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الديباجة
بسم اهلل ذي الفضل العظيم ،الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقويم وهداه اىل

الـرصاط املستقيم ،والصالة والسالم عىل رسوله الكريم الذي أرسله للعاملني،

وعىل آله وصحبه الطيبني الطاهرين.

مضـي عامني عىل صدور اجلزء الثاين من كتاب مدينة احلسني  ،ووفاء
وبعد
ّ

بالعهد الذي قطعته عىل نفـيس يف احللقات الثالث السابقة فها أين أضع بني يدي
القارئ الكريم احللقة الرابعة ،التي بدأت البحث فيها من منتصف القرن الثالث

عرش اهلجري وحيثام ينتهي به املطاف ،فيكون اجلزء اخلامس الذي يليه وهو جاهز
للطبع فانتظروه بعون اهلل قريب ًا.
وقد دونا احلوادث والوقائع التارخيية وتطرقنا اىل كل ماله أمهية علمية ،وأدبية،
وفكرية ،وأثرية ،من تاريخ هذه املدينة –كربالء– سواء تفصي ً
ال أو إجياز ًا ،وعولنا
ٍ
وكثري من الوثائق،
يف ذلك عىل أوثق املصادر التارخيية املخطوطة ،واملطبوعة،
و املستمسكات املهمة ،ويتضمن الكتاب بطبيعة احلال عرين الليث أبا عبد اهلل

دور فعال يف االنتفاضات
احلسني( كربالء) ،ورجاالهتا الذين كان هلم ًٌ
واحلركات القومية التحررية ضد ظلم احلكام يف العهدين العثامين واالحتالل

الربيطاين الغاشمني.
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وإن تاريخ هذه املدينة حافل بذكر الكثريين من أولئك األشاوس الذين مل يألوا
جهد ًا يف بناء جمتمع حضاري لعراقنا احلبيب ،ومما حيز يف النفس أمل ًا أن هناك عدد ًا
من الكتّاب املعارصين الذين ال يبـرصون نور احلق واحلقيقة ،وجتنبوا املوضوعية يف

كتاباهتم فخلطوا بني احلق والباطل دون متييز ،وربام استقوا معلوماهتم من مصادر
استعامرية كأهنم أرادوا أن يثبتوا باهنم عمالء خيدمون فكرة األجنبي الدخيل،
وسيجد القارئ الكريم نامذج من هؤالء يف َمن يقرأ من الناطقني بالضاد يف بالدنا

العربية واإلسالمية الذين هتمهم هذه الدراسات من قريب أو بعيد أن يرشدوين اىل
موضع الشطط ألستطيع تالفيه يف السلسلة القادمة.

واخري ًا أقدم جزيل شكري اىل كل من آزرين يف إخراج هذا الكتاب اىل حيز

الواقع وأخص بالذكر منهم األستاذ القانوين السيد شبيب املالكي حمافظ كربالء

عىل حسن رعايته وتشجيعه ،وقد أفادنا بمعلومات رسمية قيمة عن مشاريع
اإلعامر يف الوحدة اإلدارية ومنجزاهتا يف احلقلني اإلعالمي ،الثقايف ،واالجتامعي،
السياحي ،وسعيه املتواصل يف سبيل تقدم مدينة االمام احلسني ملواكبتها روح

العرص.

كام أشكر السادات األفاضل الذين أمدونا بمجاميعهم اخلطية املتعلقة بتاريخ

هذه املدينة الباسلة أمثال املؤرخ الكبري احلاج و ّداي العطية واألديب أمحد بن السيد

موسى أبو املعايل حممد آل ثابت ،إبراهيم شمس الدين القزويني احلائري ،والشاعر
سلامن هادي طعمة وإبراهيم الشهرستاين ،والسيد حممد السعيد ،والشاعر خـرض
عباس الصاحلي .كام أقدم جزيل امتناين اىل كل من األستاذين مشكور مهدي
بدكت األسدي ،والشاعر األديب صادق حممد رضا آل طعمة ال َلذين بذال جهود ًا
مشكورة يف مراجعتهام للكتاب ،وهدياين يف التهذيب والتبويب وال يفوتني أن
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أشكر السيد حسنني معتوق الذي ساعدين يف احلصول عىل معلومات رسمية

تارخيية كنت بحاجة اليها واحلاج جاسم حممد الكلكاوي صاحب مطبعة أهل
البيت .وحممد عيل اجلواهري وكذلك االخوان كل من عدنان عبد احلسني الدارمي

التميمي واملحامي حمسن املعامر أصحاب مطبعة متوز واملرتبني غالب مهدي ،أمحد
كريم علوان محيدان ،وحرصهم عىل طبع الكتاب وإخراجه.

وختام ًا نسأل املوىل سبحانه وتعاىل أن يلهم اجلميع كل اخلري والتوفيق وهو ويل

النعم واهلل من وراء القصد.

السيد حممد حسن الكليدار آل طعمة
غرة رجب املرجب
1391هـ
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كربالء خالل النصف الثاني من القرن الثالث عشر

مربات السردار حسن خان:

بعد انتصار اجليش اإليــراين الذي كان يقوده الـرسدار حسن خان ساري

أصالن يف احلرب الروسية اإليرانية سنة (1242هـــ) حدث خالف قوي بني
الشاهزاده عباس مريزا القاجاري وقائد اجليش اإليراين عىل تقسيم غنائم احلرب

فيام بينهام ،فاضطر الـرسدار حسن خان عىل أثر هذا اخلالف اىل ترك إيران واللجوء
اىل كربالء ملجاورة قرب االمام احلسني ،فخرج من بلدته قزوين مع مجاعة من أتباعه

اإليرانيني ،ويف مقدمتهم شقيقه الـرسدار حممد حسني خان((( ،فوصل كربالء سنة

الب واإلحسان لسكان العتبات
(1244هـ) ،واثر توزيع تلك الغنائم عىل وجوه ّ
 .1يؤخذ من وثائق املوقوفات املوجودة يف كربالء ،أن الرسدار حممد حسني خان ،هو اآلخر قد إبتاع الكثري من
العقارات واحلوانيت الواقعة يف سوق باب قبلة االمام احلسني  مدخل سوق ما بني احلرمني والبساتني،
واوقفها ليرصف ريعها عىل فقراء طلبة العلم الذين يتلقون علومهم يف مدرسة حسن خان ،وبعد وفاته سنة
(1256هـ) ،ومغادرة أبنائه كربالء أنيطت شؤون إدارة هذه املوقوفات عىل النحو التايل:
اوالً :ثلث بيد أرسة الربغاين.

ثاني ًا :ثلث بيد السادة آل الطباطبائي من ذرية السيد عيل صاحب الروضتني.

ثالث ًا :الثلث اآلخر بيد العالمة حممد حسني القزويني.

وال يزال حتى اليوم يف كربالء بعض هذه املوقوفات بيد أفراد هذه األرس العلوية الثالث عدا ما بيع منها
بسبب العوز والفقر من قبل بعض أفراد األرسة الربغانية.
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املقدسة((( .وعندما استقر يف كربالء إبتاع بعض الدور املجاورة للمدرسة التي

كان قد شيدها املرحوم حممد حسن خان القاجاري سنة (1180هـ) ،وأنجز بناءها

عام (1183هـ) والد السلطان حممد خان (أخته) بفتح اهلمزة ،مؤسس الدولة
القاجارية يف إيران ،وأدجمها هبذه املدرسة التي ضاقت باأللوف املؤلفة من الطالب
الذين أخذ يتزايد عددهم سنة بعد أخرى لتلقي العلوم الدينية.

وكان بعض ركائزها قد تداعى بمرور الزمن كام وظهرت يف جدار بعض

حجراهتا الشقوق التي كانت حتتاج اىل الرتميم والتوسيع (آنذاك) ،فقام بتجديد
بناء املدرسة ،وشيد عىل أرضها التي بلغت مساحتها ثالثة آالف مرت مربع بناء ًا
شاخم ًا رائع الصنع بديع املنظر عىل غرار صحن الروضة احلسينية ،وجعل املدرسة
ذات طابقني ،وبنى كل ضلع من اضالع الطابق االول -الثالثة – عدّ ة حجر،
وجعل أمام كل حجرة إيوان ًا ،وزينه بالقاشاين املعرق ،ثم أقام الطابق الثاين بنفس
الطراز والزخارف عىل ارتفاع واحد ومستوى واحد يف اجلوانب الثالثة ،ثم ش ّيد يف

اجلبهة االمامية للمدرسة املالصقة جلدار صحن الروضة املطهرة من جهة الزاوية
الشاملية الـرشقية مسجد ًا ،وشيد يف مقدمته مقربة خاصة ألرسته(((.
وأتم البناء سنة (1245هـ) فسميت املدرسة باسمه – مدرسة حسن خان –

التي أصبحت من أروع املؤسسات الدينية العظيمة يف كربالء ،وكانت مزدمحة
بطالب العلم من خمتلف األقطار اإلسالمية والعربية ،وأخذ السـردار حسن خان
ينفق األموال الطائلة بسخاء عىل الطلبة الفقراء املعوزين من الغرباء الذين كانوا

 .1جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (اخلطية).
 .2تويف الرسدار حممد حسن خان سنة (1265هـ) يف كربالء دون عقب ،ودفن مع شقيقه حممد حسني خان
يف هذه املقربة التي تقع اليوم ضمن صحن الروضة احلسينية بعد احداث الشارع املحيط بالروضة املقدسة.
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يتهافتون لإلنتامء هلذه املدرسة إذ إن املؤسس خصص هلم رواتب شهرية تدفع من

موقوفات املدرسة.

وبعد مرور سبع سنوات (أي يف عام 1259هـــ) عىل تشييد هذه املؤسسة

العلمية ،قام املغفور له العالمة السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط بتشييد

طابق آخر عىل غرار الطابق الثاين للمدرسة ،عىل سطح املسجد وذلك باملال الذي
تربعت به زوجة عيل شاه اهلندي ،واختذها العالمة القزويني مقر ًا للتدريس بعد
أن فتح باب ًا آخر للمسجد يقع يف الزاوية الشاملية الغربية للصحن الصغري بجنب

مقربته التي كانت تقع عند مدخل باب الشهداء.

وبعد وفاته أصبحت مدرسته هذه حم ً
ال للكتاتيب –املاليل– وبقيت احلال

كذلك حتى احتالل الربيطانيني للعراق ،ففي سنة (1339هـ) أم كربالء السيد
طالب باشا النقيب ،وكان وزير ًا للداخلية يف احلكومة االنتقالية التي كان يرأسها
النقيب السيد عبد الرمحن الگيالين فزار هذه املدرسة ،وكان يومئذ املرحوم الشيخ
حممد مهدي بن الشيخ حممد تقي اخلراساين الرئيس يقوم بتدريس األطفال يف زاوية

من هذا اجلامع ،فتربع السيد وزير الداخلية بمبلغ ألف روبية من كيسه اخلاص

للشيخ مهدي((( ليؤسس مدرسة ابتدائية حديثة هبذا املال ،فقام الشيخ الرئيس
واستأجر دار ًا كانت تقع بالقرب من باب الصحن الصغري ،وأسس املدرسة
االبتدائية التي سميت باملدرسة األمحدية وكانت َّأول مدرسة رسمية حديثة تفتح

أبواهبا يف كربالء(((.

 .1والعقب منه اليوم يف حفيده األستاذ حممد بن صالح بن الشيخ مهدي الرئيس بن الشيخ حممد تقي.
 .2جمموعة السيد إبراهيم شمس الدين القزويني حسب ما جاء يف أعالم الوقفية املؤرخة سنة (1267هـ) أي
بعد وفاة العالمة بخمس سنوات.
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ولكن مدرسة حسن خــان األصلية مل متس بسوء خــال تارخيها الطويل
خصوص ًا عندما كان يتصدر للتدريس فيها من أساطني العلم وجهابذة الفكر من
املجتهدين األعالم أمثال :الشيخ رشيف العلامء ،وصاحب الفصول ،وصاحب

الضوابط ،وأغا بزرك الشهرستاين ،واملوىل الدربندي ،والعالمة األردكاين ،والشيخ

إسامعيل اليزدي احلائري ،واملوىل حممد صالح آل كدا عيل ،واالمام الشيخ مرتـىض
األنصاري طيلة مكوثه يف كربالء كان يقوم بالتدريس يف هذه املدرسة التي خترج
منها أيض ًا .وكذلك أصبح ّ
العلمة الشيخ حممد صالح الربغاين مدّ رس ًا يف هذه
املدرسة ،ثم ُأنيط أمر توليتها ّٰ
بالعلمة السيد أيب القاسم – امللقب باحلجة – حفيد
السيد صاحب الرياض عام (1285هـ) ،بعد أن تزعم احلركة العلمية يف كربالء
يومئذ ،وكانت له الصدارة يف التدريس واملرجعية يف عـرصه.

ومن ثم توىل أعقابه واحفاده التولية ،وكانت تدار هذه املدرسة الفسيحة

األرجاء التي انتمى إليها مجيع عشاق العلم والفضيلة لتنمية عقوهلم من املعارف
وكان يزداد عدد الطالب فيها يوم ًا بعد يوم حتى بلغ عددهم ألف طالب بينهم
املئات من العلامء ،والفقهاء ،واملحدثني ،وارباب القلم من رجال األدب ،والفكر،

والسياسة ،يف العاملني اإلسالمي والعريب .ومن أشهر خرجيي هذا املعهد كان السيد
وتلمذ فيها كذلك العالمة
احلجة أبو القاسم ،واملغفور له الشيخ خلف عسكرّ .

الكبري السيد مريزا حسني املشهور باملجدد الشريازي  يوم قصد كربالء يف سنة

(1259هـ) ،يف ريعان الشباب بغية ارتشاف العلوم من مناهلها العذبة يف العتبات
فتلمذ عىل السيد صاحب الضوابط.
العالية ّ

ومثله كذلك تلميذ وخليفة املغفور له زعيم ثوار ثورة الـعرشين يف العراق االمام

حممد تقي الشريازي احلائري ،وذلك عندما هاجر من شرياز اىل احلائر سنة (1217
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هـ) ،الرتشاف مناهل العلم ،فحضـر عىل علامئها قبل ان يلتحق بأستاذه املجدد
الشريازي الكبري يف سامراء((( ،ومن الذين درسوا يف هذه املدرسة أيض ًا :العالمة

تلمذ فيها أيض ًا:
املشهور احلاج السيد إسامعيل بن السيد نـرص اهلل البهبهاين ،كام ّ
املصلح الكبري وفيلسوف الـرشق املوىل السيد مجال الدين األسد آبادي–املشهور
باألفغاين – إذ إنه ورد كربالء يف عام (1269هـ) بصحبة والدة السيد صفدر(((،
وأخري ًا عبثت هبذه املدرسة معاول اهلدم عندما أراد املسؤولون فتح الشارع املحيط

بالروضة املقدسة سنة (1368هـ) ،وهدم ثالثة أرباع مساحتها وضمت اىل الشارع
بعد أن كانت من أمجل وأروع الرتاث اإلسالمي اخلالد حيث كان مزين ًا بالقاشاين

املعرق الثمني بشكل خاص.

ويف يوم الرابع والعرشين من حمرم احلرام سنة (1368هـــ) ،احتج العلامء

االعالم واخلطباء عىل قرار هدم هذا املعهد األثري اخلالد ،ولكن السلطة املحلية

آنذاك أرادت استمالك هذه املدرسة بقيمة ثالثة آالف دينار ،ولكن املتويل فضيلة
احلجة السيد عباس بن مهدي بن احلجة السيد أيب القاسم الطباطبائي بذل اجلهود
اجلبارة يف سبيل عدم إزالة معامل هذا الرتاث اإلسالمي من الوجود ،وسعى سعي ًا
حثيث ًا لدى املراجع املختصة البقاء الربع املتبقي من املدرسة ليكون رمز ًا خالد ًا يبقى
مر الزمن ريثام يقيض اهلل أحد املحسنني ليعيد اليها جمدها التليد ،واخري ًا بسبب
عىل ّ
اهلمة التي بذهلا السيد عباس احلجة تربع املحسن التاجر الثري اإليراين الساكن
يف املانيا – أغا فلسفي – بمبلغ عرشين ألف دينار إلقامة بناء هذه املدرسة جمدد ًا،
وقد بارش املتويل بالعمل يف مستهل عام (1390هـ) عىل أن يقسم املتبقي من هذه
املدرسة اىل قسمني :قسم منها :تُشيد عليها مرافق صحية تابعة لصحن الروضة
 .1الكاظمي ،السيد مهدي :أحسن الوديعة :ج  :1ص .173
 .2فريبور ،شمس فارس ،جملة طهران مصور لسنة (1329هـ).
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احلسينية بغية ختفيف الزحام يف مواسم الزيارات ،والقسم اآلخر منه :تشييد
مدرسة لطلبة العلوم الدينية لعلها تعيد جمد املدرسةأما اليوم فان اجلزء املتبقي منها
هدم بعد االنتفاضة الشعبانية املباركة عام (1991م) وقامت دائرة االوقاف ببنائه

عامرة جتارية بواسطة املساطحة.
الوزير جالل الدولة يف كربالء :

قصد كربالء زائــر ًا قرب االمــام احلسني  يف سنة (1245هــــ) ،الوزير

اللكناهوري جالل الدولة مهدي عيل خان شقيق املحسن الكبري آصف الدولة،

وكان برفقته مجع كبري من أتباعه ،وبعد أن أدى مراسيم الزيارة قدم النذور واهلدايا
وأكرم ذوي احلاجة من خدمة الروضتني املقدستني ،وقفل راجع ًا مع قافلة من
الزوار اهلنود اىل بالده ،ويف الطريق خارج احلدود العراقية هامجتهم مجاعة من

الرتكامن وسلبوا مجيع أموال القافلة وغنموا منها ما يعادل قيمته مائة ألف تومان،

وأرسوا الوزير جالل الدولة نفسه(((.
تفشي الطاعون :

عم العراق مرض الطاعون سنة (1246هـــ) ،ورسى هذا املرض اخلبيث

اىل كربالء ،ودام اىل أواخر شهر رمضان سنة (1247هـــ) ،وانتاب العباد اهللع

واخلوف من هذا املرض الفتاك ،وذهب ضحيته خلق كثري ،ومن الشخصيات

البارزة يف كربالء الذين وافتهم املنية :السيد حسني السيد مرتـىض آل دراج نقيب

كربالء ورائدها األول يف حرب املناخور ،وكان يومئذ يشغل منصب سدانة
 .1جمموعة السيد عبد احلسني الكليدار (املخطوط).
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الروضة احلسينية ،فكانت لوفاته رنة أسى وأسف يف نفوس الكربالئيني ،واخللف

من النقيب يف ولده (عيل) الذي درج من دون عقب ،وقد أوىص السيد حسني أثناء
مرضه الذي تويف به أن يكون العالمة السيد كاظم الرشتي وصي ًا عىل ولده إذ كان

ال يزال صغري ًا وذلك بإيعاز من وايل بغداد ،فلذا اشرتك معه خال ولده – عيل –
وجعله ناظر ًا عليه لورعه وتقواه ،وهو املدعو حسني بن عيل امللقب بالرتبجي(((.

وكذلك :العامل النبيل واملجتهد اجلليل موالنا حممد رشيف بن املوىل حسن
عيل املازندراين املشهور (بـرشيف العلامء) كان – رمحه اهلل – قوي النفس ذا هيبة
ووقار ،وعز واقتدار ،وحيد عـرصه يف العلوم الدينية أصوالً وفروع ًا ،جمتهد زمانه
خترج من
كان يعقد حلقة درسه يف املدرسة املشهورة بمدرسة حسن خان ،وقد ّ
معهد درسه مجع غفري من أساطني العلم أمثال :العالمة السيد إبراهيم صاحب
الضوابط ،والشيخ مرتـىض األنصاري املتوىف سنة (1281هـــ) ،واملوىل الشيخ
إسامعيل اليزدي ،والشيخ حممد حسن آل ياسني الكبري ،واحلجة السيد شفيع
املتوىف سنة (1280هـ) ،وآخرين غريهم من رؤساء املذهب االمامي
اجلابالقي
ٰ
األصويل ،ولد يف كربالء سنة (1207هـــ) ،وتويف بالطاعون سنة (1246هـــ)،
 .1وصية النقيب املؤرخة سنة (1247هـ) ،واملوجودة نسختها األصلية يف خزانة املرحوم السيد حسن النقيب
الذي أحتفنا هبذه املعلومات ،وأوضح لنا مشجرة وكيل النقيب الثاين وهو السيد حسني املعروف بالرتبجي،
وهو من السادة الذين سكن أجدادهم كربالء منذ القرن احلادي عرش اهلجري ،وهم ينتمون اىل السادة
األعرجيني نقباء املوصل ،ومشجرهتم خطها النسابة عبد احلسني ابن عيل الطوغاين ،ومنهم اليوم السيد
الورع مرتىض ،وشقيقة األستاذ حممد عيل مدير إحصاء كربالء سابق ًا ،أوالد السيد حمسن ابن عيل بن
حسني امللقب بالرتبجي بن عيل بن هادي بن حسن بن حممد بن معمر بن عمري بن حممد بن مقبل بن مجاز
بن شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا بن شهاب الدين ابن األمري مهنا األعرج ابن داود ابن قاسم بن
الرشيف عبيد اهلل بن طاهر بن حييى النسابة بن حسني أبو العطاء بن جعفر بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني
األصغر بن األمام زين العابدين عيل السجاد ،ومنهم أيض ًا :الوجيه السيد أمحد ابن حسني بن عيل بن
حسني الرتبجي.
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دفن يف داره الواقعة يف الزقاق الذي اشتهر فيام بعد بزقاق كدا عيل((( ،وقربه ظاهر
معروف حتى اليوم ،جدد بناء قربه سنة (1358هـ) عندما ابتاع فضيلة السيد حممد

نجل املرحوم مريزا مهدي الشريازي احلائري الدار العائدة للمغفور له رشيف

العلامء وأدجمها بالقرب.

ومن ثم يف سنة (1384هـ) تبنى االمام السيد حمسن احلكيم الطباطبائي –املتوىف

ليلة الثالثاء يف السادس والعرشين من شهر ربيع االول سنة (1390هـ) ابتياع

بعض الدور لغرض بناء مدرسة دينية بجنب قربه ،وفع ً
ال شيدت مدرسة فخمة

من تربعات بعض املحسنني بلغت كلفتها اثني عرش ألف دينار ،وتقدر مساحة
هذه املدرسة بعد تشييدها بـ (200م) وتم البناء سنة (1385هـ) ،كام جدد بناء
القرب الذي يقع يف اجلنوب الـرشقي من املدرسة التي سميت باسم مدرسة (رشيف

العلامء).

 .1سمي هذا الزقاق هبذا االسم كدا عيل ،والذي يقع اليوم يف حملة باب النجف عىل أحد فروع شارع املخيم
العام عىل بعد 30م من الساحة املعروفة بساحة (البلوش) عىل اجلهة اليمنى من الشارع نسبة اىل املوىل الشيخ
صالح بن الشيخ مهدي أبن اخلطاط املشهور أغا حممد مهدي جعفر بن األمري فضل عيل خان املشهور بكدا
عيل بك النوري احلائري الذي كان يسكن يف هذا الزقاق ،وكان من أج ّلة علامء احلائر احلسيني تويف سنة
(1288هـ) بعد أن ناهز املائة عام ،وجاء يف مادة تارخيه (أرخ هو احلي الذي ال يموت) .دفن يف صحن
االمام احلسني  قال يف حقه السيد حمسن العاميل :كان عامل ًا فاض ً
ال فقيه ًا ثقة غلب عليه النسك والعبادة،
وصار اإلمام الوحيد يف احلائر ،وكان يصيل خلفه زهاء مخسة آالف رجل يف مواسم الزيارة واألعياد كانت
تبلغ مجاعته مخسة عرش ألف ًا فتم ً
ال الصحن احلسيني الرشيف من مجيع أطرافه تقريب ًا فيقف هو يف الزاوية
اجلنوبية الغربية عند باب الزينبية ،وتنتهي اجلامعة يف الزاوية الشاملية الرشقية عند باب مدرسة حسن خان،
مرت عىل كربالء ،وكان جده (كدا
ومل يشاهد حتى اآلن ألحد مثل ذلك يف مجيع األزمان والعصور التي ّ
عيل بك) من خوانني أيران ومن كبار األثرياء يف بروجرد –سلطان آباد– ومن قبيلة جوذر زي املنسوبني اىل
آل نوبخت ،وقد هاجرت هذه االرسة اىل كربالء يف القرن احلادي عرش يف اواخر الدولة الصفوية ،وسكنت
الزقاق الذي سمي باسمهم زقاق كدا عيل ،ينظر :العاميل ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج :26ص.267
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وكذلك صفوة الفقهاء األصوليني ولسان املتكلمني موالنا الشيخ خلف

بن احلاج عسكر احلائري من عشرية زوبع التي هي بطن من عشائر عنزة التي
استوطنت كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري كانت له الرئاسة الدينية والشهرة
الكبرية يف العلم والفضل له مجلة تآليف ،تويف بالطاعون سنة (1247هـ) ،ودفن

بني باب السدرة والسلطانية يف الصحن احلسيني ،سنة (1368هـ) ،وهلذه األرسة

أعقاب يف كربالء نبغ منهم رجال علامء أفاضل أمثال :العالمة الشيخ حسني خلف
عسكر وآخرين .ورد ذكر هذا البيت يف الكتاب املوسوم (باللمعة التارخيية) ملؤلفة
الشيخ حممد عيل القصري احلائري ،قال :ومن بيوت العلم التي هاجرت اىل كربالء

يف القرن الثاين عرش اهلجري ،بيت آل الشيخ خلف بن عسكر الزوبعي املتوىف سنة

(1246هـ) ،وله طاق ومسجد باسمه – الواقع يف حملة باب السالملة يف كربالء –
ومن أوالده :الشيخ حسني فاضل كامل وهو والد الشيخ صادق ،والشيخ عيل،
ودفن الشيخ حسني خلف يف الدكة التي كانت موجودة قبل توسيع الصحن عام
(1367هـ) بالقرب من باب السدرة يف الصحن احلسيني ،ومن أوالد الشيخ خلف
أيض ًا :الشيخ عبد احلسني والد الفاضلني الشيخ باقر والشيخ حسن ،وهلؤالء مجيع ًا
أوالد وأحفاد معروفون.

وكذلك املوىل الشيخ إسامعيل اليزدي احلائري كان من أقطاب العلم ،ومن
أساطني الدين خترج من مدرسة حسن خان ،وتصدر للتدريس فيها بعد وفاة
أستاذه رشيف العلامء ،ولكن مل تطل أيامه فأجاب داعي ربه يف كربالء بمرض
الطاعون سنة (1247هـ) ،ودفن يف احلجرة الواقعة يف الصحن الصغري بمقربة
ركن الدولة ،وكذلك دفن يف هذه احلجرة األمري عيل شاه نجل السلطان فتح عيل
املتوف يف سنة (1264هـ) حيث قام صهره املرحوم السيد سعيد بن
شاه القاجار
ّٰ
سلطان آل ثابت سادن الروضة العباسية ودفنه يف هذه املقربة.
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وكذلك :العامل الرباين والزاهد الصمداين موالنا الشيخ عبد اهلل بن الشيخ
حممد حسن املامقاين الذي قصد كربالء سنة (1238هـ) ،وأقام فيها اىل أن تويف
بمرض الطاعون سنة (1246هـ) ،ودفن يف كربالء ،وترك ولده الصغري الذي مل
يبلغ أكثر من ثامين سنني وعدة أشهر ،وهو الشيخ اجلليل حممد حسن املامقاين الذي
عي له العالمة صاحب
أصبح فيام بعد أحد األعالم الذين يشار إليهم بالبنان حيث ّ
الفصول قي ًام فرباه أحسن تربي ُه ،فلام تويف صاحب الفصول سنة (1256هـ) ترك

كربالء واستقر يف الغري اىل أن اوفاه األجل سنة (1323هـ) ،ودفن يف النجف(((.
وجممل القول :فقد ذهــب ضحية هــذا املــرض اخلبيث كثريون ال حيـىص

عددهم ،وقد زال الطاعون يف أواخر شهر رمضان سنة (1247هـ) بعد أن حصد
من الكربالئيني خلق ًا كثري ًا ،وقد قيل :إنه كان عدد ضحاياه يومي ًا أكثر من مئتني
ومخسني شخص ًا.

مربات فتح علي شاه القاجاري :

أمر السلطان فتح عيل شاه يف سنة (1249هـ) أن يعمل رضيح ملرقد سيدنا

العباس  من الفضة اخلالصة ،وخصص مبلغ ستة آالف تومان ،وتعاون

عىل امتام هذا العمل كل من مريزا هدايت اهلل نوري–شقيق مريزا أغا خان وزير
احلربية اإليرانية–ومريزا نقي نوري املستويف ،وقد تم عمل الضـريح بعد وفاة الشاه

يف شهر ذي احلجة سنة (1249هـــ) ،وذلك يف عهد ولده حممد شاه القاجاري،
وكذلك من مربات الشاه القاجاري فتح عيل شاه ايض ًا اكساؤه ايوان الروضة
احلسينية بالذهب(((.

 .1الكاظمي ،حممد مهدي ،أحسن الوديعة :ج :1ص.173
 .2سبهر ،لسان امللك ،ناسخ التواريخ ،جملة القاجارية.
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ظهور الكشفية :

الكشفية :هي وليدة مذهب الشيخية ،ومؤسسها العالمة السيد كاظم ابن قاسم

احلسيني الرشتي الذي كان من أبرع تالمذة الشيخ أمحد اإلحسائي الذي يرى يف

ظواهر الدين ماال يتفق ومـرشبه ،فالتجأ اىل التأويل والتفسري يف ظواهر الدين،
وقسم التأويل اىل أقسام :منها :الظاهر الظاهر ،والباطن الباطن ،وتأويل ،وباطن
التأويل(((.

[ ]1املؤلف رمحه اهلل يعرض من ص  24يف مؤلفاته املطبوعة يف عام (1392-1391هـ) (1972-1971م)
الطبعة االوىل مطبعة متوز -كربالء املقدسة دون ّ كيفية ظهور الكشفية و معتقداهتا بشكل مفصل بحدود
السبعني صفحة وقد ارتأينا يف الوقت احلارض عدم وجود ما يدعو لذكرها يف الطبعة اجلديدة التي نقوم
هبا كوهنا غري مناسبة نتيجة ما يمر به العراق العزيز من ظروف قاسية اخذ فيها جتار الطائفية يروجون
لبضاعتهم البخسة من اجل اشعال التحزب الطائفي بني ابناء البلد الواحد دون حتكيم لغة العقل و املنطق
لذا عملنا اىل رفع املوضوع و االكتفاء بذكر سطور منه للرضورة التارخيية ،مع فائق الود واالحرتام للقارئ
الكريم ،كام ُن َقدم االعتذار ألرسة املؤلف والعذر عند كرام الناس مقبول.
ارى وجاهة هذا املوقف من ادارة املركز ،وانني إذ ادعمه ال اجد ظرورة يف التفصيل هبذه ِ
الف َرق ا ُملنشقة
عن العقائد االمامية اجلعفرية ،الن اخلوض يف هذا املوضوع ُيعمق اخلالفات املذهبية وآثارها السياسية،
ونحن اآلن يف وقت ال يستقبل ذلك بخالف ما ورد عند املؤلف يف ِحينه ،ومن اراد االستزادة عن فرق
الكشفية والبابية والبهائية فلريجع اىل كتب الرشتي ومنها دليل املتحريين وما كتبه الباحثون ا ُملحدَ ثون يف
هذا امليدان ،ومنهم:

احلسني ،عبد الرزاق :البابيون والبهائيون يف حارضهم وماضيهم ،صيدا مطبعة العرفان1957 ،م؛
احلياين ،ضاري حممد :البهائية حقيقتها واهدافها ،بغداد دار واسط1989 ،م؛ خان ،حممد مهدي :تاريخ
البابية أو مفتاح االبواب ،مرص ،مطبعة املنار1321 ،هـ؛ القزويني ،حممد مهدي :ظهور احلقية عىل فرقة
الشيخية ،النجف 1347هـ؛ مقالة سائح يف البابية والبهائية ،املحفل الروحاين املركزي للبهائيني ،مطبعة
البيان ،بريوت 1967م [ا ُملراجع].
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كينياز دل كوركي يف كربالء
(ظهور البابية)

عندما فكرت الدول االستعامرية الغربية باحتالل اهلند وابتزاز ثرواهتا بذلت
جهود ًا جبارة يف سبيل حتقيق أمانيها ومطامعها هذه ،وملا كان العراق و إيران

الدولتان املسلمتان مها مفتاح وصوهلا اىل اهلند ،ونظر ًا ملا كانت هاتان الدولتان

خاضعتني لنفوذ املجتهدين – رؤساء الدين – املوكول اليهم رعاية املسلمني

آنذاك كانت الضالة املنشودة لالستعامر متوقفة عىل إضعاف نفوذ هؤالء االعالم،
والرؤساء ،وبث التفرقة ،وخلق البلبلة ،بني املسلمني ،وبذلت بريطانيا ،وروسيا
القيرصية قصارى جهودمها يف هذا السبيل ،فغزت العتبات املقدسة ومدارسها

العلمية بواسطة رجال االستخبارات ،ووجهت عنايتها اخلاصة للتغلغل يف

األوساط الدينية ،وبدأت بإرسال رقبائها وعيوهنا اىل كربالء للعمل عىل فتح ثغرة
ينفذون هبا اىل األوساط القيادية ،والزعامة الدينية ،وخلق الفتن والنعرات املذهبية

وتفريق الصفوف ،ألهنم أدركوا أن املسلم العريب مرتبط كل االرتباط بعقيدته
اإلسالمية العربية ،وحبه لوطنه ،ومل يكن سهل االنقياد للخيانة أو القيام بأعامل
التجسس ،ومل يكن باستطاعتهم احتالل األقطار اإلسالمية والعربية إال بخلقهم
وإحداثهم الفتن ال سيام يف املعاقل احلصينة – كربالء والنجف – وما أقوال اللورد

اإلنكليزي (غالد ستون) الذي وقف يف جملس العموم الربيطاين ونادى بأعىل صوته
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قائالً(( :طاملا أن االمم الـرشقية خاصة منها األمة العربية تعتنق العقيدة اإلسالمية،

وتتوجه شطر الكعبة املقدسة ،ودستورها القرآن ،فاستعامر هذه األقطار غري ممكن

لنا ،فام علينا إال القيام بتمزيق عرى هذه الوحدة املقدسة!؟)).

وكذلك وصية زميله الرويس (بطرس األكرب) اىل خلفائه قيارصة الروس الذين

أوصاهم قائالً( :عليكم أن هتتموا قبل كل يشء بتأمني طريق الوصول اىل اهلند،
ومفتاح هذا الطريق هو احتالل الديار العراقية ،واإليرانية ،التي توصلكم اىل

ضالتكم املنشودة (اهلند).

ولذا وجهت الدولة القيرصية الروسية ّ
جل عنايتها الحتالل وتسخري هذه

الديار ،كام أشار اىل ذلك (كينياز دل كوركي) يف تقاريره التي نذكرها ألنه وجد من

الـرضوري اخضاع الشعوب اإلسالمية العربية يف هذين القطرين باجياد مذاهب
جديده فيها ،لذلك كان يعتقد ان قيام الدولة القيرصية الروسية يعتمد عىل هذه

الغاية وسوف يؤدي اىل حتقيق هذه النتيجة بإجياد هذه املذاهب التي ستنتـرش يف
البالد اإلسالمية كالعراق ،وإيران ،وأخري ًا اهلند التي هي بيت القصيد ،ومن ثم

ستتم سيطرة مذهب أو دين (البابية) الذي أمىل تعاليمه عىل زميله السيد عيل حممد
رضا الشريازي((( الذي كان يتوقع هلذا املذهب السلطة والنفوذ الكبري يف هذه
 .1عيل حممد رضا الشريازي :ولد يف شرياز سنة (1235هـ) ،وجاء اىل كربالء سنة (1251هـ) ،وانخرط يف
سلك تالمذة السيد كاظم الرشتي ،واجتمع بالشيخ عيسى اللنكراين اجلاسوس الرويس كنيازد ،وغادر
كربالء قبيل وفاة أستاذه السيد كاظم يف أواسط سنة (1259هـــ) بعد أن تزود بتعاليم كوركي إلجياد
مجادى األوىل سنة
املذهب اجلديد – البابية – فسافر اىل بغداد خلسه ،ومنها قصد شرياز ،ويف اخلامس من
ٰ
وعي
(1260هـ) ،وبعد أن مضت أشهر عىل وفاة السيد كاظم الرشتي نادى بمذهبه اجلديد – البابية – ّ
زميله املال حسني برشويه نائبه األول ،ولقبه (باب الباب) ،وبعث بداعيته اآلخوند مال عيل البسطامي
امللقب بـ (حمبوس) اىل كربالء ليبث سموم التفرقة يف صفوف املسلمني ،واجتمع باملرأة املسامة أم سلمة
(قرة العني) ،وأضاف اليها الباب لقب (الطاهرة) ،وعندما=
بنت الشيخ صالح الربغاين القزويني امللقبة بـ ّ
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األقطار املسلمة بحيث جيعلها تقع فريسة ألطامعه عن طريق تعاليمه اجلديدة ،ثم

تكون يف النهاية – األقطار املسلمة – ضحية االستعامر الرويس القيرصي ،وقد

سبق له وأخرب (الباب) بأنه ال هيتم لـ يشء طاملا أن اجليش القيرصي والدراهم
ُ ُ َ َ ُ ْ ُْ
الروسية تقف وراءه ،ولكن حلسن احلظ كام قال عز من قائل﴿:يريدون أن يطفِئوا
ّ
ْ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ور اهلل بأفواهِه ْم َويأب ُ
اهلل إال أن يُت ِ َّم ن َ
نُ َ
ورهُ َول ْو ك ِرهَ الكف ُِرون﴾((( انقرضت
ِ
ِ
ِ
الدولة القيرصية االستعامرية قبل أن تقطف ثامر ما جنته أيادي جاسوسها (كنيياز
دل كور كي) ،فـنرشت (جملة الـرشق) التي هي لسان وزارة اخلارجية حلكومة

اجلمهوريات السوفياتية االشرتاكية يف عامي (1924م – 1925م) أرسار حكومة
=قويت شوكة البسطامي يف كربالء اضطرت احلكومة العثامنية اىل نفيه اىل استانبول خمفور ًا ،وهناك قتل
رش قتلة ،واما ما كان من أمر السيد عيل حممد الباب فقد سجنته احلكومة اإليرانية يف قلعة (باكو) يف تربيز،
ويف شعبان سنة (1266هـ) ،صلب مع رفيقه حممد عيل التربيزي هناك وألقي بجثتيهام يف بالوعة أو عىل
القاذورات لتكون طعمة للوحوش الضارية بعد ان نكل توبته التي كتبها بخط يده وختمها بختمه أمام
املحرض العلمي الذي عقد يف تربيز بحضور ويل عهد إيران (نارص الدين شاه) ،وضم املحرض نخبة من
فحول علامء االمامية من قبيل :الشيخ مال حممد املمقاين ،واحلاج مال حممود نظام العلامء ،ومريزا عيل أصغر
شيخ اإلسالم ،واحلاج مريزا عبد الكريم مال بايش ،والعالمة مريزا حسن زنوزي ،ومريزا حمسن قايض،
ومريزا جعفر ،وحممد خان زنكنة املمثل العسكري ،ومريزا فضل عيل نصري امللك ،ومريزا جعفر خان مشري
الدولة ممثل وزارة اخلارجية اإليرانية ،وموسى خان ممثل وزارة اخلارجية املالية اإليرانية ،ومريزا مهدي
خان سكرتري جملس وزراء إيران وآخرين غريهم .بعد املناظرة واملساجلة مع السيد عيل حممد الشريازي
(الباب) الذي اعلن توبته بمرأى ومسمع من ذلك اجلمع كتب بخط يده الوثيقة التي عرفت بـ (توبة نامة)،
فاودع النسخة األصلية منها بعد ذلك يف مكتبة جملس النواب اإليراين ونرش صورهتا املسترشق الربيطاين
مسرت (إدوارد براون) يف كتابه فصل البابية ومن ثم نرشت يف املجلة اإليرانية املسامة نور دانش صورة هذه
الوثيقة سنة (1325هـ) ،وكذلك نرش صورهتا الفتوغرافية األستاذ نيكو يف مؤلفه ،وملا مل يكف الباب
بعد توقيعه عىل هذه الوثيقة عن أعامله ،وادعى أنه أفتى العلامء بارتداده ،وعدم قبول توبته ،أمروا بصلبه،
فصلب من قبل األمري سليامن خان األفشاري رئيس أركان اجليش اإليراين آنذاك ،ينظر :نيكو ،فلسفة
نيكو :مج:2ص80-78؛ عبداهلل الفتون ،باب وهباء بشناسيد.

 .1التوبة.32 :
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القيارصة الروس ،وكشفت النقاب عن أرسار هذه املذاهب  -البابية والبهائية –

عند نـرشها التقارير التي رفعها كنيازد كور كي اجلاسوس الرويس األول الذي قدم
اىل طهران يف كانون الثاين سنة (1834م) ،واستقر فيها بصفته مرتمج ًا من السفارة
الروسية ،ومن ثم سافر اىل العراق سنة (1839م) باسم مستعار هو :الشيخ عيسى
اللنكراين ،وقصد كربالء وأقام فيها قرابة مخس عرشة سنه ،ومتكن من خالل إقامته

هذه من إجياد مذهب (البابية) وإغراء زميله عيل حممد من نرش دعوته الضالة،
وعندما صلب قام برتويج املذهب البهائي الذي هو من ذيول البابية ،وقام ايضا

بـنرش أضاليل هذا املذهب حسني عيل اجلاسوس الرويس املستخدم يف السفارة
الروسية بطهران.

وأخري ًا حالف االستعامر الربيطاين األمريكي وربيبته االخطبوط الصهيوين لنـرش

هذا املذهب يف مركز عكا من أعامل فلسطني املحتلة ،وتسبب يف نشـره وانتشاره،

وقد طبعت هذه املذكرات – التقارير – يف طهران ،وها نحن نثبت تعريبها للقراء

الكرام ليقفوا عىل حقيقة الدور الذي اداه املؤسس األول ملذهبه البابية ،واالسباب
التي دعت اىل تأسيسه ،وكذلك النظريات التي استند اليها هذا اجلاسوس الرويس،

وهو يتحدث يف تقاريره عن األعامل التي قام هبا يف كربالء والنتائج التي توصل

اليها حيث يقول(( :وصلت طهران يف كانون الثاين سنة (1249هـــ) املوافق
لسنة (1834م) بصفة مرتجم يف السفارة الروسية ،وكان وباء الطاعون مـنترش ًا
والقحط والغالء يسودان إيران ،وبعد أن خترجت من معهد الفنون ودخلت اىل

كلية احلقوق والسياسة التابعة لوزارة اخلارجية اإليرانية التي يتم القبول فيها من

خرجيي معهد الفنون ممن حيصلون التوصيات اخلاصة باإلضافة اىل أين كنت ذا

عالقة بشخصيات عديدة من موظفي البالط اإلمرباطوري بسبب معرفتي اللغة
اإليرانية قراءة وكتابة ،ولذلك فقد تم تعييني وكي ً
ال يف طهران ،ورغبة يف إتقان
28

مركز كربالء للدراسات والبحوث

اللغة اإليرانية بصورة جيدة كنت تواق ًا لدراسة اللغة العربية ،وبتوسط من رئيس
حترير السفارة حصلت عىل مع ّلم هلذا الغرض ،وكان من أهايل مازندران ،ويدعى
الشيخ حممد من طالب مدرسة بامنار ،وأحد تالمذة احلكيم الشيخ أمحد الگيالين

كبري علامء إيران املجتهدين ،وكان فاض ً
ال صاحب عقيدة وايامن ،وبمواقفة السفارة

قمت بمراجعة األستاذ يف منزله الذي يقع بالقرب من السفارة ألدرس النحو
والـرصف ساعتني يومي ًا بعد أن أدفع تومانني شهري ًا ،وبعد سنة واحدة تأهلت

لدراسة الفقه واألصول ،وأسلمت عىل يد الشيخ حممد وأخربته بأن حيايت تكون
يف خطر إذا علم السفري بإسالمي؟

ويف سنّي البالغ ( )28سنة يـرضين اخلتان كام أن السفري ال بد وأنه سي ّطلع عىل

حقيقة أمري ،وبذلك سوف ال يكتفي بطردي بل قد يسعى اىل هالكي ،فاقتنع
الشيخ حممد بعذري املـرشوع هذا ،فعفيت من اخلتان ،ولكن بقيت أؤدي فروض

الصالة والصيام يف منزله ،وبتوسط منه تزوجت من فتاة تسمى (زيور) هلا من
العمر اربعه عرش عام ًا ،وهبذا فقد توثقت أوارص الصداقة بيني وبينه لدرجة أنه
كان يعاملني معاملة األب مع ابنه ،وتبني يل بعدئذ أن الفتاة كانت ابنة أخ الشيخ
حممد وخطيبة ابنه الذي كان قد تويف قبل زواجه منها ،ولكوهنا يتيمة األبوين لذا
فقد عاشت يف كفالة عمها كأحد أفراد عائلته ،ولكوين أصبحت مسل ًام وتزوجت
ابنة أخيه فإنه كان بوده أن يشملني بكل ما لديه من شفقة ورعاية ،وأن يع ّلمني

كلام يملك من علم ومعرفة ،وأن يطلعني عىل الكتب القيمة :كخالصة احلساب،

وطب ايب عيل بن سينا ،والقانون وغريها ألستفيد من حمتوياهتا مما جعلني خالل
أربع سنوات أن أصل اىل مرتبة علمية ال بأس هبا ،وأحيان ًا كان يصحبني معه اىل
بيت مع ّلمه ومرشده احلكيم أمحد الگيالين.
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وكأحد التالمذة كنت أستفيد من املعلومات التي كان يلقيها خالل شهر

رمضان املبارك ،وبمعرفة السفارة كنت أبقى هناك وأستفيد من الشيخ الگيالين
استفادة عظيمة ،ويف ليايل اجلمع كان يؤم مسكنه الكثريون ،وكنت اتصل بعدد غري

قليل من األصدقاء واألخوة يف املبادئ ،ومن مجلة مريدي الگيالين كان املريزا عيل،
واملريزا حسني عيل نوري ،واملريزا حييى عيل نوري ،وكان هذان الرجالن يظهران

ا ّيل املودة ،واالخري كان يطلعني عىل اي خرب يصل اليه وكنت من جهتي اقدم اليهام

كل معونه حيتاجان اليها ،أما الگيالين فبالرغم من أنه مل يكن ليثق بإسالمي إال أنه

القائمقام املريزا أبو القاسم الذي
كان حيل أية مشكلة تواجهني ،وقد علمت بأن
ّ
كان من أعدائنا يراجع الگيالين ،وكان من الـرضوري التخلص منه بأي وسيلة
حيث كنت يف ليايل شهر رمضان أستفيد كل االستفادة من جملس الگيالين ،وأ ّطلع
عىل معلومات مفيدة نافعة أقوم بإيصاهلا اىل الــوزارة مما أدى ذلك اىل ترفيعي،
ومضاعفة راتبي بحيث أصبح السفري نفسه حيسدين عىل ذلك هو ونائبه ،ومها
غافالن عن رس هذا الرتفيع وجيهالن سببه ،وراح السفري بدافع احلقد الكامن
يف نفسه اىل إخبار وزير اخلارجية بإسالمي ،وأين أرتدي العباءة والعمة فأجاب
بوجوب عدم التعرض ا ّيل أو التدخل يف شؤوين كام أمر بالتعاون معي وشد أزري
وعدم غرس بذور الشقاق بيننا.

كان الشيخ حممد يتس َّلم عن طريق الشعبة السـرية بوزارة اخلارجية الروسية
مبلغ تومانني شهري ًا ،وقد ساعد هذا املبلغ عىل حتسني حالته املادية ،وقيامه بتعمري
مسكنه ،وتشييد ثالث غرف خاصة يل ،وكان املريزا حسني عيل أول شخص
راجعني يف البناية اجلديدة ،وزودين بتقرير عن أشياء ذات أمهية كبرية.
واخلالصة :إين أصبحت كأحد املشايخ املتعلمني ،ورصت أنفذ تعليامت وزارة
اخلارجية بالنسبة للبالط اإلمرباطوري ،ومل اقع يف أي خطأ سيايس غري أين عند
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وفاة (فتح عيل شاه) حركت (ظل السلطان) للمطالبة بالسلطنة وكنت يف جهل تام
عن االتفاق القائم بني ويل العهد عباس مريزا واإلمرباطورية القيرصية الروسية،
إال أين حاملا تلقيت أوامر البالط الرويس بوجوب مساعدة ويل العهد حممد مريزا
ابن عباس مريزا قمت بقلب األوضاع.

وبعد انقضاء شهر رمضان ،ويف احد األيام احلارة قدم مريزا حسني عيل
ملقابلتي ،فتعذر عليه ذلك لوجودي خارج طهران ،وعند عوديت وجدت منه رسالة
حتتوي عىل تقرير عن املعلومات التي لديه وهي:

(((

القائمقام الصدر األعظم اىل منزل الگيالين ،وبحجة رغبتي
باألمس جاء
ّ
لرؤيته استنجدت بخادم الگيالين ،فاحرضين اىل املقهى اخلاص باملنزل فالحظت

القائمقام
والقائمقام من شتى أنواع األحاديث ،وقد ذكر
ما يدور بني الگيالين
ّ
ّ
بأن حممد شاه هذا غري الئق للسلطنة وهو خادم لألجنبي ،وجيب أن يتوج أحد
اإليرانيني النزهيني ،وأن يتم ذلك بمعاونة األعيان واألرشاف ،وجرياننا يف اجلنوب
مستعدون لبذل املساعدات املمكنة ،وكان الگيالين يؤيد رأيه هذا ويقول له :بأنكم

مرة أبلغتكم ذلك غري
وبوسائلكم اخلاصة أوصلتم هذا الشخص اىل السلطة ،وكم ّ
أن بعض املوانع حالت دون تأييدكم خاصة وإن كثري ًا من األمراء كانوا يطالبون
القائمقام :بأن
بالسلطنة ،وكان بإمكانكم تنصيب من يليق منهم هلذا املنصب فقال
ّ
هذا الشاب املراهق الذي هو أحد خدام األجانب سيلقي مصري والده وخيتفي من

الوجود ويلحق بربه.

وعند سامعي ذلك من التقرير الذي رفعه ا ّيل مريزا حسني عيل بادرت فور ًا

للذهاب اىل السفارة وواجهت أحد املسؤولني ،وقبل أن أرشح املوضوع ألحد
 .1مؤسس املذهب البهائي وامللقب بـ (هباء اهلل).
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ذهبت رأس ًا اىل رئيس الديوان امللكي وأبلغته أن لدي رسالة من حكومتي جيب
عيل إبالغها اىل الشاه ،فتقدمت اىل الشاه حاالً وعرضت عليه بأن رسالتي رسية،
وبي الشاه أنه يالحظ منذ بضعة أشهر
فتشاور معي يف األمر وعام جيب علمهّ ،

أن الصدر األعظم بالرغم من الصالحيات الواسعة التي خولته هبا حياول خلق
جو من سوء التفاهم بينه وبني اإلمرباطورية الروسية ،ويطلب استخدام بعض
األجانب من فرنسيني ،وإنكليز ،يف املناصب ،واحلصول عىل األسلحة من دولة
خارجية ،وفتح بعض املدارس اإلفرنجية ،ويقول :بأن الربيطانيني مستعدون

لتقديم املال الالزم هلذا الغرض بدون عوض ،فوقعت يف حرية من صداقته بالرغم

من أنه قبل بضعة أشهر كان أفشى يل أرسار دولته فعرضت عىل الشاه بأنه من

القائمقام سيالقي جزاءه من
الـرضوري التخلص من كليهام ،فأجاب الشاه ،بأن
ّ
جراء أعامله ،أما الگيالين فأمره صعب ملنزلته الروحانية وقيامه بالوعظ واإلرشاد،
فعرضت عىل الشاه بأن يرتك أمره إ ّيل ،ففرح الشاه بذلك فرح ًا عظي ًام وقبلني وقال:
بارك اهلل فيك ،فإنك منذ أن أسلمت فإنك أصبحت مفيد ًا للمسلمني ،وأهدى ا ّيل
خامتني :أحدمها من املاس واآلخر من الزمرد.
ثم عدت اىل مسكني ،وأحـرضت س ًام قاتالً ،واستدعيت املريزا حسني عيل،

ومنحته بعض املال ،وسلمته السم ليسعى اىل وضعه يف رشاب الگيالين حتى
ينتهي أمره ،وأفهمه بأن ذلك جيعل الگيالين أكثر اهتامم ًا وحمبة يل ،ويف يوم الثامن

والعرشين من صفر سنة (1251هـ) قام املريزا حسني عيل بإسقائه السم ،وهبذا
القائمقام الذي كان يسكن يف بستان (الله زار)
فقد قـيض أمره ،وأما الشاه فقد دعا
ّ
اىل ديوانه ،وانتهى منهام يف هناية شهر صفر سنة (1251هـ) غري أين كنت أسبق من

الشاه يف تدبري ما بيته ضد احلكيم الگيالين ،وقد قام العلامء بضم أمالك القائم مقام
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اىل أمالكه اخلاصة ،ثم تعيني احلاج مريزا أغايس كصدر أعظم يف البالط اإليراين،
وقد كان خملص ًا جد ًا للشاه ،كام تم تعيني أحد األصدقاء وزير ًا للدفاع ،فنجم عن
ذلك تقدم حمسوس يف أعاميل ،وأخذنا نتخلص من كل وطني له اتصال بالربيطانيني
وبواسطة املبالغ التي كنا ندفعها فقد تغلبنا عىل رقيبنا الربيطاين بصورة تامة.

كانت املخصصات السنوية إلنجاز هذا العمل يف البداية تبلغ عشريين ألف
(منات) رويس ذهب ًا ،وحيث إن النتيجة كانت مرضية ارتفعت املخصصات اىل
مخسني ألف (منات) ذهب ،ومن مجله الـرصف يف هذا املضامر كنت أقدم لألعيان،

واألمراء ،والشيوخ هدايا مناسبة من روسيا مما أدى ذلك اىل تقوية نفوذنا يف إيران،
ومتكّنا من تعيني احد الشيوخ صدر ًا أعظم ،كام تم تنسيب بعض رفاقي يف املناصب

الوزارية واحلكومية ،ويف هذه اإليام تويف ولدي بعد إصابته بمرض اجلدري ،وبعد

ذلك بأسبوع توفيت زوجة عم الشيخ حممد ،فاسودت الدنيا يف عيني ،وندمت

عىل األعامل التي قمت هبا ،ويف خالل ذلك قام املسرت (كران سيمنوج) الوزير
املفوض الرويس يف طهران برفع التقارير ضدي اىل وزارة اخلارجية األمر الذي

أدى اىل استجوايب عن كل ما ورد فيها ،وحيث إين مللت املكوث يف طهران طلبت
احلضور أمامها – الوزارة – شخصي ًا لإلدالء بام لدي من إفادات ومعلومات حول

املوضوع ،فاستدعيت هلذا الغرض ،وأوصيت مجيع أصدقائي بالتصدي للوزير
املفوض كام عرضت األمر عىل الشاه ،وطلبت اليه عدم التعاون معه ،وان يطلب
اىل احلكومة الروسية استدعاءه ،ومن جراء بقائي يف طهران مدّ ة اخلمس سنوات
تأكدت بأن الدين اإلسالمي حق ،وأن فيه انقاذ ((( الـبرشية بدون شك أو شبهة.

[ ]1يف األصل (عادة) ،وهي التدل عىل شيئ ،فأعطيناها الكلمة املناسبة (انقاذ).
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وعىل هذا االعتبار سافرت اىل روسيا ،وبعد أن رشحت األحوال للسلطات
املختصة أصدر اإلمرباطور أمر ًا بسفري اىل العتبات املقدسة ،فتنكرت ودخلت

كربالء باسم الشيخ عيسى اللنكراين ،وخالل بضعة أيام من سنة (1256هـ)
استأجرت مسكن ًا مناسب ًا ،وأخذت أحـرض جمالس حجة اإلسالم السيد كاظم
الرشتي الذي كان من علامء الشيعة ،وقد توثقت عالقايت ببعض طالب العلم،

وانشغلت يف تلقي الدروس ،وكنت أحـرض أغلب الدروس التي كان يلقيها علينا
احلجة املحرتم غري أنه مل يكن يرحب يب ،ومل يطمئن يل ،وعند رشح املسائل املطروحة
كان ينظر ا ّيل بعني الريبة ،وربام كان يالحظ أنني مل أكن صادق ًا يف البحث واملطالعة،

لكن بكل وقاحة كنت أطرح بعض املسائل للمناقشة فيجيبني بام يرضيني حتى
أصبحت موضع اهتاممه اخلاص.

كان الطالب السيد عيل حممد من أهايل شرياز يسكن بجوارنا ،وكانت تظهر

عليه معامل الثروة واجلــاه ،وقد توثقت عالقتي به ،وكنت أتصور أنه يراجعني
وحياورين بإيعاز من احلجة عسى أن حيصل مني عىل بعض املعلومات ،ولكن مل يمر

وقت طويل حتى تأكدت من أنه مهتم يب الطالعي الواسع عىل كثري من األمور

مما محلني عىل توثيق روابطي به أكثر من السابق كام كنت قد امتزجت مع مجاعة من
الطالب (الكشفية) ،وهؤالء كانوا قد اختلفوا مع الشيعة يف بعض املبادئ ،وكانوا

يغالون يف حق األئمة ويعتربوهنم أعىل منزلة من النبي.

يقول السيد عيل حممد :ان أمري املؤمنني عيل  احد عباد حممد غري

أن هؤالء الكشفية يدعون بأن االمام عليا يقول ذلك عن تواضع ،وحيث
إنني كنت قد وقفت عىل حقيقة اإلسالم من أفضل العلامء واحلكامء كاملرحوم

(الگيالين) ،فلم أكن بحاجة اىل إيضاحات أكثر من غريه إال أنني وبحاله عصبية
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أبلغت السيد عيل حممد بأين أعطي احلق هلؤالء ،وكان هؤالء الكشفية من رفقائي
يزدادون حمبة يل مع ذلك فإن السيد عيل حممد مل يكن ليقطع صلته يب ،وكان يكثر من
دعواته يل وكان ذكي ًا جد ًا ورج ً
ال ملتوي ًا ،ويعتقد بالتنجيم ،والطالسم ،واألدعية،

وعلم اجلفر ،وملا كان يعلم بإتقاين علوم احلساب ،واهلندسة ،واجلرب ،أخذ يدرس

عىل يدي علم احلساب ،وقد متكن بكل جهد من تعلم هذه العلوم مني ،ويف ليايل
اجلمع كان هييئ الشيشة–النارگيلة–وخيلط شيئ ًا من التنباك ،ويبدأ بالرتفيه عن

نفسه ،طلبت اليه االشرتاك فاعتذر أوالً ،ولكنه عاد فسمح يل بذلك ،ومن جراء
ذلك جف حلقي وجفت أمعائي ،فبادرت يف الضحك حتى الصباح ،وعندما

سألته عن ذلك أفهمني أنه (احلشيشة) ،وأنه جيعله مرهف احلس أثناء املطالعة،
ويف أحد األيام ،ويف أثناء الدراسة لدى احلجة السيد كاظم سأل أحد الطالب من

أهايل تربيز قال:

أهيا احلجة أين يقيم صاحب االمر االمام املهدي ؟ فأجابه كيف يل أن أعلم

وحيتمل أن يكون اآلن بني ظهرانينا غري أنني ال أعرفه؟.

فمر يف خيايل عندئذ خاطر :يف أن السيد عيل حممد من جراء احلشيشة أصبح
ّ

يدّ عي اجلاه ،ومن هذا اليوم كان  -السيد – يف وضع غريب ،فأظهرت له االحرتام،
وأخربت احلجة بأنه يف أحدى الليايل التي كان عيل حممد قد تناول احلشيشة وبكل

خضوع تقدمت اليه وقلت له( :يا صاحب األمر تفضل وترحم عيل بان ال تغيب

عني بعد اآلن!).

قررت أن أفتح دكان ًا مقابل دكان الكشفية ألطلع عىل األقل عىل االختالفات

املوجودة بينهم وبني الشيعة ،وكنت أسأل عيل حممد عن بعض القضايا البسيطة،
وكان جوابه عليها مطابق ًا لذوقه الذي مل يعرف له قرار من جراء احلشيشة ،وكنت
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أنا بكل إجالل وتعظيم أقول له( :بأنك باب العلم يا صاحب الزمان ورجائي أن
ال تغيب عني) ،ويف أحد اإليام جتاذبت وإياه أطراف احلديث فقال :يا شيخ عيسى
أرجو أن ترتك مثل هذه األحاديث جانب ًا حيث إن صاحب الزمان  هو من صلب

االمام احلسن العسكري املدفون يف رس من رأى ،وأمه (نرجس خاتون)،

وهو صاحب معجزات ،وأنا ابن حممد رضا الشريازي ،وامي فاطمة ومعروفة
بالسيدة الصغرية ،فقلت له :يا سيدي وموالي أنت تعلم بأن اإلنسان ال يعيش

الف سنة ،وهذه املوهبة تكمن يف سيادتك ،وأنت من ساللة االمام عيل ،وكلام
حتقق لدي بأنك باب العلم وصاحب الزمان وسوف ال أختىل عنك أبد ًا.
مرة أخرى يف منزله وطرحت عليه
فغضب عيل حممد وختىل عني غري أنني زرته ّ

وعمر
بعض املسائل من مجلتها تفسري سورة (عم) فوافق السيد عيل حممد رضاّ ،
احلشيشة ،وبدأ بالكتابة ،ويف هذه احلالة كان قد اعتاد مني الـرسعة يف الكتابة بدرجة

ال يضاهيه فيها أحد((( وكان من املتقدمني يف مدرسة احلجة السيد كاظم ،ولكنني

كنت أصحح بعض مسائله وأسلمها اليه حتى يعتقد بانه باب العلم ،وباإلحلاح
واإلحياء املتواصل ،وبفضل احلشيشة متكنت منه اىل االعتقاد بذلك.

وقد استلمت من تفسريه سورة (عم) ،وأجريت عليه تعديالت وتغريات
كثرية ،ومع ذلك فلم أفهم من تفسريه شيئ ًا إال أنني طلبت اليه أن يبقى التفسري
عندي مكتوب ًا بخط يده املباركة ،وأعطيت املسودة التي كنت قد هيأهتا له ،ومن
جراء احلشيشة مل يكن يف وضع يسمح له بإعادة قراءة التفسري ،وكان يرتدد كثري ًا

وخيشى االدعاء بكونه (صاحب الزمان) ،وكان خيربين بأن أسمه ليس (املهدي)،
 .1قيل عن الباب :أنه كان يكتب يف الساعة الواحدة مخسة آالف كلمة ،وخطه جيد للغاية .اقول :ربام يف هذا
االمر يشء من املبالغة.
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فقلت له :إين ُأسميك (املهدي) وعليك أن تتوجه اىل طهران ،ألن الذين ادعوا
بذلك مل يكونوا أحسن منك مقام ًا ،فإن مل تكن أنت البادئ بذلك فيسعى غريك

اليه ،وإنني أعاهدك بأن أبذل قصارى جهدي ملعونتك لدرجة أجعل مجيع إيران
تقتدي بك ،وجيب عليك فقط أن ال تكون مرتدد ًا أو خائف ًا أو متلون ًا ،وكان السيد
عيل حممد الشريازي ينصت ا ّيل وهو متشوق للوصول اىل نتيجة تدفعه للوصول اىل
غايته ،وإن اخلوف الذي كان مستولي ًا عليه مل يكن ليتجرأ معه عىل الـرشوع بالدعوة
اجلديدة ،ولكن كنت أقوي عزيمته.

سافرت اىل بغداد وحصلت عىل بضعة قناين من رشاب شــراز املشهور،
عيل ،وأخذت القنينة وأخربته بأن كل هذه
وسقيته منها رويد ًا رويد ًا حتى اعتمد ّ
االدعاءات يف الدنيا هي لغرض الوصول اىل املال واجلاه ،وإن اإلنسان خملوق من

عنارص عديدة ،وإن هذه األفكار خالصتها هي :نتيجة تلك العنارص ،وأنت و هلل
احلمد أهل لذلك ،فإذا أضفت هلذه العنارص بعض احلشيشة تظهر عليك دقائق

وخياالت ،فإن اخذت قلي ً
ال من رشاب العنب اشتدت عزيمتك ،فأجابني أن األمر

ليس كذلك ،فإن كانت آثار الرتكيبات العـنرص هذه منبثقة من جسم االنسان فإهنا

آثار مادية حمدودة بخالف آمال وأماين الـبرش فإهنا ليس هلا حد وحصـر ،وإن خالق
هذه الشموس والكرات التي هلا سنني عديدة ،وهي يف حركة دائمة عجز مجيع
املفكرين عن معرفة مكنوهنا ،وان القادر املتعال الذي منحني وإياك العقل واملعرفة

هو القادر عىل كل يشء ،فكيف ال يمكنه من أن جيعل أحد خملوقاته يعيشون ألف

عام؟ وال شك أنه قادر عىل منح أمثال اخلـرض وصاحب الزمان العمر املديد فقلت

له :إنني من بياناتك هذه عرفت من أنك صاحب االمر إذا مل تكن أنت صاحب
مرة أخربتك أنني سيد عيل حممد من أهايل
االمر فسوف تكون ،فأجاب :ال واهلل كم ّ
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مر عيل يف طفولتي حتى اآلن ،وإنني مسكني ليس إال،
شرياز ،وأحتفظ بكل ما ّ

ومشغول بنـفيس وهوايتي هي التقشف ،وأرجوك أن ترتك هذه األحاديث ،وكان
منه اإلنكار واالمتناع ،ومني اإلرصار واالحلاح ،ولكني وقفت أخري ًا عىل نقطة

الضعف التي اكتشفتها فيه واستطعت أن أقنعه تدرجيي ًا وأذلل له املصاعب التي
كان يفكر هبا ،وكنت أفكر كيف أن عدد ًا قلي ً
ال من الشيعة متكن من التغلب عىل
مجيع الطوائف السنية وعىل احلكومة العثامنية؟ وكيف أن هذه الفئة بعددها القليل
دخلت يف حرب مع الروس وأفنت جيش ًا بكامله؟
فعرفت حينئذ أن أحتادهم املذهبي وإيامهنم العميق بالدين اإلسالمي وعدم

اختالفهم هو السبب يف ذلك إال أهنم بعد احلكم الصفوي ،وبتداخل من جهات

أجنبية وبمؤازرة بعض اخلونة بسبب تشعب املسلمني اىل فرق خمتلفة كالصوفية،
والكشفية ،واالمامية ،الذين يتبعون ستة أئمة فقط ،وهم :اإلسامعيلية -البهرة-

فرأيت الفرصة سانحة إلجياد دين جديد ال وطن له ،ألن السبب يف فتوحات
املسلمني كان بإتباعهم احلديث الشـريف (حب الوطن من اإليامن) ،ولكون عامة
املسلمني ال يعرفون غري احلق والباطل ،فإن كثري ًا من االنتهازيني كانوا يستغلوهنم

حيث كان أحد املرشدين جيمع حوله ألوف ًا من هؤالء امثال :احلجة السيد كاظم

الرشتي ،فيرتأس احلكم يف العراق وسائر األقطار اإلسالمية ،وكم من مرشد آخر
جاهل ال يعرف حتى قراءة جزء عم مجع ألوف ًا مؤلفه من العوام والعاطلني وع ّلمهم
مهنة التسول حيث جيلبون اليه ما جيمعونه يف الليل والنهار ،وهناك شيخ أمي يغوي

مجاعة منهم ،لذا إين أوىل من هؤالء إلجياد مذهب جديد يؤدي اىل فائدة للدولة
التي أتبعها روسيا فإن القى رواج ًا فعىل األقل أكون قد أضفت عدد ًا غري قليل اىل
الدراويش ،والفقراء ،وغريهم ،ولذا صممت عىل محل عيل حممد الشريازي ريض
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مـبش ًا باسم صاحب الزمان –
أبى عىل االشتغال يف هذا العمل ،وأن أجعل له ّ
أم ٰ
أكون دعوة جديدة.
اإلمام املهدي املنتظر– وعىل كل حال ّ

وخالل السنوات التي قضيتها يف العتبات املقدسة بكربالء((( كنت أقـيض فصل

الصيف يف الشام من جراء شدّ ة احلر يف كربالء والنجف ،كام كنت اتنقل يف كثري
من املدن العثامنية ،وقد وجدت جو ًا جديد ًا مناسب ًا ألغرايض ،أو إحداث البلبلة يف
صفوف املسلمني ،غري أن نفوذ رقبائنا الربيطانيني يف هذه البقاع كان أقوى بكثري

من نفوذنا وكان هؤالء الرقباء يؤيدون اخلالفة العثامنية ،وعدم إحداث أي خلل يف

صفوف الدولة العثامنية ،وحيث إن السياسة الروسية كانت حديثة العهد يف هذه

الربوع ،فإن تنفيذ هذه اخلطة كان من الصعوبة بمكان ،وكان الواجب يقـيض أن
نكون حذرين يف سبيل إنجاح اخلطة التي رسمناها ،وقد تداولت مع السيد عيل
حممد حول املوضوع وقلت له :بأين سأكون مسؤوالً عن نجاح املشـروع مادي ًا،
وأن تكون أنت املروج للدعوة (البابية) ،وتتقمص شخصية صاحب الزمان ،وأن
السيد عيل حممد وإن كان بادئ ذي بدء يكره التورط يف ذلك إال أنه هتيأ متام ًا بعد

أن بذلت جهود ًا مضنية وأمواالً طائلة من أجله ،وتوجه نحو إيران إلظهار دعوته
عن طريق بغداد – البـرصة ،ثم بندر بو شهر.

ويف شهر آذار سنة (1844م) وردتني منه رساله وأنا يف كربالء تفيد بأنه يف

(بوشهر) من مدن إيران الساحلية يطلب مني اللحاق به ،وكان يلقب نفسه يف
البداية بـ(باب العلم ونائب العصـر) ،وكنت أنا من جانبي أدعوه (إمام الـعرص)،

وأول من آمن به :هو الشيخ عيسى اللنكراين رفيقه يف املسكن ،ونديمه يف الشـراب
 .1مكث كيناز دكوركي الذي دخل كربالء باسمه املستعار (الشيخ عيسى اللنكراين) قرابة ست سنوات من
(1839م) ،وغادرها (1844م) ،وذلك بعد وفاة السيد كاظم الرشتي.
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واحلشيشة  -النار كليلة – وحاملا سافر السيد عيل حممد الباب اىل أيران بادرت يف

كربالء اىل بث اإلشاعات بظهور صاحب الزمان – االمام الغائب املنتظر – وأنه
هو هذا السيد عيل حممد الشريازي الذي كان حيـرض جمالس السيد كاظم الرشتي
ويتلقى تعاليمه ،ولكن كان متخفي ًا لكي ال يعرفه أحد وقد صدقه بعض الناس

من العوام ،أما البعض اآلخر ممن كانوا عىل إطالع بتـرصفاته واستعامله الـرشاب
واحلشيشة فكانوا يسخرون مني ،وهيزأون بأقوايل ،وقد علمت أن بعض طالب

العلم من أهايل الشام الذين كانوا حيـرضون دروس السيد كاظم الرشتي هم من

أعوان رقبائنا الربيطانيني ،وقد شعروا بأين من عمالء روسيا القيرصية ،فقاموا
بمحاوالت للحصول عىل التقارير التي أرفعها اىل اجلهات الروسية املختصة
هناك ،وقد كنت أرسل شهري ًا تقرير ًا رسي ًا وبخط يدي وباللغة الروسية وأعنونه
اىل جناب الفاضل الشيخ عيسى اللنكراين ،وكنت أرسله بيد أحد التجار األرمن
الذين كانوا يسكنون بغداد لتسليمه اىل السفري الرويس ،غري أن أحد هذه التقارير

املفصلة – وكنت قد أرسلته بواسطة حممد األذربيجاين(((  -قد وقع بيد هؤالء مما
 .1ومن حسن احلظ قد عثرت عىل رسالة باللغة الفارسية كتبها املرحوم الشيخ عيل شيخ العراقيني املازندراين
احلائري يف شهر شعبان سنة (1322هـ) ،وجعل عنواهنا (حركة باب وهباء جيست) ،وترمجتها( :ما هي
حركة الباب وهباء) ،وما زالت هذه الرسالة من حمتويات مكتبة العالمة املرحوم الشيخ أغا أمحد سبط
الشيخ زين العابدين احلائري ،ومما يستفاد من مقدمتها أن الكاتب قد عثر يف مكتبة العالمة الشيخ عبد
املتوىف سنة (1286هـ) ،واملدفون يف كربالء عىل جمموعة من رسائل خطية تبودلت بني
احلسني الطهراين
ٰ
مجاعات من البابية الذين كانوا قد جلأوا اىل كربالء بعد صلب الباب ،وكانوا يرتاشقون فيام بينهم بالسباب،
واللعنات ،والكالم البذئ.

ومن تلك الرسائل التي عثر عليها :رسالة السيد مال رجب عيل قهمري شقيق خدجية بكم زوجة السيد
عيل حممد الشريازي – الباب – موجهة اىل مريزا حسني عيل نوري امللقب بـ (هباء) ،وحتتوي هذه الرسالة
عىل معلومات خطرية تكشف جوانب مهمة من حركات رقباء الروس والربيطانيني أثناء ظهور هذه الفئة من
اهلمج الرعاع ،وكيف كانوا يزودوهنم باملال والتعليامت ،وبعد أن يوجه رجب جام غضبه عىل الشخص املدعو =
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= مال أمحد باقر كوجك التربيزي (األشجي) ،ويقول عنه إنه طريد السيد العظيم السيد كاظم الرشتي لسوء
سلوكه وأخالقه ،ثم يذكر رجب عيل أن املرة الصاحلة املؤمنة (كام يصفها هو) إذ كان يقيم يف دارها بكربالء،
وكانت تدعى فاطمة بنت سلطان التي كانت يف السابق تقوم بخدمات الشيخ اللنكراين ،والسيد عيل حممد
الشريازي الباب أيام دراستهام يف كربالء قد أخربته قائلة :أن امللعون مال حممد باقر كوجك بعد مغادرة السيد
الباب من كربالء أخذ يرتدد عىل الشيخ عيسى ،ويقوم بخدماته ويف إحدى األمسيات كلف الشيخ عيسى املال
باقر بإيصال رسالة اىل صديق يف بغداد لريسل هذا الصديق بدوره اىل زميله السيد عيل حممد الباب فرسق هذا
امللعون الرسالة وخان األمانة وأعطاها اىل عدو الشيخ عيسى اهلندي من أتباع الفرنك اسمه (مشكني قلم)
بعد أن أغراه هذا الرقيب باملال ووعده خري ًا .وبذلك س ّبب للشيخ عيسى املؤمن بعض األتعاب ،واضطر بعد
أيام أن يسافر اىل بالد القفقاس ،وأخري ًا متكن هذا اخلبيث مال حممد باقر من أن يغري السيدة (ط) ويقصد
بذلك ّقرة العني طاهرة ،ومجع بينها وبني هذا اهلندي اجلاسوس يف دار مريزا هادي النهري ،ثم أخذ مشكني
قلم بعد أن توثقت عالقته مع ّقرة العني ينفق األموال بسخاء عىل من حيرض درسها ويستمع اىل أقواهلا ،وعندما
أخرجوها خمفورة من كربالء اىل بغداد التحق هبا وزود مال حممد باقر باألموال كام أعطاه بعض التعليامت
وجعله رقيب ًا عليها.

ثم يقول مال رجب عيل يف خطابه اىل هباء :اآلن انكشفت يل حقيقة أمرك ،وأيقنت أنك مل تكن من املؤمنني
بالسيد الباب ،بل إنك من طالب الرئاسة والزعامة الدينية والدنيوية فرتيد أن تناهلا ولو كان الثمن إزهاق
أرواح األحباب ،وملا وثق اخلبيث حممد باقر العالقات بينك وبني طاهره كنت قد وضعت وإياها اخلطط
اجلهنمية لتفريق األحباب ،وما تأخريكام عن ركب األحباب الذين سافروا يف املقدمة مع القدوس اىل صحراء
هزار جريب – دشت بدشت – والتحاقك هبام يف النهاية كنت متفق ًا معها عىل وجوب نسخ الرشيعة اإلسالمية
من دون استشارة السيد الباب ،وجناب املال حسني باب الباب ،وكذلك من دون علم القدوس ،وهو الذي
كان حارض ًا يف االجتامع ،وغاية ما يف األمر أن قامت – طاهره – بتنفيذ املؤامرة التي أحكمت خيوطها أنت
وأغريتها لتكون هي املمثلة لتلك األدوار التي يندى منه جبني املؤمنني األحباب ،وجاءت بنتائج وخيمة كانت
خالصتها القضاء عىل حياة (السيد الباب) ،وكنت من وراء احلجاب يف بدشت تلطف األجواء بقراءتك سورة
(الواقعة) ،وقولك لألحباب (إن توبة النساء تقبل ما بعد ارتدادهن بزعمك) ،وربطت بني قلبي القدوس
وطاهره بغية التخفيف من حدة التوتر الذي حصل يف تلك األثناء ،وتفرق من جراء أعامل طاهرة معظم
أحباب الباب ،ومل حيرضوا خالفا ملا تقرر عليهم يف االجتامع (بدشت) القيام بإنقاذ حياة السيد الباب بالتوسط
لدى رجال حممد شاه القاجار بأن بعفو عنه ،ويوعز بإطالق رساحه من حمبسه يف ماكو ،وعندما أفتى جناب
مال حسني باب الباب بوجوب اجراء احلد عىل اخلارجني عن اآلداب والراغبني بنسخ الرشيعة اإلسالمية من
أمثالكم قمت بتمثيل املهزلة الثالثة عندما أمرت طاهرة أن تركب مع القدوس يف هودج واحد كعروسني ،ثم
دخوهلام أنت وأخوك حييى والقدوس اىل احلامم عراة جعلت اجلامهري التي مل تتعود عىل مثل هذه املهازل قبل=
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اضطرين اىل الفرار من كربالء اىل روسيا عن طريق تربيز باسم الشـرطي عيل حممد،

وكانت احلكومة الروسية آنذاك قد عزلت أعوان املدعو (أكراف سيمبويج)،
وسحبته من السفارة الروسية ،ونقلت (املسرت كراف) مدة عوض ًا عنه فذهبت اىل
وزارة اخلارجية وأبلغتهم بتفاصيل العمليات التي قمت هبا ،وأخربهتم بالواجب

= اآلن أن يثوروا عىل رشيعة الباب ويقوموا برجم وقتل األحباب يف وقت كنا مجيع ًا نسعى لإلكثار من األحباب
لنستطيع القيام باهلجوم عىل قلعة طربس خلالص الباب ،ولكن ما العمل وقد سببت أنت عن قصد تفريق
وتقليل عدد األحباب ،وأخري ًا مهدت العمل لصلب الباب ،كل هذا لقاء منحك طاهرة نفسها وتقليبها إياك بـ
(هباء) ثمن ًا لدفاعك عنها ،وكام أخربين يف طريق فرارنا اىل كربالء الصديق احلميم املؤمن (اغا جان كج كاله)
كنت أنت وطاهرة يف طهران جمتمعني بذلك اهلندي الغريب األطوار بعيد ًا عن املذبحة التي وقعت لألحباب
يف قلعة طربس ،حتى أنك مل تسع يف خالص صديقتك طاهرة ،ومل حترك ساكن ًا أثناء حمنتها ومقتلها ،وكيف إنك
خالل كل هذه الفرتة كنت تقيض معها وطر ًا يف طهران؟ ومل تشرتكا يف مساعدة األحباب وانتشاهلم من املحن
التي قاسوها عىل أيدي رجال الشاه الظامل ،وتوقع بني األحباب حتى بلغني أنك يف يوم واحد علمت بعض
شقاوات بغداد لقتل مخسني شخص ًا يف سوق (اهلرج) فها أين أنذرك بلزوم الكف عن أعاملك واتصاالتك
بذلك (اهلندي) ،وقد عرفت وأنا يف كربالء قبل أيام أوامر خليفة الباب وتعيد اىل األحباب شملهم وتنبذ
األفكار الشيطانية التي تدور يف راسك وفك من أرسك الصديق املؤمن السيد حممد األصفهاين لكي يوصل
الينا األمانة ،ونحن يف حاجة ماسة اليها ...الخ ،والطريف ما يف هذه املجموعة التي وضعها العالمة املغفور له
الشيخ عيل شيخ العراقني املازندراين احلائري كتب يف هامش هذه الرسالة العبارة اآلتية:
((قيرص يزرع وفكتوريا حتصد الثمر)).

وأخري ًا يبدو أن مريزا حسني عيل هباء قد فار الغضب يف نفسه ،فانتقام ًا من تلك الرسالة قام بسفك دماء
البابيني لتثبيت كيانه ،لتكون تعبري ًا عن النشوة التالية :حيث أرسل نصري البغدادي الذي كان يعرف يف ذلك
الوقت بـ (احلاج عبا) وهو من لصوص وشقاوات بغداد املشهورين ،وكان عبد ًا مطيع ًا لعبد البهاء (عباس
أفندي) ،ويقال :أن عبد البهاء الذي كان آنذاك يف السن اخلامسة عرشة من عمره يبلغ (نصري ًا) ،وهو ابن
األربعني سنة ،ويقول البهائيون إنه كان عشيقا لعبد البهاء ،وكان يعترب جالد ًا عند البهائيني فقد طلبه عبد البهاء
من بريوت ألجل أن ينفذ أمره بقتل األشخاص املذكورين ،وكام يقول البهائيون أنفسهم :أن نصري البغدادي
قتل عدّ ة أشخاص كرامة لوجه هباء وعبد البهاء ،وكان من مجلتهم مال رجب عيل قهمريي أخو زوجة الباب
حيث قتله يف كربالء حسبام يرويه الربوفسور(يراون) يف كتابه تاريخ البابيني ص  220تلخيص عن كتاب باب
وهباء بشناسيد ملؤلفه احلاج فتح اهلل مفتون.
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الذي يقـيض اآلن بتعييني وزير ًا مفوض ًا يف إيران ،ومل أكن أطمع بتعييني كسفري،
وكنت قانع ًا بأن أعني نائب ًا ثاني ًا أم مرتمج ًا ،ولكن اإلمرباطور أصدر أمر ًا باستدعاء

املسرت كراف ونقلني اىل حمله سفري ًا لدى (البالط اإليــراين) فذهبت اىل إيران،

وكانت بعض املدن اإليرانية تشكو األوبئة التي أودت بحياة بعض األشخاص
الذين أعرفهم ،وبعد وصويل ببضعة أيام قمت بزيارة الشاه ،وبعد أن خفت وطأة
األوبئة سافرت اىل طهران ،وعاد بعض اصدقائي القدماء للرتدد عيل ،وقد كلفت

أحد الروس للقيام ببعض اإلصالحات والرتميامت يف دار السفارة مما أظهرها يف
حلة قشيبة ،وقد فكرت بإقامة جملس التعزية يف دار السفارة ،وخشيت من غضب

السلطات الروسية ،فكلفت أحد املعارف إلقامة ذلك املجلس وملدة عرشة أيام يف

حمل آخر.

أما عن السيد عيل حممد – الباب – فقد علمت بأنه قىض بضعة أشهر يف

(بوشهر) غري أنه مل جيرأ عىل إظهار دعوته مما حدا به اىل التوجه اىل شرياز ،وخالل
مدة السفر بادر بنـرش دعوته بكل حيطة وحذر حتى تسنى له عند وصوله أن جيمع

ألقى القبض عليه ،وبحضور بعض
بعض اإلخوان حوله إال أن املسؤول يف شرياز ٰ
العلامء قام بالتحقيق معه فكانت إجابته غري واضحة مما محل بعض احلارضين

وبعض أعوانه عىل تسفيهه ،وأدى ذلك اىل رضبه وحبسه بضعة أشهر ،ثم نقل
بعدها من شرياز اىل أصفهان ،وال شك يف أنه كان يلعنني عىل ما جرى عليه يف هذه
القضية وحاملا اطلعت عىل هذه الوضعية بادرت بتوجيه رسالة اىل حاكم أصفهان
أوصيه فيها به خري ًا ،وأبلغته بأن السيد من أصدقائي ،وهو صاحب كرامات وجيب

العناية به ومن سوء احلظ أن احلاكم منوجهر خان قد تويف ،فألقي القبض عليه

وأرسل اىل طهران ،فقمت أنا وبعض زمالئي خللق البلبلة وبث اإلشاعات حول
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اعتقاله مما محل السلطات عىل تسفريه اىل قزوين ،ومن ثم اىل (بامكو) ،ومن جراء

قرار التسفري قام بعض علامء مازندران ،وكاشان ،وتربيز ،وفارس ،وجهات أخرى

بإثارة القالقل ،ومل يكن باستطاعتي بصفتي وزير ًا مفوض ًا القيام بأكثر مما قمت به
خاصة وقد كان الوزير املفوض لربيطانيا يراقب تـرصفايت بدقة تامة ،وكنت عىل

يقني من أن السلطات اإليرانية إذا ابقته يف طهران وقامت باستجوابه فإنه بال شك

سيفضحني ويفـيش مجيع أرسار اخلطة ،لذا فكرت يف القضاء عليه بعد خروجه من

طهران وخلق االضطراب حول ذلك ،وعليه فقد تـرشفت بزيارة الشاه وأخربته
بأن ادعاء (الباب) املوجود يف تربيز بأنه صاحب الزمان صحيح فقال :بأنه طلب
التحقيق اىل ويل العهد (نارص الدين شاه) أن جيري التحقيق معه بحضور بعض
العلامء وبعد أن عجز عن إثبات ادعاءاته تاب اىل اهلل ،وقد ال حظت بأن أتعاب

السنني قد ذهبت أدراج الرياح ،فأبلغت الشاه بأنه جيب عىل املزورين والكذابني

أن يالقوا جزاء أعامهلم ،فاصدر ويل العهد أمره بإعدام (الباب) وصادف أن طلقة
قد اخرتقت حبل املشنقة فسقط عىل األرض وأخذ يستغيث ويستشفع وال شك يف

أنه أخذ يلعن الشيخ عيسى اللنكراين الذي أدخل هذه الفكرة يف رأسه ،ومحل اىل
اإلعدام ثانية وأطلق عليه الرصاص حتى املوت(((.

 .1آمن بالباب ثامنية عرش شخص ًا ومعظمهم من تالمذة السيد كاظم الرشتي ،وهم كل من:

االول :اآلخوند املال حسني برشويه الذي لقبه بـ (باب الباب) ،وقتل يف سنة (1265هـ) يف قلعة طربس،
الثاين :مال حممد حسن ،الثالث :احلاج مال حممد عيل البارفروش الذي لقبه بالقدوس ،وقتل يف ذي القعدة
سنة (1264هـ) يف قلعة طربس ،الرابع :اآلخوند مال عيل البسطامي امللقب باملحبوس املقتول يف استانبول
سنة (1263هـ) ،اخلامس :مريزا مال باقر التربيزي ،السادس :السيدة زرين تاج ّقرة العني الربغانية التي
لقبها الباب بـ(الطاهرة) املقتولة يف كرج سنة (1268هـ) ،السابع :السيد حسني اليزدي كاتب وحي الباب،
الثامن :الشيخ حممد ابالل ،التاسع :مريزا حممد اليزدي الروضة خان ،العارش :سعيد اهلندي ،احلادي عرش:
املال حممد اخلوئي ،الثاين عرش :املال يوسف األردبييل ،الثالث عرش :مال خدا بخش النهري القوجاين= ،
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وقد وصلني خرب إعدام الباب يف طهران ،فطلبت اىل بعض أعواين خلق الفوىض

والبلبلة ،وقام بعض املتدينني املتزمتني بإطالق النار عىل نارص الدين شاه مما أدى
اىل اعتقال عدد كبري من الناس بام فيهم بعض األعوان ،فسعيت جاهد ًا باالستعانة

مع أعضاء السفارة إلعطاء الشهادة بأن هؤالء مل ينتسبوا اىل البابية ،ومتكنا من

إنقاذهم من املوت ،وقررت تسفريهم اىل بغداد بعد أن زودهتم بمبالغ طائلة

عسى أن أقوم بعمل جديد ،وكان من مجلتهم مريزا عيل حسني الذي لقبه فيام بعد
بـ(هباء اهلل) ،وجعلته رئيس ًا ومؤسس ًا ملذهب البهائية ،وكان هذا شيخ ًا أمين ًا أ ّمي ًا مما
اضطرين اىل إرسال بعض املثقفني بصحبته ،وحتى هؤالء كانوا عاجزين عن إنجاز
املهمة التي أوكلتها اليهم ،كام أنني مل أمتكن من التدخل يف األمر شخصي ًا ومل يكن

بإمكاين أن أنفض يدي من عمل حتملت املشاق من أجله حتى أنجزته باإلضافة اىل
املبالغ الطائلة التي كنت قد رصفتها هلذا الغرض ،كام كنت أدفع اىل املريزا حسني

عيل ورفاقه من رقبائنا رواتب شهرية ،وقد أرسلت مجيع األشخاص الذين كانت

هلم عالقة باملريزا حسني عيل اىل بغداد سواء من أفراد عائلته أو املتعلقني به حيث
خصصت مبلغ ثالثة آالف تومان شهري ًا هلم ،وهذا املبلغ اجلسيم قد ساعد هؤالء
كثري ًا عىل تشكيل تنظيامت هلم ،كام وهيأوا حلسني عيل –هباء اهلل– كاتب ًا للوحي،
= الرابع عرش :مريزا حممد عيل القزويني ،اخلامس عرش :مال حسني السجستاين ،السادس عرش :مريزا هادي
النهري ،السابع عرش :مال جليل الرومي ،الثامن عرش :مال حممد باقر كوجك التربيزي (األمي – ال حيسن
القراءة والكتابة) ،والسيد عيل حممد الباب يكمل العدد التاسع عرش :الذي اختذه البهائيون مرتكز ًا اساس ًا
لعقيدهتم ،فبموجبه قسم البهائية عدد أشهر السنة بـ تسعة عرش شهر ًا ،وعدد أيام الشهر تسعة عرش يوم ًا،

واقتبس الباب فكرة رقم تسعة عرش من سلفه الذي ادعى املهدوية وزعم عن نفسه صاحب االمر – القائم
املوعود – (حممود املسجواين) الذي ظهر يف قرية نخجوان قرب تربيز يف منتصف القرن الثاين اهلجري ،ووضع
أحكام مذهبه يف تسعة عرش باب ًا حيتوي عىل تسعة عرش حك ًام من أحكام مذهبه ،وهكذا مال اىل تقديس رقم
تسعة عرش ،تلخيص عن كتاب فلسفة نيكو فارس ملؤلفة احلاج حممد حسني الربوجردي.
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وبضعة كتب ،واستطاعوا أن يصدروا يف بغداد بعض الكتب ،حيث إين أرسلت
هلم كل ما تبقى من خم َّلفات (الباب) بعد إجراء التعديالت والتحويرات فيها
ليقوموا باستنساخها ،وقمت بتحضري بعض األلــواح واملخطوطات التي كان
عمل السفارة الروسية يف طهران قد
هؤالء اجلهالء قد خدعوا هبا ،وكان قسم من ّ
هيأهتم من قبل لتحضري هذه املخطوطات وتنظيم أعامل (البهائية) التي استخلفت

(الباب) ،وقد ضحك عليها كل من اطلع عليها من املثقفني ،ولكن متكنت من مجع
بعض األفراد وتزويدهم بمقدار من األموال ووجهتهم اىل بغداد ،ومل أمتكن من
هتيئة العدد الكايف إلرساهلم اىل بغداد ،والعتبات املقدسة كربالء والنجف ،وذلك
بسبب الرقابة الشديدة من السفارة الربيطانية عىل أعاملنا ،فبعثت كل من كان غري

معروف ،ومل يكن من الوطنيني كنت أزوده بمبلغ من املال وأرسله اىل املريزا حسني

عيل (هباء اهلل) بحجة زيارة كربالء ،فتجمع حوله نفر غري قليل من الرعاع ،وخالل
ذلك قررت احلكومة العثامنية إرسال هؤالء بعد أن ظهر لدهيا فساد عقيدهتم اىل
استانبول ،ومن هناك أرسلتهم اىل وطنهم ،وقد قامت احلكومة الروسية بمد يد

العون اليهم ،وإنشاء مساكن هلم.

وكانت أهم التعليامت ترسل اىل هؤالء بواسطة وزارة اخلارجية ،وكانت

طريقتها يف العمل هي إغراء وإغواء بعض األشخاص األم ّيني وإكثار عددهم،

ونـرش محايتنا هلم ،ورصف املبالغ الطائلة النتشار هذه الديانة اجلديدة وهي البهائية

كام كنا نفهم بعض الشباب اليتامى ،وأبناء السبيل من الذين كان آباؤهم من البابية
أن ال يتنصلوا مما كان عليه آباؤهم ،وهبذه الطريقة كنا نقنعهم حتى ينضموا اليهم

عن طريق القوة والوعيد والتهديد ،ويف هذه األثناء حدث خالف بني املريزا
حسني عيل وأخيه بسبب الزعامة والرياسة ،ومل يقبل املريزا حييى اخلضوع ألخيه
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ألن الباب قبيل شنقه أوىص له بأن يستخلف ،ولكن ظهر أن الرقباء الربيطانيني

كانوا هم السبب يف إجياد هذا اخلالف مما اضطر مريزا حييى عىل اإلنفصال عن
أخيه والسفر اىل جزيرة (قربص) ،وهناك تزوج ولقب نفسه بـ(صبح أزل) ،وكان

رقباؤنا الربيطانيون يمنحونه بعض املخصصات بالرغم من اعتقادهم بعدم لياقته،
وكان هذا يبذل كل املخصصات عىل اللهو واملجون.

أما املريزا حسني عيل الذي لقب بـ(هباء اهلل) فقد قرر التوجه اىل إيران مع

أصحابه ،وقد وصلوا اىل (عكا) من مدن فلسطني املشهورة فبادرنا من جهتنا
بتدريس ابنه املدعو (عباس أفندي) ،وقد كان أشد ذكاء ًا من أبيه ،ويتلقى الدروس
بشوق واهتامم ،ويكثر من املطالعة بصورة ملحوظة ،وكان رقباؤنا الربيطانيون
يسعون اىل نـرش الكثري من التعليامت التي كنا نصدرها للدعاية التي كانوا يضفوهنا

عىل املريزا حيي امللقب بـ (صبح أزل) مما اضطرنا اىل تبديل اسم البابية بـ(البهائية)،
وقد قام رويد ًا رويد ًا ببث عقائده وساعده عىل ذلك قسم من مؤيدي رقبائنا الذين
قاموا بنـرش أحاديثه وأقواله ،وأوشكت أتعابنا وأعاملنا خالل السنوات املاضية أن
تذهب سدى ،وأن نـخرس املبالغ الطائلة التي رصفناها يف سبيل ايصال القضية اىل
مرحلتها النهائية ،وحاملا نشبت اخلالفات بني املريزا حييى وأخيه حسني عيل عزل
املريزا حييى بالرغم من أن املريزا حسني عيل كان أم ّي ًا مل يتمكن من قراءة التعليامت
التي كنا هني ُئها له عىل الوجه الصحيح ،فتخبط ختبط عشواء ،ومع ذلك فإن العوام
مل يكونوا ليفهموا ما كان مكتوب ًا فيها وال يميزون بني احلق والباطل ،وكنا نساعد

كل من كان يعتنق البهائية يف طهران والعراق ،وكان الشيوخ من خرية من نعتمد
عليهم يف معاونتنا حيث كنا نستدعى كل من خيالفهم ونساعده ،وقد كانوا يعتربون
الكثري من خمالفيهم كفار ًا ،وهؤالء مل يكن هلم من يعينهم ،فكنا ننتهز الفرص ملد
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يد العون اليهم ،وندخلهم يف زمرتنا وكنا نحرض الشيوخ عىل كل من كنا نرغب

يف إدخاله اىل حوزتنا حتى يعتربوهنم من البهائية الكفار ورسعان ما أوفدنا أحد
اتباعنا ليحميهم من االنضامم الينا ،وكانت هذه الطريقة من السهولة بمكان ،وكان
أغلب الناس يعتنق البهائية خوف ًا من ظلم الشيوخ وجورهم ،وإذا ما فكروا يف

العودة اىل عقيدهتم وتقرهبم بان انتامءهم هلذه الزمرة كان هبتان ًا ،وأهنم ليسوا من
البهائية ،فإن الشيوخ مل يكونوا ليقبلوا عذرهم هذا.

لذلك كان بوسعنا إهتام أي من هؤالء الشيوخ أمام السلطة واجلمهور ،واىل
هنا انتهت مهمتي وقدمت تقرير ًا بإنجازايت هذه اىل وزارة دولتنا ،وقد متكنت من

غرس بذور اختالفات جديدة يف الدين اإلسالمي يف القطرين  -العراق وإيران –
اللذين نبلغ بواسطتهام هدفنا األصيل وهو استعامر اهلند واحتالهلا((()).

ومن الطريف أن نذكر هبذه املناسبة قبل نـرش هذه املذكرات من قبل وزارة

اخلارجية الروسية للجمهوريات السوفياتية االشرتاكية :أنه قد ظهر يف كربالء

رجال أفذاذ استطاعوا بثاقب فكرهم واتصاهلم بشخصيات كانت لدهيم كنوز
دفينة من الكتب القديمة واألسانيد الرسمية وغريها مما يوجب االطمئنان اىل

أقواهلم أمثال :العاملني الفاضلني :الشيخ عيل شيخ العراقني املازندراين احلائري،
والسيد حسني القزويني احلائري ،وأثبتا يف كتابيهام اللذين مل يظهرا للنور بعد
احلقيقة الساطعة حيث قاال :البابية والبهائية خلقها االستعامر الغريب ،واحتضنتهام

وغذهتام اليهودية العاملية.

 .1ينظر :اليزدي ،عبد اهلل مفتون ،باب وهباء بشناسيد :ص15-12؛ اخلاليص ارسار بيدايش شيخية وبابية
وهبائية وكذارش كينياز دل كوركي سفري روس درايران ،تعريب حممد حسني السعيد (آل طعمة).
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فأول الذين وضع رسالته املسامة حركة باب وهباء جيست يف سنة (1322هـ)،

وجاء تعليقه يف ذيل رسالة شقيق زوجة الباب الذي أرسله من كربالء اىل مريزا

حسني عيل (هباء) قوله املأثور :حان الذي جعل ما زرعه قيرص روسيا جنت ثامره
فكتوريا – كام مر ذكره.

والثاين الذي فرغ من وضع كتابه سنة (1341هـــ) ،وكشف فيه النقاب عن

األعامل املريبة التي قام الرقيب مشكني قلم منشى أمري السند مري نصري خان الذي
أوفده اىل كربالء يف شهر ربيع األول سنة (1260هـ) لتقديم التعازي بوفاة العالمة

كاظم الرشتي اىل صهر أمري السند – زوج ابنته – والوكيل العام للسيد كاظم
الرشتي فضيلة السيد مهدي بن السيد حممد الطباطبائي املشهور بالنهري– نسبة

لقيامه بحفر هنر الرشدية ،وهو اجلد األعىل للسادة املعروفني بآل السندي يف كربالء
اليوم – وكيف أن السيد النهري أكرم وفادته ،وأنزله ضيف ًا يف داره التي كانت يف
سوق اهلرج –التي أرضيتها اآلن ضمن الساحة املعروفة بساحة عىل األكرب.

وأخري ًا انتهى به املطاف اىل إغواء أكرب أنجاله املدعو مريزا هادي النهري وتابع

بقرة العني ،وأنفق عليها وعىل أتباعها من
املرأة املسامة أم سلمة القزوينية املعروفة ّ

أمثال :املال باقر كوجك التربيزي ،واملال إبراهيم املحاليت ،وسلطان ابن خلف بن
الشيخ حسن سلطان اخلفاجي -تلميذ السيد كاظم الرشتي– أمواالً طائلة بسخاء
وآواها ومجاعتها زهاء تسعة أشهر من دون علم والده السيد مهدي النهري ،ثم

رافق ّقرة العني ومجاعتها اىل إيران ،وأنخرط يف سلك البابية – هذه املأساة التي
أدت اىل إثارة احلفيظة يف نفس والده عىل ولده ،فلم يطق صرب ًا حتى قتله بنفسه،
وجتد تفاصيل هذه املاساة يف الفصول القادمة.
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ثم يقول واضع الرسالة :يبدو يل أن انحراف هباء عن خط سريه الوثيق الذي
كان يربطه بالسفري الرويس يف طهران ،وهو الذي أنقذ حياته من اجلن كان متأتي ًا
قلبي ّقرة العني وبينه ،خالل فرتة انزوائهام
من الروابط الوثيقة التي رابطت بني ّ
منفردين عن أتباع البابيني يف طهران ملدة سنتني ،وعدم اشرتاكهام يف أي نشاط مع
أصحاب الباب الذي شنق يف سنة (1266هـــ) يف قلعة باكوا كانت بتوجيه من
مشكني قلم عن طريق ّقرة العني التي كانت تربطه وإياها روابط قديمة يف كربالء،
ومما يؤيد ذلك ما يقول هباء – مريزا حسن عيل نوري -بعد مقتل ّقرة العني التي
قتلت يف سنة (1268هـ) ونفيه اىل بغداد كان جيتمع يف كربالء خلسة بمشكني
قلم ،وكانت حصيلة هذا االجتامع أن اختىل هبا زهاء سنتني يف السلامنية قضاها
يف خدمة الدرويش مال عبد الرمحن الشافعي ،وهناك عكف عىل دراسة تعاليم
القرامطة اتباع حسن صباح ،ووضع خطته اجلهنمية للرتبص بإظهار دعوته املريبة
يف آخر يوم نفيه من بغداد اىل منفاه األخري يف (عكا) ،وهناك تم اإليصال املبارش بني
هباء ومعلمه الرقيب مشكني قلم.
كام وأن األستاذ نيكو الذي جتول يف األوساط البهائية زهاء ثامنية عرش عام ًا ،ثم

وضع كتابه املسمى (فلسفه نيكو) بالفارسية يف الرد عىل البابية والبهائية كان قبل
طبع كتابه سنة (1305هـ) ،قد أرسله بأمر من وزارة املعارف اإليرانية اىل العالمة
السيد حسني القزويني احلائري ليقرضه ،وأرفق املسودات برسالة مطولة يستفـرس
ويتوضح العالمة القزويني عن بعض املواضيع التي استـعىص عليه فهمها ،فأجابه
مع التقريض الذي حلل به كتاب (فلسفة نيكو) املثبت نصها يف آخر الكتاب ،فرتاه
يشري يف اجلزء الثاين من كتابه يف الصفحة احلادية عرشة قوله :إن االستخبارات
الروسية والربيطانية كانتا وراء حركة البابية والبهائية.
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عىل أن األستاذ عبد احلسني أوراه اآلخــر طالس وجالس زمــرة البهائيني
وألف كتاب تاريخ البهائية املشهور باسم الكواكب الدرية الذي يرمز ويشيد به
البهائيون ،وأخري ًا ارتدّ وقلب عليهم ظهر املجن بعد أن قضـى ثامنية عرش عام ًا مع
البهائيني ،ثم وضع كتابه كشف احليل يف جملدين ،واستهلهام بقوله املأثور( :أفيقوا
أفيقوا ياغواة فإنام ديانتكم مكر من الزعامء أرادوا هبا مجع احلطيم فأدركوا وبادوا
وبادت شلة اللئام) ثم أشار برصاحته املعهودة يف كتابه احليل قائالً( :إن السفارة
الروسية القيرصية يف طهران أنقذت حياة هباء مرار ًا من السجن ثم ألقى بنفسه
يف أحضان الربيطانيني ،وحالف اليهود منذ نشأهتا األوىل) ثم يقول يف حمل آخر
من كتابه(:معظم رؤساء املحافل البهائية يديرها اليهود) ثم يضيف يف كتابه كشف
احليل أيض ًا بقوله نق ً
ال عن خمطوطات أيب الوفاء اآللولسـي( :إن الربيطانيني أنعموا
عىل عبد البهاء عباس أفندي ابن هباء اهلل بلقب سري وأعطوه مبالغ باهضه من خزينة
االستخبارات الربيطانية ليقوم بأعامل التجسس إبان احلرب العاملية األوىل)(((.
فمرحى برب االغنام مريزا حسني عيل نوري عفوا  -هباء اهلل  -الذي عاش
زهاء ثامنني عام ًا وهو مصاب برعشة يده اليمنى ويشكو من مرض فتق الريح،
ترى كيف آمنت تلك العقول السقيمة هبذا املخلوق العجيب وكيف اعتربته رب ًا

هلا ،أليس ذلك هو الضالل املبني.

***

[ ]1أوراه ،عبد احلسني ،كشف احليل :مج :1ص .148 -92 –57 -1
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مأساة حممد نـجيب باشا يف كربالء
املشهورة بواقعة (غدير دم)
مل تشتهر مدينة يف تاريخ العتبات املقدسة مثلام اشتهرت كربالء بكثرة تعرضها
للنكبات بعد القضية التي مثلت فوق أرضها بني قوى اخلري كله وقوى الـرش كله
تلك هي واقعة الطفوف ،وأدت نتائجها اىل تصدع وحدة املسلمني.
أجل هذه أرض كربالء كتب هلا القدر أن تشهد بعد تلك الواقعة وقائع أخرى
أدمت القلوب ،وأفزعت النفوس استفضاع ًا ملا ارتكب فيها من املآيس .وقد دون
املؤرخون تفاصيل تلك الوقائع فاشتهرت من بينها واقعة حممد نجيب النريون
العثامين اجلديد ،والتي أرخت باسم غدير دم عثرنا عىل ملحمة شعرية نظمها أحد
األدباء الكربالئيني الذي عاش تلك األحداث التي جرت يف واقعة غدير دم ،فنظم
قصيدته املخطوطة بالفارسية عىل وزن بحر الرجز ،وهو املريزا زكي حسني اهلندي،
وقد فرغ من نظمها يف احلادي والعرشين من حمرم احلرام سنة (1259هـ).
وهناك رسالة أخــرى خمطوطة كتبها أحد جهابذة العلم من رجــال الدين
األفاضل وهو العالمة املغفور له الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء،
وهو ممن شاهد مأساة غدير دم ّ
وجل أحداثها يف كتابه املخطوط املوسوم بالعبقات
العنربية يف الطبقات اجلعفرية(((.
 .1نقلها العالمة السيد حممد صادق آل بحر العلوم يف كتابه سالسل الذهب (املخطوط) ج :1ص ،199وقد
نسخها عن النسخة االصلية املوجودة يف مكتبة اإلمام عيل كاشف الغطاء حتت رقم( 829خمطوطات)،
ونحن نسخناها عن نسخة العالمة آل بحر العلوم.
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والذي هيمنا قبل كل يشء هو أن نتحرى األسباب التي أدت اىل هذه احلملة

القاسية التي شنها الطاغية حممد نجيب عىل هذه املدينة املقدسة التي مل متض عىل

حمنتها التي قاستها يف واقعة املري آخور إال بضعة أعوام ،فأنزل نجيب رضبته القاضية
فأصابتها املحن واخلراب.

طاملا وجه الدكتور عىل الوردي االهتامات تلو االهتامات عىل اجلامهري الكربالئية

الثائرة يف وجه الطاغية الوايل حممد نجيب النريون العثامين اجلديد .البد والواجب

حيتم علينا أن نقـيض مع الباحث االجتامعي بعض الوقت ،ونقف أمام حمكمة

التاريخ قبل عرض تفاصيل هذه الواقعة التي يروهيا شهود عيان واكبوا أحداثها.

ظهر أخري ًا كتاب (ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث) اجلزء الثاين
للدكتور عيل الوردي تطرق فيه اىل ذكر هذه الواقعة ،وكثري ًا ما جتنب املوضوعية يف

آرائه بدالً من أن يكون باحث ًا اجتامعيا يف ظروف الواقعة ودوافعها ،فتورط وأورد
الكثري من األحكام االجتهادية اخلاطئة من تلقاء نفسه ،مما ال يقره عليها أي دليل

تارخيي صحيح ،ولعل التعنت حسب قاعدة (خالف تعرف) دفع به احلامس اىل كيل
االهتامات والكلامت البذيئة التي استعملها يف بحثه ،وهي ال تليق بمقامه كباحث

اجتامعي أن يقف هذا املوقف السلبي الذي تشم منه رائحة التطرف األكيد وخي َّيل
يل أن عقيدته  -الربكمتية – الظاهرة يف ثنايا كتاباته هي التي دفعته اىل التطاول
عىل اجلامهري العربية املسلمة الكربالئية بأقوال ال تستند اىل حقائق تارخيية يعول
عليها الباحث املتتبع ألن القذف غري املستند اىل براهني تارخيية قد ال يستسيغه النقد
التارخيي املوضوعي البناء سيام هبذا املستوى الذي ال يليق األخذ به بمثل ذلك
األسلوب الوضيعي الذي أتى به الدكتور الوردي ،ونحن نرتفع عن ذكر تلك
املقوالت وترديد الكلامت التي تتقزز منها النفوس لدى سامعها.
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هكذا غفل املؤلف واستساغ لنفسه ،أن هياجم اجلامهري العربية املسلمة من أبناء
هذه املدينة املقدسة ،التي هدّ ت كرامتها ،وثارت السرتداد حقها يف وجه غطرسة
الطاغية – حممد نجيب – الوايل العثامين الذي أمجع املؤرخون عىل تثبيت بغضه
للعرب ،وتعصبه الطائفي الذميم ،وفرضه الرضائب الباهضة عىل أهايل كربالء من
أجل رفاهه الشخيص ،واالنكى من كل هذا مهادنته للعنارص الشعوبية الريمازية
من فلول بقايا األرناؤوط واألعاجم املستحدثني البدع واملذاهب ،وبعض أعراب
الكبيسات وعقيل العراق هؤالء الذين سبق ألسالفه من الوالة العثامنيني من أمثال:
داود باشا ،وعيل رضا باشا أسكنهم كربالء بالقوة ليكونوا عيون ًا عىل الكربالئيني،
فالواقع أن كل ما ساقه الدكتور عيل الوردي جزاف ًا كان من صنع ادعاءات اخلصوم
الباطلة.
وخييل الينا كام هو الظاهر :أن األستاذ املتمرس بجامعة بغداد مع األسف
الشديد قد تأثر اىل حد بعيد بمزاعم املسترشقني ،وما أكثر ما يزعمون من دون دراية
تارخيية ،ومن غري متحيص ،وتدقيق يف أخبارهم – السامعية الشفاهية – من أفواه
اخلصوم فقط فيوجهون مثل تلك االهتامات ،ولكننا كعرب ،ومسلمني حريون أن

نقابل أخبارهم هذه بالكثري من الشك واالرتياب ،ويل من اإلنصاف بالقياس ملقام
باحثنا االجتامعي – الدكتور الوردي – أن يعتمد يف تدوين وقائع تارخينا القريب

عىل مصادر أجنبية عنا ألهنا مغرضة وممعنة يف الغرض كأكثر كتب املستشـرقني،
فاألجدر كان عىل الباحث يف علم االجتامع استقصاء األسباب التي أدت اىل فشل

الثورة اجلامهريية التي قام هبا املجتمع العريب املسلم الكربالئي ،وكيفية تواطؤ

تلك العنارص االنتهازية الوصولية الدخيلة عىل املدينة وأهاليها ،ومساندة اخلصم
هلا بأسنة حراهبا لتقف يف وجه الثوار من الداخل وإضعافهم جبهات القتل،
ومهدوا السبل أمام اجليش الغازي ،وبالتايل كان لزام ًا عىل الدكتور الوردي أن
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يدرس ظرف ال ّثوار وهم قلة بالنسبة لقوة وسطوة اإلمرباطورية العثامنية ،وهم

عزل حياربون ويكافحون التعسف العثامين بسالح اإليامن والعقيدة ،وهبذا السالح
رفضوا بإباء رشوط املهادنة حللفاء السلطة يف الداخل بتسليم عوائلهم اىل القائد

العثامين كرهائن ريثام تطبق بنود الصلح بني الطرفني املتخاصمني ،وعند ذاك شعر
ال ّثوار باإلهانة املقصودة ،واستامتوا يف الدفاع عن كرامتهم ،ورشف مدينتهم بعد
أن أبعدوا عنهم من اجلهة الثانية التي كانت مفتوحة هلم اىل خارج القصبة يف ضيافة
العشائر العربية أولئك األقوام الذين يرتبطون وإياهم بصالت القربى واملصاهرة

لئال هتان أعراضهم أمام بربرية اجليش العثامين ،ولكي ال يكونوا فريسة ألساطري
الكتاب من أمثال :الوردي وغريه من اخلصوم كام أثبته الباحث االجتامعي بقوله
يف ص121من كتابه( :أبيحت البلدة اربع ساعات ،وبدأ اجليش الفاتح يفعلون ما
يشاؤون بلذة عارمة كام هو شأن اجليوش الغازية وقتئذ).

وصفوة القول :استطيع أن أؤكد للباحث االجتامعي الغافل أو املتغافل عن

احلقيقة بموجب الوثائق واملستندات التي ال تقبل الشك والذي سيعرفه القارئ

الكريم بشـيء من التفصيل بعد قليل ،من خالل فصول كتابنا هذا عن ثوار كربالء

يف واقعة غدير دم – مذبحة كربالء – التي أوقعها حممد نجيب كانوا عىل علم مسبق
بتفوق خصمهم عدد ًا وعدّ ة فآلوا عىل أنفسهم أن يدافعوا عن كرامتهم ،ورشف،
وقدسية مدينتهم التي يربض يف عرينها سيد شهداء االيامن يف االسالم احلسني

بن عيل  أمانة يف اعناقهم بعد أن خرب العدو الذي مل يراع حرمة املقدسات
اإلسالمية فرضب قباب الروضة احلسينية بقنابلها ،وعند ذاك وقفوا وقفة رجل
واحد ودافعوا دفاع املستميت لوال مؤامرات العنارص املشبوهة من الداخل لكي

يكبحوا مجاع العدو املتغطرس وحماربة الطيش ،وظلم القائد العثامين ،وقد وضعوا
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نصب أعينهم سياسة التشـريد ،والتجويع ،والسجون ،وعندما دنس باشا بغداد
بأقدامه كربالء اجلرحية ،ووضع السيف بال هوادة يف رقاب مجاهريها بادر بسلب

احلكم الذايت التي كانت تتمتع به كربالء ،وألجل ذلك ضحت اجلامهري العربية
الكربالئية بكل غال ونفيس يف سبيل استقالهلم ،وأدوا رسالتهم املقدسة جتاه

عقيدهتم وأبناء قومهم العرب ،وصانوا أعراضهم يف املقدمة ،وأبعدوهم عن سوح

القتال.

وكم كان بودي لو ترك الدكتور الوردي السفسطات اجلانبية وينربي لتنوير

القارئ بأبحاثه عن تلك النزعات الفكرية العنصـرية التي ساندهتا السلطات

العثامنية ،وكانت تبث سمومها الشعوبية لتسيطر عىل أذهان وأفكار العامة يف
داخل كربالء ،ومهدت السبل للجيش العثامين باحتالهلا املدينة ،ليستطيع من
خالل تلك الدراسات واملباحث توسيع آفاق أذهان النشأ اجلديد وليزيد يف ثقافتهم

ومعلوماهتم عىل األقل.

ولقد وقفت عىل جمموعة من املقطوعات الشعرية ،ومستندات يعود تارخيها

هلذه الفرتة يؤخذ من مضامينها :أن أنصار السلطات العثامنية كانوا يبعثوهنا من
خارج قصبة كربالء اىل فلول الريمازية يف داخل القصبة حيرضوهنم ويدعوهنم

لالنتصار لدولة بني عثامن ،وال أحسب تلك الرسائل والقصائد التحريضية تشري
اىل معركة داخلية أو إنتفاضة حملية حمضة بل كلها تشري اىل حرب كانت قائمة بني

دولتني :كدولة آل عثامن ،ودولة اإلفرنج مثالً ،فالشعارات ،والرموز التي كانت

ترتدد بني هؤالء القوم تشري بوضوح اىل هذه الظاهرة :وهي عبارة عن نزعات

كانت قائمة بني الوايل العثامين حممد نجيب الذي انتقلت عصبيته القومية اىل
بغض رهيب للعرب واجلموع الكربالئية ،وغطرسته تغيض اجلامهري الثائرة عىل
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ظلمه ،وقساوته ،وطرق جبايته لألموال ،ومل يعر أمهية لقدسية املدينة ومل يشعر يف
إهانة كربالء جرح شعور املسلمني يف مشارق األرض ومغارهبا حتى يوقع فيها

نظري سابقتها واقعة احلرة؟ تلك يف مدينة الرسول حممد ،وهذه يف مدينة سبط

الرسول احلسني بن عيل .

وأخري ًا ،ليس آخر ًا أود أن ُأعري انتباه الدكتور الوردي الباحث االجتامعي

واألستاذ املتمرس بجامعة بغداد اىل املثل العريب املشهور (ما هكذا تورد يا سعد

اإلبل) ،وما هكذا يكتب التاريخ املشحون بالغبن الفاحش لفريق كبري من أبناء

العروبة واملسلمة ،ولئن فشلت ثورة اجلامهري الكربالئية يف واقعة نجيب املشؤمة،

وخاهنا احلظ بسبب تواطئ العنارص الشعوبية الريمازية من الداخل ،فهذا ما حيدث
كثري ًا يف تاريخ الشعوب املكافحة يف وجه االستعامر األجنبي ،ولنسأل الدكتور

ما كان موقفه لو كان األمر خالف املقادير ان كان ثوار كربالء منترصين يف هذه

الواقعة؟

لقد جاءت حصيلة فشل ال ّثوار يف هذه املعركة يوم قاموا قيام رجل واحد بثورة
العرشين الكربى التي كانت امتداد ًا لتلك االنتفاضات والثورات.
وقيل قدي ًام( :اجلــواد قد يكبو أحيان ًا) ،وهذا مل يكن يتم ألبناء هذه املدينة

الكربى ،ان كانت أعراضهم غري مصونة،
كربالء– التي كانت مهد ثورة العرشينٰ

وأخالقهم فاسدة ،والدماء التي جتري يف عروق أبناء أولئك الثوار غري نقية ملا
استطاعت القيام بتلك الثورة اجلبارة التي زعزعت إمرباطورية كانت حتكم مخس
الكرة األرضية.
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وأخري ًا لنستمع اىل ما يرويه األستاذ العزاوي يف تارخيه((( قال :إن والة بغداد

الذين كانوا خلفوا داود باشا فرضوا رضائب باهضه عىل أهايل كربالء ،وقاموا

بجباية األموال بدون شفقة وال رمحه ،وقد فرض الوزير (الالز عيل رضا باشا)

عىل سكان كربالء مبلغ سبعني ألف قران من الفضة من سكة حممد شاه أي ضعف
ما كانوا يؤدونه أيام داود باشا بعد أن حارص كربالء ،وقطع عنها طريق السابلة
-وخييل الينا أن هذا املبلغ اجلسيم كان رضيبة حرب املناخور تدفع اىل حكومة

بغداد سنويا ً– وبعد حصار طويل خرج اليه وفد من األهايل ،والسادة ،والعلامء

يتقدمهم خازن املشهدين السيد عبد الوهاب بن السيد حممد عيل آل طعمة ،وتكفلوا
بدفع املبلغ سنوي ًا ،وعندئذ ارحتل (عىل رضا) من كربالء بعد أن ترك فيها حامية من

جنده تتألف من أفراد عشرية بني سامل ،والكبيسات – ألهنم من اجلامعة املناوئني
للشيعة((( – ليكونوا له عون ًا عىل استيفاء املبلغ سنوي ًا.
وملا كان أعراب الكبيسات مفسدين وذوي جرأة ال يتورعون عن ارتكاب

املحرمات ،وديدهنم أخذ اإلتاوة – اخلاوة – من الزوار والسابله وأهل البلد خيافون

عىل أنفسهم ألن هؤالء – الشقاة – هيجمون متى شاؤا عىل بيت من يناوئهم فينهبونه
وان حاكم البلد ونائب متويل القصبة – عبد اللطيف القايض – طوع بناهنم ،وال
يستطيع أن يعارض ما يفعله هؤالء الريمازية ،وقد تقوت هذه اجلامعة ونام عددها

بمرور األيام حيث أخذ يلجأ اليها كل من هيرب من وجه احلكومة من أنحاء
العراق املختلفة وينضم اليهم حتى يسيطروا عىل املدينة ،وأخذوا ال يتورعون عن

ارتكاب أي منكر.

 .1العزاوي عباس ،املحامي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج:7ص.65
 .2الرباقي ،حسني ،الدر املنثور (خمطوط).
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روى قايض قضاة العسكر الشيخ عبد املحسن العبايس السهروردي بعض

احلوادث والوقائع للوالة العثامنيني يف العراق :وقعت سنة (1258هـ) عىل كربالء،

وعىل قصبة اهلندية القريبة منها يف عهد الوزير حممد نجيب باشا الذي حكم العراق
مدة سبع سنوات من شعبان سنة (1258هـ) حتى شهر شعبان سنة (1265هـ)،

ثم أخذ يرسد ثورة أهايل اهلندية ضد احلكومة العثامنية ،وتنكيل السباهي – اجلند –

هبم ،وكيف كسـر العسكر سدّ ة اهلندية ،وقطع املاء عن النجف؟ ثم عجز عن سدها
ثم أخذ يتعرض حلوادث كربالء وهدم القبة احلسينية قال( :ملا يئس سعد باشا وايل
أنقره سابق ًا وقائد احلملة هذه ضد أهايل اهلندية .من رجوع العشائر اىل الرباري
وعدم استطاعته سدّ كسـرة – سدّ ة اهلندية – عمد اىل طريق أشنع من األول،
فحول السباهي نحو قلعة
وأقبح ظن ًا من أن خيافه العشائر ،ويتمكن من إرجاعهمّ ،

كربالء ،وأمرهم بضـرب قبة االمام احلسني  ،فرضب قبة سيد الشهداء .فاهندم
من الرضب أعالها ،وتطايرت من وقع الرصاص شظاياها حتى كان ذلك سبب ًا
لسخط املسلمني عموم ًا عىل احلكومة واستنكارهم هلا ،حيث إن يف هذه الواقعة

جاء من جانب شاه العجم  -حممد شاه – رجل معه بريد ،وتوجه به نحو الباشا –
نجيب– وكان هذا الباشا وقتئذ نازالً يف قصبة املسيب ،وبعد أن دخل عليه ودفع اليه

بريد الشاه وقع بينهام حديث طويل مل يطلع عليه أحد ،بسبب الكتامن الشديد الذي
كان دائر ًا حول القبة ورضهبا ،وملا شعر الباشا باخلطر أرسل عىل مجيع العشائر كافة
من (عبيد) وغريهم ،وعىل وايل كردستان أمحد باشا بن سليامن باشا عىل أن حيضـر
األخري بجامعة من العسكر وغريهم من أهايل ايالة بلدة السليامنية حيث كان هذا
اجلمع معسكر ًا يف اهلندية ،فلام حضـروا مجيع ًا وكانوا قد تركوا سدّ ة اهلندية ،أمرهم

بقطع مجيع األشجار من البساتني املحيطة بكربالء ليكون هلم طريق واسع ليتمكن
به الوصول اىل البلد – قلب مدينة كربالء – والقضاء عىل العشائر مجيع ًا ،وأخذ
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ما عليهم قسـر ًا وجرب ًا ،وملا متكن الوزير نجيب باشا من إنجاز هذا ،رشع بوضع
الضـرائب عىل عموم أهل القصبة – كربالء  -سواء يف ذلك الفقري والغني ،بل مل

يفلت من هذه الضـريبة البقال والعطار ،وكان ما وضعه عىل البقالني ()1500

قرش صاغ ،وكذلك عىل العطارين واإلسكافيني ،ومثل ذلك عىل النحاسني.

وأما الذي وضعه عىل القرى وأهلها اجلياع فال تسل عنه ،حيث أن رصاخهم

بذلك بلغ عنان السامء ،وال جميب هلم ،وال مغيث فض ً
ال عن سوق معظمهم بطريق

السخرة – احلرش– اىل سدّ ة اهلندية ،ومن ختلف منهم عن الذهاب استكرى رج ً
ال
بدالً عنه بالدراهم التي أخذها بطريق اجلرب واإلكراه كان يعطيها للذين يقطعون

النخيل واألشجار ويساعدهم السباهي ،ولكن مل يلبث هذا الظلم طوي ً
ال ألن أهل
القصبة – الكربالئيني – مجيع ًا وعىل رأسهم السيد زعفراين زاده السيد إبراهيم ملا
رأوا أن اخلطر قد أحدق هبم من أثر اجلهات نفس ًا وماالً ،وضاق هبم اخلناق ومل

تقبل شفاعة الشافعني أمجعوا أمرهم ،وحتالفوا عىل ختليص أنفسهم من هذه الباليا
التي ال تطاق وال يمكن السكوت عنها ال رشع ًا وال عقالً ،وقد كاتبوا شاه العجم
املذكور آنف ًا وأعلموه بام حل هبم ،وبالقبة احلسينية الطاهرة ،كام كاتبوا ابن هذال

حترم
عبد اهلل شيخ عنزة بعشائره ويمدونه باملال والذخائر ،وهكذا بات أمر العشائر ّ
التعامل مع الوزير الغشوم ،وأن الثورة بات أمرها واضح ًا حمقق ًا ال مناص منه ألن
الظلم قد بلغ منتهاه ،وستعلم ما هو خمبأ يف طيات القدر ،ونسأله تعاىل أن خيلص
املسلمني من هذه األحزان((( وجاء يف تاريخ نبيل ملؤلفه حممد زرندي نبييل – من

البابية – الذي تعلم يف كربالء عىل يد العالمة السيد كاظم الرشتي تفصيل وتعيني
 .1من بحوث الشهرستاين السيد صالح بن السيد إبراهيم – عنوان البحث يف جملة (املسائل الدينية) العدد
الثاين من الدورة السادسة لشهر صفر (1381هـ) التي تصدر يف كربالء.
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لوجهة نظر الكشفية أورد يف ذيل ترمجة األستاذ أستاذه السيد الرشتي ومناوئيه من
علامء األصولية ويف طليعتهم السيد إبراهيم صاحب الضوابط.

قال عند اشتداد اخلصومات بينهام :التجأ السيد كاظم ومجاعته بنائب متويل

القصبة الذي كان ينارصه حتى آل األمر باألهايل اىل طرده من كربالء مما اضطر

الوايل العثامين يف بغداد اىل إرسال ضابط حريب اىل كربالء ومعه اجلند والتعليامت
إلطفاء اجلذوة املشتعلة فيها.

فحارص القائد العثامين مدينة كربالء – بالقوة التي كانت معه – ثم أرسل رسالة

اىل السيد كاظم يطلب فيها – منه – أن هيدئ الثورة املشتعلة يف كربالء ،وخيمد

هياج األهــايل ،ويطلب منهم أن خيضعوا ألمره وحكمه ،وأهنم لو فعلوا ذلك

لضمن هلم حياهتم ويؤمنهم ،ويأمر بالعفو العام ،وجيتهد فيام يكفل هلم راحتهم،
وأما إذا رفضوا فإنه ينذرهم بأن حياهتم تكون يف خطر ،وتنزل عليهم املصائب

اجلمة ،وبمجرد وصول الرسالة اليه أحضـر رؤساء الفتنة ونصحهم بغاية احلكمة
أن يكفوا عن اهليجان ،وأن يس ّلموا اسلحتهم ،وتكلم معهم يف ذلك بكل صدق
وإخالص حتى عزموا عىل فتح أبواب القلعة – كربالء – يف اليوم التايل وأن يسلموا

أنفسهم بصحبة السيد كاظم اىل القائد ،وأن يتوسط هلم ،ويطلب العفو واألمان،
ولكن األهايل بعد املداولة والبحث رفضوا اإلذعان ألوامر السيد الرشتي الذي
مرة أخرى طالب ًا
كتب اىل القائد العثامين نجيب باشا وأفهمه املوقف ،فأجابه القائد ّ

منه إعادة النصح لالهايل ،ثم أمره أن يفتح له أبواب املدينة يف ساعة معينة ،وال
يؤمن أحد ًا فيها إال من التجأ اىل منزله ،وملا وصلته الرسالة الثانية قام بنـرشها يف
األسواق ،وملا مل ينتصحوا بأقواله قال هلم – السيد كاظم :إن موعدكم الصبح
أليس الصبح بقريب؟
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ويف فجر اليوم التايل ويف الساعة املعينة بني السيد كاظم والقائد العثامين هامجت
القوات املرابطة – القلعة – وهدموا األسوار واستبيحت املدينة قت ً
ال وهنب ًا ،وهرب
الكثريون ملتجئني اىل املقام احلسيني ،والتجأ آخرون اىل مقام العباس ،وهرع

اىل منزل السيد كاظم أحباؤه ومعارفه ،وازداد عددهم بدرجة اضطر معها اىل
إضافة املنازل املجاورة ملنزله لتكون مجيع ًا حرم ًا لالجئني ،وازدادت اجلموع التي

هرعت اىل منزله حتى أنه عند هدوء احلالة وجد عرشون شخص ًا توفوا من شدة
الزحام((( ،وكان اشد نكبة سكان املدينة املقدسة والزائرون هلا ،وبكل جسارة
جتاهلوا احلقوق املقدسة فيها ،ومل يعرتفوا بحرمة مقام االمام احلسني ،ومقام

االمام العباس ،فقتل آالف من اهلاربني اليهام لالختفاء ،وجرت دماء القتىل

يف صحن املقامني ،وما كان يوجد يف املدينة كلها مكان مأمون سوى منزل السيد
كاظم ،فكان حرم ًا مقدس ًا يتمتع بأمان مل يتمتع به مقامات الشيعة املقدسة؟ وكان
حصول هذا احلادث يف الثامن من ذي احلجة سنة (1258هـ) املوافق العارش من

يناير سنة (1842م).

وروى ايض ًا مريزا كريم خان بن إبراهيم خان الكرماين زعيم الفرقة الركنية

يف كتابه (هداية الطالبني) فيقول(( :أثناء هنب املدينة املقدسة -كربالء– كانت
اجليوش حترتم بيوت الشيخية ،وكل من التجأ اليهم صار آمن ًا ،وكل ما معه من
 .1واىل احلادث أشار الشاعر الشعبي الكربالئي آنذاك بقوله:
يــا كــاظــم الــرشــتــي يــالــصــابــغ إثيابه

كلها حــرم وأطــفــال وخمنكة إببابه

ناس جتل بسيوف وناس جتل برماح

حتى الذي باملهد جوه الرجل ينداس

خل نقصد احلضـرة وأنعاتب الزهره

يا أبو فاضل جا ليش ما حتمي هاي الناس

وكان مجاعة السيد كاظم الرشتي والعسكر هيزجون باألهازيج الشعبية ويقولون( :دار السيد مأمونة ،دار
السيد مأمونة).
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األشياء الثمينة ،ومل يقتل أحد من أصحاب السيد كاظم الرشتي مع أن الذين
التجأوا اىل املشاهد املقدسة قتلوا مجيع ًا بال رمحه)) ،ثم يقول( :إن الباشا دخل

بجواده يف املكان املقدس).

أقول :يستفاد من ثنايا هذه الروايات أن الوالة العثامنيني كانوا ينوون الـرش

للكربالئيني ألسباب سياسية وأخرى مذهبية ،فاستطاعوا باخلدع واحليل من أن

يكون هلم يف داخلها رتل من اجلواسيس متخذين من جملس درس السيد الرشتي
ومن التف من الشقاوة من فلول بني سامل والكبيسات السائرين يف ركاب حكومة

العثامنيني يف بغداد ووالهتا املناوئني للكربالئيني الذين أخذوا يتسرتون وراء
الكشفية حييكون الدّ سائس والفتن داخل املدينة املقدسة ،ال سيام وقد اشتد الـرصاع

العقائدي بني السيد كاظم وخصومه من العلامء األصولية ،وبلغ اخلالف ذروته

بينهم حتى قاطعوا السيد كاظم الرشتي وانصاره حينام قدحوا يف عقيدته الكشفية،
فعند ذاك أصبح يف مركز حرج ،فلم يتورع من مسايرة العثامنيني نكاية بخصومه

ومناوئيه من أهل البلد ،فجوز لنفسه وألتباعه أن يتخذ من داره دار أمان ،ويرتك
حرمة احلائر املقدس مهدورة!؟.

وهبذا الصدد كتب األستاذ عبد العزيز سليامن نوار فيقول( :اشتد حنق نجيب
باشا لدرجة كبرية عندما أراد أن يأيت اىل كربالء زائر ًا إذ قد حدد له أ ُلو األمر يف
املدينة أن ال يصحب معه أكثر من ستة أشخاص فقط).

وكذلك رفضوا أن يلبوا رغبة الوايل بتموين جيشه يف سنة (1842م) إذ كانت

كربالء يومئذ تتمتع بحكم ذايت المركزي يمكن السيد وهاب ابن السيد حممد
عيل جلبي آل طعمة :األمر الذي دعا بنجيب باشا يف شهر أكتوبر من تلك السنة،
وعندما كان عىل رأس جيشه يف منطقة املسيب انتهز الفرصة واتصل بكبار زعامء
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كربالء الدينيني وجمتهدهيا ،وطلب منهم أن يعينوه -االستيالء – عىل كربالء وقد
نجحت مفاوضاته مع كاظم الرشتي ،ومع ظل سلطان عيل شاه أحد أبناء فتح

عيل شاه ،واتفق هؤالء مع نجيب باشا عىل أن يبعث اليهم بأحد البغداديني لوضع
اخلطوط النهائية ملا سيكون عليه أمر حكم املدينة ،واستطاع املفاوض البغدادي

أن يقنع الطرف اآلخر بادخال مخسامئة جندي كحامية يف املدينة ،ولكن رسعان ما
نقض نجيب باشا هذه االتفاقية بينام استعد الريمازية والسيد كاظم ،وظل السلطان
للدفاع عن املدينة ،ولكن السيد كاظم عاد وعرض عىل القائد العثامين ان يأخذ

عائالت زعامء كربالء كرهينة حتى ينسحب اجليش ،وفع ً
ال ذهب بعض الزعامء

ملقابلة القائد العثامين ،ولكن جاءت األنباء بأن نجيب باشا رفض انسحاب اجليش
فعاد الـرصاع بني الطرفني جمدد ًا بني الكربالئيني وجيش نجيب باشا(((.
هكذا تكالبت القوى املعادية للكربالئيني سواء من العنارص املناوئة يف داخل
املدينة أو خارجها ،وفرض عليهم القتال فرض ًا كيف ال وهم عرب أباة الضيم

يستوحون مبادئهم من سيدهم أيب األحرار االمام احلسني بن عيل ،والساكنني
يف عرينه مستلهمني من فكرته عدم اخلضوع للحكام اجلائرين.

أما موقف الزعيم الكشفي فقد تغري بعد مشاهدته تصلب الكربالئيني أمام

مطاليب حليفه نجيب باشا ،فتقدم يطلب اىل القائد العثامين بعد أن آزره يف هذا
الطلب األمري اإليراين الذي كان الجئ ًا سياسي ًا يف العراق ،وجماور ًا كربالء عيل

شاه القاجاري ليمهل أهل البلد شهر ًا .فاستمهلهم باشا بغداد نزوالً عند رغبة
حلفائه شهر ًا يتدارسون فيه موقفهم ويقررون مصريهم جتاه خصومهم ،فعقد
عىل أثره السيد الرشتي اجتامعا مجاهريي ًا يف صحن الروضة احلسينية وارتقى املنرب

 .1سليامن ،عبد العزيز ،تاريخ العراق احلديث :ص.91–89
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اخلطيب فخاطب رؤساء البلد ،وطالبهم بالـرضب عىل أيدي مناوئيه ،واخرج
العالمة القزويني احلائري من كربالء ،وتقويض سلطته ،وزعامته الدينية إذ
يعتربوه العدو اللدود واخلصم العنيد الذي يقف يف طريق تقليص زعامته الدينية،
ويثري الكربالئيني ضد حلفائه وأتباعه قائ ً
ال هلم :عليكم أن ترضخوا إلرادة ويل
أمر املسلمني– الوايل -فستكونون بمأمن وأنتم عىل ما أنتم عليه اآلن باقون ليس
عليكم جناح ،فنهض من بني احلارضين أحدهم واسمعه قارص الكالم ،فلام سمع
السيد كاظم مقالة خصمه ترك املنرب وقال خماطب ًا للجامهري الثائرة ضده :موعدكم
الصبح أليس الصبح بقريب؟ وكتب خيرب القائد بنوايا الكربالئيني(((.

وبصدد اشتداد هذه اخلصومات العقائدية التي بلغت ذروهتا يف كربالء آنئذ
(((
بني أنصار املدرستني :األصولية :التي كان يرأسها العالمة صاحب الضوابط
والكشفية :التي كان زعيمها السيد كاظم الرشتي.
روى السيد حسني الرباقي يف خمطوطه الدر املنثور ،فيقول( :حدثني العامل
الفاضل التقي الورع الزاهد شيخنا احلاج مريزا حسني بن املريزا خليل أيده اهلل
تعاىل أنه قال( :كان السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط من املجاورين
يف كربالء ،وكان قد بلغ من اجلاللة ومن إطاعة الناس له أنه إذا وجد خامته يف
قرطاس يتزايدون عليه باألثامن ،وذلك من تسليم العلامء لفضله ،وتقواه ،وزهده،
واجتهاده).
 .1السائح نقوالس ،رشح املقال :ج :2ص .30
 .2هو السيد السند ،والركن املعتمد أعجوبة عرصه موالنا السيد ابراهيم بن باقر بن عبد الكريم بن نعمة
اهلل املوسوي من ذرية السيد إبراهيم املجاب حفيد االمام موسى بن جعفر ،ولد يف النجف سنة

(1204هـ) ،وتويف بمرض اهليضة يف كربالء سنة (1262هـ) ،واملرتجم علم شامخ من أعالم الفكر،
وفقيه بارع مضطلع باألصول والفقه ،تصدّ ر للتدريس يف مدرسة حسن خان ،واجتمع يف جملس درسه

نحو ثامنامئة طالب له مواقف رائعة يف حماربة النحل اجلديدة يف كربالء مثل :الكشفية ،والبابية= .
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= وكذلك مل يسمح للفرقة اإلسامعيلية – البهره– وال الفرقة األغا خانية الدخول اىل مدينة كربالء لزيارة

العتبة احلسينية املقدسة ،فكانوا يأتون اىل ضواحي كربالء وخييمون يف أرايض اجلعفريات عند مقام جعفر

الصادق ،ومن قنطرة احلديبة الواقعة عىل هنر احلسينية يؤدون مراسيم الزيارة ويرجعون اىل خميامهتم،

ولكن بعد وفاته سمح هلم الدخول اىل احلائر احلسيني ،وبموته انتقلت الزعامة الدينية من كربالء اىل النجف

األرشف.

وله عدّ ة مؤلفات أشهرها :ضوابط األصول يف جملدين مطبوع ،ورسالة باسم نتاج األفكار يف األصول،

واخرى يف القواعد الفقهية ،ومن أعامله اخلالدة بناء سور سامراء ،وتذهيب البهو االمامي– إيوان الذهب -

لروضة سيدنا االمام العباس ،وتفضيض باب حرمه ،وكذلك قيامه يف عام (1262هـ) ،وقبيل وفاته
بمساعدة السيد رجب عيل الطباطبائي بتعمري الصحن الصغري وزخرفته بالقاشاين ،وجاء هذا التاريخ عند
مدخل الدهليز – املمر -لباب الصحن الصغري قبل هدمه سنة (1368هـ) ،وال يزال أحفاده يف كربالء رجال

علم ودين ،نبغ منهم املحقق البارع صاحب األبحاث القيمة يف العلوم واآلداب الزعيم الوطني الغيور سامحة
املغفور له السيد حسني بن حممد باقر بن السيد إبراهيم صاحب الضوابط املولود يف كربالء سنة (1288هـ) له

مواقف مشهودة اثناء الفرتة املظلمة سنة (1334هـ) ،والثورة العراقية الكربى سنة (1920م) ،وكان عضو ًا
بارز ًا يف جلنة الدعاية والنرش للجمعية اإلسالمية العربية التي تأسست يف كربالء بقيادة االمام مريزا حممد

تقي احلائري ألقى الربيطانيون القبض عليه وقدم اىل املجلس العريف العسكري مع أحرار كربالء ،ثم
أطلق رساحه بعد أن قىض مدة ثامنية أشهر يف سجن احللة كان  مثال املجاهد احلي يف تدعيم أركان احلكم

الوطني يف العراق ،وملا أجرب عىل اخلروج من العراق طالب بعض النواب يف املجلس النيايب آنذاك برجوعه
اىل العراق ،فعاد واشتغل بالتدريس يف املعاهد الدينية يف كربالء له عدة مقاالت وبحوث بالعربية ،والفارسية

يف خمتلف القضايا االجتامعية ،والعلمية ،واالدبية ،وله عدّ ة تصانيف أكثرها (خمطوط) منها :رسالة املدينة

الفاضلة مطبوع ،وكان يمتلك مكتبة تعد يف طليعة املكتبات اخلاصة يف كربالء ،وجمالسه األدبية كانت ممتعة
حظيت بمجالسته وحضور ندواته يف ديوانه العامر ،واليه يرجع الفضل األكرب يف إخراج مرشوعي هذا اىل
حيز الوجود ،وقد مدّ يل يد العون املعنوي بكثري من املصادر املطبوعة واملخطوطة ،وحث ولده السيد

إبراهيم شمس الدين عىل مؤازريت يف البحث واالستقصاء ،وال زال نجله األخ ابو احلسن خري معني يل يف
استقصاء احلقائق التارخيية املتعلقة بأحداث هذه املدينة املقدسة – كربالء. -

تويف أستاذنا اجلليل يف الثامن من شهر ذي احلجة سنة (1367هـ) ،ودفن يف مدخل الصحن الصغري يف

مقربة والده وجده قبل هدم الصحن الصغري بعام واحد ،وكانت لوفاته رنة حزن عميق يف نفوس الكربالئيني

الذين شيعوا نعشه عىل رؤوس األصابع ،ونعته الصحف العراقية واإليرانية يومذاك ،وجاء ذكر هذه =
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كان هو أحد املعمرين حلرم االمام العباس حيث أرسلوا اليه أمواالً من
العجم كام بعثت اليه زوجة السلطان مواجد عيل شاه ملك اهلند أمواالً ،فعمر هبا

صحن االمام احلسني ،وملا فرغ من بنائه زاد من الدراهم ألف تومان ،فصنع
هبذا املبلغ والئم يف صحن االمام العباس مدّ ة عرشة أيام كل يوم مائة تومان،

وكان يأخذ من الناس الوعد عىل طبقاهتم من املالئية اىل العطارين والبقالني ،وكان
يأمر بكتابة أسامء املدعويني ،ويأمر بسدّ األبواب إال باب ًا واحدة يقف عليها أصحابه
وينظرون اىل املدعوين لئال يدخل بينهم أحد من أصحاب السيد كاظم الرشتي،
وهكذا اىل عرشة أيام ،ويف هذه األيام نزلت منزلة السيد كاظم الرشتي من أعني
اجلامعة من األهايل لفعل السيد القزويني احلائري ،وانحط يف أعني الناس انحطاط ًا

عظي ًام.

ويف رواية ألحد األدباء الكشفية :رضب السيد كاظم برصاصة ،ومل تصبه بربكة

سيد الشهداء عـرص يوم اجلمعة  21ذي القعدة سنة (1258هـ) يف الصحن املقدس

من قبل مجاعة الباالرسية غري أن السيد كاظم الرشتي أورد يف كتابه دليل املتحريين
قال :رموين بالرصاص جهر ًا يف حـرضة االمام احلسني يف الصحن املقدس،

(((

ودفعه اهلل عني وأصاب بعض يد أصحايب ،ومل يذكر ذلك التاريخ.

= األرسة يف كتاب اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية املخطوط قال املؤلف ما نصه :ومن بيوت
العلم األخرى بيت آل صاحب الضوابط القزويني املنتسب اىل العامل الرباين السيد إبراهيم القزويني صاحب

الضوابط املولود سنة (1204هـ) ،واملتويف يف كربالء سنة (1262هـ) باهليضة ،واملدفون يف مقربته يف الصحن

الصغري ،وقد هاجرت هذه الساللة من قزوين عىل عهد السيد حممد عيل واخيه السيد باقر والد السيد إبراهيم،
والسيد مهدي ،وهذا البيت معروف بالفضل خترج منه علامء هلم فضل كبري يف نرش العلم.

 .1كاظم الرشتي ،دليل املتحريين :ص.85
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وكيفام كان يستفاد من هذه الروايات :أن الـرصاع العقائدي بلغ ذروته ولعب

دوره الفعال يف هذه الظروف فاستغله نجيب باشا وزمرته للهجوم عىل كربالء

وتدمريها ،والذي هيمنا يف معرض حديثنا عن هذه الواقعة – واقعة غدير دم –

هو موقف الكربالئيني من مطاليب الطاغية – نجيب  -وحلفائه يف الداخل ،إذ
عقدوا اجتامعا يف صحن الروضة احلسينية ضم الكثري من رجال الدين واملجتهدين

ويف مقدمتهم السيد إبراهيم صاحب الضوابط ،والعالمة السيد صالح الداماد،
ومن رؤساء ووجوهها كل من السادة :السيد وهاب ابن السيد حممد عيل جلبي آل

طعمة حاكم كربالء ،والسيد حمسن بن حممد كنعان آل دراج نقيب أرشاف كربالء،
وعميد أرسة آل نصـر اهلل الفائزي السيد عيل– املشهور بالطويل -ابن السيد جواد

 -كليدار حرضة االمام احلسني السابق -ابن السيد كاظم بن السيد نصـر اهلل،

والزعيم العلوي السيد إبراهيم ابن هاشم بن أمحد بن مصطفى الزعفراين ،ومن

رؤساء القبائل العربية بني سعد ورئيسهم يومئذ طعمة بن عيد ،والشيخ عيل رئيس
قبيلة آل كشمش((( وغريهم من العشائر القاطنة يف كربالء ،وطلبوا النجدة من

عشائر آل فتلة ،واليسار ،ومعدان آل زغبة الذين أمدّ وهم بثالثة آالف فارس ،كام
استضافوا حريم الرؤساء واملقاتلني ،وقرروا الصمود أمام القائد العثامين – سعد
اهلل باشا  -الذي كان حمارص ًا كربالء ،وعندما اصطدم اجليش باألهلني ثانية ،ودام

حصار كربالء  25يوم ًا ،وبلغ عدد القتىل زهاء عرشة آالف شخص ،حارص املدينة
 .1آل كشمش :من احلموالت العربية التي سكنت كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري ،وهم بطن من خفاجة
اشتهر منهم :الشيخ عيل بن احلاج مهدي كشمش الذي اشرتك يف واقعتي املناخور ،وغدير دم ،وكانت
هلذه األرسة الرياسة واجلاه يف حملة باب بغداد يف القرن الثالث عرش اهلجري ،وقد تدهورت يف القرن الرابع
اهلجري ،ومنهم أيض ًا :صالح بن احلاج مهدي كشمش نق ً
ال عن كتاب اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء
والغارضية خمطوط للشيخ حممد عيل القصري احلائري ،واليوم منهم :هاشم ،ورزاق بن محزة كشمش،
وآخرون يمتهنون احلرف احلرة.
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سعد اهلل يوم الثالثاء الثامن عرش من ذي القعدة ،ودام احلصار حتى يوم الثاين عرش
من ذي احلجة سنة (1258هـ).

وأمطر كربالء بالقنابر – القنابل -ومل يساعده احلظ بفتحها يف بداية األمر ألن
سورها كان منيع ًا جد ًا ،وقالعها حمكمة مل يتمكن القائد العثامين من الدنو منها ،وملا
أعيته احليل احلربية التجأ اىل اخلداع فأعطى الكربالئيني األمان ،وضمن هلم العفو

بعد أن خرج اليه السيد كاظم الرشتي.

وظل السلطان يتوسط إلهناء القتال ،فعند ذلك أخىل األهايل القالع ،وبدأوا

بالتفاوض للصلح ،فقبض القائد العثامين عىل الوفد املفاوض ،وسلط املدافع عىل
اجلهة الـرشقية من املدينة من طرف باب اخلان ،فاهندمت من السور ثلمة ،فلام مال

املحاربون الكربالئيون اىل هذه اجلهة للمقاومة أخليت اجلهة الغربية من السور –

جهة املخيم – بخديعة د ّبرها الريمازية املناوئني ألهل البلد ،فوجه اجليش مدافعه
اىل هذه اجلهة وأصالها بنار حامية ،وفتحها عنوة ،وارتكب فيها كل فضاعه

وشناعة(((.

وجاءت تفاصيل هذه الواقعة يف كتاب العبقات العنربية يف الطبقات اجلعفرية
لإلمام املغفور له الشيخ حسن آل كاشف الغطاء ،ونقحها وأخرجها سامحة
املغفور له الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ،واستهلها بالعبارات التالية
قال :من صنع املرحوم الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الكبري كاشف الغطاء،
بعد أن دفع الضيم عن أهل النجف لدى وايل بغداد يف السنة املؤرخة بغدير
 .1أرجوزة مريزا زكي حسني اهلندي خمطوطة ،روى لنا بعض املعمرين :إن الثلمة التي ظهرت يف سور كربالء
يف هذه الواقعة كانت عند ملتقى طرف باب اخلان بباب النجف قرب الساحة التي هي اليوم تقع عىل
أرضها علوة املخرضات ورباط البهرة – قرص سيفي– قرص حسيني.
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دم (1258هـ) اخلالصة :إنه ملا انتقل أخوه الشيخ عيل اىل دار القرار جاء اىل
كربالء املـرشفة عند الغروب بعد أن محل منها عىل األعناق اىل النجف ،وأحلق
به أهله من احللة ،وجلس يف مقام أبيه وأخيه ،وانتهى أمر التقليد اليه ،وذلك يف
سنة (1253هـ) ،ومجع بني العلم والرياسة ،واشتغل بالتدريس ،وقطع بحزمه
وجزمه ثائرة الفرقتني الـرشيرتني –الزگرت والشمرت– وأمنت به املهاجرون
يف طلب العلم حتى مـىض له عىل ذلك مقدار من الزمان ،فعزل وايل بغداد عيل
رضا باشا لبعض احلوادث التي أوجبت ذلك ،وتوىل بعده نجيب باشا ،وكان
صاحب حزم وتدبري ،وهو الذي حما الفرقة االنكشارية يف استانبول بعد أن
اجتهدت يف ذلك الدولة العثامين ،فلام وصل العراق ،واستقر بدار السالم مع
العساكر الكثرية ،أرسل أمراءه اىل األطراف فأول من أظهر عليه العصيان أهايل
(((
كربالء وهم بزعامة السيد الزعفراين ،وربام رجعوا اىل السيد صالح الداماد
 .1هو العالمة السيد صالح بن حسن بن يوسف املوسوي املعروف بالداماد ألن أباه كان صهر العالمة السيد
عيل صاحب الرياض الطباطبائي ،وجدّ ه كان صهر مريزا حممد الدين حممد متويل املدرسة املنصورية يف
شرياز تويف ليلة اجلمعة الثاين من ربيع الثاين سنة (1303هـ) ،ومحل اىل كربالء ،ودفن فيها ،وكان رمحه اهلل
ال جلي ً
عامل ًا فاض ً
ال فقيه ًا غيور ًا ،ومن شدّ ة غريته وحرصه عىل األماكن املقدسة أنه اشرتك يف الفتنة التي
اشعل نرياهنا يف كربالء نجيب باشا وحلفاؤه من رجال الكشفية وعندما دخل باشا بغداد كربالء التجأ
السيد الداماد اىل دار (عيل شاه) الذي غدر به وسلمه اىل حممد نجيب ،فاخذ أسري ًا اىل األستانة ،وتوسط
يف أمره بعض أمناء الدولة اإليرانية ،فعفى عنه ،وأرسل اىل طهران ،وهناك احتفى به السلطان نارص الدين
شاه واشتهر بمري صالح العرب ،وصاهر السيد عبد اهلل بن االمام السيد إسامعيل البهبهاين كبري علامء
إيران ،ومن مؤلفاته زهو الرياض واملذب يف األصول تلخيص عن كتاب نقباء البرش املخطوط للشيخ أغا
بزرك الطهراين.

وله يف كربالء أعقاب معروفني بالسادة آل الداماد ،وال زال فريق منهم من طلبة العلم ،وآخرون اساتذة،
وهلم سمعة طيبة ومكانة حمرتمة ،ومنهم اليوم السيد فخري بن مريزا حسن بن السيد حسني شقيق السيد
صالح الداماد ،وشقيقه التاجر املعروف السيد عباس وآخرون غريهم ،وال يزال يف كربالء زقاق وطاق ينسبان
اىل السيد الداماد واقعان عند مدخل سوق بني احلرمني.
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من علامء كربالء وله شوكة وتبع ،فلام حتقق الوزير منهم ذلك استامهلم باللني
فقر رأيه عىل أن يرسل اليهم
فلم ينفع حتى قتلوا من أتباع احلكومة ثالثة رجالّ ،

من يسومهم اخلسف ،فأرسل هلم رسية تبلغ مخسة آالف وأمريهم مصطفى أفندي:
وهو فض غليظ القلب جريء فتاك ناصبي ،فخرج بعسكره من بغداد قاصد ًا

كربالء فلام أيقن ذلك رؤساء كربالء استفزوا من حوهلم من أهايل العراق ،فجاء
البعض وتقاعس آخرون ،وحتصنوا بسورهم وعزموا عىل القتال.

ويف كربالء من الغرباء واملجاورين والعلامء خلق كثري ،وثارت احلرب بينهم
يومني أو ثالثة بعد حصارهم أيام ًا بال حرب ،ومنع عنهم املرية من مجيع األطراف،

وقتل من الطرفني مجاعة وهم يرموهنم من أعىل السور ،والعسكر من البادية
من طرف اجلنوب فيام ييل الغرب يف املكان الذي رضبوا أقبيتهم به ،وخرج اىل

العسكر بعض األرشاف ،ودخلوا عىل الفريق واستأمنوه فأبى إال أن تفتح األبواب
ويسلموا أو يدخل العسكر البلد .فلام رجعوا اىل أصحاهبم امتنعوا عليهم ،وعظم
األمر فقتل من العسكر من طرف الغرب واحد من أهل املناصب غيل ًة ،وأخذ

القوم يسبون السلطان من عىل احلصن ،وجاء مجاعة من طرف الشامل لنـرصة أهل

كربالء ،فأخرب اللعني العسكر ،فأخذوا طريقهم ،ورموهم بالتفك – البنادق -
فانكفؤا راجعني بعد أن قتل منهم مجاعة بالتفك ،ومثلوا هبم ،ورفعوا رؤوسهم

عىل الرماح.

فلام اشتد األمر وجه العسكر قنابره – املدافع – عىل الضياع والنخيل التي حوهلم
فقلعوها مجيع ًا ومل تبق نخلة واحدة بينهم وبني السور ،ورام اهلرب من كربالء بعض
املعتربين من العجم واهلنود ،فمنعهم الريمازية عن ذلك إال القليل منهم بلطائف
احليل وأساليب املكر واخلديعة ،واشتد هبم احلصار حتى صاروا يـرشبون ماء
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اآلبار ،وانقطع الداخل عن اخلروج واخلارج عن الولوج ،وورد األمر اإلمهال تلك
الليلة اىل الصباح عىل أن يسلموا البلد ،وإن مل يسلموا البلد توجه عليهم الطواب
– املدافع -وكان ذلك يف ذي احلجة سنة (1258هـ) ،فلام أصبحوا وارتفع النهار
أطلق العسكر مدافعه النارية عىل احلصن ،وصار يـرضب بال مهلة ،وهم يـرضبون
من أعىل السور ،فارتفع الدخان اىل السامء ،وأصوات األطواب كالرعد املرتاكم،
وأصاب الرصاص من يف أعىل احلصن وأسفله ،وأخذهم اهللع واجلزع حتى كانوا
من دخان البارود ال يبـرصون شيئ ًا ،واهندم من السور مائة ذراع أو أكثر ،فام شعروا
إال والسور قد اهندم هبم ،فذهبوا من تلك اجلهة اىل اجلهة األخرى بأقل من ساعة،
فسكتت املدافع هنيهة وحتقق اجلند خلو املكان مما ييل املخيم ،فصاح الفريق أرش
فمـشى العسكر والفريق أمامهم حتى وجلوا البلد من تلك اجلهة،
(اهلجوم)،
ٰ
فانقسموا نصفني فنصف إرتقى السور وأخذ يمشـي فوقه ويضـرب من كان أمامه،
واآلخر يمـيش داخل السور والعسكر يقتل كل من وجده حتى قتل مقتلة عظيمة،
ثم أمر القائد اجليش بالدخول يف األزقة والــدور ،فاستباحوا من وجدوه فيها
بالقتل ،والتمثيل ،والنهب ،والغارة حتى بلغ أمريهم مصطفى باشا اىل باب احلرم
احلسيني ومعه طائفة من اجلند ،وكان آنذاك احلاج مهدي كمونة((( نائب من بيده

 .1ذكر الشيخ حممد عيل القصري احلائري يف كتابه املوسوم اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية ما
نصه :ومن البيوت األخرى يف كربالء بيت آل كمونة :وهم مهاجرون من الكوفة عىل عهد جدهم الشيخ
عيسى كمونة ،وكان منهم :الشيخ مهدي ،والشيخ املريزا حسني خازن حرضة االمام احلسني بعد ثورة
نجيب باشا سنة (1258هـ) ،ونكبة السيد وهاب بن السيد حممد عيل جلبي آل طعمة كليدار حرم االمامني
العباس واحلسني ،:وكان شقيقهم الثالث الشيخ حممد عيل بن الشيخ حممد بن الشيخ عيسى كمونة األسدي
شاعر ًا جميد ًا وشيخ ًا فاض ً
ال له مراثي يف احلسني  تويف بالوباء يف احلائر سنة (1282هـ) ،ومنهم اليوم:
الشيخ فخري وأخوه الشيخ حممد عيل أوالد احلاج حمسن بن مريزا مهدي املار ذكرهم هلم الوجاهة ،وهم
من آل مراد يف النجف ،وكانوا سابق ًا رساكيل عند آل كمونة سادات الروضة احليدرية الرشيفة ،ولقبوا
بلقبهم= .
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= كان املرحوم احلاج حمسن كمونة كام يصفه الواصفون رج ً
ال اختص بصفات غريبة نادرة قلام اجتمعت

يف خملوق كانت إراداته تسيطر عىل سري األحداث يف كربالء كثري االعتداد بالنفس طموح ًا ،صارع خصومه

يف الرياسة والزعامة ،قام بدور املحرض املشوق يف (دكة عىل هدلة) ،وسجن عىل أثرها مع رفاقه ،نازل ابن

عمه الشيخ حممد بن املريزا حسن كمونة بسبب هتالكهام عىل السدانة ،كان ديوانه عامر ًا للوارد والصادر يرتاده

رؤساء القبائل العربية حلسم املنازعات القبلية تويف سنة (1324هـ) ،ودفن يف احلائر احلسيني ،والعقب منه
يف ولدين ومها الشيخ حممد عيل ،وأخوه فخري الدين اللذين هنجا هنج أبيهام ،ولربام فاقه الشيخ فخري يف

بعض الصفات كان حاد الذكاء والدهاء شديد ًا يمتاز بنظرته الثاقبة يف األمور واألحداث .كان يتظاهر باللني
واملجاملة صارع يف بداية حياته ابن عمه الشيخ حسني بن حممد جواد بن احلاج مهدي وسعى الغتياله ،يروي

األستاذ العزاوي يف تارخيه العراق بني احتاللني اجلزء الثامن :قتل الشيخ حسني كمونة يف شهر ربيع األول

سنة (1327هـ) ،واملشهور قتله أخوه الشيخ عباس بتحريض من الشيخ فخري عىل الرئاسة واألمالك لكونه

كان يطالب بسهام زوجته التي كانت شقيقة الشيخ فخري.

وبقتله انتقلت زعامة آل كمونة يف كربالء اىل الشيخ حممد عيل وأخية الشيخ فخري ،وقد اديا دور ًا مه ًام

مرت عىل مرسح كربالء السيايس واالجتامعي–كام سنايت عىل ذكرها– تويف الشيخ
يف شتى األدوار املهمة التي ّ
فخري يف السابع والعرشين من رجب سنة (1355هـ) ،ودفن يف احلائر احلسيني ،وجلست األطراف الثالثة
املخيم ،باب الطاق ،باب النجف حداد ًا لوفاته مدة أربعني يوم ًا ،وأقاموا له الفواتح كام نقلوا جثامنه عىل
رؤوس األصابع يتقدم نعشه ثلة من العشائر املحالفة مع آل كمونة بأهازجيهم الشعبية .وكذلك فعل أهايل هذه

األطراف الثالثة عند وفاة الشيخ حممد عيل الذي تويف يف السادس والعرشين من ذي احلجة سنة (1370هـ)

بعد أن شاهد يف حياته مرصع ولده املرحوم الشيخ عبد احلميد الذي اغتاله فالليحه يف ضيعته سنة (1948م)،
وباغتيال الشيخ عبد احلميد انقطعت ذرية احلاج حمسن كمونة ،وانتقلت زعامة هذا البيت اىل أرسة الشيخ
املريزا حسن كمونة الذي توىل سدانة الروضة احلسينة سنة (1285هـ) بعد وفاة أخيه احلاج مهدي ،وتويف

عام (1292هـ) ،والعقب منه يف أربعة أوالد مهدي ،وحسني ،وعيل ،والشيخ حممد الذي كان أكربهم سن ًا،
ويصفه الواصفون أنه كان من دعاة اإلصالح فاض ً
ال هادئ الطبع كريم اخللق طموح ًا اىل املعايل انتخب رئيس ًا

لتجار كربالء ،وعضو ًا يف جملس اللواء ،وعندما قدم اىل كربالء الوايل رديف باشا عازم ًا إسناد السدانة اىل أبن

عمه احلاج حمسن ،وقدم عريضة للوايل حيتج عىل سلوكه ،وعدم لياقته لتويل هذا املنصب ،وأبلغ الوايل بكون
أمه فارسية بنت ابن الشاه القاجاري (كريمة ظل السلطان بن فتح عيل شاه) ،وكونه أحق بالسدانة بعد وفاة
والده وعىل أثرها اشتدت اخلصومات العائلية فيام بينه وبني ابن عمه وا ٰىل هذه اخلصومات أشار املرحوم السيد

جعفر الكاظمي األعرجي املتويف سنة (1322هـ) يف كتابه املخطوط املوسوم مناهل الرضب يف أنساب =
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مقاليد الروضة املنورة ،ففتح الباب وخرج مع مجاعة من اخلدم ،وعمته برقبته

ينادي األمان ويبكي ويلطم واحلرم مملوء باملستجريين به حتى قتل البعض من
الضيق فأمسك الباشا هنيهة ،ثم رفع يده فأمسك اجلند عن الـرضب ،ودخل

الصحن الـرشيف ،وجلس بباب القبلة ،والعسكر واقف حوله وصاح احلاج
مهدي باللسان العثامين خماطب ًا للفريق أفندم إنّا مل نخلع الطاعة ،ومل نفارق اجلامعة،
فال تأخذنا بذنوب املفسدين ،وترحم علينا باألمان فعفا ،ولكن بقية العساكر مل

ترتك النهب والقتل خارج احلرم ألنه عفا عمن فيه ،وحلق هو ومن معه بالعسكر
وهم مشغولون بالقتل ،والنهب حتى بلغوا حرم االمام العباس (روحي فداه)،

= العرب ما نصه :بعد أن ويل األمر مريزا حسن كمونة وتسنَّمة نقابة املشهد الرشيف احلائري وأخوه احلاج
مهدي قبله سنني متطاولة ،وملا تويف املريزا حسن ،وقع النزاع بني الشيخ حممد بن املريزا حسن وهو ابن عم
احلاج حمسن وطال التشاجر بينهام ،فانتزعت النقابة – السدانة  -منهم وفوضت اىل السيد اجلليل النبيل السيد
جواد بن احلسن بن سليامن بن درويش (آل طعمة) واهتم كذلك الشيخ حممد باشرتاكه يف حادثة دكة عيل هدلة،
وكان من ضمن املسجونني يف بغداد ،وبعد رجوعه اىل كربالء حصلت بينه وبني ابن عمه مشادة عنيفة قرب
املتوىف
كر راجع ًا اىل بغداد ،وسافر اىل اهلند ،وهناك تويف وترك ولده الشيخ هادي يف كربالء
ٰ
املسيب ،ومن هناك ّ
سنة (1374هـ) ،واجلدير بالذكر عارصنا املرحوم الشيخ هادي يف أخريات أيامه وسألته كثري ًا عن األحداث
التارخيية التي شاهدها .فأجابني بأمان وصدق اللهجة عن الكثري من الروايات التي نقلناها وثبتناها يف كتابنا
دون أن نشري اليه حسب وصيته ،ألنه رمحه اهلل كان يتمتع بعقلية راجحة ،ونفسية هادئة ،والعقب منه يف أنجاله
كل من األستاذ عبد املجيد الذي توىل عدة وظائف إدارية ،وأخري ًا توىل يف عهد الثورة عضوية جملس السيادة،
ثم األستاذ أمحد الذي تقلد عدة وظائف حكومية ،وهو أديب فاضل له عدة مقاالت أدبية ،واجتامعية نرشت
له يف املجالت والصحف اليومية ،ويمتلك مكتبة عامرة بكثري من الكتب املخطوطة واملطبوعة وأخري ًا عميد
آل كمونة (أبو عيل) الذي أصبح نائب ًا يف العهد امللكي ،وهو دمث اخللق كريم النفس يتوىل ديوان آل كمونة
الذي يرتاده الكثري من الشخصيات السياسية ،واألدبية ،والعلمية ،وتقام فيه املآتم احلسينية ،وإطعام الفقراء،
وال يفوتنا أخري ًا أن نذكر أن من شخصيات آل كمونة املعروفني اليوم يف كربالء احلاج شيخ عيد املوظف يف
الري العامة سابق ًا ،وشقيقه التاجر الشيخ صادق أبناء حممد رضا بن حممد جواد بن احلاج مهدي كمونة
مديرية ّ
كليدار الروضة احلسينية سابق ًا ،وكذلك منهم أوالد الشيخ عباس بن حممد جواد بن احلاج مهدي ،وهم كل
من التجار املرموقني الورعني يف كربالء جواد ،صالح ،حسن.
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فلم هيتد من كان فيه من اخلدمة اىل ما اهتدى اليه احلاج مهدي ،فقلع اجلند الباب
وأخذوا يـرضبون الصحن ومن شبابيك احلرم ،وكانا مملوءتني نساء ًا ورجاالً حتى

مأل الدم احلرم والصحن ،وأخذ جيري كاملاء املتساقط من شاهق اجلبال ،وكثر يف
البلد القتل ،واألرس للنساء ،والغلامن ،وبقيت عىل هذه احلالة أربع ساعات من

النهار ،ومل يسلم إال احلرم احلسيني ،ودار السيد كاظم الرشتي منع عنه بعض

األمراء ممن أمر به من أمراء بغداد ،وسلم يف داره خلق كثري ،وكان هذا السيد
سخي ًا رئيس ًا مسموع الكلمة حمبوب ًا عىل السنة أمراء العثامنيني ترك أهل العلم له
حاشية وتبع تقول فيه أقاويل عظام ًا وتنسب له بعض التصانيف املهملة ال يفهم

معناها والتخليط عليها ظاهر ولذلك جمته العلامء.

وبقي األمر عىل هذه الكيفية حتى ارشفت الشمس أن حتجب أمر الباشا

بـرضب طبل األمان ومزماره ،فلام سمع العسكر سكتوا عن الـرضب بالتفك،
ورجعوا اىل املخيم ،ودخل الوزير الكبري نجيب باشا من باب بغداد الواقعة يف

ومر كالربق اخلاطف اىل معسكره وأمسى املساء عىل النار ،وهم ما
جهة الشاملّ ،
بني قتيل ،وجريح ،ومفقود ،وهارب إال من استجار باحلرم احلسيني ،ودار السيد
كاظم ،وباتوا تلك الليلة ،ومل هيدأ للسامل الباقي جفن ،واحلاج مهدي ومن معه

حيرس احلرم ويتعاهد من فيه ،فلام أصبح الصباح دخل الوايل يف الضحى اىل البلد
ومعه رؤساء عسكره يتقدمهم فريق ممتطي ًا جواده مقلد ًا سيفه والعسكر خلفه
وأمامه ،فاضطرب الباقون حتى واىف الصحن ،فرتجل هو ومن كان راكب ًا ،ودخل
من باب اجلنوب  -باب القبلة  -واستقبله احلاج مهدي ومن معه ،وأخذ اليتك
فقبله ،فدخل الصحن هبيئة املنترص ،والطبل يـرضب أمامه ،ومـىض عىل رسله،
وأمراؤه خلفه ،وامتلئ الصحن بالعسكر واىل جنبه األيمن السيد كاظم الرشتي،
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واأليـرس احلاج مهدي واخلدمة بيدهم القرآن العظيم ،وأعالم الروضة حتى دخل

احلرم احلسيني ،وقد أخىل له فدار بالروضة بتامم األدب ،ثم خرج بام ييل رضيح
حبيب بن مظاهر ،وأم التكية وصاحبها السيد حممد الدرويش الدده ،وكان معه
من مشايخ األعراب (وادي الشفلج) رئيس عشائر الزبيدّ ،
ومل عيل اخلـيص الظامل

الغشوم وغريهم ،ومن معتربي بغداد مجاعة ،فلام استقر به االمر((( أمر مناديه أن
ينادي باألمان يف األزقة ،ثم التفت اىل احلاج مهدي كمونة وأظهر الرضا عنه ،ثم

سأل عن الكليدار السيد وهاب ،فقيل هرب ،فعزله يف الوقت ،ونصب احلاج
مهدي كليدار ًا ،ثم استخرج ورقة فيها أسامء العصاة ممن سعى هبم اليه الناس

بالفساد ،فقيل هربوا ،فأمر بالتفتيش عليهم ،وقبض عىل السيد حممد صالح الداماد
وك ّبله باحلديد ،وقبض عىل مجاعة آخرين ممن اهتموا باخلروج عىل الدولة ،ثم عاد
اىل خميمه وبات الليلة األخرى ،فلام أصبح الصباح صنع كام صنع يف اليوم املايض،

فلام استقر يف التكية – البكتاشية – داخل الصحن احلسيني الـرشيف ،وبعد أن
عي من العسكر
وعي للقلعة مكان ًا ملحل احلكومة ،وأيض ًا ّ
نصب حاك ًام عىل البلدّ ،
مقدار ثامنامئة نفر يف كربالء ،وبقى فيها إال أن صدع الدلوك((( من وجه النهار يف
التكية ين ّظم أمر البلدة ،فلام فرغ رجع اىل املخيم بعد زوال الظهر ،وأمر بالرحيل،

 .1يف االصل اجللو ،وهي من غري معنى ،ولعل الصواب ما اثبتناه.

 .2الدلوك :مصدر َد َل َك ،وقد وردت يف القرآن الكريم بسورة االرساء.78 :
قال تعاىل َ أ ِق ِم الص َل َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
س إِ َل َغ َس ِق ال َّل ْي ِل َو ُق ْر َآ َن ا ْل َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َآ َن ا ْل َف ْج ِر ك َ
وك َّ
َان َم ْش ُهو ًدا
َّ

قال املفرسون :دلوك الشمس :زواهلا ،والصالة املأمور هبا صالة الضهر وهو املروي عن أيب جعفر
وايب عبد اهلل وقال قو ٌم دلوكها غروهبا والقول األول هو األوجه لتكون اآلية جامعة للصلوات اخلمس
فصالتا دلوك الشمس الظهر والعرص ،وصالتا غسق الليل مها املغرب والعشاء اآلخرة واملراد بقرآن الفجر
صالة الفجر فهذه مخس صلوات .الطربيس ،ابو عيل الفضل بن حسن ،جممع البيان يف تفسري القرآن انتشارات
نارص خرسو ،مطبعة امري ،ط ،7قم1425،هـ ،ج ،6ص.670-669
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فقوض العسكر خيامه وارحتل مقدار مسافة ساعة عن كربالء عىل الطريق الغريب
للنجف وأقام فيها ،وبات ليلته(((.

وكان عدد القتىل عىل ما حدثني ممن حـرض الواقعة من املعتربين يزيد عىل
عرشين ألف رجل وامـ ٍ
وصبي ،وكان يوضع يف القرب األربعة واخلمسة اىل
ـرأة
ٍّ
الـعرشة ،وهيال عليهم الرتاب بال غسل وال كفن قالوا تفقدنا الدور فوجدنا كثري ًا

من القتىل فيها ،ومنهم وجدناهم موتى ،ومنهم يف الـرساديب ماتوا حتف أنوافهم،
ورأينا إمرأة يف البئر ميتة وابنها ملتثم ثدهيا وهو ميت ،وبقينا واحلاج مهدي مع ًا
ندخل دار ًا دار ًا ونستخرج منها املوتى خالل عرشين يوم ًا.

وأعجب ما رأيناه دخلنا يف مرفوعة فيها  -داالن  -جماز أي ممر مظلم ،وهو
عبارة عن دهليز يزيد طوله عىل عرشين ذراع ًا ال يبـرص فيه بالنهار مما ييل اجلنوب،
وحيادد دار النقيب من آخره بعد مخسة أيام من الواقعة ،وكان فيه عدّ ة رجال ونساء

خمتفني والعسكر مل يصلوا اليهم سمعوا أصواتنا حسبونا من اجلند فزهق ثالثة منهم
وماتوا من ساعتهم خوف ًا ،واألكثر غيش عليهم حتى إذا ما عرفونا رجع اليهم
روعهم واحلمد هلل.

وحدثني أيض ًا قال :وجد بالـرسداب حتت رواق االمام العباس(((من
املقتولني أكثر من ثالث مائه شخص ،فواعجب ًا من حلم اهلل تعاىل وال عجب ،فإن
باب نجاة األمة وابا األئمة – يقصد به االمام احلـسني – مل يزل مظلوم ًا حي ًا

 .1ارحتل نجيب باشا بعسكره من كربالء حتى بلغ خان املصىل ،استقبله أهايل النجف ،وصىل بعسكره يف هذا
املوقع ،وبعد الفراغ من الصالة أمر بتشييد خان للمصلني ،فشيد هذا اخلان املوجود اليوم والذي يقع يف
طريق كربالء النجف ،ويعرف بخان املصىل.
 .2ومن الذين استشهدوا يف هذا املكان وضبطت هويته من بني املقتولني :هو املرحوم احلاج حسن احلمريي.
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عىل هذه
وميت ًا ،وهو ان شاء ألفنى حومة هواها وسامها ،فعجب ًا بحلمه ولصربه ٰ

الواقعة الكامنة والفادحة املاضة(((.

وبصدد ما أصاب كربالء يف هذه احلادثة من خراب ودمار كتب السيد الرباقي

يقول :حدثني ممن كان يف ذلك العـرص كاملريزا حسن الطبيب بن املريزا خليل،
والشهيد مهدي اخلوجة وغريمها مما ال حصـر هلم( :أن القتىل كانوا يزيدون عىل

األربعة وعرشين ألف شخص ،وسلب جيش نجيب باشا من األموال واألطعمة

من خمازن الكربالئيني يف هذه الواقعة التي سميت (بغدير دم) حسب إحصاء دفاتر

التجار سبعة عرش ألف طغار ما يساوي  34ألف طن من احلنطة والرز عدا غريمها
من احلبوب).

وأحـىص عدد القتىل بام يقارب ( )24الف شخص قتيل ما بني رجل وامرأة
وطفل ،ومنهم ماتوا سحق ًا باألرجل يف ازدحامهم للهرب ،وتلك القضية مل يسمع

بمثلها يف اإلسالم وذلك أمر شنيع ،وسلطان العجم حممد شاه بن عباس مريزا قد
غضب غضب ًا عظي ًام عىل هذه احلادثة(((.
وذكر هذه احلادثة األستاذ نيقوالس قال( :حصلت حادثة نجيب باشا سنة

(1258هـ) املوافق لسنة (1842م) يف ليلة القدر – ليلة العرفة  -قد دخل اجليش

العثامين بقيادة حممد نجيب باشا كربالء ،وقتل األهايل ،وسلب ما يف اجلوامع من

نفائس ،وقتل فيها ما يقرب من تسعة آالف شخص أغلبهم من الفرس ،وكان حممد
شاه مريض ًا بحالة خطرة عند حدوث هذه احلادثة ،ولذلك أخفى عنه كبار املوظفني
 .1آل بحر العلوم ،حممد صادق ،سالسل الذهب :ج :1ص .199
 .2الدر املنثور خمطوط للسيد حسني بن السيد أمحد الرباقي النجفي.

79

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

هذه الفاجعة ،وملا علم الشاه هبا بعد شفائه غضب غضب ًا ،وحلف أن يأخذ بالثأر،
ولكن مندويب بريطانيا وروسيا تدخال لتهدئة احلال غري أن الشاه أوعز اىل مريزا
جعفر مشري الدولة الذي كان عائد ًا من سفارة استنبول أن يسافر اىل (أررضوم)

ليقابل هناك مندويب بريطانيا وروسيا و الدولة العثامنية ،ويستوضح منهم أسباب
فعي
هذه الواقعة ،وملا وصل السفري اإليراين اىل تربيز يف طريقه اىل (أررضوم)ّ ،
الشاه مكانه احلاج مريزا أغايس تقي خان فرهاين وزير النظام((( الذي ذهب اىل

(أررضوم) ومعه مائتا ضابط ،واستقبلهم مندوب العثامنيني أنور أفندي ،واظهر
هلم مظهر االحرتام والصلح ،ولكن أحد رجال السفري اإليراين األمري نظام الدولة
صدر منه فعل عدّ ه انور أفندي إهانة لطريقة أهل التسنن ،فأوعز اىل أحد أتباعه أن

هيجم عىل خيمة السفري اإليراين ،فهجم مجاعة من العثامنيني ،وقتلوا اثنني أو ثالثة
من الفرس وهنبوهم غري أن الوزير النظام مريزا أغايس قد نجا بتدخل بدري باشا،
وعند ذاك قدمت احلكومة العثامنية اعتذارها حلكومة الشاه ودفعت مبلغ مخسة

عرش ألف تومان كتعويض للمتـرضرين يف حوادث نجيب باشا يف كربالء)(((.

غري أن هذه املشكلة مل ِ
تنته اىل هذا احلد بل ارتفعت اىل مصاف األزمات الدولية،
فأرسل الربيطانيون والروس بمسرت(فارانت) مبعوث ًا عنهم اىل كربالء الستقصاء
احلقائق بينام بعث الباب العايل مندوب ًا اىل كربالء هو اآلخر ،فأرسل نامق باشا وبينام

قدّ م املندوب الربيطاين تقريره بعدد القتىل من الكربالئيني الذي بلغ مخسة آالف

قتيل منهم ثالثة آالف داخل املدينة معظمهم من العرب ال من الفرس الذين هم
 .1جاء اىل كربالء يف سنة (1264هـ) بقصد جماورة قرب االمام احلسني  املريزا تقي خان فرهاين وزير
حربية إيران آنذاك بعد أن أحيل عىل التقاعد ،فتويف بعد أشهر من قدومه اىل كربالء ،ودفن يف احلائر ينظر:
سبهر ،لسان امللك ،ناسخ التواريخ :مج القاجاريه :ص.551
 .2نقوالس ،مقالة الشيخية :ج  :2ص.30
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ّفروا من املدينة قبل اقتحام القوات العثامنية هلا ،كام وأن عدد القتىل اهلنود مل يتجاوز
( )35شخص ًا وج ّلهم من أهل (كشمري) و(بنجاب) ،وثالثة منهم فقط من مملكة
أود ،ولكن املبعوث العثامين نامق باشا قدم إحصاءات ختدم مصالح بالده ،فيقدر
عدد القتىل يف كربالء بحوايل  250قتي ً
ال بضمنهم  150فارسي ًا بينام يقدر خسارة

العثامنيني بنحو  400قتيل ومائتي جريح(((.

ولكن املؤلف عباس العزاوي الذي يذكر أحداث هذه الواقعة يف كتابه العراق

بني احتاللني((( بصورة مقتضبة ،حيث يتخذ األغراض وسيلة لتدوين التاريخ
وجعل موافقة امليول والرغبات ميزان ًا يف كتاباته ألحداث التاريخ ،وإن كان األمر

بخالف ذلك فلنسأل األستاذ العزاوي ما سبب تربير أعامل هذا النريون العثامين
اجلديد بعد هذه احلقبة الزمنية ،فمثل هذا القول من أستاذ ضليع ومؤرخ قدير

ال يرجى من كتاباته فائدة وبعد هذا ماذا أصنع إن قلت أن مثل هذه الكتابات
يقصد منها – التضليل وخبط يف ليل – بعد أن يروي لنا يف كتابه ما نصه قال(( :إن

الوزير حممد نجيب باشا حارص كربالء من عيد األضحى(((جاء البشري مبـرش ًا اىل

 .1سليامن ،عبد العزيز ،تاريخ العراق احلديث :ص .92
 .2العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج:7ص.64
 .3وجدت عىل ظهر جمموعة األدعية والزيارات بخط الشيخ جواد الشيخ رايض آل سلطان وهو احد املشاهدين
حلادثة نجيب باشا يف كربالء فقال ما نصه( :نزل الوزير األعظم سعد اهلل باشا بالعساكر املنصورة ،وعمدوا
عىل حصار القصبة املرشفة يوم الثالثاء السادس عرش من ذي القعدة احلرام من شهور سنة (1258هـ)،
ووقفت احلرب يوم اجلمعة التاسع عرش من ذي القعدة أيض ًا ،وفتحت القصبة يوم اجلمعة أيض ًا احلادي
عرش من ذي احلجة من شهر سنة (1258هـ) ،واستمرت احلرب اثنني وعرشين يوم ًا لي ً
ال وهنار ًا واهلل
أعلم) .والكتاب حمفوظ يف خزانة السيد سلامن هادي آل طعمة.
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بغداد بفتحها عنوة مبين ًا صورة الفتح(((يف اليوم الثاين ،وكان قد توىل أمر العسكر

فريق النظام كرد حممد باشا وبدأ يرمي األطواب من جهة وأحدة فلم يستقر أحد

يقابل األطواب اىل أن ثلم ثلمة من سور البلد من حملة باب النجف ودخل العسكر
من تلك الثلمة فاهنزم -الربطازية((( -عسكر البلد ،وخرجوا منه ورشذمة قليلة
وأكثرها من أهل البلد دخلت حـرضة االمام العباس ،وبدأوا يرمون العساكر
السلطانية ،فوقفت العساكر النظامية أمامهم ورموهم دفعات بالتفك ،فتساقط

أكثر الذي يف احلـرضة من الباغني من سكنة البلد وفقراء الناس ،وهنب العسكر
البلد مقدار أربع ساعات ونادى منادي األمان ،وألتجأ أكثر الناس اىل بيت السيد

كاظم الرشتي املجتهد العامل املخالف ألصول مذهب الشيعة ،ولقب مذهبه

بالكشفي أو بشت رسي كام أن مذهب الشيعة األصولية الذين هم أقدم منهم
يسمى الباالرسي((( ،وهم الشيعة وكان بني الفريقني هؤالء مقلدو السيد كاظم،

 .1العزاوي ،العراق بني احتاللني :ج :7ص[ .64بتعديل]

 .2الربطازية :وردت يف التواريخ األخرى البلطاسية أيض ًا وهم نوع من جند العثامنيني كانوا يستخدمون يف
إيام الدولة العباسية ،واآلن يطلقون عىل البلوش أو من كان عىل شاكلتهم ،وال يشرتط أن يكونوا من القوم
الذين يكونون منهم يف بادئ األمر ،وبنادقهم تسمى (شمخال) ،ويعدون جيش ًا ،وكان قد أرسلهم حممد
شاه ملحافظة كربالء .ينظر :العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج:7ص.66
 .3مل تعرف كربالء خالل تارخيها الطويل مثل هذه املصطلحات األعجمية ألن املتعارف كان عند الفقهاء
قدي ًام قبول مبدأ عدم جواز إمامة الغري يف حمل الراتب إال بإذنه ورضاه رغم اخلالف الذي كان موجود ًا
عندهم حول هذه املسألة وهي هل جيوز تقدم املصيل عىل قرب االمام املعصوم يف حماذاة الرأس الرشيف،
وقد كان ذلك موضع جدل وخالف بينهم ،فمن قائل منهم :بالكراهية مستند ًا اىل احلديث الذي رواه
شيخنا الطويس يف التهذيب عن االمام الصادق عندما سئل هل يزار والدك احلسني قال :نعم،
فساله السائل هل يصيل عنده :فأجاب يصيل خلفه وال يتقدم عليه وال [عىل] االموات ،ومن قائل بخالف
ذلك بسبب ضعف سند احلديث املذكور ،وقالوا بتأويله خلف رأى االمام معتمدين عىل االخبار الكثرية
املتواترة عىل استحباب الصالة عند الرأس الرشيف حسب رواية الشيخ يف املصباح واملفيد وابن طاووس
وغريمها قوهلام للسائل توجه اىل الرأس– رأس االمام احلسنيّ - 
فصل ركعتني وأدع بعدمها= ،
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والشيعة الذين هم من مقلدي الشيخ حممد حسني الباالرسي هداوة شديدة

ظاهرة((( .....والذي قتل من والية كربالء مقدار أربعة آالف نفس ،ومن العسكر
مقدار مخسامئة نفر ،ومن بعد فتحها أمسكوا السيد إبراهيم الزعفراين وجاؤوا به اىل
بغداد ،والسيد صالح من كبار البلد ونفر ًا آخرين ،والسيد صالح نفوه اىل كركوك،

وترجاه قنصل من الربيطانيني وابن الزعفراين بقي أيام ًا يف بغداد ومترض باحلرسة
ومات ،وبعضهم عفا عنهم الوزير حممد نجيب باشا ،وجعل عليهم والي ًا واحد ًا)).
= وعليه اتفق الفقهاء جعل الصخرة التي يف أسفل الرضيح عند الرأس الرشيف من جهة الشامل الغريب منه
حد ًا فاص ً
ال ال يتجاوز وال يتقدم عليه أحد عند الصالة يف مصىل احلائر الرشيف ،وكذلك احلال يف اجلهة
الشاملية الرشقية من الرضيح – املقدس -املوجود عند قدمي االمام احلسني ،وهكذا بقيت احلالة يف
كربالء حتى قدم الشيخ أمحد اإلحسائي وأخذ يقيم اجلامعة يف الروضة املقدسة يف اجلهة الشاملية الرشقية من
الرضيح عند قدمي االمام ألن جهة الرأس الرشيف كان يقيم اجلامعة فيها رشيف العلامء مستخلف ًا العالمة
صاحب الرياض ،فلم يتقدم اإلحسائي بغصب حمل الراتب املقيم اجلامعة يف هذه اجلهة عم ً
ال باملبدأ املتفق
عليه عند الفقهاء كام ذكرناه ،ولكن بعد خروج اإلحسائي من كربالء أخذ فريق من املؤمتنني به حيتجون
بحرمة إقامة الصالة فوق الرأس الرشيف مرددين احتجاج عبد اهلل احلمريي الذي نسب حديث ًا لالمام
املهدي – صاحب الزمان – لقائل بعدم جواز الصالة بني يدي االمام وال يف شامله ألن االمام ال يتقدم عليه
وال يساوى – قالوا بمبدأ التحريم -فاصطلحوا عىل أنفسهم عند ذاك اسم (بشت).
 .1والذي جيدر اإلشارة اليه :إن هذا الشيخ اجلليل موالنا حممد حسني األصفهاين صاحب الفصول كان
قد تويف سنة (1255هـــ) ،ومل يكن حي ًا عند واقعة (غدير دم) ،وإن كان قد يطول بنا املقام لو أردنا أن
نستويف كلام ورد يف حقه من أقوال الفقهاء واملتكلمني وأصحاب الرأي السديد ملا له من منزلة رفيعة يف
عامل االجتهاد ،فهو علم شامخ ،وفقيه بارع وحمدث واسع االطالع ،وكانت كربالء عىل عهده مدرسة
عربية إسالمية تغص معاهدها بألوف طلبة العلم الوافدين اليها لتحصيل العلم من خمتلف االقطار ،وكان
رمحه اهلل له مواقف مشهودة وحممودة يف النقاش العلمي واحلوار املبني عىل املنطق مما مهد له الوقوف
كالطود الشامخ لصد تيار الفرقة الشيخية والكشفية ،وسبب اضعاف نفوذ السيد كاظم الرشتي عندما
تقلد مركز الصدارة والرياسة الدينية جلامعة األصوليني يف العامل اإلسالمي العريب ،ولذا استطاع اإلطاحة
بشوكة الكشفية ،وله رسالة مهمة تسمى الفصول الغروية يف األصول ،فلذا يلقب بصاحب الفصول.
ينظر :العاميل ،حمسن ،أعيان الشيعة :ج.49
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ثم يستطرد العزاوي يف حديثه اىل أن يقول(( :كان السبب أن بعض املتنفذين
من الريمازية يف كربالء استفاد من ضعف الدولة ال أكثر وال أقل ،وكان ال جيدي
التفاهم معهم إال السيطرة املكينة التي تنتـرص للضعيف ،وتعدل بني اجلميع)) ،ثم
خيتتم كالمه بقوله(( :حياول كتاب اليوم أن يكسبوها صفة سياسية من إيران أو أهنا
دينية  ........وال هتمنا تفاصيل هذا احلادث بقدر أن نعرف اسم الوايل الذي تركه
حممد نجيب باشا يف كربالء))(((.
أقول :وأنا يف غاية العجب من قول املؤرخ الكبري الذي يريد تربير أعامل
النريون العثامين اجلديد نجيب ،وكيف جييز لقلمه أن يكتب أن بعض املتنفذين
من الريمازية استبدوا بكربالء ،فهل كل هذه النفوس الربيئة التي ذبحها جيش
نجيب يف كربالء ،وبعد أن استوىل عىل املدينة أباحها اجليش ثالثة ايام قت ً
ال وهتك ًا
حتى قتل أربعة وعرشين ألف عىل أكثر الروايات ،وأقل األخبار أربعة آالف بني
رجل ،وامرأة ،وطفل ،وسيد ،وعلويات ،من أبناء الرسول حتى شمل العلامء
االعالم ،كل هؤالء كانوا من املتنفذين الشقاة يستحقون القتل ،ولو س ّلمنا جدالً
يا أستاذ إن يف البلد كانوا من الفاسدين من جيب القضاء عليهم واستئصال شأفتهم
أفهل جييز للوزير حممد نجيب ان تزر وازرة وزر أخرى((( ؟

فأوقع الوقعة املشؤومة يف كربالء يوم عيد النحر حتى يعتربه املؤرخون املسلمون
أهنا كانت كواقعة احلرة الثانية تلك يف مدينة الرسول األعظم  ،وهذه يف مدينة
سبط الرسول  كربالء(((! أمل تكن هذه سياسة مقصودة سلكها الوالة العثامنيون
يف العراق اجتاه العتبات املقدسة لدوافع سياسية مقصودة وأخرى مذهبية؟
 .1العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :7ص.68-67
[ ]2اقتباس كالمه من سورة االنعام اآلية.164 :

 .3العطية،وادي ،تاريخ الديوانية قدي ًام وحديث ًا :ص .41
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فضاقت األرض عىل رحبها يف تدمري هذه املدينة املقدسة التي يزورها املسلمون
سنوي ًا من مشارق األرض ومغارهبا –قاتل اهلل السياسة وأفانينها وطرقها امللتوية–
وأي نفس تطمئن لتصديق قولك يا أستاذ جمرد تأديب ...الخ ،أهذا هو العدل
واالنتصار للضعيف أن هتتك األماكن وتباح يف أروقتها املحرمات؟

وملاذا مل تستعرض الوقائع التي هلا صلة مبارشة هبذه احلوادث يف كربالء؟
أمل يكن من واجب املؤرخ الصدق واالمانة للحقيقة التارخيية ال ألي يشء

آخر؟

وجممل القول لو ألقينا نظرة رسيعة عىل معامل اجلريمة التي ارتكبها حممد نجيب
يف هذه الواقعة ويف كربالء بالذات ظهر لنا جلي ًا :إن خيوط املؤامره حيكت يف
ذهنية أولئك األشخاص الذين سبق هلم وأصــدروا الفتوى لسلفه داود باشا

صاحب واقعة املناخور ،ومل يوافقه احلظ لتنفيذ مآرهبم فجاء خليفة داود ليكون

بطلها بعد أن ع ّبد له الطريق–حليفه الذي جعل داره دار أمان-فارتكب ما ارتكب

من فضائع تشيب هلوهلا النفوس ،وتضطرم القلوب ،وما هي إال سياسة البطش
واإلرهاب ،ورشيعة الغاب.

وما دام مؤرخنا الكبري املرحوم العزاوي ال هتمه تفاصيل هذه الواقعة بقدر ما

هتمه معرفة اسم املتويل الذي تركه حممد نجيب يف كربالء بعد هذه الواقعة فنذكر

قائمقام قصبة
له اسم املتويل الذي تركه نجيب هو الشخص املدعو صادق بيك ّ
كربالء((( ،وصفوة القول عن محلة نجيب باشا التي استنكرها مجيع املؤرخني
 .1بني أيدينا البيورلدي املؤرخ يف التاسع والعرشين من ذي القعدة سنة (1259هـ) بتعيني السيد حسني
سادن ًا للروضة العباسية تشري اىل الوايل الذي تركه حممد نجيب بعد هذه احلادثة ،ومنه يؤخذ :أن الذي توىل
قائمقامية قصبة كربالء كان هو الشخص املشار اليه أعاله ،واليك نص الفرمان= :
ّ
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= الواقف عىل مرسومنا سيد حسني جلبي – وهو اجلد األعىل للسادة آل وهاب – نحيطه عل ًام[ :أن
الباعث] لتحرير البيورلدي هو أن خدمة سيدنا االمام العباس مربوكة وميمونة ومن الغش مصونة ،وأهنا
تقتيض ملن هو ذو ديانة ومعروف بحسن األمانة ،وأن كليداره املوجود سيد سعيد آل ثابت غري كفوء خلدمته،
ومشكوك بأمانته ،وأنت من أهل اخلدمة ،ومن ذوي األمانة عىل موقوفات األئمة ،وقد أفادنا رفيع القدر
قائمقام قصبة كربالء صادق بك افندي عن حسن رسيرتك ،وخلوص نيتك وأمانتك ،بناء ًا لذلك قد
واملقام ّ
شملك لطفنا بتوجيه كليدارية حرضة االمام املشار اليه لعهدتك ،وفوضنا حاهلا لديانتك ،فإذا صار معلومك
ينبغي أن تقوم بأمر الكليدارية ،وحرمة احلرضة الرشيفة بحفظ املعلقات واملوقوفات املنيفة كام يلزم وقتك من
غري إمهال وفيه الكفاية.

التوقيع حممد نجيب املؤرخ يف التاسع والعرشين من ذي القعدة (1259هـ) ،والسيد السادن هذا هو
حسني بن حسن بن حممد عيل بن حممد بن حسني بن موسى بن أمحد بن حممد بن فخر الدين بن بدر الدين
بن نارص الدين بن حممد بن عيل بن حممد بن حسن بن إبراهيم بن يوسف بن أيب املعايل حممد بن عيل بن عبد
اهلل احلائري الذي هاجر من بغداد وسكن كربالء يف القرن اخلامس اهلجري ابن أيب احلرث حممد بن طاهر بن
أيب احلسن عيل بن حسني القطعي بن موسى (أبو السبحة) ابن أمري احلاج يف سنة (1213هـ) إبراهيم املرتىض
السبحة وأبيه إبراهيم املرتىض يرقدون يف احلائر احلسيني املقدس بمسافة ستة أذرع عن الرضيح الرشيف
من اجلهة الشاملية للحرم احلسيني ،والبد من اإلشارة اىل أن هذا البيت منذ أن سكن كربالء جدهم األعىل
كانوا يعرفون بآل سيد يوسف أيب املعايل.ولكن بعد أن استشهد منهم مجاعة يف واقعة الوهابيني يوم أن كان
يتوىل سدانة الروضة احلسينية السيد حممد موسى بن حممد عيل وأشقاؤه السيد حسن ،والسيد حسني مع مجع
من أبناء عمهم كالسيد مصطفى بن مرتىض بن حمسن بن حسني–اجلد االعىل للسادة آل جلوخان -وذلك
دفاع ًا عن حرم جدهم االمام احلسني بتاريخ (1801م) املوافق لعام (1216هـ) فتيمن ًا هبؤالء الشهداء
لقب أبناؤهم آل وهاب ،وأول من لقب منهم هبذا اللقب :هو السيد حسني بن حسن بن حممد عيل املار
ذكره وهو عميد هذه االرسة يومئذ .توىل سدانة الروضة العباسية بتاريخ الرابع من شوال سنة (1240هـ)،
وذلك عىل أثر عزل السيد ثابت (آل ثابت) ،وكذلك توىل سدانة الروضة العباسية بموجب الفرمان املؤرخ
ادى االو ٰىل سنة (1254هـ) بعد عزل السادن السيد حممد بن جعفر ابن مصطفى
يف اخلامس والعرشين من ُج ٰ
بن أمحد من آل طعمة ،كام توىل هبذا التاريخ ايض ًا نقابة احلائر وحاكمية قصبة كربالء بعد إعفاء املتويل السابق
السيد عبد الوهاب الكبري من آل طعمة ،وبقي يشغل هذه املناصب الثالثة حتى تاريخ السادس عرش من ربيع
الثاين سنة (1256هـ) حني أعفي عن مناصبه الثالثة ،وذلك عىل أثر إسناد حاكمية قصبة كربالء ثانية اىل
السيد عبد الوهاب آل طعمة ،وأسندت نقابة احلائر اىل نقيبها السابق السيد حمسن آل دراج ،وسدانة الروضة
العباسية وكالة اىل السيد حممد ابن جعفر آل طعمة كليداره السابق ،وبقي السيد حسني آل الوهاب جمرد ًا عن
مناصبه الثالثة حتى سنة (1259هـ) حيث توىل السدانة بموجب الفرمان–املثبت صورته -وبقي يشغل =
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= كليدارية الروضة العباسية حتى عام(1265هـ) وذلك عندما توىل السادن السابق السيد سعيد آل ثابت،
فعليه يرجى استدراك ما جاء يف ص  110من اجلزء االول من كتاب مدينة احلسني ،تويف السيد حسني الوهاب
سنة (1268هـ) ،وانتقلت زعامة هذه األرسة اىل ابن أخيه السيد عيل السيد سلامن الذي كان يلقب بالسيد
عيل الرئيس ،فقد تقلد رئاسة بلدية كربالء ،وعضوية جملس إدارة اللواء ،ثم عضوية حمكمة جزاء كربالء ،وبعد
وفاته انتقلت زعامة العائلة اىل ابن عمه السيد حممد بن السيد حسني السادن ،وكان من الشخصيات الالمعة
يف كربالء ،وادى دور ًا فعاالً يف واقعة عيل هدلة ،وقد طالب بسدانة احلرضتني ،فشخص بنفسه اىل االستانة
وواجه السلطان عبد احلميد ،ولكن خصومه نسبوا اليه حماولة اغتيال السلطان لذا نفى من العاصمة عىل
عجل ،وبعد رجوعه رشح نفسه للنيابة يف جملس املبعوثان مع املرحوم احلاج عبد املهدي احلافظ ،وقد أمجعت
املدينة عىل انتخاهبام إال أن احلكومة املحلية آنذاك متكنت من أن تتغلب عليهام ،وزورت االنتخابات ،فانتخب
أحد العثامنيني املدعو نوري الصحفي وفؤاد الدفرتي.

ولغرض تقليل نفوذه فقد جعل املرحوم السيد امحد بن سليامن الوهاب عضو ًا ملجلس إدارة اللواء يف
حمله ،وكان شاب ًا ال يتجاوز الثامنة عرشة من عمره ،وعىل أثر ذلك اضطر اىل ترك كربالء ،وهاجر اىل إيران،
ومات فيها سنة (1916م) ،ونقل جثامنه اىل كربالء ،ودفن يف احلائر ،والعقب منه يف أوالده الثالثة وهم:
حسن ،مصطفى ،واألديب الشاعر املعارص السيد مرتىض الوهاب ،وبعد وفاة السيد حممد املذكور انتقلت
رئاسة هذا البيت يف كربالء اىل املرحوم السيد يوسف بن السيد عيل الرئيس الذي كان يتمتع بنفوذ واسع يف
األوساط احلكومية والشعبية لدماثة خلقه وكرمه ،وأصبح زعي ًام سياسيا مصلح ًا كثري ًا ما كان ينتدب لفض
دور ٌ
فعال يف حركات محزة
املنازعات التي كانت حتدث بني العشائر والقبائل العربية يف كربالء وأطرافها ،وله ًٌ
بك يف احلكم العثامين ،كام كانت له مواقف وطنية رائعة يف الثورة العراقية الكربى ،وكانت له ميول أدبية شعرية
ويمتاز بمنطق اإلقناع والتحكيم وال غرو فهو شقيق الشاعر األديب املرحوم السيد عبد الوهاب الذي تويف
من دون عقب يف ضيعته القريبة من كربالء –الفراشية– سنة (1322هـ) ،ومحل جثامنه باحتفال مهيب اىل
كربالء ،وكان لنعيه ّرنة حزن وأسى يف نفوس الكربالئيني وقتئذ ،وله ترمجة موسعة يف كتاب أعيان الشيعة،
وكتاب شعراء من كربالء :ج 1لألستاذ سلامن هادي ،وبعد وفاة السيد يوسف الوهاب يف شهر شعبان سنة
(1350هـ) من دون عقب اصبح للمرحوم السيد امحد بن حممد بن سلامن الوهاب زعامة هذه العائلة لشدة
ذكائه ،وفطانته ،وشجاعته ،وانتخب لنيابة كربالء يف سنة (1927م) ،وظل نائب ًا عن كربالء حتى سنة وفاته
(1946م) ،وقد اشرتك يف الثورة العراقية حيث رصف مبالغ طائلة لتسليح العشائر العربية ،ونصب له
وألتباعه خيمة مع املجاهدين يف سدّ ة اهلندية ،وأما مواقفه يف املجلس النيايب فهي مشهودة معروفة ،وله خطب
بليغة تفيض محاسة وبالغة ،وكان دائ ًام حيث احلكومة العراقية عىل االعتناء بالعتبات املقدسة والعقب منه يف
أوالده األستاذ احلقوقي املأسوف عىل شبابه املرحوم السيد يوسف الذي أعقب الدكتور حامد وشقيقه أمحد،
قائمقام قضاء احلي ،وأشقاؤه كل من االستاذ حممد= ،
ثم األستاذ احلقوقي السيد عيل السيد أمحد الذي يشغل ّ
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بالنظر ملا رافقها من وحشية بلغت منتهى الذروة ،وقد متثلت يف هذه الواقعة الروح
املليئة بالتعصب املتجلية يف قصيدة الشاعر عبد الغفار األخرس الذي يصف بطولة
سيده نجيب متغاضي ًا الروح اإلسالمية التي كانت جتول يف جنباته إذ كان عليه عىل
األقل أن يراعي حقوق اإلسالم يف شعره ،وإال كان ذلك خم ً
ال بشاعريته ألنه وضع

الـيشء يف غري حمله.

فاستهل قصيدته مؤرخ ًا عام تسخري كربالء ،وصف املؤرخ من شهود هذه

الواقعة والذي ال يمتنع من أن يمجد سيده يف بطشه وهينئه يف فتكه ويفخر به ألنه

نحر نفوس الكربالئيني االبرياء كام تنحر الشاة يف عيد النحر – األضحى  -ويدرك
القارىء الكريم مبلغ هذا الفتك مما يقرأ يف هذه القصيدة التي نثبت منها بعض

املقاطع التي تعرب عن أبشع ألوان التشفي الوارد عىل لسان عبد الغفار األخرس

املوتور:

لقد خفقت يف نحر ألوية النصـر

وكان انمحاق الشـر يف ذلك النحر

عــلــت كــلــات اهلل وهــــي علية

بــحــد الـــعـــوايل وامل ــه ــن ــدة الــبــر

ليستصغر األخطار من نوب الدهر

وفـــتـــح عــظــيــم يــعــلــم اهلل أنــه

دجى الليل يف أضوائه مطلع الفجر

حما البغي صمصام الوزير كام حما

= وحسني املوظف يف معمل التعليب يف كربالء ،ومن هذه األرسة اليوم يف كربالء أساتذة حقوقيون ،واملهندس
كالسيد مهدي مرتىض الوهاب وشقيقه املحامي عباس ،واألساتذة كل من حممد عيل ،ونزار ،ورياض ،وزهري
أوالد الوجيه السيد حممد حسن بن السيد حممود السيد عيل الرئيس ،ومنهم كذلك :الدكتور السيد عباس بن
السيد صادق ،وابن عمه صالح بن هاشم ابن السيد سعيد الوهاب.
وصفوة القول :إن السادة آل وهاب هلم خدمات جليلة ومواقف حممودة وطنية اشرتك أفرادها يف معظم
الثورات واالنتفاضات التي حدثت يف كربالء.
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وكر البال يف (كربالء) فأصبحت

مواقف للبلوى ووقف ًا عىل الضـر

فــدانــت ومــا دان ــت ملــن كــان قبله

من الــوزراء السابقني أوىل الفخر

وكـــــرت مــواضــيــه هبـــا أيــــا كر

غداة أبــادت مفسدي أهل كربالء

ومــا أدركـــوا منها مــرامـ ًا وال ُمنى

وال ظــفــروا منها بلب وال قشـر

وحــذرهــم مــن قــبــل ذل ــك بطشه

وأمهلهم شهر ًا وزاد عىل الشهر

وص ــال عليهم عند ذلــك صولة

وال صولة الضـرغام بالبيض والسمر

وحاشاه من ظلم وحاشاه من جور

وعــامــلــهــم هـــذا الـــوزيـــر بعدله

فكالليل إذ يسـري وكالليل إذ جيري

وس ــار بجيش واخلميس عرمرم

وقد أفسدوا رش الفساد بأرضهم

اىل أن أتــاهــم منه بالفتكة البكر

رأوا هول يوم احلشـر يف موقف الردى

وهل تنكر األهوال يف موقف احلشـر

فراحت هبا األجساد وهي طرحية

تــداس عىل ذنب جنته لدى الوزر

هلــا رشر يف ظلمة الليل كالقرص

رمتهم بشهب املــوت منه مدافع

تسيل كــا ســالــت معتقة اخلمر

أمل تــرهــم رصع ــى ك ــأن دمــاءهــم

تالطم مــوج البحر يف جلــة البحر

تالطم فيها املــوج وامل ــوج مــن دم

فـــــاذوا بــقــر ابـــن الــنــبــي حممد

فهل رس يف تدمريهم صاحب الفقر

وال زال يف عيد جــديــد مــؤرخ ـ ًا

(فقد جاء يوم العيد بالفتح (والنرص)

تسيل هبــا تبكي األزقـــة ُ
واجلـــدُ ر

ســيــول دم الــقــتــى غـــداة أبــادهــم

سنة 1258هـ
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واألغرب من ذلك ما أنشده أبو الثناء األلويس حممود شكري األلويس قايض

العسكر هذا العلوي الذي كان املفروض به ان حيمي النفوس الربيئة املستجرية بقرب
جده االمام احلسني  ال أن يندفع وراء أهوائه فيبيع آخرته بدنياه ،فيقول متشفي ًا
هبذه األرواح التي زهقت ،والنفوس التي نحرت يف يوم عيد النحر:
أحسني دنــس طيب مرقدك األُ ٰىل

رفضوا اهلدى وعىل الضالل ترددوا

يــومــ ًا فــطــهــرهــا الــنــجــيــب حممد

حتى جــرى قلم القضاء بطهرها

وما أحسن ما أجابه فضيلة الشيخ عزيز بن الشيخ رشيف النجفي حيث

قال:

رفــض اهلــدى وعــى العمى يــردد

إخ ــس ــأ عــــدو اهلل إن نجيبكم

فــابــشـــــر يــطــهــرهــا املــلــيــك حممد

ولــئــن بــه وب ــك البسيطة دنست

وكذلك قال الشعر األديب احلاج مال حممد التربيزي –نظام العلامء– فأنشد

الرباعية التالية:

تــب ـ ًا ألشــقــى األشــقــيــاء نجيبكم

نصب احلــســن ويف لظى يتخلد
بصحيفة

ال تــعــجــبــوا ممــا أتـــى إذ قــد أتــى
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من بحر الرجز :
من نظم املريزا زكي حسني اهلندي
جــه عــهــد خــافــت بعبد املجيد

بس أزودر حممود سلطان رسيد

جوان بخت وكم عمر وإقبال مند

بــطــالــع ىــبــلــنــد وب ــخ ــط أرمجــنــد

بـــزد أنــجــه أن حــاكــم زورشـــد

بــنــايــش بــتــخــريــب مــعــمــور شد

بـــزد ســكــه بــرنــام نــامــي خويش

ره آل عـــثـــان بــكــرفــت بيش

بـــشـــور وزيـــــــران ونـــظـــم أمـــور

بــفــكــر س ــف ــي ــدان أهــــل شــعــور

وزان بــس بفكر عـــراق أوفــتــاد

كـــه بــركــنــد بــيــخ أهــــل فــســاد

خــودش در مسيب زمــاين نشست

خيالش ويل هيج صورت نه بست

بـــراهـــل نــجــف بــســتــن آب بــود

نخستني فــــادي كــه بــربــا نمود

بـيس دســت وبــاكــرد أمــا جه سود

كــه تــدبــر بــرعــكــس تــقــديــر بــود

جــه خـــوش وفـــــردوس بـــاك زاد

كـــه فـــــردويس مـــثـــواي بــــاك بــاد

نــبــنــدد ديل نــقــش ب ــر روى آب

شــود كــو كــه نــقــاش رادل كباب

ن ــي ــا راســــــت بــــزركــــان ســتــود

جــه أنـــدر تــبــارش بــزركــي نبود

نموده اســت ،ايــن هنر هندي متام

وزيــري زهند آصــف الــدولــة ،نام

كــنــد حمـــو آثـــــار آن بــــاك ديــن

مهــي خــواســت ايــن نــابــكــار لعني
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ويل تــانــخــوا هــد خــــداي ،كريم

نــمــرد جــــراغ ســحــر أز نسيم

امـــــارت ســعــد اهلل بــاشــا داود

جه سعدي كع لعنت بران سعد باد

س ــوى غــارضيــات لشكر كشيد

جــه أز ســد هندية دســتــش بريد
يكي لشكر آراســتــه ازاهــل جنك

بسريت جه خوك ويصورت بلنك

كه ســايل كه ايــن واقعة رونمرود

هــزارو دوصــد ،هشت وبنجاه بود

كــه خ ــود شــاهــد مــا ج ــرا ب ــود أو

حــكــايــت كــنــد راوي ،راسنكو

بــتــاريــخ ه ــف ــده كـــه آمــــد ســبــاه

ســـه شــنــبــه روزه ذيــقــعــدة مــاه

زتــركــان خو نخوار أز ديــن بري

غرض سعد باشتس هزار عسكري

مــهــيــاي جــنــك ،وخـــــراب دي ــار

بـــزد خــيــمــه نــحــس بـــاي حصار

رداي تــكــر زدوش أفــكــنــنــد

ب ــف ــرم ــود تــاشــهــر خــــايل كنند

بسلطان رسا فكندكي واجب است

اويل األمـــررا بندگي واجباست

بـيس رسا اســت بــرجــان خويش

كـيس كرد رافتد بسلطان خويش

نــــــازد خـــــــودرا ع ــب ــث ب ــاي ــال

بــرســيــد ب ــرج ــان ومــــال وعــيــال

سفيهان مــغــرور يب عقل وراي

كــه بــودنــد در كــربــاء كــد خــداي

ديــكــر ابـــن كشمش عــي نـــام أو

ديــكــر سيد صــالــح شقي نــام أو

ديكر طعمة جون سري صورت حرام

بــكــي زعـــفـــراين ابـــراهـــيـــم ،نــام

ديــكــر سيد عبد الــوهــاب غــرور

نــقــيــب ،كـــرفـــتـــار قــــوم رشور

كــرفــتــنــد راه ســفــاهــت بــه بيش

كه مغرور بودند بر عقل خويش

مهـــه يـــك زبـــــان ودل أزبــلــهــي

ديــكــر آل ســــادات نصـر اآلهلــي
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ن ــدان ــد راهــــش بــشــهــر أنــــدرون

كمر جست بستند بركشت وخون

درايــــن واقــعــة داخـــل شــهــر بــود

بتسليم ســلــطــان داللــــت نمود

عـــــي شــــــاه يـــكـــي بــــــاك ديـــن

زاوالد خـــاقـــان ايــــــران زمــن

ديـــكـــر بـــر مــــــردان أهــــل خــرد

ديــــكــــر ســـيـــد كــــاظــــم جمــتــهــد

درآخـــر بــرايــن شــد قـــرار ومــدار

بـيس سعى كردند در صلح كار

كــه زهنـــا وأط ــف ــال أز مفسدين

بــــا ن ــن ــد درنـــــــزد بـــاشـــا ره ــن

دراهـــــل واليــــت جــنــايــت كنند

بعسكر ،خــاف واهــانــت كنند

بــدســتــش ســبــارنــد هــم يــك دوي

بــشــهــر أنــــدر آيـــد قــلــيــل عسكر

بــرايــن شــد بــنــاي ك ــام أزدورس

كــروهــا ،بــود خــون ايــشــان هدو

عــي شـــاه بــــادر مــيــانــه كــذاشــت

بــاصــاح مــا بــن ومهــت كامشت

كروهاي جه دردست سعد أوفتاد

شكست عهد وبيامن خودبدهناد

ع ــي ــال ــش اهـــــل واليــــــت س ــرد

كـــروهـــاي أهـــل واليــــت بــســرد

بـــشـــأن عـــي شـــانـــكـــرد اعــتــنــاء

ج ــن ــن أســـــت آئـــــن أهـــــل دن ــا

عـــي ش ــب ــايب داد وفـــريـــاد كــرد

زبــنــد ونــصــايــح بــســـــي بـــاد كــرد

رهـــائـــن بـــــروم مـــانـــدو لشكر

جــلــو ريـــز روي واليــــت دوي ــد

كــه غــافــل شـــود داخــــل كــربــاء

بــجــنــبــيــد يــكــبــار لــكـــــر زجــا

عىل شاشيد أزال عالجي مخوش

جه نكرفت حرف نصيحة بكوش

بــآنــانــكــه بـــودنـــد در شــهــر بند

نــكــهــبــان صــــدازد بــصــوت بلند

كــه أهــل احلسني دورك ــم دوركــم

كه أهل احلسني سوركم سوركم
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جــه ديــدنــد أهـــل واليــــت جنني

كــمــرجــســت بستند أزهبــــر كني

مــقــابــل رســيــدنــد مـــــردان جنك

نــمــودنــد شيلك بــتــوب وتفنك

رس ره كــرفــتــنــد بـــررومـــيـــان

دويـــنـــد أزشـــهـــر بـــــرون يــان

وآن روز عــريــن ذيــقــعــده بــود

كــه ايــن فتنه در كــربــاء رونمود

زآواز تــــوب وصـــــداي تفنك

بــلــرزيــد كــــوه وبــركــيــد سنك

كــه شــد كـــرم هــنــكــامــه كــــارزار

بـــــدان روز آيـــنـــه وقــــت هنــار

جــنــان رود بيجبد انــدرجــهــان

ك ــه حمــجــوب ش ــد گــنــبــد آس ــان

عــقــب تــرنــشــســتــنــد أز تـــررس

زتــشــويــش بــرلــب رســيــده نفس

بصيد كان جست به أول شكست

زمـــن درتـــزلـــزل جــه شــــران نر

عــرب راســـوم روزشـــد كــار تنك

دوروز ودوشب متصل جنك بود

كه خورشيد در منزل جــدي بود

عــرب وأزرس مــا نعت رخ نمود

بــشــب انـــــدرون حــصــار آمــدنــد

ب ــع ــزت بــرفــتــنــد وخـــــار آمــدنــد

جه خوردند اهل واليت شكست

بمسجد نشتند تــركــان مست

سناكر زدس ــت عــرب شــد بــرون

بــيــك محــلــه ســخــت تــركــان دون

رســيــد نــد تــركــان درانــجــا بــزور

يكي مسجدي بود نزيديك سور

بــســاتــن راســــور خـــود ساختند

وزآن بـــس تـــدبـــر بــرداخــتــنــد

ســـــوى قـــبـــه بـــــاك نـــــور خـــدا

بـــه بــســتــنــد غـــبـــاره وتـــــوب را

زتــشــويــش جـــان االمــــان آورنـــد

ك ــه ت ــااه ــل ديـــن راب ــج ــا اورنـــد
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بــســمــت در مــشــهــد مــرنــى

بـــريـــدنـــد جمـــمـــوع بــــاغــــات را

أز أعــراب كوفه كمك خواستند

كمك أزعــرب يك بيك خواستند

فــــاتــــادنــــد در فـــكـــر نـــامـــوس

بــراهــل والب ــت جــه شــد كارتنك

رســيــدنــد هب ــم كــمــك س ــه ه ــزار

زم ــع ــدان وفــتــلــة زغــيــب ويــســار

بــــادروهــــا وهـــــاي أهــــل فــســاد

ويل هــيــج كــس دل بــدعــوا نــداد

مهــي ت ــوب انــداخــت ســعــد بليد

ز ت ــاري ــج م ــذك ــور تـــــاروز عيد

كــه بكذشت أز حــدو عــدوعــدد

ش ــب وروز غ ــب ــاره وتــــوب زد

عــرهبــاي بيعقل بركشته بخت

دراين مدت بيست ويكروز سخت

بـــرفـــتـــنـــد آمــــــــاده كــــــار زار

مـــكـــرر بـــدعـــوا بـــــروز حــصــار

نــبــودنــد جــون مــرد مــيــدان جنك

ويل بــــــــاز كـــشـــتـــنـــد عــــار

شــد أز دســت أهــل واليـــت رها

مهـــه خـــنـــدق وســنــكــر وبــاغــهــا

شــد از تــوب وغــبــاره يب حساب

بـــي خـــاهنـــاي واليـــــت خـــراب

خورد بجائيكه جربيل روح االمني

بــقــصــد رشافــــت بــبــوســيــد زمــن

كه أزور شكست عرش أفالك بدء

بـــي كــلــه بــركــنــبــدبــاك خـــورد

ب ــه بــنــدنــد أزهبــــر تــســلــيــم صف

رســـــوالن مــرســل بــقــصــد رشف

كـــهـــن أعــــــى زر كــــن مــقــام

مــزاريــكــه ارشف زبــيــت احلـــرام

زبـــيـــت املــــقــــدس بـــــدي حم ــرم

ن ــب ــودي أكـــر ابـــن ن ــب ــودي حــرم

خـــــدار نــظــر ســــوي غــــرا نــبــود

كــريــان قــبــه بــــرودي غــر أنــبــود

نـــبـــودي زمــــن ونـــبـــود آســـان

نــبــودي مكينش اكـــر درجــهــان
95

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

حسني است اين نور جشم رسول

دل حــيــدر وجــســم وجـــان بتول

مكو كنبدش كم زعرش خدا أست

مكر خودنه فرزند خري الورى أست

ديكر جنت ونــار درحكم أوست

حسني كه رسداد در راه دوست

يكي سعد يب ديــن فرنكي نــزاد

بـــــراو تــــوب ب ــن ــدد زرلـــــه عــنــاد

اكــــربــــر نـــــــدارد بــــدعــــوا عــلــم

ديــكــر خـــاك بــر فـــرق شـــاه عجم

بــديــوار ســور ان ــدر آمــد سكشت

زبس توب زد رومــي خريه دست

بــدســت خمــالــف دره ســـور شد

بــيــكــبــار لــشــكــر رس ســــور شد

كــه كـــردون بــديــن كـــردش نمود

دوم روز أز عــيــد ق ــرب ــان بــود

قشون رخيت در شهر كرب ويال

شـــب مجــعــه تــرنــك صــبــح بــدر

جــهــان راســبــه ك ــرد دود فشنك

نــمــودنــد شيلك بــتــوب وتفنك

زدريـــا هننك وزر صــحــرا بلنك

رسيد ند از هــول جــان روزجنك

بــلــرزيــد دشـــت وبــجــنــبــيــد كــوه

أز آن محله سخت روم ــي كــروه

صــــدازد مهــي ابـــن أهـــل احلسني

مــنــادي ســور ســور بــاشــور وشني

نــمــي ايــســتــادنــد زخــــوف جــان

وىل قلعة دراران ونـــام آوران

بخود بركز يدند عساكر فــرار

بــرومــي بــر دنـــد شــهــر وحــصــار

كــريــزان زرومــــي بشكل شغال

كــذ شتند أز حــال وم ــال وعيال

بـــرون رفـــت هــريــك بــحــال تباه

جــه أزبـــاب حــر جــه أز خيمكاه

دخـــيـــل عـــيـــال ع ــل ــي ــش ــاه شــد

مكر سيد صالح كــه كــمــراه شد

صـــدا اقــتــلــوا اقــتــلــوا بركشيد

وزان سوجو رومي معارض نديد
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كــنــون كــريــم احــــوال اهـــل ديــار

كــه بــودنــد حمــبــوس اه ــل حصار

زاك ــن ــان وأطـــــراف روي زمــن

بتقريب جندين هــزار اهــل دين

ره شـــان كرفتند أز جــر وقهر

در ايــــام دعــــوا رئــيــســان شهر

جــه از اه ــل عــلــم وكـــال وادب

جــه از قــوم ســـادات عــايل نسب

جــه ازنـــا مـــــداران روشـــن جبني

جــه اوالد خــافــان ايــــران زمــن

بـــي از فـــقـــران رسبـــــار كش

بـــــي مــــــالــــــدران جتــــــار وش

جــه بسيار كــور وچــه بسيار بري

جــه بــيــار اطــفــال وطــفــل صغري

بـــي رسوقــــــدان نــيــك اخــــران

بــر بجهره كــلــروان بــي دخــران

بــي تـــازه كــويــان شــريــن سخن

بــي شـــراخـــواران غنجه دهــن

ب ــرك ــان ســرنــد شــهــر وحــصــار

جه برما از اعــراب واهــل حصار

نــمــودنــد دســـت ت ــط ــاول دراز

رســيــدنــد تـــركـــان يب تـــار وتـــاز

بــدنــد بـــاول بعباس رهــر شدند

جــه مــامــول بــر قــتــل وغــــارات

بــكــشــتــنــد انــــراكــــه دريـــــا فتند

بــردنــد زآن كــس كــه رسبافتند

جه كريم جه كردند ظلم رصيح

كــه كشتند ومــــرده بــر روي هم

بــس أز رسبــريــدن مهــي سوختند

جه كويم كه جون آنش افراختند

ب ــري ــدن ــد كــــوش ورس كشتها

شـــد از شــتــهــا جــابــجــايــشــتــهــا

وزان بــس بــغــارت بــر داختند

زبــاهــر كــه بــاداشــت انـــدا ختند

بــود دخــل قسطنطينية ســه سال

زعـــبـــاس بـــردنـــدا ىــنــقــدر مــال

زمـــــال وجـــواهـــر زس ــي ــم وطــا

كــــه اهـــــل ديــــــار اكـــثـــر مــاهلــا
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كــتــبــهــاي مـــرغـــوب وظــــروف

زبشمينه وتــرمــه تبشم وصــوف

ويل رومــــيــــان شـــقـــاوت قــريــن

بــري از خــدا غــافــل از يــوم دين

در ايــنــجــا يــقــن امــــان داشــتــنــد

در عـــبـــاس ب ــرج ــاهن ــا داشــتــنــد

نــمــودنــد كـــاري كــه اهـــل عقول

نــكــردنــد رشم اوخــــدا ورســـول

اىل آخــــر الـــدهـــر لــعــنــت كنند

مهــيــشــه بـــركـــان م ــذه ــت كنند

بــكــشــتــنــد آتـــراكـــه شـــد روبــــرو

ب ــس انــكــا دويـــدنـــد درج ــارس ــو

بــكــلــه زدنــــــد دخـــــر شـــــاه را

بــريــدنــد رس طفل شــش مــاهــه را

شكستند يكرس جه خاص وچه عام

درخــــــت هنـــــاي واليــــــت متـــام

در آنــــــروز كــشــتــنــد مــثــل كــدا

بـــي از خـــوانـــن وشــــه زادهــــا

زتــــركــــان زرسبــــــار انـــبـــار بــود

كـــانـــراكـــه حــــرف بـــك ب ــاري ــود

كـــه در زيـــر بــاعــمــي داد جــان

در حــر جــنــان شــد هــجــوم جهان

يــــكــــي خــــانــــه ســــيــــد كـــاظـــا

امـــان ب ــود از قــتــل وغــــارت بجا

زطفل وزن ومرد وزخاص وزعام

وىل دردرش بــود جــنــان ازدح ــام

بــمــردنــد در زي ــر بــاشــصــت كس

زكــــثــــرت بـــريـــدنـــد راه نــفــس

كه رواي سه شب داشت دروي مكان

عــلــيــشــاه دكـــر مــنــزلــش بــد امــان

كه معمور بود از عرب وزعجم

ســــوم بــــود م ــام ــن درون حــرم

هبــر سمت از عسكرى بودهبن

وىل تــــارواق ازد رســـدر صحن

زن ومـــرد واط ــف ــال وبــرنــا وبــر

بـــــــــدروازه شـــهـــر خـــلـــق كــثــر

جــه كشتند ش ــان رويــــان مشوم

ج ــه م ــردن ــد رزيــــر ب ــا ازهــجــوم
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بــصــحــن رواق امــــــام شــهــيــد

ســـــــواره بــــيــــاده زتــــــرك بــلــيــد

رواقــــي كــه هــرشــت زواج فلك

يب عــتــبــة بــوســيــش فــــوج ملك

ززن جـــــادررس عــبــا از رجـــال

مهــــي كـــــرد غــــــارت بـــــرد م ــال
بس از اذن كــردي درآنــجــا نزول

دريـــغـــا دري ــغ ــاك ــه قــــوم جــهــول

درايـــن فتنه هــريــك زاهـــل فساد

بــــــرون رفـــــت ســـــامل كــــه مــبــاد

اكــــر شــــاه ايــــــران تــــايف نــكــرد

در آن اسب بدانش دكر نيت مرد

زن ودخــر وطفل نــاخــورده شري

غــريــب وجمــــاور ضــعــيــف وفقري

زجـــور فلك هريكي شــد هالك

كه بودند ساكن درآن ارض باك

جــه ســـادات مــعــروف عــايل نسب

جـــه انــــا مـــــــداران قــــوم عــرب

جــه بــســيــار شــه زاد ازمــــرد وزن

ج ــه بــســيــار زوار ايـــــران وطــن

بــكــي رسيـــــرده تــنــش ســوخــتــه

يــكــي رفــتــه روهـــر جــه انــدوخــتــه

ج ــه بــســيــار ازنــــا مـــــداران سند

جــه بسيار ازخـــاك ســـادات هند

يـــكـــي بـــــــاره زشـــمـــشـــر تــيــز

يــكــي زيــــر بـــامـــرد وقــــت كــرز

يكي مـــرده وطفلكش در كنار

يـــكـــي مـــثـــل محـــــال دزيــــــر بـــار

يكي روش قتىل ماخودش نده زير

يـــكـــي زخـــــك دار وعــيــالــش

كــه رمحــت ب ــراو تــاجــهــان بــادبــاد

زشـــــرازيـــــك ســـيـــد بـــــاك زاد

حمـــمـــد عــــي نـــــام ىــــن نـــامـــدار

لقب موسوى داشت در روز كار

نسب موسوي علوي خوى داشت

توكوئي ملك برزمني روي داشت

رخــش جــون رخ يوسف آراسته

قــدش جــون قــد رسو نوخواسته
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هبــر مجيع كــو حمفل افـــروز بسود

شــب قتل جــون روز ن ــوروز بود

كــلــيــم زمــــان ســعــدي دهـــر بــود

قــريــب ايب الفضل از خلق دور

يــزيــد ابــن ادهـــم ،بتقوى مسيح

بخط ابن مقله جو سبحان فصيح

جــه كــركــان كــركــان بقهر آمدند

زمــانــيــكــه تــركــان بــشــهــر آمــدنــد

تــــذلــــل بـــيـــش رسبــــــــاز كـــرد

ك ــه آمـــــاده قــتــل وغـــــارت بــدنــد

توكوئي كه دهلا يشان مثل سنك بود

زنــا زداتبو كانرا نه بخشيد سود

بــغــارت كــري مجلة يكدل شدند

رس رشا بــريــدنــد وداخــــل شدند

بـــرداب ازتـــرس بكرفت جاي

درآن وقــت سيد مهى خيت جاى

كــه روداد يكبار ايــن مــاجــراي

سامور به بيشش يكى جون كالى

بــنــزديــك تــركــان حــق نــاشــنــاس

زرسداب امـــدبـــرون يب حــواس

كـــه مــثــل رف ــي ــق نـــكـــردد قتيل

بسى عاجزى كرد وهم شدد خيل

زراه ت ــع ــص ــب زاره عــنــاد

ويل رومــــيــــان شـــقـــاوت نـــزاد

بــه بــشــت رسش تــابــبــاي حصار

مـــتـــاع خـــــودش رانــمــونــدبــار

زهـــرســـو بــــراو كــلــه انــداخــتــنــد

در انــجــا بــقــتــلــش بـــر داخــتــنــد

در اخـــتـــنـــدش انـــــا رومـــيـــان

بـــه شــمــشــر بــــران بــنــوك ســنــان

كــشــيــدنــد رخـــت تــنــش ازبـــرش

ب ــس انــكــه بــريــدنــد زتـــن رسش

رويدند دوشــب بودبر روي خاك

تــن يب رس مــوســوي جـــاك جــاك

فـــريـــد زمــــــان وعــــديــــم امل ــث ــال

بـــه نــيــكــونــه بــســيــار اهــــل كــال

يكي بــاك طينت كه هندش وطن

حم ــم ــد بــــن جــــــواد آقـــــا حــســن
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نــدبــدم چـــوآن عــاقــل وهــو شيار

خــدا تــرس وحــق بــن هتجيد كار

ببطحا اين عهد از طوس بركشته بود

كه صد حيف أز جــور جــرخ لبو

مهـــه جــــاريــــده بـــصـــدا شــيــتــاق

بــبــاطــن ويــثــرب بــطــوس وع ــراق

فــــواغــــربــــتــــاه ثــــم واغـــربـــتـــاه

در ايــن فتنه هم كشته شد بيكناه

بـــد يــنــكــونــه بــســيــد اهــــل كــال

فـــريـــد زمــــــان وعــــديــــم امل ــث ــال

بسيى هتك نــامــوس اســـام شد

جــه بــس نـــام آوركــــه بــدنــام شد

زاخــــيــــار دربـــنـــجـــه اهـــــل رش

بـــــي زن ودخــــــــــران وبـــر

يــكــى منقلب كــشــت احــــوال او

يكى خــود تلف شد يكى مــال او

ق ــدم انــــدرون واليـــت ك ــذا شت

غــراض از حــر تاهبنكام جاشت

امــــا نــنــدهــر ج ــاك ــه ب ــم ــرد نند

بـــفـــرمـــود طــبــل امـــــان تــازنــنــد

ب ــه بــيــش م ــن آيــــديب دا داوري

هبر كس كند ظلم جون عسكري

بــــزودي مهــي كـــردغـــارت كــري

ويل تــرك خــون خــوار ازديــن بري

ســـــوار وبــــبــــاده زقـــــوم جــهــول

در عباس در صحن ابــن رسول

نشسد خــوش دل بفتح حصار

متـــودنـــد م ــن ــول نــكــنــدنــدر بــار

كه جن وملك رخيت أزديده خون

عجب كرديش كرداين چرخ دون

ملك جبهه سا ،روميان أسب تاز

بصحنيكه بــــردر كــهــش بــايــنــار

فلك خــاك بر فــرق اســام بخيت

دكــر زاب ازروي إيـــان برخيت

برس طاس مون شاه خاور كشيد

ج ــه آنـــــروز حمرش–آخر رســيــد

فلك أز شفق روى خون مي نمود

زمــن در فلك عكس افكنده بود
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جــه خورشيد بنهاد روزي ــر خاك

جهان شب شد اما عجب خوفناك

زدهشت جه رنك أزرخ شب جاك

بـــحـــال قــتــيــان بــــــرورى خــاك

نع أز سمت مرشق زدريــاي خون

درامــدمــه از سمت مــرق بــرون

برو بوششان جادر أز ماه دوخت

بأجساد عريان دل شب جه سوخت

بياشيد بــر كشتها جــاي دوخــت

مـــه ازنــــــور كـــافـــور بــركــشــنــهــا

نــديــده اســـت خـــود ديــــدة اســان

جنني وحشت انكيز شب درجهان

نه مرغ سحر خوان بصوت خروس

شــب دون مـــؤذن نــه اواز كوس

ربـــــود ازرس خـــــواب وخــيــال

صياح سكان وعويل بوقت شغال

رســيــدنــد نــزديــك هــجــده هــزار

شــنــيــدم كـــه قــتــى بــوقــت شــار

هبـــر ج ــاف ــت ــاده تــنــي جــــاك جــاك

درآن شب مانده مهه برروى خاك

نــتــشــوش وحـــــرت اســــر حمن

كــســارنــاكــه ج ــان ب ــود بــاقــي بتن

يــكــي خــانــه ويــــران يــكــي درب ــدر

يــــكــــي رابــــــركــــــم رابـــــــدر

ب ــغ ــرب فـــرورفـــت قــــرص قمر

جــه انــشــب بــر امــدوشــد سحر

قمر كــوس رحلت بــرافــاك كرد

كــريــبــان شــب راســحــر ج ــاك زد

نظام كواكب زهــم در كسيخت

تو كوئي كه جشم فلك أشك رخيت

بــدفــن قــتــيــات بــســرد اخــتــنــد

هبــر كــور صــدصــد در ان ــدا ختند

بــدل كشت تــاريــكــي شــب بــروز

جــخ ازنـــور خورشيد عــامل فــروز

كــه نــه كــور بــود ونــه مـــرده شور

كفن كــو كجا غسل كــافــور كو

بــــدر دفــــن بـــودنـــد ه ــرج ــا بجا

غرض تاسه روز وسه شب السها
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بشكل شهيد ان در خــاك خاك

ســـردنـــد اجـــســـام قــتــى بــخــاك

جــه شــد كرتن باكشان شوختند

جه باك است اكرىتش افروختند

وكـــر دفـــن يب غــل وك ــاف ــور شد

وكــــر يب كــفــن جــســم كــورشــد

بــخــلــد بـــريـــن آشـــيـــاين كــرفــت

خوشانكسكهجاندادجائىكرفت

كه جــون مس بسوزد شــود كيميا

زاتـــــــش نـــرســـنـــد اهـــــل خـــدا

خوش انشكل كه هم شكل عرب شده

تــــــأيس بـــســـيـــط بـــيـــمـــر شـــده

جكر هــاي هبــر اه والي ــت كباب

جه بسيط بكذشت واليت خراب

زتــر كــان هبر معربش بسته صف

كــه يكبار بانغمه وجــنــك ودف

بــــنــــقــــاره وســــــر شـــهـــر ت ــب ــاه

بشهر ان ــدر امــد (نجيب بــاشــاه)

نخواهم فــرامــوش كــردن دوروز

كــه در عــامل افــتــادزان هــردوســور

دوم روز نحس ورود (نجيب)

بــكــرب وبــا شهر حمنت نصيب

كــزوشــور افــتــاده دركـــوه ودشــت

يكي ررز غارت كه نقش كذشت

بــســابــور وبــــان وســــاز وطــرب

مـــنـــادي بــتــســخــر مــلــك عــرب

ش ــات ــت زهــــو جــيــز ب ــدت ــر بــود

شــاتــت بـــدل مهــجــو نــشــر بــود

شـــاتـــت كــنــد كــــار شــمــرتــيــز

تـــــوداين كـــه دربـــيـــش اهــــل متيز

بــظــاهــر تــأســف بــبــاطــن رسور

حــرم رفــت عــبــاس بــاصــد غــرور

مهـــه عـــدل مــايــل بــظــامل انــدكــي

نــشــانــيــد حــاكــم زتـــركـــان يكي

زفـــرهـــود غــــارت زتــــرش عــام

ج ــه ــان امــــن شـــد واليـــــت متــام

زخود قايض ومفتى هم كذا شت

أزان دشمنيها باشيعة داشــت
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ب ــك ــرب وبـــاشـــد تــقــيــه شــديــد

كــه ممــنــوع شــد ســب ولــعــن يزيد

كــريــبــان طــاقــت يــكــي ج ــاك كــرد

يــكــي تـــر آهــــش بــــرافــــاك زد

خــر بــس بـــأطـــراف عـــامل رسيد

مراشفت

جــهــان واحــســيــنــا ص ــدا بركشيد

جهان شد براز فتنه وشورورش
برومي نموودند حكم خطا
كمرجست يبسته دكشت استني
كفه روم رامسن جند وبوم

زكي بر حممد واكش درود

(((

***

 .1انتهت حرفي ًا يف حمرم (1259هـ) هذه االرجوزة التي من بحر الرجز من نظم املريزا زكي حسني اهلندي
نقحها األستاذ حممد عيل داعي احلق بتاريخ (1970/ 9/ 7م) بعد نقلها من نسخة خمطوطة بخط العالمة
املرحوم السيد حسني القزويني احلائري كان قد نسخها عن نسخه الناظم ،وهي موجودة اآلن عند نجله
السيد إبراهيم شمس الدين القزويني احلائري.
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م ّربات األمري منري الدولة
قصد كربالء زائر ًا العتبات املقدسة فيها ويل عهد مملكة لكناهور منري الدولة

حممد عيل شاه ابن واجد عيل شاه ملك لكناهور –مملكة أودة– من مقاطعات اهلند

يف سنة (1259هـ) يرافقه جيش من املرافقني ،واخلدام ،وتصحبه زوجته األمرية
احلسناء اهلندية املشهورة تاج دار باهو صاحبة الرباط املعروف باسمها بكربالء،
واستقبل عند أبواب املدينة استقباالً حافالً ،ونزل ضيف رشف عىل الوجيه السيد

صالح بن سليامن بن مصطفى آل طعمة ،وملا استقر به املقام يف كربالء قام بكري هنر
ووسع ومدد الرتعة التي كانت تعرف سابق ًا بنهري احليدرية ملسافة  4كم،
احلسينيةّ ،
ودعي عند ذلك بنهري اهلندية كام هو اآلن وزين البهو االمامي للروضة احلسينية

بالذهب ،وأكسى الباب القبىل للحرم بالفضة ،ور ّمم الروضة العباسية ،وشيد
قنطرة احلديبية ،وعدّ ة معابر أخرى عىل هنر احلسينية ،وفرع من اهلندية ،وأهدى
للروضة احلسينية تاج ًا مرصع ًا باألحجار الكريمة ،وال يزال هذا التاج حمفوظ ًا يف
خزانة الروضة احلسينية.

وأخري ًا قام بتشييد رباط فخم يف كربالء ليكون حسينية للزائرين الفقراء من
اهلنود ،وبنى بجانبه دار ًا لزوجته ،ورصف عىل بناء الرباط ( )3الكاك ربية ،وكان

أطرف ما يف هذا الرباط اجلناح اخلاص املسمى عند اهلنود بـ امام باره–احلسينية–
التي كانت هلا شبه كبري باحلرم الـرشيف من حيث املتانة والروعة ،فأكسى جدران

هذا اجلناح أو البهو الكبري بتزاوير من الفسيفساء اجلميل ،ويف جوانبه سهوات
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جموفة مرصعة بقطع من املرايا
حمكمة البناء بديعة الشكل عىل هيئة مقرنصات َّ
تأخذ بمجاميع القلوب ،وأمامه ُص َّفة مفروشة أرضها بالرخام األبيض الناصع،

ورصع مجيع جوانبها املموجة بالزجاج البديع ذي األلوان الرباقة ترصيع ًا هندسي ًا
ّ
قل نظريه ،وكان سقف هذا البهو مزخرف ًا بتزاوير مقرنصة من الزجاج البديع
الصنع ،وظهرها مغلف بالقصدير والزئبق يدخل الزائر اىل البهو من باب فـيض
مزخرف وم ّطعم باألحجار الكريمة من الفريوزج – شذر -ذي اللون األزرق

الفاتح بأحجام خمتلفة منها :الكبري ،ومنها الصغري ،وتقع يف الزاوية الشاملية من
البهو مقصورة شبه حجرة متوسطة احلجم يفصلها عن البهو مشبك من الربونز
املصقول ،وهذه احلجرة تعرف عند اهلنود باسم دركاه جتري فيها مراسيم التعزية

احلسينية نصب يف وسطها هيكل حصان يعلوه رسج من الفضة من دون راكب،

وكان هذا احلصان يرمز اىل اهلنود باسم دلدل ،واىل جانب من هذا اهليكل نموذج
فـيض للـرضيح ،ويف اجلانب اآلخر من الدركاه وضع مهد مصنوع من الفضة
امل ّطعمة باألحجار الكريمة ،ونقش املهد بزخارف بارزة وهو يرمز اىل مهد الطفل
الرضيع عيل األصغر الذي ذبح مع أبيه االمام احلسني يف يوم عاشوراء سنة

(61هـ) بسهم حرملة بن كاهل األسدي ،ووضع يف مقدمة املقصورة منرب بديع
الصنع من الفضة ،وقد زين هذا البهو واملقصوره بآالف الثريات ،واملصابيح من
خمتلف األشكال واألحجام.

فكان األثر الذي تركه هذا اجلناح يف نفس الداخل اليه يف الليل أثر ًا مؤثر ًا خالب ًا

ألن ضوء املصابيح الزيتية والشموع الكافورية التي ال حيـىص عددها ،واإلشعاعات
التي تنتـرش من خالل سطوح األبريزات البلورية املنصوبة يف الواجهات األربع،
والسقف من هذا البهو تولد عند املرء تأثري ًا سحري ًا أبعد من اخليال.
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وكذلك ز ّينت جدران وسقف هذا البهو برايات كلها مصنوعة من األبريز،
واالستربق ،واحلرير املزركش ،ونصبت عىل ّ
كل سارية من سوارهيا أنواع خمتلفة

األحجام من البنجة –الكفوف– املصنوعة من الذهب والفضة ،وقد أحيط هيكل
احلصان املنصوب يف وسط الدركاء بسالسل مصنوعة من الربنج وأسند اليها
الكثري من الصوجلانات الكبرية والصغرية املكساة بالذهب والفضة.

وجممل القول :فان الكتّاب مهام بلغوا من البالغة والفصاحة يعجزون عن

وصف ما يف هذا االمام باره والدركاه من التزيينات ،وكان يف يوم عاشوراء من

حمرم احلرام كل عام تستعد مواكب العزاء للخروج منذ الصباح الباكر من االمام
ويسيون خلفهام حصان ًا خاص ًا أبيض اللون ملطخ ًا
باره ويرفعون الـرضيح واملهد،
ّ
بالدماء كانوا قد أعدّ وه من قبل هلذه الغاية ،ويعرف هذا احلصان عند اهلنود بـ(ذي
اجلناح) ،وعليه وضع ذلك الـرسج الفـيض ،ويف مقدمة احلصان يسري شخص

حام ً
ال مظلة كبرية مصنوعة من الذهب املطرز باحلرير والديباج يقي احلصان من
حرارة الشمس ،ويتقدم هذا املوكب محلة الصوجلانات الذهبية والفضية بشكل
منسق ،وحييط بموكب ذي اجلناح السبايا حاملني تلك الرايات املزركشة ،وعىل

بعد مسافة قليلة من موكب ذي اجلناح يسري موكب الطبالة ،وأصحاب الطنوج
املطلية أيض ًا بالذهب والفضة ،وخلفهم موكب عزاء السيدة تاج درهبو حيف هبا
اخلدم واحلشم من النساء والرجال ال طمني عىل الوجوه ،وبني حني وآخر ينادي

النائح – الرادود – ياحسني ياحسني بينام يقوم مجاعة آخرون منهم بـرضب ظهورهم

يمنة ويـرسة بسالسل احلديد ذات الرؤوس التي حتمل سكاكني حادة صغرية

(((

 .1فمنذ ذلك التاريخ ظهر إعامم مثل هذه الطقوس املستحدثة يف مسريات عزاء االمام احلسني يف
عاشوراء من كل عام يف املشاهد املقدسة.

ولكن يف حمرم احلرام (1390هـ 1970 /م) منعت هذه الطقوس املستحدثة يف اإلسالم من اقامتها بأمر=
107

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

فيسري موكب عزاء األمرية اهلندية عىل هذا املنوال من هبو (االمام باره) ،فيقصدون
الصحن الـرشيف بني زغاريد النساء اهلنديات الباكيات النائحات الالطامت عىل
اخلدود الناثرات الشعور تتوسهن األمرية ،وهي جمللة بالسواد حافية القدمني تنثر

عىل راسها التبن والرتاب ،وتنشد الرتانيم اهلندية الشجية ،فيسري املوكب عىل هذا
النحو حتى مشبك املذبح الواقع يف الزاوية الغربية من الصحن الـرشيف ،فيضع
هذا احليوان ذو اجلناح املدرب تدريب ًا خاص ًا رأسه عىل املشبك ويذرف الدمع
-كذا يقال– ثم يرتقي املنرب أحد اخلطباء – الروزخان اهلندي – وينشد الرتانيم

الشجية التي تثري أعمق األثر يف نفوس السامعني وعندما ينتهي اخلطيب من قراءة

نوائحه تتقدم األمرية وبيدها قدح كبري مملوء باحلليب املمزوج بالزعفران فتسقي
(ذا اجلناح) ،وعندما يكرع هذا احليوان هذا اخلليط تنقل األمرية القدح لتسقي
الناس املجتمعني واملشرتكني مما فيه تيمن ًا وتربك ًا ،ثم يسري هذا املوكب بالشكل
الذي وصفناه ،ويطوف بشوارع كربالء حتى يصل املخيم فالروضة العباسية،

= اإلداري احلازم املؤمن بعقيدته اإلسالمية العربية األستاذ شبيب املالكي حمافظ كربالء .انطالقا من ايامنه
بعدم فسح املجال لتجريد الشعائر احلسينية من غايتها األصلية وهي جمالس التوعية اإلرشادية ،والفكرية
لألمة العربية املسلمة ،وعدم جعل هذه الشعائر جمرد طقوس منحرفة ،بعد أن وقف عىل فتاوى كبار علامء
حرموا التشابيه ،ورضب الظهور بالسالسل التي حتمل يف رؤوسها السكاكني احلادة يف مواكب
االمامية الذين ّ
عزاء االمام احلسني يف عاشوراء كل عام.
السنة النبوية التي وضعها س ّيد الكونني الرسول األعظم حممد،
فمعظم تلك الفتاوى تنطق جلي ًا :بأن ّ
ووصلت الينا عن طريق أئمتنا أهل البيت ،وكل ما استحدث من بعدهم من طقوس ،كان يراد هبا إماتة
القيم احلضارية لألمة اإلسالمية ولذا كان العلامء األعالم ،مل يسكتوا عن ذلك ،فبينوا احلقائق ،وأصدروا
الفتاوى ،وقالوا :إن اهلل يريد منّا ان نعبده كام يريد هو ال كام تشاء أهواؤنا فإحياء مثل هذه الطقوس اهلندوسية
ما هي إال للتشهري باملؤمنني املتمسكني بوالء أهل البيت لدى املخالفني هلم ،ويريدون إثارة الطائفية ،وإلقاء
اخلالف بني املسلمني.
هكذا جاءت نفحات صاحب الرسالة األعظم عىل أفواه علامء االمامية لتبقى كلمة اهلل وسنن نبيه هي
العليا ،وأهواء مستحدثي البدع هي السفىل.
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ثم يعود اىل االمام بارة ،وكذلك كانت األمرية تقوم هبذه العملية يف مواسم زيارة

األربعني املعروف عند العوام زياره مرد الرؤوس ،حيث إهنا جتلس أيام شهري
حمرم احلرام وصفر يف البهو للعزاء وقراءة املراثي احلسينية وإطعام الفقراء.

أما األمري منري الدولة فبعد أن شيد هذا الرباط الذي استغرق بناؤه زهاء ثالث

سنوات ترك كربالء وسافر بمعية مضيفه املرحوم السيد صالح بن سليامن ابن

مصطفى آل طعمة((( اىل األستانة وحظى هناك بمالقاة السلطان عبد احلميد خان
 .1روى املرحوم السيد أمحد السيد صالح آل طعمة يف كتابه املوسوم تلخيص اخلرب عن تاريخ القرن الرابع
عرش املخطوط يف احوال أبيه ما نصه قال :كان املرحوم والدي من الرجال البارزين املعروفني يف كربالء
زار السلطان عبد احلميد خان بصحبة األمري حممد عيل بن واجد عيل شاه ،ومكث يف ضيافة السلطان ثالثة

للمرة الثانية يف سنة (1312هـ) بعد رجوعه من احلج ،وأنعم عليه السلطان
أشهر ،وكذلك حظى بمقابلته ّ
فرمان اخلدمة ،وبعد رجوعه اىل كربالء كان يراسل الباب العايل كان له املقام األول عند املترصفني والوالة
العثامنيني يف بغداد ،وهو أول من جلب العربة اىل كربالء ،واستعملها يف غدواته ورحالته ،ثم قدّ مها اىل
املترصف عبد اللطيف باشا تويف سنة (1319هـ) ،ودفن يف الروضة احلسينية يف مقربتة اخلاصة الواقعة اىل
يسار الداخل من باب الزينبية ،وهي احلجرة الثالثة.

وكان العقب منه يف أربعة أوالد :األول :هو الس ّيد مهدي وعقبه يف ولده السيد نوري الذي كان كري ًام

ذا شخصية حمبوبة ،كثري السفرات اىل اهلند ،وعقبه حمصور يف ولده األستاذ السيد ضياء ،وهو يمتاز بالثقافة

ومعلوماته الواسعة ،جييد التكلم باإلنگليزية ،ويتقن آداب اللغة اهلندية قراءة وكتابة ،وكذلك ملم باآلداب
العربية والفارسية ،ونجله األستاذ مهدي حماسب يف وزارة اخلارجية العراقية.

الثاين من ولده :هو السيد حسون املتوىف سنة (1323هـ) ،وعقبه حمصورا يف ولده األستاذ املرحوم السيد

صادق امللقب بمشري التولية املتوىف سنة (1383هـ) ،توىل منصب القضاء يف إيران ،ونقل جثامنه اىل كربالء،
ودفن فيها ،والعقب منه يف ولدين مها :الدكتوران ّ
كل من عبد احلسني الذي يشغل منصب أستاذ ،والثالث:

من ولد السيد صالح هو السيد أمحد املولود سنة (1300هـ) ،وهو كاتب هذه السطور أي كتاب تلخيص اخلرب
الذي حيوي الكثري من أحداث القرن الرابع عرش اهلجري حتى تشكيل احلكومة الوطنية يف العراق.

تويف

املرحوم السيد أمحد يف اليوم التاسع من شهر حمرم احلرام سنة (1388هـ) عن عمر ناهز التسعني عام ًا .كان
دؤوب ًا عىل املطالعة شغوف ًا بقراءة الكتب التارخيية واآلداب العرفانية يف اللغتني العربية والفارسية ،وله الفضل

األكرب يف كشف الكثري من احلوادث التارخيية التي مثلت عىل مرسح كربالء ،وقد أفادنا بالكثري من الروايات=
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العثامين الذي إستضافه يف دار الضيافة زهاء ثالثة أشهر ثم غادرها اىل أوربا سائح ًا

اىل أن وأفاه األجل يف (لندن) ونقل جثامنه اىل كربالء ودفن فيها سنة (1312هـ).

ترك زوجته املطلقة التي تركها يف كربالء بعد أن خلف هلا الكثري من العقارات

واألطيان يف سنة (1312هـ) .وبعد أن توفيت األمرية اهلندية يف كربالء من دون

عقب ودفنت يف الــرواق اجلنويب عند قدمي (حبيب بن مظاهر) تركت بعدها
األوقاف الكثرية التي اوقفتها للجهات اخلريية كإقامة التعازي واطعام واكساء

الفقراء وجعلت تولية املوقوفات من بعدها بني بعض خدمها ووكالئها من
العلويني وغري العلويني ،وال يزال يف كربالء الكثري من األرس اهلندية الذين عاش

آباؤهم يف كنف خريات األمرية تاجدا رهبو يرتزقون من ربع هذه املوقوفات.

= التارخيية التي كانت مغلقة علينا حيث كان له القدح املعىل يف البحث والتقيص ثم العثور عىل أكثر من مخس

عرشة وثيقة مهمة التي تعود اىل القرن العارش واحلادي عرش اهلجريتني .كان–رمحه اهلل–مرح ًا لطيف ًا دمث
اخللق يرتاد النوادي األدبية ،وله مساجالت مع بعض األدباء أعقب ثالثة أوالد االول :هو األستاذ حممد

املوظف يف املرصف العقاري فرع كربالء ،وهو والد األستاذ األديب والشاعر املعارص السيد عدنان الذي قدم
لنا مشكور ًا خمطوطات جده كام حيوي عىل مكتبة قيمة ورثها عن جدّ ه.

الثاين من ولد السيد امحد يف ولده :املرحوم السيد عيل الذي استشهد ضمن املستشهدين ظهر يوم عاشوراء

عند سري موكب عزاء أهل طويريج سنة (1386هـ) ،وشيع نعشه من قبل موكب عزاء اخلدمة عرص ذاك اليوم،
والثالث من أوالد السيد أمحد يف ولده :األستاذ حسن املدرس يف املدرسة االبتدائية يف كربالء.

وكان للمرحوم السيد صالح السيد سليامن أخوان ،ومها كل من السيد يوسف –سنايت عىل ذكره– والسيد

حممد مهدي الذي أعقب ك ً
ال من هادي ،والسيد مهدي رضا الورع النقي اخلطاط النسابة ،وعقبه يف أنجاله
السيد مهدي والسيد رزاق والشاعر املوهوب املعارص صاحب األبحاث القيمة ومؤلف كتاب (احلركة األدبية

املعارصة يف كربالء) السيد صادق ،والثالث من أوالد السيد حممد :هو التقي السيد حممد هادي والد األستاذ

الشاعر املعارص الذي له تآليف كرتاث كربالء ،وشعراء من كربالء يف ثالثة أجزاء وغريها سلامن هادي آل

طعمة.

110

مركز كربالء للدراسات والبحوث

والبد لنا يف هذه العجالة ان نذكر :أن هذا الرباط الفخم قد أصبح اليوم أثر ًا

بعد عني حيث أن السلطات املحلية يف كربالء عند فتحها شارع باب السدرة قامت

هبدم هذا األثر التارخيي يف سنة (1368هـ) ،وبذلك خـرس الفن املعامري واألثري
أثر ًا خالد ًا تارخيي ًا رائع ًا ّ
قل أن جيد احلائر احلسيني نظري ًا له.
كام لعبت يد األقدار بتلك املخلفات الثمينة التي كان حيوهيا هذا الرباط وال

من سائل وال مسؤول حياسب عام آل اليه ذلك الرتاث االسالمي الذي اوقفته هذه
االمرية مع تلك املخلفات الثمينة ملراسيم عزاء االمام احلسني ،فبعثرت تلك
املخلفات األيدي األثيمة ،وبيع معظمها يف األسواق.
***
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ق ّرة العني يف كربالء
(ظهور ُ
القرَّتية)
كان للكشفية أثر بليغ يف ظهور مذاهب جديدة مستحدثة يف كربالء منها:
الگوهرية ،الركنية ،البابية ،ال ُق َّرتية أتباع املرأة -أم سلمة– بنت العالمة الشيخ
صالح الربغاين((( القزويني الذي لقبها السيد كاظم يف رسائله هلا بـ ّقرة العني،
وتعرف يف االوساط البابية والبهائية باسم طاهرة ،إذ ورد يف رسالة بعثها عيل حممد

الباب الشريازي اىل أصحابه يف كربالء قال عنها :أعلم أهنا امرأة صدّ يقة عاملة وال
 .1هو العالمة املتتبع الورع التقي مال صالح الربغاين القزويني املولود سنة (1200هـ) يف بلدة قزوين جاء اىل
كربالء ملواصلة الدراسة وتلقي العلم .إذ كانت كربالء آنذاك من مراكز العلم املشهورة ،ثم عاد اىل قزوين،
ويف منتصف العقد السابع من القرن الثالث عرش اهلجري عاد اىل كربالء وأخذ يدرس يف مدرسة حسن
خان فذاع صيته وله عدة تآليف.

كان مسكنه يف كربالء يقع يف زقاق املائية القريبة من صحن الروضة احلسينية حيث إبتاع دار ًا من الشاعر
املوهوب احلاج حممد عيل كمونة يف سنة (1269هـ) ،وأوقفها عىل ذريته يف سنة (1270هـ) ،ومايزال يسكنها
أحفاده آل الربغاين تويف سنة (1272هـ) يف كربالء ،ودفن يف الرواق الغريب من احلائر احلسيني.
ومايزال أحفاده يقطنون كربالء ويعرفون بآل العطار منهم :احلاج عابدين وأخوه باقر ،ومنهم :األديب
املعارص توفيق واخوه األستاذ حممد حسني املوظف يف بلدية كربالء أوالد احلاج حسن بن الشيخ أغا املشهور
املتوف سنة (1290هـ) يف كربالء.
بمحمد عيل أبن العالمة الشيخ حممد رضا
ّٰ

ومن أعالم هذه األرسة املدفونني يف كربالء هو املوىل الشيخ عبد الوهاب نجل املرحوم املوىل صالح
الربغاين ،وابن عمه الشيخ جعفر بن العالمة حممد تقي القزويني (مؤلف كتاب وسيلة النجاة).
املتوىف سنة (1320هـ)
ومنهم أيض ًا :الشيخ الورع التقي الشيخ حسن القزويني ابن املرحوم مريزا عيل تقي
ٰ
يف كربالء ابن الشيخ حممد حسن بن املال صالح الربغاين.
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نرد طاهرة يف حكمها فإهنا أدرى بمواقع األمر من غريها ،وكان ذلك سبب ًا يف
اشتهارها بـ طاهرة((( ،وفدت – ّقرة العني – اىل كربالء يف أواخر شهر ذي احلجة

سنة (1259هـ) ،وهي ملهوفة لزيارة العالمة السيد كاظم الرشتي ،واشرتكت يف

مأمته ،ثم رشعت يف مقره ومن عىل منربه بإلقاء الدروس عىل طالب الكشفية من

وراء ستار نصب هلا هلذه الغاية.

وكان تالمذة السيد كاظم  -املعجبون هبا  -يستمعون اليها فامل اليها الكثريون

من محلة الفكرة الكشفية ،وأخذت تتكلم وجتادل يف خمتلف العقائد املذهبية،

وتـرشح بعض عقائد الصوفية الذين يؤمنون باالحتاد واحللول ،وإنكار التكاليف
الدينية ،ونفي صفات الباري ،وملا كانت متـرشبة بالعقائد الكشفية فإهنا كثري ًا

ما كانت جتاهر من عىل منربها بام كانت تراه متعلق ًا بصفات اهلل تعاىل ،وإنام يظهر

ذلك يف االشخاص ،وهكذا جاهرت عن بعض دخائل نفسها ،وأخذت تقول عن

نفسها أهنا مظهرالزهراء فاطمة ،واعتربت مقوالت املرحوم السيد كاظم
الرشتي يف حق فاطمة الزهراء كانت هي املقصودة ،ثم أخذت شيئ ًا فشيئ ًا

ترتقي املنرب يف حمارض أحبائها ومريدهيا دون أن تـرضب هلا ستار ًا ،وتتفوه أحيان ًا
بكلامت تشم منها رائحة الكفر(((.

وكان يومئذ تالمذة املرحوم السيد كاظم الرشتي منقسمون عىل أنفسهم،

فمنهم من كان يتبع اآلخوند مال حسن گوهر ،ومنهم من كان يتبع مريزا كريم

خان الكرماين – زعيم الفرقة الركنية  -ويرتأس هذه اجلامعة يف كربالء اآلخوند
مال حسني كنجه ،واآلخوند مال أمحد ترك اخلراساين – مدرس أطفال الكشفية يف

الدرية :ج  :1ص .111
 .1أوراه،الشيخ مريزا عبد احلسني ،الكواكب ّ
 .2ابو ذان ،الشيخ كاظم،سوائح..

113

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

كربالء  -أما احلاج حممد حسني حميط زاده الشاعر الكرماين املسؤول عن أهل بيت
السيد الرشتي كان يصول وجيول دون جدوى كي ال حيدث انشقاق يف صفوف

الكشفية ،وحياول رتق هذا اخلالف ،فاستغلت ّقرة العني هذه اخلالفات ،فكونت
رهط ًا من املريدين املعجبني هبا أمثال :اآلخوند مال حسني بـرشويه ،واآلخوند
مال عيل البسطامي  -الذي اشتهر باملحبوس -وملا توثقت عالقتها هبام مضت يف
البحث معهام عمن سيخلف السيد الرشتي يف مقام الركن الرابع لتصبح هي باب ًا

لذلك الركن إذ كان الـرصاع يومئذ قد بلغ ذروته يف صفوف الكشفية ،فخرج من
كربالء كل من اآلخوند الـبرشويه ،واآلخوند البسطامي بحث ًا عن الركن الرابع،
وسافرا اىل شرياز ،وهناك اجتامع ًا بزميلها السيد عيل حممد الشريازي الذي هو
اآلخر لقب نفسه بـ باب االمام ،ثم إ ّدعى مقام املهدي املوعود بعد أن استطاع أن
جيذب اليه اآلخوند املال حسني البـرشويه وجعله بمقام باب الباب ،واآلخوند مال

عيل البسطامي الذي أنعم عليه لقب أمري املؤمنني للذين يؤمنون بدعوى الباب،
فرجع البسطامي داعية الباب ليزف البـرشى اىل ّقرة العني بظهور الباب حام ً
ال

حيرضها عىل إظهار الدعوى للباب ،وأخذ البيعة له من
اليها الرسالة من البـرشويه ّ
األصحاب.

وعىل أثر رجوع البسطامي اىل كربالء يف أواخر سنة (1260هـــ1844/م)،
وأخذ يدعو جهار ًا اىل الباب حممد عيل الشريازي عند ذاك اصطدم الـرصاع

العقائدي يف صفوف الكشفية بني أتباع الباب ،وكان يتزعمهم اآلخوند املال حسني

عيل البسطامي ،ومن ورائه ّقرة العني ،فنجم عن هذا الـرصاع حدوث فتن وقالقل
يف صفوف أهل البلد – كربالء – مما اضطر السلطات احلكومية املحلية بناء عىل
طلب العلامء اىل اعتقال املهرج األكرب واملروج األول اآلخوند عيل البسطامي داعية
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الباب ،وتسفريه خمفور ًا اىل بغداد وهناك شكل جملس ًا خاص ًا ضم علامء االمامية

من كربالء والنجف مع عضوية مفتي الديار العراقية العالمة شهاب الدين حممود
شكري األلويس امللقب بأيب الثناء حلكمته ،وجاء ذكر هذه املحكمة يف بعض
املخطوطات للعالمة أيب الوفاء حممود شكري اآللويس حفيد العالمة ايب الثناء يف

ذيل رشحه عقائد البابية فقال :وهم أصحاب املريزا عيل حممد الشريازي امللقب
بالباب ،والباب واحد ،وهو أحد األقسام السبعة التي ال بد منها يف بناء املذهب:
األول :االمام :الذي يصل اليه علم الغيب بال واسطة.
والثاين:احلجة :الذي يقرر علم االمام وفق املخاطبني وقدّ ر عقوهلم وفهمهم

بالربهان واخلطابة.

والثالث :ذو املصه :الذي يمتص علم املحجة.
والرابع :يقال له :الداعي :وللدعاة مراتب ودرجــات وأكربهم من يرفع

درجات املؤمنني عند االمام احلجة ،وهذا أكرب وهو رابع السبعة.

واخلامس :الداعي أيض ًا :الذي يأخذ العهود واملواثيق من الناس ،ويفتح

للطالب باب العلم واملعرفة.

والسادس :املكلب :الذي شأنه البحث واالحتجاج والرتغيب يف صحبة
الداعي ،وليس له رأي بالدعوة ويسمى ذلك عىل التشبيه بالكلب املع ِّلم.
والسابع :املؤمن املتبع :الذي يؤمن باالمام بمساعي باملكلب والداعي ،وقد

أظهر هذا الباب شنائع كثرية منها :زعمه ارتفاع فريضة الصلوات اخلمس ان
فريضة احلج ترفع ،وأنه يوحى اليه ،وألف كتاب ًا زعم فيه :أنه تفسري سورة يوسف،
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ّ
وحرف فيه آيات وزعم
مع أنه ليس فيه تفسري يشء من آياهتا،
وحشاه باهلذيانّ ،
التحدي به ،وذكر فيه :أنه حترم كتابته باحلرب األسود املعروف ،وأنه حيرم مسه عىل
غري املتطهر اىل أمور أخرى هي ملساوئ بعينها ينكرها عليه سائر الشيعة اإلمامية.

وقد أرسل بعض دعاته بكتابه اىل قصبة كربالء ،وز ّمر فيها بنغم نشاز متجها

آذان املؤمنني ،ورقص عىل أوتارها يف املقام احلسيني مجلة من شيعة العراق،

وجتاوب معها غري واحد من ذوي الشقاء والشقاق ،وذلك سنة ستني بعد املائتني
واأللف من اهلجرة ،وكان اجلد -أبو الثناء -متقلد ًا افتاء بغداد ،فعرض ذلك عىل
وزير الوزراء ،فنهض الطفاء تلك الثائرة ٍ
هبمة عالية ،وعقد جملس ًا عظي ًام حـرضه

علامء االثني عرشية ،وعلامء أهل السنة ،فكان ذلك الداعي اىل مهاوي اجلحيم،
يفرق ذلك اجلمع حتى أمجع عىل كفر تلك الفرقة علامء الفرقتني ،وكتبوا بذلك
فلم ّ
حمـرض ًا للدولة العلية العثامنية ،وبعد أيام صدر األمر بنفي ذلك الداعي اىل الديار
الرومية وح ُبس يف تكريل داغ ،و ُأرغم بموته هنالك أنف كل طاغ.
ّ
وأما الباب ففتح باب البغي واخلروج عىل شاه إيران ،وأمر بعض مريديه بقتله

غيلة ليتم له ما أضمره يف اإلضالل والعدوان ،فلم يتيـرس له ما أراد ،وقتل يف

تربيز مع مجاعة من أتباعه ذوي الفساد ،ومل يزل الشاه يتبع قتل أتباع الباب بعد

تعذيبهم بأنواع العذاب ،وبعد سنني ظهر منهم زعيم آخر(حسني) امللقب بــ(هباء
اهلل) سلك مسلك سلفه ،فجاء اىل بغداد وجدّ يف الدعوى واجتهد ّ
كل االجتهاد يف
ترويج مذهبه ،فتبعه مجع غفري من شيعة العراق وغريهم عىل حماربة الشاه ،فنفى

يومئذ من بغداد اىل (أدرنة) ،وذلك سنة ثالث وثامنني بعد املائتني واأللف من
اهلجرة ،ثم نقل اىل (عكا) ،ويف سنة التسعني بعد الثالثامئة واأللف تويف ،وقام

مقامه ولده عباس (عبد البهاء).
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وللبهائية أتباع كثريون يف مـرص ،والشام وغريمها ،وتعاليمهم وأحكامهم مل
تزل بني نقض وإبرام ،وهم عىل اختالف شؤوهنم وتلوهنم تلون احلرباء يرجعون
اىل الباطنية من اإلسامعيلية ،ويأخذون بكالم بعض املتصوفة كالقول بوجود
جابلقاه وجابرصا ،وأرض السمسمة وأن احلــروف أل ّمته كاألمم األخــرى،
والكافر ،والشقي ،والعيد ،وفيها األنبياء واألتباع اىل غري ذلك من اهلذيان ،وهلم
مواسم غري مواسم اإلسالم ،وعبادات اخرتعوها و ابتدعوها ،وأن أيام األسبوع
والشهور وغري ما هو مشهور(((.

 .1العالمة اآللويس ابو الثناء ،له رسالة البابية والبهائية نقحها وأضاف اليها حفيده أبو الوفاء اآللويس.
فرغ من كتابتها يف الثامن والعرشين من شهر رجب سنة (1329هـ) ،وهي من حمفوظات خزائن معهد
الدراسات اإلسالمية العليا ببغداد حتت رقم .105
أما أسامء األسبوع عند البهائية فهي كاآليت:

يوم السبت :يوم اجلالل
يوم األحد :يوم اجلامل

يوم األثنني :يوم الكامل

يوم الثالثاء :يوم النضال

يوم األربعاء :يوم العدال

يوم اخلميس :يوم االستجالء
يوم اجلمعة :يوم االستقالل

وأما أسامء األشهر عندهم فهي:

اوالً :شهر البهاء ثاني ًا :شهر احلالل ثالث ًا :شهر اجلامل رابع ًا :شهر العظمة خامس ًا :شهر النور سادس ًا :شهر
الرمحن سابع ًا :شهر الكلامت ثامن ًا :شهر الكامل تاسع ًا :شهر األسامء عارش ًا :شهر العزة احلادي عرش :شهر
املشيئة الثاين عرش :شهر السلطان الثالث عرش :شهر القدرة الرابع عرش :شهر القول اخلامس عرش :شهر
املسائل السادس عرش :شهر الرشف السابع عرش :شهر العلم الثامن عرش :شهر امللك التاسع عرش :شهر
العالء واجلدير بالذكر :أن عدد األيام يف شهر البهائية ،تتكون عىل غرار (احلرف احلي) الذي وضعه الباب
من تسعة عرش يوم ًا ،فيكون جمموع أيام السنة عندهم  361يوم ًا ،وتضاف اليها مخسة أيام املسرتقة ،ويسمى
عند البهائية أيام البهاء ،فيصبح املجموع  366يوم ًا يف السنة ،التي تبدأ من يوم عيد النوروز املصادف ليوم 21
مارت آذار يف كل سنة.
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وجاء ذكر هذا االجتامع الذي عقد يف بغداد ملحاكمة اآلخوند املال عيل البسطامي

داعية الباب ،وحضور علامء كربالء والنجف بمحـرض الوايل حممد نجيب باشا

كام حـرضه علامء من أهل السنه برئاسة أيب الثناء األلويس بشكل موسع يف كتاب
معروف (معارف الرجال) ملؤلفه حممد حرز الدين قال :عىل عهد العالمة الشيخ
حسن آل كاشف الغطاء جرى له مع علامء بغداد سنة (1260هـ) يف عهد الوايل

نجيب باشا حني قدم العراق ممثل عيل حممد الباب رئيس البابية ،وصار يدعو ملبدئه
الفاسد ،وهاجم املسلمني يف بغداد ،ثم أحـرض الوايل علامء الفريقني ملناجزته فكان
الشيخ حسن آل كاشف الغطاء يرأس الوفد النجفي ،والسيد إبراهيم صاحب

الضوابط القزويني يرأس الوفد الكربالئي وبمعيته شيخ حسن الگوهر مؤسس

فرقة الگوهرية من الشيخية يف كربالء ،وحـرض من علامء بغداد حممود أفندي
اآللويس يرتأس علامء بغداد ،كام وأعد جملس ًا عام ًا بإرشافه ،وهناك أصبح الشيخ
حسن آل كاشف الغطاء يمثل الشيعة عامة ،وملا استقرهبم املجلس وتناولوا بعض
الكالم حكم مفتي بغداد وزمالؤه برد عيل حممد الباب وممثله ،وأن توبته ال تقبل،

وحدّ ه القتل ،وكانوا يأملون موافقة الشيخ حسن برأهيم كي ال ينتقض ما أبرموه
سابق ًا للتطرق اىل كل من ينتحل التشيع أو ينسب عليه عىل زعمهم حيكم عليه
بالتكفري والقتل هبذا الطريق ،وقد سدّ الشيخ حسن آل كاشف الغطاء هذا الباب

عىل الذين فتحوه بقوله:

هذا االمام األعظم أبو حنيفة تقبل توبته ،فقالوا له :العجب فيمن ينقل لنا

عيل برسالة أيب
فتوى مذهبنا ونحن أعلم به منه ،وقد أضمروا ذلك فقال الوايل ّ
حنيفة ،فوجدوا له قوالً بذلك هذا االستفتاء مكتوب موقع من كل منهم برد هذا،
فتناول الشيـخ حسـن وخرقه بمـرأى منهم ومسمع وتىل قول اهلل: 
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﴿وقَد ِْم َنا ً إلَى َما َعملُوا م ِْن َع َمل فَ َ
اء َمنْ ُث ً
َ
ج َعلْ َناهُ َه َب ً
ورا ﴾((( ،وقام الشيخ
ِ
ِ
ٍ
ظافر ًا منصور ًا ،فتربأ الوايل من مجاعته ،وحسنت عقيدته بالشيخ لعلمه وصفاته،
ثم أقبل عليه وصافحه وعظمه ومن الرجال الذين ضبطوا هذه القضية املرحوم
املربور الشيخ أغا بزرك الطهراين يف موسوعته(((.

وبعد أن نفي الداعي الباب البسطامي من العراق اجتمع أعوانه وأتباعه اىل ّقرة

العني التي أصبحت زعيمة احلركة يف كربالء ،وأخذت تلقي الدروس عىل املريدين

ال باقر التربيزي كوجك ،واآلخوند م ّ
من فلول البابية أمثال :اآلخوند م ّ
ال إبراهيم
املحاليت ،والشيخ صالح الكريمي ،والشيخ سلطان بن حسن الكربالئي((( ،والسيد
حممد الكلبايكاين ،والسيد حسني اليزدي ،واملال حسني السجستاين ،ومريزا جواد
والشريازي ،والسيد حمسن الكاظمي ،وغريهم من خواصها ومستودعي أرسارها

كانت جتالسهم سافرة دون حجاب بينام حتتجب عن غريهم من الرجال مما دعا
ببعض مريدهيا من املتدينني الذين حيـرضون درسها أن حيتجوا عليها وآخذوها عىل
العزاب من أصحاهبا كانوا حيومون حوهلا كالفراشة التي حتوم
فعلتها غري أن فريق ّ

 .1الفرقان.23 :
.2أغا بزرك الطهراين ،اعالم الشيعة الكرام الربرة :ج :2ص.318
 .3آل سلطان :هم أحد األرس العربية القديمة يف كربالء ينتسبون اىل قبيلة خفاجة برز فيهم علامء افاضل ترجم
سريهتم العالمة املغفور له أغا بزرك الطهراين يف طبقات أعالم الشيعة كان منهم :الشيخ أمحد ابن الشيخ
حممد عيل بن احلاج حسن بن سلطان احلائري أحد تالمذة الشيخ البحراين صاحب احلدائق ،وهو الذي
توىل تغسيله ،وكذلك شقيقه الشيخ حسن كان من العلامء األفاضل يف كربالء ،ويذكر الشيخ الطهراين يف
مؤلفه عن والدمها الشيخ حممد عيل بن حسن آل سلطان كان من فقهاء عرصه.
ومنهم أيض ًا :الشيخ خلف بن الشيخ حسن ابن الفقيه الشيخ حممد عيل ،وهو من املعارصين للعالمة
الشيخ خلف عسكر ،وربام كانت وفاته بعد سنة(1227هـ) يف كربالء.
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حول الـرساج يدعوهنا بـ (شمس الضحى) ،وأحيان ًا بـ (بدر الدجى) جلامهلا الفاتن،
وقد أعجبهم سلوكها املغاير لقواعد الـرشيعة اإلسالمية ،وملا قوي هبا املقام،

وتبلورت عقيدهتا يف شكلها اجلديد جاهرت ببعض مكنونات نفسها إذ كشفت
مرة وهي عىل املنرب عن صدرها وخاطبت املستمعني قائلة :مل َتذهبون لتقبيل
ذات ّ
احلجر األسود يف الكعبة؟ فتعالوا والثموا احلجر األبيض ،وأومأت اىل صدرها،

لذلك ثــارت ثائرة اجلامهري من حركاهتا وأقواهلا ،فأخرجوها من حضـرهتم
وطردوها من دار السيد الرشتي وأرادوا إخراجها من كربالء ،فأخربوا حاكم البلد
املدعو عبد اللطيف القايض الرتكامين وكيل متويل كربالء ،وملا كان احلاكم سني ًا
يفرق بني البايب ،والكشفي ،والشيعي ،ويعترب اجلميع روافض ،فأعجبه هنضة
مل ّ
امرأة ،واعترب ذلك من النوادر ،ورغب مواجهتها ليعرف وجهات النظر املختلفة،

ولكنها رفضت مقابلة حاكم كربالء لئال يكون مصريها النفي عن العراق ،وعند
ذاك بدأت املعركة الكالمية بني الفرق املتخاصمة من فلول الكشفية املتخذين دار
السيد كاظم الرشتي ملجأ هلم ،فكانوا يرتاشقون السباب واللعنات عليها بسبب

مقوالهتا املنافية لألخالق ،وطلبوا منها مغادرة دار السيد الرشتي ،وقرروا طردها

من حظريهتا ،وعند حلول الظالم انتهت املعركة هبزيمة ّقرة العني ،وخرجت من
دار السيد الرشتي ،وهي خائفة حائرة توجهت نحو املقام احلسيني ،فقذفت هبا
األقدار فالتجأت اىل دار شاب وسيم ذي نفوذ وثروة وجاه يف كربالء كان حيميها

من غائلة األعداء عندما كانت ختطب يف اجلهة اجلنوبية من صحن الروضة احلسينية
املطهرة يف املحل املالصق لدار ذلك الشاب ،وكان ذلك الشاب من ندمائها(((.

 .1يف رسالة مؤرخة التاسع من خرداد سنة (1305هـ ش) من األستاذ احلاج حممد حسني القزويني الربوجردي
مؤلف كتاب فلسفة نيكو يف الرد عىل البابية والبهائية ،واملؤلف قىض فرتة من الزمن مع البهائيني موجهة اىل
العالمة املرحوم السيد حسني القزويني احلائري يستوضح هوية هذا الشاب.
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والظاهر وجدت ّقرة العني الصحن مكان ًا أوسع للخطابة فيه من دار السيد

الرشتي حيث اخلصوم يعدون عليها اهلفوات ،فـرشعت ترتقي املنرب خلف الصحن
احلسيني الـرشيف بإلقاء الدروس عىل املستمعني املعجبني هبا الذين يقصدوهنا

بكثرة ،وكان قد نصب هلا ستار هلذه الغاية ،وكانت يف أثناء دروسها تنادي بحلول
اليوم الذي جتدد فيه الـرشيعة اإلسالمية ،وتنسخ التقاليد البالية املفروضة عىل

النساء ،وقالت برفع احلجاب عن املرأة ،واستدلت عىل قوهلا :بأن الوجه والكفني

مل تكن عورة يف نظر الشارع ،فاستدلت عىل قوهلا :بأن أزواج النبي مل يسرتن الوجه
والكفني يف مواسم احلج ،ومن ذلك التاريخ أخذت جتالس الذين يأتوهنا لالستفتاء
مكشوفة الوجه ،ثم شيئ ًا فشيئ ًا أخذت ترتقي املنرب من غري ستار ،فأثار فعلها ضجة

مرة بعض النسوة عام تعرف عن موضوع
لدى العامة ورجال الدين ،وسأهلا ذات ّ
الطالق والزواج ،وكيف أن الشارع املقدس سمح للرجل أيض ًا أن خيتار له اربع
نساء يف آن واحد((( ،فأجابت أين ال أرى مانع ًا باملرأة ايض ًا أن ختتار لنفسها تسعة
أزواج يف آن واحد؟.

فنجم عن قوهلا حدوث فتن وقالقل يف صفوف اجلامهري الكربالئية ،فهجمت

عليها مجوع الكشفية من أتباع الشيخ حسن گوهر يتقدمهم نجله عيل گوهر ومنعوها
من ارتقاء املنرب ،وهي حتاول صعود سلم املنرب ،وكان ذلك الشاب اآلنف الذكر
مقرتن ًا بإحدى بنات فتح عيل شاه (القاجاري) شاه إيران ،وترك التزاماته نحوها،
وعند ذاك حدث خالف شديد بينهام وبني عيل كَوهر ،فآثرت عىل أثر هذا الشجار

االبتعاد عن كربالء ،حيث أصبحت ال ملجأ هلا فيها وال مأوى ،والكل يريد هبا
سوء ًا ،فرتكت كربالء حتت الضغط وهي مكرهة عىل اخلروج منها ،فسافرت اىل
 .1الشيخ حممد هاشم اخلراساين ،منتخب التواريخ :ص .581
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الكاظمية يف غرة شهر رجب سنة (1261هـ) ،وقضت فيها فرتة من الوقت بني
الكاظمية وبغداد ،ولكن هذا مل يثبط من عزمها ونـرش مذهبها ،وكان ذلك شغلها
الشاغل غري أن الوحدة والغربة ونكد العيش جعلها أن تتنسك ،فحرمت عىل

نفسها تناول املأكوالت حتى اخلبز الذي كان يؤتى به من السوق ،وكانت حجتها
يسب رسول اهلل فهو كافر
يف ذلك أن الذين يس ّبوهنا كأهنم يس ّبون رسول اهلل ،ومن ّ

ونجس؟ وسبب ذلك كان الناس مجيعهم يس ّبوهنا ويكفروهنا ألعامهلا وأقواهلا
املنافية لإلسالم واآلداب العامة.

كانت ّقرة العني يف كربالء تلتزم التقية ،ومل جتهر بدخائل نفسها ،ولكنها يف
الكاظمية وبغداد نشطت ،وأخذت ترتك التقية والتكتم ،وتعلن دعوهتا جهار ًا،
وزعمت :أن روح القدس ح ّلت يف جسدها فأصبحت طاهرة ،ثم نادت بنفسها
أهنا هي كانت حقيقة تلك اإلشعاعات التي ظهرت يف فاطمة الزهراء بنت رسول
اهلل وأن املراد من كلمة إشعاعات فاطمة املذكورة يف تفسريات السيد كاظم
السابقة كانت يف حقها هي املقصودة ،وأن أصحاهبا هم أرفع وأقدم من األنبياء
السابقني الذين هم كاخللق بالنسبة هلا التي هي احلق ،وعند ذلك أسقطت عن

اصحاهبا التكاليف من الزيارات ،والقراءات ،وعىل الناس مجيعهم وجوب العمل
بقوهلا ،وترك الواجبات ،واملستحبات التي قال هبا اإلحسائي والسيد الرشتي،
فإن فعلوا دخلوا اجلنة ألن غريهم داخل النار وقالت ال جيوز من اآلن فصاعد ًا
االستدالل بالقرآن والسنة ودليل العقل ،ألن الوحي واإلهلام نزل عليها ،فلذا
ترفض قبول ما ُروي وقيل عن رسول اهلل ،وعن األئمة األطهار.

ثم ابتدعت فذلكة طريفة لنفسها وقالت ألصحاهبا اخللص الذين منحتهم
الرتب ،وجعلت ك ً
ال منهم يف مصاف الرسول واألئمة األطهار :إذا أردتم
اآلن أن تقتنوا املأكوالت واملشـروبات من األسواق بعد أن حرمتها عليكم من
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قبل فام عليكم إال أن حتضـروها أمامي أللقي عليها نظرة لتصبح عليكم حالالً
أكلها ألين أنا طاهرة ونظريت لألشياء تطهر األشياء؟ وهكذا ختلصت هي وسائر
أصحاهبا ا ّلذين كانوا يتسكعون يف الطرقات من نكد العيش ،وأمل اجلوع واحلرمان
الذي أصاهبا وأصاهبم نتيجة مقاطعتهم السوق طيلة تلك الفرتة((( ،وهكذا أخذت

تستحدث مذهبها الذي عرفت به باسم(القرتية).

روى العالمة أبو الوفاء اآللويس يف خمطوطاته عن القرتية فيقول :القرتية
فرقة من البابية وبينهام اختالف قليل ،وهم أصحاب امرأة اسمها هند وكنيتها
أم سلمة ولقبها ّقرة العني ل ّقبها بذلك السيد كاظم الرشتي يف مراسالته معها إذ
كانت من أصحابه قلدت الباب بعد موت الرشتي ،ثم خالفته يف عدّ ة أشياء منها:

التكاليف ،فقيل إهنا كانت تقول بحل الفروج ،ورفع التكاليف بالكلية ،وكانت
هذه االمرأة حمبوسة يف بيتنا أيام كانت يف بغداد عند جدنا أيب الثناء الذي قال عنها:

إين مل أحس منها بـيشء مما نسب اليها ،وكم من بحث جرى بينها وبني اجلد أيب
الثناء رفعت فيها التقية من البني ثم قال :والذي حتقق عندي :أن البابية وال ُق َّرتية
طائفة واحدة يعتقدون باألئمة نحو اعتقاد الكشفية فيهم ،ويزعمون انتهاء زمن
التكليف بالصلوات اخلمس ،وأن الويص غري منقطع ،فقد يويص للكامل لكن ال

وحي وال تـرشيع ،بل وحي تعليم ملا رشع من قبل ونحو ذلك وهو رأي لبعض
املتصوفة ،وأخرب بعض من خالطهم أهنم يوجبون عىل من نظر اىل أجنبية من غري

قصد التصدق بمثقال من الذهب ،وعىل من نظر اليها بقصد التصدق بمثقالني
منه ،وأن منهم من حيي الليل بكاء وتـرضع ًا ،وأهنم خيالفون االثني عرشية يف كثري

من الفروع ،وقد قتلت هذه املرأة أيض ًا بعد أن رجعت وخرجت عىل الشاه نارص
 .1عبد اهلل مفتون ،باب وهبارا بشناسيد :ص.273
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الدين شاه يف طهران ،وتتبع أصحاهبا بالقتل ،فقتلوا إال القليل منهم حتصن بالتقية
واإلنسالك ظاهر ًا بسلك االثني عرشية ،ويف قرى العراق بقية يسرية منهم ،وكم

ُروى عنهم آه((( ،ثم صدرت األوامر بتسفريها اىل إيران ومن التف
وكم من شنيعة ت ٰ
حوهلا من املريدين واملعتقدين بآرائها ،فس ّفرت من بغداد صبيحة يوم عيد الغدير
الثامن عرش من ذي احلجة سنة(1262هـ).

وتنوير ًا للقارئ الكريم نثبت ملخص ًا ملساجالت كتبها أحد مشايخ الكشفية
يف كربالء سنة (1262هـ) منذ ساعة ورودها ،وتدريسها ،وخروجها عن التقاليد
واملعتقدات السائدة ،وحماكمتها ،واحتجازها يف بيت سادن الروضة احلسينية ،ثم
نفيها خمفورة من كربالء مع زمرهتا البالغ عددهم أربعة عرش شخص ًا بني رجل وامرأة
إال أنه يظهر من سياق املساجالت أن صاحبها كان يمتهن تعليم أطفال الكشفية يف
كربالء ،ويرتاد حمله بعض وجهاء وفضالء وأدباء البلد ،وهو من معتنقي مذهب
الركنية من أتباع الكرماين ،والرسالة ركيكة العبارات وغري مسبوكة ،فنحيط الرأي
العام العريب واإلسالمي عل ًام بمدى عقلية هذه الفرقة الضالة ،وعقائدها املضللة،
ولو مل تكن املذاهب واآلراء تشكل جزء ًا مه ًام من أجزاء التاريخ ألمهل تدوين
هذه املعتقدات الفاسدة التي تربأ منها االمامية االثني عرشية ،ولكني مضطر أن
أثبت للحقيقة والتاريخ بإجياز ما جاء يف هذه الرسالة اخلطية ،ومن غري تصحيح
ألسلوهبا أو ربط حمتوياهتا:
الر ِحي ِم
الر ْ َ
ح ِن َّ
بِ ْس ِم اللَِّ َّ
احلمد هلل الذي خلق اخللق ليحسنوا عم ً
ال بإتباع الصاحلني ،واحلمد هلل الذي

رزق اخللق مما أعطاهم من طعام أهل احلق اليقني ،والشكر هلل أحيا اخللق بإتباع
 .1خمطوطات أبو الوفاء اآللويس السيد حممود شكري حمفوظة يف خزائن مكتبة معهد الدراسات اإلسالمية
العليا يف بغداد حتت رقم .105
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الذكر العيل العظيم ،وللنبي الكريم ،والثناء هلل الذي أماهتم بإتباعهم ألولياء

الشيطان امللعون املطرود الرجيم ،وصىل اهلل عىل أول اخللق ،وسيدهم ،وأحسنهم

وكرمه لعطفه باملؤمنني رؤوف رحيم ،وأهل بيته
عىل املحبني الذي اصطفاه لنفسه ّ
املكرمني الذين أعطى اهلل بيدهم مجيع أرزاق عباده املخلصني ،وشيعتهم الذين
أخلصوا أنفسهم ،فهم وصفوا طويتهم لظهور آيتهم ،وحيوا بالقاء مثاهلم يف

هوياهتم لظهور أفعاهلم وأقواهلم مجيع أحبائهم املؤمنني ،ولعنة اهلل عىل أعدائهم

أولياء الشيطان الذين سموا أنفسهم بأولياء الرمحن وترك احلق وإتباع أحسن الذين

أماهتم اهلل ميتة األبدية بصريورهتم من حقائق أهل احلق من املجاهدين املحسنني
الذين وعد اهلل لكم احلق اليقني ،فاهتموا واسمعوا اىل ما يربز من هذا احلقري الفقري

الذي إبتىل بام ورد عىل أولياء الرمحن من اختالف أهل سجني مع العليني أمحد

بن إسامعيل ترك اخلراساين تلميذ السيد العظيم الذي هو من أولياء املتقني ،قال
َ
َ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ً
ُ َ
اس أ َّمة َواح َِدةً َول يَ َزالون
تبارك وتعاىل يف كتابه الكريم﴿:ولو شاء ربك لعل انل
َ
َ
َ
َ َّ
َّ َ ْ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ
ُمْ َتلِف َ
ت ك َِمة َر ّبِك ل ْملن َج َه َّن َم
ني  ١١٨إِل من رحِم ربك و ِلل ِك خلقهم وتم
ِ
َ
ْ
ْ
َ
جع َ
َ
ال َّنةِ َوانلَّ ِ
ني﴾((( وقال أمري املؤمنني( :إنام نجا من نجا بالطاعة
اس أ ِ
مِن ِ
وهلك باملعصية باعتبار النظر يف أمر السابقني من املؤمنني والكافرين ،فيقبل ما قبله

املؤمنون وينكر ما أنكره املنكرون)((( ،فإن كل من نظر واستـبرص يعلم أن االختالف

ال يزال كان يف طريق احلق ،فإن اهلل يميز احلق من الباطل ولو كره املـرشكون،
فاعلموا أن مذاهب اليوم خمتلفة منهم أهل السنة واجلامعة ،ومنهم الشيعة الذين

يسمون جعفرية االثناعرشية ،وهم عىل فرقتني :الباالرسية ،والشيخية ،والشيخية
فرقتان :البابية ،والگوهرية ،والبابية أيض ًا صاروا فرقتني :منهم :الذين اتبعوا بنت
[ ]1هود.119-118 :
[ ]2غرر احلكم :ص :282ح .6271
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صالح الربغاين القزويني التي أنكرت الشيخ الكريم (اإلحسائي) والسيد العظيم
 السيد كاظم الرشتي– برد أقواهلام وأفعاهلام ،ونسبت نفسها اليهام ،واتبعتشهوهتا وهواها ،وبلغت منهام مناها فتب ًا هلا عىل جرأهتا.
ثم يأيت اىل وصف مذهب السيد كاظم ويثني عليه بالعبارات اآلتية فيقول:

(فها إين أذكر مذهب السيد العظيم والذكر الكريم بام قال هو صلوات اهلل
غي دين ًا وال مذهب ًا ،بل
عليه من كلامته الـرشيفة ،وهو الذي ما غش أحد ًا ،وال َّ

كان عىل طريقة سيد املرسلني وسيد الوصيني عيل أمري املؤمنني وأوالده الطيبني،
وطريقة الشيخ والسيد صلوات اهلل عليهام ويقصد بذلك الشيخ اإلحسائي والسيد

الرشتي ومن أراد أن يعرف مذهبه ينظر يف كلامته وآياته النازلة من رقمه املبارك من

كتاب العدل وتفسريه املبارك للبقرة فإنه تفسري اآليات بطريقة األئمة الطاهرين

من الباطل والتأويل وأوصافهم وتفسري سورة الكوثر فانه بيان هلا متام البيان من
الظاهر والباطن والتأويل بجميع وجوهه وأطواره واالستدالل باآليات النازلة يف

بيان ظهور القائم وطلوعه ورجعته ورجعة آبائه الكرام...الخ).

ويأيت بعد ذلك اىل وصف الصوفية بقوله( :الصوفية امللحدون الذين هم

سموا أنفسهم أهل الباطن ،وتركوا رشيعة سيد املرسلني ،فإن الصوفية أبى اهلل
عيل بادعائهم بأهنم وصلوا اىل اهلل ،واهلل سبحانه
إال أن يفضحهم ألهنم ردوا ّ
وتعاىل نفى الوصول اليه) ثم يقول يف حق اخلارجني واملنحرفني عن عقائد السيد

كاظم وأتباعه من الكشفية :لعن اهلل الذين افرتوا بام ال يقول وما يقال ،ونسبوا
اليه مذهب الصوفية امللحدين أولياء الشياطني ،اللهم ال تبق هلم أثر ًا ،وال تدع
هلم خربا ً،واقتلهم وال تذر منهم عىل األرض ديارا ،فإنه صلوات اهلل عليه يقول:
(من عرفني عرف اهلل ورسوله وأولياءه ،ومن جهلني جهل اهلل ورسوله وأولياءه)،
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وكيف هؤالء املالعني أولياء الشياطني يفرتون عليه بام ال يعلم له أثر ًا وال خرب ًا،

ويكفي يف بيان اعتقاده دعاء االعتقادية الذي ورد يف آخر رسالته الفارسية.

ثم يستطرد قائ ً
ال يف نفي أقاويل ّقرة العني ،ويطعن يف سريهتا :وأما الذي علينا

ونحتاج اليه فهو بطالن دعوى بنت صالح القزويني وطريقتها ،وبطالن ما ذهبت

اليه وركنت عنده ،ونذكرها إن شاء اهلل يف مقامني:

املقام األول :يف الوقائع التي وقعت منها وفيها ،وهي :أن هذه املرأة بعد أن

طلع القمر الالئح من أفق املـرشق ،وأرشق بنوره عىل العامل كانت هي يف قزوين

عند بعلها ،وكانت معتقدة باملرحوم السيد كاظم فام ان وصل اليها خرب طلوع الذكر
العليم الكريم ،ويريد الناس اىل اهلل وطريقة سيد املرسلني واألئمة الطاهرين وهذا

ويبي أحواله وطريقته
هو املقصود منه بـ (الركن الرابع) الذي كان السيد يصف ّ
الذكر العيل -ويقصد بذلك مريزا كريم خان الكرماين((( زعيم الفرقة الركنية:الذي هو من أتباع االمام وسيد األنام يسري عىل طريقة املذهب األثني عرشية ،فإن

 .1جاء يف جمموعة الشاعر األديب السيد حممد بن حسن الرشتي املوسوي جامع تراث آل الرشتي عن كريم
خان الكرماين ما نصه:

علمة الزمان ،وحجة اإلسالم واإليامن ّ
وملا توجه ّ
علمة العلامء األبرار ،وفهامة الفقهاء األخيار معدن
التحقيق ،ومنبع التدقيق كاشف املعضالت ،ورافع املبهامت من به ارتفع عن الدين غيهب الغي ليميز اخلبيث
من الطيب وامليت من احلي ،ركن اإلسالم واملسلمني عامد امل ّلة املرحوم املغمور بنور رمحه امللك املنان موالنا
وسيدنا احلاج حممد كريم خان أعىل اهلل مقامة قاصد ًا العتبات لزيارة األئمة اهلداة وذلك يف اليوم اخلامس
عرش من شهر شعبان من سنة (1288هـ) ،فلام طوى أربع مراحل عن بلدة كرمان بعض بالد إيران إذ أدركه
املحتوم ،وأجاب نداء احلي القيوم ،فانتقل من هذه الدار الفانية اىل األخرى الدائمة الباقية يف منزل يسميه (بته
داود) يف اليوم الثاين والعرشين من الشهر املذكور بمرض اإلسهال الذي خيتص به املؤمن يف احلال بلغ اخلرب
اىل كربالء – العراق – وعط ّلت األسواق والدكاكني عىل اإلطالق ،وبادر السيد أمحد الرشتي إلقامة الفاحتة
در
سبعة أيام بلياليها يف داره العامرة ،وبذل فيهن نفيس الطعام للخاص والعام فأقدم شعراء العرص ،ونثروا ّ
أفكارهم بأحسن نظم ،وممن رثاه بقصيدة جناب حممد اخلطيب= .
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رسول اهلل قال( :ال تزال طائفة من أمتي عىل احلق حتى تقوم الساعة)

(((

هجرت هذه املرأة أرض قزوين ،وقصدت األرض املقدسة كربالء مثوى االمام
احلسني ،وذلك عندما أمر الذكر العيل صلوات اهلل عليه باملهاجرة اىل أرض

كربالء املقدسة ،ومعها مجاعة من أهل قزوين منهم :املريزا جواد امللعون املرتد
من الدين ،وملا جاء األمر بالرواح اىل شرياز سافر املريزا جواد وأصحابه اىل هناك،
وبقيت هذه الضعيفة بنت صالح القزويني يف كربالء ،ويف شرياز أرتد املريزا جواد
طلب ًا للرئاسة واجلاه هو واملال عبد احلي اهلروي وآخرون ،ومل يطيعوا أوامر الذكر

العيل صلوات اهلل عليه الذي كان قد أمرهم بإتباع جناب املوىل املعظم اآلخوند
يرض األصحاب بذلك ،فكان ذلك سبب ًا
املال حسني كنجه ممثله يف كربالء لذا مل َ

يف ارتدادهم.

فاجتمعوا يف شرياز وكتبوا رسائل يف رد الكرماين ،ووصلت هذه الردود اىل
الرد عليهم ،غري أن بنت صالح كتبت
كربالء ،فأخذ كل واحد منّا يكتب كتاب ًا يف ّ
الرد علينا ،فاشتهر ردها بني األصحاب حتى وصل اخلرب اىل موالنا الذكر
كتاب ًا يف ّ
العيل ،وإن كان صلوات اهلل عليه هو عامل ًا بام كان يدور هنا ،ولكنه حكيم يأخذ

= أما جثامن كريم خان فوصل اىل كربالء يف أواخر شهر رمضان ،ودفن يف مقربة العالمة السيد كاظم
الرشتي كذلك ملا تويف حممد خان أخ كريم خان سنة(1330هـ) نقل جثامنه اىل كربالء.
مر جثامنه من سوق البزازين–سوق بني احلرمني -رمي عىل اجلثامن كلب ميت ملئت بطنه
وعندما ّ
بالقاذورات وذلك من مدرسة املجاهد ،فسبب إحداث ضجة وبلبة يف املجتمع الكربالئي ،وتشوش بآل
الكشفية أتباع السيد قاسم مما اضطر السلطة احلاكمة إلقاء القبض عىل مدبري هذه الفتنة.
واحلقيقة إن الذي قام هبذه العملية كام رصح بنفسه السيد مريزا السيد رضا الطباطبائي ،وقد هرب من
مدرسة املجاهد ،وعرب دار رجب النداف املالصقة للمدرسة ،وألقى نفسه يف زقاق السيد عبد الوهاب آل
طعمة ،ومن هناك هرب اىل خارج املدينة متنكر ًا يف البساتني املوقوفة العائدة آلل الطباطبائي لفرتة من الزمن.

[ ]1ينظر :السيوطي ،اجلامع الكبري:ج:1ص.341
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بظواهر األمور ،فكتب اليها كتاب ًا يعزها به وجيلها وحيرتمها ملا كانت عليه من منزلة

ومقام عند السيد العظيم –الرشتي -وطلب منها يف الكتابة الرتوي فيام تقول
وتفعل ،وكتب الذكر العيل روحي فداه كتاب ًا آخر الينا لالستقرار والثبات أمام

أقواهلا ،وطلب أيض ًا اىل جناب الشيخ عيل اخلراساين ليكتب كتاب ًا اىل ّقرة العني
ليعظها ويطلب منها الكف عن هنجها ألهنا هي من املقربني عند الذكر العيل ،وهلا
وجاهة ومنزلة عند األصحاب ،فال يليق بمقامها ما تفعله ،فوصلت هذه الرسائل

اىل كربالء يف أواخر شهر شعبان وأواسط شهر رمضان سنة (1262هـ) املوافق

للشهر الثامن والتاسع من سنة (1846م) ،وملا كانت يف تلك الفرتة ّقرة العني بنت

صالح القزويني قد سافرت اىل الكاظمية ،فبعث اليها رسالة جناب الشيخ عيل
اخلراساين ،وما كان منها إال أيام حتى وصل بعض أصحاب ّقرة العني اىل كربالء،
ومن مجلتهم كان شخص يدعى مال باقر الذي كان يعرفه الناس كلهم من أيام
املرحوم السيد العظيم صلوات اهلل عليه ملعون حيث سبق له واستخدم يف دار

السيد العظيم كخادم ،وكان يقوم بإيذاء السيد بأعامله وأفعاله إذ كان يتجسس عليه

اىل أن تويف صلوات اهلل عليه ،فصار يرتقب لالنخراط يف خدمة من سيخلفه يف

مركز الرئاسة للفرقة املحقة حتى باسمه حيصل عىل مبتغاه ويتزعم األصحاب ،وملا

سمع بخروج عيل حممد الباب يف شرياز سافر اليه مع مجاعة من أصحابنا وهم كانوا

أشخاصا إن شاء اهلل سأرفع القناع عن صفاهتم وأسامئهم يف حمله عىل أي حال.

وبعد رجــوع مال باقر من شــراز صــارت له مكانة ومنزلة عند هذه املرأة

أعني بنت صالح القزويني ،فأخذ تلك الكتب التي وردت اليها وأراها لبعض
األصحاب ليفهمهم بام ورد يف حقها من نعوت وأوصاف تؤهلها ألن تصبح باب ًا

للذكر العيل يف كربالء كام هو احلال مع جناب املال حسني كنجه الذي هو الباب
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للذكر العيل ،وكان املال باقر املشتق اسمه من البقر ،والبقر :هو العجل ،وهو عجل
هذه الرتبة الذي ال هيدي وال هيتدي إال يشء يطلب من هؤالء األصحاب بلزوم
إقرارهم بأحقية هذه املرأة وتبوء هذا املركز ومن أنكرها هلك.

وملا حاولت اقناع هذا البقر مال باقر بأمر ماورد يف تلك الرسائل لسيدته بنت
صالح القزويني خالف ًا ملا يزعمه فعبث ًا حاولت ذلك فلم يرتد هو وأصحابه الذين

سافروا يف ركابه عن غيهم وأخري ًا عقدوا اجتامعا حـرضته ّقرة العني ،والشيخ
سلطان ،والشيخ صالح الكريمي ،ومريزا هادي النهري ،وبعثوا اىل احلضور يف
هذا االجتامع للبحث واملناقشة وعبث ًا حاولت اقناع املجتمعني بام كان يدور يف
عيل
خلدهم طمع ًا باالستيالء عىل الرئاسة والزعامة ،وملا سمعوا أقوايل حكموا ّ
بالكفر واالرتداد ،ومنعوين من مزاولة مهنتي التعليم وتدريس األطفال وأخري ًا
حرم املال باقر عىل مجيع األصحاب االتصال واجللوس معي ،فلام قيل له :إن
ّ
الشيخ أمحد ُيدّ رس من كتاب الشيخ أمحد والسيد كاظم سالم اهلل عليهام؟ فقال

هلم عن هذه الكتب :نسخت بعد اليوم ال جيوز لألطفال أن يدرسوا هذه الكتب،
وملا كنت مأمور ًا من قبل جناب املال حسني باب الذكر العيل بالتقية واالحرتاز
من أمرهم ،فالتزمت يف التدريس يف كتب الشيخ والسيد سالم اهلل عليهام ،وعدم

االتصال هبؤالء الشياطني مجاعة بنت صالح القزويني الذين نزهوا انفسهم بني
الناس بعد أن عبثوا يف األرض فساد ًا ،وبعد أيام جاءين امللعون مال باقر فسألته

من باب االحتياط ليأكد ظني واعتقادي ببنت صالح القزويني هل إنك منعت
وحرمت عىل أتباعك جمالستي أم ّقرة العني؟
ّ

فأجابني إن أردت التأكد من ذلك فاسأهلا ،فكتبت مسـتفرس ًا من بنت صالح

القزويني هل أنت قلت لألصحاب ال جيوز جمالسة ومعارشة املال أمحد أم أن
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القول صادر من مال باقر؟ فجاءين ر ّدها وهذه عبارهتا :أشهدوا يا موايل واسمعوا

واشهدوا وأعذر من انذر إن جناب املستطاب العبد الصالح ،والنجم الالئح شجرة

العبودية والناظر اىل آية اهلوية بعني الروية املال باقر سالم اهلل عليه هو من السابقني
املنصوصني يف التسليم واالنقياد واخلضوع واخلشوع لديه وجب من أوجب

الواجبات ،ثم قالت ألصحاهبا :إن كل ما ينطبق به جناب مال باقر فهو حق ،ومن
يقر هبا ال األولون وال
بعد هذا التاريخ أخذ مجاعتها يعبثون ويفعلون أعامالً مل ّ
االخرون ،فكثرت الفتن واخلصومات بني أصحابنا ومجاعتها ،فعند ذلك اضطر

موالنا باب الذكر العيل جناب املال حسني كنجة أن يستشري جناب املريزا حسن
اهلندي (گوهر) فيام جيب اختاذه لصد تيارات أتباع بنت صالح القزويني ،فطلب

جناب املريزا حسن اهلندي طردها ومجاعتها من دار املرحوم السيد كاظم الرشتي

فحق عليها الطرد ،وملا أخرجوها ومجاعتها من دار
ألهنا أخذت تفسد يف البيت َّ
السيد كاظم مخدت نار الفتنة بني األصحاب ،ولكن بعد مـيض أيام قليلة بلغنا نبأ

بأهنا تريد أن تسافر مع مجاعتها اىل احلج ويرافقها كل من الشيخ صالح الكريمي،
ومال باقر ،وكانت هي مصممه عىل أن تأخذ معها حرم املرحوم السيد كاظم

الرشتي من دون علمنا اذ كانت متفقة معها بأن خترج هبا من كربالء يف اليوم الذي
يريد احلجاج اخلروج من النجف ،فلام منعناهم بالكالم ،فلم متتنع هذه الضعيفة

-بنت صالح القزويني -ولكن جناب املال حسني تكلم معها واسمعها قارص

الكالم ،ومنع خروج حرم السيد صلوات اهلل عليه ملرافقة ّقرة العني واصحاهبا،
و منعناها من االتصال بحرم السيد والدخول اىل بيت السيد كاظم هنائي ًا ،وهكذا

فارقناها واصحاهبا ،ولكن بعد أيام اجتمعنا بدعوة من املريزا هادي النهري يف
داره فدارت األحاديث بيننا لرفع االختالف ،ولكن هيهات أن نتفق ألهنم كانوا
يريدون املداهنة والتدليس فمكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين ،وعندها اضطررت
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اىل مفاحتة اجلهة املختصة يف اخلارج عام جيب عمله جتاه ضغط اخلصوم الشديد،
وكتبت رسالة أخرى اىل املال الشيخ عيل اخلراساين طالب ًا منه التوسط لدى الذكر

الرد بلزوم البقاء يف دار السيد كاظم،
العيل للسامح يل بالسفر اىل شرياز فجاءين ّ
والقيام بتعليم األطفال كام كتب الذكر العيل كتاب ًا اىل ّقرة العني يؤنبها ،ويطلب منها

عيل إذ كتب خيربها بلزوم ابقاء املال أمحد يف منزل السيد للتدريس
عدم تعرضها ّ
وهذه عبارة الذكر العيل هبذا اخلصوص( :وأذكر أمحد يف بيت السيد كاظم) إال أن

اخلصوم ّأولوا معنى هذه العبارة.

وهنا يذكر املال أمحد مساجالته مع أحد أتباع ّقرة العني وهو جناب السيد

حسني الذي تلقى األوامر من ّقرة العني بوجوب السفر مع مجاعة من انصارها اىل
اصفهان ،وقد ايدين السيد حسني من بطالن دعواها إال انه اعرتف بغزارة علمها

وفهمها ،وكام أخربين انه ذاهب اىل بغداد بعد أن قال يل :اصرب قلي ً
ال يظهر لك ما

ولوح يل أنه كان من املداهنني معهم يف مرافقتهم ،وان امرهم سيشتهر،
أنا اريده ّ

واهل البلد سينتقمون منهم ،ومل متض أيام إال واشتهر خربها بني الناس اذ اهنا
تعدّ ت وفعلت بعد أن القت والية أمر ها اىل ّ
املل باقر ،ونادت بأن جناب املال
حسني بـرشوي هو يف مقام رسول اهللّ ،
واملل عيل البسطامي يف مقام أمري املؤمنني،

واملال حسن السجستاين يف مقام االمام احلسن ،وجناب السيد حسني اليزدي يف

مقام احلسني ،والشيخ سلطان يف مقام عيل بن احلسني ،والشيخ مال باقر يف مقام

حممد الباقر ،والشيخ مال صالح الكريمي يف مقام جعفر الصادق ،وهكذا اىل أربعة
عرش شخص ًا ما بني رجل وامرأة من اصحابنا ونادت بنفسها أهنا حقيقة اشعاعات
فاطمة الزهراء ،وان املراد من فاطمة الزهراء املذكورة يف كلامت وتفسريات الذكر

العيل سالم اهلل عليه؟ هي نفسها السابقة اي أن السابقني هم أرفع وأقدم من
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لقرة العني التي
األنبياء السابقني واألئمة الطاهرين ،والشيخ العظيم وان نسبتهم ّ

هي احلق وهم اخللق اذ أن السابقني هم اخللق بالنسبة للحق لذا أسقطت عنها
مجيع التكاليف من الزيارات والقراءات ،وعىل اخللق وجوب العمل بقوهلا ،وترك

الواجبات واملستحبات التي قال هبا الشيخ الكريم والسيد العظيم ،فإن فعلوا

دخلوا اجلنة الن غريهم داخل النار ،وقالت بعد اليوم ال جيوز االستدالل بالقران
والسنة ودليل العقل ،بل زعمت بأن أفعاهلا واقواهلا غري قابله للرد الن الوحي

واالهلام نزل عليها ،فلذا ترفض قبول ما روى وقيل عن األئمة الطاهرين سالم اهلل

عليهم وما قاله أولياء اهلل الكرام.

تغي عقائد
وعند ذلك اضطرب الناس يف كربالء واخربوا احلاكم بأهنا كافرة ّ

الناس ،وتدعي الفوىض فاجتمع أهل البلد وتشاوروا يف جملس شورى للعمل عىل
اصالح الوضع يف هذه البلدة ،ثم قرروا سجنها ،فهجموا عليها يف بيت املريزا هادي

النهري فهربت اىل بيت السيد كاظم الرشتي ،ودخلت فيه فجاء مجاعة منهم احلاج

مهدي كمونة ،ومال عبد اجلليل القايض ،والسيد سعيد بن ثابت((( ،وأخذوها من
بيت السيد ،وحبسوها يف بيت احلاج مهدي ،فمضت أيام كانت يف احلبس ،وأخري ًا

أخربوا احلاكم بأمرها ،ولكن ملا كانت هي امرأه مل يشددوا اخلناق عليها بل تركوها
مسجونة يف دار آل كمونة ،وأخري ًا قابل بعض أصحاهبا حاكم البلد ،وطلبوا منه
اإلذن بمخاطبة الناس ،وتثبيت حجتهم ،فأحرجوهم من املجلس ،وبعد ثالثة أيام

ركبوا وذهبوا اىل بغداد ،وكان الناس هم النساء اللوايت رافقن ّقرة العني مع الرجال
السبعة الذين بالنسبة هلؤالء النساء أجانب فسافرن من دون حمرمية ملجرد مرافقتهن
من بنت صالح القزويني وأصحاهبا.

 .1الصحيح هو السيد سعيد بن سلطان من آل ثابت.
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وجاء أيض ًا يف هذه الرسالة ذكر مسهب ملقارنة آراء ومعتقدات الذكر العيل

حممد كريم خان الكرماين -زعيم الفرقة الركنية -واثبات مذهبه واختالفه مع

مذهب االثني عرشية من األئمة الطاهرين سالم اهلل عليهم وهي ال ختلو مما ورد

يف مقوالت الشيخ أمحد اإلحسائي والسيد كاظم الرشتي يف إثبات أحقية (الركن
الرابع) يف غياب االمام احلجة ،وهي ال ختلو من شطحات ،ونظر ًا ألهنا ال متت اىل
موضع بحثنا بصلة أمهلناها خشية اإلطالة.

قرّة العني على حقيقتها:

روى الفاضل القزويني مال حممد هادي سوخته جناري قال:
كنت يوم ورود ّقرة العني اىل قزوين سنة (1263هـ) أتلقى درويس يف قزوين

عىل يد العالمة الشيخ حممد تقي الربغاين ،وملا طلبها لينصحها ويردعها عن غ ّيها
مرتني أو ثالث مرات فلم ترتدع ،حيث كانت يومئذ ضيف ًا عند صديقها رافائيل
اآلثــوري العيسوي يف حملتي سوخته جنار ،وهذه املحلة تبعد عن حملة االمام

الربغاين التي تسمى دمج زهاء ( 1500ذراع) ،وعند ذاك ارتقى االمام الربغاين
املنرب وخطب يف مجاهري قزوين ،وتربأ من ّقرة العني ،وهاجم آراءها وأ ّلب اجلامهري
عليها ،ملا يف آرائها ومعتقداهتا من الكفر واإلحلاد.

وعندما رأت ّقرة العني أن أمرها يف قزوين قد تغري ،وان الــرأي العام قد
انقلب عليها وأصبحت مجاهري قزوين يف ثورة عارمة عليها دبرت باالتفاق مع

معتمدهيا كل من مريزا هادي النهري ،والشيخ صالح الكريمي ،واملال إبراهيم
املحاليت ،ومريزا صالح الشريازي مؤامرة اغتيال عمها ووالد زوجها الشيخ حممد

تقي الربغاين ،وبينام كان يصيل صالة الفجر يف مسجد قزوين هجم هؤالء عليه،
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ومعهم كانت أبنة أخيه ّقرة العني التي بدأت بلكم عمها ،ثم اهنالوا عليه وطعنوه

بالسكاكني فأردوه قتيالً ،وحينذاك ارجتت البلدة من أدناها اىل أقصاها ملقتل هذا

الشيخ اجلليل ،فهاجت األهايل وماجت ،وكان نتيجة هذا اهلياج أن هجم الناس
ومزقوا أجساد ثالثة من القتلة ،وسحلوا ّقرة العني من شعرها وأهلكوها رضب ًا
واعتقلوها ،ولكن املريزا هادي متكن من الفرار واختفى عند رافائيل ،ثم هرب

اىل طهران ،وبعد اجتامعه بأصحاب الباب بلغه نبأ مقتل رفاقه الثالثة وسجن ّقرة

العني ،وبعد املداولة يف كيفية إنقاذها من السجن عاد مريزا هادي النهري اىل قزوين
متنكر ًا ،واستطاع أن خيتطفها من السجن بمكيدة دبرهتا شقيقة رافائيل ،ثم تنكرا
بزي الدراويش وخرجا من قزوين اىل طهران يف طريق جمهول.

وملا وصال طهران استقبلهام مال حممد باقر كوجك التربيزي وبصحبته مستخدم

السفارة الروسية مريزا حسني عيل نوري الذي رافقها فيام بعد اىل اجتامع البابيني

يف صحراء (دشت بدشت) التي قيل عنها أشياء و أشياء ،ولكن مهام حاول انصار
الباب احلارضين يف االجتامع السكوت عنها ألسباب تتعلق بفضائح ما قامت به
–طاهرة– غري أن معظم الكتاب البابيني قد أشاروا اليها بطرف خفي حتاشي ًا عن
التفصيل ،ولكن قدر املتيقن كان املقصود من اجتامعهم الذي بلغ تعداد احلارضين
فيه من املؤمنني بالباب  81شخص ًا حماولة انفاذ مهدهيم املزعوم القائم املنتظر
املوعود ،ولكنها استغلت فرصة انعقاد هذا االجتامع فحرضتـه بصحبة مريزا حسني

عيل نوري ،وهي ختفي نواياها التي كانت جتيش يف صدرها وتروم من أجلها وضع
نظم وتكاليف جديدة تغاير الـرشيعة تلك كانت فكرهتا التي تراود خميلتها منذ أمد
ألنا كانت تعتقد أن الدين اإلسالمي مل يراع حقوق املرأة حينام
بعيد تريد حتقيقها ّ
مل ُِي ْز هلا االقرتان بغري املسلم.
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ثم يقول الفاضل القزويني ،هكذا وردت الينا بعض األخبار التارخيية عن

نشاطات ّقرة العني يف ذلك االجتامع أما حقيقة األمر فهو ما أود أن أنتهي اليه من
حكاية أم سلمة بنت العامل الفاضل مال حممد صالح الربغاين القزويني املتبحر يف

العلم ،وقد تربأ من ابنته بسبب تـرصفاهتا الال أخالقية ،وذلك عندما اقرتنت من
دون علم والدها بشاب يدعى رافائيل اآلثوري العيسوي املار ذكره ابن بائع اخلمور

يف حملتي سوخته جنار ،وملا علم أهلها أرادوا قتلها ،فهربت والتجأت اىل دار الشيخ

إسحاق حكيم بايش الذي توسط هلا عند عمها بقبول توبتها ،وملا كانت حاملة من
زوجها مكثت يف بيت احلكيم بايش اىل أن وضعت محلها ورزقت إسحاق فتكفله
احلكيم بايش ،ثم أجربوها عىل الفراق من بعلها اآلثوري ،وزوجوها من ابن عمها

نجل االمام حممد تقي الربغاين ،والظاهر أن هذا الزواج قد أرغمت عليه ،ورغم
أهنا رزقت من ابن عمها بولدين مها إبراهيم ،وإسامعيل غري ّأنا كانت يف حياهتا
الزوجية مل ختل من خصام ومنافرة وأخذت تتعقد مع األيام فآل األمر هبا أن هتجر
زوجها وترتك أطفاهلا وهترب اىل كربالء مع خادمها مريزا جواد الشريازي.

أعتقد عىل أي حال كان هذا هو السبب احلقيقي الذي من اجله كانت تروم

وضع نظم جديدة ورشعة جديدة ،ومن أجلها بذلت نشاطات حممومة يف كربالء
والكاظمية ،وحققت أمنيتها حتى نفيت من العراق ،وحاملا وجدت جتاوب ًا كلي ًا من

مريزا حسني عيل نوري الذي مل يكن يومئذ من رجال الباب وغري مؤمن برسالته كام
التقى هباء يف مازندران قال له :خان مل َ ترضبني
أخربين الوزير احلاج أغايس يوم أن
ٰ

فأنا مل أؤمن باهلل حتى أؤمن بالسيد الباب؟

فضلت ّقرة العني أن حتـرض االجتامع بصحبته ،وحاملا حدث االنشقاق
ولذلك ّ

من جراء أقواهلا يف صفوف مجاعة الباب املؤمنني وشكوها اىل جناب باب الباب
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مال حسني بـرشويه الذي أفتى بوجوب إجراء احلد عىل النساء اللوايت اشرتكن يف
عيل باخلديعة
اجتامع بدشت وخرجن عن األحكام اإلسالمية قام مريزا حسني ّ
واملكر املعهود فيه وقرا للحارضين بعض آيات من سورة الواقعة وفـرسها بقوله:

إن توبة النساء يف اإلسالم تقبل وال جيرى عليهن احلد وهبذه اخلديعة أمخد اهلياج
ضدها ،وألجل موقفه هذا منحته طاهرة لقب هباء ،وبناء عىل وساطات مريزا

حسني عيل ركب قدوس معها يف هودج واحد كعروسني ،وهي ترقص وتصفق

هلا اجلامهري من حوهلا ،وهي تقول يف أنس وطرب ومغازلة بعد أن ارتفع بينهام
احلجاب واحلياء أنكحت تزوجت ،وقد َّفرت من امليدان ،ثم دخلت يف قرية نباأل

احلمم بصحبة القدوس ،وأزل ،وهباء ،بشكل يندى منه اجلبني خج ً
ال حتى آل األمر
ّ

بمسلمني من القرية أن هيامجوهم ،ويطردوهم من قريتهم ،ويفرقوهم شذر مذر.

ثم خيتم الفاضل القزويني كالمه قائالً :استأنست ّقرة العني معارشة هباء،
وقضت معه فرتة من الوقت كزوجني حيث قارب عمرها آنئذ من األربعني عام ًا إذ

كانت من مواليد سنة(1230هـ) يف بلدة قزوين ،وقللت من نشاطاهتا واتصاالهتا
مع مجاعة البابيني ،وعندما أحـرضوها للمحاججة بحضور كبار العلامء أمثال :مال
مريزا عيل كني ،واحلاج مريزا حممد أندرماين ،وأفتوا بقتلها ،ولكن حكومة نارص

الدين شاه مل تنفذ حكم قتلها ،ولذلك قام نفر من الناس بتحريض من هباء ،ومحلوا

عيل الشاه ،وأطلقوا عليه العيارات النارية ،فاضطر الشاه اىل سوقها كام تساق
الرعاع اىل بستان الكالنرت االيلخاين وقتلوها رش قتلة ،وألقوا بجسدها يف البئر
وردموا البئر بالرتاب.

وتدل الدالئل األكيدة التي ال تقبل الشك :أن ّقرة العني كانت ذات مكانة
مرموقة عند هباء ،وكثري ًا ما كان يقبل بأجوبتها الشفهية والتحريرية ،فلقنته مبادئها
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التي وضعتها لتغري الـرشيعة اإلسالمية وأستند هباء عىل كثري من معتقداهتا وآرائها

عند وضع مذهبه البهائية ،وعندما ارتقى كريس الرئاسة الدينية وحتققت أحالمه،
كلل طاهرة هالة القدسية ،وباسمها ترتنم املحافل البهائية صباح مساء ،ومناجاهتا
التي وضعها قبل مقتلها تبـرش بقرب ظهور هباء اهلل خري شاهد عىل مصداق قولنا

فهي تبدأ بقوهلا:

اهلل هو األعز األرفع املجيب ،ثنائيات مضيآت أز حقيقت در شعشعه وضياء

منريت....الخ هذه األلغاز غري واضحة املعاين ،ومن أجل ذلك بقيت مقوالت
–قرة العني– بمثابة إنجيل هباء وزبور البهائيني ،ويف الوقت الذي يزعم
طاهرة ّ
كتّاب البهائيني يف تربير أعامل ّقرة العني ويقولون كان املقصود من اجتامع بدشت
وضع نظم وتكاليف جديدة ،واالجتامع وضع لسببني :أحدمها :إنقاذ الباب،

والثانية :هو ما قامت به ّقرة العني زعم باطل ال أساس له من الصحة ،وقوهلم هذا

يوقعهم يف فخ متناقضات أخبارهم الكاذبة وهلل در من قال :حبل الكذب قصري(((.

اجتماع دشت بدشت :

رغم اختالف الكتّاب واملؤرخني اإليرانيني الذي حـرضوا االجتامع الذي

عقده مجاعة الباب يف املوقع املسمى (دشت بدشت) الكائن ما بني مدينة شاهرود
وإيالة مازندران يف املكان املعروف بـ (هزار جريب) يف هذه البيداء البعيدة عن
الرقابة احلكومية اإليرانية ،وكان عدد احلارضين من مجاعة املؤمنني برسالة عيل
حممد الباب ال يتجاوز عن ( 81شخص ًا) فيام كتبوا عنها بأساليبهم املختلفة من

 .1شيش رسالة ،فاريس( خمطوط).
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النقد واإلشــادة إال أن املؤرخ البهائي مريزا عبد احلسني آواره الذي كان كثري

االتصال بالرعيل األول من البابيني الذين حـرضوا االجتامع ،ومن املقربني والثقاة

دون يف كتابة تاريخ البابيني
عند هباء اهلل ،ونجله عبد البهاء وهو دائم االتصال هبامّ ،
والبهائيني املوسوم بـ (الكواكب الدرية يف مآثر البهائية ما تعريبه حرفي ًا قال :يف
سنة (1264هـ) قام أصحابه بسفرة مهمة ،وعقدوا اجتامع ًا كبري ًا فوق العادة يف
بيداء هزار جريب دشت بدشت ،وكان املوضوع قائ ًام عىل أساس هل يمكن هلم
العمل النقاذ ونجاة السيد الباب من السجن وكيفية ذلك؟

ولكن البسطاء املخدوعني فوجئوا بأن قوم ًا يضمرون أمــر ًا ويريدون أن

يـرشعوا نظام ويضعون تكاليف وفرائض جديدة للناس والدعوة لرفع احلجاب
ّ
وإفساد أخالق الناس.

حتى اضطر باب الباب أن يصدر الفتوى بلزوم إجراء احلد عىل النساء اللوايت

حـرضن االجتامع وس ّببن انقسام املؤمنني(((.

وكذلك كتب مريزا عبد احلسني آواره يف حمل آخر من كتابه الكواكب الدرية

(((

عن أدب وعلم ّقرة العني وما تنسب البهائية عنها :فيقول ما نص تعريبه أستطيع

أن أؤكد أن ّقرة العني كانت عاملة باألخبار واألحاديث ،وربام كان علمها أكثر من
قابليتها العقلية غري أهنا مل تكن أديبة وشاعرة كام يزعم املعجبون هبا ،وليس لدينا ما
يثبت كوهنا كذلك خالف ًا ملا ينسب اليها من الشعر وكل ما أستطيع أن أؤكد :أن ما
ينسب اليها من املقطوعات الشعرية خمتلقة حيث إهنا مـرسوقة من ديوان األديب

 .1ينظر :الكواكب الدّ رية يف مأثر البهائية :ص 27؛ وكتابه كشف احليل :ج :2ص .75
 .2الكواكب الدّ رية يف مآثر البهائية :ص .309
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اإليراين املال باقر املشهور بـ صحبة الري الذي سبق عـرصها قرابة قرن من الزمن،
مع العلم ان األشعار التي تنسب اليها هي من نوع الغزل املكشوف القبيح وحمشو ًا
بالفاظ ومعان مبتذلة من أعراض احلب واهليام.

وأضاف عىل ذلك قول املؤرخ الفاريس احلاج مريزا حسني الربوجردي يف كتابه

فلسفة نيكو يف الرد عىل البابية والبهائية أورد يف كتابه قال :إن مجيع ما ينسب من الشعر

اىل ّقرة العني ما هو إال خمتلق من أقوال البهائيني ألن مجيع املقطوعات الشعرية املنسوبة
اليها مـرسوقة من دواوين الشعراء اإليرانيني الذين سبقوا عـرصها أمثال :الشاعر مال

باقر املشهور بصحبة الري ،والشاعران عطائي وشكري قاالها يف مناسبات شتى(((،

ومهام يكن من أمر ّقرة العني فليس هلا من الشعر ما يفتخر به.

وصفوة القول فان خري من يوجز مواقف ّقرة العني مع الطائفتني البابية والبهائية

بوضوح هو ما ذهب اليه املحقق الفاريس مريزا عبد احلسني آواره يف كتابه كشف
احليل ،وهو أقدم مصدر تارخيي بني أيدينا يستقي معلوماته من منابعها األصلية اذ
قـىض املؤلف عرشين عام ًا يف األوساط البابية والبهائية ،ونال منهام أرفع املقامات
والرتب ،ووقف عىل مجيع أرسار الطائفتني ونحن نستشهد بأقوال البحاثة قبل

أن نعتمد عىل مصادر البهائية التي جرت عليها التحريفات والتعديالت املرتمجة
اىل العربية من قبل هباء اهلل وحلفائه اليهودية العاملية ،واملوضوعة يف متناول أيدي

معظم كتاب العرب املغفلني كام تعرفه بعد قليل:

ذكر آواره يف مؤلفه كشف احليل حتت عنوان استطراد قال :عند وضع مؤلفي

املوسوم بـ الكواكب الدرية يف مآثر البهائية رغم كوين كنت موضع الثقة عند
 .1الربوجردي ،حسني ،فلسفه نيكو:ج:2ص.12
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البهائيني ،وتعترب كتابتي حجة يف األوساط البهائية ،فمنها حاولت صياغة عبارات
وقائع اجتامع بدشت بأسلوب رفيع ال أمس أحد ًا بكتابتي ،وأوفق بني وجهات نظر

الفريقني املتخاصمني أنصار ّقرة العني ،ومجاعة املؤمنني من رجال الباب ،ولكن حتت

وزور وأضاف عبارات
ضغط وهتديد عباس أفندي عبد البهاء الذي حرف وعدّ ل ّ

حيور وحيذف يف كتابايت غري
مرة ّ
وقائع هذا االجتامع أكثر من ثالث مرات ويف كل ّ
أين أستطيع أن أوكد بأين دونت األحداث والوقائع لكال اجلانبني بحذر شديد مل
أغري احلقائق التي وقعت عليها آواره يل كبار الثقاة الذين حـرضوا اجتامع بدشت
بشكل دقيق مما ال خيفى عىل الفطن اللبيب ،وأن االختالفات املذهبية واملساوئ
التي ظهرت من ّقرة العني مما يندى هلا اجلبني فأخفيناها عم ً
ال باملثل املعروف –ليس

كل ما يعلم يقال– ولكن ّ
كل ثقة ورجاء من القارئ الكريم أن يرجع البـرص اىل
تلك املدونات كرتني أو ثالث ليلمس ما توخيته عند وضع كتايب تاريخ البابيني
والبهائيني املعروف بـ (الكواكب الدرية) ،وكيفام كان من أمر هباء اهلل وبطانته،
ومن ورائه حلفاء اليهودية العاملية ،وقيامهم بتزوير الوثائق ودقة املخطوطات

وإخفائها لكي ال يفتضح أمرهم ،ورغم اختالف أقوال املؤرخني وكتّاب البابيني

من الرعيل األول الذين حـرضوا اجتامعات بدشت ،ودونوا وقائعها ،وقالوا عن

ّقرة العني وموقفها مع هباء اهلل كل حسب وجهة نظره لكن بالقدر املتيقن الذي
وقف عليه الكتّاب عىل إتيانه يف كتبهم كان املطلوب من املؤمنني اصحاب الباب
الذين حـرضوا ذلك االجتامع هو التفكري جدي ًا يف خالص الباب السجني ال أن

يـرشعوا نظام ًا وفرائض جديدة للناس ،كام ذكرته سابق ًا يف كتاب تاريخ البهائييني
ّ
الكواكب الدرية -فلو كان األمر خالف ذلك ملا احتج باب الباب وأصدر فتواهضد ّقرة العني ومجاعتها ،فمن هذا يفهم أهنا كانت تدعو لنفسها ،وتريد إثبات

مذهبها ،ونسخ الـرشيعة اإلسالمية ،ورفع األحكام التي فرضها الـرشع املقدس يف
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وجوب صون املرأة املسلمة عفافها ال الرجوع اىل رشعة الغاب وإباحة النساء كام

ذهب اليه بعض املالحد ،واستند عىل أحكامها هباء الذي بعث بابنته سلطان خانم
التي تعرف عند البهائيني باسم الورقة العليا ألخيه حييى أزل ليـترصف هبا ،ولكن

أزل أعادها اليه ثانية ،ولست أعلم تـرصف هبا أم ال ؟

ولكن حسب علمي أهنا مل خترت زوج ًا ،وقيل كان السبب يف عدم اختيارها

وقرة العني كانت نظريها مل تكن نجيبة تستحق الدفاع
الزوج ألهنا مل تكن بتولةّ ،

عنها إذ لو كان األمر كام يزعم البهائيون من أهنا قديسة ويربرون أعامل طاهرة

يعدون كل من ينسب اليها من أعامل هي خمتلقة من قبل خصومها ،فلنسلم جدالً
بصحة ادعائهم أقول جمرد اختالئها يف دار آل نوري يف طهران مع مريزا حسني عيل

نوري هباء اهلل فيه الكفاية بتلويث سمعتها كام جاء يف املثل العريب املعروف –إن

قيل ما قيل– وكذلك كيفية تأويل أو إخفاء دخوهلا احلامم يف قرية (نياال) بصحبة
القدوس ،واألزل ،وهباء عراة فأنا ال أقول مع اخلصوم نالوا منها وطر ًا أم مل ينالوا
فالعلم عند اهلل ،ولكن عىل وجه التحقيق أستطيع أن أقول أن دخوهلا بتلك الصورة

اجلامعية صاروا يفعلون ما يشاؤن بلذة عارمة كام هي كانت عادة العزاب يف مثل

تلك الفرتة التي أطلقوا عليها اسم فرتة النسخ ،ولقد أخربين الثقاة البهائيون أثناء
فرتة انشغايل يف تدوين كتايب الكواكب الدرية حوادث هذه الفرتة التي أطلق عليها

وقرة العني استغلوا تلك
هباء فرتة األعراس كام قالوا أن األصحاب من البابيني ّ
الفرتة ،واندفعوا يف الشهوات اندفاع ًا غري حممود ألن ّقرة العني هي التي ألقت
احلجاب يف اجتامع بدشت ،وارتقت املنرب ،وخطبت عىل املجتمعني وقالت :إن دين

اإلسالم قد نسخ ،وهذه فرتة جيب أن تضلوا فيها ال حساب عليكم وال عذاب،
فعىل أساس هذه التقريرات ظهر يف اجتامع بدشت وما بعده الفساد واالستهتار اىل
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حد ال يوصف ،ومهام حاول عبد البهاء أن حيدث تغيريات يف كتابايت التي دونتها

يوم كنت أؤلف الكواكب الدرية أحببت أن أدون عىل األقل بعض املعلومات التي

وقف عليها املـسترشق الفرنـيس نيكوالس ،فلخصت وترمجت بمساعدة مريزا
أيوب اهلمداين موجز تلك املدونات ،ولكي أستميح القارئ الكريم العذر يف
إخفائي بعض املعلومات وعدم تدوينها بالتفصيل ،ولذا طلبت من القارئ الكريم

أن يمعن النظر يف مؤلفي الذي وضعته للبهائيني املوسوم بالكواكب الدرية يف مآثر
البهائية ،ويرجع البـرص كرتني أو ثالث ألين أعتقد أن هذه اإلشارات وملخص

أقوال مسيو نيكوالس الفرنـيس التي أثبتها آنذاك يف كتايب تاريخ البابيني والبهائيني
وقرة العني
يستطيع القارئ أن يعرف احلقيقة عن أولئك اجلامعة من أنصار باب ّ
وهباء صانعي مذاهب ومزوري عقائد كيف اختذوا الدين العوبة بأيدهيم يف سبيل
غاياهتم اخلسيسة واىل القارئ الكريم نص تعريب أقوال نيكوالس.

يقول نيكوالس :سمعت من كبار البهائيني أن ّقرة العني قد أزاحت احلجاب

عن نفسها يف بيداء بدشت ،وكان من عادهتا أهنا ختطب من وراء احلجاب ،وكان
أنصار الباب املتفانني يف سبيله لكل واحد دور خاص يف اخلطابة يومي ًا ،وملا جاء
دور ّقرة العني يف يومها املعني ،وقد أعطت خلادمتها مقراض ًا وقالت هلا :كوين يقظة

وقـيص حبل الستار أثناء خطبتي حتى يسقط ويشاهدين احلارضون من األنصار،
وقد جتملت وتبهرجت يف ذلك اليوم بأمجل أنواع الزينة املعمول آنذاك استعامهلا من

قبل النساء يف إيران -من خال وخطاط والوسمة واحلفافة -ولبست أفخر ثياهبا
املصنوعة من احلرير األبيض مما أضفى عىل مجاهلا الفاتن مجاالً آخر زادها روعة يف

قلوب الناظرين اليها ،وبينام هي ختطب ،وكان موضع خطاهبا يف الغزل تلقيها بنغمة
فيها يشء من الغنج والدالل بحيث كانت نربات صوهتا تأخذ بلباب املستمعني،
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فأدهشتهم حالوة كالمها ،ونغامت صوهتا ،وكانوا يستمعون اليها بقلوهبم قبل

آذاهنم ،وإذا بالستار سقط عىل األرض وظهرت ّقرة العني أمام احلارضين يف منتهى
اجلامل والروعة ،فلام نظروا اليها كادوا أن يفقدوا رشدهم افتتان ًا هبا ،فبعضهم أطرق
رأسه خج ً
ال وأغمض عينيه حياء ًا ،والبعض اآلخر استحسن ذلك املنظر وأخذ يتابع

بنظراته اليها ،ولكن ّقرة العني قد تظاهرت أمامهم باالستنكار ووبخت خادمتها
عيل وعليكم أمل تؤمنوا
عىل عملها ،ثم التفتت اىل احلارضين وقالت هلم :ال بأس ّ
بتغري األحكام اإلسالمية ،نعم أنا أختكم ونظرتكم ايل حالل ،وبعد أن سكتت

برهة ،فقالت للحارضين :إن احلجاب قد انتهى من اليوم فصاعدا ً،وإن أحكام

اإلسالم قد نسخت ،وهذه فرتة ما بعد اإلسالم ،فال حساب عليكم وال عقاب،
فبناء عىل ذلك أقول لكم وقويل هو احلق ال أمر اليوم ،وال تكليف ،وال هني ،وال

تعنيف ،وإنا نحن اآلن يف زمن الفرتة ،فأخرجوا من الوحدة اىل الكثرة ،ومزقوا هذا
احلجاب احلاجز بينكم وبني نسائكم ألهنن مل خيلقن لنفس واحدة تتلذذ هبن حيث

يبقى اآلخرون يتحـرسون حمرومني ،بل هن حق مشاع غري مقسوم.....الخ.

فعند ذاك حدثت ضجة كبرية بني األصحاب احلارضين يف اجلدل والنقاش

واإلستنكار حتى كتب بعضهم اىل الباب يشكو إليه أمرها ،وكانوا ينتظرون

إجراءاته الصارمة بحقها ،فأصدر باب الباب فتواه املشهورة بلزوم إجراء احلد عىل

النساء اللوايت اشرتكن يف اجتامع بدشت ،وخرجن عىل الدين اإلسالمي ،ولكن
هباء وقدوس وآخرين من أمثاهلم قد عطفوا عليها حب ًا وزادوها جاللة وقدر ًا بني
املعجبني هبا(((.

 .1كشف احليل :مج  :1ص  ،123–98ومج  :2ص  ،76–70وكذلك :ص .268
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نستنتج من صور هذه الرسائل مهام حــاول الكتّاب والباحثون املغفلون

بتحريض من دعاة القرتية والبهائية أن يسدلوا الستار عن فضائحها التي مثلتها عىل

مـرسح احلياة العامة منذ بدأ ظهورها حتى ساعة مقتلها ستار النسيان ،وزعمهم
زور ًا أهنا امرأة ال ختلو من عبقرية وظهرت يف غري زماهنا ،ولو كانت يف عـرصنا هذا

لكان هلا شأن آخر اىل غري ذلك من العبارات اجلوفاء و هلل در ما قال الشاعر العريب:
إن كنت تطلب حصيلة خالد

هيهات أن ترضب يف حديد بارد

ومن اجلدير بالذكر أن نشري مع األسف الشديد ظهور بوادر غريبة يف ثنايا

نتاج أقالم بعض الكتاب العرب املعارصين املنحازين اىل جانب هذه املرأة – ّقرة
العني – وزمرهتا من الشعوبيني الذين أخذوا يطلون برؤوسهم جمدد ًا يف هذه الديار
العربية ،وبتدخل من األيادي األجنبية بغية طعن العروبة واإلسالم يف عقر دارمها

وإلقاء الشقاق يف صفوف العرب واملسلمني لتأيت ثامر أعامهلم بأفدح األرضار
بمستقبل األمة العربية يف عـرصنا احلارض ،ومهام كان احلال يف بواعث ظهور مثل
هذه الظاهرة عند بعض كتابنا املغفلني ،لكن خي ّيل لنا :أن مثل هؤالء الكتّاب هم

عىل جهل تام بحقيقة بواعث ظهور هذه الفئة ،وذلك لعدم وجود مصادر عربية
ساملة من الغبار وغري حمرفة أو مزورة بني أيدهيم تبحث يف تاريخ هؤالء الشعوبيني
الذين اختذوا الدين العوبة بأيدهيم يف سبيل حتقيق غاياهتم اخلسيسة ،فالواقع إن

أمهات املراجع باللغة العربية قليلة أو تكاد تكون نادرة إذ أن معظم كتاب الفرس

األوائل منهم املعتنقون هذه األفكار واملبادئ كلهم كانوا عىل جهل تام بآداب
اللغة العربية ،وقواعد الـرصف والنحو ،فلم يضعوا شيئ ًا من نتاج أقالمهم باللغة
العربية ،وأن القلة القليلة من كتبهم املوضوعة باللغة العربية مثل كتايب البيان،
واألقدس ال َل ْذ ِ
ين يعتربان من كتبهم املقدسة كتبت بلغة مفككة ركيكة األلفاظ
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غري مفهومة املعاين فض ً
ال عن كون عباراهتام جاءت خالية من أصول قواعد اللغة

العربية الـرصف والنحو وملا ُسئل عيل حممد الشريازي -الباب– عن أسباب ذلك
أجاب قائالً :إن اهلل الذي جعل لغة القرآن العربية قواعد الـرصف والنحو رفع عن

كتايب هذه القواعد ألين مل ادرس قواعد الـرصف والنحو ،وربام درستها أيام صباي
ونسيتها اآلن.

كام أن خصومهم من العلامء واألدبــاء االمامية الذين وقفوا يف وجوه هذه

الفئة لكبح مجاحهم ودحض أضاليلهم اهنمكوا يف الرد عليهم بلغتهم الفارسية
حيث إن أقطاب هذه الطوائف الثالث :البابية ،والقرتية،و البهائية كانوا ايرانيي

النشأة واملنشأ ،وأكثر العوام السذج الذين تبعوهم كانوا من الفرس ،فلم جيدوا

الفرصة الكافية لوضع نتاج أقالمهم وترمجتها اىل العربية عل ًام باهنم كانوا أئمة

باللغة العربية حريصني عىل حفاظ مقدسات اإلسالم وصون القيم احلضارية
للغة القرآن العربية ،فلم يبق بني يدي كتّاب العرب املعارصين سوى بعض كتب

مطبوعة مرتمجة اىل العربية ،وكلها جرت عليها التحويرات والتعديالت من قبل

هباء اهلل ،وبطانته ،وحلفائهم اليهودية العاملية ،وهناك بعض ملفات أخرى حمرفة
ومزورة وضعها املسـترشقون الذين كانوا عىل جهل تام بآداب اللغة الفارسية،

وهم يكتفون باألخبار واآلراء السامعية يتلقفوهنا عن مصادر غري أمينة من أفواه

رعاع هؤالء القوم ،وربام كانوا يستسيغون هذا األسلوب يف استقصاء األخبار من
غري تدقيق ومتحيص ،كالدكتور سلمونت اليهودي الذي وضع كتاب ًا باسم هباء اهلل
والعـرص اجلديد ومأل كتابه بشطحات متجها النفوس.

يروي لنا املؤرخ الفاريس آواره :أن هباء اهلل ونجله عبد البهاء قاما بسـرقة

وقرة العني واتباعهام البابيني ،وقام حلفاؤهم اليهودية العاملية
خملفات الباب ّ
146

مركز كربالء للدراسات والبحوث

بـرسقة خمطوطات ومطبوعات الكتب الفارسية التي ألفها خصوم هذه الطائفة
من مكتبات ايران  -اليوم  -فاختفت أو كاد أن خيتفي معظم تلك املدونات ،ثم

قاموا بتحوير وتزوير معظم تلك الوثائق واملستندات ،وبعد ذلك قاموا برتمجتها
وطبعها باللغات الـرشقية كالعربية ،واهلندية ،والعثامنية((( لذا مل يبق بيد املتأخرين

من الكتاب سوى بعض خمطوطات دونت باللغة الفارسية وضعتها أيادي أمينة
واكبت أحداث ظهور هذه الفئة ،ولكنها مبعثرة هنا وهناك يف خزائن بطون الكتب

تعري بوضوح عاملة هذه الطائفة الشعوبية
غري مزورة وغري حمرفة مل تر النور غري أهنا ّ
التي أرادت إحياء الرشائع املجوسية.

فلذا نؤاخذ العالمة ابن اآللويس الذي غفل عن أمر كان اجلدير به أن ال يغفل
عنه حينام اكتفى بالقول :إن ال ُق َّرتية فرقة من البابية وبينهام اختالف قليل ،ومل يأتنا
بـرشوح وتفاصيل وافية عن آراء ومعتقدات كال الفريقني ،فهناك عىل ما نستنتج

من صور الرسائل املتقدمة اختالفات كبرية يف االجتاه والغايات بني الباب املختل
ومشوش الذهن امللتوي ،وقد خدع وغرر به طمع ًا بالرئاسة بخالف ّقرة
العقل
َّ
العني التي جاءت بآراء ومعتقدات نتيجة الكبت واحلرمان ،وأرادت اجتثاث

جذور الدين اإلسالمي ،وحتطيم قيمه األخالقية يف سبيل إشباع غرائزها امللتوية
فيبدو جلي ًا واضح ًا :أن ّقرة العني بسلوكها وآرائها التي مثلت جـرس ًا لعبور البابية
اىل البهائية املتأخرة يف الظهور كانت أشد خطر ًا عىل األمة العربية املسلمة بأفعاهلا

وأخالقها كام وأهنا كانت خري ممثلة بارعة جتيد متثيل الدور البطويل الذي أنيط

هبا من قبل الرقيب مشكني قلم ،فاستطاعت إفساد خطة السفري الرويس كنيازد
امله ّيئ الجتامعات دشت بدشت ،فأوجدت االنشقاق يف صفوف املؤمنني بالباب

 .1آواره ،كشف احليل:مج :2ص .264
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الذين اجتمعوا للمداولة يف إنقاذ مهدهيم املزعوم السجني بأيدي الناس ،وكذلك
استطاعت بمهاراهتا الفائقة من أن يلقب مستخدم السفارة الروسية مريزا حسني

عيل ببهاء اهلل وتنشله من أحضان كنيازد ،وتلقيه يف أحضان الرقيب مشكني قلم،
ثم مصاحبة وحمالفة اليهودية العاملية ،وخري مصداق ًا لقولنا يرتبع اليوم كريس رئاسة
املحافل البهائية يف العامل شخص هيودي عضو رابطة الصهيونية العاملية ،ويشغل يف

الوقت نفسه رئاسة املحفل البهائي بشيكاغو يف أمريكا.

وصفوة القول :إن هذه املرأة التي قضت فرته تقارب الثالث سنوات يف كربالء،

ومىض عىل دعوهتا أكثر من قرن مل يتناوهلا الكتّاب العرب بالتفصيل والتدقيق حتى
ٰ

آل األمر ببعض الكتّاب املغفلني اىل أن يكتبوا عنها دون دراية تارخيية مستندة اىل
مصادر تارخيية يمكن الباحث ان يعول عىل كتاباهتم أمثال :الكاتب السوري عمر

رضا كحاله يف كتابه أعالم النساء ،اجلزء الرابع يف الصفحة  ،192واألستاذ عبد

العزيز سليامن ّنوار يف مقال نـرشته له جملة اهلالل يف عددها الثاين عرش يف الصفحة
19لسنة (1373هـ) ،ثم السيد عبد الرزاق احلسني يف كتابه البابيون والبهائيون يف
حارضهم وماضيهم قال احلسني يف الصفحة22من مؤلفه :فمن هؤالء من قال

–قرة العني– كشفية ،ومنهم من قال متصوفة كام ادعى غريهم أهنا بابية ،وهناك
إهنا ّ
داعي ال ُق َّرتية يف رسالة بعثها الينا يف سنة (1968م) زعم فيها باط ً
ال وقال عنها إهنا

كانت ذا غرض ومصلحة اجتامعية يف حترير املرأة ،ومثلها بمصلح الـرشق السيد
مجال الدين األفغاين بحركاهتا اإلصالحية التحررية يف العامل االسالمي الـرشقي،

والعجب من ضحالة معلومات هذا الداعي أن يضع ّقرة العني يف مصاف السيد
االفغاين الذي وضع ّقرة العني عىل طاولة التـرشيح ونقدها نقد ًا الذع ًا يف مقال
نـرشته له جملة املقتطف املـرصية يف عددها السابع لسنة (1901م) مبين ًا يف بحثه
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السيد األفغاين بقوله :إن عقيدهتا فاسدة ،وإهنا فاجرة فاسقة تستحق الرجم عل ًام

بأن السيد األفغاين هو اآلخر من تالمذة العالمة الشيخ حممد صالح الربغاين
القزويني والد ّقرة العني ،ومن املعارصين هلا.

وأخري ًا عىل سبيل االستعجال البد وأن نشري اىل كتاب ملحات اجتامعية من

تاريخ العراق احلديث املجلد الثاين يف الصفحة  190-152للدكتور عيل الوردي

لنقف معه أمام حمكمة التاريخ للمرة الثانية إذ ما أكثر الدكتور من التوسع والتورط
يف بحث عن ّقرة العني ،وأورد الكثري من األحكام االجتهادية اخلاطئة مما ال يقره
عليها أي مسند تارخيي صحيح غري منحرف أو مزور أشار باحثنا االجتامعي اىل
دورها يف عـرصنا وقارن ذلك الدور مع عـرصنا احلارض ،فأورد كلامت ال نرى من

املناسب إيرادها هنا إذ إهنا كلامت تدعو اىل التقزز ،والظاهر أنه أخذ يرجح أقوال

بعض املستـرشقون اليهود من أمثال د .سلمونت وغريهم من حلفائهم اليهود،
وما أكثر ما يزعم هؤالء املسـترشقون من دون دراية تارخيية ومن غري حتميص

وتدقيق يف مروياهتم التي يتلقفوهنا من ألسنة الرعاع من أتباع ّقرة العني واملعجبني
هبا وبطانتها من البهائيني أتباع هباء اهلل العميل واحلليف لليهودية العامليةّ ،
وجل
املصادر التي اعتمد عليها الدكتور الوردي جرت عليها التعديالت والتحريفات

إلخفاء معامل عاملتها وأعامهلا بشهادة سيد املؤرخني الفرس اخلبري واملطلع عىل أرسار

هؤالء الشعوبيني والعمالء مريزا عبد احلسني آواره الذي أورد يف كتابه كشف
احليل يف املجلد الثاين يف الصفحة  127نق ً
ال عن خمطوطات ايب الوفاء اآللويس :أن
الربيطانيني يف احلرب العاملية األو ٰىل منحوا عبد البهاء –عباس أفندي– لقب رس،
وقدموا له منح ًا كبرية من دائرة االستخبارات الربيطانية لقاء جتسسه عىل العرب يف

سوريا وفلسطني ،فيبدو أن املؤلف املتمرس بجامعة بغداد قد تأثر هبؤالء اجلامعة
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خاصة منهم ّقرة العني ،فتجنب املوضوعية يف بحثه عنها ،ودفع به اىل احلامس إال
أن يضع نفسه يف مصاف وعاظ السالطني أكثر من أن يكون باحث ًا اجتامعي ًا يف بحثه

عنها واملساوئ التي خلفتها ،ولعله قد تأثر هبا أكثر فأكثر عىل أثر زيارته بدارها
املوهوم ،ونحن ال نستطيع اال أن نقول الستاذنا الباحث االجتامعي (ال) حينام

نرى أنه اعتمد يف ما أورده بحقها عىل أقوال الداعية هلا والوثائق املحورة واملزيفة،
فأخذ الدكتور يدفع عنها اإلهتامات تلو اإلهتامات ،ولكننا حريون أن نقابل اقواله

واراءه بالكثري من الشك واالرتياب وهذا ما يدعونا اىل االشارة اىل كل ما ساقه
الدكتور عنها جزاف ًا ونعتقد أن كل ما اورده يف فصله عنها وغريه من فصول بطانة

ّقرة العني البابية والبهائية كانت غلطة قلميه ليست هينة بالنسبة اىل مقامة فله العذر

من هناته وهفواته.

***
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الرقيب مشكني قلم يف كربالء
عندما نشب الـرصاع العقائدي يف كربالء كانت الدول االستعامرية تفكر يف

استغالل هذا الـرصاع ملصاحلها اخلاصة ،وكانت تبعث برقبائها اىل كربالء بغية

تفريق الشمل ومتزيق وحدة الصف بني رجال الدين ،وحيث إن الرقيب الربيطاين
اجلنرال جعفر قيل خان اهلندي الذي كان حيـرض درس السيد الرشتي قد اضطر اىل

مغادرة كربالء وشغر حمله وقع اختيار الربيطانيني عىل ارسال مشكني قلم الذي
كان جييد لغات عدّ ة كالعربية ،والفارسية ،واهلندية ،واالنكليزية ،وكان خطاط ًا،
ورسام ًا ماهر ًا ولذا لقب بـ مشكني قلم ،وهو منشئ أمري السند -مري نصري خان-

الذي كانت تربطه ببعض االرس الكربالئية املتنفذة آنذاك صالت الود واملصاهرة
منها :أرسة آل الطباطبائي املعروفني بـ النهري ،وكان األمري يبعث األموال لفتح

وكري هنر الرشدية املاثل للعيان اليوم.

يصف لنا عميد هذه األرسة فضيلة السيد مهدي بن السيد حممد بن املريزا حممد

حسني الكبري املشهور بالنهري عن دسائس مشكني قلم املريبة يف كربالء ورواه

حفيده السيد مهدي املشهور بأغا كوجك ابن السيد باقر بن السيد مهدي الكبري –
اىل العالمة السيد حسني القزويني– الذي ثبته يف مذكراته قائالً:

كان املرحوم السيد مهدي بن السيد حممد الطباطبائي النهري  -اجلد األعىل

للسادة املعروفني يف كربالء بآل السندي -قد بعث بوصيته من خراسان اىل حفيده
السيد مهدي بن باقر بن السيد مهدي الكبري امللقب بأغا كوجك الذي كان من
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واملتوىف سنة(1354هـ) يف طي رسالته املؤرخة
املعمرين حيث ناهز عمره مائة عام،
ٰ

يف شهر شعبان سنة(1275هـ) ،وقد عهد اليه تولية موقوفات أمري السند يف كربالء،

غره
وحرم ذرية ولده مريزا هادي النهري ألنه تابع املرأة املدعوة بـ ّقرة العني التي ّ
مجاهلا الفاتن ،ومل يرتك مصاحبتها ،وسار يف ركاهبا حتقيق ًا ألغراضه ،وكان السيد

النهري قد آواها يف داره يف كربالء زهاء تسعة أشهر بناء ًا عىل توصية ضيفه مشكني
قلم الذي جاء موفد ًا من قبل والد زوجته أمري السند السيد النهري يف تكريمه
وحفاوته وخصص له جناح ًا من داره الواسعة الواقعة اليوم يف سوق الصفارين بني
عي له طباخ السيد الرشتي املال حممد باقر كوجك التربيزي ،ثم يذكر:
احلرمني كام ّ

أن السيد النهري اجلد صاحب الوصية يف الرسالة اخلاصة التي ضمن الوصية عن
املؤامرة التي حيكت خيوطها يف داره دون أن يعلم هبا إلغواء ولده الكبري مريزا

بقرة العني ،وقد قتله أبوه السيد مهدي هلذا السبب إذ كانت ّقرة العني
هادي املفتون ّ
التي تقيم سابق ًا مع حرم السيد كاظم الرشتي ،ثم اضطرت اىل مغادرة كربالء اىل
الكاظمية نتيجة خصومة حدثت بينها وبني أنصار السيد الرشتي ،وبعث مشكني

قلم طباخه املال حممد باقر األشجي السرتضائها وإعادهتا اىل كربالء ،ونزلت يف
جناح خصصه هلا مشكني قلم يف الدار التي كان يسكنها ،وقد بالغ يف حفاوهتا،

وأنفق عليها املال بسخاء وعىل مؤيدهيا ،وبذلك أتيح هلا القيام بالتدريس واخلطابة،
ولكن الرأي العام الكربالئي كان ضدها بسبب أقواهلا الرديئة إذ نادت ذات يوم

من عىل منرب درسها قائلة :أهيا الناس مل جتشمون أنفسكم عناء السفر لتقبيل احلجر
األسود يف الكعبة تعالوا والثموا احلجر األبيض وأومأت اىل صدرها بعد أن رفعت

ثوهبا عن صدرها فأخذت ألسنة الناس يف كربالء بعد موقفها هذا تلهج بالسخط
عليها وعىل نزعتها املنحرفة ،واألفكار املسمومة التي كانت تبثها يف أوساط املدينة

إلغراء السذج والبسطاء ،وكان مريزا هادي ال يفارقها عىل رغم معارضيها ،ولقد
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أ ثارت هذه احلالة حفيظة السيد مهدي النهري ،فعزم عىل إخراجها من كربالء،
ولكن ولده مريزا هادي ومشكني قلم -الشخص املريب -قد وقفا للحيلولة دون
هذا اإلجراء.

وعندما اشتد الـرصاع ،وتأزمت احلالة ،وازداد هياج الناس ،وتدخل سادنا

الروضتني احلسينية والعباسية اللقاء القبض عليها ،فام كان منها إال أن الذت

بالفرار من دار السيد مهدي النهري واختبأت يف دار السيد كاظم الرشتي ،ولكن

ألقي القبض عليها هناك وسجنت يف دار الشيخ مهدي كمونة سادن الروضة
احلسينية يومئذ ،وبعد ذلك أوعز السيد أمحد بن السيد عبد اهلل احلكيم -اجلد

األعىل للسادة آل احلكيم -وكيل املتـرصف بإخراجها هي ومجاعتها من كربالء
اىل بغداد حتت اخلفارة ،وكان مشكني قلم قد بذل جهود ًا كبرية الثارة الناس ضد
هذا اإلجراء ورصف مبالغ طائلة يف سبيل ذلك ،ولكن دون جدوى ،وقد تم نفيها
تنفيذ ًا ألوامر جاءت من السلطات العليا يف بغداد كام جاء أيض ًا أمر إلقاء القبض

عىل مشكني قلم نفسه ولكن وكيل املـترصف مل يلق القبض عليه بناء عىل وساطة
لدى الوايل العثامين.
القنصل الربيطاين يف بغداد ٰ

ثم يذكر السيد مهدي الكبري يف رسالته كيف أنه واجه وكيل املـترصف طالب ًا منه

إطالق رساح ولده مريزا هادي ،وقد طلب منه وكيل املتـرصف أن خيرج مشكني

قلم من داره فلبى طلبه وأخرجه ،وكتب اىل أمري السند خيربه عن تـرصفات مشكني

قلم وسلوكه املريب يف كربالء ،كام سافر السيد النهري اىل بغداد وواجه ولده مريزا
هادي ونصحه برتك ّقرة العني ومجاعتها ولكنه أبى وامتنع قائال له(( :إين أتـرشف
بمالزمة األحباب الذين آمنوا بظهور الباب نائب االمام احلجة ،وسوف لن أترك

ركاب ّقرة العني التي حتبني وأحبها)).
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واهم ما يرد يف خطاب السيد النهري((( مقابلة مشكني قلم يف رساي بغداد

واملشادة التي جرت بينهام بعد أن حذره األخري من مغ ّبة االتصال بولده مريزا

هادي ثانية ،كام أخربه بقرب سفر ّقرة العني وأصحاهبا اىل ايــران .وأن املمثل
بقرة العني التي تقـيض أوقاهتا يف
الربيطاين قد زار املفتي اآللويس وأوصاه خري ًا ّ
مكرمة ،وملا مل يكن بمقدور السيد النهري الظفر بولده خلسه يف
دار املفتي ّ
معززة ّ
بغداد ليقتله خالص ًا من العار الذي حلقه من جراء مصاحبته املرأة ّقرة العني عزم

 .1قال الشيخ حممد عيل القصري احلائري يف رسالة اللمعة التارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية :ومن بيوتات
السادة آل السندي وهم سادات أجالء مهاجرهتم من أصفهان اشتهر منهم :السيد حسني ابن السيد مهدي
النهري ،ثم السندي الطباطبائي من ساللة حسن املثنى بن االمام احلسن ،وله خدمات ،ولصلتهم
بأمري السند اشتهروا بآل السندي.

أول من انتقل من هذا البيت اىل كربالء يف أوائل القرن الثالث عرش اهلجري هو السيد الفاضل حممد بن
العالمة مريزا حممد حسني الكبري بن مريزا مهدي بن هباء الدين بن رفيع الدين بن حيدر (الثالث) بن عيل
النقيب بن فتوح الدين عيل بن عباد بن شهاب الدين عيل بن محزة بن عيل الشاعر بن حممد الشاعر بن أمحد بن
حممد بن أمحد بن إبراهيم الطباطبائي بن إسامعيل الديباج بن إبراهيم القمر ابن احلسن املثنى بن االمام احلسن
بن عيل بن أيب طالب ال يزال للسيد حممد أعقاب يف كربالء يعرفون بآل السندي ،وكان العقب منه يف
ولدين مها :السيد حسني امللقب باهلندي ،ومن ورثته اليوم السيد عبد احلسني بن أمحد بن حممد بن السيد
حسني اهلندي املذكور.

والثاين :من أوالد السيد حممد :هو السيد مهدي الذي اشتهر بالنهري لقيامه باإلرشاف عىل كري هنر
احلسينية وفتح هنر الرشدية حتى مصبه يف هور أيب دبس .إذ بعث صهره أمري السند – مري نصري خان – أموال
من اهلند اىل العالمة السيد كاظم الرشتي لقيامه بفتح النهر ،وإيصال املاء اىل مرقد احلر ابن يزيد الرياحي،
فأوكل السيد الرشتي اىل ناظره اخلاص السيد مهدي املذكور عملية اإلرشاف عىل كري الرشدية الذي قام
بحفره عشائر اجلشعم الشمرية ،فسمي النهر بالرشدية تيمن ًا بالسيد كاظم ،ولقب املرشف عىل الكري
بالنهري ،واليزال بيد هذه األرسة وثيقة مؤرخة سنة(1259هـ) ،وعليها أختام أمري السند مري نصري خان،
والعالمة السيد كاظم وآخرين غريهم تؤيد قيام السيد مهدي الكبري بفتح وكري النهر ،وبعد ذلك أواله أمري
السند تولية موقوفاته الكثرية يف كربالء ،فغدا السيد مهدي املذكور ممن يشار اليه بالبنان ،وأصبح يتمتع بنفوذ
واسع يف األوساط الشعبية واحلكومية ،وكان ديوانه الفسيح األرجاء الواقع عند مدخل سوق اهلرج القديم،
والتي أدخل أرضيته اليوم يف ساحة عىل األكرب ماث ً
ال قسم منه للعيان كان يفد اليه كل ذي حاجة لقضاء حاجته= .
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عىل السفر اىل ايران لعله هناك يستطيع تنفيذ مرامه ،ويف طهران استنجد باألمري

سليامن خان األفشاري قائد القوات االيرانية الذي كان يربطه واياه وشائج الود
والصداقة حيث كان مضيفه يف كربالء عىل عهد العالمة السيد كاظم الرشتي يوم
جاء اىل كربالء زائر ًا ،ووجده األمري األفشاري متهيأ للسفر بقواته اىل قلعة طربس

ملحاربة البابيني ،فسار بمعيته حتى ظفر بولده مريزا هادي هناك وطعنه يف خارصته
وأرداه قتيالً ،ثم شدّ الرحال اىل زيارة االمام الرضا يف خراسان ،ومل يعد اىل

كربالء ملواجهة الكربالئيني بعد هذه النكبة.

= أعقب السيد مهدي من عدّ ة أوالد منهم درجوا بال عقب وهم جواد ،إسامعيل ،هباء ،عباس مريزا
كوجك ،ثم السيد حسني الذي توىل شاهبندرية احلكومة العثامنية يف رشت – كان ممث ً
ال جتاري ًا فخري ًا– ثم عاد
اىل كربالء وتوىل رئاسة بلدية كربالء لفرتة طويلة ،وعىل عهده شيدت بناية رئاسة بلدية كربالء التي كانت تقع
يف وسط الساحة التي تعرف بامليدان ،والتي هتدمت أخري ًا وأنشئ عىل أنقاضها خزان املاء أما املعقبون من
بقرة العني ،واعتنق مذهبها ،وغادر كربالء
أوالد السيد النهري فهم كل من مريزا هادي النهري الذي افتتن ّ
معها اىل إيران ،فتبعه والده السيد مهدي اىل أن ظفر به وقتله عند قلعة طربس يف مازندران ،ومل يعقب ذكور ًا،
وبعد مقتله الزم الوالد مرقد االمام عيل بن موسى الرضا يف خراسان واعتكف هناك اىل أن وافاه األجل
سنة(1296هـ) ،وأوىص اىل حفيده السيد مهدي – امللقب أغا كوجك – ابن السيد باقر بن السيد مهدي
املذكور أن يتوىل تولية أوقاف آل السندي يف كربالء يف رسالة مطولة رشح فيها أسباب عدم رغبته يف الرجوع
اىل كربالء ،وقد أدرك احلفيد أغا كوجك حيث ناهز عمره املائة تويف–رمحه اهلل -يف سنة (1354هـ) ،وكان
وقرة العني وحادثة مقتل عم أبيه
العقب منه يف ولدين هبا ء ودرج من دون عقب وروى لنا قصة مشكني قلم ّ
مريزا هادي النهري كان يريب دود القز ويستخرج منه احلرير الطبيعي يف كربالء ،وكان له شقيق يدعى السيد
رفيع ،وله عقب ،ومنهم اليوم :السيد أسد بن حممد بن باقر بن السيد مهدي الكبري النهري ،ومنهم :كذلك
مهدي ،وهادي ،هاشم أوالد عيل بن باقر بن السيد مهدي املذكور.
ومن أوالد السيد مهدي املعقبني أيض ًا :كان املرحوم السيد حسن الذي أعقب من ثالث أوالدهم عيل
جواد ،حممد الذي خلف عميد هذه األرسة وهو :السيد اجلليل السيد حممد مهدي ،وشقيقه السيد الورع التقي
السيد عبد االمري ،ومعظم أفراد هذه األرسة يمتهنون التجارة واحلرف احلرة ذوو أخالق محيدة حسنة ،ومن
اآلرس العلوية يف كربالء اليوم الذين يرتبطون هبذه السلسلة العلوية السادة املعروفون بآل الشبايص الذين
تولوا نظارة أمالك الباب العايل يف كربالء سابق ًا ،ومنهم األستاذ السيد قاسم بن السيد حسني بن السيد حممد
عيل من ذرية السيد حيدر الثالث.
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وأخري ًا يويص حفيده مريزا أغا كوجك أن يكون وصي ًا ومتولي ًا للموقوفات،

وأن يراعي شؤون العائلة وخيفض هلم جناح الود ،ويف اخلتام يسأل اهلل تعاىل أن
يوفقه ويرعاه بحسن هدايته ،والسالم عىل من اتبع اهلدى(((.

ومل نستطع ضبط تاريخ جميء مشكني قلم اىل كربالء ثانية ومدة مكوثه فيها

وخروجه منها ،غري أن مؤلف كشف احليل عبد احلسني آواره ذكره يف كتابه أنه
كان مالزم ًا اىل (هباء) مريزا حسني عيل يف عكا ،وهو الذي قال عىل سبيل املداعبة
اىل هباء نحن أصبحنا هبائيني وختلصنا من صوم ثالثني يوم ًا الذي كان مفروض ًا
علينا يف اإلسالم ،واآلن تطلبون منا أن نصوم تسعة عرش يوم ًا حب ًا جلاملك وإقرار ًا
برشيعتك البهائية(((.

وورد ذكر مشكني قلم يف جمموعة املرحوم الشيخ عيل شيخ العراقني احلائري
الذي قال خي ّيل ا َّيل أن مشكني قلم كان رقيب ًا للربيطانيني عىل مجاعة الباب وهباء،

وهو الــذي رسم صــورة قـ ّـرة العني بريشته الفنية يف شتى األطــوار واألحــوال
متربجة بزينة أحيان ًا ،ومرتدية بزة الدراويش اخلاصة وقلنسوهتم أحيان ًا أخرى إن

الصورة املذكورة قد س ّلمها املرحوم شيخ العراقني اىل مصور فوتوغرايف يدعى
السيد درويش الذي كان يشغل وظيفة رسام يف دائرة الطابو يف العهدين العثامين
واالحتالل الربيطاين يف كربالء ،ويقال كان حي ًا يف سنة (1922م) قام هذا الرسام

فصور عليها عدّ ة نسخ التزال حمفوظة يف حوزة بعض اإلخوان الكربالئيني.

 .1احلائري ،السيد حسني القزويني  ،رسالة البابية والبهائية بالفارسية خمطوطة.
 .2ينظر:عبد احلسني آواره ،كشف احليل:مج :1ص 95؛ اليزدي ،عبد اهلل مفتون ،باب وهباء بشناسيد:
ص.183
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وذكر مريزا صالح مراغي سكرتري حمفل البهائيني سابق ًا يف كتابه الفاريس

املسمى ياقظ يا بيداري يف الرد عىل اخليانات الدينية والوطنية للبهائيني ،وقد جاء
يف الصفحة السابعة عرشة من كتابه ما تعريبه حرفي ًا قال:
لدي تصوير ّقرة العني يف زي املستهرتات ،ومن ينكر من البهائيني ذلك فليقرؤا

ما جاء يف ظهر هذا التصوير يف الثاين من شهر رمضان سنة (1272هـ) حرره حممد
إبراهيم عطار تربيزي تذكار أزرنجاين ،وكتب حتتها اين تصوير شاميل ناطقة زمان

ّقرة العني شيدها اهلل.

***
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كربالء ما بعد النصف الثاني من القرن الثاني عشر
حدوث وباء يف كربالء:

وعم مجيع البلدان العراقية ،ودام
وقع الطاعون يف سنة (1261هـ) يف كربالءّ ،

هذا املرض اخلبيث أكثر من عام ،وزال يف أواخر عام(1262هـ) ،ومن األعالم

الذين وافتهم املنية هبذا الوباء يف كربالء:

مرت ترمجته  -وكذلك تويف
العالمة السيد إبراهيم صاحب الضوابط  -الذي ّ
يف هذه السنة متأثر ًا بالطاعون العالمة زبدة الواصلني وقدوة العارفني موالنا الشيخ
احلاج أمحد الرضوي احلسيني رئيس التكية البكتاشية ثم النقشبندية -اجلد األعىل
للسادة آل الدده ،(((-ودفن يف التكية الواقعة يف اجلهة اجلنوبية للصحن احلسيني.

وتويف هبذا املرض اخلبيث أحد أعالم كربالء يف عهده السيد وهاب الكبري آل

طعمة سادن احلرمني ومتويل لقصبة كربالء ،ويقرأ اسمه يف بعض الفرامني السيد
 .1جاء يف كتاب ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية (املخطوط) ما نصه :وبيت آل الدده من السادات
الرضوية ينتسب اىل االمام الرضا اشتهر منهم :السيد حممد تقي الدرويش بن السيد أمحد الدده املتويل
عىل تكية البكتاشية يف صحن سيد الشهداء ،ومنهم :عبد احلسني بن عباس بن السيد تقي الدده ،والعقب
منه يف أوالده مهدي ¬،وهاشم–الذي قتل يف حياة والده -وعيل ،واألستاذ غني ضابط جتنيد كربالء
سابق ًا ،ومنهم أيض ًا األستاذ زكي بن موسى بن عباس الدده ،ونوري بن حممد بن عباس ،والسيد صاحب
بن جعفر بن عباس الدده ،والدكتور زكي ،وعدنان ولدا املرحوم هاشم ،وللسيد عبد احلسني الدده مواقف
عي نائب ًا عن كربالء
مشهودة يف العهدين العثامين واالحتالل الربيطاين للعراق ،ويف العهد امللكي املندثر ّ
لعدّ ة دورات نيابية ،وتويف يف مرو -خراسان  -ونقل جثامنه ،ودفن يف التكية البكتاشية.
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عبد الوهاب جلبي نجل السادن واملتويل لقصبة كربالء يف سنة (1237هـ) السيد
املتوىف سنة(1238هـ) ابن النقيب السيد عباس بن نعمة اهلل بن
حممد عيل جلبي
ٰ

النقيب السيد خليفة الواقف بساتني درب النجار يف سنة(1225هـ) ابن السيد
نعمة اهلل بن العامل الفاضل النسابة املشهور السيد طعمة بن علم الدين الذي ُقرأت

طرة ختمه الذي ورد يف مشجرة السادة العبيدين األعرجيني سادات املوصل،
ّ
وهذه املشجرات اخلطية وجدهتا يف خزانة الدكتور وصفي االعرجي ،وع ّلق عىل

طرة ختمه العالمة املغفور له الشيخ حممد الساموي بالعبارة التالية:

السيد اجلليل طعمة علم الدين عامل ورع ختمه عندي ثقة ،وأثنى وأطرى عليه

يف ارجوزته جمايل اللطف بأرض الطف بقوله:

وآل طعمة ذوي األنساب يف الفضل والعلوم واآلداب ،الواقف لفدان
السادة يف سنة 1025هـــ كــان حي ًا حتى عــام  1043هـــ((( فمن هــذه األرسة

 .1جاء يف كتاب (الروضة النرضة يف علامء املائة احلادية عرشة) تأليف العالمة املرحوم الشيخ اغا بزرك
الطهراين(املخطوط) ص 114قوله :هو السيد طعمة (الثالث) بن السيد علم الدين (ناظر أوقاف احلائر
احلسيني لدى الباب العايل) سنة(981هـ) كام جاء يف فرمان له مؤرخ (998هـ) ابن السيد طعمة(الثاين)
بن السيد رشف الدين بن السيد طعمة كامل الدين(االول) بن أيب جعفر امحد بن ضياء الدين حييى بن ايب
جعفر حممد بن السيد امحد (ناظر راس العني املدفون يف شفائه واملكنى بأيب رضاس وقربه يزار وله كرامات)
ابن ايب الفائز حممد (ويقال لولده آل فائز يف احلائر) ابن ايب جعفر حممد بن عيل الغريق بن ايب جعفر حممد
امللقب بخري العامل بن ايب احلسن عيل املجذور بن ايب عاتقة امحد( ويقال لولده بنو امحد)بن حممد احلائري
بن ابراهيم املجاب ابن حممد العابد بن االمام موسى الكاظم  ،وكان احد العلامء املتضلعني يف املشهد
احلسيني كام جاء يف شهادة الشيخ عيل النحوي اخلادم احلائري املسطورة يف وقفية (فدان السادة) التي
اوقفها السيد طعمةعلم الدين املذكور عىل اوالده الذكور سنة(1025هـ) ،وذكر النسابة السيد جعفر
االعرجي الكاظمي يف كتابة املخطوط (مناهل الضـرب يف أنساب العرب) ص 565ما نصه (ومن ذرية
السيد حممد بن ايب الفائز املذكور السيد اخلليل حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة بن علم الدين بن
طعمة (الثاين) بن رشف الدين بن طعمة (االول) بن ايب جعفر امحد بن حييى بن حممد بن امحد ايب الفائز
املذكور انجب ذرية هم القائمون بخدمة الروضة احلائريه املقدسة ،وقد عمرها بصوم النهار ويقوم =
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= بالليل بالتهجد باألسحار من لدن حممد العابد بن االمام موسى الكاظم اىل االن ،ومل تزل خزانة نقابة
املشهد الرشيف احلسيني ظهر ًا بعد ظهر وبطن ًا بعد بطن فيهم إال شذوذ ًا خترج عنهم ثم تعود اليهم ...الخ.

ويلقب السادة احفاد السيد طعمة علم الدين تيمن ًا وختليد ًا لذكراه واحياء السمه بـ(آل طعمة) ،ويبلغ
تعدادهم اليوم اكثر من مخسامئة نسمة من الذكور و معظم شباهبم من ذوي الشهادات العالية يف املحاماة و
القانون واساتذة يف معاهد الغرب و مهندسني و اطباء و شعراء و ادباء و مؤرخني وغري ذلك.
ورد ذكرهم يف كثري من االسفار و كتب السري املعول عليها عند مجهرة املؤرخني ورواد االدب و عشاقه

والعقب من حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة يف عامرتني العامرة االوىل من ولد السيد نعمة اهلل و ذريتة
تعرف اليوم بآل وهاب وقد مر ذكرهم اعاله.
العامرة الثانية من ولده السيد امحد الذي اعقب اربعة اوالد.

اوالً :السيد حممد ،والعقب منه يف ذريته الذين يلقبون بآل رشويف وآل خيمگه ،وقد مر ذكرهم يف السلسلة
الثالثة من مدينة احلسني.
ثاني ًا :السيد درويش ،وسنأيت عىل ذكر اعقابه يف فصولنا القادمة.

ثالث ًا :السيد مصطفى بن امحد آل طعمة وهو كثري العقب اذ خلف ك ً
ال من جعفر و سليامن وامني و مرتىض
و حممد عيل.

اما جعفر بن مصطفى اعقب ك ً
ال من (حممد وسنأيت عىل ذكر عقبه) و حسن (ومن اعقابه اليوم االديب
ّ
املتول عىل اوقاف آل طعمة يف
الفاضل عبد الرضا نجل الورع الزاهد التقي السيد جعفر املشهور بالكشوان
عني التمر ابن حسن املذكور و السيد عيل خطيب املنرب احلسيني ،ومن اعقابه االستاذ احلقوقي عيل بن امني بن
عيل املذكور و يعرف بـ( عيل األمني) .
والسيد سلامن الذي اعقب ك ً
ال من السيد صالح خطيب املنرب احلسيني و العقب منه يف ولده حممد رضا
الذي اعقب ك ً
ال من كاظم صادق و أمحد فاألول اعقب السادة حممد صالح و سعيد و حممد جواد و االستاذين
عبد الرسول و عبد االمري ،والعقب من الثاين املهندسان حممد هادي و كامل و املحامي صالح و االستاذ حممد
حسن ،والعقب من االخري يف اوالده الشاب األديب احسان و حممد رضا و مجال و حسني انجال املرحوم
املتوىف سنة (1390هـ) .والسيد مصطفى الذي اعقب السادة حممد عيل و حممد حسني وهاشم
السيد امحد
ٰ
البطل املغوار الذي ابىل بالء ًا حسن ًا يف واقعة محزة بك والسيد حممد والد السادة حممد هادي وجميد وامحد
وحممود (والد االستاذ رضا والدكتور جواد) ومصطفى (والد الصيديل فؤاد) ابناء السيد مصطفى بن سلامن
بن جعفر املذكور .ومنهم ايض ًا االديب الفاضل صاحب املؤلفات املطبوعة السيد نوري بن حممد حسني بن
مصطفى املذكور و أخواه االساتذة عبد االمري و نارص ،والسيد حمسن الذي اعقب حممد حسني و العقب منه
يف ولده حمسن= .
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= اما العقب من السيد سلامن بن مصطفى (مر ذكر ولديه السيد صالح و السيد حممد مهدي) اما االبن
الثالث فهو السيد يوسف فقد اعقب السيد جواد ،والعقب منه يف ولديه الدكتور رضا مدير مستشفى التويثة
ببغداد و االديب التاجر اللبيب السيد صالح ،الذي رافق السلطان طاهر سيف الدين رئيس فرقة البهرة

املتوىف سنة(1288هـ)
(االسامعيلية) جللب الرضيح احلسيني اىل كربالء و مها ابنا السيد جواد بن السيد يوسف
ٰ
املتوىف سنة(1280هـ) ابن السيد مصطفى املذكور .
ابن خطيب املنرب احلسيني السيد سلامن
ٰ
اما امني بن السيد مصطفى فقد خلف ك ً
ال من فتح اهلل و سلامن ،ومن ذرية السيد فتح اهلل اليوم السيد عيل
تاجر و اديب واسع االطالع دمث االخالق وهو والد االستاذين مهدي و رضا وهو نجل السيد عبد االمري
عميد آل طعمة و اكرب افرادها سن ًا ابن حسني بن السيد فتح اهلل بن امني بن السيد مصطفى ومنهم السيد فتح
اهلل بن حسن بن فتح اهلل بن امني وهو والد التاجر حسن و األساتذة حسني و عباس.

ومنهم ابو حتسني االستاذ السيد حممد بن االديب الفاضل املرحوم السيد هاشم صاحب التآليف املطبوعة
بن حسني بن فتح اهلل بن امني املذكور ،وكان منهم الزعيم الوطني السيد حممد رضا بن حسني فتح اهلل (درج
بال عقب من الذكور) وقد ابىل بالء ًا حسن ًا يف ثورة العرشين الكربى.
ومن ذرية السيد سلامن بن السيد امني املذكور االستاذ امحد بن السيد محيد(رئيس خدمة الروضة احلسينية
احلايل) بن امحد بن رزاق بن سلامن املذكور .واالستاذ حممد حسن وشقيقيه حممد مهدي اوالد املرحوم السيد
مرتىض بن امحد بن رزوق بن سلامن املذكور و كان منهم السيد صادق و شقيقه املرحوم السيد جعفر(رئيس
خدمة الروضة احلسينية املتويف سنة (1390هـ)) اوالد السيد حممود بن رزوق بن سلامن املذكور.

ومنهم السادة محيد و نوري و عزيز اوالد املرحوم السيد حسن السيد رزوق بن سلامن املذكور وغريهم،
ومنهم السادة سعيد و عبد اهلل الوهاب(والد االستاذ نارص املقيم يف اهلند) ،والسيد جميد االستاذ عبد الصاحب
وهادي اوالد السيد حممد عيل املشهور بمحمد بن جميد بن سلامن بن امني املذكور اعاله .ومن ذرية السيد
مرتىض بن السيد مصطفى آل طعمة كل من االخوة الثالثة السادة عبد العزيز وعبد احلميد االستاذ كاظم اوالد
السيد عبد الوهاب بن كاظم بن مرتىض بن مصطفى املذكور .ومنهم الدكتور الشاعر الكبري السيد صالح
وشقيقه االديب الشاعر االستاذ عدنان ابناءالسيد جواد بن كاظم ابن مرتىض بن مصطفى املذكور  .ومنهم
االخوة السادة امحد و عيل و عباس اوالد السيد حسن بن مرتىض بن مصطفى املذكور.
والعقب من السيد عباس يف ولده االستاذ الفاضل خريج جامعة النمسا و نوري  .ومنهم االخوة الثالثة
حممد عيل وجعفر و حسون اوالد السيد امحد بن حممد عيل بن مرتىض بن مصطفى املذكور.

ومن ذرية السيد حممد عيل املشهور بالقطب ابن السيد مصطفى آل طعمه يف حفيده الوجيه الورع السيد
سلامن و شقيقه املرحوم السيد صالح اوالد السيد مهدي بن حممد بن حممد عيل القطب بن مصطفى املذكور،
و العقب من السيد سلامن يف اوالده االساتذة سعد وهاشم و املهندسني نوري و صاحب .ومنهم االديب =
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العلوية كان املرحوم السيد عبد الوهاب الذي توىل سدانة الروضة احلسينية ،ومل
يتجاوز عمره الستة عرش عام ًا إبان معركة املناخور أسندت اليه السدانة والنقابة
وحاكمية كربالء من قبل الوزير (داود باشا) ،ومل يستطيع خصومه من أرباب

الزعامة والرياسة أن يروا ذلك ،فقاموا بمناوأته ومعاداته حتى حصلت بني
الطرفني مشادة عنيفة أدت اىل خروجه من كربالء سنة(1241هـ) ،وعاد اليها

يف حمرم سنة(1242هـ) ،وتوىل سدانة الروضة العباسية عندما وقعت اهلدنة بني
الكربالئيني وجيش املرياخور ،ثم اشرتك مع إخوانه زعامء واقعة املناخور التي
جرت بعد هذا التاريخ حتى انتهاء املعركة يف شهر رمضان سنة (1244هـ) ،وبعد

وفاة النقيب السيد حسني آل دراج سنة(1247هـ) تقلد سدانة الروضتني ،وكان

يعاونه يف الروضة احلسينة نائبه احلاج مهدي كمونة ،ويف الروضة العباسية نائبه
السيد حممد بن جعفر بن مصطفى آل طعمة((( ،وعند حصار كربالء من قبل الوزير

= الفاضل االستاذ عالء بن السيد محود بن السيد صالح بن مهدي بن حممد عيل القطب .ومنهم االستاذ كاظم
بن حسون بن كاظم بن حممد بن حممد عيل القطب بن مصطفى املذكور.
رابع ًا :السيد جواد بن امحد آل طعمة:

ومن ذريته اليوم اخلطيب الفاضل السيد مصطفى(أبو جميد) املشهور بالفائزي صاحب كتاب (تصـريح و
ايضاح) وهو اديب حمقق له مقاالت و بحوث ادبية و تارخيية قيمة يف الصحف و املجالت ابن املرحوم االستاذ
السيد جميد الذي توىل مهنة التدريس يف مدرسة الفيصلية االهلية التي تأسست سنة(1925م) يف كربالء،
وكانت منزلته يف الروضة احلسينية مرموقة و بيده فرمان (إرادة سلطانية) بن جواد بن حسون بن امني بن جواد
املذكور .وكذلك منهم السيد امحد (والد االستاذ حسام) و شقيقه السيد جواد الذي اشغل سكرتارية غرفة
جتارة كربالء سابق ًا اوالد السيد حسني بن جواد بن حسون بن امني بن السيد جواد املذكور .
ومنهم ايض ًا الورع التقي السيد عبود بن امني بن حسن بن جواد املذكور .ومنهم السادة نوري وحممد عيل

اوالد املرحوم السيد حسن بن امني بن جواد املذكور.

 .1أعقب السيد حممد املذكور من ولدين :أمحد ،وحممد عيل ،والعقب من السيد أمحد يف ولدين مها :املرحوم
املتوىف يف طهران سنة(1388هـ) عن عمر ناهز التسعني عام ًا ،ونقل جثامنه اىل كربالء ،ودفن يف
جالل
ٰ
الصحن احلسيني ،والثاين :السيد مغيث نزيل طهران ،وقد بذل جهود ًا جبارة يف جلب األعمدة الرخامية=
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= املخصصة لبهو الروضة احلسينية  -إيوان الذهب  -ورافق القافلة التي محل هذا الرخام اىل كربالء،
ووصل املوكب اىل كربالء ،يف احلادي عرش من شهر حمرم احلرام سنة (1388هـــ) ،واستقبلت القافلة
استقباال رسمي ًا وشعبي ًا ،وكان املعامري االيراين لورزاده واضع تصاميم البهو من املرافقني للموكب ،وقد
جلب معه أيض ًا نموذجا جمس ًام هلذا البهو الكبري املزمع إنشاؤه من قبله وحتت إرشافه ،ولكنه أحجم أخري ًا
عن أقامة هذا الرصح.
أما العقب من املرحوم السيد حممد عيل بن السيد حممد آل طعمة يف أوالده السادة حممد حسن ،واحلاج أغا،
وحسني ،ودرجوا ومل يعقبوا والعقب منه حمصور يف أوالده اخلمسة وهم:
اوالً :السيد إبراهيم خطيب املنرب احلسيني املدفون يف قم ،وله مرتىض ،وحممد ،ومها تاجران يف طهران.

األوالد
ثاني ًا :السيد حمسن الذي كان -رمحه اهلل -كري ًام جواد ًا دمث اخللق تويف سنة (1963م) ،وله من
ك ً
ال من السيد حممد عيل ،واألستاذ حممد الذي له مكتبة عامرة وهيوى األدب ،والشعر ،وحيمل شهادة يف
الصحافة من معهد مرصي ،واخيه األستاذ مهدي.
ثالث ًا :السيد كاظم الورع التقي ،وعقبه يف األساتذة كل من مصطفى رئيس مالحظي انحصار التبغ وعباس
مدير يف مرصف الرافدين وداود املدرس ،والسيد فاضل التاجر.

رابع ًا :السيد جواد وعقبه :يف الوجيه املعارص عبد الرسول ،وعزيز ،ومها من خدمة الروضتني ،واملهندس
رشيد ،والدكتور صادق.

خامس ًا :املرحوم السيد حييى الذي توىل مفتشية وزارة الرتبية ،وعقبه يف ولده الدكتور فوزي ،والسيد حممد
بن جعفر بن مصطفى آل طعمة توىل هذا نيابة سدانة الروضة العباسية لفرتة من الزمن ،وجاء ذكره يف كتاب
النسب املختار املخطوط سنة(1259هـ) ،وهو من حمتويات خزانة األستاذ الفاضل السيد صادق بن السيد
هاشم آل كمونة النجفي ،وقد وجدت عىل ظهر الكتاب :أن السيد حممد املشار اليه دون بخط يده نسبه ،وأرخ
كتابته سنة(1259هـ).
كام ان مؤلف الكتاب ذكره بقوله :إن السيد حممد بن جعفر املوسوي احلسيني ،وهو من النسابني ،وممن
يعتمد عليه يف الفضل واملعرفة ،واوراق نسبه عىل النحو التايل:
حممد بن جعفر بن مصطفى بن أمحد بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل بن طعمة الثالث بن علم الدين ابن
طعمة الثاين بن رشف الدين بن طعمة كامل الدين بن أمحد ايب جعفر بن ضياء الدين حييى بن حممد ايب جعفر بن
أمحد ايب طراس بن حممد أيب الفائز بن حممد بن عيل الغريق بن حممد خري العامل بن عيل املجدور بن ايب احلسن
حممد بن ايب عاتقة أمحد بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن االمام موسى بن جعفر =
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عيل رضا باشا خرج عىل رأس الوفد املفاوض مع الوايل ،وتكفل بدفع الكربالئيني
الـرضيبة التي كانت مفروضة عليهم ،وعند ذاك أسند الوايل اليه منصب تويل
املشهدين يف كربالء ،وكانت كربالء يف عهده تتمتع باحلكم الذايت ،وكان ذلك

بتاريخ(1252هـ) ،وبقي يشغل هذا املنصب حتى عام(1254هـ) حيث أصدر
الوايل البيورلدى التايل:

عزيزنا السيد عبد الوهاب:
نحيطكم عل ًام بمقـتىض املصلحة قد وجهنا تولية قصبة كربالء ،والنقابة اىل عهدة

سيد حسني جلبي وهاب زاده ،وفوضنا حاله لطرفه اعتبارا من سنة (1254هـ)،
وحيث إنه منصوبنا ،وتقوية أموره وشغله مطلوبنا ،وأنت معدود خادمنا ،فينبغي

املول اليه ،وتكون بمعاونته ومظاهرته عىل املصلحة كام هو املجزوم
أن تتفق مع ّ ٰ
فيك ،وفيه الكفاية .

التوقيع :عيل رضا باشا
ادى األوىل سنة (1254هـ).
يف اخلامس والعرشين من شهر ُج ٰ
وبعد هذا التاريخ بقي السيد عبد الوهاب حمتفظ ًا بسدانة الروضة احلسينية غري

أن العالقات بينه وبني الوايل قد حتسنت ،فأعيد اليه ثانية منصب قائمقامية كربالء
سنة(1256هـ) إضافة اىل السدانة وبقي حمتفظ ًا بمناصبه حتى واقعة نجيب باشا
= أقول :هذا العامود يف النسب جاء مطابق ًا ملا ذكره السيد الداودي يف عمدة الطالب ،وكذا أورده ضامن
بن شدقم يف كتابه حتفة األزهار غري أنه يضيف بقوله :إن طعمة كامل الدين قرئ يف بعض النسخ هو ابن أمحد
ايب طراس من دون واسطة واهلل اعلم.
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سنة (1258هـ)حيث خرج من كربالء هارب ًا من بطش الوزير العثامين متوجه ًا اىل
املسيب ،ومنها اىل عشرية اخلزاعل.

وعندما أسند الوايل منصب سدانة الروضة احلسينية اىل احلاج مهدي كمونة،

وسدانة الروضة العباسية اىل السيد سعيد آل ثابت نكاية به وصودرت أمالكه

توسط يف أمره نقيب أرشاف بغداد السيد عيل الگيالين عند الوزير الذي أصدر
العفو العام عنه ،وطلب حضوره اىل بغداد ،فسافر اليها والتحق بولده السيد عبد
الرزاق الذي كان رهين ًة لدى الوزير الذي فوضه أمر زراعة مقاطعة بلد روز يف لواء
ديا ٰىل ،ولكن بعدها عن كربالء مل يمكث يف بلد روز كثري ًا ،فاستعيض له من قبل

الوزير حممد نجيب أرايض َع ٰىل هنر النارصية من توابع املسيب ،ويف ورقة دعوى

ادى اآلخرة سنة (1259هـ) املقامة من قبله عىل خصومه الذين
مؤرخة شهر ُج ٰ
كانوا متـرصفني بأمالكه مدة غيابه عن كربالء حـرض كربالء للمرافعة وجاهي ًا،
وبعد أن حكم خصومه ،وأعيدت اليه أمالكه و ّعوضه السيد كاظم الرشتي ما كان

تول السدانة من مناوئيه خيشون رجوعه اىل
قد هنب منه إذ كان السيد الرشتي ومن ّ ٰ

كربالء خشية اتساع نفوذه من جديد ملا كان يتمتع من نفوذ واسع وحب واحرتام
يف األوساط الكربالئية السيام وقد كان والد زوجته السيد حممد مهدي القزويني

شقيق العالمة السيد إبراهيم صاحب الضوابط الذي كان من أشد خصوم السيد
الرشتي ،ولذلك كان مناوؤ السيد عبد الوهاب يقدمون عرائض اسرتحام اىل

الباب العايل يف استانبول يطالبون عدم السامح له بالرجوع اىل كربالء.

ولكن يف عام (1260هـــ) تقدم الكربالئيون بمختلف طبقاهتم من العلامء،

واألرشاف ،والسادة اخلدمة ،ورؤســاء العشائر العربية ،وأخــذوا يستعطفون

ويطالبون الباب العايل يف استانبول بإرجاع سدانة الروضة احلسينية اىل بيتها
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األصيل ،وإرجاع احلق اىل نصابه ،وإعطاء السدانة اىل السيد عبد الوهاب ثانية،
وقد وقع عىل هذه العريضة االسرتحامية ستون شخص ًا من وجهاء كربالء ،وكان

يف مقدمتهم نقيب أرشاف كربالء السيد حمسن بن السيد حممد كنعان آل دراج،
وعىل
والسيد حسني جلبي وهاب زاده سادن الروضة العباسية آنذاك وغريهم،
ٰ
أثر تقديم هذه العريضة اىل السلطان عبد املجيد العثامين وصورهتا اىل وايل بغداد
أسندت اليه سدانة الروضة احليدرية يف النجف األرشف ،وكان القصد من هذا
التعيني إبعاد السيد عبد الوهاب عن منطقة نفوذه كربالء ،وإرضاء ًا إلخوانه أهايل

كربالء ،ويف الطريق اىل النجف وافاه األجل إذ تويف يوم الثالثاء السابع من شهر
رمضان سنة(1262هـ) متمرض ًا بوباء الطاعون ،ووجد فرمان سدانة الروضة
احليدرية يف حقيبته بعد وفاته.

له ترمجة موسعة يف كتاب أعيان الشيعة((( ،والبد لنا أن نشري اىل ما جاء يف كتاب

تراث كربالء(((بأن وفاة السيد عبد الوهاب الكبري بمرض الطاعون كانت سنة

(1271هـ) ال نصيب هلا من الصحة حسب ما دلت عليه حتقيقاتنا ألن وباء الطاعون
الذي تويف فيه السيد عبد الوهاب آل طعمة تفشى يف سنة(1262/1260هـ) ،ومل

يقع املرض يف العام الذي ذكره صاحب (الرتاث)((( ،وكذلك باملناسبة نستدرك ما
جاء يف اجلزء االول من كتاب (مدينة احلسني) صفحه.107

 .1العاميل ،حمسن ،اعيان الشيعة :ج  :42ص .238
 .2سلامن هادي آل طعمه ،تراث كربالء :ص.270
[ ]3مما يؤسف اين مل اقف عىل هذه املعلومة يف كتاب (تراث كربالء) يف طبعته اجلديدة للسيد سلامن هادي آل
طعمه ،من أجل التأكد من صحتها .ينظر :اصدارات بغداد عاصمة الثقافة العربية (الطبعة حتت عنوان ال
طعمه) بغداد ط2013 ،1م:ص.151-149

166

مركز كربالء للدراسات والبحوث

وصفوة القول :توىل السيد عبد الوهاب السدانة سنة(1240هـ) ،وعمره يومئذ
ستة عرش عام ًا ،فيكون تاريخ والدته سنة(1224هـ) ،وتاريخ وفاته كام هو معلوم
سنة (1262هـ) ،فبذلك عاش(  48عام ًا) قضاها يف احلروب ،والنضال ،والكفاح
من أجل إسعاد أهل مدينته كربالء.
ومـشى خلف نعشه مجوع كبرية من أهايل
نقل رفاته اىل كربالء باحتفال مهيب
ٰ
كربالء ورؤساء العشائر العربية القاطنني يف ضواحي البلد ،ودفن يف الرواق الشاميل
من الروضة احلسينية املطهرة.
واىل السيد عبد الوهاب هذا ينتسب أرسة آل الوهاب من محولة آل طعمة ختليد ًا
لذكرى بطوالته ،والعقب منه كان يف ولدين الكبري منهم هو السيد عبد الرزاق
املتوىف يف مستهل القرن الرابع عرش اهلجري ،وشقيقه الصغري هو السيد حممد عيل
الذي توىل رئاسة بلدية كربالء سنة (1287هـــ) ،وأدى دور ًا مه ًام يف األحداث
مرت بكربالء ،وسنأيت عىل ذكره يف حينه ،والعقب
السياسية ،واالجتامعية التي ّ
من السيد عبد الوهاب الذي كان يعد بط ً
ال من أبطال القضايا العربية التحررية يف
الوطن العريب الكبري يف العهدين العثامين واالحتالل الربيطاين ،ومن أعالم كربالء
املعروفني كان شخصية سياسية حمنكة جذابة يعرف كيف يذلل الصعاب اشرتك
يف اجلمعيات الـرسية ،والعلنية ،واملظاهرات ،واالجتامعات منذ أن دب دبيبها يف
نفوس الكربالئيني األحرار ،وأخري ًا انضم اىل احلزب اإلسالمي العريب حتت راية
مقرر جلنة اإلعالم والنـرش ،وعضو ًا يف مكتبه
االمام احلائري (قدس رسه) بصفته ّ
الدائم ،وكان أحد اعضاء الوفد املفاوض مع الربيطانيني ،ومن ضمن املعتقلني
من رؤساء كربالء من قبل السلطة املحتلة ،وقـىض ستة أشهر يف السجن وانتُخب
إبان احلكم الوطني عضو ًا يف جملس إدارة لواء كربالء كام انتُخب يف العهد العثامين
مندوب ًا عن كربالء يف جملس اللواء العام عن كربالء يف بغداد ،وأخري ًا صار رئيس ًا
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لبلدية كربالء حتى تاريخ وفاته يف السابع عرش من شهر رمضان سنة(1347هـ)
عن عمر يناهز  63عام ًا كان مولده سنة (1284هـ) ،وكان ديوانه عامر ًا يرتاده
الوالة والعلامء واألدباء.

ومـشى خلفه العلامء ،والرؤساء ،واألرشاف
شيع جثامنه يف احتفال مهيب
ٰ
ِ
(املهوسني) هيزجون بأهازجيهم الشعبية ،ويطلقون
وكان يتقدم موكب نعشه مجوع
الطلقات النارية يف الفضاء ينعون الفقيد الراحل حتى مثواه األخري يف الروضة
احلسينية املطهرة.
له ترمجة موسعة يف جملة الرشيد البغدادية للسنة الرابعة من شهر صفر
سنة(1348هـ/متوز 1929م) ،وكذلك ذكره مجيع املؤرخني الذين ضبطوا وقائع
ثورة العرشين الكربى ،عقبه من الذكور ثالثة هم :كل من املرحوم األستاذ املؤرخ
عبد الرزاق مؤلف كتاب كربالء يف التاريخ ،وهو سفر قيم ،وسجل تارخيي حافل
بوقائع كربالء منذ أقدم عصورها حتى أحداث ثورة العرشين يف ثالثة جملدات مل
كراسني سنة (1935م).
تشهد النور اىل القسم األخري املتعلق بثورة العرشين طبع يف ّ

جاءت ترمجة املرحوم السيد عبد الــرزاق الوهاب يف كتاب دراســات أدبية
لألستاذ غالب الناهي ،وكتاب البيوتات األدبية يف كربالء لألستاذ موسى
الكربايس ،وكتاب احلركة األدبية املعارصة يف كربالء لألستاذ السيد صادق آل
طعمة ،وكتاب تراث كربالء لألستاذ سلامن هادي آل طعمة.
وذكره العالمة املرحوم السيد حممد مهدي الكاظمي يف سفره املسمى أحسن
الوديعة وقال عنه ما نصه(( :وممن ألف يف تاريخ كربالء السيد املتتبع السيد عبد
الرزاق بن السيد عبد الوهاب آل طعمة احلائري حفيد سادن روضتي سيدنا احلسني
وسيدنا العباس ولد سنة (1315هـ) ،وأدخل املدرسة الرشدية العثامنية ،ثم
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أدخل اإلعدادية امللكية سنة (1339هـــ) يف بغداد وتركها يف احلرب العظمى،
والتحق باملدراس الدينية ،فدرس العلوم العربية كالنحو ،والـرصف ،واملعاين،
والبيان ،والبديع عىل علامء كربالء ومن آثاره كربالء يف التاريخ اجلزء األول منه
صدر التاريخ حتى أوائل االحتالل خمطوط ،وكذلك اجلزء الثاين خمطوط ،واجلزء
الثالث مطبوع يف كراسني ،وشيع جثامنه تشييع ًا عظي ًام ،وذلك يف اخلامس عرش من
شهر حمرم سنة(1378هـ) ،ودفن يف مقربة خاصة يف الروضة العباسية املقدسة))(((.
وجاء يف كتاب تلخيص اخلرب عن أحوال القرن الرابع عرش املخطوط يف اصول
ابيه ما نصه قال :كان للمرحوم الفاضل السيد أمحد صالح آل طعمة عن تاريخ
وفاة السيد عبد الرزاق ما نصه :ال خيفى أن املرحوم األستاذ السيد عبد الرزاق بن
املرحوم السيد عبد الوهاب آل طعمة قد تويف يف يوم الثالث والعرشين من شهر
حمرم سنة (1378هـ) ،ونقل جثامنه اىل كربالء ،ودفن يف جوار عمه أيب الفضل
العباس ،وله من العمر  62سنة ،وأقيمت له الفواتح وحـرض تشييعه مجيع كبار
البلد ورؤساء العشائر ،والعلامء ،وعموم أهايل كربالء ملا كان يمتاز به املرحوم من
منزلة يف نفوس عاريف فضله ،ودماثة خلفه ،وكريم سجاياه ،ومل يعقب ،ومل حيـرض
ً
معتقال يف بغداد،
تشييع جثامنه شقيقه األستاذ املحامي حممد مهدي((( الذي كان

وقام بأداء مراسيم الدفن شقيقه األصغر األستاذ اإلداري احلازم السيد أمحد امللقب
(رشف الدين)(((.
 .1الكاظمي ،حممد مهدي ،أحسن الوديعة:ج :2ص.294
 .2ولد يف كربالء أكمل الدراسة االبتدائية والثانوية فيها ،وخترج من كلية احلقوق سنة(1937م) مارس
املحاماة اىل سنة (1954م) حيث انتخب نائب ًا عن كربالء لدورتني ،وبقي مندوب كربالء حتى قيام ثورة
 14متوز سنة (1958م) ،فاعتقل ،وعندما أطلق رساحه عاد وزاول املحاماة ،والعقب منه يف أنجاله
املحامي (ايب وميض) السيد حسني وأشقائه الدكتوران عيل ،وحمسن واألستاذ أمحد.

 .3ولد يف كربالء أكمل الدراسة االبتدائية والثانوية فيها خترج من كلية احلقوق سنة (1941م) مارس=
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بناء سقاية
قام الوزير أمحد شكري بك أفندي ابن املشري حممد نجيب باشا يف سنة(1264هـ)

بإنشاء خزان لـرشب املاء يف اجلهة اجلنوبية من الصحن احلسيني-عند مدخل باب
القبلة-وقد أرخ هذا البناء الشاعر األديب عبد الباقي العمري بقصيدة مثبتة يف

ديوانه املطبوع املسمى الرتياق الفاروقي ،وهذا نص ما قاله:

قال عبد الباقي العمري مهنئ ًا ومؤرخ ًا ملا أنشأ جناب أمحد بك سليل املشري

احلاج حممد نجيب باشا وايل بغداد يف قصبة كربالء يف صحن حـرضة سيد الشهداء
واحلوض والسلسبيل ،وكان إمتام ذلك يف يوم عاشوراء سنة (1264هـ) حـرضته

امتأل احلوض ،وقال قطني ،وطرح فيه قناطري من الشكر ،فـرشب الزوار ،وكانوا
ألوف ًا مؤلفة ،وقد أمر بتحرير هذه األبيات فوق ذلك احلوض بالكايش ،فتحررت
باخلط احلسن.

أمحــــد مـــــن أنــشــأ هــــذا السبيل

وروق املنهـل البــن السبـيـل

نجل حمـمد النجيــب الــــذي

فــي الــــوزراء مــا لــه مــن عديـل

شـكري لـه يسـقيص جب ً
ال فجيل

مـــــا هــــــــو إال ذو ال ــع ــا أمحــد

= املحاماة ،ويف سنة (1943م) دخل سلك اإلدارة ،فعني مدير ًا لناحية الكوفة ،ثم قائمقام منديل ،فمعاون
عي مفتش ًا إداريـ ًا ،ثم أشغل منصب
مترصف للواء الديوانية ،فمترصف العامرة ،ويف سنة (1964م) ّ
مديرعام لإلدارة املحلية ،وأخري ًا أحيل عىل املعاش سنة (1969م) ،وأثناء خدمته يف سلك اإلدارة سنة
(1952م) منح وسام النجمة من ملك االفغان تقدير ًا خلدماته ،والعقب منه يف أنجاله املحروسني حيدر،
وعبد الوهاب.
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بالعدل عن طــرق اهلــدى ال يميل

حمافــظ الــــزوراء فـــي حكمـه

مــشــــــــر ب ــغ ـــ ــداد بــــــــآرائــــــــــــــه

معظم التقديـر اخلطـري الـجـليـل

ويـــوم عــاشــوراء غــدا زائــــر ًا

سليل ساقي احلوض نعم السليل

خمدومـه هـــــذا النبيه الــنبــــيل

وفـــــي مساعيه احلــســان أفنـدي

مـــن أمــة بضـعـة طـــــه التــي

يف العاملـني مالــهـا مــن مثيــل
تشــرف الــروح بــه جـربئــيـــل

وجــــــــدد روح الـــــوجــود الـــذي

مشهـده األعــىل القبيل القبيل

فشـاهد الــــــــزوار تــأوي الــــى

فـــأتـــرع احلــــوض هلـــم ســكـــــــــــر ًا

مـزاجـه الـكــافــور والـزنجبـيـل

عــــذب فــــرات ذاك لــكـــــــــــن ذا

مــلح أجـــاج مـــــاؤه مستحـيـل
ٌ

علـى حسـني مثــل دمـعي يسيل

ح ــوض هــو الــكــوثــر فـــي عينه

صــوبه مــنـي البـكـا والعويـل

ص ــع ــده حــــزين ووجـــــــدي وقــد

كــأنــه عــيــن الـــــحــيــــــــاة التـي

ال حــظت اخلـضــر بعـمر طويـل

كــم صــــادر عــنه وكــــــــم وارد

منـه لــقــد بــرد فــيه الغليـل

مسلس ً
ال يـروي حــديث الشفــا

عنــه وقـد صــح شفــاء العليل

فــــــــراتــه نـــال الــصــدي مــنــه نيـل

كالشهد يف الصحن حــا ذوقــه

فــشــاع فـــي ال ــري ويف أردبــيل

يف كــــل ث ــغ ــر ســـــاغ ســلــســالـــــه

قـد نــال أجـــر ًا وثــوابــ ًا جزيـــل

أجــــرى ل ــه وق ــفــ ًا ويف م ــا جــرى

ألمحـــد احلــــوض مــع السلسبيل

ورق ملــــا راق تــاريــــــــخـــــه
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وقال أيض ًا جناب أمحد شكري يف هذه الزيارة املباركة مرجتالً:
زرت احلسني سليل ساقي الكوثر

ولــزائــريــه سقيت مـــاء السكــر

وصـــدرت مغتن ًام زي ــارة حيـدر

بــشــفــاعــة املــخــتــار أمحـــد فابشـر

وقال عبد الباقي العمري أيض ًا يف وصف اهلالل الذي كان عىل قبة االمام

احلسني:

هالل ذي الكف اخلضيب وال بدعا

ع ــى قــبــة الــســبــط إذا م ــا ان ــرى

عــى عقبيه الليل اذ أدبــر ناكص ًا

وأعطى قفاه بات تشبعه صفعا

()1

واجلدير بالذكر أن واجهة هذه السقاية قد جددت ورممت من قبل السلطات

العثامنية بعد أن ظهرت بعض الشقوق يف ركائز برج باب القبلة اخلارجي،

وذلك من جراء ثقل الساعة الدقاقة الكبرية التي نصبت يف أعىل برج هذا الباب

سنة(1312هـ) األمر الذي دعا بالسلطان عبد احلميد خان العثامين أن يوعز اىل
اجلهات املسؤولة القيام بالرتميامت ،وذلك يف عام(1322هـ) كام وجد هذا التاريخ
منقوش ًا يف أسفل (طغرى) السلطان العثامين التي كانت مثبتة عىل القاشاين يف أعىل
واجهة القوس اخلارجي ملدخل الباب يف الواجهتني الـرشقية والغربية.

وقد نظم أحد الشعراء العثامنيني قصيدة هبذه املناسبة باللغة العثامنية نقشت عىل

القاشاين يف أعىل واجهة هذه السقاية وإليك بعض املقاطع منها:
حبذا صحن مقدس كيم وجودي حاصيله

أولــــــدي أنــــــوار نــحــيــه مــانــنــد دمخــل

رضه وار اوملشدي بوجر ضده بناي موقعي

سابه شاهانه لرده أولدي لطيف ويب بديل

 .1الرتياق الفاروقي :ديوان الشاعر عبد الباقي العمري .
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سعي مهسضدن غالمي جقدى بر تاريخ نام

وأراذت وقفدن بــودن بابلدى برسبيل

وأخري ًا أزيلت معامل هذه السقاية وهتشمت بسبب معاول التهديم ذلك القاشاين

اجلميل ذو األلوان الزاهية التي بلط به القوس اهلاليل ،وواجهة مدخل باب القبلة

من جهة السوق عندما فتح الشارع املحيط بالروضة احلسينية سنة(1367هـ /
1948م).

غري أنه بعد مرور مدة عىل هذه التغريات وجد خلل يف الدعائم التي يرتكز

عليها قوس برج مدخل الباب ،وظهوت شقوق يف سقف ممرها ،وعند ذاك
رصدت احلكومة العراقية مبلغ ًا من املال لرتميم السقف املقوس ملدخل الباب،
وصب دعائم الربج بالكونكريت املسلح بعد أن رفعت تلك الساعة الدقاقة

القديمة من أعىل برج املدخل ،ويرجع الفضل يف هذه التعمريات اىل اهلمة التي

بذهلا فضيلة السادن السيد عبد الصالح السيد عبد احلسني آل طعمة ،وأنجز العمل

بصورة دعت اىل اإلعجاب والتقدير ،وذلك يف سنة(1381هـ1960/م) ،وعند
ذاك اشرتيت ساعة دقاقة جديدة كهربائية من أملانيا ،ونصبت يف أعىل الربج يف

مدخل الباب من جهة الصحن بعد أن ربطت قاعدهتا باخلرسانة املسلحة ،وتم

العمل يف ســنــة(1382هـــ1961/م) كام بدأ العمل بتذهيب قبة هذه الساعة،
ورصف الواجهة األمامية ،وس ّقف ممر املدخل بالقاشاين اإليراين البديع الصنع،

وأنجز العمل يف سنة(1383هـ1962/م) كام هو ماثل للعيان اليوم(((.

 .1جاء يف جمموعة الشيخ جواد الشيخ عيل اخلطاط صنع احد املحسنني االيرانيني املدعو خالق زادكان باب ًا
كبرية مطعمة بخشب الناريج بديع الصنع خصيصا لباب القبلة يبلغ ارتفاعها حوايل ستة امتار ،وعرضها
اربعة امتار اكرب من فتحة الباب القديمة االمر الذي ادى اىل توسيع الفتحة من جوانبها االربعة ،وكتب
يف اعىل واجهتها اليمنى ابيات من الشعر باللغة الفارسية ،وعىل واجهتها اليرسى اسم املتربع – خالق=
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اكساء قبة الروضة احلسينية بالذهب
قدم كربالء من إيران سنة (1270هـ) موفد ًا من قبل السلطان نارص الدين

شاه القاجاري (1896-1848م) الكساء قبة الروضة احلسينية والعباسية العامل
الفاضل والفقيه الكامل حجة اإلسالم الشيخ عبد احلسني بن عيل الطهراين قدس

اهلل رسه.

ويف عام (1273هـــ) تم اكساء القبة بالذهب ،وجاء هذا التاريخ عىل القبة

املنورة كام هو مدون مع بعض اآليات القرآنية بالذهب االبريز.

أما بخصوص التعمريات التي أجراها سامحة املغفور له احلجة الشيخ عبد

احلسني الطهراين((( يف اجلهة الشـرقية لصحن الروضة احلسينية ،فقد سبق أن أرشنا
= زادكان – ثم كلمة صنع هذا الباب يف عهد السادن السيد عبد الصالح ،واملؤرخ يف يوم اخلميس الثامن
من شعبان سنة (1385هـ) املوافق (1965/12/2م) تم نصب هذا الباب ،ونقل الباب القديم اىل باب
السدرة ،وتم نصبها بتاريخ العرشين من شعبان سنة( 1385هـ) املوافق (1965/12/14م).
 .1هو العالمة الكبري الشيخ عبد احلسني بن عيل امللقب بشيخ العراقني الطهراين جاء اىل العراق سنة (1270هـ)
بأهله ،وتو ّطن يف كربالء ،وصارت له مكانة سامية فيها ،ونال حظوة كبرية لدى الوالة العثامنيني ،ورجع
يقرون له بالرمحة .قام
اليه بالتقليد من قبل أهايل كربالء ،وخ ّلف تراث ًا خالد ًا يف العتبات املقدسة يف العراق ّ
بتعمريات مهمة يف الروضة احلسينية والعباسية بعثه اليها شاه إيران ،إذ كان يعد يف طليعة العلامء األعالم
معترب ًا عند الوزراء والسالطني ،كام كان وصي ًا عىل تركة األمري الكبري مريزا تقي خان املدفون يف كربالء
الوزير للسلطان نارص الدين شاه القاجاري.
وهناك رواية أخرى تقول :إن السلطان نارص الدين شاه أراد إبعاد الشيخ الطهراين من إيران ،فأرسله
اىل كربالء ،وقام بامل األمري الكبري بتلك التعمريات التي أجريت يف الروضة احلسينية والعباسية آنذاك واهلل =
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اليها يف اجلزء االول من كتابنا مدينة احلسني غري أن تاريخ هذه التعمريات ورد
سهو ًا (1283هـ) ،والصحيح كام جاء أعاله أي عام (1273هـ).
هدايا السلطان العثماني :

أهدى السلطان عبد املجيد بن سلطان حممود العثامين شمعدانني من الفضة

مزخرفني بــأوراق نباتية من الذهب وكتبت عليهام العبارة التالية :إهــداء من

السلطان عبد املجيد ،وكان ذلك بتاريخ سنة (1263هـ) ،واجلدير بالذكر إن هذين
الشمعدانني الزاال موجودين يف الروضة العباسية.

وكذلك أهدت والدة السلطان يف السنة نفسها ستائر حريرية ثمينة للروضة

العباسية املطهرة.

=أعلم .توىل التدريس والتعليم للطالب يف كربالء وكانت له مكتبة قيمة حتوي الكثري من نفائس املخطوطات،
ومنها كتاب نادر ثمني هو النسخة الوحيدة يف العامل ترمجة العالمة نصري الدين الطويس ألحد حكامء اليونان
ابتاعها املتحف الربيطاين بقيمة بخسة ،وكذلك كانت يف مكتبته نسخة خطية ثمينة لكتاب العني للخليل بن
امحد الفراهيدي ،وكان قد استنسخ عليها املغفور له الشيخ حممد الساموي نسخته التي كان يمتلكها ،وعىل أثر
واقعة محزة بيك يف كربالء سنة (1333هـ) ،وقيام الشيخ فخري كمونة بثورته املعروفة بعثرت وهنبت حمتويات
هذه املكتبة وغريها من املكتبات الثمينة يف كربالء ،وال تزال بقايا هذه املكتبة التي كان املرحوم قد أوقفها لطلبة
العلم ماثل ًة للعيان يف املكتبة اجلعفرية يف مدرسة اهلندية الواقعة بالقرب من طاق السيد الزعفراين .تويف رمحه
اهلل يف اليوم الثاين والعرشين من شهر رمضان سنة (1286هـ) ،ودفن يف مقربة خاصة بالقرب من مدرسة
الصدر يف الصحن احلسيني عند باب السلطانية ،وأرخ وفاته تلميذه الشيخ حممد اهلمداين بقوله:
مــنــذ عــبــد احلـــســـن مــــوىل الـــرايـــا
طــــار شـــوقـــ ًا اىل اجلـــنـــان رسيــعــ ًا

ينظر :الكاظمي ،مهدي ،احسن الوديعة :ج :1ص.62
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العامل األثري االنكليزي لوفتس يف كربالء :

قصد كربالء سنة (1264هـ)((( العامل االثري االنگليزي لوفتس باعتباره كان
عضو ًا دولي ًا يف جلنة تعيني احلدود ما بني العراق وإيران وكانت زيارته لكربالء هذه

بمعية درويش باشا العضو الرتكي يف جلنة احلدود الدولية ،واحلاكم العسكري يف
احللة طاهر بك مع ث ّله من اجلنود ،وبعد زيارته للنجف.
يقول لوفتس :إن الطريق ما بني النجف وكربالء يمر بحوايش البادية ،وتالحظ

فيه من اجلهة األخرى أهوار اهلندية((( املمتدة عىل مدّ النظر ،ثم يذكر :أن مدخل

كربالء أكثر مجاال من مدخل النجف لوجود الكثري من بساتني النخيل يف مدخل
املدينة وحوهلا ،وألن األبنية الكثرية املبنية يف خارج األسوار توحي بشـيء أكثر

من الطمأنينة واألمان بالنسبة خلطر القبائل البدوية ويف ضواحي كربالء عدد من

الكور املعدة لصنع الطابوق الذي يشبه طابوق بابل يف الشكل واحلجم .استقبل
موكبهم عند مدخل املدينة استقباال حافالً ،ثم نزل لوفتس والوفد املرافق له يف

السـراي ،وبعد رشب القهوة وتدخني (الغاليني) تناولوا طعام اإلفطار الذي كان
يتألف من البالو – الرز– وقليل من اخلضـروات املطبوخة بمختلف األشكال
وصحن صغري من اللحم ،وكان الطبيخ مطيب ًا بعصري الليمون لكنه مشبع ًا بأكثر
املومى اليه قد زار كربالء
[ ]1كانت هذه الزيارة االوىل التي قام هبا وليم كينيت لوفتس اىل العراق ،عل ًام بأن
ٰ

ثانية عام (1270هـ–1853م) ،ينظر :نارص آل نرص اهلل ،عبد الصاحب ،كربالء يف ادأب الصالة :ص.99

ربي الذي يمر باخلانات الثالثة ما بني النجف وكربالء ،فعن يسار
 .2الظاهر أن لوفتس سلك الطريق ال ّ
الطريق البادية ،وعن يمينها هورا الفرحية والالئح وكان هور الفرحية تغطي مياهه مجيع أرايض كربله حتى
بوابات سدّ ة اهلندية وهور الالئح.
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مما جيب بالسمن والشحم بحيث اليمكن أن يستسيغه سوى الذين كان قد أخذ
اجلوع منهم مأخذه ،ومع ذلك فقد أفرغت الصحون كلها حينام امتدت االيدي
هلا ،وأهنيت الضيافة بتقديم كأسة كبرية من الرشبت رسعان ما أدخلت فيها مالعق
اخلشب ذات األشكال الغريبة(((.
بعد تناول اإلفطار خرجت مجاعة لوفتس تطوف يف البلدة ،وهنا عمد لوفتس
اىل وصف موقعة كربالء يف رحلته ،وأشاد ببطولة االمام شهيد كربالء وأهل بيته،
رصعى معه ،كام يشري اىل بقاء االمام زين العابدين ،
خروا
ٰ
وأنصاره الذين ّ
وحتدر السادة احلسينيني احلاليني من نسله.
ثم ذكر يف وصف الروضة املطهرة قائالً :إن جامع اإلمام احلسني  كثري
الشبه يف تصميمه بمشهد اإلمام عيل لكنه ال يمكن أن يقارن به من حيث
النظافة والزينة والعمران ،فإن قبة االمام احلسني وحدها مكسوة بالذهب يف

كربالء ،وإن إحدى املنارات تبدو متداعية وتوشك عىل السقوط((( ويعزو لوفتس
هذا اىل احتالل جنود وايل بغداد لكربالء بالقوة ،والشك أنه يقصد بذلك واقعة

نجيب باشا التي مضـى عليها ست سنني فقط قبل جميئه اىل كربالء ،لكن أهم ما
يذكره لوفتس هبذا الصدد هو قول احلاكم العسكري العثامين طاهر بك الذي رافقه

 .1ينظر :اخللييل ،جعفر ،موسوعة العتبات املقدسة :ج 1قسم كربالء :ص.292-291
[ ]2الظاهر من روية لوفتس أنه مل يستطع الولوج اىل داخل الصحن الرشيف ليشاهد واجهة اإليوان الكبري
التي كانت مذهبة يومذاك .كام يغلب عىل ظننا أن املنارة التي قصدها هي :منارة العبد التي تطاير أعالها
من وقع الرصاص يف حادثة واقعة غدير دم وهذه املنارة هي التي شيدها اخلواجة مرجان سنة (676هـ)،
ورممها السلطان طهامسب الصفوي (982هـ) ،وكذلك رممت من قبل البالط العثامين سنة (1308هـ)
غري أن ياسني اهلاشمي أمر يف سنة (1357هـ) هبدمها كي يوفر املبالغ التي تدخل ميزانية احلكومة امللكية
املندثرة من ريع موقوفات (مرجان) التي أوقفها هلذه املأذنة ،وهكذا ازيل األثر اإلسالمي التارخيي من عامل
الوجود.

177

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

يف زيارته هذه اىل كربالء ،والذي كان من الضباط املشرتكني يف هذه احلملة املتصفة
أخرج رجاله سبعني
بالقسوة والعنف والظلم أنه ُأبيدَ ثالثة من الكربالئيني بينام
َ
منهم من خمابئهم التي التجأوا اليها ما بني اطفال ونساء فقتلوهم صرب ًا يف أماكنهم،
وبنتيجة ذلك حصل عىل ترفيعه ،ويضيف لوفتس عن هذا احلادث الفظيع بقوله:
إن عالمات هذا احلصار كانت ما تزال ظاهرة للعيان يف خمتلف أنحاء كربالء،
فقد هتدمت الدور املقابلة للسـراي ،ومل يعد تشييدها ،فبقيت دالئل واضحة عىل
التخريب والتهديم كام تعرضت املساجد اىل اخلراب والتدمري بصورة خطرية،
فظلت آثار القنابل والشظايا واضحة للعيان يف قباهبا وجدران البلدة التي مل تسدّ
الفجوات والثقوب احلاصلة فيها ،ومل يسلم النخيل يف البساتني من آثار القصف
كذلك بقي عدد كبري منه تبدو الثقوب يف جذوعه بارزة للمشاهدين بينام احرتق
عدد آخر منه هنا وهناك(((.
ومما يشري اليه لوفتس كذلك اىل دفن اجلنائز التي كان يؤتى هبا اىل كربالء كان
أشبه ما يكون بام حيصل يف مشهد االمام عيل  بوجه عام لكن عددها ال يصل
اىل العدد الذي يدفن منها يف النجف ،والغريب يف األمر أنه يقول :إن عملية الدفن
ال يبذل فيها االهتامم الالزم يف كربالء كام هو األمر يف رساديب النجف غري أن
ورود اجلنائز ال ينقطع اىل كربالء للدفن ألن الدفن هنا يف الرتبة التي امتزج هبا دم
الشهيد احلسني تعد أمنية غالية من أمنيات املسلمني ،وهذا االعتبار يفوق أي
اعتبار آخر عندهم(((.

[ ]1يف اصل الرتمجة (عصابات الريماز) ،خياط ،املصدر السابق ،ص .293وجدير بالذكر ان كلمة (ياره
ماز) تعني بالرتكية السفهاء الذين ال يصلحون ليشء .وكان هؤالء هم اهلاربون واملجرمون والعصاة
الذين وجدوا يف كربالء ملج ًا هلم ،وكان عددهم عدة مئات يقودهم رؤساء متمرسون لونكريك ،املصدر
السابق ،ص.274

[ ]2جعفر اخلياط املصدر السابق ،ص.294
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ويشري لوفتس كذلك اىل وجود مص ّٰلى صغري عند أبواب كربالء يقال أنه كان

قد أنشئ يف املكان الذي شاهد فيه االمام عيل رؤيا معروفة يف خيمته ،ولذلك

ّ
املصل خيمة عيل ،وهو بناء اثنا عرشي األضالع له ستة مداخل ،وحماط
يطلق عىل
بشـرفة هلا سقف يستند عىل أعمدة ،وحينام هم لوفتس بالدخول اليه طلب اليهم

أن خيلعوا أحذيتهم قبل الدخول ففعلوا(((.

و أ خري ًا يذكر لوفتس :أن أسواق كربالء كانت ممتلئة بأنواع احلبوب والسلع

التي كان حيملها الزوار اليها من مجيع أنحاء العامل ،وهي تشتهر بصناعة املصنوعات

املخرمة واحلفر املتقن عىل األصداف املستخرجة من مغاصات البحرين يف اخلليج.

 .1يؤخذ من أوصاف هذا املصىل الذي يصفه لوفتس ،ودعاه بـ (خيمة عيل) يقصد هبا مقام االمام جعفر
الصادق الذي يقع عن يمني طريق بغداد ،وعىل بعد 300م شامل غريب املدينة ،والسبب يف تسميته هبذا
االسم يعود اىل رواية ابن قولويه يف كامل الزيارات عن مهران بن صفوان اجلامل الذي كان مالزم ًا لإلمام
جعفر الصادق عندما دعاه املنصور العبايس سنة (144هـ) اىل احلرية ،ويف الطريق عرج اىل كربالء،
ونزل يف هذا املوضع الذي كان يعرف بـ (الغارضيات) ،وكان هنر الفرات القديم يعرف باسم (باالكوباس)
يمر بمحاذاة هذه األرايض ،وهذا هو النهر الذي أطلق عليه مؤرخو العرب املتأخرون اسم هنر العلقمي
املتوف سنة
الذي كان يمر بطف كربالء حماذي ًا هلذه الربوات ،واىل ذلك أشار ،أمحد ابن سهل البلخي
ّٰ
(233هـ) يف كتابه األقاليم يف حتديد موضع كربالء من هذا النهر قال :تقع كربالء غريب هنر الفرات القديم
الذي يمر يف اجلنوب الغريب منه .مار ًا بطف كربالء حماذي ًا ألرايض (الغارضيات) ،وعندما نزل االمام
الصادق يف هذه األرايض سميت تيمن ًا بذكرى نزوله باسم اجلعفريات ،وقد وردت هذه التسمية أيض ًا
يف وقفية الشيخ أمني الدين بن املرحوم عيل جعفر عندما أوقف هذه األرايض التي ورثها إرث ًا رشعي ًا عن
اجداده قال يف تعيني املوقوفات :وهي األرايض التي تعرف بالقرية اجلعفرية البائرة العاطلة الواقعة من
جانب الفرات الغريب القريبة من مرقد االمام أيب عبد اهلل احلسني بامله ورجاله وقف ًا صحيح ًا عىل
مصالح احلرضة احلائرية الرشيفة ،ويقرأ تاريخ الوقفية سنة (904هـ) ،وبعد هذا التاريخ يقرأ يف بعض
الوقفيات املؤرخة سنة (960هـ) أن الزعيم البكتايش (جهان دده) متويل أوقاف الباب العايل قام بإقامة
هذا املصىل الذي الزال بناؤه ماث ً
ال اىل يومنا هذا (1390هـ) ،ويعرف عىل السنة العوام مقام االمام جعفر
الصادق كام يطلق عىل هذه الربوات التي أصبحت اليوم بساتني زاهرة اسم اجلعفريات.
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وغادر لوفتس كربالء اىل بغداد مبارشة عن طريق املسيب قبل بزوغ الشمس،

فيصف سقوط أشعتها الباهتة يف أول األمر عىل القبة احلسينية الذهبية ،وقبة

العباس املكسوة بالقاشاين األزرق املعتم التي كانت التزال حماطة بظالل خفيفة
من الضباب ،فكان لذلك منظر مؤثر يف نفسه(((.

جرد خزانة الروضة العباسية :

جرى جرد خزانة الروضة العباسية يف شهر شعبان سنة (1265هـ) ،وذلك بعد
عفي سلفه
أن توىل ثانية سدانة الروضة العباسية السيد سعيد بن سلطان آل ثابت ،و ُأ َ
السيد حسني بن السيد حسن امللقب بآل الوهاب ،وبسبب هتالك الطرفني املتناوبني

عىل السدانة كان العداء والتنافس مستحك ًام بينهام ،فأراد السادن اجلديد النكاية
بسلفه ،فبادر بتقديم طلب اىل جملس قضاء قصبة كربالء بتشكيل جلنة قضائية تقوم

بعملية جرد اخلزانة ،وفع ً
ال تم جرد اخلزانة ،ونظمت قوائم بمحتوياهتا ،ووقعت

عليها من قبل جلنة اجلرد بحضور كال اجلانبني -السادن اجلديد والقديم– فجاءت
عملية اجلرد هذه سابقة جديدة جرى بموجبها العمل بعد ذلك بالنسبة خلزائن

العتبات املقدسة ،حتى صدر قانون بلزوم جرد اخلزائن كل ثالث سنوات وهو
املعمول به حالي ًا.
وبعد ذلك فاتح السيد سعيد آل ثابت البالط العثامين مطالب ًا إعفاء أفراد أو

خدمة الروضتني العباسية واحلسينية من رسم الدفنية يف العتبات املقدسة أسوة

بخدم الروضة احليدرية يف النجف األرشف الذين كانوا معفيني من هذا الطلب،
 .1ينظر :اخللييل ،جعفر ،موسوعة العتبات املقدسة :ج 1قسم كربالء :ص .295 – 294
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وال يزال هذا االمتياز ساري املفعول حتى اآلن ،وكذلك قام السيد السادن بمطالبة
احلكومة العثامنية يف أواخر عام (1265هـــ) تعيني رواتب اىل اخلدم ،فأجابت

وعي لكل عتبة من العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية مخسة
احلكومة الطلب ّ
عرش خادم ًا يتقاضون رواتب شهرية من خزينة األوقاف ويعرفون بـ(الفرمنلية)
–أصحاب الفرامني– واختري من كل قبيلة وأرسة كانت تزاول مهنة اخلدامة منذ
القديم حسب ترتيب األكشاك األربعة ،وهم :آل طعمة الفائزي ،وآل االشيقر،

وآل احلائري ،وآل العزبة ينتخب منهم شخص أو شخصان ،فمنذ ذلك التاريخ

اىل يومنا هذا يتقاىض هؤالء اخلدم رواتبهم لقاء خدماهتم ،وهم يتوارثون فرامينهم
أ ّب ًا عن جد بالنسبة ألكرب أفراد األرسة ،وال يزال األمر ساري املفعول.
تويف السادن السيد سعيد بن سلطان آل ثابت((( الذي توىل السدانة لفرتتني–كام

مر ذكره يف فصولنا السابقة -قبيل عام (1278هـ) يف كربالء ،ودفن يف الكشكخانة
ّ
القريبة من رضيح حبيب بن مظاهر األسدي ،وتوىل السدانة بعده أخوه السيد

صالح وكالة عن ابن أخيه الصغري السيد حسني الذي اشتهر بنائب التولية–وسنأيت

عىل ذكر العقب منه يف فصولنا القادمة–وتويف السيد صالح قبيل عام (1279هـ).
أما قائمة جرد اخلزانة العباسية املطهرة والتي تم بموجبها دور التسليم بني كل من
السادنني واملوقع من قبل كليهام ونسختها حمفوظة يف خزانة الوجيه السيد حممد

سعيد آل ثابت ،وتقدر حمتوياهتا بام يزيد عىل عرشين ألف لرية تركية ذهب.

 .1يستدرك ما جاء يف كتابنا مدينة احلسني اجلزء االول تويف بمرض عضال يف ايران سنة (1285هـــ)،
والصحيح كام مذكور أعاله ،وكذلك يستدرك ما جاء يف اجلزء الثالث من كتابنا عبارة العقب من السيد
سلطان بن ثابت من آل ثابت منحرص يف ولده السيد سعيد والصحيح كام مذكور أعاله.
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وفيام ييل قائمة بام اشتملت عليه:
•مصحف كبري باخلط الكويف مذهب.

•مصاحف كبرية يربو عددها عىل الستة عرش مصحف ًا ،مصحفان صغريان
باخلط الكويف.

•قنديالن ذهبيان أحدمها كبري يزن ( )417مثقاالً ،واآلخر متوسط احلجم يزن
( )40مثقاالً.
•قنديالن صغريان من خالصة الذهب والفضة يزن كل منهام ( )15مثقاالً.
•قنديل فيض كبري زنته ( )1800مثقال.

•( )97قندي ً
ال فضي ًا بأحجام خمتلفة تزن بني  30اىل  300مثقال.
•قنديالن من الفضة مع قبعتها متوسطا احلجم.
•ثالثة قناديل كبرية من البلور.

•شمعدان ذهبي صغري يزن ( )9مثاقيل.

•شمعدانان كبريان يزن كل منهام ( )129مثقاال.
•ثالث شمعدانات صغريات من الفضة.

•( )47شمعدان ًا من النحاس الصفر والربنز بأحجام خمتلفة.

•ثالث كفوف كف ذهبية أحدها يزن ( )29مثقاالً واآلخران يزن كل منهام ()6
مثاقيل.
•ثالث كفوف من الفضة يزن أحدها ( )134مثقاالً واآلخران يزن كل منهام
( )110مثاقيل.
•( )43كف ًا من الفضة بأحجام خمتلفة ،كف مصنوعة من الفضة.
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•( )74ستاره من احلرير ،واجلوخ ،والقذيفة ،والكلبدون.
•( )12بريق ًا قدي ًام.

•( )19بريق ملن اجلوخ والبته.

•( )3أعالم من الفضة زنة كل منها ( )73مثقاالً.
علامن من الفضة متوسطا احلجم.

السجاد((( االيراين الكبري.
•()4أعداد من َّ
•( )13بساط أزرق اللون من القطن.
•( )2بساطان من الصوف.

•( )8قطع من ال ُب ْسط الصغرية.

•( )8رمانات من الفضة مركزة يف زوايا الرضيح املبارك.
•( )5أربطة (كلبدون).
•بندقية واحدة.

•()6سيوف من احلديد والدبان أثري قديم.
•بلطة من فضة.

•( )9طوس من الربنز.

•( )5دركات ،وقامتان.
•خنجران مرصعان.

•حزام فيض مشبك بالذهب (حياصة).
•مرآة من الفضة.

[ ]1السجادة :واحد ًة السجاد :البساط املعروف(الرائد ،ص.)805
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•قطعة ذهبية زنتها  17مثقاالً.

أخرى مع سلسلة ذهبية زنتها  12مثقاالً.
•قطعة ذهبية
ٰ
•قالدة من الفضة زنتها  25مثقاالً.

•قالده  40بسم اهلل من الذهب زنتها  40مثقاالً.
•( )6قطع من قامش العاممة (ترمه).
•شاالت من صناعة اهلند (ترمه).
•شال من (كلبدون).

ً
مثقاال.
•( )8خوذ((( فضية زنة كل واحدة 70
•مقعد من الفضة.

•( )20كأس خاصة بالقناديل.
•ثريا كبريه من (البلور).
•تاج ذهب لسارية علم.

•( )6بازبندات ال ّط َّل ْسم((( من الفضة وزن كل منها  17مثقاال.

•( )6بالبل خاصة بالعباءات من الفضة زنة كل منها  17مثقاالً.

•وهناك هدايا ثمينة أهديت اىل خزانة الروضة العباسية سننشـرها يف األجزاء
القادمة إذ إن خزانة الروضة اآلن حتت اجلرد.

[ ]1اخلوذة :بيضة او قبه من حديد جيعلها املقاتل عىل رأسه أثناء الرضبات او الرصاص او شظايا القنابل
واجلمع ُخ َوذ (الرائد ،ص.)647
[ ]2الطلسم :جلمع طالسم :خطوط وأعداد يستعملها السحرة (الرائد ،ص.)975
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ترميم الروضة العباسية
أوعز السلطان عبد املجيد خان العثامين الذي توىل اخلالفة العثامنية يف سنة

(1277هـ) برتميم مرقد االمام العباس عام (1266هـ)((( ،وكان متصـرف

كربالء يومئذ رشيد بك الذي أرشف بنفسه عىل هذه التعمريات ،وهبذه املناسبة
املتوىف سنة
أنشد الشاعر األسدي احلاج حممد عيل بن حممد بن عيسى بن كمونة
ٰ
(1282هـ) األبيات التالية مؤرخ ًا هذه التعمريات:
مثوى أيب الفضل عباس ثوى فيه

مــــأوى تــــــــود الــثــريــا أن تــدانــيــه

قــصـــــر مــشــيــد وبــيــت عــز جانبه

مـن أن يساويه بيت أو يضاهيه

عــبــد املــجــيــد عــا سلطانه رشف ـ ًا

وزاده بسطة فــي احلــكــم باريه

أرسى عىل الشـرف األوىف قواعده

ـى أعاليه
فجــازت الفلك األ عـ ٰ

(مأوى ايب الفضل والسلطان بانيه)
ٰ

أتــى يضاهي علـى قــل يامؤرخه

وقد أزيلت هذه الكتيبة التي كانت منقوشة عىل القاشاين البديع يف الصحن

الشـريف عند التعمريات األخرية يف الروضة العباسية املطهرة(((.

 .1هناك تناقض بني تويل السلطان عبد املجيد اخلالفة و ترميم مرقد سيدنا العباس .
 .2ابو ذان ،الشيخ كاظم ،سوائح كتبها الشيخ جواد اخلطاط.
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غالء األسعار يف كربالء:

حدث يف سنة (1268هـ) غالء فاحش يف أسعار احلبوب يف كربالء والنجف

بسبب شحة الغلة إذ صادف وقت حصادها مناوشات قبلية بني العشائر القاطنني

بجوار كربالء ،وقطعت من جرائها الطرق ،فلم يتمكن املزارعون من حصاد
غلتهم(((.

جتنيد كربالء:

توىل الوزير عمر لطفي باشا املعروف بالسـردار األكرم والية العراق سنة

(1274هـــ) ،وأمر بتجنيد أهايل كربالء والنجف إلمخاد الفتن يف بعض أنحاء
العراق ،وفرض عىل الكربالئيني أن يقدموا مخسني نفر ًا بدجليه((( للجيش النظامي
فوقع من جراء هذا الطلب تذمر األهايل ،وحصلت عىل أثرها بعض املناوشات

بني الكربالئيني واجليش النظامي قتل فيها شخصان أحدمها من كربالء واآلخر
من اجليش ،وآل األمر بالوايل أن يأخذ باإلكراه ثالثني شخص ًا من الكربالئيني،
وذهب هبم اىل بغداد مقيدين واجربهم عىل االنخراط يف اجليش النظامي .أما
أهايل النجف فقدموا ما عليهم من البدجلية طائعني خوف ًا من أن يقع يف

بلدهتم ما وقع يف كربالء فذهبوا اىل بغداد ومعهم ثالثون شخص ًا إلدخاهلم

يف اجليش النظامي كي يأمنوا جانبهم (((.

 .1العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج  :7ص .98
[ ]2يف االصل :يد جلية ،والصواب ما اثبتناه (بدلية).
 .3العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :7ص.122 -121
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نصب أوّل مطبعة حجرية يف كربالء
نصبت أول مطبعة دخلت العراق يف كربالء وذلك يف سنة (1273هـ) ،وكان

صاحبها أحد أكابر اإليرانيني ،وسميت باسم مطبعة كربالء ،وكان أكثر مطبوعاهتا
مناشري جتارية ،وكتب أدعية ورسائل دينية ،ومن ضمن مطبوعات هذه املطبعة

كتاب مقامات أيب الثناء اآللويس((( يف  134صفحة.

ويف سنة (1861م) املوافق لسنة (1289هـــ) جلب الشخص املدعو مريزا

عباس التربيزي مطبعة حجرية ثانية ونصبت يف كربالء باسم –مطبعة التربيزي–
وقد أصاب هذه املطبعة خلل سنة (1333هـ) ،ويقال التزال أنقاض هذه املطبعة

حمفوظة اىل اليوم((( أي سنة (1334هـ) ،ومن بعد هذا التاريخ جلبت عدّ ة مطابع

اىل كربالء أشهرها:

اوالً :مطبعة املظفري احلجري :أسسها املرحوم حممود املظفري سنة (1329هـ).
ثاني ًا :مطبعة الشباب :أسسها الصحايف األستاذ عباس علوان صالح الطهاميس

سنة (1354هـ).

ثالث ًا :مطبعة الثقافة :أسسها األستاذ حمسن عبد الرضا سنة (1360هـ).
رابع ًا :مطبعة الطف :أسسها املرحوم الشيخ إبراهيم الكتبي سنة (1360هـ).
 .1جمموعة الشاعر عبد الغفار األخرس ،وجملة العرب :ج 2لشهر صفر (1326هـ).
 .2لغة العرب (السنة الثانية) :ج :30ص  457لعام (1334هـ).
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خامس ًا :مطبعة أهل البيت :أسسها األستاذ جاسم حممد القلقاوي مدير صحيفة

املجتمع الكربالئية ،ويعود تاريخ تأسيس هذه املطبعة اىل سنة (1375هـ).

سادس ًا :مطبعة كربالء :أسسها السيد جواد كاظم املوسوي ،ولكن أدجمت

بمطبعة أهل البيت.

سابع ًا :مطبعة متوز :أسسها االستاذان املحامي حمسن املعامر وعدنان عبد

احلسني الدارمي سنة (1391هـ) ،ومل يوجد يف الوقت احلارض سوى مطبعة أهل

البيت ،ومطبعة متوز.

***
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النعرات العنصرية تنتاب كربالء
كان لآلراء املستوردة واملعتقدات املستحدثة املبتدعة التي ظهرت يف كربالء

خالل النصف األخري من القرن الثالث عرش اهلجري خاصة بعد مأساة واقعة
غدير دم ،ومتزيق عرى وحدة الكربالئيني ،وابعاد قادهتا العرب الذين كانوا دوم ًا

يستجيبون لصوت الضمري العريب املسلم كان هذا خمطط ًا استعامري ًا يستهدف

باإلضافة اىل األغراض الدنيئة طعن اإلسالم ،والنكاية بمدينة كربالء ،والنيل من
عروبتها التي تعترب يف تارخيها من أمهات املدن اإلسالمية العربية ،وقد أ ّدت دور ًا
طليعي ًا يف التطور احلضاري ،والتقدم الفكري يف العاملني االسالمي والعريب بفضل

وسائلها اإلعالمية اإلرشادية ،وتوعية األمة ،وحتطيم عروش الظلم ،واجلور،

واإلنحراف عن الدين حتى أصبحت من أقوى مراكز الكفاح ضد اإلستعامر يوم
ِ
املستمدّ ة نفوذها
كانت مجاهريها العربية تنقاد اىل الصفوة املختارة من قادهتا العرب

من رجال الدين املجتهدين من الرعيل األول ،الذين كانت هلم مواقف مشـرفة يف
كبح مجاح املنحرفني من أعداء اإلسالم والعروبة ،ولكن دخلوا كربالء تدرجيي ًا
بعد تدمريها من قبل العثامنيني الذين اختذوا سياسة ترتيك العرب وفسحهم
املجال حللفائهم بغية زعزعة اإليامن يف نفوس اجلامهري العربية املؤمنة حتى تطعن
بدينها وعروبتها عن طريق اجلهلة من أبنائها واهلائها بأمور جانبية لتجريدها عن

الشعور بالعزة القومية والعقيدة الدينية ،ولكي ال تنقاد ألولئك الصفوة من القادة
املفكرين الذين رصوا الصفوف ،ومل يدعوا لذوي العقائد املنحرفة أصحاب البدع
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املستحدثة عمالء االستعامر أن حيدثوا ثغرة ينفذون اليهم منها لرتويج عقائدهم
واحلصول عىل الزعامة الدينية املطلقة يف هذه املدينة املقدسة ،ولكن ويالألسف

بعد أن حدثت مذبحة نجيب باشا ،وخلت كربالء من قادهتا املصلحني جاءت
ظروف عجيبة من خالل التيارات الغريبة االستعامرية ،ومغرياهتا التي انخدع هبا
الكثريون ،فلم يبق يف ميدان مناهضة اآلراء واملعتقدات الدخيلة ،وحماربة القوة

والنفوذ املادي ،والتأثريات الرسمية لرجاالت هذه الفئة املسندة بأسنة حراب
العثامنيني ،وكانت الق ّلة القليلة ممن بقى من رجاالت كربالء مل تكن متلك الوسائل

التي يملكها بعض الوصوليني االنتهازيني الذين ساروا وراء منافعهم ،وغاياهتم
اخلاصة ،واستغلهم األجنبي ليلهيهم بأمور جانبية بغية جتريدهم عن الشعور

باملسؤولية جتاه مصالح مدينتهم املقدسة ،ومجاهريها التي طغت عليها موجة من
الفوىض والتفسخ االجتامعي،
الذهول الفكري واالرتباك ،وسادت فيهم روح
ٰ

وانتشـرت فيها اىل جانب ذلك موجات عارمة من اآلراء واملعتقدات املستحدثة
املبتدعة ،وأصبحت مرتع ًا خصب ًا مترح فيه النحل اجلديدة ،وقد بدأت هذه احلالة

بالظهور جلي ًا يف كربالء بعد أن انتقلت زعامة مدرسة األصول واالجتهاد اىل
مدينة النجف االرشف فأصبح املجال واسع ًا للعنارص الغريبة من فرس ،وهنود،
وغريهم من عمالء االستعامر ان يغزو املجتمع الكربالئي.

وأخري ًا لنستمع اىل أقوال شيخ املؤرخني اإليرانيني املعارصين هلذه الفرتة وهو

لسان امللك سپهر يف سفره القيم ناسخ التواريخ جملد القاجارية ي ّبني فيه كيف أن
الريمازية الشقاة (اإليرانيني) الذين كانوا يعبثون يف ايران وتطاردهم احلكومة
القاجارية كثري ًا ما كانوا يلجأون اىل كربالء ،وينتحلون خمتلف األزياء ،وينضوون

تارة أخرى يف زي رجال الدين ،ويتغلغلون يف األوساط الدينية واالجتامعية ،ويف
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وسط هذا املعرتك العنيف الذي يسود املجتمع الكربالئي ال يغرب عن البال الدور
الكبري الذي أداه بعض املتنفذين من مرتزقة خريات اوده املرتبطني بدائرة االستعامر

كيف استغلوا سذاجة وبساطة بعض املجتهدين املتأخرين ،وسمحوا هلم بإدخال
بعض الفرق الغالة من اهلنود من كلتا الطائفتني اإلسامعيلية ،وهم الذين قالوا بإمامة

ستة من األئمة ،واالمام األخري عندهم هو إسامعيل بن االمام جعفر الصادق
 طائفة اإلسامعيلية التي يتزعمها سلطان هبرة  -واإلسامعيلية النزارية أتباعمحدان قرمط التي يتزعمها أغا خان املحاليت بالدخول اىل احلائر احلسيني املطهر،
واالستيطان يف كربالء بعد أن كان قد أفتى املجتهدون بتكفري أمثال هؤالء الغالة،
وعدم السامح هلم بالدخول حتى اىل داخل مدينة كربالء.

ومهام يكن احلال :فقد غزت كربالء هذه العنارص الدخيلة املشبوهة وهي حتمل

يف حقائبها مجيع أنواع التضليل التي تستهوي النفوس املريضة ،وأصبح الربح
املادي يلعب دور ًا حمسوس ًا يف أوساط كربالء االجتامعية ،فانغمس القسم األعظم
منهم يف حياة الرتف وال ّلذة املشـروعة وغري املشـروعة ،ووقعت اجلامهري العربية
املحافظة عىل عقيدهتا الدينية واألعراف االجتامعية العربية بني دافعني متناقضني

دافع الربح وكسب املال ،ودافع املحافظة عىل القيم الدينية النابعة من أعامق

قلوهبم ،والقيم القومية النابعة من ضمريهم العريب .إن هذا الصـراع النفسـي الذي
طغى عىل شخصية الفرد العريب الكربالئي قد انتابه نوع من الذهول الفكري،
ووقع فريسة للموجات العارمة من النعرات العنصـرية التي انتابت مجيع األندية
الكربالئية ،وأصبح الشيوخ والرؤساء من طالب الوظائف واجلاه تتناحر وتتنافس

عىل الرئاسة والزعامة ،فأيقظت فيهم روح القيم البدوية بسبب هذه اخلصومات
الشخصية ،والصـراع القبيل املقيت الذي ظهر بينهم جمدد ًا ،ومن اخلطأ الكبري أن
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ال نلتفت اىل الدور الكبري الذي قام به حليف حممد نجيب لتحطيم كربالء حني

برز كزعيم ديني وسيايس ،والذي باءت جهوده بالفشل عندما فاتح زعيم ثوار
كربالء الذي كان حيكم كربالء آنذاك حك ًام ذاتي ًا ال مركزي ًا ،وقاوم جور العثامنيني

وتعسفهم ،ومل يقبل املساومة لإلبقاء يف احلكم فيام لو قام بقبول فكرة ذلك احلليف
العثامين ،وس ّلم املدينة املقدسة لقمة سائغة للطاغية حممد نجيب باشا ،وما ذلك إال
بسبب النفوذ الروحي الكبري الذي كان يتمتع به العالمة السيد إبراهيم صاحب
الضوابط ،وكان موقفه الرائع يف كبح مجاح الكشفية تالمذة السيد الرشتي الذي

كان يشار اليه بالبنان ،ولو مل يكن حيصل عىل هذا التأييد اجلامهريي ملا استطاع
صهره السيد عبد الوهاب آل طعمة أن يقود اجلامهري الثائرة ،وأن يلتف حول
زعامته الكثري من األرس العربية والعلوية ،وينضوي حتت لوائه العلامء أمثال:

العالمة املجاهد السيد حممد صالح الداماد ،والسيد إبراهيم الزعفراين،

والنقيب السيد حسن كنعان ،والسادة آل نصـر اهلل ،والعشائر العربية آل كشمش،

وبني سعد ،واحلمريات وغريهم من الصفوة املختارة من أبناء عشائر كربالء الربرة

الذين رفضوا بإباء وشمم رشوط الزعيم الكشفي رغم علمهم املسبق بتفوق
اخلصم عدد ًا وعدة فآلوا عىل أنفسهم كبح مجاحه ،وحماربة طيش وظلم القائد

العثامين الذي استعمل سياسة التشـريد والتجويع ،ولذا عندما دنس باشا بغداد
بأقدامه كربالء اجلرحية بادر بسلب احلكم الذايت من السيد عبد الوهاب ،وقضـى

ومهد له الطريق ليبسط نفوذه عىل الكربالئيني،
عىل خصوم حليفه السيد الرشتيّ ،
وكان قد آزره يف هذه الرئاسة بعض طالب الوظائف من الوصوليني الذين كانوا

يتشدقون باملجد املزيف ،ومل يرق هلم أن يروا مدينة احلسني تتمتع باحلكم
ِ
املستمد قوته من املجتهدين رؤساء مدرسة األصول واالجتهاد هؤالء
ا ّلالمركزي
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االعالم الذين أقاموا الدنيا وأقعدوها باحتجاجاهتم املتكررة عىل البالط العثامين

مطالبني رجوع تلك الشخصية التي ضحت بكل غال ونفيس ،وأ ّدت رسالتها

املقدسة جتاه عقيدهتا وبني قومها.

ومن الدالئل القاطعة عىل أن تلك العنارص اهلزيلة من طالب اجلاه والزعامة

التي خضعت لنفوذ الفوضويني من الغالة ،وفسحوا هلم املجال ،وساروا اليهم
صاغرين مطأطئني الــرؤوس يسرتمحوهنم التوسط هلم عند اجلهات احلكومية
العثامنية بعدم إرجاع احلكم الال مركزي ثانية اىل كربالء خوف ًا من شخصية ذلك

احلاكم السيد عبد الوهاب وبعد رفض الزعيم البكتايش–السيد حممد تقي الدده–
التعاون معهم يف هذا اخلصوص ،فأصبح الرئيس الكشفي الزعيم الديني الوحيد

واحلاكم املطلق عىل مسـرح السياسة يف كربالء ،وسمح ألتباعه فيام بعد التدخل

يف الشؤون الداخلية للبلد حتى أصبح بمرور الزمن ما من ديوان أو ندوة ادبية أو
علمية أو بيت أو صاحب حانوت أو شيخ أو رئيس قبيلة عربية كانت أو غري عربية
أو أديب أو شاعر او خطيب أو حمدث برز للوجود وملع اسمه إال وكان خاضع ًا

لنفوذ الكشفية أو سائر ًا حتت إمرهتم ،فمنهم من اعتنق عقيدهتم أوسار يف ركاهبم،
وال أكون مغالي ًا لو قلت :إن أكثر أعالم كربالء من شعراء وادباء وحمدثي هذا
العهد يف كربالء إال وهم من خرجيي منتدى الكشفية التي كانت تغرهيم وتغدق

عىل أمورهم املعاشية املال الكثري ،فكان لسان جلهم الذرب الزائر يف مديح هذه
العقيدة واملدافعني عنها يف املعضالت.

واما قصة مقتل حممد محزة السالمي– رئيس عشرية السالملة – الذي كان

يعترب من أبطال حرب املناخور وقائد مجوع املحاربني من نرص اىل نرص ،كيف
أقعدته رصوف الدهر بسبب العوز واحلرمان أن يصبح متفاني ًا هلذه الفكرة ،ويسري
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يف ركاب تالمذة السيد الرشتي؟ وكان حممد محزة السالمي وغريه من الشيوخ

ورؤساء األرس العربية اىل عهد قريب –قبل واقعة نجيب باشا سنة 1258هـ–
من ألد خصوم املنحرفني؟ ولكن قسوة املرتفني املتنفذين الغارقني يف بحر ملذاهتم

أمثال :السيد سعيد ثابت السادن أن يقتله!؟ ومل يراع جانبه وخدماته التي أسداها
نحو بلدته وأبناء قومه فرياق دمه داخل الروضة احلسينية التي هي دار األمان! فكان
االحرى من مرتيف هذا العهد أن حيموا هؤالء األبطال بعد أن أقعدهتم الشيخوخة

عن كسب العيش ،ويدفعوا عن أمثاهلم غائلة اجلوع واحلرمان ،ويقتدوا بأسالفهم
الذين نصبوا مطابخ خاصة جلموع املحاربني يف واقعتي املناخور ،وغدير دم ألمثال
حممد احلمزة وغريه.

ومن اجلدير بالذكر :أن هذه األحداث ان دلت عىل يشء فإنام تدل عىل مدى

التفكك والتسيب الذي ساد تفكري شيوخ كربالء ورؤسائها يف هذا العهد ،وهم
ال يعبأون باملصلحة العامة الهنم وقعوا حتت نفوذ العنارص الغريبة الدخيلة من

اإليرانيني الذين كانوا متغلغلني يف مجيع األوساط الكربالئية الن سادن الروضتني
احلسينية والعباسية قد صاهر عيل شاه فتح عيل شاه القاجاري الذي كان ينفث

الروح االستسالميه يف املحاربني الكربالئيني إبان واقعة نجيب باشا كام ساعد
القائد العثامين عىل احتالل كربالء بالقوة ،فكان هلذا االمري اإليراين ضلع كبري يف

تسيري دفة األمور يف كربالء ،كام كان ألتباعه من اإليرانيني اليد الطو ٰىل يف اجياد
النعرات العنصـرية ،وتفكيك عرى القومية العربية التي كانت هي الروح املسيطرة

عىل كربالء قبل هذا التاريخ ،ولربام يشاع لغرض الطعن يف كربالء .أن الصبغة

األعجمية كانت مسيطرة عىل تفكري الكربالئيني حسب ما يرتئيه الكتّاب الباحثون
رواد القومية العربية املتطرفون مل يكن إال متأتي ًا من هذا الدور الذي ترك أثر ًا
من ّ
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شديد ًا يف توجيه التوعية القومية يف نفوس مفكري هذا العرص ولعله هو السبب
املبارش الذي يبدو جلي ًا للباحثني املتتبعني يف غور األحداث التارخيية أن يذعنوا
للحقيقة ويعتربوا بأن كربالء كانت خاضعة يومئذ اىل قوتني متناحرتني مسؤلتني

عن الوسط االجتامعي واالقتصادي يف كربالء إحدامها كانت تلك اجلامعات ذات
امليول املستحدثة املبتدعة يغذهيا رقباء االستعامر املندسون يف الكسبة والسواد العام

املتدينني املتزمتني السذج ،وكانت غايتهم حتطيم الدين اإلسالمي بغرس بذور
الشقاق والنفاق يف املشاهد املقدسة التي كان نفوذ الدين متمركز ًا فيها ،وكان

معظمهم يتزيا بالزي الديني ،والقسم اآلخر كانت اجلامعات الغريبة عن كربالء
والتي مل تربطها اية رابطة برتبتها ،والتي كانت مشغولة بإثارة الفتن بني القبائل
العربية واألرس العلوية وتوسيع شقة اخلالف بينهم ليخلوا اجلو ألنفسهم فقط،

ومن الدالئل الواضحة عىل مدى تأخر تلك املجتمعات اجلاهلة التي سادت مجيع

األوساط حتى عىل رؤسائها وزعامئها.

الشجار الشخصـي الذي حصل بني السيد سعيد سلطان آل ثابت سادن
الروضة العباسية الذي كان مولع ًا بالصيد وتربية الكالب وبني أحد اخلدمة املدعو

السيد حسن بن السيد جعفر بن السيد مصطفى آل طعمة ،مما حدا بالسيد السادن

اىل أن يقوم بحملة شعواء نكراء ال يف سبيل حتطيم خصمه فحسب بل للتشهري
والتشنيع بالسيد خصمه الذي كان ،وعميدهم الذي كان متوفي ًا آنذاك ،وقد مضـى

عىل وفاته زهاء عرشة أعوام ،فقدّ م عريضة احتجاجية اىل املراجع الرسمية استهلها

بالعبارات التالية:

(منحال عشرية من السادة اخلدمة تعرف باملصالوه أعامم السيد عبد الوهاب)،

هذه العبارات التي عليها مسحة أعجمية ظاهرة ال حتتاج اىل برهان ،وتدل عىل
195

مدينة احلسني (اجلزء الرابع)

ذهنية كثريه من رؤساء وزعامء كربالء خالل هذه الفرتة الزمنية التي طغى عليها

روح العرص الذي عاش فيه السيد السادن ،وكانت ذهنية غالبية األفراد استحوذت
عليها النعرات العنرصية والرصاع القبيل ،فرمى السيد السادن بآخر ما يف كنانته
للتشنيع والقدح يف حسب ونسب خصمه وعشريته أيض ًا.
وما كنّا لنرغب أن يتم بنا البحث اىل هذه اخلامتة املحزنة ،ولكن ما حيلتي

واملوضوع شائك والبد للمحقق املتتبع من أن يسجل احلوادث مهام كان نوعها

سواء كانت صغرية ام كبرية مهمة أو غري مهمة ،فمن خالل هذه األحداث يربز
التاريخ ،ويلقي األضواء عىل الباحثني ليلموا باألحداث التارخيية ،واالحوال

االجتامعية العامة التي اجتازهتا كربالء ،ومدى ما أصاهبا من رقي أو انحطاط

خالل تارخيها القديم واحلديث ،والوجوم الذي سادها خالل الثلث األخري من

القرن الثالث عرش اهلجري ،وما كنّا نرغب يف تثبيت صورة الشكوى وقرار جلنة

التحكيم يف هذه القضية الشخصية التي هلا عالقة بموضوعنا إال بقدر ما هلا من
مرت هبا كربالء يف هذا الدور لوال
عالقة بإعطاء فكرة مبسطة لألوضاع التي ّ
ظهور بعض املتطفلني عىل مائدة التاريخ أرادوا تشويه احلقائق بأقالمهم املأجورة

من باب النكاية بعد هذه احلقبة من الزمن لقاء دراهم معدودة ،وبث سموم التفرقة
جمدد ًا إرضاء ًا هلذا وذاك ،وشوهوا احلقيقة والتاريخ يف نــرش عريضة السيد السادن،
وقرار جلنة التحكيم فقط يف قارعة الطريق منه قبل أن يأيت هبا اىل املطبعة لنشـرها يف
كتيب ضال ،واىل القارئ الكريم أصل العريضة وقرار جلنة التحكيم:

الباعث لتحرير هذه الكلامت هو اعالم حلرضة الواقف عليها منحال عشرية

من السادة اخلدمة تعرف باملصالوه أعامم السيد عبد الوهاب إهنم من عام الفتح من
حني دخول العسكر املنصور اىل قصبة كربالء ،وإنفاذ أوامر الدولة القاهرة العلية
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فيها ،وبسط العدل عىل ساكنيها اىل اآلن يف مكايد خزان احلرضتني الرشيفتني

احلسينية والعباسية عىل صاحبيهام الرضوان والتحية باذلني جهدهم يف العداوة هلام
كان السيد عبد الوهاب عىل ذلك ما دام حي ًا ،وعشريته املرموقون اىل اآلن ،وزيادة
عىل ذلك سوء سلوكهم ،وعدم اعتنائهم بخدمة احلرضتني الرشيفتني ،وصدور

بعض املنافيات لألدب منهم يف احلرضات ،وإذا هناهم اخلازن عن ذلك أم وكيله ام
زجروهم بالغوا يف اخلصومة معه ،وهذه احلالة معروفة منهم مشهورة عنهم بالغة
باالشتهار اشتهار الشمس يف رابعة النهار ،وكتبت هذه الورقة بيان ًا حلاهلم ورشح ًا
ألفعاهلم ،واألمر ملن له األمر والدعاء.
الداعي رس كشك

الداعي رس كشك

الداعي رس خدمة إمام عباس
ختم -صالح ثابت

الداعي رس خدمة إمام
حسني
ختم -حممد حسن

الداعي خادم

الداعي رس كشك

ختم  -سليامن احلسيني

ختم  -مهدي

ختم -حسني املوسوي

ختم -حسني ثابت

الداعي رس كشك

ختم -حممد رس كشك
عن مخسة وعرشين توقيع ًا.
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وهذا نص كتاب مدير أوقاف بغداد:
حسبام وقع منّا النظر عىل هذه املضبطة ت ّبني عندنا من مضموهنا :أن عشرية

املومى اليه فهو عداوة ،وكذب ،وتزويرات،
املرقوم أناس املدعون مع الكليدار
ٰ
وهبتان ،وبموجب منطوق هذه املضبطة متحققة برات كليدار املومى اليه ،فبعدما
حصل النظر عليها ألجل تصديقها رشحنا ومهرنا هبذا املحل.

التاسع من رجب 1272هـ
مدير أوقاف بغداد
ختم  -عثامن فهمي

نص قرار جلنة التحكيم
قد حضـر السيد حسن بن السيد مصطفى والسيد مرتضـى وعشريهتم املشهورة

باملصالوه يف جملس كربالء ،وحرض من خدّ ام احلرضتني الرس كشكية واختيارهم،
واتفق حضور بعض العلامء ،وحضور كاتب أوقاف بغداد صالح أفندي يف املجلس

وسألنا من هؤالء العشرية :بان دعواكم هذه عىل الكليدار من أي وجه أجابوه :بأنا
مل نطلب من الكليدارية وال لنا عداوة مع الكيلدار ،وال لنا معه غرض ،بل جمرد
االخبار عن املعلقات ،فقلنا هلم ما تدّ عون واحلال أن الكليدار السيد حممد سعيد
أفندي مل يكن حارض ًا يف هذا املجلس فاخربونا بأن الكليدار متعدي عىل معلقات

حضـرة االمام العباس ق ّيمة ،وجموهرات ،وحاجات متعددة جاءت من أماكن
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بعيدة متعددة ،وعدوا أشياء كثرية ،فقلنا هلم من هلم علم بذلك من هؤالء اخلدمة،

ومن يشهد هبا ،فسألنا من كافة من يف املجلس ،فأجابوا بأن هذا الذي يدعون به
ماله أصل أبد ًا وال سمعنا به إال يف هذا اآلن أبد ًا وقطع ًا ،فأجاب السيد حسن
ورفاقه بأن مكاتبنا ما تنقطع عن اهلند واحلكم ومعرفني عند الفرقتني نكتب عن

ذلك ونجيب التحقيق وإال يف هذه الوالية ما عندنا من يشهد بذلك ،ومن كالمهم
هذا تبني عندنا أن دعواهم هذه ملجرد العداوة القديمة ،وإهنا كذب وتزوير وهبتان،

ومع ذلك طلبنا السؤال من جناب االفضل مريزا عىل تقي أفندي الطباطبائي عن
هذه املواد ألن أكثرها تأيت عىل يده وباطالعه ،وحيث انه كان مريض ًا ال يقدر عىل

احلضور اىل املجلس فحرر بخط يده ومهره بأنه ال علم له بذلك وال أصل ملا ادعوا به
ومل يكن له اصل لكان يل به علم ألن مجيع ما يأيت عىل يدي يتحرر يف دفرت املعلقات،

ثم ان السيد حسن وعاممه قالوا يف املجلس سلموا املفاتيح بأيدينا ونحن نتعهد يف

كل سنة بأربعامئة مثقال ذهب ومخسة آالف مثقال فضة وعن نقص من ذلك يشء
نؤديه من حاللنا ولو نبيع حواشنا نجري هذا التعهد من دون نقص ،فتبني عندنا
من هذا الكالم أن املراد مسند الكليدار وثبوت العداوة ،وإن كالمهم اآلخر مغاير

للكالم األول من عدم إرادة ذلك ،والتحقق عندنا تزويرهم وعداوهتم من كالمهم
املغاير ،ومن شهادة اخلدام ،والعلامء ،واملطلعني ،وبعد هذا الكالم انتهى املجلس

بتامم .ثم يف اليوم الثاين جاء السيد حممد سعيد أفندي وطلب منا صورة املجلس
وما وقع فيه من الكالم فحررنا الصورة بعينها ومن دون زيادة وال نقصان لتكون
بيده عند احلاجة.

حتريري ًا يف السابع من رجب
سنة الثانية والسبعني ومائتني وألف
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كلتدار إمام حسني
ختم – حممد حسن
كاتب أوقاف صالح
ختم

أمني صندوق
ختم – مهدي

نقيب كربالء
ختم – حمسن احلسيني
عن قائمقام لواء كربالء
ختم -يعقوب

احلاج حبيب أعضاء
ختم

وكيل أوقاف كربالء
ختم – صالح ثابت
نائب كربالء

ختم -السيد عبد الرمحن
السيد مهدي أعضاء
ختم

نقلنا هذه الوثائق عن النسخ األصلية املحفوظة يف خزانة السيد حممد سعيد

نجل املرحوم السيد حممد عيل آل ثابت.

وجه تسمية آل طعمة علم الدين الفائزي باملصالوه :

لعل جذور هذه التسمية عميقة ،وأسباهبا مقفلة بوجه الباحثني ،فاختذها

اخلصم أداة نكاية وتشهري كلام سنحت له الظروف مع العلم أهنا ال حتمل ذلك يف

كل األحوال.

ولك َّن فريق ًا من الكتّاب بإحياء من اخلصوم أثبتوا يف نشـراهتم هذه التسمية

دون أن يعللوا وجهها ،فإن كانوا يرمون القدح يف حسب ونسب هذا البيت فلم
مل جيهروا بآرائهم ،وان كان قصدهم خالف ذلك فكان األجدر هبؤالء الكتاب أن

ال يتخذوا األغراض وسيلة لتدوين التاريخ ،ومن اخلطأ أن يميل الكاتب بموافقه
نحو امليول والرغبات وجيعلها ميزان ًا يف أحداث التاريخ وقيل قدي ًام:
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(قد قيل إن صدق ًا وإن كذب ًا فام اعتذارك من قول إذ قيال).
ولعلنا مل نأت بجديد حينام نقول حسب النفوذ والسلطة مها بيت الداء ،وكم قد
ظلم التاريخ أشخاص ًا أبرياء ،وطمر ذكرهم ،وأعال أشخاص ًا ال يستحقون احلياة،

قاتل اهلل التعصب والنوايا السيئة.

وأخري ًا هذه خواطر عن العامل الفاضل النسابة الكبري املغفور له السيد عيسى

كامل الدين النجفي – حدثني هبا يف شتاء عام 1367هـ – قال رمحه اهلل:

روى يل من هو ثقة عندي :أن جلب السلطان سليامن العثامين من املدينة املنورة
ٰ

األرستني العمرية املنحدرة من ساللة عبيد اهلل بن عمر اخلطاب ،واألرسة األعرجية
املعروفني بالعبيديني املنحدرين من ساللة عبيد اهلل األعرج بن احلسني األصغر

بن االمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب:واسكنهام مدينة املوصل ،وأنعم

عليهام السلطان العثامين اخللع واهلدايا ،وعندما فتح هنر احلسينية إليصال املاء اىل
مدينة الشهيد العطشان كربالء أوىل األرس العلوية العبيدية أرايض عىل حوض
هذا النهر ألن معظم أفراد هذه األرسة كانوا يقصدون العتبات املقدسة بقصد

الزيارة وارتشاف مناهل العلم واآلداب من معاهد كربالء – النجف ،ومنهم من
آثر البقاء يف كربالء فتوثقت عالقتهم بذرية أيب الفائز حممد ،وكان عميدهم يومئذ
السيد ضياء الدين بن حييى طعمة كامل الدين الفائزي نقيب أرشاف قصبة كربالء
وأخري ًا تم عقد اتفاقية مغارسة تلك األرايض العائدة لألرسة العبيدية مع السيد

ضياء الدين بصفة مغارس ،وذيلت هذه االتفاقية املعقودة بني الطرفني بتواقيع

وأختام عدد كبري من آل طعمة الفائزيني وآخرين من أعيان كربالء الذين اعتمدوا
عىل صحتها ،ومنذ أعوام خلت شاهدت ختم السيد ضياء الدين بن حييى طعمة
احلسيني وآخرين من السادة منهم :النّسابة الكبري مساعد بن حممد الطوغاين ،ثم
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العيسوي احلسيني احلائري يؤيدون صحة نسب السيد ربيع األعرجي احلائري

مؤرخ هذا االستشهاد يف سنة (1019هـ).

وكذلك وقفت عىل شهادة العامل النّسابة السيد طعمة علم الدين يف شجرة

أنساب السادة العبيديني الساكنني يف املوصل يؤيد صحة نسبهم وذلك يف سنة

(1014هـ).

وعندما وقعت مأساة الوهابيني الدامية عىل مدينة كربالء سنة (1216هـ)،
وفر آخرون منهم خوف ًا من
واستشهد يف هذه احلادثة املؤملة كثري من العلوينيّ ،
غارات الوهابيني املتكررة عىل كربالء لذا قل تردد األرسة العلوية العبيدية عىل

هذه املشاهد املقدسة ،فظن ذرية املغارس من آل ضياء الدين انقطاع نسل السادة
األعرجيني املالكني هلذه البساتني ،وبمرور الزمن استحصل ذرية السيد ضياء
الدين إعالم ًا بوقفية تلك البساتني ،وصدّ ق هذا االعالم من بعض رجال الدين

وأعيان كربالء ،ولكن مل يدم وقت طويل عىل ظهور هذا االعالم حتى قصد

كربالء أحد ورثة املالك ويدعى السيد قاسم األعرجي وهو من خطباء املنرب
احلسيني روزخان وعندما فاتح املغارسني آل ضياء الدين باستحقاقهم طردوه ومل

يعريوا له أي اهتامم ،فاضطر اخلطيب األعرجي أن يلتجا اىل أبناء عمهم السادة

آل طعمة علم الدين ،فاهتم بأمره أحد املتنفذين البارزين من هذه األرسة ،وكان
يدعى السيد حسني السيد حممد بن أمحد آل طعمة ،وعندما فاتح األخري أبناء عمه
املغارسني فأدى بينهم احلوار اىل عراك شديد مما أدى بالوسيط السيد حسني أن
يدمي أحد املخاصمني ،فاستغاث اجلريح بأهل بلدته من املجاورين مستصـرخ ًا
منادي ًا( :يا أهل احلسني قتلني حامي املصالوي هذوله موش من عدنه مصالوه

رشايني الطاليب يفضلون الغريب علينه) .أعتقد هذا سبب تسمية آل طعمة اليوم
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يف احلائر باملصالوه أما اخلطيب االعرجي السيد قاسم التجأ بعد ذلك بالعالمة
الشيخ عيل بن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء ،فكتب له كتاب ًا اىل شاه العجم

ليعوضه عام فقده.

ثم أشار حمدثي ا ّيل بمراجعة ما ث ّبته النّسابة السيد رضا البحراين يف مشجرة

األنساب التي نظمها للمغفور له سادن الروضة العباسية السيد مرتىض آل ضياء

الدين.

أقول :بعد عام من هذا احلديث وقفت يف كربالء عىل وثيقة مؤرخة غرة حمرم

احلرام سنة (981هـ) ومضموهنا صيغة االتفاقية –عقد املغارسة– التي جرت بني
السيد حسني بن السيد حممد األعرجي املوصيل الوكيل الشـرعي من قبل زوجته

سيدة النساء ،وبني املغارس السيد ضياء الدين حييى طعمة الفائزي ،واجلدير
بالذكر التزال عىل ضفاف هنر احلسينية بساتني عائدة ملكيتها للسادة العبيدين

أهايل املوصل ،وتسمى ببئر املفتي واقعة بني بساتني النسبة التي تبعد عن كربالء

بأقل من نصف كيلومرت.

وبعد ،فقد أطلعني املغفور له فضيلة السيد حممد حسن نجل املرحوم السيد

مرتضـى آل ضياء الدين سادن الروضة العباسية عىل املشجرة التي نظمها السيد
رضا بن عيل بن حممد الغريفي البحراين الصائغ وكتب يف أسفلها ما نصه حرفي ًا:
حرر يف يوم اخلامس من رجب سنة التاسعة والعرشين بعد الثالثامئة واأللف

من اهلجره النبوية كتبه األقل عيل الرضا املوسوي النجفي البحراين النسابة وختمه

بختمه ،ثم ذكر عمود نسب السادن السيد مرتضـى عىل النحو التايل:
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مرتضـى بن مصطفى بن حسني بن حممد بن عيل بن مصطفى بن ضياء الدين

بن حييى بن طعمة نقيب االرشاف بن علم الدين ...الخ النسب ،ثم وضع سه ًام
حتت أسم السيد طعمة مشري ًا اىل نجله الثاين السيد نعمة اهلل ،وكتب اسمه ،وهو جد
املصالوه ،وهو لقب حادث لشخص منهم كان صلف الوجه ،فاشتهرت العشرية

بذلك واألصل طعمة.

ويالحظ من هذه الكتابات رغم تولع الكاتب بالنسخ والتأليف كان أمي ًا ال

جييد قواعد الصـرف والنحو ،ويف شجرته من األغالط وسهو القلم ما فيها ملن

تدبر ،فالرجل ساحمه اهلل مل يكن بالبحاثة الثبت ،وال جيد الباحث املتتبع يف كثرة

مشجراته التي نظمها وينوف عددها عىل العرشين يف كربالء ما يؤيد استحقاق
الرجل أهلية هذا العلم لكثرة اهلفوات واالشتباهات التي شحنت فيها سيام وأنه

نسـي أو تناسى عندما أسقط من عمود نسب السادن السيد مرتـىض آل ضياء الدين

أسامء بعض أجداده ،وفسح املجال للنساخ الذين تبعوه حيملونه تبعة أغالطهم
املبنية عىل عاتقه ،وع ّلة وجه التحقيق قد وهم النسابة السيد رضا حيث ظن أن
السيد حييى طعمة احلسيني الفائزي والد السيد ضياء الدين الذي ينتسب السادة
آل ضوي اليه كان شقيق ًا للسيد نعمة اهلل بن علم الدين الذي ينتسب اليه آل طعمة

اليوم يف احلائر وذلك لألسباب التالية:

اوالً :جاء يف وثيقة االستشهاد التارخيية والتي سبق وثبتنا نصها يف ذيل مشجرة

نسب آل ايب الفائز امللحق بكتابنا مدينه احلسني السلسلة االوىل وتارخيه الرابع عرش

من حمرم احلرام (998هـ) ،وهي خاصة بموقافات السيد رشف الدين بن طعمة

كامل الدين بن أمحد ايب طراس الفائزي ،وكان نجل الواقف السيد حييى طعمة
الفائزي قد أناب عنه ولده السيد ضياء الدين حلضور املجلس الشـرعي مع سائر
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أبناء اخوته وأعاممه من السيد رشف الدين املذكور إذ كان السيد حييى طعمة املزبور
وهو جد السادة آل ضياء الدين من أبرز شخصيات أرسة آل طعمة كامل الدين
الفائزي وتقلد نقابة أرشاف كربالء منذ سنة (899هـ) حتى سنة (998هـ) ،ويعترب
من املعمرين كان يلقب (طعمة) تيمن ًا باسم جده السيد طعمة األول امللقب كامل
الدين بن امحد أيب طراس بن أيب الفائز حممد.

وهذا االستشهاد جاء مطابقا ومؤيد ًا ملا ذكره املرحوم عبد اهلل ضامن بن شدقم

املدين النسابة يف كتابه حتفة األزهار وزالل األهنار قال :طعمة كامل الدين هو ابن

أيب جعفر أمحد أبو طراس بن ايب الفائز حممد واهلل أعلم ،ويقال والده آل طعمة وهم
سادات أجالء ذو أهل ورئاسة ،ونقابة ،وعظمة ،وجالل باحلائر.

ثاني ًا :السيد ضياء الدين نقيب أرشاف قصبة كربالء كتب شهادته يف صحة

نسب السيد ربيع االعرجي احلائري سنة (1019هـــ) ،ومن املعارصين للعامل

الفاضل النسابة السيد مساعد بن حممد احلسيني الطوغاين رأيت املشجرة التي

عليها هذه الشهادة يف كربالء اليوم عند أحفاد السيد ربيع االعرجي الذي سكن
احلائر قبل التاريخ املذكور بحوايل ثالثني عام ًا (((.
 .1ذيلت هذه املشجرة بالشكل التايل:

(اشهد بان السيد املشار اليه هو السيد ربيع بن شويل بن عيسى بن معز بن نارص الدين –الذي ذكره النسابة
ابن معية احلسيني يف كتابه املسمى (تبديل االعقاب) ،وذكره ايضا ريض الدين بن قتادة احلسيني النسابة– وهو
ابن موسى بن ايب احلسني احلجوج بن رجب بن طالب زعامء بن املفضل بن حممد بن امحد بن االمري بن حممد
االشرت بن عبيد اهلل بن عيل الصالح بن عبيد اهلل االعرج بن احلسني الصغري ابن االمام زين العابدين بن عيل بن
احلسني  ،والسيد ربيع من السادة االجالء آل احلجوج ،وقد سكن يف مشهد احلسني قريب ًا من ثالثني سنة
حرره الفقري مساعد بن حممد احلسيني سنة (1019هـ).

انتهى=.
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سادن الروضة احلسينية السابق املرحوم السيد جواد بن كاظم بن نصـر اهلل اجلد

االعىل للسادة ال نصـر اهلل ،ويقرأ ختمه السيد مصطفى بن السيد حممد ضوي،
وهذا ما افادين بذكر اسم والد السيد مصطفى آل ضوي ،فلذا خي َّيل الينا بأن السيد

رضا البحراين املنظم لتلك املشجرة اراد ان يقرب عهد اجلد السيد حييى طعمة
الذي عاش يف القرن العارش اهلجري ،ونجله السيد ضياء الدين املتويف قبيل عام

(1030هـ) ،واحلفيد السيد مصطفى الذي كان حيا يف سنة (1219هـ) ،وربام كان
من معارصي تاريخ ظهور إعالم الوقفية املذكورة االمر الذي يدعو اىل االعتقاد بأن
ناظم املشجرة كان عىل علم مسبق بتاريخ ظهور إعالم الوقفية سنة (1225هـ)

(((

...الخ النسب ،ويضيف الكرماين عىل هذا القول العبارات التالية:

اوقفنا عىل هذه السلسلة الذهبية الـرشيفة اجلليل سيد هذه االرسة الكريمة يف

كربالء السيد حسن بن السيد محود حممد آل نصـر اهلل ،والبد ان االرسة أعرف
بنسبها من غريها خصوصا اذا كانت مركزة يف الشـرف عريقة يف البالد ،فمن البعيد
إغفال السلسلة لدى افرادها ولو امكن فاطالع الغري عليها بدوهنا أبعد .اذن فام

= وال يزال اعقاب هذا السيد اجلليل ربيع يف كربالء ينحرص عقبه يف حفيده السيد حسني بن السيد جواد
بن عباس بن حسني بن عثامن بن حسني بن قاسم بن هاشم بن السيد ربيع املزبور ،والعقب من السيد حسني
يف اوالده الثالثة كل من:
اوالً :السيد مهدي الذي خلف صالح.
ثاني ًا :السيد كريم الورع التقي الذي خدم يف الروضة احلسينية زهاء عرشين عام ًا ،والعقب منه حمصور يف
ولده التاجر املعروف حسني ،وله اربعة اوالد هم :عيل ،وعبيد ،وعباس ،وعدي.
ثالث ًا :السيد حمسن بن السيد حسني وله من الذكور :زهري ،وحسن ،وعدنان.

املتوىف سنة ( 1389هـ) ،ابن حسن بن عبد
 .1نص إعالم الوقفية هذه كانت بيد املتويل املرحوم السيد نارص
ٰ
اهلل بن باقر بن حسن بن مصطفى حفيد ضياء الدين (ال ضوي) ،كام حيتفظ بالنسخة االصلية اليوم سنة
( 1390هـ) السيد ابراهيم شمس الدين بن السيد حسني القزويني احلائري.
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ذكره العالمة الشيخ عبد احلسني االميني يف شهداء الفضيلة من عدّ اسامعيل بدل
يونس من أجداد املرتجم له حمل النظر(((.

اقول :عىل وجه التحقيق اثر اخللط والتشكّك ظاهر وبارز يف النص املتقدم

الذي أثبته االستاذ عباس الكرماين الذي هو اآلخر ذهب يف كتاباته وراء امليول
والرغبات دون ان يتوسع يف املدارك العلمية لعله يقف عىل احلقيقة ،وبعد عجزه
اقحام خزائن الكتب القيمة التي دونت فيها حياة اديبنا ابن عيل ابن اسامعيل
املوسوي الفائزي الذي كان يعد من ابرز الشخصيات العلمية املعروفة يف عصـره

يف احلائر احلسيني ،وهو الذي احتل اسمه مركز الصدارة يف مجيع االندية االدبية،
والسياسية ،وذاع صيته يف اآلفاق قتيل اسطنبول سنة (1168هـ) من دون عقب،
ووجه اخلطأ يف أقوال االستاذ الكرماين ومن كان وراءه يكمن يف األسباب التالية:

اوالً :مل يكن عىل وجه التحقيق نسب مدرس الطف العالمة السيد نصـر اهلل

الفائزي له اية صلة من جهة األب بعمود نسب السادة ال نصـر اهلل غري ان حتقيقاتنا
التي وقفنا عليها من خالل تدقيقنا يف الوثائق واملستمسكات القديمة كانت والدته
التي رثاها بقصيدة مطولة وهذا مطلعها:
ٍ
يــالــقــلــب اودت بـــه ال ــرح ــاء

ولـــصـــر طــــــارت بــــه الــفــقــاء

هي كريمة السيد منصور بن نارص الدين بن يونس والسيد منصور هذا هو
شقيق السيد نصـر اهلل بن نارص الدين الذي ينتسب اليه السادة ال نصـر اهلل،
واىل هذا القول ذهب ايضا مؤلف كتاب جامع االنساب الذي هو اآلخر يناقش
اقوال االستاذ عباس الكرماين قال :املشهور ان نسب السادة ال نصـر اهلل الذين
 .1االميني ،عبد احلسني ،شهداء الفضيلة :ص.215
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هم يتشـرفون بخدمة الروضة احلسينية والعباسية يف كربالء اليوم ليست صلتهم
بالعالمة السيد نصـر اهلل الفائزي من جهة االب بل هي من جهة األم كام ذكره
بعض الكتاب االخرين(((.

ثاني ًا :وقفنا عىل ختم والد العالمة السيد نصـر اهلل الفائزي – السيد حسني– يف

وثيقة بيع الدار الواقعة يف حملة آل فائز القديمة مؤرخة يف السابع عرش من شهر

ربيع االول عام ( 1129هـ) ،وهي عائدة للسادة ابناء السيد مساعد طعمة الفائزي

– الذين يعرفون اليوم يف كربالء آل عوج – وهم ينحدرون من ذرية السيد سليامن

بن موسى ال طعمة احلسيني الذي كان حيا سنة (1085هـ)  -وهو شقيق السيد
اسامعيل اجلد االعىل ملرتمجنا ايب الفتح نصـر اهلل الفائزي يقرأ عىل النحو التايل :شهد

بذلك الفقري اىل اهلل الغني حسني بن عيل بن اسامعيل املوسوي الفائزي.

ثالث ًا :ضبط نسب أيب الفتح مدرس الطف السيد نصـر اهلل تلميذه ومعارصه أبو

الرضا الشيخ أمحد خازن الروضة العباسية ابن الشيخ حسن اخلياط النجفي احليل

املتوىف يف كربالء سنة (1187هـ) يف ذيل
املشهور بالشيخ أمحد النحوي األسدي
ٰ

كتابه املخطوط املوسوم تضمني األلفية النحوية البن مالك يذكر املؤلف إجازات
استاذه املذكور فيقول ما نصه حرفي ًا :هو ابو الفتح السيد نصـر اهلل بن حسني بن
عيل بن إسامعيل املوسوي الفائزي احلائري املدرس باحلائر الشـريف الشهيد قريب ًا
يف قسطنطينية يف حدود سنة (1168هـ) ،ثم سجل يف كتابه هذا ن ّيف ًا وعرشين إجازة
من إجازات مشايخ السادة السيد نصـر اهلل الفائزي ،وتواريخ هذه اإلجازات هي

من سنة (1125هـ اىل سنة 1155هـ) ،ومعظم هذه اإلجازات ذكر أصحاهبا نسب
العالمة أيب الفتح مدرس الطف عىل الشكل التايل :نصـر اهلل بن حسني بن عيل بن

 .1الروضايت ،حممد عيل ،جامع األنساب :ص.164
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اسامعيل املوسوي الفائزي ،وهذا الفرمان املخطوط رأيته يف خزانة العامل اجلليل
املغفور له احلجة الطباطبائي السيد حممد باقر احلائري يف كربالء.

وصفوة القول :من يدري لعل األستاذ عباس الكرماين – نارش ديوان نصـر اهلل
– الذي مل يقف عىل حسب ونسب العالمة ايب الفتح مدرس الطف الفائزي وقوف ًا
كافي ًا أراد أن يبني هلذه األرسة جمد ًا أدبي ًا لتشابه األسامء عىل النهج التقليدي ،فوقع
يف فخ سلبية األغالط واهلفوات التي شحن هبا السيد رضا البحراين مشجراته التي
نظمها يف سبيل كسب العيش إذ ًا ما معنى هتجم الكرماين عىل أحد جهابذة العلم،
ورجال الفكر والعلم يف العامل اإلسالمي والعريب كالعالمة املغفور له الشيخ عبد

احلسني األميني ومؤلفه شهداء الفضيلة ،وكذلك أتبعت العالمة املغفور له السيد

حمسن العاميل يف أعيانه جملد ( ،)44وذكروا الرتمجة الصحيحة حلياة ونسب قرينهم
مدرس الطف السيد نرص اهلل الفائزي.

وهبذا املناسبة ال بدلنا من أن نسجل مالحظة عابرة اىل ما جاء يف كتاب ملحات

اجتامعية من تاريخ العراق احلديث للدكتور عىل الوردي((( الذي أهدانا نسخة من
مؤلفه مشكور ًا مل يكن الدكتور من الناحية التارخيية موفق ًا عندما ظن أن حديث
الدكتور مرتضـى نجل السيد نارص آل نصـر اهلل هو أقرب اىل الصواب ،ولعل

اقوال حمدثه ما هي إال صدى ملغالطات النسابة البحراين .كام وهم الدكتور مرتضـى

آل نرص اهلل حيث أخذ يسـرد حكايات حتتمل الصدق والكذب عن كيفية مقتل
العالمة السيد نصـر اهلل احلائري الفائزي بالسم فحديثه هذا جاء مغاير ًا مع أكثر
املؤرخني الذين ذكروا يف معامجهم كيفية استشهاد العالمة احلائري يف استانبول،

وحرقه يف قدر ماء مغيل.

 .1الوردي ،عيل ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث :ص.141
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ومن أخطاء السيد رضا البحراين البارزة هو ربط عامود نسب املرحوم السيد حممد

أمني – اجلد االعىل لألرسة العلوية املعروفني آل السيد أمني الفائزي – وقد غلب

عليهم لقب آل جلو خان بواقف بساتني أم السودان سنة (1019هـ) السيد حسني

ولدى الرجوع
بن عيسى بن موسى بن جعفر بن طعمة الثاين الفائزي احلائري،
ٰ
اىل متن وثيقة الوقفية املذكورة الحظنا أن الواقف له أربعة أوالد فقط ،ويذكر

أسامءهم ،وهم كل من :عيل ،حممد ،وعبد اهلادي ،ومهدي ،ومل يكن هلم شقيق
باسم السيد حممد أمني ،وآخر باسم عيسى كام ذكرهم النسابة السيد البحراين
فالسيد حممد أمني هو ابن عيل بن كاظم بن حسن بن علم الدين ابن طعمة الثاين

(((

وذلك استنادا اىل الوثيقة املؤرخة سنة 1043هـ اخلاصة بقسمة األرايض املوروثة

من قبل جدهم – ناظر أوقاف الباب العايل يف احلائر احلسيني السيد علم الدين.
وكانت تلك األرايض عائدة اىل كل من األخوين السيد طعمة وشقيقه السيد حسن
أوالد علم الدين املزبور – واما نجله الثاين السيد عيسى –الذي ذكره البحراين يف

مشجراته فهو حفيد السيد حسني بن عيسى الفائزي احلائري وليس نجله مبارشة
ومل يكن له ولد
يدعى– السيد فتح اهلل كام يدعي السيد رضا البحراين والصحيح كام
ٰ

دلت حتقيقاتنا حسب الوثائق املثبتة التي بيد أحفاد السيد فتح اهلل (اليوم 1390هـ)

هو ابن السيد حممد بن مهدي ابن حسني بن عيسى املوسوي الفائزي الواقف

لبساتني ام السودان سنة 1091هـ عىل أوالده الذكور دون اإلناث – وهم كانوا
يلقبون سابق ًا آل فتح اهلل واليوم يعرفون أوالده أحفاده – آل ايب املعايل وآل اخلياط
وآل قفطون ومجيعهم خدمة الروضتني أب ًا عن جد وكان توقيع جدهم يف القرن

الثاين عرش اهلجري يتضمن مجلة (السيد فتح اهلل املوسوي احلائري) يف كثري من
 .1ورد ذكرهم يف اجلزء الثالث.
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الوقفيات والوثائق القديمة خاصة يف وثائق أبناء عمهم السادة آل تاجر الذين هم

من صلب السيد حسن((( شقيق السيد حسني بن السيد عيسى الفائزي املزبور وكام

كان شأن مسطر هذه احلروف يوم أن ذكرنا يف ص  99من مدينة احلسني اجلزء
االول بالعبارات التالية :وآل فتح اهلل الذين يعرفون اليوم آل قفطون ،وهم من

سالله السيد إبراهيم املجاب حفيد االمام موسى الكاظم ،ويدعون االنتساب
اىل آل فائز ،فريجى من القارئ الكريم أن يستدرك العبارة املذكورة بعد أن دلت

حتقيقاتنا بموجب املستمسكات والوثائق والفرامني القديمة التي حيتفظ هبا أحفاد
 .1آل تاجر :ينحدرون من السيد حسن بن السيد عيل املعروف بالتاجر كان حي ًا سنة (1246هـ) ابن حسن بن
عيل بن حسن بن السيد بن السيد عيسى بن موسى بن جعفر بن السيد طعمة الثاين.
أعقب ك ً
ال من عيل ،وحسني ،والعقب من حسني يف ثالثة أوالد :جواد الدارج ،وكاظم له حممود الذي
يسكن يف بغداد ،والعقب منه يف ثالثة :ضياء ،ونوري ،وشميس ،وجلهم خرجيو املعهد العايل أما حسن
شقيق كاظم والعقب منه يف ثالثة أيض ًا :وهم حممد عيل ،وصادق الدارجان ،وصالح الذي له عقب يف ولده
الورع التقي السيد عبد الرضا ،والعقب منه يف ولدين ٍّ
كل من األستاذين خليل وحمسن.

أما العقب من السيد عيل بن حسن بن عيل التاجر املذكور يف ثالثة أوالد حممد ،وعزيز ،وحسن ،وحممد
خ َّلف ولدين مها مصطفى ،وعيل الذي أعقب حسن الذي مل يعقب ،و حممد الذي اعقب فقط ك ً
ال من عيل،
وحسني ،وأما العقب من السيد عزيز بن عيل التاجر يف ولدين كاظم ،وموسى ،وكاظم أعقب ك ً
ال من عباس،
وعزيز و اخللف من السيد عباس يف ولده ألستاذ هادي املوظف يف مرصف الرافدين اما عقب السيد عزيز
يف أربعة أوالد جواد الدارج والدكتور حممد ،عيل وحسن–مركب األسنان–والسيد كاظم الذي أعقب مخسة
اوالد ،وهم :هاشم ،وعدنان ،وعزي وصالح ،وفاضل أما عقب موسى السيد عزيز السيد عيل يف ولدين
أسامعيل الدارج وحممد الذي أعقب ثالثة أوالد وهم :األستاذ مصطفى مدير مدرسة االعدادية ،وبدري،
وشميس.
والعقب من السيد حسن السيد عيل السيد حسن التاجر يف ولدين هم :جعفر ،وحممد حسني ،وجعفر
خلف ثالثة بنني هم :عيل ،ومرتىض الدارجان وحسن الذي خلف املرحوم نوري ،أما عقب السيد حممد
الدارجني ،وكاظم الذي خ ّلف امحد ،وعبد األمري،
حسني شقيق السيد جعفر يف أربعة اوالد :عيل ،وجواد
َ
ومحد ،والسيد عباس الذي خ ّلف ولدين :األستاذ حممد عيل معاون حمافظ لإلدارة املحلية ،وأخيه السيد حممد
حسن الذي أعقب ك ً
ال من املرحوم فائق املتوىف سنة (1390هـ) يف لندن نقل رفاتة اىل كربالء وفاضل موظف
يف خزينة كربالء.
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املرحوم السيد هاشم بن السيد نارص فتح اهلل املوسوي الفائزي املعروفني اليوم

بآل قفطون((( ،وكذلك أبناء عمهم أحفاد املرحوم السيد قاسم بن السيد حممد بن
السيد حممد عيل بن السيد فتح اهلل املزبور املعروفني اليوم بآل أيب املعايل((( ،واخري ًا
 .1آل قفطون :ينحدر هذا البيت من السيد نارص بن السيد فتح اهلل املوسوي الفائزي ،والعقب من نارص
حمصور يف ولدين مها :هاشم ،ومحيد أما العقب من هاشم امللقب قفطون فقد خ ّلف ثالثة أوالد وهم:حسن،
وعيل– اللذان درجا من غري عقب – وحممد الذي خ ّلف هاشم – القارئ – وعبد احلسني الذي خ ّلف
حممد عيل ،أما هاشم كان من خطباء املنرب احلسيني حمبوب ًا فاض ً
ال تقي ًا والعقب منه يف ولدين مها :املوظف يف
مجعية التمور ،وشقيقه السيد كاظم الذي يرتقي أعواد املنابر ،ويتصف بحسن اخللق والسرية.

أما الشق الثاين من أوالد السيد نارص فمحصور يف ولده – محيد – الذي أعقب ولدين ومها مهدي وداود
أما العقب من مهدي ففي ولدين صالح الذي خلف جميد – الدارج – وحسون الذي خلف ولدين مها كاظم
– الدارج واخيه السيد عيل الذي له ولدان فخري وحسن.
 .2آل أيب املعايل :ينحدر هذا البيت من السيد نرص اهلل بن قاسم بن حممد بن حممد عيل بن السيد فتح اهلل
املوسوي اخلادم احلائري.
كان املرحوم السيد نرص اهلل الذي ال حظنا ختمه يتصدر معظم الوثائق القديمة للسنني (1272هـ)
حتى (1287هـــ) يقرأ مجلة السيد نرص اهلل السيد قاسم املوسوي اخلادم احلائري ،وكام وصفة الواصفون
كان من الوجهاء البارزين ظريف ًا جيالس العلامء واألدباء ،والعقب منه يف اوالده االربعة أكربهم السيد حممد
عيل املعروف بأيب املعايل لرسعة بداهته وأدبه ،والذي انتقل اليه فرمان اخلدمة بعد أبيه توىف سنة (1353هـ)،
وأشقاؤه كل من السيد جعفر ،والسيد ماجد ،والسيد حسني ،وقد خلف السيد حممد عيل أوالده ك ً
ال من
قاسم ،وهاشم ،ونرص اهلل ،واألستاذ حممد حسن.
املتوىف
املتوىف سنة (1336هـ) ففي ولدين مها كل من :املرحوم السيد موسى
أما العقب من السيد جعفر
ٰ
ٰ
سنة (1388هـ) كان يدير موكب خدمة الروضتني أيام عاشوراء بكل رقة وخشوع،وشقيقه الوجيه السيد
عيسى أما العقب من السيد موسى ففي أربعة ،وهم :السيد حممد جعفر ،واألستاذ السيد أمحد مدير خزينة
عقار حمافظة كربالء ،فهو شاعر أديب اجتامعي ظريف توىل حماسبة جلنة تعمريات العتبات املقدسة ،ورعى
مرصوفاهتا بكل أمانة واخالص ،واعدنا كثري ًا يف مجع الوثائق واملخطوطات القديمة اخلاصة باالرس الكربالئية
من علويني وغريهم ،وله دراية يف أنساهبم ،والعقب منه يف ولده ضياء ،ثم شقيقه األستاذ األديب املعارص
السيد حممود ،وشقيقهم الرابع السيد عدنان صاحب حمل جتاري.
والعقب من السيد عيسى بن السيد جعفر يف اوالده األستاذ مهدي احلقوقي ،وأشقاؤه هادي ،وحسني،
املتوىف سنة (1337هـ) فأعقب ثالثة بنني حممد ،ووهاب الذي أعقب =
وصالح ،وفائز أما السيد نرص اهلل
ٰ
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آل اخلياط الذين هم من أحفاد املرحوم السيد هاشم بن السيد نارص بن حممد عيل

بن السيد فتح اهلل املوسوي احلائري اآلنف الذكر حيث كانوا قدي ًام يف العهد العثامين
حيملون لقب فتح اهلل زاده((( آل اخلياط ولوحظ أخري ًا يف اخلدمة الذي نظم جلميع
اخلدم يف عام (1309هـ) ،والذي عثرنا عىل نسخه االصلية ضمن خملفات الباحث
املحقق الكبري املغفور له السيد عبد احلسني الكليدار.

فهم عىل وجه التحقيق ومن دون شك وارتياب ذرية السيد فتح اهلل بن حممد بن

مهدي بن حسني بن السيد عيسى املوسوي الفائزي احلائري.

وخالصة القول :هناك شبهات واغــاط كثرية جاءت يف املشجرات التي

نسخها السيد رضا البحراين النسابة قد يطول بنا البحث لو أردنا استقصاء مجيع
تلك اهلفوات ،وكذلك فعل بمشجرات السادة آل زحيك ،آل ثابت ،آل دراج،

=صالح الدارج ،والسيد عيل حيث أعقب أربعة أوالد ،وهم :حسني وهاشم ،وماجد ،وعباس أما السيد
املتوىف عن عمر ال يتجاوز األربعني،
املتوىف سنة (1370هـ) فقد خلف نارص
حسني نرص اهلل – حسون –
ٰ
ٰ
وخلف ك ً
ال من السيد عيل ،املوظف يف مرصف الرافدين ،واألستاذ السيد هاشم خريج كلية الزراعة.
 .1آل اخلياط :وهم أبناء عم آل أيب املعايل ،وينحدرون من ساللة السيد هاشم بن السيد نارص بن السيد حممد
عيل بن السيد فتح اهلل املذكور ،والعقب منه يف ثالثة بنني موسى ،وعيسى ،وجعفر أما السيد هاشم الذي
لقب باخلياط نسبة اىل قيامه بخياطة آيات وستائر الروضة العباسية ،والعقب منه يف ولدين مها :حممد،
وهاشم.
أما عقب السيد هاشم السيد موسى فينحرص يف ولدين مها :السيد جواد املعقب علي ًا ،وهو معاون مدير
تربية املحافظة ،وهو خريج دار املعلمني ،والسيد هاشم شقيق السيد جواد عقب السيد حممد عيل املعروف
بالوكيل ،وله سبعة أوالد ،وهم إبراهيم ،وهاشم ،وكاظم ،وإحسان ،وعدنان ،ورضوان ،ومهدي ،وجلهم
أساتذة خرجيو املعاهد العالية.
أما السيد عيسى السيد هاشم املذكور فقد خ ّلف ثالثة بنني اثنني :سعيد ،ورايض درجا ،وشقيقهم الثالث
نارص خلف عبد الرزاق الدارج ،ومحيد أعقب مهدي ،ورشيد أما شقيقهم الثالث أمحد فأعقب السيد مرتىض
أما السيد جعفر السيد هاشم فقد أعقب ثالثة أوالد كاظم ،وعبد ،وحسن الذي خلف نارص ،والعقب منه يف
ولده حسن.
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ولكن م ّن اهلل عىل هذه األرسة الكريمة ،ورسعان ما كشف أغالطها وذلك عندما
وقف املغفور له النقيب السيد حسن بن السيد حمسن آل دراج يف خملفات املرحوم

رائد كربالء يف واقعة املناخور السيد حسني بن السيد مرتضـى املشجرة التي كان
قد خطها املغفور له العامل الفاضل النسابة السيد عبد احلسني ابن مساعد الطوغاين

سنة (1225هـ) يف ذيل املشجرات التي كان قد خطها هلذه األرسة جده األعىل
حسني بن مساعد الطوغاين العيسوي يف القرن العارش اهلجري لساللة السادة
آل زحيك األمر الذي نكتفي باإلشارة اليه خشية اإلطالة وللتفصيل عن كتابات
السيد البحراين الصائغ حمل آخر.

ولنعد بالقارئ الكريم اىل حديث (املصالوه) التي اختذها خصوم هذه اآلرسة

– آل طعمة – كام تقدم ذريعة للنكاية والتشهري ،فاتسع نطاق استعامهلا بعد واقعة
غدير دم ،وخروج السيد عبد الوهاب من كربالء ،وسلب السدانة منه واعطاؤها
اىل بيت حديث العهد يف كربالء ،وكان هذا التصـرف من القائد العثامين حممد

نجيب باشا الجياد الفرقة بني صفوف الكربالئيني الذين انقسموا اىل كتلتني:

ـرى :من املوالني له ،وكثرة العرائض
أحدامها :خصوم للحكم العثامين ،واألخـ ٰ
اإلحتجاجية من كال الطرفني اللذين كانا يرتاشقان التهم كل نحو خصمه ،وعندما

آل أمر سدانة الروضة العباسية ثانية اىل السيد سعيد بن سلطان من آل ثابت ،وبني

خصمه السيد حسن بن السيد جعفر آل طعمة ،وعمه السيد مرتضـى بن السيد
مصطفى آل طعمة الذين كانوا ينتمون اىل الكتلة املعارضة ،فاستغل هذه اخلصومة

السيد سادن الروضة العباسية ،فتقدم بعريضة احتجاجية وقعها مجاعة من أنصاره
مل يتجاوز عددهم ( )32شخص ًا بخالف املضبطة الثانية التي قدمها خصومه الذين

كانوا مستائني من زهو السيد السادن ،وكانوا هم السبب يف اقالته من السدانة يف
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املرة األوىل سنة (1259هـ) بسبب هوايته للصيد ،وتربية كالب الصيد ،وربط

هذه احليوانات عىل أبواب الروضة العباسية كام تنطق بذلك بعض العرائض
االحتجاجية التي قدمت اىل حاكم كربالء املطلق يف حينه فضيلة العالمة السيد

كاظم الرشتي الذي كان له الفضل األكرب بتعيني كل من سادين الروضة احلسينية
والعباسية بعد دخول حممد نجيب فاحت ًا املدينة ،ولكن عىل أثر الضجة التي ُأثريت
حول هواية السيد السادن اضطر السيد كاظم الرشتي قبيل وفاته بشهر أن يطلب
من الوايل اقاله السيد سعيد آل ثابت من السدانة ،فأقيل يف شهر ذي القعدة سنة

(1259هـ) ،كام كان قصد نجيب باشا من إناطة سدانة الروضة العباسية اىل السيد
حسني بن السيد حسن الوهاب الذي كان صهر ًا لعميد أرسة آل طعمة آنذاك (السيد
وهاب) هو موازنة القوى بني الكتلتني املتنافستني داخل مدينة كربالء.

وعند انتهاء عهد حممد نجيب من والية العراق بعد عام (1265هـ) ،استطاع

السيد سعيد آل ثابت من االستيالء عىل سدانة الروضة العباسية بمؤازرة ومعاونة

عديله سادن الروضة احلسينية احلاج مهدي كمونة األمر الذي خي َّيل لنا أنه كان
صدر السيد سادن الروضة العباسية اجلديد موغر ًا من خصومه ،فأراد من باب
النكاية والتشهري الطعن بحسب ونسب خصومه السياسيني ،فأشهر سالحه ضد

خصمه السيد حسن السيد جعفر آل طعمة ورفاقه الذين قدموا الشكوى ضده
وأشاروا يف عريضتهم انصـراف السيد سعيد آل ثابت عن أمور السدانة ،واستيالئه

عىل (عقد اللؤلؤ)((( الذي جاءت به األمرية اهلندية اىل الروضة العباسية
كام قيل ٰ
 .1سبق وأن زارت كربالء األمرية اهلندية –تاج حمل– وحلت يف دار السيد حسن بن السيد جعفر السيد مصطفى آل
طعمة ومعها عقد اللؤلؤ قدمته هدية خاصة للروضة العباسية املقدسة فوضع العقد ملدة ثالثة أيام يف موضع جيلب
انتباه الزائرين ،ويف اليوم اخلامس الحظت األمرية أن عقدها جلب اىل سوق الصاغة فأخربت مضيفها السيد
حسن بذلك ،وملا تأكد السيد حسن املزبور من وجود العقد عند أحد الصاغة اعرتض عىل السيد سعيد آل ثابت =
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املطهرة كام يشري اليها من طرف خفي نص القرار جلنة التحكيم املتشكلة من أرسة

السيد السادن وتنفي عنه هذه التهمة.

ومــن بعد هــذه احلادثة اشتدت اخلصومات بني كال األرستــن العلويتني

وأنصارمها ،فأشهر مجاعة السيد سعيد آل ثابت سادن الروضة العباسية وعديله

سادن الروضة احلسينية سالح التشهري بأرسة آل طعمة بغية اضعاف نفوذها فحذفوا
من معامجهم كلمة آل طعمة ،واستعاضوا عنها بكلمة املصالوه خاصة يف أواخر عهد
العثامنيني يف العراق ال سيام عند أحفاد كال السادنني بعد أن اعفيا من السدانة ،وذلك
عندما ملع نجم املرحوم الشيخ فخري كمونة بعد طرده العثامنيني ،واستيالئه عىل زمام
احلكم يف كربالء ما بني عامي (1334-1333هـ) ،كنت أينام توجه طرفك يف املدينة
تسمع رنة لكلمة (املصالوه) ،وهكذا بقي األمر حتى ايام االحتالل الربيطاين البغيض
للعراق ،وعندما بعث الربيطانيون ممثلهم الشيخ كاظم الدجييل اىل كربالء والنجف
إلمخاد نار الثورة فيها ،وكان الشيخ الدجييل قد زار كربالء قبل هذا التاريخ يف سنة

(1912هـ) يوم أن كانت اخلاتونة (مس بل) تتجول يف أطراف األخيرض يف مضارب
عشرية عنزة فاستضافه الشيخ فخري كمونة كام استضافه يف املرة الثانية وأكرم وفادته،
وخرجا سوية اىل األخيضـر ،وشفاثه حتى مقام السيد أمحد بن هاشم (املعروف) بقصد
حتريض قبائل العنزة واليسار عىل قطع متوين اجليوش العثامنية املنسحبة اىل الفلوجة،
ولكن يف الظاهر كانت مهمه الدجييل وزميله التنقيب عن اآلثار ،وعند رجوعه اىل
بغداد نشـر مقالة يف جملة لغة العرب التي كان يموهلا الربيطانيون ،فتطرق يف مقاله
= السادن عن سبب نقل العقد اىل السوق ،وعندئذ وقع الشجار بني السيد السادن ،والسيد حسن املذكور مما اضطر
السيد حسن نيابة عن األمرية إخبار السلطة هبذه اإلجراءات ،ولدى إجراء املحاكمة كانت األمرية قد غادرت
العراق اىل اهلند واملحاكمة مستمرة ،وملا مل تكن األمرية يف كربالء إلثبات شهادهتا أمام جلنة التحكيم الذين كان
جلهم من أقرباء السيد السادن كام هو منوه يف قرار احلكم فأصدر القرار بصالح السيد السادن ،وهكذا بدأت
العداوات بني األرستني آنذاك.
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اىل أنساب السادة الذين ينحدرون من ذرية السيد أمحد بن هاشم املذكور صاحب
املزار املعروف ،فذكر عنهم أهنم يعرفون يف كربالء (باملصالوه) دون أن يفسـر الشيخ
الدجييل معنى قوله هذا كيف نعتوا هبذا اللقب وما املقصود من هذه التسمية.

الوبـاء
ادى الثانية سنة (1282هـ) مرض الوباء اهليضة((( فذهب
انتشـر يف آخر شهر ُج ٰ

ضحيته عدد كبري من أبناء كربالء ،ومن األعالم الذين وافتهم املنية هبذا املرض هو
الشاعر األديب احلاج حممد عيل بن الشيخ حممد املشهور بابن كمونة ،ودفن داخل

الروضة احلسينية مع اخيه مهدي الكليدار ،وقد قارب عمره الثامنني سنة .كام جاء

ذلك يف مقدمة ديوانه املطبوع الذي أرشف عىل طبعه الشيخ كاظم الطرحيي غري

أن هذا الديوان مل حيو مجيع قصائده ومنظوماته ،ويكاد جيمع الكثري ممن ذكروه يف
كتبهم ،وتصانيفهم .أن شعره كان يتسم بمسحة التقليد ،ونفاذ الذهن ،ورسعة

اخلاطر ،ودقة احلس .حكى عنه عيسى أفندي العاين عن والده راقم أفندي الذي
كان موظف ًا يف كربالء ومعارص ًا لشاعرنا ابن كمونة قال قصد كربالء يف شهر رجب
سنة (1265هـ) كهية بغداد عبد الباقي العمري ،وحل ضيف ًا عىل السادن سعيد

بن سلطان آل ثابت ،وصادف آنذاك ميالد االمام عيل ،وكان السيد السادن
قد اعتاد أن يقيم هبذه املناسبة حف ً
ال حيضـره الشعراء ،وعندما اكتمل احلفل سأل

 .1مل يقترص انتشار مرض (اهليضة) الذي يقال له الريح الصفراء ،والكولريا ،و ابو زوعة يف كربالء لوحدها
وانام امل ببغداد يف السنة نفسها ايض ًا ،ينظر :العزاوي ،عباس ،تاريخ العراق بني احتاللني :ج :7ص-152
.153
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العمري السيد السادن ،سمعت الكثري فيام خيص مولد االمام عيل فهل من

جديد ،وكان من مجلة احلارضين آنذاك الشاعر احلاج الشيخ حممد عيل كمونة
فارجتل أبيات ًا منها:
م ــوس ــى بــســيــنــا ف ــات ــى رع ــدي ــدا

هو جوهر النور الــذي قد شاحه

لــــو مل ي ــك ــن يف بــيــتــه مـــولـــودا

مل يـــفـــرض اهلل احلــجــيــج لبيته

وعند ذاك هنض مريزا حممد حسني حميد زاده وخاطب العمري فقال له :يا أبا

سليامن عندي لإلمام عيل مكرمة يف غري ذلك.

فقال :وما هي فأجابه الكرماين :هي منقبة املعراج عندما صعد االمام عيل

عىل كتف رسول اهلل  عام الفتح يف الكعبة ،وتناول األصنام وأخذ يرمي هبا،
وكانت تتكسـر كام تتكسـر القوارير ،ويف هذا املعنى أنشدت قصيدة بالفارسية
وهذا مطلعها:

مــعــراج عــى كــتــف رســـول داور

مــعــراج نــبــي ع ــرش خـــداى أكــر
انــصــاف يــده نوصاحب انصاف

فقال :ابن كمونة معرب ًا هذه الرباعية:

م ــع ــراج كــــدام از كــــدام بــاالتــر

ِ
ُ
ـرس ـ ْـل
كــتــف
وعــــيٍ
ســلــطــان ال ـ ُ

ُ
الـــعـــرش مــعــراجــ ًا غــدا
لــلــنــبــي

كـــان عــنــدَ اهلل أعــ ٰلــى وأجــــل

فـــانـــصـــفـــن يـــامـــنـــصـــفـــ ًا أهيـــا

()1

 .1املجموعة اخلطية خلطيب املنرب احلسيني احلاذق املعارص فضيلة السيد قاسم بن حسن بن هاشم بن حمزوز
بن منصور بن امحد احلسيني ،وله مجلة مؤلفات منها :كتاب األدب املقبول يف األدب املجهور ،وكان عضو ًا
بارز ًا يف املؤمتر اإلسالمي يف القاهرة سنة (1388هـ).
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