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مركز كربالء للدراسات والبحوث


كلمة املركز
دأب مركز الدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة عىل استرشاف
املوروث الثقايف من التاريخ االسالمي عموم ًا ،من املخطوط واملطبوع وانتقاء
املتميز منه لنرشه ألول مرة إن كان خمطوط ًا ،أو إعادة طبعه إن كان منشور ًا ،عل ًام أن
تاريخ كربالء املقدسة شغل مساحة واسعة من هذا االهتامم.
وسلسلة مدينة احلسني (أو خمترص تاريخ كربالء) ،للباحث املرحوم حممد حسن
مصطفى الكليدار ،من املصنفات التي نالت تقدير املركز للجهود املبذولة من قبل
املؤلف يف استقراء مك ّثف لتاريخ كربالء املقدسة عرب عصورها املختلفة ،وهو يف
سبعة اجزاء .أربعة منها مطبوعة سابق ًا.
استعرض املؤلف يف اجلزء األول من سلسلة تاريخ كربالء بعد الفتح االسالمي،
وواقعة الطف ،وحركة التوابني ،وتشييد القرب الرشيف يف عامراته السبع وزيارات
امللوك والسالطني ،ووصف الروضة املقدسة.
وتناول يف اجلزء الثاين حادثة الطف وتفاصيلها مع قائمة بأسامء الشهداء من
آل بيت النبي (صىل اهلل عليه وآله) ومن أصحاب اإلمام احلسني (عليه السالم)
األجالء ،وما تال ذلك من زيارات املوالني واملحبني عرب القرون ،وتعاقب النظم
السياسية يف العراق من العهد املغويل حتى دول الرتكامن البارانية (القراقوينلو)
والبايندرية (اآلق قوينلو).
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واختص اجلزء الثالث يف النفوذ الصفوي يف العراق ،ومن ثم العثامين ،وقد
تصفح تاريخ كربالء من القرن العارش اهلجري حتى القرن الثالث عرش يف تراجم
رجال العلم ،والــوالة ،والرحالة ،واحلركات الصوفية ،وجهاد الكربالئيني يف
مواجهة املعتدين من الوهابيني والعثامنيني.
فيام تركّز اجلزء الرابع عىل ظهور بعض احلركات االسالمية املنحرفة ،وتفيش
األمراض وغالء األسعار ،وبعض املظاهر الثقافية.
أما اجلزء اخلامس فقد استعرض بعض احلركات الوطنية ،وقدوم الرحالة
االجانب ،وتاريخ موجز ألشهر األرس والعوائل الكربالئية وجذورهم القبلية،
فضلنا تقسيمه عىل جزئني.
ولسعة هذا اجلزء ّ
واختص اجلزء السادس يف تصوير املقاومة للمحتل الربيطاين وجهود املرجعية
الدينية يف ذلك ،ودور كربالء يف ثورة العرشين ،واستقبال امللك فيصل األول.
فيام كان اجلزء السابع مهتام باجلانب االداري للمدينة وحكامها االداريني يف
احلقبتني العثامنية واحلكم الوطني واملشاريع املستحدثة يف املدينة وتفصيل بعض
األنساب املعروفة يف كربالء
ومع التقدير الثابت جلهود املؤلف املرحوم السيد حممد حسن مصطفى الكليدار
آل طعمة يف ِسفره اآلنف الذكر ،فإن التوجه العلمي واألكاديمي ملنهجية املركز
إقتىض أن يضع املركز بصامته يف بعض صفحات هذة السلسلة (مدينة احلسني)
من ٍ
نواح خمتلفة ،منها تصحيح منهج البحث عىل وفق اصول البحث العلمي من
حيث توثيق املوارد ان كانت مطبوعة ،أما املخطوط منها ،فقد كتبت توصيفاته وإن
تعذر علينا التأكد منها بحكم انتامء هذه املخطوطات اىل املكتبات العامة أو اخلاصة
التي مل يكن الباحث دقيق ًا يف االعتامد عليها ،ومنها رشح وتوضيح بعض املفردات
املبهمة سواء أكانت يف البلدان ام االعالم ،ومنها حذف بعض املوضوعات التي ال
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نرى فيها رضورة معرفية وال حتى اجتامعية أو دينية ،كالتفصيل يف بعض األفكار
املنحرفة عن االسالم والعقيدة األمامية التي ذكرها املؤلف ،وكذلك تصحيح
االخطاء النحوية واملطبعية ،اىل غري ذلك مما جيعل السلسلة بصورهتا املثىل .ونؤكد
الوضاء.
بان هذا املنجز التارخيي حفظ لكربالء الكثري من تارخيها املرشق ّ
وهنا البد ان نؤكد ان جهود مركز كربالء للدراسات والبحوث مل تقترص
عىل بعث املوروث الثقايف عىل مدى سنني طويلة ملدينة كربالء املقدسة فحسب،
وإنام توجهت نحو املؤلفني والكتّاب والباحثني لتقديم نتاجاهتم العلمية املختلفة،
والرتكيز عىل الشؤون العامة ملدينة كربالء املقدسة يف خمتلف العلوم والفنون
واآلداب ،فكانت فرصة للمثقفني أن يدلوا بدلوهم يف هذا امليدان وتيرس للمركز
أن ينجز طبع الكثري من الكتب واملؤلفات احلديثة ذات الصلة هبذا املوضوع.
ومل يغفل املركز بإدارته الواعية واحلريصة االفادة من املشاريع البحثية لطلبة
الدراسات العليا ،إذ فتح هلم باب ًا واسعه لتقديم رسائلهم واطارحيهم لتقويمها
علمي ًا ،وإذا ما ثبت صالحيتها واحلاجة هلا يتوىل املركز طبعها ونرشها ،وبذلك
يكفل للمؤلفني من النشئ اجلديد حقوقهم يف املشاركة بنرش املعرفة.
من جهة اخرى توجه املركز نحو توثيق صالته العلمية مع املؤسسات الثقافية
املختلفة يف العراق و الدول املجاورة وغريها ،من خالل تبادل الزيارات والوفود
واملشاركة يف العديد من املؤمترات العلمية العاملية واإلقليمية واملحلية ،وقد تبادل
مع تلك الدول واهليئات العلمية الوثائق واملصورات واملؤلفات التي تروي تاريخ
كربالء يف عصورها املختلفة.
ولكي يشجع املركز َحلة القلم واملفكرين العراقيني واألجانب عىل املشاركة
العلمية والبحث األكاديمي عقد الكثري من الندوات واملؤمترات العلمية املحلية
بشعارات خمتلفة احتل منها اجلانب العقائدي وفكر أهل البيت (عليهم السالم)
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مساحة واسعة من خالل الرتكيز عىل تراثهم املقدس أو محلة فكرهم من أعالم
األمة االسالمية الذين خدموا عقيدة الشيعة اإلمامية وشكلوا حلقة مهمة يف سلسلة
الفكر الشيعي يف تطوره وازدهاره عرب العصور من خالل مؤلفاهتم وإنجازاهتم
العلمية وجهادهم يف مواجهة عواصف الفكر اهلدام من املجسمة واملالحدة.
لقد تركز جهد العاملني يف هذه السلسلة الق ّيمة عىل املجاالت اآلتية فض ً
ال عن
ما ذكر آنف ًا:
 -1معاجلة نص السلسلة وتقويمه ،من النواحي اللغوية والنحوية واالمالئية
والعروضية ،واصالح االخطاء والسقطات الطباعية ،او تلك التي سهى عنها قلم
املؤلف فض ً
ال عن رشح بعض املفردات اللغوية التي رأينا اهنا حتتاج اىل ايضاح.
 -2ختريج وتوثيق املعلومات والنصوص والروايات الواردة يف السلسلة وذكر
الطبعات اجلديدة واملتداولة للمصادر التي اعتمدها املؤلف.
 -3مقابلة نصوص السلسلة عىل ما ورد يف مصادر عدة من اجل ضبطها،
والتعليق يف املوارد التي حتتاج اىل ذلك.
 -4أدجمنا هوامشنا مع هوامش املؤلف ،إال اننا حرصنا هوامشنا بني معقوفتني
[ ] للتمييز ،سواء أكانت هذه االضافة خترجية او تعليق لنا.
 -5اصلحنا االخطاء واالشتباهات الواردة يف نقل النصوص يف حملها دون
االشارة اىل ذلك ّإل يف حاالت نادرة بحسب ما تقتيض الرضورة.
 -6إعادة تقطيع النص ووضع عالمات ترقيم جديدة يف بعض املوارد التي
رأينا اهنا بحاجة اىل ذلك كالفارزة ،والفارزة املنقوطة ،والنقطة وغريها.
 -7ارشنا اىل طبعات املصادر يف اهلامش يف احلاالت التي ال يوجد فيها ذكر
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للنص يف الطبعة املعتمدة.
 -8ابقينا ارقام االجزاء والصفحات التي احال هلا املؤلف عىل حالتها ويمكن
للقارئ الرجوع فيها اىل رقم التسلسل للطبعات السابقة املذكورة يف حاشية
السلسلة ،اما احاالتنا فذكرنا فيها رقم التسلسل للطبعة اجلديدة.
 -9تم اعداد فهارس عامة للسلسلة وضعت عىل شكل جملد خاص تضمن
فهرس باملحتويات ،واالعــام ،واالمكنة والبقاع ،والفرق واملذاهب ،واالمم
والشعوب والقبائل واجلامعات ،وقائمة بمصادر ومراجع السلسلة.
 -10اعتمدنا يف عملنا هذا عىل االجزاء االربعة املطبوعة اما االجزاء االخرى
التي مل تنرش املودعة يف مكتبة وزارة االعالم يف اجلمهورية العربية السورية وحتت
الرقم (،)41200 ،41511فإن املركز قام بمراجعة وضبط جزئني منها وهو ما
وقع يف أيدينا فض ً
ال عن األجزاء السالفة الذكر.
وقبل اخلتام ال يسعنا إال ان نتقدم بوافر شكرنا وتقديرنا اىل االساتذة االفاضل
الذين بذلوا جهد ًا كبري ًا من خالل االرشاف عىل هذه السلسلة فض ً
ال عن اجلهود
السخية املبذولة من قبلهم يف قراءة موضوعاته اذ كان لتوجيهاهتم القيمة األثر
الكبري يف تاليف الكثري من اهلفوات ،ونخص بالذكر االستاذ الدكتور ناجي حسن
هادي واالستاذ الدكتور عبد احلسني مهدي الرحيم واالستاذ الدكتور طارق نافع
احلمداين واالستاذ الدكتور نذير جبار اهلنداوي واالستاذ املساعد الدكتور عدنان
حممد آل طعمة واالستاذ املساعد الدكتور حيدر حممد عبداهلل الكربالئي ،فجزاهم
اهلل جزاء املحسنني.
كام ان من واجب العرفان باجلميل تسجيل شكرنا وتقديرنا اىل حرضة العالمة
الشيخ حممد عيل داعي احلق (دام توفيقه) ،الذي كانت بصامته واضحة يف مجيع
اجزاء السلسلة يف معاجلة نصوصها وتقويمها من النواحي اللغوية والنحوية
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واالمالئية والعروضية ،واصالح االخطاء والسقطات الطباعية ،فض ً
ال عن تدقيق
بعض النصوص التارخيية ،والشكر موصول ايض ًا لكل من االستاذ املساعد الدكتور
حيدر حممد عبداهلل الكربالئي واالستاذ املساعد حسن محزة جواد والدكتور ثامر
مكي عيل لعملهم املخلص يف انجاز الفهارس العامة للسلسلة وجعلها يف جملد
خاص ،فجزاهم اهلل خري ًا.
ويف اخلتام يأمل املركز بإدارته أن يكون قد أسهم يف تيسري علم وثقافة أهل
البيت (عليهم السالم) من خالل نرش هذه السلسلة (مدينة احلسني) خدمة منه
لإلمام احلسني (عليه السالم) وألهايل كربالء املقدسة ليطلعوا عىل صفحات مرشقة
من تاريخ مدينتهم ،ولعلها تكون فرصة لشحذ مهم وأقالم الباحثني واالكاديميني
لإلسهام يف التعريف بمدينة احلسني (عليه السالم) بمساحتها الواسعة ليتجاوزا
فيها املخترص الذي عرضه الباحث ،واهلل نسأل أن يتقبل منا هذا العمل خدمة
ملذهب أهل البيت (عليهم السالم) وهو طريقنا لرضا اهلل تعاىل واملخلصني.

احلاج عبد االمري عزيز القرييش

مدير مركز كربالء للدراسات والبحوث
1437هـ2016 /م
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متهيد
بقلم :األستاذ الكبري السيد حسن األمني
كربالء التي كان هلا رشف االرتواء بدم احلسني وأصحاب احلسني  ،ثم

رشف مواراة أجسادهم الطاهرة يف تراهبا الزكي ،ثم صارت مهوى قلوب املؤمنني،
وحجة وفود املسلمني.

كربالء هذه كانت جديدة بمن يؤرخ هلا ،ويتحدث عن أدوارها وأطوارها

ليعرف حمبوها حقائقها ،ويطلعوا عىل ماضيها البعيد والقريب.

ومل يكن أحد أجدر بذلك من ابن كربالء البار الذي ولد عىل ثراها وتربى يف

ضالهلا ونشأ يف معاهدها ،ومل يكن أجدر بذلك من املؤرخ املحقق السيد حممد
حسن الكليدار سليل السادة األرشاف آل طعمه الكربالئيني الذين كانوا يف الذروة
من أهلها عل ًام ،وفضالً ،وشعرا ،وأدباء ًا ،وظلوا عىل طريقتهم هذه يف كل عرص
حتى هذا العرص.

لذلك عمد اىل تأليف هذا الكتاب الذي يراه القارئ بني يديه ،وبذل جهده

ووىف
يف استقصاء احلقائق ،والوصول إليها بشتى الطرائق ،فخدم بذلك وطنه،
ّ
له ،وكان قدوة لكل باحث يف التاريخ ألرضه ،والتعريف ببلده حتى جيتمع بذلك
تاريخ عام للوطن كله تسجله أيدي الذين قدر هلم أن يعرفوا احلقيقة من مظاهنا
الصحيحة ومصادرها القريبة.
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ولن أحتدث عام حوى الكتاب ،بل اترك للقارئ أن ينكب عليه مستطلعا،

ويتعرف عليه مستعلام،وعند ذلك سيجد بغيته من العلم ،وطلبته من التاريخ

متجلية يف هذه الصفحات املليئة بكل ما هيم القارئ معرفته عن مدينة احلسني

اخلالدة.

فتحية للمؤلف الويف لوطنه ،املخلص ألرضه ،ووفقه اهلل ألن يأتينا يف قابل

األيام بكل جديد يف التاريخ واألدب .واهلل هو املوفق.

بريوت

حسن األمني
***
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كلمة احلاج احلائري
تفضل سامحة الشيخ الكبري احلاج مرزه عبد احلسني احلائري الشريازي نجل

املغفور له اإلمام أية اهلل الشريازي زعيم الثورة العراقية فخص كتابنا بالكلمة القيمة

اآلتية:

احلمد هلل رب العاملني وصىل عىل حممد واله الطاهرين...
تناولت كتاب تاريخ مدينة احلسني  ،وأخذت أرسح طريف من خالل

سطوره ناظرا إىل تلك الروح التي نفخها املؤلف الفاضل السيد حممد حسن السيد
مصطفى السيد عيل خازن الروضة احلسينية يف تلك العبارات الرقيقة فألفيته كتابا
كافيا ،ومؤلف ًا وافي ًا يف تاريخ تلك املدينة املقدسة ،والبلدة الطيبة التي ضمنت

جثامن سبط الرسول ،وبضعة الزهراء البتول سالم اهلل عليها ،وتلك األجساد
الطاهرة ،والنفوس الزكية من أوالده وإخوته ،وأصحابه ،وبني عمومته ،فنحن
نقدر للمؤلف الفاضل ونشكر جهوده التي بذهلا يف هذا السبيل ،وقد اعتمد السيد

املؤلف عىل النصوص املرضية واآلثار احلقيقية واالخبار فيام حوى هذا الكتاب
اجلليل القيم من تاريخ بناية احلرمني واألطوار التي مرت عليها إىل وقتنا احلارض

بصفة مضبوطة ومتقنة ،ووصفها وصفا دقيقا بديعا يعطي للقارئ صورة جمسمه
وذكر فيه تاريخ سدنة احلضـرتني.
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وخدم احلرمني بصورة مفصلة وما إىل ذلك من البيانات ،والتفاصيل التي

تدور حول تاريخ هذه املدينة املباركة ،والرتبة الطاهرة كثر اهلل من امثاله.

كربالء املقدسة

اجلمعة  12شوال املكرم 1366هـ
عبد احلسني احلائري الشريازي

***
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كلمة العالمة احلائري
تفضل العالمة احلائري السيد حسن القزويني املوسوي املشهور بـ(آغامري)

مؤلف كتايب(فدك) ،و(فاطمة) ،فكتب إلينا الكلمة اآلتية:
وبعد ...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

فأن كتاب مدينة احلسني ،أو خمتصـر تاريخ كربالء املـرشفة وما أضيف إليها من

بيان أنساب السادة العلوية من اخلدمة كتاب تارخيي فائق عىل امثاله من التواريخ
بالبالغ واالداء ،وحسن التأدية َعىل وجه االختصار ،وقوة احلجة ،ووضوح

املحجة ،فعىل أهل العلم والدراية البداية إىل اقتطاف تلك اآلثار فإهنا من إفاضات

صاحب النجدة وعمدة األفاضل يف هذه الدورة فلله در ذلك املؤلف احلسن السيد

حممد حسن مصطفى أحد أنجال خازن الروضة احلسينية قدي ًام وأحد بني أعاممه
حديث ًا ،فحقيق بأن تعطف األنظار عىل املؤ َلف واملؤلِف أو ينبع فيسمع ،أو يستمع

فاحلق ما أقول من غري أن أكثر يف البيان ،أو أجول بعد إن وقفت عىل شطر مضامينه
فرأيته اليأتيه الباطل من بني يديه.
األحقر

حممد حسن املوسوي الطباطبائي
17
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كلمة العالمة القزويين
تفضل العالمة والبحاثة السيد حسني القز ويني احلائري املوسوي أحد

رجاالت الثورة العراقية ،ومن مشاهري العلامء يف كربالء (حفظه اهلل) ،فأحتفنا

بالدرر الغالية التالية:

بسم اهلل تعاىل
بعد احلمد هلل والصالة عىل خاتم األنبياء واملرسلني حممد وآله الطاهرين

لقد طالعت كتاب مدينة احلسني ،او خمتـرص تاريخ بناية الروضتني ،وتاريخ

العلويني الساكنني يف كربالء املـرشفة ،وأمعنت النظر فيه فرأيت ان مؤلفه
السيد النجيب اجلليل السيد حممد حسن أبن السيد مصطفى حفيد املرحوم

السيد جواد سادن الروضة احلسينية من آل طعمه قد أتعب نفسه ،وجد

وضحى بأوقاته يف إيضاح أنساب العلويني القاطنني يف تلك
واجتهد،
ٰ
الروضة املقدسة لقد جرع مرارات التحقيق ،والتفتيش يف السفر واحلـرض،

واتصل بالشخصيات الذين عندهم الكنز املدفون من كتب األنساب

والتواقيع القديمة يف األسناد الرسمية وغريها مما يوجب العلم واإلطمئنان

حول أنساب تلك السادة مما ال يعرفه غريهم منذ بناء هذه املدينة املباركة إىل
هذا اليوم ،وكان املؤلف – وفقه اهلل – كثري ًا ما يراجعني يف بعض ما استعـىص

عليه فهمه ،فكنت أزوده حسب علمي هبا فعىل السادة العلويني القاطنني يف
18
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هذه العتبة املحرتمة احلائرية أن يقدروا مساعيه اجلميلة يف تذليل تلك السبل حيث

أحيا ذكرهم ،وأعىل جمدهم التليد ،وأثبت ،وصحح بعض ماكان جيهله البعض

منهم يف مجع ذلك الشتات الذي لو غفل عنه لذهبت تلك املصادر ،ومل يبقى يف
أيدي مدعيها ما يصح اإلعتامد عليه واهلل املوفق املعني.

خادم الرشيعة

السيد حسني القزويني احلائري
***
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ديباجة املؤلف
لعل هذه الصورة التي نستعرض هبا تاريخ كربالء متيل علينا دروسا نتوصل هبا

إىل غاية نرفع هبا القنوط املستحوذ عىل الكثريين ممن جيهلون تاريخ كربالء.

يعطينا التأريخ صوره مكربه ملا كان جيول يف نفوس إسالفنا من النزعات
واملبادئ وقد قرأت كثري ًا من كتب التأريخ أبحث يف زواياها عن تاريخ يشمل

كربالء فلم أجد واألسى يمأل النفس ممّا يمكن أن يعد تأرخي ًا شام ً
ال لكربالء،
وعسى أن يكون كتايب هذا (مدينة احلسني) خري حافز ألبناء هذه البلدة املقدسة

للخوض يف هذا املوضوع والتحقيق فيام خفي من تارخيها.

والبد للباحث أن يبذل جهود ًا غري قليلة يف سد هذا الفراغ ويستسهل املشاق

يف تنسيق تاريخ كربالء خدمة للعلم ،وكشف الستار عن الغامض من تاريخ هذه
املدينة املـرشفة ،وأرجو من أبناء بلديت الكرام خاصة واألقطار العربية واإلسالمية

التي هيمها أمر هذه املدينة املقدسة عامة أن يتقبلوا مني ما قدمته هلم من ذكرى

املشهدين بعد أن بحثت عن احلقيقة يف بغيتي دون ما حتيز ،وان وجد أحد يف ذلك
شطط ًا فأرجو تنبيهي إليه أم ً
ال من سادايت الكرام من أهل العلم واملعرفة إرشادي
الس ْل َسالت اآلتيه من هذا
إىل ما قد حصل عندي من زيغ يف القلم لتدارك ذلك يف َ

التاريخ.
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وقد قمت بتنسيق هذا الكتاب إىل أبواب تسهل عىل القارئ تتبع تاريخ كربالء

منذ الفتح اإلسالمي حتى يومنا هذا مع نبذه ممّا سبق الفتح اإلسالمي مما متكنت

من العثور عليه بعد بحث ومتحيص ،وأميل وطيد ان أوفق إىل إخراج السلسلة
الثانية من هذا التاريخ مما له عالقة باحلوادث التي خلدت ذكرى هذه املدينة ،والتي

جعلت اسمها عل ًام بني املدن اإلسالمية عامة ومدن األمة العربية خاصة.

وإين أقدم جزيل شكري إىل كل من آزرين يف إخراج مـرشوعي هذا إىل حيز

الواقع ،وأخص بالذكر كال من سامحة العالمة السيد عيل الصدر ،والعالمة السيد
حممد صادق آل بحر العلوم ،والبحاثة العالمة السيد حسني القزويني احلائري،
وفضيلة العالمة الشيخ حممد الساموي ،وفضيلة العالمة الشيخ حممد حمسن

املعروف بـ(أغا بزرك الطهراين) ،واألستاذ املحقق يعقوب رسكيس ،وفضيلة
الشيخ جميد أبو هر ،وفضيلة الشيخ كاظم أبو ذان ،ك ً
ال من السادة األفاضل السيد
حممد عيل ،وأخيه السيد حممد حسن آل ثابت ،والوجيه السيد حسن النقيب ،وكل

من أبناء عمومتي السيد حممد حسني السعيد الذي ساعدنا عىل نـرش هذا الكتاب،
وبذل جهد ًا كبري ًا يف سبيل إخراجه وتصحيحه ،والسيد عبد الرزاق الوهاب،
والسيد جميد الوهاب ،والسيد جميد حممد عيل آل طعمه ،والشاعر األديب الشيخ
حممد القريني ،واألساتذة عباس علوان الصالح ،وحممد تقي املصعبي اهلندي،

وعبد املجيد حسني السامل ،واالخوان عبد اجلليل رجب ،وحممد حسن الشهيدي،

وكل من غاب عني أسمه سائ ً
ال املوىل سبحانه وتعاىل ان يلهمهم كل التوفيق يف
خدمة احلقيقة والتاريخ وهو ويل النعم.
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حملة تارخيية عن كربالء
تقع كربالء يف جنوب غريب الفرات ،وتبعد عن بغداد حوايل (105كــم)،

والفرق الزمني بينهام أربع دقائق ،وتقع عىل خط الطول ( )43درجة و( )55دقيقة
رشقي غرينيش ،وعىل خط العرض ( )34درجة ،و( )45دقيقة تقريب ًا شامل خط
االستواء يف املنطقة املعتدلة الشاملية.

يبلغ عدد سكاهنا((( سبعون ألف نسمة ،وعـرشون ألف منهم :من األجانب

كالفرس ،واهلنود ،والرتك ،واألفغان ،وغريهم .

يسقيها هنر احلسينية املتفرع من هنر الفرات ،ومناخها رطب شديد احلر يف

الصيف قارص الربد يف الشتاء معتدل يف اخلريفني حتيط هبا البساتني من مجيع

أرجائها ،واهم حاصالهتا :التمور ،واحلبوب ،والفواكه احلمضية ،وأنواع كثرية
من اخلرضاوات ،يرجع تاريخ كربالء إىل عهد البابليني((( ،وقد كانت معبد ًا لسكان
بلديت نينوى ،وعقر بابل  -الكلدانيتني – الواقعتني بالقرب منها.

[ ]1يبلغ عدد نفوس حمافظة كربالء يف الوقت احلارض حوايل  455 / 686الف نسمة حسب دليل حمافظة
كربالء املطبوع سنة 1988م ،واليوم يبلغ أكثر من(  )1400000مليون واربعامئة الف.
[ ] 2البابلييون :وهم من القبائل التي استوطنت املناطق الوسطى من العراق منذ منتصف االلف الثالث قبل
امليالد ،وهم ذو أصول امورية ،وبلغت اوج قوهتم يف هناية ساللة اور الثالثة ،وهلم أكثر من ساللة حاكمة
منها ساللة بابل األوىل ( )1580-1880ق.م ،والتي اشتهرت بملكها محورايب ،للتفصيل أكثر ينظر :طه
باقر ،املقدمة :ج :2ص .117
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واالسم مكون من كلمتي (كرب) بمعنى مصىل ،أو معبد ،او حرم ،و (ايالً)

بمعنى آلة باللغة األرامية  -حرم اآلله((( . -

وملا فتح الساسانيون العراق عىل عهد شابور ذي األكتاف((( قسموا العراق إىل

استانات((( ،وكل استان إىل طساسيج((( وهذه إىل رساتيق((( ،فأصبحت األرايض
[ ]1تعددت أراء من العلامء ،واملؤرخني ،واللغويني يف اسم كربالء فريى الفراهيدي (ت 175هـ) ،ويتبعه
فريق من اللغويني :ان كلمة كربالء مشتقة من (كربله) ،وتعني الرخاوة يف القدمني ،أو امليش يف الطني
فيقال جاء يميش مكربال – هي مشتقة من الكربل – اسم نبات احلامض ( العني :ج :5ص 432-431؛
ابن منظور ،لسان العرب :ج :7ص .)139

اما املعنى االصطالحي فريى بعضهم :اهنا ماخوذة من االسم االرامي (كاربيال) ،واملتصلة بلفظة (كربالتو)
االكدية ،أو (كاربيل) االشورية ،والتي تعني (سور االله) ،سامي البدري ،النجف ،جملة الرتاث :ص .45
اما البعض االخر فيقول :اهنا مشتقة من لفظة (كور باال) ،والتي تعني ارض العبور ،أو ارض القربان (
اهليثمي ،جممع الزوائد :ج:9ص  ،)189فيام خيالف بعض املؤرخني وينسبها اىل اهنا كلمة فارسية متكونة من
مقطعني مها( :كار  -باال) ،والتي تعني العمل الساموي ،والتي اطلقوها عىل اعامل اخلري التي كانوا يقومون هبا
يف معابدهم عند احتالل العراق سنة (  539ق.م) قايا ،كربالء يف االرشيف ،ترمجة :حازم السعيد :ص.21
[ ]2شابور ذو االكتاف ،ويرد بلفظ سابور ،وهو ابن اردشري ،توىل احلكم بعد ابيه (309م379 -م) ،والذي
بدوره قام بتقسيم العراق إىل عرشة استانات – واليات – وقسمت هذه الواليات إىل اقضية (ياقوت
احلموي ،معجم البلدان :ج :1ص .)516
[ ]3االستان :ترمجة االستان  :احازة ،وكل كورة استان ،ابن خرداذبة ،ابو القاسم ،عبيد اهلل بن عبد اهلل ،ت
300هـ :املسالك واملاملك ،نرش دي غوية ،برل 1889م ،ص 6؛ ابن رستة ،ابو عيل امحد بن عمر :االعالق
النفيسة ،دار احياء الرتاث العريب ط ،1بريوت 1408هـ 1988 /م ،ص.104
[ ]4الطسوج :ترمجة الطسوج ناحية ،ابن خرداذبة :املسالك واملاملك ص 6-5؛ االعالق النفيسة ص .104
[ ]5الرستاق :رستاق أو رزداق أو رسداق ،قال الفيومي :الرستاق معرب ويستعمل يف الناحية التي هي
طرف االقليم .والرزداق بالزاي والدال مثله واجلمع رساتيق ورزاديق ،قال ابن فارس :الرزدق السطر
من النخل والصف من الناس ومنه الرزداق ،وهذا يقتيض انه عريب ،وقال بعضهم الرستاق مولد وصوابه
رزداق .امحد بن حممد بن عيل املقري ،املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي ،دار الكتب العلمية=،
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الواقعة بني عني التمر((( والفرات طسوج ًا من طساسيج األستان وسمي هبا قباذ
األوسط ،وكانت تتألف من ستة طساسيج:

اوالً :طسوج بابل.

ثاني ًا :طسوج خطرنية.

ثالث ًا :طسوج فلوجة السفىل.
رابع ًا :طسوج فلوجة العليا.

خامس ًا :طسوج عني التمر.
سادس ًا :طسوج النهرين.

ويف طسوج النهرين أنشد الشاعر املعروف دعبل بن عيل اخلزاعي(((:
=ط ،1بريوت1414 ،هـ1994/م ،ج ،1ص 226مادة الرستاق؛ وقال الفريوزآبادي :الرزداق بالضم،
السواد والقرى ،معرب (رستا) ،والرزدق الصف من الناس والسطر من النخل معرب (رسته)؛ جمد
الدين حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط ،حتقيق عبد اخلالق السيد عبد اخلالق ،مكتبة اإليامن ،ط،1
املنصورة1430،هـ2009/م ،ص 755مادة الرزداق.
[ ]1عني التمر :وهي بلدة قريبة من االنبار غريب الكوفة بقرهبا موضع يقال له شفاثا منها جيلب القصب،
والتمر إىل سائر البالد ،وهي بلدة قديمة افتتحها املسلمون يف ايام ايب بكر عىل يد خالد بن الوليد سنة
(12هـ) ،وكان فتحها عنوة ،فسبي نساءها ،وقتل رجاهلا ،وفيام يقول عبيد اهلل بن احلر اجلعفي يف واقعة بينه
وبني اصحاب مصعب :

أال هل اتــى الفتيان باملـرص إنني

ارست بــعــن الــتــمــر اروع مــاجــدا

ٍ
امــرئ قد قــام من كــان قاعدا
بطعن

وفــرقــت بــن اخلــيــل كــا تواقفت

ينظر :ياقوت احلموي ،معجم البلدان :مج :3ج :6ص .369
[ ]2قدم دعبل العراق عىل عهد الرشيد واعتكف عىل دراسة االداب وفنون الشعر ،ويعد يف الرعيل االول من
رثى اإلمام=
شعراء القرن الثالث اهلجري ،وقد رافق االمام الرضا  إىل مرو من أعامل خراسان ،و ٰ
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مــعــرســهــم فــيــهــا بــشــط فـــرات

نفوسلدىالنهرينمنأرضكربالء

وقد سمي الطسوج السادس بطسوج النهرين لوقوعه بني خندق شابور ،وهنر
العلقمي ،وملا فتح املسلمون العراق عىل عهد عمر بن اخلطاب عام (14هـ) بقيادة

سعد بن ايب وقاص الذي امر أبن عرفطة((( بفتح طسوج النهرين ففتحه ،واختذت
كربالء بادئ ذي بدء مأوى جليوش املسلمني ومركز ًا لقيادهتم ،ثم رحلو عنها إىل
الكوفة لوخامة مناخها ،وكثرة ذباهبا ،وإىل ذلك اشار عبد اهلل بن وثيمة رجل من
أشجع:

ويف العني حتى عــاد غث ًا سمينها

لقد حبست يف كــربــاء مطيتي
ٍ
منزل رجعت له
اذا رحلت عن

لــعــمــري وأهيــــا أنــنــي ألهينها

ويمنعها مــن مـــاء كــل رشيــعـ ٍـة

رفــاق من الذبان زرق عيوهنا

()3

= الرضا  بالقصيدة املذكورة عىل مسمع من املأمون ،وعندما وصل إىل البيت االيت:
فـــقـــر بــــبــــغــــداد لـــنـــفـــس زك ــي ــة

تــضــمــنــهــا الــــرمحــــن لــلــفــقــرات

قام عيل بن موسى الرضا ،وطلب اليه إضافة هذا البيت إىل قصيدته:
وقــــر ب ــط ــوس ي ــاهل ــا مـــن مــصــيــبـ ٍـة
ت ــوق ــدت االحـــشـــاء م ــن احلــرقــات
فأعطى له ثالثني ألف درهم إال أنه فضل عليها جلباب االمام ليتخذه كفنا عند وفاته ،ولد يف عام 148هـ،
وتويف يف سنة 246هـــ ،التسرتي ،جمالس املؤمنني ،الطبعة العربية :ج:4ص98-97؛ قاموس الرجال:
ج:4ص.290
[ ]1وهو خالد بن عرفطة بن ابرهة بن سنان بن صيغي العذري من قضاعة ،وهو حليف لبني زهرة بن
كالب صحب النبي ،وروى عنه وكان سعد بن ايب وقاص قد واله القتال يوم القادسية وهو الذي
قتل اخلوارج يوم النخيلة و نزل الكوفة ،و ابتنى هبا دار ًا وله بقية وعقب ابن سعد ،حممد بن سعد بن منيع
الزهري  ،ت230هـ ،الطبقات الكبري ،حتقيق د .عيل حممدج عمر ،الرشكة الدولية للطباعة ،ط ، 1القاهرة
1421هـ 2001 /م ،ج ، 5ص273و ج ،8ص.143

 .2تاريخ الطربي ج  :4ص.192 :
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واستبدل االسالم اسم األستان إىل (كــورة) ،وعرف هذا الطسج السادس

بـ(كور بابل)((( ،وقد أخطأ بعض املؤرخني يف ترمجة االسم األصيل لكربالء،
والتبس عليهم األمر فظنو أنه حمرف من (كور بابل) والصواب كام ذكرناه ،وقد

قسم اإلسالم طسوج النهرين إىل عدة قرى فسميت كل قرية باسمها اخلاص،
وبذلك وضع بعض املؤرخني هلذه القرى عدة أسامء أمهها:

1 .نينوى((( تقع رشقي كربالء وهي اآلن سلسلة تلول أثرية ممتدة من جنوب سدة
اهلندية حتى مصب هنر العلقمي يف األهوار((( ،وتعرف بتلول نينوى ،ويتفرع
هنر العلقمي هذا من هنر الفرات ،والذي كان جيري من أعايل االنبار إىل بابل يف
نقطة تقع شامل نينوى عقر بابل :تقع جنوب غريب كربالء.

[ ]1كوربايل :وهي جمموعة قرى بابلية ،يشمل نينوى ،والغارضية ،والطف ،وسفية ،والعقر ،وشفاثا ،وعني
التمر ،والنواويس ،وكربالء .الشهرستاين ،هنضة احلسني :ص 89؛ الزنجاين ،جولة يف االماكن املقدسة:
ص.78-77
[ ]2نينوى :بكرس األول وسكون الثاين وفتح النون والواو عىل وزن طيطوي (الزبيدي ،تاج العروس :ج18
 :ص ،)564سميت نينوى اجلنوبية للتميز بينها وبني نينوى الشاملية ،والتي هي احدى العواصم القديمة
التي تعود اىل االشوريني الذين حكموا العراق بني ( 612-2000ق.م) ،ويرى البعض اهنم اسموها هبذا
االسم ملعارضتها نينوى الشاملية ،واما الدامة ذكراها (مصطفى ،كربالء قدي ًام ،موسوعة العتبات :ج:8
ص ،)16-15وقد جاء ذكر نينوى بنص ايب خمنف اثناء اشارته لواقعة الطف بقوله( :فلام أصبح ،نزل
مصىل الغداء ،ثم عجل الركوب ،فاخذ يتساير باصحابه يريد ان يفرقهم ،فيأتيه احلر بن يزيد فريدهم،
فجعل اذا ردهم اىل الكوفة رد ًا شديد ًا امتنعوا عليه ،فارتفعوا ،فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا اىل نينوى
املكان الذي نزل به احلسني) مقتل احلسني :ص.93-92
 .3كان هنر العلقمي يصب يف هوري الالئح والفرحية – هور املسيب اليوم – الواقعني قرب قرية السليامنية
نسبة إىل مشيدها السلطان سليامن ،والتي تقع يف طريق كربالء – طويريج ،وكان قد اختذ هذان اهلوران
خزانني الرواء كربالء أثناء مواسم الصيهود ،وقد اشتبه االمر عىل الرحالة الربتغايل السري تكسريا الذي
زار كربالء عام ( )1604اعترب املحلني الواقعني يف مدينة كربالء املحاطني بالغرف ،واالهباء اهنام خزانان
=
لالرواء بحجة ما الحظه من خروج السقائني ،وهم حيملون قرب ًا مملوءة باملاء.
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2.2احلرية.

3.3الكوفة :وهي قرى تقع جنوب كربالء.
4.4البادية.

5.5عني التمر :وتقع يف غريب كربالء ،وقد عددت اسامء القرى كام ذكرناها عند
قدوم احلسني إىل كربالء مع احلر بن يزيد الرياحي التميمي(((.

ولكربالء امساء ثبت منها ما يلي :

اوالً :كربالء :تقع كربالء يف اجلهة اجلنوبية من الكوفة(((.

ثاني ًا :نينوى :وهذه غري نينوى آشور بانيبال الواقعة يف املوصل ،وقد مر ذكرها.

ثالث ًا :النواويس :وهي جمموعة مقابر للنصارى الذين سكنوا هذه االرايض يف
السابق ،وتقع هذه املقابر اليوم يف شامل غريب كربالء ،ويف ارايض الكاملية(((،

ويف شامل رشقها يف أرايض الفراشية ،وإىل النواويس أشار اإلمام احلسني

يف خطبة له قبل خروجه من مكة( :كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات
=
 .1ينظر :املسعودي ،مروج الذهب :ج :4ص192؛ أبن عبد احلق ،مراصد االطالع :ج :3ص.1154
 .2ياقوت احلموي ،معجم البلدان :ج :7ص.229
ُ .3يروى عن املرحوم معايل السيد حممد مهدي آل بحر العلوم احد وزراء املعارف السابقني يف الدولة العراقية:
انه عثر أثناء احلفريات التي جرت يف أرايض الكاملية (اجلاملية) عىل جثث املوتى تالشت وأصبحت تراب ًا،
فعسى أن تأخذ مديرية اآلثار القديمة عىل عاتقها التنقيب والتحري عن هذه الكنوز املخبأة يف هذه
عم خفي من آثارها السيام وقد علمنا من البحاثة األستاذ يعقوب رسكيس ان
األرايض ،ويكشف غبار ّ
هذه اجلثث تعود إىل عصور قديمة.

28

مركز كربالء للدراسات والبحوث

بني النواويس وكربالء .((()...

رابع ًا :العقر :بفتح اوله وسكون ثانيه ،وتعرب عن القـرص الذي يكون مقر ًا ملن

يعتمد اهل القريه عليه ،ومنها :عقر بابل يف اجلهة اجلنوبية الغربية من كربالء.

خامس ًا :الطف :بالفتح والفاء املشددة :وهو ما يرشف من ارض العرب عىل
ريف العراق ويعرف ايض ًا بساحل البحر من األرايض ،وسميت كربالء
بالطف لوقوعها عىل جانب هنر العلقمي ،وفيها عدة عيون ماء جارية
منها :الصيد ،والقطقطانية ،والرهيمة ،وعني اجلمل وذواهتا :وهي عيون

كانت للموكلني يف املسالح التي كانت وراء اخلندق الذي حفره شابور
كحاجز بينه وبني العرب(((.

سادس ًا :الغارضيات :نسبة إىل غارضة :هي اسم المرأة من بني عامر وهم بطن
من أسد((( كانوا يسكنون هذه األرايض التي تقع اليوم شامل اهليايب التي

فيها مصانع لآلجر وتبعد عن كربالء أقل من نصف كيلومرت.

سابع ًا :احلائر أو احلري :هي األرايض املنخفضة التي تقع ضمن الروضة املقدسة
عليها وقد حار املاء حوهلا عىل عهد املتوكل العبايس عام 236هـ.

ثامن ًا :النوائح :وربام اشتق هذا االسم من كلمة نياح لكثرة البكاء والعويل منذ ان
نزل احلسني فيها(((.

 .1ينظر :ابن طاووس ،اللهوف :ص.33
 .2ياقوت احلموي ،معجم البلدان ،مادة الطف :ج :3ص.296
[ ]3املصدر نفسه :ج :6ص.373

 .4وقد انشد الشاعر معن بن اوس املزين يف النوائح:
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وهلا كذلك اسامء قديمة :كـ(عمورا((( ،ماريه ،وصفورا ،وشفينة) ،وسميت

بعد مقتل احلسني بأسامء عديدة منها( :مشهد احلسني – مدينة احلسني – والبقعة
املباركة ،وموضع اإلبتالء ،وحمل الوفاء)(((.
***

فــجــوز الــعــذيــب دوهنــــا فــالــنــوائــحـــــا

إذا هــــي ح ــلـــت كــــربــــاء فــلــعــلــعــا

مــع الــشــانــئــن الــشــامــتــات الكواشحا

وب ــان ــت ن ــواه ــا م ــن نــــواك وطــاوعــت
فـــقـــوال لــلــيــى هـــل تـــعـــوض نــادمـــــ ًا

لــــه رجـــعـــة قـــــال الــــطــــاق ممـــازحـــا

أال تــتــقــن اجلــــاريــــات الــذوابـــــحـــــا

فــــإن هـــي قـــالـــت ال فـــقـــوال هلـــا بىل

االصفهاين ،األغاين :ج :12ص.63

[ ] 1فريوي لنا صاحب كتاب اخلرائج واجلرائح ،حديث ًا عن االمام الباقر  ،مفاده :إن اإلمام احلسني
قال الصحابه قبل ان يقتل ان رسول اهلل قال :يابني إنك ستساق إىل العراق :وهي ارض التقى هبا
النبيون ،واوصياء األنبياء ،وهي :ارض تدعى عمورا ،وانك تستشهد معك مجاعة من اصحابك ال جيدون
ً ََ َ ً ََ
ع إبَ
َ
راهيم﴾ ،االنبياء ،69:ينظر:الراوندي:
ىن بردا وسلما
امل مس احلديد ،ثم تال قوله تعاىل﴿ :يانار كو ِ
ج :2ص.848
[ ]2للتفصيل أكثر حول هذه املسميات ،ينظر :الصدوق ،االمايل :ص 695؛ ابن كثري ،البداية والنهاية:
ج :12ص6؛ الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية :ص13؛ القريش ،حياة االمام احلسني :ج :2ص .301

30

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كربالء بعد الفتح اإلسالمي
مل يكن لكربالء اسم يذكر يف التاريخ بعد ان رحل عنها املسلمون إىل الكوفة،

فأصبحت هذه الديار مهملة حتى وطأهتا أقدام بني هاشم عام (61هـ) يتقدمهم

البهاليل من أبناء عيل أبن أيب طالب ،ويف طليعتهم إمامهم وسيدهم اإلمام
احلسني ،فخيموا يف املوقع املعروف اليوم بـ(املخيم)((( ،وقاتلوا جيوش
الباطل إلظهار احلق فقتلوا يف تربة أزكاها نقيعهم وطي ّبتها أجسامهم الطاهرة،

وكانت كربالء يوم ذاك جرداء غريذات زرع تسكن حواليها عشرية بني أسد(((،
 .1الشائع عىل ألسنة البعض من الثقات :ان عبد املؤمن الددة توىل بناء غرفة يف هذا املكان لتكون رمز ًا ملخيم
االمام احلسني  عندما استوطن كربالء يف القرن العارش اهلجري ،وغرس بجنبه نخيالت لتكون
صومعة له ،ومل تزل البستان الواقعة بجنب املخيم تعرف ببستان الددة ،وقد دلت حتقيقاتنا وحترياتنا الدقيقة
عىل ان املخيم احلايل شيد يف اوائل القرن الثالث عرش اهلجري عندما بنى السيد عيل الطباطبائي املشهور
بصاحب الرياض سور ًا لكربالء يف عام (1271هـ) ،بعد غارة الوهابيني إختذ هذا املحل مقربة لدفن املوتى،
واستبدل اسم الطرف بمحلة املخيم ،وكانت قصبة كربالء القديمة التي شيدها عضد الدولة البوهيي يف
املائة الرابعة اهلجرية حتتوي عىل ثالثة أطراف :يدعى الطرف االول منها :بمحلة آل فائز ،والطرف الثاين،
بمحلة آل زحيك ،والطرف الثالث :بمحلة آل عيسى نسبة إىل األقوام العلويني الذين كانوا يسكنون هذه
األطراف ،وعندما أتم السيد الطباطبائي بناء سور كربالء جعل له ستة أبواب وعرفت كل باب باسم
خاص ،واستبدل أسامء األطراف بأسامء تلك األبواب كام هو عليه احلال اليوم ،وبعد جميء مدحت باشا هدم
قس ًام من السور من جهة طرف باب النجف ،وأضاف طرف ًا اخر إىل البلدة سمي بمحلة (العباسية ) ،فأصبحت

لكربالء سبعة أطراف ،وسيأيت تفصيل ذلك يف بحث واقعة املناخور يف عام (1241هـ) يف السلسلة الثانية ،وقد
استندت يف ذلك عىل جمموعة وثائق خطية قديمة اطلعت عليها.

[ ]2بنو أسد :أبن خزيمة بن مدركة ،وهو بطن متسع ذو بطون ،وهم من حي ربيعة من العدنانية من بالد
نجد ،ثم غلبوا عىل اليمن ،ثم تفرقوا يف االقطار ،ينظر :القلقشندي ،قالئد الزمان يف التعريف بقبائل عرب

الزمان :ص.129
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منذ اللحظة التي قتل فيها سبط الرسول احلسني بن عيل وصحبه أصبح هلا

شأن يذكر ،وصارت مأوى يلجأ اليه املسلمون من كل حدب وصوب ،وحتى
اختذت قبلة حتجها الوفود لزيارة قرب اإلمام احلسني  يف هذه البقعة املباركة
التي استوطنت ،وشيد عىل القرب الـرشيف قبة ،و ُأقيمت حوله املساكن ،وسنبدأ
بتسجيل تاريخ تشييد العامرات للروضة املقدسة ،ثم نتدرج يف اجلزء الثاين إىل رسد
حوادث كربالء التارخيية وأحواهلا اإلجتامعية.
***
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دفن األجسام بعد واقعة الطف
مل يذكر املؤرخون قضية دفن األجسام الـرشيفة بصورة واضحة ،بل جاءت
عرض ًا ،وبصورة غامضة حيث ّ
أن الرواة الذين حـرضوا واقعة الطف يف حينه
كانوا يتحاشون اخلوض يف هذا املوضوع حتت تأثري اخلوف من سطوة بني ُأمية،
وضغطهم عليهم ،فلم يعريوا حادثة دفن االجسام ما تستحقه من إهتامم حتى
ّ
أن شيوخ وسادات أهل الكوفة من ذوي احلول والقوة كانوا هيابون عبيد اهلل بن
زياد((( ،أمري الكوفة حينذاك.

يروي أبو خمنف :إن عبيد اهلل بن زياد بن سمية تفقد بعد مقتل احلسني

أرشاف الكوفة وساداهتا ،فلم جيد بينهم عبيد اهلل بن احلر اجلعفي ،فجاءه بعد أيام،
ودخل عليه فقال له ابن زياد :أين كنت يا بن احلر؟ فأجابه :كنت مريض ًا ،فرد عليه
ابن زياد :أكنت مريض القلب أم مريض اجلسد؟ فأجاب ابن احلر :أما قلبي فلم
يمرض ،وأما بدين فقد َم ّن اهلل عليه بالعافية ،فقال له ابن زياد :كذبت ،ولكنك

لرؤي مكاين ،وما
كنت مع عدونا ،فكان جواب ابن احلر :لو كنت مع عدوك
َ

كان مثل مكاين ليخفى ،فغفل عنه ابن زياد غفلة خرج عبيد اهلل اجلعفي عىل أثرها
مـرسع ًا ممتطي ًا صهوة جواده ،وملا سأل عنه عبيد اهلل بن زياد وعلم بخروجه نادى
عىل رشطته هلموا به إيل ،فجاءته رشطة ابن زياد ،وقالوا له :أجب األمري ،فدفع
[ ]1عبيد اهلل بن زياد :ويعرف بابن مرجانة يعود نسبه إىل ِ
امه تزوجها ابوه حينام كان والي ًا عىل خراسان،
اقرة يزيد عىل امارته وواله الكوفة ،وهو الذي
ثم البرصة زمن معاوية بن ايب سفيان ،وملا مات معاوية ّ
جهز اجليوش حلرب االمام احلسني  ،قتل عىل يد إبراهيم بن مالك االشرت يف معركة اخلازر من ارض

املوصل سنة (67هـ) ،ينظر :الذهبي ،سري اعالم النبالء :ج :3ص .544
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بجواده ،ثم خاطب القوم أبلغوا أبن زياد أين ال آتيه طائع ًا أبد ًا ،وخرج عىل اثر ذلك

أتى إىل منزل أمحر بن زياد الطائي ،فاجتمع إليه أصحابه ،ثم توجه
من الكوفه حتى ٰ
قاصد ًا كربالء ،فنظر إىل مصارع القوم فرثا احلسني بقصيدة معروفه((( ،وتوجه بعد
ذلك إىل املدائن.

فليت شعري ان كان مثل ابن اجلعفي هيرب من وجه ابن زياد ،وخيرج من

الكوفة؟ فكيف بالسواد عامة واملؤرخني خاصة؟ الذين كانت الرقابة عليهم
شديدة ،فلم يلفتوا نظرهم إىل مصري شهداء الطف ،ومل يدونوا احلوادث يف حينها،

بل احتفظوا هبا ،وأخذوا يرووهنا بالتواتر إىل من يثقون هبم لكي ال تندثر ذكرى ابن
فاطمة حتى جاء دور املؤرخني املتأخرين الذين نقلوا روايات الصحابة ،وفيها
يستدلون ،وعليها يعولون ،وقد روى ابن قولوية(((ٍ ،
بسند يرفعه إىل عيل بن احلسني

بن موسى بن بابوية ،ومجاعة أخرين ،عن سعد بن عبيد اهلل ،عن حسن بن عيل بن

.1

إال كيف قاتلت الشهيد ابن فاطمة؟
أال كـــل نــفــس ال تـــســـدد نــادمــة
لـــذو حـــــرة مــا أن تــفــارق الزمــة
عــى نـرصه سقي ًا مــن الغيث دائمة
فــكــاد احلــشــا ينقض والــعــن سامجة
رساعــــ ًا إىل اهلــيــجــا محـــاة خضارمة
بــأســيــافــهــم آســــاد غــيــل رضاغــمــة

يـــقـــول أمــــر غـــــادر البــــن غـــــادر
فــيــا نــدمــي إن ال أكــــون نـــــرتــه
واين ،ألين مل أكـــــن مــــن محــاتــه
ســقــى اهلل أرواح ال ــذي ــن تــــآزروا
وقـــفـــت عـــى أجـــداثـــهـــم وجمــاهلــم
لعمري لقد كانوا مصاليت يف الوغى
تــآخــوا عــي نـــــر أب ــن بــنــت نبيهم

ينظر :الطربي :مج :5ص471؛ البغدادي ،خزانه األدب :ج :1ص298مع بعض اإلختالف يف البيت األول
والسادس.

 .2وهو أبو القاسم جعفر بن حممد قولويه شيخ الطائفة اإلمامية ،وأستاذ الشيخ املفيد حممد بن النعامن (عليه
الرمحه) تويف عام (263هـ) :كامل الزيارات :ص.133
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عبيد اهلل بن املغرية ،عن جابر اجلعفي((( الكويف ،عن ايب الصمت –الذي زار قرب

اإلمام احلسني بعد احلادثه بأيام– قال( :إذا أتيت الفرات فاغتسل ،وتوجه إىل
القرب ،وقف عىل الباب ،فسلم ثم ادخل عند الرأس وكرب) ،وعنه أيض ًا بسنده عن
زائدة ،عن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب قال :قد أخذ اهلل ميثاق ُأناس

من هذه األمة ال تعرفهم فراعنة هذه األرض ،وهم معروفون يف أهل الساموات
أهنم جيمعون هذه األعضاء املتفرقة ،وهذه اجلسوم املـرضجة فيواروهنا ،وينصبون

هبذا الطف عل ًام لقرب سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني ال يدرس أثره ،واليعفو

ومر األيام.(((
كر الليايل ّ
رسمه عىل ّ

وقد قال الصحايب املشهور جابر الـرضير األنصاري((( ،لقومه عندما زار قرب

اإلمام احلسني يف العـرشين من صفر عام (62هـ) مع مجاعة من املسلمني من

أهل املدينة واجتمع بنفس السنة مع اإلمام السجاد عيل بن احلسني( :املسوين
القرب)((( ،ف ُيفهم من قول جابر :إن سكان الغارضية من بني أسد هم الذين دفنوا
األجسام ،وبنوا للقرب عالئم اليدرس أثرها.

 .1هو جابر بن يزيد اجلعفي (املذحجي) من أعيان الشيعة ،ومن أصحاب اإلمامني الباقر والصادق،
وروى عنهام احلديث ،وكان قد خرج من العراق شاخص ًا نحو املدينة ،فترشف باحلضور عند اإلمام
الباقر ،وتتلمذ عنده حتى خترج عىل يديه ،فصار من أعلم أهل عرصه ،وله مؤلفات كثرية يف احلديث،
والتفسري ،وحروب اجلمل ،وصفني ،والنهروان ،وتويف عام (128هـــ) كام أخرجه النجايش يف كتابه
(الرجال) ،وكان ذلك قبل إنقراض الدولة األموية بأربع سنني.
[ ]2مقطع من حديث طويل ذكر يف هامش كتاب كامل الزيارات البن قولويه :ص.445

 .3هو الرضير ابن عبد اهلل األنصاري احلواري الشيعي اخلزامي الذي أوصاه النبي أن يبلغ سالمه إىل
حفيده اإلمام الباقر ،وهو من كبار الصحابة ،ومن رجال احلديث ،والتفسري ،ومن خواص اإلمام
عيل ،النجايش ،الرجال :ص 128؛ الطويس ،الرجال :ص.129
[ ]4تاريخ قمقام :لفرهاد مريزا :ص  ،495وقد طبعه حديث ًا بعنوان القمقام الزخار والصمصام البثار
بجزئني ،تعريب وحتقيق :حممد شعاع فاخر ،عن اصدارات املطبعة احليدرية ،ايران سنة (1423هـ).
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التوابون
قصد كربالء يف ربيع األول من عام 65هـ وعىل عهد عبد امللك بن مروان (-66

86هـ) مجاعة من التوابني من أهل الكوفة يقارب عددهم األربعة االف نسمة بقيادة
سليامن بن رصد اخلزاعي يطالبون بثارات االمام احلسني ،فازدمحوا حول القرب
كازدحام الناس عند لثم احلجر األسود يف الكعبة ،ومل يكن إذ ذاك ما ُيظلل القرب
الـرشيف ،فكان ظاهر ًا معروف ًا(((  -وال يكون ذلك إال إذا كان القرب ظاهر ًا -
ومكثوا يف كربالء يوم ًا وليلة ،ثم رحلوا عنها إىل عني التمر  -الوردة(((  ،-فقاتلوا
األُمويني فيها ،وقتل زعيمهم سليامن بن رصد اخلزاعي ،فتشتت شملهم ،وهلم يف
رثاء اإلمام احلسني خطب وقصائد ،ورد ذكرهم يف تاريخ الطربي وغريه من
املصادر(((.

 .1الطربي ،التاريخ :ج ،6ص9؛ فرهاد ،تاريخ قمقام :ص.495
[ ]2ورد ذكر عني الوردة بعني التمر الوردة وربام يعود هذا اخلطأ إىل الطابعي ،وهي رأس عني املدينة املشهورة
باجلزيرة ،بني حران ونصيبني ودنيرس ،بينها وبني نصيبني مخسة عرش فرسخ ًا وقريب من ذلك بينها وبني
حران وهي إىل دنيرس اقرب بينها مخسة فراسخ ويف رأس العني عيون كثرية عجيبة صافية جتتمع كلها يف
موضع فتصري هنر اخلابور .ويف عني الوردة كانت املعركة التي خرس فيها التوابون بزعامة سليامن بن رصد
اخلزاعي أمام جيش األمويني بزعامة عبيد اهلل بن زياد سنة 65هـ .الطربي ،ابو جعفر حممد بن جرير ،تاريخ
الرسل وامللوك ،تقديم ومراجعة صدقي مجيل العطار ،دار الفكر ،ط ،1بريوت ،ج ،7ص 61-60وما
بعدها.
رســـــــاال
[ ] 3خـــرجـــن يــلــمــعــن بـــنـــا َأ َ
نــــريــــد ان ن ــل ــق ــي بــــه االقــــتــــاال

وقــــد رفــضــنــا االهـــــل واالمــــــواال

عـــــوابـــــســـــ ًا حي ــم ــل ــن ــن ــا ابــــطــــاال

الـــقـــاســـطـــن الــــغــــدر الـــضـــاال
ِ
واخلـــــفـــــرات الــبــيــض واحلـــجـــاال

نــــــرىض بـــــه ذا النـــــــعم املفضـــــــــاال

ينظر :تاريخ الطربي :ج :5ص .591
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تشييد العمارة األوىل
هنض املختار بن عبيد اهلل الثقفي يف شعبان من عام (65هـ) ،مطالب ًا بثار االمام
احلسني داعي ًا ملحمد بن احلنفية((( ،بن اإلمام عيل ،فبنى مشهد االمام

احلسني ،وشيد له قبة من االجر واجلص((( ،وجعل له بابني رشقية وغربية،
وخصص حوله مسجد ًا ليتخذ كمأوى للزائرين ،والوافدين لزيارة قرب احلسني يف
احلائر(((.
ومما يؤيد وجود الباب والسقيفة روايه البن قولويه بسنده عن أيب محزة الثاميل(((،
املتوىف يف أيام املنصور العبايس ،عن اإلمام الصادق :اذا قصدت قرب االمام
[ ]1خيطأ الباحث بذكره :ان املختار كان داعي ًا ملحمد بن احلنفية بن االمام عيل  ،وانام املختار مل خيرج
الجل السلطة ،وانام خرج من اجل أخذ ثارات احلسني ،وما يؤيد ذلك ماذهب اليه صاحب كتاب البحار
بنقل قول االمام حممد بن احلنفيه  إىل وفد الكوفة :قوموا بنا إىل إمامي وامامكم عيل بن احلسني ،
فلام دخلوا عليه اخرب خربهم الذي جاؤوا الجله قال  :ياعم لو ان عبد ًا زنجي ًا تعصب لنا اهل البيت
توجب عىل الناس مؤازرته ،وقد وليتك هذا األمر ،فاصنع ماشئت ،فخرجوا ،وقد سمعوا كالمه ،وهم
يقولون :اذن لنا زين العابدين :وحممد بن احلنفية ،ينظر :بحار األنوار :ج:45ص .364
 .2ينظر :السيد حسن الصدر ،نزهة احلرمني يف عامرة املشهدين :ص24؛ الساموي ،جمايل اللطف بأرض
الطف :ص.38
 .3جاء يف كتاب (عراق و إيران) باللغة اهلندية للعالمة السيد عيل خان دان الذي توىل بناء حرم احلسني يف
القرن االول اهلجري :هو حممد بن إبراهيم بن مالك األشرت ،وكان إبراهيم بن مالك ،ونجله حممد قائدين
يف جيش املختار ،وترجح عىل األكثر أن حممد بن إبراهيم هو الذي توىل االرشاف عىل البناء بالنيابة عن
املختار.
[ ]4أبو محزة الثاميل :هو ثابت بن دينار الثاميل من قبيلة األزد ،ونسب إىل الثاميل ألن داره كانت فيهم ،فكان من
زهاد أهل الكوفة ،وقد صاحب االمام عيل بن احلسني ،وحممد بن عيل ،وجعفر بن حممد الصادق له
ّ
كتاب النوادر ،وكتاب تفسري القرآن تويف سنة (150هـ) ،ينظر التسرتي ،قاموس الرجال :ج :2ص444؛
ابن النديم ،الفهرست :ص .91–90
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احلسني قف عىل الباب الشـرقي وكرب خترج من السقيفة ،وتقف بجدار قبور
(الشهداء)((( ،ومما قيل أيض ًا يف ذلك انه كان عىل قرب االمام احلسني سقيفة
هلا بابان رشقي وغريب ،وحوله مسجد((( ،ومما يؤيد وجود السقيفة عىل قرب االمام
احلسني قبل انقراض الدولة األموية يف الشام(((.

ما روي عن جابر الكويف بقوله( :إذا قصدت زيارة االمام احلسني يف
كربالء فقف عىل الباب وسلم ،ثم أدخل) ،ويف املزار((( بسنده عن صفوان بن
مهران اجلامل((( ،عن اإلمام الصادق :اذا أردت قرب احلسني يف كربالء قف
خارج القبة وأرم بطرفك نحو القرب ،ثم ادخل الروضة ،وقم بحذائها من حيث
ييل الرأس ،ثم اخرج من الباب الذي عند رجيل عيل بن احلسني ،ثم توجه
إىل الشهداء ،ثم إمش حتى تايت مشهد ايب الفضل العباس ،فقف عىل باب
السقيفة وسلم.
ويؤخذ من الروايات الواردة من الصحابة املتقدمني ،وجود مسجد لقرب االمام
احلسني ،وسقيفة تظللها شجرة (السدرة) ،وكان سقوط السقيفة يف ذي احلجة

 .1كنز املصائب :أليب القاسم جعفر بن حممد بن قولوية.

 .2اإلقبال :لنقيب العلويني عيل بن عبد الكريم بن طاووس :ص 568؛ فرحة الغري :ص .137
 .3إنقرضت الدولة األموية يف الشام عام (132هـ).

 .4املزار للشيخ املفيد حممد بن حممد بن النعامن علية الرمحة.

[ ]5صفوان بن مهران اجلامل :أبو حممد بن مهران االسدي الكاهيل موالهم كويف وله كتاب ،ولقد لقب
باجلامل ألنه كان يكري ِجاله لآلخرين ومنهم اخلليفة هارون الرشيد ،الطويس ابو جعفر حممد بن احلسن
شيخ الطائفة ،اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكيش ،صححه وعلق عليه وقدم له ووضع فهارسه
العالمة املصطفوي ،مركز نرش آثار العالمة املصطفو ،طهران1329 ،هـــ2008/م ،ص 442كذلك
الفهرست ،صححه وعلق عليه حممد صادق آل بحر العلوم ،منشورات املطبعة احليدرية يف النجف ،ط،2
1380هـ1960/م ،ص ،110وايض ًا الرجال ،حققه وعلق عليه وقدم له حممد صادق آل بحر العلوم،
منشورات املكتبة واملطبعة احليدرية يف النجف ،ط1381 ،1هـ1961/م ،ص.220
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سنة ثالث وسبعني ومائتني ،وان الطف الخيلو من الوافدين لزيارة القرب الـرشيف،

مهام وضع األمويون املسالح املتعددة يف الطرقات ملنع القاصدين والوافدين إىل
القرب الـرشيف وبقيت كربالء يف أواخر القرن األول اهلجري وأوائل القرن الثاين
اهلجري أيام انقراض دولة األمويني وظهور دولة العباسيني عىل حاهلا ،ومل ِ
يصبها
اي اعتداء ،وباالخص عىل عهد السفاح الذي اختذ كربالء مقر ًا ملؤامراته ،إذ كانت

دعوهتم يف بدء ظهورها حتمل اسم العلويني سيام وكان جل نقبائهم ممن وكِّل اليه
امر الدعوة من حمبي العلويني حتى أن املنصور الذي حارب العلويني من أبناء

االمام احلسن بن عىل ،(((مل يمس القرب بسوء خاصة وانة نزل بجواره فيطريقه
إىل األنبار ،وكان قرب االمام احلسني يف ايام املهدي واهلادي((( ،كذلك سامل ًا
[ ] 1يقصد بأبناء احلسن هم :حممد ذو النفس الزكية بن عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى بن احلسن بن عيل بن
ايب طالب الذي أستشهد سنة (145هـ) يف املدينة ،واخيه إبراهيم شهيد بامخري الذي استشهد يف بامخري،
والذي رثاه خمالب بن عثامن اهلمداين بقصائد منها قوله:
وقـــــتـــــيـــــل (بـــــــــامخـــــــــري) الـــــــذي

نــــــــــادى فــــاســــمــــع كــــــل شـــاهـــد

بـــــــاملـــــــرهـــــــقـــــــات وبـــــالـــــقـــــنـــــا

واملــــــرقــــــعــــــات وبــــــالــــــرواعــــــد

تــــــزحــــــف االســــــــــــد احلــــــــــــوارد

قـــــــــاد اجلـــــــنـــــــود إىل اجلـــــنـــــود

ودعــــــــــوا إىل ديـــــــن ابـــــــن صـــايـــد

فــــــــــدعــــــــــا لــــــــــديــــــــــن حمــــمــــد

ســــــــابــــــــق لـــــلـــــخـــــيـــــل ســـــائـــــد

فــــــرمــــــاهــــــم بــــــلــــــبــــــان أبــــلــــق
فــــــهــــــوى رصيــــــــعــــــــ ًا ل ــل ــج ــب ــن

ولـــــــيـــــــس خمـــــــلـــــــوق بــــخــــالــــد

ينظر :االميني ،بطل فخ :ص .16 -15

[ ]2لقد انتهج اهلادي العبايس (170-169هـ) سياسة ابادة جتاه العلويني عىل الرغم من قرص فرتة حكمه
اال انه انتهج سياسة القوة جتاه العلويني ،ففي عهده قتل الثائر اجلليل والشهيد املقدام احلسني بن عيل بن
احلسن املثلث بن احلسن املثنى بن احلسن املجتبى بن عيل بن ايب طالب  الذي لقب بامري مكة وفاحتها
سنة (169هـ) ،وتعد هذه الثورة من الثورات الدامية التي جت ّلت فيها الشجاعة املنسقة من حيث العقيدة،
فضحى بنفسه ،واهله ،وماله يف سبيل اعزاز دينه ،وكلمة التوحيد وتوحيد الكلمة ،وقد اثنى عليه االمام
الكاظم  بقوله( :مىض واهلل مسل ًام صاحل ًا حوام ًا قوام ًا أمر ًا باملعروف ناهي ًا عن املنكر ،وما كان يف اهل
بيته مثله)،ينظر :االميني ،بطل فخ :ص.158
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حتى إذا جاء دور الرشيد أمر بقطع السدرة ((( .ويروى عن حييى بن مغري الرازي

(((

انه عندما كان عند جرير بن عبد احلميد يف دمشق جاءه رجل من اهل العراق فسأله

عن خرب الناس يف العراق ،فأفاد بأنه ترك الرشيد ،وقد كرب قرب االمام احلسني،

وامر بقطع السدرة فقطعت ،فرفع يده قائالً :اهلل أكرب جاءنا حديث الرسول

انه قال :لعن اهلل قاطع السدرة ،وقد ذكر العالمة اجلليل السيد حمسن األمني

العاميل((( بسنده عن حممد بن أيب طالب احلسيني احلائري مؤلف كتاب (تسلية
اجلالس وزينة املجالس) :إن أمر احلديث السابق كان خمفي ًا عند الصحابة ،ومل يفهم
معناه حتى كان امر الرشيد وقطعه السدرة؟ ألن القصد من احلديث بقطع السدرة

هو تغيري معامل قرب االمام احلسني حتى ال يقف الناس عنده أثناء الزيارة.
***

ِ
يكتف الرشيد بقطع الشجرة ،وكرب قرب االمام احلسني  ،وانام قتل من أبناء االمام عيل ما
[ ] 1مل
يقارب العرشة ابرزهم كان االمام الكاظم  الذي استشهد يف السجن ،وادريس بن عبداهلل املحض،
واخيه حييى وغريهم ،للتفصيل اكثر ينظر :االصفهاين ،مقاتل الطالبيني ،ص483-463؛ الطهراين،
الذريعة :ج :4ص .284

 .2أمايل للطويس :ص .148

 .3حمسن األمني ،أعيان الشيعة :القسم األول من املجلد الرابع :ص .304
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تشييد العمارة الثانية
الطف على عهد العباسيني (العصر الذهيب) :

توىل االمني (198-193هـــ) عرش اخلالفة العباسية بعد وفاة الرشيد (ت

193هـ) ،ومل يسلك طريق ابية يف الضغط عىل العلوينيّ ،فرحل قسم منهم إىل

كربالء ،وباالخص من ابناء عبد اهلل املحض((( ،حفيد االمام احلسن بن عيل،
وابناء زيد((( ،الشهيد بن االمام عيل بن احلسني ،وبعض الصحابة ،وجاوروا

قرب االمــام احلسني حتى جــاء دور املأمون (218-198هـــــ) الــذي كان
يتظاهر بميله إىل العلويني ،فأسند والية العهد إىل االمام عيل الرضا بن موسى

الكاظم ،(((واستبدل شعار العباسيني بشعار العلويني ،وكان ذلك بعد مقتل
أخيه االمني عام (198هـ) ،وظهر بعدئذ ان األمر كان مكيدة رغبة يف كسب رضا
[ ]1عبد اهلل املــحــض ،قتل عــى يــد ايب جعفر املنصور العبايس سنة (145هـــــ) ،ينظر :الكامل يف
التاريخ:ج:5ص.529

[ ]2هو زيد بن عيل الثائر عىل دولة بني أمية زمن هشام بن عبد امللك (125-105هـ).
ينظر :ناجي حسن ،ثورة زيد.

[ ]3فريوي لنا صاحب كتاب كشف الغمة :إن املأمون كتب بخطة ،ومن إنشائه عهد لالمام الرضا بوالية
العهد ،واشهد عليه ،وكتب عليه االمام الرضا  ،فيذكر انه وصل من مشهده الرشيف احد قوامه،
ومعه العهد الذي كتبه املأمون بخط يده وبني سطوره ،ويف ظهره حمط االمام  ،وما هو مسطور ،فقبلت
مواقع أقدامه ،ويرتقب طريف من رياض كالمه ،وعددت الوقوف عليه من منن اهلل وانعامه ،ونقلته حرف ًا
حرف ًا ،وهو بخط املأمون( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،هذا كتاب كتبه عبد اهلل املأمون بن هارون الرشيد
أمري املؤمنني لعيل بن موسى بن جعفر ويل عهده ،أما بعد ،فإن اهلل اصطفى اإلسالم دينا ،واصطفى له
من عباده رس ْ
ال دالني عليه ،وهادين اليه ببرش أوهلم واخرهم ،ولصدق تاليهم ماضيهم حتى انتهت نبوة
حممد ...الخ) ،ينظر :االربيل ،الرضا واملأمون :ص .14-13
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املسلمني يف خراسان حيث كانت آنذاك مركز اخلالفة العباسية ،ولقد روى حييى
بن محيد ،وأبو عيل القامري :إن موسى بن عباس اهلاشمي قد بنى سقيفة عىل قرب

احلسني  بعد ان كشف عن القرب ورأى جسد احلسني عىل قطعة من احلصري(((،
فاختذ العلويون والصحابة املجاورون للقرب دور ًا لسكناهم يف كربالء حيث بقيت

بمأمن من االعتداء حتى جاء دور املتوكل العبايس (247-232هـــ)((( ،الذي
هدم ،وحرث قرب االمام احلسني  عام (236هـ)(((.

***

 .1اجلنات الثامنية املجلد ( 25خمطوط) للسيد باقر بن مرتىض احلسيني.
[ ]2يف الوقت الذي اخذت املدينة بالتوسع وازدادت البيوت حول املرقد فازدهرت املدينة من الناحية
العمرانية ،ولكن تغري الوضع يف عهد املتوكل العبايس (247-232هـ) الذي كانت سياسته مغايرة عام
سبقه حيث قام بمتابعة العلويني والتنكيل هبم ،حتى وصفه بعض املؤرخني بقوله( :كان شديد البغض
لعيل بن ايب طالب وألهل بيته ،وكان شديد الغيظ واحلقد عليهم ،وسوء الظن والتهمة هلم ،وكان من يبلغه
انه يتوىل علي ًا واهل بيته يأخذه باملال والدم (االصفهاين ،مقاتل الطالبيني :ص 385؛ ابن األثري ،الكامل:
ج :7ص .)55

 .3سيأيت ذكر هذه احلادثة يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب الذي سيتضمن احلوادث التارخيية التي خلدت
مدينة احلسني .
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تشييد العمارة الثالثة
استوىل املنتـرص العبايس عىل عرش اخلالفة (248-247هـ) بعد ان قتل أباه

املتوكل عام (247هـــ)((( ،فأمر ببناء وتشييد قبة عىل قرب االمام احلسني،

وفرق اخلريات عىل العلويني ،وأرجع
وركز عليها (ميالً) لريشد الناس إىل القربّ ،
هلم(فدك)((( ،وأعطاهم شيئ ًا من احلرية ،فهاجر إىل كربالء مجاعة منهم :أوالد
اإلمام موسى بن جعفر ،وعىل رأسهم إبراهيم املجاب بن حممد العابد(((،

وذرية حممد االفطس حفيد احلسني األصغر بن اإلمام السجاد ،وأوالده
عيسى بن زيد الشهيد بن عيل بن احلسني ،واستوطنوا فيها ،وبقي البناء مشيد ًا

حتى سقط عام (273هـ) عىل عهد اخلليفة املعتضد (289-279هـ).

 .1املسعودي ،مروج الذهب :ج :2ص.46

[ ]2فدك :قرية يف احلجاز بينها وبني املدينة يومان وقيل ثالثة افاءها اهلل عىل رسوله يف سنة سبع صلح ًا
وبعد فتح حصون خيرب أرسل اهلها اىل رسول اهلل ملصاحلتهم عىل النصف من ثامرهم وامواهلم فاجاهبم إىل
ذلك فهي مما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب فكانت خالصة لرسول اهلل وفيها عني فوارة ونخل كثري
وهي التي قالت فاطمة ان رسول اهلل نحلنيها ،فقال ابو بكر :اريد لذلك شهود ًا ،احلموي ،معجم
البلدان ،ج ،4ص.238

 .3اجلنات الثامنية ،ملحمد باقر بن مرتىض احلسيني (خمطوط) ورقه .25
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تشييد العمارة الرابعة
توىل تشييد بناء حرم االمام احلسني  كل من األخويني – امللقبني بجالبي

احلجارة الداعي الكبريحسن بن زيد العلوي((( ،ملك طربستان((( ،فبارش هذا
بتشييد حرم االمام احلسني  ،واختذ حوله مسجد ًا ومل يمهله األجل ألكامله،
إذ تويف عام (271هـ) ،وتوىل األمر بعده أخوه امللقب بالداعي الصغري–حممد آبن
زيد((( :الذي ملك طربستان ،وديلم ،وخراسان بعد اخية ست عـرشة سنة وسبعة
أشهر ،وأرسل املال من إيران((( ،وأنجز به تشييد قبة قرب االمام احلسني ،وبنى
حوله مسجد ًا وسور احلائر ،واستغرق انجاز هذا البناء عـرش سنوات حيث تم يف
عام (283هـ)(((.
 .1املسعودي ،مروج الذهب :ج  :4ص .68

[ ]2طربستان :وهي بلدان واسعة كثرية يشملها هذا االسم خرج من نواحيها من ال حيىص كثر ًة من أهل العلم
واألدب والفقه ،والغالب عىل هذه النواحي اجلبال فمن أعيان بلداهنا دهستان ،وجرجان ،واسرتاباد،
وآ ُمــل ،وهي قصبتها وسارية وهي مثلها وشالوس ،وهي مقاربة هلا ...وطربستان يف البالد معروفة
بامزندران غزا سعيد بن العاص طربستان يف خالفة عثامن سنة 29هـ ومعه يف غزاته احلسن واحلسني(عليهام
السالم) .ياقوت احلموي ،معجم البلدان :مج ،3ج ،6ص.244

 .3حممد بن زيد بن حممد بن إسامعيل بن احلسن بن زيد بن احلسن املثنى بن اإلمام احلسن بن عيل بن أيب
طالب ،ينظر :ابن عنبة الداودي ،عمدة الطالب :ص  83؛ حمسن األمني ،أعيان الشيعة:ج:3ص.590
[ ]4ايران :وهي بالد فارس او العجم  Iranمملكة يف جنوب غريب آسيا تقع بني االحتاد السوفيتي  -سابق ًا-
وبحر قزوين شامالً وافغانستان والباكستان رشق ًا وخليج العجم (العريب) وبحر عامن جنوب ًا والعراق
وتركيا غرب ًا وتبلغ مساحتها بحدود  1.648.195كم .2جمموعة من الباحثني :املنجد يف االعالم ،املطبعة
الكاثولكية ،ط ،9بريوت ،1978 ،ص100؛ الكيايل ،الدكتور عبد الوهاب ،زهريي ،كامل ،وأخرون:
املوسوعة السياسية ،املؤسسة العربية للدراسات والنرش ،ط ،1بريوت ،1974 ،ص.100

 .5ينظر :املسعودي ،مروج الذهب :ج :4ص68؛ ابن طاووس ،فرحة الغري :ص  60؛ حمسن العاميل،
أعيان الشيعة :القسم االول من ج :4ص306
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وقد قتل حممد بن زيد هذا يف عام (287هـ) من قبل حممد بن هارون الـرسخـيس

صاحب إسامعيل بن امحد الساماين((( ،وذلك بعد إكامله بناء احلائر بأربع سنوات،
وقد بقي هذا البناء قائ ًام حتى عام (369هـ).

تشييد العمارة اخلامسة
شيد حرم احلسني  فناخـرسو امللقب بعضد الدوله بن أيب احلسن عيل بن أيب
شجاع البوهيي الديلمي((( ،ويرتفع نسبه من واحد فواحد من ملوك الفرس حتى
يتصل بيهوذا بن يعقوب بن اخلليل ابراهيم ،وهم غريالديلم الذين سكنوا
ديار ديلم ،فسموا بالديلم نسبه إليها ،وبنى حوله أروقه متناسقة ،وشيد عىل القرب
قبة عىل شكل دائري ،وأختذ حوله مسجد ًا ،وبنى بجانبه دور ًا للسكنى ،ووسع
احلائر حتى جعل مساحته املحيطية ( )2400قدم تقريب ًا((( ،وكسى الصندوق
املوجود عىل القرب باخلشب الساج ،ووضع عليه الديباج والطنافس احلريريه ،وأنار
القرب بالقناديل املذهبة ،وأوقف له موقوفات كثرية ،وشق قناة إلرواء كربالء(((،
[ ]1أمحد الساماين :أمحد بن إسامعيل بن أمحد أبو نرص الساماين أبو نرص (ت301هـ913/م) من امراء بني
سامان وكانوا حكام ما وراء النهر وعاصمتهم بخارى يتوارثون اإلمارة بعهد من بني العباس توىل سنة
(295هـــ907/م) بعد وفاة ابيه وجاءه عهد املكتفي العبايس باالمارة (295-289هـــ907-901/م)
وكان طموح ًا عايل اهلمة زحف يف جيش من بخارى فأجتاز الري وهراة واستوىل عىل سجستان سنة
(298هـ910/م) وكانت عادته ان يضع أسد ًا عىل باب خيمته اذا بات يف خارج املدينة وفاته ذلك ليلة
فدخل بعض غلامنه فذبحوه عىل رسيره ومحل إىل بخارى فدفن فيها ولقب بالشهيد ،زيادة يف االطالع
راجع النرشخي ،تاريخ بخارى،ص.240-239
[ ]2نزهة احلرمني ،ص ،34الطبعة الثانية ،كربالء .1965

 .3نزهه القلوب :حلمد اهلل امحد املستويف القزويني من ساللة احلر بن يزيد الرياحي التميمي.

 .4ومن املرجح ان اثار هذه القناة موجودة حتى االن ،وهي :جتري يف األريض املحاذية للضفة الغربية=
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ومن فيها ،وتربع بعـرشة أالف درمه ًا ،فأصاب كل واحد من العلويني املجاورين
( )32درمه ًا ،وفرق عىل أهل احلائر مائة ألف رطل من التمر والدقيق ،ومخسامئة
مجادى األو ٰىل عام
قطعة من الثياب ،وأعطى الناظر عليهم ألف درمه ًا ،ويف شهر
ٰ
(371هـ) ،أكمل هذا البناء .وذكر الطويس يف فرحة الغري بسنده عن حييى بن
عليان اخلازن بمشهد الغري :إنّه وجد ذلك عىل غالف كتاب بخط الشيخ أيب
عبد اهلل بن حممد بن الـرسي املعروف بابن الربيس :إن فناخـرسو عضد الدولة
قام بتشييد حرم االمام احلسني عام (369هـ) ،وأنجز بناءه يف عام (371هـ)،
واستغرق ذلك ثالث سنني(((.
وذكر اخلواجة محيد الدين مريا خواند يف تارخيه((( ان عضد الدولة (ت372هـ)
عثر عىل كنوز مملوءة بالذهب والفضة رصفها عىل تعمري املشهدين مشهد الغري
يف النجف ،واحلائري يف كربالء ،واستغرق البناء ثالث سنني حيث بدء هبام يف عام
(369هـ) ،وأنجزا يف عام (371هـ) ،ودفن بمشهد الغري يف النجف.
= جلدول احلسينية ،وقد برز قسم منها يف هنري أيب سلامن الديب خيرتق أرايض أيب سلامن وأرايض اجلعيفنية
الواقعة بالقرب من خان العطييش ،وعند الكشف عىل القسم املذكور من هذه القناة ظهر اهنا مسقفة بعقادة
قرب ممر منها اربعة أمتار ،ومما يلفت النظر نق ً
ال عن مصادر يوثق هبا :ان هذه القناة كانت متر بمدينة كربالء
حتى تصل إىل مدخل باب الصحن الصغري خمرتقة الشارع رقم ( )75حالي ًا ،وكانت قد اختذت عىل عهد
العثامنيني مبزالً للمياه القذرة حلامم يعرف بحامم املالح ،ويرجع تاريخ بنائه إىل القرن العارش اهلجري ،وقد
دفنت هذه القناة من جراء تبليط الشوارع يف األيام األخرية ،وعسى ان يكشف لنا بعض من هيمهم األمر
ما خفي من أمر هذه القناة.
[ ]1يذكر ابن االثري عضد الدولة واصفا اعامله العمرانية واالصالحية بقوله( :وال ننكر أعامله العظيمة ومآثره
االسالمية اجلليلة فقد بالغ يف تشييد االبنية حول املشهد يف احلائر ،فجدد تعمري القبة ،وشيد االروقة من
حوله وبالغ يف تزيينها وزين الرضيح بالساج والديباج ،وعمر البيوت واالسواق من حول احلائر ،وعصم
مدينة كربالء باالسوار العالية فجعلها كحصن منيع ( ينظر :حوادث سنة 371هـ).

 .2روضة الصفاء (بالفارسية) للخواجة محيد الدين حممد بن السيد خوارزم شاه البلخي الذي تويف يف القرن
التاسع اهلجري ،ينظر :عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني إحتاللني :ج :2ص.18
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بناء الرواق الغربي
كان عمران بن شاهني((( ،صياد ًا ،وقاطع طرق ،واستفحل امره ،فتوىل إمارة
البطائح قرب واسط ،وجرى بين ُه وبني معز الدولة البوهيي قتال أغرقت عىل
أثره ضياع عمران يف البطائح فالذ بالفرار إىل الغري((( ،ورأى اإلمام عيل بن أيب
طالب  يف الرؤيا خماطب ًا اياه( :ال ختف سيأيت فناخـرسو إىل هنا فلذ به وسيفرج
عنك) ،فأخذ عىل نفسه من ساعته أن يشيد مسجد ًا ورواق ًا يف الغري واحلائر اذا
تم له ذلك ،واختفى يف مشهد الغري حتى قدوم عضد الدولة البوهيي إىل النجف،
فرأى شخص ًا واقف ًا بجوار جدار مشهد الغري وسأله عن اسمه ،فاخربه عمران
بن شاهني عن الرؤيا ،ونادى فناخـرسو باسمه ،فاندهش عضد الدولة من معرفته
حقيقة األمر ،وأفرج عنه وأواله يف عام (369هـ) إمارة البطائح ،وقام من ساعته
ببناء الرواق واملسجد يف الغري ،ومثلهام يف احلائر بكربالء ،وسمي الرواق (رواق
ابن شاهني) ،وبنى يف جواره مسجد ًا ،ويقع رواق ابن شاهني يف اجلانب الغريب من
حرم االمام احلسني ،ويعرف اليوم برواق السيد إبراهيم املجاب اجلد األعىل
لسادات آل فائز (آل طعمه) ،وبقي هذا املسجد حتى قدوم السالطني الصفوية،
فحصلوا عىل فتوى بإضافة املسجد إىل الصحن احلائري((( ،ومل يزل قسم من هذا
[ ] 1عمران بن شاهني هو امري االمارة البطائحية ومؤسسها ،وكان بينه وبني عضد الدولة خالف ،فهرب إىل
البطائح ،وأحتمى باالحام ،فجهز له معز الدولة جيش ًا إال أن عمران متكن من هزيمته ،ونشب بني معز
الدولة وعمران معارك اهنيت بالصلح عىل ان يكون امري البطائحية ،وبقى عمران مدة اربعني سنة حتى
وفاته سنة (369هـ) الديلمي ،ارشاد القلوب :ص .438
 .2الكامل ،ابن األثري :مج  :7ص .283
 .3سالسل الذهب (خمطوط) للعالمة املعارص السيد حممد صادق آل بحر العلوم.
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املسجد موجود ًا حتى يومنا هذا ،ويستعمل كمخزن ملفروشات احلرضة احلسينية،
ويقع خلف االيوان املعروف اليوم بااليوان النارصي((( ،ويظهر ان القايض رشف
الدين السائح ابن بطوطة الطنجي((( شاهد مسجد ابن شاهني فثبته يف رحلته عام
(726هـ) ،وهو العام الذي زار فيه كربالء ،ويعد هذا املسجد من االثار التارخيية
العظيمة يف ذلك العهد.
إحرتاق بناء حرم االمام احلسني (عليه السالم):

احرتقت العامرة التي شيدها عضد الدولة يف شوال من عام (407هـــ) من
جراء شمعتني كبريتني سقطتا عىل املفروشات ليالً ،فالتهمت النار القبة ،وتعدهتا
إىل األروقة ،ومل يسلم من البناء سوى السور وشئ من احلرم واملسجد الذي بناه
عمران بن شاهني((( .

 .1سمي هذا اإليوان بإيوان النارصي نسبة إىل بانيه نارص الدين شاه القاجاري عام (1283هـ) الذي مل يوفق
إىل إكامل بنائه يف حينه ،فطلب إليه البالط العثامين اكامله ،وبالنظر إىل اخلالفات السياسية بينهام يومذاك مل
يعر الشاه ذلك اذن ًا صاغية ،فأمر السلطان عبد احلميد العثامين هبدم بناء اإليوان ،وإعادة تشييده عىل نفقته
اخلاصة من جديد كام يظهر ذلك من التاريخ املثبت عىل اجلدار األمامي هلذا اإليوان (1309هـ) فسمي
باإليوان احلميدي.
[ ]2ابن بطوطة :حممد ابن عبد اهلل ابن حممد ابن ابراهيم اللوايت الطنجي ابو عبد اهلل رحالة ومؤرخ ولد ونشأ
يف طنجة يف املغرب األقىص وخرج منها سنة 725هـ1354/م فطاف بالد املغرب ومرص والشام والعراق
وفارس واليمن والبحرين وتركستان وما وراء النهر وبعض اهلند والصني وجاوه وبالد الترت وأواسط
افريقية مات يف مراكش سنة (779هـ1377/م) سمى رحلته (حتف النظار يف غرائب االمصار وعجائب
االسفار) واستغرقت 27سنة ،الزكيل ،االعالم،ج ،6ص.235

 .3ينظر :ابن االثري ،الكامل :مج :9ص110؛ ابن اجلوزي ،املنتظم :مج :7ص.282
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تشييد العمارة السادسة
توىل احلسن بن الفضل بن سهالن املعروف بأيب حممد (الــرام هرمزي) احد

وزراء سلطان الدولة البوهيي ،بتجديد بناء احلائر الرشيف (412هـ) ،فشيد قبة عىل

قرب االمام احلسني ،وأصلح ورمم ما أفسده احلريق وسور مدينة كربالء ،فكان
السور الثاين هلا ،وقد جاء يف تاريخ (املنتظم) البن اجلوزي :إن هذا البناء يعود
إىل عام (403هـ) ،وان احلسن بن الفضل بن سهالن قد قتل يف عام (412هـ)،
ويرجح عىل األغلب املبارشة هبذا البناء يف احلائر بعد حادثة األحراق مبارشة حيث

أكمل يف عام (412هـ) ،وكان ذلك قبل قتل احلسن املذكور بسنتني ،وقد نوه ابن
إدريس يف كتابه (املورايث يف الرسائر) عن وجود هذا السور عند زيارة كربالء يف

عام (.((()588

وقد توىل مؤيد الدين حممد بن عبد الكريم القمي األصل واملولد ،والبغدادي

النشأة والوفاة – الذي يرجع نسبه إىل املقداد بن األسود صاحب اإلمام عيل بن أيب

طالب  - ترميم قبة حرم االمام احلسني يف عام (620هـ) ،وأصلح من

بناء احلائر ما أفسدته األيام ،وأكسى جدران حرم الروضة واألروقة األربعة املحيطة
به بخشب الساج ،ووضع صندوق ًا عىل القرب من اخلشب نفسه ،وزينه بالديباج
والطنافس احلريرية ،ووزع اخلريات الكثرية عىل العلويني املجاورين للحائر((( .وقد

أكد أبن بطوطة يف رحلته وجود هذه العامرة عام (726هـ) ،وباإلضافة إىل ذلك
 .1حمسن االمني ،اعيان الشيعة :القسم االول من ج :4ص. 306
 .2حممد الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص .41
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فقد أعاد مؤيد الدين تشييد روضة الكاظمني بعد أن شب احلريق فيها ،وكان عامل ًا
فاض ً
ال عارف ًا بإصالحات الدواوين خبري ًا باألمور احلسابية آية يف الفنون واآلداب

بصري ًا بأمور امللك ،وقد توىل الوزارة عىل عهد اخلليفة النارص لدين اهلل العبايس

(622-575هـ) ،وبقي يف دستها حتى أيام املستنرص العبايس (640-623هـ)،
ثم ُعزل وأعيد إىل الوزارة ثانية يف أيام املستعصم العبايس (656-640هـ) آخر

خلفاء العباسني يف العراق(((.

[ ]1الفخري البن طباطبا الطقطقي ،ص ،326الذي يعترب اخلليفة النارص لدين اهلل العبايس عىل مذهب
األمامية ،وعند مراجعتنا لكتاب الفخري يف اآلداب السلطانية نجد ان املرحوم الباحث قد اشتبه علية نقل
املعلومة التارخيية ،ونظر ًا لتشابه اسامء الوزراء اذ ان هناك ثالث وزراء باسم (مؤيد الدين) وهم:

االول :مؤيد الدين ايب املظفر حممد بن امحد بن القصاب ،توىل الوزارة زمن خالفة النارص العبايس ملدة
سنتني من سنة(590هـ) اىل سنة (592هـ).
الثاين :هو مؤيد الدين حممد بن عبد اهلل القمي ،توىل الوزارة زمن خالفة النارص العبايس ملدة اربعة وعرشون
سنة من سنة (606هـ) اىل سنة(630هـ).
الثالث :هو مؤيد الدين ايب طالب حممد بن امحد بن العلقمي ،توىل الوزارة زمن خالفة املستعصم ،توىل
الوزارة ملدة اربعة عرش سنة من سنة (642هـ) اىل سنة (656هـ).

ومن خالل التاريخ الذي اوردة املؤلف نجد وزارة مؤيد الدين القمي وليس كام اوردة املؤلف البن
العلقمي ،وبام ان وفاة مؤيد الدين املقدادي القمي سنة (629هـ) ،فيكون املؤلف املرحوم الكليدار قد وقع
باشتباه عندما ذكر ان ابن القمي عزل واعيد اىل الوزارة ثانية يف ايام املستعصم العبايس ،وان وزير املستعصم
والذي هو اخر خلفاء العباسيني والذي انتهت بحكمة الدولة العباسية هو مؤيد الدين ابن العلقمي وعلية
وجب التنويه كام هو واضح انف ًا ،للتفصيل اكثر ينظر :ابن الطقطقا :ص 328-324وص.337
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تشييد العمارة السابعة
شيدت العامرة السابعة من قبل السلطان معز الدين أويس((( بن الشيخ حسن

اجلالئري بن حسني بن ابليغا بن سبط أرغون بن اليغابن هوالكوخان ،والذي

توىل يف عام (757هـ) سلطنة العراق بعد أخيه السلطان حسني الصغري ،وبنى حرم
االمام احلسني ،واقام عليه قبة عىل شكل نصف دائرة ُماطة بأروقة كام هو عليه
احلال اليوم ،وقد بارش بالعمل يف عام (767هـ) ،وذلك مثبت ًا عىل إحدى الدعائم
فيام ييل الرأس يف الروضة احلسينية يف املحل املسمى اليوم بـ(نخلة مريم)(((.

وقد ورد ذكر ذلك التاريخ يف مذكرة حممد بن سليامن بن زوير السليامين التي

وضعها قبل غزو الوهابيني لكربالء ،وقبل سقوط اجلــدار املذكور ،وتالشى
التاريخ منه ،ومما يؤيد تشييد البناء يف التاريخ املذكور من قبل السلطان أويس

ظهور كتائب مماثلة بعمق ستني سنتمرت يف اجلدران املقابلة هلذا املكان حتت اجلدار
اخلارجي أثناء التعمريات التي أجريت يف الروضة يف عام (1366هـ–1947م).
ويظهر أن ذلك اجلدار كان قد أصيب باخللل ،فشد أزره بجدار آخر بنفس السمك

عام (1259هـ) ،وقد نقل عن مصدر يوثق به بأنه وجدت كلمة (أويس ابن) حتت
الكتائب املذكورة.

تويف السلطان أويس اجلالئري عام (774هـ) ،ومل يمهله األجل لتكملة البناء

يف الروضة احلسينية ،فتوىل من بعده السلطان أمحد بن أويس اجلالئري إكامل البناء
 .1حممد باقر احلسيني ،اجلنات الثامنية :ورقه ( 25خمطوط) باللغة الفارسية.
 .2املحل الذي قتل – ذبح -فيه احلسني .

51

مدينة احلسني (اجلزء األول)

عىل عهده ،وزخرف الروضة واألروقة بالفسيفساء((( من القاشاين املعرق ،وبنى
الروضة يف عام (786هـ) ،واملأذنتني املوجودتني اآلن ،وزخرفهام بالقاشاين ذي

اللون االصفر الذهبي ،وأرخ بناءها بكلمتي (دوستون زرين)(((.

وقد بقيت هاتان املأذنتان حتى عام (1356هـ) حيث مالت املأذنة الغربية منها،

فتربع السلطان طاهر سيف الدين الداعية االسامعييل (الداودي) ،وأمر هبدمها،
وتشييد مأذنة أخرى بمحلها عىل نفقته اخلاصة ،وعند حفر أسس هذه املأذنة وجد

أن أساسها األصيل مبني بالصاروج((( فتعذر الوصول إىل القعر ملتانة البناء القديم،
وتم تشييد البناء احلايل للمأذنة عىل األسس القديمة.

وقد اهتم حممد امني زكي – وزير املواصالت واإلشغال يومذاك – باخلطر
الذي كان هيدد هذه املأذنة ،فكشف بنفسه عليها ،وأرشف شخصي ًا عىل تقوية
أسسها ،وكان من املالحظات التي أبداها يف هذا الصدد صب ُأسس كونكريتية
[ ]1الفسفساء :فسيفساء او موزاييك مكعبات صغرية من الزجاج او احلجر تثبت بعضها اىل جانب بعض
فوق اجلص أو االسمنت بحيث تشكل رسوم ًا معينة وكان لالغريق ثم الرومان شهرة خاصة يف رسم
االشكال بالفسيفساء سواء عىل االرضيات او اجلدران ،ثم اتسع نطاق استعامله يف الفن البيزنطي ،وابدع ما
وصل الينا يف العرص االسالمي فسيفساء قبة الصخرة ،وقوامها فروع نباتية وزهور واشجار النخيل وعامئر
وجسور .ومن امثلتها فسيفساء املسجد االموي بدمشق وفسيفساء حمراب مسجد قرطبة 961م وفسيفساء
حمراب قبة الصالح نجم الدين بالقاهرة 1250م .وهناك نوع آخر من الفسيفساء الرخامية ازدهرت يف
عرص املامليك زينت هبا املحاريب والوزرات واحواض النافورات واالرضيات .املوسوعة العربية املسرية
بارشاف حممد شفيق غربال ،ط ،1دار القلم ومؤسسة فرانكلني للطباعة والنرش ،الدار القومية للطباعة
والنرش ،القاهرة ،مطبعة مرص 1965م ،ص .1301
 .2دوستون زرين :كلمتان فارسيتان بمعنى :مأذنتني ذهبيتني ،وتعربان عن تاريخ بناء املأذنتني يف عام (786
هـ) يقابلها يف اللغة العربية :طالها ذهب.
ارو ُج :وهي النّوره و اخال ُطها التي ت ُّص ُج هبا الن ُّزل ،ينظر :لسان العرب :ج :8ص. 220
الص ُ
[َّ ] 3
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مسلحة إىل مسافات بعيدة عن ُأسس املأذنة مما شمل املحل املعروف بمذبح االمام

احلسني ،حيث دفنت أرضه بالكونكريت املسلح بمقدار ثالثة امتار ،فاجري
ٌ
احتفال رائع توىل فيه امحد زكي اخلياط مترصف لواء كربالء انذاك،
هبذه املناسبة
ووضع احلجر األساس للبناء.

أما املأذنة الرشقية فبقيت عىل حاهلا حتى اليوم (1366هـ) ،وكان السلطان

امحد اجلالئري قد شيد يف حينه البهو األمامي للروضة ،وهو الذي يعرف بـ(إيوان

الذهب) ،كام شيد مسجد الصحن وحول الصحن حول الروضة عىل شكل مربع.
(((

تشييد مأذنة العبد

توىل اخلواجة مرجان أمني الدين بن عبد اهلل بن عبد الرمحن أوجلايتو((( بناء

املأذنة املعروفة بمأذنة (العبد) يف عام (767هـ) ،وزينها بالقاشاين املمرق ،وبنى
خلفها يف اجلانب الرشقي من الصحن مسجد ًا يقع بني باب قايض احلاجات وباب

الصحن الصغري ،وكان يعلو عن مستوى ارض الصحن بمقدار مرتين ،وقد بقي
حتى عام (1283هـ) حيث أدمج بالصحن املحيط بالروضة احلسينية .وقد أوقف
اخلواجة مرجان للروضة واملسجد احلائري كثريأ من املوقوفات يف كربالء ،وعني
التمر ،و الرحالية ،وبغداد(((.

وكان مرجان والي ًا عىل بغداد من قبل السلطان أويس األبلكاين يف عام (765هـ)،
 .1ينظر :حممد باقر احلسيني ،اجلنات الثامنية :مج  25؛ حممد الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف:ص.41
 .2أوليجايت :تعربيها بالعربية (أبو سعيد).
 .3جاء ذكر قسم من موقوفاته للحرضة احلائرية يف وقفيه نقيب النقباء السيد سلطان كامل الدين من آل زحيك
وتاريخ الوقفية يرجع إىل عام (967هـ).
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فشق عصا الطاعة عليه ،مما اضطر السلطان إىل توجيه محلة من تربيز إلخضاعه،
فحورصت بغداد ،وفر مرجان إىل كربالء ،والذ بقرب االمام احلسني ،وتوىل
عندئذ بناء املأذنة آنفة الذكر ،فكانت خري شفيع له عند السلطان ُأويس الذي عفا
عنه وأواله والية بغداد ثانية بعد وفاة واليها السابق خوارزم شاه.
وكان مرجان حسن السرية قرب إليه العلامء والفضالء ،وحبس الكثري من
األطيان والعقار للجامع الذي شيده يف بغداد ،وهو الذي يعرف اليوم بجامع
مرجان.
ويف عام (982هـ) أمر الشاه طهامسب((( الصفوي برتميم مأذنة العبد ،وأرخ
ذلك بكلمة (أنكشت يار)(((.
ويف عام (1308هـ) أوعز البالط العثامين بتصليح رأس هذه املأذنة عىل أثر
اهندامه.
ويف عام (1357هـ) أمر ياسني اهلاشمي– رئيس وزراء العراق يومذاك– هبدم
هذه املأذنة بحجة استالم مديرية األوقاف العام تقارير تنبئ باحتامل سقوطها
إذا مل يتدارك أمرها باإلصالح ،وقد قوبل أمر اهلدم باالعرتاض ،واهتم البعض
ياسني اهلاشمي بإنه إنام عمد إىل ذلك لكي يوفر ملديرية األوقاف املبالغ الكثرية
التي تدخل ميزانيتها من بدالت إجيار العقار ،واملسقفات العديدة التي أوقفها
مرجان يف بغداد هلذه املأذنة والروضة احلائرية .وعثر أثناء هدمها عىل بعض
النقود النحاسية القديمة التي ترجع تارخيها إىل عهد السلطان أويس ،وايل شاه
طهامسب الصفوي ،فأودعت بدار االثار القديمة يف بغداد ،وتوجد خلف هذه
 .1مرتىض نضمي زاده ،كلشن خلفاء :ص. 18
 .2أنكشت يار :كلمتان فارسيتان تعريبها :خنرص املحب .
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املأذنة ويف جنوهبا الرشقي مأذنتان تقعان عند مدخل باب الصحن الصغري((( ،ويف
بناية مقربة آل بويه ألهنام ُشيدتا يف املقربة اخلاصة هبم ،وقد اكتشفت هذه املقربة يف
عام (1292هـ) عندما أراد املرحوم السيد مهدي الصايف بناء مقربة لعائلته عند
مدخل باب الصحن املعروف اليوم باسم (باب الصايف) ،وكان هذا السيد قد ابتاع
دار ًا من الدور املجاورة وأحلقها بالصحن الصغري ،وعند حفر أسس هذه املقربة
عثر عىل نفق يؤدي إىل عدة قبور ظهر من الكتابات التي وجدت عليها أهنا تعود
إىل سالطني آل بويه ،اال إننا بالرغم مما بذلناه من جهد مل نتمكن من معرفة اسامء
هؤالء السالطني ،واملرجح عند البعض :إن هذه القبور تضم رفاة سيف الدولة،
وصمصام الدولة ،وركن الدولة.
بينام يقول آخرون :إن هذا املكان اليضم إال رفاة امرأة وطفل من أرسة آل بويه

مل يعرف إساممها بعد .

هدايا من السلطان نظام شاه :

ويف عام (957هـــ) تربع السلطان نظام شاه سلطان مملكة الدكن احدى
مقاطعات اهلند بارسال قطع كثرية من الطنافس((( احلريرية ،واملجوهرات الثمينة،
 .1تقع هاتان املأذنتان يف اجلهة الشاملية ضمن املقربتني العائدتني إىل كل من املرحوم العالمة السيد إبراهيم
املوسوي القزويني احلائري ،والعالمة املرحوم السيد حممد مهدي بن السيد مري عيل الطباطبائي ،وقد
أنشئت املقربتان عىل عهد نجيب باشا يف عام (1262هـ) كام ظهر هذا التاريخ حتت الكتائب املوجودة يف
مدخليها
[ ]2الطنافس :بكرس الطاء وفتح الطاء :هي الرقعة الكثرية احلشو مجعها طانفس (ابن سيدة ،املخصص :ج:2
ص ،)620اما اصطالح ًا فهي نسيج يتألف من الرقعة واحلملة ،اما الرقعة فهي النسيج التحتاين ،وتصنع
من القطن وخيوط الكتان ،وتتألف من السدا واللحمة ،ومتثل السدا واللحمة والوبر :هو الصوف =
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وكمية من االواين الذهبية ،والقناديل للروضة احلسينية ،وأعطى السدنة املستحقني
من العلويني هدايا كثرية ،ويف العام نفسه نقل جثامن طاهر شاه إىل كربالء ،ودفن
يف الروضة احلسينية ،وأرسل مع اجلثامن كثري ًأ من اهلدايا الثمينة ،والسيوف املذهبة
للروضة املقدسة ومنذ ذلك التاريخ حتى اليوم أخذ أمراء اهلند وملوكها يرسلون
اهلدايا والتحف النادرة الكثرية إىل الروضة احلسينية املقدسة(((.
زيارة الشاه الصفوي :

زار الشاه إسامعيل الصفوي ،مؤسس الدولة الصفوية يف إيران وحفيد الشيخ
صفي الدين–من ساللة احلمزة ابن اإلمام موسى بن جعفر –مرقد جده
اإلمام احلسني  يف كربالء عام (920هـ)((( ،وأمر بصنع صندوق من اخلاتم
لوضعه عىل القرب ،وأوقف للروضة اثني عرش قندي ً
ال من الذهب اخلالص ،وفرش
أروقتها بأنواع من السجاد الفاخر القيم.

= بنسبته الطبيعة يف حني ان الطنافس احلريرية ،فهي نوع من أنواع الطنافس اإليرانية ،وتتكون من
احلرير ،وحمالت بخيوط الذهب والفضة ،وغلب عليها اسم الطنافس البولندية كانت تصنع لطبقة خاصة
من احلكام ،وهتدى إىل حكام الدول األخرى ،واكثرهم شهرة هو :االصفهاين ،ينظر :فنون االسالم:
ص414؛ عطا اهلل حسني ،الطنافس يف خزائن العتبتني املقدستني :ص. 8-7
 .1كتاب سامحة السيد عىل خان املسمى (عراق و إيران).
 .2عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني إحتاللني :ج  :3ص .316
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زيارة الشاه عباس الصفوي((( :

زار الشاه عباس الكبري حفيد الشاه إسامعيل الصفوي كربالء عام (1032هـ)،
ووضع شباك ًا من النحاس حول الرضيح((( ،واقام قبه حلرم اإلمام احلسني

بالقاشاين البديع ،وزخرفها من الداخل بالفسيفساء ،ووزع خريات كثرية للسدنة.
زيارة السلطان مراد الثالث العثماني :

يف سنة (984هـ) قدم إىل زيارة كربالء السلطان مراد الثالث العثامين ،وأمر

بتجديد بناء احلرم احلسيني وقبته املنورة ،وقد أرخ ذلك أحد الشعراء األتراك

املشهورين أبيات مطلعها(((:

متــــوده خــدمــت شــــاه شــهــيــدان

بــحــمــد اهلل كـــه أزغــــــون إهلــي

الصندوق اخلامتي :

يف عام (1156هـ)((( أمرت زوجة نادر شاه ،وكريمة السلطان حسني الصفوي

املدعوه (رضية سلطان بيكم) بتعمري الروضة املقدسة وزخرفتها بالفسيفساء،
 .1أربعة قرون من تاريخ العراق :ترمجة األستاذ جعفر اخلياط :ص .62
 .2كان هذا الرضيح الفوالذي موجود ًا عىل القرب اىل عام (1357هـ) حيث رفع ونصب بمحله صندوق من
الزجاج.

 .3مرتىض نظمي زادة ،كلشن خلفاء :ص .208
 .4إن هذا التاريخ منقوش عىل الصندوق مع بعض اآليات القرآنية املثبتة يف جوانبه ،وهو موجود اآلن داخل
الرضيح.
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وأنفقت عىل ذلك مبالغ ال حتىص ،وجاءت للروضة بستائر حريرية ،وطنافس،

وثريا ذهبية ،وأمرت بصنع صندوق من اخلاتم ،وقد بقي هذا الصندوق إىل ان

وقعت حادثة الوهابيني ،فخدش وأكيس باخلشب املغطى بطبقات من النحاس،
ورفع بستائر حريرية حتى عام (1357هـ) حيث أزيل اخلشب عنه ،وظهر كام هو

عليه اآلن.

إكساء القبة بالذهب

(((

ويف عام (1206هـــ) أمر الشاه حممد املعروف بـ (أغا حممد أخته) بن حممد

حسني بن فتح عيل خان مؤسس الدولة القاجارية((( يف إيران بتذهيب القبة احلسينية

املنورة ،فأكسيت بالذهب يف عام (1211هـ).
***

 .1منتخب التواريخ ،حممد هاشم اخلراساين.
[ ]2العهد القاجاري :ساللة حكمت ايران من 1786م اىل 1925م اسسها اغا حممد خان واعقبه عدد من
امللوك آخرهم امحد شاه (1909م 1925 -م) ،وكان اجلنرال رضا هبلوي قد استوىل عىل احلكم سنة
1922م وانتخب ملنصب الشاه عام 1925م وبدأ حكم عائلة جديدة يف ايران .جمموعة من الباحثني:
املنجد يف االعالم ،ص.540
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شباك الروضة احلسينية
ويف عام (1232هـ) أمر فتح عيل شاه القاجاري ابن أخ الشاه حممد املار ذكره

بصنع شباك من الفضة ،ونصب ُه فوق الرضيح النحايس الذي قدمه الشاه الصفوي،
والذي ذكرنا وصفه ،وتوىل اكساء الصندوق اخلامتي باخلشب الساج وبنى كذلك

قبة بالقاشاين((( لروضة أيب الفضل العباس بن أمري املؤمنني عيل ابن أيب طالب،

وقد كان ذلك هبمة املرحوم الشيخ جعفر كاشف الغطاء(((.
***

[ ]1قاشاين :نسبة اىل قاشان مدينة قرب اصفهان تصنع فيها الغضائر (اخلزف املطيل) الرقيقة املسامت كايش
كباري ،الذي يعترب يف البالد االخرى من اخلزف الصيني ...غري ان قاشاين يطلق بصورة خاصة عىل قرميد
او بالط من اخلزف املطيل بامليناء بالوان خمتلفة .دوزي ،رينهارت ،تكملة املعاجم العربية ،ط ،1ترمجة
د .حممد سليم النعيمي ،مراجعة مجال اخلياط ،بغداد ،مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 1997م ،ج،8
ص.157

 .2حممد الساموي ،جمايل اللطف بارض الطف :ص.43
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شبّاك الروضة العباسية
أمر السلطان حممد شاه بن عباس مريزا بن فتح عيل شاه القاجاري يف عام

(1236هـــ) بصنع ش ّباك من الفضة((( ،الـرضيح اإلمام العباس بن عيل بن أيب

طالب وهو موجود حتى اآلن(((.

ويف عام (1295هـــ) قام السلطان حممد عيل شاه بن السلطان واجــد عيل

شاه سلطان مملكة أودة يف اهلند بتعمري الروضة احلسينية ،وبتزيني البهو االمامي
هلا بالذهب ،وأكسى الباب القبيل املذكور بالفضة ،ودون تاريخ تلك السنة عىل
الباب املذكور باإلضافة إىل العبارة اآلتية( :هو اهلل املوفق املستعان قد أمر بصنع

هذه الباب املغفور له برمحته امللك املنان ،وبأثامن تذهيب االيوان ،وبحفر احلسينية،

وبناء قناطرها التي هي معرب أهل اجلنان ،وتعمري بقعة قدوة الناس موالنا وسيدنا

أيب الفضل العباس السلطان ابن السلطان ،واخلاقان أبن اخلاقان األكرم حممد عيل

الشاه تغمده الرمحن بغفرانه وسكن بحبوحة جنانه)(((.

ويف السنة نفسها توىل املرحوم السيد حممد مهدي الشهرستاين املوسوي

اإلرشاف عىل تعمريات الروضة احلسينية ،وبنى يف داخلها ويف اجلهة الغربية منها

جدران امام اجلدران السابقة ،وحما معامل الكتابة التي كانت موجودة يف املحل الذي
 .1رفع هذا الش ّباك الفيض سنة (1965م 1386 /هـ) ،ونصب حمله الشباك املوجود اآلن ،وذلك بسعي
املغفور له املرجع الديني السيد حمسن احلكيم ،ألن الش ّباك القديم كان ضيق ًا.
 .2ينظر :حممد الساموي ،جمايل اللطف بارض الطف :ص .43

[ ]3قربة عند باب الزينبية يف مقربة السيد ىصالح بن السيد سليامن آل طعمة وكان قد صاحبه لزيارة السلطان
عبد احلميد خان .1312
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مر ذكرها ،تلك الكتابة توضح قيام السلطان أويس
توجد فيه (نخلة مريم) التي ّ
اجلالئري ببناء الروضة ،وكتب بمحلها بعض األدعية وتأريخ ذلك مذكور االن

يف أسفلها ،وبذا يكون السيد املشار اليه يف ترصفاته هذه قد أساء إىل الفن املعامري
اهلنديس للروضة.

تشييد الطابق العلوي يف الصحن احلائري
توىل بعض الوجوه من اإليرانيني تشييد الطابق العلوي يف الصحن املحيط
ِ
بالروضة احلسينية
وتزيينه بالقاشاين ،ومما يؤيد ذلك الكتابات التي وجدت حتت
الكتائب يف اجلهتني اجلنوبية والرشقية من الصحن والتي يعود تأرخيها اىل عام
(1279هـ).

توسيع الصحن وفرشه بالرخام
قدم كربالء يف عام (1283هـــ) الشيخ عبد احلسني الطهراين امللقب بشيخ
العراقني موفد ًا من قبل امللك نارص الدين شاه القاجاري ،وابتاع عىل حساب الشاه
حوايل ثامنني دار ًا احلقها مجيعها بالصحن من اجلهة الغربية واجلنوبية ،وقام كذلك

بتوسيع اجلهتني الغربية والشاملية من صحن أيب الفضل العباس ،وفرشهام
بالرخام اليزدي األبيض الذي ُجلب خصيص ًا من إيران هلذه الغاية ،وبذلك تم

توسيع ستة أمتار من الصحنني عرض ًا((( ،وقد تويف هذا الشيخ يف الكاظمية عام
(1285هـ) – قبل أن يتم تعمريات الروضة الكاظمية – ونقل رفاته إىل كربالء،
ودفن يف املقربة التي خصصت له عند الباب املسامة بباب السلطانية.

 .1مذكرات احلائري االسدي.
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شبابيك قبة الروضة احلسينية
قام خازن الروضة احلسينية السيد جواد بن السيد حسن آل طعمه علم الدين

يف عام (1297هـــ) بفتح شبابيك يف قاعدة القبة عىل نفقته اخلاصة بغية هتوية
الروضة ،فجوبه عمله هذا بمعارضة من البعض بدعوى :إن هذه الشبابيك سببت
إحداث شقوق كانت موجودة آنذاك يف جدران الروضة ،واهتمت احلكومة يف
بغداد باألمر ،فأرسلت بعض املهندسني الجراء الكشف عىل تلك الشقوق فظهر

هلؤالء املهندسني بطالن تلك الدعوى.

وتويف اخلازن السيد جواد آل طعمه يف عام (1309هـــ) ،ودفن بالقرب من

رضيح حبيب بن مظاهر األسدي ،يف املحل الذي يعرف بـ (كشكخونه).
***
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تشييد خمازن املياه يف الروضة احلسينية
أمرت والده السلطان عبد احلميد العثامين يف عام (1282هـ) بتشييد خزان

لرشب املاء يف الركن اجلنويب الـرشقي لصحن الروضة ،وأودعت أمر اإلرشاف
عليه إىل ناظر يتقاىض حتى اآلن راتب ًا قدره عرشة دنانري من صندوق أوقاف كربالء،
وال يزال هذا اخلزان موجود ًا إىل يومنا هذا ،وقد قال الشاعر عباس القصاب يف
تاريخ تشييده:

(إرشب املاء واذكر عطش احلسني)

ســلــســبــيــل قــــد أتـــــى تـــارخيـــه

1282

()1

ثم توىل املرحوم احلاج حبيب احلافظ إنشاء خزان آخر مقابل ذلك اخلزان،
وابتاع دار ًا احلقت بالصحن لتكون مقربة خاصة بأرسته ،وأوقف بعض (األطيان)

هلذا اخلــزان ،وهنالك خزان ثالث عند مدخل باب القبلة أنشئ كام يظهر عام

(1322هـ).

 .1سنة (1282هـ) هي سنة تشييد اخلزان.
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اكساء املأذنة بالذهب
قدم – كربالء من إيران يف عام ( 1309هـ)  -تاجر من أهايل تربيز يسمى عبد

اجلبار ،فتربع بإكساء النصف األعىل من املأذنة الـرشقية ومجيع املأذنة الغربية يف

الروضة احلسينية ،والنصف األعىل من مأذنتي الروضة العباسية ،وقد أرخ ذلك
الشاعر املرحوم حممد حسني بن الشاعر احلاج جواد بدقت هبذه األبيات:

مـــأذنـــ ٌة زانــــت لِــعــبــاس ال ـ َب ـ َطـ ْـل
ُأحــبــطــت نِـــــر ًا و َيــغــوث ـ ًا َو ُهــبـ ْـل

ِ
ـدس وغــايـ ِـة األَ ِ
بحـرضة ال ـ ُقـ ِ
مــل
ـــعـــدت فــبــذا
َفـــ ُقـــل لِــبــانِــيــهــا ُس
َ
َو ُقـــــل لِــــن َيـــرقـــى ِبــــا ُمـــكّـــر ًا

َأ ِرخْ ( َف ُقل َح ّي عىل َخ ِري ال َع َم ْل)
1309هـ

ومن ثم تربع أحد راجات اهلند بمبلغ (  )25ألف روبية بغية إكساء النصف
الباقي من املأذنة الـرشقية يف الروضة احلسينية بالذهب ،وبقي املبلغ ّمودع ًا لدى
مديرية األوقاف العامة مدّ ة من الزمن األمر الذي اجلأ املرحوم السيد أمحد الوهاب
نائب كربالء أن يـرشح األمر يف جملس النواب ،ويطالب تلك املديرية بـرصف
فـصف منه مبلغ سبعة آالف روبية فقط،
املبلغ للغرض الذي تربع من أجلهّ ،

وتبخر املبلغ الباقي يف صندوق مديرية األوقاف ،ويف األخري تربع طاهر سيف

الدين الداعية اإلسامعييل بطالء رأس املأذنة الغربية ،ومن ثم اجتمع بعض الوجوه
وتربعوا بتكملة إكساء ما تبقى من املأذنة بالذهب الذي كان موجود ًا فوق الـرضيح
السابق وال تزال أعامل اإلكساء جارية حتى اآلن ،ويزن كل حجر من األحجار

التي تستعمل لإلكساء ( )54حبة من الذهب اخلالص.
64

مركز كربالء للدراسات والبحوث

دفن صحن الروضة احلسينية وفرشه بالرخام
أرصدت مديرية األوقاف العامة يف عام (1345هـ) مبلغ ًا من املال لتسوير جدار

الرواق الغريب للحائر الرشيف ،كام خصصت املبالغ الالزمة لدفن اجلهة الغربية
من الصحن ،ويرجع ذلك إىل اهلمة التي بذهلا املرحوم عبد احلسني السيد أمحد
آل طعمة مدير أوقاف كربالء يومذاك ،وقد بقيت أرض صحن الروضة مفروشة
بالرخام الذي تربع به نارص الدين شاه القاجاري إىل ان تربع السيد أمحد مصطفوي
أحد جتار إيران بالكمية الكافية من الرخام اإليراين ذي احلجم الكبري لتجديد فرش
الصحن والروضة احلسينية ،فجلب قس ًام منه عىل ظهور اجلامل يف عام (1345هـ)،
وبقي القسم األعظم يف إيران بسبب نشوب احلرب العاملية الثانية ،وندرة وسائط
النقل حينذاك ،وبعد انتهاء احلرب املذكورة أوفدت مديرية األشغال العامة يف
عام 1365هـ أحد موظفيها((( ملفاحتة اجلهات املختصة يف إيران بخصوص جلب
البقية الباقية من ذلك الرخام إىل كربالء ،فتربع السيد أمحد املذكور بتكاليف النقل
أيض ًا وبلغت الكلفة حوايل ( )300ألف تومان ،أو ما يعادل أكثر من عرشين الف
دينار عراقي ،وأوفد أحد االخصائيني بالنحت املدعو حاج حسني (حجار باشى)
ومعه الرخام واملكائن اخلاصة بذلك إىل كربالء ،وقد أقيم احتفال رائع يوم وصول
هذه األحجار إىل املدينة وترأس االحتفال طاهر القييس مترصف لواء كربالء ،وال
يزال رصف الرخام يف الروضة احلسينية جاري ًا حتى اليوم بينام أنجز أمر رصفه يف
الروضة العباسية.

 .1السيد عباس بن العالمة السيد هبة الدين احلسيني.
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ضريح الروضة احلسينية
زار كربالء يف عام(1358هـ) السلطان طاهر سيف الدين الداعية((( اإلسامعييل،

وتربع لرضيح الروضة احلسينية بشباك فيض صنع يف اهلند من الفضة اخلالصة،
وتربع قوم من الوجوه باهلمة التي بذهلا اخلازن السيد عبد احلسني السيد عيل آل

طعمه بمبلغ من املال لتجديد هيكل الرضيح ،فتم ذلك يف عام ( 1360هجرية).

دعائم الروضة احلسينية
شعرت احلكومة منذ بضع سنوات بوجود خلل يف الدعائم التي ترتكز عليها

الروضة احلسينية ،وأهنا بحاجة إىل ترميم أسايس لظهور بعض الشقوق يف جوانبها،

فاهتمت لألمر وأوفدت جلان فنية عديدة للكشف عن هذا اخللل ،وتضاربت
آراؤها مما أدى باحلكومة إىل االستعانة ببعض املهندسني املرصيني اخلرباء بشؤون

اآلثار ،فأوفدت احلكومة املرصية – بأمر من جاللة امللك فاروق – ثالثة خرباء

من خرية مهندسيها إىل العراق يف عام (1365هـ) وأمتوا الكشف عىل الروضة،
والقبة ،ومجيع مرافقها ،ورفعوا تقرير ًا ،فيام تضمن آراءهم الفنية يف كيفية إنجاز
التعمريات.

[ ] 1هو الداعي احلادي واخلمسون من دعاة البهرة الداودية توىل امر الدعوة بعد وفاة الداعي اخلمسون عبد
اهلل بن بدر الدين سنة (1915م) ،واستمر بامر الدعوة إىل سنة (1965م) وبوفاته توىل امر الدعوة ابنه
حممد برهان .ينظر :فرهاد دفنري ،تاريخ االسامعيليني :ص . 380-379
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وقد كانت آراؤهم هذه متفقة مع آراء املهندسني العراقيني الذين قاموا قب ً
ال

بالكشف ،وقد كان األساس يف هذه اآلراء عدم التعرض للدعائم بل اإلكتفاء
برتميم شقوقها الظاهرية فقط خوف ًا من اهندام قبة الروضة ،وعىل هذا األساس
خصصت وزارة املواصالت واألشغال مبلغ ًا ما يرتاوح بني مخسة عرش ألف دينار

وعرشين ألف دينار لرتميم الروضة ،وصب دعائم القبة بالكونكريت املسلح.

ويرجع ذلك إىل اهلمة التي بذهلا احلاج عبد اهلادي اجللبي وزير املواصالت

واألشغال آنــذاك ،وقد أخذ (األسطة) محــودي احلــاج رضا أحد املعامرين يف

بغداد عىل عاتقه أمر إصالح الرتميامت ،وهدم الدعائم القديمة ،وصب بمحلها

دعائم جديدة من الكونكريت املسلح ،وأنجز العمل بصورة دعت إىل اإلعجاب
والتقدير ،ومل يطرأ ما يدعو إىل اخلشيه من سقوط الروضة كام ذهب إىل ذلك مجيع

املهندسني الذين كشفوا عليها.

وقد أنيط أمر اإلرشاف عىل هذه التعمريات إىل جلنة يرأسها طاهر القييس،
مترصف لواء كربالء شخصي ًا ،ويساعده فيها كل من خازن الروضة السيد حممد

الصالح ،والسيد حممد سعيد آل طعمه ،والشيخ حممد عيل كمونه ،واقترصت
جهود دائرة األشغال عىل هتيئة التجهيزات ،واملواد ،والعامل فقط.
***
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وصف عام للروضة احلسينية
إن املرأ مهام أويت من بالغه وفصاحة ليقف حريان يف وصف هذه الروضة

املقدسة ،فهي واحلق يقال ،ذات بناء شامخ رائع الصنع بديع املنظر فائق احلسن،
وقد شيدت عىل دعائم قوية متينة األسس ،وال أكون مبالغ ًا إذا قلت أهنا من أكثر

مساجد الدنيا عظمة ،وأعالها شأن ًا ،وأتقنها هندسة وصنع ًا ،وأبدعها حسن ًا
وهبجة ،وهي عىل شكل مربع يبلغ طول كل ضلع خارجي منه مائة مرت تقريب ًا ،كام
يبلغ عرض بناء مسجد الصحن من الركن إىل سور الروضة حوايل 25م ،وتوصلك

إىل داخل هذا الصحن سبعة أبواب تؤدي كل منها إىل حي من أحياء كربالء وهي:
او ًال /باب القبلة :

ويبلغ ارتفاع قوس برج مدخلها من اخلارج حوايل مخسة عرش مرت ًا ،وعرض

قاعدهتا ثامن امتار أما الباب نفسها فيبلغ ارتفاعها حوايل مخسة امتار ،وعرضها
ثالثة أمتار ونصف املرت ،وهي من أقدم األبواب املشيدة هلذه الروضة.

وسميت بباب القبلة لكوهنا تقع يف الوجه القبيل من الروضة ،ويوجد عند

مدخلها من جانب الصحن ،ويف الضلع الغريب منها عبارة وهي( :قد تـرشف

ههنا) ،ويف اجلهة االمامية للضلع الـرشقي من الصحن عبارة أخرى هي( :كتبها
حممد عيل املكاري (1257هـ) عملها أمحد الكواز) ،وهذه الكتابات تقع حوايل مرت

ونصف املرت من أسفل القوس اهلاليل ملدخل هذه الباب من جهة الصحن .ويظهر

من ذلك أن جبهة هذه الباب ُو ّسعت يف سنة (1320هـ) ،وقد قام هبذه التعمريات
السلطان واجد عيل شاه اهلندي.
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ثانيًا /باب الزينبية :

وتقع يف اجلهة الغربية من باب القبلة ،ويف الضلع الغريب من الصحن ،وقد

سميت هبذا االسم لقرهبا من املقام املعروف بمقام السيدة زينب ،ودلت
حتقيقاتنا عىل أن هذا املقام قد شيد حديث ًا كتذكار للسيدة زينب ،والشائع عىل
األلسنة :إن السيدة زينب وقفت عىل هذا التل القريب يومئذ من مرضب خيام
احلسني لتستطلع نتائج املعركة .وهناك من يقول غري هذا ،األمر الذي اكتفينا
باإلشارة إليه .ويبلغ طول هذا الباب حوايل اربعة أمتار ،وعرضها ثالثة أمتار.

ثالثًا /باب السلطانية :

سميت نسبة إىل مشيدها أحد سالطني آل عثامن ،وتقع يف الضلع الغريب من

الصحن ،وشامل باب الزينبية بمسافة ( 32م) أما طوهلا وعرضها فيقارب طول
وعرض باب الزينبية.

رابعًا /باب السدرة :

تقع يف الضلع الشاميل من الصحن ،وترتفع عن مستوى الصحن حوايل ثالثة

امتار ،وسميت هبذا االسم لوجود شجرة السدرة هناك،أما طوهلا وعرضها فيعادل

طول وعرض باب السلطانية.
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خامسًا /باب الصحن الصغري((( :

تقع هذه الباب عند مدخل الصحن الصغري من جهة السوق يف اجلانب الـرشقي

من ضلع الصحن ،وتعرف هبذا االسم نسبة إىل وقوعها عند مدخل الصحن الصغري
الذي تبلغ مساحته السطحية ()48م ،2وتعد هذه الباب من األبواب القديمة ،وربام
يرجع تارخيها إىل زمن آل بويه ،ويبلغ ارتفاعها مخسة أمتار ،وعرضها ثالثة أمتار

ونصف املرت ،وقد جددها السيد حييى الـرصاف أحد أهايل كربالء عام (1322هـ)،
وهذا التاريخ منقوش عىل دائرة ذهبية عند مدخل الباب اخلارجي.

سادسًا /باب الصايف :

وقد مر ذكر تشييدها قبالً ،أما ارتفاعها وعرضها فيعادل مساحة جارهتا باب

الصحن الصغري وتقع يف اجلهة اجلنوبية الرشقية منها.
سابعًا /باب قاضي احلاجات :

سميت هبذا االسم نسبة إىل اإلمام احلجة  ،وتعرف أيض ًا بباب املراد ،وتقع

يف اجلانب الـرشقي من ضلع الصحن بمسافة (35م) من جنوب باب الصايف،
ويفصلها عنها مسجد كبري ،ويبلغ ارتفاعها حوايل مخسة امتار ،وعرضها ثالثة أمتار

ونصف املرت ،وقد شيدت عام (1286هـ) كام يالحظ ذلك من التاريخ املدون عىل

دائرة ذهبية عند مدخلها من اخلارج .وإن األبواب السبعة((( املذكورة مصنوعة
 .1لدى فتح الشارع املحيط باحلائر احلسيني سنة ( 1368هـ 1948 /م) هدمت باب الصحن الصغري،
والبنايات امللحقة به ،وكذلك باب الصايف ،وشيدت مكاهنا باب واحدة هي :باب الشهداء.
 .2تم يف السنة (1368هـ) فتح ثالثة أبواب جديدة للصحن الرشيف وهي:
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وس ِّق َفت بالقاشاين ،عىل شكل
كلها من األخشاب املمتازة صنع ًا بديع ًا مجيل املنظر ُ
عقادة هاللية (مقرنصة) ،وقد تضمنت حواشيها عىل آيات من الذكر احلكيم كتبت
بخط بديع جيل.

أما فناء الصحن :فيحيط بالروضة من أركاهنا األربعة ،وهو واسع فسيح

األرجاء مفروشة أرضه بالرخام األبيض الناصع ،وكذلك جدرانه حلد ارتفاع
مرتين ،ويعلو ذلك قيشاين مجيل الصنع ذو ألوان زاهية حتتوي كتاباته العليا عىل

آيات قرآنية.

ويتكون سور الصحن من طابقني ،ولقد تم إكساء أرضية الطابق األعىل

وجدرانه بالقاشاين البديع يف عام (1279هـ) أما الطابق األسفل فيحتوي عىل
= اوالً :باب الرأس الرشيف :تقع بني باب الزينبية وباب السلطانية يف الضلع الغريب للصحن الرشيف ،وقد
أنفذت هذه الباب من االيوان األمريي ،أو االيوان احلميدي.
ثاني ًا :باب الكرامة :تقع يف الزاوية الشاملية الرشقية من الصحن الرشيف.

ثالث ًا :باب الرجاء :تقع يف الزاوية اجلنوبية من الصحن الرشيف مقابل احلسينية احليدرية .ويف سنة (1380هـ)
قامت جلنة التعمريات بفتح باب جديدة للروضة الـرشيفة باسم ( باب السالم )وقد أنفذت هذه الباب من
إيوان مريزا موسى الوزير املسمى إيوان ليلو يف منتصف اجلهة الشاملية من الصحن ،وأرخ عام نصب الشاعر
األديب السيد سلامن هادي آل طعمه بأبيات:
ُلــذ بحمــاه فهو لـــيث الــعرين
جتتــــازه قــوافـــــــــــل الـــــزائرين
يــفــوز مــن صاحبهـــا بــــاليقني
يــقــود للــمجد مح ــى الصــاحلني
أجــنــح إلـــــيــه فــهــو حــصـــــن حصني
(ب ــه أن ادخــلــوهــا تفلحوا آمــنــن)

يــــازائــــر ًا مـــثـــوى إمـــــــــــام اهلـــدى
لــلــــــــحــائــر امل ــي ــم ــون بــــاب سمـا
فــمــن أتــــــــاه طــالــبـــــــ ًا حـــــــاج ًة
مــافــتــئ الســـبط بــــــــأهدافه
يــــــــــــــاقــاصــد ًا بـــاب نــجــاة الـــورى
بـــاب (الـــســـام) الــــــــــــــــــــيــوم أرخ

1380هـ وبذلك يكون جمموع أبواب الصحن الرشيف عرشة أبواب.
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ثالث وستني غرفة ما عدا إيوانني كبريين يعرف أحدمها( :وهو الذي يقع بني باب
الزينبية والسلطانية) باإليوان النارصي ،أو احلميدي ،وقد مر ذكر تشييد وسبب
تسميته بجهته العليا عىل شكل قوس ،ويبلغ ارتفاعه حوايل مخسة عـرش مرت ًا،
وطول قاعدته السفىل ثامنية امتار ،وعرضها مخسة امتار ،وكانت هنالك قدي ًام ساعة
دقاقة كبرية فوق هذا اإليوان.
أما اإليوان الثاين :فيعرف اآلن باسم( :إيوان مريزا موسى الوزير) بسبب وقوع
مقربة مريزا أحد وزراء الدولة القاجارية يف إيران خلفه ،وقد كان يعرف قبل ذلك
قبل (بإيوان ليلو).
وقد اختذت الغرف كافة مقابر لبعض الشخصيات من أهل العلم ،واألمراء
من :اإليرانيني ،واهلنود ،وخدمة الروضة ،وأمام كل غرفة إيوان تبلغ قاعته ثالثة
امتار عىل شكل (عقادة) زينت جوانبة بالقاشاين والفسيفساء.
ويقع يف وسط فناء الصحن سور الروضة املقدسة ،ويبلغ طول كل من ضلعيه
الشاميل واجلنويب (45م) تقريب ًا ،وطول ضلعيه الغريب والـرشقي (54م) تقريب ًا،
ويبلغ ارتفاعه اثني عـرش مرت ًا ،وواجهته اخلارجية مبلطة بالقاشاين ،وحواشيه
مزينة بآيات من الذكر احلكيم .ويعد هذا السور من أعجب املباين وأتقنها صنع ًا،
وأبدعها شكالً ،وله أربعة أبواب تؤ ّدي إىل األروقة املحيطة بالروضة يدخل منها
حفاة االقدام.

ويوجد أمام الروضة هبو فسيح األرجاء يعرف بـ (إيوان الذهب) وهو عىل
شكل مستطيل يبلغ طوله (36م) ،وعرضه من الوسط عشـرة امتار ،ويبلغ ارتفاع
سقفه من الوسط مخسة عشـر مرت ًا ،وسيتند هذا السقف عىل اثني عـرش عمود ًا
جلبت عام (1342هـــ) من غابات اهلند هلذا اإليــوان خصيص ًا ،ويبلغ ارتفاع
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عامود البهو األماميني (ثالثة عشـر مرت ًا) ،وأما األعمدة الباقية((( فيبلغ ارتفاع كل
منها نحو تسعة امتار ،وسمكها بنحو مرت واحد ،وقد اكتسبت جدران هذا البهو
األمامية بالذهب األبريز ،وحتتوي القطع التي تالصق الروضة عىل لوحات من
الفسيفساء حمبوكة عىل شكل يعجز عن وصفها الواصف.
واما األقسام الباقية من هذا البهو فمرصوفة بالقاشاين املزخرف ،ويف البهو
ثالثة ابواب تؤدي إىل داخل اجلهة الغربية من هذا البهو ،ويبلغ طول كل منها
حوايل املرتين ،وعرضهام مرت ونصف املرت ،ومها مصنوعتان من الفضة ،وقد تربع
بصنعهام (حمتشم السلطنة) كام هو منقوش عليهام ،وتعرف هاتان البابان ببايب الـ
(كشك خانه) ،وخلفهام فسحة تسمى بنفس االسم خصصت إلغراض حراسة
الروضة من قبل خدمتها كام يتضح ذلك من اسمها ،وترتاوح مساحتها نحو ثامنية
امتار مربعة ،وهلاتني الفسحتني بابني من الفضة تؤديان إىل الرواق القبيل ،وقد تربع
بصنعهام رسدار جان بن رسدار سليامن عام (1304هـ) ،كام يتضح ذلك من الكتابة
املوجودة يف وسطهام ،ويبلغ ارتفاع كل منهام ثالثة امتار ونصف املرت ،وعرضهام
نحو مرتا واحد و(  75سم) ،اما الباب القبىل التي تتوسط هذا البهو فهي من أبدع
األبواب صنع ًا ،وأتقنها فن ًا ،مصنوعة من الفضة كام مر ذكره ،ويبلغ ارتفاعها بقرابة
اربعة امتار ،وعرضها بقرابة املرتين ،ويف جوانبها سهوات مرصعة حمكمة الصنع،
وهبا تزاوير من املرايا والفسيفساء تأخذ بمجاميع القلوب ،وأمامها صفة مفروشة
بالرخام ،وكذلك جدراهنا السفىل.

 .1ضمن التطوير األخري للروضة احلسينية استبدلت األعمدة اخلشبية إليوان الذهب بأعمدة من املرمر الناصع،
وذلك يف سنة (1388هـ ) ،ويف سقف اإليوان آيات من القران الكريم كتبها اخلطاط السيد صــــادق آل
طعمه يف عهد السيد عبد صالح آل طعمه سادن الروضة احلسينية سنة (1399هـ ) ،اما األبواب التي
تنفذ إىل احلرم هي ثالثة كبرية مصنوعة من اخلشب املكسو بالذهب اخلالص مطعم ،ومكتوب فيها بعض
اآليات الكريمة.
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أما القسم العلوي الداخيل منها فمزين بمرايا داخل إطارات خشبية مرصعة
هندسي ًا قل نظريه ،وهذه األبواب الثالثة تؤدي إىل الرواق القبيل ،وحييط بالروضة
أربعة أروقة عرض كل منها مخسة امتار ،وطول ضلعيها الشاميل واجلنويب (40م)
تقريب ًا ،وضلعيها الـرشقي والغريب (45م) تقريب ًا ،وساحتها مفروشة بالرخام
األبيض ،وعىل جدراهنا وسقفها لوحات ،وزخارف من الزجاج البديع الصنع،
ويف وسط جدراهنا قطع من املرايا الكبري احلجم يصعب إحصاؤها لكثرة عددها،
ويبلغ ارتفاع سقف الرواق (12م) ،ويمر بالرواق الشاميل برواق امللوك نسبة لوجود
مقربة سالطني القاجارية فيه ،ويعرف الرواق الغريب برواق السيد إبراهيم املجاب
حفيد اإلمام موسى بن جعفر ،واجلد األقدم لسادات آل فائز (آل طعمه)،
وكان يعرف قب ً
ال برواق عمران بن شاهني ،ويف الزاوية الشاملية من هذا الرواق
يقع رضيح السيد إبراهيم املجاب ،وهو يشبه رضيح حبيب بن مظاهر االسدي من
مجيع الوجوه ،ويعرف الرواق القبيل برواق حبيب بن مظاهر االسدي.

أما الرواق الشـرقي فيعرف برواق الفقهاء لوجود قرب األغا باقر البهبهاين شيخ
الطائفة اإلمامية االصولية ،وقرب السيد عيل البهبهاين صاحب الرياض ،وقرب الشيخ
يوسف البحراين صاحب احلدائق ،ويوجد عىل قبورهم صندوق خشبي بديع
الصنع ،وهلذه األروقة األربعة ستة أبواب تؤدي كلها إىل داخل الروضة املقدسة،
وأوسع هذه األبواب ،وأكربها ،وأمهها :هي الباب التي تقع وسط الرواق القبيل،
حيث يبلغ طوهلا أكثر من ستة امتار ،وعرضها اربعة امتار ،كانت بابان أدجمتا
حديثأ بغيه لتهوية الروضة ،وتسهيل أمر دخول مجوع الزائرين الغفريه إليها ،ويقع
يف اجلهة الغربية من الرواق القبيل رضيح حبيب بن مظاهر االسدي املكنى بابن
القاسم الذي أستشهد يف واقعه الطف.
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وهذا الـرضيح عبارة عن عـرشة شبابيك مصنوعة من النحاس والربونز طول
كل منها مرتين و(75ســم) ،تقريب ًا وبعرض مرتين تقريب ًا ،ويف داخله صندوق
منصوب عىل القرب مربقع بالطنافس احلريرية ،وقد روى فضيلة السيد حممد تقي
الطباطبائي بسنده عن املرحوم احلجة السيد حسن الصدر ،والعالمة البحاثة
املعارص السيد حسني القزويني بسنده ،عن املرحوم الشيخ عيل ابن احلجة الشيخ
عيل ابن احلجة زين العابدين املازنداراين احلائري.
إن هذا الـرضيح إنحرف عن موضعه األصيل بنحو مرتين من اجلهة الغربية
من الرواق القبيل ،وتفيد بعض املصادر التي يوثق هبا :إن هذا الرواق كان مشيد ًا
عىل شكل هنديس بديع جد ًا ،يدل عىل مدى ما وصل إليه الفن املعامري القديم
من الرقى حيث كان بإمكان الواقف عند مدخل باب القبلة اخلارجي أن يشاهد
داخل الروضة والـرضيح بصورة جلية غري أن حوادث الوهابيني سببت ختريبات
ملحوظة يف اجلدران األمامية للرواق القبيل.

فقام املرحوم السيد حممد مهدي املوسوي الشهرستاين باعادة تشييدها يف عام

(1213هـ) بشكل خيتلف عن الرتتيب الفني القديم الذي كانت عليه ،وبقيت عىل
حاهلا حتى اآلن ،وشملت التعمريات التي قام هبا السيد املذكور رضيح الشهداء

الذي كان باإلمكان الطواف حوله ،فحـرصه بني جدران ثالثة ،وشيد يف اجلهة

اجلنوبية من الـرضيح املذكور مقربة ألرسته تعرف اليوم بمقربة الشهرستاين.

وبجوار الفتحة – كشك خانة – الغربية يف الرواق القبيل ،وعىل مسافة بضعة

أمتار إىل اجلانب الغريب من رضيح حبيب بن مظاهر توجد باب فضية ضخمة تؤدي
إىل رسداب يعرف بـ (املذبح) ،ويستوي يف الزاوية الشاملية الـرشقية منه صندوق

من الفضة مزخرف بنقوش بارزة يرمز إىل املوضع الذي ذبح فيه احلسني،
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وقد بلطت مجيع جدران هذا الـرسداب ،وأرضه بالرخام األبيض الناصع ،وتقدر

مساحته السطحية بـ(12م ،)2ويروي العالمة الشيخ حممد الساموي يف ارجوزته(((:
إن احلسني ذبح عند (نخلة مريم) الواقعة يف اجلهة اجلنوبية الغربية مما ييل

الرأس الـرشيف داخل الروضة ،والتي هي :عبارة عن حمراب مرصع بأحجار من

الرخام الناصع خيال إىل الناظر إليها ألول وهلة أهنا قطع من املرايا ،ويف وسط هذا
حجر أسود عىل شكل دائري يبلغ قطره (40سم) تقريب ًا ،وقد عثر عليه
املحراب
ٌ

يف احلفريات التي جرت للروضة قدي ًام ،وقد نصب يف هذا املحل تيمن ًا ليس إال،
وكل ما قيل عنه غري صحيح أما وقد انتهينا اآلن من وصف ما حييط بحائر الروضة
نفسه هذا احلائر الذي يقف املرء أمامه عاجز ًا عن الوصف ،وقد متلكته الدهشة،
وأخذت عىل مغالق تفكريه القدسية املنـترشة يف أرجائه فيقف خاشع ًا إمام جالل

العظمة وروح التضحية التي متثلت يف شخص سيد شباب أهل اجلنة فأينام توىل
وجهك تعود عاجز ًا عن وصف ما احتوته هذا الروضة املطهرة من عظمة يف البناء
وإحكام يف الصنع ،وختلب لبك األلوان البديعة والزخارف اليونانية واإليرانية
والعربية املنـترشة يف أرجائها وقد وضعت جدراهنا مجيع ًا بالفسيفساء البديع
الصنع ،وأحيطت إىل علو مرتين ونصف املرت بالرخام األبيض الذي يضاهي املرآة

يف صفائه.

ويقع يف فناء احلائر رضيح اإلمام احلسني  :وهو عبارة عن شبابيك فضية

داخلها صندوق زجاجي وداخل هذا الصندوق صندوق خامتي ثمني يتوسطه

(رمم) اإلمام سيد الشهداء احلسني بن عيل  ،ولوال هذه (الرمم الطاهرة) ملا

كان لكربالء أثر يذكر.

 .1حممد الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص .53
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هذا ويبلغ عدد الشبابيك الفضية التي يتألف منها الـرضيح ستة عـرش شباك ًا
طول كل واحد منها ثالثة امتار ،وعرضه مرت ًا واحد ،ويبلغ جمموع طول الضلع
الـرضيح مخسة امتار ،وعرضه اربعة امتار ،ويالصق من اجلهة الـرشقية رضيح

يضم رفاة عيل األكرب بن احلسني  ،والرضيع عيل (األصغر) بن احلسني :

وهو مكون من أربعة شبابيك بنفس املقياس ،وطول هذا الـرضيح يقع بمسافة
مرتين ،وعرضه ٍ
مرت واحد ًا ،ويف جنوب رشقي رضيح عيل بن احلسني يقع رضيح
الشهداء الذي يضم رفاة بني هاشم فقط ،وهو حماط من أركانه الثالثة بجدران
مشيدة من الرخام يتوسطها من الناحية الشاملية مخسة شبابيك فضية يبلغ ارتفاعها

ثالثة امتار ،وطوهلا مخسة امتار ،واما البقية من شهداء الطف فريقدون يف الفسحة
األمامية لـرضيح الشهداء ،ورضيح عيل األكرب بن احلسني  ،وتبلغ مساحة

هذه الفسحة (25م.)2

ويف أعىل رضيح اإلمام احلسني  ستة عـرش رمانة اسطوانية الشكل من

الذهب اخلالص يبلغ قطر كل منها من الوسط حوايل (30سم) ،وتقع قبة الروضة

فوق الـرضيح مبارشة،وتتألف من طابقني عىل شكل دائري زين سقفها الداخيل
املطل عىل رضيح بتزاوير نفيسة رائعة ،وكلها طرزة بالذهب األبريز ،ويبلغ ارتفاع

القبة من الوسط حوايل (20م) ،ويبلغ قطرها من قاعدهتا نحو (10م) ،ويتدىل من

أطرافها قناديل من الذهب األبريز ،والفضة مزخرفة باألحجار الكريمة الثمينة

النادرة الوجود.

ويف داخل الروضة حوايل ( )24ثريا مصنوعة من البلور الناصع ترتاوح فروعها
بني الـعرشة والـ ( )40فرع ًا – شعبة – وفيها اثنا عـرش قندي ً
ال من الذهب اخلالص

مرصع باملجوهرات .وينري فناء الروضة يف الليل أكثر من مخسامئة مصباح ذي (60
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– )500شمعة ،وفيه أيض ًا اثني عـرش أنبوب ًا من أنابيب كهربائية من النوع اجليد – نيو
– أربعه منها داخل الـرضيح والبقية يف أطرافه .وقد قامت مديرية األشغال العامة
بـرصف مبلغ سبعامئة دينار عام (1366هـ) لتبديل ،وتصليح األدوات واألسالك

الكهربائية املستهلكة يف خارج الروضة وداخلها ،وخصصت النارة املرقدين
الـرشيفني يف احلائر ماكنتني لتوليد القوة الكهربائية ،وتربع بعض وجوه بغداد مؤخر ًا
بنصب عدة مراوح لتخلية اهلواء اما املراوح الكهربائية فمـنترشة يف أرجاء الروضة(((،

وتقع يف اجلهة الشاملية من الروضة احلسينية خزانة الروضة ،وفيها من الطنافس
املطرزة باللؤلؤ واملرجان ،واملجوهرات الثمينة التي أهديت من قبل ملوك اهلند،
وإيران ،وسائر األقطار اإلسالمية وأمرائها ،ويف اخلزانة كذلك قناديل ذهبية خالصة

كانت تستعمل قدي ًام إلضاءة الروضة بشموع الكافور أما األواين الذهبية والفضية
النحاسية فكثرية ال تدخل حتت حـرص وعد ،وتعترب هذه اخلزانة يف طليعة خزانات

العتبات املقدسة األخرى بعد خزانة الروضة احليدرية يف النجف األرشاف(((.
ويف اجلانب الغريب من وسط فناء الروضة تقع مكتبة الروضة احلسينية ،وفيها

كثري من املصاحف الثمينة املخطوطة بامء الذهب ،وبعض األسفار من كتب
األدعية النادرة ،وكلها مرصوفة داخل مكاتب مصنوعة من خشب الساج ،وقد

زار الروضة احلسينية يف شهر رمضان من عام (1311هـ) الرحلة عباس بن عيل
 .1كان هذا الوضع الذي وصفناه بالنسبة لإلضاءة والتربيد داخل احلرم الرشيف عند تأليفنا هلذا الكتاب
سنة (1367هـ1947/م) أما اآلن فقد تغري الوضع كثري ًا حيث أن الثريات القديمة قد رفعت بأمجعها،
ووضعت حملها ثريات كريستال فخمه ،وعىل نسق واحد يف احلرم واألروقــة ،وكلها هدية من وزارة
األوقاف .ويوجد اآلن إضافة إىل هذه الثريات مئات األنابيب–النيون– إلضاءة احلرم .أما فناء الروضة
فتضيئها عرشات (البالجكرتات) الضخمة ،أما داخل احلرم لقد رفعت املراوح السقفية ،ووضع حملها
عرشة أجهزة تكييف.

 .2يف اجلزء الثاين بحث مستفيض عن حوادث النهب والرسقة التي وقعت يف هذه اخلزانة.
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بن نور الدين املكي املوسوي احلسيني ،فوصف الروضة املذكورة يف كتابه ( نزهة
اجلليس ومنية األديب األنيس)((( بالوصف التايل:

(رضيح سيدي احلسني فيه مجلة قناديل من الورق املرصع مما يبهت العني ،ومن

أنواع اجلواهر الثمينة ما يساوي خراج مدينة ،وأغلب ذلك من ملوك العجم ،وعىل
رأسه الـرشيف قنديل من الذهب األمحر يبلغ وزنة املنّني((( بل أكثر ،وقد عقدت
عليه قبة رفيعة السامك متصلة باألفالك بناؤها عجيب صنعه حكيم لبيب)(((.

وصف القبة
تغطي الروضة كلها قبة شاهقة أكسيت من أسفلها إىل أعالها بالذهب األبريز،
وحييطها من جهة سطح الروضة اثني عـرش شباك ًا يبلغ عرض كل منها مرت واحد
وثالثون سنتمرت ًا ،وبني كل شباك وآخر مسافة مرت ًا واحد ًا ومخسة ومخسني سنتمرت ًا،
ويبلغ ارتفاع القبة من قاعدهتا إىل قمتها مخسة عـرش مرت ًا ،وتعلو قمتها سارية من

الذهب اخلالص بطول مرتين يضيئها مصباح كهربائي قوي الرشاد الزائرين،

وعىل بعد عـرشة امتار ،من جنوب القبة توجد مأذنتان كبريتان شاهقتان مطليتان

بالذهب ،ويبلغ ارتفاع كل منهام ابتداء من سطح بناء الروضة حوايل (25م)،
وسمكها اربعة امتار ،وعىل قمة كل منها سارية يرتكز عليها مصباح يسرتشد هبام
الزائرون الذين يفدون إىل املدينة لي ً
ال بقصد زيارة الروضة ،ومتتاز هذة القبة عن

 .1عباس املكي ،نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس :ج  :1ص .134
 .2يساوي (  ) 50كيلو.
 .3كانت هذه التحف التي يذكرها الرحالة املكي يف الروضة املقدسة قبل أن متتد إليها غارات الوهابيني سنة
(1216هـ) والتي مل يبق منها يشء يذكر اليوم.
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مثيالهتا يف العتبات املقدسة األخرى ببنائها اهلنديس الفريد الذي يرتكز عىل أربع

دعائم كبرية تقع يف زوايا حائر الروضة احلسينية األربعة ،بينام ترتكز الباقيات عىل

سور الروضة مبارشة ،ويف جانبي الصحن ساعتان دقاقتان كبريتان((( مثبتتان عىل
برج شاهق احدامها :فوق باب القبلة واألخرى :فوق املسجد يف اجلهة الرشقية

للصحن.

ملحوظه :لقد راعينا يف وصفنا العام للروضة املقدسة وما حييط هبا اإلجياز التام

لعجز املرء عن وصف الدقائق مهام أويت من فصاحة وبالغة.
***

 .1ال توجد اآلن سوى ساعة دقاقة واحدة ذات قبة ذهبية فوق باب القبلة .

80

مركز كربالء للدراسات والبحوث

وصف عام للروضة العباسية
تضم الروضة العباسية رفاة أيب الفضل العباس بن عيل بن أيب طالب ،

وقد استشهد مع أخيه اإلمام أيب عبد اهلل احلسني  يف واقعه الطف .

وتقع هذه الروضة عىل بعد (300م) شامل رشقي الروضة احلسينية :وهي

عبارة عن صورة مصغرة هلا حيث توىل تشييدها كل من توىل تشييد رصح الروضة
احلسينية.

وحييط هبذه الروضة مسجد – صحن – فسيح األرجاء عىل شكل مربع يبلغ

طول ضلع اخلارجي (90م) ،وله ستة أبواب يؤدي كل منها إىل حي من أحياء
مدينة كربالء ،وتلك االبواب هي :

اوال /باب القبلة:

سمي هبذا االسم لوقوعه يف جهة القبلة من الروضة وأمامه فسحة مساحتها
َّ
ستة عـرش مرت ًا مربع ًا ،وتعرف بالصحن الصغري ،وقد شيد فوق برجه مأذنتان
صغريتان ،وهو من األبواب احلديث العهد ،ويبلغ طوله اربعة امتار ونصف املرت،
وعرضه ثالثة امتار.

ثانيًا /باب القبلة الصغرى :

شيد هذا الباب عام (1304هـ) ،ويقع يف ركن الصحن املجاور للجهة الـرشقية

من باب القبلة ،ويبلغ طوله ثالثة امتار ،وعرضه مرتين ،وقد شيد هذان البابان من

قبل احلاج حممد صادق الشوشرتي املشهور باألصفهاين.
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ثالثًا /باب الربكة :

يقع يف اجلانب الـرشقية من الصحن ،ويبلغ ارتفاعه مخسة امتار ،وعرضه ثالثة

امتار ،وهو من األبواب القديم العهد ،وكان يطل عىل هنري كان يتفرع من هنر

العلقمي ،ويعرف بنهر مقربة العباس ،وكانت آثاره موجودة حتى أواسط القرن

الثاين عـرش اهلجري حيث اندثر ،ومل يمكن الوقوف عىل كيفية اندثاره غري أنه ال

تزال هناك فسحة أمام هذا الباب تعرف بـ(الربكة) ،كانت حم ً
ال للسقاية يـرشب
منها الزائرون ،وتسقى األشجار والنخيل التي كانت داخل الروضة العباسية

قدي ًام ،وكان عدد النخيل يف فناء صحن الروضة اجلنويب يف عام (1345هـ) مخس
نخيالت اضمحلت بمرور الزمن.

رابعًا /باب السدرة :

وسمي هبذا االسم لوجود شجرة
يقع يف اجلهة الشاملية من ضلع الصحن،
َّ

سدرة كبرية هناك ،ويبلغ ارتفاعه اربعة امتار ،وعرضه ثالثة امتار.
خامسًا /باب صاحب الزمان :

يقع يف اجلهة الغربية من ضلع الصحن ويبلغ طوله اربعة امتار ونصف املرت،

وعرضه ثالثة امتار ،وعند فتح شارع أيب الفضل العباس نقل الباب القديم

الذي كان يف هذا املحل إىل باب القبلة ،وأستعيض عنه بباب القبلة القديم يف هذه

الروضة.
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سادسًا /باب سوق احلسني :

يقع عىل مسافة ستة عـرش مرت ًا من جنوب غريب باب صاحب الزمان ،ويطل عىل
السوق الذي يؤدي إىل الروضة احلسينية ،وقد شيد عام (1309هـ) كام هو مذكور
عند مدخله ،ويبلغ طوله اربعة امتار ونصف املرت ،وعرضه ثالثة امتار ونصف
املرت ،وأمام هذا الباب فناء صغري كان سابق ًا خزان ًا لـرشب املاء ،وقد تغري وضعه
عىل عهد املرحوم سادن الروضة العباسية السيد مرتـىض السيد مصطفى آل ضياء
الدين لغرض تشييد مكتبة عامة للروضة العباسية بمكانه ،واقتنى هلا الكثري من
كتب السري والرتاجم ،وأنشد الشاعر السيد حسني العلوي لدى افتتاحها قصيدة
مطلعها:
َبأرب ِع ا َمل ِ
جد ِق ْ
ف َفخر ًا ّو ُقل َط َرب ًا

رتـىض َط َلب ًا
للم
جتبى ُ
قــدْ َأيــدَّ ا ُمل ٰ
ٰ

غري أنه يف فرصة سانحة اختذ ذلك املحل كدائرة ملـرشوع إسالة املاء يف كربالء
الذي أخذ امتيازه لنفسه.

أما فناء الصحن ففسيح ومكشوف ،ويبلغ عرضه (30م) ،وقد شيد صحن
الروضة العباسية عىل غرار الروضة احلسينية ،وتوىل بناء اإلجتاه الغريب من اجلهة
الشاملية للصحن سامحة املرحوم الشيخ عبد احلسني الطهراين امللقب بشيخ
العراقني يف عام (1283هـ) بأمر من نارص الدين شاه القاجاري ،وابتاع بعض
الدور واحلقها بالصحن ،وأما اجلهة الـرشقية والقسم الباقي من اجلهة الشاملية
من الصحن فتوىل بناءمها املرحوم احلاج حممد صادق بن حممد الشوشرتي املشهور
باألصبهاين عام (1304هـــ) ،وهذا الصحن صورة مصغرة من صحن الروضة
احلسينية ،وقد كسيت مجيع جدرانه بالرخام والقاشاين البديع الصنع ،وفرشت
ساحته هبام كذلك ،وحتيط بالصحن حوايل ( )35غرفة وإيوانان كبريان.
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كام حتيط بالروضة مخسة أبواب((( تؤدي إىل داخلها ،وعند مدخل الباب القبيل

منها هبو فسيح األرجــاء يعرف بـ (إيــوان الذهب) ،وكيس جداره األمامي من

السقف حتى ارتفاع مرتين عن األرض بأحجار نحاسية مطلية بالذهب األبريز،
ويف عام (1309هـ) قامت احرتام الدولة عقيلة نارص الدين شاه القاجاري بإكساء

هذا البهو كام هو منقوش يف جهتي البهو املجاورتني للباب الوسطى للروضة

العباسية ،وقد أكمل آصف حممد عيل شاه (اللكناهوري) إكساء البقية الباقية من
اجلدار األمامي هلذا البهو بالذهب ،وتقارب مساحة هذا البهو مساحة هبو الروضة
احلسينية ويتوسطه باب فـيض طوله ثالثة امتار ،وعرضه مرتين صنعه كام هو

منقوش عليه (رجب عيل الصائغ بن املرحوم فتح اهلل الشوشرتي عام (1355هـ)

صاغه النقاش حممد حسن بن املرحوم شيخ موسى كتبه جواد اخلطاط ).

ويظهر أنه توىل أيض ًا صنع بابني آخرين من الفضة يف جهتي هذا البهو الشـرقية

الغربية الداخليتني ،وحتيط هبذه الروضة أربعة أروقة ،وعرض كل منها مخسة امتار
تقريب ًا ،وهلا سبعة ابواب تؤدي إىل داخل الروضة صنع القسم األعظم منها من
الفضة ،ويتوسط فناء الروضة رضيح أيب الفضل العباس بن أمري املؤمنني عيل بن

ايب طالب  ،وهو عبارة عن شبابيك فضية خالصة يبلغ عددها اربعة عـرش
شباك ًا داخلها صندوق من الزجاج احلجري ،ويف وسطه صندوق خامتي.
 .1اما أبواب الروضة العباسية اليوم هي كاآليت:
اوالً :باب القبلة .
ثاني ًا :باب اإلمام احلسني .
ثالث ًا :باب اإلمام احلسن .
رابع ًا :باب اإلمام صاحب الزمان .
خامس ًا :باب اإلمام موسى بن جعفر.
سادس ًا :باب اإلمام عيل الرضا ،وهو :باب العلقمي سابق ًا ،وعرف بــ باب الفرات حالي ًا.
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ويف القرن الثالث عـرش اهلجري قامت السيدة تاج حمل اهلندية التي استوطنت
كربالء باكساء أعىل الصندوق اخلامتي بالفضة فسبب ذلك أرضار ًا فادحة بالصندوق
املذكور بحيث أدى ذلك عند تلميعه إىل تصغريه كام هو عليه اليوم ،ويظلل هذه
الروضة قبة كبرية يزداد سطحها الداخيل بالفسيفساء من الزجاج املقرنص ،ويغطي

سطحها اخلارجي القاشاين مسطورة عليه آيات قرآنية بخط كويف بديع.

وترتفع يف هنايتي ايوان الذهب املالصقتني جلدار الروضة مأذنتان مكـيس

مكسو بالقاشاين مسطور
نصفهام األعىل بالذهب اخلالص ،واما نصفهام األسفل
ّ
يف وسطهام ٍ
آيات قرآنية كتبت بخط كويف ايض ًا.
والـيشء الذي يلفت النظر يف بناء هذه الروضة هو أهنا مشيدة عىل نفق بديع

حيف بالروضة ،ويؤدي إىل املحل الذي دفن فيه رفات أيب الفضل العباس،
وقد بني النفق عىل شكل هنديس غريب يدل عىل عظمة الفن املعامري القديم،

ويمكن الولوج اليه من أحد أروقة الروضة.
***
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حملة تارخيية عن سدنة الروضة احلسينية
يرجع تاريخ سدانة الروضة احلسينية إىل عهد الرشيد حيث أوفدت والدة

الرشيد العبايس –املكناة أم موسى– عيل بن أيب داود ليتوىل السهر عىل قرب االمام
احلسني ،وكان ذلك قبل قيام الرشيد هبدم قرب االمام احلسني وخصص
له راتب شهري يتقاضاه من بيت مال املسلمني((( ،وعندما أقدم الرشيد عىل هدم
قرب االمام احلسني أخذت أقوام من بني أسد كانت تسكن أرض كربالء منذ
القديم أمر حراسة القرب وخدمته عىل عاتقها! .
ويف أواسط القرن الثالث اهلجري وعىل عهد املنـترص العبايس (248-247هـ)
أخذت مجوع العلويني ترتى للسكنى بجوار قرب جدهم االمام احلسني  ،حيث
تولوا إدارة شؤون سدانة الروضة احلسينية والعباسية املقدستني حتى القرن الرابع
اهلجري حيث تكاثرت عىل عهد عضد الدولة البوهيي وفود العلويني من ذرية
االمام موسى بن جعفر خاصة وعىل رأسهم حممد احلائري بن السيد ابراهيم
املجاب بن حممد العابد بن االمام موسى بن جعفر اجلد األعىل لسادات آل
فائز الذين يعرفون اليوم بآل طعمه فتولوا سدانة الروضة احلسينية.
وبقى احلال حتى أوائل القرن اخلامس اهلجري حيث هاجر من بغداد إىل كربالء
أبو حممد عبد اهلل احلائري من ساللة األمري احلاج إبراهيم املرتـىض (األصغر) ابن
االمام موسى بن جعفر  اجلد األعىل لسادات آل زحيك الذين يعرفون اليوم
بآل ثابت((( ،وتوىل سدانة الروضة العباسية.
 .1الطربي ،التاريخ :ج :10ص. 118
 .2مشجرة السيد عيل الصدر ( خمطوطة ).
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ويف أوائل القرن الثامن اهلجري((( حصلت مناوشات بني القبيلتني العلويتني
املار ذكرمها لتتوىل إحدامها سدانة الروضتني احلسينية والعباسية مع ًا فآل األمر بقبيلة

آل زحيك أن تلتجىء بقبائل آل مهنا من َشمر– َط ُي–الذين كانوا يسكنون عني
التمر ،والرحالية ،وضفاف الفرات القريبة من كربالء ،فهامجوا املدينة وأستولوا
عليها يف عام (756هـ)((( ،وكان ذلك سبب ًا لتدخل قبيلة بني أسد يف حسم النزاع

بني تلك القبيلتني ،فأسندوا سدانة الروضتني إىل العالمة املرحوم الشيخ عيل بن
حسني بن عيل احلائري األسدي((( ،وهو احد تالمذة املرحوم العالمة أبن فهد

(((

احليل األسدي الذي أجازه.

وبعد أن عادت املياه إىل جمارهيا الطبيعية وأصطفت القبيلتان العلويتان ّ
ختلٰ آل

فائز ،وأودعت سدانة الروضة العباسية إىل آل زحيك.

ويف آواخر القرن التاسع اهلجري ،وعىل عهد احلكومة اجلالئرية ،ودولة اخلروف

األسود ،والصفويني كثرت العنارص غري العربية يف كربالء ،وأصبح هلا اليد الطوىل
يف ادارة شؤون الروضتني ،فاجتمعت القبائل العلوية ،وغري العلوية من األقوام

 .1رحلة أبن بطوطة :ج :1ص  ،139مرص (1357هـ).
 .2حممد الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص.57
 .3راجع ترمجتة بالتفصيل يف كتاب رياض العلامء املوجودة نسخة خمطوطة منه يف مكتبة العالمة املعارص أغا
بزرك الطهراين مؤلف كتاب الذريعة يف تصانيف الشيعة .
 .4أبن فهد :هو الشيخ اجلليل العالمة مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد شمس الدين بن فهد احليل
األسدي ،وله شهرة كبرية ،ومكانة معروفة بني علامء اإلماميه االثنى عرشية احلاوي لعلم املنقول ،وله
تصانيف كثرية أودعها مجلة من ارسار العلوم الغربية ،وقد ولد عام (757هـ) ،وتويف عام (841هـ) ،ودفن
يف كربالء يف بستانه املعروفة اليوم ببستان ابن فهد الواقعة يف هناية الفرع الثاين من شارع رقم واحد يف حملة
العباسية الغربية اليوم ،وله مسجد ومزار ومسقفات أوقفها هلام ،ينظر :اخلونساري ،روضات اجلنات :ج:1
ص.71
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القدماء الذين كانت بيدهم مقاليد سدانة الروضتني ،ووحدت صفوفها للحيلولة
دون فسح املجال لغريهم يف ادارة أمور السدانة ،وألفت أربع فرق تتوىل باملناوبة
خدمة قرب االمام احلسني .

الفرقة األوىل :آل طعمة الفائزي ،واجلــدول رقم واحد حيتوي عىل شجرة

نسبهم.

الفرقة الثانية :آل االشيقر واجلدول رقم اثنني حيتوي عىل شجرة نسبهم ،وتضم
بني عمهم آل زحيك أيض ًا.
الفرقة الثالثة :آل احلائري نسبة إىل رئيسهم شمس الدين بن شجاع احلائري

األسدي خازن الروضتني.

الفرقة الرابعة :بنو عزبة نسبة إىل قبيلة عزبة وهي بطن من خفاجة كانت تسكن

غرب كربالء ،وكان رئيسها يومذاك مساعد بن دولة.

ويرأس كل من هذه الفرق رئيس يسمى (رس كشك)((( أي رئيس الفرقة،

وكان يدخل ضمن الفرق األربع بعض القبائل العربية من بني أسد ،وقبائل علوية
من أوالد االمام السجاد عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،وهم( :آل
مبارك احلسينيني ،والسادات األعرجيني احلسينيني) الذين هاجروا من املدينة عىل

 .1سميت الفرقة عىل عهد األتراك باسم (كشك) ،وال تزال تعرف هبذا األسم ويتوالها اليوم الذوات التالية
أسامؤهم:
رئيس فرقة آل طعمة :السيد حممد سعيد السيد حممد حسن آل طعمة.
رئيس فرقة االشيقر :السيد هاشم السيد حممد عيل االشيقر.
رئيس فرقة العزبة :سيد كاظم السيد عبود آل نرص اهلل.
رئيس فرقة احلائري :سيد حممد بن سيد عيل آل تاجر.
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عهد السلطان سليامن القانوين ،وسكنوا ديار املوصل ،وقد هاجر بعض أفراد هذه
األرسة إىل كربالء ،ودخلوا سلك خدمة((( الروضة املقدسة ،وربام منهم اليوم يف

كربالء( :آل الرتبجي) ،وهم قليلو العدد ،و(آل مكشوش احلسينيني) ،ومنهم:

بنو طعمة املكشوش ضمن خدمة الروضة العباسية مندجمني يف فرقة العزبة،
و(آل طوغان املخزوميني احلسينيني) ،ومنهم :العامل الفاضل النسابة حسني بن
مساعد العيسوي الطوغاين احلسيني من ساللة عيسى بن زيد الشهيد حفيد اإلمام

السجاد وباسمهم سميت حملة آل عيسى يف كربالء.

وقد إحتفظت هبذا األسم إىل أواخر القرن الثاين عـرش اهلجري ،وبضمنها حملة

املخيم ،والقسم الغريب من حملة باب الطاق احلاليتني ،وليس بني اخلدمة عقب آلل
طوغان ،حيث كانوا يف كربالء حتى القرن الثاين عـرش اهلجري ،ومنهم أيض ًا :بنو
حممد بن احلنفية بن االمام عيل بن أيب طالب  ،وآل جعفر التواب بن اإلمام

عيل اهلادي  ،وأوالد حييى ذي العربه احلسيني ،وبنو طباطبا احلسيني .ذكرهم

أمحد بن مهنا الداودي يف عمدة الطالب ،والنسابة السيد جعفر األعرجي يف كتابه

(من أهل الـرضب يف أنساب العرب)((( ،ومل يعرف هلم عقب ضمن اخلدمة.

 .1تطلق لفضة (اخلدمة) عىل كل من يؤدي خدمة فعلية يف الروضتني ،وهلؤالء امتيازات مع ّينة بصكوك
(فرمان) منحت اليهم من قبل البالط العثامين يف حينه ،وتنتقل هذه االمتيازات إىل ورثتهم بعد وفاهتم،
ويبلغ جمموع اخلدمة يف احلائر اليوم ( )1400خادم ،ويرتأسهم سادن الروضة ،وينوب عنه رئيس اخلدمة
يعرف (برس خدمة) ،ويمتهن هذه املهنة بصورة فعلية ( )400منهم فقط أما الباقون فيحتفظون هبذا االسم
تيمن ًا ليس إال.

 .2توجد نسخة خطية منه لدى العالمة املعارص أغا بزرك الطهراين نزيل النجف األرشف.
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وآل فتح اهلل :الذين يعرفون اليوم (بآل قفطون) :وهم من ساللة إبراهيم املجاب
حفيد اإلمام موسى بن جعفر ،ويدعون االنتساب إىل آل فائز،

وكان توقيع جدهم األعىل املدعو السيد فتح اهلل يف القرن احلادي

عرش اهلجري يف كربالء يتضمن مجلة( :فتح اهلل املوسوي اخلادم
احلائري).

آل االشيقر :وهم من ساللة عىل االشقر حفيد اإلمام عيل اهلادي  ،وحيتمل
أن يكون هلم أعقاب يف كربالء اليوم حيث أن أرسة االشيقر

(((

تشطر إىل شطرين ليس ألحدمها عالقة باآلخر ،وأن بني األشقر

سبقوا االشيقر يف استيطان كربالء كام سريد البحث عن ذلك يف
الفصل اخلاص بنقباء احلائر.

ومن العوائل العربية غري العلوية التي كانت تتوىل شؤون اخلدمة يف الروضتني

احلسينية والعباسية يف كربالء قدي ًام القبائل التالية:

آل قنديل :وهم من بني أسد كانوا يتولون اضاءة القناديل يف الروضتني فعرفوا
بآل قنديل ،ونبغ منهم :الفقية العامل الشيخ عيل بن الشيخ حممد
قنديل ،أستاذ الشاعر الكبري أيب الفتح احلائري مدرس الطف السيد
نـرص اهلل الفائزي ،وآلل قنديل اليوم أعقاب يعرفون بنفس اللقب

ويتولون شؤون خدمة الروضة.

 .1كان االشيقر يسكنون مقابر قريش يف الكاظمية وهاجروا إىل كربالء يف القرن العارش اهلجري فسكنوها،
ويلتقي نسبهم بآل زحيك  .أنظر جدول رقم (.)2
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آل السالملة :وهم بطن من شمر ،ومنهم :الشيخ محزه كليدار((( الروضة العباسية
يف عام (1108هـــ) ،وقد أنقرض اليوم نسله ،ومل يبق من عشرية
السالملة ضمن اخلدمة أحد.

آل كمونة :وهم من ذرية الشيخ عيسى املعروف بابن كمونة الذي هاجر إىل
كربالء من الكوفة يف أوائل القرن الثاين عــرش اهلجري ،وقام يف
بادئ األمر بخدمة الروضتني تيمن ًا هبا ،وأصبح ذووه من بعده
خدمة للروضتني.

نبغ منهم :األديب الشيخ حممد عيل كمونة الذي أنقطع نسلة من الذكور

اليوم ،ويفـرس مؤلف سالسل الذهب((( كلمة (كمونة) :بأهنا خمففة من كلمة
(كمكمة) ،وجاء رشح كلمة (كمكمة) يف عمدة الطالب :أهنا لقب للسادات
العلويني احلسينيني ،ومنهم السيد حممد نقيب نقباء العراق عىل عهد الشاه إسامعيل
الصفوي عام (930هـ) ،وهلم أعقاب معروفون بآل كمونة يف النجف اليوم ،وهم
من السادات العلويني احلسينيني ،وربام كان أجداد الشيخ عيسى هذا ضمن حاشية
النقيب املذكور فلقب (بأبن كمونة) ،وأما الشيخ عيسى :فهو من أرسة آل مراد
القبيلة املعروفة اليوم يف النجف األرشف ،وهم يدعون االنتساب إىل بني أسد،

ومل يكن آلل كمونة يف كربالء ما يستحق الذكر إىل أن توىل احلاج مهدي كمونة

بن حممد بن الشيخ عيسى املذكور سدانة الروضة احلسينية عام (1258هـ) ،فكان
ذلك سبب ًا لشهرهتم ومايزال أعقاهبم ضمن خدمة الروضة احلسينية حتى االن.
 .1كليدار لفظة تركية معناها حامل املفاتيح وتعرف اليوم بـ ( سادن).
 .2سالسل الذهب :للعالمة املعارص السيد حممد صادق آل بحر العلوم خمطوط يف عام (1355هـ) ،وقد
الحظت أن العالمة السيد حمسن األمني العاميل أجاز صاحب هذا الكتاب الرواية ،ودون بخط يده يف
مستهله ،ونقل أكثر فصوله يف كتاب ( أعيان الشيعة ) عند زيارته النجف يف عام(1353هـ).
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آل املستويف :هاجر هذا البيت عام (1156هـ) بمعية جيش نادر شاه ،وسكن
كربالء ،ونبغ فيهم العامل الفاضل الشيخ حسني بن عيل املستويف،

وتويف عام ( 1228هـ) .

وقد صاهروا بني عزبه ،ودخل آل املستويف سلك خدمة الروضتني منذ القرن

الثاين عرش اهلجري حتى اليوم.

ويف أواسط القرن الثاين عـرش اهلجري أندجمت يف سلك اخلدمة مجاعات من

العلويني وغريهم ،وأدخلتهم يف سلكها النعرات احلزبية السياسية املحلية آنذاك،

ونخص بالذكر منهم:

آل زيني :وهم سادات أجالء استوطنوا العراق ،ونبغ منهم :العامل الفاضل السيد
زين الدين بن سيف الدين من ساللة اإلمام احلسن بن عيل بن أيب

طالب .

وانتسبت هذه العائلة إىل السيد زين الدين املذكور ،ولقبت بآل زيني تيمن ًا

بذكراه ،وهم اليوم متفرقون يف بغداد ،والنجف ،وكربالء ،وقد هاجر السيد أمحد

بن السيد زين الدين إىل كربالء يف القرن الثاين عـرش استوطن فيها ،وأندمج يف
سلك خدمة الروضتني ومايزال أعقاهبم يف كربالء يعرفون بآل زيني.

آل ماجد :هاجر هذا البيت من البحرين ،وسكن كربالء عام (1250هـــ)،
واشتغل باملهن احلرة ،حتى صاهر بعضهم آل املستويف الذين سعوا
باندماجهم يف سلك اخلدمة ،وأول من سكن منهم كربالء هو :السيد
أمحد السيد ماجد وأول من دخل منهم يف سلك اخلدمة :ولده السيد
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عاشور ،وهم من سادات آل شبانه املعروفني يف جنوب العراق ،ومن

ساللة احلسن ابن اإلمام موسى بن جعفر.

آل لطيف :هاجر هذا البيت من احلويزة ،وسكن كربالء (1211هـ) ،واشتغل
بالزراعة وصاهر آل نـرص اهلل الفائزي ،واندجموا هبم ،ودخلوا
سلك اخلدمة ،وهم ينتسبون إىل السيد عبد اللطيف جدهم األعىل
من ساللة احلسن ابن اإلمام موسى بن جعفر.

آل أصالن :هاجر هذا البيت ،وسكن كربالء ،واشتغل بعض إفراده يف كتابة
األكفان فلقبوا بـ (آل كفن نويس) ،وصاهروا آل طعمه ،وكان
السيد جعفر السيد أصــان أول من دخــل يف سلك اخلدمة،
وعهد اليه يف عام (1265هـ) أمر إنارة الروضة كام يتىضح ذلك
من كلمة (چراغچي) املثبتة يف (البيورلندي) الصادر بتعيينهم
وينتمون إىل األرسة الصفوية من ساللة احلمزة بن موسى بن
جعفر.
آل الشهرستاين :هاجر هذا البيت من إيران ،وسكن كربالء ،واشتغل بعضهم
بالعلم والفقه ،ونبغ فيهم العامل الفاضل املرحوم السيد حممد
مهدي املوسوي الشهرستاين املتولد سنة (1130هـ) ،واملتوىف سنة

(1216هـــ) ،الذي توىل بنفسه االرشاف عىل تعمريات الروضة
احلسينية ،ويف أوائل االحتالل (1336هـ) اندمج ذووه يف سلك

اخلدمة ،وهم من ساللة إسامعيل صدر الدين الشهرستاين املعروف

بـ(مري سيد) من ذريــة إبراهيم املرتـىض بن االمــام موسى بن
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جعفر .والينتمي اليوم أحد من هذه األرسة إىل سلك اخلدمة
إال ذرية مريزا صالح الشهرستاين حفيد املرحوم السيد حممد مهدي

املوسوي املار ذكره.

آل الدده :يف أواسط القرن الثامن اهلجري ظهر يف نيشابور من أعامل خراسان
شخص يدعى السيد حممد املوسوي من ساللة إبراهيم املجاب
حفيد اإلمام موسى بن جعفر  ،وأسسوا طريقة صوفية اثني

عـرشية غري أصولية ،ومن بعده سافر إىل تركية ،واستوطن قرية

(قري شهر) ،ولقب بحاج بكتاش ،ونسبة لذلك سميت طريقته

باسم (البكتاشية).

وبصفتة املرجع األعىل الروحاين هلذه الطريقة لقب يف تركيا بـ الدده الرئيس

األعىل -ويف منتصف القرن العارش اهلجري هاجر من قرية (قري شهر) إىل كربالء

الزعيم الديني هلذه الطريقة املدعو الدده عبد املؤمن من أحفاد السيد حممد املوسوي

املذكور وجاور قرب جده احلسني  عند باب قبلة صحن الروضة احلسينية إىل

أن تويف ،ودفن يف املحل الذي يعرف اليوم بقرب مؤمن دده ،ومن ثم اتسعت شؤون
هذه الطريقة يف كربالء فهاجرت أقوام ممن يعتنقوهنا اليها لزيارة قرب عبد املؤمن،
وأسس هلم فيها ( تكية) ،وما تزال تعرف حتى اليوم بالطريقة البكتاشية ،وتقع أمام
قرب عبد املؤمن الدده ،وقد مات هذا ،ومل يعقب ذرية .

يعي من يتوىل شؤون
وكان الرئيس األعىل للطريقة البكتاشية يف تركيا هو الذي ّ

هذه الطريقة يف مجيع األقطار اإلسالمية ،ويـرشف عىل املحالت–التكيات -التي

ينـرش فيها طريقته ويدير شؤوهنا ،وكان هذا املتويل يلقب بـ (بابا) عم ً
ال بتقاليدهم
الدينية.
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ويف أوائل القرن الثالث عـرش اهلجري قام الرئيس األعىل للطريقة البكتاشية

بتعيني السيد أمحد من ساللة اإلمام عىل الرضا بن اإلمام موسى ابن جعفر 
متولي ًا عىل التكية البكتاشية يف كربالء ،والسيد أمحد هذا هو اجلد الرابع ألرسة
آل الدده احلاليني ،ومن بعده اندمج أبنه السيد حممد تقي املعروف بـ (الدرويش)

يف سلك خدمة الروضة احلسينية ،والسهر عىل شؤون الدراويش البكتاشيني يف

كربالء ،وأعقابه اليوم ضمن خدمة الروضة .

وعندما أعلن السلطان العثامين حممود خان العثامين احلرب عىل مروجي هذه

الطريقة ،قام السيد أمحد املذكور بتبديل أسم التكية البكتاشية يف كربالء إىل التكية
النقشبندية ،كام يتضح ذلك من الكتابات املسطورة عىل الكتائب الداخلية للتكية

احلالية((( ،وهذه التكية أنشئت من قبل جهان دده يف أوائل القرن احلادي عرش

اهلجري.

آل القصري :ويعرفون بآل املخبوص أيض ًا ،وهم من سادات العذار((( الذين هاجروا
من احللة ،واستوطنوا كربالء واشتغلوا يف املحالت التي خيلع فيها
األحذية واملسامة بـ (الكشوانية) ،وانظموا إىل سلك اخلدمة ،وهم
يدعون االنتساب إىل ابن طاووس احلسيني.

آل السيد ياسني :املعروفون بآل أبو (هايشة) وآل احلديدي وآل الـرساج (آل
زروق) الذين كانوا يضيؤون القناديل يف الروضة قبالً ،وهاجر كل
ّ
هؤالء عىل األكثر من احللة منذ عهد غري بعيد ،وسجلوا أنفسهم
 .1أزيلت معامل هذه التكية اليوم وشيد حملها خمزن حلفظ مفروشات الروضة.
 .2العذار نسبة إىل العذارات التي هي من قرى احللة وتعرف اليوم بكورش والنيل.
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يف سلك خدمة الروضة ،ومل يكن باإلمكان معرفة هوياهتم واجلهة
التي ينتسبون اليها.
آل املؤذن :هم من عشرية اجلشعم ،سكنوا كربالء ،وانضموا إىل سلك اخلدمة
قريب ًا ،وبدل فرماهنم عىل أهنم مؤذنون يف الروضة العباسية وهم
قليلو العدد.

آل الشامع :أرسة معروفة استوطن افرادها كربالء ،واشتغلوا يف إنارة الروضة،
وكانت عندئذ تنار بالشموع فلقبوا بآل الشامع ،وصاهروا آل
طعمة ،ودخلوا يف سلك اخلدمة منذ عهد قريب.

آل أبو احلب :هاجرت هذه العائلة من احلويزة ،وهي تنتمي إىل عشرية بني كعب،
وقد سكنت كربالء يف القرن الثاين عـرش اهلجري ،ونبغ فيها اخلطباء
والشعراء ،ومنذ أكثر من ثالثني عام ًا دخل سلك اخلدمة منهم:
ذرية الشيخ حممد حسن أبو احلب فقط ساعدهم يف ذلك سادن
الروضة العباسية املرحوم احلاج السيد مرتـىض السيد مصطفى آل

ضياء الدين بعد عودته من احلج آنذاك حيث كان الشيخ املذكور
يرافقه إىل حج بيت اهلل احلرام.

بنو عبد اهلل احلفار :هاجرت هذه األرسة من إيران ،وسكنت حملة الكبيس يف
كربالء ،واندجمت يف عشرية الكبيسات يف كربالء ،وكان املرحوم
والدهم احلاج عبد اهلل احلفار يتوىل شؤون الدفن يف الروضة ،ومل

يدع االنتساب إىل سلك اخلدمة ،إال أن ذويه استغلوا بعض الفرص
وسجلوا أنفسهم يف سلك اخلدمة.
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آل الصيقل :وهم من قبيلة (خفاجة) دخلوا يف سلك اخلدمة منذ عهد الشيخ
عيل بن عبد عيل الصيقل الذي كان كاتب ًا يف الروضة العباسية ،ومن
تالمذته املرحوم السيد مرتـىض آل ضياء الدين سادن الروضة
العباسية الذي رافقه إىل حج بيت اهلل احلرام ،وله شعر بالفصحى
والعامية ،وهنالك أفراد قليلون دخلوا يف سلك اخلدمة وهوياهتم

جمهولة.

سدنة الروضة احلسينية
نذكر يف الفصل من توىل شؤون سدانة الروضة من الفرق األربعة األصلية يف

خدمة الروضة منذ القرن العارش اهلجري حتى اليوم.

اخلازن األول :هو شمس الدين بن شجاع القايض احلائري األسدي الذي له

شهرة كبرية ومكانة علمية سواء يف األصول أو يف الفروع ،وأخذ االجازة بالرواية
من الشيخ زين الدين املعروف بالشهيد الثاين((( ،وقد توىل سدانة الروضتني احلسينية
والعباسية يف شوال من عام (963هـ) ،وبقي خازن ًا إىل ما بعد عام (990هـ) ،واليه
تنتسب عائلة شمس الدين احلائري ،وباسمه سميت الفرقة احلائرية ،وقد انقرض

اليوم نسل هذه العائلة.

اخلــازن الثاين :هو جعفر شمس الدين احلائري الذي كان خازن ًا يف عام

(1025هـ).

 .1زين الدين :هو أحد علامء االمامية استشهد عىل يد السلطان سليم عام (930هـ) يلقب بالشهيد الثاين.
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اخلازن الثالث :السيد دراج بن سليامن بن سلطان كامل الدين من آل زحيك

من ذرية إبراهيم األصغر بن اإلمام موسى بن جعفر  توىل سدانة الروضة
احلسينية سنة (1049هـ ) ،وكان من األعيان قوي ًا حمنك ًا(((.
اخلــازن الرابع :هو إبراهيم شمس الدين احلائري الــذي كان خازن ًا يف

(1075هـ) حتى بعد عام (1106هـ).

اخلازن اخلامس للروضة احلسينية :كان هو السيد حممد منصور بن حسني

بن حممد قاسم بن إبراهيم بن شاه مري بن شكر اهلل بن نعمة اهلل بن قريش بن عطاء
اهلل بن كامل الدين بن حممد بن عطاء اهلل بن حممد بن قريش بن حسن بن حممد

بن حسن بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حممد األعرج بن أمحد بن موسى املربقع بن
اإلمام أيب جعفر الثاين حممد اجلواد  ،كان سيد ًا جلي ً
ال رئيس ًا توىل السدانة يف

سنة (1106هـ) ،وتويف سنة (1125هـ) يف حياة والده.

اخلازن السادس :هو السيد حسني بن حممد والد اخلازن الرابع خلف نجله يف
السدانة عام (1125هـ) ،كان معارص ًا للشاعر أيب الفتح السيد نرص اهلل الفائزي،

وقد أطرى عليه السيد نرص اهلل الفائزي بقصيدة حتتوي عىل ( )23بيت ًا نثبت منها

مطلعها:

َفجىل ظالم َّاهل ِم عن ِ
ساحة الصدَّ ِر
َ
َ
َ ٰ

َل َقدْ الَحصبحال َفتحِ ِمنم ِ
ـشقالنَّرص
َ ُ ُ
َْ

وقد أنشدت هذه القصيدة بمناسبة رجوع اخلازن املذكور من سفرته التي قام

هبا إىل اهلند حيث أن أجداده كانوا يسكنون اهلند واالفغان ،ويف القرن التاسع
اهلجري هاجرت هذه األرسة من اهلند واستوطنت كربالء ،وأول من انتقل إىل

 .1عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :4ص. 240

98

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كربالء من هذه األرسة هو العامل الفاضل السيد قاسم بن السيد إبراهيم الرضوي،
والسيد اخلازن املذكور هو الذي اجتمع بالرحالة عباس بن عيل بن نور الدين

املكي املوسوي احلسيني عند زيارته كربالء سنة (1130هـ) ،وذكره يف كتابه (نزهة
اجلليس ومنية األديب األنيس) وقال عنه :كان يف احلائر سيد ًا كري ًام جواد ًا ،عايل
اهلمة ،حسن االدارة ،ويف غيابه ناب عنه يف السدانة أبن عمه السيد إبراهيم بن

مرتـىض بن عيل بن حممد بن قاسم املذكور .وللسيد نصـر اهلل الفائزي يف ديوانه
املخطوط قصيدة هينئ السيد إبراهيم بمناسبة مولود له كان اسمه خليل مات يف
حياة والده ،وانقطع نسله.

أما السيد حسني اخلازن قد استمر يف توليته للسدانة حتى سنة 1139هـ ،حيث

وافاه األجل ،فاستخلفه يف السدانة السيد عيل بن حممد منصور اخلازن الرابع
املذكور ،وبقى سادن ًا للروضة احلسينية حتى وافاه األجل يف سنة (1165هـ).
اخلازن السابع :السيد مهدي بن منصور اخلازن اخلامس املذكور فتوىل السدانة
مبارشة بعد وفاة عمه اخلازن السابق ،وبقي خازن ًا إىل سنة (1204هـ) حيث وافاه
األجل يف الكاظمية يف حياة والده .كذا يؤخذ من القصيدة التي قاهلا السيد صادق

الفحام األعرجي يف رثائه له ،والقصيدة مذكورة مثبتة يف ديوان الشاعر صادق

(املخطوط) نثبت منها مطلعها ومؤخرها:
ِرضـــ ًا بــقــضـ ِ
مـــر ُه
ـاء اهلل
فــاألمــر َأ ُ
ُ

َله ُ
ُ
ويفعل
شاء
كم َي
ِ
احل ُ
قضـي ما يِ ُ

قلت ُمـ ِ
ـؤرخ ـ ًا
َنــعــاه َلنا
ِ
الناعي َف ُ

(لِــهـ ِـد َيــنــا َد ُار ال ـ َكــرامـ ِـة َمــنـ ِـز ُل)

ِ
مؤخرها:
وقال يف

99

مدينة احلسني (اجلزء األول)

ملحوظة :وإىل هؤالء السدنة األجالء ينتمي السيد إبراهيم املعروف بالزعفراين،

زعيم واقعتي املناخور ،وغدير الدم يف كربالء ،وهذا السيد اجلليل هو نجل السيد

هاشم بن مصطفى بن مرتـىض ،أخو اخلازن السادس السيد حسني .ويف مرتـىض
هذا أنشد الرحالة عباس بن عيل بن نور الدين قصيدة يثني ويطري عىل كرم خلقه
مثبتة يف كتابه فمن أرادها فلرياجع ذلك .وأما السيد الزعفراين فأعقب من ولد
واحد أسمه خليل ،والعقب منه يف إبراهيم واليوم منحرص نسله يف ولده سعيد.

اخلازن الثامن :هو السيد موسى بن حممد عيل بن حممد بن السيد موسى من

ساللة آل السيد يوسف بن معايل بن أيب أمحد عبد اهلل احلائري من أحفاد اإلمام

موسى بن جعفر  ،وتــوىل السدانة بعد وفــاة اخلــازن اخلامس حتى واقعة
الوهابيني ،حيث أستشهد يف تلك الواقعة يف يوم السابع عـرش من ذي احلجة من
عام (1216هـ) ،ومل يعقب ذكور ًا وختليد ًا لذكراه سمي أبناء أخوته فيام بعد بآل
الوهاب ،وهم غري آل وهاب من آل طعمة علم الدين.

اخلازن التاسع :هو السيد جواد السيد كاظم بن نـرص اهلل بن نارص بن يونس

بن مجيل بن علم الدين بن طعمة (الثاين) ،وهو اجلد األعىل للسادات املعروفني

اليوم بآل الطويل ،وتوىل السدانة عام (1217هـ) بعد مقتل اخلازن السابق ،ومل
يستتب له األمر أكثر من سبعة عـرش شهر ًا حيث عزل بعدها وكان ذلك يف عام
(1219هـ) ،وكانت وفاته بعد عام (1222هـ).

اخلازن العارش :هو السيد حممد عيل بن عباس–نقيب األرشاف–بن نعمة اهلل

بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم الدين من آل طعمة الفائزي ،وكان
سيد ًا جلي ً
ال عايل اهلمة تزعم كربالء ،وله أيادي بيضاء يف صد غارات الوهابيني
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عن كربالء يف السنوات (1218هـ)1220( ،هـ) ،وتويف بعد (1230ه) ،وهو اجلد
األعىل للسادات املعروفني بآل وهاب من آل طعمة علم الدين.

اخلازن احلادي عـرش :هو السيد وهاب نجل اخلازن السابق واليه ينتمي بيت
الوهاب من آل طعمة ،وهم غري آل وهاب الذين كان اخلازن السادس رئيس ًا هلم،

وتوىل السيد وهاب سدانة الروضة وهو شاب يف السادسة عـرشة من عمره ،وله
صفحات ناصعة يف تاريخ كربالء إذ توىل زمام أمورها ،وأصبح زعي ًام هلا بال منازع،
وتألبت عليه نفوس مجاعة النقيب السيد حسني بن مرتـىض من آل دراج ،وثاروا
ضد السلطة املحلية فأضطر السيد املشار اليه اىل مغادرة كربالء يف واقعة املناخور
عام (1241هـ)(((،وعاد إليها بعد أن أمخدت نار الفتنة ،وتوىل سدانة الروضة
العباسية ومن ثم توىل سدانة الروضة احلسينية ثانية –كام سيأيت ذكر ذلك يف حقل
اخلازن الثاين عـرش -حتى واقعة نجيب باشا عام 1258هـ املعروفة بواقعة غدير
دم((( ،فرتك كربالء ،والتجأ إىل نقيب بغداد السيد عيل الكيالين ،فأواله نجيب باشا
مقتطعة الزوز ،ومن ثم توىل سدانة الروضة احليدرية يف النجف األرشاف ،ويف
الطريق إليها وافاه األجل حيث أصيب بوباء الطاعون ،وتويف بعد عام (1265هـ)،
وكان –رمحة اهلل– زعي ًام طموح ًا عايل اهلمة تنقاد إلية عشريته ،ومجاعة كبرية من
عشائر كربالء وكان السيدان الزعفراين والداماد((( حتت أمرته يوم ذاك أيض ًا.
اخلازن الثاين عـرش :هو السيد حممد عيل املعروف بـ ( ايب ردن ) أبن السيد

رشف الدين بن درويش بن رشف الدين بن عباس بن رشف الدين بن هاشم
 .1سييل تفصيل هذه الوقائع يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
 .2سييل تفصيل هذه الوقائع يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
 .3مها من زعامء كربالء يف واقعتي املناخور و[غدير دم]
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بن حممد بن مساعد بن رشف الدين الكبري بن كامل الدين طعمة الفائزي نقيب
األرشاف .كان صهر ًا آلل دراج ،وتوىل السدانة بعد خروج السيد وهاب من
كربالء عىل أثر واقعة املناخور ،وحارب يف تلك الواقعة ،وأبىل فيها بالء ًا حسن ًا،
وتويف عام (1244هـ) بعد انتهاء الواقعة املذكورة ،وكانت وفاته دون أن يعقب
ذكور ًا ،وكان السيد حممد بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم
الدين صهر ًا له و ُعرف هذا البيت من آل طعمة بآل رشويف نسبة إىل رشف الدين
اجلد األعىل لوالدهتم.
اخلازن الثالث عـرش :هو السيد حسني–نقيب األرشاف–بن مرتىض بن
حممد عيل بن مرتىض بن عبد املطلب بن عيل بن السيد حممد دراج–نقيب نقباء
العراق عىل عهد الشاه عباس الصفوي عام (1032هـ)–ابن سليامن بن سلطان
كامل الدين من آل زحيك توىل سدانة الروضة بعد وفاة اخلازن السابق (أبو ردن)،
وتوىل زعامة كربالء بعد عودته من األرس حيث كان من مجلة األرسى يف واقعة
املناخور التي كان زعيمها ،وتويف بالطاعون عام (1247هـ) ،ومل يعقب ذكور ًا إال
ولد ًا واحد تويف وانقطع نسله ،وكان شديد ًا صلب ًا ورع ًا تقي ًا.

اخلازن الرابع عـرش :هو اخلازن احلادي عـرش السيد وهاب بن حممد عيل
من آل طعمة علم الدين ،وتوىل السدانة ثانية بعد وفاة النقيب األنف الذكر عام
(1247هـ) ،وبقي خازن ًا حتى عام (1258هـ) حيث ترك كربالء عىل أثر حدوث
محلة نجيب باشا.

اخلازن اخلامس عـرش :هو احلاج مهدي بن حممد بن الشيخ عيسى ابن كمونة
توىل سدانة الروضة بعد أن ترك اخلازن السابق كربالء .وقد ذكر صاحب سالسل
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الذهب((( نقال عن احلجة الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء يف كتابه (الطبقات
العنربية) يف فضل كرامات الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس
رسه ما نصه حرفي ًا يف كيفية تولية احلاج مهدي كمونة سدانة الروضة احلسينية.
قال الشيخ حسن كاشف الغطاء :تقدم احلاج مهدي إىل الفريق نجيب باشا،
وصاح بأعىل صوته متـرضع ًا بلسان تركي خماطب ًا الفريق أفندم إنا مل نخلع الطاعة،
ومل نفارق اجلامعة ،فال تؤاخذنا بذنوب الغري املفسدين وترحم علينا باألمان ،فلم
يعره الفريق إذن ًا صاغية حتى اليوم الثاين ،فتقدم نجيب باشا حتى وصل باب
صحن اإلمام احلسني ،فدخل الصحن هبيئة مرهبة وأهبة حسنة ،وإىل جانبه
السيد كاظم الرشتي((( ،فتقدم احلاج مهدي كمونة باكي ًا متـرضع ًا ،وقبل الفريق،
وبيده القرآن الكريم ،ومعه مجاعة من اخلدمة ،وبيدهم أعالم الروضة ،فساروا
خلف الفريق نجيب باشا حتى زار احلـرضة ،ومن ثم أم التكية وصاحبها يومئذ
السيد حممد تقي الدرويش  -وهو جد آل الدده احلاليني – فنادى الفريق نجيب
باشا ،وهنر باحلاج مهدي ،اين الكليدار؟
فأجابه احلاج مهدي(( :هرب)) ،فأواله نجيب باشا سدانة الروضة احلسينية
ريثام يذهب إىل بغداد وخيرب البالط العثامين ويصدر له (البيور لــدى)((( فتوىل
احلاج مهدي كمونة سدانة الروضة يف عام (1258هـ) حتى وافاه األجل يف عام
(1272هـ).
وكان  ورع ًا تقي ًا ،وشيخ ًا هرم ًا ،عندما توىل السدانة بأمر من نجيب باشا.
 .1حممد صادق آل بحر العلوم ،سالسل الذهب ( خمطوطة ) :ورقة . 199

 .2عميد الطريقة الشيخية يف كربالء ،وتلميذ الشيخ أمحد االحسائي مؤسس الطريقة املذكورة ،وله أعقاب يف
كربالء يعرفون اليوم بآل الرشدي ،وينتمون إىل اإلمام احلسني بن عيل .
 .3أمر يصدر من الوايل تعريبه (هامش) ،وهو غري الفرمان الذي يصدر عن البالط العثامين.
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اخلازن السادس عـرش :هو املرزا حسن بن حممد كمونة ،وتوىل السدانة يف

عام (1272هـ) بعد وفاة أخيه اخلازن السابق ،وتويف هذا عام (1292هـ) ،وكان
املرحوم بخالف أخيه طموح ًا حيب الزعامة وبتوليته سدانه الروضة ازداد نفوذ ًا،

وشاع أسم أرسته منذ ذلك اليوم.

اخلازن السابع عـرش :هو السيد حممد جواد بن حسن بن سلامن ابن درويش

(((

بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم الدين الفائزي ،وقد ذكر
العالمة املرحوم السيد جعفر األعرجي الكاظمي صاحب (مناهل الـرضب يف
أنساب العرب) كيفية توليه السدانة ننقله حرفي ًا :عندما تويف املرزا حسن كمونه
حدث نزاع عائيل بني كل من الشيخ حممد بن املرزا حسن ،واحلاج حمسن بن احلاج

مهدي كمونه ،بسبب هتالكهام عىل توليه السدانة ،وكان أهايل كربالء آنذاك منشقني
إىل قسمني :قسم عىل خالف آل كمونه ،وهم األكثرية ،ويتزعمهم املرحوم السيد

الرشدي ،وينضم إليه مجيع طبقات كربالء من الوجوه ،واألعيان،
امحد السيد كاظم ُ

واملهنيني ،وقسم كبري من عشائر كربالء ،وينـحرص القسم الثاين بزعامة احلاج حمسن

كمونة ،ومعه مجاعة كبرية من اإليرانيني املقيمني يف كربالء ،فتجمع القسم األول يف
دار الزعيم املرحوم السيد أمحد ،وقرروا باإلمجاع تولية السيد حممد جواد آل طعمة

سدانة الروضة احلسينية وإرجاع أمرها إىل بيتها السابق ،وسعى السيد أمحد ومجاعة

كبرية من اخلدمة العلويني لدى الوايل فقرر تصديق القرار االمجاعي بتولية السيد

املذكور ،وأصدر البالط العثامين ارادة سلطانية (فرمان) بتوليه بعد أن دفعت أرسته

البدل املقرر لذلك وقدره ألف لرية عثامنية ،وكان ذلك عام (1292هـ).

 .1جاء يف ( مناهل الرضب يف أنساب العرب ) :إن السيد درويش بن أمحد آل طعمة كان ورع ًا تقي ًا يقيض معظم
أوقاته يف العبادة داخل الروضة احلسينية حج البيت احلرام مشي ًا ثالث مرات ،وكان حي ًا عام (1182هـ)
حتى بعد عام (1225هـ) ،واليه ينتمي بيت السيد درويش من آل طعمة علم الدين.
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األمر الذي أوغر صدر أبن كمونة فدبر مؤامرة إلغتيال السيدين اخلازن

والرشد ،فنجا اخلازن لكثرة أفراد أرسته وشدة بأسهم عدا عن كونه مهاب اجلانب،
ويوزع عىل خدمة الروضة مجيع اهلدايا التي يتربع هبا الزائرين.

وأما السيد أمحد الرشتي فقد قتله جعفر بن باخية((( عندما كان خيرج من

باب السدرة بعد صالة العشاء بتحريض من احلاج حمسن كمونة ،وبقي السيد
حممد جواد خازن ًا للروضة احلسينية حتى وافاه األجل عام 1309هـ .وروى لنا

كل من السيد حممد عيل عميد أرسة آل ثابت يف كربالء ،واحلاج حيدر عميد أرسة
آل حيدر((( يف كربالء ،وقد عارصا اخلازن املذكور ووقفا عىل حياته االجتامعية
وطباعه :أن املرحوم كان عنيف ًا ورع ًا تقي ًا ،نقي الرسيرة ،عظيم اجلاه ،مهاب ًا باسم
الوجه ،دمث اخللق ،اهنم مل يتورعوا عن أقامة الدعوى عليه كام مر ذكر ذلك يف
الفصل اخلاص بشباك الروضة احلسينية.

وقد استمرت سدانة الروضة احلسينية يف بيت السيد درويش من آل طعمة

علم الدين حتى اآلن.

اخلازن الثامن عـرش :هو السيد عيل ابن اخلازن السابق ،وقد توىل السدانة

بعد وفاة والده عام (1309هـ) ،وتويف عام (1318هـ) ،ودفن يف مقربة شيدت
 .1باخية أسم المرأة اشتهرت ببطولتها يف واقعة املناخر وقد أشرتك مع آبنها يف مقتل السيد أمحد الرشتي كل
من احلاج حسني شهيب وسليامن الصائغ وأحد أفراد أرسة الفتوين ومجاعة آخرين حتى أهنم قتلوا خدينه
املدعو ( حممد فليح ) يف الصحن بعد مقتل سيده.
 .2هو احلاج حيدر بن رايض بن حيدر ( واليه ينتسب آل حيدر ) من عشرية الرتامجة التي هي بطن من شمر
( وهم غري النقباء العلويني من بيت ترجم ) وقد سكنوا كربالء منذ القرن العارش اهلجري واحلاج حيدر
هذا يعد يف طليعة املسنني يف كربالء ويروي حوادثها التارخيية التي شهدها بنفيه ويرتاوح عمره بني 100و
110سنوات وهو ممن يوثق بقوهلم.
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له وألرسته من بعده يف الروضة العباسية ،وكان املرحوم مثاالً للتقوى والورع
سمح ًا ،واشتهر بإطعام الفقراء من العلويني وغريهم يف اخلفاء والعالنية ،وبنى
بعض القناطر عرب هنر احلسينية ،وكان يقيض معظم أوقاته يف الصالة والعبادة
داخل الروضة احلسينية.

اخلازن التاسع عـرش :هو السيد عبد احلسني ابن اخلازن السابق ،وقد توىل

سدانة الروضة احلسينية بعد وفاة والده عام (1318هـ) ،وقد سعى عام (1343هـ)
رغب ًة منه يف االعتكاف ،والعبادة ،والدراسات اخلاصة إىل نقل السدانه إىل ولده
السيد عبد الصالح اخلازن احلايل ،وهو عامل فاضل ورع

نقي ،وكان يملك مكتبة((( قيمة عدت يف طليعة املكتبات العراقية كام نوه عن

ذلك املرحوم األستاذ جرجي زيدان يف جملة اهلالل ،وقد نقل كثري من أعالم التاريخ

عن السيد املذكور روايات تارخيية قيمة نخص بالذكر منهم :املرحوم احلجة السيد
حسن الصدر يف كتابه املخطوط املسمى (نزهة احلرمني يف عامرة املشهدين)(((.

اخلازن العـرشون :هو السيد عبد الصالح نجل السيد عبد احلسني آل طعمة،

وتوىل سدانة الروضة احلسينية بعد تنازل والده عنها ،وهو شاب أديب يتقن عدا

اللغة العربية عده لغات أخرى كاالنكليزية والفارسية قراء ًة وكتابة ،ويسري عىل

هنج أبيه يف متابعة خمتلف العلوم (حفظه اهلل).

 .1عىل أثر واقعة محزة بك املعروفه يف كربالء عام (1333هـ) ثار املرحوم الشيخ فخري كمونة طمع ًا يف
احلصول عىل سدانه الروضة ،فأضطر السيد عبد احلسني طعمة وأرسته اىل مغادرة كربالء قرس ًا ،واشتعلت

النار يف املكتبة بأمر من الشيخ املذكور ضمن ما أحرتق ونجم عن ذلك خسارة هذا الرتاث العلمي القيم

كام سيأيت تفصيل ذلك يف اجلزء الثاين.
[ ]2طبع الكتاب بعد ذلك.
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اخلازن احلادي والعـرشون :السيد عادل نجل السيد عبد الصالح آل طعمة

ترشف بالسدانة (1401/1981هـ) ،وذلك بعد احالة والده عىل التقاعد ،وهو
شاب أديب حائز عىل شهادة املاجستري يف القانون والـرشيعة اإلسالمية من كلية
احلقوق بجامعة القاهرة ،وأنه اليوم يدير سدانة الروضة بإخالص (حفظه اهلل).

سدنة الروضة العباسية
ونذكر يف هذا الفصل أسامء من تولوا سدانة الروضة العباسية منذ القرن العارش
اهلجري حتى اليوم ،وبالرغم من حترياتنا الدقيقة عن هويات بعض هؤالء السدنة
مل نتمكن من العثور عليها بصورة صحيحة ،األمر الذي أدى بنا إىل االسرتشاد
باملعلومات التي مجعناها من بعض املستندات القديمة ،والتواقيع التي عثرنا عليها،
واالستشهاد باألخبار التي رواها لنا بعض من يعتمد عليهم ،وسنستمر يف البحث
عن احلقيقة التارخيية لرتاجم أحواهلم ونـرشها يف حينه ،لقد كانت السدانة يف
الروضة العباسية تابعة إىل خازن الروضة احلسينية الذي كان سادن ًا للروضتني،
وكان ينيب عنه من يراه أه ً
ال إلدارة شؤون الروضة العباسية ،وقد بقيت احلالة
عىل ذلك املنوال إىل أن توىل املرحوم السيد مرتـىض السيد مصطفى آل ضياء الدين
شؤون سدانة الروضة العباسية فسعى لفصلها عن سدانة الروضة احلسينية وجعلها
مستقلة بذاهتا.

اخلازن األول :هو حممد بن نعمة اهلل من آل شمس الدين احلائري األسدي
كان خازن ًا عام (1025هـ).
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اخلازن الثاين :هو الشيخ محزة من عشرية السالملة من ٍ
شمر ،الذي كان قد
صاهر آل شمس الدين ،ومل يبق من ذريته اليوم أحد ،وكان خازن ًا عام (1091هـ)
واىل ما بعد (1108هـ) ،وكان عامل ًا فاضالً ،وضع مذكرات قيمة عن تاريخ كربالء

مل نتمكن من العثور عليها ،ومل يعرف بالضبط تأريخ تولية السدانة ووفاته.

اخلازن الثالث :هو العامل الفاضل الشيخ أمحد توىل السدانة بعد وفاة اخلازن
السابق ،وتويف عام (1187هـ) دون أن يعقب ذكور ًا ،وكان أديب ًا ماجد ًا((( من
معارصي األستاذ أيب الفتح السيد نرص اهلل احلائري الفائزي.

اخلازن الرابع :هو السيد عيل بن عبد الرسول توىل السدانة يف عام (1187هـ)،
وجاء يف األمر الصادر إليه من الوايل بتاريخ اخلامس والعـرشين من شوال عام
(1187هـ) ما نصه (نظر ًا لوفاة اخلازن السابق دون عقب وتقديمك طلب ًا لتولية
سدانة الروضة العباسية ،فقد ارتأينا ذلك) ،وكان خازن ًا إىل ما بعد عام (1222هـ)،
ومل نتوصل إىل معرفة هويته كام أن نسله اليوم منحرص بحفيدة الشيخ حممد عيل
الكشوان يف الروضة العباسية ،وتعرف أرسته ببيت الشيخ.
اخلازن اخلامس :هو عبد اجلليل القايض توىل السدانة عام (1224هـ) ،ثم
ُعزل ،ويقرأ توقيعه املثبت عىل بعض الوثائق بعد العام املذكور (عبد اجلليل كليدار
العباس السابق).
اخلازن السادس :هو السيد حممد عيل بن درويش بن حممد بن حسني بن نارص
بن نعمة اهلل بن ثابت بن سلطان كامل الدين نقيب نقباء العراق يف عام (957هـ)
من آل زحيك ،وكامل الدين هذا هو اجلد األعىل آلل ثابت يف كربالء ،وكان حممد
عيل بن درويش خازن ًا عام (1225هـ) إىل ما بعد عام (1229هـ).
 .1ينظر :حمسن االمني ،اعيان الشيعة :ج :8ص. 371
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اخلازن السابع :هو السيد ثابت بن درويش أخ اخلازن السابق ،وكان خازن ًا
عام (1232هـ) إىل ما بعد عام (1238هـ) ،وهو اجلد األعىل ألرسة آل ثابت يف
إيران ،وبعض أفرادها اليوم يف كربالء.
اخلازن الثامن :هو السيد عبد الوهاب السيد حممد عيل آل طعمة علم الدين

اخلازن الرابع عرش للروضة احلسينية ،وتوىل سدانة الروضة العباسية كام مر ذكره
قبالً.

اخلازن التاسع :هو السيد حممد بن جعفر بن مصطفى بن أمحد بن حييى بن
خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم الدين من آل طعمة الفائزي ،كان خازن ًا للروضة

العباسية يف عام (1250هـ) ،ولفرتة قصرية مل يعرف أمدها.

اخلازن العارش :هو السيد حسني بن حسن بن حممد عيل بن حممد بن موسى

من ساللة السيد حممد السيد يوسف حفيد أيب املعايل ابن عبد اهلل احلائري من

ساللة إبراهيم املرتـىض ابن اإلمام موسى بن جعفر ،وهو اجلد األعىل لسادات
آل الوهاب اليوم ،وتوىل السدانة عام (1251هـ) حتى عام (1265هـ) ،ثم عزل
عن السدانه وهو أول من لقب نفسه بآل الوهاب تيمن ًا بتخليد ذكرى السيد حممد

موسى من شهداء واقعة الوهابيني.

اخلازن احلادي عـرش :هو السيد سعيد بن سلطان بن ثابت بن درويش بن

حممد بن حسني بن نارص بن نعمة اهلل بن ثابت بن سلطان كامل الدين من آل زحيك

وعي بدله السيد حسني الوهاب،
توىل السدانة منذ عام (1256هـــ) ،ثم عزل ّ
وكانت زوجته كريمة فتح عيل شاه القاجاري ،وكان جليل القدر ،متنفذ مهاب
اجلانب مولع ًا بالصيد وبرتبية كالهبا ،وكان ديوانه مط ً
ال عىل الروضة احلسينية،

وتويف بمرض عضال يف إيران يف عام (1285هـ).
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اخلازن الثاين عـرش :هو السيد حسني املعروف بنائب التولية ،وهو أبن اخلازن
السابق ،وكان صغري السن عندما توىل سدانة الروضة العباسية ،فتوىل اإلرشاف
عىل السدانة بالنيابة عنه السيد حسني السيد حممد عيل آل ضياء الدين حتى قدوم
نارص الدين شاه القاجاري ،ف ُعزل بطلب من هذا الشاه ،ونصب السيد حسني
املار ذكره بمحله وأصدر البالط العثامين فرمان التولية ِ
اليه ،وعىل أثر ذلك سافر
ُ
ِ
حقوقه ،فلم يعره البالط العثامين
السيد حسني نائب التولية إىل االستان السرتجاع
اهتامم ًا ،فرجع إىل إيران وسعى لدى الشاه ،فأواله سدانة الروضة الرضوية املقدسة
يف خراسان ،وبقى هناك حتى وفاته ،فاستوطنت ذريته إيران إىل اآلن(((.

اخلازن الثالث عـرش :هو السيد حسني بن حممد عيل بن مصطفى ابن حممد
بن رشف الدين بن ضياء الدين بن حييى بن رشف الدين بن طعمة كامل الدين
الفائزي ،وتوىل السدانة عام (1286هـ) كام مر ذكره آنف ًا .وتويف عام (1288هـ)،
وكان (رمحه اهلل) ورع ًا ،تقي ًا ،عفيف ًا ،جليل القدر.
اخلازن الرابع عشـر :هو السيد مصطفى نجل اخلازن السابق ،وتوىل السدانة
وبقي خازن ًا إىل أن وافاه األجل يف عام
بعد وفاة والده يف أوائل عام (1289هـ)،
َ

(1297هـ).

اخلازن اخلامس عـرش :هو السيد حممد مهدي بن حممد كاظم بن حسني بن
درويش بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم الدين الفائزي،
وتوىل السدانة بعد وفاة اخلازن السابق يف عام (1297هـ) ،وبقي سادن ًا حتى عام

(1298هـ) حيث ُعزل(((.

[ ]1ويعرفون بثبايت وبرز منهم ادباء وسياسيون وبرملانيون يف ايران.

[ ]2ون اعامله اخلرية انشاء املدرسة الرشدية ودفع اموال كثريه ذكر ذلك الصحيفة الزوراء البغدادية وذكرة
عباس العزاوي يف تارخيه.
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اخلازن السادس عـرش :هو السيد مرتـىض نجل السيد مصطفى اخلازن

الرابع عـرش للروضة العباسية من آل ضياء الدين ،وكان عند وفاة والده صغري

السن ،فتوىل السدانة السيد حممد مهدي آل طعمة حتى وشى به لدى الوايل يف
بغداد ،فزار كربالء الختبار مقدرة السيد مرتـىض آل ضياء الدين ،ومعرفة ما إذا

كان من اجلائز توليته يف سنه آنذاك ،وبعد االختبار حصلت لدى الوايل القناعة

بمقدرته ،فعزل السيد حممد مهدي آل طعمة ،وأوىل السدانة إىل السيد مرتـىض آل
ضياء الدين الذي أصدر البالط العثامين يف عام (1289هـ) فرمانا له بالتولية ،وكان

عمره آنذاك اثنتي عـرش سنه ،وقد توىل االرشاف والسهر عىل شؤون السدانة نيابة
عنه عمه السيد عباس آل ضياء الدين ملدة عـرش سنوات إىل أن بلغ السيد مرتـىض
آل ضياء الدين سن الرشد ،فتوىل زمام أمور السدانة بنفسه ،وسار هبا سري ًا حسن ًا

وتويف عام (1357هـ) ،وكان حيبذ جمالسة العلامء والفضالء ،وحاول انشاء مكتبة
عامة يف الروضة العباسية ،غري أنه مل ينجح يف ذلك.

ومن حسناته انشاء مـرشوع إسالة املاء يف كربالء بعد أن استهلكت املكائن

القديمة التي كان تربع هبا أحد وجوه اإليرانيني إىل الروضتني احلسينية والعباسية،

وأودعت توليتها إليه وإىل خازن الروضة احلسينية السيد عبد احلسني آل طعمة

الذي رفضها ،فالتزمها السيد مرتـىض آل ضياء الدين ،وبعد استهالك تلك املكائن
استورد مكائن جديدة نصبها بمحلها ،ومنحته احلكومة العراقية امتياز ًا إلدارة

مـرشوع إسالة املاء يف كربالء ملدة ستني عام ًا ،وتم عىل يده تأسيس هذا املرشوع
اإلنساين الذي خلد ذكراه حتى اليوم.
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وقام مجاعة من العلويني يف بادئ األمر بمنافسة السيد مرتـىض آل ضياء الدين
عىل تولية سدانة الروضة العباسية فلم يلقوا نجاح ًا يف مسعاهم ،وذهبت أتعاهبم
سدى ،ونخص بالذكر منهم :السيد حممد امللقب بأبن اهلندية ابن السيد حسني
اخلازن العارش للروضة العباسية من آل الوهاب ،وقد سافر إىل االستان السرتجاع

حقوق والده ،فعاد فاشالً ،وكذلك كان احلال مع السيد صالح آل طعمة((( ،ومن
ثم استتب األمر للسيد مرتـىض آل ضياء الدين حتى وافاه األجل ،وقد بقي خازن ًا
مدة مخسني عام ًا ،ودفن يف مقربة خاصة شيدت له وألرسته يف الروضة العباسية.

اخلازن السابع عـرش :هو السيد حممد حسن نجل اخلازن السابق ،وتوىل

السدانة بعد وفــاة والــده يف عــام (1357هــــ) ،وهــو كريم دمــث اخللق ،عايل

اهلمة حمبوب ،وبوفاة والــده آل مرشوع إسالة املاء يف كربالء إلية ،وتويف سنة

(1373هـ1953/م).

اخلازن الثامن عـرش :هو السيد بدر الدين نجل اخلازن السابق ،وقد توىل
السدانة بعد وفاة والده ،وبقى سادن ًا حتى سنة (1391هـ1971/م) حيث عزل،
ثم أنيطت السدانة إىل اللجنة.

اخلازن التاسع عـرش :السيد حممد حسني بن مهدي بن أمحد آل ضياء الدين

توىل سدانة الروضة العباسية سنة (1402هـ 1982 /م) ،وال يزال يديرها حتى

اليوم (حفظه اهلل).

 .1ذهاب السيد صالح بمعية حممد عيل بن واجد عيل الشاة سلطان عودة ومل يكن ذلك من اجل السدانة وانام
يل المرن اخر وكانت رحلتهم عام  ،1312وصدر له فرمان بذلك له وألوالده حممد مهدي والسيد حسني
والسيد امحد تثمني يف جهوده وليس املطلب ينظر :موجاين
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تاريخ نقباء احلائر

ََ َْ

ْ

َْ َ َ َ

ش نقِ ً
نع َ
﴿ َوبعثنا مِن ُه ُم اث ْ
يبا﴾

(((

وبصري بمعرفة أمرهم،
نقيب القوم :كالكفيل سمي نقيب ًا :ألنه يعلم دخيلة القوم
ٌ
وجاء يف األخبار :إن النبي حممد ًا  كان قد جعل كل من بايعه يف ليلة العقبة نقيب ًا

عىل قومة ،ومجاعته ليأخذوا عليهم اإلسالم ،ويعرفوهنم رشوطه ،ووضع الرسول
أحكام ًا يف ذوي القربى من أهل البيت ،وترك فيهم نقيب ًا يتكفل أمرهم،
وعي للنقيب أحكام ًا
وجيمع شملهم ،وحيفظ شؤوهنم ،كيال خيتلط احلابل بالنابلّ ،
يسري بمقتضاها أمر الطالبيني ،وحيفظ مكانتهم ومنزلتهم يف املجتمع ،ويدفع عنهم

غائلة السوء ،ويرد عنهم كيد الدجالني ،الذين يتقمصون ثوب السيادة ،وكان من
الـرشوط الواجب توفرها فيمن يتوىل النقابة :إن يكون عامل ًا بانساب السادات بطن ًا
بعد بطن ،ونس ً
ال بعد نسل ،ويتوىل ديوان املظامل ،ويوزع اخلريات عىل املستحقني

من الطالبيني.

وعىل عهد العباسيني استوجبت األمور توسيع شؤون النقابة باتساع املاملك
اإلسالمية فع ّينوا يف كل قطر من األقطار اإلسالمية ،نقيب ًا من العلويني ،وآخر من
العباسيني ،واحلقوهم بمركز اخلالفة ،وع ّينوا هلم رئيس ًا يدعى (نقيب النقباء).

وقد ذكر الطربي يف (تارخيه) ،وأمحد أبن مهنا الداودي يف (عمدة الطالب):

إن أول من سعى إىل تأسيس نقابة للطالبيني :هو السيد اجلليل املحدث الكويف
[ ]1املائدة. 12 :
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حسني بن أمحد بن حممد بن حييى بن احلسني ذي الدمعة (العربة) بن زيد الشهيد

بن اإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب الذي ورد العراق من املدينة يف

عام (251هـ) ،ودخل عىل اخلليفة العبايس املستعني با هلل بن املعتصم بن الرشيد،
وطالبه بتعيني رجل من الطالبيني يتوىل إدارة شؤوهنم ،ويدفع غائلة األتراك

عنهم ،فع ّينه اخلليفة هلذه املهمه بعد مشاورة الطالبيني واختيارهم إياه ،وهو الذي
الف كتب ًا يف أنساب الطالبيني سامه (الغصون يف آل ياسني) ،ثم توىل أحفاده نقابة
الطالبيني يف كثري من األقطار اإلسالمية عامة ،والبلدان العراقية خاصة ،وكانت

النقابة هذه تنتقل من بيت علوي إىل بيت علوي آخر حسب الكفاءات العلمية،
والنفوذ الشـخيص وكان للنقيب سجل خاص يدون فيه أسامء العلويني وأحفادهم،
وفض ً
ال عام كان يتمتع به النقيب من نفوذ ،فكان اآلمر الناهي ،والقايض احلاكم بني

العلويني.

ويف أواخر القرن الثالث اهلجري وأوائــل القرن الرابع اهلجري كان يقطن

كربالء كثري من السادات العلويني األمر الذي استوجب أن يتوىل شأهنم نقيب
منهم .فكان أول نقيب للطالبيني يف كربالء أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن حممد
احلائري بن إبراهيم املجاب حفيد اإلمام موسى بن جعفر.

وكان وجيه ًا متدين ًا قبض عليه معتمد الدولة أبو املنيع قرواش بن مقلد وسجنه،
فرأى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب غاضب ًا عليه ،فأفرج عن النقيب ،وآ ٰىل
ِ
نفسه بأنه اليعرتض ألي علوي بعد ذلك ،وقد مات النقيب املذكور عن ولد
عىل
واحد ،فتوىل من بعده نقابة احلائر (أبو غويرة) عيل املجدور حفيد اإلمام إبراهيم

املجاب الوجيه املمول الذي صاهر أبا القاسم بن نعيم رئيس سقي الفرات ،ويف

أواخر القرن اخلامس اهلجري توىل أمر النقابة يف كربالء شهاب الدين أمحد بن
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مسهر بن أيب مسعود بن مالك بن مرشد بن خراسان بن منصور من أحفاد احلسني

بن مهنا من ساللة اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني.

ومن بعد عزله توىل نقابة العلويني يف الغري ،ويف أواسط القرن السادس

اهلجري توىل نقابة احلائر الرشيف أبنه احلسن عيل بن حممد االشقر بن عبد اهلل

بن عيل بن جعفر التواب بن اإلمام عيل اهلادي ومن ذرية بني االشقر ثم
عزل((( ،ومن بعد عزل النقيب السالف الذكر رجعت نقابة احلائر إىل بني حممد
احلائر بن إبراهيم املجاب .ويف أواسط القرن الثامن اهلجري وأوائل عام (725هـ)

توىل شؤون النقابة يف احلائر أبو الفائز حممد من ساللة حممد احلائري بن إبراهيم
ً
شهام غيور ًا ،عفيف ًا ورع ًا ،تقيا نقي الـرسيرة،
املجاب((( ،وقد كان سيد ًا
جليالً ،

يمتاز عىل سائر العلويني الساكنني يف احلائر ،ويتبعه أكثر من نصف سكانه ،وهو
الذي أرسل عليه الطبيب رشيد بن أيب الربكات املشهور بأبن كمونة صاحب

(الشبهة) من قبل السلطان األيلخاين يوصيه بقتل تاج الدين احلسيني نقيب احللة
فامتنع السيد أبو الفائز قائالً( :ال يقتل العلوي علوي ًا) ،ورجع من ليلته إىل احلائر،
وبقيت النقابة يف ذويه وأحفاده نس ً
ال بعد نسل إىل أن آل أمر النقابة إىل حفيده السيد

 .1جاء ذكر هؤالء النقباء يف عمدة الطالب ألمحد بن مهنا الداودي ،وتوجد نسخة (خمطوطة) منه يف مكتبة
املرحوم احلجة السيد عبد احلسني الطباطبائي يف كربالء.

 .2ثبت لدينا نتيجة التحقيق :إن الذي أرسل علية رشيد الدين الطيب هو السيد أبن الفائز الكربالئي بنص
صاحب كتاب عمدة الطالب ،وليس والده السيد أبو الفائز حيث أنه من رجال القرن السابع اهلجري

بالقطع ،وأن السيد طعمة كامل الدين ليس حفيد ًا مبارش ًا للسيد أيب الفائز ،بل بني الرجلني أربعة أشخاص
كام يف مشجرات النسب املوجودة عند آل طعمة ،وكذلك يف كتاب (مناهل الرضب يف أنساب العرب)،
وكتاب (الرساط األبلج يف أنساب بني األعرج) ،وكالمها من خمطوطات النسابة السيد جعفر األعرجي

الكاظمي.
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طعمة كامل الدين بن أمحد أيب طراس بن أيب الفائز حممد ،وكان السيد طعمة كامل
الدين نقيب األرشاف ،وكان هذا سيد ًا جلي ً
ال يتمتع بنفوذ واسع يف احلائر(((.
ومن ثم توىلٰ النقابة نجله السيد رشف الدين يف عام (845هـــ) ،ومن بعده

السيد تاج الدين (ترجم).

وقد جاء يف (غاية االختصار يف البيوتات العلوية الساملة من الغبار)((( :إن آل

ترجم ،ومنه بيت ترجم قوم من العلويني بمشهد اإلمام احلسني  ،تولوا النقابة

به منهم :مجاعة ،وكانت هلم باملشهد املذكور واحللة الرئاسة ،واجلاه ،والتقدم،
والنيابة ،وأمالك ًا بشفاثة –عني التمر -وقد بقي منهم إىل يومنا هذا مجاعة قليلة
باملشهد احلسيني دخلوا يف طي اخلمول ،وأناخ عليهم الفقر ،ومال غصنهم بعد

النضارة إىل الذبول ،وقال العالمة الشيخ حممد الساموي يف آل فائز يف إرجوزة له(((:
ــــك َرهــــط ِم َ
َل َي ُ
ـــثـــل آل فِــائــز
ـــرون
ـضــت يف كَــربــاء ُق
َف ـ َقــد َمـ ْ
ُ
ِ
الـــفـــائـــز أو ُمــمــد
ِمـــ ُثـــل َأيب

ِ
ٍ
ٍ
حــائــز
ـــابـــة َأو
َـــائـــل الـــنَـــ َق
بِـــن
ِمــنــهــم ن ِ
َــقــيــب كَـــربـــاء َيــكــون
ِ
األول ِم ـ َقــول الندى
أو ُطــعــمــة َ

أو َشف الدِّ ين ال َفتى أو ُطعمة

الــــ َثــــا ِ
ين أو َخــلــيــف ـ ُة بـــن نعمة

وقد توىل آل فائز نقابة احلائر حتى القرن التاسع اهلجري أيام دولة اخلروف

األسود (قره قويونيل) يف العراق ،وعندما ضعف نفوذ هذه الدولة وسادت الفوىض

بني أمرائها ،تعذر عليهم تسيري شؤون املاملك اإلسالمية التي وكل إليهم أمرها
 .1عبد اهلل بن ضامن بن شدقم املدين(ت 1088هـ) ،حتفة األزهار وزالل األهنار ( خمطوط ).
 .2املنسوب أليب احلسن بن زهرة نقيب حلب – طبعة بوالق عام ( 1308هـ) .
 .3حممد الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص .72

116

مركز كربالء للدراسات والبحوث

فساءت أمور النقابة يف احلائر متشي ًا مع الوقت والظروف الراهنة آنذاك إىل أن غزا

العراق الشاه إسامعيل الصفوي عام (914هـ) ،فزار كربالء ،ومهد سبيل العلويني
فيها ،وأجزل عليهم اخلريات وأوالهم مقاطعات زراعية كثرية تـرصف وارداهتا

السعاف الفقراء منهم((( .وكان الشاه الصفوي يعري إهتاممه اخلاص لكونه ينتمي
إىل أرسة علوية من ساللة احلمزة بن اإلمام موسى بن جعفر ،فوحد شتاهتم،
ومجع شملهم ،وأوىل عليهم نقيب ًا يتكفل شؤوهنم خاصة ،وقد صادف عند جميئه إىل

العراق مقتل سيادة نقيب نقباء العراق السيد حممد آل كمونة ،فأوىل الشاه الصفوي
سيادة السيد أدريس بن مجاز من آل زحيك نقابة نقباء العراق يف عام (920هـ)،
ولقب ببهاء الدين ،ومنح النقيب كثري ًا من املقاطعات الزراعية ليوزع خرياهتا عىل
املستحقني من الطالبيني ،ويتوىل رعايتهم ،وبقيت النقابة يف ذريته من بعده ،وعند

زيارة السلطان سليامن القانوين كربالء أمر بابقاء النقابة يف آل زحيك ،وأوىل سيادة
احلسيب السيد اجلليل السيد سلطان امللقب بكامل الدين نقابة نقباء العراق ،وأجزل

له العطاء ،ومنحه مقاطعات كثرية ،ومهد تأسيس مـرشوع ري كربالء ،وقد توىل
السيد سلطان كامل الدين النقابة من عام (948هـ) حتى عام (976هـ) ،وتوىل بعد

وفاته شؤون نقابة احلائر نجله السيد إسامعيل آل زحيك حتى عام (997هـ) حيث
وافاه األجل من دون أن يعقب ذكور ًا.
فأصدر البالط العثامين يف عام (998هـ) فرمان نقابة احلائر إىل السيد حييى بن
[ ]1دخل الصفوين بغداد يف  25مجادى االخر سنة 914هـ1508 /م ويف اليوم الثاين قصد الشاه اسامعيل
زيارة كربالء املرشفة وادى الزيارة وانعم عىل جماوري الروضة املطهرة بأنعامات جليل و وامر بعمل انواع
الزينة والزركشة الذهبية وبصنع الصندوق املذهب للحرضة وان ينقش ببدائع النقوش وقد اوقف الشاه
يف احلرضة اثنا عرش قندي ً
ال من الذهب وفرش رواق احلرضة بانواع السجاد الثمني واعتكف ليلة هناك.
العزاوي ،املحامي عباس :تاريخ العراق بني االحتاللني ،انتشارات الرشيف الريض ،املطبعة امري ،قم،
1410هـ ،ج ،3ص .341
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رشف الدين بن طعمة كامل الدين الفائزي فعادت بذلك النقابة يف احلائر إىل آل
فائز ثانية ،وتوالها بعد وفاته السيد اجلليل عميد أرسة آل طعمة الفائزي السيد

ضياء الدين حييى آل طعمة اجلد األعىل لسادات آل ضياء الدين اليوم ،وقد تويف

عام (1031هـــ) ،وصادف حينذاك قدوم الشاه عباس الكبري لزيارة كربالء يف
عام (1032هـ) ،فقام السيد حممد الدراج بن سليامن بن سلطان كامل الدين من
آل زحيك بمعية األمري نارص املهنا((( من آل جشعم باستقبال الشاه ،ونال لديه
منزلة سامية ،وسعى يف نجاة نفوس الكثريين من بيوتات أهل السنة يف بغداد،
وضمن هلم احلياة خالل الفرتة املشؤومة يومذاك ،وأدخل أسامءهم يف قائمة الشيعة

القاطنني يف بغداد يف ذلك الوقت.

وللسيد النقيب هذا ٍ
أياد بيضاء يف تاريخ كربالء ،وقد أجزل العطاء للعلويني

وغريهم ،ورافق الشاه إىل مركز سلطته يف أصفهان ليتفقد أمر العلويني فيها ،فوافته
املنية ودفن هناك ،وله فيها قرب يزار حتى آلن  .وأستمرت النقابة يف احلائر يف بيت

دراج حتى عام (1091هـ) ،حيث توىل شأهنا السيد خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة

علم الدين الفائزي حتى وفاته.

فتوىل نقابة املشهدين يف احلائر السيد حممد بن عبد املطلب بن عيل بن حممد
الدراج ،وكان معارص ًا للسيد نـرص اهلل الفائزي مدرس الطف ،فأنشده قصيدة

أطرى فيها سامحة كرمه ،وبقي السيد نقيب ًا يف احلائر حتى وافاه األجل ،فتوىل
النقابة من بعده أبن عمه السيد إبراهيم بن عباس بن هباء الدين بن أمحد بن حممد

 .1األمري نارص بن مهنا من قبيلة جشعم شيخ مشايخ آل درويش التي هاجرت إىل العراق يف القرن العارش
اهلجري ،واستوطنت الضفاف الغربية من هنر الفرات ،وكانت هلم األمارة والسلطة ،وليس هلم عالقة بآل
مهنا الذين غزوا كربالء يف القرن الثامن اهلجري ،ينظر :يعقوب رسكيس ،مباحث عراقية :ج:1ص. 93
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الدراج من آل زحيك يف عام (1148هـ) ،وبقي نقيب أرشاف احلائر حتى عام

(1178هـ) ،حيث أصدر البالط العثامين يف غرة شوال من عام (1187هـ) فرمان
النقابة إىل السيد اجلليل عميد أرسة آل طعمة الفائزي السيد عباس بن نعمة اهلل
بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة علم الدين ،وبقي نقيب ًا حتى وافته املنية،
فرجعت النقابة بذلك إىل آل دراج ،وتوىل أمرها يف أواخر عام (1187هـ) السيد

مرتـىض بن حممد عيل بن مرتـىض بن عبد املطلب بن عيل بن حممد الدراج إىل أن
وافته املنية بعد عام (1236هـ) ،فتوىل النقابة من بعده حاكم كربالء وقائدها يف

واقعة املناخور السيد حسني بن مرتـىض النقيب السابق حيث أصدر داود باشا

وايل بغداد يف الثالث و العـرشين من شوال عام (1236هـ) أمر تولية نقابة أرشاف
احلائر إليه بناء عىل وفاة والده ،وقد جاء يف األمر(البيورلدي) الصادر بتوليته نقيب ًا

ما نصه:

(زبــدة سادة األرشاف الكرام نقيب زادة السيد حسني أفندي زيد رشفه،

الباعث لتحرير البيورلدي هو أنه حيث أن والدك السيد مرتـىض جلبي انتقل من
دار الفناء إىل دار البقاء ،وقد وافيت إىل بابنا ،ورجوت شمول مرامحنا ،ولكونك

من ذوي القابلية ،وأرباب االستحقاق واألولوية ،فقد شملك لطفنا ،ووجهناك

نقابة أرشاف قصبة كربالء ،فينبغي أن تعرف أنك نقيب أرشاف القصبة املشار
اليها ،وجتتهد عىل السهر عليها ،وحتسني السرية واملعاملة مع األرشاف والسادات،

وتزيدهم رعاية وصيانة بحقهم من التعديات واملوافقة واالمتزاج مع قدوة االمثال

وكيل املتويل بكافة املحالت ،واستجالء خري الدعوات لطرفنا مدى األوقات،
واعلموا أنتم يارشفاء قصبة كربالء :إن السيد حسني أفندي نقيب عليكم ينبغي

أن تكونوا برضائه وفق ما يراد منكم ،وألجل ذلك حرر (البيورلدى) وأصدرناه
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وأرسلناه بمنّه تعاىل ،وعند الوقوف عىل معناه ينبغي أن تعملوا بموجب ما احتواه
وفيه الكفاية التاريخ الثالث والعـرشين من شوال عام (1236هـ) التوقيع داود

باشا).

وقد بقي السيد حسني نقيب أرشاف قصبة كربالء حتى واقعة املناخور،

وقد جاء يف كتاب املناخور بالفارسية (املخطوط) يف عام (1244هـ) ،واملوجود

يف كربالء عند بعض الذوات :إن النقيب السيد حسني عـىص داود باشا ،فكتب
متـرصف كربالء آنذاك (فتح اهلل خان) إىل داود باشا ،وأطلعه عىل تصـرفات
النقيب ،فأمر داود باشا بعزل النقيب وإعطاء تولية النقابة إىل السيد وهاب بن

حممد عيل آل طعمة خازن الروضة احلسينية يف أوائل عام (1241هـ) ،وكان ذلك
سبب ًا لقيام النقيب السابق بثورته املشهورة ،فأشعل نار فتنة املناخور ،وسطا عىل
دار اخلازن السيد عبد الوهاب ليالً ،فاضطر السيد عبد الوهاب آل طعمة ملغادرة

كربالء ،والتجأ إىل داود باشا بتوسط السيد حممد مهدي القزويني احلائري ،فقبل
داود باشا الوساطة ،وأرسل جيش ًا ملحاربة النقيب ،وفتح كربالء ،فتم له األمر يف
أواخر عام (1241هـ) ،ومن ثم أعاد الكرة ثانية ،وأندلعت نار احلرب يف كربالء
حتى أواخر عام (1244هـ) ،وسيايت تفصيل ذلك يف اجلزء الثاين ،وأرس النقيب
السيد حسني ،وسيق إىل بغداد.

فتوىلٰ نقيب بغداد السيد عيل الكيالين يف إنقاذه فعاد إىل كربالء ،وتوىل لفرتة
قصرية سدانة الروضة احلسينية حتى وافــاه األجــل مصاب ًا بالطاعون يف عام

(1247هـــ) ،وكان آخر نقيب من سادات كربالء ،ومل يصدر فرمان بعد ذلك
التاريخ بحق أي فرد من العلويني يف كربالء سيام وقد أصدر البالط العثامين عىل

عهد السلطان عبد احلميد فرمان تولية نقابة احلائر إىل أحد أفراد األرسة احليدرية
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التي هي من ذرية السيد حيدر شيخ الطريقة احليدرية (الصفوية) من أحفاد احلمزة

بن اإلمام موسى بن جعفر ،والتي تسكن بغداد وديايل ،وكان يتقاىض هذا
النقيب راتب ًا شهري ًا من صندوق أوقاف كربالء األمر الذي أدى باملرحوم السيد
أمحد عبد الوهاب نائب كربالء عند ذاك أن يطالب احلكومة واملجلس النيايب بإلغاء

النقابة يف احلائر من األرسة املذكورة لعدم قدوم النقيب إىل كربالء ،وعدم معرفة
الكربالئيني له السيام وقد آل أمر األرشاف عىل شؤون ممتلكات النقيب املذكور
السيد حسني آل دراج بعد مقتل أخيه السيد عبد الرزاق بن سليامن((( ،وانحالل
ادارة ممتلكات النقيب ،وحتريف وصيته إىل ذرية السيد حسن السيد حممد بن عمة

النقيب ،والذي كان ينوب عنه يف ادارة أمالكة قبالً ،خاصة وقد صدرت فتوى من

العلامء الـرشعيني بارشافهم عىل تلك األمالك ،وبذلك انحـرصت النقابة االسمية
بذرية السيد حسن املذكور الذي وافاه األجل ،يف عام (1249هـ) ،فحل حمله أخوه
السيد حمسن حتى وفاته يف عام (1273هـ) ،ومن ثم السيد حسن بن السيد حممد

بن السيد حسن بن السيد حممد إىل أن وافاه األجل ،ثم أنتقلت التولية إىل السيد
حمسن بن عباس بن السيد حمسن املار ذكره ،ومن بعده إىل السيد حسن السيد حمسن
الذي يمتاز برجاحة العقل ،ودماثة اخللق ،وكرم الطبع ،وعلمه بأنساب سادات

كربالء وبطوهنا ،وبذلك فقد ألغيت نقابة احلائر من األرسة احليدرية ،وبقيت نقابة
اسمية حتى آلن ،وليت العلويني يعيدون النظر يف أمر النقابة ثانية ليجمعوا شملهم

املبعثر ،ويدفعوا غائلة السوء أسوة بأسالفهم.

 .1لقد تم اغتيال السيد عبد الرزاق بن سليامن بن مرتىض من آل دراج (املعروف بأبن الوصيفة) يف ليلة
السادس والعرشين من شهر رمضان عام (1287هـ).
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(ملحق)
تعمريات الروضة احلسينية
ذكرنا يف فصلنا السابق عن تعمريات الروضة احلسينية لسنة (1366هـ) بصورة
موجزة ملا كان جيري فيها من األعامل ،وبالنظر لعدم إنجاز االعامل املقتضية يف حينه
أرجانا التفاصيل اىل هذا امللحق.

كان قد انيط أمر اإلرشاف عىل هذه التعمريات إىل جلنة يرأسها متـرصف اللواء
آنذاك أالستاذ طاهر الـقييس الذي عانى كثري ًا يف احلصول عىل املخصصات الكافية
من املال للتعمريات املطلوبة ،وحينام تم احلصول عىل املخصصات أبدت اللجنة
جهود ًا جبارة يف انجاز املهمة التي عهدت إليها حيث وقف أعضاء اللجنة موقف ًا
حازم ًا يدعو إىل اإلعجاب واإلكبار من اجلميع ،وكانت منهم خطوة جريئة دعوة
املعامر الفني احلاج محودي احلاج رضا من بغداد نظر ًا لدرايته الواسعة وخربته
الفنية بمثل هذه اإلعامل ،وارجاع امر التعمريات اليه خالف ًا ملا أوصت به اجلهات
املختصة حيث قد عجزت اجلهات الفنية التي سبقت عن حتقيق الغاية املرجوة .

فعندما زاول هذا املعامر عمله ،ومهد له بالكشف رفع القـرشة اخلارجية
للدعائم التي ترتكز القبة املنورة عليها ،فوجدها خطرة للغاية من جراء تكاثر
الشقوق الداخلية فيها وتوسعها .
كام وجد أن الدعائم كانت مؤلفة من جدران ال ارتباط بينها ،وال يشد بعضها
البعض ،وهي حتمل ذلك الثقل الكبري الذي يقدره كل من كتب له زيارة أيب عبد
اهلل احلسني .
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وملا اتضح له أن الشقوق كانت آخذة بالتوسع أخرب جلنة التعمريات بأن يعمل
من فوره عىل إزالة اخلطر ،وترصني تلك الدعائم ،وصبها كلها من الكونكريت
املسلح الذي ال تـرسي الرطوبة فيه آخذ ًا عىل عاتقه هذا العبء الثقيل .
فقد جازف املعامر املذكور بتهديم تلك الدعائم دون مفاحتة اجلهات املختصة،
وأنجز العمل هبمة وبـرسعة ،فضمنت سالمة هذه الروضة إىل أجيال وأجيال،
وحينذاك أعربت اجلهات املختصة عن شكرها وثنائها عام أسفرت عنه النتيجة،
وكذلك أبــدى أعضاء جلنة التعمريات نشاط ًا حمسوس ًا يف اإلرشاف عىل سري
العمل ،وحرصوا كل احلرص يف عدم تبذير تلك املخصصات ،وكانت لنصائحهم
ولفتاهتم أكرب األثر يف توجيه األعامل والتحسينات هلذ املرقد الـرشيف .وبذلك
تم اصالح وترميم مجيع أسس اجلدران واألروقة املحيطة بالروضة ،والتي كانت
متداعية بسبب قدمها.
كام فتح مداخل جديدة يف الرواق الغريب والـرشقي ،وفضض أبواهبا وأزيل
احلاجز القديم الذي كان قائ ًام يف الرواق الشاميل مما سهل للزائرين الطواف باألروقة

األربعة دون مضايقة وازدحام .وهكذا يرى الزائر اليوم حرية كاملة عند أداء الزيارة
ما كان ليجدها لو مل تنجز هذه التحسينات ،كام رفع القباب القديمة املحيطة بسطح
القبة الكبرية واستعاض عنها بباب من الكونكريت املسلح جعل يف جوانبها نوافذ
زجاجية بغية تنوير الروضة ،وختفيف وطأة الثقل واستقدم أخصائيني مهرة يف فن
الصياغة من اجلارة إيران لرصف الرخام اليزدي الذي تربع به أخري ًا أحد املحسنني
من كبار التجار لتزيني اجلدران الداخلية من الروضة.
واإلتصاالت (اهلاتفية) جارية لتخصيص مبالغ اضافية لتصليح الدعامتني
الواقعتني يف جنوب الروضة ،وكذلك ترقيع جدران الصحن الكبري بالكايش
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الكربالئي ،وطلب نامذج منه .وأخري ًا جلب أحد األخصائيني املبدعني هلذه العملية
وفع ً
ال بورش بالعمل.

وأخري ًا يف سنة (  1368و 1369هـ ) خصصت وزارة األشغال واملواصالت

بفضل اجلهود اجلبارة التي بذهلا األستاذ عبد الرسول اخلاليص مترصف لواء كربالء
اليوم املبالغ الالزمة مبوبة حسب الرتتيبات اآلتية:

اوالً )3240( :دينار ًا للتعمريات الرضورية يف داخل الروضة .
ثاني ًا )1600( :دينار ًا لرتكيب مرمر ازارات يف داخل الروضة.

ثالث ًا )1135( :دينار ًا لتعمري خمزن مفروشات الروضة .
رابع ًا )850( :دينار ًا لتعمري قبة الروضة املطهرة .
( )6825دينار ًا املجموع .

وعهد أمر اإلرشاف عىل هذه التعمريات إىل جلنة يرأسها األستاذ عبد الرسول
اخلالـيص مـترصف اللواء شخصي ًا الذي أبدى نشاط ًا حمسوس ًا يف اإلرشاف عىل
سري االعامل ،وحرص كل احلرص عىل عدم تبذير تلك املخصصات .يعاونه يف
ذلك أعضاء جلنة اإلرشاف الذين عرفوا بإخالصهم ونزاهتهم ،والكل هدفه
اخلدمة العامة .وقد أخذ األستاذ حممود داود الشكرجي مالحظ اشغال اللواء عىل

عاتقه أمر اصالح الرتميامت والتعمريات ،وصب الدعائم اجلديدة من الكونكريت
املسلح ،وكان لنصائحه ولفتاته أكرب األثر يف توجيه سري األعامل والتحسينات هلذه

الروضة املقدسة ،فأنجز املالحظ املشار إليه العمل بصورة دعت إىل اإلعجاب
والتقدير من اجلميع.
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الصندوق اخلامتي
أحتفنا السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة احلسينية باملعلومات اآلتية:

اوالً :صنع الصندوق اخلامتي من قبل الشاه طهامسب الثاين سنة (1133هـ)،

كام إن هذا التاريخ مذكور عىل الصندوق يف اجلهة األمامية لباب الـرضيح.

وعىل أثر واقعة الوهابية يف سنة (1216هـ) خدش الصندوق ،وأحرق من قبل

الوهابيني ،فأكسى بطبقات نحاسية وفضية ،وبرقع بستائر حريرية ،وبقى حمفوظ ًا
حتى سنة (1365هـ) حيث حـرض املتربع حممد فوالذ زرى ورصف مبلغ الف

ومخسامئة دينار إلصالح القسم املحروق من الصندوق ،ونصب األلواح الزجاجية
داخل اإلطارات املصنوعة من خشب الساج املطعم بخشب النارنخ.

وقد جرى عىل أثره إحتفال عظيم يف الروضة احلسينية ترأسه امللك فيصل

الثاين ،وكانت تلك أول مرة يزور فيها امللك مرقد اإلمام احلسني ،وكان يرافقة
الويص ،وويل العهد األَمري عبد األله ،وقد تليت فيه خطب ترحيبية هبذه املناسبة،
وكان من بني اخلطباء سعادة املرحوم رؤوف الكبيـيس مدير األوقاف العام آنذاك،
فألقى كلمة االفتتاح ،وأعقبه السيد عبد الصالح آل طعمة سادن الروضة احلسينية
بكلمة بليغة تناسب املقام ،ثم أعقبهام الشاب األديب عيل فتح اهلل آل طعمة وألقى

خطاب ًا قي ًام يناسب املقام ،ثم تقدم جاللة امللك وأزاح بيده الكريمه الستار عن هذا
األثر اخلالد للصندوق اخلامتي النفيس.
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ثاني ًا :وأما الذي تربع باألحجار– الرخام اليزدي – هو :السيد حممد أغا اليزدي
أحد الوجوه اإليرانيني ،وقد ابتاع املرت املربع من هذا الرخام بـ( )25دينار ًا ،وجمموع

ما تربع به هذا اإليراين( )120مرت مربع .وأما السيد أمحد املصطفوي فقد انفق مع
مجاعة من أهل اخلري من اإليرانيني بتكاليف نقل هذه األحجار ،وبلغ تكاليف نقلها

أكثر من ( )12ألف دينار.

ثالث ًا :كان املبلغ الذي تربع به أحد راجوات السند لتذهيب املأذنة الـرشقية

للروضة احلسينية ( )45ألف روبية وليس ( )25ألف روبية.

رابع ًا :تربع يف سنة (1341هـ) الـرسي الفاضل الوجيه السيد حممد خزينة

امللقب بسيد العراقني بساعة دقاقة للروضة احلسينية ،ونصبت يف اجلهة الـرشقية

من الصحن الرشيف.

***

الروضة العباسية
أحتفنا السيد حممد حسن آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية باملعلومات
اآلتية ،قال:

اوالً :إن الذي أطىل الواجهة األمامية للبهو األمامي للروضة العباسية الذي
يعرف (إيوان الذهب) قدي ًام :هو السلطان حممد عيل بن واجد عيل شاه اللكناهوري،
ومن ثم قامت يف سنة (1309هـ) حرم الدولة كريمة فرهاد الدولة باطالء الواجهة
األمامية القريبة من هبوات الباب القبىل للحرم الرشيف كام هو منقوش عىل جدار
البهوات اليوم.
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وأما الواجهة الـرشقية للبهو نفسه فكانت قد أكسيت باألحجار النحاسية
املطالة بالذهب من قبل احلاج شكر اهلل بن بدل بك األفشاري كام يقرأ من التاريخ
املنقوش عىل جدار البهو الـرشقي هو سنة (1309هـ) ،كذلك اطيل الواجهة الغربية
من البهو الشخص املدعو بالسيد حسن امللقب مقتدر السلطنة ،والتاريخ املثبت يف
اجلدار الغريب هلذا البهو يقرأ سنة (1319هـ).
كام وأن السلطان عبد احلميد العثامين أمر بتسقيف البهو املذكور باخلشب
الساج والزان يف سنة (1306هـ) ،كام يقرأ هذا التاريخ يف أعىل الباب القبيل للحرم
الـرشيف مع بعض األبيات من الشعر الرتكي.

ثاني ًا :تربع يف سنة (1367هـــ) الـرسي املعروف أسطة حسني حجار بايش
برصف وفرش أرضية الروضة العباسية ببقايا الرخام الذي كان خمصص لقـرص
كلستان يف إيران ،وقدرت تكاليفه بأكثر من مخسة عـرش ألف تومان أي ما يساوي
( )1100دينار عراقي بضمنها نفقات النقل والصقل.
ثالث ًا :تربع احلاج أمني السلطنة يف سنة (1311هـــ) بنصب الساعة الدقاقة
املوجودة حالي ًا يف الروضة العباسية ،وأرشف عىل نصبها فضيلة املرحوم السيد عيل

القطب.

رابع ًا :إن الذي توىل تشييد صحن الروضة العباسية من أطرافه األربعة هو

الـرسي املعروف املرحوم احلــاج حممد صــادق األصفهاين الشوشرتي يف سنة
(1304هـ) ،وأنشأ له مقربة خاصة تقع عند مدخل باب القبلة لصحن العباس،
ونقل جثامنه أخري ًا من إيران ،ودفن فيها ،وكذلك قام املشار إليه بأكساء قبة الروضة

بالقاشاين يف سنة (1305هـ) ،ويقرأ هذا التاريخ اليوم يف كتيبة القبة نفسها.
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خامس ًا :أكسيت املأذنتان للروضة العباسية بالقاشاين يف سنة (1221هـ)
ويرجح عىل األكثر :إن العالمة املرحوم الشيخ
كام نقش هذا التاريخ يف أسفلهام،
ّ
حممد حسني الصدر األعظم األصفهاين – اجلد األعىل (ألرسة آل الصدر) اليوم
يف كربالء  -هو الذي قام بإكسائهام كام وأنه أنشأ النفق األريض للروضة العباسية
احلالية.

سادس ًا :عند االصالحات األخرية للصندوق اخلامتي ،وجد النص املكتوب
(يا أبا الفضل العباس أدركني) سنة (1246هـ) ،وكذلك يف سنة (1358هـ) تربع
النواب (هبرام) بتجديد سقف الـرضيح باخلشب اجلاوه والزان ،وكان املـرشف
عىل تبديله مرزة حممد باقر الراجة((( ،وزخرفه النجار بايش أسطة إسامعيل.

سابع ًا :وجدت عىل املشبك الفوالذي الذي كان حييط بالصندوق اخلامتي
العبارة التالية :رضيح العباس سنة (1182هـ) عمل أمحد أكرب تم املشبك املذكور
سنة (1183هـــ) كام يقرأ التاريخ من العباره املنقوشة عليه (الزال مطاف ًا خليار
الناس) وهذا يساوي سنة (1183هـ) رفع هذا املشبك ،وأستعيض عنه بالصندوق
الزجاجي الذي قام بصنعه فوالذ زري سنة (1358هـ).
ثامن ًا :إن الذي تربع بالـرضيح الفـيض للروضة العباسية هو حممد شاه ابن
عباس مريزا القاجاري واملـرشف عىل صنعه كام ينص عىل واجهة باب الـرضيح
اليوم هو املرحوم احلاج عبد اهلادي اإلسرتابادي اجلد األعىل ألرسة األسرتابادي
الساكنني يف الكاظمية.
تاسع ًا :قام املرحوم والدي السيد مرتـىض آل ضياء الدين سادن الروضة
العباسية باكساء املداخل للحرم الـرشيف داخل الرواق القبيل بالفضة ،ونقش
[ ]1بيته يف باب السلطانية جماور ًا لبيت الشيخ حممد باقر الدامغاين
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عليها قصيدة األستاذ الكبري الشيخ حممد عيل اليعقويب الذي أنشدها هبذه املناسبة

نثبت مطلعها.

عــتــاب مـــر َق ٍ
لــذ َ
ـت
بــأ
ـــد َقـــدْ َت ـ ّنـ ْ
ِ َ

ـون ال ـ ُّنــجــو ُم مــن َحصبا ُه
أن َتــكـ َ

استدراك ( ص )98

اخلازن الرابع للروضة احلسينية
كان هو السيد حممد منصور بن حسني بن حممد بن قاسم بن إبراهيم بن شاه مري
بن شكر اهلل بن نعمة اهلل بن قريش بن عطاء اهلل بن كامل الدين بن حممد بن عطاء اهلل
بن حممد بن قريش بن حسني بن حممد بن حسني بن أمحد بن عيل بن أمحد بن حممد
األعرج بن أمحد بن موسى املربقع بن اإلمام أيب جعفر الثاين حممد اجلواد .
كان سيد ًا جلي ً
ال رئيس ًا توىل السدانة يف سنة (1106هـ) ،وتويف سنة (1125هـ) يف
حياة والده.
اخلازن اخلامس :هو السيد حسني بن حممد والد اخلازن الرابع خلفه نجله يف
السدانه عام (1125هـ) ،وكان معارص ًا للشاعر ايب الفتح السيد نـرص اهلل الفائزي،
وقد أطرى عليه السيد نـرص اهلل الفائزي بقصيدة حتتوي عىل ثالثة وعـرشين بيت ًا
نثبت منها مطلعها:
ِ
الص ٍ
در
ّفجىل َظال َم َّاهل ِم َعن ساحة َّ

الح ُص ْب ُح ال َفتحِ ِم ْن َم ِ
رش ِق النَّرص
َل ْقد َ

وقد أنشد هذه القصيدة بمناسبة رجوع اخلازن املذكور من سفرته التي قام هبا
إىل اهلند ،حيث أن أجداده كانوا يسكنون اهلند واألفغان.
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ويف القرن التاسع اهلجري هاجرت هذه األرسة من اهلند ،واستوطنت كربالء،
وأول من إنتقل إىل كربالء من هذه األرسة :هو العامل الفاضل السيد قاسم ابن السيد
إبراهيم الرضوي ،والسيد اخلازن املذكور هو الذي اجتمع بالرحالة عباس بن عيل
بن نوري الدين املكي املوسوي احلسيني عند زيارته كربالء سنة (1130هـــ)،
وذكره يف كتابه (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس) ،وقال عنه كان يف احلائر
سيد ًا كري ًام ،جواد ًا عايل اهلمة ،حسن اإلدارة ،ويف غيابه أناب عنه يف السدانة أبن
عمه السيد إبراهيم بن مرتـىض بن عيل بن حممد بن قاسم املذكور ،وللسيد نـرص اهلل
الفائزي يف ديوانه املخطوط قصيدة هينئ هبا السيد إبراهيم بمناسبة مولود له كان
أسمه خليل مات يف حياة والده وانقطع نسله.
أما السيد حسني اخلازن فقد إستمر يف توليته حتى سنة (1139هـ) حيث وافاه
األجل ،فإستخلفه يف السدانة السيد عيل بن حممد منصور اخلازن الرابع املذكور،
وبقى سادن ًا الروضة احلسينية حتى وافاه األجل يف سنة (1165هـ) ،وإستخلفه
أيض ًا أبن أخيه السيد مهدي بن منصور اخلازن الرابع املذكور ،فتوىل هذه السدانة
مبارشة بعد وفاة عمه اخلازن السابق ،وبقى خازن ًا إىل سنة (1204هـ) ،حيث وأفاه
األجل يف الكاظمية يف حياة والده  .كذا يؤخذ من القصيدة مذكورة مثبتة يف ديوان
الشاعر السيد صادق (املخطوط) نثبت منها مطلعها ومؤخرها:
ِرضـــ ًا بــقــضـ ِ
مـــر ُه
ـاء اهلل
فــاألمــر َأ ُ
ُ

َله ُ
ُ
ويفعل
شاء
احلكُم َي ِ
قـيض ما يِ ُ

ِ
مؤخرها:
وقال يف

(لِــهـ ِـد َيــنــا َد ُار ال ـ َكــرامـ ِـة َمــنـ ِـز ُل)

قلت ُمـ ِ
ـؤرخـ ًا
َن ـ َعــا ُه َلنا الن ِ
َاعي َف ُ

ملحوظة :وإىل هؤالء السدنة األجالء ينتمي السيد إبراهيم املعروف بالزعفراين
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زعيم واقعتي (املناخور ،وغدير دم) يف كربالء ،وهذا السيد اجلليل هو نجل السيد
هاشم بن مصطفى بن هاشم بن مصطفى بن مرتـىض ،أخو اخلــازن السادس
السيد حسني ،ويف مرتـىض هذا أنشد الرحالة عباس بن عيل بن نور الدين قصيدة
يثني ويطري عىل كرم خلقه مثبتة يف كتابه فمن أرادها فلرياجع ذلك ،وأما السيد
الزعفراين فأعقب من ولد واحد اسمه خليل ،والعقب يف إبراهيم ،واليوم منحرص
نسله يف ولده سعيد.
استدراك ( ص )113

نقباء احلائر
يف فصلنا السابق ذكرنا تاريخ نقباء احلائر ،فجاء موجز ًا األمر الذي اختذ من

مضمونه بعض الغموض أدى ذلك إىل شائعات سيئة بالنسبة إىل السادات آل دراج
اضطررنا إىل استدراكه خدمة للتاريخ واحلقيقة.

سبق وأن أدلينا بمفهوم كلمة (الفرمان) الذي كان يصدره البالط العثامين

إىل النقيب ،وملا تويف السيد حسني بن مرتـىض نقيب أرشاف قصبة كربالء آنذاك

وحاكمها يف واقعه مرياخور (املناخور) سنة (1247هـ) مل يصدر البالط العثامين
منذ ذلك التاريخ إىل اليوم أي فرمان بشأن تولية نقابة احلائر إال أن وايل بغداد آنذاك

عيل رضا باشا أعطى نقابة احلائر إىل أبن عم النقيب املذكور السيد حسني بن حممد

بن كنعان بن حسن بن عباس بن هباء الدين بن أمحد بن حممد امللقب بالدراج نقيب

نقباء العراق املار ذكره ،وكذلك كتب حممد نجيب باشا وايل بغداد (البيورلدى)
املؤرخ يف السابع من شوال سنة (1251هـ) ،وفيه يوجه جهة نقابة احلائر إىل السيد
حمسن بن السيد حممد كنعان بعد وفاة أخيه السيد حسن ،وبقى نقيب ًا للحائر حتى
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واقعة (غدير دم) آنذاك .فتنحى النقيب السيد حمسن عن نقابة احلائر ،وذلك بأمر
من وايل بغداد بموجب (البيورلدى) الذي أصدره نجيب باشا ،وتاريخ هذا
البيورلدى يقرأ التاسع عـرش من ربيع األول سنة (1259هـ) ،وبذلك أصبحت
نقابة احلائر حملولة طيلة أربعني عام ًا ،وبعد هذا التاريخ أي يف سنة (1318هـ)
أصدر شيخ اإلسالم ونقيب نقباء العثامنيني يف االستان أمر ًا بتوجيه جهة نقابة
احلائر إىل السيد حسن بن حممد بن حسن بن حممد كنعان املذكور من آل دراج،
وبعد ذلك أصدر السلطان عبد احلميد العثامين أمر ًا بلزوم وجود نقابة احلائر إىل
شخص يكون عىل مذهب أهل التسنن ،فعىل أثر هذا األمر آثر النقيب السيد حسن
املذكور االنعزال ،وترك نقابة احلائر ،فاضطر البالط العثامين أن يسند نقابة احلائر
إىل السيد عبد اهلل بن سامل احليدري ،وبقى هذا السيد نقيب ًا للحائر إىل أن تشكلت
احلكومة العراقية املؤقتة ،فأصدر املندوب السامي يف بغداد امليجر جنرال رسبريس
كو كس يف سنة (1336هـ) بإعادة نقابة احلائر إىل بيتها السابق ،فأسند نقابة احلائر
إىل السيد حمسن بن عباس بن حمسن بن حممد كنعان آل دراج ،وهكذا بعد وفاته
أصدر السيد عبد الرمحن النقيب رئيس وزراء العراق يف احلكومة املؤقتة مرسوم ًا
بتاريخ سنة (1339هـ) ،وفيه توجه نقابة احلائر إىل السيد حسن بن السيد حمسن بن
عباس (النقيب احلايل لكربالء اليوم).
مع العلم أن السيد عبد اهلل املذكور بقى يتقاىض راتب نقيب احلائر من صندوق
أوقاف كربالء إىل سنة (1347هـــ) يف أيام احلكم الوطني يف العراق ،ويف ذلك
التاريخ طلب نائب كربالء املرحوم السيد أمحد الوهاب يومذاك يف املجلس النيايب
العراقي بوجوب قطع صلة السيد عبد اهلل وراتبه من كربالء ،فمنذ ذلك التاريخ
قطع راتبه وصلته بنقابة احلائر األمر الذي نكتفي بالتنويه عنه خدمة للتاريخ
واحلقيقة.
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