحو ثلث املسافة التي بينهام، وفيها 
عدد من األكواخ، والرصائف، وقلعة من الطني، وبلغ عدد سكاهنا يف السابق نحو 750 نسمة، ومعظمهم 
من قبائل العنزة الذين يرحلون يف طلب الكأل، ويف منتصف القرن الثالث عرش اهلجري عىل عهد رئيسهم 
باسم  )قضاء  الكور قضاء سميت  العثامنية من هذه  بن هذال جعلت احلكومة  اهلل  بن عبد  املحسن  عبد 
املحسنية(، وكانت تعترب من أصغر األقضية التابعة لوالية بغداد، ولكن رسعان ما ألغت احلكومة العثامنية 
1875م(   / )1292هـ  سنة   يف  وذلك  كربالء،  بقضاء  ثانية  الكور  هذه  وأحلقت  اإلدارية،  الوحدة  هذه 
=
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العراق يف الثلث األول من القرن الرابع عرش اهلجري عينوا عىل املناطق العراقية 
حكامًا أسموهم – باحلكام السياسيني– ومنها كربالء ويف سنة )1337هـ( احتج 
حكم  جواز  –عدم  العراقيني  الثوار  سفينة  ربان  احلائري  تقي  حممد  مرزا  اإلمام 
املسلمني  من  أعواهنم  أحد  الربيطانيون  بعث  املقدسة.  للعتبات  الكافر  األجنبي 
ليحكم كربالء باسم معاون حاكم سيايس يتبع احلاكم السيايس للواء الذي جعل 
مركزه اهلندية فأصبحت كربالء قائمقامية تتبع اهلندية بعد أن سلخوا منها قضائي 
النجف وأيب صخري وأحلقوا هبا قضاء الشامية وأطلقوا عىل هذه األقضية الثالث 
وتوابعها لواء الشامية وجعلوا مركزه النجف – وكانت غاية السلطات املحتلة من 
بالثوار  والتنكيل  واجتامعيًا  سياسيًا  كربالء  أمهية  من  التقليل  التبديل   هذا  اجراء 
طردوا  التي  املدن  يف  الوطنيون  الثوار  شكل  عندما  ولكن  األحرار  الكربالئيني 
املناطق  هذه  يف  شكلوا  مستقلة  مناطق  واعتربوها  الربيطانية  احلكومة  ممثيل  منها 
فيها أول مترصف عريب وطني هو  مترصفيات فجعلوا كربالء مركز لواء وعينوا 

املرحوم السيد حمسن أبو طبيخ وأعادوا اليها أقضيتها السابقة وتوابعها.

)1339هـــ(  سنة  صفر  شهر  يف  ثانية  كربالء  واحتلوا  الربيطانيون  عاد  وملا 
الشيخ فخري  املرحوم  اهلندية، وعني  اللواء وهي  تتبع مركز  ثانية قضاء  جعلوها 
كمونة ممثاًل عنهم يف مركز قضاء كربالء، وعندما تشكلت يف العراق أول وزارة  يف 
سنة )1239 – 1240هـ/ 1824م( جعلوا متويل قصبة كربالء سليامن أغا كتخدا.

عىل أثر وفاة رئيس مشايخ العنزة عبد املحسن اهلذال، وانتقال املشيخة اىل ابن عمهم فهد بن دغني،  ومل 
منها:  قديمة  مدن  آثار  الكور  هذا  القديمة يف  املهمة  اآلثار  املشيخة، ومن  زمام  قابضني عىل  أحفاده  يزل 
قرص األخيرض وقرص اخلورنق، والسدير، وقرص احلساوي اىل غريها، وأخريًا أمست الرزازة مقرًا حلامية 
من اجليش حترس سدود هور أيب دبس، وشيد عىل أرضها الكثري من القصور العامرة، وأصبحت منطقة 

سياحية.

=
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ويف سنة )1240 – 1244هـ / 1825 – 1830م( جعلوا حاكم كربالء السيد 
سلطان بن ثابت بن درويش آل ثابت.

ويف سنة )1245 – 1253هـ /1830 – 1837م( كان حاكم كربالء، يتمتع 
باحلكم الذايت وهو السيد عبد الوهاب بن السيد حممد عيل جلبي آل طعمة.

يف سنة )1254 – 1259هـ /1840 – 1841م( جعلوا حاكم كربالء السيد 
حسني بن حسن آل وهاب.

قصبة  متويل  نائب  جعلوا  1841م(   –  1840/ 1257هـ   -1255( سنة  يف 
كربالء عبد اللطيف البكتايش، ثم تبعه وكالة يوسف سنان باشا.

يف سنة )1257 – 1262هـ / 1842- 1843م( جعلوا حاكم كربالء السيد 
عبد الوهاب السيد حممد عيل جلبي آل طعمة.

يف سنة )1258 – 1262هـ / 1843 – 1846م( جعلوا متويل قصبة كربالء 
صادق بك من أرسة بيكات احللة.

كربالء  قائّمقام  جعلوا  1848م(   –  1846  / 1264هـ   –  1262( سنة  يف   
السيد أمحد بن عبد اهلل القّري من أرسة السادة آل احلكيم الذين كانو يعرفون سابقًا 

آل القّري.

وأنشد يف حقه عبد الباقي العمري حني انفصاله عن قائم مقامية كربالء األبيات 
اآلتية: 

يدانيكم أن  عن  غــدًا  بعيدًا  القّري  عبدكم   اهلل  ــول  ــ رس بــيــت  آل  ــا  ي
مغانيكم عن  وبعدي  قــريب  سيان  حمبتكم يف  ــي  والئ صــدق  صــح  إن 
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كربالء  قائّمقام  جعلوا  1854م(  1272هـ/1848–   –1264( سنة  ويف 
يعقوب بك يف سنة )1272 – 1274هـ( )1754 – 1856م(جعلوا  نائب كربالء 
ثم جاء مري  السويدي،  اهلل  بن عبد  الرمحن  السيد عبد  القصبة  املشـرفة، وقائّمقام 

مريان مظهر باشا مترصف كربالء)1(.

باشا  إسامعيل  يدعى  كان  كربالء  مترصف  1870م(  )1286هـــ/  سنة  ويف 
عزله املرحوم مدحت باشا عند قدومه اىل كربالء، وساقه اىل املحاكم لسوء إدارته 

وارتشائه.

1871م( مترصف كربالء كان حافظ قدري   – يف سنة )1287هـ/ 1870م 
العامل  السيد أمحد نجل  املرحوم  العالمة  باشا، وقال مهنئًا ومؤرخًا قدومه فضيلة 

الديني الكشفي السيد كاظم الرشتي:

يغرفوا املــكــارم  أولـــو  ــه  ومــن بــحــر  كربالء  عرصة  حــل  قــد  الــذي  إن 
ـــــت يـــا مــتــرف  ــي ــه هــن ـــ ـــ ـــ ــت أرخ عنـدما  املـــــّهنُأ   وأنــا  هنيتــــه 

1. قال الشاعر الكبري السيد حممد بن السيد حسن الرشتي املوسوي املشهور – برشدي زاده – جامع ديوان 
الشعراء واألدباء  الذين كان يرعاهم ديوان السيد أمحد الرشتي  ثبت  ما نصه  يف جمموعته اخلطية: 

            ملا أحتف السيد السند موالي أمحد بيشان من الرتبة الرابعة من جناب ويل عهد النعم حرضة السلطان 
األعظم السلطان عبد العزيز خان أدام اهلل دولته يف زمن والية  الوزير األفخم الكبري، والدستور األعظم 
الكرام  مريان–  املري   – بكربالء  املترصف  حينئذ  وكان  بغداد،  والة   وايل  باشا   مدحت  الدولة  صاحب 
املري  بالنيشان، ومادحًا  السيد  الشعراء مهنيًا حرضة  فقال مجلة من  باشا،   السعادة مظهر  حرضة صاحب 
مريان املترصف باحلمد اجلسيم  منهم كان الشيخ اسحق املؤمن قال من قصيدة يربو عدد أبياهتا عىل مخسة 
وعرشين بيتًا، ومنهم كان قد أنشد قصيدة عىل سبيل االسرتسال الشيخ فليح حسون رحيم )مالزم السيد 

أمحد( ثبت مطلعها:
الرتب  ال  الناس  بني  الفضل  ــك  وزان الطلب   ال  للعلياء  املــجــد  ــك  ب ــا  س
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      وكان قدومه اىل كربالء يف اخلامس عشـر من ربيع األول سنة )1288هـ( كام 
زاده  رشدي  حسن  بن  حممد  السيد  يف جمموعة  املثبتة  الشعرية  األبيات  من  يؤخذ 
وهذا مطلعها، ويالحظ من تواقيع السادة اآلتية أسامؤهم أهنم كانوا أعضاء جملس 

إدارة اللواء عىل عهده يف كربالء وهم كل من: 
اوالً: احلاج حبيب احلافظ آل حافظ.

ثانيًا:  السيد حممد عيل بن السيد وهاب الكبري من آل طعمة.
ثالثًا:  السيد جعفر بن السيد حسني آل ثابت.

رابعًا:  السيد حممد بن السيد حسني جلبي آل وهاب.

اختذت  قد  العثامنية  الدولة  كانت  1873م(   –  1272/ )1289هـ  سنة  ويف 
قرارًا يف عهد والية الوزير حممد رؤوف باشا وهو: طريقة االختصار يف التشكيالت 
أن  األلوية  من  اختصاره  جرى  ومما  باشا،  مدحت  أيام  عىل  جرت  التي  اإلدارية 
يستمر طوياًل  مل  األمر  أن هذا  إال  أقضية،  الدليم  العامرة،   ألوية كربالء،   جعلت 

حتى اعيدت كام كانت يف أوخر عام )1291 هـ()1(.

راشد  كربالء  مترصف  وكيل  عنّي  1874م(   – )1290هــــ/1873  سنة  يف 
أفندي، ومل يمكث طوياًل، فقد غادرها يف شهر كانون األول من نفس العام.

عنّي  السنة  هذه  من  رمضان  شهر  من  عشـر  اخلامس  يف  )1291هـــ(  سنة  يف 
إسامعيل بك قائّمقام كربالء، ومل يمكث طوياًل، فغادر كربالء يف أواسط شهر ذي 
شهر  حتى  كربالء  يف  قائّمقامًا  هبجت  حممد  بمحله  فعنّي  نفسه،  العام  من  احلجة 

كانون األول سنة )1875م(.

1. جريدة الزوراء  العدد )165( السنة الرابعة.
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يف سنة )1291( رومي حتى سنة )1293( رومي كان مترصف كربالء حممد 
شلبي باشا )1( املوافق سنة )1874 – 1875م(.

ملحوظة:  يؤخذ من وثيقة ضبط املحكمة العائدة لقضية عيل هدله من الوثائق 
املحفوظة يف كربالء:  أن كاًل من السيد حممد عيل بن السيد وهاب آل طعمة كان 
قد شغل رئاسة البلدية يف كربالء منذ سنة )1287 هـ( حتى قدوم املترصف حممد 
شلبي باشا، ومن بعده توىل رئاسة البلدية يف كربالء السيد حممد ابن السيد حسني 
املترصف قدري  للبلدية حتى سنة )1293هـ( عىل عهد  رئيسًا  آل وهاب، وبقي 

بك.

يف سنة )1293هـ / 1877م( تسلم مترصفية كربالء يف السادس من كانون 
األول سنة )1878 م( قدري بك

بغداد  يف  العثامنية  السلطات  قامت  فلذا  ثورة )عيل هدله(،  وقعت  عهده  ويف 
يف شهر أيلول سنة )1879م( بسحبه من مترصفية كربالء لسوء ترصفاته، وكان 

رئيس البلدية السيد حممد مهدي آل احلكيم.

ويف سنة )1294هـ /1877 – 1878م( يف أيلول من هذا العام عنّي )راشد 
السيد  إىل  قائّمقامية مركز قضاء كربالء  للواء كربالء، وأسندت  أفندي( مترصفًا 

أمحد بن السيد عبد اهلل القّري من )آل احلكيم(.

 1294  – وكان أعضاء جملس اإلدارة العامة يف كربالء خالل سنتي )1293 
هـ( تتألف من السادة اآلتية أسامؤهم: 

1. السالنامة الرتكية هلذه السنة.
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جواد أفندي:  هو السيد جواد السيد حسن آل طعمة كليدار الروضة احلسينية)1(.
مصطفى أفندي:  هو السيد حسني آل ضياء الدين كليدار الروضة العباسية.

جعفر أفندي: هو السيد جعفر السيد آل ثابت.
كاظم نر اهلل:  السيد كاظم بن السيد صالح آل نرص اهلل.

السيد حممد أفندي:  جملس كاتب أفندي )السيد حممد بن السيد حسني الوهاب )آل 
طعمة( عن السالنامة الرتكية هلذه السنة املدعي العام صاحب الفضيلة عيل أفندي 

العمري.

عنّي  العام  هذا  آب من  اخلامس من  1879م( يف   – يف )1295هـــ / 1878 
حممد باشا مترصفًا للواء كربالء، وعنّي رئيسًا للبلدية السيد حسني السيد مهدي 

السندي.

يف )1296هـ / 1879م( يف التاسع عشـر من نيسان من هذا العام عنّي راشد 
أفندي ثانية مترصفًا للواء كربالء.

1881م( يف السابع والعشـرين من أيلول من هذا   – يف )1297 هـ /1880 
العام عنّي احلاج عيل باشا مترصفًا للواء كربالء.

نيسان من هذا  1882م( يف احلادي عشـر من   – يف سنة )1298هـــ/1881 
العام عنّي جالل باشا مترصفًا للواء كربالء، وبعد أربعة أشهر - يف أواخر شهر آب 
السنة - عنّي حممد باشا مترصفًا للواء كربالء سنة )1299هـ/1881– من هذه 
1882م( عاد اىل كربالء املترصف األسبق )حممد باشا( مترصفًا للواء كربالء ثانية.

1. الحظنا وجود أوامر هبذه التعيينات قد احتفظ هبا بعض العوائل اىل هذا اليوم، فاستطعنا عن هذه الطريقة 
أن ننوه عن هويات هؤالء السادة.
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كان أعضاء جملس إدارة اللواء املنتخب يتكون من الذوات اآلتية اساؤهم: 	 
اوالً:  حاجي حممد أفندي: وهو احلاج حممد آل قنديل.

ثانيًا:  حممد تقي أفندي: وهو السيد حممد تقي آل الدده.

وهيئة حمكمة كربالء البداية كانت تتألف من الذوات اآلتية أساؤهم:  	
اوالً:  معاون املدعي العام عيل رضا أفندي.

ثانيًا:  النائب األول أركان اللواء عبد الرمحن أفندي.

أعضاء حمكمة حقوق جهتي:  	
اوالً: السيد حممد أفندي:  السيد حممد بن السيد حسني آل وهاب.

ثانيًا: صالح خلويص.
ثالثًا:  العضو مالزمي رفعت أفندي.

وهيئة حمكمة كربالء قسم اجلزاء كانت تتألف من السادة اآلتية أساؤهم:  	
اوالً:  السيد جعفر أفندي )السيد جعفر حسني آل ثابت(.

ثانيًا:  سليم أفندي.
ثالثًا:  العضو مالزمي عبد اللطيف أفندي.

التي كان يطلق عليها اسم كربالء، أو جنحي  أما أسامء ضباط حامية كربالء 
طابور آغايس - حامية كربالء - الفوج الثالث هم كل من السادة اآلتية أسامؤهم: 

اوالً:  طابور بلوك آغايس حسن بك.
ثانيًا:  بلوك آغايس حسن آغا.

ثالثًا:  مـعاونى كاظم آغا.
رابعًا:  زورنال حسني أفندي.
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نقاًل عن السالنامات الرتكية املوجودة يف مكتبة اآلثار العامة حتت رقم )2405– 
953(، ومدير التحريرات كان عبد الغني أفندي ماسبجي لواء أفندي.

1883م( كان مترصف لواء كربالء   – 1300هـــ/1882   – يف سنة )1299 
اإلدارة  جملس  وأعضاء  طاهر،  حممد  املترصف  ووكيل  باشا،  مظهر  السنة  هذه  يف 

املنتخبة هم كل من السادة اآلتية أسامؤهم: 
اوالً:  السيد جواد أفندي املدرس.

ثانيًا:  السيد حممد تقي آل الدده.
ثالثًا:  احلاج رضا أفندي )1(.

لواء،  أركان  بك  جالل  كربالء  مترصف  عنّيَ  1884م(   / )1301هـ  سنة  يف 
ووكيل املترصف حممد مجيل أفندي املدرس، وحماسب اللواء اسمه نوري أفندي.

أما أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة فهم السادة:  	
اوالً:  السيد جواد أفندي املدرس.

ثانيًا:  السيد عباس أفندي )آل الدده(.
ثالثًا:  كتان آغا من بيكات احللة )له عقب يف احللة اليوم(.

رابعًا:  غالم رضا أفندي )حاج غالم رضا اهلمداين(.

واقعة  يف  احلسيني  أو  اليتيم،  املدفع  صنع  الذي  اآلذرباجياين  جان  آغا  ساللة  من  هو  أفندي:  رضا  1. احلاج 
املناخور سنة )1241هـ(، وأعقاب هذا البيت رحلوا عن كربالء اليوم )1390هـ( يف سبيل كسب العيش 
أخرٰى  أن يف كربالء أرسة  اىل  املناسبة  أن نشري هبذه  لنا من  البرصة، والبد  بغداد، وبعضهم يف  منهم: يف 
منهم: كان  اهلجري  الرابع عرش  القرن  بأغا جان، وهي عائلة شريازية سكنت كربالء يف مستهل  تلقبت 
املرحوم الصيديل غالم عيل آغا جان، وشقيقه )جواد آغا جان(، وهلذه األرسة أعقاب يف كربالء، وليس 

هلذه األرسة أية صلة بتلك األرسة األذربيجانية الذي منهم كان العضو اإلداري أعاله.
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رئيس البلدية: السيد حسني أفندي )آل السندي(

أعضاء جملس البلدية املنتخبة:  	
اوالً:  السيد حممد أفندي آل وهاب.

ثانيًا:  السيد حممد باقر أفندي آل سيد أمني املشهور بجلو خان.
ثالثًا:  السيد كاظم أفندي آل نرص اهلل.

سنة )1302هـ/1884– 1885م( يف سلخ شهر شوال من هذا العام جرت 
كربالء، ولكن عىل  للواء  أفندي مترصفًا  فعنّي عيل رضا  املترصفني،  بني  تنقالت 
عام  من  األول  كانون  شهر  يف  أعيد  كربالء  اىل  باشا  الدين  تقي  الوايل  زيارة  أثر 

)1884م( جالل الدين بك مترصفًا للواء كربالء.

أما أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة فهم السادة اآلتية أساؤهم:  	
اوالً:  السيد جواد املدرس.

ثانيًا:  احلاج غالم رضا أفندي)1(.
ثالثًا:  حممد كتان ا�غا.

رابعًا:  السيد عباس أفندي آل الدده.

القرن  أواسط  كربالء يف  املحرتمة،سكنت  بآل غالم رضا هي من األرس  كربالء  املعروفة يف  1. هذه األرسة 
الثالث عرش اهلجري كان منهم: الثري الوجيه املرحوم احلاج غالم رضا،ومنهم: كان الورع التقي املرحوم 
إبان احلكم الوطني، وهو 

 
احلاج كاظم املهدي الذي توىل عدة مرات عضوية جملس إدارة اللواء يف كربالء

بغداد سابقًا،  معاون عميد جامعة  والدكتور عزيز  املهدي،  الدكتور مهدي كاظم  املشهور  النطايس  والد 
أواخر  واملديح يف  اهلجاء  الشعبي يف  الشعر  يقرض  كان  الذي  آغا  احلاج عيل  املرحوم  أيضًا  كان  ومنهم: 

عمره.
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ومل جير أي تنقل يف أعضاء املجلس )املنتخبة( للبلدية، أما أعضاء حمكمة بداءة 
لواء كربالء فكانت تتألف من الذوات اآلتية اسامؤهم: 

اوالً:  نائب أول شاكر أفندي.
ثانيًا:  معاون املدعي العام سعيد أفندي.

أعضاء حمكمة احلقوق:  	
اوالً:  السيد أمحد أفندي )آل نرص اهلل(.

ثانيًا:  السيد عيل أفندي )السيد عيل الرئيس آل وهاب(.

أعضاء حمكمة اجلزاء:  	
اوالً:  السيد نارص أفندي اخلطيب.

ثانيًا:  مستنطق صالح خلويص.

ومل  بك،  الدين  كربالء جالل  كان مترصف  م(  هـ / 1886  يف سنة )1303 
يتغري أعضاء جملس اإلدارة، والبلدي يف كربالء، ولكن يف شهر ذي القعدة من هذا 

العام عنّي السيد أمحد شاكر وكيل مترصف كربالء بدالً من مصطفى ذهني.

الدين، ويف  تقي  كربالء حممد  كان مترصف  ويف سنة )1304هـ / 1887م( 
حمرم من عام )1305هـ( عنّي رسي باشا وكيل مترصف كربالء.

ويف سنة )1306هـ / 1889م( كان مترصف كربالء عيل رضا باشا، وأعضاء 
املجلسني املنتخبة هم األعضاء السابقون.

يف سنة )1307هـ / 1890م( كان وكيل مترصف كربالء هو قائم مقام كربالء 
السابق السيد امحد بن السيد عبد اهلل القرى من آل احلكيم
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يف سنة )1308هـ / 1891م( كان مترصف كربالء حممد غالب بك، واألعضاء 
املنتخبة ملجلسـي اإلدارة والبلدية هم األعضاء السابقون.

أما  باشا،  الدين  جالل  كربالء  مترصف  كان  1892م(   / )1309هـ  سنة  يف 
أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة فهم السادة اآلتية أسامؤهم: 

اوالً:  احلاج غالم رضا.
ثانيًا:  كتان آغا.

ثالثًا:  السيد مهدي )آل صايف( والد السيد جواد الصايف.
آل  السيد مصطفى  بن  بن سلامن  السيد صالح  أفندي:  هو  السيد صالح  رابعًا:  

طعمة.

رئيس البلدية:  السيد عيل أفندي الرئيس نجل السيد سلامن الوهاب )آل طعمة(.

وكيل رئيس البلدية: السيد حسن القّري )آل احلكيم(. 

األعضاء: 
اوالً:  احلاج حسن بستان.

ثانيًا:  احلاج محادي آغا )والد الوجيه عباس محادي الوزين(.
ثالثًا:  احلاج علوان آغا الوزين والد الزعيمني املرحومني عمر وأخيه عثامن.

أعضاء حمكمة كربالء: 

الرئيس:  نائب أفندي
اوالً:  العضو:  السيد عيل أفندي )نجل املرحوم السيد أمحد آل نرص اهلل(.

ثانيًا:  العضو: السيد جعفر أفندي )نجل املرحوم السيد حسني آل ثابت(.
ثالثًا:  العضو: مالزمي مجيل أفندي.
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يف سنة )1310هـ / 1893م( كان مترصف كربالء حممود بك )صنف أول(.

أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة )الدورة الثالثة(: 
اوالً:  السيد صالح سليامن )آل طعمة(.

ثانيًا:  احلاج غالم رضا.
ثالثًا:  حممد كتانة.

رابعًا:  السيد مرتىض بن السيد مصطفى سادن الروضة العباسية )آل ضياء الدين(.

رئيس البلدية:  السيد حسن بن السيد أمحد قري )آل احلكيم(.

األعضاء: 
اوالً:  وكيل رئيس البلدية السيد عيل بن السيد سليامن )الرئيس( آل وهاب.

ثانيًا:  احلاج حسن بستان.
ثالثًا:  احلاج محادي آغا )الوزنى(.
رابعًا:  احلاج علوان آغا )الوزين(.

جملس املعارف: 
الرئيس:  عبد الرزاق أفندي.

العضو:  حسني فوزي أفندي.
العضو:  طه أفندي.

العضو:  احلاج محد عويد أفندي.
العضو:  احلاج حسن أفندي بستان.

ملحوظة:  جاء يف السالنامة الرتكية قد جرى تعداد نفوس مركز قضاء كربالء يف 
هذه السنة، فبلغ تعداد نفوس املسجلني )8058( نسمة امجاالً.
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جملس  وأعضاء  باشا(  )فريد  كربالء  مترصف  كان  1894م(   / )1311هـــ 
اإلدارة )املنتخبة(: 

اوالً:  السيد صالح أفندي )ابن سلامن آل طعمة(.
ثانيًا:  احلاج غالم رضا.

ثالثًا:  السيد جواد أفندي نجل السيد مهدي الصايف.
رابعًا:  السيد مرتضـى أفندي آل ضياء الدين ورئيس البلدية السيد حممد عيل أفندي 

نجل السيد وهاب الكبري آل طعمة.

أعضاء جملس البلدية: 
اوالً:  حاج حسن بستان أفندي.

ثانيًا:  احلاج محادي ا�غا )الوزين(.

ثالثًا:  احلاج علوان ا�غا )الوزين(.

)1312هـ / 1896 م( كان مترصف كربالء حييى نزهت بك رئيس البلدية، 
وكيل  وكان  ـــ/1896م(،  )1313ه يتغريوا  مل  والبلدية  اإلدارة،  جمليس  وأعضاء 

مترصف لواء كربالء بأمر من السلطان عبد احلميد ربيعي زاده أمحد بك.

أعضاء االدارة املنتخبة: 
اوالً:  السيد جواد أفندي )آل الصايف(.

ثانيًا:  السيد مرتىض أفندي )آل ضياء الدين(.
ثالثًا:  احلاج غالم رضا أغا )اهلمداين(.

رابعًا:  احلاج حمسن أفندي )آل كمونة(.

رئيس البلدية وأعضاء جملس البلدية: 
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الرئيس: سيد حسن قّري أفندي )آل احلكيم(.
العضو: احلاج حسن بستان أغا.

العضو: محادي آغا وزين.
العضو:  عبد اهلل البناء آغا )آل طابورآغايس(.

رئيس وأعضاء حمكمة احلقوق: 
الرئيس:  نائب أفندي.

العضو:  السيد جعفر افندي )آل ثابت(.
العضو:  عبد الستار جلبي )تويف أخريًا يف كربالء ومل يكن له عقب()1(.

العضو: مالزمي مجيل أفندي. 

رئيس وأعضاء حمكمة اجلزاء: 
الرئيس:  مصطفى كامل أفندي.

العضو:  سيد حممد أفندي )ابن السيد حسني آل وهاب(.
العضو:  صالح خلويص.

العضو: مالزمي عبد الرمحن أفندي.

)1315هـ / 1897 – 1898م( كان مترصف كربالء مري مريان عبد اللطيف 
باشا.

احلقوق   حمكمتي  أعضاء  وال  والبلدية،  اإلدارة  جمليس  أعضاء  يتغري  مل  ملحوظة: 
واجلزاء يف كربالء يف هذه السنة.

]1[ العقب: الذرية.
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)1316هـ /1898م( كان مترصف كربالء مري مريان عبد اللطيف باشا، وقد 
أطرى عليه عيل الشاعر األديب املرحوم احلاج حممد حسن أبو املحاسن بقصيدة 
رائعة يشكره عىل كري هنر احلسينية واجراء املاء فيه ويؤرخ ذلك يف عام )1316هـ(.

أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة:  	
اوالً:  السيد جواد أفندي آل صايف.

ثانيًا:  احلاج السيد عيل أفندي نجل السيد جواد سادن الروضة احلسينية آل طعمة.
ثالثًا:  احلاج غالم رضا آغا.

رابعًا:  احلاج حمسن أفندي )آل كمونة(.

رئيس وأعضاء جملس البلدية املنتخبة:  	
الرئيس: السيد حسن افندي )آل احلكيم(.

العضو: سلامن آغا )آل عويد(.
العضو: السيد حسني أفندي )آل الدده(.

العضو: السيد حممد عيل أفندي نجل السيد وهاب الكبري آل طعمة.

رئيس وأعضاء حمكمة احلقوق. 	
الرئيس:  نائب أفندي.

العضو:  السيد حممد أفندي )آل وهاب(.
العضو:  السيد حممد عيل بن السيد حممد كليدار العباس )آل طعمة(.

العضو:  مالزمي احلاج عبد العزيز أفندي)1(.

1.له عقب يف كربالء اليوم،ويعرفون آل عبد العزيز، ومنهم: نجله التاجر حممد عبد العزيز صاحب القيرصية 
املعروفة باسمه يف سوق ما بني احلرمني.
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رئيس وأعضاء حمكمة اجلزاء:  	
الرئيس: مصطفى كامل أفندي.

العضو: سيد جعفر أفندي )آل ثابت(.
العضو: صالح خلويص.

العضو: مالزمي عبد الرمحن أفندي.

السنة مل يتغري املترصف، وال أعضاء  )1317هـ /1899م–1900م( يف هذه 
جملسـي اإلدارة والبلدية، وكذلك مل يطرأ تغيري عىل أعضاء حمكمتي احلقوق واجلزاء 

يف كربالء.

)1318هـ / 1900 – 1901م( كان مترصف لواء كربالء عبد اللطيف باشا.

أعضاء جملس اإلدارة:  	
اوالً:السيد جواد الصايف.

ثانيًا:السيد حسن أفندي احلكيم.
ثالثًا:احلاج غالم رضا أفندي.

رابعًا:حاج حمسن أفندي )آل كمونة(.

رئيس وأعضاء جملس البلدية املنتخبة:  	
وكيل رئيس البلدية:  خلويص أفندي.

العضو:  سلامن آغا آل عويد.
العضو:  السيد ياسني أفندي.

العضو:  السيد حسني أفندي )الدده(.
العضو:  احلاج حبيب آغا )آل طابور أغايس(.
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رئيس وأعضاء حمكمة احلقوق:  	
الرئيس:  نائب أفندي.

العضو: السيد حممد أفندي آل وهاب.

العضو:  السيد حممود أفندي آل زيني.
العضو:  مالزمي عبد الرمحن أفندي.

رئيس وأعضاء حمكمة اجلزاء:  	
الرئيس:  سعيد أفندي.

العضو:  السيد جعفر أفندي آل ثابت.
العضو:  صالح خلويص أفندي.

العضو:  مالزمي عبد الرمحن أفندي.

)1319 هـ / 1903م( كان مترصف كربالء عبد اللطيف باشا.

أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة:  	
اوالً:  السيد جواد أفندي آل بحر العلوم.

ثانيًا:  السيد حسن قري آل احلكيم.
ثالثًا:  السيد حممد أفندي آل وهاب.
رابعًا:  السيد جواد أفندي آل صايف.

رئيس وأعضاء جملس البلدية:  	
الرئيس وكالة:  صالح خلويص أفندي.

العضو:  سلامن آغا بن احلاج محد آل عويد.
العضو:  حبيب أغا آل طابورآغايس.
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رئيس:  سعيد أفندي.
العضو:  احلاج عبد املهدي أفندي آل حافظ.

العضو:  صالح خلويص أفندي.

رئيس وأعضاء حمكمة احلقوق:  	
الرئيس:  نائب أفندي.

العضو:  السيد حمسن أفندي آل النقيب.
العضو:  السيد حممود أفندي آل زيني.
العضو:  املالزم شمس الدين أفندي.

اهليئة  كامل  ومعه  باشا،  اللطيف  عبد  املترصف  كان  1903م(   / )1320هـ 
السابقة )1321هـ / 1904م( واملترصف عبد اللطيف باشا.

األعضاء املنتخبة للمجلس اإلداري:  	
اوالً:  السيد جواد أفندي آل بحر العلوم.

ثانيًا:  السيد حسن قري أفندي آل احلكيم.
ثالثًا:  السيد حممد سعيد أفندي بن السيد أمحد )رس خدمة آل طعمة(.

رئيس البلدية أصالة صالح خلويص أفندي، واألعضاء كام يف السنة املاضية، 
آل  املهدي  عبد  احلاج  عنّي  السنة  من هذه  آب  ولكن يف شهر  تبديل،  أي  جيِر  ومل 
اللطيف  عبد  املترصف  كان  1905م(   / )1322هـ  البلدية  لرئاسة  وكياًل  حافظ 
اإلدارة  جملس  وأعضاء  البلدية،  رئيس  وكيل  احلافظ  املهدي  عبد  واحلاج  باشا، 

والبلدية كام يف السنة املاضية.



مدينة احلسني )اجلزء السابع(

54

)1323هـ / 1906م( كان املترصف عبد اللطيف باشا، ولكنه نقل يف أواسط 
السنة، وعنّي صالح باشا قائّمقام احللة وكياًل ملترصفية كربالء.

أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة:  	
اوالً:  السيد جواد أفندي )آل بحر العلوم(.

بن عبد  الرزاق  السيد عبد  املرحوم  أفندي، وهو نجل  الوهاب  السيد عبد  ثانيًا:  
الوهاب الكبري آل طعمة.

ثالثًا:  السيد حممد سعيد أفندي رس خدمة آل طعمة.
رابعًا:  احلاج حمسن أفندي )آل كمونة(.

ومل يتغري أعضاء جملس البلدية، ولكن عنّي احلاج عبد املهدي آل حافظ رئيسًا 
للبلدية أصالة )1324هـ/1907م( وكان مترصف كربالء حييى توفيق باشا، ولكن 
الزهاوي وكياًل ملترصفية كربالء،  العام عنّي رشيد باشا  يف شهر رمضان من هذا 
وعىل عهده وقعت مذبحة العجم)1(، ومل يتغري أعضاء جملس االدارة والبلدية يف 
احلاج  ابن  أفندي  أغا  سلامن  إىل  وكالة  البلدية  رئاسة  أسندت  ولكن  السنة،  هذه 

ان  وهي:  البلدة  عىل  غرامة  فرض  احلكومة  قررت  العثامنية  واحلكومه  االهايل  بني  الصلح  وقوع  وبعد    ]1[
يدفع الكسبة عن كل دكان يف كل شهر ما يساوي )12( آنة اىل مدة حمددة من السنني، وبعد انتهاء املدة 
رفعوا  وقد  الدفع،  ايرانيون عن  واكثرهم  الكسبة،  فامتنع  الرضيبة،  تلك  استيفاء  احلكومة عىل  استمرت 
شكوى، فلم تسمع هلم شكاية، فالتجأوا اىل التحصن بالسفارة االنگليزية التي كانت يف كربالء، ونصبوا 
اخليام حوهلا واستظلوا هبا، وكلام نصحتهم احلكومة، والعلامء، واالرشاف، مل يقبلوا، فصممت احلكومة 
عىل تفريقهم بالقوة، وكان املترصف يومئذ رشيد الزهاوي، ويف ليلة من اخريات ليايل شهر رمضان سنة 
1324م أخطرهم اول الليل فلم يتفرقوا، وبينام هم نائمون يف خيامهم امر الزهاوي الرشطة أن يرضبوهم 
بالرصاص قبل الفجر،فرضبوهم، واصيب من االيرانيني حوايل مخسني شخصا بني قتيل وجريح، واهنزم 
الباقون، فهجم العسكر عىل املخيم وانتهب ما فيه، للتفصيل ينظر: الكليدار، عبد احلسني الطعمة، بغية 

النبالء يف تاريخ كربالء: ص63. 
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محد آل عويد، وذلك عىل أثر انتخاب احلاج عبد املهدي نائبًا عن كربالء يف جملس 
املبعوثان باالستانة )1325 هـ / 1908 م( وكان مترصف كربالء حسن حسني 

باشا.

 أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة:  	
اوالً:  السيد عبد احلسني أفندي آل طعمة سادن الروضة احلسينية.

ثانيًا:  السيد حممد مهدي أفندي املشهور بمريزا كوجك آل بحر العلوم.
ثالثًا:  السيد عباس أفندي آل ضياء الدين.

)1326 – 1327هـ / 1909 – 1910م( كان مترصف كربالء جالل باشا، 
ويف عهده فتح سوق باب قبلة احلسني، ووسع سوق ما بني احلرمني املشهور 

بسوق البزارين.

ومل يتغري أعضاء جملس اإلدارة والبلدية، ولكن أسندت رئاسة البلدية اىل سلامن 
آغا آل عويد أصالة وسنة )1328– 1329هـ / 1911– 1912م( كان مترصف 
كربالء طاهر بك ورئيس البلدية سلامن آغا آل عويد ومل يتغري أعضاء جملس اإلدارة 
كربالء  مترصف  كان  1913م(  )1328–1329هـ/1912–  وسنة  والبلدية 

عرفان بك.

أعضاء جملس اإلدارة املنتخبة:  	
اوالً:  السيد حممد أفندي نجل السيد حسني الوهاب آل طعمة.

ثانيًا:  السيد عباس أفندي آل ضياء الدين.
ثالثًا:  السيد جواد أفندي آل صايف.
رابعًا:  حممد عيل أفندي آل كمونة.
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رئيس البلدية:  وكالة السيد سليامن السيد حممد عيل الوهاب آل طعمة

أعضاء املجلس البلدي:  	
اوالً:  احلاج عيل قنرب شيخ بني سعد.

ثانيًا: احلاج حبيب آغا آل طابورآغايس.
ثالثًا:  سلامن آغا آل عويد.

ويف عهدهم تم بناء املستشفى احلسيني املاثل للعيان اليوم، وقد تم بناؤه يف اليوم 
العارش من متوز سنة )1913م( املوافق لشهر شوال )1331هـ(، وجرى بمناسبة 
)املستشفى(  خانة  خسته  اسم:   عليه  وأطلق  كربالء،  يف  كبري  مهرجان  افتتاحه 
عرفان  كربالء  مترصف  كان  1332هـ/1913–1914م(   –  1331( احلسيني 
بك، ولكن نقل من وظيفته يف شهر أيلول من عام )1914م(، وعنّي سليامن ذهني 
احليل  بك  مظفر  اىل  وكالة  البلدية  رئاسة  أسندت  وكذلك  كربالء،  للواء  مترصفًا 
احللة  قائّمقامية  إىل  نقل  وعندما  فقط،  أشهر  ستة  ملدة  هذا  املنصب  أشغل  الذي 
أشغل رئاسة البلدية وكالة أيضًا احلاج علوان آغا )الوزين(، ومل يتغري أعضاء جملس 
اإلدارة والبلدية وسنة )1332–1333هـ/1915م( كان مترصف كربالء سليامن 

ذهني قائد الدرك أفندي السوري.

السيد  السيد حسن بن حممد بن  البلدية كان يشغل هذا املنصب وكالة  رئيس 
حسن كنعان النقيب من آل دراج.

العثامنية يف  العام سقطت احلكومة  النصف من شهر شعبان من هذا  ليلة  ويف 
كربالء، وشكل يف كربالء جملس حكم ائتاليف حميل يرأسه السيد عبد احلسني ابن 
السيد عيل  - آل طعمة - سادن الروضة احلسينية وعضوية السادة اآلتية أسامؤهم: 

احلاج عبد املهدي آل حافظ.. 1
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السيد حممد مهدي آل بحر العلوم.. 2
السيد حمسن بن السيد عيل الطويل آل نرص اهلل.. 3
السيد سعيد السيد مصطفى آل الرشويف.. 4
السيد عبد الوهاب عبد الرزاق السيد وهاب آل طعمة.. 5
السيد جواد آل الصايف.. 6
كامل الدين السيد جعفر آل ثابت.. 7
السيد حمسن بن السيد عباس النقيب آل درج.. 8
السيد يوسف بن السيد عيل الرئيس آل وهاب.. 9

الشيخ حممد عيل آل كمونة.. 10
احلاج حسن شهيب آل معله.. 11
مرسبت جار اهلل طعمة بني سعد.. 12
رشيد املرسهد رئيس القّوام من املسعود.. 13
السيد قاسم السيد أمحد الرشيدي.. 14

احلسون  طليفح  الشيخ  املرحوم  عينت  اهنا  اللجنة:  هذه  أعامل  باكورة  ومن 
رئيس النصاروة من )آل عبادة( آمر االنضباط يف املدينة، وبقي السيد حسن السيد 
حممد النقيب يشغل رئاسة البلدية خالل هذه الفرتة التي مل تدم أكثر من أربعني يومًا 
إذ شكلت هذه اللجنة يف ليلة اخلامس عشـر من شعبان سنة )1333هـ( حتى اليوم 
اخلامس والعشـرين من رمضان سنة )1333هـ( املوافق لليوم التاسع والعشـرين 
من متوز سنة )1915م(، وعنئذ بعثت احلكومة العثامنية -التي بسطت نفوذها ثانية 
أكثر من  يمكث يف وظيفته  ومل  لكربالء،  بابان مترصفًا  بك  كربالء - حممود  عىل 
شهرين إذ جاء اىل كربالء يف )1 / 8 / 1915م( وخرج من كربالء يف )30 / 9/ 

1915م(.
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بك  محــزة  كربالء  مترصف  كــان  1334هـ/1915–1916م(   -1333(
املوافق لشهر ذي  1915م(   / 10 بتاريخ )1 /  )الكردي( الذي قدم اىل كربالء 
املوافق  )1334هـ(  رجب  من  عشـر  احلادي  اليوم  ويف  )1333هـ(،  سنة  القعدة 
املعروفة  األحداث  وراءه  ترك  أن  بعد  كربالء  من  خرج  )1916م(  مايس  لشهر 
احلكم يف  تسلم  وبعده  الكربالئيني،  من  والعام  السواد  عند  بك()1(،  )بدگة محزة 
كربالء الشيخ فخري كمونة، وبقي حيكم كربالء حكاًم فرديًا حتى شهر حمرم سنة 
يف  بك  محزة  وجود  فرتة  وخالل  م(،   1916( أيلول  لشهر  املوافق  هـ(،   1335(

كربالء أسندت رئاسة البلدية وكالة اىل عبد الستار جلبي.

بك  جالل  عنّي  العام  هذا  من  أيلول  يف  1917م(   –  1916  / ـــ  )1335ه
مترصٌف للواء كربالء، ومل يمكث أكثر من مخسة عشـر يومًا، فغادرها، وعنّي حمله 
أسعد رؤوف بك مترصفًا يف كربالء، وكان هو آخر مترصف تركي يتوىل تصـريف 
الشؤون اإلدارية يف كربالء إذ أحتل االنگليز بغداد بتاريخ )11( مارت )1917م( 
فرتك أسعد رؤوف كربالء بتاريخ العشـرين من مجادٰى األوىٰل من سنة )1335هـ( 
املوافق لشهر مارت )1917م(، وقبل مغادرته كربالء سّلم اإلدارة اىل شيوخها، 
فتوىل الشيخ حممد عيل كمونة السلطة التشـريعية، وتوىل الشيخ عبد الرمحن العواد 
السلطة التنفيذية، وخالل فرتة رجوع العثامنيني إىل كربالء، وخروجهم منها ثانية، 
واصبحت رئاسة البلدية بعهدة السيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق بن السيد وهاب 

]1[  زحفت كتيبة من اجليش العثامين اىل كربالء للسيطرة عليها، وعندما وصلوا اىل الرساي يف شارع االمام 
العباس، خرج فخري كمونه وتوجه اىل باب صحن ايب الفضل العباس، وخاطب بعقاله وبشامغه، 
ابا الفضل قائال: ياسدي ياقمر بني هاشم كربالء امانة لديك،  واهلها عرضك وناموسك وعيالك، اتأذن 
هلؤالء االوباش بالتخريب فيها؟ واذا بربق سيف يظهر يف االفق، واذا باجليش العثامين يفر هاربا مناديا امام 

عباس كلدي – إمام عباس الحقنا – فالحقهم هذا الربق وهم هاربون حتى حدود مدينة املسيب.
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آل طعمة، كام عنّي العثامنيون احلاج علوان الوزين عضوًا يف جملس إدارة كربالء، 
وعنّي عبد الستار جلبي عضوًا يف املجلس البلدي.

كربالء  من  بك  رؤوف  أسعد  خروج  وبعد  1918م(،  )1336هـ/1917– 
قبل  من  تدار  كربالء  أصبحت  )1917م(  سنة  مارت  من  عشـر  اخلامس  بتاريخ 
ائتالفية حملية، ولكن مل يدم حكمها أكثر من مخسة أشهر، وعند ذاك حصل  هيئة 
نزاع قبيل بني آل عواد وآل كمونة، فعنّي االنگليز يف )1917/9/15م( ميجر يويل 
باسم معاون حاكم سيايس يف كربالء، وسحبوا اإلدارة من يد ممثلهم الشيخ فخري 
كمونة، وكانوا قد أسندوا خالل تلك الفرتة رئاسة بلدية كربالء اىٰل الشيخ هادي 

كمونة.

املوافق  )1918/5/5م(  يف  الربيطانيون  عنّي  1918م(  )1336–1337هـ 
لشهر شوال )1337هـ( الكابتن -براي- بصفة معاون حاكم سيايس يف كربالء، 
ولكنه مل يمكث طوياًل يف كربالء لرشاسة أخالقه إال أشهرًا قليلة، فاستبدلته السلطة 
املحتلة بالكابتن بوفل، وذلك بتاريخ السادس عشـر من شهر رمضان )1337هـ( 
املوافق لشهر حزيران )1918م(، وكان من باكورة أعامل )بوفل( أن أقصـى الشيخ 
احلاج  بمحله  املحاكم، وعنّي  بلدية كربالء، وأحاله عىل  رئاسة  هادي كمونة من 
شهر  من  عشـر  الثامن  بتاريخ  وذلك  كربالء  لبلدية  رئيسًا  صايف  آل  جلبي  رشيد 

رمضان )1337هـ( املوافق حزيران )1918م(.

اىل  )1919/1/24م(  بني  ما  الواقعة  الفرتة  خالل  ـــ/1919م(  )1337هـ
)9/12 /1919م( أشغل منصب معاون حاكم سيايس يف كربالء حممد رسوان 
شعيل  نواز  النواب  حاشية  ضمن  كربالء  اىل  جاء  الذي  اهلندي  رسلداره  خان 
اعواهنم  احد  االنگليز  بعث  حيث  )1337–1338هـ/1919–1920م(  خان 
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 9 بتاريخ )14 /  البوشهري بصفة معاون حاكم يف كربالء، وذلك  املدعو هبادر 
/ 1918م( املوافق شهر شعبان )1337هـ( وكان رئيس البلدية يف كربالء احلاج 
حممد رشيد جلبي آل صايف وعند قيام الثورة العراقية املباركة بزعامة االمام احلائري 
وتشكيل املجلس الوطني يف كربالء بتاريخ شهر ذي احلجة سنة )1337هـ( املوافق 
)1920/10/3م( هرب من كربالء حممد خان هبادر وبخروجه من كربالء تسّلم 
الثوار زمام األمور يف كربالء حتت زعامة قائدهم الروحي االمام حممد تقي احلائري.

)1338 هـ /1920م( عنّي الثوار الوطنيني األحرار أول مترصف عريب لكربالء، 
وذلك بتاريخ الثامن عشـر من ذي احلجة )1337هـ(، وهو السيد حمسن أبو طبيخ، 
وأربعني  مخسة  ميض  بعد  ولكن   ،)1920/10/  7( بتاريخ  وظيفته  مهام  وبارش 
يومًا غادر كربالء السيد حمسن أبو طبيخ، وذلك عىل أثر هجوم االنگليز، وسقوط 
املوافق )25 /1921/11م(  السادس من صفر سنة )1339هـ(  بتاريخ  كربالء 
عند احتالل االنگليز ثانية لكربالء بتاريخ السابع من صفر سنة )1339هـ( املوافق 
لشهر تشـرين الثاين )1920م( وعنّي االنگليز الشيخ فخري كمونه بصفته قائّمقام 
أعفي،  حيث  1921م(   /  1  /  25( يوم  حتى  هذه  بوظيفته  ومكث  كربالء،  يف 
واستبدل بمحله محيد خان بن أسد خان بصفة وكيل قائّمقام كربالء إذ كان يشغل 
قائّمقامية النجف قبل هذا التاريخ من قبل الربيطانيني، اما رئاسة البلدية التي كان 
يشغلها احلاج حممد رشيد جلبي آل صايف الذي مكث يف منصبه زهاء عامني فقد 

أعفي من منصبه يف هناية عام )1920م(.

)1922/2/15م(  لغاية  )1921/3/3م(  بتاريخ  كربالء  مترصفية  اسندت 
اىل محيد خان آل نظام العلامء، وخالل فرتة دخول االنگليز كربالء يف شهر صفر اىل 
هناية عام )1340هـ( أسندت رئاسة بلدية كربالء أصالة اىل السيد سعيد بن هاشم 

آل سيد عيسى البغدادي.
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من  اعتبارًا  ــك  وذل القصاب،  العزيز  عبد  اىل  كربالء  مترصفية  اسندت 
ويف  املنتفك،  لواء  اىل  نقل  ثم   ،)1922  /12  /26( لغاية  )1922/2/16م( 
عهده جرت إنتخابات رئاسة البلدية، فانتخب الشيخ عثامن العلوان رئيس عشرية 
الوزون رئيسًا للبلدية، وبارش يف منصبه اعتبارًا من شهر حمرم سنة )1341هـ( لغاية 

)1345هـ( املوافق لسنة )1922م( حتى عام )1926م(.

وبعد ذلك أسندت مترصفية كربالء اىل عيل جودت األيويب وبارش يف وظيفته 
املنتفك  لواء  إىل  نقل  إذ  لغاية )1923/5/24م(  اعتبارًا من )1922/12/8م( 
)1342هـ/1924م( عندها عهدت مترصفية لواء كربالء وكالة اىل عبد الوهاب 
/1923/6م(،   26( حتى  /1923م(   5/25( من  اعتبارًا  وذلــك  حممود، 
بتاريخ  1924-1926م(  ـــ/  ــ )1342-1344ه حماسب  وظيفة  اىل  أعيد  ثم 
)1923/6/26م(، ثم أسندت مترصفية لواء كربالء اىل مولود خملص، ومكث يف 
وظيفه لغاية يوم )4/1 /1925م( حيث استقال، عنّي بعده حسني فهمي النائب 
بتاريخ )1925/4/1م( لغاية )1925/5/6م( وكياًل ملترصفية كربالء، ثم نقل 

اىل وظيفة حاكم.

لواء  مترصفية  اسندت  )1925–1927م(  املوافق  ـــ(  1346ه  -1345(
1925م(   /5/6( يوم  من  اعتبارًا  بوظيفته  وبارش  الدليمي،  اهلل  عبد  اىل  كربالء 
إىل )1927/5/28م(، ويف عهده جرت انتخابات رئاسة بلدية - كربالء - وفاز 
باالنتخابات الرئاسية السيد الوهاب بن السيد عبد الرزاق الوهاب )آل طعمة(، 
أشغلها وكالة  أثناء مرضه  وفاته )1928م(، ويف  تاريخ  الرئاسة حتى  ومكث يف 
لغاية  )1345–1346هـ،1927/6/20م(  معله(  )آل  شهيب  حممد  احلــاج 
ثم  اىل عبد اهلل مظفر،  بعدها وكالة مترصفية كربالء  )1927/8/12م( أسندت 
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واصبح  1930/4/16م(،   – سكر)1927/8/12م  قلعة  قائّمقامية  اىل  نقل 
جرت  عهده  ويف  ــوري،  ن احلافظ  عبد  هو  الفرتة  هذه  خالل  كربالء  مترصف 
انتخابات رئاسة بلدية كربالء، وكان يشغلها وكالة السيد كاظم السيد أمحد النقيب 
- أبو جواد - عضو املجلس البلدي، ولكنه جوبه بمعارضة شديدة من قبل كتلة 
املعارضة التي شكلت يف كربالء آنذاك بزعامة الشيخ فخري كمونة، والسيد عبد 
احلسني بن السيد أمحد رس خدمة )آل طعمة(، والسيد حسن السيد محودي آل نصـر 
اهلل، وكتلة حزب االخاء بزعامة الشيخ عثامن العلوان، والسيد كاظم السيد أمحد 
النقيب، ومجاعتهام، وبرغم فوز كتلة املعارضة يف االنتخابات، وبانسحاب السيد 
عبد احلسني السـر خدمة، وتعيينه مدير أوقاف كربالء أسندت رئاسة البلدية وكالة 
اىل السيد كاظم النقيب، الذي فاز باملرتبة الثالثة، ثم عنّي جالل بابان السيد النقيب 
الرئاسة زهاء ثالث سنوات من سنة  للبلدية أصالة، ومكث يف  اليه رئيسًا  املشار 
)1928- 1934م(، ويف عهده قام بتشييد بناية رساي كربالء احلايل املراد هتديمه، 
وإنشاء بناية املحاكم عىل أرضه، وبلغت كلفة بناية هذا السـراي )60( ألف روبية، 

وقد شيدت عىل حساب بلدية كربالء.

أشغل  1931/4م(  إىل )20/  املدة )1348هـــ،41930/22م(  ويف خالل 
مترصفية لواء كربالء أصالة جالل الدين بابان،  وقد وضع بنفسه تصميم تشييد 
البازي  السـراي احلايل )ملحافظة كربالء(، وبذلك أنشد املرحوم الشيخ عيل  بناية 
مؤرخًا عام تشيد رساي احلكومة يف كربالء عىل عهد مترصفها جالل بابان فقال: 

ســـدده ــا  ــسـ الـ رب  مـــذ  جــــالل  تأسيسها  شـــاد  حــكــم  دار  ذي 
ــد  شيده ــاء  الــعــدل قـ ــن ــب ال ــذا  هـ تارخيهـــا يــنــظــر   مـــن   يقـــول  

بذمتهم ديون  ترتبت  الذين  أعفيت ديون مجيع األشخاص  ملحوظة:  ويف عهده 
حكومية منذ أيام االحتالل حتى عهده.
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ثم أسندت مترصفية لواء كربالء للمدة من )1349هـ، 1931/4/23م( إىل 
)1931/6/28م( أصالة اىل حممود فخري عبد احلميد، ثم نقل إىل لواء البرصة 
كان  )1932/7/28م(  اىل  1931/7/4م(  -1350م،  )1349هـــ  سنة  ويف 
مترصف كربالء حممود أديب، ثم نقل مديرًا للبلديات، ويف عهده عنّي احلاج خليل 
االسرتابادي املتوىفّٰ 1970م رئيسًا لبلدية كربالء حتى عام )1958م(، وملدة ستة 
وعشـرين عامًا، وعىل عهده فتح شارع املخيم، وشوارع مهمة استحدثت يف كربالء 

ال يزال قسٌم منها ماثاًل للعيان اليوم.

اصبح  )1934/10/21م(  اىل  ،1933/8/1م(  )1351هـــ  من  املدة  ويف 
وزارة  اىل  نقل  ثم  ومن  اخلياط،   زكي  أمحد  يشغلها  كان  أصالة  كربالء  مترصف 

اخلارجية.

ـــ،  ــ )1352ه مــن  للمدة  وكــالــة  كــربــالء  لـــواء  مترصفية  منصب  وشــغــل 
قائّمقام  يومئذ  وكان  عزمي،  خليل  /1935م(   4/21( اىل  1934/10/21م( 

قضاء النجف.

واشغل منصب مترصف كربالء للمدة من )1353هـ، 4/22 /1935م( اىل 
)1936/10/29م( صالح جرب الذي قام بإصالحات جذرية ملدينة كربالء حيث 
َذ قساًم مهاًم من مشاريعه  وضع تصمياًم جديدًا لعدة شوارع مهمة يف كربالء، وُنفِّ

العمرانية من قبل زمالئه الذين جاؤا من بعده، ثم عنّي وزيرًا للعدلية.

ـــ،  )1354هـ مــن  للمدة  وكــالــة  كــربــالء  ــواء  ل مترصفية  اســنــدت  ثــم  ومــن 
محام  صالح  حممد  النجف  لقائّمقام  )1337/1/20م(  إىل  1936/10/30م( 
)املتوىف سنة 1970م(، ونقل جثامنه اىل النجف حيث مثواه األخري، وكان املومٰى 

إليه قد أشغل مديرية رشطة لواء كربالء ألكثر من ستة أعوام قبل هذا التاريخ.
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كان  )1937/7/18م(  حتى  1937/1/28م(  )1355هـــ،  من  املدة  ويف 
مترصف كربالء خالل هذه الفرتة باألصالة السيد أمحد بن السيد إبراهيم الراوي، 

ومنها نقل إىل إشغال مترصفية لواء املنتفك.

وكان مترصف كربالء اصالة للمدة من )1357هـ،21 /7 /1937م( حتى 
ويف  العدلية،   يف  قانونيًا  مدونًا  عنّي  ثم  األزري،  الرزاق  عبد  )1939/2/9م( 
العام نفسه وللمدة من )1357هـ،2/14 /1939م( حتى )1939/5/7م( كان 
مترصف كربالء السيد عبد اجلبار الراوي، ثم نقل اىل إِشغال منصبه السابق مديرًا 

للرشطة.

1940/7م(   /11( حتى  1939م(   /  9/  24 )1358هـ،   نفسه  العام  ويف 
كان مترصف كربالء السيد جعفر محندي، ثم نقل الشغال منصب مترصفية لواء 

الدليم.

)1359هـــ،  عام  ففي  1941م  عام  يف  للمترصف  تبديل  من  اكثر  وحصل 
1940/8/9م( إىل )1941/11/2م( كان مترصف كربالء شاكر محيد، ثم فصل 

ملدة مخس سنوات.

عنّي  )1941/12/1م(  إىل  1941/11/3م(  )1359هـــ،  ذاته  العام  ويف 
الفرتة، ثم يف )1360هـ،  الرمحن جودت وكياًل ملترصفية كربالء خالل هذه  عبد 
1941/12/8م( إىل )1942/8/10م( أشغل أمحد خمتار بابان مترصفية كربالء 

أصالة، ثم عنّي مديرًا عامًا للتموين.

ويف املدة من )1360هـ، 8/11/ 1942م( إىل )1942/11/4م( عنّي جواد 
عيل وكياًل ملترصفية لواء كربالء، ومن ثم أعيد إىل سلكه السابق مديرًا للرشطة.
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مترصف  كان  )1943/10/23م(  إىل  1942/11/4م(  )1361هـــ،  ويف 
كربالء أصالة وفيق حبيب، وملا نقل اىل مترصفية لواء السليامنية عنّي عبد اهلل علوان 
عرَش  أحَد  ملدة  وأشغلها  كربالء،  لواء  ملترصفية  وكياًل  النجف  قائّمقام  الدليمي 

شهرًا، ثم نقل اىل الرمادي وفصل ملدة مخس سنوات.

اشغل  ــى)1944/10/30م(  ــت ح 1943/11/6م(  ـــ،  )1364ه سنة  ويف 
مترصفية كربالء أصالة عمر حفظي املكي، ومنها نقل إىل إشغال مترصفية الكوت.

أمني  عنّي  1945م(   /  3/16( لغاية  1944م(   /11/  1 )1365هـــ،  ويف 
خالص مترصفًا للواء كربالء، ومنها نقل إىل اشغال مترصفية لواء احللة.

1948م(   / 3 1945م( لغاية )24/   / 3 1367هـ،  26 /   – ويف )1365 
عنّي طاهر القيسـي مترصفًا للواء كربالء، أمينًا إىل مديرية التسوية العامة.

ويف )1367هـ، 26 /3 /1948م( إىل )7 /1948/10م( عنّي عبد املجيد 
عالوي مترصفًا للواء كربالء، ومنها نقل مفتشًا إداريًا إىل دياىل.

كان  )1950/6/13م(  اىل  1948/10/12م(  1369هـــ،   –1368( ويف 
مترصف كربالء أصالة األستاذ عبد الرسول اخلاليص.

ويف )1369هـ،  7/26 /1950م( لغاية )1950/11/6م( كان أمحد زكي 
املدرس وكيل مترصف كربالء، ثم نقل وكيال ملترصفية لواء احللة.

ويف )1371هـ، 8 /1950/11م( لغاية )1953/8/19م( عنّي مكي اجلميل 
مترصفًا للواء كربالء، ثم نقل اىل مديرية التسوية.
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ويف )1374هـ،20 /1954/8م( عنّي عباس عبد اللطيف البلداوي مترصفًا 
للواء كربالء.

ويف )1375هـ، 29 /3 /1955م( اىل )22 /1957/8م( عنّي حسني السعد 
مترصفًا للواء كربالء، ثم نقل اىل العامرة.

ويف )1377هـ، 25 /1957/8م( اىل )20 /6 / 1958م( عنّي مشكور أبو 
طبيخ مترصفًا للواء كربالء.

متصرفو العهد اجلمهوري:

من عام )1378هـ،  22 / 7 / 1958م( إىل )9 / 2 / 1959م( كان السيد 
فؤاد عارف مترصفًا للواء كربالء ويف عهده أسندت رئاسة البلدية لألستاذ صادق 
نجل العالمة املغفور له الشيخ حممد اخلطيب وبارش بتاريخ )28 / 10 / 1958م(، 

ومكث يشغل منصبه حتى )25 / 6 / 1969م(.

تاريخ االنفكاكتاريخ املبارشة

1962/9/1م األستاذ عبود الشوك1379هـ - 1959/2/9

6 / 4 /1963م األستاذ سامل عبد الرزاق األسود1383هـ - 1962/9/1

14 / 4 / 1963م وكالة األستاذ خليل إساعيل1384هـ - 6/ 1963/4

1384هـ - /4/14/ 1963
1963/12/25م األستاذ حسن احلاج وداي 

العطية.

1964/7/4م األستاذ كاظم الرواف1385هـ - 1964/1/1
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10/16 / 1965م األستاذ سلطان أمني كرماشة1385هـ - 1964/7/6

1968/7/21 األستاذ جابر حسن احلداد1386هـ - 1965/10/17

1969/5/13م األستاذ عبد الصاحب القرغويل1387هـ - 1968/8/6

7/1 /1969م األستاذ عبد اهلادي وتوت1387هـ - 1969/5/14

1969/10/1م األستاذ شبيب الزم املالكي1388هـ - 7/2/ 1969

ويف عهده أسندت رئاسة البلدية األستاذ السيد حسن سعيد املوسوي، وذلك 
بتاريخ )1969/11/1م( لغاية )1971/5/19م()1( ثم اصبح حمافظًا لكربالء 

بعد صدور قانون املحافظات يف)10/1 / 1969م(.

* * *

املرحوم احلاج عباس بن حسني  احلاج كاظم نجل  البلدية األستاذ احلقوقي  رئاسة  1. وكذلك شغل وكالة 
العواد املتوىف سنة )1971م(، وذلك يف فرتات متقطعة منذ تاريخ )25 / 7 / 1966م( حتى)1 / 11 / 

1969م(. 
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مشاريع مهمة تشهدها كربالء

احلفاظ  مهمة  ولعل  العريق،  احلضاري  املايض  ذات  املقدسة  املدينة  كربالء 
الشاقة  العسرية  املهام  من  معاملها  وابراز  تطويرها،  ثم  وقدسيتها،  أصالتها  عىل 
التي إضطلع هبا املسؤولون املدركون أبعاد هذه املسؤولية، وعىل راسهم اإلداري 
احلاذق األستاذ شبيب املالكي حمافظ كربالء الذي تم يف عهده رصد املبالغ الالزمة 
الكبري  املقدسة يف كربالء، كام كان للدور  العتبات  لعمل جبار هو تعمري وصيانة 
الذي لعبه أثره البارز يف ازدهار احلركة اإلعالمية، والثقافية، والسياحية، كام تم يف 
عهده انجاز عدد كبري من املشاريع العمرانية، والزراعية، والصحية، واالقتصادية، 

واالجتامعية، بلغت كلفتها مئات األلوف من الدنانري.

* * *
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موجز تاريخ إيوان الذهب يف الروضة احلسينية

جلبت أعمدة )البهو( اخلشبي من اهلند يف سنة )1332هـ( قبيل إعالن احلرب 
العاملية األوىل، وبسبب إعالن احلرب تأجل نقل األعمدة من البرصة اىل كربالء يف 
حينه، وبعد إنتهاء احلرب نقلت عن طريق هنر الفرات بالبواخرااىل سدة اهلندية)1(، 
ثم رميت يف هنر احلسينية بشكل )كلك( لعدم وجود وسائط نقلية ثقيلة تستطيع 
نقل هذه األعمدة اخلشبية حيث تم بناء تسقيف اإليوان الذهبي للروضة احلسينية 
خشب  يف  األرضة  حرشة  ظهرت  نصبها  عىل  قرن  نصف  مرور  وبعد  املقدسة، 
تآكلت قاعدة  الدودة كام  البهو وتآكلت األخشاب بسبب ظهور هذه  سقف هذا 
تلك األعمدة بسبب ارتفاع املياه اجلوفية يف الروضة املقدسة، فتربع أحد املحسنني 
الصخرية،  اإليرانية  املعادن  استخراج  متعهد  رحيمي(  )قنرب  املدعو  اإليرانيني 
احلسينية  للروضة  القبيل  لإليوان  الناصع  الرخام  من  ركائز  بتقديم  رغبته  وأظهر 
املعروف بـ )إيوان الذهب(، وكذلك تربع من نفس الرخام لرصف جدران البهو، 
فضيلة  عىل  العراقية  احلكومة  يف  الرسمية  اجلهات  عرضت  )1961م(  سنة  ويف 

]1[  سدة اهلندية : هي سدة يف العراق تقع يف شامل مدينة اهلندية يف حمافظة بابل، قامت أول حماوالت إنشاء 
أول سده عام)1830م( من قبل عيل رضا باشا، ونجيب باشا، ولكن يف عهد عبدي باشا متكن من بناء ناظم 
قوي من اآلجر، وهتدم هذا السد عام)1854م(، ثم بنئ عمر باشا سدًا عظياًم من الرتاب، واحلطب، ومل 
تصمد هذه السدة طوياًل، ويف عام)1882م( يف زمن السلطان عبد احلميد الثاين بنى شوندير سدة حمكمة 
عرضها ياردتان مع وجود فتحة يف وسطها وتم هتديم آثار بابل لبناء هذه السدة، ومن آثارها الشاخصة 
بنى ولكوكس سدة تعرف يف  السدة تصدعت يف عام) 1903م(، ثم  السدة، ولكن هذه  حلد اآلن منارة 
املنطقه بالسدة اإلنگليزية وأكملها يف عام)1913م(، واستبدلت بسدة جديدة تعرف بالسدة الصينية نسبة 

إىل الرشكة املنفذة عام)1989م(.
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السادن )السيد عبد الصالح آل طعمة( تبديل األعمدة هلذا البهو بأعمدة كونكريتية 
نظري ما جرى يف نفس السنة لإليوان القبيل لبهو الروضة العباسية فارتأٰى السادن 
فن   - العريب  اإلسالمي  املعامري  والفن  يتناسب  بشكل  اخلشبية  الركائز  يبدل  أن 
وعند  الناصع،  الرخام  من  بأخرى  اخلشبية  واألعمدة  الركائز،  وتبديل   - الريازة 
ذلك فوضت اجلهات املسؤولة السيد السادن العمل مع اجلهات الفنية يف البحث 
حول املوضوع، وعندما عرض الفكرة - السادن- عىل بعض اجلهات اخلريية تربع 
بتهديم  الرخامية- وفعاًل بورش  عند ذاك املحسن قنرب رحيمي املذكور -بالركائز 
هيكل بناء البهو بتاريخ الثامن من صفر سنة )1388هـ( بعد أن وصلت األعمدة 
الرخامية اىل كربالء يف احلادي عشـر من حمرم من السنة نفسها، ولكن عندما بورش 
برفع سقف اإليوان اندفع أناس بدوافع عفوية وراحوا يروجون بعض الشائعات 
بدعوى أن هذا اإليوان أثري وتارخيي، وأن هتديمه يعد خسارة للرتاث اإلسالمي.

وعىل أثر هذه الشائعات قدم مجاعة عريضة اىل اجلهات اإليرانية يطلبون منها 
االيوان  هدم  من  بدال  احلسيني  الصحن  من  الشـرقية  اجلهة  يف  آخر  إيوان  تشييد 
القبيل  البهو  هدم  ايقاف  بضـرورة  العراقية  اآلثار  مديرية  طالبوا  وفعاًل  القبيل، 
العراقية املسؤولة، وإجتامع ممثل مديرية اآلثار  املداوالت بني اجلهات  ولكن بعد 
واالوقاف العامة بالسيد عبد الصالح الكليدار قرر -اجلميع- برضورة تشييد هذا 
البهو املعروف بإيوان الذهب جمددًا وفق تصاميم حديثة، وأن يرصع سقف البهو 

الداخيل بتزاوير وفسيفساء عىل الطراز اإلسالمي العريب.

التعمريات  جلنة  قامت  البهو  جدارن  أزاير  برصف  جاريًا  العمل  كان  وبينام 
اربعة  مبلغ  تكاليف صنعه  وبلغت  الكريمة،  باألحجار  باب ذهب مرصع  بصنع 
آالف دينار، ونصب هذا الباب عند مدخل الكشكخانة الرشقية يف اجلهة اليمنى 
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من البهو، ومن ثم تربع امُلحسن العراقي احلاج عبد األمري األزري بـ )باب ثان( 
مماثل للباب االوىل، ونصب يف اجلهة اليرسى من البهو –الكشكخانة الغربية– ثم 
تقدم التاجر البغدادي احلاج جاسم الشاكري متربعًا بمبلغ عرشة آالف دينار لصنع 

الباب الوسطاين الكبري.

بناء  تصاميم  َوَضع  أن  له  سبق  الذي  اإليراين  املعامر  أحجم  وعندما  وأخريًا، 
قبل  من  املقدم  الرخام  بقية  إرسال  من  الشاه  حكومة  ومنعت  الرخامية،  الركائز 
لوضع  عراقية  فنية  جلان  عدة  بغداد  من  ارسلت  الرخام  متربع  اإليراين  املحسن 
التصاميم، والقيام بتشييد البهو بعد أن رصد للبناء مبلغ )120( ألف دينار، وال 

يزال العمل جاريًا يف تشييد رصح هذا البهو.

ومن أهم املشاريع القائمة يف الروضتني هي: 

سحب املياه اجلوفية من الروضتني املقدستني احلسينية والعباسية بكلفة )70( 
ألف دينار، وإنشاء الطارمة اجلنوبية للروضة احلسينية املعروفة بـ )إيوان الذهب( 
بكلفة )120( ألف دينار، وال يزال العمل مستمرًا، ووضع خطة تتناسق والصحَن 
بنائها بكلفة )15(  التناسق هدم اجلهة الغربية منه، وإعادة  احلسيني، وشمل هذا 
اجلديدة  الكهربائية  التأسيسات  وانجزت  مستمرًا،  العمل  يزال  وال  دينار،  ألف 
املراقد  كافة  وترميم  لتعمري  مشاريع  وهناك  دينار،  آالف  سبعة  بكلفة  للروضة 
زال  وال  منها  األعظم  القسم  أنجز  دينار  ألف   )175( بكلفة  كربالء  يف  املقدسة 

القسم األخر حتت التنفيذ.

املالكي حمافظ كربالء مواقف مشـرفة إلخراج  ونحن نسجل لألستاذ شبيب 
هذه املشاريع إىل حيز الوجود بعدما كانت تعوم عىل مستنقع املواعيد واإلمهال.
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وهنا نريد أن نوضح نقطة مهمة تربهن لنا مدى إخالص األستاذ املالكي لواجبه 
الرسمي والعقائدي. فقد أنقذ الروضة من االهنيار، والتصدع النامجني عن إغفال 
املهندس اإليراين حيث سقط من حسابه عند وضعه املواصفات الفنية األسس التي 
كانت ترتكز عليها قواعد األعمدة الضخمة، وذلك الرتفاع مناسيب املياه اجلوفية 
املياه اىل قعر تلك األسس وقد طلب األستاذ  يف الروضة احلسينية، وتغلغل هذه 
املالكي ايفاد مهندسني عراقيني اختصاصيني بدق البايالت واجلسور الكونكريت 
املسلحة اخلاصة باألسس، فقدم اىل كربالء املهندس اإلختصايص الدكتور مظفر 
وأرشف  بنفسه،  فكشف  الكليدار،  الصالح  عبد  عيل  السيد  يرافقه  غالب  عيل 
البناء، وضخامة األعمدة  التي تتحمل ثقل  شخصيًا عىل تقوية األسس والركائز 
البالغ عددها ثامنية، وكانت املالحظات التي أبداها يف غاية الدقة وتتلخص بام يأيت:

أواًل: صب أسس كونكريتية مسلحة اىل مسافات بعيدة عن قسم من الطارمة 
وأرضية صحن الروضة بعد سحب املياه اجلوفية املعوقة من هذا القسم.

ثانيًا: دق بايالت كونكريتية مسلحة بعمق )4 – 5( أمتار حتت األرض، وربط 
املعجزة،  متت  أمتار،   4 اىل   3 بعرض  مسلحة  كونكريتية  بجسور  البايالت  هذه 
وأنجز هذا العمل بشكل أثار اإلعجاب والتقدير، ويف شهر حمرم سنة )1390هـ 
1970م( رست مقاولة نصب األعمدة واألقواس اهلاللية الرخامية عىل تلك   -
املرحلة  بلغت تكاليف  املقاول األردين )خليل عيل خليل(، وقد  بعهدة  البايالت 
األوىل نحو سبعة آالف دينار، وقد اقيم هبذه املناسبة احتفال رائع توىل فيه السيد 
كلمة  وألقى  الشامخ،  البناء  هذا  رصح  القامة  األســاس  حجر  وضع  املحافظ 
باملناسبة كام ألقى األستاذ عبد الصاحب مهدي السلامن مدير أوقاف كربالء كلمة 
باملناسبة، ثم أعقبه فضيلة السادن السيد عبد الصالح آل طعمة بكلمة عرب فيها عن 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

73

شعور خدمة الروضتني وأهايل كربالء جتاه االهتامم بتعمري العتبات، وتذليل مجيع 
الصعاب التي حالت دون إنجاز هذه املشاريع املهمة، وقد نرشت جريدة املجتمع 

أخبار هذا االحتفال الرائع.

قنرب رحيمي  اإليراين  التاجر  به  تربع  الذي  الرخام  األكرب من  القسم  كان  وملا 
إيران، وقد سيطرت عليه احلكومة اإليرانية، وامتنعت عن  باقيًا يف  الذكر  آالنف 
إرساله فقد أوفد السيد املحافظ احلاج الشيخ حممد األديب رئيس فرايش الروضة 
بخصوص  املسؤولة  اجلهات  ملفاحتة  إيران  اىل  األردين  املقاول  بصحبة  احلسينية 
السامح بجلب البقية الباقية من الرخام اىل كربالء إلمتام اإليوان، ولكن احلكومة 
اإليرانية جتاهلت األمر، وحالت دون وصول بقية الرخام، لذا استعانت حكومتنا 
العراقيني كام مر عليك، وأكمل املرشوع بفضل جهود  املهندسني  الوطنية ببعض 

السيد رئيس اجلمهورية وإخالص االستاذ املالكي حمافظ كربالء)1(.

* * *

1.  بحوث نرشناها يف صحيفة املجتمع الكربالئية العدد 140 املصادف 28 رمضان )1391هـ( املوافق 17 
ترشين الثاين )1971م(.
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إنقاذ العتبات املقدسة يف كربالء 

من خطر املياه اجلوفية

العباسية  الروضة  يف  األساس  احلجر  كربالء  حمافظ  السيد  أشهر  منذ  وضع 
املياه اجلوفية للروضتني احلسينية والعباسية، وقد بلغت  أنابيب  املطهرة ملد شبكة 
من  العتبتني  هاتني  أنقذ  قد  يكون  وبذلك  دينار،  ألف   )70( نحو  املرشوع  كلفة 

اخلطر املحدق هبام.

سنة  منذ  العراق  حكموا  الذين  اجلالئريني  السالطني  قيام  عن  التاريخ  حيدثنا 
)740هـ( حتى سنة )835هـ( بتشييد العامرة السابعة للروضتني احلسينية والعباسية 
املقدستني، واملاثلتني للعيان اليوم، وكان تاريخ تشييد هاتني العامرتني كام ضبط يف 
مثبتًا عىل  كان  يقرأ سنة )767هـ( كام  السليامين  بن زوير  بن سليامن  مذكرة حممد 
أحد ركائز القبة املنورة للروضة احلسينية فيام ييل جهة الرأس الشـريف ملرقد االمام 
احلسني بن عيل كام يف حينه شيدت الروضة العباسية املقدسة عىل نفق أريض 
بديع جاء آية يف الفن املعامري، وعرض هذا النفق األريض حوايل ستة عشـر مرتًا، 
اجلنويب  للرواق  الشـرقي  اجلنوب  يف  يقع  النفق  ومدخل  تقريبًا،  )21م(  وطوله 
– املمر - الذي يوصل أرضية النفق عرضه  للروضة العباسية املطهرة، والدهليز 
)50 سم(، وعدد السالمل – الدرج – ال يتجاوز تسعة مصاعد، كام أن عرض ممرات 
هذا النفق ال يتجاوز شخص واحد فقط، ومستوى ارضية النفق أوطأ من مستوى 
سطح مدينة كربالء بـ)اربعة امتار( وأرض مدينة كربالء ترتفع عن مستوى سطح 
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البحر من )ستة وعشـرين مرتًا( إىل )ثامنية وعشـرين مرتًا( وكان مستوى مناسيب 
مياه هور أيب دبس)1( الواقع عىل بعد )اربعة عشـر كيلومرتًا( من كربالء ال يتجاوز 
وارتفاع  الزمن،  بمرور  ولكن  البحر،  سطح  مرتًا(عن  عشـر  )ثامنية  من  اكثر  عن 
اهلور خزانًا  بعد جعل هذا  الفيضانات خصوصًا  الفرات يف موسم  مياه  مناسيب 
ملياه هنر الفرات الفائضة يف سنة )1954م( أخذت تصعد يف اهلور أحيانًا إىل أعىل 
من مستوى سطح املدينة -كربالء - بعدة أمتار، وكان أعىل منسوب ملياه هور أيب 
دبس – الرزازة – يرتاوح مابني )ثالثة وثالثني( مرتًا اىل )ثامنية وثالثني( مرتًا فوق 

مستوى البحر.

هذا مضافًا اىل رصفيات املاء الصايف الوفري خصوصًا بعد عام 1924م عندما 
وفتح  املشـروع،  هذا  توسع  أن  بعد  سيام  كربالء  ملدينة  املاء  اسالة  مرشوع  أسس 

الشارع املحيط بالروضة العباسية سنة )1949م(.

كل هذه العوامل جعلت مدينة كربالء بام فيها الروضة احلسينية والعباسية عائمة 
عىل املياة اجلوفية املتسـربة اليها خصوصًا من زيادة ارتفاع املياه من هنر احلسينية سيام 
املدينة  يعلو عن سطح  بام  زيادة منسوب هور أيب دبس  منه، وكذلك  اهلندية  فرع 
املشيدة عليه  النفق  املياه عن سطح  بالتايل مستوى هذه  امتار(  وارتفع  بـ )عشـرة 
الروضة العباسية املقدسة بـ)مخسة عشـر مرتًا( هذا النفق الذي حيتضن مرقد ثائر 
اإلسالم املجاهد يف سبيل اهلل حق اجلهاد سيدنا العباس، وصارت املياه اجلوفية 
املتسـربة بسبب انخفاض أرضية هذا النفق، حتوم املياه حول احلرم الرشيف مما كان 
جيز يف نفوس أبناء العاملني العريب واإلسالمي، ويؤمل قلوهبم، ويقلق باهلم ذلك ملا 

]1[ هور ايب دبس:  هو احد االهوار يف العراق يقع بني كربالء وشثاثة، ويتم تزويده باملياه من الفرات عن 
طريق جدول احلسينية.
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هلذه املشاهد من القدسية، فضاًل عن كون هيكل هذه املشاهد آية يف الفن املعامري 
العريب واإلسالمي، وهي تنطق بصورة باهرة بمدى ما وصل اليه التقدم احلضاري، 
والعمراين يف بلدنا احلبيب – العراق – لذلك فانه جيب عىل اجليل احلارض الذي 
أن  العربية اإلسالمية  األمة  اىل مستقبل  ينظر  والذي  الضخم،  املرياث  ورث هذا 
يبذل جهده للمحافظة عىل هذا الرتاث القومي الديني املقدس، وأن يؤدي دوره 
يف صيانته عىل النهج العلمي احلديث الذي يسهل أمر هذه الصيانة، وال مندوحة 
لنا من أن نذكر هبذه املناسبة أن مثل هذه الصيانة كان قد ضعف أمرها يف العهود 
األخرية مع األسف نتيجة لضعف الوازع الديني واحلمية القومية، فأدى ذلك اىل 

التدهور اخلطري.

احلقل اإلعالمي والثقايف

قامت احلكومة الثورية الوطنية بإدخال العلم اىل كل بيت وقرية يف كافة حمافظات 
القطر، وجعلت التعليم إلزاميًا بالنسبة للدراسة االبتدائية، ومن هذا املنطلق أخذ 

حمافظ كربالء األستاذ املالكي عىل عاتقه فتح الكثري من املدارس يف املحافظة: 

ألف   )200( بكلفة  احلسينية  بناحية  العطييش  منطقة  يف  الزراعة  ثانوية  إنشاء 
دينار، كذلك إنشاء دار املعلمني يف حي احلسني بكلفة ثامنني ألف دينار، وتشغل 
اآلن البناية من قبل مديرية تربية املحافظة ريثام يتم بناية املديرية املشار إليها التي 
هي حتت التنفيذ، ورصف حوايل )25( ألف دينار لرتميم عدد من املدارس، وبناء 
أجنحة إضافية لعدد منها، وتم إنشاء مكتبة عامة حديثة بكلفة سبعني ألف دينار، 
وإنشاء عدد من املدارس االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية، بكلفة مائه وثالثني ألف 
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دينار، وإنشاء مسبح وكازينو يف حي احلسني بكلفة مخسة وستني ألف دينار، وإنشاء 
جمموعة من املرافق السياحية يف منطقة بحرية الرزازة التي تقع عىل بعد اربعة عشـر 
كيلومرتًا شامل غريب كربالء: وهي ذات أمهية سياحية خاصة يبلغ طوهلا 70 كيلو 
مرتًا وعرضها 40 كيلو مرتًا ونظرًا ملوقعها ومجال الطبيعة فيها حوهلا السيد املالكي 
اىل أمجل بقعة سياحية يف املحافظة حيث أنشأ فيها عددًا من الكابنات واحلاممات 
)الشمسية(، واملطاعم عىل ضفافها، والزوارق البخارية جتوب مياهها، وقد بلغت 

كلفة هذه املنشآت )50( ألف دينار. 

كام اهتم باألمور اآلتية:

أوال: جرى تعبيد وتبليط طريق كربالء الرزازة عن طريق العمل الشعبي بغية 
التعلية  يف  املستعملة  الرتابية  الكميات  بلغت  وقد  إليها،  السياح  وصول  تسهيل 
مائة ألف مرت مكعب، وتبلغ كلفة الطريق يف حال إحالته للمناقصة أكثر من مائة 
ومخسني ألف دينار يف حني أنجز بكلفة اثني عشـر ألف دينار، ويعترب هذا الطريق 
حيويًا نظرًا ألنه يربط مدينة كربالء بأمجل منطقة سياحية )بحرية الرزازة( التي أقيم 

عليها سد بلغت كلفته حوايل مليون دينار.

ببناء گازينو  الرزازة، وبورش  بناء گازينو سياحي عىل ضفاف بحرية  ثانيا: تم 
وتم  دينار،  ألف  عرش  مخسة  بكلفة  والسواح  الوفود  الستقبال  مالئمة  أخرى 
تشجري اربعني دوناًم يف املنطقة بـ ستني ألف شتلة من أشجار الظل، وتسوية ساحل 
البحرية، وفتح عدد من الشوارع، والساحات، وتشجريها، وتم بناء خمفر للرشطة، 
وإيصال القوه الكهربائية واملاء النقي، ووضعت التصاميم الالزمة إلنشاء جمموعة 

من الدور السياحية، وسيبارش بيع القطع لألهايل لتشييدها.
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الطرق والشوارع املبلطة

تم تبليط ومد جماري قسم من الشوارع الرئيسة بلغت مساحتها )50419م2( 
بكلفة 280 / 14516 دينار.

)108220م2(  املساحة  بلغت  الفرعية  كربالء  شوارع  جماري  ومد  تبليط  تم 
بكلفة )280769( دينارًا.

تم تبليط املمر الثاين لشارع العباس بكلفة مخسة واربعني ألف دينار.

تم تبليط ومد جماري شارع أبو الفهد بلغ جمموع املساحة )31566 م2( بكلفة 
)11271( دينارًا.

تم تبليط ومد جماري شارع املقلع وفروعه تقدر املساحة )24838 م2( بكلفة 
تقديرية )11271( دينارًا.

بكلفة  اخلــان  باب  وشــارع  )البزل(،  السعدية  شــارع  جمــاري  ومد  تبليط  تم 
)156790( دينارًا.

تم تبليط ساحة الرسول األعظم يف كربالء بكلفة ستة آالف دينار.

وبكلفة  م2(،   53774( مساحة  بلغ  اهلــاليل  الشارع  جمــاري  ومد  تبليط  تم 
)143190( دينارًا.

تم تبليط ومد جماري شارع السور بمساحة )4076 م2(، وبكلفة )13627( 
دينارًا.
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بورش بتبليط شارع 17 متوز، وهو حتت التنفيذ)1(.

تم فتح الشارع اهلاليل ملدينة كربالء بطول )3100 م(.

بـ  للحزام  الكلية  املساحة  وتبلغ  باملدينة،  املحيط  األخضـر  احلزام  إنشاء  تم 
)300( دونم، وينشأ عىل شكل حزامني، وقد نفذ حاليًا منه )140( دوناًم، وسيتم 
إنجاز )40( دوناًم يف السنة املقبلة التي هي حتت التنفيذ، وبغرس األشجار بمعدل 

250 شجرة يف الدونم الواحد.

تنفيذ  تم  وقد  احلسني،  قبلة  باب  شارع  لفتح  واحلوانيت  الدور  إستمالك  تم 
الثاين  القسم  بتنفيذ  وبورش  الشارع،  من  القسم  هذا  وفتح  منه،  األوىل  املراحل 
والثالث من الشارع، وتبلغ كلفة فتح الشارع بأقسامه الثالثة نصف مليون دينار، 
السدرة واهلاليل  دارًا وحانوتًا لغرض فتح شارع باب  بإستمالك )150(  وبورش 
التمر  عني  كربالء  طريق  تبليط  مرشوع  بتنفيذ  وكذلك  دينارًا،  ألف   )50( بكلفة 
األخيرض بكلفة مليون دينار، وتم تبليط الشوارع الفرعية يف كل من باب السالملة، 
والعباسية الغربية بواسطة رصف الطابوق، وجمموع أطوال هذه الشوارع)7 كم2(، 
كيلو  عشـر  اربعة  بطول  السياحية  الرزازة  بحرية  كربالء  شارع  تبليط  تم  وبعدها 
شوارع  تبليط  وتم  الشعبي(  )العمل  قطاعات  كافة  العمل  هذا  يف  وساهم  مرتًا، 

ناحية احلسينية )قرية الطف( بكلفة أربعة آالف دينار.

مهمة  لتسهيل  الريفية  الطرق  من  الكثري  وتسوية  بتعلية  املحلية  اإلدارة  قامت 
نقل املحاصيل الزراعية.

]1[ ويعرف يف الوقت احلايل بشارع )اجلمهورية(.
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فتح ناظم جدول احلسينية اجلديد

تعتمد كربالء بالدرجة األوىل عىل املياه املتدفقة يف حوض هنر احلسينية، الذي 
يعترب بمثابة الشـريان الرئيس الحياء مدينة احلسني املقدسة، لذا أخذت احلكومات 
املتعاقبة يف العراق هتتم باملشاريع اإلروائية، فتتزايد سنة بعد أخرى، فيام تقوم به 
من فتح اجلدول، وشق الرتع واملبازل بغية توسيع رقعة األرايض الصاحلة للزراعة، 
 - ناظم  صدر   - ببناء  قامت  العثامنية  فاحلكومة  للبلد،  القومي  الدخل  وزيــادة 
جدول احلسينية باآلجر واجلص ذي ثالث فتحات، وذلك عندما كانت منهمكة 
يف إنشاء سدة شوندفر - سدة اهلندية احلالية - يف سنة )1306هـ/ 1889م(، ويف 
أرضية  بإنشاء  آنذاك  العراقية  قامت احلكومة  األول سنة )1928م(  شهر ترشين 
صدر الناظم، وبنائها بخرسانة االسمنت حلد منسوب )28م(، األمر الذي جعل 
الرتسبات تتجمع يف قعر الناظم بمرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى هنر احلسينية 
املياه، وشحتها عىل  نزر  الذي يستقي منه مما جعل كربالء تشكو  الفرات  عن هنر 
الناظم  فتحة  من  يمر  أن  املؤمل  وكان  سيام  الصيهود)1(  موسم  يف  خاصة  الدوام 
معظم  يف  التصـريف  يكن  مل  ولكن  الثانية،  يف  املاء  من  )16م3(  بـ  يقدر  منسوب 
فصول السنة يزيد عىل )8م3( من املاء يف الثانية كام تم إنشاء صدر ناظم جديد لنهر 

انخفاض  الفيضان، وعادة يكون  الصيف بعكس  املياه يف األهنر يف فصل  إنخفاض مستوى  ]1[  الصيهود: 
منسوب املياه يف النهر يف العراق يف الصيف يف فرتة اجلفاف وفيها تقل رسعة النهر يف اجلريان ففي هنر دجلة 
مثاًل تكون رسعة النهر يف موسم الفيضان 6.5 كم يف الساعة فيام تكون الرسعة يف الصيهود 1.5كم يف 
د. شهاب حمسن عباس،  األمريي،  الساعة،   الرسعة 3.5 كم يف  املتوسط يف  يكون  املوسم  الساعة ويف 

جغرافية العراق الطبيعية، دار اجلواهر، بغداد، 1434هـ/2014، ص104و217.
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احلسينية، واحتفل بافتتاحه يف شهر كانون الثاين سنة )1968م( شوال )1387هـ( 
عن طريق التعهد بكلفة ربع مليون دينار، وإستغرق البناء مدة ثالث سنوات إال 
أنه مع األسف الشديد مل تراع النواحي الفنية ملوقع صدر الناظم بشكل دقيق حيث 
مل متض فرته قصرية من الزمن إال وبدأت أزمة شحة املياه  من جديد بسبب كثرة 
املنحرفة عن جمرى هنر  الفتحة  التي أخذت ترتسب يف مقدمة  الغرينية  الرتسبات 

الفرات ووجود خوار املاء )األسن( يف مقدمة الناظم.

وبعد عام )1968م( أولت احلكومة املشاريع اإلروائية أمهية خاصة، ورصدت 
هلا حصة األسد يف ميزانيتها، ومن هذا املنطلق اخذ األستاذ شبيب املالكي حمافظ 
السيد  الرباك، فأمر  يتدارس األمر مع مهندس ري كربالء األستاذ نوري  كربالء 
الفنية،  الرشوط  يستويف  جديد  ناظم  صدر  بناء  وإعــادة  هدم  بوجوب  املحافظ 
ويفي بتوفري املاء يف حوض هنر احلسينية بغية إنقاذ كربالء وحقوهلا من شحة املياه 
كم  بطول  )1970م(  سنة  احلسينية  لنهر  جديد  ناظم  صدر  فتح  فتم  والعطش، 
واحد، وبلغت الكميات الرتابية املستخرجة )30( ألف مرت مكعب، واستغرق مدة 
بناء فتحة صدر الناظم ثالثة شهور عن طريق العمل الشعبي، وأنجز العمل بمبلغ 
عرشة آالف دينار وارتوت اآلف الدونامت التي كانت تشكو قلة املياه كام ستزيد 
اجلدول  من  تسقى  التي  واملزروعات  البساتني،  لسقي  املخصصة  املياه  كميات 
اىل  املدينة  مدخل  عند  تشعبه  قبل  كم(   29( طوله  البالغ  احلسينية  لنهر  الرئيس 
فرعني الرشدية، وطوله )17كم(، ويصب يف هور أيب دبس – الرزازة – واهلندية، 
وطوله مخسة عشـر كم، واملساحة التي تروى من اجلدول الرئيس تبلغ )20( ألف 
مشارة بساتني، )79150( مشارة حقول زراعية، أما املساحة التي تروى من هنر 
الرشدية الذي يسري بإجتاه جنوب غرب كربالء فتقدر بـ )24144( مشارة بساتني، 
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وحقول زراعية مساحتها تقدر بـ )105034( مشارة، أما هنر اهلندية فيسري بإجتاه 
جنوب رشقي كربالء، وتقدر مساحة البساتني التي تسقى منه بـ )1338( مشارة، 
وحقول زراعية بـ )1309( مشارة، وبذلك يكون جمموع األرايض، والبساتني التي 

تسقى من هذا اجلدول – احلسينية – تقدر بـ )230475( دوناًم.

ومن هذه األرقام يتضح لنا مقدار اجلهود املضنية التي بذهلا ويبذهلا املسؤولون 
يف هذه املحافظة بغية توفري املياه يف حوض هذا النهر بعد إنشاء صدر الناظم اجلديد 
الواقع يف مقاطعة أم عروگ عىل بعد )كم( واحد من شامل سدة اهلندية عىل الضفة 
بـ  يقدر  املاء  من  ترصيفًا  الناظم  هذا  ويستوعب  مبارشة،  الفرات  هنر  من  اليمنى 
)25م3( يف الثانية، وبعد أن يقطع اجلدول مسافة )3كم( يلتحق ويصب ماؤه يف 
جمرى احلسينية األصيل، وفتحته القديمة ما زال معمول هبا، وبذلك يقدر جمموع 
ترصيف املياه املتدفقة من خالل الفتحتني اجلديدة والقديمة بأكثر من )23م3( يف 
الثانية، ويقدر اخلرباء أن هذه الكمية من املاء املنساب يف حوض هنر احلسينية تكفي 
الكمية  وهذه  مشارة،  ألف   )200( اىل  مشارة  ألف   )180( وإرواء  إلستصالح 
 )125( بـ  تقدر  كانت  التي  األرايض  مساحة  أمخاس  أربعة  من  أكثر  غطت  قد 
أرايض كربالء  السابق من جمموع  املياه، وكانت مرتوكة يف  مل تصلها  ألف مشارة 
خصوصًا بعد أن جرى تطهري هنر احلسينية وتوسيعه حتى الكيلومرتألـ)23( منه، 
وبلغت الكميات الرتابية املستخرجة )60( ألف مرت مكعب حيث أزيلت معظم 
بتنفيذ  النهر واملؤمل أن يبدأ  املنعطفات والتعاريج التي كانت تعيق جمرى املاء يف 
هناية  حتى  البيضاء  القنطرة  من  ويبدأ  النهر،  وتطهري  توسيع  من  الثالثة  املرحلة 
إنشاء عدة مبازل لترصيف  النهر، وكذلك تم  نقطة تشعب  كيلومرت 29 منه عند 
األستاذ  استطاع  قد  يكون  وهكذا  الزراعية،  األرايض  استصالح  بغية  البزل  مياه 
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شبيب املالكي حمافظ كربالء يف اخراج هذا املشـروع احليوي املهم اىل حيز الوجود، 
ويكون قد أكسى مدينة كربالء بساطًا أخضـرًا كله حماسن حتفه ألوان من األشجار 
تدر  والصيفية  الشتوية،  واملحصوالت  واحلمضيات،  والنفضيات،  كالنخيل، 
خرياهتا اىل سائر املحافظات، وتصب يف دخلنا القومي املاليني من الدنانري سنويًا، 

كام أنقذت كربالء التي كانت مهددة بالعطش والتصحر.

املشاريع الصناعية والعمرانية

يف كربالء مشاريع مهمة وكثرية ُأنِشئت بعد عام 1958م،  ومن تلك املشاريع 
هي: 

توسعات ومنشآت اضافية يف الـرشكة العامة للتعليب يف كربالء بلغت كلفتها 
الطامطم  معجون  إلنتاج  جديد  خط  انشاء  وشملت  دينار،  ألف   )500( حوايل 
بطاقة إنتاجية تبلغ )20( طنًا، وقد بلغت كلفته )120( ألف دينار، وإنشاء خمازن 
حلفظ املواد األولية، وبناء معمل لصنع الصفائح الفارغة، وتبليط الطرق الداخلية، 
وبناء عدد من االنشاءات منها: مطعم للعامل، وعدد من احلاممات للغسيل، ورشاء 

عدد من السيارات لنقل منتجات الرشكة.

كربالء  رشكة  قبل  من  احليواين  والعلف  املحسن،  الدبس  لصنع  معمل  إنشاء 
بكلفة )150(  للمصنع  رئيسة  وبناية  دينار،  ألف  بكلفة )200(  التمور  ملنتجات 
ألف دينار، وهي رشكة مسامهة يشارك القطاع اخلاص بنسبة 70% ويبلغ رأسامهلا 
)300( ألف دينار، وتم إنشاء حمطة لرتبية احليوانات، وانتاج مشتقات احلليب يف 
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كربالء بكلفة )500( ألف دينار، وحتتوي عىل قاعة للدواجن، وأخرى للعجول، 
تقوم  التي  املحطة  هذه  وستغطي  للموظفني،  ودائــرة  احليواين،  للعلف  وخمازن 
بإنشائها مديرية الثروة احليوانية العامة احتياجات املحافظة، واملناطق املجاورة هلا 

من احلليب ومشتقاته.

مع  كلفته  تبلغ  الذي  املشـروع  هبذا  بورش  كربالء:   يف  الصايف  املاء  مشـروع 
اإلحتياط بمليون دينار بتاريخ 5/10 /1970م، وسينجز خالل مدة 30 شهرًا، 
يف  غالون  آالف   )10( املشـروع  وطاقة  1972م،   سنة  هناية  يف  إفتتاحه  ويؤمل 
وتبلغ  املقبلة،  سنة   )25( لفرتة  الصايف  املاء  من  املدينة  حاجة  وسيغطي  الدقيقة، 
مساحة املشـروع )6500م2( ويضم منشآت أحواض للرتسيب عدد )2( وبناية 
إنشاء  املقيم.  واملهندس  للمشتغلني،  دور  وثالث  للمياه،  وخزانا  الضخ،  ملحطة 
أبو زرنة من ضواحي كربالء بكلفة  معمل لصنع الطابوق )املجوف( يف مقاطعة 
مليون دينار مع اإلحتياط )حتت التنفيذ( وتم إنشاء علوتني لألسامك، واملخرضات 
بكلفة )240( ألف  املحافظة اجلديدة  إنشاء رساي  دينار، وتم  بكلفة )65( ألف 
دينار، ويضم بناية رئيسة حتتوي عىل تسع غرف، وقاعة، وبنايتني عىل جانبي البناية 

الرئيسة، وستضم أكثر الدوائر.

افتتح السيد شبيب املالكي حمافظ كربالء البناية اجلديدة ملحافظة كربالء يف عيد 
اجليش 6 كانون الثاين سنة 1972م التي أنجزت عن طريق األمانات بكلفة )45( 
ألف دينار، وقد أقيم احتفال كبري هبذه املناسبة يف بناية املحافظة اجلديدة،  حضـرها 
كبار املسؤولني من مدنيني، وعسكريني، وممثلني عن املنظامت الوطنية، واالحتادات 
العاملية، والفالحية، والطالبية، وعدد من السادة، ورجال الدين األفاضل، ومجع 
غفري من املواطنني، والقى السيد شبيب املالكي حمافظ كربالء كلمة يف هذه املناسبة، 
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وتم إنشاء عامرة لشـركة التأمني الوطنية يف كربالء بكلفة )340( ألف دينار، وتضم 
مخسة طوابق، ومدة انجازها 33 شهرًا، ويؤمل االنتهاء منها يف هناية سنة1972م.

بورش  وقد  دينار،  ألف   )600( بكلفة  احلسني  حي  يف  عام  مستشفى  إنشاء 
10 /1968م، وسوف يتم  بإنشائه، عىل حساب اخلطة االقتصادية بتاريخ 19/ 
اإلنتهاء منه يف أواخر عام 1971م، وتبلغ مساحته )50( ألف مرت مربع، ويتكون 
من مبنى رئيس يتألف من أربعة طوابق، ومبنى اخلدمات، وعيادة خارجية، وأربع 
ملدير  ودار  املقيامت،  واملمرضات  املقيمني  لألطباء  ودور  للعمليات،  صاالت 

املستشفى، ويسع هذا املستشفى لـ220 رسيرًا.

بورش قريبًا بإنشاء بناية للمحاكم يف كربالء بكلفة )80( ألف دينار عىل أرض 
الرساي القديم.

الربق – الربيد – اهلاتف:

تم إنشاء بناية الربق والربيد واهلاتف يف كربالء بكلفة )65( ألف دينار، والبناية 
تتسع لنصب جهاز بدالة التليفونات األوتوماتيكية )الكروسبار( ذات اربعة آالف 
رقم يمكن توسيعها اىل عشـرة آالف رقم، ومما يذكر هبذا اخلصوص أن احلكومات 
بشكل  اهلاتفية  املواصالت  شبكة  توسيع  فكرها  يراود  كان  العراق  يف  السابقة 
بذوهيم،  االتصال  للمواطنني  يمكن  بحيث  العراق،  والتطور احلضاري يف  يالئم 
مبارشة،  اخلارجي  والعامل  العراق  أنحاء  كافة  يف  واسطة  بدون  حوائجهم  وقضاء 
غري أنه أمهل تنفيذ هذا املشـروع، بيد أن احلكومة اجلديدة وضعت نصب عينيها 
بإنشاء حمطة  املتعلقة  التصاميم، واملخططات  املشـروع، وفعاًل وضعت  تنفيذ هذا 
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اخلارجي  بالعامل  الصناعية  األقامر  طريق  عن  املبارش  االتصال  أي  )املايكرويف( 
رأسًا، وأن الكلفة التقديرية إلنشاء هذه املحطة ستكلف )14( مليون دينار، وملا 
الوفود  الكثري من  بالتوسع واالزدهار، ويقصدها  كانت مدينة كربالء قد أخذت 
االتصاالت  قلة  تشكو  وهي  فيها،  املقدسة  العتبات  لزيارة  والشعبية  الرسمية 
اهلاتفية بالعامل اخلارجي، وداخل أنحاء القطر نظرًا لقلة األرقام املوجودة يف بدالة 
األرقام  هذه  أن  اىل  اضافة  رقم(   900( من  ألكثر  تتسع  مل  والتي  القديمة  كربالء 
السيد  فبادر  اليها،  ترد  التي  األجنبية  الوفود  ومكانة  تتناسب  ال  معطوبة  كانت 
املحافظ األستاذ املالكي بجده واجتهاده، فبذل جهودًا جبارة لربط، ونصب بدالة 
أوتوماتيكية من نوع )الكروسبار( يمكن ربطها بجهاز )املايكرويف( مبارشة، وقد 
جرى حفل افتتاح وضع األسس هلذا املـرشوع يف 6 كانون سنة )1972م( بعد أن 
رست مقاولة نصب هذه البدالة بعهده الـرشكة الفرنسية )ل،  م،  يت( بكلفة مليوين 
املختص  املسؤول  املهندس  تبله  سعدي  والدكتور  الـرشكة  ممثيل  بحضور  دينار 
البدالة  هلذه  األرضية(  )القابوالت  وسيبدأ  املـرشوع،  هذا  نصب  عىل  باإلرشاف 
بعد أن بورش بنصبها، وذلك باهلمة التي يبذهلا حمافظ كربالء، ويـرشف عىل تنفيذ 

املـرشوع يف املحافظة مفتش التليفونات األستاذ عيسى هاشم اجلنايب.

ملحوظة: بلغنا والكتاب ماثل للطبع أن األستاذ محيد الگلگاوي قد استقال من 
وكالة مديرية بلدية كربالء، وعنّي بمحلة األستاذ املهندس السيد زهري عيل زيني.
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التشكيالت اإلدارية يف كربالء

بعد صدور قانون احملافظات

تقسم كربالء من الوجهة اإلدارية إىل مركز املحافظة – كربالء – ويتبعها ثالث 
نواحي، وهي كام يأيت: 

ناحية احلسينية. 	
ناحية احلر. 	
ناحية عني التمر )شفاثة(. 	

ومن قضائني مها: 
قضاء النجف األرشف، وتتبعه ناحية خان احلامد ويرشف عىل اجلهاز اإلداري  	

قائّمقام النجف األرشف)1(.
هذا  	 عىل  ويرشف  ويدير  واحلرية،  العباسية،  ناحيتي  ويشمل  الكوفة،  قضاء 

اجلهاز اإلداري قائّمقام الكوفة.

]1[ أصبحت النجف األرشف بعد هذا التاريخ حمافظة مستقلة.
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فصل يف األنساب واألحساب

يـرسنا أن نذكر يف هذا الفصل املعلومات التي تيسـرت معرفتها من أفواه الرجال 
املعمرين، وما بني أيدينا من وثائق، وكتب، ومشجرات خمطوطة، ومطبوعة، عن 
االستيطان  أسالفهم  آثر  الذين  العلوية،  وغري  العلوية  األرس  وأنساب  أحساب 
بجوار أيب عبد اهلل احلسني يف كربالء مع ذكر أسامء العلامء، واألدباء، وذوي 
مع  متآخ  عريب  جمتمع  تكوين  يف  مهاًم  دورًا  لعبت  التي  والشخصيات  املواهب، 
اختالف مشارهبم وأمزجتهم، إذ مل تكن موجة هجرة هذه األرس وليدة حقبة زمنية 
معينة عىل وجه التحقيق، ألهنا مل تكن عىل شكل مجاعات، بل هناك من حط رحاله 
فيها منفردًا، ثم أنجب ذرية بمرور الزمن، ثم تكونت منه أرسة كبرية عىل النطاق 
املتعارف ضمن املجتمع العريب احلضاري هلذه املدينة املقدسة )كربالء(، كام نؤكد 
أن األرس التي ذكرناهم يف فصولنا السابقة سواء ممن كانوا ضمن خدمة الروضتني، 
أو خارجني عن هذه احللبة الـرشيفة وما سنذكره اآلن، وما قد سنثبته يف األعداد 
القادمة ان شاء اهلل، ليس هو مجيع تواريخ بيوت أهايل كربالء الكرام، بل هو موجز 
تاريخ البعض منهم، فنذكرهم عىل سبيل املثال ال احلصـر امتامًا للفائدة التارخيية، 
واإلجتامعية،  العلمية،  الشخصيات  بعض  هبويات  الكريم  القارئ  يلم  ولكي 

والسياسية ضمن الوقائع، واألحداث يف كربالء.
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آل احلكيم:

بن احلسني، وعرفت  اإلمام عيل  بن  الشهيد  زيد  اىل  تنتسب  أرسة علوية 
يف  الطبابة  يمتهن  كان  اهلل  عبد  السيد  بن  حسني  السيد  جدهم  أن  قيل  )بالقريا( 
استوطنت هذه األرسة كربالء يف   – قري -اعرتف  بقوله:   بمرضاه  ينهر  كربالء 

القرن الثاين عرش اهلجري، وأنجبت رجاالً عرفوا بالصالح، ومكارم األخالق: 

أشتهر منهم: السيد أمحد بن السيد عبد اهلل شقيق احلكيم السيد حسني املذكور 
متعددة  فرتات  يف  كربالء  ملترصفية  وكياًل  صار  ثم  كربالء،  قائّمقامية  توىل  الذي 
متقطعة منذ عام )1261هـ( حتى سنة )1307هـ(، والسيد عبد اهلل هذا هو ابن 
املوىل جعفر بن رشيف الدين بن أيب املعايل حممد،  وهو أول من انتقل من كازرون 

يف أصفهان، وسكن كربالء مع أبنائه الثالثة كل من:
اوالً:  تاج الدين.

ثانيًا:  أبو الرشيف منصور جد أرسة العالمة املغفور له السيد حممد عيل هبة الدين 
احلسيني.

عاد  ثم  كربالء،  عن  تغرب  وقد  قريا،  احلكيم  آل  أرسة  جد  الدين  رشيف  ثالثًا:  
البهبهاين )قدس رسه(،  اليها، وحـرض جمالس درس العالمة الكبري أغا باقر 
وابتاع دارًا يف حملة )كبيس(، وسكنها بعده أعقابه نساًل بعد نسل، وبعد أن 
منه  وتفرعت  والعجم،  العرب  بالد  يف  أبناؤه  انترش  احلسيني  احلائر  يف  تويف 

عوائل كثرية.

أما أبو املعايل حممد هذا فهو: ابن أمحد النقيب بن حممد بن شمس الدين نقيب 
الكوفة، وكان يعرف )بابن الدرة( بن عبد العزيز بن عيل بن حممد بن عيل ابن حسن 
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الذي ورد ذكره يف كتاب )سبل الذهب( للنسابة الشيخ تاج الدين بن ايب الفتوح 
حممد بن حسن نقيب البرصة بن عيل بن املحدث بن الفقيه حممد ابن أيب القاسم حممد 
– نقيب نقباء األهواز – بن أيب احلسن عيل بن حممد ابن احلسن بن حييى بن حسني 
بن أمحد املحدث بن أيب عيل عمر ابن حييى بن حسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن 
زين العابدين عيل بن احلسني، والعقب من السيد عبد اهلل بن املوىل جعفر ابن 
رشيف الدين املشار اليه يف أوالده السادة قائّمقام كربالء يف العهد العثامين، والعقب 
منه حمصور  بولدين ومها: حممد عيل، والسيد حسني احلكيم – املشهور بقريا – ومن 
ذريته السيد مهدي بن حسن بن جعفر بن السيد حسني املذكور الذي توىل رئاسة 
بلدية كربالء يف العهد العثامين سنة )1293هـ(، وكذلك منهم: كان املرحوم السيد 
توىل  الذي  املذكور  السيد حسني  بن  اهلل  بن عبد  بن حسن  بن عيل  حسن احلكيم 
األستاذ  والد  وهو  )1315هـ(،  سنة  أيضًا  العثامين  العهد  يف  كربالء  بلدية  رئاسة 
الغيور السيد فخري عميد هذه األرسة وأكربهم سنًا، وكان له مواقف مـرشفة يف 
العهدين العثامين، واالحتالل الربيطاين، ومن املشرتكني يف ثورة العـرشين الكربى 
وهو: والد األستاذ احلقوقي حممد مدير املـرصف الزراعي، وشقيق كل من الدكتور 

حممود، واملهندس اجليولوجي أمحد، واألستاذين هاشم وعيل.

وكذلك من ذرية السيد حسني احلكيم قريا اليوم السيد عيل التاجر وإخوانه كل 
من الدكتور سلطان واحلقوقي أمني مدير فرع مصلحة تسويق التمور فرع كربالء، 
واألستاذان شهاب، وهاشم، والطالبان ضياء وصفاء أوالد السيد أمحد ابن سلطان 
بن السيد حسني بن السيد عبد اهلل، وكذلك منهم: الدكتور عباس ابن نبي بن أمحد 
بن حسني احلكيم، ومنهم أيضًا:  املهندس هاشم بن مرتضـى ابن حسن بن عيل بن 
حسني بن عبد اهلل احلكيم، ومنهم:  األستاذ رزاق بن مرتىض بن حسن بن عيل بن 
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حسن بن عبد اهلل ابن السيد حسني احلكيم، ومنهم:  التاجر الورع التقي احلكيم ذو 
اخلصال احلميدة السيد موسى بن أمحد بن عبد اهلل احلكيم.

وكذلك منهم:  السادة حسن، ونوري، ورايض، وصادق أوالد السيد مهدي 
فؤاد،  املهندس  ومنهم:   احلكيم،  اهلل  عبد  بن  حسن  بن  عيل  بن  حسن  السيد  بن 
واألستاذ عيل ولدا السيد حممد عيل )مركب األسنان( بن حسن بن عيل ابن حسن 

بن عبد اهلل احلكيم.

هلا  كان  احلكيم( شخصيات المعة  )آل  أنجبت هذه األرسة  القول:   وصفوة 
أبرز األثر يف احلياة األدبية، والثقافية، والوطنية يف كربالء منذ أن استوطنوها.

آل الوند:

ومن األرس العلوية الساكنة يف كربالء اليوم وتنتسب اىل زيد الشهيد بن اإلمام 
عيل بن احلسني هي أرسة: آل الوند التي نزحت من اهلندية يف أواخر القرن 
من  والعقب  الالوندي،  محيد  أوالد  جاسم  وأخوه  حسني،  السيد  منهم:  املايض 
جاسم  من  العقب  أما  وخضري  ومحيد،  ونعمة،  جميد،  من  كل  أوالده  يف  حسني 
ففي أوالده هادي، ومهدي، وحبيب، ويتصل نسبهم بالسادة املعروفني ببيت آل 

احلديدي.

آل احلديدي

ذكرهم املؤرخ األستاذ يوسف كركوش يف )تاريخ احللة( فقال: آل حديد أرسة 
علوية حسينية قديمة يف احللة استوطن أفرادها منذ زمن قريب كربالء، لدى هذه 
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اىل  تارخيها  يرجع  )جناجة(  قرية  يف  وعقارات  األرايض،  بتمليك  فرامني  األرسة 
أربع قرون، ومن مشاهري أعالم هذه الساللة السيد عيل بن السيد حييى بن حديد 

احلسيني.

وآل احلديد من ذرية السيد عزام الذي أعقب كاًل من حسن، وحممد، وحسني، 
وعيسى، وحيدر، والسيد عزام: هو ابن عبد اهلل بن أيب القاسم بن أيب الربكات بن 
عيل بن شكر بن احلسن األسمر بن أمحد بن أمحد بن عيل بن حممد ابن عمر الشـريف 
بن حييى بن عبد اهلل بن احلسني النسابة بن أمحد املحدث بن عمر بن حييى بن احلسني 
ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام عيل بن احلسني السجاد عليه السالم منهم يف 

كربالء اليوم.

السيد  مهدي وأخوه األستاذ السيد كاظم أوالد السيد صالح بن السيد حييى بن 
السيد جاسم بن جاسم بن السيد حممد االمحد من ذرية عزام، ومنهم السيد رضا بن 

السيد حسني بن السيد عيل بن السيد حمسن.

ومنهم:  السيد خضري والسيد هباء أوالد السيد عباس بن السيد حسن بن السيد 
فرمان.

ومنهم: السيد حممد عيل بن حسن بن فرمان.

ومنهم: السيد جمدي وأخوه جواد أوالد السيد شعالن بن باجي.

ومنهم:  السيد عيل بن السيد حسني بن عيل،  ومجيعهم يمتهنون املهن احلرة، 
وجلهم دخلوا سلك اخلدمة يف الروضتني املطهرتني.
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آل العطار

من األرس العلوية التي قطنت كربالء يف أواسط القرن املايض، ويرجع نسبها 
اىل االمام احلسني بن عيل، ومنهم يف كربالء:  السيد عباس بن حممد ابن هاشم 
الرضائية من  أرومية  املعروف يف  املزار  بن حسني صاحب  بن هاشم  اهلل  بن عبد 
)دفــرتدار(،  مقاطعة  يف  مغارسة  بستان  األرس  وهلذه  اإليرانية،   آذربيجان  أعامل 

ومنهم اليوم:  الدكتور السيد رضا بن السيد عباس، وأخوه التاجر السيد محيد.

 
آل كيشوان

الكيشوانية رقم واحد يف  بوظيفتهم يف  تيمنًا  يعرفون هبذا االسم  أرسة علوية 
الطارمة احلسينية، وينتسب هذا البيت اىل اإلمام موسى الكاظم، وقد هاجر 
نوري  بن  هاشم  بن  جواد  السيد  املرحوم  منهم  رأيت  قرن  قرابة  منذ  كربالء  اىل 
بن  مهدي  حممد  السيد  املرحوم  صاهر  الذي  وهو  بالكيشوان،  املشهور  املوسوي 
خدمة  يمتهن  مــازال  وعقبه  األسبق،  العباسية  الروضة  سادن  طعمة  آل  كاظم 
اليوم: االخوان حممد عيل، ومحود، واألستاذ حسن  الروضتني املقدستني، ومنهم 

أوالد السيد جواد املذكور.

السادة آل لطيف

هم من السادة املوسوية الذين كانوا يعرفون يف السابق )آل شبانة( تيمنًا باسم 
جدهم األعىل السيد حسن الذي كان يعرف:  بابن شبانه نسبة اىل أمه التي كانت 
بالعزومي  املشهور  األعرج  عىل  السيد  الفقيه  الفاضل  العامل  نجل  )شبانه(  تدعى 
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أواسط  احلائر احلسيني يف  بالكوفة دفن يف  التي كانت جبانة  قرية عزوم  اىل  نسبة 
القرن الثامن اهلجري، وبعد وفاته انتـرشت أبناء السيد العزومي يف البالد، فمنهم 
من إختذ املشاهد املقدسة وغريها موطنًا ومسكنًا هلم، ونبغ منهم رجاالت العلم 
واألدب تفرعت منها أرس، وكانوا يلقبون بآل شبانه، وملا كثر عددهم أصبح لكل 
السيد  )آل  األكارم  السادة  اليوم  به، ومنهم يف كربالء  يعرفون  لقب خاص  فريق 
ماجد(، وسنأيت عىل ذكرهم، وآل السيد عبد اللطيف املشهورين )بآل لطيف(، ويف 
مشجرة قديمة خطت يف كربالء بتاريخ السابع عرش من شهر رجب سنة )965هـ(، 

وذكر يف متنها ما نصه: 

ألف  مـرشفهام  عىل  واحلائري  الغروي  املنورين  املقدسني  املشهدين  يف  حضـر 
السالم والتحية واإلكرام جناب السيد صالح الناصح ذي األخالق احلميدة السيد 
عيل بن حممد عيل بن حسن بن حييى بن فضل بن حممد بن نارص ابن يوسف بن 
نارص بن عيل بن جعفر بن عيل بن حسني بن )يعىل( بن احلسن األحول بن عيل 

األعرج العزومي بن حممد بن جعفر بن احلسن بن اإلمام موسى الكاظم.

ويف مشجرة كربالء خطت حديثًا يف كربالء سنة )1329هـ - 1912م( خطها 
السيد رضا البحراين النجفي للسادة آل لطيف، وذكر يف متنها بعض أفراد من ذرية 

السيد املذكور.

املحامي فخري واخوانة حمسن، وكاظم  اليوم يف كربالء: األستاذ  فمن ذريته 
أوالد السيد طاهر بن حسون بن عيل بن حسن...إلخ.

ومنهم: السادة عيل، وحسني، وعباس، أوالد السيد رضا بن سامل بن عيل ابن 
احلسن املذكور...إلخ، ومنهم: السيد قاسم بن عباس بن نارص بن صايف بن عيل 
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بن احلسن املذكور، ومنهم: كاظم، ونعمه أوالد السيد محزة بن الصايف بن عيل بن 
احلسن املذكور.

نسب  عمود  ضبط  يستطع  مل  البحراين  السيد  الكاتب  أن  املشجرة  من  يبدو 
السيد حسن السيد عيل بن السيد حممد عيل املشار اليه، وهؤالء السادة )ذرية السيد 
حسن( غلب عليهم شهرة آل لطيف، ألن الوثائق، واملستمسكات، وما قاله الشيبة 
تؤيد من دون شك أهنم أبناء عمومة السادة آل لطيف ألن املشجرة القديمة التي 
يعود تارخيها لسنة )965هـ( قد ذيلت بأنساب مخسة عامرات تفرعت من السادة 
آل شبانة، والظاهر أن هذه العامرات اخلمس قد أضيفت اىل تلك املشجرة يف القرن 

الثاين عرش اهلجري، والعامرات اخلمس كام ييل:

نسب أمحد بن صادق بن جعفر بن ربيع بن حممود بن عيل بن حييى بن نارص 
بن يوسف بن نارص اجلد األعىل للسيد عيل السيد حممد عيل املذكور، ونسب السيد 
إسامعيل بن جعفر بن ربيع بن حممود بن عيل بن حييى بن نارص املذكور، ونسب 
إبراهيم بن خزعل بن شمس بن ربيع بن حممد بن عيل بن حييى ابن نارص املذكور، 
السيد حممد، والسيد أمحد أوالد حمسن بن خزعل بن شمس بن ربيع بن  ونسب 
حممود بن عيل بن حييى بن نارص املذكور، ونسب السيد عبد اللطيف وأوالده كل 
من حسني، وحسن، وداود، وسليامن، وحممد بن مهدي ابن خزعل بن شمس بن 
اللطيف هذا  السيد عبد  املذكور. واىل  نارص  بن  بن حييى  بن عيل  بن حممود  ربيع 
ينتمي السادة آل لطيف،  يف كربالء اليوم، ويف وثيقة بيع دار يف كربالء وجد ختم 

استشهاد السيد عبد اللطيف، وُيقرأ تأريخ هذه الوثيقة سنة )1179هـ(.

وهناك جمموعة وثائق تدل عىل أن هؤالء السادة، وأبناء عمومتهم املذكورين يف 
تلك الشجرة كانوا من األرس العلوية الكريمة، وهلم سلسلة جليلة، ذرية بعضها 
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من بعض كانوا وال يزال فيهم الوجوه ومحلة العلم واألدب من قديم الزمان إىل 
يومنا هذا.

فمنذ أن هاجر من احلويزة العامل الفاضل الورع السيد عبد اللطيف، وحط رحاله 
يف مدينة جده احلسني كربالء، وصاهر من بعده ذريته آل نـرص اهلل، وتـرشفوا 
يف  يذكر  شأن  هلم  أصبح  )1265هـــ(  سنة  الروضتني  خدمة  سلك  يف  باالندماج 
واملهندس،  املحامي،  فمنهم:   علمية،  شهادات  حيملون  رجال  فيهم  نبغ  كربالء 
اليوم:   الكريمة  العلوية  األرس  أفراد  أشهر  ومن  ذوالفضل،  والوجيه،  والدكتور، 
عميدهم السيد محود بن حسن بن عيل بن حممد بن السيد عبد اللطيف، ومنهم:  
املتوىف سنة )1391هـ( توىل  السيد عيل  املرحوم  التقي  الورع  األستاذ جواد نجل 
عضوية املجلس البلدي لعدة دورات وله دور مـرشف ابن جواد بن عيل بن حممد 

بن السيد عبد اللطيف.

ومنهم:  األديب املعارص األستاذ رضا، معاون مدير الرتبية يف كربالء سابقًا، 
وشقيقه الدكتور املهندس األستاذ صالح أوالد السيد مرتـىض بن صالح ابن مهدي 
بن حسني بن السيد عبد اللطيف، ومنهم: كان عضو غرفة جتارة كربالء املرحوم 
السيد مرتـىض )والد األستاذ نوري( بن خليل بن حممد جواد ابن سليامن بن عبد 
أوالد  صالح  واملحامي  هادي  الدكتور  ومنهم:  )1391هـ(،  سنة  املتوىف  اللطيف 
اللطيف،  إبراهيم بن حسن بن عبد  السيد مرزه بن جعفر بن حممد بن هاشم بن 
ومنهم:  السادة أمحد، وهاشم أوالد إبراهيم بن حممد بن جواد بن سلامن بن السيد 
عبد اللطيف، وكذلك منهم: املهندس عيل، واحلقوقي جعفر أوالد السيد باقر بن 
حممد عيل بن صالح بن مهدي بن حسني بن السيد عبد اللطيف، ومنهم:  املاجستري 
يف الزراعة األستاذ شاكر بن جواد بن صالح ابن مهدي بن حسني بن عبد اللطيف.
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وشقيقه  البلدي،  املجلس  عضو  عيل  السيد  املعارص  األديب  منهم:   وكذلك 
السيد  الفاضل  الزاهد  العابد  أوالد  بغداد  جامعة  من  التجارة  كلية  خريج  حمسن 
عبد  السيد  بن  حسني  بن  مهدي  بن  صالح  بن  عيل  حممد  بن  مهدي  بن  حسني 

اللطيف.

ومنهم: السادة هاشم، وكاظم، ومصطفى )والد رضا( أوالد السيد عبد املطلب 
بن عيل بن حممد بن عبد اللطيف.

آل ماجد

هاجر هذا البيت من البحرين، وسكن البرصة عىل عهد جدهم العامل الفاضل 
السيد ماجد بن حسن بن حممد بن حسني بن حممد بن حسني بن نرص اهلل بن حسن 
. األحول املعروف )بابن شبانه( من ساللة احلسن بن اإلمام موسى ابن جعفر

السيد أمحد  الثالث عرش اهلجري: هو  القرن  وأول من سكن منهم كربالء يف 
نجل السيد ماجد املذكور.

أعقب السيد أمحد كاًل من السيد حممد، والسيد يوسف.

أما السيد حممد فقد خلف كاًل من السيد جعفر الذي كان نائبًا للسيد السعيد آل 
ثابت سادن الروضة العباسية املقدسة حيث أعقب السيد مهدي املتوىف بال عقب.

أما الفخذ الثاين عقب السيد يوسف بن أمحد الذي خلف السيد عاشور: وهو 
شطرين  إىل  العائلة  تنشطر  عاشور  السيد  ومن  اخلدمة،  سلك  يف  دخل  من  أول 

لولديه السيد طالب، والسيد هاشم.
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املنرب  خطيب  وكان  عاشور،  السيد  طالب  السيد  عقب  األول:  الشطر  أما 
وكلهم  ماجد،  آل  من  طالب  السيد  بآل  أوالده  ويعرف  حمرتمًا،  وجيهًا  احلسيني 

خطباء املنرب احلسيني.

بالوجهاء،  جيتمع  بارعًا  خطيبًا  كان  الذي  طالب  السيد  عيل  السيد  ساللة  أما 
واألدباء ظريفًا، فقد خلف مخسة أوالد، وهم: 

السيد حسن مهنته ماّلك، وأعقب ثالثة أوالد، وهم:  رضا - صاحب خمزن - 
وجواد معلم، وهادي طالب يف الكلية ببغداد.

السيد حسني بن عيل بن طالب خلف السيد عيل فقط شابًا لديه فرمان بخدمة 
العتبة املقدسة.

تاجر   – كاظم  السيد  خلف  فقد  طالب،  عيل  بن  العابدين  زين  السيد  وأما 
صاحب خمزن الرافدين – وحممد، وجعفر.

أما السيد صادق بن عيل بن طالب خلف جواد طالب يف الكلية.

أما السيد باقر السيد عيل بن طالب، فلم يعقب سوى بنت واحدة فقط.

فندق  صاحب   - عيل  حممد  السيد  خلف  فقد  طالب،  السيد  ماجد  السيد  أما 
الذي خلف كاًل من فاضل خريج كلية احلقوق، واآلن  اهلاشمي وماّلك - وهو 
موظف يف مـرصف الرافدين ببغداد، وماجد، وعباس، وأديب وغريهم أما السيد 
مصطفى السيد طالب فكان خطيب املنرب احلسيني رجاًل ورعًا حيب جمالسة العلامء، 
حيث  إبراهيم  السيد  وهم:  بنني،  ثالث  خلف  فقد  حمرتمًا  والوجهاء  والفضالء، 

أعقب خليل، وجليل، والسيد حممد الذي مل يعقب أوالدًا حلد اآلن سوى بنات.
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حمبوبًا  كان  الذي  وهو  )1392هـــ(،  سنة  حمرم  شهر  يف  املتوىف  طالب  والسيد 
اجتامعيًا أديبًا يتعاطى التجارة، فقد أعقب كاًل من يوسف، وهاشم، ومرتىض.

أما الشطر الثاين: أعقب السيد هاشم السيد عاشور بن السيد يوسف بن أمحد 
بن السيد ماجد، وأحفاده يسكنون بغداد ويعرفون بآل الرواف، وهم سادة أجالء، 
وقد خلف السيد هاشم املذكور كاًل من:  السيد صالح، والسيد مرتـىض، والسيد 

حممد مهدي، والسيد جعفر املتوىف بدون عقب.

و السيد صالح بن السيد هاشم املذكور خلف ولدين ومها: السيد عبد األمري 
شاب مهام أديب لبيب يشتغل يف الرشكات، واخوه السيد صاحب - خمزن الرواف 

يف ساحة حافظ القايض.

وأّما السيد حممد مهدي بن السيد هاشم فقد خلف كاًل من: رزاق، وكريم.

وأّما السيد مرتىض بن السيد هاشم السيد عاشور فقد أعقب كاًل من:كاظم، 
وعباس.

آل ماميثة

أرسة علوية هلا مكانة حمرتمة يرجع نسبها إىل اإلمام موسى الكاظم  سكن 
هذا البيت كربالء يف أواسط القرن املايض، وأول من أندمج منهم يف سلك خدمة 
الروضتني الـرشيفتني: جدهم السيد أمحد بن السيد حممد ماميثة قيل إن جدهم كان 
يتعاطى بدواء العيون املاميثة، وكان العقب منه يف ولده السيد حممد الذي أعقب 

كاًل من سوادي، وحسون، وموسى، ومجعه.
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ومنهم: اليوم السادة عباس، وسلامن، وإبراهيم أوالد عيل بن حسون بن السيد 
حممد املذكور.

ومنهم: صادق، وقاسم أوالد أمني بن مجعة بن السيد حممد املذكور.

األمري،  عبد  من  كل  والد  أمحد  واخوانه  املالك  نارص  السيد  كذلك  ومنهم: 
ورضا، وطاهر والد نوري، ووهاب، وعيل، وسامل الذي أعقب السيد رسول فقط.

ومنهم: أيضًا حممد والد السيد جاسم، وعبد عيل، وعبود الذي أعقب مزهر، 
وعبد األمري، وكاظم، ومهدي الذي خلف صالح، وحسن أوالد مهدي بن السيد 

أمحد بن حممد ماميثة.

آل الغريفي

العامل  أرجاء  شتى  يف  اسمها  وذاع  صيتها،  انـترش  علوية  ساللة  الغريفي:  آل 
اإلسالمي، ومنها:  أرسة العامل الفاضل السيد زين العابدين املشهور بـ )بيشنامز( 
- إمام اجلامعة - الذي سكن كربالء بعد واقعة نجيب باشا، وتتلمذ عىل العالمة 
 السيد عيل نقي الطباطبائي، وتويف سنة )1305هـ(، ودفن بباب بركة العباس
حيث كان يقيم صالة اجلامعة هناك، وجاء ختمه يف وثيقة بيع دار للسادة آل أيب 
املجاب  بن هاشم  العابدين  زين  ويقرأ ختمة  املصارين مؤرخة سنة )1296هـ(، 
من  النسابة  عابدين  السيد  جده  وكان   ،العباس صحن  يف  بيشنامز  املوسوي 
إيران، ومن ثم قصدت ذريته كربالء، والسيد  البحرين إىل  السادة املهاجرين من 
عابدين: هو ابن حممد بن عبد اهلل بن السيد عيل عتيق احلسني بن أيب حممد حسن 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

101

الغريفي العامل الفاضل املتوىف سنة )1001هـ(، يف البحرين بن حسن بن أمحد بن 
عبد اهلل بن عيسى بن مخيس بن أمحد بن الفقيه نارص الدين بن عيل كامل الدين بن 
سليامن بن جعفر بن موسى بن حممد املكنى بأيب احلمراء بن عيل الطاهر بن حسني 
 ،بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام موسى الكاظم
والعقب من السيد زين العابدين املشار اليه يف أربعة أوالد، وهم: هاشم، وعيل، 

وحممد، وحسني.

)آل  شهرة  عليه  وغلبت  اهلل،  نـرص  آل  السادة  صاهره  الذي  هو  هذا  وحسني 
والسيد  عزيز،  السيد  وأشقائه  نعمة  السيد  ولده  يف  منه  العقب  وكان  اهلل(،  نـرص 
موقف  له  كانت  الذي  وهو  )1920م(  سنة  املتوىف  العابدين  زين  والسيد  أمحد، 
حممودة أيام العثامنيني حيث كان عضوًا بارزًا يف مجعية اإلحتاد والرتقي يف كربالء، 
ومن أشد املناوئني لكتلة آل كمونة أيام مشيختهم، وكذلك كانت له مواقف جليلة 
واملناوئني  اخلصوم،  أشد  ومن   - العـرشين  ثورة   - الكربى  العراقية  الثورة  ابان 
كربالء،  أحــرار  عىل  القبض  الربيطانيون  ألقى  وعندما  املحتلني،  للربيطانيني 
ونفوهم اىل هنجام كان السيد نعمة ضمن األشخاص املقرر إلقاء القبض عليهم 
السيد  اذان،  أبو  الشيخ كاظم  باألحرار خصوصًا  الوثيقة  نظرًا جلهاده واتصاالته 
وتوسطوا  اهلل،  نـرص  آل  السادة  أخواله  ساعده  وقد  خشوم(،  أبو  )آل  البري  أمحد 
آنذاك يف كربالء  الربيطانيني  له عند ممثل  فتوسط  املازندارين  العالمة  الشيخ  لدى 
خان هبادر، فعفا عنه)1(، والعقب منه يف ولدين مها:  السيد حممد، وشقيقه األستاذ 
السيد أمحد الذي أشتهر بالوكيل ملصاهرته املرحوم السيد مرزا السيد محزة العذاري 
الوكيل املتوىّفٰ سنة )1375هـ(، وهو بحق من الشباب العاملني البارزين يف احلقل 

1.ابو ذان، الشيخ كاظم عبد احلسني، سوانح، مل يذكر رقم الورقة.
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االقتصادي يف كربالء، وخريج دار املعلمني االبتدائية، وهو ذو ثقافة عالية يمتاز 
أنجاله حسني، عيل، حيدر، ومن  الوفادة، والعقب منه يف  بدماثة اخللق، وحسن 
الشريازي  مهدي  السيد  العالمة  سلسلة  كربالء  يف  الغريفي  املجاب  بني  سادات 
الذي كان مقياًم يف قزوين من أحفاد حممد أبو تغلب بن ايب فويرة عيل املجذور بن 
أيب طالب أمحد بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب)1(، وقد ذكرهم السيد حممد 
عيل الروضايت يف كتاب )جامع األنساب( ما نصه: )تغرب من بني املجاب غالم 
حسني الواعظ بن السيد مهدي املذكور، ودفن فيها سنة )1302هـ(، وله عقب يف 

كربالء(.

ومن ذرية السيد ايب حممد الغريفي يف كربالء اليوم السيدان نعمة، وزكي الذي 
احلسيني، ومدير مدرسة  املنرب  السيد هاشم خطيب  أوالد  أعقب عباس، وجواد 
السادة األيتام التي أسستها )شمس امللوك يب يب( والدة أغا خان الثالث املحاليت 
يف كربالء سنة )1333هـ(، وهو ابن حسن بن نعمة بن السيد حييى بن حممد بن 
عيل بن السيد علوي، وهو أول من انتقل من هذه األرسة اىل كربالء مهاجرًا من 
البحرين سنة )1334هـ(، ابن حممد بن حسن بن حممد بن العالمة أيب حممد حسن 

الغريفي.

باملجاب حلادثة  ، كان رضيرا، ويعرف  الكاظم  العابد بن االمام موسى  إبراهيم بن حممد  السيد  ]1[ هو 
مشهورة، وذلك انه قصد كربالء سنة 247هـ، توجها نحو القرب الرشيف، وقال: السالم عليك ياجداه، 
الزاوية  القرب: وعليك السالم ياولدي، وكان قد استوطن كربالء إىل وفاته، فدفن يف  فسمع اجلواب من 

السيد  بأن  املؤرخون  امجع  باسمه. وقد  الغريب  الرواق  ، ويعرف  االمام احلسني  لقرب  الغربية  الشاملية 
ايام املنترص  انتقل اىل احلائر احلسيني، وآثر االستيطان فيه بعد حادثة املتوكل يف  ابراهيم هو أول فاطمي 
العبايس سنة 247هـ، لذا يلقب ابنه االكرب بمحّمد احلائري. عىل الرضيح شباك صنع من الربونز،  ومتر به 

الزوار لزيارته، ينظر: احللو، السيد مرض، اعالم الكوفة: ج1:ص98.
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ومنهم:  أيضًا يف كربالء حسن، وعبد احلسني أوالده عباس شقيق حسن ابن 
نعمة املذكور، وكذلك منهم: جليل، وكريم أحفاد السيد نعمة بن حييى املذكور)1(.

آل سيد ياسني

نور  بن  ياسني  السيد  جدها  كربالء  سكن  وقد  املعروفة،  العلوية  األرس  من 
الدين بن عيل العلوي املكنى )بعتيق احلسني( ابن العامل الفاضل أيب حممد احلسن 
ابن احلسن بن عبد اهلل بن عيس بن  البحرين  املتوىف سنة )1001هـ( يف  الغريفي 
مخيس بن أمحد بن نارص بن عيل سلامن بن جعفر بن موسى بن حممد املكنى )بأيب 
احلمراء( ابن طاهر بن احلسن بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد 
بن اإلمام موسى الكاظم، وكان ذلك يف أواسط القرن الثاين عـرش اهلجري، 
وتتلمذ عيل يد العالمة الشيخ يوسف البحراين،  ومنذ ذلك احلني عرفت ذريته يف 
كربالء )آل ياسني( يذكر صاحب تذكرة األلباب يف علم األنساب بعد ذكر العقب 
من العلوي )عتيق احلسني( الذي كان زاهدًا مقدسًا كثري التقوى أعقب كاًل من:  
هاشم، وموسى، وعبد اهلل البالدي، ونور الدين قال: أعقاهبم منترشون يف النجف، 

وكربالء، والبحرين.

ويذكر أيضًا الرضايت يف كتابه )جامع األنساب( ص 145 عند ذكر العقب من 
العالمة السيد عبد اهلل، وأخيه نور الدين أوالد العلوي عتيق احلسني يسكن اكثرهم 
كربالء والبحرين، وكذلك ورد ذكر أرسة آل سيد ياسني الغريفي ضمن موضوع 
األرس العلوية القاطنني يف كربالء يف موسوعة دائرة املعارف للعالمة الشيخ حممد 

1. يرجع بشأن هذه الساللة: آل طعمة، سلامن هادي، عشائر كربالء وأرسها، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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حسني الشيخ سليامن االعلمي احلائري، فعد من ضمن تلك البيوت – آل ياسني – 
ومنهم: بيت واوي، ويصف لنا حالة السيد واوي شاهد عيان كان يسكن كربالء 
إبان معركة املناخور)1( سنة )1941هـ(، قال: السيد واوي هو حفيد السيد ياسني 

املذكور.

كان من مجاعة السيد عبد الوهاب الكبري )آل طعمة(، وعندما بدأ التنافس بني 
مجاعة السيد وهاب، والنقيب السيد حسني آل دراج، وانتهت أخريًا هذه املنافسة 
إىل استيالء النقيب عىل دار السيد وهاب وأرضم فيها النار وأدى هذا احلادث إىل 
السيد  السيد وهاب ومجاعته من كربالء، فكان من ضمن اخلارجني منها  خروج 

واوي املذكور، فسافر إىل إيران، ثم عاد واستوطن الكاظمية)2(.

وكذا يؤخذ من وثيقة استشهاد نظمت يف كربالء سنة )1309هـ( تؤيد رجوع 
أحفاد السيد واوي املذكور ثانية اىل كربالء، واستوطنها، واندجموا يف سلك خدمة 
الروضتني، وذكر يف متن االستشهاد الذي نثبت صورته خروج السيد واوي من 
كربالء أيام املناخور اىل بالد العجم، ثم سكن الكاظمية، وكذلك يؤخذ من الوثيقة 
أعاله وقفية مؤرخة سنة )1282هـ( أن السيد سلامن بن عيل حفيد السيد واوي 
حتى  أحفاده  بيد  الضياع  هذه  تزال  وال  كربالء،  يف  وضياع  موقوفات،  له  كانت 

اليوم.

]1[  هي املعركة التي حدثت يف كربالء عام 1825هـ بني اجليش العثامين الذي يقوده املناخور – رئيس خيالة – 
وايل بغداد داود باشا، واهايل كربالء التي اعلنت العصيان عىل الدولة العثامنية، وقتلهم للمتوىل العثامين فتح 
اهلل خان، وبعده عيل افندي، ينظر: آل طعمة، عبد احلسني الكليدار، بغية النبالء يف تاريخ كربالء: ص56.

2.  هذا ما رواه املرحوم السيد أمحد آل طعمة )رَس خدمة( نقاًل عن أخيه املرحوم السيد سعيد )رس خدمه( عن 
املرحوم السيد حممد بن عبد اهلل )جلوخان( قال:  إن السيد واوي هو من ذرية السيد ياسني الغريفي، وقد 

ثبتنا هذه األقوال يف اجلزء األول من كتابنا مدينة احلسني. 
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وكان العقب من السيد واوي يف ولده مرتـىض، ثم أعقب مرتـىض عيل وأعقب 
عيل السيد سلامن الذي نظم يف حقه وثيقة االستشهاد املذكور، وأندمج وذريته فيام 
بعد يف سلك خدمة الروضتني، وكان العقب من سلامن يف ثالثة أوالد من الذكور 

وهم: جواد )الذي أعقب عيدان(، وأمحد، وعيل.

وحممد،  أمحد،  وله  هاشم،  مها:  ولدين  يف  سليامن  أمحد  السيد  من  العقب  أما 
ورضا، وعيل، وأخيه السيد سعيد، وله األستاذان حسن، وقاسم، وأشقاؤمها كل 

من رضا، وجواد، وكاظم، وحممد عيل.

أما العقب من السيد عيل بن السيد سلامن املذكور يف أوالده محود، وله:  عادل، 
وحسني، وله:  عباس والد األستاذ طالب، وأخيه فاضل.

أما النجل من الثالث من السيد عيل السيد سلامن يف ولده السيد سعيد، والعقب 
من السيد سعيد يف أوالده كل من وهاب، وحمسن والد املفوض رسول، واخوانه 
وله كل من إحسان، وعباس،  املعامري، واألستاذ عيل،  كاظم، وسعيد، ومهدي 

ورضا، وأمحد.

املوسوي  سعيد  حسن  نزار(  )أبو  قار  ذي  حمافظ  احلازم  اإلداري  األستاذ  ثم 
الذي توىل رئاسة بلدية كربالء، ثم مدير البلدية، ولقد أعجبني خالل اشتغاله يف 
مديرية بلدية كربالء حسن تـرصفه يف حل املشاكل بنفسه وكثريًا ما راقب بنفسه، 
الكثري من املنجزات التي متت يف عهده مما اطمئن املواطنون عىل مصاحلهم مادامت 

بأيد أمينة.
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آل محري

العريقة  العربية  بـ )احلمريات(، وهم: من األرس  آل محري، أو ما يعرفون حمليًا 
أواسط  يف  بعقوبة  لواء  من  األرسة  هذه  نزحت  محري،   بآل  املعروفون  العروبة  يف 
القرن الثاين عـرش اهلجري، واستوطن قسم منهم كربالء والنجف، وقطنت حملة ال 
زحيك طرف باب اخلان، وهلا ضياع، ومساكن، وقد أنجبت رجاالً عرفوا باحلزم، 
ورباطة اجلأش، وجاء يف قاموس اللغة محري:  كدرهم، وهو موضع غريب صنعاء 
اليمن، ويف الكنى واأللقاب)1( آل محري قبيلة باليمن كانت منهم امللوك، وقال السيد 
جعفر الكاظمي يف كتابه )املخطوط( الدر النثور يف معارف الصدور، ومن بني محري 

بن مالك يف كربالء )احلمريات(.

ومن رجاهلا الشاعر األديب احلاج حمسن بن حبيب بن حمسن بن دخيل احلمريي 
الذي جاء ختمه يف استشهاد ورقة بيع دار واقعة يف حملة آل زحيك مؤرخة )سنة 
1167هـ(، واملرتجم من الشعراء النابغني تتلمذ عىل يد عدد من شباب عصـره كان 
دؤوبًا عىل العلم واألدب، ومنقبًا يف الكتب القديمة التي حتفل هبا مكتبات كربالء 
آنذاك، ولد يف كربالء ومل نعثر عىل تاريخ والدته غري أين رأيت ختمه يف وثيقة بيع 
دار عائدة للسادة آل لطيف تقع يف حملة آل زحيك وتارخيها سنة )1248هـ( تويف 
رمحه اهلل يف سنة )1288هـ(، وجاء ذكره يف أكثر من معجم واحد من كتب الرجال.

ومن أحفاده يف كربالء حممد جواد – أبو جاسم – بن مهدي بن حممد عيل ابن 
الشيخ حمسن احلمريي املذكور، ومنهم:  كان العامل الفاضل الشيخ حسني ابن قاسم 

بن حممد بن عبد الفتاح احلمريي املتوىف سنة )1237هـ( يف النجف األرشف.

]1[ . القمي، الشيخ عباس، الكنى واأللقاب:  ج2:  ص 195.
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دم سنة )1258هـ( وكان ضمن  واقعة غدير  أستشهد يف  الذي  أبطاهلم  ومن 
دخيل  حمسن  بن  أمني  بن  حسن  الفاضل  العامل   العباس صحن  يف  املحاربني 

احلمريي.

واقعة  يف  قتل  الذي  احلمريي  جواد  حاج  بن  كاظم  احلاج  أيضًا  أبطاهلم  ومن 
محزة بك سنة )1344هـ(، إن عشرية احلمريات قدمت الكثري من التضحيات من 
عبد  الشيخ  رئيسهم  ال سيام  أهلها  والدفاع عن  كربالء،  احلفاظ عىل سمعة  أجل 
لبستان احلمريي( سنة  )الواقف  بن محادي  احلاج جميد ولدا عباس  عيل، وشقيقه 
)1266هـ(، ابن حسن بن عيل الذي جاء ختمه يف وثيقة بيع دار آل سرية، والوثيقة 
مؤرخة سنة )1222هـ(، ابن حسني بن ماجد بن مالك احلمريي حيث أهنام أبليا 
الفضل يف رضب  يعود  وإليها  واقعتي محزة بك سنة )1334هـ(،  بالءًا حسنًا يف 
مؤخرة اجليش الرتكي ودحره يف هذه الواقعة ضمن املعتقلني من أحرار كربالء، 
ولقد  )1339هـــ(،  سنة  صفر  شهر  يف  كربالء  ثانية  اإلنگليز  احتل  عندما  وذلك 
املستشفى   - )اخلستخانه(  سجن  يف  وكريم  مهدي،  وإخوانه  رشيد  احلاج  مكث 

احلسيني احلايل - زهاء شهر.

واحلاج رشيد بن عبد عيل: هو عميد ورئيس عشرية احلمريات اليوم، وتتبعه 
شؤوهنم  يف  دياىل  بمحافظة  صيدا  أيب  وناحية  املحمودية،  يف  احلمريي  آل  عشائر 
العشائرية، وله مواقف مـرشفة يف أحداث كربالء عرب التاريخ، يتصف بالشجاعة، 
وحسن اخللق، وكرم الضيافة، وله املواقف املـرشفة بحسم القضايا العشائرية، وقد 
أنجب ولدًا واحدًا: وهو احلاج عبد اخلالق الذي هنَج هنج والده حيث توىل رئاسة 
حراسة املدينة، وصار خمتار حملة باب اخلان اآلن، وهو أديب ظريف واسع اإلطالع 
ذو ثقافة عالية حسن السمعة طيب الـرسيرة، ويمتاز بمساعدته للفقراء، وقضاء 
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حوائجهم، وله من األوالد كل من عبد األمري الذي كان يدير شؤون حمالت والده 
التجارية وإخوانه عبد عيل وطالب أما الثاين من أوالد الشيخ عبد عيل هو مهدي، 
أوالد  من  والثالث  وجميد،  وأمحد،  وعدنان،  عيل،  عبد  األستاذ  من  كل  يف  وعقبه 
الشيخ عبد عيل: هو كريم الذي أعقب عزيز: ويونس أما العقب من البطل جميد 
من  والثاين  عيل،  وحممد  رزاق،  وله  سعيد،  األول  ولدين  يف  احلمريي  عباس  بن 
ولد جميد بن عباس احلمريي هو محيد الذي أعقب فاضل وشاكر، ومنهم: أيضًا 
مبارك  بن  محزة  احلاج  أوالد  وسلامن  وعمران،  إبراهيم،  من  كل  الثالثة  اإلخوان 
احلمريي، ومنهم: فالح، وحممد عيل أوالد صاحب بن فتاح بن مهدي ابن فتاح بن 
مال اهلل بن شديد بن فدعوس احلمريي، ومنهم: كذلك قحطان، وسعد أوالد عبد 

بن درويش بن حسني بن محادي احلمريي.

 أما ساللة حمسن بن دخيل بن اليذ بن مالك احلمريي فهي عىل شقني: األوىل: 
ذرية أمني بن حمسن احلمريي: فقد خلف حسينًا، وحسني خلف كاًل من إبراهيم، 
احلسني  عبد  احلــاج  والــد  فهو  إبراهيم  احلــاج  أما  حسن،  وحممد  حسني  وحممد 
احلمريي – عارفة احلمريات – وهو من ذوي الصالح، وحسن السرية، والسمعة، 
والعقب منه يف ولده األستاذ عيل الذي يتصف بحسن اخللق، وله حيدر، وحسن.

 والشق الثاين حمصور يف شقيق أمني بن حمسن احلمريي وهو حبيب احلمريي 
الذي مر ذكره أعاله.

وعرافني،  وجتار،  املدارس،  يف  أساتذة  )احلمريات(  العشرية  هذه  أفراد  ومن 
دعاة  من  العشرية  هذه  شباب  معظم  أن  أخريًا  نذكر  أن  يفوتنا  وال  ومزارعني، 

احلركات القومية العربية ومن املتفانني يف سبيلها. 
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آل الرتيري

إحدى األرس العربية التي تفرعت من قبيلة )خفاجة(، وقطنت كربالء منذ عدة 
قرون، كان من أبرز رجاهلا زين الدين بن عيل الرتيري الذي وجد توقيعه يف وقفية 
املحادد  الرتيري  هنر  اليوم  آثارها  ومن  )1025هـ(،  سنة  املؤرخة  السادة(  )فدان 
ملقاطعة فدان السادة، ويذكر أن وجود هنر الرتيري يعود اىل القرن التاسع اهلجري.

ومن هذه الساللة اليوم احلاج كاظم بن خلف بن عبد اهلل بن عليوي بن شهيب 
بن أمحد الرتيري، وهو عميد هذه األرسة اليوم، ووالده األستاذ حممد املدرس يف 
اعداديات بغداد، ومنها أيضًا: احلاج مهدي بن عبد اهلل بن حسني بن عليوي بن 

شهيب بن أمحد، ويشتغل معقبًا للطابو.

ومنها: املدرس سعد وأخوه خلف أوالد عبد اهلل بن حسني املذكور.ومنهم: 
عبد األمري، وحسني، وعيل أوالد أمحد بن علوان بن حسني بن عليوي.

آل الكلكاوي

آل  بـ  املشهورة  قليجي  أو  قليج  آل  ارسة  كربالء  يف  عرفت  التي  االرس  ومن 
احللة، وقد  الرشقية لشط  الضفة  واقعة عىل  قرية  وقليج:   أو گلگاوي،   قلقاوي 

أحلقت باجلانب الصغري للمدينة بموجب التنظيامت اإلدارية.

كانت قرية قليج قدياًم مركزًا مهاًم للقوافل التي متر هبا من جنوب رشقي العراق 
لزيارة العتبات املقدسة يف كربالء والنجف، وكان أهلها من أعراب قبيلة زبيد وال 

تزال موطنًا لعشرية ألبو سلطان، وهي احدى محوالت قبيلة زبيد.
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األطراف  مجيع  من  العاملة  األيدي  أصحاب  بجمع  سنان  الوايل  قام  وعندما 
لغرض كري وتطهري هنر السليامنية – احلسينية – حيث استحال جريان املاء لكثرة 
النهر بعد مضـي نصف قرن عىل فتحه من  الغرينية يف قعر  األدغال، والرتسبات 
باشا  سنان  الوايل  استطاع  وبذلك  )940هـ(،  عام  القانوين  سليامن  السلطان  قبل 
سنة )1000هـ(، إنقاذ كربالء من غائلة العطش وكان أغلب العشائر املشرتكة يف 
كري وتطهري هنر احلسينية هي زبيد، وقشعم، وبعد انتهاء عملية الكري والتطهري 
وكانت  كربالء،  يف  االستيطان  العربيتني  القبيلتني  هاتني  أفراد  من  كبري  قسم  آثر 
بيوتات عشرية زبيد تشكل جمموعة كبرية منها، ومما يؤيد صحة قويل، أين قد عثرت 
عىل توقيع شخص يدعى بكر قليجي يف أوراق مغارسة النقيب السيد ضياء الدين 
)جد السادة آل ضوي(، وبني فضيلة العامل الفاضل السيد حسني األعرجي، وذلك 
بتاريخ سنة )1011هـ(، وهذا التوقيع هو أول شخص وقع بـ)قليجي( يف الوثائق 
القديمة وبعد هذا التاريخ وقفنا عىل وثيقة بيع دار تقع يف حملة آل فائز إحدى حمالت 
كربالء القديمة حتمل تواقيع عديدة منها: توقيع مهدي القلقاوي، وذلك بتاريخ 

سنة )1164هـ(، والوثيقة حمفوظة عند األستاذ احلاج جاسم الگلگاوي.

الشيخ مهدي الَكلَكاوي

الضـريح  الشيخ عيل اخلطاط قوله:  الشيخ حممد جواد  كام جاء يف خمطوطات 
الفوالذي يف حرم سيدنا العباس قرأت ما كان يمكن قراءته ألنه كان ممسوحًا 
يف بعض جوانبه ما ييل: رضيح العباس عمل السيد أمحد، تاريخ االمتام سنة 
ق.ل  )ال  مهدي  عمل  )1183هـ(  سنة  الناس  خليار  مطافًا  زال  ال  )1180هـــ(، 
يزال  ق.ا.وي(، والكتابة منحوتة بشكل فني، وبخط عريب يف غاية االبداع، وال 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

111

هذا الـرضيح الفوالذي حمفوظًا يف خزانة الروضة العباسية،  وهذا الـرضيح الباسق 
يف   احلسني قرب  جاور  الذي  حسني  شاهزاده  املدعو  شاه  نادر  وزير  أقامه  قد 
أخريات أيامه، واستشهد يف واقعة الوهابيني وبقى هذا الـرضيح منصوبًا عىل مرقد 
شمس  اهلندية  االمرية  قامت  وحينام  )1285هـــ(،  عام  حتى   العباس سيدنا 
املخدرات جناب نواب تاج حمل)1( صاحب بصنع الصندوق اخلامتي ملرقد سيدنا 

العباس وجاء تاريخ صنع هذا الصندوق كام هو منقوش يف البيت التايل: 

غـــيـــب هــــــاتــــــف  يل  ــحقـــــــــال  ــ ــو صــــــنــــــدوق رضي ــ ــاهـ ــ هـ

1285 هـ

الشيخ صاحل الَكلَكاوي

وحدوث  ـــ(،  )1216ه سنة  كربالء  عىل  األثيم  الوهابيني  هجوم  أثر  وعىل 
خدوش، وحروق يف بعض جوانب الصندوق اخلامتي املوضوع عىل مرقد شهيد 
كربالء اإلمام احلسني بن عيل جرت اإلصالحات الفنية عىل هذا الصندوق 
اخلامتي التي أمرت بصنعه كريمة السلطان شاه حسني الصفوي سنة )1153هـ(، 
وعىل أثر حصول هذا اخلدش يف الصندوق املذكور أوىص العالمة الشيخ جعفر 

]1[  تاج حمل: هي تاج درباهو الزوجة االوىل للسلطان حممد عيل منري الدولة لكناو اهلندية من مملكة اودة مل 
بناؤه زهاء ثالث  الدولة رباطًا )حسينية( استغرق  تنجب له اوالدًا، سكنت كربالء شيد هلا زوجها منري 
سنوات اودع فيه كل آيات الفن واجلامل، ذهب جزء منه عام )1368هـ(، بسبب توسعة شارع السدرة، 
وهدم اجلزء اآلخر منه عيل يد النظام الطاغويت العفلقي بعد االحداث الشعبانية عام )1991م(، وتويف منري 
الدولة عام )1312هـ(، يف لندن ونقل جثامنه اىل كربالء ودفن فيه، وخلَّف الكثري من العقارات واالموال 
االموال  من  الكثري  اوقفت  كام  احلسينية  الشعائر  وتعظيم  التعازي  اقامة  يف  درباهو  تاج  زوجته  انفقتها 
واالمالك يف اعامل الرب واخلري، توفيت تاج درباهو يف كربالء ودفنت يف الرواق اجلنويب يف احلرضة احلسينية 

.املقدسة عند قدمي حبيب بن مظاهر
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كاشف الغطاء)1( أن يقوم خا جان القاجاري سنة )1225هـ( باجراء اإلصالحات 
الكتيبة  تاريخ هذه اإلصالحات يف  الثمني، وقد ورد  األثري  الصندوق  عىل هذا 
الـرشقية  الزاوية  احلسني يف  بن  قرب عيل  عند  الصندوق  املنقوشة عىل  السفىٰل 
العبارة التالية: )بعد تكسري أعداء اهلل له يف سنة )1216هـ( قام بتجديده خان جان 
يستفاد  تقدم  ما  الگلگاوي(، وعطفًا عىل  كتبه صالح  القاجاري سنة )1225هـ( 
الـرضيح  عىل  املنقوشني  اخلطني  تقارب  من  اخلطاط  جواد  حممد  الشيخ  ذكره  مما 
الصندوق  عىل  قرآنية  آيات  من  نقش  وما   ،العباس سيدنا  ملرقد  الفوالذي 
من  كاًل  أن  اإلمام احلسني ظهر  داخل رضيح سيدنا  املوضوع حاليًا  اخلامتي 
األب الشيخ مهدي الگلگاوي، واالبن الشيخ صالح الگلگاوي كانا قد نبغا نبوغًا 
القرآين  باهرًا يف اخلط العريب، سيام وقد حيدثنا املؤرخون االمامية بأن كتابة اخلط 
قد تقدم يف كربالء تقدمًا ملموسًا عىل يد العالمة الشيخ يوسف البحراين وشيخ 
ووثائق  مستندات  جمموع  رأيت  ولقد  البهبهاين،  باقر  اآلغا  املتأخرين  األصوليني 
تعود للقرن الثاين عـرش اهلجري كتبت بخط عريب جيد،  يمتاز عن مستوى الوثائق 

التي خطت هبذا التاريخ يف كربالء.

]1[  الشيخ جعفر بن خرض بن حييى بن مطر بن سيف اجلناجي النجفي املعروف بالشيخ جعفر كاشف الغطاء 
ة ومن تالمذة  )1156هـ - 1228هـ(، هو رجل دين وفقيه شيعي عراقي من مشاهري الشيعة االثني عرشيَّ
املجدد الوحيد البهبهاين، وُيشار إليه بلقب الشيخ األكرب، وسمي باسم كاشف الغطاء نسبة إىل كتابه كشف 
ته تسمى بآل كاشف  الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء وصار لقبًا لعائلته وذريته من بعده، وال تزال ذريَّ

الغطاء. 
ولد كاشف الغطاء بمدينة النجف وإليها نسبته النجفي، وكانت والدته سنة)1156هـ(، واما املالكي فنسبة 
إىل بني مالك، إحدى قبائل العراق، وهم اآلن املعروفون بآل عيل، وهم طائفة كبرية بعضهم اآلن يف نواحي 
عن  الغطاء  كتابه كشف  ألَّف  أن  الغطاء بعد  بلقب كاشف  اشتهر  وقد  احللة،  نواحي  يف  وبعضهم  الشامية، 
مبهامت الرشيعة الغراء، الذي أهداه لفتح عيل شاه القاجاري، وأذن لُه فيه بام نصَّ عليه يف كتاب اجلهاد منه، 
وبعد أن انترش الكتاب يف األوساط، وكان ذلك يف أواخر عمرِه ويف فرتة مرجعيته، فصار يعرف هبذه الشهرة، 

وقال حرز الدين وبِه اشتهر أخريًا.
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التي قمت هبا  املعلومات، والتحقيقات  القول:  نستوضح عىل ضوء  وصفوة 
شخصيًا قد تأكد يل بشكل ال يقبل الشك:  أن أرسة الگلگاوي من البيوتات العربية 
تواقيعهم  أربعة قرون، وكانت  استيطاهنا كربالء زهاء  والتي مـىض عىل  العريقة، 
سابقًا تقرأ بـ)قليجي(، ثم خففت اىل قلقاوي، واستبدلت ثانية بالكاف الفارسية 

فاستقرت عىل )گلگاوي(.

الدكتور  املرحومني  بني  جرى  الذي  احلوار  أذكر  الزلت  اإليضاح  يف  وزيادة 
وبيوتاهتا  كربالء  بعشائر  العارفة  النسابة  خاله  وبني  الكليدار،  اجلواد  عبد  السيد 
الشيخ كاظم أبو ذان حول الكتيبة التي نقشت عىل رضيح احلسني ، وكاتب اخلط 
الگلگاوي  الشيخ كاظم: أن أرسة آل  أفاد  الگلگاوي  الشيخ صالح  العامل اجلليل 
تاريخ  وكان  بعيد،  عهد  منذ  كربالء  سكنوا  وقد  احللة،  ومعدان  أعراب  من  هي 
هذا احلوار أكثر من )30 سنة(، كام جاء يف خمطوطات احلاج وداي العطية مؤرخ 
تاريخ الديوانية وبيوتاهتا وعشائرها، وهو بحق يعترب من أشهر النسابني والعارفني 
بشؤون وتاريخ القبائل العربية، وأفخاذها، وبطوهنا، قال يف معرض كالم له:  )إن 
الگلگاويني القاطنني اليوم يف كربالء هم فخذ من قبيلة زبيد، وهلم يف أطراف احللة 

أقرباء، وأبناء أعامم(.

موسى  األستاذ  ملؤلفه   451 ص  كربالء  يف  األدبية  البيوتات  كتاب  يف  وجاء 
صاحب  الگلگاوي  حممد  جاسم  احلاج  األديب  ترمجة  ذيل  يف  الكربايس  إبراهيم 
يف  املشهور  الگلگاوي  بيت  من  أديب  يلمع  نصه:  ما  األسبوعية  املجتمع  جريدة 
كربالء متمثاًل بشخصية احلاج جاسم بن حممد بن كاظم بن حممد عيل بن صالح 
الكليج،   حملة  احللة  من  كربالء  اىل  األرسة  هذه  نزحت  الگلگاوي،  مهدي  بن 
وغلب عىل هذه األرسة العربية املنحدرة من قبيلة زبيد، أقول: غلبت هذه التسمية 
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گلجاوي عىل األرسة، ومن ثم غريت إىل قلقاوي، ورست أخريًا هذه التسمية عن 
االسم الشايع گلگاوي.

األديبة  )احلركة  كتابه  يف  طعمة  آل  رضا  صادق  السيد  الشاعر  األستاذ  وذكر 
مطبعة  صاحب  حممد  جاسم  األديب  نسب  ورد  ص215،  كربالء(  يف  املعارصة 
أهل البيت يف كربالء مثل ما ساقه األستاذ الكربايس، وعلق عليه ما نصه حرفيًا: آل 
الگلگاوي، وكان لبعض أسالفهم وجاهة، وكانت تقرأ تواقيعهم سابقًا القلقاوي، 
بـ )الكاف(، فصارت الگلگاوي، ثم يورد املؤلف استنادًا  ثم أستبدلت )القاف( 
الرتمجة  فيقول يف  فيها(،  بالتي  الدار أدرى  املعروف واملشهور )صاحب  املثال  اىل 
تنحدر  الگلگاوي أرسة عربية  )آل  يأيت:  ما  املرتجم  قبل  التي زود هبا من  اخلطية 
من قبيلة زبيد األكرب، ومن بطن آل فرج، وقد نزحت من حملة كلج يف مدينة احللة، 
ثابت،  آل  السادة  مثل  البلد  ووجهاء  وزعامء  بيوت  من  كثري  مع  مصاهرات  وهلا 
وآل طعمة، وآل نـرص اهلل، وآل كمونة، وآل عويد، وآل بريطم، وآل منيدح، وآل 
غريب، وآل زيارة، وبيت طعمة اجلوعان اجلربي وغريهم، فيظهر مما تقدم أن ال 
يف  احلائري  القصري  عيل  حممد  الشيخ  خطأ  أورده  الذي  القول  قبول  من  لنا  جمال 
كراسته املخطوطة املوسومة بـ )اللمعة التارخيية( عىل حد قوله: )بيت آل الگلگاوي، 
وهم مهاجرون من گرگاب، وهي:  قرية من ضواحي أصفهان عىل عهد اخلطاط 
املشهور صالح الگلگاوي الذي كتب الكتيبة املوجودة اليوم عىل الصندوق اخلاتم 
املوجود حاليًا داخل رضيح احلسني ونقش عليه: )بعد تكسري أعداء اهلل له يف 
سنة )1216هـ(، قام بتجديده خان جان القاجاري سنة )1225هـ(، وكتبه صالح 

الگلگاوي(.

إذ أن  القصري احلائري يف ملعته  الشيخ حممد عيل  أثر اخلطأ واضح يف كالم  إن 
الدراية  ما بني لفظتي گلگاوي وگرگايب كبري،  وهذا غري خاف عىل أهل  الفرق 
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الرابع عـرش  القرن  أوائل  إيرانية سكنت كربالء يف  فآل گرگايب أرسة  والتحقيق، 
حتفه  القى  والــذي  گرگايب،  عيل  املدعو  الـرشير  اللص  منهم:  وكان  اهلجري، 
األلف  بعد  األربعينات  أواخر  يف  الشمري  مرميطه  الكريم  عبد  الشيخ  يد  عىل 
والتسعامئة امليالدية، وذلك عىل أثر سطوه عىل بستان مرميطه كام أن منهم:  اليوم 
البانزين  عاماًل يف حمطة  كان  الذي  النداف، وحسني عيل  عباس  احلاج  كربالء  يف 
خانة يف كربالء، والفرق اإلجتامعي ما بني األرستني كبري جدًا إذ أن آل الگلگاوي 
هلا،  ذكر  ال  خاملة  أرسة  الگرگايب  آل  بينام  كربالء  وجوه  من  هم  وحديثًا  قدياًم 
فآل گلگاوي كام أسلفنا نسبة تسميتها تعود اىل حملة )قليج( الواقعة يف احللة، ثم 
تطورت من قليجي اىل گلگاوي بالكاف املعربة، وهي أرسة عربية عريقة بحكم 
نسبتها، وعاداهتا، وتقاليدها العربية، وبحكم مصاهراهتا مع أبرز البيوتات العربية 
عليك، وهلا من املستمسكات واألسانيد ما يؤيد ذلك، ويف احد مستمسكات  كام مرَّ
األرسة التي حيتفظ به احلاج جاسم آل الگلگاوي، رأيت الوصية التي تنص عىل 
تولية احلاج حممد عيل نجل العامل الفاضل الشيخ صالح الگلگاوي وجعله قياًم عىل 
حفيدته القارصة رقوشة بنت املرحوم احلاج مريزا حسن كمونة األسدي وهي من 
زوجته احلاجة فطومة، وأمها احلاجة ستة بنت احلاج حممد عيل عواد، والوصية تدل 
عىل مكانة احلاج حممد عيل الگلگاوي اإلجتامعية، ومنزلته بني أرسيت آل الگلگاوي 
وآل كمونة، وقرأت أشياء كثرية تعطي طابعًا كرياًم عن مايض هذه األرسة العريقة.

وقد وجد يف خملفات احلاجة فطومة آثار عينية ال تقدر بثمن، ومن تلك املخلفات 
قطع من السجاد اإليراين النادر، وقد عرضت للبيع، فلم يتقدم لـرشائها من جتار 
كربالء أحد مما حدا ببعض التجار البغداديني أن يشد الرحال اىل كربالء لغرض 
رشاء تلكم التحف النادرة، وقد برز من هذه األرسة رجال أشداء يف كربالء أدوا 
خدمات جليلة نافعة يف خمتلف احلقول العلمية، واإلجتامعية، والسياسية إذ أبلوا 
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بالءًا حسنًا يف أغلب ثورات البلد وانتفاضاته ال سيام يف واقعة محزة بيك فقد اشرتك 
أكثر من عـرشة رجال مسلحني فيها منهم: حممد آل گلگاوي، وجميد الگلگاوي، 
يتقدمهم  الگلگاوي  بن حبيب  الگلگاوي، وحسون  الگلگاوي، وعبود  وصالح 
األخوة احلاج عبد الوهاب، وأخوه حممد آل الگلگاوي، وعيل الگلگاوي، وأخذوا 
عىل عاتقهم محاية )سوق امليدان(، ومنع تسلل األتراك وعمالئهم من منافذه، وقد 

قتل ربيبهم يونس الطهامزي يف تلك املنطقة.

وكام نقل احلاج نور آل عويد بأنه، وفريق من شباب آل الگلگاوي قد )تركزوا( 
شباب  وبعض  مواقعهم،  ورضب  العثامنيني  حتركات  لرصد  العبد)1(  منارة  يف 

]1[  هي مأذنة مرجان املشهورة بـ )منارة العبد( يف اجلهة الرشقية الشاملية من صحن احلسني، وقد اقتلعت 
هذه املنارة العتيدة من جذورها يف عام )1354هـ( من اهلجرة )1935م( يتميز صحن احلسني، وقبابه 
العالية للناظر اىل عام )1354هـ( باملآذن الثالث التي كانت تزين احلائر املقدس اثنتان منها يف مقدم احلرم 
التارخيية العتيدة التي كانت  والثالثة يف مؤخرته يف اجلانب الرشقي من الصحن، وكانت هي تلك املأذنة 
تزيد يف جالل احلائر، وهباء منظره، وكانت تقع هذه املأذنة يف اجلانب الرشقي، فكانت عىل يسار الذاهب 

:اىل حرم االمام العباس
ــى حمــــكــــم االســــــــاس ــ ــق ــ ــب ــ الــعــبــاس بــــــىل ت اىل  يــمـــــيض  ــن  ــ م شـــــامل 

والنجف،  كربالء،  يف  املقدسة  العتبات  يف  املوجودة  املآذن  كل  من  وأفخم  أعظم  جبارة  مأذنة  وكانت 
)ملوية(  بعد  من  العراق  يف  الثانية  هي  كانت  التارخيية  واالبنية  الفخامة  حيث  ومن  وسامراء،  والكاظمية، 
بالفسيفساء، والكايش  يبلغ قطر قاعدهتا عرشين مرتًا تقريبًا،  وارتفاعها اربعني مرتًا مكسوة  سامراء، فكان 
األثري البديع الصنع مما يندر وجودمها جدًا يف هذا اليوم يف بقية االثار التارخيية القديمة ان كانت يف العراق 
أو يف خارجه، وال يعلم بالضبط ما كان مصري زخارفها الثمينة بعدما هدم يف )1354هـ - 1935م( بناء هذه 
العبد  السلطان أويس اجلالئري، فرفع  العراق من قبل  الذي كان واليا يف  املأذنة وشيدها:  اخلواجه مرجان 
راية العصيان، فزحف اويس عليه بجيش جرار من تربيز، فتفرق انصار مرجان وملا بقي وحده ال منارص له 
هرب اىل كربالء، واستجار بحرم احلسني، فبنى هذه املأذنة العتيدة املشهورة بـ)منارة العبد( مع جامعها، 
واجرى هلام من امالكه يف بغداد،  وكربالء، وعني التمر، والرحالية وغريها اوقافًا يرصف واردها عىل اجلامع 
واملأذنة، واصبحت تلك االمالك املوقوفة أوقافًا حسينية. أما مرجان نفسه فاعتكف يف ذلك اجلامع واملأذنة 

الئذًا باحلسني من سخط أويس.
=
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العربية ال  القومية  أبرز دعاة  اليوم حتمل شهادات جامعية، وهم من  هذه األرسة 
سيام احلاج جاسم الگلگاوي الذي خدم القومية العربية، وفند أساليب الدعوى 
الشعوبية بقلمه ولسانه، وقد سار عىل هنجه أخواه حسن صاحب مكتبة الزهراء، 
والشاعر الشعبي عزيز صاحب مكتبة اللواء، ومنهم: التاجر حممد عيل عبد الرزاق، 
وعبد الرضا عبد األمري الگلگاويان الساكنان يف بغداد. ومنهم: املالزم جميد كريم 

مصطفى الگلگاوي.

وأما الشابان النبيالن عبد احلميد الگلگاوي، وشقيقه بدري الگلگاوي، وسائر 
أوالد عمومتهام فهام يتمتعان بمكانة إجتامعية مرموقة.

 وملا علم أويس بام جرى للعبد أحرضه، فأكرمه، وعفا عنه،  واعاده واليًا عىل العراق ملا قام به من اخلدمات 
اجلليلة نحو احلائر املقدس يف عام )767هـ(، وعىل االثر قام أويس هو الثاين يف تعظيم شعائر احلائر، وجتديد 
عامرته من جديد يف تلك السنة، بعد اكثر من قرنني من تشييد منارة العبد عىل يد مرجان وايل العراق احتاجت 
هذه املأذنة بعض التصليح والتحسني يف مظاهرها الفخمة فمد هلا الشاه طهامسب ابن الشاه إسامعيل الصفوي 
كف البذل واجلود، فأصلحها وأعاد تعمريها يف عام )982هـ(، من اهلجرة يف ضمن ما قام به يف تلك السنة 
من التعمريات واالصالحات االساسية للحائر املقدس، وتوسيع الصحن من اجلهة الشاملية منه إذ ان صحن 
احلسني كان حسب الظاهر عىل شكل صحن الكاظمية له ثالث جهات من الرشق، والغرب، واجلنوب 
فقط، وان الشاه طهامسب الصفوي هو الذي احدث اجلهة الشاملية، عاشت هذه املأذنة التارخيية العتيدة ستة 
قرون تقية ساملة، بعيدة كل البعد عن اآلفات والطواري الزمنية من يوم تشييدها يف عام )767هـ(، اىل عام 
اهلدم يف  فتناولتها معاول   ،1354هـ(، وهو آخر سنة من عمرها عىل وجه االرض يف صحن احلسني(
تلك السنة فهدمت مرة واحدة من قمتها اىل اساسها يف ختوم االرض، والسبب يف ذلك اهنم قالوا ظهر عليها 
االعوجاج، فأصبحت )مائلة لالهندام(، فيجب هدمها قبل ان تسبب كارثة للحائر املقدس، هذا ما سمعناه 
ألننا كنا يومئذ خارج العراق يف االصطياف، فهدمت عىل االثر توا،  ومل يبق هلا اليوم غري هذه الصورة التي 
أخذت عنها، وهي يف حالة التهديم، ولكن من الذي حكم يف أهنا مائلة اىل االهندام؟ ال نعلم، هل كانت مائلة 
اىل االهندام يف احلقيقة؟ ال نعلم وعىل فرض اهنا كانت مائلة اىل االهندام، وكان جيب هدمها درء للخطر فهل 

هي كانت مائلة اىل االساس وما كان يزول خطرها إال باقتالعها من جذورها؟.

=
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آل حيدر

قبيلة  من  بطن  وهي  الرتامجة،  عشرية  اىل  تنتسب  النسب  معروفة  عربية  أرسة 
شمر استوطنت كربالء يف القرن العارش اهلجري وبرز منها املرحوم احلاج حيدر 
هنر  ضفاف  عىل  القاطنة  الرتامجة  عشرية  رئيس  دحــام  بن  حيدر  بن  رايض  ابن 
املعمرين  طليعة  يف  يعد  رايض  بن  حيدر  واحلاج  البيضاء،  القنطرة  قرب  احلسينية 
يف كربالء، روى لنا الكثري من احلوادث التارخيية التي شاهدها بنفسه، تويف رمحه 
بروح  وعرف  )1956م(،  لسنة  املوافق  )1375هـــ(،  سنة  القعدة  ذي   22 يف  اهلل 
بأقواله، كام كانت  التآلف، له صيت حسن، وذكر مجيل، وهو ممن يوثق  ميالة اىل 
له مواقف مـرشفة ومشهودة يف واقعتي نصف شعبان سنة )1333هـ(، ودكة محزة 
بك سنة )1334هـ(، وكذلك كانت له مواقف حممودة يف الثورة العراقية الكربى 
سنة)1920م(، وقد أنتخب عضوًا يف املجلس املحيل الذي شكله الثوار العراقيون 

يف كربالء.

وورد ذكره يف كتاب )اللمعة التارخيية( قال املؤلف: وبيت آل حيدر، وهم من 
قبيلة شمر العربية، وعميدهم اليوم هو احلاج حيدر بن رايض بن حيدر ويل الزعامة 
احلسني  عبد  احلاج  من  كاًل  حيدر  احلاج  خلف  وقد  مفتوح،  وديوانه  والرياسة، 

واحلاج سعد.

أما احلاج عبد احلسني فإنه رجل تاجر ورع تقي من أهل اخلري والصالح، وقد 
احلقوقي  األستاذ  ومنهم  واملهندس،  واملحامي،  التاجر،  منهم  أوالد،  عدة  خلف 
صاحب وإخوانه عيل، وصادق أبناء التاجر مهدي بن احلاج عبد احلسني املذكور.
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ومنهم: األستاذ املهندس حممد عيل بن احلاج عبد احلسني، وهو ظريف اجتامعي 
دمث اخللق خلَّف عدة أوالد ومنهم: األستاذان رياض، وأزهر.

يف  وبارع  حاذق  حمام  حيدر  بن  املجيد  عبد  حسن  احلقوقي  األستاذ  ومنهم: 
مهمته، حسن السرية طيب السمعة، أعقب موفقًا وحممدًا.

مدير  منصب  توىل  الذي  احلسني  عبد  بن  صالح  املهندس  األستاذ  ومنهم: 
املساحة العام يف العراق والعقب منه يف ولده حيدر.

ومنهم: التاجر الورع محيد وإخوانه كل من عبد األمري، وزكي، وجميد، ورشيد 
أوالد احلاج عبد احلسني املذكور.

أما احلاج سعد احلاج حيدر فهو تاجر ومالك، والعقب منه يف عدة أوالد منهم: 
األستاذ حمسن وإخوانه كل من:

أن  نذكر  أن  يفوتنا  وال  وبركات،  وعامر،  وإبراهيم،  ورزاق،  وماهر،  حيدر، 
معظم شباب هذه األرسة من دعاة احلركات القومية العربية يف عراقنا احلبيب.

آل خان

أكثر  منذ  كربالء  استوطنت  الكربالئية،  األوساط  يف  املعروفة  األرس  من  هي 
البطل حسن  من قرن، ويعزى سبب تسميتهم بآل اخلان اىل مقتل جدهم األعىل 
السيد مهدي  املرحوم  لثورة  واملعاضدين  املنارصين  أشد  كان من  الذي  عبد عيل 
الرتكية، وذلك سنة )1293هـ(، وأبىل  االشيقر يف وجه ظلم، وتعسف احلكومة 
فيها بالءًا حسنًا، وعندما أقبلت عشرية بني حسن ملساعدة اجليش الرتكي النظامي 
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ضد الكربالئيني، واستطاعت احلكومة أن ختمد ثورة السيد االشيقر هرب بعض 
الكربالئيني اىل النجف، فقد هامجتهم يف الطريق عشائر بني حسن عبد عيل املذكور 
يف خان احلامد دفاعًا عن سمعة وطنه، وهبذه املناسبة اشتهر هذا البيت )بآل اخلان(.

ومنهم: التاجر املعروف املرحوم احلاج حسن بن عبد عيل بن حسن بن عبد عيل 
املذكور وأوالده كل من احلاج عيل خان، وإخوانه احلاج حسني، وأمحد، وحمسن، 
وحممود، وأموري، ومجيعهم يمتهنون احلرف احلرة، وهلم يف اخلريات جمال واسع 

كام هلم األيادي البيضاء يف مساعدة املعوزين.

* * *
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