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الدكتور مصطفى جواد فقيد ( العلم واألدب )
يثمن جهود املؤلف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حتية عطرة ،عبق شذاها واحرتام وجتله مني لسيادتكم وبعد...
فقد وصلت إيل هديتكم النفيسة ،وهي اجلزآن املؤلفان يف تأريخ احلائر املقدس

(عىل دفينه وأخيه أفضل السالم) وأرجو من سيادتكم أن تعفو تقصريي يف عدم
إرساع اجلواب املنبئ بوصول الكتاب ،وإين جدّ شاكر لكم هذه اهلدية النفيسة
ٍ
ومثن ثناء ًا مج ًا عىل جمهود األستاذ املحقق السيد حممد حسن مصطفى آل الكليدار،

كثر اهلل أمثالكم من الساعني يف عامل اآلداب والتحقيق الذين أدأبوا أنفسهم عىل
املكرمات خري إدآب ،وأسأل اهلل تعاىل ضارع ًا أن يوفقنا مجيع ًا ،ولكم خاصة
لإلنجاح واإلفالح ،وتقبلوا وافر اإلكرام والثناء موالي.

املخلص

مصطفى جواد
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املقدمة
تفضل الدكتور حسني أمني رئيس اجلمعية العراقية للتاريخ واآلثار وكلل كتابنا
هبذه املقدمة الرائعة مشكور ًا:
كربالء من مراكز احلضارة العربية اإلسالمية ،وقد فتحت أراضيها إثر

االنتصارات الرائعة التي أحرزها العرب املسلمون بعد معاركهم اخلالدة يف

البويب والقادسية ،وأضحت بلدة عامرة من بالد اإلسالم يعمرها اإليامن وتنترش
يف أرجائها العقيدة اإلسالمية.

وشيد املسلمون مدينة الكوفة عام (17هـــ638-م) ،يف اجلانب الغريب من
الفرات قريب ًا من مدينة احلرية ،لتكون قاعدة جلند املسلمني ومركز ًا للوايل ،وصارت

بمرور الزمن تنمو وتزدهر ،وغدت كربالء مكان ًا لقلة من الناس امتهنوا الزراعة يف
املناطق القريبة من موارد املياه.

ويف سنة (61هـ 680-م) ،شهدت هذه األرض ،أرض كربالء أروع حدث

يف تأريخ اإلسالم ،وأعنف وقعة بني قوى اخلري وقوى الرش ،شهدت هذه األرض
استشهاد البطل العظيم احلسني بن عيل بن أيب طالب وصحبه الكرام دفاع ًا عن
املثل السامية وجهاد ًا من أجل أن تبقى راية اإلسالم هي العليا ،وكان قرب احلسني

يف أرض كربالء ،وأخذت النفوس الطيبة هتفو إليه من كل صوب وحدب ،وصار
املكان يعمر باملحبني واألنصار ،فكانت مدينة احلسني ،هذه املدينة اخلالدة مدينة

كربالء.
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وقد انربى كثري من الباحثني واملحققني للكتابة عن هذه املدينة املقدسة ،كام
زارها الكثري من الرحالة من الرشق والغراب فوضعوا انطباعاهتم املختلفة وتركوا
آثارهم التي تزخر هبا كتب األدب والتاريخ واآلثار ،وكلها جتمع بأصالة هذه
األرض الطيبة وعراقتها التأرخيية ومظاهرها احلضارية العربية اإلسالمية.
وبني يدي القارئ العريب هذا الكتاب (مدينة احلسني) الذي تصدى إىل تأليفه
األستاذ حممد حسن مصطفى الكليدار ،حيث أضاف فيه إىل ما كتب املؤرخون
والباحثون معلومات قيمة تستحق الدراسة عن هذه املدينة املقدسة.

إن املؤلف بحث يف تأريخ املدينة منذ القرن العارش اهلجري فتعرض لتأريخ
الدولة الصفوية وحالة مدينة كربالء يف عهد إسامعيل ألصفوي ،كام تناول بالبحث
وضع املدينة يف عهد السلطان سليامن القانوين الذي فتح العراق يف عام (914هـ-
1534م) ،وبعد ذلك استعرض حالة املدينة يف عهد الشاه طهامسب ويف عهد مراد
الثالث ،وكربالء يف القرن احلادي عرش اهلجري وكذلك أيام الشاه عباس الصفوي
ويف عهد السلطان مراد الرابع.

ان املؤلف استعرض يف مؤلفه مواضيع شتى مثل كري هنر السليامين والصوفية يف
كربالء وتفيش الطاعون يف املدينة وثورات العشائر املختلفة ،واشتهر الرحالة الذين
مروا بكربالء وسجلوا مذكراهتم وانطباعاهتم عن املدينة ،وأسهب بشكل مفيد يف
وقائع حرب املناخور فتحدث عن أسباهبا واندالعها واجلامعات والشخصيات
التي شاركت فيها وصف ًا كام ً
ال لإلجتامعات التي كانت تعقد للتداول والبحث يف
أمر املدينة واألسلحة التي أستخدمت يف القتال ثم هنايتها.
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إن املؤلف املحرتم بذل جهده يف سبيل إخراج احلقائق التي توصل إليها إىل حيز

ال جلي ً
الوجود ،وهو بعمله هذا يكون قد عمل عم ً
ال يف توضيح جوانب كثرية كانت
غامضة وجمهولة ،وبذلك كام أعتقد سينال الكتاب تقدير الباحثني واملؤرخني.
حسني أمني
أستاذ التأريخ اإلسالمي – كلية اآلداب
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ديباجة املؤلف
باسم اهلل ويل النعم ،الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم ،وباسم رسوله

األكرم ،املنقذ األعظم صىل اهلل عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين.

وباسم من أهدينا إليه كتابنا هذا وهو الفارس املقدام وحامل لواء اإلسالم

ورمز اإلباء ...أبو الشهداء احلسني بن عيل اإلمام الثائر عىل الظلم واالستبداد،

والكفر واإلحلاد ،الذي ضحى بدمه الزكي الطاهر ،وبدماء ذويه وأنصاره الكرام،

وبكل غال ونفيس يف سبيل احلفاظ عىل رشعة اإلسالم املقدسة والسنة النبوية

الكريمة.

ان مدينة احلسني املقدسة التي رشفت أرضها أقــدام البهاليل من آل

حممد وضمت تربتها العطرة أجداثهم الطاهرة وبقى اسمها خالد ًا عىل مر

الدهور إىل ما شاء اهلل ،تتعاىل سمو ًا وتتعاظم شموخ ًا ،بقدسيتها وتراثها وتأرخيها
املجيد ،وأجمادها الزاهرة اخلالدة.

واننا نستلهم من روح هذا االمام العظيم ،ومن سريته الكريمة ورسالة ثورته

اإلصالحية اجلبارة العظمى معاين الكرامة والقيم اإلنسانية واملثل العليا التي عاش

معها واستشهد من أجلها ،ونستمد منه القوة والعزم والنشاط يف تدوين األحداث
التي مرت عىل هذه املدينة املقدسة خالل تأرخيها الطويل الذي يميل علينا دروس ًا
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يف الكفاح املعنوي لتذليل املصاعب وسد الفراغ إلبراز تأريخ مدينة احلسني
هذه املدينة الباسلة البطلة ،وأبنائها املناضلني األحرار الذين مل هيدأوا يف أي فرتة

من فرتات التاريخ عن املطالبة باحلق ،والتذمر من ظلم احلكام الظاملني املتعسفني
والثورة عليهم بكل جرأة ورباطة جأش أسوة بسيدهم وإمامهم الثائر احلسني بن

عيل الرابض يف عرينه.

عدنا والعود أمحد:
بعد ربع قرن من الزمان بذلت خالله اجلهود لكشف غوامض تأريخ كربالء

وفاء بالعهد الذي قطعته عىل نفيس للقراء األكارم يف احللقتني السابقتني األوىل

والثانية من هذا الكتاب ،فها أنا أقدم هلم اليوم وبعد هذه الفرتة الطويلة من الزمن

احللقة الثالثة واالخرية وكيل أمل ورجاء من الناطقني بالضاد يف بالدنا العربية
واإلسالمية الذين هتمهم هذه الدراسات التأرخيية أن يتقبلوا بعني الرضا ما أضعه

بني أيدهيم من تاريخ هذه املدينة وجهاد أبنائها األشــاوس وذلك باملوضوعية
املجردة من التحيز جلانب دون آخر .إذ ال خري يف تأريخ خيضع للتأثريات العاطفية

والشخصية او يلعب فيه عامل االنحياز دوره اخلطر املقيت ،فالتأريخ للكل والكل
للتأريخ.

والكتاب يقع يف فصول عديدة ،وهو مبوب حسب القرون اهلجرية وتبدأ
بحوثه اعتبار ًا من القرن العارش اهلجري حتى اليوم ويرتبط يف مواضيعه باحللقتني

السابقتني ارتباطا تارخييا وجوهري ًا ويتضمن كل ما حدث يف كربالء من حوادث

سياسية وحركات دينية وتطورات عمرانية وكل ما يمت إىل العلم واألدب
والتأريخ والبيوتات الكربالئية بصلة.
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وإذا وجد يف كتايب هذا شطط فعىل أخواين القراء األعزاء أن يرشدوين إىل ما

فيه خريي وتقويمي ،واود ان أقدم بعد اعطاء هذه الفكرة املوجزة عن الكتاب
جزيل شكري وامتناين إىل كل من آزرين يف اخراج هذه السلسلة التأرخيية إىل حيز
الوجود ،وأخص بالذكر السادة األماجد املرحوم أمحد صالح آل طعمة وحممد

سعيد آل ثابت وإبراهيم شمس الدين القزويني احلائري واألستاذ املحامي حممد
مهدي الوهاب واألستاذ املحامي عادل عبد الصالح الكليدار واألستاذ األديب

مشكور األسدي واألستاذ الفاضل األديب الشاعر السيد صادق آل طعمة ملا قدم
يل من عظيم املساعدة بمراجعة الكتاب واالرشاف عىل طبعه وكذلك العالمة
املفضال السيد حممد احليدري مؤسس مكتبة أخلالين ببغداد واألستاذ األديب

حسن عبد األمري والوجيه الفاضل احلاج سليم العواد ،واألستاذ الشاعر سلامن
هادي آل طعمة والشاب األستاذ محيد جميد هدو.

كام أثني عىل عواطف صديقنا األديب صاحب مطبعة أهل البيت األستاذ

احلاج جاسم حممد الكلكاوي ملا بذل من جهود مشكورة لطبع الكتاب ونرشه

عىل نفقته اخلاصة ،كام ال ننسى بالشكر منضد احلروف السيد عدنان عبد احلسني
الدارمي ،ولقد ذلل مجيع املصاعب يل إثناء بحثي وتنقيبي يف املكتبات العامة

واخلاصة واملصادر اخلطية املهمة واملطبوعة النادرة واألوراق واملستمسكات
الشخصية والرسمية واملشجرات العائلية وغريها من مواد البحث.
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فشكر ًا هلم ولكل من أبدى يل املساعدة املعنوية يف كل مكان سائلني املوىل القدير

أن يثيبهم عني أحسن اجلزاء ويوفقهم خلدمة الرتاث واحلق واحلقيقة والتأريخ
َْ
َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َ ً َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ
فأ َّما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع انل
اس ف َي ْمكث ِف ال ْر ِض﴾.
َّ َ ُ
ج َر َم ْن أَ ْ
يع أَ ْ
ِين آ ََم ُنوا َو َعملُوا َّ
ض ُ
ح َسنَ
وختاما﴿ :إ َّن َّال َ
الص ِ َ
ال ِ
ات إِنا ل ن ِ
ِ
ِ
َ ً
ع َمل ﴾ وهو ويل التوفيق.
حممد حسن مصطفى الكليدار آل طعمة
غرة ذي احلجة 1388 /هـ
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كربالء يف القرن احلادي عشر اهلجري

على عهد الصفويني:

مل تشتهر مدينة من مدن العتبات املقدسة كام اشتهرت مدينة كربالء يف مشارق

األرض ومغارهبا المهيتها التأرخيية ،واألثرية ،والدينية ،والسياسية ،والعلمية،
واألدبية ،واإلجتامعيةُ ،
منذ ضمت تربتها الطاهرة جثامن االمــام احلسني بن

عيل يف سنة (61هـ).

وبعد استشهاد هذا االمام البطل اخلالد قد أخذ امللوك ،والسالطني ،واألمراء

يتسابقون للتشـرف بزيارة مرقده الـرشيف ،والتربك بأعتابه املقدسة التي أخذت
القسط األوفر من التعمري واإلصالح عىل أيدهيم حسبام كان يستلزم الوضع يف
خمتلف االدوار.

ويف أواسط القرن التاسع اهلجري عندما حكمت الدولة الرتكامنية الثانية

(آق قوينيل) أصبحت الديار العراقية فريسة لالضطرابات والفتن ،وعرضة
لإلنقالبات ،وسفك الدماء حتت حكم األجانب ،وما كان يمضـي شهر واحد إال

وتتغري فيه السالالت التي حتكمها ،األمر الذي كان جيعل هذه األحوال أن تؤثر
تأثري ًا مبارش ًا عىل سكان كربالء وسائر املشاهد املقدسة ،فباتوا يف ارتباك مستمر
يومئذ لعدم استقرار الوضع يف هذه الديار.
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الدولة الصفوية:

وبينام كانت األحوال يف العراق يسودها االضطراب والفوىض ظهرت إىل

الوجود يف إيران أوائل القرن العارش اهلجري الدولة الصفوية

(((

بقيادة الشاة

إسامعيل الصفوي ،وكان لظهور هذه الدولة الفتية يف إيران جتديد البعث الديني

القائم عىل اإليامن باملذهب الشيعي اجلعفري املفعم بالثقافة اإلسالمية ،والعربية

خاصة يف ربوع العراق.

وكان الشاه إسامعيل قد ميز رجال دولته بلبس (القلنسوات احلمر) التي عرفت

باسم :قزلباش ،فكانوا يعرفون بذوي (الرؤوس احلمر) ،وعزم عىل فتح بغداد،
مجادى األو ٰىل سنة ( 914هـ) ،وكان حصيلة هذا الفتح املنطلق اجلديد
فدخلها يف
ٰ

لبعث القومية العربية املشبعة بالروح اإلسالمية ثانية إىل عامل الوجود ألنه كان من
أبناء االمام موسى الكاظم  ،ولذلك كان حياول صبغ املجتمع اإلسالمي
بالصبغة العربية اخلالصة(((.

وصفوة القول:كان هلذه الدولة وملؤسسها مآثر حممودة يف العراق عامة ،ويف

املشاهد املقدسة خاصة.

 .1تشكلت هذه الدولة يف أردبيل عام (905هـ) ،وكان مؤسسها الشاه إسامعيل بن جنيد بن الشيخ صدر
الدين إبراهيم بن الشيخ خواجه عيل بن الشيخ صدر الدين موسى بن الشيخ الورع صفي الدين ايب
إسحاق (مؤسس الطريقة الصفوية ،وهو الذي باسمه سميت الدولة الصفوية) ابن أمني الدين جربائيل
بن صالح بن قطب الدين بن صالح الدين رشيد بن حممد احلافظ بن عوض اخلاص بن فريوز شاه بن زرين
كاله بن حممد بن أرشف شاه بن حممد بن حسن بن حممد بن إبراهيم بن جعفر بن حممد بن األعرايب بن أيب
(الري) بن االمام موسى الكاظم  ،نقلنا نسب الشاه إسامعيل هذا من
حممد القاسم بن محزة املدفون يف َّّ
كتاب ،حتفة األزهار وزالل األهنار :مج  ،3لضامن ابن شدقم.

 .2التأريخ احلديث ،لوزارة املعارف :ص .10
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وقد سجل التاريخ تلك املآثر واإلعامل النافعة املفيدة بمداد الفخر واإلعجاب،

وعجب كل العجب أن حياول البعض من كتّاب القرن العرشين طمسها ليبثوا
بذلك سموم التفرقة يف عصـر نحن أحوج ما نكون إىل رص الصفوف وتوحيد

الكلمة.

وإن احلقائق التارخيية ال يمكن طمسها ،أو نكراهنا بأي حال من األحوال ،وكل

باحث يف التاريخ جيب أن يتجرد عن نزعة العاطفة ،وما شاكلها ليقول احلق دائ ًام
وأبد ًا.
***
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كربالء يف عهد الشاه إمساعيل الصفوي
هو أول ملوك الصفوية وموطد دولتها ،ولد عام (892هـ) ،وتويف عام(931هـ)،
ومدة حكمه ( )24سنة.

تسلم امللك عام (905هـ) ،ويف عام (914هـ) أرسل قائده عىل رأس جيش
عرمرم لفتح بغداد ،فدخلها ومل يلق مقاومة تذكر إذ فر واليها (بار بربك باريك)،
إىل الشام ،وعىل أثر فتح بغداد توجه الشاة إسامعيل بنفسه إليها ،وكان دخوله إىل
مجادى الثانية من السنة نفسها ،وقد فرح
بغداد يف اليوم اخلامس والعرشين من
ٰ
السواد األعظم من أهايل بغداد بقدومه اذ كان ينترضه بفارغ الصرب فنحر الذبائح
تكري ًام له يف حفاوة بالغة منقطعة النظري.
وعند وروده نزل يف بستان (بري بوداق) ،فالتجأ إليه الناس((( ،وأمر بقتل أتباع
(األمري برناك) ،واخرج السيد حممد كمونه((( ،والشيخ العابد عيل بن إسحاق من
السجن حيث كان (برناك) ،وايل بغداد املار ذكره قد سجنهام يف قعر بئر مظلمة
مته ًام إيامها باإلخالص للشاه إسامعيل(((.
[ ]1نظمي زادة ،كلشن خلفاء ،نقله اىل العربية موسى كاظم نوري ،مطبعة اآلداب/النجف األرشف(1971م)
ص183؛ عباس العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :3ص.315
 .2اجلد األعىل للسادات املعروفني اليوم يف النجف بآل كمونه هي حسينية النجاد ،وان السيد حممد هو بن
حسني بن نارص الدين بن عيل بن حسني ابن أيب جعفر احلسيني املنصور ابن أيب الفوارس طراد بن شكر
األسود الوارد ذكره يف كتاب عمدة الطالب يف أنساب أيب طالب.
 .3من جمموعة املرحوم السيد عبد احلسني الكليدار.
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ويف اليوم الثاين من دخوله – الشاه – خرج وبرفقته نقيب األرشاف السيد

حممد كمونه إىل زيارة كربالء املقدسة ،وعند وصولة إليها أدى مراسيم الزيارة يف
غاية االحرتام والتقديس ،وق ّبل عتبة احلائر املقدسة ،واعتكف ليل ُة حتت قبة االمام
احلسني بن عيل  متـرضع ًا إىل اهلل أن يمن عليه بربكه االمام احلسني ،ويمد
يف عمره ،وينـرصه عىل أعداء املسلمني والعرب.

وبعد أن فرغ من زيارة مرقد االمام احلسني  توجه إىل زيارة مرقد أخيه

أيب الفضل العباس ،وأجزل العطايا عىل سكان كربالء ،وخدمة الروضتني
املطهرتني من الذهب والفضة ،كام أمر بتذهيب حوايش رضيح االمام احلسني،

وتزيينه بالزخارف املزركشة ،وكذلك أمر بصنع الصندوق اخلاتم املطعم بالعاج،

ثم أوقف اثني عرش قندي ً
ال من الذهب اخلالص إلنارة الروضة املطهرة ،وفرشها
وعي ُحفاظ ًا ،ومؤذنني ،وخدم ًا لالرشاف عىل نظافة الروضتني
بالسجاد النفيسّ ،
وعي هلم رواتب شهرية،ثم توجه بعد ذلك إىل احللة ،ومنها
احلسينية والعباسيةّ ،

إىل النجف األرشف ،وعمل يف مشهد االمام عيل  بمثل ما عمل به يف مشهد

االمام احلسني  ،وربام زاد عليه ،إذ أمر بتجديد حفر النهر الذي كان قد حفر
من قبل (عطاء امللك اجلويني)((( ،وزير غازان خان–املعروف سابق ًا بنهر(غازان)،
فدعي هذا النهر بعد ذلك بـ (النهر الشاهي) نسبة إليه((( ،وأوقف ريعه عىل سكان
املشهدين املقدسني – الغروي واحلائري((( ،ثم عاد إىل بغداد ،وقصد زيارة قرب

[ ]1مرتىض افندي ،كلشن خلفاء :ص .183
[ ]2ينظر :الرباقي ،عقد اللؤلؤ والقيعان يف حتديد ارض كوفان ،حتقيق د.حسن عيسى احلكيم ،و د .عيل عبد
احلسني املظفر :ص.79
 .3وجاء يف جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار املخطوطة( :توىل االرشاف عىل العمل القايض جهان احلسيني
ورصف عليه الشاه ما يقارب ألفي تومان من نقود ذلك العهد وسمي بالنهر الرشيف ،وفوض تولية =
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جده االمام موسى الكاظم  ،فزيارة سامراء ،وكذلك أنعم عىل خدّ ام وسدنة
وعي هلم رواتب خاصة ،وأمر بإحضار نجارين،
العتبتني املقدستني إنعام ًا جزيالًّ ،
ومهندسني ،من أطراف املاملك ليصنعوا ستة صناديق من (اخلاتم)((( ،وينقشوا

عليها نقوشات خطية يف غاية اإلتقان ،واإلبــداع ليضعها عىل املراقد املـرشفة،
ويرفع عنها الصناديق القديمة(((.

عي إبراهيم خان املعروف
ومن ثم رجع إىل إيران (لتطهري خوزستان) بعد أن ّ

عي نقيب األرشاف السيد حممد
بـ (خادم بك) أمري الديوان حاك ًام عىل العراق،كام ّ
آل كمونه حاك ًام عىل كربالء والنجف ،وبذلك أمنت الديار العراقية من املتسلطني
األجانب فرتة من الزمن بسبب تأييد أهايل العتبات املقدسة للحكم الصفوي
اجلديد(((.

=العتبة وحكومة احللة إىل جانب السيد حممد كمونة ،ثم توجه من النجف األرشف قاصد ًا اىل كربالء
لزيارة سيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني ،ولسان حاله يرتنم بالبيت التايل:
بآتـــــش دوزخـــــش جــــه كاراســـت
آن كه بكربـــال كـــذار اســت

وبعد أن أدى مراسم الزيارة عاد إىل بغداد ،ثم كر ثانية ،فزار عتبات األئمة ،وجعل لكل من العتبات الست
راتب ًا مع ّين ًا ،وأمر بأن جيمع النجارون ،والفنيون ،واملهندسون املبدعون يف صناعة اخلاتم من مجيع األطراف
ليصنعوا ستة صناديق يف كامل الصنعة ،ومجال الرتتيب لريفع عن املراقد املقدسة الصناديق القديمة ويوضع
حملها هذه الصناديق احلديثة.
 .1جاء يف خمطوطات السيد شهاب الدين املرعيش املعروف (بأغا نجفي) املوسومة بـ(مزارات العلويني)
ماييل :إن الصندوق اخلاتم الذي أمر الشاه إ سامعيل بصنعه مل يتم إال يف عام(932هـ) ،وعىل عهد الشاه
طهامسب األول ،وكذلك الصندوق املوجود حالي ًا عىل قرب أيب عبد اهلل احلسني  هو من صنع الشاه
طهامسب الثاين ،وتاريخ صنعه كام يقرأ يف سنة(1153هـ)فعليه يرجى تصحيح ما جاء يف كتابنا مدينة
احلسني اجلزء االول بخصوص هذا الصندوق حتت عنوان الصندوق اخلاتم.
 .2العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :3ص 135؛ النارصي ،روضه الصفاء :ص.8
 .3اربعة قرون من تاريخ العراق للمسرت لونكريك ،ترمجة االستاذ جعفر اخلياط.
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كربالء يف عهد السلطان العثماني
سليمان القانوني
تم فتح العراق يف سنة (941هـ) ،من قبل السلطان (سليامن القانوين) ،وكان

ادى األوىل بدون حرب،
دخوله بغداد يف يوم االثنني الرابع والعرشين من شهر ُج ٰ
أو مقاومة،إذ رحل عنها ممثل الدولة الصفوية (حممد خان) إىل إيران.

غري أن السلطان العثامين هذا أخذت ختامره الشكوك واملخاوف بسبب االنقسام

يومذاك يف بغداد بني مناوئيه من أنصار الصفويني سيام النفوذ القومي الذي كان
ظاهر ًا للفئات املؤيدة منهم يف مدن العتبات املقدسة،لذلك بذل كل ما يف وسعه

الستاملة سكان هذه العتبات.

وكان للشعور الديني أثر كبري يف نجاح خطته السياسية،ألنه أدرك أن الذين

سبقوه من حكام الدولة الصفوية يف العراق كانوا عىل جانب عظيم من السلطة
الدينية التي كانوا يدعمون هبا سلطتهم السياسية والقانونية.

وكانت تقـيض عليه طبيعة احلال أن ال يكون أقل شأن ًا منهم يف ذلك،فقام

ادى األوىل بزيارة كربالء يف غاية
يف صبيحه يوم اجلمعة الثامن والعرشين من ُج ٰ
اإلجالل واالحرتام(((.

[ ]1نظمي زاده ،كلشن خلفاء :ص201-200؛ ستيفن مهسيل لونكريك ،أربعة قرون من تأريخ العراق،
ترمجة :جعفر اخلياط ،دار الكشاف للنرش والطباعة ،بريوت  -لبنان (1949م) :ص.24
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وجــاء يف كتاب كلشن خلفاء لنظمي زاده مرتضـى افندي((( قوله :قصد
السلطان سليامن امللك املحمود الصفات (العتبات العاليات) فاجته نحو كربالء
والنجف ،وحـظي باملثول بني يدي حرضة سيد الشهداء ،وأمر بشق هنر كبري من
الفرات ،وأوصله إىل كربالء.

وجاء أيض ًا تفصيل عن زيارة السلطان العثامين لكربالء يف كتيب صغري خمطوط
باللغة الفارسية حتت عنوان :شاهان در كربالء معىل قال فيه:
(توجه السلطان سليامن إىل زيارة كربالء،فلام وصل إىل تل مرعز((( الواقع
عىل بعد ثامنية عرش كيلومرت ًا من كربالء وشاهد فيه قبة االمام احلسني  ترجل
من جواده ،فاستفـرس بعض أمرائه عن سبب ترجله ،فأجاهبـــــــم قائالً( :عند
مشاهديت معامل هذه القبة ارتعشت جوانحي ،فلم أستطع الركوب).

فقيل له :إن املسافة بيننا وبني كربالء بعيدة ،وانك ال تستطيع السري إليها عىل
األقدام فقال :لنستخري اهلل العزيز ،فناولوه املصحف الـرشيف ،فاستخار اهلل به،
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ
ّ ََ
ثم فتحه ،وإذا باآلية الكريمة تقول﴿ :إ ِ ِن أنا َر ُّبك فاخل ْع ن ْعليْك إِنك بِال َوادِ
ْ َ
ال ُمق َّد ِس ُط ًوى ﴾(((.

[ ]1كلشن خلفاء :ص ،200واملؤلف من رجال القرن الثاين عرش للهجرة ،كان شاهد عيان للحوادث التي
وقعت يف العراق ،وقد تويف يف االستانه سنة(1136هـ) ،للتفصيل اكثر عن حياة املؤلف ينظر :املصدر
نفسة :ص.6-5
 .2تل مرعز :يقع يف األرايض املسامة بالبكرية ،وعىل التل صخرة كبرية كتب عليها باخلط الكويف (زيارة وارث)،
وكانت قوافل الزوار عند وصوهلا إىل هذا التل املرتفع تشاهد قباب ومنائر الروضتني املقدستني ،وكانت
املراسيم القديمة جد ًا تقيض عليها بدفع منح نقدية مع الشوق باسم (رؤية القبة املطهرة) اىل املكاري.
[ ]3طه12 :
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فعند ذلك بدأ املسري راكب ًا حين ًا ،وماشي ًا حين ًا أخر،حتى وصل إىل كربالء،
ودخل الروضة احلسينية املقدسة بعد أن انكب عىل العتبة املطهرة وقبلها بخشوع.
ترجل السلطان سليامن القانوين ،وإستخارته
وجاء يف كتاب حتفة العامل :إن ّ
كام تقدم،وهو يف طريقه إىل النجف األرشف لزيارة مشهد االمــام عيل بن أيب
طالب ،وكأن لسان حاله يقول:
إذا نحن زرناها وجدنا نسيمهـــــا

يفــــــوح لنـا كالعنرب املتنفــــس

ونميش حفا ًة يف ثراها تأدبــــــــــ ًا

نــرى أننا نميش بواد مقــــــدس

()1

أقول :إننا ال هيمنا هذا االختالف الظاهر بني هاتني الروايتني حول ترجل
السلطان سليامن القانوين ،سواء كان يف طريق كربالء ،أو يف طريقه إىل النجف،والذي
هيمنا يف احلقيقة هو اجلانب املعنوي الذي يتجىل بوضوح يف ذلك،وهو مبلغ القوة يف
العقيدة واإليامن ،ثم التأثري الروحي يف العامل العريب واإلسالمي عىل نفوس امللوك
والسالطني القدماء الذين كانوا يتقربون بدافع تلك العقيدة ،وذلك اإليامن ،وهذا
التأثري الروحي إىل مراقــد األئمــــة األبرار – أهل البيت يف العتبات املقدسة–
ويلوذون هبا بمحض الوالء ،ويستمدون العون من اهلل بواسطتها لتوطيد دعائم
ملكهم ،وتثبيت حكمهم عىل أساس ما كانوا حيملون يف أعامق قلوهبم من عقيدة
وإيامن ،يف حني أن هذه اجلوانب الروحية ،واملظاهر الدينية يمكن القول بأهنا
عديمة األثر لدى ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية منذ زمن غري قصري
إال القليل منهم ،وسبب ذلك هو ضعف العقيدة الدينية نتيجة التطور احلديث،
واملدنية الغربية التي غزت بالد الـرشق ُ
منذ مطلع هذا القرن [القرن العرشين]،
وغيت كل يشء ،وكان هلا أسوا تأثري يف طبيعة وعقلية املجتمع العريب واإلسالمي.
ّ
 .1السيد جعفر بحر العلوم ،حتفة العامل :ج :1ص.265
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ومل يكن ذلك التواضع والعمل التأديب اجلدير بالذكر من السلطان العثامين َّإل
ألمرين:
االول :إظهار املودة اخلالصة ،واإلعظام والتقديس لألئمة األطهار بإيامن
عميق.
الثاين :كسب رضا سكان العتبات املقدسة الذين كان هلم من الوعي ما كانوا
يستطيعون التوازن به بني الدولتني الصفوية و العثامنية آنذاك ،ومدى متسك أي
منهام بمبادئ الدين احلنيف ،وإبــداء الشعور والــوالء لألئمة األطهار يف
العتبات املقدسة ،وهذا ما جعل السلطان سليامن أن يفعل أكثر مما فعله الشاه
إسامعيل الصفوي من قبل.
وبعد تـرشفه تقبيل االعتاب املقدسة ،وتقديمه النذور إليها ،وتوزيعه اهلدايا
عىل ساكنيها قام بتعمري ،وجتميل ،وإصالح مدينة كربالء حيث وجدها (حائرة
يف حائرها) بني غمرة املياه وطغياهنا ،إذ كان الفرات الفائض يف فصل الربيع يغمر
الوهاد املحيطة باملدينة بأرسها دون أن تسلم العتبة املقدسة نفسها من أخطاره.
وعند هبوطه كان عرشات االلوف من السكان يعتمدون عىل الري من اآلبار
القذرة الشحيحة األمر الذي قام السلطان سليامن القانوين بعمله اجلبار:
اوالً :رفع مستوى سدّ ة السليامنية.

ثاني ًا :قام بإحياء هنر السليامنية املعروف اليوم بنهر احلسينية((( ،إذ مل يوفق
السالطني السابقون من أيام (غازان) وغريه ،وكذلك قام الشاه إسامعيل الصفوي،

والشاه طهامسب األول بإنجاز مثل هذه األعامل.
 .1أوردنا تفاصيل عن هذا النهر يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
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إن سبب نجاح السلطان سليامن القانوين يف خدماته العمرانية ،واإلصالحية

هذه –كام يبدو -إعتامده عىل مهندسني فنيني بارعني استطاع بوساطتهم أن حيقق

إنجاز تلك األعامل رغم مصاعبها((( ،وبذلك جتددت حياة كربالء ،وما جاورها
من بقاع كانت هي األخرى مهددة بفيضان الفرات عند طغيانه.

ومن أعامله أيض ًا :توسيع (هنر احلسينية) ليجري فيه املاء باستمرار وبدون

انقطاع ،وهكذا حتولت األرايض القاحلة إىل حقول زاهــرة ،وبساتني عامرة

اصبحت تدر عىل أهايل املدينة خريات كثرية ،وكانت هذه الرتعة كام يظن اجلميع
سابق ًا أهنا أعىل من النهر األصيل.
وقد استبـرشوا هبذه املعجزة((( التي كانوا يعتربوهنا من الكرامات احلسينية،

وينظرون إليها بمنظار الدهشة ،واإلعجاب مع الثناء للسلطان العثامين.

ثم أمر السلطان بتوزيع غالة األرايض الباقية عىل الفقراء ،و املساكني الذين

يؤمون هذه العتبات املقدسة ،وال تزال لدى معظم سادات احلائر صكوك من
السلطان العثامين تؤيد ذلك(((.

وبعد ذلك قصد السلطان سليامن زيارة القرب الـرشيف لإلمام أمري املؤمنني

عيل يف النجف األرشف ،ثم غادرها اىل بغداد عرب الفرات بعد أن أسبغ عىل

أهاليها ،وعىل أهايل القرى العطايا اجلزيلة نظري ما قام به يف كربالء.

[ ]1يشري مرتىض أفندي ،كلشن خلفاء :ص  201اىل أن سليامن كان قد استصحب معه بعض املهندسني من
ذوي اخلربة.
[ ]2ينظر :لونكريك ،اربعه قرون من تأريخ العراق :ص24؛ العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج:8
ص.36-37
[ ]3بحوث األستاذ املرحوم (يعقوب رسكيس) خمطوط ،وهي مقتبسات من (كلشن خلفاء) ص.201
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وصول جثمان السلطان اهلندي:

تويف يف عام(957هـ) السلطان طاهر شاه سلطان مملكة (دكن) اهلندية.
ونقل جثامنه إىل كربالء ،ودفن يف احلائر احلسيني ،وأرسلت مع اجلثامن هدايا

كثرية إىل العتبة احلسينية املقدسة(((.

كربالء وإصالحات الشاه طهماسب األول
يف شهر رمضان املبارك من عام (936هـ) نزل الشاه طهامسب يف ظاهر بغداد،

وكان ذو الفقار –حاكم العراق– قد حتصن بسور بغداد ،ولكن يف شهر شوال من

العام نفسه استطاع بعض أتباع الشاه من قتله ،وحتطيم احلصار حتى دخل بغداد،
وزار مشهد الكاظمني ،وبقية العتبات املقدسة يف كربالء والنجف(((.

ومما جتدر اإلشارة إليه :أن امللوك الصفويني قاموا بقسط كبري من اخلدمات

إلصالح شؤون املشاهد املقدسة واملـرشفة من حني إىل اخرسواء كان العراق حتت

سلطتهم ،أو حتت نفوذ خصومهم العثامنيني.

ويف خالل( )54عام ًا من حكم الشاه طهامسب األول بسط كف اجلود والسخاء

عىل هذه املشاهد املقدسة يف العراق.

 .1عراق وإيران فاريس ،السيد عيل خان ،املعروف بـ(سياحة السيد عيل خان)
 .2املجموعة اخلطية للسيد عبد احلسني الكليدار.
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أجري عىل يديه يف عام(943هـ)هو فتح هنر احللة (فوق التاجية) من
ومما ُ
جهة الغرب عىل الطريق املمتد من احللة إىل قرية نمرود املسامة (تل بريس) ،فامتد
طوله ستة فراسخ يف عرشة أذرع عرض ًا ،وذلك إليصال املاء إىل النجف األرشف،
ولكنه مل يفلح يف ذلك الرتفاع أرضها عن مستوى جمرى املاء ،فعرف هذا النهر

بـ(الطهامزة) كام عرفت قريتهم الواقعة عىل ضفافه بـ(الطهامزية).

ومــا زال هــؤالء األعــراب يسكنون يف لوائي كربالء ،واحللة ،ويعرفون

بـ(الطهامزة) نسبة إىل الشاه طهامسب األول((( ،وهم بطن من خفاجة.

ويف أواخر عام( 980هـ) ،وبعد فتح حصار بغداد من قبل الشاه طهامسب

األول ،عندما تم الصلح بينه وبني العثامنيني ،وعىل عهد وايل بغداد عيل باشا (الوند

زاده) زار الشاه العتبات املقدسة يف كربالء والنجف بكل اجالل واحرتام ،وبعد
انتهائه من مراسيم الزيارة قام بتعمري احلائر املقدس ،وجتديد عامرة مأذنة العبد
التأرخيية((( ،بيد ان البناء مل يتم إال يف عام (982هـــ) ،كام جاء يف تأرخيه باللغة

الفارسية (أنكشت يار).

وقد ضمنها العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزته املعروفة بقوله:
ثم تداعــــــى ظاهر املنـــــــارة

للعبـــــــد واستدعـــى له العــامرة

فمد كفـــه لــه طهامســـــــــب

وعمرت بمـــا هلــــــــا يناســـــــــب

وأرخت ما بني عجــم وعـــــــرب

(أنكشــت يار) وهـي (خنصـر املحب)

[ ]1ينظر :السيد جعفر بحر العلوم ،حتفه العامل :ج1؛ الرباقي ،تأريخ الكوفه :ص79
[ ]2الساموي ،جمايل اللطف :ص 42؛ جعفر اخللييل ،موسوعة العتبات املقدسة (قسم كربالء) :ج :8ص.266

31

مدينة احلسني (اجلزء الثالث)

واين ألعجب كيف غاب عن ذهن املسرت(لونكريك) وغريه((( من مؤرخي
القرن الرابع عرشاهلجري الذين ذهبوا إىل :أن الوزير العثامين عيل باشا الوند زاده
زار كربالء يف سنة(982هـ) ،وقام ببعض األعامل اخلريية لكلتا الطائفتني الشيعية،
والسنية ،وجدّ د بناء قبة االمام احلسني ،ومأذنة العبد التي تداعى ظاهرها
حيث أشاد الشعراء يف أيامه بعدالة احلكومة العثامنيه ،وإن رواية كلشن خلفاء
رصحية يف هذا اخلصوص :بأن الشاه طهامسب األول أمر بتعمري الروضة احلسينية
يف عام(984هـ)(((.
وال عجب أن يـرشف وايل بغداد بنفسه عىل هذه الرتميامت امتثاالً ألمر الشاه
الصفوي الذي كان قد خصص املال الالزم هلذه العملية من ميزانيته اخلاصة.

وقال السيد حسني الرباقي يف ترمجته :هو الشاه طهامسب األول بن الشاه
إسامعيل الصفوي ،ولد يوم األربعاء سنة (919هـ) ،يف قرية شهاب آباد التابعة ملدينة
أصفهان ،ودام حكمه ( )54عام ًا من سنة (931هـ) حتى وفاته يف عام(984هـ)،
وكان يكرم علامء الشيعة ،وخيدم الروضات والعتبات املقدسة يف العراق(((.
وصول جثمان السلطان اهلندي:

تويف يف اهلند(961هـ) السلطان برهان نظام شاه بن السلطان أمحد – من

عائلة نظام شاهبي -ملك مقاطعة أمحد دنكر من مقاطعات اهلند ،فدفن بجنب
[ ]1لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق :ص24؛ العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :4ص-36
.37
[ ]2ينظر :كلشن خلفاء :ص.208
[ ]3حسني الرباقي ،تاريخ الكوفة،إذ أورد مؤلفنا تفاصيل أكثر مما أورده الرباقي ،وهذا ربام جاء يف كتاب حتفة
العامل للسيد جعفر بحر العلوم.
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والده يف اهلند ،ثم نقل رفاته ورفات والده إىل احلائر احلسيني ،ودفنا يف احلرضة

احلسينية املطهرة ،وكذلك نقل رفات امللك نظام شاه بن حسيناملعروف بـديرا يف

عام (966هـ) إىل كربالء ،ودفن يف احلرضةاحلسينية(((.

زيارة الوزير آياس باشا إىل كربالء:

تـرشف الوزير آياس باشا العثامين وايل بغداد عام(953هـ) بزيارة املشهدين
املعظمني متربك ًا بـرضيح قتيل كربالء االمام احلسني بن عيل ،ورضيح فاتح
خيرب عيل بن أيب طالب  مستمد ًا منهام الربكة والظفر عىل أعدائه ،ثم سار

بركابه ملنازل عشرية آل قشعم يف البرصة(((.

***

 .1السيد جعفر بحر العلوم حتفة العامل :ص.309
[ ]2جملة لغة العرب ج 4لسنة 1927م ،بحوث املرحوم يعقوب رسكيس التي طبعها يف كتابه مباحث عراقية
بقسمني.
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كربالء على عهد السلطان مراد الثالث
جاء يف كلشن خلفاء((( يف عام (991هـ) ،أمر السلطان العثامين مراد بن سليامن

الشهري بـمراد الثالث عيل باشا الوند زاده بتعمري قبة االمام احلسني ،وتبييض
خارجها باجلص ،وترميم جامع الروضة املطهرة.وقد نظم احد الشعراء العثامنيني

قصيدة هبذه املناسبة باللغة الفارسية تثبت مطلعها:

نمــــوده خــــدمت شـــاه شهيـــدان

بحمــــد ان كـــه أزعــــون اهلـــــــي

مــــراد بـــــن سليــــم بـــــن سليمــان

شـــه كشور ستـــان خاقان أعظــــم

إىل أن يقرأ مؤرخ ًا(((:

أز أن مرقــد يكـــي ميكـــــرد نقصان

ضعيفــــي ســــال تارخيش رقم زد

فامتثل الوايل املذكور األوامر السلطانية فزار كربالء ،وقام باجراء التعمريات

املطلوبة حسب األصول(((.

[ ]1كلشن خلفاء ،نظمي زاده ،يف األصل(931هـ) ،والصواب ما اثبتناه ،علام أن نظمي زاده مل يثبت هذا اخلرب
يف هذه السنة ،ولعل املؤلف اراد كلشن شعرا.
مر ذكره يف اجلزء االول حتت عنوان تعمريات الروضة احلسينية.
[َّ ]2

 .3العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج :4ص116؛ لونكريك ،أربعه قرون من تأريخ العراق :ص.50
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وصول جثمان األمري الصفوي إىل كربالء:

يف سنة (977هـــ) ،نقل جثامن الشاه زاده سلطان محزة مريزا الصفوي نقله

(حمراب باب) من دار اإلرشاد يف أردبيل إىل كربالء ،ودفن يف احلائر احلسيني(((.

كري نهر السليمانية
لقد سبق القول عن هذا النهر الذي فتحه السلطان سليامن القانوين عند زيارته

ملدينة كربالء ،ولكنه اندثر بمرور الزمن من جراء الرتسبات ،وكثرة األدغال حيث
استحال جريان املاء فيه ،وباتت كربالء تشكوا الظمأ هلذا السبب.

ولذلك قام وايل بغداد سنان باشا املعروف يف العهود التالية باسم (خان جغان)

بكري اجلدول إذ مجع أصحاب األيدي العاملة من أطراف املدينة يف عام(999هـ)

فبدأوا عملهم بكريه حتى جرى املاء فيه ،وأمنت كربالء بذلك من غائلة العطش(((.
***

 .1جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار اخلطية.
[ ]2لونكريك ،أربعة قرون من تأريخ العراق :ص.24
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أعالم القرن العاشر يف كربالء
الشيخ إبراهيم الكفعمي:

هو الشيخ تقي الدين إبراهيم بن عيل بن احلسن بن حممد بن صالح العاميل
الكفعمي ،كان فاضالً ،أديب ًا ،شاعر ًا ،عابد ًا ،زاهد ًا ،ورع ًا ،ومن ثقات االمامية،وله

تصانيف وديوان شعر ،ومن تصانيفه املشهورة كتاب (جنة اإليامن واملصباح) الذي

ألفه عام (895هـ) ،وأجيز بالرواية من أستاذه حسني بن مساعد(((.

قدم إىل كربالء ،ووقف أمام احلائر احلسيني ،وهزه الشوق ،فارجتل بقصيدة
تربو عىل مائة وثالثني بيت ًا منها األبيات اآلتية:
بقلب حزيـن ودمـــــع غزيــــــر

أتيت اإلمــام احلسيـــــن الشهيــد

أتيــــــت رضحيـــ ًا رشيفــ ًا بـــــــــه

يعود الرضيـر كمثـــــل البصــري
بشوق هـو الكهـــــف للمستجيـر

أتيــت إمــــــــام اهلــدى سيـــــدي

وله أيض ًا يف وصيته ألهله واخوته:
إذا مـت فـي قبـــــــــر بأرض عقري

سألتكم أن تدفنونــــــي بقربكــــــم

سليل رسـول اهلل خيـــــــر جميـــــــر

فأين به جار الشهيـــــــــد بكربــال

 .1ينظر :حسن الصدر ،تكملة أمل االمل :ج ،1ص.29
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وكانت وفاته عام(905هـ) ،ونقل جثامنه إىل احلائر احلسيني ،ودفن فيه ،وذلك
بعد موته بستة أشهر(((.
وقال الشيخ األميني :تويف شيخنا الكفعمي ،وشاعرنا العظيم يف كربالء
املـرشفة سنة(905هـ) كشف الظنون :ج :2ص.(((617
ُحسني بن مساعد:

هو السيد النسابة من أجلة العلامء ،وأكابر الفضالء ،الشاعر األديب حسني

ابن مساعد بن احلسني بن خمزوم بن أيب القاسم،هكذا ورد نسبه يف أخر (عمدة

الطالب) الذي نسخه بخطه وفرغ منه يف اخلامس والعرشين من ربيع الثاين عام
(893هـ) ،وجدته يف مكتبة املرحوم الشيخ عبد الرضا آل الشيخ رايض يف النجف
حيث ذكر ابن مساعد يف نسخته هذه بقوله:

إين كتبتها عن نسخة مكتوبة بخط املؤلف عام(812هـ) ،وقبل وفاة السيد

الداودي بستة عرش سنة.

ثم كتب عىل نسخته هوامش يف خالل سنني كام يظهر من تواريخ بعضها،وجاء

يف بعض تلك اهلوامش بيان اتصال نسب بعض من أدركهم من السادة املذكورين
تعرف عليهم (ابن
يف (عمدة الطالب) مع بيان نسب بعض السادة اآلخرين الذين ّ
مساعد) يف سفره إىل سبزوار ،وسمنان،من مدن إيران عندما كان متوجه ًا يف طريقه

لزيارة االمام الرضا  عام (917هـ) ،ويقرأ ختمه( :األحقر حسني بن مساعد
 .1املآثر واآلثار (بالفارسية) خمطوط.
 .2ينظر :االميني ،الغدير :ج :11ص 215؛
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احلائري) عىل كثري من املشجرات املخطوطة العائدة لبعض السادات العلويني،

ومنها :مشجرة آل دراج نقباء كربالء جاء يف هامش (عمدة الطالب) املطبوع يف

ذكر العقب من عيسى بن حييى بن احلسني (ذي الدمعة) ما نصه:

العقب من عيسى يف ولده أبو احلسن عيل ،ويقال هلم( :بنو املهنا) ،وهو أبو

احلسن عيل بن حممد بن أمحد النارص بن أيب صلت حييى بن أيب العباس أمحد بن عيل

بن عيسى املذكور كان له عقب باحلائر ،وهلم النقابة ،والبأس ،والشجاعة ،وعقبه
موجه ًا باحلائر،العقب منه يف ولده عيسى
حمصور يف ولده أيب طاهر حممد الذي كان ّ

سمي قدي ًام طرفهم حملة آل عيسى
بن طاهر ،ويعرفون باحلائر بـ بني عيسى باسمهم ّ
يف كربالء ،والعقب منه يف بني املقري أيب عبد اهلل احلسني ابن حممد بن عيسى بن

طاهر املزبور ،ويقال لولده (بنو املقري) ،وكلهم باحلائر.

والعقب من بني املقري يف احلائر (بنو طوغان) ،منهم:السيد بدر الدين حسن

بن خمزوم بن أيب القاسم طوغان بن احلسني املقري ،ومنهم :السيد الكامل احلافظ
كامل الدين (حسني بن مساعد) ،واخوته عامد الدين ،وعبد احلق ،وحممد أوالد
السيد العامل املدرس إمام احلرضة احلسينية املقدسة احلائري شمس الدين حممد

املعروف (بمساعد) بن حسن بن خمزوم بن أيب القاسم طوغان ،ووالده العالمة
الفاضل النسابة املرتجم (حسني بن مساعد احلائري) ،ثم يقول:

اين أحلقت آل طوغان الذين هم من بني املقري عند كتابتي هلذه املبسوطة يف
سنة (893هـ) ،جتديد ًا لعهدهم واحلمد هلل تعاىل وحده(((.
ومل يضبط مؤرخو االمامية تأريخ وفــاة االمــام العالمة حسني بن مساعد
احلائري.

 .1الداودي ،عمدة الطالب :ص.257-256
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إال أن الساموي جاء يف أرجوزته تأريخ وفاته نظ ًام كام ييل:
وجامـع األخبــار بعـــد النســــــب

ثم احلسيـن بن مساعد األبــي

لربـه هبـــــا فأرخـــــه قضـــــى

املوســـــوياحلائـــريقـــدمضــى

()1

ويفهم من ذلك :ان وفاته كانت يف سنة (910هـ) ،وقال العلّمة الطهراين يف

الذريعة:

كان حي ًا عام (917هـــ) ،وهو من أج ّلة العلامء ،وأكابر الفضالء يف عـرصه
يف كربالء ،وكان شاعر ًا بليغ ًا ،له عدة تصانيف منها( :حتفة األبرار يف مناقب أيب
األئمة األطهار) أخرجه من كتب (أهل السنة) ،وذكر أسامءها يف أخر الكتاب وهو

من مآخذ كتاب البحار للمجليس(((.

ونقل عنه الكفعمي وقال يف وصفه يف ذيل حاشية املصباح :هو السيد النجيب
عز اإلسالم واملسلمني أبو الفضائل أسد اهلل ،ثم يقول أيض ًا :كان ب ّين ًا يف
احلسيب ّ
املراسالت نظ ًام ونثر ًا.

وقال فيه صاحب (رياض العلامء) :هو السيد عز الدين احلسني بن مساعد،
وكان والده السيد مساعد عامل ًا فاض ً
ال أ ّلف كتاب (بيدر الفالح) ،ولكن مل يذكر
اسمه يف ذيل الكتاب ،إال أن تلميذه الشيخ إبراهيم الكفعمي كان عارف ًا بشأنه
وشأن والده ،وم ّطلع ًا عىل تصانيفهام.

 .1الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص.68
 .2الطهراين ،الذريعة اىل تصانيف الشيعة :ج :6ص.150
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وكذلك يروي الكفعمي عن كتاب (بيدر الفالح) قائالً :إن كتاب (بيدر

الفالح) من تصانيف والد العالمة حسني بن مساعد ،واختذها من مصادر تأليفه.

وللمرتجم قصيدة مطولة قاهلا يف مــدح أهــل البيت ،ورثــاء االمــام

احلسني نقتطف منها األبيات اآلتية:
قلبــي لطـــول بعادكـم يتفطــــــر

ومدامعـي لفراقكــــــــــم تتقطـر

هاجت بالبل خاطري ووقفت يف

أرجائهـا ودمــــــــوع عينــي هتمـــــر

ألقـى هبـا مـــن بعدكــــم من خيبـــــــر

وإذا مـررت علــى معاهدكـم وال

والغـــدر طبـــــع فيـــــه ال يتغيـــــــــر

غـدر الزمــان بنا ففــــرق شملنــــا

إىل قوله:
فقــدارتــدوابردائهـــــاوتـــــأزروا

أمــر اخلالفـــــة لــيس إال فيهـــــم
***

 .1سلامن هادي طعمة ،شعراء من كربالء :ج.1
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جمالس العالمة الشهيد الثاني يف كربالء
ّ
األجل زين الدين عيل بن أمحد بن عيل بن مجال الدين تقي ابن صالح
هو الشيخ

اجلعفي العاميل املعروف بابن احلجة ،والشهري بـ (الشهيد الثاين) الستشهاده عىل

يد السلطان سليم العثامين عىل أثر وشاية قايض – صيدا – ضده.

وقد زار كربالء يف عام (946هـــ) ،وق ّبل عتبة احلائر احلسيني ثم زار مرقد

أخيه العباس ،ثم زار املشاهد املـرشفة يف كربالء والنجف يف سنة (952هـ)،
وقام برحالت عديدة لطلب العلم ،وقال عنه مجاعة من علامء الفريقني يف الشام،
ومـرص ،وبغداد بأنه :أويت من العلم ،والفضل ،والزهد ،و الورع أكثر من أن يذكر،

وأن صفاته احلميدة أكثر من ان حتـرص ،ومن خصائصه :أنه أينام حل وارحتل كان

جيلس للتدريس والتصنيف يف خمتلف العلوم العقلية ،والنقلية ،والـرشعية ،وكانت
حلقة تدريسه يف كربالء تضم مجاعة كبرية من العلامء والفضالء ،وكان من تالمذة

العالمة (شمس الدين ابن شجاع) قايض احلائر.

ويقول صاحب كتاب (املآثر) :كانت جمالس العالمة الشهيد الثاين طيلة

سنوات اقامته يف احلائر احلسيني زاخرة باحلوار والتصنيف ،ووفد إليه طالب
العلم من خمتلف األقطار اإلسالمية النتهال العلم والعرفان منه ،ومن آثاره اخلالدة

يف كربالء حتى اليوم دار ،ومسجد يقعان يف طرف (باب السالملة)ويعرفان بـ (دار
الشهيد ،ومسجد الشهيد).
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ومما جتدر اإلشارة إليه :ان الشهيد الثاين قد اختذ املسجد مقر ًا حلواره ،وتدريسه،
وأصبح من بعده أثر ًا من آثار تراثه العلمي املخلد يف تأريخ هذا البلد ،وجرت عىل
ألسنة الناس تلك التسمية املطابقة للواقع(((.

ولقد ولد الشهيد الثاين يف مدينة (جبع) من اعــال الشام عــام(911هـــ)،
واستشهد يف استانبول ،عام(968هـ) ،وله تصانيف كثرية ومشهورة ،وقد خ ّلف

مائتي كتاب بخط يده وقسم منها من تأليفه(((.
العالمة مشس الدين احلائري:

هو شمس الدين بن شجاع القايض احلائري األســدي ذو شهرة كبرية،

ومكانة علمية يف الفروع واألصول ،ومن أشهر تالمذته الشهيد الثاين ،وأخذ منه

اإلجازة بالرواية ،توىل سدانة الروضة احلسينية املقدسة قبيل عام(963هـ) حتى
عام(990هـ) ،وكان حي ًا إىل هذا التأريخ ،ومل يضبط تأريخ وفاته.
ورد ذكره يف كتاب (حتفة األزهار و زالل األهنار) لضامن بن شدقم حيث قال:

(إن العالمة شمس الدين القايض احلائري من الرواة الثقات عند االمامية ،ويروى
عنه احلديث)(((.

 .1ذكرنا يف اجلزء الثاين من كتابنا هذا :ان املسجد والدار املذكوران الكائنان يف حملة (باب السالملة) يعودان اىل
العالمة الكبري أيب عبد اهلل حممد بن شمس الدين الدمشقي الشهري بالشهيد األول  ،ولكننا بعد التحقيق
والتمحيص تبني لنا من الوثائق اخلطية :أن املسجد والدار يعودان للمرتجم الشهيد الثاين ،وعليه يرجى
مالحظة ذلك.
[ ]2القمي ،الكنى واأللقاب :ج :2ص.374
 .3ضامن بن شدقم ،حتفة األزهار وزالل األهنار :مج 3خمطوط.
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أعالم الصوفية يف كربالء
فضولي البغدادي:

هو حممد بن سليامن امللقب بـ (فضويل) ،ولد يف العراق ،وتويف يف مدينة (كربالء)
بمرض الطاعون عام (963هـ) ،ودفن هبا يف مقربة(الدده) عند تكية البكتاشية يف
جنويب صحن الروضة احلسينية املقدسة عىل جهة باب القبلة ،وقربه ظاهر حتى
اليوم.
ويعد (فضويل) من أشعر شعراء الرتك ،ويعرف عندهم بـ (رئيس الشعراء)،
كان فاض ً
ال رقيق الطبع من أهل احلكمة ،ومن خدام الطريقة احلروفية ،وهو من
أتباع فضل اهلل احلرويف مؤسس الطريقة احلروفية((( ،وقد نظم الشعر بالطريقة
الفارسية ،والعربية.

نزح(فضويل) إىل بغداد ،وأقام فيها ردح ًا من السنني ،فنسب إليها ،وعرف
بـ(البغدادي) ،وكان يؤثر العيش يف زوايا الوحدة ،فاختار كربالء ،واعتكف فيها إذ
سمها بقوله( :إكسري املاملك) ،وكان يقـيض أوقاته يف جوار قرب االمام احلسني 
ّ
ال شغل لديه غري العبادة ،ويقال إنه تقلد يف أيام شيخوخته وظيفة تنوير املشهد
احلسيني ،وإضاءة مصابيحه(((.
 .1فضل اهلل احلرويف :قيل انه ولد يف (اسرتاباد) أسس املذهب احلرويف التابع للقرامطة واإلسامعيلية ،ويتخذ
هذا املذهب من احلروف اهلجائية باالرقام مبدأ لوضع ديني مكتوم قتله (مريان شاه بن تيمور)عن املنجد
يف األدب والعلوم :ص( ،290لفردينان توتل)راجع ترمجتة يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
 .2موسوعة العتبات املقدسة ،قسم كربالء :ص.115
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وقد ذكره نظمي زاده يف كتاب كلشن خلفاء فقال:

تقدم شاعر بغداد الشهري فضويل البغدادي ،فامتدح السلطان سليامن القانوين

يوم دخوله إىل بغداد بنادرة من نوادره:
أيد ال ّلهم يف اآلفاق أمن املسلميـن

بادوام دولت باينـده سلطان ديـن

وأخري ًا ترك فضويل عرشين كتاب ًا ،ورسالة يف الشعر ،والنثر ،ومن أثاره:
أوالً :ديوان فضويل البغدادي (بالرتكية).
ثاني ًا :ديوان فضويل البغدادي (بالفارسية)(((.

ثالث ًا :مطلع االعتقاد يف علم الكالم (بالعربية)(((.
ومن روائعه يف فضل كربالء بالفارسية:

ك َِرخاك شود نميشـود قدرش ست

آسوده كربـالء هبرحـال كـه هســت

ميكَردانندش ازشـرف دست بدست

بر ميدارنـد وسبحـــهء ميسازندش

فضلي بن فضولي البغدادي:

كان صايف الذهن ،متوقد الذكاء ،مستقيم الطبع ،مشغوالً بالعلوم الظاهرة،
معتزالً منزوي ًا عىل طريقة (احلروفيني) أخذ بنوايص الشعر يف اللغات الثالث،

العربية ،والفارسية ،والعثامنية تويف يف حدود (988هـ) ،ودفن مع والده يف احلائر
احلسيني يف كربالء ،وقربه كذلك ظاهر معروف.

[ ]1تصحيح وحوايش وحتقيق :االستاذة الدكتورة حسيبة مازي اوغيل -انقرة 1962م.
[ ]2د .حسني جميب املرصي ،فضويل البغدادي امري الشعر الرتكي القديم ،دار الفكر للطبع والنرش ،القاهرة،
1967م.
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كالمي الكربالئي:

شاعر صويف سكن (اخلانقاه احلروفية) يف كربالء ،وقد نزعت نفسه للتطلع إىل

العامل ،ومشاهدة األقطار ،وهو معروف بـ (جهان دده).

قال األستاذ العزاوي(( :الظاهر أن آل الــدده يف كربالء اآلن ممن ينتمون

إليه،واخلانقاه مايزال يف أيدهيم ،وهم يف األصل من البكتاشية)) ،وعلق عليه
مر ذكره يف
أيض ًا بقوله(( :كالمي يف كربالء شاعر منطيق بارع وحيد يف العامل ،وقد ّ

التذكرة))(((.

أقول :إن الذي نعرفه عن السادة (آل الدده) أهنم من األرس العلوية ،وليست

هلم أية عالقة بالشاعر كالمي((( ،وللشاعر ولد يدعى (عيل الدده) كام ورد ذكره
يف إحدى املستندات العائدة جلهان دده ،املؤرخة يف عام(989هـ)املوجودة يف
وثائق السادة (آل ثابت) ،وال يمكن نسبة آل الدده إىل (جهان الدده البكتايش)،إذ

أن الصوفية كام هو املعروف هلم إيوان األب اجلسامين واألب الروحاين ،ويأخذ
الصوفية من األب الروحي اإلجازة ولبس اخلرقة ،والظاهر من قول األستاذ

عباس العزاوي ،أن آل الدده ينتمون إىل شاعرنا (كالمي) من الناحية الروحانية

باعتباره األب الروحي الذي ألبسهم (اخلرقة البكتاشية) ،وهذا هو الصحيح يف
عرف الصوفية ،وأصول طريقتهم كام صنفهم الشريواين(((.

 .1عباس العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :4ص.150
 .2راجع اجلزء االول من هذا الكتاب يف نسب السادة آل الدده.
[ ]3الشيخ زين العابدين أسكندر الشريواين ،بستان السياحة (رياض السياحة) فاريس ،مطبوع يف بيانات
اعتقادات الصوفية :ص.249
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الصوفية وطرائقهم وتكاياهم يف كربالء
مل ختل مدينة كربالء قدي ًام من وجود بعض الطرق الصوفية وهم (الدراويش)

الذين اختذوا من طريقتهم الدينية أو مذهبهم الديني خري مرتع خصب هلم،وأخذت
مجوعهم تتوافد إىل احلائر احلسيني زرافات((( ووحدان ًا ،وكانوا يعقدون أنديتهم
فيها بتالوة مناقب األئمة األطهار يف أشعارهم وأراجيزهم حتى أصبح هلم

يف كل طرف من أطراف كربالء حمل اختذوه صومعة هلم وسميت فيام بعد باسم

(خانقاه) ،وقصدها بعض أقطاهبم واستوطنها.

ومن مآثرهم يف كربالء :إعالن شأن احلركة العلمية واألدبية خالل القرون

املاضية بشكل يستوجب الدراسة والتحليل ولو عىل سبيل االمجال.
وقال أحد مشايخ الصوفية((( إن للصوفية طريقتني:
األوىل :التلمذة واحلصول عىل اإلجازة.

الثانية :طريقة لبس اخلرقة – ثوب الدروشة – ثم يسرتسل يف كالمه إىل

قوله :مثالً:ان الشيخ حممد احلموي تلمذ عىل خـرض النبي ومنه أخذ إجازته ،كام
وأن الشيخ ركن اإلسالم (ابا عيل القادري) لبس خرقة التصوف من يد الشيخ
[ ]1الزرافة كسحابة وقد تشدد فاؤها :اجلامعة من الناس ،أو العرشة منهم ،ينظر :الفريوزآبادي ،القاموس
املحيط :ص.554
 .2الشيخ زين العابدين اسكندر الشريواين ،بستان السياحة (رياض السياحة) فاريس.
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أيب القاسم الكوركاين ،وهو أبو عثامن املغريب،عن أيب عيل الكاتب ،عن أيب عيل
الرودبادي ،عن جنيد البغدادي ،ويف رواية أخرى :ان الشيخ ابا عثامن املغريب أخذ
اخلرقة من الشيخ أيب عمر الزنجاين ،وهوأخذها من جنيد البغدادي.

أما الشيخ معروف الكرخي فقد اخذ اخلرقة ولبسها من يد االمام عيل بن
موسى الرضا  !وقيل أيض ًا :أخذها من الشيخ داود الطائي ،وهو من الشيخ
حبيب األعجمي ،وهو من الشيخ حسن البـرصي،وهو لبس اخلرقة من يد االمام

اهلامم قطب الدين وامللة عيل بن أيب طالب !

ثم استعرض املؤلف يف موضع اخر من كتاب طرائق الصوفية ورجاهلم

وأحصاهم عىل الوجه اآليت:
 .1السهروردية:

وقسمهم إىل ثالث شعب:
اوالً:أتباع الشيخ شهاب الدين السهروردي :الذي أخذ طريقته من أيب عيل

شقيق البلخي تلميذ االمام موسى الكاظم.

ثاني ًا :أتباع الشيخ شهاب الدين املذكور :الذين اتبعوا طريقة الشيخ (أويس

القرين) تلميذ االمام عيل .

ثالث ًا :أتباع الشيخ أمحد الدينوري :الذي أخذ طريقته عن (ذي النون املـرصي)

تلميذ االمام حممد اجلواد.
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 .2الدانيالية:

أسسها الشيخ عز الدين الدانيال ،تتصل مشيخته بالسلطان إبراهيم بن أدهم

تلميذ االمام حممد الباقر .
 .3النورخبشية:

مؤسسها السيد حممد نور بخش ،تتصل مشيخته بأحد تالمذة االمام عيل
اهلادي.
 .4الدينية:

مؤسسها أغا حممد الكازروين ،وتتصل مشيخته باخلواجة إسحاق اخلتالين.
 .5احلسينية:

ومؤسسها األمري خـرسو الديلمي ،وتتصل مشيخته بمري البـرصي تلميذ

حذيفة املرعشـي تلميذ إبراهيم بن أدهم ،وهو تلميذ االمام حممد الباقر.(((

 .1وأصحاب هذه الطريقة كثريون،وهم منترشون يف اهلند،واألفغان،وإيران ،وسائر بالد املغول ،وكذلك يف
العتبات املقدسة يف العراق ،وهم يقيمون املآتم احلسينية يف العرشة األوىل من شهر حمرم احلرام،ويطعمون
الطعام هبذه املناسبة ،ويكثرون النياح عىل مصاب االمام احلسني ،وقيل :إن أصحاب هذه الطريقة
السلطان حسني مريزا بن مريزا منصور وهو من أحفاذ (تيمور كوركان) ،وكان حاك ًام يف (هراة) ملدة 38
سنة ،وتويف عام (911هـ) ،عن عمر ناهز سبعني عام ًا ،وقد امر الشيخ حسني الواعظ املعروف بـ (موالنا
كامل الدين حسني واعظ كاشفي) املتوىف عام (910هـ) بأن يصنع كتاب باسم (روضة الشهداء) ،وهذا
أول كتاب ُصنف يف واقعة كربالء ،واشتهر قراؤه إىل حد كان يقال لذاكر االمام احلسني منهم (روضة
خــوان) وملجالس التعزية (جملس الروضة) وقد طبعه يف انتشارات كتاب فرويش اسالمية ،طهران
1371هـ ،ص.1371
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 .6املولوية:

مؤسسها الشيخ حسام الدين عيل ،تتصل مشيخته بالشيخ نجم الدين الكيوي،

وهلذه الفرقة – خانقاه – أتباع يف كربالء إىل يومنا هذا.
 .7النقشبندية:

ومؤسسها الشيخ عبد الرمحن اجلامي ،وتتصل مشيخته باالمام الغزايل،

وينتسب أتباع هذه الطريقة إىل عبد الرمحن بن ايب بكر بن ايب قحافة.
 .8الصفوية أو احليدرية:

وينقسمون إىل فرقتني:

األوىل :أتباع الشيخ زين الدين أيب بكر اخلوارزمي ،وتتصل مشيختها بأيب يزيد
البسطامي تلميذ االمام جعفر الصادق .

الثانية :أتباع الشيخ أيب إسحاق عيل الصفوي ،وتتصل مشيختها بإبراهيم ابن
أدهم.
 .9الكميلية:

مؤسسها الشيخ إسامعيل القـرصي ،وتتصل مشيختها بالشيخ عبد الواحد
الزهراين بن كميل بن زياد النخعي تلميذ االمام عيل .
 .10البريمجالية:

مؤسسها بريمجال الدين األردستاين الذي أخذ طريقته عن الشيخ شهاب الدين
السهروردي.
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 .11القينوية:

مؤسسها الشيخ صدر الدين القينوي ،وقد أخذ مشيخته عن الشيخ الكبري أيب
بكر الشبيل البغدادي تلميذ جنيد البغدادي.
 .12بري ماجان:

مؤسسها الشيخ حممد بن أمحد ابو نرص احلــازم ،وتتصل مشيخته بجنيد
البغدادي.
 .13كهنه بوش:

مؤسسها بابا حافظ ،وتتصل مشيخته بإبراهيم بن أدهم تلميذ االمام حممد

الباقر  ،وكان هلم خانقاه يف كربالء يف صحن سيدنا العباس .
 .14القادرية:

مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيالين ،وتتصل مشيخته بالشيخ ايب بكر الشبيل،

وهلذه الطريقة أتباع كثريون يف العراق ،واهلند ،وجنوب إيران.
 .15النعمة اللهية:

مؤسسها الشاه نعمة اهلل ويل املدفون يف كرمان ،وأتباع هذه الطريقة ينقسمون

إىل عدّ ة شعب ،ومنهم اجلاللية أتباع جالل الدين الرومي املدفون يف قونية ،من

أعامل الدولة العثامنية ،ومنهم :املعصومية ،واخلاكسارية.

والكلبايكانية ،وهذه الفرق الثالث األخرية أكثر انتشار ًا يف إيران ،وسائر

العتبات املقدسة يف العراق ،ومقرهم اليوم يف مسجد الكوفة.
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 .16الرفاعية:

مؤسسها السيد أمحد الرفاعي املدفون يف قضاء الرفاعي ،وتتصل مشيخته بجنيد

البغدادي ،وينتمي إىل االمام احلسني .
 .17البكتاشية واحلروفية:

ومؤسسها هو املعروف بـ (مؤمن دده) ،وقد سبق احلديث عنه(((.
وصفوة القول :ليس من شأننا التعرض أكثر لبيان تلخيص فرق الصوفية
ومعرفة تطورها مع الزمن حيث كان يستلزم هذا العرض املوجز الذي تقدم تبع ًا

لسياق احلديث يف موضوع (التصوف واملتصوفة) الذين هم منتـرشون اليوم يف
مجيع األقطار اإلسالمية ،ومل ينقطعوا عن زيارة قرب االمام احلسني يف كربالء،

ويمتهنون (الدروشة) ،وهلم عــادات وتقاليد خاصة ،وقــوام عقيدهتم (عبادة
األشخاص) ،وهم من الغالة،وفكرهتم دخيلة عىل اإلسالم.

حميطي يف كربالء:

كان عامل ًا فاضالً ،وهو مؤلف كتاب (فتح نامه) ،توىل مناصب رشعية يف الدولة

وعي ولده أمحد أفندي (دفرتيا) يف بغداد عام(996هـ).
العثامنيةّ ،

جاء إىل بغداد قادم ًا من الشام ،وقصد زيــارة املشهد احلسيني املقدس يف

كربالء،ونظم قصيدة يف الغزل العرفاين ،وقدمها إىل احلرضة احلسينية(((.
 .1راجع اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
[ ]2عباس العزاوي،تاريخ العراق بني احتاللني :ج  :4ص.263
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كربالء يف القرن احلادي عشر
الرّحالة الربتغالي يف كربالء:

يف أوائل عام (1013هـ) قدم إىل كربالء الرحالة الربتغايل املعروف (بيدرو

تكسريا) من النجف األرشف ،ونزل يف احد اخلانات املعدة للزائرين ،ووصف

كربالء بأهنا بلدة حتتوي عىل أربعة االف بيت معظمها من الدور احلقرية ،وسكاهنا
من العرب ،وبعض اإليرانيني ،وقليل من العثامنيني الذين كانوا ينسحبون إىل بغداد
بسبب احلرب مع اإليرانيني يومئذ ،وأن أسواقها مبنية بناء ًا حمك ًام بالطابوق ومآلى
باحلاجيات والسلع التجارية ،وكذلك اللحوم ،والفواكه ،واحلبوب متوفرة فيها،

وذلك لكثرة تردد املسلمني عليها لزيارة الروضة احلسينية التي تقع يف وسط املدينة.
ثم يصف السقاة الذين كانوا يسقون املاء يف سبيل اهلل طلب ًا لألجر ،وهم حيملون

القرب اجللدية ،وبأيدهيم الكؤوس النحاسية اجلميلة.

واستعذب مناخ كربالء بسبب كثرة النخيل واألشجار التي تسقى من اجلدول

املتفرع من الفرات الذي يبعد ثامنية فراسخ عن البلدة(((.

[ ]1وردت تفضيالت كثرية يف رحله تكسريا التي عربت حديثا اىل العربيه ينظر :رحله بيدروتكسريا من
البرصه اىل حلب عرب الطريق الربي ( ،)1605-1604ترمجة وتعليق د.انيس عبد اخلالق حممود،املؤسسة
العربية للدراسات والنرش ،بريوت ،ط2013(1م) ص ،74-73وقد نرشت يف لندن ووزعت يف مؤمتر
كربالء وله كتاب عن بغداد
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ثم الحظ هذا الرحالة :أن كربالء والنجف كانتا خاضعتني يف ذلك الوقت

لنفوذ املري (نارص املهنا) الذي كان يطلق عليه السكان لقب امللك((( ،ثم غادرها إىل
بغداد بعد أن مكث فيها ثامنية أيام(((.
حوادث عام 1013هـ :

حدث يف هذا العام اضطراب عظيم بني أهايل كربالء وحاميةالعثامنيني عىل عهد

الوزير العثامين املعروف بـ (اخلصبي جركس) يوسف باشا ،فستوىل الكربالئيون
عىل احلامية ،وطردوهم من كربالء(((.

 .1هو نارص بن عقاب بن صقر بن ثويني بن عبد العزيز بن حبيب بن صقر بن محود بن كنعان بن نارص
ابن مهنا بن غزى بن سعد آل قشعم ،نزحت هذه القبيلة من نجد،واستوطنت الديار العراقية يف أواخر
القرن التاسع اهلجري،وسكنت يف ضفاف الفرات الغريب عىل طول امتداد بر الفلوجة ،حتى املنتفك،
وكانت له السلطة املطلقة ،فأطلق عىل رئيسهم نارص لقب شيخ العراقني–شيخ الكوفة والبصـرة -وكان
مركزه املقاطعة التي التزال تعرف باسم املهناوية الواقعة قرب سدّ ة اهلندية القريبة من كربالء ،وبقيت هذه
القبيلة مسيطرة عىل بركربالء حتى العقد الرابع من القرن الثالث عرش ،ومن بعد هذا التاريخ امهل شأهنم،
وجاءت قبيلة الزكاريط واستوطنت يف ضفاف هنر احلسينية ،ويف أواخر العقد السادس من القرن الثالث
عرش اهلجري حصلت معارك عنيفة بني الزكاريط وبني أعاممهم املسعود الذين طردوا الزكاريط وسكنوا
ديارهم ،وال يزالون يسكنوها حتى اليوم ،واخلالصة :كانت له اإلمارة والسلطة كام ذكره الرحالة الربتغايل
بقوله( :إن مشهد االمام احلسني ،ومشهد االمام عيل تابعان لألمري نارص ،وهو ملك عريب يعيش
يف أعايل تلك األرايض يستويف األتاوة من القوافل الواردة إىل كربالء واخلارجة منها ،وقد وردت ترمجته يف
التواريخ العربية ،والرتكية ،والفارسية .ينظر :يعقوب رسكيس ،مباحث عراقية،القسم الثاين :ص.336
 .2موسوعة العتبات املقدسة (قسم كربالء) ص.287
[ ]3العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني اجلزء الرابع ،ومل ترد هذه املعلومة يف املؤلف املذكور.
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كربالء على عهد الشاه عباس الصفوي
يف ربيع سنة (1032هـ) حارص بغداد الشاه عباس بن حممد (خدا بنده) بن

الشاه طهامسب األول الذي ولد عام (979هـ) ،وتويف عام (1037هـ) ،وبينام هو

عىل أبواب بغداد سافر من كربالء وفد بزعامة السيد حممد الدراج((( نقيب نقباء
العراق ،وقيادة األمري نارص بن املهنا من آل قشعم الستقبال الشاه ،وعندما دخل
الشاه عباس الكبري إىل بغداد فاحت ًا ،التقى النقيب مع الشاه ،ونال عنده منزلة سامية،
وبذلك استطاع أن ينجي الكثري من بيوتات إخواننا أهل السنة ،وقد ضمن هلم

السالمة ،واألمان ،واحلياة ،إذ كان الشاه حاقد ًا عىل الكثريين من أهايل بغداد الذين

كانوا موالني للعثامنيني ومتخذين من التعصب املذهبي ذريعة ملحاربة الصفويني،
وانتقاما ملا فعله سلفه السلطان سليم العثامين ِمن قتل ،وذبح فضيع للشيعة أينام
وجدوا ،وما كان استشهاد العالمة الشهيد الثاين بعيد ًا عن ذهن الشاه الصفوي،

ولكن النقيب هو الذي استطاع بحنكته ودرايته ان يغري نية الشاه حتى حال دون
[ ]1هو السيد حممد الدراج بن سليامن كامل الدين من آل زحيك من ساللة إبراهيم املرتىض بن االمام موسى
الكاظم  توىل نقابة العلويني بالعراق عىل عهد الشاه عباس الكبري ،وله أياد بيضاء يف تأريخ كربالء
خاصة والعراق عامة أجزل العطاء عىل العلويني وغريهم ،ورافق الشاه يف أسفاره ،وقتل عام(1049هـ)
عىل يد الوايل العثامين (حممد درويش باشا) الذي مل يرع دوره الفعال املشـرف الذي قام به أيام حمنة بغداد،
وآل الدراج كانوا نقباء احلائر ،وهلم اليوم كذلك مكانتهم املرموقة ،ومنزلتهم االجتامعية الكبرية يف كربالء،
وقد نبغ فيهم شباب مثقفون حيملون الشهادات العلمية العالية يف الطب ،واحلقوق ،وأنخرط بعضهم يف
سلك التدريس[ ،ينظر :عامد عبد السالم رؤوف ،األرس احلاكمة ورجال اإلدارة والقضاء يف العراق يف
العهود املتأخرة (1337هـ1258-هـ1918/م) دار احلكمة للطباعة والنرش ،بغداد (1992م) ص،360
العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :4ص]241-240
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تنفيذ رغبته يف االنتقام((( رغم ما كان خيبئ ُه له القدر عىل يد الفئة اخلائنة جزاء لعمله

اإلنساين حيث اغتاله الوايل العثامين بسبب كونه شيعي ًا معروف ًا بتشيعه.

أما الشاه عباس الصفوي بعد أن استتب له األمر يف بغداد عرج يف أوائل حمرم

احلرام عام (1033هـ) ،وبرفقته (السيد حممد الدراج) النقيب عن طريق احللة

لزيارة مرقد االمام اهلامم عيل بن أيب طالب يف النجف األرشف ،وما إن وصل
ترجل عن جواده ،وخلع نعليه ،ومشى حايف القدمني
اىل ضواحي النجف حتى ّ

حارس الرأس مهروالً حتى دخل الروضة الـرشيفة ،وق ّبل أعتاهبا بكل إجالل
وتقديس ،وبعد فراغه من مراسيم الزيارة قدّ م النذور واهلدايا إىل الروضة احليدرية

املقدسة ،وأجزل العطايا عىل سدنتها ،ومن ثم توجه قاصد ًا مرقد االمام احلسني بن

عيل يف كربالء ،وكانت إمارات البـرش والفرح بادية عىل حمياه ملا م َّن اهلل عليه
بالتوفيق ،والتـرشف بزيارة هذين املشهدين املقدسني((( ،وورد يف بعض التواريخ

أنه توجه إىل كربالء من النجف راجالً ،وعندما وجد نفسه عىل أبواب صحن
الروضة احلسينية دخله مهروالً ،وباكي ًا إىل احلرم الـرشيف ،وق ّبل رضيح االمام

احلسني  ،وطاف حوله ثالث مرات ،وأكرم سكان احلائر ،وقدّ م إليهم اخللع
واهلدايا ،كام أمر بصنع (ش ّباك نحايس) ليوضع عىل صندوق اخلاتم الذي صنعه

جده الشاه إسامعيل الصفوي ،وزين القبة بالقاشاين البديع ،وزخرفها من الداخل

مطرزة بالديباج((( ،ويف ذلك قال
بالفسيفساء ،ثم ألبس الـرضيح طنافس حريرية َّ
[ ]1لقد اكد العزاوي هذة املعلومات ،يف تأريخ العراق بني احتاللني :ج :4ص.180
 .2فارسنامه نارصي (للطبيب مريزا حسني خان).
 .3مريزا عباس فيض ،تاريخ الكاظمني.
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الساموي يف ارجوزته(((:
ثم أتـــــى (العبــاس) يف األمــالك

فصيــر الصنـــدوق فـــــي شبــــاك

وروق الرواق والصحــــن نظــــم

واستجلب الفراش من صنع العجم

والبهــو فــــي شــــأن يغيــظ الشاين

وزيــــــــن القبـــــــة بالكاشانـــــي

لــســادن الــروضـــــــــــــــــة واملــجــاور

وأطلــــق الكـــــــف بفضل وافــــر

ألــف فأرخـــوه (باحلســن صفا)

لألثنيـــــــن والثالثيـــــــــن قفــــــا

ثم رجع إىل بغداد ،وزار سائر العتبات املقدسة يف الكاظمية وسامراء ،ويف شهر

الكرة لزيارة كربالء ،والنجف ،وق ّبل أعتاب
ربيع األول من هذه السنة أعاد الشاه ّ

هاتني الروضتني ،وأدى مراسيم الزيارة ،وأعطى ألهل احلائر الـيشء الكثري من
اهلدايا ،ويف النجف األرشف أمر بتنظيف النهر الذي كان قد حفره جده الشاه

إسامعيل من الفرات سنة (914هـ) عند زيارته ملرقد جده االمام عيل بعد أن
طم هذا النهر يف زمن حمارصة الروم أرض النجف يف أيام السلطان سليم ،فتم
َّ

كريه ،وجرى فيه املاء حتى دخل مسجد الكوفة ،ويعرف هذا النهر بـ (هنر الشاه)
نسبة إىل الشاه عباس ،ويعرف اليوم بـ (النهر املكري)(((.

ويف عام (1035هـ) ،وعىل أثر نشوب فتنة بغداد جاء الشاه وحارصها ،ويف

أثناء احلصار زار مشهد االمام احلسني  يف كربالء ،ومشهد االمام عيل
يف النجف ،وأستمد منهام الربكة والنـرص ،ثم رجع إىل بغداد ،وتم له االستيالء

 .1الساموي ،جمايل اللطف بأرض الطف :ص.42
 .2إسكندر بيك املنيش ،عامل اراي عباس ،حسني براقي ،املصدر السابق[ :ص]79
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عليها هبمة ومساعدة النقيب السيد حممد الدراج الذي متكن من هتدئة األحوال يف
الداخل ،ومهد السبيل لدخول الشاه إىل بغداد جمدد ًا.

ومن الذين شاهدوا حصار بغداد يومذاك هو الشاعر العثامين (عيل نظمي

البغدادي) والد مرتـىض نظمي زاده مؤلف كتاب (كلشن خلفاء) الذي َّفر أثناء
احلصار من بغداد مع أمه وأفراد حاشيته متنكر ًا يف زي (درويــش) ،والتجأ اىل

كربالء ،ومكث فيها زهاء الشهرين ،ثم شدَّ الرحال للمغادرة عن طريق البادية،
والتجأ اىل كربالء احلافظ أمحد باشا بعد أن ترك ابنه عند بعض سادات كربالء

الذين رعوه خري رعاية ،وهو يمدح كرم أخالقهم ،وحسن ضيافتهم له(((.
***

 .1العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :4ص194؛ مباحث عراقية ،يعقوب رسكيس :ص.252
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كربالء على عهد السلطان مراد الرابع
استوىل السلطان مــراد الرابع العثامين عىل العراق يف عام (1048هــــ)(((،
وشاءت األقدار أن تقع هذه الديار ثانية فريسة يف يد العثامنيني ،وكان الدافع األول
للسلطان العثامين هذا حب النفوذ ،والسيطرة ،واستعامل الظلم ،فآثر أن يستغل
الدين ألغراضه السياسية ،وجعل من التعصب املذهبي ،والطائفي مطية ألعامله
ونواياه السيئة ،وقد بلغ التعصب املقيت عنده مبلغ ًا عظي ًام ،وكان متعطش ًا للدماء
إىل حد بعيد ،ولذلك قتل ثالثني ألف ًا من رجال الشيعة يف مذبحة واحدة ،واستهان
بأوقاف العتبات املقدسة وصادرها،وأساء إىل سكّاهنا ،وهبذا الصدد يشريلونكريك
بقوله :رسم مراد الرابع للمفتي حييى أن يعيد بناء قبة الشيخ عبد القادر الكَيالين،
وأوقفت هلا أوقاف كثرية معظمها من أوقاف الشيعة(((.
ويستنبط من ذلك مبلغ ما أصاب كربالء ،وسائر املشاهد املقدسة يف العراق من
احليف واجلور عىل يد السلطان العثامين مراد الرابع ،ورب سائل يقول :أين صارت
تلك األوقاف التي أوقفها اخلواجة مرجان ،واحلاج أمني الدين((( ،وسائر امللوك
والسالطني؟ وأين ذهب ريع تلك الغالت التي أوقفها السلطان سليامن العثامين
وغريه؟ واجلواب عىل ذلك :البد أهنا قد صودرت ضمن ما أمر (السلطان مراد)
بمصادرته ،وهنبه من دون وازع من دين ،أو ضمري إنساين.
[ ]1مرتىض نظمي زاده ،كلشن خلفاء :ص ،234علام أن التأريخ يف االصل هو (1041هـ).
[ ]2لونكريك ،أربعة قرون من تأريخ العراق:ص.70
 .3راجع اجلزءالثاين صورة وقفياته للحائر احلسيني.
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(((

كربالء يف عهد السلطان صفي الدين الصفوي

تم فتح العراق جمدد ًا من قبل الشاه صفي الدين الصفوي يف سنة (1042هـ)

حسب قول الرباقي(((.

أما املصادر الفارسية فإهنا تشري إىل أن تاريخ فتح العراق عىل يد الشاه صفي

الدين الصفوي كان سنة ( 1048هـ) عىل األرجح.

ولعل السبب الذي دعا الشاه لغزو العراق هو ما ذهب إليه بعض املؤرخني

عندما قام الوايل العثامين بقتل ( )1000نسمة من جيش(القز لباش) يف النجف

والكاظمية يف أواسط عام ( 1048هـ) أثار هذا احلادث املؤسف ثائرة الشاه صفي
الدين ،فبادر إىل العراق ليستويل عىل بغداد ،وبعد استيالئه عليها توجه لتقبيل عتبة
احلائر احلسيني املقدس يف كربالء((( ،وزار مرقد أيب عبد اهلل احلسني  ،ثم مرقد

أخيه العباس  ،وقدم النذور واهلدايا ،وأكرم ذوي احلاجة من خدمة الروضتني
املقدستني ،ثم أمر بإجراء التعمريات ،والرتميامت داخل احلرم احلسيني الـرشيف،

ووسع املسجد الكبري داخل احلرم ،ثم أمر بتشييد الرواق الشاميل الذي يعرف اليوم

بـ (رواق الشاه) كام قام بـرشاء مساحات من األرايض املجاورة للحرم احلسيني،
 .1هو الشاه صفي الدين الشهري بـ (مريزا آصفي) حفيد الشاه عباس الكبري ،تويف يف  12صفر سنة (1052هـ)،
وقيل سنة (1062هـ) ،يف مدينة كاشان ،ونقل جثامنه إىل قم ،ودفن هناك ،تاريخ الكوفه :ص.79
[ ]2السيد الرباقي ،تأريخ الكوفة :ص.81-80
 .3مريزا حسني خان احلسيني ،فارسنامه نارصي.
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وهدم سور الصحن من اجلهة الشاملية ،ووسع بذلك مساحة الصحن ،وأوعز إىل

وزيره (قزاق خان بيكلر بيكي) سابق شريوان باإلرشاف عىل هذه التعمريات(((.

وقبل ذلك كان صحن الروضة احلسينية حيتوي عىل ثالث واجهات ،ولكن

الشاة صفي الدين هو الذي أحدث اجلهة الشاملية للصحن ،وعندما أقام سور
(حجرات) عىل طول خط اجلهة الشاملية نفسها بإضافة
الصحن الشاميل بنى عدّ ة ُ

إيوان صغري أمام كل ُحجرة مع إيوان كبري يتوسط هذه احلجرات ،وزينها بالكاشاين
البديع ،وكان يعرف هذا اإليوان قدي ًام باسم (صايف صفا) ،أو (إيوان ليلو) نسبة إىل

الشاه صفي الدين.

ثم قصد النجف األرشف ،وبعد مراسيم الزيارة التي أداها قام بأعامل جليلة

يف الصحن احليدري الـرشيف ،فابتاع مساحات من األرايض املجاورة له ،وهدم
ووسع هبا مساحة من الصحن ،وبنى طابقني فخمني ،ويف كل ضلع من
اجلدرانّ ،

ضلعي الصحن الـرشقي والشاميل مخس عرشة غرفه ،وأمام كل غرفه أو حجره
إيوانا وزين ُه بالكاشاين أما الضلعان الغريب واجلنويب فقد بنى يف كل منهام اربع

عرشة غرفة ،وأمام كل غرفة إيوانا ،ثم أقام الطابق الثاين بنفس الطراز والزخارف

عىل ارتفاع واحد ،ومستوى واحد يف اجلوانب األربعة للصحن وسميت بعد
ذلك بـ (مدرسة الصحن الكربى)((( ،وكذلك أمر بشق هنر من جوار احللة إىل
مسجد الكوفة ،ومن ُه إىل اخلور نق ،وحفر قناة من اخلورنق إىل بحر النجف ،أو

بحرية النجف ،جيتمع فيها املاء ،وجاء يف مادة تارخيها بالفارسية :آب ما از مدد
 .1شاهان در كربالى معىل (خمطوط فاريس).
 .2موسوعة العتبات املقدسة (قسم النجف) ج :2ص.134
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ساقي كوثر آ مد( 1042هـ)((( وكذلك قام ببعض التعمريات لروضة االمامني
اجلوادين يف الكاظمية ،وبنى فيها املآذن الصغار األربعة املوجودة حالي ًا ،وكذلك
عمر ،ور ّمم بقية املآذن األربعة الكبار ،وزين داخل الروضة الـرشيفة ،واألواوين
بالزخارف الفنية اخلاصة إذ كان الشاه قد جلب معه عدد ًا من املعامريني واملهندسني
الفنيني خصيص ًا إىل العتبات املقدسة لتعمريها((( ،وأشار العالمة املحقق املرحوم
السيد عبد احلسني الكليدار آل طعمة يف سفره اجلليل (بغية النبالء يف تاريخ كربالء)

اىل هذه التعمريات التي قام هبا الشاه صفي الدين الصفوي يف احلائر املقدس بقوله:

بلغني ومل أتث ّبت من أن الشاه سليامن الصفوي قام ببناء القسم الشاميل من الصحن
املطهر واإليوان الكبري الذي فيه املسمى (صايف صفا) ،وليس يف هذا اإليوان دليل

عىل ذلك سوى أن الكايش املعرق املوجود يف سقف هذا اإليوان والزخارف املعموله
فيه من البورق يستدل منها :أن هذه اجلهة أقدم بناء ًا من اجلهات الثالث((( ،ثم
يقول يف موضع أخر من كتابه :كان يف حوايش الكايش املعرق املوجود من جهتي
هذا اإليوان الـرشقي والغريب كتيبة تنص عىل اسم الباين ،وتأريخ بنائه ،ولكن يظهر

عندما اختذ هذا البناء مقربة ملريزا موسى الوزير عام ( 1281هـ) تلف واندثر هذا
األثر ،ومل يسع أحد إلرجاع هذا النص التارخيي املهم إىل موضعه(((.

وخييل إىل أن ما أشار إليه املجلـيس يف كتاب املزار كان املراد منه هذه التعمريات
التي جرت يف اجلهة الشاملية للصحن إذ يقول :األظهر عندي–احلائر–جمموع
[ ]1تأريخ الكوفة ،للسيد الرباقي ،وقد ورد ذكر هذا املوضوع سابقا.
 .2تأريخ كاظمني ،مريزا عباس فيض (فاريس).
 .3بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،السيد عبد احلسني الكليدار ،مطبعة االرشاد ،بغداد ،د.ت:ص.73
 .4العالمة املجليس ،بحار االنوار :مج.18
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الصحن القديم ال ما جتدد منه يف الدولة العلية الصفوية إذ مل يتغري الصحن من
جهة القبلة ،وال من اليمني ،بل إنام نريد من خالف جهة القبلة((( –اجلهة الشاملية
للصحن.
الكنج عثمان يف كربالء:

كان من األبطال ،توىل من قبل السلطان (مراد الرابع) فتح باقي أجزاء العراق
سنة (1049هـ) ،والتحم مع (القزلباش) يف معركة حامية يف أطراف قصبة كربالء،
ومتكن من دحرهم ،ثم قصد كربالء ،وزار مرقد االمام احلسني ،وعرج منها
ّ
وحط ركابه يف
إىل النجف ،وكانت بلدة مغمورة ،ثم استوىل عىل احللة ،وعاد منها،
كربالء ثانية ،واهتم غاية االهتامم هبا ورعى حسن إدارهتا(((.
القائد العثماني يف كربالء:

زار كربالء القائد العثامين (قره مصطفى) يف عام (1078هـ) مع جيشه ،وخيم
خارج املدينة ،ومكث أيام ًا ،ثم غادرها إىل النجف ،ومنها إىل املنتفك ملنازلة العشائر
الثائرة(((.

 .1وقدر اخلرباء بصناعة القاشاين املعرق أن سعر املرت املربع الواحد بمبلغ  100دينار ،وتوجد بقايا هذا الكايش
الذي عبثت به معاول التهديم عىل شكل قوس يف مدخل اإليوان من جهة الصحن الرشيف.
[ ]2العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :5ص.17
 .3املصدر نفسه :ج :5ص.90
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الوالي العثماني يف كربالء:

زار كربالء الوزير (حسني باشا السلحدار) عام (1082هـــ) وتفقد شؤون
األهايل مع االهتامم بحوائجهم ،ورعايتهم ،وكان رؤوفـ ًا هبم ،وهاش ًا باش ًا يف

وجوههم(((.

الوزير قبالن يف كربالء:

توىل مصطفى باشا قبالن والية العراق يف شهر شعبان سنة (1087هـ) ،ودامت

واليته حتى[الثالث من] شهر رمضان سنة ( 1088هـ) ،وكان سليم القلب ذا ميل

عظيم لزيارة مراقد األولياء والصاحلني زار مرقد االمام سيد الشهداء احلسني،
وأخيه العباس ،وبعد قضائه بضعة أيام يف كربالء توجه إىل زيارة االمام

عيل يف النجف األرشف(((.

***

[ ]1العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :5ص.104
 .2املصدر نفسه :ج [ :5ص]113
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أعالم كربالء يف القرن احلادي عشر
 .1السيد حسني بن احلسن العسكري احلائري :ورأيت بخط يده (دروس الشهيد)

كتبها يف السنة السادسة والعرشين بعد األلف...الخ(((.

 .2املوىل شمس الدين الشريازي :املتوىف بالري سنة (1035هـ) قرأ عليه ولده املوىل
القايض حممد رشيف  -املعروف بكاشف العلوم األدبية ،واملنطقية ،والكالمية،
ويظهر من كتاب ولده املوسوم بـ (خزان وهبار) أن والده صاحب الرتمجة كان جماور ًا

يف كربالء يف حدود سنة (1000هـ) ،وهاجر إىل أصفهان يف سنة (1006هـ) ،ثم
إىل مشهد االمام الرضا سنة (1010هـ) ،وبعد ثامنية أشهر رجع إىل أصفهان،

ويف سنة (1029هـ) ذهب إىل الري ،وتويف هبا سنة (1035هـ)(((.

 .3عبد اهلل التسرتي :تلميذ موالنا الشيخ األردبييل ،تويف يف ستة وعرشين حمرم
احلرام عام (1021هـ) يف مدينة أصفهان ،ونقل جثامنه إىل كربالء ،ودفن يف احلرضة
احلسينية(((.

 .1اغا بزرك ،الطهراين ،الروضة النرضة يف علامء احلادي عرش :ص.43

 .2منتخب التواريخ (فاريس) ،احلاج حممد هاشم حممد عيل اخلراساين فاريس.
 .3الروضة النرضة :ص.70
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 .4الشيخ عباس بن حممد عيل بن حممد البالغي العاميل :والد الشيخ حسن الذي له
كتاب (تنقيح املقال) ،وقد ترجم فيه حياة الشيخ حممد عيل املتوىف سنة (1000هـ)

يف كربالء(((.

 .5السيد عيل بن عبد احلسني بن مساعد احلسيني احلائري (النسابة) :قال املوىل
حممد كاظم الـرشيف يف حاشيته عىل كتاب عمدة الطالب :إين رأيت مشجرة نسب
السيد ربيع احلائري الذي عمله يف سنة (1019هـ) ،وعليه شهادة صاحب الرتمجة

بخطه ،وكذا شهادة السيد مساعد بن حممد احلسيني كام يأيت–ومر يف إحياء الدائر
ترمجة السيد حسني بن مساعد احلسيني -توجد يف كربالء مشجرات كتبت بخطه
ٍ
بنسخة حمفوظة يف خزانة املرحوم السيد
ومنها :ختص السادة آل دراج نقباء احلائر
حسن السيد حمسن النقيب ،والسادة آل السيد يوسف أيب املعايل املعروفني اليوم

بآل وهاب ،وآل جلوخان حمفوظة يف خزانة السيد حممد حسن بن السيد حممود

الوهاب.

 .6الشيخ حمفوظ بن بدر بن عبد اهلل بن حمفوظ السعدي الكربالئي :كتب بخط
يده (من ال حيرضه الفقيه) ،وفرغ من جزئه األول سنة (1035هـ) ،وأمته يف هنار

األربعاء من شهر ربيع اآلخر سنة (1055هـ) ،وعليه تصحيحاته ،وآثار قراءته

عىل مشاخيه(((.

 .7السيد مساعد بن حممد احلسيني العامل النسابة :كتب شهادته يف صحة نسب
السيد ربيع احلائري يف (1019هـ) كام ذكره املوىل حممد كاظم الـرشيف النجفي

 .1الروضة النرضة :ص.78
.2الروضة النرضة :ص.131
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يف حاشية (عمدة الطالب) قال :رأيت املشجرة التي عليها شهادته يف احلائر سنة

(1116هـ) عند السيد عباس بن حسني من أحفاد السيد رفيع ،وكتب الشهادة
أيض ًا معارصه السيد عيل بن عبد احلسني بن مساعد(((.
 .8السيد عيل بن حممد املوسوي الكربالئي :من أدباء كربالء يف القرن احلادي
عرش ،ويكنى بـ (أيب احلسني) ،وكان حي ًا سنة (1094هـ) وكان يراسل السيد عيل
خان (((.

 .9السيد رفيع الدين حممد الصدر بن السيد شجاع الدين حممود احلسيني املرعيش:

(اخلليفة سلطاين) تويف سنة (1034هـ) ،ونقل جثامنه إىل كربالء ،ودفن فيها(((.

ّ
النسابة ابن شدقم يف كربالء
هو السيد ضامن بن شدقم بن زين الدين عيل بن بدر الدين حسن النقيب

ابن حسني الشهيد بن عيل بن شدقم بن ضامن بن حممد احلمزي احلسيني املدين،
من ذرية أيب القاسم الطاهر املجد بن حييى النّسابه بن احلسن بن جعفر احلجة بن

عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر بن عيل بن احلسني بن االمام عيل ابن أيب

طالب.

 .1املصدر نفسه :ص .156
 .2سلامن هادي طعمة ،شعراء من كربالء :ج :2ص.17
 .3االمام السيد حمسن األمني العاميل ،أعيان الشيعة :ج :42ص .35 – 33
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كان عامل ًا فاض ً
ال شاعر ًا أديب ًا كاتب ًا مشهور ًا بعلمه يف األنساب ،وله كتاب مشهور

بعنوان (حتفة األزهار وزالل األهنار) يف نسب وحسب األئمة األطهار ،قال
صاحب أعيان الشيعة( :إنه يف سبعة جملدات)((( ،ويف بعض الكتب( :إنه يف ثالثة
جملدات)(((.

وقد رأيت نسخة من املجلد الثالث منها :يف النجف األرشف يف مكتبة املرحوم

الشيخ عيل آل كاشف الغطاء ،وقد استنسخها املرحوم السيد حسني الرباقي عن

النسخة األصلية املوجودة يف طهران يف مكتبة الشيخ فضل اهلل النوري ،ويعتقد

بأهنا بخط يد املؤلف نفسه.

والنسخ املوجودة يف النجف هي من خمطوطات السيد حسني الرباقي،

واملعروف عنه أنه مل يكن جييد الكتابة بصورة مضبوطة لذلك جيب إمعان النظر
فيها بدقة نظر ًا ملا يف هذه النسخ من أغالط متداخلة ومكررة.
ويظهر من كتابات املرتجم (ابن شدقم) أنه ساح ،وكتب عن سياحته مجلة

من األنساب ،ويف النسخة التي شاهدهتا يف النجف عند ذكر نسب آل طعمة كامل
الدين الفائزي قال:

إىل عامنا هذا سنة سبع وثامنني وألف يف مشهد احلائر احلسيني اجتمعت بالسيد

الـرشيف احلسيب نعمة اهلل بن طعمة بن علم الدين ابن طعمة بن رشف الدين بن
طعمة الكبري (كامل الدين الفائزي) الذي كان سيد ًا جلي ً
ال مهاب ًا يف احلائر يطعم
الفقراء كثري ًا ،ولذلك يقال لولده (آل طعمه) سادات أجالء ذو أهل ،ورياسة،
ونقابة ،وعظمة ،وجالل يف احلائر.

 .1العاميل ،أعيان الشيعة :ج .36
[ ]2لقد طبع الكتاب ،ويقع يف ثالثة جملدات.
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وكذلك روى ابن شدقم حديث ًا فقهي ًا نسبه إىل خازن الروضة احلسينية املرحوم

شمس الدين احلائري(((.

 .1جاء يف جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار( :أن كتاب حتفة األزهار جملدان ضخامن يف مكتبة االمام كاشف الغطاء
العامة يف النجف حتت رقم  695من تسلسل املخطوطات،ومها األول ،والثالث ،واألخري بخط املرحوم السيد
حسني الرباقي املتويف سنة (1332هـ) ،وخطه رديء للغاية انتهى ،وذكره الشيخ أغا بزرك يف كتابه (الروضة النـرضة
يف علامء املائة احلادية عرشة) ص ،76وذكر كتابه يف (الذريعة :ج :3ص.)419

كام أشار إليه العالمة السيد حمسن األمني يف (أعيان الشيعة :ج :36ص ،)304وتوجد منه عدّ ة نسخ اليوم هي:

اوال ً :نسخة مكتبة كاشف الغطاء وهي ناقصة.

ثاني ًا :نسخة مكتبة أغا ضياء النوري نجل الشيخ فضل اهلل النوري ،وهي النسخة الكاملة (حتفة األزهار وزالل

األهنار) خمطوط ،مج ،3البن شدقم.

ثالث ًا :نسخة موجودة عند السيد شهاب الدين املرعيش يف مدينة قم،واغلب الظن أهنا مصورة عن نسخة النجف.
رابع ًا :املجلد الثالث فقط مستنسخ من خمطوطة النجف بخط (األب أنستاس ماري الكرميل) موجود يف مكتبة

املتحف العراقي.

خامس ًا :نسخة مكتبة األوقاف العامة يف بغداد.
سادس ًا :قسم من املجلد الثالث اخلاص بأحفاد السيد حممد العابد بخط العالمة السيد عبد احلسني الكليدار حمفوظ

يف خزانته.

ويف صيف عام (1388هـ) سافر األستاذ عادل نجل سادن الروضة احلسينية إىل طهران خصيصا للحصول عىل

النسخة الوحيدة التي كتبها السيد ضامن بن شدقم بخطه ،فأحتفنا األستاذ حفظه اهلل باملعلومات القيمة التالية ندرجها

خدمة للحقيقة والتاريخ قال :صورت القسم املتعلق بذرية حممد العابد من حتفة األزهار نسخة خط املؤلف املوجوده يف

مكتبة جامعة طهران املركزية حتت رقم  992خطي ،وهو املجلد الثاين اخلاص بنسب السادة احلسينيني ،ويقع يف 860

صفحة من قطع الوسط،وكان هذا املخطوط من حمتويات مكتبة أغا ضياء نوري ،وقد انتقلت بعده إىل مكتبة العالمة
مشكوة ،ثم أهدى هذا األخري مكتبته الضخمة إىل جامعة طهران ،فانتقلت النسخة الفريدة إىل مكتبة اجلامعة (فهرس
مكتبة جامعة طهران :ج :2ص ،)530ووقفت عىل نسخة من حتفة األزهار بخط املؤلف ابن شدقم يف مكتبة سبهساالر
إال أهنا ال تضم إال املقدمة وبعض وريقات ،وهي نسخة املبيضة ،وهي حتت رقم .1634
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كربالء يف القرن الثاني عشر
بناء صدر نهر احلسينية:

زار كربالء والنجف الوزير حسن باشا اجلديد بن مصطفى بك السباهي ومعه
ومر يف طريقه عىل هنر الشاه،
لواء من السباهي العسكر ،وذلك سنة (1115هـ)ّ ،
ثم مـىض إىل ذي الكفل فاحللة ،ثم رجع إىل خان احلامد الواقع يف منتصف طريق
كربالء النجف ،فوجده مهدم ًا ،فأمر بتعمريه،ثم قصد كربالء فزار مشهد االمام
احلسني  ،وأمر بتجديد (صدر احلسينية) ،ويف طريقه إىل بغداد أمر بإنشاء
بعض (اخلانات) بني بغداد وكربالء إليواء زوار العتبات املقدسة(((.

ومره ثانية قصد هذا الوايل مدينة كربالء عام (1117هـ) يف شهر شوال ،فزار
ّ
وقرة عني أهل السنة ،وسيد شباب أهل
مرقد سيد الشهداء ،وإمام الصلحاءّ ،
اجلنة أيب عبد اهلل احلسني  ،ثم زار مرقد الليث اجلسور ،والشجاع الغيور
قاطع األنفاس من كل ضال كاخلناس سيدنا أيب الفضل العباس ،وظهرت
املفاخر ،فأجزل العطاء عىل اخلدام والفقراء ،ودعا بحصول املراد ،ودعى له بام
يروم ،وأنجح سعيه بالقدوم ،وبقى يوم ًا واحد ًا لضيف القصبة بأحزابه ،وأعوانه،
وأصحابه ،ثم ارحتل قاصد ًا قرب أسد اهلل الغالب عيل بن أيب طالب يف أرض
الغري(((.
[ ]1مرتىض افندي ،كلشن خلفاء :ص.319-318
[ .2ينظر :العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني:ج :5ص  ،]164موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء:
ص.176
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وجاء يف كتاب حديقة الزوراء يف سرية الوزراء :كان تاريخ زيارة الوايل حسن

باشا مع لواء من جيشه لزيارة كربالء يف شهر شوال عــام(1117هـــ) ،فقال:
قصد الوايل حسن باشا زيارة سيد الشهداء ،وسيد شباب أهل اجلنة أيب عبد اهلل
احلسني ،وإىل زيارة الليث اجلسور ،والشجاع الغيور ،قاطع األنفاس ،من كل

ضال كاخلناس ،أيب الفضل العباس ،فدخل كربالء وزار أصحاب العباء،
وأطلقت املباخر ،وظهرت املفاخر ،فأجزل عىل خدامها ،وأمجل عىل فقرائها ،ودعا

بحصول املراد ،وزوال االنكاد ،ودعا له بام يروم ،وأنجح سعيه بالقدوم ،وبقى
يوم ًا واحد ًا لضيق القصبة بأحزابه ،وأعوانه ،وأصحابه ،ثم أرحتل قاصد ًا أرض

الغري يف النجف(((.

تفشي الطاعون يف كربالء:

يف أوائل سنة(1101هـ) تفشى مرض الطاعون يف بغداد ،والقصبات املجاورة

مره ثانية يف مدينة كربالء يف
هلا ،وشمل كربالء ،كام تفشى هذا املرض اخلبيث ّ

عام(1152هـ).

الوزير حسن باشا يف كربالء:

قام الوايل حسن باشا جمدد ًا بزيارة قرب االمام احلسني  يف سنة (1126هـ)

مع عساكره ،وخيم خارج املدينة ،ومكث يف كربالء يومني ،ثم توجه لزيارة مرقد

االمام عيل  يف النجف األرشف.

[ ]1عبد الرمحن السويدي ،تاريخ بغداد ،أو حديقة الزوراء يف سرية الوزراء ،حتقيق :الدكتور صفاء خلويص،
بغداد (1962م) ص.26-25

70

مركز كربالء للدراسات والبحوث

ويف عام(1127هـ) عمر إيوان احلرضة احلسينية ،ومدحه الشاعر يوسف عزيز

املولوي بقصيدة(((.

وجاء يف كتاب(احلركة األدبية املعارصة يف كربالء) تأليف السيد صادق آل

طعمة عن مآثر الوايل حسن باشا يف كربالء منها :تأسيسه (اخلان الكبري) إليواء
زوار االمام احلسني  ،الذي كان معروف ًا باسمه قرون ًا عديدة حتى منتصف هذا
القرن امليالدي حتى اشرتاه بعض التجار اإليرانيني يف طهران من مديرية األوقاف
العامة يف بغداد ،وشيدوا حسينية أسموها (احلسينية الطهرانية) ،وقد تربع من أجل
بنائه كثري من اإليرانيني ،والعراقيني ،ومن أهايل الكويت أيض ًا ،وفيام ييل نص قول
السيد صادق آل طعمه يف الكتاب اآلنف الذكر يف صفحتي :222 – 221

(أما التربعات من أجل تشييد احلسينية فلم تقتـرص عىل الطهرانيني ،أو غريهم

من اإليرانيني فحسب ،بل شاركهم يف ذلك كثري من املواطنني العراقيني باعتباره
مـرشوع ًا ديني ًا خيدم زوار االمام احلسني  عىل اإلطالق).
ولكن بعد أن تم بناؤه الضخم سميت بـ (احلسينية الطهرانية) ،وأصبحت
جتارة لن تبور خالف ًا لألهداف ،واألغراض املنصوص عليها يف عرائض الطلب،
والقرارات الرسمية الصادرة عن جملس شورى األوقاف العامة يف / 4 / 13

1953م ،واملحكمة الـرشعية يف كربالء يف (1372هـ1953 /م).

 .1العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :5ص.189
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تأريخ خان الباشا
كان خان الباشا وقف ًا لإلمام احلسني  ،وقد بناه وايل بغداد حسن باشا
للزوار يف سنة (1127هـ) ،والذي دام حكمه من سنة (1116هـ) إىل سنة (1136
هـ) ،وكانت له مربات خريية أخرى يف كربالء كام جاء يف مقال مسهب لفقيد
العلم ،واألدب ،واملنرب احلسيني املرحوم الشيخ حممد عيل اليعقويب ،وقد مدحه
السيد نـرص اهلل احلائري الفائزي بقصيدة منها(((:
ملــا تولـــى أمـــــرنا الوالـي الـذي

بسخائــه كتـــب السامحــة عنونــا

يا أهيـا الوالـي الــــذي خضعـت لـــه

صم اجلبـــال وكـل خصـــم أذعنــــا

أضحـى لسان ذوي الفصاحـة ألكنـا

أعنـي به احلسـن الــذي عـــن مدحـــه

للمشهديــــن عــالك فيهــــــا زُينـا

فافخـر عىل كــل األنـام بخدمـة

وبنيـت خان ًا قد هـوت شهب السمـا

لــو تغتـدي آجــــر ذيـاك البنـــا

وملا كان األستاذ جاسم القلقاوي من الذين سعوا سعي ًا حثيث ًا إلخراج هذا
املـرشوع الضخم إىل حيز الوجود ،آثرنا االتصال به شخصي ًا لالستفاضة يف البحث
واستقصاء ًا للحقائق فأفادنا مشكور ًا باإليضاح اآليت قال :وضعت عدة عراقيل
أمام إنجاز هذا املـرشوع الضخم الذي أخذت عىل عاتقي إنجازه بالطرق املـرشوعة
بعد ما وضع ثقته يب كل من سامحة العالمة السيد حممد حسن سيف ،والتاجر
اإليراين غالم حسني مس فروش (بائع النحاس) فقمت بالواجب ،واتصلت
 .1نرشت هذه املقالة للشيخ اليعقويب يف جريدة (القدوه الكربالئية ،العدد  ،44ذي احلجة1373 ،هـ).
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ببعض العنارص اخلرية من الشخصيات العراقية كالعالمة املرحوم االمام الشيخ
حممد حسني آل كاشف الغطاء ،واملرحوم احلاج عبد الواحد سكر ،والسيد حممد

سعيد رسكشك آل طعمة وفضيلة السيد ضياء الدين آل بحر العلوم ،واألستاذ

قاسم رجب (مدير مكتبة املثنى) ،واألستاذ سعد عمر ،واملرحوم الشيخ حممد عيل
اليعقويب شيخ خطباء املنرب احلسيني يف عـرصه ،واستفـرست منه عىل صفحات
جريدة القدوه الكربالئية (املحتجبة ملؤسسها األستاذ رحيم الكيايل) عن تأريخ بناء

خان الباشا ،ومؤسسه األول وجهة توقيفه.

فأجاب مشكور ًا بالصحيفة نفسها ما ثبته أعاله االستاذ السيد صادق آل

طعمة يف سفره اجلليل (احلركة األدبية املعارصة يف كربالء) ،فجاء جواب :األستاذ
اليعقويب ،واستحسان تلك العنارص اخلرية ،ومساعداهتم القيمة التي أبدوها يل

لدى اجلهات املختصة ،فكان هلا خري صدى الهتاممي بإنجاز هذا املـرشوع احليوي
الذي يعود بالنفع العام ملدينة أيب الشهداء احلسني بن عيل  – كربالء – وأهم

تلك األسباب كانت:

أوالً :تشييد حسينية لعموم الزائرين الذين يقصدون زيارة قرب االمام احلسني 
خصوص ًا يف موسم الزيارات ألولئك املحبني من الزائرين الذين دفعهم حب
الزيارة الفرتاش األرض ،والتحاف السامء يف الطرقات ،وإيوائهم من هجري

الصيف والشتاء القارص.

ثاني ًا :تشييد مراحيض عامة حديثة لتفي حاجة الزائرين يف تلك املواسم ،وختفيف
الضغط عن صحن الروضة احلسينية يف االزدحــام ،وتـرسب املياه القذرة
وغريها إليها ،وهناك فوائد أخرى مجة ألهايل كربالء :كتشغيل أكرب عدد من
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األيدي العاملة ،وهذا يؤيد ما جاء يف قرار حمكمة كربالء الـرشعية ،ومسجلة

يف سجلها املرقم  32ص 132تسلسل .82

وزيادة يف اإليضاح نقتطف منها هاتني الفقرتني:
الفقرة األوىل :إلنشاء مراحيض ،وأماكن للوضوء فيه ،وجعل القسم األخر منه
حسينية لسد حاجة املتشـرفني بزيارة العتبة احلسينية املقدسة ،وتسجيل ذلك وقف ًا.
الفقرة الثانية :إن املشرتين يقصدون جعل اخلان املذكور حسينية للزائرين

والقاصدين ،واختاذ قسم أخر منه مرافق عامة تسد حاجة الزائرين امللحة ،وتسجيل
ذلك وقف ًا عىل زوار مرقد أيب األحرار والثوار االمام احلسني بن عيل.
وكذلك ثبتت هذه القرارات يف حمرض جملس الشورى لألوقاف العامة يف بغداد

التي اشرتطت عىل بيعه أن تكون حسينية عامة للزائرين ال لفئة معينة ،ولذا سامهت
احلكومة العراقية آنذاك بإعفاء املواد اإلنشائية من رسوم الكامرك ،وكذلك اعفائهم

من رسوم الرشفية وغري ذلك.

وقد مجعت األموال الطائلة من العراقيني واإليرانيني عىل حد سواء ،ولكن

ألغراض معروفة قد استغل املـرشوع من قبل الشخص املدعو احلاج جعفري

املعارض األول لفكرة إنشاء مثل هذا املـرشوع بقوله :من اخلطأ أن تش ّيد يف بالد
العرب بأموال ،وجهود اإليرانيني أمثال هذه العامرات ،ولكنه أخري ًا عدل عن رأيه

واستغل الظروف آنذاك ،واندفع بمؤثرات خاصة ،وسجل اخلان – الوقف  -بعد
تشييده بالشكل املاثل للعيان اليوم ملك ًا رصف ًا بالطابو باسمه اخلاص!؟.
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ويف هذا خمالفات رصحية نأمل من املسؤولني دراسة هذا األمر ،ووضع النقاط

عىل احلروف ،وتعديل تلك االنحرافات التي شيدت من أجلها هذه العامرة ،وإزالة
تلك املؤثرات اخلارجية التي استغلت الظروف ،واهلل من وراء القصد.

تعيني مفيت يف كربالء
أصدر الوايل (أمحد باشا) أوامره يف سنة (1145هـــ) ،بتعيني السيد عبد اهلل
السويدي مؤلف كتاب (حديقة الــزوراء) مفتي ًا يف قصبتي املشهدين الرشيفني

كربالء و النجف(((.

ومره أخرى جاء املفتي مع والده عبد الرمحن السويدي ،وأهل بيته إىل كربالء
ّ

أثناء حصار بغداد من قبل (نادر شاه) عام (1156هـ) ،وأقاموا عند بعض السادة،
ثم غادر والده ،ومتويل قصبة كربالء مع محل (دبيس) إىل املوصل ،وترك أهله يف

كربالء عند بعض ساداهتا الذين أخذ يمتدحهم بقوله( :ذوشيمة حسنة ،وأخالق
رفيعة)(((.

 .1املفتي :هو أبو الربكات عبد اهلل بن حسني بن مرعي بن نارص الدين بن حسني بن عيل بن أمحد بن حممد
املدلل بن احلسني بن عيل بن عبد اهلل بن احلسن بن عيل بن أيب بكر بن الفضل بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد
بن عبد اهلل بن أمحد بن اسحاق بن جعفر بن أمحد بن املوفق طلحة بن جعفر بن حممد بن الرشيد بن حممد
بن عبد اهلل املنصور بن حممد بن عيل بن عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب،ولد عام (1104هـ) ،وتويف
عام (1174هـ) ،ودفن بجوار قرب معروف الكرخي ببغداد (هكذا ذكر نسبه صاحب تأريخ الدرر) يونس
السامرائي.

 .2موسوعة العتبات املقدسة (قسم كربالء) ص.178
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وللمفتي أيب بركات السيد عبد اهلل السويدي قصة طريفة مع نادر شاه وعلامء
كربالء والنجف الذين مجعهم نادر شاه يف مسجد الكوفة للمناظرة واملساجلة
للتوفيق والتقارب بني علامء السنة يف بغداد الذين مثلهم املفتي نفسه عبد اهلل
السويدي وبني علامء الشيعة الذين مثلهم العالمة مدرس الطف السيد نرص اهلل
احلائري ،ويروي أبو الربكات هذه القصة فيقول( :وصلت الكوفة وترشفت
بمقابلة الشاه وكان حارض ًا يف هذه املقابلة عدد من وزراء نادر شاه وهم كل من
معيار املاملك حسن خان ومصطفى خان ونظر عيل خان ثم الوزير (أبو ذر بك)،
وكان يف اجلامع نحو مخسة آالف رجل ومجع من علامء إيران واخلانات احلارضين
وكان عىل املنرب أمام الشاه ( عيل مدد ) فصارت مشورة بني (املال بايش) وبني بعض
علامء كربالء فأمر املال بايش بإنزال (عيل مدد) من املنرب ،وصعد املنرب نرص اهلل
الكربالئي فحمد اهلل وصىل عىل النبي ثم قال:
وعىل اخلليفة األول من بعده بالتحقيق (أيب بكر) ،وعىل اخلليفة الثاين والناطق
بالصدق والصواب عمر اخلطاب ،لكنه كرس الراء يف عمر مع أن اخلطيب إمام يف
العربية لكنه قصد دسيسة ال هيتدي إليها إال الفحول وهي أن منع كلمة عمر ال من
الرصف أنام هو للعدل واملعرفة ،ولكن ترصف هذا اخلطيب قصد ًا بأنه ال عدل فيه

وال معرفة ،قاتله اهلل من خطيب وأخزاه ،وحمنه وأذله يف عقباه ،ثم قال وعىل اخلليفة
الثالث جامع القرآن عثامن بن عفان وعىل اخلليفة الرابع ليث بني غالب االمام عيل
بن أيب طالب وعىل ولديه احلسن واحلسني وعىل باقي الصحابة والقرابة (سالم
اهلل عليهم أمجعني) ،اللهم أدم دولة ظل اهلل يف العامل سلطان سالطني بني آدم،
كيوان رفعته ،ثاين إسكندر ذي القرنني سلطان الرب وخاقان البحر ،خادم احلرمني
الرشيفني السلطان حممود خان بن سلطان مصطفى خان ثم محد وأثنى عىل نادر

شاه فقرأ اخلطيب الفاحتة وسورة اجلمعة ،ثم يسرتسل املفتي يف قوله حتى يصف
76

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اخلطيب بـ( نرص اهلل بن القطة ) ألنه صىل صالة اإلمامية اجلعفرية واقتدى به املفتي
نفسه أبو الربكان عبد اهلل السويدي.
وملا سئل املفتي عن اخلطبة والصالة فأجاب ( :اخلطبة فال كالم فيها ،وأما

الصالة فهي خارجة عن املذاهب األربعة )(((.
ثورة عشائر آل قشعم:

حدث يف عام (1154هـ) هياج ،واضطرب بني بعض أفراد من عشائر (آل

قشعم) الساكنني يف أطراف كربالء ،وساعدهم يف ذلك الشقاة وقطاع الطرق،
الذين كانوا يعرتضون طريق الزوار ،ويفرضون عليهم األتاوي ،وكانوا ينتقلون

من جهة إىل أخرى ،فيقطعون الطرق ،ويسلبون الزائرين ،فجهز عليهم الوايل
سليامن باشا الكبري -الكتخدا– جيش ًا وحارهبم ،واستطاع أن يقـيض عليهم،وأن

يؤ ّمن طريق الزوار ويدفع عنهم وعن سكان احلائر األذى الذي كان يلحق هبم(((.

[ ]1رحلة الشيخ عبد اهلل بن حسني السويدي (ت 1174هـ) – ص 31خمطوط ،وتوجد نسخته يف معهد
الدراسات اإلسالمية العليا ببغداد يف املكتبة حتت رقم  ،44لقد حققت رحلة السويدي هذه بعنوان
(النفحة املسكية يف الرحلة املكية) حتقيق د .عامد عبد السالم رؤوف ،املجمع الثقايف ،أبو ظبي اإلمارات
العربية املتحدة1434 ،هـ 2013 -م ؛ علام بإين مل أقف عىل هذه اإلشارة يف النسخة املحققة.

[ ]2العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :5ص263؛ ومل يرد هذا اخلرب عند العزاوي وإنام أورده الشيخ
رسول الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء ،نقله عن الرتكية موسى كاظم نورس ،دار
الكتاب العريب ،بريوت ،د.ت :ص.45
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وصول هدايا نادر شاه:

أرسل نادر شاه يف سنة(1153هـ) مع رسول من خاناته ،وسفري من أصحابه،

وأعوانه هدايا ثمينة إىل مرقد االمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،ومرقد

االمام احلسني ،ومرقد اخيه ايب الفضل العباس ،ومرقد االمام موسى

الكاظم  ،كام وزع من الدراهم ما ال حيـىص عددها عىل جماوري هذه املشاهد(((.

كربالء على عهد الشاه (نادر شاه األفشاري):

روى املنشئ املازندراين يف تارخيه املوسوم بـ (جهان كشاي نادري)((( ً
قائال:
أرسل نادر شاه األفشاري يف سنة(1156هـ)–عند حصاره لبغداد–رسوالً إىل
(امحد باشا) وايل بغداد يطلب عقد الصلح مع الدولة العثامنية ،وملا تم الصلح
بني الطرفني عزم نادر شاه عىل زيارة العتبات املقدسات ،فذهب أوالً إىل النجف
ملشاهدة القبة الذهبية التي سبق أن أمر بتذهيبها سنة (1155هـــ) ،والتي مل يتم

تذهيبها إال يف عام(1156هـ) ،وبعد أدائه مراسيم الزيارة للحرضة احليدرية قدّ م
هلا الكثري من التحف ،واهلدايا النفيسة التي كان قد جلبها من اهلند خصيص ًا حلرم
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،ثم توجه لزيارة احلائر احلسيني يف كربالء،

وكان برفقته األمراء ،والعلامء ،والقادة يتقدمهم مدرس احلائر احلسيني العالمة
السيد نـرص اهلل احلائري الفائزي ،فخيم خارج مدينة كربالء (قرب املخيم)(((،ثم

توجه بكل إجالل وتقديس لزيارة مرقد االمام احلسني قتيل كربالء ،وخامس أهل
[ ]1رسول الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء :ص.46
 .2حممد مهدي خان املنيش ،جهان كشاي نادري،فاريس.
 .3راجع اجلزء الثاين :زيارة الشاه نادر شاه للحائر احلسيني.
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العباء  ،ثم زار مرقد أخيه العباس ،وقدم اهلدايا ،واخللع لسدنة الروضتني
بعد أن أحتف احلرم احلسيني بجملة هدايا هندية ثمينة.

كام وقدمت زوجته (كوهر شاه بكم) كريمة الشاه حسني الصفوي ،وشقيقة الشاه

طهامسب الثاين عرشين ألف (نادري) لتعمري وتزيني احلرم الـرشيف بالفسيفساء،

ثم أهدت للروضة ستائر حريرية ،وفرشت أرضها بالطنافس والسجاد الفاخر،
ووضعت عىل الـرضيح (ثريا) من الذهب اخلالص ،ثم أمرت بصنع صندوق من

اخلاتم ليوضع عىل القرب الـرشيف لإلمام أيب عبداهلل احلسني.

جاء يف بعض املخطوطات الفارسية :إن هذا الصندوق املوجود حالي ًا عىل

القرب الـرشيف لالمام احلسني صنع بأمر من كريمة السلطان حسني الصفوي

عــام(1153هـــ)(((،وعــى اثر واقعة الوهابيني اصيب هذا الصندوق بخدش،

وإحرتق قسم منه ،فأكسى بطبقات نحاسية ،وفضية ،وستائر من احلرير من قبل
(خان جان القاجاري) سنة(1225هـ) بناء ًا عىل توصية العالمة الشيخ جعفر آل

كاشف الغطاء(((.

 .1شاهان در كربالى معىل خمطوط فاريس.
 .2أقول :إن ما جاء يف (بغية النبالء يف تأريخ كربالء :ص ،)76للمرحوم السيد عبد احلسني الكليدار بأن
زوجة نادر شاه قامت بتعمري الروضة املطهرة يف سنة(1135هـ)،وكذلك ما جاء يف :ص ،167عند قوله:
(أصل هذا الصندوق هو هدية من كريمة السلطان احلسيني زوجة نادر شاه سنة(1133هـ) ،كام تشري
إليه الكتيبة املوجودة عىل الصندوق من اجلهة االمامية) أن هذا التأريخ جاء سهو ًا بدليل أن (كوهر شاه
بكم) مل تكن زوجة نادر شاه يف مثل هذا التأريخ إذ املعلوم أن نادر شاه اغتصب السلطة من الصفويني يف
عام(1148هـ) ،ثم تزوج بعد هذا التأريخ بشقيقة الشاه طهامسب تثبيت ًا لعرشه.
نالحظ :إن هناك خالف ًا ظاهر ًا بني التأريخ األول والثاين ،ولعل قارئ األرقام قد غفل فقدم وآخر ،فبدل أن
يقرأ (1153هـ) الذي هو الصواب قرأ (1135هـ) ،وهبذه املناسبة نود أن نذكر القارئ اللبيب إىل صحة
السنة التي ورد ذكرها يف السلسلة األوىل من هذا الكتاب :ص  ،48حول هذا املوضوع.
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أما نادر شاه بعدأن مكث بعض اليوم غادرها إىل النجف ،والكوفة بعد أن
أرسل أمحد باشا بان يرسل إليه عامل ًا من بغداد للمناظرة مع علامء الشيعةلعله
يقارب بني الطائفتني،وهكذا تم له عقد االجتامع يف مسجد الكوفة ،ولكنه مل حيقق
أمله فرتك العراق عائد ًا إىل إيران.

حدوث وباء يف كربالء:

داهم مرض الطاعون مدينة كربالء يف شهر شعبان عام(1186هـ)لغاية شهر
حمرم احلرام سنة(1187هـ) ،وحصد النفوس حصدا ً،وفتك فتك ًا ذريع ًاحتى

قيل :مل يسلم منه الصغري والكبري ،والنساء ،والرجال وحتى ساكني القصور،
واألكواخ ،وانتـرش هذا املرض الفتاك حتى شمل بغداد ،واحللة ،والنجف ،وسائر
املدن اجلنوبية ،ودام حوايل ستة أشهر ،ثم زال هنائي ًا(((بربكة األئمة األطهار ،

ودعاء الصاحلني.

الوالي سليمان باشا:

جاء إىل كربالء الوزير سليامن باشا ســنــة(1194هـــ) ،وزار مرقد االمام

احلسني ،وأخيه االمام العباس ،ثم عاد إىل بغداد عن طريق احللة ،وكان
يرافقه يف سفرته الشيخ ثويني شيخ عشائر املنتفك(((.

 .1رسول الكركوكيل دوحة الوزراء ،يف تاريخ بغداد الزوراء :ص.143
 .2املصدر نفسه ص 171؛ للتفصيل اكثر راجع السلسلة الثانية من الكتاب.
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أعالم القرن الثاني عشر يف كربالء
الرحالة عباس املوسوي:
قدم إىل كربالء يف عام(1131هـ) ،السيد الفاضل العامل الكامل ،واألديب األملعي الذي
الرحالة عباس بن عيل بن حيدر نور الدين املكي املوسوي
صاغ النظم والنثر احسن صياغة ّ
احلسيني صاحب التصانيف القديمة التي منها( :األزهــار الناظرة يف أخبار األولني

واآلخرين) ،وكذلك (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس) ،وكان جواالً يف اآلفاق طلب ًا

للعلم واملعرفة.

أخذ الرواية عن أستاذه أيب الفتح السيد نـرص اهلل بن حسني احلسيني الفائزي

احلائري أثناء أدائه فريضة احلج بصحبة والده عام (1130هـ) ،وقال يف كتابه نزهة
اجلليس ومنية األديب األنيس:

(ظفرت بجهينة األخبار ،ونــادرة الفلك الــدوار ،من هو من غري الفضائل

واملكارم بري موالنا أيب الفتح السيد نـرص اهلل بن حسني احلسيني احلائري الفائزي،
فانشدين لسان احلال عىل سبيل االستعجال:

وقد وقفت ببحر الفضل فاغرتف

ظفرت بالكنز فامحل من نفائسه

فسقاين بكاس من معني بيضاء لذة للشاربني ،وناولني راية األدب ،فتناوهلا

عرابة فكر باليمني:
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ومــن كـــان اهلـــــــــــزار لــه دلي ً
ال

يمـــر بــه علــــى ورد نضيـد

فاشتغلت بالطلب لديه  -أسدل اهلل سرته الضايف عليه  -ففتح الفتاح ومنح،

وجاد يل الوقت ببغيتي ،ونلت األدب بعون رب املال ،وان كان قد انقـىض زمانه

فال وال ،وكان اجتامعي به بمكة املـرشفة أعفى اهلل قدره السامي ،ورشفه عام ألف
ومائة وثالثني من تأريخ هجرة خاتم النبيني).

ثم يسرتسل يف كالمه إىل أن يصف رحلته يف الديار املقدسة ،والعتبات املـرشفة

يف العراق بقوله:

وملا كان عرص الثامن من ذي احلجة احلرام سنه (1131هـ)خرجنا إىل األبطح،

وأقمنا به أربعه أيام ننتظر وصول من بقي يف مكة من أهل العراق واألعجام ،فلام

أسفر وجه الصباح ،ونودي بـ (حي عىل الفالح) عزمنا عىل الرحيل ،ورسنا خلف
الدليل ،وكان أمري احلاج يومئذ الشجاع املقدام حاكم مدينة احللة (يوسف باشا).

مرت هبا القافلة إىل أن بلغ مشهد االمام
وقال بعد وصف مسهب للمدن التي ّ

عيل  يف النجف :رحلنا من مشهد االمام عيل  قاصدين زيارة الشهيد املبتىل
املدفون بكربالء االمام احلسني بن عيل  ،ومن معه من الشهداء الصابرين(رضوان

اهلل عليهم أمجعني) ،ففي اخلامس من شهر ربيع األول عام (1131هـ) أتينا عىل

موضع يقال له (اخلازن األخري) ،ومررنا يف طريقنا بقرب النبي ذي الكفل ،فزرناه
وبلغنا املــرام ،ويف ســادس الشهر دخلنا أرض احلائر مشهد االمــام احلسني

الطاهر ،وعىل أخيه ،وعىل جده وأبيه وأمه وبنيه ،وسائر مواليه وحمبيه ،ثم
أنشد أرجوزته الرائعة التي تأيت يف هناية قوله ويقول أيضا :تشـرفت واحلمد هلل

وقرت عيني
بالزيارة ،والحت يل من جنابه الشـريف إشارة ،فاين قصدته حلالّ ،
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بزيارة الشهيد عيل األصغر ابن موالنا احلسني الشهيد ،وزيارة سيدي الشهيد

االمام العباس بن عيل بن أيب طالب.

وأما رضيح سيدي احلسني ففيه مجلة قناديل من الورق املرصع ،وما يبهت

العني ،ومن أنواع اجلواهر الثمينة ما يساوى خراج مدينة ،وأغلب ذلك من ملوك
العجم ،وعىل رأسه الـرشيف قنديل من الذهب األمحر يبلغ وزنه(منّني) ،بل أكثر،

وقد عقدت عليه قبة رفيعة السامك متصلة باألفالك ،وبناؤه عجيب صنعها حكيم،
وقد أقمت شهرين بمشهد موالي احلسني بلدة من كل املكابرة جنة كأهنا

رياض من اجلنة نخيلها باسقات ،وماؤها عذب وزالل من شط الفرات ،وأقامرها
مبدرة ،وأنوارها مسفرة ،ووجوه قطاهنا ضاحكة مستبـرشة ،وقصورها كغرف من

اجلنان مصـرعة ،فيها رسر مرفوعة ،وأكواب موضوعة ،وفواكهها خمتلفة األلوان،

وأطيارها تسبح للرمحن عىل األغصان ،وبساتينها مـرشقة بأنوار الورود والزهور،

وعرف تراهبا كاملسك ،ولونه كالكافور ،وأهلها كرام أماثل ليس هلم يف عـرصهم
مماثل مل نلق فيهم غري عزيز جليل ،ورئيس صاحب ُخلق َ
وخلق مجيل ،وعامل
فاضل ،وماجد عادل ،حيبون الغريب ويصلونه من برهم بأوفر نصيب ،فاهنم فوق
ما أصف وزيادة(((.

وخالف ًا ملا قاله ابن آياس يف كتابه (نشق األزهار)((( ثم يقول:
[ ]1انظر النص يف :العباس بن عيل بن نور الدين احلسيني املكي ،نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس ،ط
احليدرية يف النجف األرشف (1387هـ–1967م) ج:1ص.134

 .2يوجد هذا الكتاب يف مكتبة جامع األزهر بالقاهرة حتت رقم ( ،)6639وقد فرغ من تأليفه سنة (922هـ)
يقول يف صفحة  109عند ذكر كربالء ما ييل( :وهذه بليدة صغرية بأرض العراق ،وهبا قتل احلسني بن
االمام عيل ،وأهلها أهل رش وفتن ،وهبا دفنت جثة احلسني .)
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اجتمعت بالرئيس املعظم ،والعظيم املفخم ،ذي الـرشف الباذخ،والفخر

الوضاح ،موالنا السيد حسني الكليدار – صاحب املفتاح – وبأخيه الشهم

النجيب الكريم النبل العظيم موالنا السيد مرتـىض((( محاه اهلل تعاىل من حوادث
القضاء ،وبالعالمة احلرب النحرير ذي الوصف اجلميل ،والذكر احلسن موالنا أيب
احلسن ،فجمع بيني وبني األمري املظفر الشجاع الغضنفر بحر اإلحسان ،ومعدن

الكرم ،األمري حسني (أوغيل بيك – أيشك أغايس بايش) حرم سلطان العجم،
وكان قد استأذن من السلطان يف ذلك العام أن يسري إىل العراق لزيارة األئمة أعالم
اهلدى،ومصابيح الدجى ،وهذا األمري من أكابر أمراء أصفهان ،رئيس حجاب

عيل ذلك األمري املنصور بالسري بصحبته إىل دار السلطنة
حريم السلطان ،فأشار ّ

أصفهان لكي جيمعني بالشاه حسني السلطان آمنه اهلل من طوارق احلدثان ،ومشيت
بصحبته إىل ديار العجم ،وسافرنا برفقة األمري إىل بغداد ،واجتمعت بالسيد عيل
نقيب القادرية ،فق ّلدين اخلرقة القادرية ،ثم سافرنا حتى وصلنا إىل أصفهان يف يوم
األحد احلادي عرش من رجب عام(1131هـ)(((.

واجتمع بالشاه حسني الصفوي ،وبعد ذلك سافرنا من أصفهان إىل نجد

فاحلجاز ،وكذلك سافرنا إىل اهلند عام(1137هـ) ،وهناك شاهد مجاعة من التجار
الكربالئيني ورافقهم ،وكان منهم احلاج حسني الدورقي(((.

هكذا كان شان العامل الفاضل الرحالة عباس املوسوي ،وكان معتاد ًا عىل

أداء فريضة احلج يف كل عام ،والطواف يف البلدان مع القوافل العائدة إىل ديارها
 .1راجع السلسلة االول :ص.105
[ ]2املكي ،املصدر السابق :ص.135
 .3حممد باقر اخلونساري ،روضات اجلنات :ج :2ص.219
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بعد قضاء فريضة احلج ،ومل يستقر يف الديار املقدسة إال يف عام(1134هـ) ،ويف

عام(1148هـ) اختتم موسوعته املسامة بـ (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس)
التي هي يف الواقع موسوعة أدبية ،وتأرخيية ،وجغرافية مفيدة لعشاق األدب،
والتاريخ ،ورواد الشعر ،ومن أراد الزيادة فلرياجع هذا السفر اجلليل ،ونثبت فيام

يأيت نص قصيدته ،أو أرجوزته البديعة التي أنشدها عند زيارته ملرقد أيب الشهداء

االمام احلسني :

هلل أيـام مضــــــت فـــــي كربـــــــــال

حمروســــــة مــــن كل كـرب وبـــــال

فخصنـي بجـــــــوده تفضــــــال

ونلـــــت ما كنـــــــــــت لــه مؤمـال

فاسمع ملا قد قـال ذو الفعل احلســـن

حممد احلـر األصيــل ابن احلســـــن

ونســل خيـر الناس من كـــل املــال

بمشهـد الطهـــــر احلسيــن ذي العىل

يعــــود جمبــور ًا بــــــــال شك وال

مــن زاره بالصــدق فيــه والـــوال

جليلـــة

وجيــــزة

قد أرخ املـــــــولد يف رجيـــــــــزة

مــفــيـــــــــــدة

كيــــــــف له وهــــو االمام الرحلـة

نجل ثقــــات قـــــــادة أجلـــــــــة

نظ ًام بديع القـول كالصبـح اجللـــي

فقال يف ذكر احلسيــــــــــــن بن عيل

الطيـــــب ابــن الطيب ابن الطيب

خادم شــرع املصطفـــــى واملذهب

والشام والــروم إىل أقصـــــى أرم

من ذكره يف العرب سار والعجــم

والــر واإلحســـان واأللطــــــاف

بالفضـل والتقوى مــع العفـــــــاف

تعمــه كـــذا مجيــــــــــــــــــــع األمة

عليـــــه مــن رب العبــــــــاد الرمحة

قد قال وهــو الفاضــــل املجيـــــد

فاسمع فهــذا قولـــــــه املفيـــــــد
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واســمــع وفيه صولــــة احلــوادث

نظمي تــاريــخ االمــــام الثالث

مولده فــــــي عــام أربـــــع مضت

يف شهر شعبـان خلمس انقضـــــت

ذي املجد والسؤدد والقدر العلــي

روحـي الفداء للحسيــــن بن علـــي

قيل بل السابـع كـــــــــــان املولــدا

يــوم اخلميس سيــــدي قد ولــدا

أخـــر يـــوم مــــن ربــيـــــع األول

وقيـل يف عام ثــــــــــالث فاعقـــــل

يكنــى بعبـد اهلل وهــو السبـــط

مل يــك مثلــه كريـــــم قــــــــط

نــص عليه باالمامـــــــــة النبي

فيا له من فضل جمـــــد عجــــــب

حسبـه مــن أكــــــــرم األحساب

نسبــه مـن اشــــــــرف األنســاب

وناهلـــا مـــــــن بعـــــــده بنـــــوه

بعد أبيــه ناهلــــــــا أخـــــــــوه

خيـــــــر الــورى يف العلم والزهادة

والفضـل واحللــــــــم وفـــي العبادة

ولذة الكـــرام فـــــــي اإلطعـــــام

ولـــــذة اللئــام فـــــــــــي الطعـــــام

ما لـــــم حيـــــط بـــــــه مقــام البلغـا

كرمـــــــــــه وجـــــــوده قــد بلغــــــا

واملجـد والكمــــال والفصاحــــة

فاق الورى يف اجلــــــــود والسامحة

وقيل تسع فالقــــــــدوة وادروا

أوالده ســـــــت وقيـــــــل عرش

ثم عيل بـن احلسيـــــــن األصغــــــــر

منهم عيل بن احلسيـــــــــــــن األكرب

ومل يكن يف دينــــــــــه باملشــرك

فــاألول ابــن بنت كــرى امللــــك
ِ
فاعــرف
والثالث من ليىل الفتاة

بنت أيب مــرة أعنـــي الثقفـــــــي

سكينة أخــــــــت لعبـــــــــد اهلل

فاحفظ وفكر ال تكـــــــن كـــالالهي

كانت عىل مــــــا نقل اجلامعـــــــــة

وجعفر واألم مـــــــن قضاعــــــة
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مــن الــربـــــاب احلـــــــــرة األبية

بنت امرئ القيـــس الفتـى الكلبية

قيــل ومن إخوهتــــــــــــــم حممـــــد

عــي األوســـط وهـــــــو األسعد

بنت لطلحـة الشهيـــــــــر التيمـــــي

وفاطم وأمهـــــا يف القـــــــــــــــوم

وذا لزيــن العابديــــن األشهر

وزينب بنت احلسيــــــــن تذكـــــر

أمــــــــــــر يزيــــــــــــد وعبيــد اهلل

ابن زيــــــــاد اخلبـــــــيث الالهـــي

مضـــى شهيد ًا وهبـــــــــا قد قبــــــرا

وقتلـــــه بكربــــــــــالء اشتهـــــرا

تقوضوا ببخسهــم عــــن سعـــــــد

قاتله سنـان وابـــــــــــــــــن سعـد

بقتلــــه مـــع شهــــــــداء كربــــــــال

احدى وستـون هبــــــا حل البـــــــال

يف يـــــوم سبــــت ما خال من بؤس

يف عــارش املحرم املنحــــــــــوس

أو يــــــوم األثنــــــني وقيل اجلمعـــــة

حل البال بـــــه بتلـــك البقعـــــة

عرش سنيـــن اختص باالمامــــــة

بعد أخيـه إذ مضـــــــى أمامــــــه

والنــص فيه جــاء باالمامــــــــة

كام أتـى ملــــن مضـــــى أمامـــــــه

ومعجزاتـه نصــــــوص منهــــــــا

سبح احلصــاة قــد رووه عنهــــــا

وبعده مىض وحـــــــــــل مدفنــــــه

وعمـره سبع ومخســــــــــون سنـــــة

وزاده مـــن فــضــلــــــــه وأكــرمــــــــا

صىل عليـــــــــــــــــــه اهلل ثم سلام

ومـــن أخــيــه ويـــــل كــــــــل جاحد

من ربـه وجــــــــــــــــــده والوالد

ذلت له األســــــد وكم قد أخربا

بام يكون فجـــــــرى ما قد جرى

وما جرى فــــــي قتله من عجب

من الرباهيـــن ففكــر واعجـــــب

غرائب قــد نقلوهـــــــــــا عنــــــــه

وفـــــي إجابـــــــة الدعــــاء منــــــه
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وعند نبـــش قبــــــــــــــره كم ظهرا

مــن معجــــــــز له عجيــب هبـــرا

ورأســه إذ ســار يتلو الكهفــــــــا

من فوق رمح أسفــــــ ًا واهلفــــــــا

أحيا له اإللـه ميتـــــ ًا إن دعـــــــا

يف خرب صــــــح وعــاه من وعى

حدث شخصـــــــ ًا حيث طار عقله

وغـاب حتى ال يــــــــــراه أهلـــــــه

حدث شخصــ ًا ذا شباب وصبــــا

فابيض شعــره وصــــار أشيبـــــا

خماطبـــــ ًا هلـــم عقيــــــــب فوتـــــه

أرى الــورى أبــاه بعـــــــــد موته

فذهبــت حماســــــــــــن وغابــت

وابيض شعـر امــرأة وشابـــــــــت

بعـد إليهــا فتعجـــــــــب واستبن

ثــم دعــا فــرجــع الشبــــــاب من

دعــــا النخيل يابس ًا فاخضـــــــرا

وأكل األصحـــــــاب منـــه متـــــرا
واحلاضــرون كلهــــــــم رأوه

وكــم وكـم من معجــــــــز رووه

()1

السيد نصر اهلل احلائري:

هو السيد نـرص اهلل املعروف بـ (مدرس الطف) الفائزي بن حسني بن عيل

ابن إسامعيل بن موسى بن حممد بن مساعد بن حممد بن مساعد بن رشف الـدين
ابن طعمة كامل الدين (نقيب األرشاف) بن أمحد بن طراس بن حممد بن الفائز

الكربالئي ،من ساللة إبراهيم املجاب حفيد االمام موسى الكاظم .(((

[ ]1هذه االرجوزة هي من نظم العالمة حممد بن احلر العاميل .ينظر :نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس:ج:1
ص.134-131
 .2راجع السلسلة االوىل :ص.102-101
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من أشهر علامء وشعراء كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري ذكره السيد
اخلونساري فقال( :املدرس يف الروضة املباركة احلسينية) كان كام ذكره بعض األركان
آية يف الفهم ،والذكاء ،والتقرير ،وفصاحة التعبري ،شاعر ًا أديب ًا له ديوان حسن ،وله
اليد الطوىل يف التأريخ ،وكان مرضي ًا عند املخالف واملؤالف مسج ً
ال عند األكابر
واألصاغر ،وسافر إىل العجم مرار ًا ورزق منها احلظ العظيم ،وكان حريصا عىل
(مجع الكتب) موفق ًا يف حتصيلها ،وحدث املرحوم السيد عبد اهلل التسرتي فقال :انه
اشرتى يف أصفهان زمن مروره عليها يف أيام سلطنة نادر شاه زيادة عىل ألف كتاب
(صفقة واحدة) بثمن قليل ،قال :رأيت عنده من الكتب الغريبة ما مل أر عند غريه،
وملا دخل نادر املشاهد املـرشفة يف النوبة الثانية (1156هـ) ،وتقرب إليه السيد
أرسله  -هبدايا وحتف  -إىل الكعبة املعظمه ،فأتى البـرصة ،ومشى إليها من طريق
(نجد) – واصل اهلدايا  -فأتاه األمر بالشخوص سفري ًا إىل السلطان (العثامين)
بفساد املذهب وأمور أخرى ،ف َاحرض ،وأستشهد فيام بني اخلمسني والستني يعني
بعد األلف واملائة من هجرة سيد النبيني ،وقد جتاوز عمره اخلمسني ،وله كتاب
(الروضات الزاهرات يف املعجزات بعد الوفاة) ،وكتاب (سالسل الذهب) وغري
ذلك.
وذكره أيض ًا العالمة األميني فقال( :السيد نـرص اهلل بن احلسني بن عيل ابن
إسامعيل املوسوي احلائري املعروف بالشهيد ،وهو ممن مجع اهلل سبحانه له
احلسنيني :السعادة بالعلم والتقوى ،والشهادة دونام حيب اهلل ويرىض ،كام انه جامع
بني الـرشفني :علو النسب ،والفضل املكتسب ،فهو عامل فقيه حمدث أديب شاعر
مشارك يف علوم قل من اطلع عليها أمجع ،وينقل عن اإلجازة الكبرية للسيد عبد
اهلل حفيد السيد نعمة اهلل اجلزائري)(((.
 .1األميني ،عبد احلسني ،شهداء الفضيلة :ص.215
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وصفوة القول :لقد جاء ذكر أيب الفتح السيد نـرص اهلل امللقب بصفي الدين

يف كثري من املعاجم والرتاجم ،وسافر اىل الديار املقدسة ألداء فريضة احلج

عام(1130هـ) ،واجتمع بالرحالة عباس بن عيل بن نور الدين املكي مؤلف كتاب
(نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس) يف الكعبة املـرشفة ،وانعقدت بينهام جمالس
يف األدب ،والشعر ،واملناظرة ،وملا عقد(نادر شاه) جملسه املشهور يف مسجد الكوفة
بتأريخ الرابع والعرشين من شوال سنة(1156هـ) ،انتدبه وجعله يف طليعة العلامء

ملناظرة املفتي السيد عبد اهلل السويدي ،وصىل بالعلامء املجتمعني يف مسجد الكوفة
من أهل السنة ،واقتدى به مجيعهم يف صالة العشاء ،ثم عقدت جلسة أخرى
للمناظرة بني أئمة الفريقني ،وكان أقواهم حجة فيها ،واشدهم صالبة عن عقيدته،
حتى أن بعض خصومه اعرتف له بالفضل والدراية ،والبعض األخر قد اشتد عليه
حنق ًا وغضب ًا ،ولشدة حقد هذا الفريق األخر له نعته بـ (نرص اهلل بن قطة)(((.
كان -رمحه اهلل  -كثري االعتكاف يف روضة سيدنا العباس منعزالً عن
الناس مشغوالً يف الدراسة والتدريس ،وقـىض معظم حياته يف الدراسة ،وسافر
إىل االستانة بمهمة رسمية من قبل (نادر شاه) ،وهناك وشى مفتي صيدا عليه عند

السلطان العثامين ،فأمر بقتله ،فاستشهد يف اسطنبول سنة(1168هـ) ،ومل يضبط
تاريخ والدته ،وقال الشيخ حممد الساموي مؤرخ ًا سنة وفاته بقوله:
فأرخــــــوا استشهـــد ناصـــــر اهلــــدى

(((

[ ]1الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تاريخ بغداد الزوراء :ص ،60وقد اورد تفاصيل كثرية عام قام به السيد
نرص اهلل.
 .2الساموي،جمايل اللطف بأرض الطف :ص.76
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ومما جيدر ذكره ان شعر السيد نـرص اهلل الفائزي قد عرفنا بكثري من أدباء وعلامء

زمانه ،ومن أروع منظوماته الشعرية ختميسه لقصيدة الفرزدق التي أبدع فيها أيام
إبداع.

والقصيدة هي يف مدح االمام اهلامم عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ،

ونقتطف منها ما يأيت عن ديوانه املخطوط(((:

هـذا الــذي ترهب اآلســاد صولته

هذا الــذي ضمـن الفرقان مدحته

هـذا الــذي تعرف البطحاء وطأته

هــذا الــذي حتسد األمــطــار منحتـه

والبيـــت يعرفـــه واحلـــل واحلـــرم

وأوضحــوا ديننـا يف صبح علمهم

هذا ابن من زينوا الدنيـا بفخرهـم

هــذا ابــن خيــر عبــاد اهلل كلهـم

وأخصبوا عيشنـا يف قطر جودهــــم

هــــذا التقــي النقي الطاهــر العلـــم
هــذا الــذي مل يكذب قـط حامده

هذا الذي مل خيــــب يف الدهر قاصده

هــذا الــذي امحــد املختار والــــده

ونــى يف احلرب ساعـده
هذا الذي ما ٰ

وابن الوصــي الــذي يف سيفه النقم

هــذا الـذي فخم الباري فضايله

هــذا الـذي لــم حيــاك البحر نايله

هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلــــه

وشابه الزهـــر الزاهـي شاميلــــــــه

بجـــــده أنبيـــــاء اهلل قـــــــد ختمــــوا

 .1ديوان السيد نرص اهلل الفائزي( ،املخطوط) توجد نسخة منه يف مكتبة املؤلف.
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هذا الـذي للموالــي دائمـ ًا عضد

هذا الذي حبل منه يف العدى كمد

هذا الــذي ما حـوى إقدامه أســد

هذا ابـن حيدرة الكــرار ال أحــد

هذا الذي ان يصــــل فاهلل عاضــده

هذا الــذي إن يقل فالذكر شاهده

إال هلـــــــذا عليــــــه الفضــل والكرم

هذا عيل أميــــــــــــــــن اهلل والـده

هذا الذي جحــــد الرمحـن جاحــده

أمســــــت بنور هداه هتتدي األمـــم

هذا الـــــذي نثــــــــرت در ًا براعتـه

وحريت كـل ذي عقــل براعتـــــه
هذا االمـــام الــذي ترجى شفاعته

ومن قاله فلم تربـــــح بضاعتــــــه

يوم املعاد إذا مـــا النـــــار تضطـــــرم

هـــــذا الــــذي قط مل يكذب بموعده

هذا الــذي ذاب منــــــه قلـب حسده

مـــا قــــال ال قـــط إال يف تــشــهــده

هذا الذي فاض بحر اجلود من يده

لـــــوال التشهــــــــد كانـــــت الءه نعــم

السيد حسني مري الرضوي :

هو السيد حسني بن مري رشيد 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 بن حممد بن قريش
بن حسن بن حممد بن حسن بن امحد بن عيل بن امحد بن حممد األعرج بن أمحد بن
موسى املربقع بن االمام أيب جعفر الثاين حممد اجلواد.
92

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كان سيد ًا جلي ً
ال عامل ًا أديبا شاعر ًا موهوب ًا ،وشعره يمتاز بجودة السبك ،ورقة

االسلوب ،ودقة املعنى،وله ديوان كبري حيتوي عىل أربعة آالف بيت ،وقد تناول يف

شعره مدح استاذه السيد صفي الدين أيب الفتح نرص الدين القمي شارح الوقاية،
والشيخ أمحد النحوي وغريمها.

كان أجــداده يسكنون اهلند واألفغان ،ويف القرن التاسع اهلجري هاجرت

هذه األرسة من اهلند ،واستوطنت كربالء ،وأول من انتقل إليها من هذه األرسة

هو العامل الفاضل السيد قاسم بن السيد إبراهيم الرضوي جد شاعرنا املرتجم،
فلمع نجم هذه األرسة يف كربالء ،ونبغ منها رجال تولوا خزانة الروضة احلسينية،

وكان منهم :السيد حممد منصور بن السيد حسني بن حممد بن السيد قاسم ابن عم

(املرتجم) ،وقد توىل سدانة الروضة احلسينية عام (1106هـ) حتى عام وفاته سنة

(1125هـ) ،ثم توالها بعده والده السيد حسني املعارص للسيد نـرص اهلل احلائري
(مدرس الطف) الذي اثنى عليه يف قصيدة حتتوي عىل  22بيت ًا هذا مطلعها:
فجىل ظالم اهلم عن ساحة الصدر

لقد الح صبح الفتح مــن مرشق

انشد هذه القصيدة بمناسبة رجوع هذا اخلازن من سفرته إىل اهلند ،وكذلك
جاء ذكر هذا اخلازن يف كتاب (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس) حيث قال عنه
مؤلفه( :كان يف احلائر سيد ًا كري ًام جواد ًا عايل اهلمة حسن اإلدارة ....الخ).
وإىل شاعرنا هذا ينتمي زعيم واقعتي املناخور ،وغدير دم السيد اجلليل إبراهيم
الزعفراين كام سيأيت ذكره.
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وال غرو أن تنجب هذه األرسة العلوية العريقة من سدنة ،وعلامء ،وزعامء
سجل هلم التأريخ سطور ًا ذهبية المعة يف تاريخ كربالء(((.
تلمذ هذا الشاعر عىل يد العالمة السيد نـرص اهلل الفائزي يومذاك ،وهو الذي
ّ
مجع ديوان أستاذه هذا ،وكتب مقدمته ،وقد انطوت صفحة حياته يف عام (1170
هـ) ،ومن أشهر تآليفه كام جاء يف بعض الروايات (ذخائر املال يف مدح النبي واآلل)
ذكره مجع من املؤرخني نخص بالذكر منهم :العالمة السيد حمسن األمني العاميل
(قدس اهلل رسه) قال( :السيد األمري حسني بن األمري رشيد بن قاسم احلسيني
التقوي الرضوي نسب ًا اهلندي أص ً
ال النجفي ،ثم احلائري مسكن ًا ومدفن ًا املنتهى
نسبه إىل االمام عيل بن حممد التقي.)
وقد أورد السيد األمني آراء املصنفني واملؤرخني فيه ،وتطرق إىل شعره الذي
ورد فيه ذكر وفيات بعض االدبــاء ،ومن شعره قوله مؤرخ ًا عام تذهيب القبة
احليدرية يف النجف األرشف يف سنة(1155هـ) ،ومطلعها:
أم نار الكليم بدت من جانب الطور

أمطلع الشمس قد راق النواظر

مـنارتـــا ذكــر تقديـــس وتكبــري

أم قبــة املرتىض اهلــادي بجانبهـــا

()1

َ
(خمطوط) ،ثم يراجع بشأن ذلك السلسلة الثانية من مدينة احلسني (ملحق
 .1مشجرة السادة آل الزعفراين
مستدرك).
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حممد جواد البغدادي:

من شعراء هذا القرن يف كربالء احلاج حممد جواد عبد الرضا آل عواد البغدادي

احلائري (املدفون يف كربالء من دون عقب) شاعر متضلع بفنون األدب له شعر

يف غاية اجلودة ،والرقة ،واملتانة ،وكانت تربطه صالت وثيقة بأدباء عـرصه ال سيام
مراسالته مع العامل الكبري السيد نصـر اهلل احلائري ،ويف شعره يسجل حوادث

تأرخييه مهمة.

ذكر العالمة آغا بزرك الطهراين يف كتابه املخطوط (الكواكب املنتثرة) بقوله:
احلاج حممد جواد بن احلاج عبد الرضا العواد البغدادي الشاعر األديب الكامل

رأيت ديوان شعره اللطيف يف خزانة كتب آل السيد عيسى العطار ببغداد ،وفيه
قصائد وقطع وتواريخ سنة (1142هـ) ،وادركه السيد حسني بن مري الرشيدي
الرضوي تلميذ السيد نـرص اهلل احلائري يف حدود عام(1163هـ).

وذكره أيض ًا السيد الرضوي يف ديوانه (ذخائر املال) ،وكذلك ترمجه عصام

الدين العمري املوصيل يف (الروض النظر يف علامء العـرص) بقوله:

هذا الذي ركب جواد االدب ورقى هام عطارد وللسيد نـرص اهلل الشهيد مديح

لصاحب الرتمجة بعنوان (عمدة الفضالء وزبدة األدباء) احلاج حممد جواد.

ومن شعره هذه القطعة التي كتبها يف رقعة وألقاها يف احلرضة النبوية املحمدية

عىل ساكنها الف الصالة والتحية حيث يقول:
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إىل الناس مه ًا حــل من نـوب الدهـــر

أال يا رســول اهلل إن مدنفا شكى

فــإين ام ــرؤ أشــكــو إلــيــك نــوازالً

أملت فضاق اليوم عن وسعها صدري

()1

 .1جاء يف تراث كربالء يف ذيل ترمجة (آل عواد) ما نصه( :وبعد التحقيق والبحث مل يتوفر لنا صحة أنتساب
الشاعر احلاج حممد جواد البغدادي بن عبد الرضا آل عواد إىل أرسة آل عواد الكربالئيني،وذلك يف نقده ملا
أورده مؤلف كتاب تاريخ االدب العريب يف العراق ،لألستاذ عباس العزاوي.
أقول (لقد كانت يف بغداد يف اجلانب الغريب –الكرخ– عائلة تسكنها يف حدود عام (1245هـ) وتعرف بـ
(آل عواد) من آل جعفر شمر الذين ورد ذكرهم يف قصيده قاهلا السيد جواد (سياه بوش) من آل زيني ،وهي
مؤرخة بتأريخ  25رجب (1245هـ) يقول فيها:
والعواديـــون أســــالف هلـــــم عرفـــــت

تسمــــو هبــــــــم رتبــــــــ ًا تعلــــــو عىل زحل

وقد رشح العالمة األب أنستاس ماري الكرميل التي تضمنتها القصيدة املذكورة والقاطنني يف بغداد
يومئذ وعد من بينهم آل عواد ساكني الكرخ يف بغداد والقصيدة املخطوطة موجودة ضمن خمطوطات معهد
الدراسات اإلسالمية العليا يف بغداد برقم  121ويستنبط من ذلك أن مجاعة من هذه القبيلة كانت تسكن
أطراف بغداد ومل يعرف هبم أبناء آل عواد الذين هم يف كربالء اليوم وذلك لعدم وجود مشجرة نسب يف أيدهيم
()1
تثبت هويات أفراد هذه األرسة العربية العريقة ومما يؤيد قولنا ما ذهب إليه األستاذ سلامن هادي الطعمة
يف تراثه صحيفة  286بقوله( :اتضح لنا من املشجرة التي رأيناها عند الشيخ خلف بن الشيخ عيل من عشرية
الطوالب الذين هم بنو عم آل عواد (ان عواد هو شقيق عوض) أنجال سامل الشمري وهو اجلد األعىل آلل
عواد وآل طوالب وقد أنجب عواد ك ً
ال من مال اهلل وحممد).
[ ]1اورد االستاذ سلامن هادي طعمة ترمجة الرسة آل عواد يف كتابة (تراث كربالء) الذي طبعته دار الشؤون
الثقافية العامة بمناسبة بغداد عاصمة الثقافة العربية ،بغداد ،ط2013 :1م :ص.198-197
وجممل القول :أن آل عواد فخذ من آل جعفر الشمريني الذين قال يف مسكنهم العزاوي يف كتابه (العشائر
العراقية) اجلزء الرابع (آل عواد يقطن القسم األعظم منهم يف الرمادي وحديثة وعانة واملنتفك ومنهم يف
كربالء ) انتهى.
وهم أوالد عبد العزيز بن حممد اجلواد وهلم مواقف وطنية مشهورة يف مقاومتهم طغيان األتراك واستبداد
اإلنكليز أبان الثورة العراقية ومن رجاالت هذه القبيلة البارزين هو عبد الرزاق بن محادي ابن مال اهلل بن
عبد العزيز بن حممد آل عواد وأنجاله املرحومون عبد اجلليل وعبد الرمحن وعبد الكريم الذي أبعدته سلطة
االحتالل اإلنكليزي عن كربالء بتأريخ  5ذي القعدة  1337وشوال  1338إىل ( هنجام واهلند ) وهلذه=
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= القبيلة أعقاب يف كربالء يشتغلون يف جماالت حيوية ومنهم أساتذة يف املحاماة والتدريس كاألستاذ كاظم
العواد مدير حقوق مديرية بلدية كربالء واحلاج سليم العواد وتوجد لدى احلاج سليم العواد جمموعة كبرية
خطية من تراث هذه القبيلة وما يتعلق بكثري من حوادث العريقة مهمة وقعت يف كربالء.
وأخري ًا فال غرو أن يربز يف هذه القبيلة العريقة رجال فكر وأرباب قلم خيدمون لغة الضاد من أمثال شاعرنا
احلاج حممد جراد البغدادي ،كام ولنا األمل بعشاق األدب والتاريخ أن يكشفوا لنا من أعالم آخرين من هذه
القبيلة التي خلقت لنا آثار ًا أدبية ممتازة يف خمتلف املجاالت الفكرية يف تأريخ هذا البلد ،ومن رجال هذه األرسة

البارزين اليوم الوجيه جاسم حممد احلاج جواد واحلاج أمحد عبد اجلليل والوجيه احلاج سليم حممد واحلقوقي
الفاضل األستاذ كاظم العواد واألستاذ حممد عيل حسني احلاج جواد وسعيد حممد واحلاج عباس عبد النبي
وكاظم بن خليل وصربي خليل وعباس بن حسني وهلم منزلة اجتامعية يف البلد واحلاج سليم األنف الذكر
الذي له رغبة شديدة يف تتبع األثار واحلوادث التأرخيية وتدوينها ولديه جمموعة خطية تتضمن معلومات عن
وقائع عديدة وقعت يف كربالء وهو ابن حممد بن جواد بن حسن بن مهدي بن امحد بن عبد العزيز بن راشد
بن سليامن بن نور بن سهيل العواد الذي كان حي ًا يف كربالء سنة 998هـ.
وجاء يف كتاب احلركة األدبية املعارصة يف كربالء يف اهلامش من صفحة  ،238 – 237التعريف املوجز
التايل عن أرسة آل العواد تأليف األستاذ السيد صادق آل طعمة بقوله:
ٍ
ماض جميد يف كربالء ومنهم يف بغداد يرجعون يف نسبهم إىل شمر اخلليل
وآل عواد أرسة عربية عريقة هلا
(جعفر) من الربيعية عبدة ،نبغ فيهم شاعر المع يف الفصحى وهو املرحوم احلاج حممد جواد عبد الرضا العواد
البغدادي يف القرن الثاين عرش اهلجري وشاعر شعبي وهو احلامجحمد عباس العواد وكان نسابة خبري ًا تويف
يف أوائل هذا القرن اهلجري ،كام برز منهم رجال أشداء متثلت فيهم الشهامة العربية والروح الوطنية العالية،
وقد أبلوا بال ًء حسن ًا مع أفراد أرسهتم تضامن ًا مع سادات ورؤساء ورجاالت كربالء ضد احلكام العثامنيني
واألنكليز يف مواقف بطولية يعتز هبا تأريخ هذا البلد خاصة يف وقائع املناخور وعيل هدلة وداود باشا ونجيب
باشا ومحزة بك ،واستشهد فيها منهم عدد غري قليل ،أما أشهر رجاهلم يف ثورة العرشين التي قدحت مدينة
كربالء زنادها ضد الغزاة اإلنكليز فهم املغفور هلم ،عبد الكريم وعبد اجلليل وعبد الرمحن أوالد عبد الرزاق
العواد الذين كانوا من أبرز قادة الثورة الكربى بزعامة املرحوم آية اهلل الشيخ الزعيم حممد تقي الشريازي.
ومن البارزين اليوم من أرسة آل العواد الوجيه جاسم حممد احلاج جواد والوجيه احلاج أمحد عبد اجلليل
وهلام منزلة اجتامعية مرموقة ومعرفة ودراية بأصول النظام العشائري والتحكيم يف القضايا العشائرية ومن
الذين يدعون إىل املناسبات الرسمية دائ ًام ،وكذلك منهم عباس بن حسني واألستاذ حممد عيل حسني احلاج
جواد واألستاذ كاظم حممد العواد وعباس بن عبد النبي واحلاج سليم الذي له رغبة شديدة يف تتبع اآلثار
واحلوادث وتدوينها ،ينظر :العزاوي ،تأريخ االدب العريب يف العراق:ج:2ص.268

97

مدينة احلسني (اجلزء الثالث)

الشيخ أمحد اخلازن:

من شعراء كربالء املوهوبني ،ذكره السيد األمني يف (أعيانه) قائالً( :الشيخ أمحد

خازن حرضة العباس شاعر أديب له مراسلة مع مدرس الطف احلائري) ووصفه
جامع ديوانه السيد حسني بـ (األديب األريب املاجد) توىل السدانة بعد وفاة اخلازن
الشيخ محزة العلوي ،وتويف عام ( 1187هـ) ،وبالرغم من أنه كان أديب عـرصه،
ولكن األخبار التي وصلتنا عنه قليلة.
ومن شعره:

(((

ففاق عـــــــــــــــــال عىل الرضوان

من حل مفتاح الفتى العبـــاس يف يده
صىل عليــــــــــك اهلل يا عباس مـا

ضحكـــت بـــــروق العـارض اهلتـار

()1

العالمة الشيخ يوسف البحراني:

هو املحدث الكبري الشيخ يوسف نجل احلجة الشيخ أمحد بن إبراهيم بن أمحد

بن صالح بن أمحد بن عصفور البحراين،وصفته املعاجم بـ العامل الفاضل املتبحر
املاهر املتتبع املحقق الورع العابد من أج ّلة العلامء ،وهو صاحب كتاب (احلدائق
النارضة يف احكام العرتة الطاهرة)(((.

 .1تراث كربالء.
[ ]2حقق هذا الكتاب وعلق عليه حممد طاهر آل شرب اخلاقاين النجفي ،مطبعة النجف ،النجف االرشف سنة
(1386هـ).
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ولد يف البحرين عام (1107هـ) ،ثم انتقل إىل كرمان ،وشرياز ،ثم إىل العتبات
املقدسة ،واقام يف كربالء عامل ًا ومدرس ًا.
تلمذ عىل يد والده الشيخ أمحد املتوىف سنة ( 1137هـ)،واملحقق احلجة الشيخ
ّ

حسني املتوىف (1171هـ) ،والشيخ عبد اهلل البالدي البحراين املتوىف عام(1148هـ)،

ومن تالمذته حممد بن إسامعيل الشهري بـ (أيب عيل احلائري) مؤلف كتاب (منتهى
اآلمال) ،واملحقق القمي صاحب القوانني ،والسيد امحد العطار البغدادي املتوىف

سنة(1215هـ) وغريهم.

صنف ما يقارب  45كتاب ًا ،واهم هذه الكتب (لؤلؤة البحرين يف اإلجازات)(((،

وله يف االجوبة ،واحلوايش ،والرسائل ،واملناظرات يف التثبيت ،وتدعيم املذهب
االخباري تويف يف يوم السبت الرابع من ربيع األول سنة(1187هـ) عن عمر

ناهز الثامنني سنة ،ودفن يف احلائر احلسيني بالقرب من قبور الشهداء بجوار مرقد
املحقق العالمة البهبهاين ،ورثاه مجع غفري من الشعراء ،وقيل انه كان يعقد جمالس

تدريسه يف اجلانب الـرشقي من الصحن احلسيني ،ثم انتقلت مدرسته إىل الصحن
الصغري ،وإليه يرجع الفضل يف بث تعاليم اإلخبارية يف كربالء وضواحيها حتى
اصبح معظم سكان احلائر من اإلخباريني من اتباع املوىل املريزا حممد األسرتابادي
مؤسس االخبارية(((.

[ ]1حقق هذا الكتاب وعلق عليه العالمة الكبري السيد حممد صادق بحر العلوم ،مطبعة النعامن ،النجف
األرشف ،ط1969 ،2م.
 .2هو العالمة الكبرياملوىل حممد األسرتابادي مؤسس احلركة االخبارية أجازه كل من الشيخ حسن ابن الشهيد
الثاين صاحب املعامل ،والسيد حممد صاحب (املدارك) حيث استفاد منهام يف النجف االرشف،وانتقل إىل
املدينة املنورة ،وتويف عام (1032هـ) فيها .ينظر :روضات اجلنات :ص.23
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وصفوة القول :ان للمرتجم أعقاب ًا يف كربالء يعرفون بـ (آل عصفور) ،ونبغ
منهم أيض ًا :الشيخ حسني بن حممد بن أمحد بن إبراهيم البحراين ابن أخ صاحب
(احلدائق) وتويف ليلة األحد  21شوال سنة(1216هـ)،ومن تآليفه (باهرة العقول

يف نسب الرسول)(((.

 .1ولالخباريني مجاعة يف كربالء منهم :الشيخ حمسن آل نصار (اإلخباري) الذي هاجر من الكاظمية إىل
كربالء ،ومل يطل املكوث هبا كثري ًا حتى وافته املنية يف عام(1237هـ) ،ودفن يف احلائر ،وال يزال أعقابه يف
كربالء يعرفون آل نصار ،وهم من االرس العربية العريقة يرجعون إىل عشرية البو خليفة يف لواء النارصية،
ونبغ من هذه األرسة أيضا الشيخ جاسم الذي عرف باإلخباري ،وله مؤلفات قيمة ،ورسائل يف الرد عىل
خمالفيه (خمطوطة) تويف يف كربالء سنة(1334هـ) ،وخلف ولده الشيخ حسني اإلخباري املعارص.

وهبده املناسبة ننوه عن وجود أرسة اخبارية أخرى يف كربالء وهي ال متت بصلة باألرسة العريقة السابقة،
وهي محولة هندية هاجرت من لكناهور (احدى مقاطعات اهلند) واستوطنت كربالء يف الفرات يف القرن
الثالث عرش اهلجري واول من حط رحله فيها الشيخ أمحد مريزا املحدث الذي كانت له قدم راسخة باحلديث
وردت ترمجته يف كثري من كتب السري وكذلك ملع من هذه األرسة الطيبة (اليوناين) املوىل حسن يوسف الذي
ذكره صاحب موسوعة نقباء البرش أغا بزرك الطهراين بقوله( :هو ابن أمحد مريزا بن حممد بن إبراهيم بن خري
ال جلي ً
اهلل بن املوىل مهدي الكشمريي احلائري الشهري باإلخباري ،كان فاض ً
ال والعقب من الشيخ امحد من
أوالده السبعة هم :حممد ،حسن ،يوسف ،عيل ،مهدي ،أبو احلسن ،زين العابدين ،ال تزال ذرارهيم تقطن
كربالء يف الزقاق املعروف باسمهم اإلخبارية ومن أثارهم الباقية القيرصية اإلخبارية الواقعة يف سوق بني
احلرمني وممن أدركنا من هذه العائلة هم كل من املرحوم الشيخ حممد جواد واخوانه وأبناء عمه ومنهم كان

املرحوم الدكتور مرتىض زين العابدين الذي وافاه االجل يف حادث اصطدام سيارة االسعاف التي كانت تقله
مع رفاقه عندما كانوا قائمني باعامل تلقيح عشائر املسعود ضد مرض الكلويرا يف عام (1384هـ) وكان لنعيه
رنة أمل وأسى يف نفوس الكربالئيني ومحل نعشه باحتفال مهيب ونعته نقابة األطباء العراقيني وأعقاب هذا
البيت يتلقون العلوم يف جامعة بغداد وقد ورد ذكر هذه األرسة يف كتاب (اللمعة التأريخ يف بيوتات كربالء
والغارضية) املخطوطة.
للكليني حممد بن يعقوب الكليني ،صاحب ( الكايف ) الذي يروي  16199حديث ًا مسند ًا ومرس ً
ال مجعه
يف  20عام ًا وقيل يف الكايف( :كاف ألمتنا).
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نبذة عن احلركة اإلخبارية:

اإلخباريون يقولون بمنع االجتهاد يف األحكام الرشعية ،ويعملون باألخبار

الواردة عن النبي  وعن أهل بيته األئمة املعصومني ويرون ان ما يف كتب األخبار
املعروفة وهي كتاب الكايف((( من ال حيرضه الفقيه((( التهذيب((( واالستبصار،

املعتربة عند الشيعة اإلمامية قطعية السند ،موثوق هبا ،فال يرون حاجة إىل البحث

عن سندها ،وهم جيزمون بأن مجيع ما فيها صحيح ،بخالف األصوليني الذين
يعتقدون بصحة الكتب األربعة إال أهنم ال جيزمون بسندها القطعي فريون فيها بني
الصحيح واملوثوق واحلسن والضعيف.

وكذلك أن اإلخبارية يقولون بعدم احلاجة إىل تعلم أصول الفقه ألهنم ال
يقبلون دليل اإلمجاع وال الدليل العقيل ،فتقترص تعاليمهم عىل القرآن واخلرب،
ولذلك عرفوا باإلخبارية.

وهم ينوعون احلديث إىل صحيح وضعيف ،فالصحيح من األحاديث حمفوف
بالقرائن التي توجب العلم بصدوره عن املعصوم والضعيف بام عدا ذلك.
فرتاهم جيوزون تقليد الفقيه امليت ويقولون (الرعية كلها مقلدة لإلمام املعصوم)
وال جيوز له الرجوع إىل املجتهد بغري حديث صحيح رصيح ،وعىل هذا األساس
جييزون طلب احلديث ولو من عامي ألهنم يتبعون الدليل دون القائل.
 .1للكليني حممد بن يعقوب الكليني ،صاحب ( الكايف ) الذي يروي  16199حديث ًا مسند ًا ومرس ً
ال مجعه يف
 20عام ًا وقيل يف الكايف ( :كاف ألمتنا ).
 .2للصدوق :وهو حممد بن عيل بن بابويه القمي الشهري بالصدوق وله من ال حيرضه الفقيه وحيتوي عىل
 3913حديث ًا مسند ًا ومرسالً.
 .3لشيخ الفقهاء أيب جعفر حممد بن حسن الطويس وله كتابان التهذيب واالستبصار ومجع فيهام  5511حديث ًا
مسند ًا ومرسالً.
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وهناك بعض الفروق عند الفريقني األصولية واإلخبارية ولضيق املجال نكتفي
هبذا القدر((( مما بينا .هذا ومن املعلوم أننا ال نستطيع أن نغمط ما لظهور اإلخباريني
يف كربالء بزعامة مروجها العالمة ابن عصفور البحراين (من اثر فعال ) يف جتديد
وتطوير احلركة العلمية يف احلائر املقدس من خالل تلك املجالس التي كانت تعقد
يف مدرسة الصحن الكبري بني أساتذة الفريقني األصولية بزعامة املحقق الكبري أغا
باقر البهبهاين والعالمة الشيخ يوسف البحراين عن احلركة اإلخبارية ،وكانت
حصيلة هذا الرصاع الفكري والعلمي ظهور جمموعة كتب قيمة ضخمة يف الفقه
واألصول والنحو والشعر واألدب كان هلا أثرها البليغ يف تطوير املدارس العلمية
واحلركة األدبية يف كربالء يومذاك.

***

 .1خمترص عن موسوعة العتبات املقدسة (قسم النجف) ص ،70بحث للعالمة السيد حممد آل بحر العلوم.
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املساجالت األصولية واإلخبارية يف كربالء
لقد أوضحنا سابق ًا أن كربالء كانت خالل تارخيها الطويل مرسح ًا لظهور

النزعات الفكرية واملذاهب املختلفة (الظاهرية منها والباطنية) وكانت (املهد

الوحيد) لنشوء هذه األفكار املذهبية ،وطبيعي أن املدن املقدسة هي ملتقى العقائد
الدينية ورسيعة التأثر هبا.

وعليه أن الفكرة التي بثها العالمة الشيخ يوسف البحراين مل تكن لتربح أذهان

الناس يف كربالء فأخذت أشكاال خمتلفة يف مفاهيمها سيام عندما تناقلها السذج

من عامة الناس وسواد املتدينني وأصبحت عقيدة مذهبية راسخة يف أذهان السواد
العام من البسطاء حيث استغلها أتباع املدرسة املذهبية استغالالً عاطفي ًا وديني ًا عىل
حد سواء ويف خالل فرتة قصرية من الزمن سادت الفكرة اإلخبارية وتغلبت عىل
مجيع املدارس الفكرية العلمية يف كربالء يومذاك.

وإذا كانت النجف تعترب املدينة الوحيدة التي غرست فيها البذرة األوىل

لإلخبارية عىل يد مؤسسها (املوىل حممد األسرتبادي) فإن يف كربالء انترشت
هذه الفكرة وعمت أذهان العامة عىل يد العالمة الشيخ يوسف البحراين وأتباعه

ولكنها رسعان ما أخفقت بعد نجاحها وكادت العقيدة األصولية التقليدية التي
مىض عىل نشأهتا أكثر من ثامنية قرون أن تنصهر يف بودقة األفكار واآلراء التي

تنرشها أتباع هذه املدرسة اجلديدة اإلخبارية التي غزت هذه املدينة لوال أن يمن
اهلل عليها ثانية باستعادة مكانتها الدينية والعلمية وتصبح كام كانت من قبل مركز ًا
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رئيسي ًا للمذهب األصويل اإلمامي وتنتعش حركتها الفكرية العلمية جمدد ًا لتكون
مطمح أنظار املسلمني.

أجل :أصبحت كربالء كذلك بعد أن قدم إليها من إيران املؤسس الوحيد

للطائفة اإلمامية األصولية وهو العامل املجدد الكبري أغا حممد باقر بن حممد أكمل
البهبهاين وكانت كربالء كام ذكرنا مضطربة العقائد مشوشة األفكار ملا حلقها
من الوهن عىل أيدي أولئك اإلخباريني.

وقد حفلت سرية هذا العامل املجدد باملواهب النادرة والقابليات الفذة وقد

استطاع اعادة الشمس (للمدرسة األصولية) بعد غروهبا إذ كان من فطاحل
العلامء املحققني ،ومن النوابغ واجلهابذة األعالم يف اإلسالم ،ارتقى سلم املجد،
ونال أعىل درجات العزة ،وكان القطب الالمع يف علوم اإلسالم ومعارفه ،وغدت

ساحة فضله كعبة لكل قاصد من مجيع بقاع املعمورة ،وكانت له اليد الطوىل بإعادة
جمد املدرسة التقليدية األصولية للشيعة اإلمامية يف العامل اإلسالمي عندما استقر به

املقام واختذ كربالء مركز ًا لنرش آرائه وأفكاره ،وكانت مدرسته العلمية التي أسسها
مهوى أفئدة عشاقها من اركان امللة اإلسالمية وأقطاب الرشيعة املحمدية الغراء
وفحول علامئها ،الذين كانوا يقصدوهنا عىل شوق ،وانتهت إليه يف كربالء الزعامة
الدينية ورئاسة املذهب األصويل الكربى.

وأخريا استعادت احلوزة الدينية يف كربالء هيمنتها الروحية املفقودة وحازت

بفضل العالمة (أغا بزرك البهبهاين) عىل أسمى مكانة يف قمة الزعامة اإلسالمية
وآمها العلامء من كل فج عميق ملجاورة هذين املرقدين الرشيفني لإلرتشاف من

مناهل العلوم واألداب والفضائل يف هذه املدرسة اجلديدة املجددة وعىل عهده
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بلغت احلركة العلمية يف كربالء القمة ومل يسبق هلا مثيل ،وأصبحت كربالء من
أجلها منتجعا لرواد العلم ،وبزغت فيها شمس املعرفة وأنارت العقول والقلوب
وخترج من هذه املدرسة فحول العلامء أمثال املوىل مهدي النراقي واملريزا أيب القاسم
القمي واملريزا حممد مهدي الشهرستاين والسيد حمسن األعرجي والشيخ أيب عيل
احلائري والشيخ األكرب جعفر آل كاشف الغطاء والسيد مهدي بحر العلوم والسيد

مهدي مري عيل الطباطبائي الشهري بـ(صاحب الرياض).

وكانت والدة العالمة الكبري آغا باقر البهبهاين يف عام (1118هـ) يف هببهان

من مدن إيران وتويف يف كربالء سنة (1208هـ) ودفن يف الرواق الرشقي املعروف

بإسمه يف الروضة احلسينية املقدسة ،وعىل قربه صندوق خشبي بديع الصنعة ،وله
اكثر من ستني كتاب ًا ،منها :رشح (اإلرشاد) للمحقق األردبييل ،و(معامل التهذيب
واملسالك عىل رشح القواعد) ،و (االجتهاد واألخبار) يف الرد عىل اإلخبارية ،وقد

فرغ من تأليفه يف  13رجب عام 1155هـ وهو مطبوع و (ابطال القياس) وكتاب
(التحسني والتقبيح) وغريها.

كام كتبت عنه تراجم وافية يف معظم كتب الرجال مثل (أعيان الشيعة) و

(الكرام الربرة) و (الروضات) للخونساري ،و (منتخب التواريخ) و (رحيانة
األدب ) وغريها.

واخلالصة:

إن مقامات أغا باقر البهبهاين كثرية ال تعد ،وكبرية ال حتد ،وقدناهز التسعني
عام ًا ،وعىل الرغم من كرب سنه هذا كان شديد احلرص خاصة يف أخريات حياته
عىل زيارة احلسني يف غاية األدب ،ويف منتهى اخلضوع واخلشوع ،ويقال انه كان
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يسقط عىل وجهه يف الكشوانية((( وكذلك يف أبواب احلرم احلسيني ملا كان يغمره
الشعور بقدسية املقام ،فهنيئ ًا له من رجل فذ ،يف علومه وأعامله اجلليلة احلسنة(((.
الرحالة نيبور:

وأشهر من زار كربالء من الرحالة األوربيني بعد (تكسريا) الرحالة األملاين
(كارستن نيبور)((( الذي جاء إىل العراق مع بعثة استكشافية دانامركية عن طريق
اخلليج فوصل اىل البـرصة ،ومنها جاء إىل النجف التي يسميها (بمشهد عيل)
بصحبة احد املاليل الذي كان قد استصحبه معه من الـبرصة ،ثم توجه إىل كربالء،
أو مشهد احلسني كام يقول :جاء عن طريق احللة ،وقد استغرق الوقت سبع ساعات
قطع هبا املسافة بني كربالء واحللة عىل ظهر الدواب ،وكان وصوله اىل كربالء يف
السابع والعرشين من كانون األول عام (1765م).
ومما الحظ(نيبور) سور كربالء الذي كان مشيد ًا يومئذ ،ومبني ًا من اللبن
املجفف بالشمس ،وله مخسة أبواب ،وقد وجده مهدم ًا ،وهو يتحدث عن الروضة

احلسينية املطهرة ،وقد رسم هلا بعض الرسوم عىل ضوء مشاهداته وانطباعاته.

والظاهر أنه استقى معلوماته التفصيلية من تقربه إىل الروضة ،والتطواف
حوهلا ،كام انه دخل إليها يف احدى األمسيات متنكر ًا بزي رجل عثامين ووضع
 .1املحل الذي خيلع فيه الزائرون أحذيتهم عند دخوهلم إىل الروضة احلسينية.
 .2معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء ،ج ،1ص ،122للشيخ حممد حرز الدين.

[ ]3رحلة اىل شبه اجلزيرة العربية وإىل بالد أخرى جماورة هلا ،ترمجة عبري املنذر ،ط  –11مؤسسة االنتشار
العريب ،لبنان  :2007ج :2ص ،231-219ومما يذكر أن مؤلفنا مل يذكر لنا الطبعة التي استخدمها يف إيراد
معلوماته هذه؛ علام بأن النسخة التي أوردناها هي يف أوسع الطبقات التي نرشت حتى االن.
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عىل رأسه (عمة) مناسبة لرفع الشبهة عنه فهو يصف الروضة املقدسة بقوله:إهنا

تقع يف وسط ساحة كبرية حتيط هبا من أطرافها األربعة مساكن السادة والعلامء –
يقصد بذلك ساحة الصحن الكبري -وكان يوجد بني يدي الباب الكبري(شمعدان)
من نحاس ،ضخم حيمل عدد ًا من االضوية ،ثم يش ّبه الذهب املوجود يف الروضة
احلسينية بام يامثله يف الروضة احليدرية إال اهنا اقل تذهيب ًا.

ثم يذكر (نيبور) مرقد سيدنا العباس  فيقول :ان ُه شيد يف وسط جامع كبري
ختليد ًا لبطولته التي أبداها يف يوم عاشوراء.
ويتطرق يف حديثه إىل موقع املخيم،الذي كان يقع يومئذ يف هناية البلدة،ويشاهد

الغرفة الرمزية لزفاف القاسم -كام يقال -املعروفة لدى العوام بـ(حجلة القاسم بن
احلسن) الواقعة يف الزاوية الغربية اجلنوبية من املخيم.

ومن طريف ما يتطرق إليه نيبور يف رحلته كثرة طيور احلامم يف جوامع كربالء،

وعدم التفات الناس إليها ،ووجود الرتب واملسبحات املصنوعة من طني كربالء،
وصور االرضحة ،والرباق ،والكعبة ،وسيف االمام عيل ذو الفقار تشبيه ًا.
وقد اشرتى كمية من الرتب((( بأحجامها املختلفة ،ورسمها ونـرش صورها يف

رحلته املطبوعة باللغة األملانية،كام اشرتى كمية من تصاوير الكعبة املقدسة ،واحلرم
 .1الرتب :مجع تربة :وهي قطعة من الرتاب اخلالص يسجد عليها الشيعة االمامية يف صالهتم هلل متسك ًا
باحلديث النبوي الـرشيف (جعلت يل األرض مسجدا وطهور ًا) عىل أن السجود جيب أن يكون عىل تراب
طاهر أو ما نبت من األرض ،وكان املسلمون األوائل يأخذون من تراب قرب محزة سيد الشهداء لالستشفاء
واملعاجلة ،وكذلك كانوا يتربكون برتاب حرم الرسول ( تاريخ كربالء وحائر احلسني) للدكتور عبد
اجلواد الكليدار :ص ،105وأما بعد واقعة الطف الدامية أصبح تراب قرب االمام احلسني يف موضع
كبري من األمهية ،ويسجد عليه املص ّلون تربك ًا وتيمن ًا بخالف ما يظنه املغرضون.
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النبوي الـرشيف ،وأرضحة األئمة األطهار ،وغريها من الصور،وكانت كلها
ملونة ومذهبة بطريقة فنية بدائية عىل حد قوله وتعبريه.

ومما جتدر اإلشارة إليه أن نيبور ،وتكسريا شاهد كل منهام وجود الربكة بالقرب

من مرقد سيدنا العباس  ،وقاال :إهنا الربكة التي حفرها العباس  إلجياد

املاء يف جنبه.

أقول :إن الربكة التي الحظها كل من الرحالتني (بيدرو تكسريا وكارستن

نيبور) هي الربكة التي كان جيري إليها املاء من هوري الالئح والفرحية املعروفني
اليوم بـ (هور املسيب) ،وكان يصب هنر العلقمي فيها سابق ًا قرب قرية السليامنية

نسبة إىل مؤسسها السلطان سليامن القانوين كام مر ذكره ،وهي التي تقع يف طريق
كربالء اهلندية،وكانت هذه الربكة أو الربكتني خزان ًا الرواء كربالء أثناء مواسم
جفاف املاء.

وكان املاء جيري إليهام كام قلت من اهلورين املذكورين املعروفني بـهور املسيب

اليوم ،ويف أيام الفيضان يسري املاء منهام إىل األرايض السبخة التي تعرف اليوم
بـ (أم العكاريك) ،ويصب يف هنر احلسينية بالقرب من (فرعه) املعروفة اليوم بـ

(الرشدية).

والبد ان األمر قد اشتبه عليهام فيام قااله عن هذه الربكة ،أو الربكتني ،وخصوص ًا
ال صحة ملا نسباه إىل االمام العباس  مطلق ًا(((.
هذا وعاد نيبور إىل احللة ليتابع سفره منها إىل بغداد ،وكان يف القافلة التي عاد

معها ما يقرب من مئتي زائر من زوار العتبات املقدسة،وهو يذكر هبذه املناسبة :ان
 .1راجع تفاصيل هذا النهر يف السلسة االوىل :ص ،25-24والثانية ص.26-25

108

مركز كربالء للدراسات والبحوث

الطريق بني كربالء وبغداد كان يستغرق حوايل ست عرشة ساعة ،وأن املسافة منها

إىل املسيب كانت تقطع بخمس ساعات ،وكانت املسيب التي تقع عىل الفرات هلا
جـرس ممتد فوق عدد من السفن ،وهي تقريب ًا ثلث الطريق بني كربالء وبغداد ،وأن
املسافة من املسيب إىل بغداد كانت تقطع يف احدى عرشة ساعة.
***
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نظرة عامة يف تأريخ كربالء
السياسي واالجتماعي
بلغت كربالء قمة املجد،وامتازت بقدسيتها ،ومكانتها العظيمة يف التأريخ

حتج إليها الوفود من خمتلف األقطار اإلسالمية،ويؤمها امللوك واألمراء من مجيع
األمصار.

ويف القرن الثامن اهلجري ازدهرت وتقدمت يف امليادين الدينية ،والسياسية،
واالجتامعية ،واالقتصادية ،فاتسعت جتارهتا،واينعت علومها خصوص ًا عندما

خضع العراق مللوك الطوائف من الرتكامن مما أثر تأثريا مبارش ًا يف تغري أوضاعها،

وذلك من جراء اخلصومات التي كانت تسود أمراء هذه االرس حتى آل امرهم

اىل أن يلقوا بانفسهم يف أحضان العثامنيني الذين اختذوا التعصب املذهبي املقيت
شعار ًا هلم ومطية العامهلم وأفعاهلم بحجة صيانة نفوس أهل السنة ،ومراقدهم
املقدسة ،وهكذا باتت كربالء خالل القرن التاسع وأوائل القرن العارش اهلجري

تعاين مشاكل وأزمات عديدة بني تقدم وتأخر ،وهبوط وصعود ،تارة يف أيدي
الرتكامن ،وأخرى حتت نفوذ العثامنيني الذين كانوا ينكّلون بالشيعة ويسيئون إىل
العتبات املقدسة ،حتى إذا جاء دور ملوك الصفويني عند احتالهلم العراق ،وكانوا
ينوون القيام باملثل ،بان يتعصبوا للشيعة ويصونوا العتبات املقدسة من عبث

العابثني األمر الذي أدى إىل انحطاط األمور ،واختالل التوازن وارتباك اإلدارة يف
كربالء ،وسكّاهنا يف قلق متزايد ال يدرون ماذا يراد هبم ،وال يعلمون ماذا تضمر هلم
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الليايل خلف سوادها الداكن ،رغم أن كربالء قد نالت بعض االزدهار ،وتنفست
بعض الوقت عىل عهدهم.
ويف الواقع أنه ال نستطيع أن ننكر أعامل الصفويني العظيمة ،ومآثرهم اجلليلة،
وهم الذين سعوا يف تشييد األبنية حول املشهد الـرشيف يف احلائر ،وجددوا تعمري
القبة ،وشيدوا أروقة الروضة املقدسة ،وزينوا الـرضيح الطاهر بالعاج والديباج،
واهتموا بتوفري املاء ،والضياء للحرم الـرشيف ،وخصصوا اوقاف ًا جارية إلنارهتا،
وشؤون إدارهتا ،واحيوا كربالء من جديد ،وانقذوها من ظلم سياسة العثامنيني
واساليبهم اهلدامة ،بيد أن يد االقدار شاءت أال تدوم هذه الفرته اكثر من قرن
ونصف القرن إذ رسعان ما جهز العثامنيون جيوشهم الستعادة العراق إىل حظرية
نفوذهم ،فسيطروا عليه جمدد ًا يف منتصف القرن احلادي عرش اهلجري ،واستعملوا
ما شاءت هلم ضامئرهم أن يستعملوا أنواع ًا من الظلم ،فسلبوا أوقاف العتبات
املقدسة ،واضطهدوا سكاهنا ،وظلت كربالء تئن ثانية بالويل والثبور ،ووقعت
عرضة للسلب والنهب من قبل العشائر املحيطة هبا ،وامتدت هذه الفرتة القاسية
زهاء قرن واحد.
واحلقيقة :ان الباحث ربام يعجز عن إعطاء فكرة واقعية شاملة لألوضاع
الدينية ،والسياسية ،واالجتامعية يف تلك الفرتة املنـرصمة من تأريخ هذه املدينة،
ولِا آلت إليه يف ذلك العهد،فاملؤرخون كثري ًا ما تساهلوا يف ضبط احلوادث املهمة
التي تتعلق بمدينة كربالء خالل هذا القرن الذي مل يستقر فيه الوضع إال يف أواسط
العقد السادس من القرن الثاين عرش اهلجري ،وذلك بعد أن تم عقد الصلح بني
البالط العثامين والشاه اإليراين رشيطة أن تضمن احلكومة العثامنية ووالهتا يف
بغداد صيانة العتبات املقدسة مع مراعاة شؤون الزوار الذين يأتون لزيارة املشاهد
املرشفة ،ومحايتها من السلب والنهب.
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وعىل اثر ذلك الصلح بدأ الزائرون زرافات ووحدان ًا يفدون إىل كربالء بغية
الزيارة أو املجاورة واالقامة فيها ،وكان من الذين شدوا الرحال وآثروا االستيطان
يف كربالء عدد كبري من ارس امللوك واألمراء اإليرانيني ،واهلنود ،وكان لسكاهنم
األثر البليغ يف تطوير وحتسني احلالة العمرانية ،والتجارية ،والعلمية يف كربالء.
وذكر املغفور له السيد عبد احلسني الكليدار يف كتابه (بغية النبالء يف تأريخ
كربالء) فقال :ازداد يف أواخر العهد الصفوي عدد الزائرين اإليرانيني إىل العتبات
املقدسة ال سيام إىل كربالء إال أن العثامنيني كانوا يضعون العراقيل أمام جميء
هؤالء بني حني وأخر األمر الذي دعا الوزير اهلندي املعروف بـ (خان خانان مريزا
حممد مؤمن خان) أن يفاتح الصدر األعظم العثامين يف اسطنبول وبعث إليه بعض
التحف واهلدايا الثمينة مطالب ًا البالط العثامين بالسامح لبعض أعالم إيران الذين
يرغبون يف جماورة العتبات يف النجف االرشف وكربالء ،وحيث أن قباب العتبات
املقدسة قد اصاهبا اخلراب ،وقد أراد هذا الوزير األذن من الصدر االعظم بالسامح
لرتميم هذه القباب من اموال اإليرانيني ،وكان جواب الوزير العثامين عىل ذلك
الطلب :أن زوار النجف وكربالء سوف يعاملون كمعاملة حجاج بيت اهلل احلرام
من رعاية ومحاية ،أما من جهة جماورهتم العتبات املقدسة ،وتعمريهم القباب من
أمواهلم فذلك ما ال جيب الكالم فيه ،إذ أن الدولة العثامنية قد عقدت الصلح مع
الدولة اإليرانية وتوقفت احلروب بينهام وساد االستقرار(((.
وكذلك يقول السيد الكليدار يف موضع آخر من كتابه :وكان من املجاورين يف

كربالء آنذاك زوجة نادر شاه ،وهي ابنة الشاه حسني الصفوي وشقيقه طهامسب
الثاين ،وقد بلغهام خرب ورود حسني مريزا إىل كربالء فطلبوه يف احلرم احلسيني

 .1عبد احلسني الكليدار آل طعمة ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء[ :ص]190
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الـرشيف ومن وراء الستار ،فثبت هلم ان حسني مريزا هذا هو ابن الشاه طهامسب
الثاين،األمر الذي أدى بالـرسدار عيل مراد خان البختياري ،وإسامعيل خان النييل
الالجئني إىل بغداد يوم ذاك أن يناديا به فيام بعد ملك ًا عىل إيران باسم الشاه حسني

الثاين(((.

ومن الذين التجأوا إىل بغداد ومكثوا فيها مدة من الزمن الـرسدار حممد حسن

خان القاجار والد الشاه أغا حممد القاجار وذلك يف عــام(1176هـــ)((( ،وكان

كثري الرتدد إىل املشاهد املقدسة واعتقد انه هو الذي أنشا املدرسة الكبرية املعروفة
باسمه وهي مدرسة( :الـرس دار حممد حسن خان) يف عام (1180هـ)((( ،وأيض ًا
من الوزراء االيرانيني الذين آثروا املجاورة يف كربالء يف هذا العهد وزير نادر شاه
الذي أمر بصنع ش ّباك الروضة العباسية يف عام (1183هـ) ،ومن األعالم الذين
جاوروا قرب اإلمام احلسني يف هذه الفرتة هم نخبة ممتازة من رجال الفكر الذين

تعهدوا بإحياء احلركة العلمية يف كربالء حتى أصبحت يومئذ معق ً
ال بعد أن كانت
تابعة للنجف األرشف ردح ًا من الزمن ،وكان يف طليعة هؤالء األعالم الذين
هاجروا من إيران واستوطنوا كربالء العالمة شيخ الطائفة اإلمامية األصولية أغا

باقر البهبهاين ،والعالمة الكبري يوسف البحراين خليفة املوىل حممد األسرتابادي
مؤسس احلركة اإلخبارية يف كربالء ،والشيخ مهدي الفتوين ،والشيخ حممد

باقر القروي ،والسيد حممد مهدي آل بحر العلوم ،وسواهم من فطاحل العلامء
 .1املصدر نفسه :ص188؛ ويف تاريخ (كيتي كشاء)( ،الفاريس) ،ينفي مؤلفه صلة املومى اليه بالصفويني
ولكن يقول نودي باسم :الشاه سليامن الثامن الصفوي وليس بشاه حسني.
 .2تأريخ كيتي شاه فاريس تأليف مريزا حممد صادق املوسوي.
 .3كانت هذه املدرسة أوسع مؤسسة دينية عظيمة يف كربالء مزدمحة بطالب العلوم الدينية ،ولكنها هدمت يف
السادس عرش من حمرم عام (1368هـ) ،وال تزال آثارها باقية حتى اليوم.
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األفذاذ الذين نـرشوا العلم يف طول البالد اإلسالمية وعرضها ،وأحيوا الرتاث
العلمي حتى أصبحت كربالء حمور ًا للحركة ،ومنتجع ًا لرواد العلم من خمتلف
األقطار،وأما أسواقها التجارية فكانت عىل أحسن ما يرام حسب أقوال املؤرخني

مر ذكرهم ،واحلقيقة :إن كربالء
األجانب الذين شاهدوا كربالء يف هذه الفرتة كام ّ
قد عاشت عـرصها الذهبي يف هذا القرن الثاين عرش اهلجري خالف ًا لكل األدوار

مرت هبا خالل تأرخيها الطويل.
التي ّ

***

114

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كربالء يف القرن الثالث عشر
مأساة الوهابيني
كانت غزوة الوهابيني ملدينة كربالء املقدسة فاجعة كربى تركت أثر ًا مؤمل ًا يف
النفوس لفظاعة ما حدث فيها ،من قسوة ووحشية عىل أيدي هؤالء الغزاة املجرمني
الذين جتردوا من املثل والنواميس األخالقية ،وماتت ضامئرهم ،وانتزعت من
قلوهبم الرمحة ،والرأفة ،والعطف والشفقة،وتنكروا لكل القيم اإلنسانية يف دستور
اإلسالم.
وقد ذكر هذه املأساة الدامية كثري من املؤرخني ملا هلا من وقع عظيم يف النفوس،
ووصفها كثري من الشعراء ببالغ احلزن واللوعة واالسى ،وقد استهدف الغزاة منها
انتهاك حرمة املشهد احلسيني الـرشيف،وقتل االف من سكان كربالء األبرياء،
رجاالً ،ونساء ًا ،وأطفاالً ،حيث غصت املدينة بأشالء القتىل.

حيدثنا املؤرخ االفرنجي((( بقوله :كان حممد بن عبد الوهاب تلميذ ًا يف احدى
كليات بغداد الدينية عىل عهد الوزير امحد شاه واستقر به األمر أخري ًا إىل أن يسكن
املدينة املنورة يف حدود عام(1175هـ) ،وهناك توثقت العالقات الروحية بينه
وبني األمري السعودي عبد العزيز ،واستطاع ان ينـرش العقيدة الوهابية يف نجد
وهتامة،ويف عام (1216هـ) أغار أتباعه الوهابيون بحملتهم الشعواء عىل كربالء
[ ]1لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق :ص.219-217
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بقيادة أمريهم عبد العزيز بن سعود بمنتهى القسوة واهلمجية باسم الدين ،وزحفوا

عليها يف اليوم الثاين من نيسان سنة (1801م) املوافق لليوم الثامن عرش من ذي
احلجة عام (1216هـ) يف يوم (عيد الغدير) عندما كان معظم سكان البلدة ذاهبني

إىل النجف ألداء الزيارة ،فسارع من بقي يف املدينة إىل إغالق األبواب غري أن

الوهابيني وقد قدر عددهم بستامئة هجان ،وأربعامئة فارس ،قد نصبوا خيامهم،

وقسموا قوهتم إىل ثالثة أقسام ،ومن احد اخلانات فتحوا ثغرة يف السور ودخلوها
فجأة ،ثم هامجوا اقرب باب من أبواب املدينة ففتحوه عنوة ودخلوا املدينة،فدهش
األهلون وراحوا يفرون عىل غري هدى بدافع اخلوف.

أما الغزاة الربابرة ،فقد شقوا طريقهم إىل الروضة املقدسة ،وبدأوا فيها بإعامهلم

التخريبية ،فاقتلعوا القضبان احلديدية ،وهدموا السياج ،وانتزعوا املرايا اجلسيمة،
وهنبوا النفائس واألشياء الثمينة من هدايا الباشوات واألُمراء ،وامللوك ،والفرس،
وكذلك رسقوا زخارف اجلدران والذهب من السقوف ،والشمعدانات ،والسجاد

الفاخر ،واملعلقات الثمينة حتى األبواب املرصعة ،وكل ما وقع بأيدهيم من النفائس
التي محلوها معهم ،وقد قتلوا زيادة عىل هذه األعامل الوحشية قرابة مخسني شخص ًا
بالقرب من رضيح االمام احلسني  ،ومخسامئة خارج احلرم يف الصحن.

أما املدينة فقد عاثوا فيها دمار ًا وفتك ًا ،فقتلوا من دون رمحة كل من صادفوه

أمامهم ،ورسقوا وهنبوا ،ومل يسلم من بطشهم وجرائمهم أي بيت ،ومل يرمحوا
شيخ ًا ،وال طفالً ،وال نساء ًا ،وال رجاالً.
وقد قدر عدد القتىل بألف نسمة ،ويقدره البعض بخمسامئة أضعاف ذلك كام

قدر عدد اجلرحى بـ عرشة االف جريح ،ومل جيد وصول (الكهية) عيل باشا إىل
كربالء نفع ًا ذلك ألن حاكم كربالء آنذاك (عمر أغا) كان سني ًا متعصب ًا مل يكن
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ليعمل شيئ ًا حلامية البلدة ،وكان متواطئ ًا مع املجرمني رس ًا ،وعندما قربت فلوهلم
هرب إىل قرية اهلندية القريبة من كربالء.

أما (الكهية) عيل باشا فقد قام بنقل خزائن النجف األرشف ،ثم قام بتحصني

كربالء بسور خاص رغم إن قدومه إىل كربالء كان بعد فوات األوان ألن وحوش
نجد الكوارس قد رجعوا إىل أوطاهنم بعد أن محلوا كل ما أتيح هلم أن يـرسقوه

من العتبات املقدسة ،وهي النفائس التي ال تقدر بثمن((( ،وملا وصل اخلرب إىل
الوايل وجه (كتخداه عيل باشا) إىل اهلندية ،ومكث فيها شهرين ،ثم وصلت إليه

التعليامت بأن يرتك بيارق اخليالة يف ذي الكفل ،والعقيليني يف كربالء ،وأبقى يف
النجف عسكر املوصل ،ثم بنى سور ًا رفيع ًا منيع ًا لكربالء ورجع إىل بغداد بعد

أن نقل اخلزانة التي يف النجف وأ ّمنها يف خزانة االمام موسى الكاظم  ،وعهد
بأمر ذلك إىل احلاج حمد سعيد بك الدفرتي.

ومن مؤرخي العرب الذين وصفوا هذا احلادث املؤمل هو األستاذ العزاوي

(((

الذي يقول :إن سعود بن عبد العزيز سار يف سنة (1216هـ) ،باجليوش من حارض
[ ]1لونكريك ،اربعة قرون من تاريخ العراق :ص.218
وجاء يف غرائب األثر يف حوادث ربع القرن الثالث عرش اهلجري خمطوط بالرتكية ملؤلفه ياسني خري الدين
العمري قال :قدم ركب الوهابيني يوم اجلمعة  12ذي احلجة وهم مخسة أالف وقيل اكثر من  16ألف وأغاروا
عىل املشهد يف العراق صباح ًا ودخلوا املشهد وقتلوا الرجال والنساء واألطفال وهدموا قرب اإلمام الشهيد
احلسني واخذوا ما فيه من األموال والبسط واألسلحة ما قيمتها ألف كيس وقيل اكثر ومل يسلم يف املشهد
إال دار واحدة كانت حمصنة بالبناء الشامخ واجتمع الناس فيها نحو مخسني رج ً
ال وجعلوا يرضبون بالبنادق
وقتلوا من الوهابيني عدد ًا كبري ًا وأقام هذا الركب اخلبيث باملشهد إىل العرص يقتلون وينهبون ومحلوا معهم
كل ما أرادوه وخرجوا متوجهني إىل بالدهم وقيل ان مجلة من قتل باملشهد ثامنية أالف شخص ( نق ً
ال عن
خمطوطات السيد حممد سعيد آل ثابت ).
 .2عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج [ :6ص]141-140
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نجد وهتامة ،وقصد أرض كربالء ونازل أهل بلد احلسني  يف ذي احلجة فحشد
تسوروا جدراهنا ،ودخلوها عنوة ،وقتلوا غالب أهلها يف االسواق
عليها قوم ًا ّ
والبيوت ،وهدموا القبة املوضوعة عىل قرب االمام احلسني  ،وكانت موصوفة

بالزمرد والياقوت ،وأخذوا مجيع ما وجدوا يف البلدة من أنواع األموال ،والسالح،
واللباس ،والفرش ،والذهب ،واملصاحف الثمينة وغري ذلك مما يعجز عنه احلـرص،
ومل يلبثوا فيها إال ضحوة ،وخرجوا منها بعد الظهر بجميع تلك االموال ،وبعد ان

قتل من أهلها نحو ألفي رجل.

وقيل( :يف عرشين حمرم ( 1217هـ) ارسل حرضة الوايل (سليامن باشا) أمن ًا من

طرفه إىل مشهداالمام عيل  ،واحرض اخلزينة التي فيها  28محل بغل من ذهب،
وفضة ،وقناديل ،وجتمالت ،ووضعها يف خزينة بلدة الكاظم ألنه حرض له خرب بأن

الوهايب قاصد هنب النجف)(((.

أما من أخبار عبد العزيز بن سعود – الشيخ اهلرم  -فإنه قد قتل عىل يد الدرويش
املال عثامن األفغاين سنة (1219هـ) انتقام ًا منه ألبنائه الثالثة الذين ذبحوا يف جمزرة

الوهابيني يف كربالء.

ومن الذين أشاروا إىل هذا احلادث املفجع الرحالة الفاريس (مريزا أبو طالب

خان) يف كتابه (مسري طالبي) قال( :زرت كربالء يف اليوم الرابع من ذي القعدة عام

(1217هـ) ،والتقيت هناك بعمتي (كربالئي بيكم) ،ونسوة من حاشيتها ،وكان

الوهابيون قد سلبوهن كل ما كن يملكن فأعنته َّن).

 .1يعقوب رسكيس ،مباحث عراقية :ص.51
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ثم يصف احلادث فيقول :يف الثامن عرش من ذي احلجة من عام(1216هـ)

– وهو يوم عيد غدير خم – كان معظم سكان كربالء قد ذهبوا لزيارة االمام

عيل  إذ دامههم  25.000ألف من فرسان الوهابيني يمتطون اجلياد العربية
األصيلة ،وسبق ان بعثوا قبل هذا التأريخ مجاعة منهم إىل ضواحي كربالء متنكرين

بزي الزوار ،واتصلوا بحاكم كربالء آنذاك املدعو عمر أغا((( ،وعقدوا معه اتفاق ًا

رسي ًا لكونه سني ًا ضد الشيعة ،وملا دخلوا كربالء تعالت أصواهتم قائلني( :أقتلوا
هؤالء املـرشكني) ،وكانت حامية كربالء حتت قيادة حاكمها املذكور ،وقد انسحب
أفرادها إىل قرية اهلندية القريبة من كربالء بموجب تلك االتفاقية الرسية(((.

ثم اخذ الغزاة الربابرة استعدادهم ،وبدأوا هجومهم الوحـيش بقتل األهايل

وسلبهم ،وأرادوا أن ينتزعوا صفائح الذهب من جدران احلرم ،ولكن الستحكامها
ومتانة وضعها الفني يف البناء مل يفلحوا ،وبعد ان عبثوا بالـرضيح املطهر ،وكـرسوا

صندوق اخلاتم غادروا كربالء عند الغروب فجأة متوجهني نحو احلجاز إذ مل
يستطيعوا الوصول إىل قرب سيدنا العباس وقد قتلوا من األهايل األبرياء أكثر من

مخسة االف شخص ،ويقدر عدد اجلرحى بعرشة أالف ومن مجلة الذين استشهدوا

يف هذه الواقعة املريزا حسني شاه زادة اإليراين((( ،واملريزا حممد طبيب اللكنهوري،
وعيل نقي الالهوري ،وشقيقه املريزا قمر عيل ،وغالمه ،وخادمه ،وكذلك استشهد

 .1قتله الوايل سليامن باشا بعد هذا احلادث.
[ ]2أورد أبو طالب خان يف رحلته إىل اوربا معلومات تفصيلية عن هذه األحداث ،وقد ترجم الدكتور
مصطفى جواد هذه الرحلة ،ونرشهتا دار الوراق للنرش ،بريوت ،لبنان ،ط:)2007(1ص.274-270

 .3وزير نادر شاه االفشاري الذي كان مستوطن ًا كربالء.
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يف هذه الواقعة كثري من العلامء والسادة األجالء منهم :املال عبد الصمد اهلمداين(((،
والنقي الورع غني عيل ،والـرشيف السيد صادق ،والفتي السامي عيل ،ومجع من

أعالم الدين والعلم منهم :العامل الفاضل الشيخ حممد ،وخازن الروضة احلسينية
السيد حممد موسى بن حممد عيل ،وأخوته السيد حسن ،والسيد حسني ،وأبناء

عمومته السيد حييى بن عيل ابن السيد مصطفى بن مرتـىض((( أحفاد آل السيد

يوسف – اجلد االعىل لسادات آل وهاب اليوم يف كربالء(((  -ومن الذين دونوا
هذه الفاجعة أيض ًا يف توارخيهم املحقق الكبري املرحوم السيد عبد احلسني الكليدار

آل طعمة((( قال :يف سنة (1216هـــ) جهز األمري سعود الوهايب جيش ًا عرمرم ًا
مؤلف ًا من  20.000الف مقاتل ،وهجم عىل مدينة كربالء التي كان يرتادها يف
ذلك الوقت الزوار من الفرس ،والرتك ،والعرب من خمتلف األقطار اإلسالمية.

دخل سعود املدينة بعد أن ضيق عليها وقاتل حاميتها وسكاهنا قتاالً شديد ًا،
وكان سور املدينة مركب ًا من جذوع النخيل مرصوصة خلف حائط من طني ،وقد
ارتكب اجليش فيها من الفضائح ما ال يوصف حتى قيل يف ليلة واحدة قتل عرشين

ألف شخص ،ثم التفت سعود نحو خزائن املرقد وكانت مشحونة باألموال الوفرية،
 .1هو الفقيه املتكلم الفاضل املوىل عبد الصمد اهلمداين احلائري نزيل كربالء وأحد أعالم الدين ،ومحلة العلم
فقيه حمقق متكلم لغوي ماهر يف العلوم زاهد حسن املرشب والطريقة استشهد بعد ما أخرجوه من داره
باحلبل يف يوم األربعاء السابع عرش من ذي احلجة سنة (1216هـ) ،وقال العالمة الشيخ حسن آل كاشف
الغطاء يف (احلصون املنيعة) قيل إن املرتجم كان يقول ويكرر( :ستخضب شيبتي من دمي) ،وذكره غري
واحد من أصحاب املعاجم والتواريخ وتلميذه العالمة البهبهاين.
 .2عن خمطوطات السيد حممد سعيد آل ثابت.
 .3راجع تاريخ هذه األرسة العلوية يف الفصول القادمة.
 .4بغية النبالء يف تاريخ كربالء[ :ص]34-33
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وكل يشء نفيس ،فأخذ كل ما وجد فيها ،وقيل انه فتح كنز ًا كان فيه كل ما مجع من
الزوار ومن مجلة ما أخذه سعود لؤلؤة كبرية وعرشين سيف ًا حمالة مجيعها بالذهب
ومرصعة باحلجارة الكريمة ،وأواين من ذهب ،وفضة وفريوز ،وأملاس وغريها من
الذخائر النفيسة اجلليلة القدر ،ومن مجلة ما هنبه ابن سعود أيض ًا أثاث الروضة
وفرشها ،وأربعة آالف شال كشمري ،وثالثة آالف سيف من الفضة ،وكثري ًا من

البنادق واألسلحة ،وقد صارت كربالء بعد هذه الواقعة يف حال يرثى هلا ،وقد عاد

إليها بعد هذه احلادثة من نجا بنفسه فاصلح بعض خراهبا ،وأعاد إليها العمران
رويد ًا رويدا.
ربوا عن سخطهم عىل الوهابيني :هو
ومن الشعراء الذين اهلبهم احلامس ،وع ّ

الشاعر احلاج حممد رضا األزري التميمي املتوىف عام (1240هـ) ،فله مرثية مطولة
كل شطر منها يؤرخ احلادث نثبت منها األبيات اآلتية:
أرحيـا فقد الحـت طاليع كربـال

لتقبـر أشـــالء ونسعـــــد مرمـــــال

لعمري لقد هبت عليهـا مصائـب

وجال عليها الرعب للحتف قسطال

لنبكي دور ًا راعهـا قـارع الردى

فأوجف منهــا ما استقــر وما عـال
وكلل ثاوهيـا الــردى فتكلـــال

مبان حمـا آياهتــا الويـل فانمحت

()1

(((

وهناك شعراء آخرون نظموا يف هذه الكارثة قصائد وأرخوها منهم :السيد

أمحد الرشتي ،والشيخ فليح بن حسون الكربالئي.

[ ]1عبد احلسني آل طعمة ،املصدر السابق :ص.39

121

مدينة احلسني (اجلزء الثالث)

كام أن هناك مصادر تارخيية كثرية تشري كلها إىل فظاعة اعامل الوهابيني وقتلهم
االنفس الربيئة يف هذه املدينة املقدسة.
ولضيق املجال نكتفي بام قدمنا ولعلنا يف جمال أخر نلم بجميع ما يتعلق هبذه
احلادثة ،والفاجعة الكربى التي تركت هذه الفئة الباغية آثارها السيئة يف كربالء
جي ً
ال بعد جيل ،واحلقيقة أهنا كانت أعامالً بربرية وحشية ،وأكثر مهجية من رشيعة
الغاب انتهكت هبا هذه العصابات الوهابية املجرمة حرمة مشهد ابن بنت رسول
اهلل ،وخامس أهل الكساء االمام احلسني وياليتهم اكتفوا باملرة األوىل إال
أهنم مع األسف الشديد أعادوا الكرة عدّ ة مرات بدافع أحقادهم الدفينة الثائرة
ألهل البيت ،ولكن القدر شاء هلم النجاح يف تلك اجلولة ،وللباطل جولة،
وللقدر أحكام قاسية وإرادة قاهرة هي فوق ارادة الناس.
روى السيد حسني الرباقي عن بعض األعالم شاهدوا غارات الوهابيني عىل
املشهدين املقدسني كربالء والنجف فقال :يف سنة (1216هـ) كان فيها جميء سعود
الوهايب إىل العراق ،ودخل بلدة االمام احلسني  ،وكان دخوله إليها يف ليلة
الثامن عرش من ذي احلجة – ليلة عيد الغدير  -وأباد أهلها قتالً ،وسبيا ،وسلب
مجيع ما فيها ،وكـرس شباك قرب االمام احلسني  ،وقبور الشهداء ،ومل يبلغ
جيشه ناحية قرب االمام العباس ،وارحتل عنها وكان اكثر أهلها يف النجف.

ثم يقول :ذكر شاهد عيان أن سعود ًا دخل بفرسه إىل احلرم الـرشيف وقلع
قرب حبيب بن مظاهر األسدي وامر هبدم احلرم !؟ ثم جاء خرب ازعجه فانـرصف
رأيه عن ذلك وقبل أن يرحل عزم عىل هنب حرم االمام العباس ،وبينام هو
ومجاعته عىل ظهر جيادهم متوجهني خرج إليهم فارس مكبل باحلديد ،ونال
منهم ،وقتل مجاعة ،واهنزم الباقون؟ فقال لقومه( :دعوا حرم ابن أختنا العباس
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وال متسوه بأذى!) فانعطفوا بعدئذ عىل مشهد االمام احلسني  فقتلوا الرجال،
واألطفال ،واخذوا األموال ،وعاثوا يف احلرضة املقدسة انتهاك ًا وختريب ًا ،وتركوها
ادى اآلخرة من سنة (1223هـ)،
بعد أن هدموا أركاهنا وكذلك أعادوا الكرة يف ُج ٰ
فحارص سعود النجف أوالً وملا رأى أن أهلها قد أحاطوا بالسور وىل عنها ومـىض
إىل مشهد االمام احلسني عىل حني غفلة من النهار ،فحارصه حصار ًا شديد ًا،
فقام له األهايل خلف السور وأبدوا ثبات ًا وصمود ًا ،ولكن قتل منهم مجاعة وقتلوا
منه ورجع خائب ًا.
ويف عام (1225هـ) جاءت أيض ًا مجاعة من األعراب من عشرية العنزة القائلني
بمقالة الوهايب إىل النجف األرشف ومشهد االمام احلسني يف كربالء ،وقد
قطعوا الطريق ،وهنبوا الزوار بعد انـرصافهم من زيارة النصف من شعبان ،وقد
قدر عدد القتىل من الزوار بأكثر من مائة ومخسني شخص ًا جلهم من اإليرانيني ،أما
الزوار العرب فقد التجأ قسم منهم إىل احللة ،وذهب الباقون إىل الديوانية.
ثم يقول الراوي :نحن اآلن يف حصار األعراب ،وهم إىل اآلن مل ينـرصفوا،

وهم من الكوفة إىل فوق مشهد االمام احلسني يف كربالء عىل بعد فرسخني أو
أكثر ،واخلزاعل متخاذلون فيام بينهم ،وكذلك آل بعيج ،وآل جشعم يتقاتلون فيام
بينهم ،ووايل بغداد قد عزل وجيء بوايل جديد.
ولألسباب املشار إليها طمعت قبيلة عنزة باإلقامة يف تلك األطراف ،ويف سنة
(1226هـ) غزا عسكر الوهابيني اطراف احللة ،والنجف ،وكربالء ،وأوقع يف
الزوار القتل ،والنهب ،والسلب خصوص ًا بني الزوار اإليرانيني وكذلك حرقوا
املزارع املحيطة هبذه األطراف(((.
 .1اجلوهرة الشعشعانية والثمرة اجلنية يف فضل كربالء والغارضية وملن حل فيها من الذرية( ،خمطوط)=،
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زيارة سليمان باشا :

خرج سليامن باشا من بغداد يف الثاين من شهر ُجادى عام (1207هـ) للصيد

يف أنحاء الفلوجة ،ثم توجه إىل كربالء وزار قرب االمام احلسني  ،ومل يلبث
أن عاد إىل بغداد ،وبعد ميض فرتة من الزمن قدم أيض ًا إىل كربالء فزار مرقدي
االمامني احلسني والعباس ،وكان ذلك يف شهر ربيع األول عام (1210هـ)

بعد رجوعه من الصيد يف أنحاء الفلوجة(((.
توسيع الروضة احلسينية :

تفيد املصادر املوثوق هبا أن سالطني اجلالئريني الذين شيدوا الروضة احلسينية

أقاموا عليها قبة شاهقة عىل شكل نصف دائرة مرتكزة عىل أربع دعائم كبرية تقع
يف زوايا الروضة األربع.

ثم فتحوا هلا من جهاهتا األربع أروقة حميطة هبا ،ومنفصلة عن احلرم كي يتخذوا

من أسوارها ركائز ترتكز عليها الدعائم املذكورة للقبة،لذلك أصبح اهليكل العام
لبناية الروضة واألروقة عىل شكل هنديس بديع جد ًا مما يدل عىل مدى ما وصل

إليه الفن املعامري القديم من الرقي ،بحيث كان للواقف عند مدخل باب القبلة
اخلارجي يمكنه أن يشاهد داخل الروضة والرضيح بصورة جلية،وكذلك كان

بإمكان الزائر أن يطوف حول رضيح الشهداء بعكس ما هو عليه اليوم.

للسيد الرباقي ،ومن املعتقد أن السيد الرباقي نقل هذا الفصل من كتاب العالمة السيد جواد العاميل الذي

كان من شهود عيان غزوات الوهابية وهو يف النجف مشغول بتدوين وتأليف كتابه املوسوم بـ(مفتاح
الكرامة يف رشح قواعد يف الفقه اجلعفري ) وهو يف أربع جملدات ،ويف أخر كل جملد ذكر السيد املؤلف
حادثة واحدة من حوادث الوهابية.
 .1العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج[ :5ص]112
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وملا عزم الشاه صفي الدين الصفوي عىل توسيع املسجد الشاميل امللتصق بالرواق

الشاميل حذا حذوة اجلالئريون ،فلم يشاءوا أن يرفع القاطع الفاصل بينه وبني

ال ومستق ً
احلرم احلسيني املطهر ،بل أبقوا املسجد عىل ما هو منفص ً
ال عن الروضة
الرشيفة ،األمر الذي أدى بالسلطة العثامنية املحلية إىل أن تتخذ هذا املسجد مقر ًا

للمفتي العثامين الذي توىل يف كربالء منصب القضاء للموظفني العثامنيني ،وأفراد
اجليش العثامين الذي هم عىل مذهب ايب حنيفة.

ويف أوائل القرن الثالث عرش اهلجري حدث تصدع يف بعض تلك الركائز ،كام

وأخذت مجوع الزائرين تتهافت لزيارة مرقد اإلمام احلسني بشكل مل يسبق له
مثيل خصوص ًا يف مواسم الزيارات الثامنية((( التي هي ليست عىل درجة واحدة من
األمهية ،ولذلك خيتلف توافد الزائرين عىل كربالء ألجل الزيارة إذ يشتد يف بعضها

الزحام خاصة يف العارش من حمرم احلرام ،واألربعني ،والنصف من شعبان ،وزيارة
عرفة ،وعيد األضحى.

 .1أن مواسم الزيارة يف كربالء هي كام ييل حسب األمهية:
أوال :زيارة العارش من املحرم احلرام ذكرى استشهاد اإلمام احلسني.
ثانيا :زيارة األربعني يف اليوم العرشين من شهر صفر وهو ذكرى عودة اإلمام زين العابدين  مع عمته
العقيلة زينب  وسائر النسوة واألطفال من أهل بيت احلسني وأنصاره الشهداء العائدين من الشام
ووصوهلم يف هذا اليوم إىل كربالء ومعهم رؤوس الشهداء األبرار ،ويف هذه املناسبة تتقاطر عىل كربالء
مواكب العزاء من خمتلف أنحاء اجلمهورية العراقية وتسمى مواكب األنصار ويزيد عددها سنة بعد سنة.
ثالثا :زيارة النصف من شعبان املعظم.
رابعا :زيارة عرفة وعيد األضحى.
خامسا :زيارة أول شهر رجب.
سادسا :زيارة نصف رجب.
سابعا :ليايل القدر الرشيفة املباركة يف  19و  21و  23من رمضان.
ثامنا :عيد الفطر املبارك.
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ويف هذه املواسم املهمة تضيق املدينة عىل رحبها باآلالف املؤلفة من الزائرين

بينام مل يكن ملثل هذا االزدحام العظيم أثر يف بقية مواسم الزيارات األخرى مثل
األول من رجب ،والنصف من رجب ،وليايل القدر ،وعيد الفطر املبارك وغريها.

ومن اجلدير بالذكر ان هذا االزدحــام اخلارق العظيم منذ القدم يف مواسم

الزيارات يف كربالء كان السبب املبارش يف تفكري العلامء األعالم واملجتهدين

العظام املوكول إليهم مراعاة شؤون الزائرين ،واحلفاظ عىل سالمة الروضة

املطهرة ،ومحايتها من التصدع الذي حدث يف بعض ركائزها ،فبادروا إىل ترميمها
بالطرق الفنية ،وأحدثوا توسيع ًا مناسب ًا يف الروضة احلسينية الستيعاب أكرب عدد
من الزائرين ،وللتخفيف من وطأة ازدحامهم الشديد يف مواسم الزيارة العظيمة.

وكــــان م ــن ب ــن أول ــئ ــك األعـــــام الــعــامــلــن يف هـــذا احلــقــل السيد
حمــمــد مــهــدي الــشــهــرســتــاين وأشــدهــم محــاســ ًا ،وأكــثــرهــم رغــبــة وارصار ًا

يف تــوســيــع احلـــــرم احلــســيــنــي ،وهــــو احــــد (املـــهـــديـــن األربـــــعـــــة)

(((

األوائل من تالمذة الوحيد البهبهاين ،ومن األثرياء املعدودين يف كربالء يومئذ إذ

كان جده املريزا فضل اهلل الشهرستاين متويل االمالك املوقوفة عىل تعمري العتبات
املقدسة يف العراق وإيران،وكان تعمري الروضة احلسينية من األمور امللقاة عىل

عاتقه من عائدات تلك األمالك املوقوفة ،وملا عرض فكرته عىل زميله العامل الكبري
السيد عيل الشهري بـ(صاحب الرياض) لقي منه كل تأييد وترغيب ،واجتمعا سوية

 .1املهديون األربعة هم:
أوال :السيد حممد مهدي بن املرزا أيب القاسم الشهرستاين.
ثانيا :السيد حممد مهدي بحر العلوم الكبري الطباطبائي الذي سكن النجف.
ثالثا :املرزا املوىل حممد مهدي النراقي الذي سكن يف مدينة تربيز – إيران.
رابعا :املرزا حممد مهدي الطويس اخلراساين الذي سكن مشهد اإلمام الرضا.
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بعدد من املعامريني الفنيني اهلنود ،واإليرانيني القاطنني يف كربالء ،وعرضا عليهم
الفكرة ،فأشاروا عىل السيد حممد مهدي الشهرستاين ،والسيد الطباطبائي بلزوم
رفع مجيع الدعائم والقواطع احلائلة بني األروقة واحلرم ،ليصبح احلرم واسع ًا ال
فواصل فيه وال حواجز ،رشيطة أال يمس دعائم القبة ومعامل القرب الرشيف أي

رضر ،وان حيافظ عىل طابعها اهلنديس القديم.

ويف هذا الصدد يقول السيد حسني الرباقي((( ماييل( :حدثني مجاعة من العلامء،

والفضالء ،والنبالء األتقياء الصلحاء منهم :السيد حممد ابن السيد حممد تقي

الطباطبائي ،والشيخ مال عبد اهلل الزنجاين وغريمها أن حرم االمام احلسني  كان
مستق ً
ال بذاته ،وكذلك كانت قبور الشهداء ،وكان يفصل احلرم عنها باب متوسط

هو غري الباب املؤدي إىل قرب االمام احلسني  ،والذي كان يف جهة أخرى غري
جهة الباب األول ،وكان السيد الفاضل صاحب كتاب الرياض يف الفقه وهو
السيد عيل الطباطبائي جماور ًا يف كربالء ،ومعارص ًا للشيخ جعفر آل كاشف الغطاء
الكبري ،والسيد جواد العاميل صاحب كتاب (مفتاح الكرامة) ،والسيد حمسن

البغدادي األعرجي ،فرأى السيد عيل الطباطبائي املذكور رضورة رفع القاطع
احلائل بني قرب االمام احلسني ،وقبور الشهداء ليكون حائر ًا ومشهد ًا واحد ًا،

وان تكون القبة عىل حاهلا ،فجمع البنائني لذلك فأجابوه ،وأخذوا حيفرون األرض
ليبنوا عليها ركن ًا كبري ًا لتقوية القبة الرشيفة ،ولغرض رفع احلائل املذكور من البناء
فأمعنوا باحلفر من جهة قدم االمام احلسني  ،وهو الركن املقابل لرضيح عيل
األكرب بن احلسني ،جنب قبور الشهداء ،فبينام هم حيفرون الحظوا منفذ ًا ،وملا
نظروا فيه إذا هبم وجدوا رسداب ًا عظي ًام! سقفه من جذوع النخل ،وعلت أصوات

 .1راجع الدر املنثور (خمطوط) ،للسيد حسني الرباقي.
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الزائرين يف احلائر ،وكأن شيئ ًا من الكرامات قد بدا هلم ،وهنا حرض السيد صاحب

الرياض واقرتب من الرسداب ،وشاهد جثث بعض شهداء الطف الراقدين يف
هذا املكان !؟ فأمر فور ًا بسد هذا املنفذ ،وعدم االقرتاب منه ،وان يبنوا أسسا متينة
باآلجر واجلص من فوق املنفذ املذكور ،كي ال يمسوا بسوء قبور الشهداء ،وفع ً
ال

بدأ البناؤون عملهم حتى أمتوه إىل السقف وأزالوا احلائل من مكانه كام هو عليه

الوضع اليوم).

لكن الذي نعرفه :أن العالمة السيد حممد مهدي الشهرستاين هو الذي توىل رفع

هذا احلائل ،ورصف من ماله اخلاص يف تلك التعمريات ،وحرص رضيح الشهداء

بني جدران ثالثة ،وشيد يف اجلهة اجلنوبية من الرضيح املذكور مقربة ألرسته كانت

تعرف بـ مقربة آل الشهرستاين.

ولكن اإلصالحات التي جرت يف الــرواق اجلنويب من جهة القبلة دعت

الرضورة اهلندسية فيها إىل ردم هذه املقربة ،وعندما قام برفع حائل اجلامع داخل
الروضة والرواق الشاميل بغية دجمها باحلرم الرشيف جوبه بمعارضة شديدة من

قبل احلكام العثامنيني يف كربالء ،وكلام حاول العلامء جمتمعني يف كربالء منع السلطة
املحلية من التدخل يف عمل السيد الشهرستاين مل يفلحوا ،وحدثت البلبلة ،واشتد

اهلياج يف البلد حتى بات األمر ينذر باخلطر ،وقد بذل كل من السيدين الطباطبائي،

والشهرستاين املستحيل لتهدئة أهايل كربالء الذين ثارت ثائرهتم ضد السلطة
املحلية خشية وقوع اصطدام بينها وبينهم ،ومل يكن هلام بد من الرتيث يف األمر
ردح ًا من الزمن ،وكان ذلك يف عام (1213هـ)(((.
 .1راجع مدينة احلسني السلسة االوىل :ص .69مع تصحيح سنة (1259هـ) بسنة (1213هـ).

128

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اجتمع أخري ًا فريق من العلامء يف دار الشهرستاين الواقعة بالقرب من باب
السدرة للصحن احلسيني الرشيف ،واهتدوا بمؤازرة سادن الروضة السيد موسى
بن حممد بن عيل ابن السيد موسى من ساللة آل يوسف من أحفاد اإلمام موسى
بن جعفر اجلد االعىل لسادات آل وهاب الذي قتل يف واقعة (الوهابيني) إىل
أن هييء السيد الشهرستاين مجيع مواد البناء من الكلس واآلجر ،وخيزهنا يف داره
القريبة من الصحن ،وأن حيرض كذلك العامل والبنائني للعمل عىل هدم احلائط،
وإزالة اآلثار والقواطع ،وادخال اجلامع والرواق الشاميل اىل احلرم الرشيف ،وذلك
يف منتصف الليل بعد اغالق مجيع أبواب الصحن عدا باب السدرة ،وذلك لتسهيل
نقل املواد االنشائية من الكلس واآلجر وغريمها إىل داخل الروضة الرشيفة ،وهكذا
بورش العمل ،وتم اهلدم والبناء قبيل منتصف الليل حتى مطلع الفجر برسعة
مدهشة تشبه االعجاز(((.

ويف الصباح الباكر عندما حرض رجال املفتي إىل احلرم احلسيني أصاهبم الذهول
حينام شاهدوا أن اجلامع والرواق قد أدجما باحلائر احلسيني دون أي أثر بارز ،وكأن
شيئ ًا مل يكن ،فتعالت أصواهتم ورصخاهتم املعارضة وعرضوا األمر عىل متويل
كربالء (مــراد بيك) الذي أظهر حقده وغيظه عىل العلامء ويف ضمنهم السيد
الشهرستاين الذي طلب منه أن يعوضهم ببناء جامع كبري يف اجلهة الرشقية من
الصحن ليتخذه املفتي ورجاله مصىل هلم بدالً من مسجدهم الذي احلق بالروضة،
ووفا ًء هبذا العهد شيد السيد حممد مهدي الشهرستاين جامع ًا آخر خارج الروضة
يف اجلهة الرشقية من الصحن جنب مدخل (الصايف) ،وذلك تم توسيع الروضة
املطهرة من جهتها الشاملية كام هي عليه اليوم(((.
 .1عن مذكرات السيد ابراهيم شمس الدين احلائري القزويني ( خمطوطة).
 .2عن مذكرات السيد أبراهيم شمس الدين احلائري القزويني ( خمطوط).
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وإىل هذا يشري السيد حسني الرباقي بقوله :خرج من النجف الشيخ عيل ابن
امحد ابن أيب جامع من بالده مع عياله وأوالده ،وجاء إىل كربالء فأقام ،وكان عامل ًا
حمدث ًا تقي ًا صاحل ًا فسكن ،فيها مدة من الزمن مستجري ًا بجوار سيده ومواله أيب عبد
اهلل احلسني .

وكان يف كربالء رجل ذو إرادة قوية ومن أهل اخلري ،وكان حمب ًا ألهل البيت،
وهو الذي بنى اجلامع املعروف يف الروضة املرشفة احلائرية باجتاه الرضيح الرشيف،
وعمر مزار الشهداء السعداء رضوان اهلل عليهم(((.

ويشري السيد العاميل يف أعيانه إىل هذا املوضوع فيقول( :إن السيد حممد مهدي
الشهرستاين قام بإصالحات كثرية يف احلرضة احلسينية ،والصحن احلسيني مستفيد ًا
من املال الذي كان يرده من أمالك جده األعىل املوقوفة عىل تعمري العتبات).
ومن مجلة اإلصالحات هذه ْ
إلاقه اجلامع الكبري الذي كان يقع خلف الروضة
احلسينية بـ (شامهلا) بالروضة وبناء جامع أخر بدالً عنه خارج الروضة يف الصحن

الرشيف يف اجلهة الرشقية قرب مدخل باب الصايف ،وملا كان السيد الشهرستاين

الكبري – رمحه اهلل – سبق له أن وضع خمططات مع زميله صاحب الرياض الذي

كان له الفضل األكرب بجمع الفنيني لغرض وضع تصاميم جديدة لتوسيع احلرم
الرشيف من جهاته االربع ،وانتهى به املطاف إىل توسيع احلرم من اجلهة اجلنوبية،
والرشقية ،والشاملية ،وبقي عليه أن يبدأ باصالحاته يف اجلهة الغربية من احلرم،
وكان عازم ًا عىل ادماج مزار السيد إبراهيم املجاب الذي كان واقع ًا يف الزاوية
الشاملية الغربية من الصحن الرشيف ،واملحاذي للرواق الغريب ،وإزالة احلواجز

بغية توسيع احلائر الرشيف من جهاته االربع ،ولكن االجل مل يمهله إذ تويف يف
 .1الدر املنثور ،للسيد الرباقي (خمطوط).
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التاسع من شهر صفر سنة (1216هـ) ،واوىص زميله السيد الطباطبائي بالقيام
هبذا العمل بدالً عنه ،والذي قام بإحلاق مزار السيد إبراهيم املجاب بالرواق الغريب
من جهة الشامل ،وإدماجه باحلائر الرشيف وإزالة مجيع القواطع واحلواجز ،وأصبح
احلائر احلسيني كام هو عليه اليوم(((.

وأورد السيد العاميل يف أعيانه عند ذكر ترمجة السيد حممد الشهرستاين ما نصه:

(كان له يد يف مد املاء من هنر الفرات إىل مدينة النجف) كام ذكره تلميذه السيد
حسن الزنوزي يف كتابه (رياض اجلنة)((( بقوله( :يف هذه السنة أرسل آصف

الدولة بن شجاع الدولة بن منصور عيل خان اهلندي املسكن النيسابوري األصل
سلطان لكناهور مبلغ ًا قدره سبعة لكوك – ربية – إىل قدوة العلامء األعالم سيد
السادات الكرام آية اهلل السيد املريزا حممد مهدي املوسوي الشهرستاين املجاور
باحلاير وباقرتاح من السيد املذكور ،ورغبة منه حفر هنر ًا عريض ًا من الشاطئ الواقع
جنب املسيب إىل ارض النجف ،وقد تم تنفيذ هذه الصدقة اجلارية السارية يف سنة

(1213هـ).

هذا ولكن الشايع املعروف كام يذكره معظم املؤرخني :هو أن العالمة السيد
عيل الكبري احلسيني سافر إىل اهلند ،وحرض (آصف الدولة) عىل إرسال هذا املال
حلفر هذا النهر املعروف بـ(هنر اهلندية) حتى اآلن(((.
.1عن كراس ملحق بكتاب اعيان الشيعة :ج:4ص ،6للسيد حمسن العاميل.

[ ]2املصدر نفسة ،ج:11ص  ،323ومنه نسخة من ثامنية جملدات يف مكتبة ملك يف طهران.

 .3راجع تفاصيل هذا النهر يف السلسة الثانية ،ص ،27-26وكذلك يستدرك سنة (1259هـ) التي وردت
نتيجة سهو مطبعي والصحيح هو 1213هـــ ،وهبذا الصدد نشري إىل أن العالمة السيد حممد مهدي
الشهرستاين الذي ابتاع أطيان ًا وعقارات يف كربالء منذ سنة (1188هـ) وعندما استقر مع أهله وإخوانه
وأوالده يف هذه املدينة املقدسة ،كام ابتاع ضمن ما ابتاعه أرض زراعية واقعة بالقرب من مرقد احلر=
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وورد ذكر هذه التعمريات أيض ًا يف مقال نرشته جملة (العرفان)((( حتت عنوان:
(كيف وسع حرم االمام سيد الشهداء  بكربالء):

كان للسالطني واخللفاء العثامنيني نفوذ عظيم يف العتبات املقدسة يف االزمان
الغابرة ،ومن اجل ذلك كان املفتي العثامين يقيم الصالة يف املسجد املجاور للحرم
من اجلهة الشاملية ،والتي ال يفصلها عن احلرم سوى جدار واحد ويتوسطه باب
صغري كان مغلق ًا عىل الدوام ،وملا كان احلرم املطهر ضيق ًا ،يالقي الزوار من جرائه
املتاعب واملصاعب دخوالً وخروج ًا خاصة أيام الزيارات ،لذلك اخذ املرحوم
العالمة السيد حممد مهدي الشهرستاين الذي كان يعد من علامء كربالء البارزين
ومن مراجع التقليد العام واخلاص أخذ يفكر يف كيفية توسيع احلرم املطهر بإحلاق
هذا املسجد به ،فاستقدم عدد ًا من رجال اهلندسة املعامرية ،والشخصيات البارزة
أصحاب النفوذ يف مدينة كربالء ،واستشارهم يف األمر ،وقد اتفقت كلمتهم
عىل لزوم ازالة هذا اجلدار الفاصل بني احلرم واملسجد دون ضجيج وضوضاء،
ويف رسية تامة،ال يعلم هبا احد،فبذل العالمة الشهرستاين واياهم جهود ًا جبارة
بإعداد مجيع وسائل اهلدم ومتطلبات البناء منها مثالً :أحجار القاشاين املشاهبة متام ًا
ألحجار القاشاين املنصوبة يف جدران احلرم املطهر ،وبعد إعداد مجيع هذه اللوازم
يف اخلفاء راحوا ينتهزون الفرص املناسبة لتنفيذ هذا املرشوع.
ويف أثناء هذه الفكرة حدث نزاع بني سكان حيني من أحياء مدينة كربالء أسفر
عن قتال بينهم ،لكنه مل يعلم هل ان هذا النزاع كان واقعي ًا أم مصطنع ًا إذ كلام كان
= الرياحي وتعرف بـ (الكرطة والكاملية) ،وهي التي تسقى من اجلدول املعروف اليوم بـ(الرشدية) الذي
حفره العالمة السيد حممد مهدي إلرواء وسقي تلك األرايض الزراعية ثم ايصال املاء إىل مرقد احلر الشهيد
الرياحي.
[ ]1املجلد  ،52ذو احلجة (1384هـ).
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حيدث بني سكان هذه املدينة نزاع او قتال كان يضطر سادن الروضة املطهرة إىل
غلق أبواب احلرم والصحن املطهر ،وعدم فتحها إال بعد هدوء احلالة ،واستتباب
األمن ،ومرور عدة أيام عىل وقف القتال ،وإهناء النزاع ،ويف هذا النزاع أغلق
السادة أبواب احلرم والصحن احلسيني حاالً ،ورشع العامل الذين كانوا قد أعدوا
من قبل هلدم اجلدار الفاصل بني احلرم احلسيني واملسجد ،ثم أحلقوا املسجد باحلرم
بعد إزالة اجلدار ،وبنوا عىل طريف اجلدار املهدم أحجار القاشاين التي نصبوها بدقة
هندسية ممتازة ،وملا فتحت ابواب احلرم بعد أيام وجد املسلمون من السنة أنفسهم
أمام األمر الواقع بإحلاق مسجدهم باحلرم املطهر.
وكانت ظواهر احلال ال تدل عىل اشتغال يد معينة يف هذا االمر كام مل ينبس احد
ببنت شفة عنه ،ومل جتد شكاوى هؤالء ،وتدابريهم ،ومساعيهم لدى السلطات
احلاكمة يف كربالء أي نفع مما اضطرهم إىل مراجعة الباب العايل يف إسطنبول ،واخلليفة
العثامين الذي أوفد هيئة تفتيش إىل كربالء للتحقيق ومعرفة احلقيقة ،وكان املهندسون
واملعامريون من اإليرانيني املتضلعني يف فن اهلندسة املعامرية الذين أبدوا أقىص حدود
املهرة يف إزاحة اجلدار وإحلاق املسجد باحلرم املطهر ،ونصب أحجار القاشاين عىل

نحو تعذر معه عىل اعضاء هيئة التفتيش أن يقفوا عىل أثر للهدم والبناء اجلديد عندما
رفعوا بعض احجار القاشاين عن اماكنها ،ووجدوا أن مجيع األحجار كأهنا مبنية
ومنصوبة منذ القدم واجلدران ملساء كأهنا مل حيدث فيها أي تبديل أو تغيري وليس

فيها أي أثر يستدل منه عىل صحة الشكوى ،وازاء ذلك كله أصدرت اهليئة قرارها
برد الشكوى وبارحت كربالء عائده اىل اسطنبول ،ومنذ ذلك اليوم أصبح املسجد
جزء ًا من احلرم حيث اتسعت به ساحة احلرم نفسه ،وزال ما كان يقاسيه الزوار

(((

 .1أول من اختذ هذا املسجد مصىل له هو مفتي كربالء أيام العثامنيني السيد عبد اهلل السويدي الذي أشغل هذا
املنصب سنة (1140هـ) كام مر ذكره آنف ًا.
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الوافدون عىل احلرم املطهر من ضيق ،وصعوبة ،وعناء من أجل الوصول إىل
الرضيح ،وتقبيله ،والتربك به(((.

أجل هذه هي إحدى املآثر الكريمة للعالمة املريزا حممد مهدي الشهرستاين،

والتي ستبقى خالدة تعطر ذكره وختلد اسمه ،وكان العالمة الشهرستاين((( من
 .1أنظر جملة العرفان ،جملد  52املؤرخ يف شهر ذي احلجة عام (1384هـ) واملقال املنشور فيها مرتجم عن جملة
(ماه نو) الفارسية التي صدرت يف طهران بعددها السابع يف  17كانون الثاين عام (1962هـ) بعنوان (زاوية
من تاريخ اإلسالم) كيف وسع حرم احلسني نق ً
ال عن جمموعة كتاب خمطوط باسم (دعوة دار اإلسالم
يف معجزات األئمة األطهار) مؤلفه هو أحد كبار العلامء وجمتهدي األصوليني العظام الذي كان يقيم يف
كربالء املرحوم السيد هادي بن السيد عيل بن السيد حممد اخلراساين احلائري اهلروي املولود يف كربالء
عام 1297هـ واملتوىف فيها سنة 1368هـ ،وكان من مراجع العلامء والتقليد البارزين وقد مجع من املنقول
واملعقول والدين والعلم والتأريخ والعلوم الرياضية وغريها ،وكان متصف ًا بالزهد والتقوى وله أكثر من
عرشين مصنف ًا طبع منها يف بغداد اثنان والبقية ال زالت خمطوطة كام كان يملك مكتبة عامرة باملخطوطات
القيمة والعقب منه يف ولده السيد عيل الذي سكن يف لندن ويعد من كبار العلامء األصوليني يف جامع
الشيعة يف لندن ويقوم بالوعظ واإلرشاد والتدريس.
 .2ومن املناسب هنا أن نعطي للقارئ الكريم ترمجة عن السيد الشهرستاين فنقول:

هو العامل الرباين العالمة السيد مرزا حممد مهدي بن السيد مرزا أيب القاسم املوسوي الشهرستاين املولود يف
أصفهان عام (1130هـ) واملتوىف يف كربالء عام (1216هـ) استوطن كربالء ودرس لدى العالمة الكبري آغا
باقر الطباطبائي وأصبح من كبار العلامء املقلدين ،واستملك يف كربالء منذ عام (1188هـ) وهو عام استيطانه
فيها العقارات والدور التي ال تزال بيد أحفاده حتى اليوم ،وتقع يف باب السدرة من اجلهة الشاملية من الصحن
احلسيني وله اكثر من ثامنية مصنفات يف التفسريو الفقه وغريمها وال يزال أفراد هذه االرسة العريقة العلمية
املحافظة يعيشون يف كربالء منذ أوائل القرن الثاين عرش اهلجري وأشهر علامء هذا البيت العالمة السيد حممد
حسني الشهري بـ( أغا بزرك) نجل العالمة السيد حممد مهدي الشهرستاين واحد األعالم الذين قاموا بدور
مهم يف واقعة (املناخور) يف كربالء عام ( 1241هـ 1244 -هـ) ،تويف بمرض الطاعون سنة (1247هـ)
ودفن يف املقربة التي شيدها املرحوم السيد املرتجم له يف الرواق اجلنويب خلف رضيح الشهداء ونبغ من هذا
البيت األديب والكاتب الصحفي السيد صالح الشهرستاين رئيس حترير جملة املرشد البغدادية سابق ًا وهو اليوم
نزيل (طهران) وشقيقه الوجيه الفاضل احلاج السيد خليل الشهرستاين وكان والدمها املرحوم احلاج السيد
إبراهيم الشهرستاين املتوىف يف  25شعبان سنة (1367هـ) من وجهاء وأعيان كربالء وكانت له عامدة هذا =
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جهابذة علامء عرصه ،وال زال بيته العامر وأرسته اجلليلة وأحفاده االماجد من نخبة
الفضالء والعيان ،وبرز منهم علامء فطاحل قدموا للرشيعة اإلسالمية وللمجتمع

خدمات جىل ال متحى آثارها بمرور األزمان.

= البيت وهو نجل السيد مرزا صالح املتوىف سنة (1309هـ) بن السيد مغزى حممد حسني بن املرتجم له العالمة
السيد حممد مهدي الكبري بن أيب القاسم بن املرزا روح اهلل من علامء أصفهان األجالء عىل عهد الشاه حسني
الصفوي بن جالل الدين احلسن بن املرزا رفيع الدين حممد الصدر بن جالل الدين حممد أيب الفتوح املشهور
بـ(أمري نظام) شقيق االمري فضل ومنهم التاجر املعروف السيد صادق الشهرستاين واألستاذ الوجيه السيد
رسول السيد حممود الشهرستاين مدير مدرسة املخيم االبتدائية والطبيب املعروف الدكتور السيد موسى حفيد
املرحوم السيد مرزا صالح الشهرستاين والسيد فؤاد السيد خليل وأبناء عمومتهم وهم عدد غري قليل بني
أساتذة وجتار وكسبة .ومما أشار إىل هذا البيت مؤلف كتاب (اللمعة التأرخيية يف بيوتات كربالء والغارضية)
املخطوط للمرحوم الشيخ حممد عيل القصري احلائري الذي يقول:
(من بني عبد اهلل احلائري يف كربالء وهم من بيوت العلم التي سكنت يف احلائر ثم انتقلت إىل بلدة شهرستان
احدى ضواحي بمدينة أصفهان هو بيت العالمة السيد مرزا مهدي املوسوي الشهرستاين املتوىف يف احلائر
احلسيني سنة (1216هـ) واملدفون باحلسينية الرشيفة وابنه الكامل العامل السيد حممد حسني الشهرستاين ولكن
هذا البيت قد هاجر عىل عهد عامله الكبري السيد حممد مهدي املار ذكره من بلدة شهرستان إىل حائر كربالء.

ومن كتابنا املعارصين الذي كتب عن أرسة آل الشهرستاين هو األستاذ السيد صادق آل طعمة يف كتابه
(احلركة الدبية املعارصة يف كربالء ) يف موضوع (دواوين كربالء) يقول يف الصفحة (خ – د) ما يأيت:
(ديوان السادة األجالء آل الشهرستاين ويرجع تأريخ هذا الديوان إىل عهد املرحوم الورع التقي سيد
املجتهدين أية اهلل العظمى السيد حممد مهدي الشهرستاين يلتقون مع آل زهري يف نسبهم املتصل بإبراهيم
املرتىض األصغر بن اإلمام موسى بن جعفر وهم كربالئيون عريقون هاجروا من كربالء اىل إيران عىل
عهد فضل اهلل يف عهد الصفويني يف القرن العارش اهلجري وأقاموا يف أصفهان وفيها ولد السيد حممد مهدي
من أحفاد السيد فضل اهلل عام (1130هـ) ونزح قي أيام شبابه إىل كربالء موطن أبائه وأجداده القدماء وتتلمذ
عىل كبار مراجع الدين الذين كانت متوج هبم كربالء يومئذ وأصبح من أعاظم العلامء وصاحب نفوذ روحي
واسع تويف عام 1216هـ وكانت له اليد الطوىل يف تطوير وتوسيع الروضة احلسينية املقدسة وبيته يف كربالء
بيت علم ورشف وآدب وما زال ديوان آل الشهرستاين مفتوح ًا وهو جممع الفضالء والوجهاء وذلك برئاسة
الوجيه احلاج السيد خليل نجل املرحوم السيد إبراهيم الشهرستاين (أحد العاملني يف ثورة العرشين) ابن العامل
الكبري السيد مرزه صالح بن أية اهلل السيد حممد حسني بن السيد حممد مهدي املذكور.
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ان هذا املسجد الذي أحلق بحرم احلسني  هو كام ذكرناه سابق ًا من منشآت

عهد سالطني (آل بويه) يف أواســط القرن الرابع اهلجري وكان داخـ ً
ا ضمن

احلرم الرشيف من الناحية الشاملية ومل يكن يفصلهام يومئذ قاطع وكان يتوسطه
منرب خيطب عليه باسم اخلليفة العبايس عند صالة اجلمعة ولكن عندما زار األمري

(دبيس بن مزيد األسدي) حائر احلسني يف سنة (513هـ) أمر برفع هذا املنرب من
املسجد املذكور بحجة عدم رضورة اخلطابة وعدم وجود أي مناسبة لذكر اخلليفة
العبايس يف حرم احلسني  ولكن عىل عهد اجلالئريني اقتضت الرضورة الفنية
اهلندسية بناء هذا القاطع.

جثمان األغا حممد باشا القاجاري يف كربالء:

أغتيل األغا حممد شاه القاجاري مؤسس الدولة القاجارية يف إيران يف شهر

ادى الثانية من سنة (1212هـــ) ،ومحل جثامنه عيل خان قاجار مع ألفني من
ُج ٰ
الفرسان ،والفي مثقال من الفوالذ املسكوك من قصبة الشاه عبد العظيم الواقعة يف

ضواحي طهران ليدفنه يف النجف األرشف ،وقد تكلل نعشه باملجوهرات ،وكان

تشييعه منظ ًام حسب الرتتيب األيت:

كان يسري يف اجلانب األيمن (للتخت روان)((( مال مصطفى قمشه ئي ،ويف

اجلانب األيرس منه مريزا موسى نجم بايش ،وخلفهام اثنان من قارئي القرآن
الكريم ،وكان يليهم بفاصل مسافة عرشين قدم ًا حممد عيل خان (قوانلرى قاجار)
 .1نعش كبري احلجم طوله مرتان وعرضه ثالثة اقدام يساوي ارتفاعه وله مقابض ضخمه يوضع داخله
التابوت االعتيادي وحيمل عىل االكتف وهو خاص بالشخصيات العظيمة من العلامء وهو مصطلح فاريس
يطلق عىل هذا التابوت الكبري ويستعمل هذا االصطالح يف اللغة العربية الدارجة يف العراق.
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الرسدار األعظم ،وسائر األمراء ،وبنفس املسافة يسري خلفهم عاملان ،ووراءهم
بمسافة مخسامئة قدم ألف شخص ،ويف ضمنهم سقاء ،وطباخ ،وطبيب ،وجراح.

ادى األوىل سنة (1212هـ) حترك هذا
ويف السادس والعرشين من شهر ُج ٰ

املوكب املشيع حام ً
ال معه عرشة آالف تومان ،وصدر إيعاز إىل حكام الواليات التي

يمر هبا املوكب أن خيرجوا الستقباله من املؤذنني والقراء ،واألعالم بنياح وعويل،
ويف كرمنشاه خرج مصطفى قليخان وزير شاه سليامن مع العلامء ،والفضالء،
ومشايخ اإلسالم ،ومن مجلة العلامء كان الفاضل العثامين جمتهد الزمان حرب امللة أقا

حممد عيل ،وكل واحد منهم قد أقام الفاحتة عىل روحه.

واستعد سليامن باشا–وايل بغداد -الستقبال اجلثامن ،واستضافة مرافقيه

ادى الثانية خرج سليامن
عىل أكمل و احسن وجه ،ويف الرابع عرش من شهر ُج ٰ
باشا مع مائتي فارس وبرفقته يوسف آغا ،ومصطفى آغا الستقبال اجلثامن يف
صحراء (باي طاق) ،ورافقوا املوكب من هناك ،وترشفوا بزيارة (رس من رأى)،

ثم عادوا إىل الكاظمية وزاروا روضة اإلمامني اهلاممني الكاظمني عليهام السالم،
ويف اليوم الثاين طافوا باجلثامن يف الروضة املطهرة ،وكان يشارك يف محل اجلثامن

سليامن آغا ،ولطف اهلل أفندي ،واجللبي ،والسادن ،ومجيع خدمة اجلوادين ،وبعد
أداء مراسيم الزيارة وضعوا اجلثامن يف الرواق بني الرتتيل والتسبيح ،ويف صبيحة
ادى الثانية سنة (1212هـ) محل النعش من الكاظمية ،وسار
السادس عرش من ُج ٰ

خلفه الشيوخ ،واملوظفون ،وأعاظم بغداد ويف مقدمتهم الوايل سليامن باشا،

وكان يسري بجنب الرسدار األعظم حممد عيل خان القاجار ،قاصدين الترشف
بزيارة قرب سيد الشهداء االمــام احلسني بن عيل  يف كربالء ،وعىل مسافة

ثالثة فراسخ منها استقبل اجلثامن سيد مراد أمني بك حاكم كربالء ،ونقيب
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األرشاف السيد مرتىض آل الــدراج ،وخدمة الروضتني ،وقد خرجوا برايات

سود يتقدمهم قارئوا القرآن الكريم ،ويتبعهم العلامء األعالم ،وفقهاء االسالم،

وأصحاب الفتيا ،ويف طليعتهم السيد أغا عيل الطباطبائي–صاحب الرياض–
ومريزا حممد مهدي الشهرستاين اللذان كانا كالفرقدين يف العلم واحللم والتقى،

وبعد أداء مراسيم الزيارة والطواف باجلثامن حول قرب سيدنا العباس
أوالً ثم قرب اإلمام احلسني  ثاني ًا وضعوا جثامن الشاه القاجاري يف الرواق

(((

الثاين من احلرم الرشيف ،واحتفى بالنعش مجوع السدنة ،وخدام احلرمني ،ولسان

حاهلم يرتنم بقول الشاعر يف وصف أهل البيت :

فأيـــــن يبلـــغ أمثالـــــي بمدحهـــم

وحيـــث كان لــه اخللــــق مادحهــم

وبعد انتهاء مراسيم العزاء والطواف بالنعش ثانية يف الروضتني املطهرتني

ادى الثانية
توجه املوكب إىل النجف األرشف ويف يوم الثامن والعرشين من شهر ُج ٰ
سنة (1212هـ) خرجت مجوع النجفيني ،وكان يف مقدمتهم سادن الروضة املطهرة
املال حممود الكليدار مع سائر اخلدمة واملجاورين والزائرين لالستقبال حتى (بئر

قنرب) خارج املدينة ،ويف اليوم التايل وبعد أداء مراسيم الزيارة دفن اجلثامن يف اليوم
األول من شهر رجب يف املسجد الواقع خلف موضع الرأس الرشيف ،وقد بذلت

للخدمة العطاءات املستمرة ،واهديت القناديل الذهبية والفضية جلميع العتبات

واملشاهد املقدسة يف العراق ،وبالغ الوفد املرافق بالكرم والعطاء عىل فقراء املشاهد

املقدسة ،ومن ثم توجه الوفد إىل كربالء ،ومكث فيها حتى اليوم الثالث من شهر
شعبان من العام نفسه ،وبعد ذلك قفل راجع ًا إىل وطنه إيران (((.
 .1الن باب سور املدينة كان امام مرقد االمام العباس 
 .2جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار اخلطية.
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وجاء يف ناسخ التواريخ((( يف ذيل ترمجة أغا حممد خان خواجة القاجاري( :قد
أمر يف سنة (1204هـ) بعد ان استقر يف طهران وبعد رجوعه من حصار شرياز
بصنع رضيح من الفوالذ إىل مشهد أسد اهلل الغالب عيل بن ايب طالب ،
وكذلك يف عام (1206هـ) اصدر ارادته اىل حاكم كاشان عبد الرزاق خان الذي
كان مشتهر ًا بالديانة واالمانة الستحضار املهندسني ،واملعامريني ،واالساتذة يف فن
الصياغة للذهاب اىل مشهد سيد الشهداء عليه التحية والثناء يف كربالء ،واحرضهم
فعالً ،وشيد من جديد قبة عالية مغطاة بالذهب من صنع احلاج سليامن صباحي
الكاشاين الذي نظم هبذه املناسبة وارخ تاريخ التشييد بقوله( :در كنبد حسني بن
عيل زيب يافت زر) سنة (1206هـ).
ثم ذكر مؤلف (ناسخ التواريخ) يف ص 49جملد القاجارية أنه يف سنة (1212هـ)
تويف االغا حممد خان القاجاري((( ،ومحل جثامنه بامرة حممد عيل خان القاجار مع
()2000من الفرسان ،واعطى فرمان ًا إىل كل من مريزا موسى منجم بايش ،ومال
مصطفى أن حيمال جثامن الشاه الشهيد إىل كربالء فالنجف االرشف ليدفن فيها.
وإبراهيم خان عز الدين كان مالزم ًا للجثامن مع العلامء وحفاظ القرآن الكريم،
ادى االوىل سنة (1212هـ) غادر هذا املوكب
ويف يوم الرابع والعرشين من ُج ٰ
احلافل طهران ،وخرج سليامن باشا وايل بغداد الستقبال اجلنازة عند وصوهلا،
وواكب املوكب حتى النجف األرشف حيث غيبوا جثامن الشاه الشهيد يف تراب
املشهد بالنجف ،وقد ختلف عدد من حفاظ القرآن املجيد ليالزموا القرب.
 .1لسان امللك سبهر ،ناسخ التواريخ :مج القاجاريني :ص.3

 .2بعد وفاة كريم خان الزند استوىل الشاه آغا حممد ابن حممد حسن خان عىل زمام السلطة يف إيران يف سنة
(1779م) يف مازندران ،ثم اخذ طهران عاصمة مللكه ،وقد قتل اغا حممد وعمره  63سنة ،ودام حكمه
زهاء  20سنة ،وجلس بعده عىل العرش القاجاري ابن اخيه فتح عيل شاه ،ومن بعده حممد شاه القاجاري
الذي تويف سنة ( 1848م) املصادف لعام ( 1254هـ) ،فتسلم عرش إيران نارص الدين شاه.
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مريات آصف الدولة وبناء سور كربالء
روى أهل السري :انه عندما فتح العالمة الكبري االغا حممد باقر بن اكمل

البهبهاين يف كربالء مدرسة االصول واالجتهاد ،وعمل عىل ابطال القياس ،وفضح
مدرسة العقليني االخباريني.

اصبحت هذه املدرسة حمور ًا للحركة العلمية ،ومنتجع ًا الرباب العقيدة من

رواد الفكر ،واجتمع فيها نخبة ممتازة من اكابر العلامء يف الفتوى واالجتهاد،
وكان من بني تالمذته األوائل السيد دندار عيل النقوي((( الذي نال قسط ًا وافر ًا
من العلوم العقلية النقلية ،ثم سافر إىل مسقط رأسه (نصري آباد) من مدن اهلند،
وهناك قام بالوظائف الشـرعية فذاع صيته ،وملا وصلت اخباره إىل الوزير حسن

رضا خان استدعاه لالقامة بجواره يف مدينة لكنهو عاصمة مملكة (أوده) التي هي
من مقاطعات اهلند ،فسافر إليها السيد دندار عيل النقوي واستوطنها.

وملا كان من العلامء القائلني بجواز اقامة صالة اجلمعة ،واقام فيها أول صالة

للجمعة يف اليوم الثالث عرش من شهر رجب املصادف ليوم ميالد االمام عيل .
 .1السيد دندار عيل بن حممد معني النقوي النصري آبادي ولد عام ( 1160هـ) ،ونشأ بني ظهراين قومه ،ومل
يكن بينهم أثر للعلم واملعرفة فتاقت نفسه إىل طلب العلم ،فقرأ يف (سنديله) عىل املوىل حيدر اهلل السندي
فحاز عىل قسط من العلوم ،ثم سافر الكامل دراسته إىل كربالء ودرس عىل العالمة البهبهاين ،وتوثقت
صالته بالعلامء األعالم باحلاير أمثال :السيد عيل الصغري الشهري بصاحب الرياض ،وابن خالته العالمة
السيد عيل الكبري احلسيني ،ثم حرض جملس درس السيد مهدي هداية اهلل اخلراساين الذي كتب له إجازة
طيبة ،ويف سنة (1200هـ) رجع إىل مسقط رأسه ،وهناك تقلد مصدر الصدارة ،وله عدد تآليف مهمة مل
تظهر للنور بعد ،ينظر :آغا بزرك الطهراين ،اعالم الشيعة الكرام الربرة :ص.521
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ثم اقامها يف اليوم السابع و العرشين منه املصادف ليوم مبعث الرسول
األعظم حممد ،وحرضها امللك آصــف الدولة النواب هبــادر حييى خان
بن شجاع الدولة بن صفندر جنك من أحفاد سعادت مند خان برهان امللك
الــذي هو من اعاظم دولــة حممد شاهي ،وكــان آصــف الــدولــة يومئذ ملك ًا
عىل مملكة (أودة) ،وما ان انتهى السيد دنــدار عيل من صالته حتى استدعاه
امللك ليقيم بجواره بعد أن اكرمه ،وعظمه ،وأنعم عليه باخللع واهلدايا ،ثم
قلده مقام الصدارة ،وكان السيد دندار عيل قد اتم بعض تصانيفه ،وكان يود
ارساهلا إىل كربالء ليعرضها عىل أستاذه العالمة البهبهاين لتقريضها ،فجال بخاطره
أن يرسل تلك املصنفات إىل زميله يف الدراسة السيد مري عيل الكبري احلسيني ليقوم
بدوره بعرضها عىل خاله األغا البهبهاين ،فجاءت هذه الرسالة وتلك املصنفات
ببوادر جديدة يف توثيق الصالت القديمة بني الزميلني ،فانتهز الفرصة السيد مري
عيل الكبري ودعا إبن خالته السيد عيل الصغري احلسيني الذي كان يعيش يومئذ
عىل كتابة األكفان يف كربالء ،أن يسافر معه إىل اهلند ،فاجابه السيد عيل الصغري
قائالً( :ارجو ان تاتيني اهلند قبل ان آتيها) ،فقال له( :إذن فاخلفني يف أهيل) ،ثم
سافر السيد مري عيل الكبري وحده إىل اهلند يف سنة (1204هـ) ،فتلقاه زميله السيد
دندار عيل بكل إجالل واحرتام ،وقدمه للنواب حييى خان (آصف الدولة)((( الذي
 .1هو آصف الدولة هبادر حييى خان من أحفاد سعادة مند خان برهان امللك الذي هو من أعاظم أمراء حممد
شاهي ،وجاء يف تأريخ النادري أيض ًا جممل من احواله مسطورا ،كان من اعاظم نيشابور ،وآصف الدولة
سواء يف الرئاسة أو ضبط اململكة وتنسيق األمور مل يكن كام ينبغي ،ولكنه كان حاكم زمانه يف السخاء
والكرم ،وكان قد بنى رباط ًا كبري ًا جلهة الزائرين وسكنة العتبات العاليات ،وكان دائ ًام غاص ًا بعدد كبري من
الزائرين من يوم ورودهم حتى يوم خروجهم يرصف هلم مقدار من املال كل عىل قدره ومرتبته ،ومن آثاره
اخلريية جلب املاء إىل أرض الغري الذي كان امنية السالطني العظام ،وقد عجزوا عن إقتحامه ،وقد شيد
قرب داره يف اهلند مسجد ًا ودار ًا إلقامة جمالس التعزية احلسينية ،وقد كلفه ذلك االموال الطائلة .ينظر:
بغية النبالء يف تاريخ كربالء :ص100؛ الشوشرتي ،عبد اللطيف ،حتفة العامل :ص348؛ اجلواهري ،عبد
العزيز ،اثار الشيعة االمامية :ج 4ترمجة آصف الدولة.
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اكرم وفادته ،ثم اقرتح عليه اجراء املاء إىل كربالء والنجف ،وبناء سور للمشهدين
الغروي واحلائري ،كام طلب منه بناء منازل ودور إليواء الزائرين ،واسكان بعض
االرس الفقرية من اهل العلم والسادة يف كربالء ،وعندما أجاب امللك مطاليب
السيد مري عيل الكبري ،وقدم له مبلغ ًا ( ُلك) روبية هندية وهي تساوي مائة ألف
روبية ،ثم خصص له مبالغ إضافية حلفر النهر املعروف اليوم بنهر اهلندية–شط

الكوفة–نسبة مللك اهلند ،إذ كانت النجف تعاين من مشكلة املاء كام كانت كربالء

تشكو من شحة املاء ،وتعتمد عىل اآلبار الشحيحة((( ،وملا عزم السيد مري عيل
الكبري الرجوع إىل وطنه العراق اجتمع لديه من عطايا ملك اهلند وهدايا امرائها

مال عظيم ،رأى أن يرسل اهلدايا والعطايا مع ولده السيد حممد يف سفينة خاصة،

وكانت السفن الشـراعية هي واسطة النقل الوحيدة يومئذ يف اخلليج العريب ما بني
كراجي والبرصة.

ويف أثناء الطريق صادف السيد حممد زوابع بحرية وطوفان ًا شديد ًا أدى بالسفينة

إىل الغرق بام فيها من النفوس والنفائس ،وكان قد ختلف السيد مري عيل الكبري عن

ولده يف اهلند ينتظر صدور االوامر امللكية بشأن وعوده الثالثة ،فلام بلغ منه مراده

سافر إىل البرصة يف سنة (1207هـ) ،وفيها اخرب بغرق ولده وغرق السفينة بام فيها
قىض عليه قبل ان يقيض ما عليه(((.
ومن فيها،فاصيب من يومه بمرض قلبي ٰ

ولكنه بارش فع ً
ال وقبل وفاته يف سنة (1208هـ) بحفر أسس جمرى هنر الفرات

– شط احللة – إىل فرعني :االول :جيري يف االجتاه املستقيم اليصال املاء اىل الكوفة،
والثاين :بدل جمراه من جنوب املسيب باجتاه هنر السلطان سليامن العثامين من موضع

 .1العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج:42ص.168
 .2العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج:42ص.168
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كان يعرف سابق ًا بـ(قرب عثامن أغا) ،وسمي بنهر احلسينية ،اما الفرع االول فكان
يعرف سابق ًا بنهر(اآلصفي) النتسابه مللك اهلند آصف الدولة ،ثم غلب عليه اخري ًا
اسم (اهلندية) غري أن احلفر يف أول االمر مل يكن عريض ًا حلد مائة ذراع ،وانام توسع

عرضه من جراء انسياب املاء فيه من اطرافه بمرور الزمن ،ومما يؤيد قولنا هذا ما
ذكره الرحالة الفاريس مريزا أبو طالب خان يف رحلته مسرية طالبي عندما أراد أن
يقيس عرض شط اهلندية قال :هو عىل غرار هنر احلسينية(((.

وملا تويف العالمة السيد عيل الكبري قبل امتام مشاريعه أوىص اىل ابن خالته السيد

عيل الصغري الذي اشتهر فيام بعد باسم صاحب الرياض ليخلفه يف انجاز املشاريع
الثالثة:

املرشوع االول :السور.

املرشوع الثاين :الدور.

املرشوع الثالث :النهر(((.
فجاءت وفاته بعد وفاة خاله العالمة أغا باقر بعام واحد ،فلذا مل يشتهر اسمه،

واشتهر اسم ابن خالته السيد عيل الصغري الذي قام من بعده بتنفيذ املشاريع الثالثة

حسب ما أوىص به((( ،وجاء يف مقال لألستاذ (حمبوبة) يف ذكر هذا النهر ،قال :ملا
وفق اهلل لزيارة مراقد األئمة األطهار يف العراق الرجل العظيم آصف الدولة الوزير

األعظم مللك اهلند يومئذ وهو جدا قبال الدولة الذي قطن الكاظمية وكربالء مدة،
[ ]1رحلة ايب طالب :ص .275-274
 .2بحوث يف جملة املرشد البغداديه (1929م) ،هبة الدين احلسيني :مج :4ج :5ص.302
 .3العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج:42ص.168
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وهو الذي سور النجف ،وأمر بحفر النهر املذكور ،وكان املرشف عليه العالمة
صاحب الرياض ،ولكن العالمة السيد هبة الدين احلسيني عقب عىل قول

األستاذ حمبوبة((( فقال( :الذي نعلمه هو ان آصف الدولة املذكور كان من ملوك
اهلند املشهورين بالعظمة والنفوذ ،وانه مل يترشف بزيارة أئمة العراق ومشاهدها

املرشفة)((( ،ثم اخذ يرسد حكاية جده السيد عيل الكبري مع آصف الدولة ،ومن
 .1األستاذ جعفر حمبوبة مؤلف كتاب (مايض النجف وحارضها) كان قد نرش بحوث ًا هبذا الصدد يف جملة
(املرشد البغدادية) عام 1929م ،مج :5ج :4ص.303
 .2هو العالمة السيد مري عيل الكبري بن منصور بن حممد أبو املعايل بن امحد الكازروين األصل احلائري املولد
واملسكن واملدفن من ساللة زيد الشهيد بن االمام السجاد زين العابدين عيل بن احلسني  تويف املرتجم
يف كربالء سنة (1208هـ) ،ودفن عند أبيه السيد منصور يف الصحن الرشيف ما بني منارة العبد و الرواق.
سكنت كربالء هذه االرسه العلويه يف أوائل القرن احلادي عرش اهلجري ،وانترش أبناؤها يف بالد العرب
والعجم ،وتفرعت منها عوائل كثرية ،وكانوا يعرفون بآل (السيد عيل الكبري) الذي كان من جهابذة عرصه
تلمذ عىل يد خاله األغا باقر املؤسس الوحيد ملدرسة األصول ،وعىل الشيخ يوسف البحراين–زعيم الفرقة
األخباريه يف كربالء–ونبغ من هذه األرسة رهط من العلامء واملحدثني ،ومنهم :املحقق الكبري املغفور له
األستاذ السيد هبة الدين –حممد عيل– احلسيني الشهري بالشهر ستاين نسبة إىل مصاهرته آل املريزا مهدي
الشهرستاين الكبري املوسوي ،والسيد هبة الدين عامل جليل وشاعر مبدع تقلد وزارة املعارف يف أيلول
سنة (1921م) ،وله مواقف مشهورة يف العهد العثامين ،ويف ثورة العرشين الكربى يف كربالء هو أحد
رجاالهتا البارزين ،وتقلد عدة مناصب يف العهد امللكي يف العراق ،وله عدة تصانيف يف خمتلف الفروع
وأصدر جملتي العلم واملرشد البغدادية ،وأسس مكتبة اجلوادين يف الكاظمية ،وعندما وافاه األجل يف
سنة (1966م) دفن فيها وال يزال افراد هذه األرسة يف كربالء والكاظمية ،ومنهم :األستاذ السيد جواد،
واملهندس السيد عباس ،وشميس أبناء املرحوم السيد حممد عيل هبة الدين.

وبني يدي كتاب خمطوط عن بيوتات كربالء ملؤلفه املرحوم الشيخ حممد عيل القصري احلائري اسامه (اللمعة
التأرخيية يف بيوتات كربالء والغارضية) ألفه يف شهر رجب سنة (1333هـ) يف مدرسة الصدر يف كربالء،
واستنسخه عن نسخة املؤلف املخطوط واملحفوظه يف خزائنة املكتبة اجلعفرية مكتبة العامة يف كربالء (وقد
ذكر هذا الكتاب السيد صادق آل طعمة يف ص 202من كتابه (احلركة األدبية املعارصة يف كربالء) ،وعلق عليه
بقوله :وقد ذكر فيه الكثري من بيوتات كربالء العلوية العريقة ،وغري العلوية والعربية ،واألصيلة وغري العربية
التي هي القلة القليلة جد ًا مع بيان تأريخ هجرهتا ونزوحها إىل كربالء منذ أواسط القرن الثالث اهلجري=
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املؤرخني الذين ذكروا تفاصيل كري هذين النهرين صاحب كتاب (مسري طالبي)
مريزا أبو طالب خان الرحالة الفاريس((( الذي زار كربالء يف الرابع من ذي احلجة

سنة (1217هـ) قال( :تركت كربالء إىل النجف وأخذت طريق احللة فوصلت
النجف وشاهدت يف طريقي جدولني يقال لألول :النهر احلسيني أو احلسينية نسبة
إىل االمام احلسني ،وهو عىل بعد فراسخ من كربالء ،وثاين النهرين :يقال له
هنر اهلندية أو اآلصفي سمي هبذا االسم نسبة إىل حييى آصف الدولة اهلندي).
ومن ثنايا هذه الروايه يستفاد :إن مرشوع تبديل وتغيري هذين النهرين قد
استغرق وقت ًا طوي ً
ال نحو ما يقارب من عرش سنني من العمل املستمر املضني،
ومل يكل العالمة السيد عيل الصغري (صاحب الرياض) رغم انشغاله بالتأليف
والدرس ،وكان حريص ًا عىل تنفيذ املشاريع املوىص هبا ليل هنار.
وروى السيد العاميل يف اعيانه((( يف ذيل ترمجة السيد عيل الصغري ما نصه:
(عندما قام السيد عيل الصغري الطباطبائي بتنفيذ مشاريعه انفتحت عليه أبواب
اهلند وصارت الدراهم عنده كأكوام احلنطة ،ويقال ان املبالغ التي بعث هبا رساة
اهلند وأمراؤها من املتمولني إىل السيد عيل–صاحب الرياض–بلغت ثالثة عرش لك ًا

= حتى زمن حياته ،وال شك أن كربالء هي أكثر عروبة من غريها ،ولنا يف هذا الكتاب املخطوط وغريه من
احصائيات النفوس العامة سنة (1965م) ،واالحصائيات السابقة خري شاهد ودليل عىل هذا القول الذي هو
احلقيقة بعينها ،وهذا هو نص قول مؤلف كتاب (اللمعة التأرخيية) عن بيت السيد عيل الكبري.

وأما بيوتات العلم الشهرية التي سكنت مشهد سبط الرسول فهم بيت املري عيل الكبري املنتهي نسبه إىل
زيد الشهيد ابن االمام السجاد زين العابدين  ،ومنه اليوم السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني (املعروف
بالشهرستاين) ،وقد هاجر هذا البيت من أصفهان إىل كربالء عىل عهد العالمة الكبري السيد مري عيل احلسيني).
[ ]1اصل الرحله باللغة الفارسية ،وقد ترمجت اىل االنكليزية ،ثم نقلت اىل الفرنسية ،وقد نقلها الدكتور
مصطفى جواد اىل العربية ،ينظر :ما سريد عن رحلته :ص  193من هذا الكتاب.

 .2العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج  :42ص.46
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من الروبيات((( ،فاشرتى هبذه االموال دور ًا ألهل العلم والسادة من الكربالئيني،
وأوقفها عىل سكاهنا واهاليها جيال بعد جيل ،وال تزال بعض املوقوفات باقية اىل
يومنا هذا عدا ما بيع منها بمرور الزمن بسبب الفاقه((( ،وكذلك شيد يف كل من
كربالء والنجف رباط ًا فخ ًام إليواء زوار هذين املرقدين املطهرين.
ثم تربعت زوجة آصف الدولة لتشييد عامرة الئقة ملقام اإلمام زين العابدين يف

املخيم ،وكذلك بناء رباط فخم بالقرب منه إال أن البناء مل يتم بسبب وفاة آصف

الدولة ،وبينام كان السيد الطباطبائي مهت ًام بتسوير النجف االرشف قبيل غارة

الوهابيني ،يف حني كانت أسوار كربالء معرضة لغارات الوهابية سنة (1216هـ)،
وكان السيد صاحب الرياض قد تقدم إىل الشاه اإليراين األغا حممد خان القاجاري

قبل وفاته يطلب منه ارسال مجاعة من رجاله األشداء األقوياء ليجاوروا احلائر
احلسيني ويصونوه من عبث العابثني ،وملقاومة غزوات الوهابيني.

وكان الشاه اإليراين يرسل الذهب باستمرار من إيران منذ سنة (1206هـ)
الكساء القبة احلسينية ،وكان العمل مستمر ًا ،ولكن مل تكمل عملية التذهيب ألنه

تويف سنة (1212هـــ) ،فواصل ابن اخيه فتح عيل الشاه –الذي ارتقى العرش
اإليراين بعده–بأرسال الذهب من إيران المتام املرشوع حسب وصية عمه أغا حممد

شاه القاجاري له ،وقد علم بنبأ غزوة الوهابيني لكربالء سنة (1216هـ) ،فأجل

ارسال الكمية املتبقية من الذهب للقبة ،وملا بلغه طلب السيد عيل الطباطبائي–

 .1الروبية عملة هندية تساوي  75فلس ًا.
 .2يف وثيقة بيع ورشاء قديمة ،إن الدور التي كان قد شيدها وأوقفها العالمة صاحب الرياض بامل آصف
الدولة تقع يف الزقاق املعروف حالي ًا (بعقد السادة) الذي يوصل حملة باب بغداد جاجني ،وال زال يشغل
معظم دور هذا الزقاق الكثري من األرس العلوية من الروحانيني وخدمة الروضتني وجل دورها من
املوقوفات.
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صاحب الرياض -أآلنف الذكر الذي سبق أن تقدم به إىل عمه الراحل أغا حممد

خان القاجاري أمر رئيس حجاب ديوانه املدعو حممد عيل خان رئيس قبيلة البلوش
أن يأخذ أفراد قبيلته البالغ عددهم ألفي شخص ،وأن حيملوا معهم الكمية املتبقية

من الذهب املخصص الكساء القبة ،وأن يالزموا قرب االمام احلسني للمحافظة
عليه من أي عدوان.

وإىل ذلك أشار املسترشق األملاين نولد كه يف تأرخيه ص 65قال :إن خملد جمد

القاجارية (أغا حممد خان) يف حوايل هناية القرن الثامن عرش امليالدي جلب غطاء
الذهب للقبة ومنارة احلرم احلسيني ،ويف نيسان سنة (1802م) عند غياب الزوار
الذين ذهبوا إىل النجف قد دخل  1200من الوهابيني حتت قيادة الشيخ سعود إىل

كربالء ،وذبحوا ما يزيد عىل ثالثة آالف من املواطنني ،وهنبوا البيوت واألسواق،
وعملوا الكوارث وامللامت ،وال يزال بعض اثار هذا السور ماث ً
ال للعيان حتى يومنا
هذا(((.

وعندما تم بناء السور جعل فيه السيد عيل صاحب الرياض ستة ابواب للمدينة،

وعرف كل باب باسم خاص ،واستبدل أسامء األطراف بأسامء تلك األبواب – كام

هو اليوم – إذ كانت كربالء قبل سنة (1217هـ) حتتوي عىل ثالثة اطراف ،الطرف
االول منها :كان يعرف بمحلة آل فائز ،والطرف الثاين :بآل زحيك ،والطرف

الثالث :بآل عيسى نسبة إىل األقوام الذين كانوا يقطنون هذا الطرف(((.

 .1جمموعة املرحوم الشيخ حممد الفاريس–عميد قبيلة البلوش– وكان أستاذ التأريخ االسالمي واآلداب
الفارسية يف املدرسة اإليرانية يف كربالء (سابق ًا).
 .2ومما يؤيد قولنا يف تقسيم األطراف الثالثة يف كربالء قدي ًام نقتطف بعض الفقرات ممّا جاء يف كتاب (اللمعة
التأرخيية يف بيوتات كربالء والغارضية) املخطوط يف سنة (1333هـــ) ملؤلفه الشيخ حممد عيل القصري
احلائري وهذا نص قوله :أما القبيلة الثالثة العلوية التي سكنت كربالء يف تلك العصور الغابرة فهي آل =
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وبعد هذا التأريخ استبدلت أسامء هذه األطراف باملحالت الست اآلتية:

الطرف األول :عرف باسم باب النجف وأحيان ًا باسم باب طويريج ،وذلك
نسبة إىل الطريق الذي كان يسلكه املسافر إىل النجف االرشف ،سابق ًا وهو طريق
(طويريج – الكوفة – النجف) ،وذلك عرب هنر الفرات الذي يمر بالكوفة من
(طويريج – اهلندية) ،وموقع باب السور كان يف هناية سوق الصفارين حالي ًا.

الطرف الثاين :عرف بباب اخلان ،ودعي هبذا االسم لوجود ثالثة خانات كبرية
حماذية لباب السور الذي كان موقع الباب يف هناية شارع العلقمي حالي ًا.
الطرف الثالث :عرف بباب العلوة أو باب بغداد ،ودعي هبذا األسم لوجود
عالوي احلبوب واملخرضات يف هذا الطرف بكثرة ،وألنه يقع عىل طريق بغداد إذ
كان يمر باهليايب،وهو مدخل املدينة اليوم فمرقد اإلمام عون – فاملسيب– فبغداد(((،
وموقع باب السور كان يف هناية سوق النجارين الذي سمي اليوم بـ(شارع الوحدة
العربية).

الطرف الرابع :عرف بـ (اجلاجني) التي هي حمرفة عن كلمة الدكاكني التي
كانت تكثر يف هذا الطرف وأخري ًا سكنت هذا الطرف قبيلة السالملة العربية،
فعرف باسمهم (باب السالملة) ،وموقع باب السور كان يف هناية الزقاق املعروف
= عيسى التي كان فيها األديب النسابة الرشيف السيد حسني بن مساعد املخزومي الطوغاين من آل عيسى
احلسينيني من ساللة عيسى بن زيد الشهيد حفيد االمام عيل بن احلسني  كام سميت حمالت قصبة
كربالء بمحلة آل عيسى ،وحملة آل فائز ،وحملة آل زحيك لوجود الطوائف الثالث من بيوت العلويني
يف هذه األطراف ،وهم سادات هذا املشهد املقدس ،ولكن طائفة آل عيسى قد أنقرض أفرادها اليوم
(1333هـ) ،ومل تعرف منهم أحد ًا يف احلائر.
 .1ويف سنة (1922م) يف عهد مترصفية عبد العزيز القصاب أنشيئ طريق كربالء –خان العطييش– املسيب،
ولكن يف عام (1948م) ،وعىل عهد املتصـرف األستاذ عبد الرسول اخلاليص ،وضعت تصاميم الطريق
احلديث كربالء – مرقد االمام عون – املسيب.
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حتى اليوم بـ (زقاق الوزون) العشرية العربية املعروفة يف كربالء.

الطرف اخلامس :باب الطاق ،وسمي هبذا االسم لوجود أطواق متعددة يف هذا
الطرف ،وكلها مبنية من اآلجر واجلص ،ومعامل هذه األطواق ظاهرة للعيان حتى
يومنا هذا ،ومن أشهرها الطاق املنسوب اىل السيد مصطفى الزعفراين –زعيم واقعة
املناخور سنة (1241هـ) كام سنأيت عىل تفاصيل هذه الواقعة– وهذا الطاق يقع يف
زقاق الزعفراين الذي يبعد عن باب السلطانية للروضة احلسينية بنحو أربعامئة قدم
وطاق أخر واقع يف منتصف هذا الطرف ،وينسب إىل آل (أبو لبن) الشمريني،
ويعرف باسمهم حتى اليوم–وهذا البيت مل نقف عىل أثر له وربام قد انقرض يف
كربالء حالي ًا(((– وطاق ثالث يقع بالقرب من جدار السور ويعرف بطاق بني سعد

نسبة إىل هذة العشرية العربية الشهرية التي كانت تسكن يف هناية الزقاق ،وموقع
باب السور كان يقع يف هناية زقاق بني سعد حالي ًا.
الطرف السادس :فهو طرف املخيم ،وعرف هبذا االسم لوقوعه بالقرب
من خميم احلسني ،إذ يؤخذ من رواية مريزا أبو طالب خان االصفهاين يف رحلته
مسري طالبي الذي يقول( :عىل بعد ربع ميل خارج املخيم قرب املخيم ومقام زين
العابدين الذي شيدت عليه زوجة املرحوم آصف الدولة عامرة الئقة به ،واقامت
قربه رباط ًا مل يتم بناؤه بسبب وفاة آصف الدولة ،وموقع الباب كان يقع يف هناية
سوق باب القبلة حالي ًا ((( ،ويف رواية للعالمة السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني
قول يف سبب تسمية هذا الطرف باسم املخيم(((.

[ ]1مل ينقرض هذا البيت ألبتة :وهذا البيت موجود يف هولندة وقد رأيتهم بنفيس يف ذلك البلد حني كنت
اعيش فيها ويعرفهم معي رجب اخلياط وهي شخصيه كربالئيه معروفة (نق ً
ال عن :الدكتور عدنان آل
طعمة ).
[ ]2رحلة ايب طالب :ص.268-267
[ ]3ينظر ما جاء يف السلسلة الثانية :ص.54
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ثم أضيفت إليها يف عهد املصلح الكبري مدحت باشا الذي زار كربالء يف سنة
1285هـ حملتان مها :العباسية الغربية والعباسية الرشقية ،وعرفتا بمحلة اجلديدة
(بكرس اجليم وفتح الدال الذي بعدها) عند انشائها.
وأخري ًا دعيتا هبذا االسم لقرهبام من مرقد اإلمام سيدنا العباس واحدث
هذا القسم من كربالء سنة (1300هـ) عندما قامت السلطة املحلية العثامنية بتهديم
قسم من سور باب النجف من زقاق البلوش الواقع عند ساحة عيل األكرب اليوم،
وكان ختطيطه من قبل مدحت باشا عىل طراز خيتلف عن الطراز القديم ،ويف سنة
(1956هـــ) أحدث مترصف كربالء األستاذ حسني السعد (حي احلسني) ،ثم
أخذت كربالء يف التوسع ،وازدادت فيها املحالت أو األحياء اآلتية أسامؤها أخري ًا
حتى كتابة هذه السطور سنة (1388هـ) واملوافق لسنة (1968م):
•حي الرابع عرش من رمضان.
•حي املعلمني.
•حي الثورة.
•حي احلر.

•حي اجلمعية يف طريق احلر.

•حي مدينة العباس  الواقع يف أرايض فدان السادة (آل طعمة).
•حي اجلمعية الواقع يف طريق اهلندية.
•حي السعدية.
•حي احلرية.

•حي البنوك.

•حي األنصار.
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وتقدر مساحة بلدية كربالء اليوم بـ(مخسة وعرشين كيلومرت مربع تقريب ًا)

(((

وجدير بنا ونحن يف معرض حديثنا عن جالئل األعامل التي أسداها العالمة السيد

عيل الطباطبائي الشهري بصاحب الرياض الذي له قصب السبق يف هذه احللبة
الرشيفة والقدح املعىل يف مضامر العمل واخلدمات اخلالدة وهو من الرجال األفذاذ
القالئل الذين وجهوا ّ
جل عنايتهم يف تعمري واصالح كربالء بعد مأساهتا عىل أثر

غارة الوهابيني إذ قام بتشييد سورها حلامية البلدة من غزوات األعداء وذلك أوجب
أن نشري إىل سائر مآثره احلميدة التي قام هبا جتاه احلائر املقدس ،مما زاده هبجة وروعة
للناظرين فيعجز القلم عن وصفها مهام أويت من قوة وبراعة ،كام هو عليه اليوم

ألن كربالء قبلة العامل اإلسالمي والعريب ،وللسيد الطباطبائي الفضل األكرب يف
وضع التصاميم احلديثة التي غري ت معامل اهلندسة القديمة لألروقة الثال َثة :الرواق

الرشقي ،والرواق الغريب ،والرواق الشاميل ،والتي أدجمت يف الروضة فأصبحت
حائر ًا واحد ًا مع االحتفاظ بطابع القبة وهندستها القديمة التي جاءت آية كربى
يف الفن املعامري ،ورفعت مجيع احلواجز والقواطع التي كانت تفصل هذه األروقة

عن الروضة املطهرة ،ومل متس بسوء القبة التي مىض عىل تشييدها حتى ذلك اليوم
أكثر من مخسة قرون.

ومن هنا أخذ بعض املؤرخني يعتقد بأن السيد عيل الطباطبائي((( صاحب
[ ]1تبلغ مساحتها يف الوقت احلارض حوايل (52كم )2حيث استحدث احياء سكنية جديدة كالوفاء وامليالد
والتحدي والبناء اجلاهز وغريها ،للتفصيل اكثر ينظر :رياض اجلمييل ،مدينة كربالء ،املرحلة العمرانية
املعارصة (2006-1968م) :ص.73
 .2هو السيد األجل والعامل املبجل السيد عيل بن حممد عيل بن أيب املعايل الصغري بن أيب املعايل الكبري شقيق
العالمة السيد عبد الكريم جد العالمة السيد مهدي بحر العلوم الكبري ،كان مولده يف الكاظمية يف 12ربيع
األول سنة(1161هـ) وتويف سنة(1231هـ) وجاء يف تأريخ وفاته (بموت عيل مات علم حممد) (وهو
ينتمي إىل السادة الطباطبائيني نسبة إىل جدهم األعىل إبراهيم الغمر حفيد اإلمام احلسن بن عيل( ويف
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الرياض قام بجميع تلك التعمريات داخل الروضة املطهرة كام يستفاد من رواية
السيد الرباقي السابقة غري أن الشواهد والدالئل القاطعة كلها تشريرواية السيد
الرباقي السابقة غري أن الشواهد والدالئل القاطعة كلها تشري إىل السيد حممد مهدي

الشهرستاين قام برفع احلائل يف الرواق اجلنويب ،ودمج املسجد الشاميل بالروضة

الرشيفة ،وأن السيد عيل الصغري الطباطبائي الذي لقب فيام بعد (صاحب الرياض)

أجرى التوسيعات يف األروقة الثالثة :الرشقي ،والغريب ،وقسم من الرواق الشاميل

للحائر املقدس ،وأن التصاميم التي وضعت وغريت هندسة الروضة املطهرة

كلها كانت بناء عىل االقرتاحات التي ذكرها السيد حسني الرباقي ،ومما يؤيد قولنا
=

تفسري كلمة الطباطبا) قال :السيد النسابة األعرجي الكاظمي يف هامش كتابه املخطوط (الدر املنثور يف
أنساب املعارف والصدور) عن أيب نرصا البخاري – أن الطباطبا بلسان النبط ّية سيد السادات.

تويف السيد عيل الصغري يف احلائر ودفن يف الرواق الرشيف مما ييل مقابر الشهداء مع خاله األغا باقر
البهبهاين الذي وضع عىل قربه صندوق رمزي يزار وجاء ذكره يف معظم كتب السري والرجال.

وذكره (صاحب مطالع األنوار) بقوله :كان السيد عيل الطباطبائي شميس فلك اإلفادة واإلفاضة بدر
سامء املجد والغر والسادة ،حميي قواعد الرشيعة مقنن قوانني امللة البيضاء فخر الدين مالذ العلامء ملجأ الفقهاء
الكاملني.
وجاء ذكر السادة آل الطباطبائي يف كتاب (ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية) ملؤلفه الشيخ حممد
عيل القصري احلائري حيث يقول :وأشهر من نعرف منهم البيت العلوي السادة الطباطبائية احلسنيني الذي
تفرعوا وتشعبوا من ساللة احلسن املثنى بن احلسن السبط بن عيل وفيهم ظهر علامء عاملون وقد هاجروا
من زواره احدى ضواحي مدينة أصفهان يف حدود القرن الثاين عرش للهجرة املباركة عىل عهد جدهم األكرب
األقدم السيد مرتىض بن حممد الطباطبائي الربوجردي اجلد األعىل للسيد حممد مهدي بحر العلوم الذي كان
من كبار الرؤساء الروحانيني وهو الذي ولد يف كربالء املرشفة سنة (1155هـ) ،ومادة تارخيه (لنرصة آي احلق
قد ولد املهدي) وقد تويف يف النجف األرشف سنة (1212هـ) .ومنهم املغفور له السيد عيل صاحب الرياض
ومن هذه األرسة العريقة باملجد والرشف كان العالمة (مؤلف كتاب رياض العلامء ) نجله السيد العالمة حممد
(املتوىف سنة (1252هـ) واملدفون باحلائر احلسيني ) والذي انتهت إليه شؤون التدريس يف
مهدي الطباطبائي
ٰ
كربالء.
=
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هذا هو ما ذكره مؤلف كتاب بغية النبالء يف تأريخ كربالء ،ص 120قال :يف سنة

(1095هـ) الذي دونه عىل غالف كتاب الشيخ رشف العبيديل النسابة ،عن مزار
السيد إبراهيم املجاب حفيد اإلمام موسى الكاظم  الذي كان يف احلائر ،وله

= ومن ساللة السيد صاحب الرياض العالمة السيد حممد امللقب باملجاهد (ألنه أفتى باجلهاد يف احلرب
االيرانية الروسية) توىف يف ايران سنة (1243هـ) ونقل جثامنه إىل كربالء وبسبب حرب املناخور آنذاك وانقطاع
السبل عن كربالء أمن جثامنه خارج كربالء ثم نقل رفاته فيام بعد إىل كربالء ودفن يف مقربهتم اخلاصة الواقعة
املتوف سنة (1289هـ) والسيد أبو القاسم
يف سوق ما بني احلرمني (ومنهم العالمة السيد مريزا عيل نقي
ّٰ
املتوف سنة (1331هـــ) والعالمة السيد حممد صادق املتوىف(1337هـ)
امللقب باحلجة والسيد حممد باقر
ّٰ
وسامحة املغفور له السيد حممد عيل الطباطبائي أحد رجاالت الثورة العراقية الكربى تويف رمحه اهلل يف كربالء
ادى الثانية سنة 1381هـ ومنهم أيضا الورع التقي املرحوم حممد تقي وفضيلة العالمة السيد حسن
يوم ُ 16ج ٰ
احلجة والد األستاذ أمحد وأخيه حممود فالسيد عبد احلسني احلجة الذي انتهت إليه الرئاسة يف كربالء تويف يف
الكاظمية ونقل جثامنه باحتفال مهيب اىل كربالء يف يوم  24حمرم سنة 1363هـ وكان ذا أمهية ووقار مجيل
االخالق عايل اهلمة والعقب منه ولده األستاذ عيل وغريهم وال يزال أفراد هذا البيت يطلبون العلم يف معاهد
كربالء الدينية وجيمعهم النسب بالسادة آل بحر العلوم يف النجف وكربالء وكالمها من ساللة واحدة ومنهم
يف كربالء اليوم األستاذ صالح الذي مثل كربالء يف املجلس النيايب السابق نجل املرحوم الزعيم الوطني معايل
السيد حممد مهدي آل بحر العلوم الشهري بـ ( املريزا كوجك ) صاحب املواقف املشهورة يف واقعة محزة بك
وأيام االحتالل الربيطاين والذي تقلد وزارة املعارف العراقية يف سنة 1920م ومنهم أيض ًا املرحوم السيد جواد
آل بحر العلوم الذي تقلد عضوية املجلس اإلداري يف العهد العثامين ثم نجله املرحوم السيد حبيب وأنجاله
اليوم كل من األستاذ مهدي الذي أسس مجعية الرافدين االستهالكية التعاونية يف بغداد واحللة وشقيقيه جواد
وجعفر ومها يتلقيان علومهام يف املعاهد الدينية يف كربالء ومنهم كان العامل الفاضل الزاهد سامحة املغفور له
السيد مرتىض بن حممد مهدي الذي وافاه األجل يف  7شعبان سنة 1389هـ (والكتاب معد للطبع) فشيع
جثامنه باحتفال مهيب إىل مثواه األخري حيث دفن يف مقربة األرسة الطباطبائية كام واستخلفه يف إقامة صالة
اجلمعة التي كان يقيمها يف صحن احلسني نجله سامحة العالمة اإلمام السيد حممد.

وال يفوتنا أن نذكر املعارصين من وجهاء هذا البيت يف كربالء أمثال احلسيب السيد عباس الشهري باحلجة
نجل السيد حممد مهدي الذي هو عامدة هذه األرسة الكريمة اليوم وكذلك نجله األستاذ حممد مدير رشطة
امليناء يف البرصة وابن أخيه األستاذ احلقوقي السيد هاشم بن ضياء الدين بن مهدي بن ايب القاسم حسني بن
السيد حممد املجاهد بن العالمة الكبري السيد عيل صاحب الرياض وله مصاهرة مع املرحوم الشيخ كمونة
والعقب منه حمصور يف أوالده الثالثة عيل وحممد وحيدر ،ينظر :العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج :42ص.44
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قبة وصندوق ،وقبته ملصقة بجدار حرم جده االمام احلسني  ،وقربه معروف
يزار ،وعلق عليه السيد اخلازن بقوله :كانت تربة املجاب سنة(1217هـ) عىل ما

ذكره أبو طالب بن حممد األصفهاين يف رحلته (مسري طالبي) يف الصحن الرشيف،

وأحلق بالروضة الطاهرة األروقة الثالثة ،فيؤخذ من هذه الرواية( :أن األروقة
َ
الثالث أحلقت بالروضة احلسينية سنة (1217هـ) ) يقصد بذلك هذه التغيريات
التي أحدثها السيد الشهرستاين كان قد مىض عىل وفاته عام كامل ،وجاء يف
جمموعة لألديب (الفاريس) يقول:إن الوثائق التارخيية مجيعها تشري إىل أن تذهيب
القبة احلسينية املنورة ،وبناء سور كربالء ،وتعمريات احلرضة املطهرة قد انتهت
يف هناية سنة (1217هـ) بمساعدة ومؤازرة قبيلة البلوش ،وحتت إرشاف العالمة
(صاحب الرياض) الذي سيخلده تأريخ احلائر احلسيني بمداد الفخر واالعتزاز
عىل مر األجيال ملا أدخل من حتسني وتوسيع للروضة املقدسة((( ،وقد وصف معامل
الروضة املسترشق األملاين (نولدكه)((( الذي زار كربالء يف أواسط القرن الثامن
عرش امليالدي ،فذكر :إن مرقد االمام الثالث احلسني بن عيل  يقع يف ساحة
الصحن التي تقدر مساحتها بـ ( ((()270 × 254قدم حماط باواوين وزوايا ،وقد
زخرفت جدراهنا برشيط مطعم مستمر متاللئ الذي قيل انه حيتوي عىل كتابات
قرآنية بالكايش األزرق واألبيض ،وان البناء الرئييس يدخل إليها بواسطة اإليوان
الذهبي اخلارجي ،والروضة نفسها حماطة بأروقة معقودة يستطيع الزائرون الطواف
حول املرقد من هذه األروقة ،وتعلوها قبة شاهقة حتيط باملرقد عىل نصف دائرة،
 .1جمموعة املرحوم االستاذ الشيخ حممد الفاريس عميد قبيلة البلوش (خمطوط).
 .2جمموع السيد عبد احلسني الكليدار (خمطوط)
[ ]3تتكون العامرة احلالية من صحن واسع تصل مساحته اىل حوايل ()15الف م 2يتوسطه حرم تبلغ مساحته
3850م 2يضم الرضيح املقدس وحتيط به أروقة بمساحة (600م )2وتتقدمه الطارمة .للتفصيل أكثر ينظر:
عامرة كربالء ،دراسة عمرانية وختطيطية ،للدكتور املهندس املعامري رؤوف االنصاري :ص.136-121
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ويف وسطه مركز قاعدته من االسفل رضيح من الفضة يبلغ وزنه ()112 – 109
رطالً ،ويف وسطه صندوق يضم رفاة االمام احلسني بن عيل الذي يبلغ ارتفاعه
ستة اقدام ،وطوله اثني عرش قدم ًا ،وحماط بعمل مرشيف مطعم بالعاج ،ومن الفضة
من عند القدم الذي نقف عند رضيح صغري(((.

الرحالة مريزا أبو طالب خان يف كربالء :

بدأ مريزا أبو طالب خان بن حممد األصفهاين رحلته من اهلند ،فسافر إىل انكلرتا،

وفرنسا ،ثم عرب البحر األبيض املتوسط إىل اسالمبول ،ومنها شد الرحال إىل العراق
عن طريق بر االناضول ،وسامراء ،ثم كربالء ،والنجف ،ومنها قصد بغداد ،وعاد

املسمة بـ
منها إىل اهلند ،واختتم جولته يف كلكته ،وقد سجل مشاهداته يف رحلته ّ

(مسري طالبي)((( ،وقام بطبعها يف اهلند ولده مريزا حسن سنة ( 1227هـ).

زار أبو طالب يف الرابع من ذي القعدة (1217هـ) وكان سعيد ًا ومرسور ًا من
ِ
سفره من بغداد إىل كربالء ،املال عثامن مفتي
رحلته هذه وهو يمدح كثري ًا رفيق

كربالء ويذكر أن هناك قلعة مستحكمة بني كل فرسخني يف الطريق من بغداد
حتى النجف وبعد أن يصل كربالء وينزل عند أقربائه يقوم بضيافة حاكم كربالء
(أمني أغا ترك) وقد أثر به كثري ًا ما شاهده من حالة الفقر والفاقة التي تعيشها
 .1يغلب عىل الظن أنه يقصد الصندوق اخلامتي املوضوع داخل الرضيح من جهة القدمني اخلدش الذي
اصاب الصندوق اخلامتي من قبل الوهابيني سنة (1216هـ) ،فأكسـي بطبقات فضية ،وبرقع بستائر حريرية
حتى عام (1365هـ) حيث أزيلت الطبقة الفضية التي برقع هبا الصندوق من جهة الرشق امام واجهة
رضيح عيل الكرب واصلح القسم املحروق من هذا الصندوق.

 .2قدمنا هلذه الرحلة وترمجتها اىل لغات اخرى يف :ص ،153من هذا الكتاب
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خالته املدعوة (كربالئي بيگم) وأقرباؤه ،من جراء ما فعل الوهابيون بكربالء وقد
انتشلها من هوة هذا البؤس وساعدها قدر املستطاع(((.

ثم يصف ما شاهده يف الروضة احلسينية من تعمريات وتزيينات ،فيقول:إنه
من املعلوم يف هذا الزمان بفرمان من حممد خان القاجاري قد جدد وعمر قبة
احلرم الرشيف ،فالسقف من الذهب االبريز اللامع ،واجلدران مذهبة ومزخرفة
بنقوش هي من صنع شهريي نقايش إيران ،والصحن اخلارجي واالواويــن قد
زينت باكملها بالقاشاين البديع الزاهي االلوان ،ثم ال يكتم اعجابه الفائق بصنع
هذا القاشاين ومتانة وضعه ،ويذكر أن صنعه يفوق كثري ًا صنع القاشاين املوجود يف
الروضة الكاظمية والنجف االرشف ،وال يعيبها يشء ،ولكنه يذكر انه مل يتم كله
هبذا النمط العايل بسبب وفاة حممد خان قاجار.

ويذكر ان يف وسط احلرم صندوق ًا فوالذي الصنع يف كامل االناقة واجلامل يثوي
داخله سيد الشهداء االمام احلسني بن عيل وعيل االكرب ،ويف اجلانب االخر من
احلرم رضيح االثنني والسبعني شهيد ًا حسب الرواية التي تقول :بأن العباس،
وحبيب بن مظاهر مدفونان يف هذا املكان أما بحسب الظاهر فإن قرب حبيب بن
مظاهر يف الرواق ،وصحن العباس يبعد عن هذا املكان بربع ميل ،وخدمة االمام
احلسني منقسمون إىل أربع نوبات((( ،فكل طائفة من هؤالء عندما تنتهي مدهتم
يف رضيح االمام احلسني يذهبون إىل رضيح االمام العباس وبالقرب من
رضيح حبيب بن مظاهر رسداب املقتل– املذبح – الذي من هذا املكان ياخذون

[ ]1رحلة أيب طالب خان ،ص.268-267
 .2الظاهر بقصد األكشاك األربعة؛ ينظر :تفاصيل االكشاك يف السلسة االوىل :ص.71-70
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الرتاب((( ،ويف وسط الصحن مقام إبراهيم املجاب ابن االمام الكاظم،(((
وبفاصلة ربع ميل خارج املدينة املخيم ،ومقام زين العابدين ،وزوجة آصف
الدولة ،قد شيدت عامرة الئقة عىل هذا املكان و بالقرب من هذه العامرة خان كبري
قد شيده آصف الدولة ،وبسبب وفاته مل يتم بناؤه ،ثم يذكر :أن عىل بعد ثالثة
فراسخ من املدينة قرب احلر بن يزيد الرياحي الذي تشاهد قبته من بعيد ،وبام أن
اعراب هذه النواحي من الشقاة –سالّبة – فال خيرج أحد للزيارة إال مع قافلة
كبرية ،وقد حرمت من زيارته ،ويذكر :أن سور ًا من الطني كان حييط بكربالء وهو
قليل العرض وغري متني ،وقد استطاع الوهابيون أن يفتحوا ثغرة به وينفذوا منه إىل
داخل املدينة التي كانت قبل احلادثة غنية عامرة يسكنها رساة التجار واملتمولون،
وبعد ذلك احلادث املزبور هجرها الناس وتفرقوا عنها ،ولكن بعض أهل اخلري
أخذ يشيد سور ًا متين ًا للمدينة(((.
والدة فتح علي شاه يف كربالء:

جاء يف ناسخ التواريخ (جملد القاجارية،ص )95قصدت كربالء لزيارة مرقد

خامس أهل العباء االمام احلسني بن عيل االمرية (سنر كربى) والدة الشهريار
فتح عيل شاه القاجاري يف سنة (1216هـــ) ،وبحسب الفرمان الشاهاين التزم
هودجها نوروز خان أيشيك أقايس(((.
 .1يقصدون تربة الشفاء.
 .2الصحيح إن إبراهيم املجاب :هو حفيد االمام الكاظم  وابن حممد العابد.
 .3جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (خمطوط)[ ،علام بأن املخطوط املشار اليه قد ترجم اىل لغات عدة،
ومنها اىل العربية ،حيث يمكن الرجوع اىل تفصيلها يف رحلة ايب طالب خان :ص]269-268
 .4جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (خمطوط).
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حصار كربالء
على عهد الوزير سعيد باشا
توىل سعيد باشا بن سليامن باشا الكبري والية العراق وعمره اثنا عرش سنة،

وشغف عظيم (بحامدي) امللقب بابن أيب عقلني العلوجي((( ،وكان هيامه هذا
مدعاة للقال والقيل ،وباعث ًا عىل االعتقاد بضعف حكومته وخوف ًا من العشائر،
ويف سنة (1229هـ) ثارت عشائر الشامية ضده ،واقرتبت هذه العشائر شيئ ًا فشيئ ًا
ملحارصة املدن العراقية ،ومل تسلم كربالء والنجف من رشورها ،واحلكومة مل

تتخذ أي إجراء ضدها وإعادة االمن إىل نصابه بسبب ضعفها ،فاستفحل امر هذه
العشائر وقطعت طريق السابلة بني النجف وكربالء ،وقد سبق يوم ذاك أن كانت

قافلة إيرانية قاصدة زيارة كربالء والنجف يقدر عددها بام يقرب من األربعني ألف
زائر ،وكان من ضمن هؤالء الزوار حرم الشاه عيل شاه القاجاري((( ،ويف ركاهبا

مجاعة من رؤساء احلكومة اإليرانية وخواتينها ووجوهها فاضطرت إىل البقاء
يف احلائر احلسيني يف شبه حصار ،لذلك كان قسم من أولئك الزوار اإليرانيني
[ ]1ينظر :الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تأريخ بغداد الزوراء :ص .269
 .2قد صادف يف بعض السنني ان ورد من اإليرانيني إىل كربالء بقصد الزيارة ما ينوف عددهم عىل األربعني
آلف زائر ،وفيهم زوجة شاه إيران ،فتحركت اطامع العرب ،فاتفقت خزاعة ،وزبيد ،وشمر ،وآل ضفري
عىل هنبهم ،فقصدوا كربالء ،وحارصوها مدة من الزمن ،ولوجود زوجة الشاه بينهم خاف الشاه سعيد
ٰ
باشا وايل بغداد حينذاك من عواقب األمور ،فاهتم لذلك وبعث داود الذي صار والي ًا عىل بغداد بعد حني
ملا عرف فيه من الكفاية والبسالة واالقدام ،إذ كان ذلك بادي ًا عىل حمياه من نعومة اظفاره ،فقام داود باشا
باملهمة التي عهدت إليه إذ جرد ما متكن من جتريده من املتطوعني ونزل احللة إىل ان متكن بعد جهد جهيد
من ردع هؤالء األعراب ،وتفريق مجوعهم ،ينظر :عبد احلسني الكليدار ،بغية النبالء :ص.30
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حمارصين بالنجف ،ومل يستطيعوا العودة اىل ديارهم ملا كان حيل هبم من خماطر مما
حدا بسدنة الروضتني احليدرية واحلسينية عرض األمور مرار ًا وتكرار ًا عىل الوزير

سعيد باشا الذي خيش من عواقب األمور ،فاهتم لألمر واختذ اجراء ًا فوري ًا لضبط
النظام ،فقرر بعد املداولة مع رجال حكومته ارسال محلة عسكرية قوية بقيادة داود
أفندي الدفرتي لتأديب العشائر.

خرج داود أفندي – الذي أصبح فيام بعد والي ًا عىل العراق 1817( -م–1831م)

من بغداد عىل رأس محلة عسكرية قوية يف صبيحة اليوم الرابع عرش من ذي القعدة
سنة (1229هـ) متوجه ًا نحو احللة ،وملا انترش خرب قدومه ّفر أفراد العشائر نحو
البوادي من غري قتال ،ثم ارسل بعض قواته لفك احلصار املرضوب عىل كربالء
واخذ العسكر اإليرانيني املحارصين فيها لزيارة النجف األرشف ،ومنها رافقهم

اجلند إىل احللة ،وكانت حرم الشاه القاجاري((( مع قافلة من الزوار ،فبغداد حتى
احلدود العراقية اإليرانية ،وهكذا ازال العسكر املخاطر التي كانت حتف بطريق

كربالء والنجف(((.

ويف سنة (1231هـ) قصد كربالء الوزير سعيد باشا وتوجه فور وصوله إىل

زيارة مرقد االمام احلسني ،وأخيه االمام العباس  ،ومنها توجه إىل النجف
األرشف التي كانت مشتعلة بنار القتال بني قبيلتي الشمرت والزكرت داخل املدينة
املقدسة ،وكانت هذه العصبية القبلية قد امتد هليبها إىل كربالء ،وأثارت األحقاد

 .1التي أمرت باكساء إيوان الروضة احلسينية بالذهب ،فأكيس هذا اإليوان بالذهب بعد رجوعها إىل إيران
مره تقوم أمرية
إيفاء بنذرها بفك احلصار عن زوار العتبات العاليات ،وذلك يف عام (1232هـ) ،وهذه أول ّ
إيرانية قاجارية بتذهيب هذا اإليوان.
[ ]2الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تأريخ بغداد الزوراء :ص .263
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الكامنة بني أهاليها لذلك فقد أثرت زيارة الوزير سعيد باشا إىل كربالء والنجف
التفقدية أثر ًا فعاالً يف امخاد نار الفتنة يف هاتني املدينتني املقدستني(((.

العصاة يقطعون طريق كربالء والنجف :

يف حدود سنة (1234هـ) اعلنت عشائر شمر العصيان والتمرد عىل وزير داود

وإنضم
باشا ،وحذا حذوهم عدد من افراد العشائر القاطنة يف اطراف كربالء،
َّ
إليهم بعض الشقاة ،وقطعوا طريق كربالء – النجف ،وكان يراس هذه العصابة

(عيل دبيس) يساعده متويل أوقاف النجف املدعو (عباس احلداد) الذي سبق له
أن أشعل الفتنة ثانية داخل مدينة النجف بني الشمرت والزگرت ،وكان الباعث

له يف إيقاد نار الفتنة التخلص والتملص من دفع ما يف ذمته من األموال االمريية،
فجهز داود باشا جيش ًا مكون ًا من بريقني من اخليالة بامرة صالح أغا الكردي لقمع
دابر العصاة ،وتأديب العشائر الثائرة ،وبعد مناوشات طفيفة بني القائد العثامين

والعصاة قىض القائد عىل رؤوس الفتنة ،وقتل عباس احلداد ،والشقي عيل دبيس،

وارسل برأسيهام إىل بغداد ،وأمخد نار الفتنة ،وآزال العقبات عن طريق الزوار ما

بني كربالء والنجف ،ثم عني احد اقارب الكليدار حممد طاهر جلبي– سادن
الروضة احليدرية – متولي ًا عىل قصبة كربالء والنجف(((.

 .1الكركوكيل ،دوحة الوزراء يف تأريخ بغداد الزوراء :ص.263
.2املصدر نفسه[ :ص ،293 -290حيث اورد اخبار هذه احلادثة وغريها من التفاصيل االخرى].
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جثمان مريزا شفيع خان الصدر األعظم يف كربالء :

تويف يف قزوين يف سنة (1234هـ) مريزا شفيع خان الصدر االعظم -رئيس

وزراء إيران– ونقل جثامنه يف يوم التاسع عرش من شهر رمضان سنة (1234هـ)
إىل العراق بامر من البالط اإليراين ليدفن يف الروضة احلسينية ورافق اجلثامن الشاه

املتوىف يتجاوز
زادة االمري القاجاري مريزا عيل نقي حاكم قزوين ،وكان عمر
ٰ
السبعني عام ًا(((.

ظهور وباء الكولريا يف كربالء
يف اوائل سنة (1236هـ) وفد من اهلند إىل العراق مرض ال يعرف اسمه وال

دواؤه يومذاك وانترش يف بداية األمر يف املدن الواقعة عىل اخلليج العريب ،ثم رسى

منها إىل البرصه ،ومنها إىل احللة ،فكربالء والنجف ،فامت يف هذا الوباء – الذي

عرف اسمه فيام بعد باسم (الكولريا) ،أو اهلواء االصفر أو اهليضة – خلق كثري
يف كربالء والنجف يقدر عددهم بخمسة عرش الف شخص غري أن السلطات يف
بغداد قد اهتدت بمساعدة املمثلية االنگليزية من إجياد دواء هلذا املرض اخلبيث(((.
ومن االعالم الذين وافتهم املنية هبذا املرض الفتاك يف كربالء :العالمة املوىل

حممد كاظم بن حممد شفيع امللقب باهلزاز ،ودفن يف الصحن احلسيني الرشيف.

 .1إن وجود مقام املريزا شفيع خان وقربه يف كربالء ،وهو رئيس الفرقة الشيخية النصيب له من الصحه،
فاملريزا شفيع كام جاء يف ترمجته كان رئيس ًا لوزراء ايران ،ومن املراسلني للعالمة صاحب الرياض لك ّن االمر
اشتبه عىل هؤالء املؤرخني لتشابه االسامء بني شفيع و املريزا طاهر شفيعي -مؤسس الطريقة الشفيعيه-
الذي قتل ودفن يف استامبول عام(1265هـ) .ينظر :ناسخ التواريخ :جملد القاجارية :ص166؛ لويس
معلوف،املنجد يف اللغه واالدب :ص 453؛ سلامن هادي طعمة ،تراث كربالء :ص .91

 .2الكركويل ،دوحة الوزراء يف تأريخ بغداد الزوراء :ص.298
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داود باشا يستنجد بأعالم كربالء
يف اواخر سنة (1232هـ) ثار داود باشا الدفرتي عىل وايل بغداد سعيد باشا،

فطرد من بغداد ،فاستنجد داود باشا بباشوات كركوك ،واملوصل ،وشهرزور،
ولكن مل ينرصه احدٌ منهم ،واخري ًا استغاث بالشاه زاده حممد عيل مريزا القاجاري،
ووعده بأنه إذا فتح بغداد سوف يمنح جنود الشاه زاده بام يعادل مبلغ مخسني الف

تومان.

وملا امده الشاه زاده باجليش ودحر خصمه سعيد باشا وقتله ،وتم له فتح بغداد،
واستقر داود باشا يف كريس والية بغداد نكث عهده ومل ِ
يف به ،فاغتاض حممد عيل

مريزا منه ،وارسل جيش ًا جرار ًا ،فاحتل منديل ،وبعقوبة وما جاوزمها ،فندم داود

باشا عىل فعلته.

وعندما حلت به الدواهي ومل يقدر العواقب الوخيمة استنجد بأعالم كربالء،
فتشفع له امحد جلبي عند األغا العالمة أمحد الكرمنشاهي الذي كان عامل ًا نحرير ًا

قد جاور البقعة املطهرة يف كربالء ،فاستجاب العالمة أمحد الكرمنشاهي يف سنة

(1234هـ) ،وتشفع له عند الشاه زاده حممد عيل مريزا الذي قبل شفاعته ،وامر
اجليش باالنسحاب غري أن الدولة العثامنية يف سنة (1236هـ) زودت داود باشا

بألفي جندي مع مدفعني ،فعندها بعث داود باشا حممد أغا الكهية مع عرشة آالف
جندي وأمده أيض ًا بثالثة آالف فارس بإمره حممود باشا بابان ملحاربة اإليرانيني،
فلام سمع بذلك حممد عيل مريزا خيم بجيشه البالغ عدده مخسة عرش ألف فارس و
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عرشة مدافع طوب وارسل حسن خان فييل مع ثالثة آالف من كرمنشاه يف العرشة
االوىل من شهر ذي احلجة سنة (1236هـ) ،ويف الثامن عرش من ذي احلجة عسكر

قرب شهرزور حممد أغا الكهية ،وحممود باشا بابان ،فدارت معركة ضارية بني
اجليشني الفاريس والعثامين ،وأخري ًا انترص جيش حممد عيل مريزا عىل جيش الكهية
الذي نجا بنفسه وهرب إىل كركوك ،وغنم الشاه زاده بدون عناء مجيع ما تركه

العثامنيون حتى اسالب املعسكر.

ثم زار حممد عيل مريزا روضة العسكريني للمرة الثانية ،وتوجه نحو بغداد

الحتالهلا ،فاستنجد داود باشا للمرة الثانية بأعالم كربالء والنجف للتوسط يف
الصلح بينه وبني الشاه زاده حممد عيل مريزا ،فشفع له يف هذه املرة الشيخ موسى آل

كاشف الغطاء الذي قبل حممد عيل مريزا وساطته واستثنى عن عزمه من فتح بغداد
وتنازل عنها فكر راجع ًا إىل كرمنشاه.
ولكن هذا اململوك اجلركيس الذي ثار عىل سيده سعيد باشا وقتله مل يكتف

بمحاربة الشاه زاده حممد عيل وتوسالته بعلامء املشاهد املقدسة إذ أعاد الكرة عىل
اإليرانيني للمرة الثالثة يف سنة (1237هـ) ،فدارت معارك كثرية بني جيش الشاه
زاده حممد عيل مريزا والعثامنيني ،واخري ًا اضطر داود باشا أن يطلب للمرة الثالثة

من الشيخ موسى آل كاشف الغطاء التوسط لدى الشاه زاده اإليراين بسحب
جيوشه املتوغلة يف األرايض العثامنية ،ولكن يف هذه املرة األخرية فرض حممد عيل
مريزا عىل داود باشا للصلح مجلة رشوط امهها:

أوالً :أن ال يأخذ العثامنيون من الزوار اإليرانيني القاصدين زيارة املشاهد

املقدسة يف العراق أي اتاوه (خاوه).
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ثاني ًا :جيب عىل العثامنيني محاية زوار املشاهد املقدسة يف مجيع مدن العراق.
ثالث ًا :عىل العثامنيني فور ًا اعادة خزانة النجف االرشف التي محلها إىل الكاظمية عىل
أثر فتنة الوهابيني إىل مكاهنا يف النجف.

هذا وان الشاه زاده حممد عيل مريزا مكث يف االرايض العراقية ريثام يشعره

علامء النجف وكربالء ويف مقدمتهم الشيخ موسى آل كاشف الغطاء بتنفيذ داود
باشا هذه الرشوط ،لذلك اضطر داود باشا كره ًا ال طوعا ،وحتت هتديد مبارش إىل
ارجاع اخلزانة إىل مكاهنا يف النجف األرشف(((.

الرحالة املنشي البغدادي((( يف كربالء:

وفد إىل كربالء يف سنة (1237هـــ) السيد حممد بن امحد احلسيني املعروف

باملنيش البغدادي ،وثبت مشاهداته يف كتابه املسمى بـ (رحلة املنيش البغدادي)،
وقال :من قرى بغداد قصبة كربالء ،وفيها مخسة آالف بيت ،وهناك روضة االمام
احلسني  ،ومن بغداد إىل كربالء مخسة عرش فرسخ ًا ،ويف الطريق قد بنيت مخسة
خانات ،ويبعد فرسخان (خان الكهية) ،والثاين يبعد عن بغداد اربعة فراسخ وهو

(خان مراد) ،ويبعد ستة فراسخ عن بغداد (خان البري أو خان النصف) ،ويبعد
 .1جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (اخلطية) نق ً
ال عن ناسخ التواريخ :جملد القاجارية :ص ،166وكذلك
اشار اهلمداين يف مقدمة كتابه االعجاز اىل هذه املعارك واستنجاد داود بعلامء كربالء والنجف وتم ارجاع
خزانة النجف اليه.
 .2رحلة املنيش البغدادي :وهو السيد حممد ابن السيد أمحد احلسيني كتبها سنة (1237هـ–1822م) نقلها عن
الفارسية عباس العزاوي ،طبعت ببغداد سنة (1948م).
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ثامنية فراسخ خان املزارقجي ،وعرشة فراسخ (املسيب) عىل جانب من الفرات،
وهناك نحو أربعامئة بيت ،ومنه يعرب من جرس ممدود عىل الفرات ،فيسار إىل كربالء
بمسافة مخسة فراسخ.

ثم يتطرق إىل ذكر هنر احلسينية فيقول :من الفرات ينشق نفق يذهب إىل كربالء

يقال له (هنر احلسينية) ،ويف كربالء ملسافة اربعة فراسخ بساتني مترها مشهور

باجلودة(((.

***

[ ]1املصدر نفسه ،ص 97حيث أورد رحالتنا اخباره عن كربالء.
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واقعة املناخور
تعرضت كربالء خالل القرون من تأرخيها الطويل للكثري من الغارات

والثورات ،والقت شتى املحن.

ومن تلك احلــوادث :واقعة املناخور التي سميت هبذا االسم نسبة إىل قائد

احلملة (سليامن مري آخور) أمري االصطبل يف عهد الوايل داود باشا عندما استوىل

عىل العراق بعد اغتيال الوزير سعيد باشا سنة (1234هـ) وطمع يف االستقالل
بالعراق بعد أن شاهد ضعف احلكومة العثامنية فنّظم جيش ًا مزود ًا بأسلحة حديثة،
وأخذ يدعو الناس إىل طاعته ،وملا استتب له احلكم وبث سطوته عىل العتبات

املقدسة واحللة ،بعث حكّامه األشدّ اء ليستولوا عىل املدن بالعنف ،وكان أول عمل
قام به :أن أرسل (صالح أغا األندرويت) متولي ًا لقصبة النجف ،وهو الذي أمخد
ثورة عباس احلداد ،وعيل دبيس سنة (1234هـ) ،وبعث (فتح اهلل خان) حاك ًام

لقصبة كربالء ،ويف الثالث والعرشين من شوال أصدر (البيولوردي) – الفرمان–

بتولية السيد حسني بن مرتـىض آل دراج نقابة أرشاف قصبة كربالء ،وجاء يف
فرمان النقابة خماطب ًا السيد حسني النقيب :ينبغي أن تعرف أنك نقيب ارشاف
القصبة ،وعليك االجتهاد والسهر عليها ،وحتسني السرية واملعاملة مع االرشاف
والسادة ،وتزيدهم رعاية وصيانة حلقهم من التعديات ،واملوافقة واالمتزاج مع
قدوة االمثال وكيل املتويل (فتح اهلل خان).
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ثم أبقى سدانة الروضة احلسينية بيد سادهنا القديم السيد حممد عيل بن عباس

بن نعمة اهلل آل طعمة ،وأسند سدانة الروضة العباسية إىل السيد سلطان بن ثابت
من آل ثابت ،وأرسل حامية مؤلفة من مخسامئة شخص من (األرناؤوط) حلامية

قصبة كربالء.

غري أن املتويل اجلديد كان يسء السلوك مع الكربالئيني ،وكان يعمل عىل جرح
شعورهم الديني ،فاختذ من ساحة صحن الروضة املقدسة ملعب ًا للعب مع أفراد
حاميته من األرناؤوط مستخف ًا بالسدنة ،ومشى بحذائه يف ايوان الذهب الكبري،

ومل جيرأ أحد عىل ممانعته.

ثم فرض عىل الكربالئيني الـرضائب الباهضة ،وأرسل جواسيسه إىل دور

السكان ليمنعوا اقامة املهرجانات يف أيام عيد النوروز –عيد رأس السنة اجلديدة–
فكان األرناؤوط هبذه احلجة يدخلون الدور ،ويعبثون فساد ًا ،وهيتكون األعراض،
ويسلبون ما يف الدور.

فلام كثرت الشكاوى ،وانـترشت أخبار هذه االعتداءات األثيمة التي ارتكبها

اجلند ،بعث أهايل النجف ،واحللة ،والكاظمية ،وشفاثة باحتجاجهم للوايل داود
باشا الذي مل يعرهم آذان ًا صاغية ،ومل هيتم هبذه االحتجاجات.
بل زاد يف الطني بله ،أنه عندما جاء أحد أمراء ايران القاجاريني زائر ًا احلائر

املقدس يف كربالء((( ،ودخل كربالء بقصد الزيارة ،وكان معه أوالده وبناته اللوايت
 .1كثرت أقوال املؤرخني ،وتضاربت اآلراء عن هذه احلادثة .روى األستاذ عباس العزاوي يف تأرخيه (العراق
بني احتاللني اجلزء السادس) نق ً
ال عن تأريخ الشاوي أن هذا احلادث وقع يف أيام الوايل نجيب باشا ،وبسببه
وقعت غزوة (غدير الدم1258 ،هـ) كام سيأيت تفصيلها غري أن العزاوي ينفي رواية الشاوي ويقول :ان
هذا احلادث وقع يف أيام داود باشا ،ولكنه مل يذكر تفاصيل احلادث وتأرخيه ومتى وقع ،فهل كان عدم=
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كن يف غاية اجلامل ،فتطاول عليه الريمازية األرناؤوط ،واعتدوا عىل أرسته امام
ناظريه ،ثم سلبوا ما معه من االموال ،والتحف ،واملجوهرات ،فرجع إىل بغداد،
وأخرب ممثل احلكومة اإليرانية الذي كتب بدوره خيرب البالط اإليراين بذلك ،ثم

جرت خمابرات رسمية مع البالط العثامين–الباب العايل–فأصدر عبد املجيد خان
أمر ًا بإعدام الشقاة الريمازية ،ولكن مل ينفذ هذا احلكم من قبل األرناؤوط مجاعة
فتح اهلل خان متويل القصبة ،ولكن النقيب والسادن طلبا من املتويل تسليم العصاة
وتنفيذ حكم اإلعدام بحقهم ،فرفض املتويل تسليمهم ،وكتب إىل داود باشا يشكو

تـرصفات النقيب ،ولكن الوايل التزم جانب املتويل ،وهكذا اتفقا عىل التخلص من

النقيب والسادن ،فقامت عىل أثر ذلك قيامة الرأي العام يف كربالء األمر الذي أدى
بالشاه زاده حممد عيل مريزا القاجاري أن يقود محلته لتأديب داود باشا ،وملا ح ّلت
بداود باشا الدواهي اضطر لالستنجاد بالعالمة الشيخ أمحد الكرمنشاهي(((.

= ذكر التفاصيل من قبل األستاذ عباس العزاوي من قبيل النسيان او التنايس ،ورواه املرحوم السيد حسني
الرباقي النجفي يف (الدر املنثور) ،ومل يذكر تأريخ احلادث ،ينظر العزاوي ،تاريخ العراق بني االحتاللني:
ج:7ص.78
 .1هو املوىل األغا أمحد بن حممد عيل بن العالمة الكبري املؤسس الوحيد للمدرسة األصولية واالجتهاد أغا
باقر حممد بن أكمل بن حممد بن صالح بن أمحد بن حممد بن إبراهيم بن حممد رفيع بن أمحد بن إبراهيم بن
قطب الدين بن كامل بن عيل بن حممد بن حممد بن النعامن شيخ مشايخ الطائفة االمامية أعىل اهلل مقامه كان
مولده سنة (1191هـ) جاء كربالء سنة (1210هـ) لينخرط يف جامعته العلمية التي كان حيج اليها طالب
العلم من أنحاء العامل اإلسالمي ،فحرض جمالس العالمة صاحب الرياض ،والسيد الكبري مريزا مهدي
الشهرستاين وغريمها ،فلام اكتملت ثقافته هنض باعباء مسؤوليته الدينية واالجتامعية ،فنال حظو ًا واسع ًا
ومنزلة رفيعة يف البالطني العثامين واإليراين ،واصبح ذا كلمة مسموعة مطاعة،لذا استجار به باشا بغداد
حلسم اخلالف بينه وبني األمري اإليراين عندما احتل قس ًام من األرايض العراقية سنة (1234هـ) ،وبناء ًا عىل
استنجاد داود باشا به شد الرحال للذهاب إىل كرمنشاه للتوسط عند حممد عيل مريزا القاجاري ،فتم له ما
أراد ووقع الصلح بني الطرفني ،ويف كرمنشاه وافاه األجل فتويف–رمحه اهلل–سنة (1235هـ) ،ودفن هناك،
له مجلة من التصانيف منها( :حتفة االخوان يف تواريخ مشاهري األنبياء) ،وكتاب (كشف الشبهة عن=
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غري أن الكربالئيني كانوا عىل استعداد للوثوب والثورة ضد املتويل فتح اهلل
خان ،ومجاعته الريمازية األرناؤوط ،وأخري ًا فكروا يف االنتقام منه ،فدعوا فتح اهلل

خان إىل وليمة غداء تقام له يف احدى البساتني الواقعة يف ضواحي كربالء ،ويف اليوم
املقرر ركب فتح اهلل خان جواده حييط به أعوانه من األرناؤوط وكانوا مدججني

بالسالح ،وملا شاهدوا انفسهم يف وسط البساتني وهم يف غاية اخليالء ،والكربياء،
ونشوة الغرور ترجلوا فرحني ،ويف اثناء الطعام هجم عىل فتح اهلل خان ثالثون
رج ً
ال من الكربالئيني ،وكانوا حيملون البنادق ،والسيوف ،واهلراوات ،فأصيب

برصاصة ،فجرد سيفه وهو جريح ،ومحل عليهم ،وكان هذا احلادث قد وقع يف

الـعرشة األوىل من شهر حمرم احلرام سنة (1237هـ) ،ولكن الكربالئيني مل يمهلوه
حلظة واحدة فأحاطوا به ،وتقدم إليه الشخص املدعو (جاسم) فاحتز رأسه بسيفه،

وكذلك قتل اخوه واخذوا راسيهام وطافوا هبام يف انحاء البلد((( ،أما اجليش فلام

شاهد قتل املتويل تفرق شمله منهم من توجه اىل بغداد ،ومنهم من الزم كربالء،
وملا علم داود باشا بنبأ مقتل (فتح اهلل خان) ارسل رسوالً إىل علامء كربالء ،وطلب

منهم مغادرة كربالء بحجة أنه عازم عىل حماربة الكربالئيني ،وليجعل عايل املدينة

سافلها.

وملا بلغ العلامء نبأ عزم داود باشا عىل غزو املدينة ،وكانوا هم عىل علم مسبق
بام قد يرتكبه اجليش لو سنحت الظروف لداود باشا أن يدخل كربالء فاحت ًا – مثلام
فعله بأهل النجف واحللة من قبل– فعقد العلامء عىل الفور اجتامع ًا يف دار املرحوم
= حكم املتعة) ،وغريمها كثري( ،تلخيص عن كتاب عباقرة الطف (خمطوط) ملؤلفه األستاذ عبود الشيخ
حسن الصاحلي).
 .1كاشف االعجاز (فاريس) خمطوط ملؤلفه الشيخ حممد إبراهيم اهلمداين احلائري ،وكذلك جاء يف الدر املنثور
للسيد حسني الرباقي :ان فتح اهلل خان قتل يف كربالء سنة (1237هـ).
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وقرروا تشكيل وفد برئاسة العالمة السيد حممد
السيد حممد مهدي الشهرستاينّ ،
مهدي ابن باقر القزويني احلائري ،وعضوية سامحة العالمة الشيخ موسى بن الشيخ

جعفر كاشف الغطاء ملفاوضة داود باشا ،وعقد الصلح بينه وبني الكربالئيني ،فتم

للوفد ما أراد وعقد الصلح بني الطرفني بمساندة ومؤازره الوزير (حممد العجمي)،
وبعدها طلب العالمة السيد حممد مهدي القزويني من داود باشا :أن يسند نيابة

املتويل يف كربالء إىل سادن الروضة احلسينية حممد عيل بن عباس آل طعمة ،فقبل
وعي (عيل أفندي) حاك ًام لقصبة
داود باشا بتعيني السادن معاون ًا ملتويل القصبةّ ،

كربالء خلف ًا لفتح اهلل خان كام فرض عىل الكربالئيني مبلغ ( )35.000ألف قران
من الفضة كضـريبة تستويف منهم سنوي ًا ،وجعل السادن السيد حممد عيل آل طعمة

يعاون املتويل اجلديد يف تسيري أمور القصبة ،وأنعم عليه داود باشا بلقب اجللبي(((.
وبتعيني السادن ملنصبه اجلديد شغل منصب السدانة يف كربالء حيث كان

يشغل هذا املنصب منذ سنة (1208هـــ) ،وعندما شغر منصب سدانة الروضة
احلسينية قدم نقيب ارشاف قصبة كربالء السيد حسني آل دراج طلب ًا إىل وايل بغداد
يطلب منه إسناد سدانة الروضة احلسينية إىل صهره وزوج ابنته السيد حممد عيل بن
السيد حممد موسى رشف الدين الشهري بـ (أيب ردن) وآزره يف هذا الطلب العالمة

السيد حممد حسني أغا بزرك الطهراين الكبري ،ونقيب أرشاف بغداد السيد عيل
الكيالين ،وبناء ًا عىل طلب النقيب اسندت سدانة الروضة احلسينية اىل السيد حممد

عيل املعروف بـ أيب ردن من بيت رشف الدين من ساللة أيب الفائز حممد.

 .1قرئ ختمه يف أحد املستندات القديمة املوجودة يف كربالء عند بعض السادة ،والوثيقة مؤرخة يف اليوم
الرابع عرش من شهر رمضان (1237هـ) هكذا :السيد حممد عيل جلبي متويل قصبة كربالء ،وكان سابق ًا
يقرأ ختمه منذ عام (1218هـ) حتى سنة (1237هـ) السيد حممد عيل املوسوي سادن الروضة احلسينية،
وهو من آل طعمة .ينظر :مدينة احلسني اجلزء االول.
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وكانت رشوط داود باشا عىل النقيب والسادن اجلديد :أن يتعاونا ويساعدا
املتويل اجلديد (عيل أفندي) ،ويقضيا عىل رؤوس الفساد ،ويوقفا احلرب والعصيان،
ويسلام قتلة املتويل السابق.
ولكن النقيب اجلديد مل ينفذ هذا الطلب ومتاهل يف تسليمه القتلة االمر الذي
أدى ببعض الريمازية األرناؤوط بمساعدة ومؤازرة اعراب الكبيسات الذين مل
ترق هلم هذه التعيينات اجلديدة ،وأن دم احلاكم السابق – فتح اهلل خان – قد ذهب
هدر ًا ،وقتلته يمرحون ويـرسحون يف كربالء ،واجلميع يصونوهنم ،وحيافظون عىل
أرواحهم ،واملتويل اجلديد – عيل أفندي – مل حيرك ساكن ًا ،فقرروا قتله فهجموا
عليه ،واغتالوه يف أوائل سنة (1238هـــ) ،وكذلك قتلوا معه ولده الكبري ،أما
ولده الصغري فقد ّفر إىل بغداد وعرض شكواه عىل الوايل داود باشا طالب ًا إياه أن
يرسل جيش ًا لتأديب الكربالئيني بادعاء :أن الكربالئيني هم الذين قتلوه مع أن
احلقيقة غري ذلك كام تقدم ،غري ان علامء كربالء شكلوا وفد ًا للذهاب إىل بغداد
إلرضاء داود باشا ،وكان الوفد يضم معظم علامء كربالء والنجف ،وكان يرأس
هذا الوفد العالمة الشيخ موسى آل كاشف الغطاء الذي كان يلقب باملصلح الكبري
بني الدولتني اإليرانية والعثامنية ،إذ قد توسط سامحته ثالث مرات عند الشاه زاده
حممد عيل مريزا الذي حاول إنقاذ العتبات املقدسة من جور داود باشا ،وهنا كان
داود باشا يستنجد بالعالمة كاشف الغطاء ليحول دون تنفيذ رغبة األمري اإليراين
مسه
يف حماربته بناء عىل توسالت الوايل إليه ،واعطائه الضامنات الكافية بعدم ّ
العتبات املقدسة بسوء هلذا السبب كان يتمتع الشيخ آل كاشف الغطاء بنفوذ واسع
عند باشا بغداد الذي مل يرد له طلب ًا.
غري أن وفد العلامء يف هذه املرة قد رافقه ،ممثل عن الشيخ أمحد االحسائي
زعيم الشيخية بدون أن يكون للوفد رأي فيه ،وبعد ٍ
جهد جهيد توصلوا إىل عقد
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الصلح مع الوايل بعد أن بذل الوزير (حممد العجمي) جهودا مضنية إلصالح ذات
البني ،ثم أشار عىل داود باشا بعدم تعيني متويل جديد لقصبة كربالء ،واالكتفاء
بنائب املتويل السيد حممد عيل جلبي آل طعمة الذي هو من أهل البلدة ،ولعله
يستطيع متشية األمور حسب رغبات الوايل ،لكن عندما ذهب الوفد ملقابلة داود
باشا واالستئذان بالسفر وشاهد ممثل الشيخ أمحد اإلحسائي هاجت كوامن حقده
عىل الكربالئيني إذ كان احلقد دفين ًا يف قلبه بسبب مقوالت الشيخ االحسائي الذي
اساء يف كتابه الزيارة اجلامعة((( ،وتطاول عىل اخللفاء الراشدين فوجه للعلامء لوم ًا
قارص ًا ،وعند ذلك مل جيرأ أحدٌ منهم عىل الرد عىل كالم الوايل ،فتفرقوا وذهب قسم
(((
وفر الشيخ أمحد من كربالء قاصد ًا احلجاز ،وكان العزم بادي ًا عىل
منهم اىل إيران َّ ،
داود باشا االنتقام من الكربالئيني.
 .1جاء يف اجلزء الرابع من رشح الزيارة اجلامعة –قول الشيخ األحسائي– (أن املسلمني كلهم كفار عباد
أوثان ،أما أهل السنة فاهنم نحتوا عمر وأبا بكر صن ًام وعبدومها (كذا) واستشهد األحسائي باألشعار
التي وضعها حسن بن هاين يف حكايته املختلقة بأن أبا بكر وعمر رشبا اخلمر يف شهر رمضان وأنكرا نبوة
الرسول  ومل يقرأ بالبعث (كذا) واستشهد باألبيات اآلتية املنسوبة كذب ًا وهبتان ًا أليب بكر ،وهي من صنع
الشيعة الغالة واإلمامية براء منهم وهذا نص األبيات:
فــان املـــوت نقب عــن هشـــــام
دعينـــا نصطبـــح يــا أم بكـــر
ونقب عــن أبيك وكــان قرمـــــ ًا
شديد الــبــأس رشيــب املــــــــــدام
وكيف حياة أشــاء وهــــــــــــام
وخيربنــا ابــن كبشة ســوف نحيـا
بــأين تــــارك شهـــــر الصيـــام
أال هــل مبلـــغ الرمحــــن عنــي
حممـــــد مــن زخــاريــف الكـــالم
وتــــــارك كلام اوحــى إلينـــــا
وقــــل هلل يمنعنـــــــي طــعــامــي
فقـــل هلل يمنعنــــي رشابـــــــي
فأجلمها فتاهــــت يف اللجــــام
ولــكــن احلكيــــم رأى محيــــــر ًا
كاظم الرشتي ،دليل املتحريين :ص.50
 .2االعالم الذين تركوا كربالء وتوجهوا إىل إيران هم كل من احلجة رشيف العلامء والشيخ إسامعيل اليزدي
والشيخ خلف بن عسكر احلائري والشيخ حممد عيل الربغاين والعالمة الدربندي وكان خروجهم من
كربالء يف سنة (1241هـ) وعادوا إليها يف حمرم سنة (1242هـ ).
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ولعل مرافقة ممثل األحسائي للوفد كان دسيسة من الشيخية وإىل هذا أشار

كريم خان الكرماين زعيم الفرقة الركنية من الشيخية يف كتابه هداية الطالبني ،قال:
عندما قدم مناوؤ الشيخ األحسائي نسخة من كتابه (رشح الزيارة اجلامعة)

إىل وايل بغداد وأخربوه بأن هؤالء أصحاب هذه الفرقة يذكرون اخللفاء بالسوء

ويسبون أبا بكر وعمر وعثامن ،وبسبب هذه التحريضات ،وملا كان يكنه داود باشا

ضد الشيعة من تعصب شديد أوفد (مرياخور) إىل كربالء وحارصوها ملدة احد
عرش شهر ًا وأطلق عليها ما يقارب اثنتا عرشة إطالقة باملدافع والبنادق مما ادى
إىل اهنيار قسم من احدى كشوانيات احلرضة احلسينية املطهرة ،وحاملا سمع الشيخ
أمحد األحسائي باخبار وصول كتابه إىل داود باشا تأثر تأثر ًا شديد ًا وعرف انه

بعد هذا التاريخ ال يستطيع البقاء يف كربالء وكان نرش هذا الكتاب السبب األول
إلشعال نار الفتنة جمدد ًا بني الشيعة والسنة يف العراق والسبب املبارش للقتل العام
الذي جرى يف كربالء من جراء حمارصهتا من قبل املرياخور(((.

وروى الشيخ إبراهيم اهلمداين احلائري يف كتابه كاشف االعجاز((( قال :يف سنة

(1240هـ) طمع داود باشا باالستقالل بالعراق ،واالنفصال عن الدولة العثامنية
عندما شاهد ضعفها ،وفقدها هيمنتها وسطوهتا عىل معظم الواليات العثامنية،
فنظم جيش ًا كبري ًا مزود ًا بأسلحة حديثة ،واخذ يدعو الناس لطاعته ،فبايعه أكثر

مدن العراق إال أهايل مدينة كربالء واحللة ،ومهام حاول إقناعهم فلم يفلح ،فعزم
عىل االنتقام ،خصوص ًا من الكربالئيني املوغرين صدره.
 .1مريزا حممد كريم خان زعيم الفرقة الركنية من الشيخية ،هداية الطالبني (فاريس) :ص107
 .2كاشف االعجاز (فاريس) خمطوط.
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وكان حاقد ًا عليهم بسبب التعصب املذهبي الذميم ،فعقد اجتامعا يف بغداد،

وضم هذا االجتامع معظم قواده مثل :أغا صالح حاكم املحاويل ،ورستم أغا حاكم

الكوفة ،احلاج أغا متويل املسيب ،وقاسم بك ثم مجع علامء السنة ،واستشارهم يف

أمر ارسال اجليش إىل كربالء ملقاتلة اهلها فاشاروا عليه بذلك ،وهكذا سار بجيشه
إىل كربالء ،فسبى عياهلم ،وهنب امواهلم ،واخريا هدم السور والدور عىل اهايل

البلدة ،وكان خيشى القيام بمثل هذه احلملة عىل هذه املدينة املقدسة قبل هذا التأريخ
لئال حتدث ضده ضجة من السخط يف وسط العامل اإلسالمي لِا هلذه املدينة من
قدسية عظيمة خصوصا عند شيعة إيران ،واهلند وغريمها ،لذا تقدم مستغيث ًا بعلامء
املذاهب األربعة ليفتوه بام قد جيب عمله كذريعة لتنفيذ رغباته وحقده السافر ملا تم

له احلصول عىل الفتوى عن طريق التهديد والوعيد ملحاربة كربالء ،وهنب امواهلا،
وقتل رجاهلا ،ونسائها ،وأطفاهلا حيث كان يعترب داود باشا نفسه ويل امر املسلمني

يف العراق ،وعىل املسلمني العراقيني اطاعة أويل االمر ،وال جيوز خمالفتهم ،وأن

دماء وأموال العاصني عىل أمر ويل املسلمني مباحة ،وملا تم لداود باشا احلصول عىل
(الفتوى) اجتمع لديه مجع كبري من اعراب (العقيل) طمع ًا باملال والرياسة ،وعزموا
عىل السفر إىل كربالء وحماربة أهلها ،ولكن نظر ًا ملوقع احللة ومركزها االسرتاتيجي

حيث إهنا واقعة عىل ملتقى الطرق ،وهي غري خاضعة له ،ولربام جاءت اإلمدادات
منها إىل الكربالئيني ،فعزم أوالً عىل اخضاع احللة والقضاء عىل خصمه (حممد

الكهية) ،فأرسل جيش ًا عظي ًام مع قائده احلاج جعفر رئيس عشائر العقيل ،وزوده
ببعض املدافع ملحاربة أهلها ،وعند وصول اجليش إىل أبواب احللة حتصن أهلها
خلف السور ،وأغلقوا ابوابه غلق ًا حمك ًام ،واسندوها بركام من الرتاب خلفها،
وصعدوا فوق األبراج حاملني (البنادق) مستعدين للحرب ،واخري ًا استطاع داود

باشا إخضاع احللة واالستيالء عليها يف سنة (1240هـ) بعد أن هرب حاكمها
175

مدينة احلسني (اجلزء الثالث)

(حممد الكهية) الئذ ًا بقبائل (وادي) ،وخرج معه الكثري من األهايل فارين من
بطش جيش داود باشا والتجأوا إىل كربالء ،وأما الباقون من أهايل احللة فقد وقع

فيهم القتل والتنكيل ،وقتل منهم خلق كثري ،وأرس اجليش عياهلم ،وهنب أمواهلم،
وهتك أعراضهم(((.

وبعد ان تم لداود باشا إخضاع احللة ملشيئته ّقرر رأي ُه عىل حماربة الكربالئيني،

ولكن وزيره (حممد العجمي) اشار عليه ونصحه بكتامن حقده عىل الكربالئيني

باللجوء إىل حيلة يستعملها معهم لعله يفلح بإخضاعهم بواسطتها دون وقوع
حرب معهم ،واهتدى اخــر ًا إىل احليلة ،وعمد إىل بث التفرقة مطبق ًا سياسة
فعي أغا (كتخدا) متولي ًا لقصبة كربالء((( ،ووجه عنايته نحو السيد
(فرق تسد)ّ ،
ّ
وهاب بن السيد حممد بن عيل جلبي (آل طعمة) ،وذلك بناء عىل مشورة وزيره
(حممد العجمي) الذي كان قد تلقى طلب ًا من العالمة السيد حممد مهدي القزويني
احلائري هبذا املآل((( ،فأسند داود باشا سدانة الروضة احلسينية إىل السيد وهاب،
وكان عمره يومئذ ست عرشة سنة يؤازره العالمة السيد حممد مهدي القزويني
احلائري ،وقبيلته آل طعمة.
وكان داود باشا يعلم ان هذا التعيني سوف جيدد نشاط النقيب السيد حسني
آل دراج ،ويقلل من نفوذه ،وكان يقصد داود باشا بذلك إعادة اخلصومات القبلية
القديمة بني القبيلتني العلويتني (آل فائز وآل زحيك) ،فنجحت فكرته إذ وقع
الشقاق بينهام ،فأوقد زنادها بدهائة ومكره الثارة الفتن يف كربالء.
 .1كاشف االعجاز (خمطوط).
[ ]2العزاوي ،تأريخ العراق بني احتاللني :ج  :6ص.288
 .3كانت كريمة العالمة القزويني زوجة السيد وهاب.
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غري أن السيد وهاب رغم صغر سنة كان طموح ًا عايل اهلمة استطاع بعزيمته
أن يفرض شخصيته عىل اخلاص والعام ،فانقادت إليه عشريته ومجاعة كبرية من
عشائر كربالء فساير الركب بسالم ،قال فيه صاحب نزهة االخوان:
(كثري ًا ما شاهدته يسري يف مقدمة اجلموع ،وأن غريمه السيد حممد عيل رشف
الدين املعروف بـ (ايب ردن) ،واملنافس الوحيد له بسبب تنحيته عن السدانة وهو
من أبرز وجهاء كربالء ورؤسائها يسري خلفه ،والنقيب ،والسيد سلطان آل ثابت،
وسائر زعامء كربالء حيرتمونه وجيلون شأنه).
أما مؤلف كاشف االعجاز فيؤاخذ السيد عبد الوهاب بقوله:
(كان شجاع ًا غيور ًا متهور ًا مـترسع ًا يف احكامه ،وينقاد يف آرائه إىل موجهيه من

احلفدة الذين حييطون به لذا تكالبت عليه نفوس خصومه فثاروا ضد السلطة عندما

أولته املناصب الثالثة :السدانة ،والنقابة ،وتولية قصبة كربالء).

وهكذا استطاع داود باشا بمكره ودهائه أن يوجد الفرقة بني رؤساء كربالء

كي ال يتحدوا ليكونوا قوة مرتاصة ضده ،فعمد تارة إىل أن يعهد حكومة كربالء
إىل السيد سلطان بن ثابت ،والسدانة اىل السيد حممد عيل (أيب ردن) ،والنقابة اىل
السيد حسني آل دراج ،وان يعزل النقيب احيان ًا ويسند النقابة اىل السيد وهاب،
ويعمد اىل أخذ اإلدارة من السيد سلطان ويعطيها إىل السيد حممد عيل ،والسيد

موسى رشف الدين ،ثم يعفيه من منصبه تارة اخرى ،وهكذا استعمل باشا بغداد
خمتلف وسائل احليلة لإليقاع بالكربالئيني كي جيد منفذ ًا يستطيع معه إيقاع الفرقة

بينهم(((.

 .1كاشف االعجاز؛ نزهة االخوان.
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ولكن النقيب كان يتمتع بعقلية راجحة ويتمتع بنفوذ واسع يف مجيع االوساط

الكربالئية لدماثة خلقه وكرمه ،وكان حيبه الصغري والكبري ،والوضيع والـرشيف

لذا بقي كالطود االشم مل يعر أي اهتامم هلذه التبدالت السياسية احلمقاء التي جيرهيا
داود باشا يف املناصب ،ومل خيرج الستقبال متويل كربالء اجلديد (سليامن أغا كتخدا)
الذي وصل كربالء يف أوائل سنة (1240هـ).

ولكن بعد مضـي مخسة أشهر من قدوم (األغا كتخدا) بعث إليه النقيب وهنأه
بمنصبه اجلديد ،وعند ذلك كتب (األغا) جواب ًا للنقيب بتأريخ العارش من شوال

سنة (1240هـ) بوصول اهلدية ويشكره عليها ويطلب منه بناء عىل أوامر تلقاها
من الباشا بالعفو عام سلف رشيطة أن ينهج النقيب هنج ًا صاحل ًا ويطيع أوامر
الوزير داود باشا((( ،ويف أوائل شهر ربيع األول سنة (1241هـ) طلب داود باشا
مبلغ ( )35.000ألف قران فضة((( ،من سكة (حممد شاه) الـرضيبة التي فرض
عىل أهايل كربالء دفعها سنوي ًا إىل حكومة بغداد ،وصادف آنئذ أن اشتد اجلفاء

بني األغا والنقيب ،وبات الوضع يف كربالء ينذر باخلطر ،فشكا النقيب إىل الوايل
داود باشا من سوء تصـرفات املتويل (سليامن أغا كتخدا) ،فأدى ذلك إىل عزله

وسحبه من كربالء ،ألن أطامع داود باشا مل تقف عند حد ملا كان يضمر من سوء
للكربالئيني الذين مل خيضعوا متام ًا ملشيئته رغم دهائه ومكره من إيقاع الفرقة بني

الرؤساء الكربالئيني.

[ ]1العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :6ص.288
 .2القران :عملة إيرانية كانت متداولة يف العراق ،كانت تساوي ثالثة قروش بالعملة الرتكية أي ما يعادل
ثالثني فلس ًا من عملة اليوم.
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ولكن احلظ ساعده هذه املرة فوجه شطره نحو السيد الوهاب الذي كان يشغل

سدانة الروضة احلسينية طوال هذه املدة ،فاستدعاه إىل بغداد وقابله وحتادث إليه
كثري ًا ،وملا اطمأن منه اسند إليه حاكمية كربالء ونقابة األرشاف ،وسدانة الروضتني
احلسينية والعباسية ،ثم خلع عليه اخللع الثمينة ،وطلب منه الرجوع إىل كربالء

الستالم مهام مناصبه ،وسري معه ثالثة من (اجلوخدارية) ،وبعد خروجه كتب إىل

النقيب يطلب منه القاء القبض عىل ثالثة من األشخاص الذين أوكل اليهم حراسة
السيد وهاب ،الذي نعتهم بالريمازية (الشقاة) ،وإرساهلم مكبلني إىل داود باشا،

وهم :غزول((( ،وحممد الشامي وابن عيسى ،وكان داود باشا يقصد بذلك إثارة
الفتنة والفرقة بني رؤساء كربالء من جديد كام هو ديدنه ،ليصطاد يف املاء العكر،

فتم له ما أراد.

وصل السيد عبد الوهاب اىل كربالء يف اليوم اخلامس عرش من شهر رمضان

سنة (1241هـ) ومعه (اجلوخ دارية) ،وأعلم النقيب ومجاعته بمضمون البيورلدي
– الفرمان – وملا عرف النقيب بأنه أصبح معزوالً عقد اجتامع ًا عىل الفور يف داره
مع صهره – زوج ابنته – السيد حممد عيل رشف الدين ،وابن عمه السيد سلطان

 .1كان من أفراد عشائر بني سامل وهم من أهل النارصية املنتفك الذين كانوا قاطنني كربالء ،اختذه داود باشا
عين ًا عىل الكربالئيني ،وكان سابق ًا يف احللة من اللصوص املاهرين فر من كربالء قبل خروج سيده (السيد
وهاب) ،وأخرب داود باشا بمجريات األحداث يف كربالء ،ثم جاء إىل كربالء قبيل واقعة املناخور ومعه
 45شخص ًا من رجال داود باشا وقطعوا املاء عن هنر احلسينية ،وتعرض للسابلة الذين كانوا يقصدون
كربالء ،وكان قد اختذ من بساتني اجلعفريات خمبأ وكمين ًا له ،وبعد نشوب واقعة املناخور هرب إىل السدّ ة
اهلندية لرياقب كيفية قطع املاء عن جمرى ،النهر ويف سنة (1243هـ) بعثه داود باشا لينخرط يف سلك رجال
النقيب ،وليتجسس عليه ،ولعب ومارس دور ًا مه ًام يف تسليم كربالء أخري ًا ،وبنو سامل :قبيلة عربية نزحت
من لواء املنتفك واستوطنت كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري ،وهي تنتمي إىل قبيلة زوبع ،وهلم يف
كربالء أعقاب ،ومنهم :بيت آل ايب طحني الذي نبغ منهم األديب الفاضل املعارص األستاذ عبد املجيد
حسني السامل ،وابن عمه الكاتب الفاضل منري الشيخ عباس الذي تقلد سكرتارية حمفل البهائية يف بغداد.
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بن ثابت آل ثابت ،وبعد املداولة طلبوا من السيد وهاب تسليم األشخاص الثالثة
من الريمازية لريسلهم النقيب إىل داود باشا حسب منطوق كتابه اآلنف الذكر،
فامتنع السيد وهاب من تسليمهم ،فعمد النقيب باإليعاز اىل مجاعته القبض عليهم،

فعارضهم السيد وهاب ومجاعته وتصدوا لرجال النقيب ،فحصلت مشادة كالمية
وشب القتال بني
بني الطرفني وراح كل منهم جيمع رجاله واتباعه فاصطدموا،
ّ
الطرفني ،واصبح أزيز الرصاص ُيلعلع يف سامء كربالء ،ودام القتال بينهم من
صبيحة يوم العرشين من رمضان سنة (1241هـ) حتى ليلة عيد الفطر ،وعندما

هجم النقيب ومجاعته عند منتصف الليل عىل دار السيد وهاب وهنبوا ما كان فيها،
وأرضموا فيها النريان ،وهدموها ،ثم قبضوا عىل السيد وهاب واعتقلوه يف دار
النقيب ،ولكن العالمة أغا بزرك حممد حسني الشهرستاين أنقذ السيد وهاب منهم،
وحافظ عليه يف داره(((.

ويف صبيحة اليوم األول من عيد الفطر أقام النقيب وليمة غداء دعا إليها رؤساء

البلدة ،وتداولوا فيام جيب أن يتخذوه من االجراءات املناسبة لتأكد النقيب أن نار
الفتنة سوف ال تنطفئ إذ كان يعلم ببصريته الثاقبة سوء نية داود باشا نحو املدينة

املقدسة وأهاليها.

أما السيد عبد الوهاب فقد ترك كربالء يرافقه العالمة السيد حممد مهدي
القزويني احلائري – والد زوجته – متوجه ًا إىل بغداد إلبالغ داود باشا بام جرى،

وملا علم الوزير بالواقعة أرسل جيش ًا ملحاربة النقيب وإخضاع الكربالئيني ،وهكذا

وقعت واقعة املناخور يف يوم الثالث عرش من شهر شوال سنة (1241هـ).
 .1كاشف االعجاز ،ونزهة االخوان.
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واستمرت حتى شهر رمضان سنة (1244هـ) حسب رواية مؤلف كاشف

االعجاز الشيخ إبراهيم احلــائــري((( ،ويف العرشة األوىل من شهر شوال سنة
 .1نقلنا هذا الفصل من عدة وثائق تارخيية خمطوطة مبعثرة هنا وهناك عند معظم أفراد األرستني العلويتني (آل
فائز) و(آل زحيك) ،ومن كتاب ألفه بعض األدباء باللغة الفارسية ،وقد واكب املؤلف بنفسه هذه الواقعة
وضبط حوادثها مجلة وتفصي ً
ال وسمي هذا الكتاب (كاشف االعجاز) ،ومؤلفه :هو الشيخ حممد إبراهيم
بن الشيخ حممد كريم اهلمداين األصل الكربالئي املسكن والوفاة ،ونسخته األصلية موجودة يف خزانة كتب
املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب مؤلف (كربالء يف التأريخ) ،وكنت أتذاكر مع املرحوم عنه أثناء مرضه
يف مستشفى صالح بجانب الكرخ من بغداد الذي وافاه فيه األجل املحتوم سنة (1958م) ،وعىل سبيل
املثال دونت بعض حوادثه وعربتها بشكل فصول متقطعة ألن الكتاب ضخم يقع يف ستامئة صفحة كتب
بخط فاريس بديع.

وكان السيد عبد الرزاق يف حياته قدم الكتاب لتعريبه إىل الشيخ عباس احلائري بناء عىل طلب احلاج وداي
عرب من الكتاب املذكور عرشة فصول من أصل ثالثة عرش فص ً
ال الذي
العطية مؤلف تأريخ الديوانية فقد ّ
حيويه كاشف االعجاز وقد استطاع الوجيه السيد حممد سعيد بن حممد عيل آل ثابت أن يستنسخ فص ً
ال واحد ًا
من الفصول املعربة املوجودة يف خزانة األستاذ احلاج وداي العطية فقدمها إيل مشكور ًا ملقابلتها بام عندي من
فصول هذا السفر بعد أن امتنع احلاج وداي العطية عن تزويدي بام عنده من تكملة فصول الكتاب املعرب
عل ًام بأن الكتاب ترجم باللغة العامية الركيكة ،وملا كانت النسخة األصلية الفارسية اليوم بحوزة األستاذ السيد
حممد مهدي الوهاب املحامي فقد تفضل علينا مشكور ًا بمطالعتها وتعريب فصوهلا ،واألمل كبري ان سنحت
الفرص ان شاء اهلل لرتمجته وطبعه بمساعدة ومؤازرة بعض االخوان من األدباء الذين يتقنون اللغتني العربية
والفارسية كاألستاذ السيد صادق السيد حممد رضا آل طعمة وإىل القارئ الكريم نص وقفية الكتاب املذكور
املرفقة يف مستهله معرب ًا من قبل احلاج وداي العطية ،والسيد عبد الرزاق الوهاب.
نص الوقفية بقلم املؤلف

هو الواقف عىل الضامئر والعامل بالرسائر....

بسمه تعاىل

لقد أوقف أحقر خلق اهلل وأفقر ما سوى اهلل الشيخ حممد إبراهيم حممد كريم اهلمداين األصل والكربالئي
املسكن وقف ًا صحيحا رشعي ًا هذا الكراس من كتاب االعجاز حلرضة العباس ابن أمري املؤمنني لينتفع به
كافة املؤمنني وحمبي األئمة األطهار ،وألجل قراءة الكتاب جعلت توليته بيد جناب ساللة السادات العظام
مري حممد عيل نجل املرحوم مري السيد مرتىض ما دام عىل قيد احلياة ،ثم بيد الذكور من نسلهم وهكذا نس ً
ال
بعد نسل ،وبعد انقراض نسله ترجع التولية ليد أزهد علامء كربالء يد ًا بعد يد حتى ظهور احلجة  ،ويلزم=
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(1241هـ) عقدت يف كربالء ثالثة اجتامعات للتداول يف شؤون املدينة ،والتدابري
الواجب اختاذها للحيلولة دون تنفيذ مطامع داود باشا ألن النقيب كان عىل علم

بالفتوى التي سبق أن استحصلها داود باشا من علامء بغداد فسعى اىل نـرشها
يف األوساط العلمية والدينية التي بيدها احلل والعقد يف كربالء ،فعقد االجتامع
األول يف دار العالمة املرحوم السيد حممد مهدي الشهرستاين برئاسة حممد حسني
امللقب (أغا بزرك) ،وضم ك ً
ال من السادة العالمة صالح الداماد ،وحممد مهدي بن

عيل–صاحب الرياض – والعالمة امام اجلامعة الشيخ باقر الكازروين ،وكثريين

من طلبة العلم والسواد األعظم من األهايل ،وكان يف طليعتهم احلاج حممد عيل
خان رئيس قبيلة البلوش ،واحلاج أمحد النداف.

يروي صاحب كتاب كاشف االعجاز قائالً:
حرض هذا االجتامع األمري اإليراين الذي كان ساكن ًا يف كربالء املدعو حسن

خان من اتباع شاه زاده بروجرد القزلبايش ،وكان يرافقه أحد طالب العلم السيد

كاظم الرشتي ،وكان األمري اإليراين ومرافقه يعارضان فكرة مقاومة داود باشا،
ودعيا الستسالم الكربالئيني ،عند ذلك طالب حممد عيل خان البلويش بإخراجهام

من االجتامع وطردمها من كربالء.

ثم تال نص فتوى علامء بغداد عىل احلارضين ،فتعالت عندئذ أصوات احلارضين

بوجوب مقاومة داود باشا وجيوشه ،وعدم إفساح املجال له للعبث بمقدساهتم
وقرروا حماربة الطاغية داود باشا مهام كلفهم األمر ،وعقدوا العزم
فاتفقت كلمتهم ّ

=عىل املتولني املزبورين يف مقام التقية ويف مقام خيشى فيه من إعارة الكتاب ألشخاص يشتبه هبم فيفقد الكتاب
لدهيم أو لدى من يثقون به من الصلحاء عىل أن يرجعه بعد االستفادة منه حترير ًا يف السابع عرش من شهر
مر ذكره يف املتن.
رمضان (1244هـ) (وخييل إ َّيل أن الوقفية كانت بيد أحفاد السيد إبراهيم الزعفراين) الذي َّ
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عىل السري وراء رائدهم السيد حسن نقيب األرشاف ،وكان موقف بعض العلامء
سلبي ًا(((.
وعقد االجتامع الثاين يف دار السيد حممد عيل ابن حممد موسى رشف الدين

امللقب بـ (ايب ردن) ،وضم هذا االجتامع مجيع خدمة الروضتني احلسينية والعباسية

ويف مقدمتهم حرض الفارس الشجاع العلوي السيد مرتـىض بن السيد باقر(((.

وكذلك حرضه السيد حممد بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن

طعمة((( – ،الذي ينتسب إليه آل طعمة اليوم – وكذلك حرض االجتامع الزعيم
 .1جاء يف رحيانة األدب (فاريس) ملؤلفه حممد عيل املدرس :يف واقعة داود باشا هاجر علامء كربالء ،وطالهبا،
وفضالؤها ،واكثر أهاليها إىل بلدة الكاظميني ،ومنهم :املرحوم مرتىض األنصاري (رحيانة األدب :ج:1

ص.)118

 .2هو مرتىض بن باقر بن حسن بن حممد أمني ،وإليه ينتمي السادة املعروفون بآل سيد أمني ،وقد غلبت
الشهرة بعدئذ بآل جلوخان بن عيل بن كاظم بن حسن علم الدين بن طعمة الثاين ابن رشف الدين بن

طعمة كامل الدين الفائزي ،والعقب من مرتىض يف عامرتني:

العامرة األوىل :يف نجله السيد باقر الذي خلف بيتني:

البيت األول :يف ولده السيد عيل وخلفه حممد عيل الذي أعقب ثالثة أوالد :محيد ،حسني ،جميد.

البيت الثاين :يف حممد بن باقر يف ولده حممد عيل الشهري (أبو متام) ،والعقب منه أوالده الثالثة منهم :كاظم،
وحسن ،وشقيقهام حممد خطيب املنرب احلسيني.

والعامرة الثانية من بيت السيد مرتىض آل السيد أمني يف أوالده الثالثة :حممد ،وحسن ،والوجيه عبد

الرزاق ،وحممد خلف محود وصادق الدارجني وحسن خلف الوجيه املرحوم السيد عبد األمري عبد الرزاق
الذي خلف ثالثة ،وهم :السيد صاحب ،واخوه أمني ،وصالح.

 .3والسيد حممد هذا كان متزوج ًا من شقيقة السيد حممد عيل (أيب ردن) العلوية (آمنة) بنت حممد موسى رشف
الدين ،والعقب منه يف ثالث عامرات:

العامرة األوىل :منحرصة يف ولده سلطان ،وأعقابه حيملون اليوم لقب آل خيمكة نظر ًا لتوليهم سدانة
املخيم ،ومن أشهر رجاهلم :كان مهدي ،وحسون ،وعطية أوالد صالح بن سلطان ،ومنهم اليوم :وهاب=،
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الكربالئي الشهري السيد مصطفى بن هاشم الرضوي املعروف بالسيد الزعفراين،

ومن العشائر غري العلوية حرضه رئيس قبيلة آل معيرب اخلفاجي عيل أبو شتيوي،
والشيخ طعمة بن عيد رئيس عشرية بني سعد  -من فخذ آل عيل – والشيخ حسون

رئيس عشرية الوزون اخلفاجية ،وغريهم ومجيعهم عقدوا العزم عىل حرب جيش
داود باشا دفاع ًا عن مدينتهم املقدسة  -كربالء – وبناء عىل اقرتاح السيد حممد عيل
املعروف بـ (ايب ردن) صاحب الدعوة الذي كان يتمتع بذهن مدرك ودراية واسعة
بأمور البلد ،فقد انتخبوا النقيب رائد ًا وقائد ًا أعىل ،ووافقوا عىل إطاعة أوامره.

= وعبود ،كاظم ،جليل ،هاشم أبناء حسن بن حسني بن سلطان ،ومجيعهم يلقبون بآل خيمكة من عشرية آل
طعمة.
العامرة الثانية :منحرصة يف سلامن بن سلطان الذي أعقب حسن الدارج.

العامرة الثالثة :منحرصة يف ولده مصطفى ،وأعقابه حيملون اليوم لقب آل رشويف ألهنم محلوا لقب أخواهلم
آل رشف الدين الدارجني ،وظهر يف هذا البيت رجال أقوياء أشداء ،واشرتك معظم أفرادها يف احلركات
والثورات التحررية يف كربالء ،وهلم مواقف مشهورة ،ومن أشهر رجاهلم :السيد مصطفى بن حممد بن عيل بن
السيد حممد املذكور الذي توىل نيابة سدانة الروضة احلسينية ،ويف حياته تزعم هذه األرسة نجله املرحوم السيد
سعيد الذي ورد ذكره يف كتاب ملحة من بيوتات كربالء والغارضية ،وله مواقف مشهورة يف واقعة محزة بك،
والثورة العراقية الكربى ،ويف حياته برز وتزعم هذه األرسة ولده السيد رضا الذي تويف يف حياة والده كان
دمث اخللق جواد ًا شجاع ًا وكان لوفاته رنة األسى واألسف يف نفوس حمبيه وعاريف فضله ،وبموته تزعم هذه
األرسة نجله السيد جواد الذي كان أحد أقطاب اجلبهة الوطنية يف العهد البائد ،واعتقل يف حوادث (1948م)
مع شقيقه التاجر املعروف السيد ضياء ،ومن رجاالت هذه األرسة املعروفني اليوم :السيد منري وشقيقه ،وابن
أخيهم األستاذ السيد عبد احلسني واشقائه السادة عبد الرزاق ،وعزي ،وموفق ،وعيل أبناء سعيد بن كريم بن
مصطفى نائب الكليدار ،والوجيه السيد عبود جواد بن عبد بن حممد عيل الرشويف املذكور رئيس احتفال مولد
االمام عيل  الذي اعتاد الكربالئيون عىل اقامته يف كربالء سنة (1958م) ومن هذه األرسة املعروفني
الشاعر الشعبي السيد عبد األمري الذي يقرأ ملوكب سادات (اخلدمة) يف الروضة احلسينية ،وكذلك خطيب
املنرب احلسيني السيد حممود بن أمحد بن تاج بن حسن بن مصطفى بن حممد آل طعمة نزيل طهران ،ومنهم
اخلياط املعروف السيد صادق بن حمسن بن سلامن بن حممد عيل بن مصطفى بن حممد .واخلالصة :إن أفراد
هذه األرسة املعروفني (آل رشويف) كثريون يف احلائر اليوم منهم :اخلادم يف الروضتني ،ومنهم السيايس ،ومنهم
الطبيب ،واملوظف ،واالستاذ ،والتاجر ،والكاسب....الخ.
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أما االجتامع الثالث فقد عقد يف دار النقيب السيد حسني آل دراج ،وضم هذا

االجتامع مجيع األرس العلوية من آل زحيك ،ومعظم العشائر العربية من سكنة

كربالء من آل عواد ،والسالملة – برئاسة حممد بن محزة – واحلمريات ،والكبيسات،
برئاسة حاجم الكبري– ومن األهايل البارزين حسني احلداد وابنه حممد ،وحممد
جالل قاتل املتويل السابق – عيل أفندي – وبعض اإليرانيني البارزين أمثال :عيل

أكرب الربوجردي ،وجعفر البلويش ،وابن عمه نادي عيل ،وجواد اخلونساري الذي
كان يعد من أبرز املاهرين يف فن الرماية ،وأبىل بالء ًا حسن ًا يف املعارك التي جرت
بني الكربالئيني وجيوش داود باشا.

وملا علم النقيب بام دار يف هذه االجتامعات وما قرروا فيها ،اقام وليمة غداء

كبرية يف ديوانه الكبري – الذي كان يقع يف الزقاق املعروف بزقاق النقيب وعليه

طاق يعرف بطاق النقيب واقع بالقرب من باب قبلة االمام احلسني – دعا إليها
وعي بإمجاع الرائد
مجيع الكربالئيني عىل خمتلف طبقاهتم ،فبايعه مجيع احلارضينّ ،
عي النقيب ابن عمه السيد
االول واحلاكم العام للمدينة املقدسة كربالء ،وبعدها ّ

سلطان ابن ثابت آل ثابت احلاكم اإلداري ملدينة كربالء ،ويتوىل فض املنازعات
القبلية التي قد حتدث يف كربالء نظر ًا لدرايته ورجاحة عقله يف متشية امور البلدة،
ثم اسند سدانة الروضتني احلسينية والعباسية إىل صهره وزوج ابنته السيد حممد

وعي رؤساء األطراف بمثابة قواد مسؤولني عن محاية
عيل بن موسى رشف الدينّ ،
اطرافهم ،ثم اختذت عدة مقررات عىل جانب عظيم من األمهية ملواجهة املوقف
احلريب(((.

 .1كاشف االعجاز (خمطوط).
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واىل هنا نقف عن ذكر وقائع هذه الواقعة من كتاب كاشف االعجاز وذلك

لعدم استطاعتنا تعريب الفصول بوقائع حرب املناخور بصورة متسلسلة لبعض
الصعوبات ،فعليه عولنا عىل نقل تفاصيل الواقعة من كتاب (نزهة االخوان يف بلد
املقتول العطشان) ومؤلفه جمهول االسم باللغة العربية العامية تركه لنا أحد األدباء
الكربالئيني ،وهو من األشخاص الذين واكبوا أحداث هذه األيام يف كربالء،

وشاهدوها بأنفسهم وضبطوها.

وملا كانت هذه الرسالة ركيكة األلفاظ عامية التعابري ،قام بتبويبها وتنقيحها

العالمة السيد حممد صادق آل بحر العلوم ودوهنــا يف كتابه املسمى (سالسل

الذهب) وهو خمطوط ،ونقلته عنه يف سنة (1947م)(((.

 .1سالسل الذهب :سفر خمطوط يف عدّ ة جملدات كتبها العالمة السيد حممد صادق آل بحر العلوم ،وهو بحق
دائرة معارف إسالمية عربية موسعة مل يشهد النور بعد ،وقد أدرج السيد بحر العلوم رسالة نزهة االخوان
املنقحة يف املجلد األول من موسوعته من ص 11فاستنسخته عنه ،ثم تفضل مشكور ًا املرحوم اخلال الشيخ
كاظم أبو إذان برشحها وأضاف عليها ما جاء يف مذكرات عمه املرحوم عيل أبو شتيوي أحد أبطال هذه
الواقعة الذي تويف إبان واقعة (عيل هدلة) بعد عمر ناهز التسعني عام ًا.

ومن اجلدير بالذكر :ان كتاب (نزهة االخوان يف بلد املقتول العطشان) توجد منه نسخ متعددة يف كربالء،
والنجف ومعظمها ناقصة وغري كاملة ،وتوجد منه نسخة كاملة نسخها الكاتب عن النسخة األصلية
بخط املؤلف يف خزانة مكتبة معهد الدراسات العليا التابعة جلامعة بغداد حتت رقم  ،97وقد أخذ صورهتا
الفوتوغرافية الوجيه الفاضل السيد حممد سعيد آل ثابت الذي أخربين مشكور ًا (سبق لألستاذ األب أنستاس
الكرميل ان نرش رسالة (نزهة االخوان يف بلد املقتول العطشان) منقحة يف جملة دار السالم البغدادية يف أربعة
اعداد متسلسلة من املجلة املذكورة مبتدأ من العدد التاسع إىل الثاين عرش لشهري آب ،وأيلول من سنة
عي السيد وهاب خازن ًا للروضة العباسية،
(1918م) ،ولكن النارش قد التبس عليه األمر وأخطأ عندما قالّ :
وعي والده السيد حممد عيل بن موسى خازن ًا للروضة احلسينية والصحيح كام ذكرناه.
ّ

هذا ومن املفيد ان ندرج نص مقدمة مؤلف كتاب نزهة االخوان :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل الذي
نرص أولياءه بعد ثابت القلوب ،ونرش عليهم ألويته وحياهم بكل طريق ،للحق منصوب وخذل أعداءه بكل
حادثة ،ورمى عليهم بكل صاعقة وصىل اهلل عىل املبعوث لسائر األنام وعىل ابن عمه ّفلق اهلام وصاحب=

186

مركز كربالء للدراسات والبحوث

قال مؤلف نزهة االخوان :توىل داود باشا أعامل العراق يوم اجلمعة يف السابع

من شهر ربيع األول اهلجري ،وبعد متكنه من الوالية وضع السيف يف اعيان
العراق ،وأزعج الناس حتى اضطربت السبل ،وتعددت الفتن ،وفارقه التوفيق يف
حروبه اجتمع باتباعه وأعوانه يف العراق مثل :صالح أغا حاكم املحاويل ،ورستم

أغا حاكم الكوفة ،واحلاج أمحد أغا متويل املسيب ،وساعدهم قاسم بك ،ودبروا
استقالل العراق سنة (1240هـ) وكاتبوا أهل احللة فأجابوهم كارهني ،فأرسل
إليهم عساكره وأعوانه ،فخربوا الديار ،وقطعوا النخيل واألشجار ،واستولوا عىل

سالح املدينة ،وهدموا أسوارها.

ويظهر أن أكرب وسيلة توسل هبا داود باشا ورهطه إىل وثوهبم بالبالد هو لقاح

الفتنة بني سكان البلد وجعلهم متفرقني– ّفرق تسد – وبذلك تم له االستيالء عىل

احللة ،وقد افتتنت كربالء يف رمضان سنة (1241هـ) بمساعي رجال داود باشا،
وانشق أهلها إىل شقني :واحد لداود باشا ،واآلخر عليه ،ثم نشبت املناوشات

بني الطرفني دامت إىل ليلة العيد ،فتصالح الفريقان هنار العيد عىل خروج الزعامء
املوالني إىل احلكومة وكانوا أقل عدد ًا من خصومهم ،فطلب هؤالء إىل داود باشا

أن يتدارك األمر ،فوجه جيش ًا إىل كربالء وخيم اجليش يف مكان يسمى اليوم (بدعة
الصايف) ،وذلك يف يوم الثالث عرش من شوال سنة (1241هـ) ،وكان عا ّمة جنده

من األعراب آل قشعم ،ومن قواده املشهورين يف الواقعة يومذاك صفوق رئيس
عشرية اجلرباء – الذي كان بط ً
ال صنديد ًا ،وفارس ًا عنيد ًا معروف ًا بالرماية يقود مائة
فارس ،وأكثر من ألف راجل– ومن قواده يومئذ احلاج جعفر رئيس عشائر عقيل

= الصمصام وعىل أوالده عليهم أفضل الصالة والسالم وعىل أصحابه الكرام.

أما بعد :فهذه حديقة لطيفة رشيفة ظريفة سميتها (نزهة االخوان يف بلد املقتول العطشان) ،ونسال اهلل ان
تكون لنا ذخر ًا يوم نصب امليزان ،ورتبتها عىل مقدمة ومقاصد.
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العفك ،ويقدر عدد جنوده سبعامئة نفر ،وكلهم مدججون بالعتاد والبنادق ،وكان
يف ضمنهم األغا حسام ومعه مخسامئة فارس ،ومدافع وقنابر–قنابل–كام استنجدوا

بالقبائل القريبة من كربالء((( ،فأجاب هلم أهل كل ناحية ،ومما يستحق اإلعجاب
والذكر موقف الكربالئيني من هذه الواقعة ،فعقدوا العزم عىل مقاومة هذا الطغيان
وهيأوا متطلبات احلرب ،وكانت زعامة كربالء معقودة لثالثة من كبار رجاهلم:

األول :السيد حسني نقيب ارشاف كربالء ،وكان ينوب عنه ابن عمه السيد حسن
بن حممد كنعان(((.

 .1استنجدوا بعشائر قشعم الذين كانوا ساكنني يف األرايض املسامة اليوم بـ (اجلاملية).
 .2هو حممد بن كنعان الذي أستشهد مع أبن عمه عيل بن مرتىض نقيب األرشاف يف واقعة الوهابيني سنة
(1216هـ) ابن حسن بن عباس بن هباء الدين بن امحد بن حممد الدراج نقيب نقباء العراق يف أيام الشاه
عباس الصفوي ،والعقب منه يف ولدين األول :حمسن الذي توىل نقابة احلائر احلسينية سنة (1251هـ)،
وتويف سنة (1273هـ) ،والثاين :حسن الذي توىل وكالة النقيب السيد حسني وأدى خدمات جليلة يف
واقعة املناخور ،وتويف يف سنة (1249هـ) ،والعقب منه يف أحفاده الثالثة ،وهم :امحد ،وحييى ،وحسن
اوالد حسن بن حممد بن السيد املذكور ،وامحد خلف ولده السيد كاظم الذي توىل رئاسة بلدية كربالء من
وعي عضو ًا يف جملس إدارة اللواء ،كان
سنة (1928م1931 -م) ،وقدم خدمات جليلة ملدينة كربالءّ ،
منتمي ًا إىل فرع (حزب اإلخاء الوطني يف كربالء) ،وألعقابه يف كربالء قسط وافر من الثقافة ،وبينهم أساتذة
يف املدارس ،والعقب من السيد حييى يف ولده املأسوف عىل شبابه املرحوم السيد نوري ،والعقب من السيد
حسني يف ولديه كامل ،وحممد عيل ،أما العقب من السيد حمسن نقيب أرشاف كربالء فهو يف ولديه عباس،
وعيل ،وتوىل السيد عباس زعامة هذا البيت ،وانتقلت من بعده إىل السيد حمسن الذي توىل نقابة أرشاف
كربالء ،وله خدمات جليلة إبان الثورة العراقية مع شقيقه مرتىض ومهدي ولدي السيد عباس ،وعندما
تويف أعقبه يف نقابة احلائر السيد حسن الذي كان بعده من شخصيات كربالء املرموقة دمث األخالق
حسن السرية واحد نواب كربالء يف الربملان العراقي يف العهود السابقة ،وكان ديوانه الواقع أمام باب
القبلة للصحن احلسيني الرشيف مفتوح ًا وال يزال برعاية أكرب أنجاله األستاذ السيد حممد عيل املحامي
وإخوانه السادة حمسن املحامي ،ومصطفى ،واألستاذ مرتىض ،وكان السيد حممد عيل أحد نواب كربالء
لدورة واحدة يف أواخر العهد امللكي ،ومن األشخاص البارزين يف هذه األرسة اليوم الوجيه الفاضل السيد
كاظم بن مهدي بن عباس بن حمسن نقيب األرشاف ،وشقيقه الوجيه السيد جواد ومها من العاملني=
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والثاين :السيد حممد عيل بن موسى رشف الدين بن درويش بن رشف الدين

ابن عباس بن رشف الدين بن هاشم بن حممد بن رشف الدين الكبري بن طعمة كامل
الدين الفائزي ،قال فيه مؤلف (نزهة االخوان) :كان سيد ًا جلي ً
ال مهاب ًا قوي ًا صلب ًا له
منزلة يف قلوب الكربالئيني ،وقد مدحه جناب الشيخ عباس احلائري بقوله :فريد

عـرصه ،ونادرة دهره سيد السادات األكرم السيد حممد عيل بن حممد موسى امللقب
بـ (أبو ردن)((( تغمده اهلل برمحته ،وسقاه من سحائب مغفرته .مدحه باملقطوعة

التالية التي فيها اخطاء فنية ختل بالوزن كالزحاف ولكننا نثبتها كام هي:

=

خلدمة كربالء يف مجيع املجاالت احليوية ،وكذلك منهم :عباس بن صالح ،واألستاذ السيد حممد بن مرتىض
بن عباس بن حمسن نقيب األرشاف ،والسيد هباء الدين مدير مرشوع ماء وكهرباء كربالء ،والشاعر األديب
السيد رضا ،وشقيقه الدكتور جعفر بن صادق بن كاظم بن عبد احلسني بن مهدي بن حسن بن عباس بن
هباء الدين بن أمحد بن حممد الدراج.

وقد ورد ذكر السادة آل النقيب يف نبذة خمترصة عن تأرخيهم ونسبهم وديواهنم والشخصيات املعارصة
منهم يف كتاب (احلركة األدبية يف كربالء) تأليف األستاذ السيد صادق آل طعمة ضمن دواوين كربالء
بقوله(:ديوان السادة األماجد آل النقيب من آل زحيك توىل العديد منهم نقابة احلائر ،وكان جدهم املرحوم
السيد حممد الدراج نقيب نقباء العراق عام (1032هـ) ،وما زال ديواهنم مفتوح ًا ،ومن أبرز شخصياهتم اليوم
عميد األرسة السيد كاظم أمحد ،والسيد كاظم السيد مهدي ،والسيد جواد السيد مهدي ،والسيد حممد عيل
السيد حسن ،والسيد هباء الدين ،ومنهم :الشاعر السيد رضا صادق واألديب السيد حممد النقيب السيد كاظم
وغريهم).
 .1روى املرحوم الشيخ كاظم (أبو اذان) نق ً
ال عن عمه (عيل أيب شتيوي) أحد رجاالت حادثة (املناخور) قال:
(ان السادن حممد السيد حممد عيل كان يلقب بـ(ايب ردن) ألنه كان يرتدي ثوب ًا ال جيوز أن يرتديه إال فارس
أو زعيم قبيلة أذ أن العادة املتبعة عند العشائر العربية يومئذ كانت تقتيض بأن الذي يرتدي هذا الثوب وهيز
(ردنه) يف جملس من املجالس العامة فعىل أهل ذلك املجلس أن يرضخوا له مجيع ًا ،ويقاتلوا دونه فكان
السادن املذكور أه ً
ال للبس هذا الثوب ،ولذلك لقب بـ (ايب ردن) ،وكان صاحب نفوذ ومقام رفيع مل خيالف
أحد رأيه ،ومل يعص أمره.

189

مدينة احلسني (اجلزء الثالث)

ما النـرص إال بحول الواحد األحد

وســبــط أمحـــد ث ــم الــســيــد السند

ســـا بــجــديــه مــــردي كـــل بــاغــيــة

بــأســمــر مستقيم الــكــعــب مطرد

لــواله أصبح كل ليس يد وله مجع

اإلســـــــاءة لــعــمــري مــــدة األبـــد

وغـــى
سليـل تاركة الفرسان يوم
ً

فــي زي مضطرب األعــداء مرتعد

الــفــخــار حــق ـ ًا كـــان بيضة البلد

حــامــي الــذمــار مــزيــ ًا كــل مــدرع

األىل رمـــوا قــيــم األديــــان بـــاألود

يا عصمة املحصنات املؤمنات من

لقد تـرسبلت قلبـ ًا بالوغى ثبتـ ًا

من فـوق سابغـة منسوجة الــزرد

تركتهم وســبــاع الــطــر تنهشهم

عـــى صــعــيــد بــنــار اهلل متقــــد

وسمت خنق ًا جيوش املارقني كام

عــاثــت ي ــداك بجمع امل ــال والتلد

فبت يف شـــــرف األطـــار منتهج ًا

وهـــم بـــــود ثــيــاب يف لــظــى جــدد

هلل درك إذ رجـــعـــت فيلقهم

كاجلمـــر نــافــرة مــن وثبة األسـد

حــوض الـرشيعة أبــنــاء اخلنا فذد

فاقمع بسيفك أع ــداء األلــه وعن

يف كــف نكس جبـان كثرة العدد

مل تتهم ووالء الــــذل عندهم

ســوى أثافيهــــم إذا شعت الوتد

فأصبحوا ال يرى يف عقـــر منزهلـــم

بغيظهم ورمــــوا بــالــذل والنكد

فنحمد اهلل إذ رد الــذيــن طغـــوا

هــوالً ويغرب عنها حــارضو أحد

يــاوقــعــة لــيــس بــصــفــن متاثلها
فـــالـــذل عـــادهتـــم دأبـــــ ًا وعــادتــنــا

نصـر عليهم بحـول الواحد األحد

مــن ق ــارص بــصــفــات ألــفــي منفرد

إليك يــا مصدر املــعــروف قــارصة

يسـري عليها والقى الشعر طول يد

إذ ليس يملك يف اآلداب راحلة
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والثالث :هو السيد سلطان بن ثابت((( الذي كان بصري ًا بعواقب االمور وذا

حنكة ودراية ،مهاب اجلانب ،يأمر باملعروف وينهي عن املنكر ،وقد أنفق كل واحد
من هؤالء الثالثة من األموال والذخائر شيئ ًا عظيام وقاموا بإعداد املطابع العامة

وغري ذلك ،وكان للبلد سور قائم آنذاك تـرشع منه ستة أبواب وعىل كل باب
احلراس آناء الليل وأطراف النهار يضيئونه يف الليل خوف ًا من
حصن حمكم يقيم فيه ّ
املباغتة حيث كان يقوم بحراستها مجع غفري من سكان البلد ،عىل كل باب فريق

أو فريقني أو ثالثة تعهد إليهم حراسة الطرف كله ،وكان عىل كل باب – العلوة –

فريقان عظيامن ،وقائد الفرقة االوىل منها الزعيم (أبو شتيوي)(((.

 .1هو السيد سلطان بن ثابت بن درويش بن حممد بن حسني بن نارص بن ثابت الذي ينتسب إليه السادة
آل ثابت ،بن سلطان كامل الدين آل زحيك ،والعقب منه منحرص يف ولده السيد سعيد الذي توىل سدانة
الروضة العباسية ،ولوحظ ختمه عىل بعض الوثائق التارخيية املحفوظة يف املركز الوطني بشعبة الوثائق
رقم واحد التابع جلامعة بغداد يقرأ يف وثيقة مؤرخة يف  24حمرم احلرام (1245هـ) نقيب احلائر قبيل هذه
األيام ،ويقرأ ختمه يف الوثيقة املؤرخة يف 27صفر سنة (1247هـ) مأمور أوقاف وكليدار احلائر احلسيني.
 .2قال فيه مؤلف كاشف االعجاز( :كان فارس ًا مغور ًا جواد ًا بط ً
ال يف احلروب هيابه اجلميع ويسانده أفراد
عشريته معروفون بـ (آل معيبد) وجاء ذكره يف خمطوطات احلاج وداي العطية مؤلف كتاب (تأريخ
الديوانية) قال :كان عيل أبو شتيوي فارس ًا ورئيس مجع باب بغداد يف واقعة (املناخور) ،وذكر شجرة نسبه
عىل النحو اآليت:

عيل أبو شتيوي بن جعفر بن حممد عيل بن معيبد بن مهيلل من قبيلة اخلفاجة،ثم ذكره العقب من جعفر يف
ثالث وهم :عيل أبو شتيوي (دارج) وموسى ومحود امللقب بـ (ايب إذان) ومعيبد :هو أول من سكن كربالء يف
أواخر القرن احلادي عرش اهلجري ،وجاء ذكرهم يف كتاب ملعة تأرخيية يف بيوتات كربالء والغارضية بام يأيت:
(وبيت آل عمران من قبيلة خفاجة العربية ،ومنهم :موسى ،وعيسى ،وصالح ،ومهدي ،ورزاق أوالد عمران
(املوسى) أبن جعفر ،ومنهم :عيل أبو شتيوي أحد رجال ثورة املريآخور سنة (1241هـ) ،ومنهم :الشيخ
كاظم بن احلاج عبد أبو إذان بن محود.
وجاء أيض ًا يف خمطوطات العالمة املرحوم السيد عبد احلسني الكليدار( :كان املرحوم عبد احلسني ال

شهري بـ (احلاج عبد أيب إذان) ورع ًا فقيه ًا شاعر ًا وصاحب ديوان يرتاده األدباء ورجال البلد أمثال :احلاج عبد

املهدي احلافظ ،وكاظم اهلر ،صاهره سادن الروضة احلسينية سامحة احلاج السيد عيل الكليدار ،والعقب منه=
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وقائد الفرقة الثانية أو فريق الربكة سلطان حياوي((( ،وملؤلف نزهة االخوان
ارجوزة يف حق هذا اجلمع منها هذا القول( :ومجعة كان لألعداء بلوة) ،وكان
املوكل عىل حراسة باب اخلــان فريقان وقائدمها :حممد بن حسني احلــداد(((،
وحممود الشيخ صالح((( يقومان بحراسة الساحة((( ،كام كان املوكل عىل حراسة
باب النجف مجعان.
= حمصور يف ولده الشيخ كاظم أيب إذان.

مجادى الثانية سنة (1385هـ) يف أكثر من معجم كان
املتوىف يف شهر
وقد ورد ذكر املرحوم الشيخ كاظم هذا
ٰ
ٰ
ال درس الفقه ،واألصول ،والفلسفة اإلسالمية ،ونبغ يف هذا امليدانّ ،
عامل ًا فاض ً
وقل من كان يضاهيه يف احلكمة
كرس معظم حياته يف البحث
اإلهلية ،والرياضيات –األقليدسية– وكانت له شخصية بارزة يف كربالء ،وقد ّ
والتقيص ،وكانت لديه معلومات تارخيية كثرية عن أحداث كربالء القديمة ،وعن مذكرات عمه املرحوم (عيل
الشتيوي) الذي عاش ما يقارب التسعني عام ًا ،وكان يف أواخر أيامه ملتزم ًا مالية كربالء ،وتويف أبو شتيوي
بعد واقعة عيل هدله سنة (1293هـ) ،وكثري ًا ما سألت اخلال املرحوم الشيخ كاظم أبا إذان عن مشاكل تأرخيية
كانت تصادفني أثناء البحث فكان جييبني عنها بإيضاحات ورشوح وافية ،ويذكر يل املراجع اخلاصة هبا كام انه
كان يروي يل الكثري من القضايا التي كنت أجهلها ،والتي قل ما كان يذكرها سواه ،ويف سنة (1909م) أسس
املرحوم الشيخ كاظم أبو إذان مع الزعيم السيايس احلاج عبد املهدي احلافظ فرع ًا حلزب االحتاد والرتقي يف
كربالء ،ويف إبان االحتالل الربيطاين للعراق انتمى إىل اجلمعية اإلسالمية ،وقد نفاه االنكليز يف شهر شوال
سنة (1338هـ) مع أحرار كربالء الوطنيني إىل هنجام ،ويف أثناء احلكم الوطني انتخب يف أكثر من دورة من
جمالس البلدية.
 .1يقصد بالربكة :بركة حبيب احلافظ التي كانت تقع بالقرب من باب بركة صحن االمام العباس  ،وكان
سلطان حياوي من رسكيل مطلك الرشقي ،وينتمي إىل عشرية بني متيم نق ً
ال عن خمطوطات الشيخ كاظم
أيب إذان.

 .2حممد بن حسني احلداد :كان وكيل النقيب السيد حسني آل الدراج ،ومن زعامء واقعة (املناخور) ع ّينه
النقيب خمتار ًا ملحلة (باب اخلان) وهو عريب األصل ،ومن سكنة كربالء قدي ًام.
 .3حممود الشيخ صالح :من أفراد بني متيم ،وكانت مهنته الفالحة يف املطلك الرشقي.
 .4الساحة هي التي تقع اليوم أمام رباط البهرة اإلسامعيلية املعروف بـ قرص سيقي – قرص حسيني – نق ً
ال عن
خمطوطات كاظم أيب إذان.
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وأنشد املؤلف يف حقهم الرجز التايل( :يف هذا اجلمع حيصل النـرص أينام كانوا

وحلوا فيه) ،مجع قائده حسني شناوة ،واجلمع الثاين (مجع البلوش) الذي أنشد يف
حقهم املؤلف الرجز التايل( :وال يزال بمالقاة العدو غري مدهوش).

وهو أعظم مجوع البلد ،وأكثرها قدر ًا وقو ًة وأشجعها قلب ًا وأثبتها قدم ًا وأقواها
حزب ًا وأبعدها رعب ًا وأسبقها موقف ًا ،وكان كبريهم وقائدهم هو احلاج حممد عيل
خان البلويش((( وكان املوكل عىل حراسة (املخيم) مجع كبري تدفع به الفتنة وتكشف
به املحنة ،وكان رئيس هذا اجلمع وصاحب لوائه السيد مرتضـى بن املرحوم السيد

باقر آل السيد أمني ،وكان املوكل عىل حراسة باب الطاق ثالثة مجوع:

 .1هاجرت هذه القبيلة اإليرانية ،واستوطنت يف كربالء سنة (1217هـ) بناء عىل طلب من العالمة السيد
صاحب الرياض من الشاه حممد القاجاري ،وبعثهم فتح عيل شاه بمرافقة القافلة التي محلت الذهب
املخصص ألكساء قبة الروضة املطهرة ،وأمرهم بمالزمة العتبة احلسينية يف كربالء ،وسكنوا يف الزقاق

املعروف باسمهم يف حملة البلوش الواقعة اليوم عند ملتقى شارع املخيم املعروف اليوم بشارع االمام

عيل يف الساحة املعروفة بساحة (عيل األكرب) ،وال يزال هلذه األرسة أعقاب يف كربالء يشتغلون يف
خمتلف األعامل املهنية والفنية ،وقد نبغ منهم علامء ،وكذلك برز فيهم رجال أشداء قاموا بأعامل وطنية جبارة

حيث اشرتكوا يف معظم احلوادث والوقائع التي دارت رحاها يف كربالء ،وكان رجال هذه األرسة معظمهم

أتقياء ورعني متدينني ،وجاء ذكرهم يف كتاب (ملعة تارخيية) بيت الفارس :هو من بيوت العلم املعروفة
اليوم وبيت العلوجي أو البلويش منهم :عبد الرمحن الفاريس ،وحممد عيل خان البلويش ومها من الرجال
الذين ابلوا بالء ًا حسن ًا يف حادثتي املناخور ونجيب باشا سنة (1258هـ) ،ومنهم :رجال علم كالشيخ

عباس ،والشيخ عيل ،والشيخ حسني ،وأوالده الشيخ عيل أكرب ،والشيخ حممد سعيد ،الشهري بالفاريس

أستاذ األدبيات والتاريخ اإلسالمي يف املدرسة اإليرانية يف كربالء ،وله مذكرات تارخيية خمطوطة ،ولقد

عارصته ورويت عنه اليشء الكثري من الروايات وكان ثقة ،تويف–رمحه اهلل–يف اخلمسينات بعد األلف
والتسعامئة امليالدية يف كربالء ودفن فيها ،كان مثال التقوى والورع عامل ًا وشاعر ًا ،وله منظومات شعرية

بالفارسية والعربية ،وقد ذكره األستاذ العالمة سلامن هادي آل طعمة يف تراثه ص ،309وقال عنه الشيخ

حممد الفاريس :شاعر آخر من شعراء كربالء يشار إليه بالبنان نظم عدة قصائد ،وجلها من الشعر الرصني.
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اجلمع األول :مجع القصبة أو النصة ،وبه يكون لألعداء غصة ،وكان قائدهم

محد بن عنون.

و اجلمع الثاين :مجع الكبيسات((( ،وقائدهم سامل بن عبد.
واجلمع الثالث :وهو أكرب هذه اجلموع ،وأشهرها بسالة وقوة هو مجع البزارة،

وقائدهم السيد الشهري بالزعفراين((( ،واملوكل عىل باب السالملة مخس فرق:

 .1الكبيسات :عشرية عربية تنتمي إىل قبيلة آل غبش ،وهي فخذ من زبيد هاجرت من قرية الكبيسة احدى
قصبات لواء الديلم يف أوائل القرن العارش اهلجري وكان أفراد هذه العشرية أصحاب مجال ودواب
احلجاج القاصدين اىل بيت اهلل احلرام عن طريق احلج الربي ،طريق كربالء
يمتهنون (املكروانية) ويرافقون ّ
– النجف حايل – اىل املدينة املنورة ،ومن أثار هذه العشرية الباقية حتى اليوم يف كربالء الزقاق املعروف
احلمم املعروف بـ
باسمهم (حملة الكبيس) الواقعة يف هناية طرف باب الطاق ،وقد ُأنشئ يف هذا الزقاق ّ
محام الكبيس) أوقفه مالكه اخلواجة عيسى بن املرحوم حممد األميهي يف التاسع من ربيع األول سنة
( ّ
(989هـ) ،وتوليته اليوم بيد السادة آل وهاب ،وأبناء عمومتهم السادة آل جلوخان وآخرين غريهم من
األرس العلوية ،وربام جاءهم هذا الوقف عن طريق املصاهرة ،نبغ من عشرية الكبيسات املرحوم اخلطيب
واملتوىف فيها سنة (1365هـ) ،وكان
الشيخ عبد الكريم بن املال كاظم بن نايف الكبييس املولود يف كربالء،
ٰ
املتوىف سنة (1382هـ).
خطيب ًا متفوق ًا ذكي الفؤاد قوي الفكر ،ومنهم أيض ًا :املرحوم احلاج محودي الوكيل
ٰ
وهلذه العشرية يف كربالء أعقاب منهم :املحامي ،واملعلم ،واملوظف ،والفالح.
هذه العشرية( :وبيت الكبييس املهاجر من قرية الكبيسة قبل ثالثة قرون تقريب ًا ،وهي بلد يف طرف البادية،
ومنهم اليوم اخلطيب الشيخ عبد الكريم املال كاظم).

 .2الصق األستاذ عباس العزاوي يف تأرخيه (العراق بني احتاللني) اجلزء السابع ،هت ًام بالسيد الزعفراين غري
الئقة ،وال تستند إىل حقائق تارخيية بقوله( :السيد مصطفى الزعفراين شخص عجمي يرتأس مجاعة من
الريمازية (الشقاة) وقد كان األحرى باألستاذ العزاوي وغريه من املؤرخني أن ال يثبتوا يف كتبهم بعض
األقاويل التي جتري عىل ألسنة املغرضني فإن هذا السيد مل يكن عجمي ًا كام يقول العزاوي ،وأرسته العلوية
تارخيها يف العراق مرشف وضاء رغم أن األستاذ العزاوي مل جيهله أو يتجاهله ،وكان اجلدير به أن يتعظ
بقول الشاعر العريب:
ســي أن جهلت الــنــاس عنا وعنهـم
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= فهو أبو املصطفى السيد إبراهيم بن هاشم بن مصطفى بن هاشم بن مصطفى بن مرتىض شقيق سادن
الروضة احلسينية السيد حسني بن حممد الرضوي ،وعم السادن السيد منصور بن حسني الذين تولوا سدانة
الروضة احليدرية من سنة (1106هـ) لغاية سنة (1204هـ) ،وذكرهم الرحالة عباس بن عيل بن نور الدين
يف كتابه (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس) ،وأطرى وأثنى عليهم الشاعر الكبري السيد صادق الفحام يف
ديوانه املخطوط ،ومرتىض هذا هو ابن عيل بن حممد بن العالمة السيد قاسم الرضوي الذي جاء ختمه يف
صحة وقفية (فدان السادة آل طعمة) ،وتاريخ الوقفية سنة (1025هـ) ،وغلب عىل ظننا أن العالمة السيد
قاسم هو اول من استوطن احلائر احلسيني ،وهو ابن إبراهيم بن شاه مري بن شكر اهلل بن نعمة اهلل بن قريش بن
األعىل للسادات األلوسيني) القاطنني (يف بغداد وآلوس) بن حممد بن عطاء اهلل
عطاء اهلل بن كامل الدين (اجلد
ٰ
بن حممد بن قريش بن حسن بن حممد بن حسن بن امحد بن عيل بن امحد بن حممد االعرج بن موسى املربقع ابن
االمام أيب جعفر حممد اجلواد املدفون يف مقابر قريش– الكاظمية.
كانت تسكن هذه األرسة العلوية يف بغداد حتى أيام فتح هوالكو بغداد ،ومنذ ذلك التأريخ انشقت األرسة
إىل شقني منهم :من قصد قرية (آلوس) خوف ًا من بطش هوالكو ،وعرفوا باآللوسيني ،والشق الثاين ،ذهب إىل
اهلند ،ومحل لقب (الرضوي) نسبة إىل االمام الرضا جدهم األعىل ،ونبغ من هذه األرسة الشاعر املبدع
السيد حسني بن مري رشيد تلميذ السيد نرص اهلل احلائري الفائزي وجامع ديوانه ،ومن أراد االيضاح عن هذه
األرسة.

وأما قول العزاوي( :يتزعم مجاعة من الريمازية) كذلك مل يستند إىل دراية تارخيية ،إذ أن حتقيقاتنا القائمة
عىل وثائق تأرخيية خمطوطة ال تقبل منه هذا الزعم ،وهذه املصادر التارخيية كتبت يف عرص السيد الزعفراين،
وهي تنفي هذه التهمة ،وتؤيد :ان السيد مصطفى الزعفراين مل تكن له أية صلة هبذه الفئة التي غذاها يف كربالء
(داود باشا) ،وهم من اعوانه ومرتزقته ،ومما يؤيد قولنا هذا ما أورده السيد حسني الرباقي يف (الدر املنثور)
قال( :الريمازية يف كربالء هم مجاعة من بني سامل أعراب النارصية والشوخيات وفلول ،الكبيسات وعقيل
عىل ان هؤالء كانوا
العراق ،وفيهم بقايا من األرناؤوط ،وهم كلهم أبناء اجلامعة .ويستدل من هذه الروايةٰ :
خصوم السيد الزعفراين األلداء ،فكيف واحلالة هذه يتواءم هؤالء اخلصوم مع السيد الزعفراين؟ اللهم إال يف
واملحيزين الذين يدسون السم يف العسل ،ومل يعرتفوا بأن األثر التارخيي له قيمته .وقدي ًام قيل:
أذهان املتحيزبني
ّ
(احلجة ال تدحض إال بحجة أقوى منها) ،فليس من اجلائز ر ّدها ورضهبا عرض اجلدار.

وصفوة القول :ال يزال هلذا البيت اجلليل أعقاب يف كربالء يعرفون بـ (آل الزعفراين) وهم من خدمة
الروضتني املطهرتني ،كام وال يزال يف كربالء أثر باق هلذا السيد اجلليل خي ّلد اسمه وهو زقاق عليه طاق يعرف
بطاق أو زقاق الزعفراين الواقع يف حملة (باب الطاق) التي تعرف حتى األن بـ (أم الطاق) ختليد ًا لذكرى هذا
البطل املغوار ،روى لنا بعض الثقات(:أن سبب تسمية هذا البيت هبذا االسم يعود إىل ان معظم أفراده=
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األوىل :فرقة السالملة ،وقائدها حممد احلمزة رئيس عشرية السالملة(((.
والفرقة الثانية :الوزون ،وقادها الشيخ حسون(((.
=كانوا يتعاطون جتارة (الزعفران) فغلبت عليهم تسمية الزعفراين) ،وهناك راي أخر لبعض الرواة :بأن
السيد مصطفى ونجله إبراهيم كانا يف والئمهام العامة يضعان الزعفران عىل الرز املطبوخ واهلل أعلم .وقد
جاء ذكر هذا البيت يف (ملعة تارخيية) بام ييل :وبيت الزعفراين من أرس السادة املنتمني إىل االمام اجلواد 
منهم :السيد حممد منصور بن حسني بن حممد بن قاسم بن إبراهيم الكليدار يف الروضة احلسينية ومنهم :السيد
إبراهيم الزعفراين من رجال ثورة سنة (1241هـ).
 .1جاء يف كتاب (ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية) ما نصه( :وبيت آل السالملة ،وهم من صلب
عشائر شمر كان منهم :الشيخ محزة كليدار حرضة االمام أيب الفضل العباس يف سنة (1108هـ) عىل
ما يروى لنا التأريخ ومنهم :الشيخ حممد احلمزة الذي كان احد زعامء ثورة داود باشا املعروفة بثورة املنا
خور سنة (1241هـ) ومنهم :الشيخ عيل بن الشاعر األديب املتوىف سنة ( 1300هـ) .وجاءت ترمجة حممد
احلمزة يف كتاب كاشف االعجاز املخطوط كام ييل( :حممد احلمزة رئيس عشرية السالملة ،كان من أبطال
واقعة املناخور وكان جمدر الوجه قصري القامة حايف القدمني شديد الغضب صلب ًا جلد ًا ويف احلروب أبىل
بالء ًا حسن ًا فيها ،وقاد عدّ ة مجوع يف ميادين القتال).
وروى لنا بعض الثقات( :أن حممد احلمزة هذا انضم بعد واقعة نجيب باشا سنة (1258هـ) اىل مجاعة
السيد أمحد الرشتي ،وأصبح يتطاول عىل العالمة السيد عيل نقي الطباطبائي ،فبعث إليه املرحوم السيد سعيد
بن سلطان آل ثابت كليدار حرضة االمام العباس يف سنة (1267هـ) للتحقيق معه فيام اسند إليه من هتمة
القذف بالعالمة الطباطبائي ،وعىل أثرها حدثت مشادة كالمية بينه وبني السيد الكليدار يف صحن احلسني
بمرأى ومسمع من اخلاص والعام ،وأرص عىل كالمه ،وتعريضه بالسيد الطباطبائي ،والسيد سعيد آل ثابت،
وعند ذلك أوعز الكليدار إىل عبده (قليج) أن يقتله ،فرضبه (قليج) بسيفه فقتله ورمى بجثته اىل خارج الصحن
يف البساتني القريبة من املخيم احلسيني ،وأخذ أهايل كربالء هيوسون هبذه (اهلوسة):
حم ــم ــد مــنــجــل واحــــنَــــة اســنــونــة

خــلــيــنــا الــتــــــــــــــــــــك بـــن أعــيــونــه

وال يزال هلذه القبيلة العربية أعقاب يف كربالء يشتغلون يف املجاالت احليوية ،ونبغ منهم :الشاعر عيل
األعور بن نارص بن فليح بن حسن بن احلاج كنهري السلومي املولود سنة (1252هـ) ،واملتوىف سنة (1300هـ)
له ديوان شعر خمطوط.
 .2الوزون :قبيلة عربية ،وبطن من خفاجة سكنت كربالء يف القرن احلادي عرش اهلجري ،وذكرهم األستاذ
عباس العزاوي يف كتاب (عشائر العراق :مج :4ص ،)94وقال فيهم :الشيخ حممد عيل القصري احلائري=
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والفرقة الثالثة :تتكون من أصحاب احلوانيت الكسبة ،وقال فيهم املؤلف

الرجز التايل( :وهم بالرمي واخلفة كالشاهني) ،وكان قائدها حسن بن يوسف

اجلادر.

والفرقة الرابعة :فرقة الطهامزة((( ،وقائدها حممد الشامي.
=صاحب كتاب اللمعة التارخيية( :وبيت الوزون :هم من قبيلة خفاجة العربية ،ومنهم :عمر ،وعثامن ولدا
علوان بن فليح بن جدوع) .وللوزون مواقف حممودة يف واقعتي املناخور ونجيب باشا ،وكذلك كان لكل
املتوىف سنة (1359هـ) مواقف مشهودة يف واقعة
من عمر العلوان املتوىف سنة ( 1352هـ) ،وأخيه عثامن
ٰ
محزة بك ،والثورة العراقية الكربى سنة (1920هـ).
ونفى الربيطانيون عمر ًا وأخاه عثامن إىل هنجام ،وبعد رجوعهام انتخب عمر بالتزكية من كربالء يف املجلس
التأسييس ،وعارض بشدة املعاهدة الربيطانية العراقية سنة (1920م) ،وبعده انتخب أخوه عثامن يف عدة
دورات نائب ًا عن كربالء ،وكان من مؤسيس فرع حزب اإلخاء الوطني يف كربالء .ومن الوزون أيض ًا مرهون
بن حسن الوزين وحممد الظاهر الوزين استشهدا يف واقعة محزة بك واليزال هلذه القبيلة أعقاب يف كربالء منهم:
املحامي سعد عمر (وزير املعارف) يف العهود امللكية وأحد نواب كربالء يف بعض الدورات النيابية حينئذ،
وأشقاؤه االستاذ خطاب وفاضل وكامل واألستاذ عامر ومنهم الدكتور عفان بن عثامن وعباس وأخوانه،
ودندح وحسني بن محادي ابن دندح بن عجرش بن محادي ،وعباس محادي :وهو تاجر معروف وعضو يف
غرفة جتارة كربالء ،وله مكانة مرموقة لدماثة أخالقه ،ومنهم :املحامي ،واملعلم ،والتاجر ،والزارع.
 .1جاء يف كتاب (اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية) قول مؤلفه املرحوم الشيخ حممد عيل القصري
احلائري( :ومن بيوتات العلم أيض ًا :بيت آل الشيخ أمحد احلائري املعروف بـ (اهلر) والشهري بـ (الطهاميس)
نسبة إىل سكنى هذا البيت عىل (هنر الطهامسية) يف احللة الذي أمر السلطان طهامسب الصفوي بحفره
بغية وصول املاء اىل مدينة النجف التي كانت تعاين العطش لقلة املاء ،وعندما فشل السلطان طهامسب يف
مرشوعه هذا كتب اىل عاصمة ملكه (قزوين) طالبا إرسال عامل قديرين مدربني عىل حفر األهنر والقنوات،
وتنفيذ ًا ألمره وصل العراق مخسة أالف عامل مع عوائلهم نصفهم من اصفهان ،والنصف األخر من
(يزد) ،وكانوا من ابرع العامل األقوياء املختصني بحفر األهنر والقنوات يف إيران ،وقد خطب فيهم ممثلهم
مبين ًا هلم سبب جلبهم اىل العراق ،والعمل الذي سيقومون به اليصال املاء اىل بلده أول إمام من أئمة الشيعة
االثني عرشية وهو االمام عيل ابن أيب طالب وبعد أيام قالئل بارش العامل عملهم ،ولكنهم مل ينجحوا
وباءت جهودهم بالفشل فرتك الشاه طهامسب األمر لوكيله يف العراق بخصوص هؤالء العامل وتقرير
مصريهم ،فقرر الوكيل إبقاءهم عىل هنر طهامسية ،فسكنوا هناك وصاهروا اقرب عشرية هي (خفاجه=
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=العربية) ،وعرفوا فيام بعد بـ(الطهامزه) نتيجة االختالط واملحالفة ،وبيت آل اهلر من سكنة (الطهامزية)،
وقد برز فيهم ادباء ،وشعراء ،وفضالء ،وكان أشهرهم يف األدب والشعر الشيخ قاسم البصري ،والشيخ
كاظم ،وأخوه الشيخ جعفر أوالد الشيخ طارق بن الشيخ حممد عيل اهلر ابن امحد احلائري الشهري باهلر،
وهو أول من نزح اىل كربالء واستوطنها ،وجاء يف كتاب (عشائر العراق) ج :4ص 92ملؤلفه األستاذ
عباس العزاوي قوله( :ومن خفاجة يف كربالء الطهامزة) وكام ورد كذلك يف ديوان (أيب املحاسن) يف
اهلامش  263يف ترمجة الشيخ كاظم بن صادق اهلر بقلم نارش الديوان املرحوم العالمة الشيخ حممد عيل
اليعقويب ما نصه( :آل اهلر من األرس العربية يف كربالء نبغ منها مجاعة يف الفضل واألدب يف القرن الثالث
عرش) ،وقد ظهر منذ أعوام كتاب بعنوان (مشهد احلسني أو بيوتات كربالء).

للشيخ جميد بن محيد اهلر البصري وضم بني دفتيه الكثري من املغالطات والشطحات والتلفيقات التي ال
تعد وال حتىص حيث رضب املؤلف فيه مجيع االسفار واملصادر التارخيية القديمة واحلديثة ونصوصها املهمة
املعتربة عرض اجلدار وهي املعول عليها عند علامء الرشق والغرب وقلب ظهر املجن وجاء يبتدع من نسيج
خيالة وأوهامه بدع ًا عجيبة يف أسلوب النقل والكالم وهي أوهن من بيت العنكبوت .فلم يلتزم بأمانة النقل
ونزاهة القصد واألمانة والنزاهة صفتان أساسيتان جيب أن يتصف هبام أي كاتب ومؤلف ليكون انتاجه
الفكري فوق مستوى الشبهات والظنون ومن شوائب ترصفاته غري الالئقة التي يؤاخذ عليها مؤاخذة أدبيه
وتارخيية أنه حرف وبرت معظم النصوص التي نقلها من السلسلتني األوىل والثانية من كتابنا (مدينة احلسني)
وكذلك فعل بأرجوزة العالمة املغفور له الشيخ حممد الساموي املشهورة املسامة بـ (جمايل اللطف بأرض الطف)
فبرت معظم أبياهتا وحرف الكلم عن مواضعه ،واراد بذلك التمويه ال عىل القلة القليلة من قراء كتبه األربعة
فحسب بل عىل نفسه وتفكريه خاصة ،وقد انتحل حتى عىل نسبه وحسبه ،واىل القارئ الكريم نذكر نموذج ًا
من أباطيله التي ال تنطيل عىل ذوي األلباب رغم املغالطلت السافرة التي حشى هبا (أجزاء كتبه األربعة) التي
جاءت مهلهلة عن احلقيقة وعارية عن الصحة وغري مستندة عىل مصدر تأرخيي من مصادر تأريخ مشهد
احلسني وبيوتات كربالء وقد أختذ من إسم كتابه (كلمة حق يراد هبا باطل) فمن أقواله التي أراد اثباهتا زور ًا ما
جاء يف ،ج :3ص :50س ،7من كتابه ما نصه( :نزح قسم منهم (أي األسديني) اىل هنر الشاه طهامسب األول
الصفوي حوايل احللة ،وذكر بعد ذلك يف السطر  14أما الذين هاجروا اىل ما حول هنر طهامسب فيعرفون اليوم
بالطهامزة ،الن ذلك النهر صار يعرف عىل السنة العوام بنهر الطهامزيه وحيث نزلوا حوله صاروا يعرفون
بالطهامزة ،وقد سبق األسديني قوم من خفاجة بالنزول عىل النهر وكال الفريقان صارا يعرفان بالطهامزة)
ثم يذكر يف ص 51سطر( ،7أخري ًا اختدت كلتا القبيلتني وأصبحوا مجيع ًا حتت راية آل أيب اهلر) ويتدرج يف
أقواله ثم يذكر يف ص ،52س 2ما نصه( :بعد ان نزعت السدانة من بني أسد ،وتقول عليهم خصومهم
بعض األقاويل املؤملة افرتاء ًا وزور ًا ويذكر يف سطر  6من الصحيفة نفسها فيقول ذرية (شجاع األسدي) من
حيث اللقب والكنية اىل قسمني فالقسم األول عرفوا (بآل اهلر) وهذا اللقب أتاهم أخري ًا وأول من لقب به=
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=هو العالمة الشيخ قاسم اهلر) ثم أورد املؤلف يف اجلزء  3ص 53س 2-1ما نصه( :أما القسم الثاين صارت
كنيتهم أخري ًا ( آل أيب اهلر ) وتتمثل فيهم العادات العربية والتقاليد العشائرية ويؤمنون بالقومية العربية وهلم
حلفاء داخل كربالء وخارجها ).
أقول :يؤخذ من ثنايا هذه األقوال املتضاربة املتنافرة والعارية من الصحة ،أن هناك عىل ضفاف هنر

الطهامزية خفاجة وبني أسد ،وهناك أقوال تطعن يف صحة هذا االدعاء واالنتساب وأقوام محلوا لقب آل اهلر

وقسم منهم محلوا لقب (آل ايب اهلر) والظاهر من كالم (الشيخ جميد) أن خفاجة سبقت بني أسد يف السكنة
عىل هنر الطامزية فيا ترى َمن ِمن هاتني القبيلتني محل لقب (آل اهلر) ومن منهام محل لقب (آل ايب اهلر) ال سيام
وان هاتني القبيلتني (عىل حد زعم املؤلف) شكلتا خليط ًا نتيجة إنصارمها يف بودقة لقب ( آل أيب اهلر ) وهل
احلموالت العربية التي ال تزال تسكن حول هنر الطهامزية وتعرف بالطهامزة حتمل حتى اليوم لقب آل اهلر

أو آل أيب اهلر ،أو هل تعرتف بصحة هذه املزاعم بأهنم خليط من بني أسد وخفاجة ،أو بعبارة أخرى هل هم

(مللوم) من إيرانيني وبني اسد وخفاجة؟ فريق منهم حيمل لقب اهلر واخر حيمل لقب آل ايب اهلر ،أم فقط بيت
الشيخ أمحد احلائري الذي يسكن كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري واشتهر بآل ايب اهلر؟ وبني أيدينا مصادر

تؤيد ذلك ولنسأل الشيخ جميد اهلر إن كانت الدعوى إثبات عروبة هذا البيت ودفع األقاويل التي أسندت
زور ًا وهبتان ًا فان كلتا القبيلتني خفاجة وبني أسد عرب أقحاح فلم االنتحال من هذا إىل ذاك ،اللهم إال حلاجة
مقصودة يف قرارة نفس الشيخ املنتحل.

وصفوة القول :معظم أفراد هذا البيت يقرض الشعر فمنهم املرحوم الشيخ قاسم املتوىف سنة (1276هـ)
ونجله املرحوم حممد عيل بن قاسم املتوىف سنة ( 1329هـ) والشيخ كاظم اهلر املتوىف سنة (1330هـ) والشيخ
املتوىف سنة (1369هـ) ،وقد اتسم شعر هؤالء بطابع
جعفر املتوىف سنة (1347هـ) وأخري ًا الشيخ موسى اهلر
ٰ
التكلف ومتيز شعرهم بالتقليد فغلبت عليهم النزعة القائلة (دع الفن للفن) أي الشعر الذايت غري املوضوعي
فيجيدون نظم القوايف يف املديح والرثاء ثم اهلجاء ،فكانوا بملكاهتم الشعرية مداحني ناظمني غري متحسسني
بآالم املجتمع أو معاجلني مشاكله فأدهبم يكاد يكون أدب ًا زماني ًا مكاني ًا منبثق ًا من ظروفهم املعاشية فلذا مل
يواكب شعرهم روح العرص.

وأخري ًا ال بد لنا أن نثبت للتأريخ واحلقيقة حسب ما بأيدينا من مستمسكات وأسانيد قديمة وجديدة وما
قد توصلنا إليه من معلومات عن طريق االتصال باألشخاص من أهل الدراية واملعرفة عن بيوتات كربالء أن
عشرية الطهامزة وبيت اهلر (خفاجة) وأن افراد ًا قلة من األعاجم أنخرطوا فيهم بحكم املصاهرة أو املحالفة
كام انصهر يف هذه األرسة العربية الكريمة أفراد من بني أسد وهم قلة من آل البناء منهم (الطرب أغايس) (وحممد
الشامي) الذي قاد مجوع الطهامزة يف واقعة املناخور وأخري ًا فأن ألفراد هذه القبيلة دور ًا مه ًام وفعاالً يف معظم
االنتفاضات والثورات التحررية التي حدثت يف كربالء عىل خمتلف ادوارها ومنهم كان املرحوم رئيس=
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والفرقة اخلامسة :وهي أشد الفرق رضاوة يف احلــروب وتتكون من افراد

عشرية بني سعد ويقودهم احلــاج طعمة بن عيد((( ،وهناك مجوع اخــرى غري
=قبيلتهم احلاج عبد العزيز اهلر ونجله الشيخ علوان اهلر اللذان أبليا بالء ًا حسنا يف واقعتي محزة بك والثورة
العراقية الكربى ومنهم من كافح وناضل يف احلكم امللكي املندثر أمثال املرحوم الشيخ صادق امللقب بـ(صربي
اهلر) وكان من الوطنني الغيارى عىل وطنهم وامتهم وهو والد األستاذ الشيخ عبد عيل وأخيه عبد الرضا،
ومن بيت اهلر املعارصين أيضا األستاذ صالح ونجم اهلر ومنهم جتار وحرفيون ومن الطهامزة أيض ًا األستاذ
الصحايف الكبري عباس علوان الصالح صاحب صحيفتي (الغروب والرشوق) الكربالئيتني واملحتجبتني...
وخمتار باب السالملة حسني ،سلطان واألستاذ حسن املأسوف عليه الذي تويف يف بلغاريا ونقل جثامنه اىل
كربالء يف أيلول سنة (1969م) واألستاذ عباس واخوانه ونارص وجميد ومحيد .وال بد لنا هبذه املناسبة ان
نحلل مالحظة عابرة عىل ما جاء يف :ص ،566س 2من كتاب البيوتا ت األدبية يف كربالء لألستاذ الفاضل
صديقنا موسى بن الشيخ إبراهيم الكربايس النجفي الذي أهدانا نسخة من مؤلفه مشكور ًا أن نؤاخذه عىل ما
جاء يف معجمه ،عند العبارة التالية ( :الشيخ أمحد املنتمي إىل عيسى بن شجاع األسدي) مستند ًا عىل أقوال
الشيخ جميد اهلر يف ذيل ترمجته وهذا ما ال نصيب له من الصحة مطلق ًا ،وكان احلرى باألستاذ الكربايس الذي
بذل جهود ًا كبرية يف أخراج كتابه إىل حيز الوجود ،واحياء تراث نخبة ممتازة من اعالم كربالء مما يستحق عىل
علمه الثناء والتقدير ،ولكن لنا احلق يف أن نؤاخذه عىل اعتامده فقط عىل النقل واالقتباس دون أن يكلف نفسه
عناء البحث والتنقيب الستقصاء احلقيقة التأرخيية عن معظم تراجم أولئك األدباء االثنني والسبعني الذين
ذكرهم (ولعل أديبنا الفاضل قد أخذ هبذا العدد تيمن ًا بشهداء واقعة الطف الكربى فجزاه اهلل عن ذلك خري ًا).
وصفوة القول :كان األجدر باألستاذ الكربايس أن يكتفي باالستعراض والنقد األديب ويرتك اجلوانب
املتعلقة بتاريخ بيوت النخبة املمتازة الذين وردت أسامؤهم يف معجمه ،وأخري ًا أذكر األستاذ الكربايس بام جاء
َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َََ
وكف ًى الل المؤ ِمن
ِين القِ َتال.
يف االمثال العربية القديمة ،عندما قالوا :أهل مكة أدرى بشعاهبا

 .1هو احلاج طعمة بن عيد بن عيل بن سليامن رئيس بني سعد من فخذ آل عيل.

جاء يف تأريخ عشائر العراق ،لألستاذ عباس العزاوي :بني سعد من العشائر العربية القديمة اضطربت
فيها األقوال ،وتغلب عليها الشمرية.
وقال فيهم صاحب كتاب اللمعة التارخيية ملؤلفه املرحوم الشيخ حممد عيل القصري احلائري:

بنو سعد هم بيت عريق بالعروبة له مقام جميد ،وأول من هاجر إىل كربالء منهم :عيد بن عيل السعدي،
وكان منهم طعمة العيد أحد رجال ثورة املناخور سنة (1241هـ) ،ومنهم الشيخ علوان بن جار اهلل بن طعمة
العيد رئيس بني سعد ،وهلم الزعامة والرياسة ،وله ديوان مفتوح للوارد والصادر.

وجاء يف تاريخ الديوانية ملؤلفه احلاج وداي العطية عن بني الرياح الساكنني يف الديوانية فخذ من بني=
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= سعد الذين هم بطن من متيم ،واملعروف عن بني سعد أهنم أربعة أفخاذ كام يقول عنهم األستاذ عباس
العزاوي وهم:
اوالً :آل عيل ،ورئيسهم طعمة العيد الذي سكن كربالء.

ثاني ًا :املحامدة ،ومنهم يف كربالء عيل قنرب الذي ع ّينه الشيخ فخري بعد واقعة محزة بك رئيس ًا عىل بني
سعد.
ثالث ًا :الرياح قسم منهم يف الديوانية.

رابع ًا :الزريرات ،وهم ساكنون يف لواء دياىل.

برز من هذه العشرية يف كربالء رجال أشداء أ ّدوا خدمات جليلة نافعة يف خمتلف احلقول اإلجتامعية،
والسياسية ،ونبغ منهم يف األدب الشيخ عيل بن حمسن بن عاشور بن حسني السعدي ،ولد سنة (1280هـ)،
وتويف سنة (1350هـ) ،ويف ميدان السياسة برز منهم الشيخ حمسن جار اهلل واخوه علوان جار اهلل اللذان أبليا
بالء ًا حسن ًا يف مجيع الثورات واالنتفاضات التي حدثت يف كربالء وال سيام واقعة محزة بك والثورة العراقية
الكربى ،ومن اجلدير بالذكر :أن الشيخ جار اهلل وقف ند ًا ومناوئ ًا (آلل كمونة) إبان مشيختهم عىل كربالء
وعي عليهم احلاج
األمر الذي دعا بالشيخ فخري اىل ان ّ
ألب عليهم أفراد عشريهتم الذين كانوا من الفارينّ ،
عيل قنرب.

وقد أشرتك احلاج علوان جار اهلل الرئيس األصيل لبني سعد يف كربالء يف الثورة العراقية الكربى ،وله
مواقف مشهودة يف النضال ضد الربيطانيني ،وتويف سنة (1344هـ) ،وله أعقاب يف كربالء اليوم منهم :حممد
عيل ،ومحيد أوالد عبد اهلادي جار اهلل ،ومنهم :عطوان ابن احلاج حسني احلاج عيدان جار اهلل ،ومنهم :كريم
بن عبد العزيز ابن احلاج عيدان جار اهلل موظف بالنجف ،ومنهم :رسول بن عزيز ابن احلاج عيدان جار اهلل
موظف بالزراعة ،وعيل بن عجيل بن علوان جار اهلل موظف باأللبان ،ومهدي بن عبد عون موظف باأللبان،
وبرز من فخذ آل رباح الشيخ أمحد وأخوه مهدي بن محد بن عبد بن قنرب بن كريم بن خليفة بن منصور بن امحد
بن سليامن بن رباح ،ويقال :إن سليامن بن رباح كان أول من سكن كربالء ،وأشرتك يف واقعة املناخور ،واللذان
أبليا بالء ًا حسن ًا يف ثورة العرشين وانتميا اىل اجلمعية اإلسالمية العربية التي اشرتك يف كربالء بزعامة االمام
احلائري ،ونفيا مع أحرار كربالء اىل هنجام كام وأن الشيخ مهدي قنرب كان عضو ًا بارز ًا يف حزب االستقالل،
وأسس له فرع ًا يف كربالء ،وله مواقف وطنية مشهودة أيام العهد البائد ،وأعتقل يف احلرب العاملية الثانية،
واعتقل يف الكوت ،وال تزال هلذه العشرية العربية أعقاب يف كربالء منهم :الوجيه املعروف احلاج حممود قنرب،
ومنهم :املحامي واألستاذ ،واملوظف ،واملزارع ،وال يفوتنا ان نذكر أن معظم شباب هذه العشرية من دعاة
احلركات القومية العربية ويف مقدمتهم األستاذ صربي قنرب وأشقاؤه شاكر ،واألستاذ فوزي وقفوا يف أشد
الظروف حراجة بجانب العلامء ،والسادة يرومون خري البلد وازدهاره ،وكذلك أبناء عمهم رشيد ،ومحيد=
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من ّظمة من املتطوعني داخل البلد وهم خليط من الفرس ،واهلنود ،وغريمها

معدة مجوعهم لإلمداد ،ومقرهم يف مدرسة حسن خان ،ورئيسهم الشيخ مسيح
الشبسرتي ،وهؤالء يكونون مخسة عرش مجع ًا منها مجع يعرف (بجمع عيل املري

نجهل عددهم ،وكانوا مجيع ًا مدججني بالسالح ماهرين يف الرماية ،ويقود هذه
اجلموع حسني احلــداد ،والسيد إبراهيم الشاجلي((( ،وكان لدهيم مدفع صنعه
احدهم واسمه (أغا جــان)((( يسمى (اليتيم أو احلسيني) كان حيسن استعامله
كثري ًا من اإليرانيني ،واهلنود ،والرتك ،حتى اهنم أصابوا بمدفعهم معسكر العدو
وحطموا مدفعيته ،ومن اولئك األبطال األشاوس من رجال هذه املعركة :حسني
احلداد الذي أصاب بمدفعه قلب معسكر العدو مرار ًا ،فخصص له سادن الروضة

احلسينية السيد حممد عيل (أبو ردن) بعض اهلدايا ،وكان توىل مجع األموال وهتيأة
الذخرية ،والبطل الثاين الذي أبىل بالء ًا حسن ًا يف هذه املعركة :هو السيد عبد – مل
نستطع ضبط هويته – وهو الذي أنفق كثري ًا من ماله عىل إصالح احلصون ورشاء

البارود ،والرصاص ،والنفط ،وثالثهم( :أسطه كاظم) فتوىل قيادة املدفعية وكيفية
=أوالد املرحوم طليفح القنرب ،وسعد ،وطارق ،واألستاذ عدنان ابناء املرحوم الشيخ مهدي قنرب ،ومنهم
أيض ًا :األستاذ فاضل بن املرحوم عباس القنرب املوظف يف بلدية كربالء.
 .1آل الشاجلي :أرسة علوية من خدمة احلرمني الرشيفني يدعون أهنم رضويون ينتمون إىل االمام حممد
اجلواد ،وكان من رجاهلم :السيد حممد عيل الشاجلي رأيت توقيعه يف وقفية آل الشهرستاين مؤرخة
سنة (1188هـ) ،ورأيت توقيع السيد حمسن الشاجلي مؤرخ ًا سنة (1220هـ) يف رواق السادة آل لطيف،
ومنهم اليوم :السيد حسون بن السيد صالح بن السيد حممد مهدي الشاجلي.
 .2أغا جان :أذربيجاين كان من سكنة كربالء ،كان له معمل لصناعة الكايش صنع املدفع املعروف يتيم أو
احلسيني روى لنا املرحوم الشيخ كاظم أبو إذان كان يف كربالء حتى أوائل (السفر بر) أعقاب األغا جان،
واآلن مل نعرف عنهم شيئ ًا ،وهذه العائلة غري تلك العائلة التي سكنت كربالء وال زال هلا أعقاب فيها
حتى اليوم والتي حتمل لقب (أغا جان) أيض ًا ،فاألول :أذربيجاين ،والثاين :شريازي األصل ،ومنهم كان
املرحوم–الصيديل–غالم عيل أغا جان ،واخوه الشيخ جواد اغا جان.
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توجيهها والرابع :هو البطل حممد عيل بن أغا جان –صانع املدفع– الذي كان يقود
املدفع ،ويقوم بإصالحه كلام حصل عطب فيه أما احلاج عباس الدباغ فقد أنفق

عىل ما حتتاجه احلصون من املاء ،والعتاد ،والبناء ،وزاد يف ارتفاع السور كام كان
يزود احلراس– الذين كانوا يبيتون الليايل يف األبراج وحيرسوهنا – باملاء ،والقهوة،
والتنباك ،وكذلك كان يبارش بنفسه إطالق املدافع عند احلاجة ،وهناك كان أبطال

آخرون مل نتوصل إىل معرفة اسامئهم.

ومن اجلدير بالذكر أن نساء كربالء الاليت ُأبلني بالء ًا حسن ًا يستحقن به كل

إعجاب وتقدير إذ كن يقمن بسقي املقاتلني ،وتشجيعهم عىل القتال بضـروب

من األقوال واألفعال ،فكن يقلن للمقاتلني (حملك ناولني سالحك أنا أقاتل بيه
عوضك) ،وكذلك اختذن لواء ًا منشور ًا جيلسن حتته حارسات ،وممن اشتهرت من
تلك العامريات امرأه اسمها باخية((( كانت تنشد األناشيد واألهازيج الشعبية،
وقد اشتهرت الواقعة اخلامسة العظيمة بواقعة الباخية ،التي أنشدت فيها قائلة:
واملناخور رشد عن اخليام والطاس

جـــعـــيـــفـــر تـــــــذر يـــــا مــــنــــادي

بينهـــم يضــرب كرنــة األجـــراس

 .1باخية اسم مرأة عربية كربالئية اشتهرت ببطولتها يف هذه املعركة ،ومن اوالد عيسى ،واخيه جعيفر بن
باخية.
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وقائع حرب املناخور بقيادة رئيس عشرية اجلربا
لقد وقعت تسع وقائع بني الفريقني ،كان النرص حليف الكربالئيني ،واهنزام
جند داود باشا الذي بلغ عددهم إثني عرش ألف مقاتل ،وقيل إثنني وعرشين ألف
مقاتل يف هذه الوقائع(((.
الواقعة األوىل:

وهي واقعة القنطرة((( قتل فيها ثامنية عرش ً
رجال ،ومن األهليني رجالن ،وقيل
رجل واحد ،وظهر أخري ًا أن اجلند أرسوا الشخص املدعو عباس رجب ،وقتلوا
اخاه و احتزوا رأسه ،ونقلومها إىل بغداد لداود باشا الذي أمر بسجن عباس رجب
قرابة ثالثة أشهر ،ثم جاء أحد اخلريين وفداه فأطلق رساحه.

وروى مؤلف كتاب نزهة االخوان( :كان يف هذه الواقعة مع مجوع اهل البلد
املقاتلني شخص من اهايل احللة يدعى عبيد بن عثامن كان من أهل الرأي والسياسة،
ومل يكن من رجال احلرب ،فلام شاهد ذلك اليوم هرب إىل احللة ،ولسان حاله يرتنم
بقول الشاعر:
والــــــــزاد حتــى نعلــه ألقــاها

ألقى الصحيفة كي خيفف رحله

 .1بحث األب أنستاس ماري الكرميل ،هذه الواقعة يف بحث منشور يف العدد  12من جملة (دار السالم
البغدادية) لسنة 1918م.
 .2القنطرة :هي املعروفة واملشهورة بـ (قنطرة البيضة) التي تقع عىل بعد ثالثة كيلو مرتات عن كربالء ،وهي
من منشآت الصفويني.
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الواقعة الثانية:

واقعة املشمش ،وقد سميت بذلك ألن اجلند قصدوا ان ينهبوا ويفسدوا

الزرع ،وقلعوا أشجار املشمش من البساتني ،فخرج الكربالئيون عىل عادهتم إىل
اجلناة فاقتتلوا يف أرض اجلوبية((( فتغلبوا عىل اجلنود ،وهزموهم بعد ان قتلوا من

اجلند مخسة أشخاص ،وجرح منهم خلق كثري ،ورجعوا إىل البلدة وهم ينشدون
األهازيج الشعبية بلهجات خمتلفة منها:

رايــــــــــة الــــــســــــود لــلــعــقــيــل

جلعيفر سلمـى يا ناجل الوصايـا
الواقعة الثالثة:

هي واقعة اهليايب أو الغارضية((( ،وهي من أعظم الوقائع وأشدها ً
هوال غطيت

عىل أثرها ارض اجلويب وما يليها من أرض احلر الكبري ،واهليايب والوديب ،بجثث
القتىل من الطرفني ،وقد استمرت من الصبح إىل ما بعد الظهر ،واهنزم اجلند أيض ًا
بعد أن قتل وجرح منهم مجع كثري ،ويف أثناء رجوع األهايل اىل البلدة قتلوا جنديني
وحزوا رأسيهام ومحلومها اىل البلدة وطافوا هبام يف األسواق ،وكذلك ذبحوا جندي ًا
اخر ورموا بجثته يف البئر ،ومن اجلدير بالذكر أن قائد احلملة صفوق أصاب نفسه

من شدة ذهوله هلول املعركة ،وذلك عندما انشقت بندقيته التي كان يرمي هبا،
فأصابت طلقة كتفه األيمن ،ففشلت احلملة وردت خارسة ،فلام حتقق داود باشا من

 .1اجلوبية :هي األرايض والبساتني املعروفة اليوم بالرستاك الوسطاين.
 .2الغارضيات :هي التي تعرف باألرايض والبساتني اجلعفريات التي يقع يف وسطها املقام التذكاري اخلالد
لإلمام جعفر الصادق .
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انكسار محلته بقيادة (صفوق) عندئذ عقد لواء احلملة إىل سليامن باشا مري آخور(((،
وكان هذا بصري ًا باحلروب شهري ًا بالطعن والرضب ،سبق له أن فتح احللة وماردين،
فخرج من بغداد مع مخسة عرش ألف فارس ،ومعهم املدافع ،وكمية من القنابل ،ثم

أرسل داود باشا عىل أثرها الفرق الربطلية ،والداودية ،واألرسية ،والرتكية ،ونقل
اجلند مقره اىل جهة احلر الكبري ،وحاملا وصل املرياخور اىل ضواحي كربالء قطع

منها املاء ،ووجه مدافعه نحو املدينة ،ووجه نحوها كذلك القنابل ،وكان الرمي

من جهة باب السالملة ،فسقطت عىل كربالء مخسة قنابل ،ومل تصب هذه القنابل
أي شخص ،إذ سقطت أحدها عىل ساحة الدور اخلالية ،وسقطت الثانية خارج

السور ،والثالثة عىل جدار دار ،ومل يتهدم ،ووقعت الرابعة واخلامسة يف ساحة دار
العالمة املرحوم السيد حممد مهدي الشهرستاين.

وعندما هامجت مجوع الكربالئيني جند مريآخور استولوا عىل احدى مدفعياهتم

ومريهتم ،وكانت هذه أول معركة بني الكربالئيني وجيوش الربطلية والداودية،

وأوقعوا فيها اخلسائر اجلسيمة ،وملا أسدل الليل ظالمه رجعوا إىل البلدة بأهازجيهم
الشعبية:

والــــتــــمــــثــــل ذبــــحــــه اهلــــيــــايب

ال تـــفـــرحـــوا يـــا عــقــيــل احلــلــة

وكانت هذه الواقعة هي الواقعة الرابعة :بني الكربالئيني وجيوش داود باشا

بقيادة مريآخور.

 .1مريآخور كلمة تركية ومعناها أمري االصطبالت ،وهناك رأي أخر لألب أنستاس ماري الكرميل يقول :إهنا
كلمة منحوتة من كلمة األمري بالعربية.
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الواقعة اخلامسة:

تسمى بواقعة الباخية ،وتعرف أيض ًا بواقعة االطواب ،وهي واقعة عظيمة

دامت ست ساعات أطلق فيها اجلند ثامين واربعني قذيفة مدفع ،وقيل ستني

مرة يـرضب املدفع (الطوب) هيزأ الكربالئيون ويصيحون بأعىل
قذيفة ،ويف كل ّ

صوهتم البعر البعر؟ ومل تصب أي فرد من سكان كربالء -وذلك من رمحة اهلل–

وكان يقابل باهلزء والسخرية مرات عديدة حتى فشل الغزاة ،وقد قتل من اجلند
مرات عديدة فتصدى هلم
والعشائر املؤازرة هلم خلق كثري حيث أغاروا عىل املدينة ّ

الكربالئيون وصدوا غارهتم واوقعوا فيهم خسائر جسيمة ،أما الكربالئيون فلم

يقتل منهم سوى شخص واحد وجرح منهم أربعة ،وقد ابىل لواء الوزون يف هذه
املعركة بالء ًا حسن ًا ،وصد معظم غارات اجلند عىل املدينة ،وعندئذ كف اجلند عن
القتال ورجع الكربالئيون منترصين.

ومما يروى عن مشاطرة املرأة الكربالئية يف هذه املعركة التي كانت متمتعة بروح
عالية ،وبسالة فائقة ،وذلك عندما ُحِل أحد اجلرحى إىل بيتها فقالت امرأته(((،

ساخرة( :أطبخ له شلة وقعت عليه جرزلة).
الواقعة السادسة:

وتعرف بواقعة املخيم ،وقد تبارز فيها الفريقان باملدافع فدمر الكربالئيون

مدفع اجلند عند ابتداء املعركة التي دامت من بزوغ الشمس حتى املساء ،فاهنزم
اجلند وبعد ساعة عادوا فكروا عىل املدينة ثانية واستؤنف القتال ،وهكذا استمرت
احلرب بني كر وفر بني الفريقني حتى الليل ،وعندما عسعس الظالم اهنزم اجلند

 .1كان اسمها ضاحية ،وهي بنت أخت طعمة العيد رئيس عشرية بني سعد.
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بعد أن ُجرح منهم خلق كثري ،وقد جرح من الكربالئيني أربعة أشخاص اثنان من

عشرية بني سعد تويف أحدهم يف اليوم األول ،والثاين مات بعد يومني ،واجلريح
الثالث من عشرية الوزون ،والرابع من اهل البلد.

فرجع الكربالئيون اىل البلدة كعادهتم ينشدون قائلني:
(سلط اهلل عىل جعيفر كافر ما يطيع اهلل)

(تظهر احلق من الباطل يا شمر يا عدو اهلل)
الواقعة السابعة:

تعرف بواقعة الراية أو الربدية أقتتل فيها الفريقان خارج البلدة ،فأنتـرص
الكربالئيون أيض ًا عىل خصومهم ،واستولوا عىل خيول ،ومدافع اجلند ،ورجعوا
اىل البلدة وهم يغردون بأهازجيهم الشعبية ويقولون:

حتى النشامة وعسكر حسني

داود بــاشــا ســهــل محـــاة الــديــن

الواقعة الثامنة:

تعرف بواقعة بني حسن ،وهي من الوقائع العظيمة ،وذلــك ألن سليامن

مريآخور شعر بعجز جيشه عن فتح املدينة فاستنجد بالعشائر فاستجاب له فيمن

استجاب من عشائر بني حسن (القاطنني يف اهلندية) ألن مريآخور سار إىل قبيلة بني
حسن وغرهم باملال ،واهلدايا الكثرية فضمن مريآخور فتح املدينة –كربالء– ألهنم

جلدون عىل القتال أقوياء عند النزال والطعان ،فوعدوا املريآخور بأهنم سيفتحون
كربالء له ويقتلون أهلها فغاب عن ذهنهم أن لكربالء رب ًا حيميها وصاحب ًا يرعاها،
فتقدموا أمام املرياخور بعد تناول العشاء.
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وسار سليامن مريآخور ومعه ممن استجاب له من عشرية بني حسن اىل مقر
جنده ،ثم هجموا عىل كربالء من جهة طرف املخيم بعد أن متكنوا من عبور األهنار
واحلواجز ،وملا بلغ خرب هجوم عشائر بني حسن عىل الكربالئيني خرجت إليهم
اجلموع املوكلة عىل حراسة املخيم ،ويف طليعتهم كان األسد اهلصور قائد تلك
اجلموع السيد مرتـىض باقر (آل سيد امني الفائزي) دون ان يطلب مساعدة إخوانه
الكربالئيني من سائر األطراف ألن كل مجع منهم كان مشغوالً بنفسه ،فلام إلتحم
الفريقان بادر العثامنيون ومن معهم من أفراد العشائر بفتح نريان البنادق األفرنجية
عىل اهل البلد الذين قابلوهم باملدفع احلسيني ،وبعد دقائق من بدأ القتال ّفر بنو
حسن من امام الكربالئيني واختباؤا خلف هنر اهلندية مع خيوهلم خوف ًا من زحف
الكربالئيني عليهم ،وهكذا أصاهبم الذل واخلذالن وقد فتح بعض رؤسائهم نريان
املدافع حلامية مؤخرهتم عند االنسحاب حتى هتشمت هذه املدافع حيث أطلقوا
( 35قذيفة) مدفع ،ولكن اجلند التفوا من اخللف وهجموا عىل املدينة ثالث
هجامت متتالية ،فأخفقوا أيض ًا فيها إذ تصدت هلم مجوع بني سعد الذين قتلوا
وجرحوا عدد ًا غري قليل من عشرية بني حسن ،ورجع الكربالئيون ساملني يرددون
أغاريدهم وهوساهتم الشعبية قائلني:
اشـــهـــد يل يـــا حــــرة اهلــنــديــة

لــعــيــون ســمــيــع اخلـــديـــو تــركــيــه

ال ب ــد م ــن يـــوم جيــــازي عـــــره

والــفــرنــجــي قــطــاع احلــســيــنــاوي

ويف هذه املعركة خسـر الكربالئيون قتي ً
ال واحد ًا ،وأصيب اثنان بجراح ،وفقد

من بني حسن مخسة قتىل وسبعة جرحى وقيل أكثر.
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الواقعة التاسعة:

تعرف بواقعة األمان حيث ان داود باشا أصدر العفو عن الكربالئيني ،والكف

عن القتال ،وكان ذلك يف يوم اخلامس عرش من شهر ذي القعدة ،ولكن عندما

سمع املريآخور قائد احلملة هبذا العفو واألمان طمع بفتح كربالء ،ودخوهلا عنوة
لشدة كرهه وبغضه للكربالئيني ،فأمر جنده بأخذ حمالهتم يف املتاريس من جهة
املخيم ،وأوعز أيض ًا اىل املشاة باالختباء يف املتاريس كام أمر فرسانه بالتقدم نحو
املدينة ،فخرج إليهم األبطال من فتيان كربالء ،وكان يف مقدمتهم املجاهد حممد بن

حسني احلداد –حيث كان هذا البطل ووالده حسني احلداد من الفدائيني للنقيب–
وكان حيمل املدفع (احلسيني) ،فهجم عىل اجلند الذين أخذوا يرموهنم بالقنابل،
فاشتبك الفريقان مستعملني املدافع ،فدمر الكربالئيون مدفع ًا للجند ،وقتلوا منهم

فارس ًا وجندي ًا ،وعىل أثر مقتل هذين الشخصني ّفر اجلند واحتموا بمتاريسهم،
ولكن الكربالئيني تعقبوهم اىل قرب خميامهتم ،فقتلوا منهم مخسة وأربعني فارس ًا،
وجرحوا ستني رج ً
ال وقيل أكثر.

ثم جاء الربيد للمريآخور خيربه بصدور العفو من داود باشا عن الكربالئيني،

وذلك بتأريخ التاسع عرش من ذي احلجة من السنة نفسها ،وعىل أثر صدور العفو

تفرق جند املريآخور ،واوقفت األعامل احلربية بني الطرفني ،ثم توجه عدد كبري
من اجلند ودخلوا كربالء بقصد زيارة مرقد االمام احلسني وأخيه االمام
العباس فرحب هبم األهايل ،ثم عادوا إىل بغداد بعد ان فقد منهم خلق كثري

بني قتيل وجريح ،وعىل أثر ذلك رسح داود باشا قواده صفوق((( ،واحلاج جعفر
 .1كان صفوق شيخ مشايخ شمر عندما قدم ملحاربة الكربالئيني اختذ مقاطعة البدعة مقر ًا جلنده بعد ان طرد
عشائر اجلشعم الذين كانوا يفلحون يف تلك املقاطعة بعد هنب أمواهلم ،وأرزاقهم ،وكان يقطن هذه=
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رئيس العقيليني إذ كان يعتقد داود باشا عند إصدار العفو عن اهايل كربالء سوف
حيملهم عىل الطاعة ،فلام رأى عكس ذلك خاب ظنه وعندها عزم عىل جتهيز محلة
جديدة لفتح كربالء ،فجمع من عشاير العقيل من القصيم واإلحساء حتت قيادة
حممد البسام.
قدم القائد اجلديد وعساكره ،واختذ صدر هنر احلسينية مقر ًا لعساكره ،ثم أمر
داود باشا آمر حرسه (طابور أغايس) أن يسد جمرى هنر احلسينية ،ويقطع املاء عن
مدينة كربالء ،فامتثل األمر وقطع املاء عىل الكربالئيني ،ثم وضع املسالح يف طريق
السابلة ،ومنع دخول أي شخص إىل املدينة او اخلروج منها ،ولكن الكربالئيني
البواسل صابروا عىل هذه املحن ورشبوا ماء اآلبار ،وأحبطوا مجيع الوسائل التي
تذرع هبا أعوان داود باشا ،ولكنهم ملا ييأسوا من فتح كربالء ،وإخضاع الثوار من
أهل كربالء ملشيئة داود باشا انسحبوا إىل املحاويل –التي تقع يف طريق احللة –
بغداد حلفظ اجلزيرة – واوعز داود باشا اىل اعراب الشامية ان يضيقوا اخلناق عىل
الكربالئيني ،ويقطعوا طريق السابلة ،ويفرضوا احلصار عىل الكربالئيني.
ثم أصدر أوامره إىل قبائل بني حسن ،والبعيج ليشنوا الغارات عىل كربالء،
وينهبوا أموال كل من خيرج من املدينة أو يدخل إليها ،فقام ما يقارب من (150
رجالً) من قبيلة البعيج بحمالت متتالية عىل كربالء ،وهنبوا يف احدى غاراهتم
( 400رأس) من املاشية العائدة لعشرية الــوزون كانت ترعى يف أرايض احلر
الكبري ،وقد وقع هذا احلادث يف يوم اجلمعة الثاين والعرشين من ذي احلجة سنة
(1241هـ) ،فلام جاء املخرب اىل البلد ،وسمع الكربالئيون صوته خرج إليه أشباهلم
=الضيعة مستأجرها السيد جعفر بن السيد جماهد آل صاحب الرياض املتوىف بالوباء سنة (1247هـ) الذي
هرب من جور صفوق اىل النجف ،وشكاه لداود باشا األمر الذي دعا بباشا بغداد أن يرسحه من اجليش
بعد فشل محلته عىل كربالء.
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مـرسعني يمتطون اخليول ،والبغال يتقدمهم حممد احلمزة رئيس عشرية السالملة
ومعه مخسة وعرشين فارس ًا يقتفون أثرهم ،ثم تبعهم مجع بني سعد من ثالثني
رجالً ،فلحقوا هبم يف أرايض (الكاظي) ،وهناك اشتبك الفريقان وأحتدم الـرصاع
وفر البعيج طالبني النجاة ألنفسهم تاركني األغنام املنهوبة ،وكل ما عندهم
بينهام ّ
مما يملكون ،وعاد الكربالئيون مع األغنام ،والغنائم اىل كربالء ساملني بربكة سيد
الشهداء  ،وهم يرددون األهازيج:
هلــــا غـــــرر مــعــلــومــة وح ــج ــول

أيـــامـــنـــا مـــشـــهـــورة يف ع ــدون ــا

هبــا مــن قــــراع الـــدارعـــن فلول

أســيــافــنــا يف كــل رشق ومــغــرب

وعند ذلك أمر داود باشا بوجوب فرض احلصار عىل كربالء ،فأغلقت مجيع
الطرقات يف وجه الكربالئيني ،وقطعوا عنهم قوافل الزوار ،ومنع الرتدد عليها.
وأخري ًا بلغ الكربالئيون أن آل بعيج وأعراب بني حسن يتأهبون بمؤازرة
ومساعدة جند داود باشا لشن هجوم جديد عىل كربالء ،فحينئذ آثر بعض العلامء
األعالم أن يطلبوا اىل الزعامء الثالثة :النقيب ،والكليدار ،وحاكم البلدة السيد
سلطان آل ثابت مفاوضة قائد احلملة حممد البسام للصلح ،ومل يكاتبوا وايل بغداد
وال رجاله بذلك لتفضيلهم اإليقاع بالكربالئيني ،وإرصار داود باشا عىل تقليد
عشائر العقيل شحنة عىل مدينة كربالء حيث كانت بينهم وبني اهل كربالء ضغائن
وأحقاد دفينة وملا قبل اجلند مطاليب الكربالئيني ،ووافق عىل رشوطهم خرج إليهم

خازن املشهدين املـرشفني السيد حممد عيل بن حممد موسى رشف الدين (أبو ردن)
مندوب ًا من قبل الكربالئيني ،واجتمع بقائد اجلند حممد البسام الذي كان مقره يف
قصبة املسيب ،فأكرم وفادته ،ونثر عليه النقود اإليرانية والرومية ،وأقام مدة من
الزمن فيها لعقد الصلح.
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وكان رجال داود باشا املقيمني يف املسيب يرتددون بينه وبني وايل بغداد لوضع

بنود الصلح الذي تم بني السيد اخلازن ممثل الكربالئيني ،وبني داود باشا الذي
أذعن ملطاليبهم ،فأبقى كل ذي منصب يف منصبه وأصدر أمر ًا بتعيني السيد حسني

وعي السيد سلطان آل ثابت
بن السيد مرتـىض آل الدراج نقيب ًا للحائر الـرشيف ّ
عي السيد حممد عيل (أبو ردن) سادن للروضة
نائب متويل قصبة كربالء ،وكذلك ّ
احلسينية غري انه رشط عليهم بلزوم رجوع السيد وهاب السيد حممد عيل جلبي
(آل طعمة) ،وتعيينه كليدار ًا للروضة العباسية فوافق عىل ذلك الرؤساء الثالثة،
واستقبلوا السيد وهاب السيد حممد عيل جلبي آل طعمة استقباالً حافالً ،ثم قدم

وعي
داود باشا لزعامء كربالء اخللع واهلدايا الثمينة ،وقبل رشوط الكربالئينيّ ،
بعض األفراد من عشائر عقيل اإلحساء بدالً من عشائر عقيل العراق شحنه عىل
كربالء وكالء داود باشا ،وعند ذلك بعث داود باشا بـ ( )170رج ً
ال من أفراد
عشرية عقيل اإلحساء وكالء عنه يف كربالء يقومون بصيانة األمن وحراسة كربالء،
وهكذا تم الصلح يف يوم اخلامس والعرشين من حمرم احلرام سنة (1242هـ)(((.
***

 .1نزهة االخوان يف بلد املقتول العطشان (خمطوط).
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وصف واقعة املناخور
كان الكربالئيون خيرجون إىل القتال خارج البلدة متوجهني نحو البساتني
زرافات ووحدان ًا حاملني راياهتم وصنوجهم منشدين األهازيج الشعبية ،ولكنهم

عدلوا عن هذه الطريقة أخري ًا ألن العدو كان يوجه عليهم نريان املدافع ،فكانوا
يدخلون البساتني التي كانوا هم أعرف من غريهم بمسالكها ودروهبا يستظلون

بظالل النخيل واألشجار ،وكانوا يكمنون للعدو يف اخلباء ،وهم زهاء ألف حمارب
اىل ألف ومخسني حمارب ًا يفاجئون العدو ،وحياربون حرب العصابات فينترصون

عليه.

وكان الكربالئيون يملكون إبان حرب املريآخور أربعة آالف بندقية جيدة

صاحلة لالستعامل ،وثالثني ألف بندقية رديئة غري صاحلة ،وكان يف كربالء ممن

جييدون فن الرمي ويصيبون اهلدف (سكامنيون)((( ،وكان لدهيم مخسة عرش طوب
– مدفع– جييد استعامهلا العثامنيون ،واهلنود ،والفرس من الساكنني يف كربالء،
وكان أمهرهم يف الرمي السيد إبراهيم الشاجلي.

وبلغ عدد جند املريآخور – سليامن – لفتح كربالء إثني عرش ألف حمارب،
وقيل :إثنان وعرشون الف ًا ،وقيل :اربعون ألف مقاتل ،وقدر علف خيل جند

املريآخور يف كل ليلة بثالثة عرش طغار ًا – ما يعادل ( 26طن ًا) – وكان عدد مدافع
[ ]1السكامنيون :سكامن او سقامن او سيامن اسم الفرقة الثالثة االنكشارية أنشئت عىل ايام بايزيد االول كانت
تتألف من  34اورطه وكان معسكرها يف اسطنبول .جمموعه من الباحثني ،املنجد يف االعالم ،املطبعة
الكاثوليكية ،ط ،9بريوت ،1978 ،ص.358
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اجليش أربعة وعرشين مدفع ًا ومثلها القنابل أو تزيد ،إذ كانت القنابل يف ذلك
العهد تتألف من آالت قذائفها حمشوة بالبارود والرصاص(((.

وبلغ عدد قتىل جند مريآخور ( 360قتيالً) وأكثر من (1600جريح) ومن

طرائف ما يرويه صاحبا (كاشف اإلعجاز) و (نزهة االخــوان يف بلد املقتول
الشهيد العطشان) :أنه عندما نفذ عتاد الكربالئيني ،وق ّلت عندهم مادة الرصاص،

وشح البارود ،وأن وايل بغداد سبق ان منع إيصال البارود والرصاص للمحاربني
الكربالئيني تدبري ًا منه لفتح املدينة والغلبة عىل أهاليها ،ولكن الكربالئيني تغلبوا

عىل هذه الصعاب بأن مجعوا السيوف ،والقامات ،والبلطات((( القديمة املهشمة
وصهروها ،وصنعوا البارود من الرتاب املجصص وخلطوا معه قاممات القناين

الفارغة ،وعــذرة اإلنسان ،ورمــاد احلاممات ،وملح األرض ،إذ أن هذه املواد
كلها كانت متوفرة يف كربالء ،فمزجوها مزج ًا جيد ًا ،ثم غربلوها ،وصنعوا من
هذا املزيج البارود ،ولكنهم احتاروا يف كيفية احلصول عىل مادة الرصاص لصنع
اخلراطيش  -الطلقات – والبنادق منها ،وهنا تقدم إليهم أحد األذربيجانيني

املقيمني يف كربالء ويدعى (أغا جان) كان صاحب معمل الكايش يف كربالء وقال
للسيد الكليدار:

((أنا أعمل لكم الرصاص والطلقات بقدر ما حتتاجون إليه يف احلرب ،فام

عليكم إال أن حترضوا يل املواد وأنا أصنع لكم يف ستة أيام ثالثني ألف بندقية
وخراطيشها!؟)) وعىل اثر سامع الكربالئيني هبذا النبأ السار تقدم الـرساة اإليرانيون،

 .1شبهها األب الكرميل يف بحوثه التي نرشها يف جملة (دار السالم) عن واقعة املناخور :أهنا تشبه قذائف
الباخرة الربيطانية التي رمت ميناء البرصة يف احلرب العاملية األوىل وإسمها (رشانبيل).
[ ]2البلطة :الفأس والبلطجي :هو من يسري مع اجليش ،فيقطع األشجار لتسهيل الطرق (الرائد.)336/
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واهلنود ،والسادات الكربالئيون ،ويف طليعتهم العالمة السيد صالح الداماد حيث

قدم له مقدار ثالثة أمنان من القرانات الفضية من سكة حممد شاه القاجاري – ما
يساوي (75كيلوغرام) من الفضة – ثم تقدم أبو مصطفى السيد إبراهيم الزعفراين

وتربع بنصف ثروته ،وتقدم العالمة السيد حممد مهدي القزويني احلائري وقدم
مبلغ مخسة وثالثني ألف قران فضة((( ،وهكذا اهنالت التربعات عىل ديوان السيد

 .1نقلنا معظم تفاصيل صناعة البارود والرصاص من الفضة من مذكرات شاهد عيان ،وأحد أبطال الواقعة
(عيل أبو شتيوي) ،ومن اجلدير بالذكر أنه سجل أسامء املتربعني ومقدار تربعاهتم ،وال بد لنا هبذه املناسبة
ان نشري إىل ان ما جاء يف كتاب تأريخ العراق بني احتاللني اجلزء السابع لألستاذ عباس العزاوي من ان
العالمة السيد حممد مهدي القزويني ُأجرب عىل دفع مبلغ ( )35ألف قران فضة اىل ثوار واقعة املناخور من
الريمازية هو غري صحيح ألن العالمة السيد حممد مهدي القزويني احلائري الذي كان يتمتع بنفوذ واسع
يف األوساط العلمية وبني العامة يف كربالء كيف جيرب عىل ذلك؟ الصحيح أن السيد هزته األرحيية وهزه
الواجب وتقدم باملبلغ من تلقاء نفسه أسوة بإخوانه الكربالئيني لئال متس كرامة املدينة بسوء وهي تضم
جثامن جده أيب األحرار احلسني بن عيل .

إذ أن هذا السيد اجلليل ينتمي اىل أرسة علمية هلا نصيب وافر من املعرفة والثقافة ،واستوطنت كربالء
والنجف منذ القرن الثاين اهلجري ،واشتهر منها العالمة السيد حممد باقر املوسوي من احفاد السيد إبراهيم
املجاب امللقب باملعلم ،وهو اول من هاجر من قزوين اىل النجف ،ومنها اىل كربالء سنة (1180هـــ) مع
والده العالمة الكبري السيد عبد الكريم املوسوي املتوىف يف النجف سنة (1185هـ) ،وشقيقه السيد حممد عيل
املوسوي ،ومن اشهر اعالم هذه األرسة هو العالمة السيد حممد مهدي القزويني احلائري بن السيد باقر بن
واملتوىف سنة (1269هـ) ،واملدفون مع شقيقه السيد
عبد الكريم املوسوي املولود يف كربالء سنة (1207هـ)،
ٰ
واملتوىف سنة (1262هـ) املدفون يف مقربهتم اخلاصة عند
إبراهيم صاحب الضوابط املولود سنة (1202هـ)،
ٰ
مدخل باب الصحن الصغري قبل هدمه (إذ تغريت معظم معامل الصحن الصغري عندما بورش هبدمه يوم األربعاء
املتوىف سنة (1327هـ)،
 22حمرم احلرام سنة (1368هـ) ،وكذلك كان من اعالم هذه األرسة السيد هاشم
ٰ
ونجله السيد حممد رضا املتوىف سنة (1318هـ) ،والسيد حممد إبراهيم املتوىف سنة (1360هـ) ،ونبغ منهم
الشاعر األديب السيد حممد مهدي بن حممد بن طاهر بن العالمة الكبري املرتجم السيد حممد مهدي القزويني
احلائري ونجله العالمة الكبري السيد حسن الشهري (أغامري) مؤلف كتاب (االمامة الكربى) ،وكتاب (فدك)
الذي صادره نوري السعيد ومنع انتشاره يف األسواق املولود يوم عرفات سنة (1296هـ) ،واملتوىف (يف 26
رجب سنة (1380هـ) ،وكان لنعيه رنة أسى وأسف عميق يف نفوس الكربالئيني والعقب منه يف أوالده=
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حممد عيل السيد موسى (أبو ردن) الذي وضع مجيع أمواله حتت تـرصف (أغا

جان) .ثم جاء بعض احلدادين وعىل رأسهم حسني احلداد((( ،ومجع من الفضالت
املرتاكمة يف حوانيت احلدادين ما كانت تقدر بطغارين – ما يعادل أربعة أطنان

من الرصاص– وهكذا تغلبوا عىل ازمة الرصاص فأخذوا يصنعون من الفضة
الفشك  -الطلقات – بدالً من الرصاص ،وصنعوا عدة بنادق من النحاس ترمي
إىل مسافات بعيدة ،وكان عندهم (البندق األصفر) وأخري ًا اهتدى (أغا جان)

بمؤازرة ومساعدة أسطة عباس من صنع املدفع الذي سمي فيام بعد باسم (اليتيم
أو احلسيني) حيمله شخص أو شخصان يف أغلب األحيان ويذهبون به حلرب
اجلند ،وكان باستطاعتهم أن يرموا من هذا املدفع يف كل دفعة ستني قذيفة ،أما

=الثالثة ،وأكربهم وأعلمهم اليوم هو األستاذ الكبري واملحقق العالمة السيد حممد مهدي الشهري (بأغا نجفي)
الذي مثل علامء االمامية األصوليني يف املؤمتر اإلسالمي يف اخلمسينات بعد األلف وتسعامئة امليالدية ،وهو
جييد اإلنكليزية ،والفارسية إضافة اىل العربية ،وله مؤلفات ومقاالت يف هذه اللغات مجيع ًا ،وهو اآلن نزيل
طهران يقيم اجلامعة يف مسجد (طهران نو) ،وشقيقيه األستاذ كاظم ،وحسني ،والعقب من العالمة اغا نجفي
يف ولده األستاذ عبد األمري املوظف يف مديرية املباين العامة ،ومنهم اخلطيب الشاعر املرحوم السيد حممد
صالح بن السيد حممد مهدي وغريهم من األعالم أمثال اخلطيب والشاعر السيد مرتىض نجل العالمة املعارص
السيد حممد صادق القزويني احلائري ،ومنهم أيض ًا خطيب املنرب احلسيني السيد حممد كاظم مؤلف كتاب (عيل
من املهد إىل اللحد) ،ومدرس يف مدرسة العالمة ابن فهد احليل ،وهلذه األرسة فروع وأعقاب يف أغلب املدن
العراقية ،والكويت ،وال يزال أفراد هذه الساللة رجال علم ودين يف كربالء.
 .1حسني احلداد :رئيس الكشامرة الساكنني يف كربالء ،وال يزال هلم اعقاب يف كربالء يمتهنون خمتلف املهن
احلرة ،وكان شجاع ًا رغم عطب يده اليرسى – أعضب – وقربه النقيب ،وجعله خازن ًا وناظر ًا للطهاة
الذين هييئون الطعام للمحاربني ،وعندما كان يمري خترج معه اجلموع هتوس خلفه (يا حسني مكوارك
جارك) عن جمموعة السيد حممد سعيد آل ثابت ،ويروى أيض ًا عن سبب هبوطهم كربالء اهنم أبحروا من
كشمري يف طريقهم إىل أداء مراسيم احلج ،وقد هبت عاصفة بحرية انجرفت السفينة عىل أثرها إىل اخلليج
العريب ،ومنها واصلوا سريهم عن طريق الفرات حتى استقروا يف كربالء وذلك يف أواخر القرن الثاين عرش
اهلجري.
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طول هذا املدفع فكان يربو عىل اثني عرش ذراع ًا – ما يساوي ثالثة امتار – وعرضه

أربعة أذرع – ما يساوي ثالثة فوتات – ووزنه أربعة أمنان  -ما يساوي (100

كيلوغرام) – وكانوا حيشونه بالبارود والرصاص املصنوع يف كربالء ،وقد قيل ان
جمموع القذائف التي أطلقت من هذا املدفع  1220قذيفة ،ومل يصب بعطب أما
القذائف فكانت أحيان ًا توزن بـ چارك  -بالعيار البغدادي – ما يساوي (6كيلوات)

أما القنابل التي صنعوها واستعملوها يف احلرب فكانت خمتلفة األوزان منها:
(16كيلو ًا)ومنها :املتوسطة احلجم (62كيلو ًا) والكبرية منها يبلغ وزهنا (100
كيلو ًا).

أما مقادير البارود الذي كان يوضع يف هذه القنابل فكانت خمتلفة إذ كانوا

حيشون يف القنابل التي تزن أربعة حقق ،حقة بارود ،والقنابل ذات الرطل حيشوهنا
بثالث أواق بارود – ما يساوي ثالثة كيلوات – والصغرية منها التي تزن جارك
يوضع يف جوفها نصف حقة بارود–ما يساوي واحد ًا ونصف الكيلو.
ومن احلكايات التي رواهــا صاحب كتاب (نزهة االخــوان يف بلد املقتول

العطشان) حكاية عجيبة وطريفة نوردها فيام يأيت:

جراح حاذق ،ومعه كمية كبرية من األدوية،
كان قد جاء مع جند املريآخور ّ

والضامدات تكفي لتضميد جرحى اجلند مهام بلغ عددهم ،ومعه مساعدوه ،ولكن

من حسن الصدف أن جاء بمساعدة اجلراح أحد األشخاص من أهايل بغداد

املتشوقني لزيارة أيب عبد اهلل احلسني ،ومعه زميل آخر تربطه وإياه صلة قوية،
ويف أحدى الليايل خطر بباله الذهاب لزيارة االمام احلسني بن عيل ،فعمد
بمساعدة زميله من تدمري آالت اجلراح ،ومحل معه ما استطاع محله من األدوية
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املخزونة ،وكذلك محل صاحبه أيض ًا أكياس األدوية والضامدات ،وهربا سوية

متوجهني نحو كربالء من طرف (املخيم) ،ويف الصباح وجد اجلند أن آالت
اجلراح مهشمة ،وأكياس األدوية مـرسوقة ،ومل يقفوا هلا عىل خرب ،وكلام بحثوا
عن املـرسوقات مل جيدوا هلا أثر ًا وأخري ًا قال أحدهم :إن مساعد اجلراح البغدادي

هو إمامي املذهب البد وقد رسق هذه األكياس وتوجه إىل أهايل كربالء فاقتفوا
أثره ،فجاءوا مـرسعني عىل خيوهلم لعلهم يمسكون به ،وحيولون دون وصول
هذه األدوية اىل اهل البلدة ،ولكنهم فشلوا ،إذ متكن هذا الرجل من الوصول
اىل أسوار املدينة ،وبمعية زميله الذي شاهد الفرسان من اجلند جاءوا يف طلبهام،

فأخرب صاحبه وقال له :اآلن سيقبض اجلند علينا ويرموننا فلم يبال ،وملا وصل اىل
أبواب كربالء أخذ يبكي بصوت عال فسأله صاحبه أختاف املوت فلم رسقت؟
فأجابه :مل أبك خوف ًا من املوت بل ان سبب بكائي هو ما يعمله هؤالء الزناديق

الكفرة حياربون هؤالء املسلمني املستجريين بقرب ابن بنت رسول اهلل فأجابه:
ّقر عين ًا وطب نفس ًا هؤالء القوم خرجوا عن طاعة ويل أمر املسلمني وايل بغداد،
وهم رافضة ال نصري هلم بل وجب علينا حسب فتاوي علامئنا ذبحهم فهم أعداء
املسلمني فال بد وأن أسلمك اآلن إىل هؤالء الفرسان القادمني ،وبينام كانا يتجادل

هذان الشخصان يف احلديث ويتخاصامن شاهدمها حراس أبراج سور املخيم،
وكذلك شاهدوا الفرسان القادمني من بعيد ،فحمل احد احلراس بندقيته وأخذ

يرميهم بطلقات من بندقيته فأصابت احدى تلك الطلقات كتف الرجل املعارض
فوقع رصيع ًا قتيالً ،ووقعت األكياس ،وتبعثرت عىل األرض ،ورسعان ما فتحوا
باب السور ،وهجموا عىل مساعد اجلراح الذي قص عليهم قصته ،وملا سمع أهل
البلدة بام جاء به هذا الشخص املؤمن املتلهف شوق ًا لزيارة االمام احلسني،
فرحوا به ،واعتربوا وصول األدوية واملهامت التي هم بأمس احلاجة إليها يف هذا
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الظرف العصيب نـرص ًا مبين ًا هلم بربكة أيب األئمة احلسني بن عيل ،فرسعان ما
أنشد أحدهم من فرحته القصيدة التالية:
يــا راجــب مــن عــن دنــاكــور بعيون

ريض وخذ (لصفوق) من وصايا

بــآلــة تــغــر عــنــدهــم حــنــة الــطــوب

يــا خسة طــوبــه ويــا طــقــاع املطايا

مــنــي نصيحه يطيع اهلل ويــتــوب

ويكف نفسه عــن صعاب الواليا

باحلظ شيبه والبخت شيب مغلوب

مــغــلــوب لــرجــال ختـــوض املــنــايــا

باله يتمنى يا هل السور والبوب

ومــن دوهنـــن رشوا بــطــون احليايا

حــرم علينا يــا نفل فــارس النوب

نسجيك بــالــصــاعــات مــر الباليا

نـرشه عىل احلكام يا عقل طنوب

اليل اجعلوا مثلك عجيد السـرايا

يصفوك خيمك للـرشمط منسوب

بــحــرابــتــك يــا تــيــس ولـــد النبايا

يــايل غــداكــم سايج حــب رضنــوب

ومــن املقيمن مــا شبعتوا احلبوايا

أوصيك (ياصفوق) ال تقرب احلرب

وأرحــل وال حيسب حـرش اخلطايا

الــســور دونـــه بــنــدق رقــم حالوب

أخيــــف ودور لـــك هــايــل قــرايــا

يا راجب عمد (تـرسي بل) جنوب

بلغ سالمي (للقصاما) السخايا

وأنــص سليامن العيل غري مرغوب

فله معي يــا ابــن الضياغم روايــا

أصخت مذاويد اجلبل عندنا شعوب

فاهت بجنب الــدوب موتى عرايا

قولوا (جلعفر) أجلق احلني جم دوب

تصنع يــا بــن خــق احلــــارة خــزايــا
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ذلقة لذاك الشيب يا شعر العطوب

جــــروا يــاقــوتــه لــوجــه اخلــصــايــا

أيـــاك تــاهــم عــنــدنــا نــيــل مطلوب

غــر الــربــاعــي مــن رجـــال شفايا

خــابــر جــاهبــم وال ذاك مــكــذوب

عـــنـــدك لــغــلــان تـــــدوس املــنــايــا

حربية تشهد هبــا فسحة الــدوب

أدعــــوا م ــذاوي ــدك عليها ضحايا

اليوم وجهك وجه مذعور مصيوب

وان جــديــن يــا هيس دوك املــرايــا

فنجان حربك عندنا صار مـرشوب

ورجـــــال ديــرتــنــا لــعــيــنــك سقايا

هذي قصيدتنا لك ولصفوك يدوب

يــا عــادمــن الــــرأي فــيــه الكفايا

ثم يعقبون عىل هذه األهازيج بقوهلم( :يا داود يا خناس نحن عسكر العباس).
وصفوة القول :دام حصار كربالء خالل أربع سنوات من حرب املناخور
ثامنية عرش شهر ًا ،ومل يستطع جيش داود باشا البالغ تعداده عىل اكثر الروايات

أربعني الف مقاتل ،من مس كربالء بسوء وفتحها قـرس ًا ،ولكن أطامع هذا اململوك
فكر عليها ثانية وثالثة ،وكان نصيبه
اجلركـيس (داود باشا) مل تقف عند هذا احلد ّ
الفشل الذريع ،وملا يئس من حرب الكربالئيني عمد اىل فرض احلصار عىل كربالء

وقطع عنها املاء من جنوب قنطرة البيضاء ،ثم حول مياه النهر عىل األرايض
املنخفضة ،وأغرق البساتني املحيطة بكربالء ،وأتلف كافة املزروعات ،وأوعز إىل

عشائر العقيل بقيادة رئيسهم (مشوح) بتطويق كربالء من مجيع اجلهات ،وقطع

عنها السابلة ،ومنع الدخول إليها ،واخلروج منها ليحل اجلوع والدمار بأهلها حتى
يرضخوا لالستسالم ودامت هذه احلالة عىل الكربالئيني املتحصنني داخل مدينتهم
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حتى هناية سنة (1243هـ) حتى ان رعاة األغنام مل يستطيعوا رعي أغنامهم خارج
البلدة للحصار املفروض عىل كربالء.

غري أن الكربالئيني البواسل قرروا بعد ان نفذ صربهم من جراء قطع ماء هنر

احلسينية عنهم وعن مزروعاهتم اخلروج لي ً
ال ملحاربة (مشوح) واتباعه ،وفتح جمرى

هنر احلسينية ،إذ إن قطع املاء ،سبب العطش ،وجفاف األرايض الزراعية ،والبساتني
املحيطة هبا حيث أن اآلبار التي حفروها يف بساتينهم وبيوهتم لالستفادة من مياهها
أخذت يف اجلفاف أيض ًا بسبب قطع جريان املاء يف هنر احلسينية ،األمر الذي دعا

باملحاربني الكربالئيني أن يستثريوا أهايل البلد ،ويؤلبوهم عىل الغزاة لصد عدواهنم
وطردهم رش طردة ،وكانوا أشد عزيمة وقوة يف حماربتهم وجه ًا لوجه ،فعند ذلك
عزم بعض رؤساء العشائر الكربالئيني عىل الذهاب حتت جنح الظالم لي ً
ال حيث
اخرتقوا صفوف اجليش املرابط يف ضواحي كربالء ،واستطاعوا الوصول اىل
السداد ،وفتحوه وجرى املاء يف هنر احلسينية كسابق عهده بعد اشتباكات عنيفة

وقعت بني الفريقني ،واستطاع الثوار الكربالئيون أن جيلوا حراس السداد عن
مراكزهم ،وقتلوا منهم خلق ًا كثري ًا ،وقتل يف هذه املعركة رئيس عشرية آل عواد مال

اهلل عواد ،وأخوه عبد العزيز ،وابن عمه هادي حممد عيل عواد إذ هجم عليه عند
خروجه من السداد بعد فتحه (كيننني األول) رئيس عشرية الكوام وأخري ًا استطاع
آل عواد الظفر به يف أرايض اهليايب فهجموا عليه وقتلوه رش قتلة وبذلك أخذ آل

عواد بثأر قتالهم بعد معارك عنيفة وقعت بني آل عواد وعشائر الكوام دامت
وفر اجلند وافراد
حتى الصباح ،وكان الـنرص يف النهاية حليف الثوار الكربالئينيّ ،

العشائر تاركني وراءهم األعتدة متجهني نحو سدّ ة اهلندية((( ،ثم قفل الكربالئيون
 .1جمموعة آل عواد (خمطوطة) بقلم احلاج سليم العواد.

222

مركز كربالء للدراسات والبحوث

راجعني نحو بلدهتم حاملني قتالهم ،وهم هيوسون ويرددون أهازجيهم ويقولون:
واخلــيــل بــن مــدعــس ومــكــردس

قـــوم إذا انـــفـــردوا لــدفــع ملمة

يــتــهــافــتــون عــى ذهــــاب األنــفــس

لبسوا القلوب عىل الدروع وأقبلـوا

وعىل أبواب كربالء استقبلهم السيد الكليدار ،وأنعم عليهم باهلدايا ،ونحر

ملقدمهم الذبائح ،وأقام الفاحتة والعزاء عىل ارواح الشهداء الكربالئيني الذين قتلوا
يف هذه املعركة خصوص ًا رئيس قبيلة آل عواد (مال اهلل) عواد وأخاه(((.
 .1جاء يف كتاب ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية :وبيت آل عواد ،وهو من بيوت العرب األقحاح
الذي يرجع إىل شمر جعفر ،وقد سكنوا كربالء منذ عهد ليس بقريب هلم الوجاهة والرئاسة كان منهم
املرحوم عبد الرزاق بن محادي بن مال اهلل عواد ،وأوالده الشجعان عبد الكريم املحبوس سنة (1333هـ)
يف بغداد ،وعبد الرمحن ،وعبد اجلليل ،وجاء يف كتاب تراث آل عواد (املخطوط) كانت قبيلة تسكن حائل
اجلزيرة العربية قبل القرن الثامن اهلجري ،وقد جرى بينهم وبني أبناء عمومتهم خالف فهاجر منهم ثالثة
أخوة اىل كربالء مع ابنائهم ،ودخلوا عني التمر–شفاثة– بادي ذي بدء ،ثم تفرقوا ،فسكن أحدهم كربالء،
والثاين احللة وبغداد ،والثالث لواء النارصية ،وآل عواد يف كربالء ينتسبون إليه.
وهم غري البو عواد الذين ذكرهم األستاذ عباس العزاوي يف عشائر العراق :ج :3ص ،182وهم من
عشائر العزة الذي توىل قسم منهم مناصب كبرية يف اجليش واإلدارة.

وقد برز من أرسة آل عواد الذين سكنوا كربالء رجال وشخصيات كان هلا أبرز اخلدمات االجتامعية،
والسياسية ،واحلركات الوطنية ،واستشهد من رجاهلم يف الوقائع املشهورة يف تأريخ كربالء مثل واقعة
الوهابيني مهدي احلاج أمحد العواد ،ويف واقعة املريآخور ،مال اهلل عواد وأخوه عبد العزيز ،وهم اوالد عبد
النبي بن عبد العزيز بن حممد بن عواد بن سليامن وابن عمهم هادي حممد عيل عواد ،ويف واقعة عيل هدله عبد
عيل احلاج جواد العواد ،وكذلك عانى عبد الرزاق وأوالده عبد الكريم ،وعبد الرمحن ،وعبد اجلليل ،وابن
عمهم عبد النبي العواد انواع السجون ،والتعذيب يف العهدين العثامين والربيطاين ،وقد صاهر هذه القبيلة
العربية احلموالت العلوية الفائزية كآل طعمة ،وآل ضياء الدين ،والسادة آل اخلياط ،وآل الطباطبائي وغريهم.
ومنذ ان سكنوا كربالء يف أواسط القرن التاسع اهلجري سكنوا حملة آل فائز القديمة عرفت فيام بعد
باسم زقاق آل عواد ،وسمي طرفهم بباب العلوة أو باب بغداد – املحاذي لصحن سيدنا العباس– 
وكان ديواهنم عامر ًا يؤمه الزائرون من كل مكان ،وترتاده العشائر العربية حلل منازعاهتم القبلية ،ومنهم
املرحومالشيخ بدري أبو عبد الرمحن آل عواد خمتار حملة العباسية سابق ًا ،ومنهم أساتذة ،وحمامون ،وكذلك
منهم صربي بن خليل بن عيسى العواد ،وكذلك احلاج أمحد عبد اجلليل العواد.
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وبعد هذه الواقعة اضطر (مشوح) أن يذهب بعيد ًا عن كربالء خوف ًا من بطش
الكربالئيني الذين كانوا يرتبصون هبم بني النخيل واألشجار ،فاختذ داود باشا مقر
جيشه يف سدّ ة اهلندية ليكون بعيد ًا عن بطش املحاربني الكربالئيني ،وأخذ اجليش
عىل عاتقه مراقبة الطرق املؤدية اىل كربالء ،وكان ذلك يف أوائل عام (1244هـ)،
وقطع املياه ثانية عن كربالء بغلقه ناظم هنر احلسينية ،وبات الكربالئيون ثانية
يشكون الظمأ واكتفوا بمياه اآلبــار الشحيحة ،ولكن عندما بلغه نبأ انتصار
الكربالئيني وانسحاب قائده املشوح إىل سدّ ة اهلندية عمد اىل اتباع طرق اخرى
لإليقاع بالكربالئيني من الداخل ،فبعث جواسيسه من األشخاص الذين سبق
أن ّفروا من كربالء من اولئك االنتهازيني من فلول الكبيسات ،وبني سامل وبقايا
األرناؤوط املندسني يف صفوف الكربالئيني بزعامة غزول السارق ،وحممد الشامي
حيث عادوا إىل كربالء وانظموا إىل اتباع الكليدار السيد حممد عيل (أيب ردن) ،وقد
استطاع هؤالء األشخاص الذين بعثهم داود باشا وهم ال يتجاوز عددهم العرشة
أشخاص أن يندسوا يف صفوف املحاربني الكربالئيني ،ويظهروا هلم الندم عىل ما
فعلوه ،ولكنهم يف احلقيقة استطاعوا التغلغل يف األوساط الكربالئية الساذجة،
وأخري ًا التف حوهلم الكثري من العنارص الغريبة والدخيلة عىل الكربالئيني ممن
اشرتكوا مع أهل البلد يف حرب املناخور ،وكسبوا سمعة طيبة عند األهليني ملا
اغدق عليهم من األبيض اجلذاب واألصفر الوهاج الرنان من قبل داود باشا
واعوانه ،ومن هؤالء الذين استطاع داود باشا رشاءهم باملال حممد الشامي الذي
كان يقود مجوع الطهامزة يف حرب املريآخور ،وسامل بن عبد رئيس حماريب بني سامل،
وحبيب شكري((( وآخرين غريهم ،فكونوا جيش ًا من الرتل اخلامس داخل مدينة
كربالء ،وكونوا من هذا الرتل اجلامعة التي نعتوا بـ (الريمازية) –الشقاة– ملا كثر
 .1آل شكري :عرب أقحاح ،وهم بطن من زبيد ،وهلم أعقاب يف كربالء اليوم ،وجلهم يمتهنون ذبح احليوانات
(جزارين).
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عددهم ،وقويت شوكتهم جلأوا اىل استعامل خمتلف الوسائل خللق البلبلة داخل
مدينة كربالء يف نفوس السواد العام من الغرباء الساكنني يف كربالء تارة بالرتغيب،
وأخرى بالوعيد والتهديد.
وخالل هذه الفرتة عمد داود باشا بإيقاع الفتنة جمدد ًا بني العلويني رؤساء

كربالء فأصدر يف أواخر عام (1242هـ) البيورلدي بإسناد منصب سدانة الروضة
احلسينية اىل السيد أمحد بن حممد بن مصطفى من ساللة آل أيب املعايل السيد يوسف

من أبناء عمومه السيد حسني النقيب ،والسيد سلطان آل ثابت الذين ينتميان إىل
آل زحيك من ساللة أيب عبد اهلل احلائري من أحفاد االمام موسى الكاظم ،

وأرسل هذا الفرمان اىل قائده (مشوح) لعله يستطيع عن طريق هذا الفرمان أن

يوقع بني العلويني من مجاعة النقيب واتباعه اآلخرين .ويوقع الفتنة بينهم ويبعد
بني النقيب وبني صهره وساعده األيمن السيد حممد عيل أيب ردن وينحيه عن سدانة
الروضة احلسينية ،وبذلك يستطيع كسب املعركة وإخضاع الكربالئيني.

ولكن الزعامء الثالثة استطاعوا بحنكتهم ودرايتهم أن يقنعا السيد أمحد املذكور

بعدم التفاته اىل هذا البيورلدي وهكذا أوقف تنفيذه(((.

 .1نثبت نص البيور لدي الصادر من داود باشا اىل املرحوم السيد أمحد جلبي بن حممد حمسن بن مصطفى
ابن حمسن اجلد االعىل للسادات املعروفني اليوم يف احلائر احلسيني (بآل جلوخان) ،وقدم لنا هذا الفرمان
مشكور ًا السيد حسن السيد سعيد جلوخان.
الواقف عىل مرسومنا هذا كليدار سيدنا االمام احلسني (رىض اهلل عنه) السيد أمحد جلبي
نحيطه عل ًام الباعث لتحرير البيورلدي ،وهو انه حيث بمقتىض ما تبني لدينا من حسن استقامتك ،وصدق
خدمتك ،وحقيقة ديانتك ،وقيامك بوظائف اخلدمات ،ومالزمتك خلري الدعوات لطرفنا يف كل األحيان
واألوقات بناء لذلك قد تزايدت بحقك الطافنا ،وتوفرت عليك زيادة أنظارنا ،وألجل زيادة استقاللك
وتقوية أمورك ،ومتشية أمورك قد أحتفناك بخلعة فاخرة فراجة ،وهي مرسولة مع خادمنا (مشوح) ،فعند
ورودها ينبغي ان تبدي االفتخار هبا وحتزم بانك مشمول لرضائنا والطافنا ،ومستق ً
ال بكلدارية االمام املشار=
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=إليه من جانبنا ،وتظهر االهتامم بالتقيد عىل االستانة وحفظ املقامات ،وسائر األشياء املوقوفات ،وتقوم
بخدمة احلرضة الرشيفة عىل االستمرار والدوام وفق املقصود واملرام ،وتستجلب من ذلك مزيد ًا من رضائنا
بحقك ،وألجل ذلك حررنا لك البيورلدي وأصدرناه وأرسلناه بمنه تعاىل لدى وصوله ،واطالعك عىل
مضمونه ينبغي أن تزيد اهلمة عىل إجراء صدق اخلدمة كام هو مطلوب منك من غري إمهال ،واعمل بموجب
البيورلدي وفيه الكفاية.
التوقيع

داود باشا 1242هـ

ويالحظ أن نص هذا الفرمان خيتلف عن مجيع الفرامني املامثلة التي وقفنا عىل نصوصها األصلية التي ال
يزال حيتفظ هبا الكثري من السادات العلويني من القبيلتني آل فائز وآل زحيك ،ومن ثنايا العبارات الواردة يف
متن الفرمان نستوضح كيف أراد داود باشا اإليقاع فيام بني احلموالت العلوية،ألن العلويني آل جلوخان الذي
ينتمي إليهم السيد أمحد جلبي هلم وجاهتهم ونفوذهم ومكانتهم آنذاك يف األوساط الكربالئية من العلويني
ألهنم وبنو عمهم آل وهاب كانوا يعرفون بآل أيب املعايل السيد يوسف ،الذي ينحدر من ساللة أيب عبد اهلل
احلائري اجلد االعىل لقبيلة آل زحيك العلويني الذي كان منهم السيد حسني آل دراج نقيب احلائر والرائد
األول للكربالئيني يف هذه الواقعة (املناخور) والسيد سلطان آل ثابت حاكم كربالء املطلق آنذاك ،كام كان
من اقوى العوامل التي دفع بداود باشا أن يوجه عنايته هبؤالء السادة (سيد يوسف آل ايب املعايل) الذي منهم
السادن السيد أمحد جلبي ملا كانت تتمتع به أرسته من سمعة طيبة ملواقف أجداده البطولية يف واقعة الوهابيني
واستشهاد أفرادها كالسيد حممد موسى خازن الروضة احلسينية وأبناء عمه السيد حسن (الذي اعقابه اليوم
يف احلائر يعرفون بآل وهاب) وهو ابن حممد عيل بن حممد بن حسني – اجلد األعىل للدوحتني العلويتني آل
وهاب وآل جلوخان – وكذلك من الذين استشهدوا يف هذه الواقعة عم (السيد امحد جلبي) السيد مصطفى
بن مرتىض بن السيد مصطفى أبن حمسن بن السيد حسني املذكور.
فلوال دراية السيد أمحد اجللبي بعواقب االمور ومعرفته ملا كان يضمر داود باشا من فرمانه بتوليه السدانة
يف هذا الظرف العصيب لوقعت الفتنة بني ارسته وارسة عمه آل زحيك فأعرض عن هذا الفرمان واملنصب
ومل خياصم حمبوب مجاهري املحاربني الكربالئيني الكليدار السيد حممد عيل أبو ردن وهكذا مل ينفذ مفعول هذا
الفرمان وخاب مسعى داود باشا الذي كان قصده معروف ًا عند العلويني من إيقاع اخلصومات والفتن التي
تؤدي اىل انشقاق الكربالئيني واخري ًا يتم االستيالء عىل املدينة ،وبتجميد هذا الفرمان حافظوا عىل وحدة
الصف وال يزال هلؤالء السادة آل جلوخان أعقاب يف كربالء ومنهم كان الوطني الغيور السيد مهدي بن حممد
عيل بن السيد أمحد جلبي صاحب املواقف املعروفة يف الثورة العراقية الكربى والعقب منه اليوم هو يف ولده

الوجيه الفاضل السيد حممد عيل التاجر املعروف وشقيقه السيد صالح ومن الشخصيات الالمعة يف هذه=
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وأخري ًا استطاع مرتزقة داود باشا تشكيل عصابة للسلب والنهب يف داخل

البلدة حتى اهنم يف احدى الليايل جترأوا وهم متلثمون من حجز العالمة السيد

حممد مهدي القزويني بن السيد حممد باقر القزويني احلائري بعد خروجه من
الروضة احلسينية اىل داره ،ومل يطلقوا سبيله إال بعد ان دفع هلم مبلغ اربعة آالف

قران من الفضة ،كام وان الشقي حبيب شكري استطاع أن يستويل عىل اموال بعض
السذج وذلك يف أوائل شهر رمضان املبارك سنة (1244هـــ) ،وقبيل املعركة

اخلتامية (معركة سدّ ة اهلندية) بأيام ،وأشاع الفوىض والرعب يف نفوسهم ،فقال

باحلرف الواحد :إن هذه السنة ال تشبه السنة املاضية التي استطاع الكربالئيون

من أن يتخلصوا من جيش داود باشا ،إذ ال شك وان مجاعة العقيل بقيادة رئيسهم

(مشوح) يفتحون كربالء وينهبون امواهلا ،واألحسن لكم ان تودعوا كل ما لديكم
من ذهب وفضة اىل (مشوح) ألنه صديق يل يف اخلفاء ،وتكونوا قد حافظتم بذلك

عىل أموالكم وأرواحكم عندما يفتحون كربالء ،فصدق أولئك البسطاء السذج
أقوال هذا املحتال وسلموه مخسامئه تومان (العملة اإليرانية التي كانت سائدة يف

كربالء آنذاك وهي تساوي عرش قرانات)((( وكل ما يملكون من أثاث – كام يودع
=األرسة اليوم حاكم بدائة بغداد األستاذ السيد مصطفى بن جواد بن مصطفى بن سليامن بن عيل بن مصطفى
بن السيد حمسن بن السيد حسني ومنهم أيض ًا السيد حسن وأشقاؤه الدكتور صاحب واملهندس صالح أبناء
السيد سعيد بن صالح عبد الرضا ابن سليامن بن عيل بن مصطفى بن حمسن بن السيد احلسني (اآلنف الذكر)
وكان منهم الوجيه املرحوم السيد أمحد املتوىف يف رمضان سنة (1387هـ) ابن مهدي بن عيل بن موسى بن
سليامن بن عيل بن مصطفى بن حمسن بن السيد حسني ومن أفراد هذا البيت اليوم يف كربالء غري الذين ذكرناهم

ممن يعملون يف مهن حمرتمة كثرية.

 .1وكان التومان اإليراين يساوي بعملة العثامنيني املعمول هبا يف العراق آنذاك ،وهي (جميدي) أو ان بعض ًا
كان يطلق عليه اسم (الشامي) ،والعملة العثامنية كانت وحدهتا القرش فاملجيدي يساوي بشلغني ،وكل
بشلغ مخسة قروش.
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احلمل للذئب – ومل تقف اعامل هؤالء الشقاة عند هذا احلد ،بل اخذوا يف األيام
األخرية من شهر رمضان سنة (1244هـ) يؤمون جمالس العزاء املقامة يف كربالء

يف املآتم احلسينية ،وينهرون (اخلطيب) ويقولون له :ليس اليوم يوم بكاء وحزن

وعويل ،بل اليوم حرب عىل الكفار من جيش داود باشا((( ،وجممل القول فقد
وقعت حوادث كثرية من هذا القبيل يف كربالء من قبل هؤالء (الريمازية) مرتزقة

داود باشا وجواسيسه ،ومل يستطع األهايل ممانعتهم ألهنم استطاعوا بدهائهم
وحيلهم أن خيفوا مجيع جرائمهم حتت ستار كثيف من احلب والوالء (للنقيب)
وغريه ممن بيده احلل والعقد يف كربالء يومئذ ،وأصبحوا فيام بعد طوع إشارهتم

ال يعارضوهنم بام يفعلون ،وعندما شكاهم البعض للنقيب الذي كان جليس بيته

بسبب املرض الذي أصاب عينه كام وان ساعده األيمن السيد حممد عيل (أبو ردن)
كان قد تويف قبيل شهر رمضان سنة (1244هـ) ،وجاءت وفاة الكليدار حممد
عيل أبو ردن حمبوب الكربالئيني ،وقتل السيد إبراهيم الكبري((( ،ومرض النقيب
فرصة سانحة هلؤالء الريمازية الشقاة العالن العصيان عىل النقيب ،وكثري ًا ما

جاهروا باملعارضة الشديدة ،ومل يلتفتوا اىل نصائحه وأوامره ملا عرفوا ان الفرص
مؤاتية هلم فأخربوا (مشوح) رس ًا ،وكان يومئذ مقره يف سدّ ة اهلندية بأن يتأهب

للهجوم عىل القلعة احلصينة كربالء ،وهكذا تم هلؤالء الدخالء الريمازية أعوان
داود باشا تنفيذ خمططاهتم.

 .1كاشف االعجاز (خمطوط).
 .2هو السيد إبراهيم الكبري بن حممد بن مرتىض من أرسة الشاجلي الذي كان يلقب بالطوبجي قد قتل يف
هذه الوقائع يف صحن سيدنا العباس  مع أخيه السيد خليل ،ومن ذريته اليوم يف كربالء السيد كاظم
وشقيقه معقبا الطابو وهلذه االرسة أعقاب يف الرميثة ويعرفون بآل الشاجلي.
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يقول الشيخ حممد إبراهيم (احلائري) يف كتابه كاشف االعجاز عن كيفية

وقوع املعارك احلامية يف السدّ ة اهلندية بني فتيان كربالء األشاوس وبني جيش

داود باشا ،والتي آلت نتيجتها بسبب وجود هؤالء الريمازية الدخالء يف صفوف
الكربالئيني اىل دخول اجليوش العثامنية اىل كربالء :واحتالهلا بعد اربع سنوات من
احلرب املستمرة ما بني الطرفني عجزت احلمالت التي كان يبعث هبا داود باشا

ملحاربة الكربالئيني ،فعندما ضاقت األمور بأهايل كربالء ثانية من شدة اجلفاف،
وعطش البساتني ،والدواب ألن اآلبار التي حفروها مل ترو غليلهم بصورة كافية

طيلة االعوام األربعة من سني حرب املناخور ،وقطع جمرى هنر احلسينية وبتاريخ

العرشين من رمضان سنة (1244هـ) اجتمع الكربالئيون واتفقوا عىل اخلروج
صغريهم ،وكبريهم ،ورجاهلم ،ونساؤهم ممن يستطيع محل السالح قاصدين
جيش داود باشا ملحاربته وإعــادة فتح جمرى صدر ناظم هنر احلسينية وإيصال

املاء اىل البلدة ،ويف يوم احلادي والعرشين من رمضان سنة (1244هـ) استعدوا

للخروج من كربالء ،فجاء احلاج امحد النداف اىل الشيخ باقر الكازروين((( الذي

كان يقيم صالة اجلامعة يف صحن االمام احلسني وقال له :إين رأيت رؤيا
أرجو تفسريها ،رأيت فارس ًا جليل القدر صبيح الوجه حيصد رؤوس الكفرة
 .1هو املوىل الشيخ باقر الكازروين احلائري ولد عام (1182هـ) ،وتويف عام (1256هـ) من أكابر العلامء
واألعالم ،وأعاظم الفقهاء املتبحرين.
خترج عىل يد السيد عيل صاحب الرياض ،وولده السيد حممد املجاهد ،واملوىل حممد رشيف املازندراين،
واملوىل حممد صالح الربغاين ،ثم جلس للتدريس بعد وفاة املوىل الشيخ إسامعيل اليزدي املتوىف بالوباء عام
(1247هـ) وكان زاهد ًا واعظ ًا أمر ًا ناهي ًا حمقق ًا متكل ًام جليل القدر عظيم الشأن ،وكانت له حلقة درس عامرة،
وكان حيرضه مجع من طالب العلم والفضالء حتى عرف يف وسطه ،وتألق نجمه ،وطار ذكره يف أواسط
النوادي العلمية ،وقد ترأس رئاسة حمرتمة ،وأقبلت عليه اجلموع ،وكان من أئمة اجلامعة يف الصحن الرشيف
أجاب داعي ربه عام (1256هـ) ،ودفن يف اإليوان الذهبي مقابل باب قبلة الصحن احلسيني املطهر؛ ينظر:
عبود الصاحلي ،عباقرة الطف (خمطوط).
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بسيفه فقتل منهم عدد ًا كبري ًا فسألت عن اسم الشخص يف عامل الرؤيا فأخربت
أنه االمام عيل ،فاجابه الشيخ الكازروين :إهنا رؤيا حسنة ،فعند ذلك جتمع
الكربالئيون ومحلوا السالح وتوجهوا نحو سدّ ة اهلندية ملحاربة (مشوح) وجنوده،
وكان خروجهم يف اليوم الذي يصادف وفاة االمام عيل بتحريض وتدبري من
قبل عمالء داود باشا الذين كانوا مندسني يف صفوفهم ،وكلام حاول السيد النقيب
ورؤساء األطراف املحاربني من الكربالئيني ممانعتهم بعدم اخلروج يف مثل هذا
اليوم فلم يفلح ،وأخري ًا خرجوا من دون رضاء السيد النقيب الذي كان حاكم
كربالء ورائدها األول يف هذه الواقعة (واقعة املناخور).
وكيف ما كان خرج مجوع الكربالئيني وهم حيملون الرايات والصنوج مهللني
ومكربين عىل أصوات الطبول ،حتى أخذوا اجلند عىل حني غرة عند مدخل سدّ ة
اهلندية ،وهزموهم وشتتوا شملهم ،ثم انقسم الكربالئيون اىل قسمني :قسم أخذ
يعقب فلول اجليش املنهزم ،وفريق كان بقيادة حسني احلداد وولده وزميلهام حممد
عيل بن أغا جان الذي كان حام ً
ال املدفع الذي صنعه أبوه املسمى بـ(احلسيني)
وكان بمعيتهم مائتا شخص حيملون البنادق الذين أعتلوا السدّ ة الرتابية لصدر

ناظم هنر احلسينية حلراسة اخواهنم الكربالئيني الذين اخذوا عىل عاتقهم فتح
السدّ ة باملساحي ،والقزمات ،وسائر آالت احلفر ،فأزالوا املوانع ،وفتحوا السدة،
وسال املاء ثانية يف هنر احلسينية.
أما قائد اجليش فإنه شاهد اندحار اجلند امام الكربالئيني الزاحفة ،فنادى
بأعىل صوته خماطب ًا إياهم ،ملاذا مل حترتموا حرمة هذا اليوم الذي استشهد فيه االمام
عيل وانتم من حمبيه فنحن نحرتم هذا اليوم ومل نقاتل!؟ ،فعليكم أن ترجعوا
إىل مدينتكم وتؤجلوا احلرب.
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وما انتهى (مشوح) من كالمه حتى خرج من خلف صفوف الثوار الكربالئيني

(حبيب شكري) ،ومجاعته ،ونكسوا رايــات الكربالئيني ،وســددوا بنادقهم
وسيوفهم ،وأخذوا يطعنون مجاعتهم من اخللف ،وعند ذلك قام اجلند بحركة
التفافية وطوقوا مجوع الكربالئيني،وأخذوا يطعنوهنم بالسيوف والرماح ،وحيث
ان معظم املحاربني الكربالئيني ليست هلم الدراية واملعرفة الكافية بفنون احلرب
النظامية ،أخذوا يرتاجعون صوب مدينتهم غري ان البطل حسني احلداد أهاب هبم،
وأخذ حيرضهم عىل الثبات والقتال وعدم الرتاجع ،ورغم كونه كان أعضب يف

يده اليسـرى جرد حسامه وأخذ يقاتل بكل بسالة وشجاعة ،وكذلك فعل ولده

حممد وقاما بحرب املؤخرة بغية إفساح املجال للجموع املنسحبة نحو املدينة وملا
ُأثخن هذا البطل باجلراح سقط يف أحدى احلفر وغـيش عليه ،ومل يفق إال عىل صياح
ونياح ولده حممد الذي كان ينادي (وا أبتاه) ،فنهض مـرسع ًا ،وأخذ يطعن يف اجلند

املحيطني به فقاتل قتال املستميت ففر اجلند عن وجهه واستطاع الوصول اىل أبواب

سور املدينة ،وملا هم الكربالئيون املرتاجعون بالدخول اىل مدينة كربالء انخرط
ضمنهم مجاعة من جنود العقيل ودخلوا كربالء ،وملا أقبلوا عىل أبواب الصحن

الشـريف نادى هؤالء اجلنود بنداءات مشبوهة وعىل أثرها زحفت مجوع عشائر
العقيل ،واقتحموا أبواب سور كربالء ،ودخلوا املدينة بمساعدة أولئك اخلونة من

مرتزقة داود باشا الذين كانوا داخل املدينة ،وخلقوا البلبلة واالضطراب داخل
املدينة املقدسة حتى إختلط احلابل بالنابل ،وعندما عرف النقيب الذي كان يشكو

املرض  -الرمد – يف عينيه طلب من اتباعه اخلروج ملفاوضة قائد احلملة (مشوح)

لعقد اهلدنة بني الطرفني ،فأعطى األمان للنقيب السيد حسني آل دراج واتباعه غري
انه نكث عهده ،فسحب داود باشا النقيب اىل بغداد وسجنه لفرتة قصرية ،ثم توسط
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وعي سادن ًا
السيد عيل الكيالين نقيب ارشاف بغداد فأفرج عنه ،وأعيد اىل كربالءّ ،

وعي
للروضة احلسينية ،واسندت نقابة احلائر وكالة إىل السيد سلطان آل ثابت ّ
يعي
السيد وهاب السيد حممد عيل جلبي آل طعمة متويل قصبة كربالء وكالة ،ريثام ّ
ٍ
متول جديد ،وكانت غاية داود باشا من هذه التعيينات هتدئة خواطر الكربالئيني إذ

كان داود باشا يرتقب الفرص لإليقاع بكربالء وأهاليها غري ان األقدار أبت أن متتد
أيادي داود باشا نحو املدينة املقدسة وأهاليها بسوء حيث انقضت أيامه يف العراق

بعد زوال الطاعون من العراق سنة (1247هـ).

روى الشيخ محودي الساعدي ،قال :يف سنة (1244هـ) حورص أهل كربالء،

حارصهم سليامن مريآخور بعسكره ،وقطع نخيلهم ،وأغار مياههم تسعة أشهر،
وقتل منهم مقتلة عظيمة من اجلانبني حتى آل امرهم إىل ان أكلوا حب القطن ،ومل
يسلموا ،وكانوا خيرجون اىل العسكر فيقاتلون اىل ان ضايقهم صفوق شيخ شمر

واجتهوا اليه بعد ذلك بعد ما اعطى األمان والقرآن للنقيب ،فخرج هو واصحابه

البالغ عددهم ( 25شخص ًا) فأمروا بقتلهم عن اخرهم دفعة واحدة ،ثم أمر بحبس
ال نبي ً
النقيب ،وكان جلي ً
ال شه ًام من األرشاف ،ومحل إىل داود باشا وأطالوا حبسه

يف بلدة بغداد((( ،ومن اخبار داود باشا ما رواه األب أنستاس الكرميل قال :ليس
داود باشا مادة حسنة يعتني املؤرخ بذكرها خاصة يف قصبة كربالء ،وأخري ًا سري

هذا اململوك اجلركـيس الذي ولد يف تفليس سنة (1190هـ) ،ثم أصبح والي ًا عىل

العراق بعد مقتل سيده سعيد باشا ،كام ان اخلاقان حممود خان العثامين ملا شاهده

ينقاد اىل اهوائه مـرص ًا عىل اجلامح ،واملـيض يف ركوب نفسه أنفذ اىل العراق جيش ًا
 .1جمموعة الشيخ محود الساعدي (خمطوط) ،وقد نقلها عن كتاب خمطوط لألدعية مدونة فيه فوائد تارخيية
ألرسة آل العذار احلليني.
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بقيادة الالز عيل رضا باشا ،فحارص بغداد وحارب داود باشا حتى أرسه ،وسريه
اىل االستانة خمفور ًا سنة (1247هـ) ،وهناك قتل جزاء أعامله(((.

وبانتهاء حكم داود باشا انتهت مأساة املناخور يف كربالء بعد ان قدمت هذه
املدينة املقدسة نخبة من رجاالهتا عىل مذبح احلرية دفاع ًا عن كرامتهم ،وكرامة

مدينتهم التي وضع لبنتها األوىل االمــام احلسني بن عيل ،وقد متكن احد

أدباء كربالء وشعرائها وهو املال عبد اجلليل احلائري بقرحيته الوقادة تصوير هذه
املعركة لنا وان يصف أدوات احلرب وبطولة الكربالئيني الذين كانوا يدافعون عن

كرامتهم ويصونون رشف وقدسية بلدهتم كربالء باستامته ،ومن هذه القصيدة
يتجسد للقارئ اللبيب أثر تلك املعركة وكأنه يسمع صليل السيوف وال ينتهي

من قراءهتا إال ويتملكه العجب ،وهذه هي القصيدة التي أثبت نصها مؤلف نزهة
االخوان يف بلد املقتول العطشان:

شـــــأن الـــــزمـــــان مــقــبــل مــدبــر

يــــومــــ ًا ويــــــوم مــيـــــر مــعـــــر

وتـــــــــارة يـــبـــســـم م ــس ــت ــأن ــســ ًا

والــوجــه منــــه مــشـــــرق مبـدر

وســـاعـــة يــنـــــر مـــا قـــد طـــــوى

وكــم غــدت تــطــوي لنا األعـرص

أو أنـــــــــه يــــقــــبــــل إقـــــبـــــال

مـــن فـــوقـــه الـــبـــدر ســنــا يــزهــر

 .1جمموعة األب أنستاس الكرميل (خمطوط) حمفوظة يف معهد الدراسات اإلسالمية العليا يف بغداد حتت رقم .1001

واملعروف ان عيل رضا الالز القائد العثامين الذي قىض عىل حكم املامليك الكرج يف العراق واستوىل عىل بغداد

واعادها اىل احلكم املبارش العثامين وذلك بني سنتي 1831/1830م 1247/1246-هـ  ،العزاوي ،املحامي عباس،

تاريخ العراق بني احتاللني ،انتشارات الرشيف الريض ،املطبعة امري ،قم1410 ،هـ ،ج ،6ص 329وما بعدها للتفاصيل

عن دور الالز كقائد وللتفاصيل عن دور الالز كوزير أنظر ص 311وما بعدها وج ،7ص11-10؛ الرفيعي ،عبد
االمري ،العراق بني سقوط الدولة العباسية وسقوط الدولة العثامنية ،رشكة امليناء للطباعة املحدودة ،بغداد2005 ،م،

ج ،2ص.287
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خيـــتـــال يف ثـــــوب اهلـــنـــا ب ــاســ ًا

والـــــــبـــر يف حــــاالتــــه يــظــهــر

ثـــــم أتـــــــــــى يـــــربـــــع يف كــفــه

ثــــوب ح ــري ــر س ــن ــدس أخــضـــــر

ألــــبــــســــنــــا يف يـــــمـــــه ح ــل ــة

ال احلــلــل الــفــيــحــاء والــعــســكــر

ت ــل ــك ك ــس ــت أه ـــ ـــ ــا هلــــا ذل ــة

تــتــصـــــــــــل اخلــــزي وان أحـــــر

م ــن لــبــســة املــفــصــل أحــــرى هلم

مل يــثــبــتــوا الــدمــلـــــج واملــعــجــر

ووافـــــــــر الـــعـــســـكـــر ملـــــا اتـــى

بـــكـــثـــرة كـــــل هلـــــــا املـــــحــر

فيها كامة الشوس أسد الشــــــرى

خـــواضـــة املـــــوت فــهــم شــمــروا

فــيــهــا الــبــهــالــيــل وس ــم ــر الــقــنــا

والــبــيــض واألطــــــواب والــقــنــر

فيها الــصــنــاديــد ليـوث الوغـى

فــاملــوت فــيــهــم ان ســطــا يــنــفــروا

فـــتـــى ومــــنــــا كــــل قـــــــــوم وال

يــــقــــواه ع ــن ــد املــلــتــقــى عــنــتـــــر

كـــــا وال ذو لــــبــــد قـــســـور

بـــــل مــــالــــك والـــــــــده األشـــــر

أشبال غابات حوت كربــــــــــــــالء

فــالــكــرب مــنــهــم وال ــب ــا يــصــدر

فــقــامــت احلـــــرب عـــى ســاقــهــا

والــبــيــض بالبيض غــدت تكسـر

والـــــــواز غــيــبــات هبـــا اخــلــقــت

وام ــت ـــ ــد فــيــهـــــا لــيــلــهــا الــعــثــر

وصـــيـــب اإلفــــرنــــج ملـــا ألــتــقـــــى

اجلــمــعــان صـــوب عــــارض ممطر

فــمــن ظــــام املـــلـــح بــــرق ومــن

أصـــواهتـــــــا عـــــــد لــــه كــبـــــروا

فــســال رضبـــ ـ ًا مــن مجيـع الــوغــى

بــــالــــدم إذ ذاك هلـــــــم اهنـــــر
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فــكــان مــا قــد كـــان ســل مــا تشا

ففسحـة الدرب هـــــي األخيـــــر

وســـل وحـــــوش كــر مــا أدقــيــت

أضـــحـــيـــة الـــعـــيـــد هلــــا األكــــر

وســـل ســبــاع الــطــر مجــع ـ ًا وســل

حـــيـــتـــاهنـــا ممـــــا روى جــعــفــر

مع ذا واين حائــــــر كيــــــــف ذا

تقــــــــــــذف بطن األرض من تعرب

فإننــــــا نحمـــــــد رب العلــــــــــى

وألــســن احلمـــــــــــد لنا تشكر
نصــــــر ًا ومن شاء له ينصــــــــــر

شاء وكنـــــــا بحيـــــــــث ما شاءه

عقائد تســــــع هـــــــــي األشهــــر

وقائـــع بغــــــــــداد ما أصمــــــروا

سلهــــــم فإن األمــــــر ال ينكــــــــر

فالكل قـــــــــد القوا بام قـــــدروا

كال وعنــــــــــه باعثــــــ ًا يقصــــــر

ومــا رمينــــــــــــــا إذ رمينــــــا إذا
إليـــــــه لذنا يف الوغــــــــــــــى أنه

ممـــــن أبوه املرتضـــــــــــى حيدر

فيه أستجرنا وهــــــو أحرى بــــــأن

حيمي ويكفــــــــــي إذ لنا مفخـــــــر

بل وهــــو الذخــــر غداة الظمــــــى

إذ فـــــي يديــــــه اخللد والكوثــــــر

قد ظهـــــرت عن بعض أفضالـــــــه

فضائـــــــل جــــــــف هلا املحبـــــر

ملا أتـــــت رايات أهـــــــــــل الشقى

وهـــــــــي إذا أربعــــــــــة تذكـــــر

يقـــــــدم فيهم أكـــــــــوع أشكـــــــع

ثم زنيـــم[ ]1شائـــــــــــــــن أبتــــــــــر

وس ــام ــري العجــل بـــــل نعثـل

عـــلـــج دع ـــ ـــ ـــ ـــ ــي إذ مل صــر

__________

زنيم :املستلحق يف قو ٍم ليس منهم والدعي كاملزنم كمعظم فيهام ،واللئيم املعروف بلؤمه او
[ٌ ]1
رشه ،الفريوزآبادي ،القاموس املحيط ،ص.954
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فأعجب لليـــــث حــــــــــول أشباله

يلقاه حقــــــــ ًا أفتح وكســـــــــــــر

ما ضلت اآلراء فيهـــــــم ســـــــوى

أبن علـــــــــي خط ما سطـــــــــروا

يا بئسام رأهيــــــــــم دبــــــــــــــروا

ضل لعمــــــــري رأي كبارهـــــــــم
فقد كفى أبــــــــن رسول اهلــــــــدى

والكيد منــــــــــه رده املسخــــــــــر

فايــــــة األطـــــــــواب كيف انتشت

والقنرب املعــــــــروف إذ يكســـــــر

بل جـــــــــــن ما قلبته أظهـــــــــــر

معاجز كالشمس شمس الضحى

أقبــــــــــح شـــــــــيء آنف ًا أذكــــــر

ومـات مــــــــــأوى هلام موقعــــــــ ًا

والشـــوب واالحتـــــراق واملاء هلـم

ملـــــح أجـــــاج ولنــــــــــــا سكـــر

معرش أصحاب الكســـــــاء منهــــــم

يفـــــوح مســـــــــــك إذ فر عنبـــــر

والنور نور السبـــــط بدر ًا بــــــــــدا

مــن فلك القبـــــــــــــة واملعرش

فكل عيـــــن رائــــــــي قـــــــد رأت

أنوارهــــــم إذ ليــــــــس من ينكـــر

قبة سقـــــــي الطف يـــــــــوم الظمأ

واملـــــاء مـــــــــوت دونه امحـــــر

القبة فهــــي البيــــــــت واملشعـــــر

والقنبــــر املرئــــــي طافت علـــــى

أفـــدى غيــــــــور ًا قط ال يصبــــــر

أتتـــه من حيــــــــــــدرة عــــــــــزم ٌة

ثار بغيــــــــــــظ فالتقى بابــــــــــــه

مثـــــــل أبيـــــــــه أخربت خيبــــــر

والبنـــدق املعطى غـــــداة الوغــــى

إذ ليــــــس منه للفتـــــى خيطــــــــر

كل عطى حق ًا علـــــــــــــــى رضبه

ما مل يـــــــــــزد وزن ًا وال يقصـــــر

والفــــــــارس الضـرغام يف كفــــــه

كذي الفقــار صاهــــــر مشهـــــــــر
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يسطو جناحيـن وقلبـــــــــــ ًا هبم

والــــقــــوم مــنــهـــــم خــيــفــة تنفر

فكم تريب اخلـــــــــــد منهم غـــــــدا

وكـــــم رجــــــال بـــالـــثـــرى كــفــر

صـــى عــلــيــــــــه اهلل تـــعـــــــداد ما

منـــــه بـرض الــــدوب ال يبصــــر

ما تعظ ابــــــن فارس مذاتــــــــــــي

يأمــــن مكـــــــر اهلل إذ يمكـــــــــــر

فــــســــاعــــده آت وأفــــرنــــجــــة

شفـــــــــت وعمــــــــا جاء ال يفتـــر

فرايـة الذكــــــــــــر بنا أنزلـــــــــت

قللهـــــم يف العيــــــــن إذ ينفـــــــــر

والعكـــــــــس منا هلم بالـــــــــــــــه

من معجــــــــــز فاز به األكثـــــــــر

معاجــــــــــــــز تاهلل مل أحصهــــــــا

عد ًا وعجـــــز ًا ما عسى أذكــــــــــر

ال سيام أكــــــــــــــــرم هبا آيــــــــة

بل هي مــــــــن موسـى العصا أكرب

مل يأهتــــا إال نبــــــــــــي ومــــــــن

ســــــــــواه حق ًا عاجــــــــــــز يعذر

ألهنـــــا لو مل تكــــــن مل يكــــــــــن

ذكر ملــن يف كربــــــالء يذكــــــــر

كــان وشــــــــــــاء اهلل انقاذهـــــــــا

انقاذنـا مــــــــــن ما إذا حتــــــــــذر

يا علــــــــة االجيـــــاد لوالكـــــــم

ال ذا وال يف عــــــــــــزها فظفـــــر

ال نخشــــى ضي ًام ال وانتــــــــم لنــــــا
معجزة الشــــــورى وأكــرم هبـــــــا

ذخر وان بـــــــــات غد ًا منكــــــــر
ٌ
يف علة النـرص غـــــــد ًا يشعـــــــــر

عىل يــدي من فـــاق مجع الــــورى

خازن سبـــط املصطفى األجـــــــدر

فيه مـــن الكـــــــرب او البـــــــــالء

صيبت نســــــــاء ســـــــادة خـــــدر
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نفائــــــس املـــــــــال تعـــــــــاد هلا

كأهنــــــــــا أعـــــــداؤها حتســـــــر

ينميه جــــــــــد حيدر املرتضـــــــى

والسبط ثــــــــــم املجتبى شبـــــــــر

للمكرمات قـــــــد غدا جامعـــــــــــ ًا

إمامها املحـــــــــراب واملنبــــــــــر

يعفـــــــــــوا اذا أوعد يومـــــــــ ًا وان

واعــــــد عـــــن وعـــــد فال يصبـر

ختط فـــــــــي كفيـــــــه سمر القنــــا

والبيض إذ خــــص املها البكــــــــر

قد حجمت منها لظى يف الوغــــــــى

فاعجب وهن األبحـــــــــر الزخــــر

ال زال فــــــي اهلامــــــة أكليلــــــــه

سحب ًا ولكــــــــــن عسجد ًا هتمــــــــر

إليك بكــــر ًا زفهـــــــــــا ألكـــــــــن

عـــــن وصم ما انتـــــــــم به تعـرص

قبوهلا منكــــــــم هلــــا مهـــــــــرها

واحلق أصحــــــاب الكسا مهـــــــــر

يا ساديت املنصـــــــف عبد لكـــــــم

عبد اجلليل األشــأم األحقـــــــــر

يرجو لكم يومــــــــ ًا يظل الفتــــــــى

ميزان ما جـــــــــاء به ختســــــــــر

صىل عليكــــــــــــــم ربنا كلمــــــــا

صلت أرايض الـــــــــدوب واألعفر

وحيث ان هذا الشاعر العبقري مغمور الذكر مل يتطرق إىل ذكــره األدبــاء

واملؤرخون ،واننا نجهل هويته ،وتأريخ ميالده ،ووالدته ،ولكن يظهر من تأريخ
استشهاده (ختمه) يف وثائق السيد حممد عيل جلبي آل طعمة سادن الروضة احلسينية
املقدسة سنة (1230هـ) حي ًا ،وكذلك روى تلميذ السيد كاظم الرشتي ،وجامع

رسائله مال أمحد ترك اخلراساين يف كتابه (عقائد الكشفية) أنه توىل منصب القضاء
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يف كربالء سنة (1262هـ) مع السيد سعيد سادن الروضة العباسية ،واحلاج مهدي
كمونة سادن الروضة احلسينية اللقاء القبض عىل السيدة زرين تاج املشهورة بـ

(قرة العني) ،وعسى أن تكشف األيام يف املستقبل القريب بعض آثاره ،وتكشف
ّ
عن جوانب مهمة من حياته إذ يؤخذ من رائعته الفريدة يف وصف واقعة املناخور
ان شاعرنا املرحوم املال عبد اجلليل احلائري يعد من أساطني األدب يف كربالء يف

القرن الثالث عرش اهلجري ،وله مكانة مرموقة يف عداد الشعراء اخلالدين.
***
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