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كلمة املركز 

تكلم  وال  قلم  جرى  ما  لواله  الذي  العاملني  رب  هلل  احلمد 
لسان والصالة والسالم عىل نبي الرمحة واهلدى أيب القاسم حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.

وبعد 

تعد مدينة كربالء املقدسة بتارخيها املرشق الوضاء من املدن 
التي حظيت باهتامم الدراسني عىل مر العصور، منذ أن افتتحها 
الديني  مل تكن حتمل هذا االرث  املسلمون سنة 14هـ، ولكنها 
أستشهد  التي  61هـ  سنة  اخلالدة  الطف  واقعة  بعد  إالّ  املتميز 
فيها اإلمام احلسني  وأهل بيته وأصحابه حيث اكتسبت هذه 
الليل  بقي  ما  كذلك  وستبقى  األبدي،  التارخيي  اخللود  املدينة 

والنهار.
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فيها  وتوسعت  الكثري  املدينة  هــذه  تاريخ  عن  كتب  لقد 
من  املدينة  هذه  عىل  جرى  ما  لنا  لتبني  وتنوعت  الــدراســات 
فتعرضت  التارخيية  هويتها  تطمس  أن  أرادت  كبرية  أحــداث 
أجرموا  بل  والسالطني،  احلكام  ينصفها  ومل  واخلراب،  للدمار 

بحق أهلها ورشدوهم يف بقاع األرض املختلفة.

والكتاب الذي نقدمه اليوم للقارئ الكريم وهو )تاريخ كربال 
املعىل( ملؤلفه املرحوم السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة، الذي 
طبعه يف عام 1349هـ وهو عبارة عن عرض تارخيي هلذه املدينة 
املقدسة مجعه مؤلفه من مصادر خمتلفة وبأسلوب متميز رشح فيه 
دقيق  بوصف   احلسني لإلمام  الرشيف  املرقد  تاريخ  مفصال 
والعصور  املراحل  عن  فضال  ومكوناته،  مساحته  عن  باألرقام 

التي تم فيها بناء هذا املرقد الطاهر.

يف  جرت  التي  الكبرية  ــداث  األح املؤلف  السيد  تابع  لقد 
كربالء، واستهدفت مرقد أيب عبد اهلل احلسني وخصوصا من 
كانوا يسمون خلفاء الدولة العباسية، الذين حاولوا بشتى الطرق 
ْن يُتِمَّ نُوَرهُ َولَْو 

َ
ُ إِلَّ أ َب اللَّ

ْ
هدم القرب ملنع الناس من زيارته، َوَيأ

التي  الدنيئة  املحاوالت  فمع كل    )32( التوبة   الَْكفُِروَن َكرِهَ 
السياسات  تلك  يعارض  من  هناك  بقي  الطاهر،  للقرب  أساءت 
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من العباسيني انفسهم.

ومع كل ذلك بقي املرقد شاخما خالدا يف نفوس حمبيه وبقيت 
كربالء مدينة اإلباء والشهادة فقد دافع أهلها عنها بكل ما منحهم 
اهلل من طاقة عىل ذلك، عىل الرغم من تعرضهم للتعذيب تارة، 

وللترشيد تارة أخرى، فكانوا بحق أهل عز وفخر وتضحية.

ان مركز كربالء للدراسات والبحوث وهو يقدم هذا الكتاب 
للقراء الكرام، يود أن يوضح أن النسخة األصلية منه، قد خلت 
من اسم السيد املؤلف عبد احلسني الكليدار آل طعمة دون أن 
احليل  جود  عبود  الدكتور  لنا  ذكر  ولكن  ذلك  أسباب  نعرف 
بالسيد  التقى  أنه  مشكورا  األصلية  النسخة  لنا  أهدى  الذي 
الثاين  ترشين  من  الثالث  يف  كربالء  يف  طعمة  آل  هادي  سلامن 
لعام 1987م الذي أخربه بأن مؤلف هذا الكتاب هو السيد عبد 
احلسني الكليدار آل طعمة، حيث وجد يف حديقة منزله خلف 
املخيم احلسيني، وقد حقق آغا بزرك الطهراين نسبة الكتاب اىل 
مؤلفه املذكور يف اجلزء األول حرف )التاء( من كتابه )الذريعة 
اجلزء  يف  عواد  كوركيس  كذلك  وذكره  الشيعة(  تصانيف  اىل 
وأشار  العراقيني( ج231/2،  املؤلفني  كتابه )معجم  الثاين من 

إليه أيضا الزركيل يف كتابه )االمالء(.
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يعيد طبع هذا  ويرس مركز كربالء للدراسات والبحوث أن 
مدينة  بتأريخ  املهتمون  به  لينتفع  جديدة  بحلة  ويقدمه  الكتاب 

كربالء املقدسة، واحلمد هلل أوال وآخرًا .

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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نبذة من تاريخ كربال 

اواًل: وصف جامع احلسني 

ان الذي جيلب املسلمني اىل كربال هو وجود قرب احلسني بن 
أصحابه  وقبور   عيل بن  العباس  وأخيه  اهلل^  رسول  بنت 
عاشوراء  يوم  الطف  واقعة  يف  معه  استشهدوا  الذين  وأعوانه  
سنة 61هجرية و680ميالدي، وبذلك أصبحت كربال مقدس 
تربة  الرتبتني  لزيارة  سنة  كل  يف  إليها  فيأيت  ومزارهم.  الشيعة 
زرافات  وصوب  حدب  كل  من   العباس وتربة   احلسني
زرافات ومجاعات مجاعات، قادمني إليها من ديار قاصية وربوع 
يكثر  حيث  الوسطى  وآسيا  اهلند  وربــوع  العجم  كديار  نائبة 
باأللوف  الشيعيون. وهلذا ترى كربال الختلو من غرباء يعدون 

للغرض نفسه به.

األبنية  من   احلسني جامع  يف  ما  للقراء  نصف  نحن  وها 
الضخمة والتزيينات الفاخرة التي هي من افخر ما جيود به تقى 
الشيعة وتدينهم وحبهم آلل البيت ، مستغنني به عن وصف 
جامع العباس لقرب املشاهبة بني اجلامعني ان وضعا وان زخرفا، 
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البديعة  الرائعة  العجيبة  املساجد  من   احلسني جامع  فنقول 
الفائقة  العراق  مساجد  أعظم  من  وهو  احلسن،  القائمة  الصنع 

شأنا وأتقنها هندسة وصناعة وإبدعها حسنا وهبجة.

عرض  يف  مرتا   )70( قرابة  طوله  مستطيل  شكل  عىل  وهو 
الوضع  مجيلة  فخمة  وللمسجد)7(أبواب  مرتا   )55( يقارب 
وعىل كل باب طاق مرتفع باحلجر معقود باحلجر القاشاين. وكل 
باب ينتهي بك اىل حي من أحياء املدينة. وفناء املسجد كله فضاء 
واسع فسيح األرجاء مفروشة أرضه بالرخام األبيض الناصع، 
وكذلك جداره فان وجه أسفله منيشء بالرخام اىل طول مرتين 
القطع والنحت. وحييط  بالقاشاين اجلميل  مبنى  وما فوق ذلك 
الطبقة  ويف  كلفتان.  عليه  أقيم  قد  حيصنه  جدار  الصحن  بفناء 
السفىل قرابة  )65( غرفة مجيلة أمام كل غرفة إيوان قويس الشكل 
معقود بالقاشاين. ويف وسط فناء الصحن الروضة املقدسة، وهي 
من أعجب املباين وأتقنها وأبدعها شكال وفر حظها باملحاسن، 
وأخذت من كل بديعة بطرف يدخل أليها من عدة أبواب ليس 

حمل ذكرها)1( .

باب  عىل  القبلة  باب  لفظ  ويطلق  القبلة  باب  أبواهبا  وأشهر 

]1[. ينظر: عبد احلسني الكليدار، بغية النبالء يف تاريخ كربالء: ص 52.
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إيوان  باب  لفظ  عليه  يطلق  الباب  هذا  فان  الرشيف.  الصحن 
سهوات  جوانبه  ويف  الصياغة  الفنية  الفضة  من  وهو  الذهب 
بقطع  التجاريب مرصعة   هيئة  الشكل عىل  بديعة  البناء  حمكمة 
أرضها  القلوب.أمامه صفة مفروشة  بمجامع  تأخذ  املرائي  من 
بالرخام وكذلك جدارها األدنى فانه مؤزر به اىل مرتين مرصع 
الصفة  هذه  وسقف  نظريه.  يقل  هندسيا  ترصيعا  بالزجاج  كله 
قائم عىل دعائم حمكمة من الساج. وهذا الباب ينتهي من الداخل 
اىل رواق حييط باحلرم )الروضة( من رشقها وجنوهبا وغرهبا)1(. 
وعن يمينك)2( جتد قرب حبيب بن مظاهر ]االسدي[ وعليه مشبك 
الناصعة  الفضة  من  آخر  باب  اىل  باستقامة  فتدخل  الشبه  من 
العجيبة الصياغة اىل مقام حمكم الصنع ملون بألوان زاهية بديعة 
فيه قرب احلسني، وطوله )10(  الذي  او احلرم  الروضة  وهو 
ويف  سنتمرتا  و)15(  امتار   )9( وعرضه  و)40(سنتمرتا  أمتار 

داخله أنواع التزاويق ورائق الصنعة ما حيري العقول)3(.

مل اعرف يف أي تاريخ كان قدوم هذا الكتاب اذ وصف ما رأى 

]1[. ورد يف بغية النبالء من مجيع جهاهتا: ص53. 
]2[. جاء يف كتاب بغية النبالء )يف يسارك(: ص53.

]3[. هناك اختالف بسيط مع ما ذكره صاحب كتاب)بغية النبالء(:ص53. 
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اذ ليس األمر اليوم كام ذكر وذلك منشى بالذهب الوهاج فهي 
تتألأل نورًا، وتلمع ملعان الربق، حيار برص متأملها يف حماسنها، 
ويقرص لسان رائيها عن متثيلها. ومما زادها هبجة وزخرفة وجود 
اجلواهر النفيسة وقناديل الذهب والفضة وغري ذلك من املعلقات 
العالية الثمن عىل القرب الرشيف، التي أهداها أليه ملوك الفرس 
وسالطني اهلند يف عصور خمتلفة مما يعجز قلم البليغ عن وصفها 
واإلحاطة بكل ما هنالك من نفائس املجوهرات ونوادر اآلثار.

ويف وسط احلرم الشبكة املباركة وداخلها رمم األمام والتدوين 
تراء من وراء مشبك من الفضة الناصعة وهو ذو أربعة أركان. 
العرض)4(شبابيك.  ويف  شبابيك،  منه)5(  الطول  جانب  ويف 
وعرض كل شباك منها )80(سنتمرتا. ويتفرع من وسط اجلانب 
الرشقي من مشبك صغري من الفضة أيضا عىل رضيح ابنه عيل 
أمتار   )5(  احلسني مشبك  وطول  معه)1(.  قتل  الذي  األكرب 
ونصف مرت يف عرض 4 أمتار ونصف مرتا وارتفاعه )3( أمتار 
يف  و)60(سنتمرتا  مرتان  االبن  مشبك  وطول)2(  مرتا.  ونصف 
)16(  احلسني شبك  أعىل  ويف  و)40(سنتمرتا.  مرت  عرض 

]1[. وهو غري عيل زين العابدين)ع(، الذي قيد مع االرسى اىل الشام. 
]2[. يف كتاب )بغية النبالء( وعرضه :ص54. 
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االبريز. ويف كل ركن من  بالذهب  الشكل مطيل  مستطيلة  آنية 
قرابة نصف مرتا وسامء  يبلغ طوهلا  الذهب  املشبكني رمانة من 
ذلك احلرم مغشاة بقطع من املرائي عىل شكل ال يقدر]أن[ يصفه 

واصف.

ويف الزاوية)1( اجلنوبية من احلرم قرب الشهداء وهم ملّحدون 
يف رضيح واحد. وهذا الرضيح وضع عالمة ملكابة قبورهم وهم 
يف احلارة التي ]فيها[ قرب احلسني. وجه تلك الزاوية مشبك 
وهو  سنتمرتا،  و)80(  أمتار  أربعة  طوله  الناصعة  الفضة  من 
)75( منهم  واحد  كل  عرض  شبابيك   )5( عن  عبارة  اخلارج 

سنتمرتا وارتفاعه مرتا و)70( سنتمرتا)2(.

أعالها  اىل  أسفلها  من  مغشاة  قبة شاهقة  كله  احلرم  ويغطى 
بالذهب اإلبريز، ويف حميطها من األسفل)12(شباكًا عرض كل 
شباك مرتا واحد من الداخل ومرتا و)30(سنتمرتا من اخلارج. 
ومرت  الداخل  من  و)25(سنتمرتا  مرت  وشباك  شباك  كل  وبني 
ونصف مرت من اخلارج. ويبلغ ارتفاع القبة من أسفلها أي من 

سطح احلرم اىل أعاله قرابة 15 مرتا.

]1[.  يف االصل)زاوية(.
]2[. تتشابه نصوص هذا الكتاب مع كتاب)بغية النبالء(:ص54. 
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ويف هذا اجلامع ثالث مآذن كبرية يناطحن السحب بذهاهبن 
صعدا يف اهلواء، اثنان منها مطليتان بالذهب الوهاج ومها حول 
اخلارجي  بالسور  ملتصقة  وهي  بالقاشاين  مبنية  والثالثة  احلرم، 
برج  عىل  مبنية  كبرية  ساعة  أيضًا  وهناك  الرشقي.  اجلانب  من 

شاهق يرامها املرء من مكان قيص.

والفصاحة  بالبالغ  أويت  مهام  الكاتب  ]أن[  القول  وصفوة   
واإلجادة يف الوصف ال يمكنه أن يصف كل ما يف هذا املسجد 
الضخم من األبنية واألرقة والتزيينات، وما كتبناه ليس إال ذرة 

من جبل أو نقطة من بحر زاخر.

ثانيًا: حملة تارخيية يف بناء املسجد والقرب	

يرتقي تأسيس القرب اىل أيام قتل احلسني، ومما يأخذ   
من كالم جعفر بن قولوية يف كتاب كامل الزيارة إن الذين دفنوا 
احلسني أقاموا رسام لقربه ونصبوا له عالمة وبناء ال يدرس 
أثره وكان جابر بن عبد اهلل األنصاري الصحايب املشهور قد زار 
قربه يف سنة استشهاده وهو أول من زاره. ويف سنة )65هـ( قدم 
الثائرين  مع  اخلزاعي  رصد  بن  سليامن  الرشيف  مرقده  لزيارة 
قربه  عىل  ازدمحـــوا  وقــد  احلسنيوأصحابه،  ــارات  ث ألخــذ 
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كازدحام الناس عىل احلجر األسود. 

ومل يكن اذ ذاك ما يظل قربه الرشيف. وجاء يف)كنز املصائب( 
ان املختار بن أيب عبيدة الثقفي قام بتشييد قربه واختذ قرية حوله. 
وذكر صاحب )كنز املصائب( عن ايب محزة الثاميل املتويف يف عهد 
)البحار(  صاحب  ومنهم  العلامء  من  ومجلة  العبايس  املنصور 
عن ايب جعفر حممد الصادق  مانصه فإذا أتيت الباب الذي عىل 
وتقف  السقيفة  من  خترج  ثم  وقــل..،  الباب  عىل  قف  الرشق 
بجدار قبور الشهداء وأيد هذا املعنى خرب املجليس الطويس يف 
املجلد )22( من البحار )80(و )102( طبع إيران والسيد ابن 
طاووس يف )إقبال األعامل( صفحة )28( طبع عجم. وهذا ما 

يدلك عىل ان له بابًا رشقيا وغربيا.

وأوائل  األموية  الدولة  أواخر  يف  كان  انه  القول  وخالصة 
كان  فقد  هذا  ومع  قــربه،  عىل  شأن  ذو  بناء  العباسية  الدولة 
األمويني يقيمون عىل قربه املسالح ملنع الوافدين اليه من زيارته.
انتهاك  كل  عن  بعيد  وهو  امية  بني  سقوط  بعد  القرب  يزل  ومل 
بادئ  امللك ولظهورها  بإدارة شؤون  العباسية  الدولة  الشتغال 
األمر مظهر القائم بإرجاع سلطة اهلاشميني. وهو غري خفي ان 
القائمني بالدعوة كانوا من اهل خراسان، واكثر هؤالء ان مل نقل 
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كلهم كانوا من أنصار آل هاشم.

وملا رسخت قدم العباسيني يف البالد وقمعوا الثورات جاهروا 
بمعاداة شيعة عيل، ولكنها كانت خفيفة الوطأة أيام السفاح، 
ثانيًا  املنصور بوقيعة بوجوه آل احلسن. وخفت  أيام  وثقلت يف 
الوطئة  عادت  الرشيد  أيام  كانت  فلام  واهلادي.  املهدي  أيام  يف 
كبارهم،  فسجن  العلويني،  بمناهضة  تظاهر  فانه  شدهتا،  بتامم 
وفتك بسادهتم، وأهان عظامئهم، حتى انه سجن عددًا كبريًا من 
سادات آل البيت وخرب قرب احلسني، وقطع السدرة  ولعل 

.)1(ذلك كان الرتيابه من شيعة عيل

وملا جاء دور املأمون تنفس الشيعة الصعداء واستنشقوا ريح 
احلرية. وكان املأمون يتظاهر بحبه آلل البيت  حبًا مجا حتى انه 
استعاض بلبس السواد وهو شعار العباسيني بلبس اخلرضة وهو 
شعار العلويني، وأوىص باخلالفة من بعده لعيل الرضا بن موسى 
الكاظم، ولعل ذلك كيد منه. وكان هذا الوقوع بعد قتل أخيه 
األمني واسرتضاء ملنارصيه اخلراسانيني. ويف زمن املأمون أعيد 

موضع القرب وأقيم عليه بناء شامخ.

]1[.وردت هذه املعلومات مع تغيري وتبديل يف كتاب)بغية النبالء(:ص65-64. 
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وبقى حال عىل هذا املنوال والشيعة يف حالة حسنة اىل أن جاء 
دور املتوكل، فضيق اخلناق عليهم، وطاردوهم يف األفاق، وأمر 
هبدم قرب احلسني، وحرث أرضه، وإسالة املاء إليه، فحار املاء 
حول القرب الرشيف، وأقام يف املسالح أناسًا يرتصدون ملن يايت 
لزيارة قرب احلسني او هيتدي اىل موضع قربه، فحصل للشيعة 

من ذلك كرب عظيم.

املنترص،  عهد  عىل  احلرية  يف  شيئا  الشيعة  فرقة  نالت  وقد 
وكان هذا حمبًا آلل البيت ، ومقربا هلم، رافعا مكانتهم، معظام 
ووضع    احلسني  قرب  شيد  انه  إليهم  حسناته  ومن  قدرهم. 
باهلل ضاقت  املسرتشد  أليه. ويف خالفة  الناس  يرشد  ميال عاليًا 
األرض عىل رحبها عىل الشيعة، ملا اخرب املسرتشد مجع ما اجتمع 
جيوشه  عىل  فانفق  واملجوهرات  األمــوال  من  القرب  خزانه  يف 
قائال: )ان القرب ال حيتاج اىل خزينة(،  اال انه مل يتعرض للبناء ومل 

يمسه بسوء.

الــدور  فاختذت  باالتساع  كربال  ــذت  أخ احلــني  ذلــك  من 
شيد  الذي  البناء  وكان  األســواق،  وأقيمت  القصور  وشيدت 
املنترص قد سقط يف ذي احلجة سنة)273هـ(، فقام اىل  يف عهد 
جتديده حممد بن زيد القائم بطربستان يف خالفة املعتضد العبايس 
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سنة)283هـ()1(.

ان  بعد  )370هـ(  سنة  بويه  بن  الدولة  عضد  القرب  زار  وقد 
بالغ يف تشييد األبنية حول الرضيح وكان عدد من جاور القرب يف 
ذلك العهد من العلويني 2200نسمة، فأجزل هلم عضد الدولة 
يف العطايا، وكان ما بذل هلم مائة ألف رطل من التمر. وكان آل 
التشييع عىل عهدهم  الشيعة واستفحل  أنصار مذهب  بويه من 
حتى ان معز الدولة امر سنة )352هـ( بإقامة املأتم يف عاشوراء 

وكان ذلك أول مأتم أقيم  يف بغداد)2(.

ويف سنة )408هـ()3( شبت النار حول الرضيح من شمعتني 
كبريتني سقطتا عىل املفروشات فالتهمت النار القبة وتعدهتا اىل 
االروقة، ومل يبق من املسجد اال السور وشىء من احلرم فرمم، 
ابن بطوطة يف رحلته)4(. ويف سنة )767هـ(  الذي وصفه  وهو 

]1[.هذه املعلومات خمترصة عن كتاب بغية النبالء:ص68-67. 
]2[.املعلومات بترصف عن)بغية النبالء(:ص68. 
]3[. يف كتاب بغية النبالء سنة )407هـ(: ص69.

]4[.كانت تلك الزيارة يف سنة)726هـ/1325م(، وهو رحالة مغريب مشهور. السيد 
عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، كربال يف ادب الرحالت، مؤسسة البالغ، بريوت، 

لبنان، حول تفاصيل رحلتة اىل كربال: ص48-44. 
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شيد)1( السلطان إدريس االيلكاين املسجد واحلرم وأمته وأكمله 
ولده السلطان حسني ]الرشيف[.وقد وجد تاريخ هذا البناء عىل 
الرأس.  املعروف عند أهايل كربال )بنخل مريم( فيام ييل  املحل 
يف  ــره  ]وذك السليامين  زويــر  بن  سليامن  بن  حممد  شاهده  وقد 
سنة  التاريخ  هذا  انزال  كان  وقد  بالكشكول[)2(،  املسمى  كتابه 

)1216م(.

ويف سنة )932هـ( أهدى الشاه إسامعيل ألصفوي صندوقا 
السلطان  الطاهر ويف سنة )1048( شيد  القرب  اىل  الصنع  بديع 
سنة  ويف  خارجها.  وجصص  املنورة  القبة  العثامين  الرابع  مراد 
اىل  الصفوي  نادر شاه وكريمة حسني  زوجة  )1135( هنضت 
تعمري املسجد املطهر، وانفقت عىل ذلك اموال ال حتىص)3(. ويف 
اوائل القرن التاسع عرش اهدى فتح عيل شاه ]القاجاري[ احد 
االن موجودة  اي  اليوم  اىل  الفضة وهي  إيران شبكة من  ملوك 
احلرم  بتزيني  خان  عيل  حممد  أمر   )1211( سنة  ويف  القرب  عىل 
عىل  اليوم  ويوجد  وفرية  مبالغ  لذلك  وبذل  وتعمريه  الرشيف 

]1[.يف االصل)شد(. 
]2[.اكمل النص ما بني قوسني عن كتاب بغية النبالء:ص71. 

]3[.يف كتاب )بغية النبالء( عرشين الف نادري: ص76.
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الرشيف.  الوجه  يقابل  فيام  القرآنية  اآليات  فوق  الفضة  أبواب 
وحول هذا التاريخ أمرت زوجة فتح عيل شاه بتذهيب املأذنتني. 
نارص  نفقة  عىل  بالذهب  احلرم  قبة  غشيت   )1237( سنة  ويف 
الشبابيك  فوق  حائطها  عىل  مكتوب  هو  كام  الشاه)1(.  الدين 

بسطر من ذهب فيه بعض اآليات القرآنية.

ومل حيدث بعد ذلك ما هيم ذكره سوى ما جددت إنشائه يف 
العهد األخري ادارة األوقاف. هذا جممل ما يمكن الوقوف عليه 

من تاريخ املسجد والقرب وربك عالم الغيوب.

ثالثًا: نبذة من تاريخ كربال القديم واحلديث

بلدة  اإلسالمي  الفتح  قبل  ]القديم[  العهد  كربال يف  تكن  مل 
التاريخ اال نادرًا، واكثر ذلك  تستحق الذكر، ومل يرد ذكرها يف 
يف عرض الكالم عام كان يفتح يف احلرية وقر ألطف من الوقائع. 
مزارع  عليها  حقرية  قرية  املسلمون  يفتحها  ان  قبل  وكانت 
وضياع للدهاقني)2( العجم، وكان سكاهنا اهل حراثة وزراعة، 

1. املعروف باملحقق ان تذهيب القبة احلسينه كان قبل نارص الدين شاه، نعم تذهيب 
شديد  بترصف  ملخصه  الــوارده  املعلومات  ان   فيالحظ  نفقتة  عىل  العسكريني  قبة 

عن)بغية النبالء(:ص78.
]2[.يف االصل)لدهاقري(، وقد تم االفادة من كتاب) بغية النبالء(:ص7. 
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وظلت كذلك اىل ان افتحها املسلمون يف عهد عمر بن اخلطاب 
بن ايب  بامر سعد  ابن عرفطة  الفاتح هلا  يف سنة )14هـ(، وكان 
كانت  وقد  القادسية.  حرب  يف  املسلمني  جيوش  قائد  وقاص 
العرب صممت عىل ان جتعلها مباءه جليوشها، ومركزا الدارة ما 
فتحوه من ديار احلرية، فاختذوها بدء معسكر ثم رحلوا عنها عند 
ما انكروا وخامة هوائها وكثرة ذباهبا فنزلوا الكوفة، واىل ذباب 

كربال اشار رجل من اشجع )يف قصيدته(:

ويف العني حق عاد غثًا سمينهالقد حبست عن كربال مطتي  
الهنيهااذا رحلت من منزل رجعت له البنى  وأهيــا  لعمري 
رشيعة كل  ماء  من  رفاف من الذبان زرق عيوهناويمنعها 

رسومها  تعفوا  وكادت  شاهنا  قل  عنها  املسلمون  رحل  وملا 
حدث  ما  ذكرها  أعاد  ان  اىل  كذلك  ومازالت  ذكرها،  وخيفى 
العامل  أدهشت  التي  اخلطرية  احلوادث  من  هـ(   61( سنة  حوهلا 
اإلسالمي إال وهي واقعة كربال او ألطف املحزنة التي قتل فيها 
احلسني بن عيل ونفر قليل من أصحابه ريض اهلل عنهم ملطالبته 
باخلالفة وانفه من مبايعة يزيد بن معاوية بن أيب سفيان ألنه كان 

يرى نفسه أحق منه هبا.
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 ومن ذلك احلني ذاع صيت هذه املدينة يف اآلفاق وانترش يف 
األقطار، وقد جاء ذكرها يف اشعار العرب ودواوينهم)1(. ومع 
هذا مل تكن يف القرن االول اهلجري عامرة ومع ما كان يف أنفس 
من  يتمكنوا  مل   احلسني قرب  جماورة  من  وشيعتهم  اهلاشميني 

اختاذ الدور وتشييد البنايات خوفا من سلطان بني أميه.

ورجعت  العباسية  الدولة  أوائل  يف  التقدم  يف  أخذت  وقد 
املتوكل  أيــام  يف  خراهبا  ازداد  وقد  الرشيد،  ايــام  يف  القهقري 
الشيعة  اخذ  ثم  النه هدم قرب احلسني، فرحل عنها سكاهنا. 
ثم  ويعمروهنا  أفواجا  أفواجا  كربال  اىل  يتوافدون  املنترص  ايام 
الرابع للهجرة. وقد زارها عضد الدولة بن  ضخمت يف القرن 
بويه سنة)370 هـ(، وكانت مدينة عامرة بالسكان يقطنها آالف 
النفوس وقد وصفها )ابن بطوطة( قال: هي مدينة صغرية حتفها 
املقدسة داخلها  الفرات، والروضة  النخل ويسقيها ماء  حدائق 
للوارد واخلارج،  الطعام  فيها  )2( وزاوية كريمة  وعليها مدرسة 
وعىل باب الروضة احلجاب والقومة، ال يدخلها احد اال بإذهنم 

]1[.السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة، بغية النبالء يف تاريخ كربالء، حققه عادل 
الكليدار، مطبعة الرشاد، بغداد)1998م(: ص11، حيث أقتبس هذه املعلومات. 

]2[.مل يتفق املؤرخون حتى هذا الوقت عن املقصود هبذه املدرسة. 
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فيقبل العتبة الرشيفة وهي الفضة. وعىل الرضيح املقدس قناديل 
الذهب والفضة، وعىل األبواب أستار احلرير. وأهل هذه املدينة 
طائفتان أوالد زحيل وأوالد فائز وبينهم القتال أبدا وهم مجيعا 
هذه  ختربت  فتنهم  واحــد[)1( وألجل  اب  اىل  ]يرجعون  أمامية 

املدينة.

تارة  وانحطاط  ورقي  وهبوط  صعود  بني  كربال  تزل  ومل  آه 
بعض  متقدمة  تعمر  وطــورًا  الطوائف  لــدول  فتخضع  تنحط 
هـ(  العثامنية سنة)914  الدولة  ان دخلت يف حوزة  اىل  التقدم، 
وأخذت تتنفس، الصعداء مما أصاهبا من نكبات الزمان وحوادث 
الدهر التي كادت تقيض عليها. وبقيت وهي مطمئنة البال مدة 
صفو  مايكدر  خالهلا  يف  تر  ومل  قــرون،  ثالثة  عىل  تزيد  طويلة 
سكاهنا حتى إذا جاءت سنة )1216( هجرية جهز األمري سعود 
الوهايب جيشا عرمرمًا مؤلفا من عرشين الف مقاتل وهجم هبم 
ينتاهبا  الشهرة والفخامة  عىل مدينة كربال وكانت عىل غاية من 
زوار الفرس والرتك والعرب فدخل سعود املدينة بعد ان ضيق 
املدينة  قتاال شديدًا. وكان سور  عليها وقاتل حاميتها وسكاهنا 

]1[.ما بني القوسني مل يكن موجودًا وقد اضفناه إكامالً للنص االصيل عن ابن بطوطه، 
املصدر السابق: ص46. 
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مركب من افالك نخيل مرصوصة خلف حائط من الطني، وقد 
ارتكبت اجليوش فيها من الفظائع ماال يوصف حتى قيل انه قتل 

يف ليلة واحدة 20الف نسمة اي نفس)1(.

وبعد ان اتم األمري سعود مهمته احلربية التفت نحو خزائن 
القرب وكانت مشحونة باألموال الوفرية وكل يشء نفيس فأخذ 
من  مجعت  مجلة  فيه  كان  كنزا  فتح  انه  وقيل  فيها   وجد  ما  كل 
الزوار وكان من مجلة ما اخذه لؤلؤة كبرية وعرشون سيفًا حمالة 
وفضية  ذهبية  واوان  الكريمة  باحلجارة  مرصعة  بالذهب  مجيعا 
وفريوز واملاس وغريها من الذخائر النفيسة اجلليلة القدر. وقيل 
منها )4000(  الروضة وفرشها  أثاثات  ما هنبه سعود  من مجلة 
البنادق  من  وكثري  الفضة  من  سيف  و)2000(  كشمريي  شال 

واألسلحة.

الواقعة يف حال يرثى هلا، وقد   وقد صارت كربال بعد هذه 
عاد أليها بعد هذه احلادثة من نجي بنفسه فأصلح بعض خراهبا 

وأعاد إليها العمران رويدا رويدا.

اهلند  ملوك  احد  عرش  التاسع  القرن  أوائــل  يف  زارهــا  وقد   

]1[.هذه الفقرة مقتبسة ايضًا من كتاب بغية النبالء:ص34، مع وقوع بعض االخطاء 
يف النقل، مع ان طابع املبالغه واضح يف هذا النص، اال ان مؤلفنا قد نقلها كام هي. 
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فأشفق عىل حالتها وبنا فيها أسواقا حسنًة وبيوتًا قوراء اسكنها 
بعضًا من نكبوا وبنى للبلدة سورا حصينا لصد هجامت األعداء. 
وأقام حوله األبراج واملعاقل ونصب له آالت الدفاع عىل الطراز 
القديم، وصارت عىل من هيامجها امنع من عقاب اجلو، فأمنت 

عىل نفسها وعاد إليها بعض الرقي والتقدم)1(. 

بوقعة  تعرف  عظيمة  واقعة  وقعت   )1241( سنة  ويف 
)املناخور( أمري االخور أمري االصطبل، وذلك ان الدولة العثامنية 
االنكشاري)2(  اجليش  الحتالل  ضعيفة  الزمن  ذلك  يف  كانت 
واستقالل البالد القاصية وإشغاهلا بمحاربة العصاة  يف البلقان 
وطموح حممد عيل وايل مرص اىل االستقالل، واستقالل عيل باشا 
ذلتيل تبه يف ألبانيا وكان واليا عىل العراق اذ ذاك داود باشا وكان 
تقيا عادال ورعا مشهور بالدهاء وفرط الذكاء، اال انه كان شديد 
بالعراق  واالستقالل  الدولة  جسم  من  االنسالخ  عىل  احلرص 
أسوة بمن تقدمه. فسعى بادئ بدء اىل جلب قلوب األهايل بام 
علامء  وقّرب  والتكايا.  واجلوامع  والبنايات  العامرات  من  انشأ 

]1[.مقتبسه عن كتاب بغية النبالء: ص40. 
]2[.مما يؤكد االقتباس الكامل للمؤلف املجهول من كتاب )بغية النبالء(  ان حيلهام 

وقع يف خطأ، اذ أن الصواب )اختالل(ال )احتالل(: ص41.
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العراق وبالغ يف اكرامهم ونظم جيشا كبريًا وسلحه عىل الطراز 
اجلديد. حينئذ فقام بعد ذلك بدعوى الناس اىل بيعته ولكثرة ما 
كان لديه من األعوان بايعته اكثر مدن العراق العرب اال كربال 
واحلله)1( اذ رفعا)2( راية العصيان وعند ذلك سري جيشا ضخام 
بقيادة امري اصطبله. وكانت عشرية عقيل تعضده فاخضع القائد 
احللة واستباح محاها، ثم جاء كربال فحارصها ثامنية عرش شهرًا 
وملا  معاقلها.  ومناعة  سورها  حلصانة  افتتاحها  عىل  يقو)3(  ومل 
رأى ذلك اقلع عنها ثم كر عليها ثانيا وثالثا فلم يفز بامنيته أال 
بعد حصار طالت مدته أربع سنوات من سنة )1241( اىل سنة 
نقيب كربال فسجنه  اجليش  ان ارس  نتيجتها  )1245(. وكانت 

داود باشا يف بغداد)4(.

ويف سنة )1258( شق أهايل كربال عصا الطاعة عىل الدولة 
باشا  نجيب  العراق  وايل  وكان  واملكوس،  الرضائب  اداء  وأبوا 
فحارصها  كربال،  اىل  وسريه  باشا  اهلل  سعد  بقيادة  جيشا  فجهز 

]1[.يف االصل)حله(. 
]2[.يف االصل)فرافعا(. 

]3[.يف االصل)ومل يقوى(. 
]4[.هذا مقتبس بالكامل عن كتاب بغية النبالء: ص41. 
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احلظ  يساعده  ومل  قنابله.  بوابل  املدينة  وأمطر  شديدًا،  حصارًا 
ال  حمكمة  وقالعها  جدا  منيعا  كان  سورها  الن  افتتاحها  عىل 
اىل  التجأ  احلربية  احليل  به  أعيت  وملا  منها.  الدنو  للقائد  يمكن 
اخلداع فأعطى األمان للعصاة، وضمن هلم عفو احلكومة فاخلوا 
اإلقالع وجاؤوه)1( طائعني قبض عليهم وسلط املدافع عىل اجلهة 
الرشقية، فهدم السور واصىل املدينة نارًا حامية، ففتحها وارتكب 
فيها كل فظاعه شناعة، ودخل بجيشه اىل صحن العباس، وقتل 
سلطة   اعــادت  املوبقات  وهبــذه  الرشيف.  بالقرب  الذ  من  كل 

احلكومة اىل تلك الربوع واهلل عالم الغيوب)2(.

)عيل  بفتنة  تعرف  كربال  يف  فتنة  ظهرت   )1293( سنة  ويف 
عىل  األهــايل  حرضت  املفسدين  من  مجاعة  ان  وذلــك  هدلة( 
فالفت  لقبوهلا.  مستعدة  األهايل  أفكار  وكانت  احلكومة  مناوءة 
ودحرته  العثامين  اجليش  وقابلت  هدلة(  )عيل  بقيادة  عصابة 
قلق  االستانة  احلادثة يف  .وملا رن صدى هذه  متعددة  مواقع  يف 
كربال  اىل  جيش  بإرسال  سنية  أراده  واصدر  املخلوع  السلطان 

]1[.يف االصل)حاؤه(. 
التغيريات  بعض  مع  ص44،  النبالء(:  عن)بغية  بالكامل  مقتبسة  الفقرة  ]2[.هذه 

الطفيفه. 
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االدارة  تنفيذ  وناط  أبيهم،  بكرة  عن  فيها  من  وقتل  وهدمها 
باشا. وكان هذا  بغداد واملشري حسني فوزي  باشا وايل  بعاكف 
نقباء  احد  كربال يصحبهام  اىل  االثنان  فجاء  للجيش  عامًا  قائدًا 
الوايل  ير  فلم  املدينة  قرب  املضارب  ورضبوا  السابقني،  بغداد 
آثار العصيان والتمرد. وقد علم بعد البحث الطويل  يف املدينة 
اجليش،  يطاردها  ذنبًا  واقرتفت  اثاًم  ارتكبت  العصاة عصابة  ان 
وليس من العدل هدم املدينة وتنفيذ اإلرادة السنية عىل سكاهنا، 
واخذ الربيء بجريرة املذنب فاجحم عن تنفيذ األوامر.   وفاتح 
فنجم من  االوامر  تنفيذ  إال االرصار عىل  بايب هذا  العام  القائد 
ذلك خالف بينهام فراجعا األستانة خاطباها باألمر. وبعد اخذ 
بالعفو، فرحل اجليش عنها بعد ان قبض عىل  ورد صدر األمر 
يف  ألقاهم  وهناك  بغداد  اىل  قادهم  نرياهنا)1(  وموقد  الفتنة  مثري 

اعامق السجون والعذاب.

قررت  العثامنية  واحلكومة  األهايل  بني  الصلح  وقوع  وبعد 
احلكومة عىل البلده غرامه وهي ان يدفع الكسبة عن كل دكان 
يف كل شهر ما يساوي 12 آنه اىل مدة حمدودة من السنني. وبعد 

]1[.يف االصل)نرياها(. 
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انتهاء املدة استمرت احلكومة عىل استيفاء تلك الرضيبة، فامتنع 
هلم  تسمع  فلم  واشتكوا  الدفع،  إيرانيون عن  وأكثرهم  الكسبة 
كانت  التي  االنكليز)1(  بسفارة  التحصني  اىل  فالتجأوا  شكاية 
نصحتهم  وكلام  هبا.  واستظلوا  حوهلا  اخليام  ونصبوا  كربال.  يف 
عىل  احلكومة  فصممت  يقبلوا  مل  واإلرشاف  والعلامء  احلكومة 
تفريقهم بالقوة، وكان املترصف يومئذ رشيد الزهاوي. ويف ليلة 
الليل  اول  اخطرهم  سنة)1324(  رمضان  شهر  أخريات  من 
فلم يتفرقوا وبينام هم نائمون يف خيامهم أمر الزهاوي الرشطة 
من  وأصيب  فرضبوهم،  الفجر،  قبل  بالرصاص  يرضبوهم  ان 
الباقون،  اإليرانيني مقدار مخسني نفر بني قتيل وجريح، واهنزم 

فهجم العسكر عىل خيامهم وانتهب ما فيها)2(.

ويف سنة )1333( ليلة النصف من شعبان وكان كثري من الزوار 
الواردين من اإلطراف للزيارة، ثار أهايل كربال يف وجه احلكومة 
عىل  احلكومة  ضغط  شدة  بعد  العامة)3(.  باحلرب  اشتغاهلا  أيام 

موجوده  تكن  مل  السفارة  ان  واحلقيقه  االنكليزيه،  بالسفارة  النبالء(  بغية  ]1[.)يف 
العراقية  املناطق  و  كربال  يف  يوجد  كــان  ومــا  فقط،  استنبول  يف  وانــام  العراق  يف 

االخرى)قنصليات(. 
]2[.اقتبس هذا النص كاماًل عن كتاب)بغية النبالء(: ص48، مع بعض التغيريات. 

]3[.احلرب العامة، املقصود هبا احلرب العاملية االوىل)1918-1914(. 
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أهايل كربال والنجف فهجموا عىل السجن واخرجوا املسجونني 
واملوظفون  املأمورون  ففر  وبيوهتم  احلكومة  دوائــر  وانتهبوا 
امجع. فجاء املترصف محزة بيك مع قوة ودخل البلد من جانبها 
وصار  احلصينة.  والبيوت  اخلانات  بعض  يف  وحتصنوا  الرشقي 
الطرف الغريب بيد األهايل ومل يزل احلرب قائام بني الطرفني عدة 
ايام، وقتل من اجلانبني خلق كثري وانتهت املعركة بعد قتل ذريع 
وخراب أكثر البيوت واملنازل هبزيمة العسكري، وانتهاب األهايل 
احتلها  ان  اىل  األهايل  بيد  البلد  وبقيت  وذخايرهم،  أسلحتهم 

االنكليز.

املعروفة  الدامية  بثوراهتا  البالد  ثارت  )1920م(  سنة  ويف 
الثورة من  اندلع لسان  الفرات فيها، كان أول ما  وخاصة جهة 

كربال وذلك المرين: 

يف  الصادقة  الوطنية  قطب  الشريازي  اهلل  اية  وجود  االول: 
كربال.

الثاين: زيارة نصف  شعبان، وهي الزيارة الوحيدة التي جيتمع 
فيها سائر االسالم والقبائل. فكانت النتيجة حصول البالد عىل 
دامت  األول(  )فيصل  املعظم  امللك  رأسها  عىل  وطنيه  حكومة 
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ابوطبيخ  حمسن  السيد  الثورة  أيام  يف  عني  قد  وكان  تأييداته)1( 
وقد   ... يتبعه  وما  اللواء  شــؤون  يف  مترصفا  الكبري  الزعيم 
ألجل  الشأن،  هذا  يف  هامة  مؤمترات  عدة  كربال  يف  انعقدت 
املؤمتر  بالذكر  منها  نخترص  العراقية  البالد  صالح  وراء  السعي 
بمناسبة  وذلك  سنة)1340(  شعبان   9 يف  انعقد  الذي  الكبري 
اإلسالم  حجة  فدعى  العراق.  حدود  عىل  ــوان(  )األخ جتاوز 
والفرات  دجلة  ضفاف  عىل  القاطنة  القبائل  رؤساء  أخلاليص 
املذكور  املؤمتر  انعقاد  املؤمتر يف كربال. وكان  ودياىل اىل حضور 
يف دار أية اهلل الشريازي املتقدم الذكر. فكان احلديث املهم بينهم 
]يف[ صالح البالد. وعىل كل حال، فكربال هي املدينة املهمة التي 
أوال  العراقية وهنضتها  البالد  هلا أصل وأساس متني يف شؤون 
وأخرًا، واحلمد هلل عىل ذلك، ووفق اهلل رجال األمة اىل خدمة 
بالدهم)2( وقد متم هذه النسخة يف اليوم التاسع والعرشون من 
شهر ذي العقدة سنة ألف وثالثامئة وتسعة وأربعون بعد اهلجرة 

)1349(]اي ما يعادل سنة 1930م[ .  

]1[.مل يرد هذا السطر يف)بغية النبالء(: ص48. 
]2[.اقتبست هذه الفقرة ايضًا من كتاب)بغية النبالء(: ص49-48. 
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