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كلمة املركز



احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه حممد وآله الطاهرين.

حفاظا عىل تراث مدينة سيد الشهداء  مركز احلضارة العربية واالسالمية،

اخذ مركز كربالء للدراسات والبحوث التابع للعتبة احلسينية املقدسة وبتوجيه
مبارش من سامحة األمني العام الشيخ عبد املهدي الكربالئي (دام عزه) عىل

عاتقه مجع ما كتب عن هذه املدينة املقدسة يف املصادر العربية واالجنبية ،وذلك
لتأسيس مكتبة ختصصية لتكون مرجع ًا للباحثني والقراء بطبقاهتم املختلفة ،هذا
باإلضافة ملا رشع به املركز من كتابة موسوعة تارخيية متكاملة تضم يف جنباهتا
تاريخ املدينة بمحاورها االجتامعية واالقتصادية والسياسة والدينية ....الخ.

وان كتاب (بغية النبالء يف تاريخ كربالء) الذي الف ُه املرحوم السيد عبد

احلسني الكليدار آل طعمة وحققه حفيده االديب اللبيب املاجد االريب
السيد عادل عبد الصالح الكليدار آل طعمة هو من نفائس وذخائر ما كتب

عن كربالء وتارخيها املجيد اذ اجاد املؤلف بتدوين وقائع واحداث عىل جانب
كبري من الدقة واملوضوعية مما جعل الكتاب مصدر مه ًام .لذا رأى املركز
رضورة إعادة طبعه ثانية بعد إجراء ا ُملراجعة وذلك لتجاوز بعض االمور التي
وردت يف الطبعة االوىل كاألخطاء الطباعية والنحوية وقام املركز بدوره بإجراء

التصحيحات املناسبة عليها فضال عن بعض النقاط التي حتتاج اىل ايضاح،

وقد اعطى املركز الرأي بصددها.

14

بغية النبالء يف تأريخ كربالء

كام ثبت املركز املالحظات املبينة يف ادناه.
اوالً -:اشار املحقق يف أكثر من موقع ضمن صفحات الكتاب اىل وجود

جزء ثاين للكتاب ،ومنذ ذلك احلني وحلد اآلن مل يتم طبعه واخراجه اىل
النور لينتفع منه الباحثني وابناء مدينة كربالء املقدسة كونه قد حيمل يف طياته

معلومات فيها من االمهية و الداللة ما يضيف اىل تاريخ كربالء املرشق اليشء
الكثري ،لذا يدعوا املركز جناب املكرم السيد عادل الكليدار آل طعمة اىل طباعة

الكتاب بعد حتقيقه خدمة ملدينة سيد الشهداء (.)
ثاني ًا -:اشار املحقق اىل وجود كتاب بعنوان (الزهر املقتطف يف اخبار

الطف) وهو مصنف كام يظهر ال نظري له يف موضوعه بحسب إدعاء املحقق.
ولكن ال نعلم حلد االن عن هذا االثر اخلالد اي يشء هل الزال خمطوطا وملاذا

مل يرى النور؟.

لذا يدعوا املركز جناب املفضال السيد عادل الكليدار آل طعمة اىل ان يشمر

عن سواعده وكام عرفناه هبمته وشهامته وغريته عىل مدينته ان يأخذ عىل عاتقه
اخراج اآلثار املخطوطة بأنامله الرشيفة ويراع املرحوم جده و املرحومني من

ارسته الكريمة املبجلة اىل النور لينفض عنها غبار املايض خاصة وان االمور
باتت مهيأة لذلك.

ويف اخلتام نسأله تعاىل ان يوفقنا خلدمة مدينة سيد الشهداء ومرقده الرشيف

وزائريه الكرام.

واهلل اهلادي لسواء السبيل

إدارة املركز

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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مقدمة املؤلف


احلمد هلل رب العاملني مالك يوم الدين ،والصالة والسالم عىل أرشف

األنبياء واملرسلني حممد وآله الغر امليامني.

وبعد فيقول العبد الفقري املعرتف بالتقصري الراجي رمحة ربه القدير :عبد

احلسني بن عيل بن جواد احلسيني املوسوي احلائري (آل طعمه) ،وفقه اهلل
ملراضيه ،وجعل مستقبل أيامه خري ًا من ماضيه :قد كنت مولع ًا من نعومة

اظفاري وصدر شبايب بعلم التأريخ ،مكبا عىل حتصيله وتتبع اثاره،حتى

سربت غوره عىل ما بلغ اليه وسعي مما تفضل اهلل سبحانه عيل من أمهات
الكتب العربية التي ألفت ،قدي ًام وحديث ًا.
وحداين الشوق ضمن ذلك ،البحث عن حوادث بلديت ومسقط رأيس،

وقد حز يف نفيس أن أرى ما ألف للبلدان من التواريخ .حتى ان القرى
والقصبات مل هيملوا شأهنا ،ورشف قدسية هذه املدينة وشهرهتا مل يدون هلا

كتاب يعرب عن مبدئها ،وعن تأرخيها احلافل باحلوادث اخلطرية .فلذا مل

يقر يل قرار حتى وفقني اهلل اىل التصدي لتدوين تأريخ هذه املدينة اخلالدة،

وسميته بـ (بغية النبالء يف تأريخ كربالء)(*).

(*) عند صدور الكتاب بطبعته األوىل نرشت جملة البالغ (الكاظمية) العددالثاين ،السنة االوىل،ربيع
االول 1386ه��ـ/مت��وز1966م) مانصه ..من تاليف السيد عبد احلسني الكليدار أل طعمه سادن
الروضة احلسينية،وحتقيق السيد عادل الكليدار ،صدر مؤخرا كتاب (بغية النبالء يف تأريخ كربالء)،
وقد اشتمل الكتاب عىل أبرز احلوادث التي مرت هبا كربالء ،وتوضيح ملعاملها اجلغرافية،وايراد تراجم
لعدد كبري من أعالم املدينة(.ا ُملراجع).

تاأريخ كربالء منذ القدم
اىل القرن الثالث ع�شر

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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ت�أريخ كربالء
منذ القدم اىل القرن الثالث ع�شر
مل تكن كربالء يف العهد القديم قبل الفتح االسالمي بلدة تستحق الذكر،

ومل يرد ذكرها يف التاريخ اال نادرا ،وأكثر ذلك يف عرض الكالم عام كان يقع
يف احلرية وقرية الطف من الوقائع ـ بل كانت هي قرية بسيطة عليها مزارع

وضياع لدهاقني الفرس ،وكان سكاهنا أهل حراثة وزراعة.

كربالء باملد :ذكر ياقوت يف املعجم ( )1حول اشتقاقه من كربله رخاوة يف

القدمني ،جاء يميش مكربال ،وعلله لرخاوة أرضها وتربتها ونقاء حنطتها
واستشهد:

حيملن محــراء رســـوبا بالنقــل           قد غربلت وكربلت من القصل
قال :والكربل ( )2اسم نبت احلامض واستشهد بوصف أبو وجزه لعهون

اهلودج:

وثامر كــــربل وعميـم دفـــــىل           عليها والنـدى ســــبط يمــــــور

 11معجم البلدان لياقوت احلموي ج  :7ص .229

   22جاء يف تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ج  8ص  .97عدة وجوه يف اشتقاق لفظة
كربالء منها يقول من كربل بالفتح قيل هو نبات له نور أمحر مرشق اذ يقول أبو حنيفة يف ذلك:
كان جني الدفيل خيشى خدورها           ونوار ضاح من خزامى وكربل

18

بغية النبالء يف تأريخ كربالء

من املمكن أن تكون قيمة ملا علل ،ان مل تكن أصل اللفظة أعجمية (.)1
وأورد عند ذكر الكوفة ( )2عن السبب الذي بعث عىل اختاذ موقعه معسكر ًا،

قال :عىل أثر الفشل الذي مني به القائد االعىل سعد بن أيب وقاص واملوفقية
التي حازها خالد بن عرفطة يف فتح ساباط أوال ،ثم استتبعه فتح البقية
املدائن عاصمة الدولة الساسانية ،وتكلل فوز املسلمني بأكاليل النرص ،وتم

هلم الغلبة ،أرغم يزدجرد امللك باالنسحاب والتقهقر مقهورا اىل اصطخر،

فارس ،عطفوا عندها باختاذ قاعدة تكون معسكرا هلم عىل ختوم اجلزيرة،
فاختاروا كربالء ولتمنع ساكنيه من التسليم واخلضوع الرادهتم قصدهم

خالد بن عرطفة وفتح كربالء عنوة وسبى أهلها ،وقسم سعد أرباضها بني

أصحابه ،ونزل كل قوم يف الناحية التي خرج سهمه هبا ،فأحيوها.

فالطالق لفظ كربال عىل مدده عامرة عند الفتح ،البد من أن يكون

جاهيل االصل وبزعم جموس دور الفهلوية ومعتقدهم كان بيت نار ،عىل

ما ذكره مؤلف (دبستان املذاهب) ( ،)3يطلقون لفظة بـ (كار باال) ومعناه:

الفعل العلوي ،فعرب بكربالء.

ومن املحتمل ان املسلمني خففوا لفظ كربال من كور بابل كام خففوا

لفظ بورسيبا بلفظ برس ،وهو لغة نبطي بابيل ،عىل ان كربال ومطلق القطع
املتالصقة ببعضها هي ضواحي القسم الغريب من مدينة بابل.

 11راجع أيض ًا حول اشتقاق لفظة كربالء :لسان العرب البن منظور ج  11ص  587ط بريوت
والصحاح للجوهري ج  5ص  .1810وجمالس املؤمنني للقايض نور اهلل الشوشرتي ص .25
والبستان للشيخ عبد اهلل البستاين ج  .2ص .267

 22معجم البلدان ج  7ص  ،296طبعة مرجليوث.

   33راجع حول مؤلف هذا الكتاب ـ الذريعة اىل تصانيف الشيعة للعالمة الشيخ أغا بزرك الطهراين.

مركز كربالء للدراسات والبحوث
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يف مبدأ الفتح يف عهد خالفة أبوبكر ،عندما هادن أهل احلرية ـ دهاقني

الفرات االوسط ـ خالد بن الوليد ،شكا عبد اهلل بن وثيمة النرصي ذباب

كربالء ،وقال رجل من أشجع:

.ل��ق��د حبست يف ك��رب�لا  مطيتي

.اذا رحلت من منزل رجعت له
.وي��م��ن��ع��ه��ا م��ن م���اء ك��ل رشيعة

.ويف العني حتى ع��اد غث ًا سمينها
.ل��ع��م��ري وأهي����ا ان��ن��ي ألهينها
رف��اق من الذبان زرق عيوهنا

()1

وتناقلت األلسن أنباه الشكوى والشعر وأحيط بعلم اخلليفة عمر بن

1

اخلطاب يف حينه فعند وصول كتاب سعد خيربه بام قام به ،مل يرتضه للمسلمني
معسكر ًا .وأمر سعد بتحويلهم ونقلهم منها ،فحوهلم سعد من كربالء اىل

سوق حكمه ( ،)2ويقال اىل كويفة ابن عمر دون الكوفة (.)3

فأغفل ذكر كربالء بعدها  اىل أن ويل أمري املؤمنني عيل سالم اهلل عليه اخلالفة

فوردها عند مسريه حلرب معاوية يف سهل صفني ،فوقف عندما بلغ هذه
االرض ( )4فأخرب عام سيكون لولده احلسني  من احلوادث والشئون فيها.

 11تأريخ الطربي ج  .4ص ،192 :ومعجم البلدان ج  7ص  229ط مرص

 22سوق حكمه :بالتحريك موضع بنواحي الكوفة .نسب اىل حكمه بن حذيفة بن بدر .وكان قد
نزل عنده (معجم البلدان ج  .5ص .)176
 33معجم البلدان ج  7ص .396

 44وقد ورد ان سلامن الفاريس الصحايب اجلليل قد مر هبا عند جميئه من املدينة اذ حيدثنا الكيش يف رجاله  
(ص  )24يف سنده عن ابن نجيه الفزاري .قال :ملا أتانا سلامن الفاريس قادما فتلقيته ممن تلقاه فسار
حتى انتهى اىل كربالء فقال :ما يسمون هذه ؟ قالوا :كربال .فقال :هذه مصارع اخواين ،هذا موضع
رحاهلم ،وهذا مناخ ركاهبم وهذا مهراق دمائهم .قتل هبا خري االولني ،ويقتل هبا خري اآلخرين ،ثم
سار حتى انتهى اىل حروراء .فقال ما تسمون هذه األرض ؟ قالوا :حرورا ،فقال :خرج هبا رش االولني
وخيرج هبا رش اآلخرين .ثم سار حتى انتهى اىل بانقيا وهبا جرس الكوفة االول ،فقال :ما تسمون هذه
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واملستفاد من ذلك مل يكن حمل موقفه الذي وقف فيه واخرب عن ذلك

سوى صحراء خالية ال أثر هبا خال بعض نخيالت ( .)1عىل إن هذا ال يكون
دلي ً
ال قاطعا عىل عدم وجود عمران وأبنية فيها .اذ من اجلائز أن تكون الوقفة
الرشيفة عىل بعض نواحيها ال نفس موقعها أو أنه من اجلائز أن أخذت اىل

اخلراب والدثار بعد ترك سعد بن أيب وقاص هلا ،وحتوله عنها اىل موضع
الكوفة ،بعد أن سبا أهلها ،فلم يسكنها أحد بعد ذلك اللهم اال بعض

الصعاليك .وأخذت اىل التقهقر يوما بعد يوم حتى أن قضت آخر أدوارها
يف زمن وجيز.

هذا ورغام عىل مر كرور الليايل واالي��ام عن بعد ذلك الزمن الشاسع

وامهال املؤرخني واجلغرافيني عن تعريف موقعها .حفظ لنا يد التواتر حملها
وأقام براهينه وجود األطالل واهلضبات احلاكية لنا عن قديم آثارها.

يوجد اليوم عىل ما بلغني عىل بعد بعض أميال يف القسم الشاميل الغريب من

مدينة كربالء باجتاه رضيح احلر بن يزيد الرياحي يف أرض القرطه والكاملية.

أكم وأطالل قيل اهنا كربالء األصلية .وقبل سني احلرب العاملية االوىل كان
بعض أفراد من مطره يستخرجون من نفس األطالل طابوق فريش ضخم

؟ .قالوا :بانقيا .ثم سار حتى انتهى اىل كوفة .قال :هذه الكوفة ! قالوا :نعم ،قال قبة االسالم » انتهى
أقول :هذا الرتتيب الذي ذكر لسلامن عند قدومه العراق ،ال يصح اال للوارد اىل العراق من الشام ال
من احلجاز ،اذ بانقيا عىل ما ذكر أرباب كتب الفتوح تقع عىل سيف البادية عىل خط احلرية قريبة من
أرض النجف ،ثم يتلو بانقيا الكوفة ثم كربالء ثم حرورا .هذا وسلامن مل يقدم العراق اال من احلجاز.
واختلفوا يف سبب قدومه ،اذ ذكر البعض انه حرض غازيا فتوح ايران .بينام يذكر العالمة النوري يف
(نفس الرمحن يف فضائل سلامن .طبع حجر) :توجه سلامن من املدينة اىل املدائن واليا عليها يف خالفة
ابن اخلطاب بعد ما عزل حذيفة عنها.
 11ترمجة فتوح ابن أعثم الكويف ص .16
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سلطاين حيملونه عىل محريهم اىل كربالء لبيعه عىل األهلني كوسيلة للعيش
واالرتزاق (وأذكر يف هذا اخلصوص ان السيد كاظم العطار كان مشغوال

ببناء داره الواقعة يف حارة باب الطاق مقابل امام بارة األمرية تاج دارهبو
اهلندية .يبتاع منهم لبنائه) (.)1

ويفاجلنوبالرشقيمنالبلدةاملرشقةقطعةأرضيطلقعليهااليوملفظة(كربله)

هباء .ويزعم من ال علم له بذلك اهنا القرية التي كانت عليها املزارع حني
ورود أيب عبد اهلل ( )اليها .ومنها اشتق االسم هلذه البلدة .وقد بنا هبا
النواب نارص عيل خان الالهوري بناء جليال .وبذل األموال اجلزيلة العامر

هذه القطعة من األرض بعد أن ابتاعها من احلكومة العثامنية .وملا كانت
تتصل هبور السليامنية فقد تكرر اطالق املاء عليها .وذهبت بمحاسنها ومل
يبق هبا اال القليل من ذلك .وببنائه اليوم يسكن أحفاده ،وجترى هلم االرزاق

الكافية وهم عىل كامل السعة.

فلم يعد حيدثنا التأريخ عن كربالء بعد تلك الوقفة (أي وقفة أمري
 11وقد جاء يف نسخة أخرى من هذا الكتاب عن موضع كربالء القديمة ،ما نصه:
فموقع (كربالء) اليوم عىل ضوء التحقيق الذي قمت به ،واقع عىل بعد بضع أميال يف الشامل الغريب
من بلدة كربالء ـ احلالية ـ مما ييل أرض القرطة ،وهو مكان مرتفع يسمى باصطالح اليوم :الظهرية أو
العرقوب .ويبعد موقعها عن قرب احلر بن يزيد الرياحي حوايل سبعة آالف مرت( .وتعود ملكيتها اليوم
آلل بحر العلوم القاطنني يف هذه البلدة املرشفة) ومنهم السيد جواد أفندي الذي تويف قبل أيام.
وقد جاء يف (نفس الرمحن يف فضائل سلامن .للعالمة املريزا حسني الطربيس) عن موضع كربالء ما
نصه :واما كربال فاملعروف عند أهل تلك النواحي اهنا قطعة من االرض الواقعة يف جنب هنر جيري
من قبيل سور البلدة ،يمر باملزار املعروف بابن محزه .منها بساتني ومنها مزارع والبلدة واقعة بينها)
اقول :يا هلل ما لشيخنا اجلليل قدس رسه أن خيوض ما يقرص عنه علمه .وكيف يعتمد عىل من ال علم
هلم ويعول عليهم بالتحقيق .فأين النهر الذي جيتاز قبيل سور البلدة .واذا قصد هنر اهلندية فأين بعده
عن السور وأين قرب ابن محزه عنه .وما قرب ابن محزه اال عىل رشق السور بمسافة .وان قصد هنرها مل
ينطبق مع احلقيقة .نعم عىل موضع قلعة نارص عيل خان الالهوري يطلق لفظ كربله ال كربالء.
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املؤمنني )اال بعد مرور ربع قرن من الزمان ولكن هذه املرة
بحديث ذي شجون عن أعظم مأساة يف تأريخ البرشية .أال وهي احلادثة

الشهرية بواقعة الطف أو يوم عاشوراء يف يوم اجلمعة العارش من حمرم احلرام

لسنة  61هجرية التي استشهد فيها سبط الرسول وحبيب البتول االمام

احلسني بن عيل سالم اهلل عليهام ومجع من أصحابه رضوان اهلل عليهم (.)1

هذا ومل تكن كربالء عامرة يوم ورود احلسني  هلا يوم اخلميس الثاين

من املحرم سنة  61هـ وهو عىل ظهر جواده عىل شفري ذلك الوادي اال بعض

قرى حتف أطرافها كشفيه والغارضيات ونينوى وماريه ( )2والعقر التي بقيت
آخر أثر للبابليني ال يزال قائ ًام .هذا واذا أراد اهلل شيئ ًا هيأ أسبابه ،اذ قد قدر
أحياء اسم كربال وبقاء التلفظ بلفظتها .مل يرتض احلسني ( )من أسامء
القرى التي أخربوه هبا سوى اسم كربال .اذ عندما طرقت لفظتها مسامعه

الرشيفة ..ارتضاها من غري تأن وال توان بحيث كأنه تفوه بلفظتها مع خمربه
عن تلك األسامء .فلم يكد أن قال :هي هي هي واهلل حمط رحالنا ومناخ

ركابنا ومسفك دمائنا ،ثم أمر بأثقاله فحطت وبرسادفه فأقيمت .ثم كان
من أمره ما كان ليوم التاسع من نزوله سالم اهلل عليه .كربال ....فأخذت

لفظتها بعد وقوع هذا احلادث األليم مما جرى عىل بسيط أديمها من رضوب
الفضاعة وغلواء صنوف الشناعة من تفنن أهل الكوفة يف االتيان بأنواع

الطرق الرببرية ،حتى أظهروها الغاية وبلغوا مراتب النهاية يف ذلك .بحيث
 11وتأيت تفصيل هذه الواقعة املروعة يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.

 22راجع بشأن هذه القرية والقرى االخرى التي كانت حتيط كربالء يوم ورود ايب عبد اهلل  هلا يف
(الزهر املقتطف يف أخبار أرض الطف) للعالمة املؤلف .وهو مصنف نفيس ال نظري له يف موضوعه.
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مل يعهدنا التأريخ بمثله منذ أقدم األعرص الغابرة ،وان قلنا من حني أن عرف

النوع االنساين ،جلاز ذلك .بام فاضت تلك األرض القاحلة من دماء األبرياء
الذين ثبتوا يف ذلك اليوم يف مستنقع املوت .ذب ًا وراء نفوسهم الطاهرة.
واباء عن مديد الذل لكريم انوفهم احلمية ،حتى أعجبوا املأل األعىل لعظيم
صربهم فضال عن أهل الربية.

ومن ذلك احلني ذاع صيت هذه املدينة يف اآلفاق وانترش يف االقطار.

وقد جاء ذكرها يف أشعار العرب ودواوينهم ،ففي أول بيت شهر وردت

لفظتها:

12

.أب�����ك�����ي ق����ت����ي ً
��ل�ا ب���ك���رب�ل�ا
ثم البيت:

غ��������ادروه ب���ك���رب�ل�ا رصي���ع��� ًا

ثم تالها قول السهمي (:)2

.م��ررت عىل قرب احلسني بكربال
وقوله:
س�لام ع�لى  أه��ل القبور بكربال
وقول كشاجم:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ال سقى اهلل جانبي ك��رب�لا 
.

()1

ففاض عليه من دموعي غزيرها
وق���ل هل��ا م��ن��ي س�ل�ام ي��زوره��ا

 11يف معجم البلدان ،الشطر الثاين :ال سقى الغيث بعده كربال والبيت لزوجة احلسني  عاتكة بنت
عمرو بن نفيل يف رثائها للحسني.
 22امايل الشيخ الطويس ص .148

24
وأظ����ل����م يف ك���رب�ل�ا  ي��وم��ه��م
وقول السويس:

ك���م دم�����وع مم���زوج���ة ب��دم��اء
وقول منصور النمري (:)2

ب��ي��ث��رب ك���رب�ل�اء هل���م دي���ار

بغية النبالء يف تأريخ كربالء

ث����م جت��ل�ى وه�����م ذب���ائ���ح���ه

()1

سكبتها ال��ع��ي��ون يف ك��رب�لاء
نيام االه��ل دارس���ة ال��ط��ل��ول

()3

وقول الزاهي:
وأض��ح��ى ب��ك��م ك��رب�لا  مغربا

ك���زه���ر ال��ن��ج��وم اذا غ���ورت

123اىل ما هنالك من ذكر لفظتها ،وان أردن��ا استيعاب ذلك مل تسعنا

املجلدات لكثرته اذ مل خيل بيت شعر رثي به احلسني  من ذلك.

هذا وموضع تلك الواقعة ،صار مقصد الراغبني وبغية الطالبيني ،بعد

قيام األسديني أهل الغارضيات بدفن اجلثث الطاهرة ،واألجساد املرضجة
بالدماء التي أريقت بسيف البغي والعدوان .اال ان أشالءهم تقرب كلها يف

صعيد واحد .اذ مل ترض بنوا متيم ترك شلو صاحبهم احلر بن يزيد عند تلك

االشالء ،أخذوه اىل موضع قربه املعلوم ،وشلو العباس بن عيل  ترك
عىل املسناة عىل شاطئ العلقمي لتعرس احلاقه بجثة أخيه ،اذ كانت أربا أربا.
اال ان احلائر حميط بأشالء بقيتهم .وليس اليوم علام يركن اليه للوقوف عىل
حفرهم ،سوى احلسني  وولده املقتول بني الشهداء كأهنم اقربوا فيه.

 11مناقب ابن شهر آشوب ج  4ص  117ط .طهران.

 22زهر اآلداب يف هامش العقد الفريد للحرصي ج  2ص .272
 33يف بحار األنوار للمجليس (ج  45ص  :)289برتبة كربالء.

مركز كربالء للدراسات والبحوث

25

وعلم يشري اىل رضيح حبيب بن مظاهر األسدي.
فكان أول من زار احلائر بعدما حازت تربتها تلك السعادة األبدية ،عبيد اهلل

بن احلر اجلعفي( )1لقرب موضعه منها ـ اذ كان عىل الفرات ـ وقف عىل القرب
الرشيف واستعرب باكي ًا متأوها كمدا عىل ما فاته من القيام بالسعادة وفوزه
بمراتب الشهادة بني يدي سيد السادة .منشدا أبياته الشهرية التي يقول فيها
(:)2

فوانـــدمي أن ال أكـون نرصتــــــــه!     أال كل نفـــس ال تسـدً د نــادمـــــه !
وإين ألين مل أكــــن مــن محـاتـــــــــه     ،لذو حـسـرة ما إن تفـارق ،الزمـــه!
ســقـى اهلل أرواح الـذيــــن تـــآزروا     عىل نرصه سقي ًا ،من الغيث ،دائمه!
وقـفــت عىل أجــدائــهـم وحمــاهلــم      فكاد احلشى ينقض والعني سـامجـه
لعمري لقد كانوا مصاليت يف الوغى     رساعـ ًا اىل اهلـــجا محــاة ضبـارمــــه
تأســــوا عىل نرص ابــن بنـت نبــيــهم      بأسـيـــافهم آسـاد غــيل رضاغمـــه
فإن يقتلوا فكــــل نفــــــس زكــــيــة      ،عىل األرض قد أضحت لذلك وامجه
 11وقد وردها املختار ابن أيب عبيدة بعد رجوعه من احلج .وسلم عىل القرب ،وقبل موضعه ،وأخذ
بالبكاء وقال :يا سيدي قسام بجدك وأبيك وأمك الزهراء وبحق شيعتك وأهل بيتك ،قس ًام هبؤالء مجيع ًا
أن ال أذوق طعام ًا طيب ًا أبد ًا ،حتى انتقم من قتلتك  .عن جمالس املؤمنني ص .172

 22يف هامش خزانة االدب للبغدادي (الطبعة السلفية) ج  2ص  138تعقيب عىل هذه االبيات هذا
نصه( :غري ان االدبيات امليمية ليست له البته وانام هي للحر بن يزيد الرياحي ،كام هو عند أيب خمنف .فال
أدري هل هذا الوهم من أيب سعيد أو من نساخ كتابه ،أو من البغدادي .)...وهذا زعم باطل مغرض،
اذ ان االبيات نفسها ترد عىل ذلك( .عادل)

26
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ومــا أن رأى الــراؤن أصرب مـــنهـــم      لدى املـوت سادات وزهر ًا قامقـتمه
واللوم ابن زياد وعتبه اياه لعدم رؤيته لذلك املشـهد الفضيع ،فقال يعنيه:

أتقتـــلهـم ظـلــ ًام وترجـــوا ودادنا ؟     فـــدع خـــطة ليسـت لنا بمـالئـم َة !

لعـمـري لقد راغمتمـونا بــقــتـــلهم     فكم ناقــم مــنا عليـــكم ونـــاقم َة ؟
أهــم مرار ًا أن أســــري بـــجحــــــفل    اىل فــئـة زاعـت عـن احلــق ،ظــاملـ َة
َ ()1
فكـفـــــــوا واال زرتــكـــم يف كتائب     أشد عليكم ،من زحوف الدياملة

وعند حتقق خرب شهادته يف األقطار قصدته العقم من النساء ،مائة ألف

امرأة ،ملا عند العرب من العوائد يف املرأة التي ال تلد ،أن حترض قرب رجل

كريم (.)2

وقيل التي ال يعيش هلا ان أتت الرشيف املقتول غدرا ،ووطئت حوله

عاش هلا ( .)3وقد عنى الكميت بن زيد األسدي ذلك يف اهلاشميات ،حيث

قال:

وتطيـــــل املــــرزآت املـقاليــــت          اليــــه القـــعود بعد القــــــيام
 11رشح خزانة االدب للبغدادي .ج  :1ص  .299وج  2ص  139من ط :السلفيه.

 22بحار األنوار للموىل ذو الفيض القديس الشيخ حممد باقر املجليس .ج  :22ص .124
 33بلوغ االرب يف معرفة أخبار العرب ملحمود شكري اآللويس يف  :2ص .351

 44قال ابن السكيت ان العرب كانت تقول:
ان املرأة املقالة ـ وهي التي ال يعيش هلا ولد ًا ـ اذا وطئت أرض القتيل الرشيف عاش ولدها.
قال برش بن حازم:
تظـــــل مقالـــيت النســـاء يطــأنه         يقــــلن أال يـــلـــقى عىل املــرء مـئـــزر
وقال أبو عبيده:
تتخطاه املقالة سبع مرات ،فذلك وطؤها له.

()4
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وهناك ورد وفد ابن عبد اهلل األنصاري جابر يف مجاعة من اهلاشميني ،يوم
العرشين من صفر سنة الشهادة .وقد عد البعض ذلك رضب ًا من املستحيل
ان كان واردا من احلجاز ملا يستغرق من الوقت لوصول اخلرب اىل املدينة ثم
جميئهم اىل كربالء .وال يمكن تعليل ذلك اال بوجود جابر يف حمل قريب من

كربالء عند بلوغه اخلرب فأمكنه الوصول يف ذلك اليوم ـ أو انه قد وفد يف السنة
التي تلت سنة الشهادة .هذا وعندما بلغ جابر الغارضية ،اغتسل يف رشيعتها

وتقمص بأطهر ثيابه ،وتطيب بسعد كان مع صاحبه عطاء .ثم سعى نحو
القرب الرشيف ،حايف القدمني وعليه امارات احلزن والكآبة ،حتى وقف عىل
الرمس الكريم ،انكب ووقع مغشي ًا عليه ...وعند اقامته من غشوته ،سمعه

عطاء يقول :السالم عليكم يا آل اهلل (.)1

ثم ذكروا مالقاته للسجاد عيل بن احلسني  ـ يف ذلك اليوم ـ مع أهل
بيته راجع ًا من الشام ،وهو حامل للرأس الرشيف وسائر الرؤوس الحلاقها
اجلثث الطاهرة ـ أو الرأس الرشيف فقط ـ بعد اطالق سبيلهم من قيد األرس.
ان التصدي لتوثيق صحة هذا اخلرب وتأكيده ،هلو من االستحالة بمكان .اذ
وقال ابن االعرايب:
ويطاؤن حوله ،وقيل انام كانوا يفعلون ذلك بالرشيف يقتل غدرا أو قود ًا.
وقال آخر:
تركـــنــا الشـــعثـمني برمل خبت          تــزورمها مقـــــــــاليــــت النـــــســـــاء
وقال آخر:
بنفـيس الذي متيش املقاليت حوله          يطــــاف له كشـــــــحا هظــيام مهشـــام
وقول آخر:
تباشـــرت املـــقاليت حني قالوا          :ثوى عمـــــــــر بـــــــــن مرة باحلـــفري
(رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ج  :4ص .)439
 11بحار االنوار ج  21ص .203
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كيف تسنى للسجاد بطي االرض هبذا الزمن القصري ،مع ما هم عليه من
املصائب واحلزن عىل استشهاد احلسني ـ حيث قادوهم من ساحة كربالء

اىل الكوفة وبقائهم هبا مدة استئذان ابن مرجانة طاغيته (يزيد) يف محلهم اليه.

وتسيريهم بعد صدور ارادة يزيد وقد ساروا هبم عىل طريق الفرات ،واجتازو
هبم حلب حتى دخلوا هبم الشام يف اليوم السادس عرش من ربيع االول عىل

ما نص عليه عامد الدين احلسن بن عيل الطربيس يف كتابه املوسوم بـ :الكامل
البهائي ( 61صنيع الدولة) .مع انه مل نقف عىل مدة اقامتهم بالشام .اال وقد

ورد اهنم أقاموا شهرا يف موضع ال يكفهم من حر وال برد (بحار ج  ،21ص
 )203فنرى من ذلك انه من الصعوبة بمكان قدوم السجاد وأهل بيته من
الشام يف نفس السنة التي استشهد فيها احلسني ويف نفس ذلك اليوم .وال

يمكن تعليل ذلك ،سوى ما ذكرناه من تعليل ملجيء جابر لكربالء وهي
ورودهم هلا يف السنة التي تلت احلادية والستني .ومل يتعرض املفيد قدس اهلل

روحه اىل ذكر ورودهم كربالء بعد اطالق سبيلهم اال ان السيد ابن طاوس

قال « :أمر يزيد برد األرسى وسبايا احلسني  اىل أوطاهنم بمدينة الرسول،
وأما الرأس الرشيف ،روى انه اعيد فدفن بكربال( )1مع جسده الرشيف ».

ومن الغريب ان ابن طاوس قد ذكر العبارة السالفة بعد أن ذكر متنع يزيد

عندما أراد السجاد رؤية وجه أبيه ،فضال عن اعطائه اياه .واعتذر بعد أن
أورد لفظ احلاق الرأس الرشيف باجلسد الطاهر هبذه العبارة « وكان عمل

الطائفة عىل هذا املعنى املشار اليه .ورويت آثار كثرية خمتلفة غري ما ذكرناه،

تركنا وصفها كل ال ينفسخ ما رشطناه » .ثم أوصل كالمه هبذه اجلملة« :
 11سيأيت تفصيل ما قيل يف حمل الرأس الرشيف ،وفصل القول به ،يف اجلزء الثاين من هذا الكتاب.
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وملا رجعت نساء احلسني  وعياله من الشام وبلغوا العراق قالوا هلل ليل
مر بنا عىل طريق كربالء .فوصلوا اىل موضع املرصع فوجدوا جابر بن عبد

اهلل األنصاري ومجاعة من بني هاشم ورجاال من آل رسول اهلل قد وردوا
لزيارة قرب احلسني  .فوافوا يف وقت واحد وتالقوا بالبكاء واحلزن واللطم
وأقاموا املآتم املقرحة لألكباد واجتمع اليهم نساء ذلك السواد فأقاموا عىل
ذلك أياما » (.)1

ومع هذا مل تكن كربالء يف القرن االول اهلجري عامرة ،مع ما كان يف

أنفس اهلاشميني وشيعتهم من شوق وهلفة يف جماورة قرب سيد الشهداء مل
يتمكنوا من اختاذ الدور واقامة العمران خوفا من سلطان بني أمية.

وقد أخذت بالتقدم يف أوائل الدولة العباسية ،ورجعت القهقرى يف أيام

الرشيد ( .)2وقد ازداد خراهبا يف أيام املتوكل ألنه هدم قرب احلسني  فرحل

عنها سكاهنا.

ثم أخذ الشيعة يف أيام املنترص يتوافدون اىل كربالء ويعمروهنا( .وكان

أول علوي سكنها ،وهو تاج الدين ابراهيم املجاب حفيد االمام موسى بن
جعفر  ،وقد وردها يف حدود سنة  247هجرية) .واختذت الدور عند
رمسه ،وقامت القصور واألسواق حوله ومل يمض قرن أو بعض قرن ،اال

وحول قربه الرشيف مدينة صغرية هبا آالف النفوس.

وقد زارها السلطان عضد الدولة بن بويه ( )3سنة  370هجرية ،وكانت
 11اللهوف يف قتىل الطفوف للسيد ابن طاوس ص .176
 22راجع الفصل املوسوم بـ( :أخبار عن احلائر وزائريه).
 33فرحة الغري :ص .59
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قرية عامرة بالسكان ،وعدد من جاور القرب يف ذلك العهد من العلويني فيها
خاصة ما يربو عىل ألفني ومائتني نفس .فأجزل هلم عضد الدولة يف العطايا،
وكان ما بذل هلم مائةالف رطل من التمر والدقيق ومن الثياب مخسامئة

قطعة(.)1

ووصف الطنجي حال عمراهنا وقد وردها بعد متام القرن السابع وأول
 11وقد زار كربالء من البوهييني :عز الدولة عام  366هـ مع ابن بقية بعد أن استخلف عىل بغداد
الرشيف أبا احلسن حممد( .تكملة تأريخ الطربي للهمداين ،ص .)231
ويف سنة  369هـ يف زمن عضد الدولة ـ أطلقت الصالت الهل الرشف واملقيمني يف املشهدين الغري
و (احلائر) عىل ساكنهام السالم وبمقابر قريش ،فاشرتك الناس يف الزيارات واملصليات بعد عداوات
كانت تنشؤ بينهم (انظر جتارب االمم البن مسكويه ج  6ص .)407
ويف سنة  402هـ واصل فخر امللك الصدقات واحلمول اىل املشاهد بمقابر قريش واحلائر والكوفة،
وفرق الثياب والتمور( .املنتظم ج  7ص  .)256وقد زارها من البوهييني أيض ًا امللك جالل الدولة
أبو طاهر بن هباء الدولة بن عضد الدولة ،وترجل قبل أن يرد املشهد بنحو الفرسخ تعظيام واجالال
لقرب سيد الشهداء .وكان ذلك سنة احدى وثالثني وأربعامئة( .الكامل ج  .9وراجع أيض ًا املنتظم ج
 8ص .)105
ويف سنة  436هـ قد سار امللك أبا كاليجار البوهيي اىل بغداد يف مائة فارس ،فلام وصل النعامنية لقيه
دبيس بن مزيد ،ومىض اىل زيارة املشهدين بالكوفة وكربالء( .الكامل ج  8ص  .)40ويف املنتظم (ج
 8ص  )45يف حوادث سنة  :442وخرجوا اىل زيارة املشهدين مشهد عيل واحلسني ...وخرج من
االتراك وأهل السنة من مل جير به عادة .وزارها من السالجقة يف النصف الثاين من القرن اخلامس
(سنة  )479السلطان ملكشاه السلجوقي مع وزيره نظام امللك عندما كان ذاهب ًا للصيد يف تلك
االنحاء(الكامل ج  )9ويف املنتظم أنه أمر بتعمري سور احلائر (املنتظم ج  9ص  .)29ويف سنة 529
مىض اىل زيارة عيل ومشهد احلسني  خلق ال حيصون وظهر التشيع (املنتظم ج  10ص  .)52ويف
ربيع اآلخر سنة  553هـ ،خرج اخلليفة املقتفي باهلل يقصد االنبار وعرب الفرات وزار قرب احلسني ،
(املنتظم ج  10ص  .)181ويف سنة  634هـ اخلليفة املستنرص باهلل العبايس أبرز ثالثة آالف دينار اىل
الرشيف االقسايس (نقيب الطالبيني) وأمر ان يفرقها عىل العلويني املقيمني يف مشهد أمرياملؤمنني عيل
واحلسني وموسى بن جعفر ( .احلوادث اجلامعة البن الفوطي ص  .)95وقد زارها امللك النارص
ابن امللك عيسى االيويب سنة  653هـ عند جميئه للعراق الخذ جوهرة عظيمة ،كان قد بعثها من حلب
وديعة عند اخلليفة املستعصم العبايس ،ثم توجه من كربالء اىل احلج بعد أن أيس من أخذها( .املخترص
يف أخبار البرش اليب الفداء ج  3ص .)191
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القرن الثامن( ،)1قال « :هي مدينة صغرية حتفها حدائق النخيل ويسقيها ماء
الفرات ،والروضة املقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة

()2

فيها الطعام للوارد والصادر .وعىل باب الروضة احلجاب والقومه ،ال يدخل

أحد اال عن أذهنم ،فيقبل العتبة الرشيفة وهي من الفضة ،وعىل الرضيح
املقدس قناديل الذهب والفضة ،وعىل األبواب أستار احلرير .وأهل هذه
املدينة طائفتان :أوالد زحيك و أوالد فائز ،وبينهم القتال أبد ًا ،وهم مجيع ًا
أمامية يرجعون اىل أب واحد ،وألجل فتنتهم ختربت هذه املدينة (.)3

وحوايل نفس التأريخ ،وصفها املؤرخ واجلغرايف الشهري محد اهلل املستويف

بقوله « :وغريب الكوفة بثامنية فراسخ يف صحراء كربالء مشهد احلسني 
املعروف بـ (املشهد احلائري) .وقد ذكر يف عهد اخلليفة املتوكل انه أجرى املاء

عليها بقصد ختريبه حتى حار املاء عند قربه الرشيف وظلت البقعة الطاهرة

عند القرب جافة .وقد شيد عامرته عضد الدولة فنا خرسو الديلمي .وحول
 11وممن زار كربالء يف القرن الثامن السيد نور الدين نعمة اهلل ويل من العلامء املتصوفه ـ الذي يرتقي
نسبه اىل الباقر ( )واملولود يف حلب سنة  731هـ ـ قاصدا من مهدان اىل زيارة عتبة املشهد احلسيني.
ويف حوايل مدينة احللة الذي مل يوجد فيها آنذاك سوى املاء املالح ،حفر السيد بئر ًا حلو املاء .فعرف
ببئر نعمة اهلل .وبعد زيارة كربالء ،اعتكف أربعون يوما بجوار رسداب مقتل احلسني ( .)أمضاها
يف صوم النهار ،وبالصالة والتهجد والبكاء يف الليل واالسحار ،وبعد زيارته للعتبات املقدسة يف
العراق .شد رحاله اىل القاهرة .وفيها اجتمع بالسيد حسني االخالطي الصويف الشهري ،وأخذ عنه
بعض العلوم الغريبة .ثم سافر اىل مكة املعظمة والزم فيها الشيخ عبد اهلل اليافعي امللقب بـ (نزيل
احلرمني) سبعة أعوام .ثم رجع اىل ايران وزار املشهد ومنها توجه اىل سمرقند حيث تالقى مع االمري
تيمور كوركان (لنك) (ملخصة عن رياض السياحة شريواين صاحب بستان السياحه ج  1ص .)233
 22يعتقد السيد حسن الكليدار ان هذه املدرسة هي مسجد ابن شاهني البطائحي ،وان الزاوية الكريمة
هي( :دار السيادة) التي انشأها حممودغازان (عادل)
 33رحلة ابن بطوطة ص  .139وقد وردها سنة .726
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هذا املوضع قرية مساحتها ألفني وأربعامئة خطوة » (.)1
ومل يغفل اجلغرافيون املسلمون األوائل عن ذكر كربالء .ولكن مع بالغ

األسف اقترصوا يف ذكرها فقط عىل اهنا مدينة تقع يف غريب الفرات بحذاء

قرص ابن هبرية

()2

وكان أكثرهم ذكر ًا عنها هو ابن حوقل النصيبي الذي قال :وكربال من

غريب الفرات فيام حياذي قرص ابن هبرية ،وهبا قرب احلسني بن عيل صلوات
اهلل عليهام .وله مشهد عظيم وخطب يف أوقات من السنة بزيارته ،وقصده

جسيم (.)3

وقد أكثر املتأخرون من وصفها واالشادة هبا .فكان ممن وصفها القايض
نوراهلل الشوشرتي ـ يف القرن العارشاهلجري ـ وصف ًا يسري ًا يف جمالسه (ص
 )25بقوله ....:واحلال ان مشهد كربالء من أعظم األمصار وجممع أخيار

كل الديار ،واملاء العذب جيري يف غدراهنا .والبساتني الغناء حتيطها .وقد

قيل يف فضيلة تربة كربالء وثواب زيارة املرقد املنور احلسيني روايات كثرية.
 11نزهة القلوب حلمد اهلل املستويف القزويني وقد صنف كتابه يف النصف االول من القرن الثامن
اهلجري.

    22راجع عن ذلك :صور االقاليم للبلخي (خمطوط يف خزانة املؤلف) ص  52وجه ،املسالك
واملاملك تأليف االصطخري سنة  340هـ ،ص  85ط ليدن .أحسن التقاسيم يف معرفة االقاليم تأليف
املقديس سنة  375هـ ،ص  130ط ليدن اسامء االمكنة والبقاع للزخمرشي ص  119ط ليدن .تقويم
البلدان تأليف ايب الفداء صاحب محاة سنة ( 721هـ ،ص  305ط ليدن .مراصد االطالع لعبد احلق
احلنبيل سنة ( 700هـ) وذكرها أيض ًا اهلروي يف كتابه( :االشارات اىل معرفة املزارات) انظر أيض ًا جممع
البحرين.
 33صورة االرض تأليف ابن حوقل النصيبي سنة  367ص  ،166الطبعة الثانية لطبعة بريل سنة
 1938م.
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ومعظمها ضيفت بصورة شعرية ( .)1وقد زارها الرحالة عباس املدين يف
القرن الثاين عرشاهلجري فوصفها يف (نزهة اجلليس ومنية األديب األنيس
ص  )84بقوله :فلام أسفر الصباح عن وجه اهلنا واالنرشاح رابع ربيع األول،

عام ألف ومائة وواحد وثالثني من هجرة النبي املرسل ،توكلنا عىل الرب

العيل ورحلنا من مشهد عيل قاصدين زيارة الشهيد املبتىل املدفون بكربال
احلسني بن عيل  ومن معه من الشهداء الصابرين رضوان اهلل عليهم

أمجعني .ففي خامس الشهر املذكور أتينا عىل موضع يقال له اخلان األخري
ومررنا يف طريقنا بقرب النبي ذي الكفل  فزرناه وبلغنا املرام .ويف سادس

الشهر دخلنا أرض احلائر ،مشهد احلسني الطاهر .سالم اهلل عليه ،وعىل جده
وأبيه ،وأمه وأخيه ،وسائر مواليه وحمبيه:

هلل أيــــام مضـــــت بكـــربـــال          حمــــروسة من كـــل كرب وبــال
    بمشهد احلــسني ذو الــعــــــال         ونـسل خري اخللق من كل املــال

()2

حتى يقول :فترشفت واحلمد هلل بالزيارة ،والح يل من جنابه الرشيف

إشارة ،فاين قصدته حلال ،وما كل ما يعلم يقال .وقرت عيني بزيارة الشهيد
عيل األصغر بن موالنا احلسني الشهيد األكرب .وزيارة سيدي الشهيد العباس
بن عيل بن أيب طالب رضوان اهلل تعاىل عليهم أمجعني وأما رضيح سيدي
احلسني :فيه مجلة قناديل من الورق املرصع .والعني ما يبهت العني .ومن

 11وقد استشهد بشواهد شعرية ،منها رباعية فضويل البغدادي (املدفون يف كربالء) .وهي:
آسودهء كربال هبر حال كه هست            كر خاك شود نميشود قدرش بســت
برميدارند وسبحه ميســــازنـدش            ميكردانندش از رشف دست بدست
 22ثم يثبت قصيدة طويلة من بحر الرجز للشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل.
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أنواع اجلواهر الثمينة ،ما يساوي خراج مدينة .وأغلب ذلك من ملوك
العجم .وعىل رأسه الرشيف قنديل من الذهب يبلغ وزنه منني بل أكثر.

وقد عقدت عليه قبة رفيعة السامك متصلة باألفالك .وبناؤها عجيب ،صنعة

حكيم لبيب.

وقد أقمت شهرين بمشهد موالي احلسني .بلدة من كل املكاره جنة،

كأهنا من رياض اجلنة .نخليها باصقات ومائها عذب زالل من شط الفرات.
وأقامرها مبدرة ،وأنوارها مسفرة ،ووج��وه قطاهنا ضاحكة مستبرشة.
وقصورها كغرف اجلنان مصنوعة ،فيها رسر مرفوعة ،وأكواب موضوعة.

وفواكهها خمتلفة األلوان ،وأطيارها تسبح الرمحن عىل األغصان .وبساتينها

مرشقة بأنوار الورود والزهور ،وعرف تراهبا كاملسك ولونه كالكافور.

وأهلها كرام أماثل ،ليس هلم يف عرصهم مماثل .مل تلق فيهم غري عزيز

جليل ،ورئيس صاحب خلق وخلق مجيل .وعامل فاظل ،وماجد عادل.

حيبون الغريب ،ويصلون من برهم وبرهم بأوفر نصيب .وال تلتفت اىل قول
ابن أياس يف نشق األزهار بأهنم من البخالء األرشار .فلله خرق العادة،

فاهنم فوق ما أصف وزيادة:

هينـــون لينــون أيســــار ذو كـــــرم        ســـــــواس مـــــكرمة أبــناء أيسار
ان يسئلـوا احلق يعطوه وان خــربوا       يف اجلهــــد أدرك عنهم طيب أخبار
ال ينـــــطقوا عن الفحشاء ان نطقوا       وال يــــامرون ان مــــاروا باكـثـــــار
فيهم ومنهــــــم يعــــد املجد متــلد ًا       وال يعــــــد ثــــنا خــــزي وال عـاد
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من تلق منهمتثقل القيت سـيدهم        مثل النجوم التي يرسي هبا الساري

واجتمعت بالرئيس املعظم والعظيم املفخم .ذي الرشف الباذخ والفخر

الوضاح .موالنا السيد حسني الكليدار ،يعني صاحب املفتاح .وبأخيه

الشهم الكريم النبيل العظيم ،موالنا السيد مرتىض ،محاه اهلل تعاىل من
حوادث القضاء ،وبالعامل العالمة احلرب النحرير الرحله الفهامة .ذي الوصف
اجلميل ،والذكر احلسن ،موالنا الفاضل املال أبو احلسن ،فجمع بيني وبني
األمري املظفر الشجاع الغضنفر ،البحر الغطمطم ،األسد الغشمشم ،بحر
األحسان ومعدن الكرم ،األمري حسني أوغيل بيك أيشك أغايس بايش حرم

سلطان العجم .وكان قد أستأذن من السلطان يف ذلك العام ،أن يسري اىل
العراق لزيارة األئمة أعالم اهلدى ومصابيح الظالم...

كربالء
يف القرن الثالث ع�شر
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كربالء
يف القرن الثالث ع�شر
ومل تزل كربالء بني صعود وهبوط ،ورقي وانحطاط ،تارة تنحط فتخضع

لدول الطوائف ،وطورا تعمر متقدمة بعض التقدم اىل أن دخلت يف حوزة
الدولة العثامنية سنة  914هجـ .وأخذت تتنفس الصعداء مما أصاهبا من

نكبات الزمان وحوادث الدهر التي كادت تقيض عليها .وبقيت مطمئنة
البال مدة طويلة تزيد عىل ثالثة قرون ( .)1ومل َتر خالهلا ما يكدر صفو سكاهنا

حتى مفتتح القرن الثالث عرش اهلجري.

اذ كان هذا القرن من مبتدئه اىل منتهاه من أسوء القرون التي مرت هبا

املدينة املقدسة .كأنام القدر أبى أن تعيش ولو اىل حني يف طمأنينة وهدوء.

فأنزل رضبته القاضية بام حل هبا من حمن واراقة دماء وخراب وهنب .وان

كان ما حل هبذه املدينة املقدسة ـ يف هذا القرن ـ مل يقترص عليها وحدها ومل
خيتص هبا بل عم مجيع البالد ،وشمل البالء سائر العباد.

ونظرا لعدم تسلسل احلوادث وترابطها وعدم وقوع حوادث ووقائع

متتالية يف قرن واحد كهذا القرن يف القرون املاضية .فرأينا عدم تثبيت تلك
احلوادث هنا .وال يعني هذا خلو القرون املاضية من احلوادث والوقائع

املهمة هبا .بل العكس من ذلك ،اذ حفظ التأريخ لنا حوادث غاية يف األمهية
جرت عىل بسيط أديمها .وقد ذكر ذلك صاحب الكامل وغريه لكن يف قرون

 11أي من بعد غارة املوىل عيل بن فالح املشعشعي سنة ( )858هـ اىل حادثة الوهابيني سنة ()1216هـ.
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متباعدة ( )1وأستميح القاريء عذر ًا لرتكي ذكر السنني والشهور واأليام عىل
 11اليك رسدا موجزا هبذه احلوادث .حيدثنا ابن مسكويه يف جتاربه (ج  6ص  )338وابن االثري يف
الكامل (ج  7ص  :)153يف سنة  369أغار ضبه األسدي عىل كربالء وانتهك حرمة املشهد باحلائر
وهنب ما وجد فيها .وكان ضبه هذا « من أهل عني التمر كثري العشائر وقد جرت عادته بالتبسط بأن
يشن الغارات عىل أ طراف بغداد .ويمنع من جلب املرية اليها ففعل ووجد الطريق اىل بغيته فنهب
السواد وقطع السبيل( .جتارب االمم ج  6ص  )153فأرسل عضد الدولة رسية اىل عني التمر يف
طلب هذا السفاك ضبه األسدي فلم يشعر اال والعساكر معه فرتك أهله وماله ونجا بنفسه .وأخذ
ماله وأهله وملكت عني التمر .فكان ما جرى عليه عقابا ملا فعله باحلائر .وراجع أيض ًا املنتظم ج
 7ص  101ويف سنة  489هجـ غارت خفاجه عىل كربالء ودخلوا املشهد احلسيني وتظاهروا فيه
بالفساد واملنكر .فوجه اليهم سيف الدولة صدقه بن مزيد األسدي صاحب احللة جيشا فكبسوهم.
وقتلوا منهم خلق ًا كثري ًا يف املشهد حتى عند الرضيح .وقد ذكروا أيض ًا ان رجال منهم قد ألقى نفسه
هو وفرسه من أعىل السور فسلم هو والفرس (الكامل ج  10ص  108ط :ليدن .والبداية البن كثري
ج  :12ص  .152وراجع أيض ًا املنتظم البن اجلوزي ج  9ص .)97
ويف حوادث سنة  513هجـ حيدثنا ابن اجلوزي يف املنتظم(_ ج  9ص  )207بأن دبيس بن مزيد
االسدي كرس املنرب الذي يف مشهد عيل  والذي يف مشهد احلسني ( .)وقال :ال تقام هاهنا مجعة
وال خيطب أحد » .من البدهيي ان هذا العمل مل يكن عدائيا ،وأنام كان انكارا لذكر املسرتشد يف اخلطبة
باملشهد احلسيني .الن دبيس هذا كان أحد أعاظم الشيعة.
ويف شوال سنة مخس وتسعون وسبعامئة فتح تيمور لنك املغويل بغداد .ففر حاكمها السلطان أمحد
اجلالئري اىل كربالء (توزك أمري تيمور الكوركاين ص  .)42فتبعه جيش تيمور ،فلحقه يف كربالء
فدارت يف صحرائها وحتت هليب شمسها املحرقة رحى معركة طانحة .أ جاد يف وصفها مريخواند
صاحب (روضة الصفاء يف املجلد السادس (فقد جاء فيه ما ترمجته ..:فهرب السلطان أمحد اجلالئري
فتعقبه االمري تيمور بجنده ،ولكن خواصه التمسوا منه البقاء يف بغداد .واهنم سوف يعقبونه ،فنزل
االمري تيمور عند رغبتهم .أما الذين تعقبوا السلطان أمحد .وصلوا صباح ًا اىل شاطئ الفرات .وعلموا
ان السلطان قد عرب النهر وأغرق مجيع السفن .وقطع اجلرس الذي عليه .وانه ينوي اهلروب اىل دمشق
عن طريق كربالء .وهنا اختلفوا يف أي الطرق أصوب لسلوكه .وقرروا أخريا أن يعربوا الفرات .وهم
يف هذا احلال عثروا عىل أربع سفن فركبوها وعربوا هبا الفرات .واقتفوا أثر السلطان .وقد وجدوا يف
طريقه كثريا من االموال واالسالب واالطعمة كان قد تركها السلطان ملا أصابه من االرتباك واحلرية.
فغنموها مخسة وأربعون رجال من االمراء واالعيان مثل :اينانج اغالن وجالل محيد وعثامن هبادر
وسيد خواجه بن الشيخ عيل هبادر وغريهم .قد تقدموا جيشهم عىل سبيل التعجيل .فظفروا هؤالء
بالسلطان أمحد يف سهل كربالء .وكان مع السلطان  2000فارس .تقدم منهم مائتا فارس .فالتحم
القتال بني الفريقني وترجل االمراء من خيوهلم مرتني مستعدون للقتال .وقد اهنزم أعداؤهم من كثرة
ما رشقوا بالنبال وقد ركب االمراء ثاين مرة وحلقوهم ويف الكرة الثالثة محل أتباع السلطان أمحد عىل
االمراء محلة عنيفة .بحيث مل يتمكن هؤالء حتى من النزول عن خيوهلم .وتالحم فرسان وشجعان
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الرتتيب من مبتدأ هذا القرن حتى منتهاه ،كام يقتىض اذ هو من سنن مؤرخي

العرب وسبيل الفطاحل من أئمتهم ،وال غرو فقد صنفوا مؤلفاهتم يف عرص

رقي العرب ومتدهنم ،واحلال غني عن البيان وااليضاح عن كيفية ضبطهم
للحوادث والوقائع بأواهنا.

أما هذا القرن فهو أحد قرون تأخر العرب وسقوطهم ،اذ فاقوا الربابرة

أنفسهم بام جروه عىل البالد من اخلراب والدمار ،فأنى هلم العلم بضبط

احلوادث .وقيد كنه ترتيب الوقائع.

وجيدر بنا قبل أن نتكلم عن حوادث كربالء الدامية يف هذا القرن أن

نعطف نظرنا اىل جمرى أحوال العراق ،السياسية واالجتامعية .أبان االحتالل

العثامين هلا ،ونعطي للقاريء فكرة موجزة عنها ،لكي نتقرب ونتمكن من
الطرفني يف رحى معركة حامية الوطيس .وقد أظهر االمري عثامن هبادر يف ذلك اليوم شجاعة وبسالة
فائقتني وقد كلت يده من كثرة الرضب والطعن .أما السلطان أمحد فقد انتهز فرصة التحام الطرفني يف
القتال ،وهرب وأوقع االمراء اهلزيمة بجيش السلطان ،وقد غنم االمراء أمواله ونفائسه التي تركها يف
ساحة املعركة .وكان من بني ارسى السلطان نسائه ،وولده عالء الدولة مع مجع من أفراد عائلته ،ثم
قصد بعد ذلك عثامن هبادر ومجاعته اىل التربك بزيارة املشهد احلسيني وتقبيل أعتابه الرشيفة.
وجاء يف روضات اجلنات للخوانساري عند ترمجته خللف املشعشعي وجمالس املؤمنني للشوشرتي
(ص  :)405يف املائة التاسعة هنب املشهدان الرشيفان عيل بن حممد بن فالح املشعشعي ملك احلويزة
وسبا أهلها ،وقادهم اىل مقره .وقد جاء يف تأريخ الغياثي (املخطوط يف مكتبة املتحف العراقي) ص
 217عن املوىل املشعشعي ما نصه :ودخل يوم االحد  23ذي القعدة اىل املشهد الغروي واحلائري،
ففتحوا له األبواب ،ودخل فأخذ ما تبقى من القناديل والسيوف ورونق املشاهد مجيعها من الطوس
واالعتاب الفضية والستور والزوايل وغري ذلك ،ودخل بالفرس اىل داخل الرضيح .وأمر بكرس
الصندوق واحرق ونقل أهل املشهدين من السادة وغريهم بيوهتم.
وللعلم أقول :فأن تاريخ الغياثي هذا ،الذي يعد من اهم املصادر املتعلقة بتأريخ العراق ملا بعد الغزو
املغويل له عام 656هـ1258/هـ،قدحققه طارق نافع احلمداين،ونرش ملرتني االوىل عام  1975والثانية
( ،2010المُراجع)
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اداء مقصودنا.
هذا ويقسم سري ادارة احلكم العثامين للعراق اىل ثالثة أدوار امتازت هذه
األدوار بعضها عن بعض لنفوذهم ويسطرهتم حين ًا دون حني.
والذي هيمنا يف معرض حديثنا هذا هو سري ادارة احلكم العثامين يف

العراق أبان الدور الثاين والثالث:

الدور الثاين
ابتدأ هذا الدور بعد هجوم نادر شاه عىل العراق ،ويقدر أوله بسنة ثالث

وستني بعد املائة واأللف اهلجرية ،وذلك عند اسناد والية بغداد اىل سليامن

باشا مملوك أمحد باشا.

وقد ولع سليامن هذا باقتناء املامليك ولع ًا عظي ًام لكونه منهم .وقد بذل

جهدا كبريا يف سبيل تربيتهم وتعليمهم الفنون احلربية ،فعزز ذلك من

مركزه ،وحط من أنفه املستحقرين شأنه فاشتهر اسمه وبعد صيته يف ضبطه
لالمور وعبقريته االدارية .اال انه فتح للعثامنيني باب ًا مل يتمكنوا من ردمه اال
بعد مدة من الزمن اذ فلتت زمام املبادرة من أيد احلكومة العثامنية .ودخل
العراق دورا جديدا استقل فيه الوالة املامليك عن احلكومة العثامنية ،فأطلقوا
أيدهيم يف العبث بشؤوهنا ،فأخذوا يتنافسون فيام بينهم للتوصل اىل السلطة،
واندلعت الثورات يف البالد .وقد آل حال هذا الدور اىل وضع غريب .ال

يمكن للباحث املحقق أن يصف تلك احلالة وصفها ينطبق عىل واقع احلال،
اذ كانت االوضاع يف تقلب عجيب ،مل تستقر فيها عىل مبدأ واحد.
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وملا وقع بني املامليك من التنافس والتناحر عىل السلطة مل يبق للوالة تلك

األمهية والنفوذ التي كانت للوالة الدور األول ،فهذا عبد اهلل باشا طلب

من محود رئيس عشرية املنتفق بتسليم سعيد بن سليامن الكبري .فرفض هذا
األخري طلبه حفظا للجوار .فاضطر الوزير اىل اخلروج بنفسه لكي حيفظ ما

تبقى للوايل من هيبة وسلطة .فاشتبك مع محود يف معركة حامية ،فدارت
الكرة عىل الوزير لتفرق بعض أعوانه عنه .فأرست عساكره وهنبت رسادقه،

ووقع هو نفسه يف األرس .فكبل باحلديد ووضع القيد يف عنقه وأخذ اىل

السوق ذليالً ،فخنق هبا وقرب ،ثم نبش وقطع رأسه .فصار سعيد املستجري
أم�يرا ،قام مقام الوزير لتعضيد محود اياه اذ سري معه اجليوش اىل بغداد
ومكنه من والية أمرها وصيانتها من تطاول األيدي ،واخضاع العصاة من

أهل عصبياهتا ،واملواقع اخلارجة عن سيادهتا .فهذه البرصة أخذها صادق

شقيق كريم خان الزند بعد أن حارصها مدة من الزمن دون أن يستطيع
وايل بغداد عمر باشا أن يفعل شيئ ًا لعدم وجود حامية يف بغداد تعمل عىل
استخالص البرصة من ايدي الفرس ،وذلك بالرغم من تشددالسلطان عبد
احلميد االول( )1789-1774واهتاممه لألمر ،وقيامه بارسال اجليوش
هلا من عاصمته ،فان ذلك مل يغن شيئ ًا ،اذ بقت البرصة بأيد األعاجم حتى

أن بلغ صادق الزند خرب وفاة أخيه ،فرتكها فورا اىل عاصمته شرياز طمعا

بالسلطة .فعادت البرصة حينذاك فقط اىل حوزة الدولة العثامنية وذلك مليل
أهلها،ولعدم وجود حامية يف بغداد استقل رؤساء الواليات ،كل بشؤون

واليته .خال البرصة ،اذ كانت احلكومة العثامنية ترسل اليها من حيكمها حتت
اسم( :املتسلم) .وبعض َا احللة.
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هذا وكان العثامنيون معذورين من عدم تركهم احلامية فيها أو ارسال

اجلند الخضاع املتمردين هبا .وذلك النشغاهلم بأنفسهم وارتباك أمورهم.
ولكنه اذا أعلن أحد والهتم العصيان عليهم .فال يتعدى احلال أمرين .أما

أن يتداركوا األمر باحلال .أو ينتظرون ريثام يعينون وايل جديد يسريون معه

جيشا الخضاع اخلارج عن ارادهتم ،وأخذ رأسه وارساله اىل رسير السلطان.
وهناك وقع ما أغنى العثامنيني من تكبد هذه املشاق ،بام ظهر يف البغداديني

من احلامس واألقدام عىل عزل والهتم وقتل بعضهم ،ونصب من رغبوا فيه.

وكان ذلك من السهل عليهم بمكان ،فقط كانوا يتقدمون اىل تقديم حمرض

يطلبون فيه من امللك التصديق عىل تعيينه ،فبوصول هذا املحرض كانت
تصدر االرادة موافقة عىل ذلك اذ مل يكن هناك من يبحث عن سبب ذلك.

ولسيادة الفوىض وكثرة القتل والنهب يف البالد ،اضطرب حبل األمن

وانقطعت طرق املواصالت بني البالد .فأجلأ هذا احلال األمراء والوالة

وبعض أهل الفضل اىل أن يبذلو االموال لتشييد املعاقل واخلانات ،وتوظيف
اخلفراء فيها وذلك لتأمني املسافرين من األخطار .وليأخذوا هبا قسطا من
الراحة أيضا وتلك املعاقل موجودة حتى اليوم ،بعضها عامر والبعض اآلخر
أرشف عىل االضمحالل لرتك الناس هلا عندما استتب األمن نوع ًا ما وكانت

القوافل ال تسري أكثر من ساعتني أو ثالث .ولذلك راعوا يف بناء هذه املعاقل
أن تكون املسافة قليلة بني معقل وآخر ،فاذا خرجت القوافل من كربالء

قاصدة بغداد أمت املعقل االول الذي يسمي اليوم بـ (خان العطييش) ،ثم
اىل معقل املسيب ثم معقل االسكندرية ثم معقل املحمودية .وقد يمرون
بثالثة معاقل حتى يصلوا بغداد .ومل تكن املسافة بني معقل وآخر لتتجاوز
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ثالث ساعات.
وبلغ احلال هبا من السوء درجة أن أصبحت القوافل مهددة يف أقل من هذه

املسافة .وأصبح الصعاليك يرضبون األتاوة عىل ما يتمكنون من استيفائه.

اذ مل تكن هناك قوة حازمة لرتدعهم .فهؤالء الزكاريت وليسوا هم اال من
صعاليك البدو كانوا جيبون بام يف بساتني كربالء من التمر .وقد وصل األمر

من السوء درجة انه اذا اعرتض أحد األهايل عليهم أو تكلم عنهم بسوء
فسوف يصبح وهو ال يملك من نفسه وال أرضه شيئ ًا .وربام أجربوا األهلني
اىل تفويضهم حق امتالك بساتينهم .فكم ترك االهايل هلؤالء الصعاليك من

األرايض والبساتني اذ لليوم تطلق أسامئهم عىل القطع التي اغتصبوها.

فليت شعري ان كان هذا حال صعاليكها ومستضعفيها .فباهلل ماذا يكون

من أمر أهل عدهتا وعددهيا .فال نستغرب اذن من أهنم قد ألقوا الذعر
والفزع يف نفوس أهل املدن الكربى اذ أن لعصبياهتم وحتزهبم صار رشهم
ال يطاق لنهب كل عشرية ما جياورها من النواحي واألقضية واملدن لزبيد

احللة وتوابعهاإذ إن موطنهامجلزيرة بني النهرين .وخلزاعة حسكة وتوابعها
وموطنهم الديوانية ـ عىل اهنا إختذت ديوان ًا لرؤسائهم ـ وللمنتفق البرصة
لقرب موطنهم منها .ولبني الم بدرة وجصان ،وقد وصلت بغداد غاراهتم.
وللضفري الذيـــن هم مـــن البدو الرحـــل عند ورودهم العراق :الساموة
والرماحية .ولشمر كل العراق اذ اهنم ال يأوون اىل حمل خيتص هبم دون

غريهم    .

ولربام اتفق هؤالء مجيعا وشاركهم من هم عىل شاكلتهم يف حصارهم

للمدن .وقد صادف يف بعض السنني أن ورد من االيرانيني اىل كربال بقصد
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الزيارة ما ينوف عددهم عىل االربعني ألف زائر ،وفيهم زوجة شاه ايران.

فتحركت عليهم أطامع العرب .فاتفقت :خزاعة وزبيد وشمر وآل ضفري

اىل هنبهم .فقصدوا كربالء وحارصوها مدة من الزمن ولوجود زوجة الشاه

بينهم .خاف سعيد باشا وايل بغداد حينذاك من عواقب األمور .فاهتم لذلك
وبعث داود الذي صار واليا عىل بغداد بعد حني ملا عرف فيه من الكفاية
والبسالة واالقدام .اذ كان ذلك باديا عىل حمياه من نعومة اظفاره فقام داود

باملهمة التي عهدت اليه .اذ جرد ما متكن من جتريده من املتطوعة ونزل احللة
اىل أن متكن بعد جهد جهيد من ردع هؤالء األعراب وتفريق مجعهم .فسري
مع الفرس من خيفرهم اىل النجف ثم أعادوهم اىل بغداد وأوصلوهم اىل

مأمنهم

(*).

ومما زاد يف الطني بلة إن أخذت العشائر تغزو بعضها بعض ًا .كام هو احلال

اىل اليوم داخل جزيرهتم خللو فيافيها القاحلة من احلراثة والزراعة فلم ير
أهلها طريق ًا للعيش سوى غزو بعضهم بعض ًا.
وحيث اهنم كانوا حديثوا عهد بالنهب والغزو .ومل يكن بعد قد أصبح
ذلك عرف ًا بينهم .فصاروا يتوسلون بكل وسيلة ـ مهام كانت طفيفة ـ من

شأهنا أن تثري الفتن بينهم .حتى يتخذوا منها ذريعة لغزو بعضهم بعضا .فان

ذلك هبا ال يعد لكثرته ،فام وقع بني املنتفق وخزاعة فيام ييل الساموة كان من
تلك الغارات .وكان لذلك يوما مشهودا انترصت فيه خزاعة عىل املنتفق.

وعىل مر االيام أصبح الغزو والغارة عادة ال ينكر شأهنا .حتى ان البدو الذين
(*) لقد فصل الشيخ رسول الكركوكيل /دوحة الوزراء يف تاريخ وقائع بغداد الزوراء ،نقله عن الرتكية
موسى كاظم نورس ،دار الكتاب العريب بريوت ،ل ،ت ص  – 264 – 263يف حوادث هذه السنة
( 1229هـ 1813م) ،وهي مطابقة ملا ذكره مؤلفنا ،عىل سبيل االختصار (ا ُملراجع)
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هم داخل اجلزيرة العربية كانوا عنه قدومهم العراق يغزون مواقعها لتقرر
ذلك اذ ان األمر صار بينهم سنة وعادة .وما وقع ألهل البادية هبا ال حيىص

عده وقد أدركنا مجلة منها.

هذا وقد بلغ احلال هبا من التأخر درجة بحيث صار الدور االول من

سري ادارة حكم الدولة العثامنية دور عمران وتقدم اذا قيس هبذا الدور.

وختم ه��ذا ال��دور بسقوط داود باشا ال��ذي حكمها بضع سنني

( )1831-1817مستقال عن نفوذ العثامنيني.

ولوال ما دامهه القضا يف تدمري جيوشه بانتشار مرض الطاعون والوباء

بينهم .لكان خطره عىل الدولة العثامنية تلو ما دهم العثامنيني من القائد
امل�صري حممد عيل .فذهبت مساعيه أدراج الرياح وقد أخذ أس�يرا اىل

العاصمة وترك هناك حتت اسم(شيخ الوزراء) ثم بعث شيخا حلرم الرسول

املكرم صىل اهلل عليه وآله وسلم .فقام بتلك الوظيفة املقدسة أخريات أيامه

اىل أن أدركه محامه ،فقرب يف بقيعها.

هذا وقد تدفقت احلياة جمددا بأوصال العثامنيني اخلامدة عندما قام أحد

سالطينهم أبو السعود السلطان حممود(الثاين) اىل قتل الينكجرية لسنة
احدى وأربعني بعد املأتني وااللف اهلجرية 1826( -م) .وقبض بيد من
حديد عىل أمور الدولة .فأوقفها من هوة تقهقرها ،وسعى العادة شأهنا
واصالح أمورها .عطف عند ذلك نظره عىل العراق وأنقذها من يد املتغلب

عليها داود .بعد أن فوض شؤون ادارهتا اىل الالز عيل رضا.

اال ان العراق مل يتزود من تفقداته بسوى ذلك ،اذ اختطفته يد املنون فقام
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ولده عبد املجيد االول (1255ه��ـ1839/م) مقامه فكان مما هيئ له من

أسباب السعادة أن عارصه املصلح الكبري االول وأوحد رجاالهتم مصطفى
رشيد ،فألبس دولته لباس احلضارة وأعاد اليها أهبة النضارة  .فأنار العراق

بظهور آثار الدور الثالث من سري ادارة احلكم العثامين للعراق.

الدور الثالث

ابتدأ هذا ال��دور بعد سقوط داود ووالي��ة الالز عيل رضا عند مفتتح

السادس واالربعون بعد املأتني واأللف ،فقام هذا الوزير بشؤون اصالح
أمور العراق ،ومل شعثها من ترك حاميات اجلند يف البالد ،وقد نصب احلكام
هبا وبذل اجلهد يف سبيل تأمني السبل والطرق اال انه مل يدرك املقصود للهوى
الذي كان يف نفوس أهليه ،وما كان هلم من االستحقار للقوة احلاكمة .اذ ان
النفوس قد ارشأبت اىل احلرية عند زمن االنحالل يف أواخر الدور الثاين وزاد

ذلك أن بعض الواليات التي استقلت يف عهد داود قد بقيت عىل انفصاهلا
وخالصة القول :ان أيام عيل رضا عىل طول زمنها مل تنتج متام ما قصده.

اال اهنا انرصمت هبدوء وسالم .ويف أواخر أيامه تويف السلطان حممود وقام
مقامه عبد املجيد .وانشغل بادئ أمره يف اسرتجاع البالد الشامية .وانتهى

االمر اىل عقد الصلح وختم االمر بينه وبني املرصي حممد عيل ثم عطف
نظره نحو العراق ،وبعث للقبض عىل زمام أمورها حممد نجيب فأدرك هذا

بذكائه ما حبس التوفيق عن سلفه اذ مل تأت بطائل اصالحته ملا يف األنوف من
الشمخرة واخليالء .فقصد أوال اىل تأديب بني حسن والفتلة وطفيل داخل

قضاء اهلندية ،فاقترص يف حرهبم عىل حبس جريان ماء فرات عنهم ومنعه
من السيالن يف شط اهلندي آصف الدولة اال انه مل يقف عىل طائل بالرغم
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من تكبده خلسائر فادحة وعالج ذلك بنفسه اال أن الطبيعة كانت أقوى منه
اذ انفلق السد ومل يمتثل املاء ألمره.

ثم ساق جيوشا يرأسها سعد اهلل أحد قواده وأمرهم بمحارصة كربالء

واباحتها ،يف واقعة سنأيت بتفصيلها ،فهابه العراقيون عندما توالت عىل

األطراف هجامته .فتسنى له من اجراء بعض االصالح من التشكيالت يف
ألويتها وأقضيتها ونواحيها من نصب أمراء وترك اجلند يف البالد .عىل ان
القصد الذي أنا يف سبيل تدوينه عرس السلوك مع اشتهار حوادثها كحادثة

الوهايب واملناخور ،وحادثة نجيب باشا وعيل هدله لكن ليس باأليدي ما
يعول عليه ،وال من يعتمد عليه ليصح النقل عنه.

فأليك مثال الواقعة االخرية املنسوبة لعيل هدله .فقد وقعت لسنة ثالث

وتسعني بعد املائتني واأللف اهلجرية .ومل يكن من مل يدركها .أو مل يشاهدها

بل ان جل األهلني قد شاركوا فيها أو شاهدوها عن كثب .فمع شدة حتريايت
مل أقع عىل مدرك يمكن التعويل عليه وضبطه سوى الكليات .فقد وقفت

عىل رسالتني يف املناخور احدمها عريب العبارة غري انه عىل غري ترتيب

()1

والثاين فاريس العبارة( .)2اال انه أشبه يشء بالروايات منه بالوقائع التأرخيية

لشخص عارص تلك احلادثة .ورسالة يف واقعة نجيب باشا منظومة من بحر
الرجز فارسية للمريزا زكي حسني اهلندي ،وهو عند احلادثة شاهدا وقائعها.
وأما أخبار هنب ابن مسعود هبا .فقد وقفت عىل بعض حوادثها ضمن أخبار
 11قد تكون الرسالة املسامة بـ (نزهة االخوان يف وقعة بلد القتيل العطشان) ألديب كربالئي جمهول
ممن عارص هذه احلادثة .توجد نسخته املخطوطة عند السادة آل النقيب.
 22لعله كتاب (كاشف االعجاز الذي يبحث يف حادثة املناخور ،بالفارسية .منه نسخة خطية يف مكتبة
السيد عبد الرزاق الوهاب).
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العلامء وترامجهم ومرثية للشيخ حممد رضا االزري .وقد بلغني ان لوقعة عيل
هدله رسالة مدونة لبعض األفاضل ،أرجو من اهلل أن يمكنني منها لكي امتم

هبا قصدي .وعليه التكالن.

حتى اذا جاءت سنة  1216هجرية جهز االمري سعود الوهايب جيشا

عرمرما مؤلفا من عرشين الف مقاتل وهجم عىل مدينة كربالء ـ وكانت
عىل غاية من الشهرة والفخامة ينتاهبا زوار الفرس والرتك والعرب ـ فدخل

سعود املدينة بعد أن ضيق عليها وقاتل حاميتها وسكاهنا قتاال شديدا ،وكان
سور املدينة مركب من أفالك النخيل مرصوصة خلف حائط من الطني .وقد

ارتكب اجليش فيها من الفضائع ما ال يوصف .حتى قيل :انه قتل يف ليلة
واحدة (عرشين الف شخص).

وبعد ان أتم األمري سعود مهمته احلربية التفت نحو خزائن القرب وكانت

مشحونة باالموال الوفرية وكل يشء نفيس ،فأخذ كام وجد فيها وقيل انه
فتح كنزا كان فيها مجة مجعت من الزوار .وكان من مجلة ما أخذه لؤلؤة كبرية

وعرشين سيفا حمالة مجيعها بالذهب ومرصعة باحلجارة الكريمة .وأوان

ذهبية وفضية وفريوز واملاس وغريها من الذخائر النفيسة اجلليلة القدر .ومن

مجلة ما هنبه ابن سعود أثاث الروضة وفرشها منها  4000شامل كشمريي و
 3000سيف من الفضة وكثريا من البنادق واالسلحة.

وقد صارت كربالء بعد هذه الواقعة يف حال يرثى هلا ،وقد عاد اليها بعد
هذه احلادثة من نجا بنفسه فأصلح بعض خراهبا وأعاد اليها العمران رويد َا
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رويدا(.)1
 11هذا ما ذكره املرحوم املؤلف عن هذه احلادثة .لكنه عثر بعد ذلك عىل بعض املؤلفات الفارسية
اجلليلة التي أرخت احلادثة بيشء من التفصيل .ونحن نثبت ترمجتها هنا ملا هلا من القيمة التأرخيية
ولندرة وجودها وعدم تيرسها للقارئ العريب عىل األقل.
فمن هذه املؤلفات مسري طالبي أليب طالب بن حممد األصفهاين .ط اهلند سنة  1227هـ « .يف الثامن
عرش من ذي احلجة يوم غدير خم (حيث كان معظم سكان كربالء قد ذهبوا لزيارة النجف االرشف
بقصد الزيارة املخصوصة) .اذ داهم كربالء مخسة وعرشون ألف من الفرسان وقد امتطوا اجلياد
العربية األصيلة ـ وكانوا قبل ذلك قد بعثوا مجاعة منهم اىل ضواحي كربالء وقد ارتدوا زي الزوار
وجرى بينهم وبني عمر أغا وايل كربالء اتفاقا وكان هذا الوايل سنيا متعصبا ـ وعند دخوهلم املدينة
تعالت أصواهتم بـ (اقتلوا املرشكني).
ـ وكان من البدهيي أن عوقب عمر أغا آخر االمر بأمر من سليامن باشا وايل بغداد ـ بعد القتل العام
أرادوا أن خيلعوا صفائح الذهب االبريز من جدران املشهد احلسيني ولكن الستحكامها ومتانة
وضعها مل يستطيعوا ذلك .فقط خربوا قسام من الرضيح الذي حتت القبة.
ويف الغروب فجأة وبدون سبب ظاهر غادروا كربالء متجهني اىل احلجاز وقد قتل يف هذه احلادثة أكثر
من مخسة آالف شخص .أما اجلرحى فال حيصون لكثرهتم .وكان من مجلة القتىل مريزا حسن شاهزاده
االيراين .ومريزا حممد طبيب اللكنهوري .وعيل نقي خان الالهوري مع أخيه مريزا قمر عيل مع غالمه
وخادمه ».
*(تتوافق املعلومات التي ذكرها الرحالة ابوطالب خان–رحلة ايب طالب خان العراق واروبا ،ترمجة
من الفرنسية إىل العربية الدكتور مصطفى جواد(،دار الوراق لنرش.بريوت ط،2007،11وقد جاءت
بعد سبعة أشهرمن الغزو الوهايب لكربالء،مع املعلومات الوارده اعاله.خاصة–فيام يتعلق بأعدام
عمر باشا،حاكم كربالء أنذاك وعدد القتىل واجلرحى،بنظرالرحاله من ص(.270-267ا ُملراجع)
وقد جاء يف (زنبيل فرهاد) ملعتمد الدولة ص  ...( 348ولده االكرب سعود مع  1200فارس غدار
فدامهوا كربالء يوم الغدير سنة  1216هجـ بصورة فجائية فعملوا يف أهلها السيف فقتلوا وهنبوا
وأرسوا ما استطاعوا .فاستشهد يف هذه الواقعة كثري من العلامء ومن مجلتهم جناب الشيخ مال عبد
الصمد اهلمداين ففاضت روحه الطاهرة .ودقوا القهوة يف الرواق احلسيني الرشيف.
ومل متض ستة أو سبع ساعات حتى كان عدد املستشهدين الذين فاضت أرواحهم الطاهرة يربوا عىل
ستة آالف شخص.
وكان أكثر أهايل كربالء قد ذهبوا اىل زيارة النجف االرشف لزيارة الغدير املخصوصة .ويف عرص ذلك
اليوم املشؤوم غادر سعود كربالء اىل دياره ».
وجاء أيض ًا يف جملد القاجارية من ناسخ التواريخ لسبهر ص  « :63أرسع سعود مع أتباعه صوب
النجف االرشف .وحارص قلعة النجف وهامجها عدة مرات ولكن مل يتمكن منها .فرجع اىل كربالء
وبـ  12000فارس من أبطال الرجال .فغافل كربالء ودامهها ـ وصادفت هذه احلادثة يوم عيد الغدير.
وبدأ القتل والتذبيح بسكنة هذه املدينة حتى قتل منها مخسة آالف رجل وامرأة .وكرسوا الرضيح
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وللشيخ حممد رضا األزري يرثى ما حل بكربالء من جراء ما فعله

الوهابيون.

خطب عىل الطف قد غشى بطوفان

ف��ح��ط م��ن ج��ان��ب��ي��ه ك��ل بنيان

شوهاء تكرش عن انياهبا كلـحـــا

فتبعث املوت عن تقطيب غضبان

وصلصلت فوقه سوداء عاتـــيــة

ظلت جتلجل يف اعاله مرعــــدة
فام انجلت عن ضواحيه غياهبها

اهلل أك�بر  أي القارعات رمــــت
فتلكم القوم رصعى يف معابدها

قتىل ترى الدم جيري حوهلم دفعا
واهلفتا لو شفت واهلفتا كمـــــدا

وارمح���ت���ا مل���روع���ات ض�مائ��ره��ا

اىل ان قال:

تلكم ت��ئ��ن وه��اي��ت��ك��م حت��ن وال
ك���أن اط��ف��اهل��ا وال��ب��ي��ض تنهبها

ترخي السحائب من مثعنجر قاين
يكاد جيهش منها سمع كيوان

حتى التقى الدم غ��دران بغدران

جرثومة الدين فانثلت بأركان
ك���أهن���م زه����ر يف ف��ي��ئ أف��ن��ان
ك��اهن��م أهن���ر م���ن ح���ول كثبان

ع�لى رواع����ف أك��ب��اد واج��ف��ان
ع�لى م��ص��ارع أش��ي��اخ وول���دان

مسرتمحني وال م��ن مشفق حاين
أف���راخ ورق���اء يف أظ��ف��ار عقبان

املبارك ورسقوا اجلواهر والثريات واملفروشات والأللئ التي كانت حصيلة قرون عديدة من اهلدايا
الثمينة من اخللفاء واالمراء .وهنبت اخلزينة والقناديل الثمينة .وبعد ستة ساعات من هذه االعامل
الرببرية  غادروا كربالء » .لزيادة التعريف هبذه احلادثة راجع تأريخ العراق بني احتاللني لعباس
العزاوي ج  6ص  .144وأربعة قرون من تأريخ العراق احلديث للونكريك .ومطالع السعود يف
أخبار الوايل داوود ص .168
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يا ليت شعري وهل ليت بنافعتي

لو حيرض املصطفى يف ذلك اآلن

ك��أن أجسادهم اذ رضج��ت بدم

در م��ن��اط عليه س��م��ط م��رج��ان

وي��ن��ظ��ر احل��ائ��ر ال��ق��ديس ج��زار
اىل ان قال:

مسلخ واوالده جاثني كالظان

رزء حتار له الرهبان لو سمعت

من دير سمعان ال بل دير سمعان

ي���ا غ�ي�رة اهلل ل�ل�ارح���ام ج��احم��ة

ل��رض��ع م��ا أت���وا ي��وم��ا بعصيان

او طاق كرسى بن ساسان يعيه اذا

اىل ان قال:

لصدع الطاق من كرسى بن ساسان

لشيبة خضبت بالدم وه��ي عىل

حم���راهب���ا ب�ي�ن م��ص��ب��اح وق����رآن

ل��روع��ة هجمت وال��ن��اس غافلة

فأعصوصبوا فرقا من طيش اذهان

لفتية دف��ن��وا م��ن غ�ير  م��ا غسلوا
اىل ان قال:

ملعرش أعلنوا التوحيد و التجأوا
ألرؤس جل��ل�ال اهلل راك��ع��ة

ومل ت�����زود ب���ك���اف���ور واك���ف���ان

وال���ه فلم ي��رع توحيد باعالن

ح��زت بعد الظبا هت��وى الذق��ان

اىل ان قال:
للموحشات اللوايت ال أنيس هلا

اال جت���اوب رضغ���ام ورسح���ان

للجائعات اللوايت للقرى رفعت

آب���اؤه���ا ن��اره��م يف ك��ل ازم���ان
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للجائعات اللوايت بعد ما سلبت

ظلت ت��وارى باحقاف وج��دران

ل��ك��ل ع�ش�ر س��ل��ي��ب��ات ت��س�تر يف

ع��ب��ائ��ة ب�ي�ن اخ���ف���اء واع��ل�ان

ملعرش حمضوا االي�مان واعتصموا

بالصرب والصرب مريس كل ايامن

ل��ق��ت��ل مخ���س���ة آالف ب���آون���ة

من النهار سوى املسترشف الفاين

اىل ان قال:
مل ادر أي رزاي���اه���م اع���ج هلا

ل��ذب��ح صبية أم ه��ت��ك لنسوان

اىل ان قال:
ف�ل�ا ورب����ك ال ت��ب�صر هل���ا مثال

يف ك��ل م��ا ج��ه��ة يف ك��ل أزم���ان

وم��ن رأى ي��وم ترشيق بغري منى

وه��دي��ه ال��ع��ز م��ن علياء عدنان

سن ابن سعد سبيال واقتدى ابن

سعود الشقي ب��ه ض��ل الشقيان

اىل ان قال:
فسل هبابيل اذ قابيل غـــــال به

م��ن املحــق ففــيها اي تبـــيان

وسل بقصة نوح اذ مضت حقــب

م��ن قومه م��ا لقي يف ذل��ك اآلن

وتلك عاد عتوا عن أمر رهبـــــم

فمتــعــوا زمنا يتال بازمــــان

وسل بساحر فرعون االُىل صلبوا

من بعد ما قطعت أي��د ورج�لان
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وسل بموسى بن عمران وسريته

م��اذا رآه اذ ًا موسى ب��ن عمران

وسلطواغيتاهلالسبتكم  قتلوا

منهم نبيا وك��م جل��وا بطـــغيان

فلم يعجل هلم ذو العرش قطعهــم

بل مل يعجل لفرعون وهامــان

وسل بقصة اهل الرس ما فعلــوا

باألنبياء وم��ا عاثوا بعـصـــيان

وسل بعيسى رسول اهلل ما فعلــت

به اليهود ومــا ج��اؤا ببـهــــتان

وسل بام لقى املختار من سلفي

ق��ري��ش اذ خ��رج��وه ث���اين ال��ث��اين

وسل باحد وما القى النبي بــــــه

من شج رأس ومـــن القاء اسنــــان

وسل خزاعة يف البيت احلرام وما

القـوة مــن حــزب اصـنام واوثـــان

وسل بحتف ابى حفص ومرصعه

وسل بمرصع عثــــامن بـــن عفان

وسل بحتف امري املؤمنني ايب الـ

سبطني اذ غــاله األشقى برمــضــان

وسل بسم سليل املصطفى احلسن

الزاكياخيالرشفالقديسوالشان

وسل بام لقى السبط ابن فاطمة

من اب��ن مرجانة يف طف كوفان

وس��ل بنازلة احل��رى التي نزلت

بعقوة املصطفى تذكوا بنيــران

حيث الدماء جرت ما بني منربه

وق�بره ج��رى أهن��ار وغــــــدران

وس��ل بام لقيته آل حيـــــــــدرة

من آل م��روان ال رعيا لــمروان
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وسل بقتك بني العباس بعدهـــم

بالفاطميني مـن شيب وشبــــــان

وانظر اىل قصص القرآن امجعها

ترشدك والصبح مل حيتج لربهان

هايت طريقة اهــل اهلل مــن قــــدم

مل يمض من اول اال اقتفى الثاين

اىل ان قال:
.يا راكبا ظـــهــــر عــــلباء عــذافرة

.يكاد يسبق منها الطرف خفان

.بلغ ابا حـــســـن مــــني مغــــلغىل

.ي��ك��اد ي��ص��دع منها ك��ل صفوان

.وارشح له ما جرى وهو اخلبري به

.فالزند بالقدح قد يرمي بنريان

.ف��اهن��ا طخية عمياه ق��د غشيت

.عىل اخلالئق من انس ومن جان

.وي���ا هل��ا وق��ع��ة ث���رت ح��وادث��ه��ا

.بمشمعل اج���ش ال��رع��د هنان

.وق��ال يف يومها األده��ى مؤرخه

.يف ك��رب�لاء ده��ان��ا رزؤه���ا الثاين

اىل ان قال:
اىل ان قال:
اىل ان قال:
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وله املغمور برمحته مرثية أخرى كل شطر منها عىل انفراد تأريخ سنة

النازلة  1216وأوهلا:

أرحي���ا ف��ق��د الح���ت ط�لاي��ع كربال

ل��ن��ق�بر أش��ل��اء ون��س��ع��د م��رم�لا

لنبكي دورا راع��ه��ا ق���ارع ال��ردى

ف��اوج��ف منها م��ا استقر وم��ا عال

م��ب��ان حم��ا آي��اهت��ا ال��وي��ل فانمحت

وك��ل��ل ش���أوهي���ا ال�����ردى فتكلال

لعمري لقد عبت عليها مصائب

فكيف ورصف البني عاثت بنابه

وه���ب ب��ح��ق ال���دي���ن خي��ف��ق ب��رق��ه

وجىل عليها الرعب للحتف قسطال

وق����ل رس��ي��م��ي��ه ون�����وخ كلكال
مصاب بجون احلزن اضحى جملجال

ي��ق��ل ب��ث��ج��اج ي���زجم���ر بـــــرقه

برجف فيثني ال��دو ب��ال��دم اشكال

وكيف وق��د م��دت ص��واع��ق رع��ده

ع�لى  ط��ود رب��ع املصطفى فتزلزال

فتلكم رب��وع الدين قل هبا الصدى

وتلكم بيوت الوحي قد جاهبا البىل

نوائب قـــد فاءت فهاجت نــــوائب

أم���دن ق��ن��ا ال��ع��ل��ي��اء يف زم���ن خال

لبيك التقي يــومـا بــه أهـب التقى

وي��ا لك بين ًا زاد جسمي ضنا عىل

وقد زارها يف أوائل القرن التاسع عرش احد ملوك اهلند()1فأشفق عىل

حالتها وبنى فيها أسواقا عامرة وبيوتا قوراء أسكنها بعض من نكبوا وبنى
لبلدة سورا حصينا لصد هجامت االعداء .وأقام حوله االبراج واملعاقل
 11املقصود به هو يمني الدولة عيل خان احلاكم السادس من ملوك (مملكة أودة)يف اهلند،وكان ملوك
هذه اململكة هيتمون بالعتبات املقدسة يف كربالء خصوص َا ،وكانوا يرسلون سنوي َا مبالغ إلقامة
املشاريع اخلريية يف املدينة ،واستمروا كذلك إىل منتصف القرن العرشين( .ا ُملراجع)
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ونصب له آالت الدفاع عىل الطرز القديم وصارت عىل من هيامجها أمنع من

عقاب اجلو .فأمنت عىل نفسها وعاد اليها بعض الرقي والتقدم.

حادثة املناخور

ويف سنة  1241وقعت واقعة عظيمة تعرف بواقعة املناخور ـ أمري اآلخورـ

أي أمري االصطبل .وذلك ان الدولة العثامنية كانت يف ذلك الزمن ضعيفة
الحتالل اجليش االنكشاري واستقالل البالد القاصية واشغاهلا بمحاربة

العصاة يف البلقان وطموح حممد عيل وايل مرص اىل االستقالل واستقالل عيل

باشا ذلتيل تبه يف ألبانيا .وكان واليا عىل العراق آن ذاك داود باشا وكان تقيا عادال
ورعا ،مشهورا بالدهاء وفرط الذكاء .اال انه كان شديد احلرص عىل االنسالخ

من جسم الدولة ،واالستقالل بالعراق اسوة بمن تقدمه .فسعى بادئ ذي بدئ
اىل جلب قلوب االهايل بام أنشأ من العامرات والبنايات واجلوامع والتكايا.
وقرب علامء العراق وبالغ يف اكرامهم ونظم جيشا كبريا وسلحه عىل الطراز
احلديث .حينئذ فقام بعد ذلك  يدعو الناس إىل بيعته .ولكثرة ماكان لديه من

األعوان بايعته أكثر مدن العراق العريب إال ( -كربالء) واحللة .إذ رفعا راية
العصيان وعند ذلك سري جيشا ضخام بقيادة أمري اصطبله .وكانت عشرية

عقيل تعضده فأخضع القائد احللة واستباح محاها ثم جاء كربالء فحارصها
ثامنية عرش شهرا ومل يقو عىل افتتاحها حلصانة سورها ومناعة معاقلها وملا رأى
ذلك أقلع عنها ثم كر عليها ثانيا وثالثا فلم يفز بأمنيته اال بعد حصار طالت
مدته أربع سنوات من سنة  1241اىل سنة  .)1(1245وكانت نتيجتها أن ارس

 11قال صاحب (نزهة االخ��وان يف وقعة بلد القتيل العطشان ـ خمطوط ،تفضل به السيد حسن
الكليدار) :لقد احيص تسع وقائع وقعت بني الفريقني .كان الفوز فيها من نصيب الكربالئيني واهنزم
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اجليش نقيب كربال فسجنه داود باشا يف بغداد.
جند داو باشا.
فالواقعة االوىل هي واقعة ـ القنطرة ـ قتل فيها من اجلند ثامنية عرش رجال ومن االهلني رجالن.
الواقعة الثانية :واقعة (املشمش) وقد سميت بذلك الن اجلند قصدوا ان ينهبوا ،كام أفسدوا الزرع
من قبل .وخرج االهلون عىل عادهتم اىل اجلناة فاقتتلوا يف أرض اجلويبه ،وظهر البلديون عىل اجلنود
وهزموهم بعد ان قتل وجرح منهم خلق كثري.
والثالثة :واقعة اهليايب ،وهي من أعظم الوقائع وأشدها هوال .غطيت عىل أثرها أرض اجلويبه وما
يليها من أرض احلر واهليايب بجثث القتىل .وقد استمرت املعركة من الصبح اىل الظهر .واهنزم اجلند
بعد أن قتل وجرح منهم مجع غفري .ومن مجلة اجلرحى القائد الشهري صفوق ـ وهو قائد احلملة ـ...
وملا حتقق داود باشا من انكسار محلته بقيادة صفوق .عندئذ عقد لواء احلملة اىل ـ املناخور ـ وكان هذا
بصريا باحلرب ،مشهورا بالرضب والطعن .سبق له فتح احللة وماردين .فخرج من بغداد مع 1500
فارس مزدود باملدافع والقنابل ،وانفذ داوود عىل أثره من أصناف جنوده ،اىل طلبه ،والداوديه،
واالرسيه ،والرتكية ،واليوسفية .ونقل اجلند معسكرهم اىل جهة احلر .ووصل املناخور اىل كربال فسد
عنها املاء ليومه .وفيه تقدم اىل املدينة فأطلقت قنابله عليها وهامجه الكربالئيون ففر اصحابه واغتنمت
مريهتم .وهذه الواقعة هي الرابعة.
والواقعة اخلا مسة :واقعة (االطواب) نسبة اىل املدافع .وتسمى أيض ًا بوقعة باخية .وهي واقعة عظيمة
دامت ست ساعات .اطلقت فيها ( )46قذيفة مدفع .وقيل أكثر من ذلك .ومل تصب أحد ًا بل كانت
تقابل من جانب االهلني باهلزء والسخرية .وقد قتل وجرح فيها الكثري من أفراد العشائر .وقد أغارت
خيل املناخور عىل املدينة مرات عديدة وباءت كلها بالفشل .وقد خرج اليهم االهلون فأصابوا من
أعدائهم وعادوا ومل يقتل منهم اال شخص واحد ،وجرح أربعة أشخاص .وقد كف اجلند عن القتال.
الواقعة السادسة :واقعة (املخيم) وهي واقعة عظيمة أيض ًا .تبادل فيها الفريقان اطالق القذائف
املدفعية .دمر عىل أثرها احدى مدافع العدو وقد ابتدأت املعركة منذ الفجر .ومل متض ساعة حتى اهنزم
العدو ثم عاودوا القتال بعد ساعة ،فكثر القتىل واجلرحى منهم ففر اجلند أيض ًا .وقد أصيب يف هذه
املعركة أربعة قتىل من االهلني.
الواقعة السابعة :واقعة (الراية) اقتتل فيها الفريقان خارج البلدة انترص فيها االهلون واستولوا عىل
خيوهلم ومدافعهم وبنادقهم.
الواقعة الثامنة :واقعة (بني حسن) وهي عظيمة أيض ًا وذلك ان املناخور أحس بعجز جيشه وختاذهلم.
فعدل اىل االستنجاد بالعشائر واجابه فيمن اجاب :بنو حسن ـ ناكثني عهدهم مع أهل كربالء ضامنني
للمناخور فتح املدينة ،حتى تقدموا أمامه بعد العشاء اآلخرة .من جهة املخيم ومتكنوا من عبور االهنار
وتسلق اجلدران .ونشبت احلرب بينهم وبني االهلني .ومحل فرساهنم ،ومحل اجلند ثالث مرات.
فأخقق اجلميع وجرح منهم مجاعة.
الواقعة التاسعة :واقعة (االمان) الن املناخور أوقعها بعد صدور العفو واالمان من داود باشا .طمعا
بفتح املدينة .فقد تقدم يف منتصف ليلة ذي القعدة سنة  1241ـ قد أطال املؤلف يف رسد تفاصيل هذه
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حادثة نجيب باشا

() 1

الواقعة واليك جمملها:
فلام باءت كل حماوالت داود باشا الخضاع كربال بالفشل استنجد بعرب عقيل القصيم واالحساء،
فعسكر هؤالء عىل صدر (احلسينية) وامر داود بقطع املاء عن كربال ،وملا مل جتد أيض ًا هذه املحاوالت
فتيال ،أمر داود باشا أعراب الشامية أن يقطعوا طريق كربالء وينهبوا السابلة فيها ،وقد ضيقوا احلصار
عىل املدينة وقطعوا االتصال اخلارجي هبا ،فعند ذلك مل ير االهايل بد ًا غري الصلح مع داود باشا ،فدخل
االخري كربالء ظافرا.

 11قد جاء يف زنبيل قرهاد ملريزا معنمد الدولة عن هذه احلادثة ما ترمجته :بواسطة كثرة االوباش يف
كربالء ـ وكانت آنذاك ملجأ كل جمرم هارب من العقاب حتى صار ينطبق عليها القول املأثور (من
دخلها كان آمنا) ـ ان بلغ االمر هبا اىل حد أن خرج االمر من يد حاكم كربالء ومل يطع هؤالء أوامر وايل
بغداد وامتنعوا من دفع الرضائب .وكانوا يعتمدون عىل الزائرين واملجاورين حتى ان سكنة كربالء
مل يبق هلم املجال يف السكنى هبا ،وكان اليارماز ـ االسم الذي عرف به هؤالء االوباش ـ يشكلون
عصابات ترفع كل منها راية العصيان .ومل يتمكن عيل رضا باشا وايل بغداد الذي مر عىل حكمة يف
بغدادا اثنى عرش عاما ـ من امخاد هذه الفتنة .حتى ان نصبت الدولة العثامنية حممد نجيب باشا واليا
عىل بغداد بعد ان كان واليا عىل الشام( .يف الدولة العثامنية كان وايل بغداد بمثابة وزير ثاين) وكان
هذا سفاكا غدارا معروفا باملكر ومل يكد يستقر يف مركز واليته اجلديدة حتى جهز جيشا جرارا وبعثه
صوب كربالء.
وبعد حصار دام ثالثة أيام دخل كربالء .وقد اجرى القتل واألرس بدرجة فظيعة .ويف  11ذي احلجة
سنة  1285هـ -أمر بالقتل العام ملدة ثالث ساعات .ومن املحقق ان تسعة آالف شخص قد ابيدوا
عن آخرهم يف تلك املدينة املقدسة ،فضال عام هنب من األموال واألحجار النفيسة وأثاث البيوت
والكتب التي ال تعد وال حتىص.
ويف صحن سيدنا العباس  ،ربطوا اخليل واجل�مال ،وقتلوا كل من الذ بأروقه احلرم احلسيني
والعبايس.
(*)  اقول :ان من الذ نجا بسبب ان نائب الكليدار احلاج مهدي كمونة متكن من اقناع القائد العثامين
بعدم استعامل القوة و بذلك نجح يف احلفاظ عىل ارواح مجيع من الذ باحلرم الرشيف انظر (عيل
الوردي يف ملحاته االجتامعية ج 2ص  031و ديلك قايا ،كربالء يف األرشيف العثامين إن القتىل يف
حرم العباس ( )بلغ اكثر من ثلثامئة قتيل يف الرسداب فقط ) (ا ُملراجع).
وكذلك فعلوا يف البلدة ،سوى دار السيد كاظم الرشتي ،التي كانت دار أمان ،وكل من متكن من
اهلروب نجا ومن بقى كان نصيبه القتل ،وهدموا االلواح التي كانت تزين جدران الروضة الرشيفة.
وبعد القتل العام أصدر الوايل أمرا بتعيني حاكم عىل كربالء .ويف اليوم الرابع عرش من الشهر املذكور
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ويف سنة ( 1258هـ) شق أهايل كربالء عصا الطاعة عىل الدولة ،وأبوا

أداء الرضائب واملكوس وكان وايل العراق نجيب باشا قد جهز جيشا
بقيادة سعد اهلل باشا ،وسريه اىل كربالء فحارصها حصار ًا شديد ًا ،وأمطر
املدينة بوابل قنابله .ومل يساعده احلظ يف افتتاحها ألن سورها كان منيعا جد ًا

وقالعها حمكمة ال يمكن للقائد الدنو منها ،وملا اعيت به احليل احلربية ،التجأ
اىل اخلداع فأعطى األمان للعصاة ،وضمن هلم عفو احلكومة فأخلوا القالع

وجاؤوا طائعني ،قبض عليهم وسلط املدافع عىل اجلهة الرشقية فهدم السور
وأصىل املدينة نارا حامية ،ففتحها وارتكب فيها كل فظاعة وشناعة ،ودخل

بجيشه اىل الصحن العبايس ،وقتل كل من الذ بالقرب الرشيف.

وهبذه املوبقات عادت سلطة احلكومة اىل تلك الربوع واهلل عالم

الغيوب.

( )1

رجع نجيب باشا قافال اىل بغداد.
والبن االلويس ـ وكان من فضالء أهل السنة ،وقايض عسكر نجيب باشا بيتان من الشعر قاهلام ارجتاال
بعد وقوع احلادثة:
احسنيدنسطيبمرقـــدكاألىل              رفضوااهلدىوعىلالضاللتـرددوا
حتى جـرى قلم القـضاء بطهرها               يومــــــــا فطهرها النجيب حممد
وقد رده الشيخ عزيز ابن الشيخ رشيف النجفي بقوله:
اخس ًا عدو اهلل ان نجيـــــبكم           رفض اهلدى وعىل العمى يرتدد
ولئن به وبك البسيطة دنست           فابرش بطـــــهرها املليك حمـــمد
وقد رد أيض ًا احلاج مال حممد التربيزي بقوله:
اخس ًا عدو اهلل ان نجيــــــبكم          كيزيدكم رشب الدماء تـــعــودوا
هذا ابن هند واملـدينةوالــــد م           املهراق فيها والنــــــــبي حمـــــمد
وله أيض ًا:
تبا ألشقى األشقياء نجيـبكم           نصب احلسني ويف لضــى يتخلد
ال تعجبوا مما أتى اذ قــــد أتى          بصحيفة ملـــعونـــة يتــــــقـــــلد
   11هذا وتسمى احلادثة أيص ًا(بحادثة كربالء) التي وقعت ايام حممد نجيب باشا وايل بغداد ما بني

60

بغية النبالء يف تأريخ كربالء

فتنة عيل هد له

()1

ويف سنة ( 1293هـ 1876-م) ظهرت فتنة يف كربالء فعرفت بفتنة عيل

هدله ،وذلك ان مجاعة من املفسدين حرضت األهايل عىل مناوئة احلكومة
.1847-1842ديلك قايا،كربالء يف االرشيف العثامين:دراسة وثائقية ( )1876-1840ترمجة عن
حازم سعيد منترص ومصطفى زهران،دار العربية للموسوعات بريوت،ط2008(1م1428،هـ)
ص( 39ا ُملراجع)

 11هذا جممل احلادثة .أما تفاصيلها فهي كام ييل :يف أوائل عام( 1293هـ1876-م) أعلنت احلكومة
العثامنية النفري العام يف كربالء .فأخذت مجوع املكلفني بالفرار من سلك اجلندية .وكان هناك جاسوس
من قبل احلكومة عىل الفارين .وهو خمتار باب الطاق املدعو حسني قاسم محادي فمن كثرة ما اصاب
الناس عىل يد هذا املختار من املحن .ان قتلوه يف مقهى املستويف الواقعة يف حملة باب الطاق .فعندما
قتل هذا املختار ،تولت احلكومة املحلية القبض عىل المُتهمني ،ففر مجاعة منهم وخيموا خارج السور
يف البستان املعروفة ببستان _ جعفر الصادق .)أخذوا يعبثون باألمن .وحرضوا األهايل عىل
مناوئة احلكومة وكانت األفكار مستعدة لقبوهلا .فالفت عصابة بقيادة القهوايت (عيل هدله) وقابلت
جيوش العثامنيني ودحرهتم يف مواقع متعددة .وكانت عصابتهم تتألف من ( )150شخص ،يقومون
بحرب العصابات ،وذلك بتحريض من احلاج حمسن كمونة واحلاج حسن شهيب ويمدوهنم باملؤنة
والذخرية ،واختلطت معهم بعض أفراد من عشرية حجيل والزوينات .فاستحفل امرهم حتى رن
صدى هذه احلادثة يف األستانة .فقلق السلطان عبد احلميد خان واصدر ارادة سنية بارسال جيش اىل
كربالء وهدمها وقتل من فيها عن بكرة ابيهم ،واناط تنفيذ االرادة اىل عاكف باشا وايل بغداد واملشري
حسني فوزي باشا .وكان هذا القائد للجيش فجاء االثنان اىل كربالء بصحبة النقيب السيد عبد الرمحن
النقيب الكيالين ورضبوا املضارب قرب املدينة ،وكان ذلك يف أواخر شهر رمضان من عام (1293
هـ) وكان قيام عيل هدله يف ( )3ربيع االول من عام ( .)1293فلم ير الوايل آثار العصيان يف املدينة،
وقد علم بعد البحث الطويل ان العصاة عصابة ارتكبت اثام واقرتفت ذنبا يطاردها اجليش ،وليس من
العدل هدم املدينة وتنفيذ االرادة السينة عىل سكاهنا ،وأخذ الربئ بجريرة املذنب فأحجم عن تنفيذ
األوامر فنجم من ذلك خالف بني الوايل عاكف باشا املرص عىل امر اهلدم ،والقائد حسني فوزي باشا
فراجع االستانة خاطباها باالمر ،وبعد اخذ ورد صدر االمر بالعفو ،فرحل اجليش بعد ان قبضوا عىل
مثري الفتنة وموقد نرياهنا ،وحوايل ( )70شخصا بضمنهم عيل هدله مع املرحوم احلاج حمسن كمونه
وحسن شهيب ومجاعة غريهم ،فساقوهم اىل بغداد واودعوهم السجن يف أوج قلعة مدة تزيد عىل
السنة( ،نقال من تاريخ كربالء جـ  3املخطوط للسيد حممد حسن كليدار).
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وكانت افكار األه��ايل مستعدة لقبوهلا .فألفت عصابة بقيادة عيل هدله
وقابلت اجليش العثامين و دمرته يف مواقع متعددة ،وملا رن صدى هذه احلادثة
يف االستانة قلق السلطان املخلوع عبد العزيز وأصدر ارادة سنية بارسال

جيش اىل كربالء وهدمها وقتل من فيها عن بكرة ابيهم ،واناط تنفيذ هذه

املهمة بعاكف باشا وايل بغداد واملشري حسني فوزي باشا .كان هذا قائدا عاما
للجيش فجاء األثنان اىل كربالء يصحبها احد نقباء بغداد السابقني ،ورضبوا

املضارب قرب املدينة فلم َير الوايل يف املدينة آثار العصيان والتمرد .وقد علم

بعد البحث الطويل ان العصاة :عصابة ارتكبت اثام واقرتحت ذنبا يطاردها
اجليش .وليس من العدل هدم املدينة وتنفيذ االرادة السنية عىل سكاهنا،
وأخذ الربئ بجريرة املذنب فأحجم عن تنفيذ االوامر .وفاتح القائد العام،
فأبى هذا االرصار عىل تنفيذ االوامر فنجم من ذلك خالف بينهام ،فراجع

االستانة .وخاطبها باالمر .وبعد أخذ ورد .صدر االمر بالعفو .فرحل
اجليش عنها بعد ان قبض عىل مثريى الفتنة وموقدي نرياهنا .قادهم اىل بغداد

وهناك القاهم يف اعامق السجون والعذاب.

كربالء
يف القرن الرابع ع�شر
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كربالء
يف القرن الرابع ع�شر
وقعة الزهاوي للعجم

وبعد وقوع الصلح بني األهايل واحلكومة العثامنية قررت احلكومة

فرض غرامة عىل البلدة .وهي ان تدفع الكسبة عن كل دكان يف كل

شهر ـ ما يساوي ( )12آنه اىل مدة حمدودة من السنني وبعد انتهاء املدة
استمرت احلكومة عىل استيفاء تلك الرضيبة ،فامتنع الكسبة واكثرهم
ايرانيون عن الدفع .وقد رفعوا شكوى فلم تسمع هلم شكاية .فالتجأوا

اىل التحصن بالسفارة االنكليزية التي يف ك��رب�لاء .ونصبوا احليام

حوهلا واستظلوا هبا .وكلام نصحتهم احلكومة والعلامء واالرشاف مل
يقبلوا فصممت احلكومة عىل تفريقهم بالقوة وكان املترصف يومئذ

رشيد الزهاوي .ويف ليلة من اخريات شهر رمضان سنة (1324هـ-

1906م) أخطرهم أول الليل فلم يتفرقوا وبينام هم نائمون يف خيامهم

أمر الزهاوي الرشطة أن يرضبوهم بالرصاص قبل الفجر ،فرضبوهم،
واصيب من االيرانيني حوايل اخلمسني شخصا بني قتيل وجريح ،واهنزم

الباقون ،فهجم العسكر عىل خيامهم وانتهب ما فيها.
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حادثة محزة بك

ويف سنة (1333هـ ـ 1914م) ليلة النصف من شعبان ،وكانت كربالء

غاصة بالزوار الواردين من االطراف للزيارة ،ثار أهايل كربالء يف وجه

احلكومة أيام اشتغاهلا باحلرب عىل العامة .بعد شدة ضغط احلكومة عىل
أهايل كربالء والنجف فهجموا عىل السجن واخرجوا املسجونني وانتهبوا
دوائر احلكومة وبيوهتم ففر املأمورون واملوظفون أمجع .فجاء املترصف

محزه بك مع قوة ودخل البلد من جانبها الرشقي وحتصنوا يف بعض اخلانات

والبيوت احلصينة .وصار الطرف الغريب بيد األهايل ومل تزل احلرب قائمة بني
الطرفني عدة أيام .وقتل من اجلانبني خلق كثري وانتهت املعركة بعد قتل ذريع

وخراب اكثر البيوت واملنازل هبزيمة العسكر .وانتهاب االهايل اسلحتهم
وذخائرهم .وبقيت البلدة بيد األهايل اىل أن احتلها االنكليز.

ثورة العرشين

ويف سنة  1920م ثارت البالد بثورهتا الدامية املعروفة  وخاصة جهة

الفرات فيها ،كان أول ما اندلع لسان الثورة من كربالء وذلك ألمرين:
( )1وجود آية اهلل الشريازي قطب الوطنية الصادقة يف كربالء

( )2زيارة نصف شهرشعبان ،وهي الزيارة الوحيدة التي جيتمع فيها سائر

املسلمني والقبائل وكان قد عني يف أيام الثورة السيد حمسن أبو طبيخ مترصفا

يف شؤون اللواء وما يتبعه وقد انعقدت يف كربالء عدة مؤمترات هامة يف هذا

الشأن الجل السعي وراء صالح البالد العراقية نخص بالذكر منها املؤمتر
الكبري الذي انعقد يف  9شعبان سنة 1340هـ1921/م وذلك بمناسبة جتاوز
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(األخوان) عىل حدود العراق فدعى االمام اخلاليص رؤساء القبائل القاطنة

عىل ضفاف دجلة والفرات ودياىل اىل حضور املؤمتر يف كربالء .وكان انعقاد
املؤمتر املذكور يف دار آية اهلل الشريازي املتقدم الذكر .فكان احلديث املهم
بينهم يف صالح البالد .وعىل كل حال ،فكربالء هي املدينة املهمة التي هلا

أصل وأساس متني يف شؤون البالد العراقية وهنضتها أوال وآخرا .واحلمد
هلل عىل ذلك .ووفق اهلل رجال االمة اىل خدمة بالدهم.

يوم ورود الشعرات النبوية الرشيفة اىل كربالء

وكان يوم ورود الشعرات الرشيفة اىل كربالء من األيام املشهورة اذ هرع

األهلون رجاال ونساء حتى االطفال لالستقبال واحتفلوا به أشد واعظم
احتفال ،مل يشاهد مثله حتى اوصلوه اىل احلفرة الرشيفة ووضعوه يف حمله.

وقد قال الشعراء يف ذلك منهم املرحوم املريزا حممد حسني .الشهرستاين
يف ورود الشعرات الرشيفة النبوية صىل اهلل عليه وآله وسلم لتوديعها يف

الروضة املطهرة احلسينية .وكان حاملها وايل بغداد احلاج حسن رفيق باشا

سنة  1310الف وثالث مئة وعرشة هجرية (1892م):
ك���رب�ل�اء ط��ل��ت ال��ث��ري��ا رشف��ا

وب���ع���ل���ي���اك ال����س��م�اك اع�ت�رف���ا

اظ���ل���م ال��دن��ي��ا ع�ل�ى ارج��ائ��ه��ا

ح��ي��ث ف��ي��ه��ا ب����در ث���م خسفا

م��ن��ذ غ��اب��ت ف��ي��ك اق�م�ار اهل��دى

ب��ق��ى ال��ظ��ل��م��ة ح��ت��ى انكشفت

ح�ضرت ال���وايل بامر م��ن ب��ه قام

اورث������ت يف ك���ل ق����اب اس��ف��ا
ب���ق���دوم احل�ب�ر  ك��ه��ف الضعفا
ح��ص��ن ال���دي���ن واالم�����ر صفا
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فخر ه��ذا العرص سلطان السام

وه��و ذا عبــد احلميد ذو الوفا

رف�����ع اهلل ل���ـ���ـ���واء ن��ص��ـ��ـ��ـ��ره

اذ بـه أيــد شـــرع املصطفى

ارشق ال���دن���ي���ا ب���ه م���ذ ق��دم��ا

مـــع شمـس اورث��ت��ه الشــرفــا

ك��ش��ف��ت ك���ل دج����ى ك����ان هبا

وبمرآهــا

انكشـفــا

قيل م���اذا ال��ن��ور ق��ل��ت :ارخ��وا

ه��اك��م��وا ش��ع��رة وج��ه املصطفى

الـظــالم

 1310هــ

وله مؤرخا بالفارسية ورود الشعرات الرشيفة النبوية .
ب��ع��ه��د ب���ادش���اه ع��ب��د احل��م��ي��د آن اخ�تر

درخشان شد بكيتي افتايب ت��ازة ازخ��اور

مه��ا ي���ون م��وي��ه ب��رن��ور حبيب اهلل شد

ظاهر زنورش بيه توي امد شعاع نري أكرب

ب��ن��دش��ان يسته منزلكه اي��ن ن��ور رب��اين

مكر انكس ك��ه بيغمرب از ب��داو زبغمرب

ف��رس��ت��اد ان ش��ه غ����ازي ب��س��وي كربال

انمو ب��م��راه مه��اي��ون وايل ب��غ��داد نيكوفر

بتعظيمش خالئق مجله استقبال كردندي

بشد بر قلب شكاك منافق مويه جن خنجر

كجا ش��ك ميتوان ك��ردن دراي���ن مطلب

كهاثباتشهويداكرددانتاريخسالشموبيغمرب

 1310هـ
بيسشايشتةباشدبادشاهرابعدازايناحسان      براي موي بيغمرب نكريد زين بلد عسكر
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وصف احلائر احلسيني

ان الذي جيلب املسلمني اىل كربالء هو وجود قرب احلسني بن بنت رسول

اهلل  واخيه العباس بن عيل  وقبور اصحابه واعوانه الذين استشهدوا

معه يف واقعة الطف أو يوم عاشوراء سنة  61هجرية ( 650ميالدية) .وبذلك
أصبحت كربالء مقدسة الشيعة ومزارهم .فيأيت اليها كل سنة لزيارة الرتبتني

تربة احلسني وتربة العباس  من كل حدب وصوب زراف��ات زرافات
ومجاعات مجاعات قادمني اليها من ديار قاصية وربوع نائبة ،كديار العجم
وربوع اهلند وآسيا الوسطى حيث يكثر الشيعة وهلذا ترى كربالء ال ختلو من

غرباء يعدون باآلالف للغرض نفسه.

وها نحن نصف للقراء ما يف جامع احلسني  من املساجد العجيبة

الرائقة البديعة الصنع الفائقة احلسن ومن االبنية الضخمة والتزيينات

الفاخرة التي هي من أفخر ما جيود به تقي الشيعة وتدينهم وحبهم آلل البيت
مستغنني به عن وصف جامع العباس(  )1لقرب املشاهبة بني اجلامعني ان

 11ان املؤلف مل يتعرض لتاريخ بناء الصحن العبايس ووصفه .الن تاريخ الصحن العبايس مالزم
لتاريخ بناء احلائر يف خمتلف العصور فان معظم من حظوا برشف تعمري وزخرفة احلائر احلسيني .قد
قاموا بنفس تلك التعمريات يف حرم اخيه العباس .فأول بناء اقيم عىل القرب املطهر هو عامرة عضد
الدولة فنا خرسوا البوهيي .وقد جدد عامرته الشاه طهامسب الصفوي (قمر بني هاشم ص .)126
وقد جاء يف رحلة (نارص الدين شاه اىل كربالء ص  )137ان أمني الدولة صدر األصفهاين هو الذي
شيد القبة العالية عىل احلرضة العباسية وغطاها بالكاشاين النفيس .ويف سنة  1295أمر فتح عيل شاه
القاجاري بصنع رضيح من الفضة اخلالصة اىل مرقد العباس  وبذل لذلك ( 6000تومان) من
ماله اخلاص .وقد تعاون النجاز الرضيح كل من املريزا هدايت نوري املستويف واملريزا تقي نوري
املستويف .وقد توىف فتح عيل شاه سنة  1250قبل أن يتم الرضيح (جملد القاجارية من ناسخ التواريخ
ص  .)275وقد اكمل الرضيح ونصبه يف حمله عىل الروضة املطهرة خلفه حممد شاه والد نارص الدين
شاه (نفس املصدر ص  .)480لزيادة التفصيل راجع (قمر بني هاشم ص .)126
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وضعا وان زخرفا ،وهو من أعظم مساجد العراق واتقنها هندسة وصناعة
وابدعها حسنا وهبجة.

وهو عىل شكل مستطيل طوله قرابة سبعني مرتا يف عرض يقارب ()55

مرتا وللمسجد ( )7أب��واب ضخمة مجيلة الوضع وعىل كل باب طاق

مرتفع باحلجر املعقود باحلجر القاشاين .وكل باب ينتهي بك اىل حي من
أحياء املدينة .وفناء املسجد كله فضاء واسع فسيح االرجاء مفروشة أرضه

بالرخام االبيض الناصع وكذلك جدرانه .فان وجه أسفله منشئ بالرخام
اىل طول مرتين وما فوق مبني بالقاشاين اجلميل القطع والنحت .وحييط
بفناء الصحن جدار حيصنه قد اقيم عليه كلفتان .ويف الطبقة السفىل قرابة

( )65غرفة مجلية أمام كل غرفة ايوان ذو سقف معقود بالقاشاين .ويف وسط

فناء الصحن الروضة املقدسة وهو من اعجب املباين واتقنها وابدعها شكال
واوفرها حظ ًا باملحاسن.
أخذت من كل بديعة بطرف يدخل اليها من عدة أبواب ال جمال لذكرها.

واشهر أبواهبا باب القبلة ويطلق لفظ باب القبلة عىل باب الصحن الرشيف،
اما باب الروضة يطلق عليها باب ايوان الذهب .وهو من الفضة الفنية

الصياغة ويف جوانبه سهوات حمكمة البناء بديعة الشكل عىل هيئة التجاريب
مرصعة بقطع من املرايا تأخذ بمجامع القلوب .امامه صفه مفروشة أرضها

بالرخام ،وكذلك جدارها االدنى فانه مؤزر بالرخام اىل مرتين ،رصع كله
بالزجاج ترصيعا هندسيا يقل نظريه .وسقف هذه الصفه قائم عىل دعائم
حمكمة من الساج .وهذا الباب ينتهي من الداخل اىل رواق حييط باحلرم

(الروضة) من مجيع جهاهتا وعن يسارك جتد قرب حبيب بن مظاهر االسدي
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وعليه مشبك من الشبة(*)  .فتدخل باستقامه اىل باب آخر من الفضة
الناصعة العجيبة الصياغة اىل مقام حمكم الصنع عظيم يأخذ بتالبيب االفهام

وتدهشك الزخارف البديعة واملرايا املتأللئة وهو الروضة أو احلرم الذي

يضم قرب احلسني  وطوله ( )10أمتار و 40سنتيمرتا وعرضه ( )9م و

 15سنتيمرتا ويف داخله أنواع التزاويق.

مل أعرف يف أي تاريخ كان قدوم هذا الكاتب ( )2الذي وصف ما شاهده

اذ ليس األمر اليوم كام ذكر .وذلك منشأ بالذهب الوهاج فهي تتألأل نورا
وتلمع ملعان الربق حيار برص متأملها يف حماسنها ،ويقرص لسان رائيها عن
متثيلها .ومما زادها هبجة وزخرفة وجود اجلواهر النفيسة وقناديل الذهب

والفضة وغريذلك من املعلقات الغالية الثمن عىل القرب الرشيف التي أهداها

اليه ملوك الفرس وسالطني اهلند يف عصور خمتلفة ما يعجز قلم البليغ من
وصفها واالحاطة بكل ما هنالك من نفائس املجوهرات ونوادر اآلثار.

ويف وسط احلرم الشبكة املباركة وداخلها رمم األمام والتدوين يشاهد

من وراء مشبك من الفضة الناصعة وهو ذو أربعة أركان ويف جانب الطول

 5شبابيك ويف العرض  4شبابيك .وعرض كل شباك  80سنتيمرتا ،ويتفرع

من وسط اجلانب الرشقي منه مشبك صغري من الفضة أيضا عىل رضيح
11

(*) نوع من املعادن يستخدم يف صناعة احليل

 22لعله عباس املدين صاحب نزهة اجلليس ومنية االديب االنيس .وكان قدومه اىل عام  1131هجرية
راجع ج  1ص  94وما بعدها يقول يف وصف احلرضة احلسينية واما رضيح سيدي احلسني ،وفيه مجلة
قناديل من الورق املرصع ،والعني ما يبهت العني .ومن أنواع اجلواهر الثمينة ما يساوي خراج مدينة.
واغلب ذلك من ملوك العجم وعىل رأسه الرشيف قنديل من الذهب االمحر يبلغ وزنه منني بل أكثر.
وقد عقد عليه قبة رفيعة السامك متصلة باالفالك .وبناؤها عجيب ،صنعة حكيم لبيب.
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ابنه عيل األكرب الذي قتل معه وهو غري عيل زين العابدين  الذي قيد مع

االرسى اىل الشام ـ وطول مشبك احلسني  5 أمتار ونصف مرت عرضه 4

أمتار ونصف مرتا وارتفاعه  3أمتار ونصف مرتا .ويف أعىل مشبك احلسني

 16آنية مستطيلة الشكل مطالة بالذهب اإلبريز ويف كل ركن من املشبكني

رمانة من الذهب يبلغ طوهلا قرابة نصف مرتا وسامء ذلك احلرم مغشاة بقطع
من املرايا تأخذ بمجامع القلوب عىل شكل ال يتمكن من ان يصفه واصف.

ويف الزواية اجلنوبية من احلرم قرب الشهداء  وهم ملحدون يف رضيح

واحد وهذا الرضيح وضع عالمة ملكان قبورهم وهم يف الرتبة التي فيها قرب

احلسني .

وجه تلك الزواية مشبك من الفضة الناصعة طوله أربعة أمتار و80

سنتيمرتا وهو عبارة عن شبابيك عرض كل واحد منهم  75سنتيمرتا.

وارتفاعه مرتا و 70سنتيمرتا .ويغطي احلرم كله قبة شاهقة مغشاة من أسفلها
اىل أعالها بالذهب االبريز .ويف حميطها من االسفل  12شباكا عرض كل

شباك مرت واحد من الداخل ونصف مرت من اخلارج ،ويبلغ ارتفاع القبة من
أسفلها أي من سطح احلرم اىل أعالها قرابة  15مرتا .ويف هذا اجلامع ثالث

مآذن كبرية يناطحن السحاب بارتفاعهن صعدا يف اهلواء .اثنان منها مطليتان
بالذهب الوهاج .ومها حول احلرم .والثالثة مبنية بالقاشاين ،وهي ملتصقة
بالسور اخلارجي من اجلانب الرشقي(*)  1وهناك أيضا ساعة كبرية مبنية عىل

 11وهي املأذنة املعروفة بمنارة العبد نسبة اىل بانيها اخلواجة مرجان   اجليايت سنة  .767ويف عام
 982رممت وارخ ذلك بكلمة انكشتيار ـ أي خنرص املحب ـ (كلشن خلفاء لنظمي زاه .ص 103
وجه .خمطوط يف خزانة املؤلف .ويف سنة  1357هجرية حصل فيها تصدع فأوفدت احلكومة آنذاك
اقدر املهندسني وكشفوا عليها .فبان هبم ميالهنا جهة الغرب ،حيث كانت خطره عىل احلرم الرشيف
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برج شاهق يراها الرائي من كل مكان قيص.
وصفوة القول ان الكاتب مهام اوتى من البالغة والفصاحة واالجادة

يف الوصف ال يمكنه ان يصف كل ما يف هذا املسجد الضخم من االبنية
والتزيينات وانام كتبناه ليس اال ذرة من جبل أو نقطة من بحر زاخر.

دفن بني اسد للجثث الطاهرة

(قد اخذ اهلل ميثاق اناس من هذه االم��ة ،ال تعرفهم فراعنة
االرض هم معروفون من أهل السموات اهنم جيمعون هذه
االعضاء املتفرقة وهذه اجلسوم املرضجة فيواروهنا وينصبون

هلذا الطف علام لقرب سيد الشهداء ،ال يدرس أثره وال يعفوا

رسمه عىل كرور الليايل وااليام).

عيل بن احلسني 

()1

والقبة .وبعد املداولة بني املهندسني .رأوا  ان ال مناص من هدمها حفظا للقبة الرشيفة ،وعليه فهدمت
(عادل).
(*)  نقول(( :لقد نقل هذا الكتاب عن الرتكية إىل العربية موسى كاظم نورس بعنوان(كلشن خلفا)
ملؤلفه نظمي زادة افندي ،مطبعة االداب،النجف االرشف 1971م .ونظر ًأ المهية النص وملا فيه من
تفاصيل نورده كام جاء يف الرتمجة العربية( :ويف سنة 984هـ 1576/م) صدرت االرادة اهلاميونية
بتعني عيل باشا الوند واليا عىل بغداد،وبأمرمن السلطان (مراد خان الثالث بن السلطان سليم الثاين)
شيد رضيح سيد شباب أهل اجلنة وقرة عني أهل السنٌة أالمام احلسني (سيد شباب أهل اجلنة)
وعمر ايض ًا قباب شهداء كربالء،ص.208هذا مع العلم أن
وكذلك شيد املسجد والرواق والقبة ّ
تاريخ ترميم املنارة قد جرى عام 982هـ1574/م ،وسميت (منارة انكشت يار سنه 982هـ .املصدر
نفسه،ص()209ا ُملراجع)))،
 11كامل الزيارة البن قولويه. 260:
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مع ما كان يتخلل وطئة ضغط املراقبة عىل احلسني  يف آماد قصرية منذ

أن اتصل به احلر يف (ذى حسم) بعض فتور.

كان بطبيعة احلال االتصال غريمسموح به خاصة عندما أصبحت كربالء

منطقة حرب إىل أن ارحتل ابن سعد منها مع اجلند قاف ً
ال إىل الكوفة وأخىل

ساحة املوقف ،قصدن نساء من بني أسد أهل الغارضية للوقوف عىل جلية
األمر لقرب جوارهم فارشفوا (عىل ما ال عني رأت وال أذن سمعت ،أجساد
جمردة وثياب مرملة ،وخدود معفرة تصهرهم الشمس ،وتسفي عليهم

الرياح ،زوارهم العقبان والرخم) (.)1

فلم يتاملكن النسوة أنفسهن لروعته بل ولني االدبار متقهقرات وقد أخذ

التأثر منهن كل مأخذ ،فأخذن يف تقريع الرجال من غري وعي وال رشد بأشد

هلجة وأقسى عتاب ،لتوانيهم وقعودهم عن مواراة تلك اجلثث واالشالء
الطاهرة .ففعل حديثهن فعل السحر يف نفوس الرجال ،واث��ار احلفائظ

واهلب الشيم .فنهضوا هنضة الرجل الواحد اجابة للدعوة الصاخبة عىل
سبيل التضحية واالنتحار مستبسلني غري هيابني وال وجلني من سلطان

بني امية وشديد بطشها .فترسبلوا بسواد الليل لئال يفتضح امرهم باذلني

قصارى جهدهم يف انجاز مهمتهم باختصار ورسعة متناهية من غري غسل
وال كفن ،وحيق لنا أن نتساءل هنا ،أفهل كان البعث عن عدم وامالق ام

لغاية االرساع وجال أم نزوال عند حكم الرشيعة مع كل من قتل يف سبيل
الدين مع غلواء الدعاية القائمة عىل بذل االم��وال (كام اعرب عن ذلك

 11الطربي ص  641ورود فيه :ودفن احلسني وأصحابه أهل الغارضية من بني أسد بعد ما قتلوا بيوم
عاشوراء.
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جممع بن عبد اهلل للحسني باعتبارهم خوارج امتنعواعن بيعة االمام وخليفة
املسلمني(أمري املؤمنني) يزيد .وهذا عمر بن احلجاج الزبيدي خياطب اجلند

برفع صوته (الزموا طاعتكم وال ترتابوا يف قتل من مرق من الدين وخالف
االمام) .وقد استمرت هذه الدعاية حتى بعد سقوط االمويني بعدة قرون.
يقول ابن خلدون يف املقدمة ( )1عن القايض أبوبكر ابن العريب املالكي ما
معناه ان احلسني قتل برشع جده.

واقترصوا بني أسد يف حومة احلائر عىل ثالث حفر ،للحسني  وعىل

االكرب وللشهداء من بني هاشم وحفرة لبقية الشهداء من االنصار .واستحال

عليهم نقل جثامن احلسني  دفعة واحدة من حمل مقتله اىل حفرته اذ كان
مقطع اربا اربا ،ووضعوه فوق حصري بورياء ورفعوا أطرافه ،وكدسوا
بقية االشالء من غري ما فارق بني ضجيع و ضجيع ،وبعضهم فوق بعض
وهالوا عليهم الرتبة .وقيل أسموا حفرة الشهداء لسعة فتحته بجذوع النخل

وعلموا احلفائر بام كان املعهود يف مثله وجرت به السنن وأصبح لالسالم به

عرف وعادة عىل غرار ما هو املعمول به اليوم عند البدو.

والعلم بالتحريك لغة علم الثوب من أطراز وهو العالمة ومجعة أعالم

مثل سبب وأسباب وعلمت له عالمة بالتشديد امارة يعرف هبا ،كانت أعالم
 11املقدمة ص  417طبعة القاهرة .وقد انتقد ابن خلدون انتقادا شديدا هذا الزعم وفنده بحجج
قاهرة .ويدعم ابن العريب رأيه هذا ـ يف كتابه العواصم من القواصم ص  232ـ ان النبي قال يف حديث
له (انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه االمة وهي مجيع فأرضبوه بالسيف كائنا من
كان) .فريى ابن العريب ان الذين اشرتكوا يف قتل احلسني انام فعلوا ذلك اطاعة لالمر النبوي ويقول
الدكتور عىل الوردي يف كتابه ـ منطق ابن خلدون  189ـ :والغريب من ابن العريب انه يف الوقت الذي
يشجب فيه خروج احلسني عىل يزيد تراه يدافع عن اولئك الذين خرجوا عىل عيل بن أيب طالب أثناء
خالفته ،فهو حياول تربير خروجهم بشتى الوسائل عىل الرغم من اعرتافه قد بايعوا عليا أول االمر.
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حفرهم قائمة حتى أمر املتوكل بحرث قرب احلسني.
حترى حممد بن احلسني االشناين لقرب احلسني  ووضع حوله عالمات،

وبعد قتل املتوكل حرض مع بعض الطالبيني والشيعة فاخرجوا وأعادوا

علم حفرته الطاهرة دون بقية احلفر فطمست أعالمهم ،وذكر املفيد حممد

بن حممد بن نعامن يف االرشاد عند انرصام القرن الرابع ومستهل اخلامس،
أصحاب احلسني الذين قتلوا معه فاهنم دفنوا حوله ولسنا نحصل هلم أجداثا

عىل التحقيق ( )1والتفصيل اال انا ال نشك ان احلائر حميط هبم .ورصح يف

حملني آخرين( :واهنم كلهم مدفونون قرب احلسني  يف مشهده ،حفروا
هلم حفرة وأكثر وألقوا فيها مجيعا وسوي عليهم) .ولغاية االختبار الذي

قمت به عند جتديد تبليط الروضة الزاكية أحطت بموضع حفرهتم يتصل
بالقسم الرشقي من الشبكة املباركة بغري ما انفصال ولسامء حفرهتم أزج

()2

رومي قي ستة أمتار بعرض مرتين .وال بد من أن تكون حفرة اهلاشميني
داخ��ل الشبكة املنسوبة لعيل بن احلسني  ،فيام بني أج��داث الشهداء
واجلدث االقدس احلسيني.

كان نبث علم الذي علموا به جدث املصطفى ( )برواية ابن سعد يف

الطبقات عن االمام جعفر بن حممد عن أبيه كان وجه األرض شربا ووصف

القاسم بن حممد انه حصباء محراء

()3

كان جلدث أمرياملؤمنني سالم اهلل

عليه علام جرفه السيل برواية حممد بن خالد عن االمام جعفر ابن حممد بني

 11األجداث القبور واحدها جدث.

 22االزج ـ بالتحريك ـ البيت يبنى طوال.

 33الطبقات الكربى البن سعد ص  807ط القاهرة سنة  1358وص  306ج  2ط بريوت.
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الذكوات البيض عىل ما رواه ابن طاوس يف الفرحه.
ومل جتر العادة آنذاك باختاذ أبنية (أرضحة) عىل األجداث اال املصطفى

صىل اهلل عليه لدفنه يف حجرته الطاهرة الذي أقامه بنفسه صىل اهلل عليه وآله

حال حياته ال يوائه ( .)1بطبيعة احلال كان مظلال فاعتزلته السيدة عائشة اىل

ما جياوره وفضال عام كان حييط بني أسد .ولورود لفظ اجلميع من املمكن

أن شاركوهم أهل قرية نينوى ،وكالمها تقريبا يتساويان يف البعد عن احلائر
االقدس .وهلذا العلم الذي رفعوه عىل االجداث الطاهرة ،وعندئذ أشار

السجاد يف خرب زائدة  مع ما كان من املقتيض لدفع الشبهات عن أنفسهم

أن يساووا وجه االجداث لعد الدفن من غري ما أي عالمة بارزة ابقاء عىل
حياهتم .اال أن استبساهلم عىل سبل التضحية بعثهم عىل أن يعلموا علام

ولتامسك تسوية العلم كان املصطفى ( )أمر جلدث ولده ابراهيم من
مارية القبطية بقربة ماء ،أتاه به أحد االنصار ( )2رش العلم وكذلك رش عىل

علم جدثه األقدس ( )بعد دفنه ( )فال بد من أن بني أسد آخر عمل
قاموا به بعد دفن االشالء أن رشوا أعالم احلفر بام عند انرصافهم لتتامسك

الرتبة ،وكان ذلك خامتة عملهم يف كل ما قاموا به.

 11الطبقات الكربى ألبن سعد ج  1ص  123ط القاهرة وص  141ج  1ط بريوت.
 22املصدر نفسه ص  122ط القاهرة .ج  2وص  306ط بريوت.
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تاريخ بناء املشهد احلسيني

(كاين بالقصور وقد شيدت حول قرب احلسني وكأين باألسواق

قد حفت حول قربه ،فال تذهب الليايل واأليام حتى يسار اليه من
اآلفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان(.))1

السجاد عيل بن احلسني 
كان أول بناء أقيمت معامله يف احلائر عىل الرمس األق��دس احلسيني،

والعمران الذي أحاطه ومل تتطاول اليه يد العدوان باهلدم ليومنا هو الذي
أمر به اخلليفة حممد املنترص سنة سبع وأربعني ومائتني هجرية.

وأول من اختذ احلائر وطنا ودار اقامة من العلويني ومل يتحولوا منها كام

مر آنفا هو تاج الدين ابراهيم املجاب بأعقابه ،من ولده حممد الثاين احلائري
يف شوال سنة ( )247هـ ( )2حتى يومنا هذا .وأما معرفة أول بناء أقيم عىل
الرمس األقدس بعد شهادته سالم اهلل عليه ،ومن قام به ،ويف أي تاريخ.
وصورة البناء .مل يتحقق خربه ملا مل يرصح به يف مصدر ثقة يعول عليه.

وقد حدثني املتغمد بالرمحة السيد حسن الصدر الكاظمي نقال عن تسلية

املجالس ملحمد بن أيب طالب( ،انه اختذ عىل الرمس األقدس لعهد الدولة
املروانية مسجدا) .اال أنني مل أقف ليومي هذا عىل أي أثر هلذا الكتاب (.)3

 11مزار بحار األنوار للمجليس ص  110ج  22طبع كمبني.

 22مدينة احلسني للسيد حسن الكليدار نقال عن اجلنات الثامنية للسيد حممد باقر بن مرتىض.

 33وقد أحالني السيد املار ذكره ،الوقوف عىل هذا املصدر بوجوده عند أحد األفاضل نفى ذلك
الفاضل فضال عن رؤيته حتى العلم بخربه .راجع نزهة احلرمني ص  28للسيد الصدر.
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واملستفاد من خرب احلسني بن أيب محزة الثاميل ثابت بن دينار عند ما قصد

زيارة احلسني  قادما من الكوفة ألواخر عهد الدولة األموية ،ذكر باب
احلائر وكرر لفظه بينام ابن اخته احلسني اقترص عىل ذكر القرب دون ايراد لفظ

الباب ( .)1ومن املمكن ان مل يكن يقصد بالباب حدود حومة احلائر ،وجود

بناء عىل سبيل االمجال عىل الرتبة الطاهرة ،وكالمها يرصخان اهنام كانا عىل
خوف ووجل من القتل ،ورصح ابن الثاميل بوجود املسلحة املطوقة للحفرة

الطاهرة من اجلند االموي للحيلولة دون من يؤم قصده.

كان حلركة الشيعة يف استعراضهم جلند الشام بعني الوردة بزعامة سليامن

بن رصد اخلزاعي واستامتتهم بطلب ثأر احلسني ،واعادهتم الكرة حتت
لواء ابراهيم األشرت واستقصائهم للجندي األموي مع زعيمهم ابن زياد

مستهونني غري حمتفني بكل ما سامهم معاوية من خطوب وخسف ،وما

أذاقهم من مر العذاب وصنوف التنكيل بغارات برس بن ارطأة وصلب
وقتل وسمل يف والية زياد بن أبيه وسمرة بن جندب ،وابن زياد ،مما خلف

أثرا عميقا سيئا يف نفوس آل مروان ودويا هائال .فبعد أن تسنى لعبد امللك

ابن مروان وصل حلقات فرتة احلكم الذي دهم دور حكم آل أمية بموت
يزيد باقصائه آل الزبري عن منصة احلكم واالمرة ،أراد أن يستأصل الثورة من

جذورها ،لذلك اتبع سياسة القسوة والشدة جتاه أهل العراق ،وضغط ما ال
مزيد عليه ملستزيد ،خصوصا يف والية احلجاج بن يوسف.

 11يقول يف خرب طويل بعد ان نزل الغارضية وقد ادركه الليل وهدأت العيون ونامت ،أقبل بعد ان
اغتسل يريد القرب الرشيف يقول( :حتى اذا كنت عىل باب احلري ...وساق يف خربه وقد كرر لفظ الباب
حيث يقول بعد ذلك :فلام انتهيت اىل باب احلائر( ...اقبال االعامل البن طاووس ص  )28وجملد
املزار من بحار االنوار جـ  22ص .120
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وهنج خلفاؤه عني خططه دون أي شذوذ مع تصلب بالغ كأبن هبري،

وخالد بن عبد اهلل القرسي ،ويوسف بن عمر.

فرتى مما تقدم أن من املستحيل افساحهم املجال بأن يشيد بناء عىل قرب

احلسني  ويكون موضعا للتعظيم والتقدير .مما يتناىف وسياستهم املبنية
عىل الكراهية آلل البيت ،والتنكيل بشيعتهم.

وان سلمنا بتحقق خرب احلسني بن أيب محزة الثاميل عىل سبيل استدراك

لورود لفظ الباب ،من املمكن أن نقول (أي وجود بناء) يف الفرتة بني سنة

أربع وستني الحدى وسبعني ،ونلتزم بتغايض املروانيني من التعرض له(،)1

وبقائه ليوم ورود احلسني بن بنت أيب محزة الثاميل لزيارة الرضيح األقدس
وورد خرب ال يوثق به وال يعول عليه ،من أن املختار بن أيب عبيدة الثقفي
بنى عىل القرب الرشيف وأقام حوله قرية ( .)2وقيل ان سكينة بنت احلسني
 11جاء يف مزار بحار األنوار للموىل حممد باقر املجليس ص  120ما نصه (عن احلسني بن بنت ايب
محزة الثاميل قال :خرجت يف آخر زمان بني مروان اىل قرب احلسني  مستخفيا من أهل الشام حتى
انتهيت اىل كربالء ،فاختفيت يف ناحية القرية حتى اذا ذهب من الليل نصفه اقبلت نحو القرب فلام
دنوت منه ...حتى كاد يطلع الفجر اقبلت ...فقلت له عافاك اهلل ،وأنا أخاف ان أصبح فيقتلوين أهل
الشام .ان ادركوين ها هنا ...وصليت الصبح واقبلت مرسعا خمافة اهل الشام.

 22ذكر هذا اخلرب صاحب كنز املصائب دون اسناد ،وفضال عن ذلك فان هذا الكتاب ال يعتمد عليه
كثريا ملا حيش متنه من األخبار غري الواردة .وقد ذكر هذا اخلرب عند رسده ملا دار بني املختار ومصعب
بن الزبري .وعدد املواقع التي دارت بينهم والتي انترص يف مجيعها املختار وهزيمة مصعب   ،اىل ان متكن
مصعب من املختار آخر األمر .واذ مل ترد مثل هذه األخبار يف الكتب التأرخيية ـ واملعروف بل املحقق
انه مل يكن بني املختار ومصعب من مواقف سوى ما كان باملذار ،ثم حتصن املختار بقرص امارة الكوفة
اىل ان قتل ـ لذا قل االعتامد عىل ما ورد يف هذا الكتاب من قيام املختار بتشييد قرب احلسني  .وان
كان املحل مناسب العطاء مثل هذه النسبة له ،كيف ال وقد قام املختار بأخذ ثأر احلسني وقتل قاتليه
وصلبهم واحرق بعضهم بالنار ،فال يبعد من ان يقوم بتشييد قربه الرشيف .اال اننا نحكم بوقوع مثل
هذا األمر وجدانا ال استنادا عىل ما ورد يف هذا الكتاب ،لألسباب السالفة.
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 أقامت بناء عىل الرمس األقدس أمد اقرتاهنا بمصعب يف واليته للكوفة

ففي طوال املدة لسنة ست وستني عندما أم التوابون (عند مسريهم للتالقي
مع جند عني الورده) الرتبة الزاكية .وازدمحوا عىل القرب كأزدحام الناس عىل
احلجر األسود ( .)1مل يكن حينذاك ما يظل قربه الرشيف أي ساتر .واستقصوا

أمد البقية من الفرتة ،املختار بن أيب عبيدة الثقفي ،ومصعب ،وابن أخيه محزة.
فاألخبار الواردة يف زيارة احلسني  عن السجاد عيل والباقر ( )2حممد بن

عيل ( لكوهنام قضيا حياهتام يف الدولة املروانية) يشفان عن خوف ووجل.
ومما يؤيد وجود بناء بسيط (بل له بعض الشأن) عىل القرب الرشيف يف

زمن ورود احلسني بن بنت أيب محزة للزيارة ما جاء من األلفاظ يف الزيارات
الواردة عن الصادق سالم عليه جلده احلسني  )3( حيث يقول يف خرب....

بعد الغسل بحيال قربه الرشيف يف الفرات .فتتوجه اىل القرب حتى تدخل
احلري من جانبه الرشقي وتقول ....ثم اذا استقبلت القربٌ...ثم أجلس

عند رأسه الرشيف ....ثم حتول عند رجليه ...ثم حتول عند رأس عيل بن
احلسني ....ثم تأيت قبور الشهداء ( )4ويف خرب املفضل بن عمر عن الصادق
سالم اهلل عليه :اذا أتيت باب احلري فكرب اهلل أربعا وقل (   ...)5

ويف خرب ابن مروان عن الثاميل عند آخر فصول الزيارة يقول ثم خترج من
 11تاريخ الطربي جـ  7ص  70وكان ذلك سنة  65هـ
 22جملد املزار ج  22ص .110

 33فقد تويف الصادق  سنة  148والثاميل تويف يف زمن املنصور.
 44جملد املزار ص .145

 55املصدرنفسه ص .148
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السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء وتومئ اليهم وتقول .)1( ....ويف خرب

صفوان اجلامل عن الصادق  يقول :فاذا أتيت باب احلائر فقف وقل ،ثم

تأيت باب القبة وقف من حيث ييل الرأس وقل ....ثم اخرج من الباب الذي

عند رجيل عيل بن احلسني  .وقل ....ثم توجه اىل الشهداء وقل ( .)2ويف
خرب آخر عن صفوان يقول فاذا أتيت الباب فقف خارج القبة وارم بطرفك

نحو القرب وقل ....ثم ادخل رجلك اليمنى القرب وأخر اليرسى ،ثم ادخل
احلائر وقم بحذائه وقل .)3( ....وهذا ما يدلك عىل ان له بابا رشقي ًا وغربي ًا.
فخالصة القول ان املستفاد من هذه الزيارات هو وجود بناء ذو شأن عىل

قربه يف عرص الصادق سالم اهلل عليه.

ومع هذا فقد كان األمويون يقيمون عىل قربه املسالح ملنع الوافدين اليه

من زيارته .ومل يزل القرب بعد سقوط بني امية وهو بعيد عن كل انتهاك وذلك
النشغال اخللفاء العباسيني بادارة شؤون امللك .ولظهورهم بادئ األمر
مظهر القائم بارجاع سلطة اهلاشميني .وهو غري خفي ان القائمني بالدعوة

كانوا من أهل خراسان ،وأكثر هؤالء ان مل نقل كلهم كانوا من أنصار آل
البيت (.)

وملا رسخت قدم العباسيني يف البالد وقمعوا الثورات جاهروا بمعاداة

شيعة عيل  .ولكنها كانت خفيفة الوطأة أيام السفاح ،فتوارد الزائرون

لقرب احلسني من شيعته عند سنوح هذه الفرصة جهارا .واشتدت الوطأة أيام
 11املصدرنفسه ص .105
 22املصدرنفسه ص .159
 33املصدرنفسه ص 179
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املنصور بوقيعته بوجوه آل احلسن ( .)1وخفت ثانية يف أيام املهدي واهلادي،

فلام كانت أيام الرشيد ( ،)2وكانت قد استقرت األوضاع وثبتت دعائم احلكم

وقضت عىل ثورات العلويني بام دبرته من طرق الغدر واخليانة .فأرغمت

أنوفهم احلمية وأمخدت نفوسهم الطاهرة فأرادت القضاء عليهم يف حمو
قبور احلمية وأمخدت نفوسهم الطاهرة فأرادت القضاء عليهم يف حمو قبور
أسالفهم فسلكوا سلوك بني أمية اذ أمر الرشيد هبدم قربه الرشيف وحمو
أثره فأخذت الشيعة الوسائط باالهتداء اىل تعيني موضع القرب وتعيني حمل
احلفرة منها السدرة ،فبلغ الرشيد ذلك فأمر بقطعها ( )3ثم وضع املسالح عىل
حدوده اىل أن انتقل اىل طوس ومات فيها .فلم يتتبع األمني ذلك ملا كان

منشغ ً
ال باللهو والطرب وصنوف املجون والبذل ،فاغتنموا احلال وبادروا
اىل تشييد قربه الرشيف وقد اختذوا عليه بناء عاليا.

وملا جاء دور املأمون ومتكن من رسير اخلالفة تنفس الشيعة الصعداء

واستنشقوا ريح احلرية .ومل يتعرض لذلك .وكان املأمون يتظاهر بحبه
آلل البيت حب ًا مج ًا حتى انه استعاض بلبس السواد وهو شعار العباسيني
بلبس اخلرضة وهو شعار العلويني وأوىص باخلالفة من بعده لعيل الرضا

ابن موسى الكاظم  ولعل ذلك كيد منه وكان هذا الوقوع بعد قتل أخيه
 11مروج الذهب للمسعودي .ج  2ص .171

 22الظاهر ان الرشيد مل يتعرض لقرب احلسني  اال يف أخريات أيامه ،ولعل سبب ذلك غضبه مما
كان يشاهد من اقبال الناس لزيارة احلسني  وتعظيمه والسكنى بجواره ،وكان قبل ذلك جيري ما
أجرته أم موسى من االموال عىل الذين خيدمون قرب احلسني يف احلري( .انظر الطربي ج  ،10ص )118

 33روى ذلك حممد بن احلسن الطويس يف (أماليه ،ص  206طبع ايران) بسنده اىل جرير بن عبد
احلميد .وذكر انه عندما سمع جرير باخلرب رفع يديه قائال اهلل أكرب جاءنا فيه حديث عن رسول اهلل
(ص) انه قال :لعن اهلل قاطع السدرة ثالثا) .فلم نقف عىل معناه حتى اآلن.
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االمني واسرتضاء ملنارصيه اخلراسانيني .وقد زعم البعض انه هو الذي شيد

قربه الرشيف وبنى عليه هلذه الفرتة( )1ويف ورود أيب الرسايا بن الرسي بن

املنصور اىل قرب احلسني  أيام املأمون عام تسعة وتسعني بعد املائة حني قام

ببيعة حممد بن ابراهيم بن اسامعيل طباطبا بن ابراهيم بن احلسن بن احلسن
السبط دليل عىل تشييد قرب احلسني ( )2بعد ميض الرشيد اىل طوس.

وبقي احلال عىل هذا املنوال والشيعة يف حالة حسنة حتى قام حول قربه
الرشيف سوق ًا واختذت دورا حوله وأخذ الشيعة بالتوافد اىل قربه للسكنى
بجواره اىل أن كان من املغنية الشهرية التي قصدت من سامراء يف شعبان

زيارة قربه الرشيف ،وكانت تبعث بجوارهيا اىل املتوكل قبل أن ييل اخلالفة
يغنني له اذا رشب وقد بعث اليها بعد استخالفه ،فأخرب بغيبتها .فأرسعت

بالرجوع عندما أبلغها اخلرب بطلب املتوكل هلا .فبعثت اليه بجارية وكان
يألفها فقال هلا أين كنتم .قالت :خرجت مواليت اىل احلج وأخرجتنا معها.

فقال اىل أين حججتم يف شعبان .قالت :اىل قرب احلسني  فأستطري غضبا

()3

وفيه من بغض آل أيب طالب ما هو غني عن البيان .فبعث بالديزج بعد أن
استصفى أمالك املغنية ـ وكان الديزج هيوديا قد أسلم ـ اىل قرب احلسني وأمره
بحرث قربه الرشيف وحموه وهدم كل ما حوله من الدور واألسواق فمىض

لذلك وعمل بام أمر به وقد حرث نحو ماءيت جريب من جهات القرب .فلام
بلغ احلفرة مل يتقدم

 11نزهة احلرمني للعالمة السيد حسن الصدر خمطوط نقال عن تسلية املجالس.
 22أنظر مقاتل الطالبيني أليب الفرج االصبهاين ص  341ط النجف.
 33املصدرنفسه ص .386
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اليه أحد .فأحرض قوما من اليهود فكربوه ،وأجرى املاء عليه ( )1فحار

املاء عند حدود قربه الرشيف ( ،)2ثم وكل به املسالح بني كل مسلحتني ميل،
وال يزوره أحد اال وأخذوه ووجهوا به اىل املتوكل ( )3فحصل للشيعة من
ذلك كرب عظيم ،ملا طرأ عىل قربه من اجلور ومل يعهد مثله اىل هذا احلد.

فضاق بمحمد بن احلسني األشناين بعد طول عهده بالزيارة فوطن نفسه عىل

املخاطر وساعده رجل من العطارين فخرجا يمكثان النهار ويسريان الليل
حتى بلغا الغارضية وخرجا منها نصف الليل فسارا بني مسلحتني وقد ناموا
حتى دنا من القرب الرشيف .فخفى عليهام موضعه فجعال يتحريان موضع

القرب حتى أتياه وقد قلع الصندوق الذي كان عليه واحرق ،ويف املوضع
اللبن ،قد خسف وصار اخلندق فزاراه وانكبا عليه وقد شام من القرب رائحة

ما شام مثلها قط من الطيب .فقال االشناين للعطار أي رائحة هذه فقال واهلل
ما شممت مثلها بيشء من العطر .فودعاه وجعال حوله عالمات يف عدة
مواضع .وبعد قتل املتوكل حرض مع بعض الطالبيني والشيعة فأخرجوا

العالمات وأعادوا القرب اىل ما كان عليه أوال.

وقد نالت الشيعة يشء من احلرية عىل عهد املنترص .وكان هذا حمبا آلل

البيت مقربا هلم رافعا مكانتهم معظام قدرهم .ومن حسناته اليهم انه شيد قرب
احلسني  .ووضع ميال عاليا يرشد الناس اليه ( .)4وذلك يف عام السابع

واألربعني بعد املائتني .ومل هيدم بناء املنترص ظلام لعدم تعرض أخالفه له.
 11املصدرنفسه ص .386
 22املصدرنفسه ص .386
 33املصدرنفسه ص .387

 44فرحة الغري لعبد الكريم بن طاووس.
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ملا ظهر من الوهن يف دولتهم ،وانحالل أمرهم وتسلط األتراك عليهم،

وانشغاهلم بأنفسهم ،ويف خالفة املسرتشد ضاقت األرض عىل رحبها عىل
الشيعة .وذلك عندما أمر بأخذ مجيع ما اجتمع من هدايا امللوك واألمراء
والوزراء ،واألرشاف من وجوه الشيعة من األموال واملجوهرات يف خزانة

الروضة املطهرة ،وأنفقه عىل العسكر ،واعتذر بأن القرب ال حيتاج اىل اخلزانة(.)1

اال انه مل يتعرض للبناء ومل يمسه لقصور يده وضعف شأنه ال ليشء آخر.

وكان البناء الذي شيد يف عهد املنترص قد سقط يف ذي احلجة سنة ثالث

وسبعني ومائتني ( .)2فقام اىل جتديده حممد بن زيد القائم بطربستان يف خالفة

املعتضد باهلل العبايس( )3لسنة ثالث وثامنني ومائتني( .)4وقد أخذ حال القرب

الرشيف منذ تشييد املنترص اياه بالعروج اىل مدارج العمران يوما بعد يوم
حيث أمن الناس من اتيانه واختاذ الدور عند رمسه.

وقد زار القرب عضد الدولة بن بويه سنة ( 370هـ) بعد أن بالغ يف تشييد

األبنية حول الرضيح وزخرفتها( )5وكان آل بويه ينارصون الشيعة .وقد
 11املناقب البن شهر آشوب ج .ص .وكان ذلك سنة  511هـ.
 22فرحة الغري ص .61

 33جاء يف بحر األنساب (العائد خلزانة املرحوم الشيخ عبد احلسني شيخ العراقيني الطهراين) عند
ذكره لنسب املعتضد باهلل العبايس بقوله :وأمر بعامرة مشهد الغري بالكوفة ومشهد كربالء ،وافتقد
اخلزائن بدار اخلالفة ،فاخرج منها ما وجده من هنب الواثق من مال مشهد احلسني بن عيل  واعاده
اليه.

 44فرحة الغري ص .وكان حممد بن زيد هذا دائم التصدق عىل العلويني يف املشاهد فقد بعث يف خالفة
املعتضد باهلل اثنتني وثالثني الف دينار ملحمد بن ورد ليفرقها عىل العلويني (أنظر الكامل ج  6ص .80
والطربي جـ  12ص .)346
 55تسلية املجالس ملحمد املجدي بالفارسية طبع حجر.
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استفحل التشيع عىل عهدهم حتى ان معز الدولة أمر سنة  352باقامة املآتم

يف عاشوراء ،وكان ذلك أول مأتم اقيم يف بغداد.

وعندما عفى عضد الدولة عن عمران بن شاهني البطائحي بنى الرواق

املشهور برواق عمران بن شاهني يف املشهدين الرشيفني الغروي واحلائري

عىل مرشفهام السالم )1( ،ويف سنة سبع وأربعامئة للهجرة :احرتق احلرم

الرشيف اثر اندالع حريق عظيم ،كان سببه اشعال شمعتني كبريتني سقطتا
يف الليل عىل التأزير واحرتق ،وتعدت النار بعد احلرق القبة اىل األروقة

()2

فكان البناء عىل القرب الرشيف بعد وقوع هذا احلريق ما وصفه (ابن بطوطة)
الطنجي يف رحلته ،اال اين مل أقف عىل خرب من شيد هذا البناء ،ويف أي تاريخ

كان ذلك ( .)3لعله كان قد تبقى يشء من البناء الذي شيده عضد الدولة .اىل
 11فرحة الغري ص .67

 22الكامل البن االثري :جـ  9ص  110ط ليدن .وجـ  7ص  295من ط القاهرة .واملنتظم البن
اجلوزي جـ  7ص  .283البداية البن كثري :جـ  ،12ص  .4والنجوم الزاهرة البن تغري بردى :جـ
 ،4ص .241

 33ذكر كل من العالمة السيد حسن الصدر الكاظمي يف نزهة احلرمني ص  .35والعالمة السيد حمسن
األمني العاميل يف أعيان الشيعة جـ  .4ص  .302ـ ومن أخذ عنهام ـ ان ابا حممد احلسن بن الفضل بن
سهالن وزير سلطان الدولة البوهيي ،هو الذي جدد بناء احلائر بعد وقوع هذا احلريق .لكن املصادر
التي عولوا عليها مل تنسب اىل ابن سهالن هذا سوى بناء سور احلائر وليس جتديد بنائه .كام يف املنتظم
جـ  7ص  .283والبداية والنهاية جـ  12ص  .16وجمالس املؤمنني ص  .211والنجوم الزاهرة جـ
 4ص  ،259هذا فضال عن ان ابن سهالن بدأ ببناء سور احلائر يف سنة  400هـ أي قبل وقوع احلريق
بسبعة أعوام .وهي نفس السنة التي أمر ببناء سور عىل مشهد أمري املؤمنني ( الكامل جـ  7ص
 .249ط القاهرة) .فقد ورد يف املنتظم جـ  7ص  :246ويف مجادى األوىل (سنة  400هـ) بدأ ببناء
السور عىل املشهد باحلائر وكان أبو حممد احلسن بن الفضل بن سهالن قد زار هذا املشهد واحب أن
يؤثر فيه مؤثرا ثم ما نذر ألجله أن يعمل عليه سور ًا حصينا مانعا لكثرة من يطرق املوضع من العرب
ورشع يف قضاء هذا النذر ،ففعل وعمل السور واحكم وعرض ونصبت عليه أبواب وثيقة وبعضها
حديد :ومتم وفرغ منه ،وحتسن املشهد به وحسن األثر فيه.
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أن شيد عليه البناء املوجود اليوم عىل القرب الرشيف .أو أنه قد جدده ـ بعد
احلريق ـ أخالف عضد الدولة .اذ كانت دولتهم قائمة عند وقوع احلريق.

هذا وكان اكامل بناء احلرم يف سنة سبع وستني وسبعامئة .وقد أمر بتشييده

السلطان اويس االيلكاين ،وأمته وأكمله ولده السلطان حسني(.)1

وكان تاريخ هذا البناء موجودا فوق املحراب الذي موضعه اليوم الرخام
 11زينة املجالس ملحمد املجدي ـ خمطوط باللغة الفارسية ص  ،84واملجدي من معارصي الشيخ
البهائي .وقد صنف كتابه هذا سنة  1004هجـ ـ فقد جاء فيه :اىل ان أمر السلطان اويس االيلخاين،
وابنه السلطان حسني ببناء عامرة عالية .وللسيد املؤلف (عبد احلسني) مالحظة مهمة يف هذا
اخلصوص ،خطر يل ان اثبتها هنا .يقول :ذكر سامحة السيد حمسن األمني العاملي يف املجلد  3ص
 ،593من اعيان الشيعة .قال فضيلته عن آخر كتاب األماقي يف رشح االيالقي لعبد الرمحن العتايقي
احليل املجاور بالنجف األرشف ،يف نسخته املخطوطة يف اخلزانة العلوية الذي متت كتابته يف حمرم سنة
 755هجـ .قال( :يف هذه السنة احرتقت احلرضة الغروية صلوات اهلل عىل مرشفها ،وعادت العامرة
وأحسن منها يف سنة  760سبعامئة وستون) انتهى .اقول :هذا احلريق هو الذي ذكره ابن مهنا الداودي
يف العمدة ص  .5ولكنه مل يذكر اسم املجدد للبناء الذي شيد عىل الروضة املطهرة احليدرية .حيث املدة
تقارب زمن البناء الذي قام به السلطان اويس وولده السلطان حسني االيلكانية يف سنة ( )767عىل
قرب احلسني سالم اهلل عليه املوجود اليوم عىل الروضة الطاهرة .من املقتيض ان يكون السلطان حسني
االيلكاين هو منفردا اقام البناء عىل الروضة الطاهرة احليدرية .وباخلاصة ملوقع قبورهم التي ظهرت يف
سنة اخلامس عرش بعد الثالثامئة واأللف هـ وسط الصحن الرشيف ما ييل باب الطويس ،أحد أبواب
الصحن الرشيف يف القسم الشاميل من الروضة الزاكية .اذ ظهر رسب فيه ثالثة  قبور عىل احدهم يف
القاشاين مرقوم (تويف الشاهزاده األعظم معز الدين عبد الواسع يف  15مجادى االول سنة  )790وعىل
لوح القرب الثاين (هذا رضيح الطفل الصغري ساللة السالطني الشاهزادة بن الشيخ اويس طاب ثراه.
تويف يوم االربعاء حادي عرش حمرم احلرام سنة احدى وثالثني وثامن مئة) .وعىل لوح القرب الثالث
(هذا قرب الشاهزادة سلطان بايزيد طاب ثر اه ،تويف يف مجادى االوىل سنة احدى وثالثني وثامن مئة
هاللية) .وعىل قرب آخر (هذا قرب املرحومة السعيدة بايندة السلطان) .وقد ابتدأ حكم األرسة االيلكانية
اجلالئرية يف بغداد وآذرباجيان بعد موت أيب سعيد بن اوجلياتو حممد خدابنده بقليل بالشيخ حسن
الكبري تقريبا بني سنة تسع وثالثني وسبعامئة أو سنة األربعون .وكانت وفاته سنة  757هـ ثم تاله يف
احلكم ولده السلطان اويس سنة  757هـ وتويف سنة  776هـ ثم تاله ولده السلطان حسني من سنة
 776هـ اىل ان تويف يف سنة  784هـ ثم تال السلطان حسني أخوه السلطان أمحد اجلالئري بن اويس اىل
ان قتل يف تربيز بني سنة ثالث عرشة وثامن مئة ،واربع عرشة .وبه تقريبا انتهت ايامهم.
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املنعوت بنخل مريم( *)فيام ييل الرأس الرشيف .وقد شاهد ذلك التأريخ بنفسه
حممد بن سليامن بن زوير السليامين ،وذكره يف كتابه املسمى بـ (الكشكول).

وقد كان انزال هذا التاريخ سنة السادس عرش بعد املائتني واأللف ()1216

من موضعه ،عند عمل املرايا والتزيينات للحرم الرشيف بأمر حممد عيل
خان القواينلو .كام تشري اىل ذلك الكتيبة املوجودة يف أعىل الباب الثالث
من أبواب احلرم املقابل للشبكة املباركة( :واقفه حممد عىل خان القواينلو

سنة  1216هـ) .وكذلك هذا التأريخ موجود بعينه يف الكتيبة القرآنية داخل

القبة عىل الرضيح املقدس ،ويف سنة  920هـ أهدى الشاه اسامعيل الصفوي
صندوقا( )2اىل القرب الرشيف ومل يرد ما هيم خربه من أخالفه الصفوية اال

(*) جاء يف كتاب (دالئل الدين) تأليف عبداهلل بن احلاج هادي ابن احلاج حممد ظهر اهلرندي،
ألف يف أواخر القرن الثاين عرش اهلجري ،ما ترمجته :روي عن السجاد ان اهلل تعايل ذكر يف القرآن
ان السيدة مريم  عندما أرادت أن تلد ابنها املسيح ابتعدت عن قومها ،و ذهبت ايل كربالء  -بصورة
معجزة  -بجنب هنر الفرات .و قد ولد املسيح قرب مكان رضيح احلسني .و يف نفس الليلة عادت
السيدة مريم ايل دمشق .و مصداق هذا اخلرب ما ورد عن الباقر  - عيل ما أتذكر  -ان صخرة عيل
مقربة من قرب احلسني نصبت يف احلائط .قد أمجع ساكنوا هذا املقام عيل أن الرأس الرشيف قد حز عيل
هذه الصخرة ،و يقولون ان املسيح قد ولد عيل نفس تلك الصخرة أيضا (*)فيام يتعلق هبذه الواقعة
هناك بعض الدراسات اخلطية التي مازالت قيد املخطوطات املحفوظة يف مركز االمام احلسني 
للوثائق والدراسات بكربالء ،تشري اىل والدة السيد املسيح يف كربالء معتمدة عىل نصوص تارخيية
ووثائقية ومثيولوجيه .وهناك لوحات فنية فريدة حمفوظة يف املركز نفسه ،رسمت بريشة الفنان
االنكليزي روبرت كليف والفنانة التشكيلية هناء مال اهلل ،حاولت استجالء هذه الواقعة من ناحية
مثيولوجية ،وفيها ان السيدة مريم العذراء تتجىل يف احلرم احلسيني املطهر يف القرن التاسع عرش ،وهذه
اللوحات غري منشورة عىل االطالق ،وا ُملراجع ،يكشف النقاط عنها الول مرة اعتامد عىل وثائق مركز
االمام احلسني .
 22عندما دخل الشاه اسامعيل الصفوي االول ـ مؤسس الدولة الصفوية يف ايران والذي يرتقي نسبه
اىل االمام السابع موسى بن جعفر  ـ بغداد فاحتا سنة  914هـ كان مهه األول هو التربك بزيارة
أجداده األئمة املعصومني ،قصد زيارة مرقد احلسني  وعمل ثوبا حريريا لقربه الرشيف ،وعلق
اثنى عرش قنديال من الذهب ،أطراف القرب ،وفرش تلك احلضرية القدسية البسط وجلله بأنواع احلرير
واالستربق ،وبذل األموال الكثرية لالئذين بقربه الرشيف .ثم خرج قاصدا النجف األرشف (وقد
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االقدام بامور طفيفة ال جمال لذكرها .اال انه بلغني ـ ومل أتثبت من ذلك ان

الشاه سليامن الصفوي قام ببناء القسم الشاميل من الصحن املطهر ،وااليوان
الكبري الذي فيه املسمى (بصايف صفا) نسبة اىل الصفويني .وليس اليوم يف
هذا االيوان دليل عىل ذلك سوى إن الكايش امل ّعرق املوجود يف سقف هذا
اإليوان والزخارف املعمولة من البورق فيه ،يستدل منها ان بناء هذه اجلبهة

أقدم بناء من اجلهات الثالث للصحن الرشيف .فضال عن ان نقوش الكايش
ترجم النص املتقدم العالمة املؤلف عن (حبيب السري) خلاوند مري بالفارسية ـ خمطوط يف  3جملدات
يف مكتبة املؤلف سنة  1008هـ وقد جاء أيضا يف (عامل آراى عبايس) السكندر منيش .جـ  2عن زيارة
هذا الشاه ما ترمجته :توجه الشاه من بغداد اىل تربة كربالء بعد اخالص النية وترشف بزيارة مرقد
احلسني املنور ،وشهداء كربالء ،وقد زين الروضة وأنعم عىل املجاورين ،ثم توجه من هناك اىل زيارة
عيل املرتىض  عن طريق احللة .راجع أيضا فارسنامه نارصي جـ  1ص .93
وزار كربالء أيضا الشاه عباس األول الصفوي .فقد جاء يف فارسنامه نارصي ما ترمجته :غادر الشاه
عباس االول الصفوي اصفهان يف سنة  1033هجري متجها نحو بغداد ،ويف غرة ربيع االول من
السنة نفسها دخل بغداد فاحتا ...ثم توجه اىل النجف األرشف يف حمرم احلرام ،وعىل بعد ()30
كيلومرتا ترجل عن فرسه وخلع نعله ،وانعم عىل كافة سكنة النجف وتوجه بعد ذلك مرسورا فرحا
اىل زيارة كربالء ،وطاف البقعة الطاهرة ،ثم اقفل راجعا اىل بغداد وزار االمامني الكاظمني وسامراء.
ويف ربيع هذه السنة أعاد الكرة لزيارة كربالء والنجف األرشف .وقبل اعتاب هاتني احلرضتني وأدى
لوازم الزيارة وأهدى من الصناديق القيمة والطنافس احلريرية املطرزة بالديباج ،اليشء الكثري ورجع
مقفال اىل بغداد .وأعاد الزيارة مرة أخرى اىل الروضة احلسينية .وانظر أيضا:عامل آراي عبايس .وهناك
مصدر البد من االشارة اليه يف هذا اخلصوص هو (تاريخ دهامر االملاين الذي ترجم من اللغة الفرنسية
اىل الفارسية باسم ـ سلطان التواريخ ـ يف تاريخ سالطني آل عثامن يقع يف ثالث جملدات ضخام حتتوي
عىل  72بابا ،ينتهي به مؤلفه اىل آخر عهد عبد احلميد األول العثامين ،بعد حرب الروس واألتراك
وعقد معاهدة (كنارجه)،اقول :وذلك يف  21متوز سنة 1774م (ا ُملراجع)
ويف سنة  1034هـ أعاد السلطان مراد الرابع العثامين العراق اىل حوزة دولته .ويف  27مجادي االوىل
سنة  1039هـ احتل بغداد مرة أخرى الشاه صفي حفيد الشاه عباس االول ،وزار كربالء يف سنة
 1048هـ يف يوم عيد .فقبل أعتاب رضيح سيد الشهداء واخيه العباس .بعد ان انذر النذور .وأكرم
ذوي احلاجة( .روضة الصفاي نارصي .املجلد الثامن) ويف سنة  1156هـ توجه نادر شاه من النجف
األرشف اىل تقبيل اعتاب احلسني  الذي حرمه مطاف مالئكة الرمحن ،وقدمت زوجته رضيه
سلطان بيكم كريمة الشاه سلطان حسني الصفوي عرشين الف نادرى لتعمري جامع احلرم الرشيف
(التاريخ النادري).
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املعرق وصنعتها تشبه اىل حد كبري نقوش الكايش املعرق املوجود يف روضة
اجلوادين سالم اهلل عليهام ،وحرم حرضة الرضا  ،ومقربة خواجه ربيع،

والقدم كاه.

وقد كان يف حوايش الكايش املعرق املوجود يف جنبتي هذا االي��وان،

الرشقي والغريب :كتيبة تنص عىل اسم الباين وتأريخ بنائه .ولكن مع مرور
الزمن تلف واندرس أثره ،ومع شديد األسف مل يسع أحد بعد ذلك الرجاع

هذا النص التأرخيي املهم اىل موضعه.

وعندما أرادوا دفن مريزا موسى الوزير فيه ( )1عملوا موضعيه الكتيبة
 11وقد شيد هذا االيوان الكبري يف سنة  1281هـ من قبل املرحوم مريزا موسى وزير طهران لتكون
مقربة له ولعائلته .وقد جدد املرايا والكتيبة القرآنية .وزوق جدراهنا الداخلية بالكايش النفيس .وقد
نظم الشاعر (قلزم الذي كان من الشعراء الشهريين يف تلك الفرتة هذه القصيدة باملناسبة:
ظ��ل درك���اه���ت خ��رك��ه زده برعليني
اي نمو دار حريمت ح��رم ع��رش برين
قدسيان بسته بفرمان ت��واز ع��رش كمر
ب���وده دارل����ت شاهنشه اق��ل��ي��م شهود
ظل خركاه تو را قبله كند روح القدس
از ازل ت��اج ش��ه��ادة ج��ه هن���ادي بررس
از هباي كهر باك تو اين توده خاك كعبه
اىل ان يقول :قصة طور كليم اهلل فاخلع
عكس از شمسه ايوان توشد شمس فلك
ساكنــــان حـــرم وجــالل ملــكوت
هب��ر ف���رايش حجابت ه��ر ش��ام وسحر
اىل ان يقول :اين مهان وادى دوروا تش
ان���دري���ن ع��ه��د مه���اي���ون از ف���و ظفر
شاه شاهان جهان ظل خدا كهف زمان
ش��ه��ر ب��ازي��ك��ه زأواز ك���وي سخطش
م�ير ف��رخ��ن��ده ن����زادى زد راوك����ه ب��ود

آس�مان س��وده در اي��وان توبر فرش جبني
بيشكا ران���ت ف��رم��ان ده رسح��د يقني
خاك دركاه تو را سجده برد حور العني
شد تراملك شفاعت مهه د رزي��ر نكني
دي��ن ش��ود وش��د سجده ك��ه أه��ل زمني
نعليك مهه از خاك درت مظهر آيات مبني
بر تو اوب��ر مهه كون مكان كشت مكني
ه���ه ب���رخ���اك ره���ت ب��اي��د خ���اك نشني
قيرص أز روم كمر بندى وفقفور أز جني
شوق صه جه موسى باميد قبيس خاك نشني
راي��ت دول��ت اس�لام ب��ر از ج��رخ برين
خ�سرو ملك ملل ب��ادش��اه دول��ت ودين
ت��ا اب درش���ده در جحمه ك��وه طنني
اف���ت���اب ف��ل��ك ورف���ع���ت ك���وه ومت��ك�ين
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املوجودة اليوم من املرايا رقمت هبذه اآلية « الذين يذكرون اهلل قياما وقعود ًا

وعىل جنوهبم» ...

هذا وقام السلطان مراد الرابع العثامين سنة ثامن وأربعني وألف بتعمري

وجتديد القبة السامية ،وجصصها من اخلارج(.)1

ويف سنة  1135هـ هنضت زوجة نادر شاه وكريمة حسني الصفوي اىل

تعمري املسجد املطهر وأنفقت عىل ذلك عرشين ألف نادري.

وقام أغا حممد خان (اخليص) مؤسس الدولة القاجارية يف ايران ،بتذهيب

القبة السامة للسنة السابعة بعد املائتني وااللف اهلجرية( )2وقد نظم هبذه

املناسبة املريزا سليامن خان املشهور بصباحي الشاعر ،مؤرخا هذا التذهيب
صفا ك��رد اي��ن صفه اي��وان صفارا ترين
داش����ت ج���ون ك��وه��ري آراس���ت���ه ن��ور
أن���دري���ن ع��ه��د ب���ود حم��ي��ي آث����ار جنني
دول����ت ن����ارصى وس��ع��ى ام����ام ملت
بيشواى دو جهان ب��ادش��اه رشع مبني
اف��ت��خ��ار ف��ض�لا ق��ب��ل��ه أرب�����اب ف�لاح
ش��ده برخا جكي علم ازل ص��در تشني
ان��ك��ه از ب��ن��دك��ي ص��اح��ب روض���ه ب��اك
اي������ن ط������ور ص���������ف���������ا..........
ج�����ون زف���ي���ض ك����ف م���وس���ى ش��د
كلك قلزم يب تاريخ سخنور شده وكفت با كف موسى آراسته طور سنني
 1281هـ

 11مل نعثر عىل مصدرهذا اخلرب .ولكنه قد جاء يف كلشن خلفاء (ص  102وجه) لنظمي زاده بالرتكية:
ان الوايل عىل باشا الوند زادة ،بأمر من السلطان مراد الثالث العثامين قد جدد بناء جامع احلسني وقبته
املنورة ،وذلك سنة  984هـ .وقد ارخ هذا البناء أحد الشعراء املشهورين بأبيات مطلعها:
بحمد اهلل كه از عـــــــون اهلي          نموده خدمة شاه شهيدان
شه كشور ستان خاقان اعظم           مراد بن سليم ابن سـليامن
وقد وهم االستاذ حممد حسن الكليدار يف كتابه (مدينة احلسني) ص  ،38اذ ذكر ان هذه االبيات قد
قيلت بمناسبة تشييد القبة من قبل مراد الرابع العثامين ،اال ان الصحيح ما ذكرناه .هذا وقد ادرجنا
اخبار هذه احلادثه سابق ًا نق ً
ال عن كلشن خلفاء (ا ُملراجع)
 22جملد القاجارية من ناسخ التواريخ للسان امللك سبيهر ص  33سنة  1206هـ.
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بقوله:
كلك صـباحي از اين تاريخ أونوشت
                                          در كبند حسني عيل زيب بافت زر
 1207هـ
ويف أوائل القرن التاسع عرش (1214هـ) .أهدى فتح عيل شاه القاجاري ـ

أحد ملوك ايران ـ شبكة فضية( .)1وهي اىل اليوم موجودة عىل القرب الرشيف،
وحوايل هذا التاريخ ،أمرت زوجته بتذهيب املأذنتني ،حتى حد احلوض.

ويف سنة  1259هـ :قام حممد عيل شاه ـ ملك أود ـ سلطان اهلند بتذهيب

االيوان الرشيف وصياغة بابه بالفضة .ويوجد اليوم عىل الفردة اليمنى

من باب الفضة يف ايوان الذهب( :هو اهلل املوفق املستعان ،قد أمر بصنع
هذا الباب املفتوح لرمحة امللك املنان ،وبامتام تذهيب هذا االيوان الذي

هو خمتلف مالئكة الرمحن ،وبحفر احلسينية وبناء قناطرها ،التي هي معرب
أهل اجلنان ـ وعىل الفردة الثانية ،اجلانب االيرس تتمته ،وتعمري بقعة قدوة
الناس موالنا وسيدنا أبوالفضل العباس ،السلطان بن السلطان ،واخلاقان
بن اخلاقان ،السلطان األعظم واخلاقان األكرم ،سلطان اهلند ،حممد عىل شاه
تغمده اهلل بغفرانه ،وأسكنه فسيح جناته ،وكان ذلك يف سنة  1259هـ ألف

ومائتني وتسعة ومخسني).

وقام بعد ذلك امراء األكراد البختيارية اىل تزيني املسجد واألروقة .وقد
 11جملد القاجارية من ناسخ التواريخ ص 63
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وسع الضلع الغريب من الصحن الرشيف ،وجدد بناءه املتغمد برمحته املرحوم

الشيخ عبد احلسني الطهراين(( )1شيخ العراقني) من قبل شاه ايران نارص

الدين شاه القاجاري سنة  1275هـ .وشيد ايوانه الكبري وحجر جهتيه .وقد

أنشد الشيخ جابر الكاظمي الشاعر الكبري مؤرخا هلذا البناء بالفارسية يقول:
بنائي نارص الدين شـــــاه بنا كــــــرد           زخاك أوست بائني كاخ خرضا
نه صحن وكنبدي جرخي مكوكـب          زنور أو مــنور روي غـــــــــربا
براي كشوار عـــرش يعنــــــــــــــــي          حسني بن عيل دلــــبند زهـــــرا
بناي سال أو جـــــــــابر مهي كـــوي          أز ايوان شكــــــــست كســـرى
بكو تأريخ ايوانش مؤرخ  1275هـ
وله تأريخ بالعربية:
هلل ايــــــوان  ســــــــــام رفـعــــــــة          فطـــاول العــــرش به الـفـــرش
قال لســــــــــــــان الغيــب تأرخيه          أنت ألمالك الســــــــــام عـرش
ومل حيدث بعد ذلك ماهيم ذكره سوى ما جددت انشاءه ادارة األوقاف يف

العهد األخري ،يف القسم الغريب من الصحن لظهور الصدع فيه.

 11جاء يف مستدرك الوسائل للعالمة النوري (ج  3ص  )397يف ترمجة الشيخ عبد احلسني الطهراين:
(شيخي واستاذي ومن اليه يف العلوم الرشعية استنادي ،افقه الفقهاء وافضل العلامء ،العامل الرباين،
الشيخ عبد احلسني الطهراين ،حتى يقول :وجاهد يف اهلل يف حمو صولة املبتدعني واقام أعالم الشعائر
يف العتبات العاليات وبالغ جمهوده يف عامرة القباب الساميات) .وقد تويف يف الكاظمية يف  22شهر
ومضان سنة  1286هـ ونقل اىل كربالء ،ودفن يف احدى حجرات الصحن احلسيني.
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ويف املشهد احلسيني عدة نقوش وكتابات تدل عىل تواريخ اصالحه

والزيارات فيه .ففي أعىل عمود وسط الضلع اجلنويب من شبكة الفوالد
املنصوبة عىل قرب احلسني  ،ما يقابل الوجه الرشيف .هذه العبارة( :من

بكى وتباكى عىل احلسني فله اجلنة صدق اهلل ورسوله ،صىل اهلل عليه وآله
وسلم سنة  1185هـ).

وما يقابل الزوايا األربعة من القرب الرشيف عبارة( :واقفه املوفق بتوفيقات

الدارين ،ابن حممد تقي خان اليزدي حممد حسني سنة  1222هـ).

ويوجد يف االيوان اخلارج من جدار الرواق الغريب املقابل للشبكة املباركة،

يف الكايش ،فوق الشباك( :عمل أوسته أمحد املعامر سنة  1296هـ).

ويستفاد من أبيات منظومة بالفارسية فوق شباك املقربة الشاملية املقابلة

للرضيح :انه بمبارشت احلاج عبد اهلل ابن القوام عىل نفقة احلاج حممد صادق

التاجر الشريازي األصفهاين األصل قد قام بتكميل تعمري رسداب الصحن

احلسيني وتطبيق األروقة الثالثة الرشقي والشاميل والغريب بالكايش يف سنة
ألف وثلثامئة اهلجرية.

اي�شاح ما يوجد يف خارطة كربالء
من املواقع:
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اي�ضاح ما يوجد يف خارطة كربالء
من املواقع:
(أهنار كربالء)

(النهران) :فرعان يشتقان من عمود الفرات ويتصالن ببعضهام يف قرية

نينوى يف جوار احلاير احلسيني ويتجهان اىل الشامل الرشقي اىل الكوفة معا

عىل سبيل توحيد وتفرد ،وللفارق يعرفان بنهري كربالء ،يتوضح عىل ضوء
ما رسده أبو الفرج يف املقاتل( )1ونورد بني قوسني ما تفرد بايراده صاحب
الدر النظيم(:)2

قال أبو الفرج :ملا قتل زيد بن عيل دفنه ابنه حييى ،تفرق عنه الناس ومل يبق

معه اال عرشة نفر ،قال سلمة بن ثابت .قلت له :أين تريد ،قال :أريد النهرين

ومعه الصياد العبدي .قلت :ان كنت تريد النهرين فقاتل هاهنا حتى تقتل.
قال :أريد هنري كربال (وظننت انه يريد أن يتشطط الفرات) فقلت له النجاء

قبل الصبح .فخرجنا فلام

جاوزنا األبيات سمعنا األذان فخرجنا مرسعني فكلام استقبلني قوم

استطعمتهم فيطعموين األرغفة فأطعمه اياها وأصحايب حتى أتينا نينوى
فدعوت سابقا فخرج من منزله ودخله حييى ومىض سابق اىل الفيوم فأقام

به( .فلام خرجنا من الكوفة سمعنا أذان املؤذنني فصلينا الغداة بالنخيلة ثم
 11مقاتل الطالبيني ص  61ط القاهرة.

 22الدر النظيم يف مناقب األئمة اللهاميم جلامل الدين الشامي جـ  2خط.
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توجهنا رساعا قبل نينوى ،فقال :أريد سابقا موىل برش بن عبد امللك فأرسع
السري اىل ان انتهينا اىل نينوى وقد اظلمنتا فأتينا منزل سابق فاستخففت

الباب فخرج الينا).

وذكر ابن كثري يف البداية ( )1عن حممد بن عمرو بن احلسن قال :كنا مع

احلسني بنهري كربالء.

وأورد ابن شهر آشوب يف املناقب :مىض احلسني قتيال يوم عاشوراء بطف

كربالء بني نينوى والغارضية من قرى النهرين( )2قال الطربي( )3بعد مهادنة

أهل احلرية خلالد بن الوليد يف مفتتح الفتح وخضوع الدهاقني ألداء جزية
ورضيبة وزع بينهم العامل .ولتمهيد األمن أقام خمافر عهد بعاملة النهرين اىل

برش بن اخلصاصية فاختذ برش الكويفة ببابنورا قاعدة لعاملته.

وذكر عند حوادث سنة  278هـ( )4ابتداء أمر القرامطة :وردت األخبار

بحركة قوم يعرفون بالقرامطة بسواد الكوفة .فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل
من خوزستان ،ومقامه بموضع يقال له النهرين يظهر الزهد والتقشف

ويسف اخلوص ويأكل من كسبه ويكثر الصالة ،اذا قعد اليه انسان ،ذكره
أمر الدين وزهده يف الدنيا ،وأعلمه ان الصالة املفروضة عىل الناس مخسون

صالة يف كل يوم وليلة حتى أفشى ذلك عنه بموضعه.

 11ج  :8ص .188

 22املناقب ج  4ص  .83ط بمبي
 33ج  4ص  17ط ليدن

 44ج  8ص  .159ط االستقامة
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هنر العلقمي

    ذكر املسعودي يف التنبيه واالرشاف ( :)1وكاتب الربيد ابن خرداذبه

يف املسالك ( :)2اذا جاز عمود الفرات هيت واألنبار (يقابل الثاين األول يف

الضفة الغربية) فيتجاوزمها فينقسم قسمني ،منها قسم يأخذ نحو الغرب
قليال املسمى (بالعلقمي) اىل أن يصري اىل الكوفة.

وآثار العلقمي الباقي منه اليوم ـ عىل ما وقفت عليه ـ اذا انتهى اىل شامل

رضيح عون اجته اىل اجلنوب ،حتى يروى الغارضية لبني أسد ـ والغارضية
عىل ضفته الرشقية ـ وبمحاذاة الغارضية رشيعة االمام جعفر ابن حممد
( )عىل الشاطئ الغريب من العلقمي .وقنطرة الغارضية تصل بينه وبني

الرشيعة ثم ينحرف اىل الشامل الغريب .فيقسم الرشقي من مدينة كربالء
بسفح رضيح العباس ( )اذ استشهد ما ييل مسناته .فاذا جاوزه انعطف اىل

اجلنوب الرشقي من كربالء مارا بقرية نينوى وهناك يتصل النهران (نينوى
والعلقمي) فريويان ما يليهام من ضياع وقرية شفيه فيتاميالن بني جنوب

تارة ورشق اخرى ،حتى اذا بلغا خان احلامد ـ منتصف الطريق بني كربالء

والغري اجتها اىل الرشق متاما .وقطعا شط اهلندية بجنوب برس أو حرقه

وأثرمها هناك مرئي ومشهود حتى يسقيان رشقي الكوفة.

ذكر ان جمراه يف العصور القديمة كان يتصل ببطائح البرصة ،وان سابور
 11ص  47من ط :القاهرة.

  22املسالك واملاملك ص  233ط ليدن ،وجاء أيضا يف (هناية األرب يف فنون األدب للنويري ج  1ص
 )267مانصه ...:فاذا جاوزمها (يعني اذا جاوز الفرات األنبار وهيت) قسم يأخذ نحو اجلنوب قليال
وهو املسمى بالعلقم .ينتهي اىل بالد سورى ،وقرص ابن هبرية ،والكوفة واحللة.
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ذي األكتاف اختذ حافتيه قاعدة للذب عن غزو العرب لتخوم اململكة.

وشمل بعناية أخالفه من ملوك الساسانية ملوقعه الدفاعي ،بلغ من ازدهار
العمران الذي حف بجانبيه شأو ًا حتى أن ذكروا :أفلتت سفينة وانحدرت
مع جري املاء يومني فامتألت بأنواع صنوف أثامر حافتيه.

ذكر هاريف بوتر يف التاريخ القديم ان بخت نرص امللك البابيل حفر هنر ًا

من أعايل الفرات حتى أوصله اىل البحر لتقارب الوصف ،من املمكن أن

يكون هذا النهر هو (العلقمي)( )1ولنفس الغاية لبعد أمد جريه اختار فوهته
من أعايل الفرات الرتفاع مستوى املاء هناك ـ املتدفق ورسعة اجلري ـ ولبعد
عمود الفرات عن ارواء آخر حدود الريف يف العصور القديمة من التاريخ
يف الدور البابيل أو الكلداين .اذ كان جمراه يشق عاصمتهم بابل .كان بطبيعة

احلال حفر مثل هذا النهر من ال�ضروري ومما ال مناص منه لنطاق مدى

العمران.

والعلقم بالفتح والسكون يطلق عىل كل شجر مر (احلنظل) .وما عداه

من غري فارق ،والعلقمة املراره .خيال يل لشدة ما كان العرب يكابدون من
مرارة ماء آبار اجلزيرة ،حتى ختوم اجلزيرة ،ومياه عيون الطف ،ثم ينهلون

عذب نمري هذا النهر فلبعد شقة البني بالضد أطلقوا عليه اسم (العلقمي)
(،)2اطلقت عىل مجلة الضياع التي اختذت عىل النهرين ،العلقمي وهنر نينوى يف
 11يعتقد الدكتور أمحد سوسه يف مؤلفه (وادي الفرات ج  2ص  :)87ان العلقمي قد أخذ جمرى هنر
مارسس القديم الذي كان قد اضمحل فاعيد احياؤه زمن العرب

 22جاء يف قمر بني هاشم للسيد عبد الرزاق املقرم (ص  )121ما نصه ( ...نعم مل يعرف السبب يف
التسمية به ـ أي العلقمي ـ وما قيل يف وجهها ان احلافر للنهر رجل اسمه علقمة بطن من متيم ثم من
دارم جدهم علقمة بن زرارة ابن عدس ال يعتمد عليه لعدم الشاهد الواضح .ومثله يف ذكر السبب:
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الدور االسالمي من مبتدأ فوهة أو صدر (العلقمي) ما ييل هيت بـ (الفلوجة

العليا) فاذا انحدر جمراه حلدود كربالء (الفلوجة الوسطى) وحلدود اتصاله

بالكوفة بـ (الفلوجة السفىل) وهذه الفالليج الثالثة ،كل واحد منها يف الدور
الكرسوي متم ًام ألستان هبقباذات الثالثة .ففيام بني هنري دجلة والفرات،
أستان هبقباذ األعىل ،ثم األوس��ط ،ثم االسفل .كان قسط هذا النهر من
التفقد والعناية قد بلغ نصاب الكفاية ،يتاميل بنشوة نظارة العمران وساكني

حافتيه يف هناء ورغد عيش ،حتى أن انتكست اخلالفة العباسية ،وحل بكياهنا
الضعف والوهن ،لشغب األتراك وتالعبهم بنصب وخلع وقتل ثالثة من
اخللفاء ،وهم املستعني واملعتز واملهتدى.

وانحل نظام األمن وسادت الفوىض أنحاء البالد لقيام الفتن والثورات

وتعاقبها ـ واحدة تلو األخرى دون أيام انفكاك ـ وقد بلغ الضعف بالدولة اىل
درجة أن أصبح من املستحيل امكان قضائها عىل ثورة الزنج ومل تتمكن من

امخاد ثورهتم اال بعد خطوب وتكبد خسائر فادحة ما يقارب الثالث عرشة

سنة( )1استنزفت من الضحايا واألموال ما يفوت احلرص احصاءه.

اال ان سياسة اخلليفة املعتضد احلازمة وولده املكتفي ،قد أعادا للخالفة

بعض ما فقدته من هيبة ورفعة شأن .اال انه كان آخر وميض نور من حياة عز
الدولة العباسية .اذ تلتها النكسة التي ال قيام بعدها من جراء سرية املقتدر،
كثرة العلقم حول حافتي النهر وهو كالقول بأن عضد الدولة أمر بحفر النهر ووكله اىل رجل اسمه
علقمة فاهنا دعاوى ال تعضدها قرينة ،عىل انك عرفت ان التسمية كانت قبل عضد الدولة).

 11استمر القتال مع الزنج من حني تويل املعتمد اخلالفة سنة ست ومخسني وثالثامئة اىل سنة سبعني.
وذكر الصويل انه قتل من املسلمني ألف ومخسامئة ألف آدمي .وقتل يف يوم واحد بالبرصة ثلثامئة ألف
(من تاريخ اخللفاء للسيوطي ص  243ط القاهرة).
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لضعف نفسه ،وركونه اىل حياة اللهو واملجون .استهلك يف سبيل رغائبه
ـ عىل ما حيدث به االستاذ ابن مسكوية يف جتاربه ـ( )1برسد مفردات نيف

وسبعني مليون دينارا من العني فضال عام تالعبته األيدي بام حتويه اخلزائن
من النفائس النادرة واالحجار القيمة .وقد قلده اجلند يف أساليب الدعة

حتى أضاع قيمته .وأصبح ضعيف النفس منخوب القلب بلغ الضعيف به
درجة انه عجز مع كامل عدته وعديده عن صد محلة عدة ضئيلة من قرامطة
هددوا بغداد من ناحية األنبار ،ولو مل يبادروا هلدم قنطرة زبارا عىل هنر عيسى

للحيلولة دون عبورهم ،ألصبحت العاصمة عرضة خلطر ويالت وثبور.

والقرامطة حيصدون بالسيف رقاب الوافدين أثناء سريهم اىل احلج ،ويف

نفس احلرم والكعبة ارتكبوا من فضائع القتل والنهب واالستهانة بقدسية
البيت ،ما بلغ صداه عامل األكوان(.)2

فأبانت هذه احلوادث عن مدى ضعف الدولة وعن أقىص مراتب عجزها

وذلك لدوران حمور سياستها عىل رأي النساء واحلاشية خدم دار اخلالفة.

فكان أن متزقت وحدة االمرباطورية الشاسعة املرتامية االط��راف

()3

ومل

 11انظر جتارب األمم البن مسكوية ج  5ص  238ـ  .39وذلك عام  320هـ.
 22راجع بشأن هذه احلادثة املروعة تاريخ اخللفاء للسيوطي ص .376

 33جاء يف جتارب االمم البن مسكوية (ج  5ص  366ط مرص) :فصارت الدنيا يف أيدي املتغلبني
وصاروا ملوك طوائف .وكل من حصل يف يده بلد ملكه .ومنح ماله .فواسط والبرصة واألهواز
بأيدي الربيديني .وفارس يف يد عيل بن بويه .وكرمان يف يد أيب عىل ابن أياس .وأصفهان والري
واجلبل يف يد أيب عىل احلسن بن بويه وبدر شمكري .يتنازعوها بينهام .واملوصل وديار ربيعة وديار بكر
يف أيدي بني محدان ،ومرص والشام يف يد حممد بن طغج .واملغرب وافريقية يف يد أيب متيم ،واالندلس
يف يد االموي .وخراسان يف يد نرص بن أمحد ،والياممة والبحرين وهجر يف يد أيب طاهر بن أيب سعيد
اجلنايب ،وطربستان وجرجان يف يد الديلم .ومل يبق يف يد السلطان وابن رائق (أمري االمراء) غري السواد
والعراق .وجاء يف ص  237منه ....وانخرقت اهليبة وضعف أمر اخلالفة.
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يقترص احلال عىل ذلك بل حتى أصبح شخص اخلليفة وعاصمته حمكومني
ألمري االمراء الذي اختذ قاعدة حكمه يف مقابل دار اخلالفة يف دار اململكة.

اغا حممد شاه القاجاري (راجع ص )76
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كان االسالم منذ رفع مناره وأخذ بالتوسع والفتوح عىل عهد الراشدين
واألمويني والعباسيني :شامخ الذرى منيع اجلانب عزيز ًا ...جييب الرشيد

قيرص عىل ظهر كتابه :اجلواب ما تراه( .)1وعندما طرق سمع املعتصم هتكم
العلج عىل املتأوهة بوا معتصامه يف حصن عمورية ـ سيفنيك عىل خيل بلق

ـ فيخرج لفوره دون أي توان عىل رأس محلة بينها سبعون ألف فارس عىل
خيل بلق ،ويدك دكا بسنابكها بر األناضول وهيدد منيع أرك��ان حصن

عمورية الغاثتها(.)2

والواثق يعمل السيف يف سكان اجلزيرة وأحيائها .وينقل أرساهم اىل

عاصمته سامراء .بينام استحال عىل أي فاتح وطئ أدنى حدود اجلزيرة فضال
عن التوغل يف متاهاهتا .منذ أقدم عصور التاريخ .فبسقوط عظمة الدولة
العباسية ،متزق امرباطوريتها قىض عىل حياة عز االسالم أبدي ًا ،وفق احلديث
الذي أخرجه االمام أيب داود يف كتاب السنن( « )3ال يزال االسالم عزيزا

اىل اثنى عرش خليفة كلهم من قريش » .ختم بقطع النيابة اخلاصة بالسفري

الرابع عيل بن حممد السمري عن االمام الثاين عرش املهدي حممد بن احلسن
العسكري 

()4

 11راجع مآثر االنافة للقلقشندي ،ج  1ص  .196ويف صبح االعشى ج  5ص  .399راجع أيضا
تأريخ اخللفاء للسيوطي ص .191
 22راجع نفس املصادر السابقة .ج  1ص  ،211ج  3ص .267

 33سنن أيب داوود ك  35ج  .1وقد أخرج هذا احلديث كل من البخاري :ك  35ب  ،51وصحيح
مسلم :ك  33ج  5ـ  .10الرتمذي :ك  21ب  .46مسند ابن حنبل :ك ص  298تا  406خامس ص
 86و ص  87و ص .88

 44ان السفراء األربعة لالمام املهدي صلوات اهلل عليه يف زمن الغيبة الصغرى ( ...ـ  334هـ).
أوهلم نصبه االمامان اهلادي والعسكري  .وهو :الشيخ املوثق أبو عمرو عثامن بن سعيد العمري
(السامن) .قال عنه االمام احلادي عرش احلسن العسكري  يف جوابه ألحد يسأل عمن يمتثلون
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كان هذا النهر ملا حياذي عربه صحراء اجلزيرة عرضة ملشاغبة خوارج

العرب والقرامطة ومرسحا حلركاهتم العسكرية مع الدولة .فضال عام أصابه
من االمهال فعىل أثر نضوب املال وعدم كفايته لسد عوز أرزاق اجلند ،أخذ

االمراء حييلوهنم عىل استغالل الضياع ،يقول ابن االثري يف الكامل :ان الذي

أخذوه ازداد خرابا فردوه ،وطلبوا العوض ،فعوضوا ،وترك االجناد االهتامم
بمشارب القرى وتسوية طرقها فهلكت وبطل الكثري منها فقط ـ عىل ما يرويه
أمحد بن سهل يف صور فهلكت وبطل الكثري منها فقط ـ عىل ما يرويه امحد بن

ألوامره يف حالة غياهبم عنه .جييبهم :هذا أبو عمرو الثقة األمني ،ثقة املايض وثقتي يف احلياة واملامة،
فام قاله فعني يقوله ،وما أدى اليكم فعني يؤديه)( .الغيبة للشيخ الطويس ص  .229ط تربيز ،البحار
ص  344ج  )51وتويف ببغداد وموضع قربه باجلانب الغريب من مدينة السالم يف شارع امليدان بدرب
جبله .فلام مىض عثامن بن سعيد قام ابنه أبو جعفر حممد بن عثامن بنص أبيه عليه بأمر القائم  .وكان
كأبيه ثقة وأمانة .وكانت وفاته سنة  305هـ (الكامل البن االثري ج  8ص  )41وقربه يف شارع باب
الكوفة من مدينة السالم (الغيبة ص  )228وأوىص من بعده اليب القاسم احلسني بن روح (قده) وكان
اليب القاسم مقام عظيم عند الشيعة والسنة عىل السواء لفضله وعلمه .وله أنصار يف بالط املقتدر.
وله مكانة عظيمة عند اخلليفة املقتدر ،وعند السيدة أم املقتدر (البحار ج  51ص  .)356وقد جرت
بينه وبني الوزير حامد ابن العباس خطوب وقبض عليه وسجن مخسة أعوام .واطلق ملا خلع املقتدر
من السجن (ذيل جتارب االمم ج  5ص  .299نقال عن تاريخ االسالم للذهبي) ويف صلة عريب
ص  141ط ليدن) وقد تويف سنة  329هـ وموضع قربه يف النوبختيه النافذ اىل التل واىل درب اآلجر
واىل قنطرة الشوك (الغيبة ص  )252ووىص من بعده اىل السفري الرابع عيل بن حممد السمري .فقام
بام كان اىل أيب القاسم .فلام حرضته الوفاة حرضت الشيعة عنده وسألته عن املوكل بعده ،وملن يقوم
مقامه .فقال :هلل أمر هو بالغه .فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد ميض السمرى .وكانت وفاته سنة
 329هـ .وقربه يف شارع اخللبخي من ربع باب املحول قريب من شاطيء هنر أيب عتاب (الغيبة ص
 )358وللعالمة املؤلف تعقيب عىل مواضع قبور السفراء األربعة وجدناه عىل جلد كتاب الغيبة .ما
نصه :فقبور هؤالء السادة سالم اهلل عليهم اليوم يف الصحراء من غرب دجلة تقريبا عىل أول املعلومة،
وعىل يد من ،ويف أي تاريخ كان ذلك عىل فرض تقدير قيمة ملحال قبورهم املعلومة اليوم .بينام يذكر
املؤلف (ص  )239ـ ويعني بذلك الشيخ الطويس ـ املوضع الذي كانت دوره ومنازله فيه .وهو اآلن
يف وسط الصحراء لسنة سبع واربعني واربعامئة يف أواسط عمر الدولة العباسية ـ فضال عام دهى بغداد
من الدمار واخلراب عىل يد الترت.
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سهل يف صور االقاليم( )1كام هو مبني مما اصني من عبث الكوارث املبرية ومل
يصبه العطب .املنطقة فيام بني بغداد والكوفة ،اجلزيرة بني الرافدين .وبقيت

حمافظة عىل عمراهنا اىل القرن السادس عىل غرار وصف أيب زيد البلخي بأنه
سواد مشبك وشهود ابن جبري له كام أورده يف رحلته اىل املرشق .حتى دمرهتا
عواصف محلة الترت سنة ستة ومخسني وستامئة.

فبطبيعة احلال لتوايل الفتن واملحن وختيل القرى اآلهلة من قاطنيها عىل

حافتي هذا النهر والفروع املتشعبة منه :أن العناية هبذا النهر وتفقده ما كان

ينتابه من عوارض متتالية ،حتى أصبح العامر من ضياعه يف حكم املوات،

كام أعرب عن وصفه الوصاف بعد قرنني يف (تاريخ احلرضة).

وملا كان العلقمي يروي كربالء وساكنيه وجوه االرشاف من العلويني

تبق وسيلة لالهتامم بشأنه غري تربع أهل
واملنقطعني يف جوار احلسني  ومل َ

الفضل بالبذل ،وال بد من أن بني بوية يف القرن الرابع لتشيعهم وعنايتهم

بشؤون املشاهد املرشفة ،كانوا السبب الوحيد لبقاء حياة هذا النهر حتى

منتصف القرن اخلامس اذ أن االمام ابن اجلوزي حيدثنا يف (املنتظم) ( )2يف
حوادث سنة  451فيقول :خرج البساسريي اىل زيارة املشهد بالكوفة عىل

أن ينحدر من هناك اىل واسط واستصحب معه غل يف زورق العامل يف حفر
النهر املعروف بالعلقمي وجيريه اىل املشهد باحلائر وفاء بنذر كان عيله.

ويقول مؤلف تاريخ آل سلجوق يف حوادث سنة  479هـ وصل عامد

الدولة رسهنك ساوتكني اىل واسط ومنها اىل النيل يف شهر رمضان ،وزار
 11ص  52وجه .خمطوط يف مكتبة املؤلف.
 22ج  8ص .202
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املشهدين الرشيفني وأطلق هبام لالرشاف ماال جزيال ،وأسقط خفارة احلاج
وحفر العلقمي وكان خرابا من دهر ،وقدم بغداد(.)1

وحيدثنا السيد الطقطقي يف اآلداب السلطانية ص  ،301عند ذكر مؤيد

الدين ابن العلقمي وزير اخلليفة املستعصم باهلل وقيل جلده العلقمي النه

حفر النهر املسمى بالعلقمي وهو النهر الذي برز االمر الرشيف السلطاين
حلفره وسمي الغازاين .فعليه قاوم العلقمي كوارث االعفاء والدروس حتى

آخر القرن السابع ،ثم أصبح أثرا بعد عني .ويف خرب كان حيدثنا العالمة
احلسن بن يوسف يف اخلالصة ص  58عند ذكر عبد الغفار يقول( :هو من

أهل اجلازية( )2قرية من قرى النهرين) .وقفت بنفيس عىل دارس رسوم هذه
القرية قبيل احلرب العاملية لسنة  1914م وموقعه يقع يف الشامل الرشقي

من مدينة كربالء عىل آخر حدود ضيعة الوند ،يشاهد بظهر طلوهلا خزف
وبعض زجاج مبعثر ،وفيام يليه آثار حصن عىل التقريب ينوف أبعاد أعالمه
املائة مرت يف مثله منسوب لبني أسد وبلغني ان آجر هذا احلصن ذراع بغدادي

مربع وبني طلول اجلازية واحلصن أثر جمرى هنر دارس .مل أبحث هل هو
نفس العلقمي أو أحد شعبه .وخيال يل أن الكائنة التي وقعت لقايض القضاة

عىل ما بسطه التنوخي يف (الفرج بعد الشدة) ،كان بجوار هذا احلصن يقول
أبو السائب :فلام انرصفت من الزيادة أريد قرص ابن هبري قيل أن األرض
 11ص .71

 22ورد يف مقاتل الطالبيني ط القاهرة ص  :542مىض أبو الرسايا نحو القرص فلام صار بالرحب ،صار
هرثمة اليه ،فلحقه هناك ،فقاتله قتاال شديدا ،فهزم أبو الرسايا وقتل أخوه .ومىض لوجهه حتى نزل
(اجلازية) واتبعه هرثمة واجتمع رأيه عىل سد الفرات عليه ومنعهم املاء ،وصبه يف األجان واملفايض
التي يف رشق الكوفة وانقطع املاء من الفرات.
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مسبعة وأشري عيل أن أحلق قرية فيها حصن سمي كي آوي اليها قبل املساء

وكنت ماشيا فأرسعت وأتعبت نفيس اىل أن حلقت القرية فوجدت باب
احلصن مغلقا فدفعته فلم يفتح يل .وتوسلت للقائمني بحراسته بمن قصدت

زيارته .فقالوا :قد أتانا منذ أيام من ذكر مثل ما تذكر فأدخلناه وآويناه فكان
عينا علينا لللصوص ،وفتح الباب ليال وأدخلهم فسلبونا .ولكن احلق بذلك
املسجد وكن فيه لئال متيس فيأتيك السبع ،فرصت اىل املسجد فدخلت بيتا

كان فيه فلم يكن بأرسع من أن جاء رجل عىل محار منرصفا من احلائر فدخل
املسجد وشد محاره يف غلق الباب ودخل ايل ومعه كرز فيه فاخرج رساج ًا
فأصلحه ،وقدح فأوقدها ،وأخرج خبزه وأخرجت خبزي واجتمعنا عىل
االكل ،فلم نشعر اال والسبع قد دخل يف املسجد ،فلام رآه احلامر دخل اىل
البيت الذي كان فيه .فدخل السبع وراءه فخرج احلامر وجذب باب البيت

بالرسن فأغلقه علينا وعىل السبع .ورصنا حمبوسني فيه .وقررنا أن السبع ال
يفرتسنا بسبب الرساج وأنه اذا انطفئ أخذنا وأكلنا وما طال االمر أن فني

ما كان يف الرساج من الدهن .وطفئ ورصنا يف الظلمة والسبع معنا .فام كان
عندنا من حاله شئ اال اذا تنفس فكنا نسمع نفسه .وراث احلامر من فزعه

فمأل املسجد روثا ،مىض الليل ونحن عىل حالنا .وقد كدنا ان نتلف فزع،
ثم سمعنا صوت اآلذان من داخل احلصن وجاء املؤذن ودخل املسجد فلام

رأى ما فعله احلامر لعن وشتم وحل رسن احلامر فمر يطري يف الصحراء وفتح
املؤذن باب البيت لينظر من فيه ،فوثب السبع اليه فدقه ومحله اىل االمجة.

وقمنا نحن وانرصفنا ساملني وقايض القضاة أبو السائب هذا هو :عتبة بن
عبيد اهلل بن موسى بن عبيد اهلل اهلمداين .كان أبوه تاجرا يؤم بمسجد مهدان،
فاشتغل هو بالعلم وغلب عليه يف االبتداء التصوف والزهد ،وسافر فلقي
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اجلنيد والعلامء وعني بفهم القرآن وكتب احلديث وتفقه للشافعي .ثم دخل

مراغه واتصل بأيب القاسم بن أيب الساج .وتوىل قضاء مراغه ثم تقلد قضاء

آذرباجيان كلها ثم تقلد قضاء مهدان .ثم سكن بغداد واتصل بالدولة وعظم

شأنه اىل أن ويل قضاء القضاة بالعراق سنة  338هـ عىل عهد معز الدولة أحد
ملوك الديلم وتويف سنة  355هـ يف بغداد .وله ستة وثامنون سنة .وهو أول
من ويل قضاء القضاة يف العراق من الشافعية

()1

نهر نينوى:
هنر نينوى كان يتفرع من عمود الفرات ما يقارب احلصاصة وعقر بابل

وموقعه اليوم ـ عىل التقريب ـ بني شامل سدة اهلندية وجنوب قضاء املسيب
من هنر سورى ثم يشق ضيعه أم العروق ،وجيري جنوب كرود أبو حنطة

(أبو صامنه) ،وتقاطع جمراه باقيا ليومنا هذا .ويعرف بـ (عرقوب نينوى).
ومن املحتمل ان البابليني هم الذين حفروا هنر نينوى مع تشكيل قرية نينوى

باسم عاصمة االشوريني يف أدوار حضارهتم ولعدم ورود ذكر هذا النهر

حتى عرضا ،خيال يل توغل دثوره يف مستهل أيام الشغب.

 11نقال عن تاريخ االسالم للذهبي
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النهر الغازاين:
غازان خان هو من آل جنكيز .واخلامس من ملوك الترت الذين حكموا

العراق بعد أن أسقطوا اخلالفة العباسية.

قطع عليه االمري نوروز عهدا ـ أحد االمراء الكبار ووايل أقليم خراسان ـ

قبيل تسنمه العرش بأن يشد أزره ويعضده الرتقاء سدة اخلالفة ولكن برشط
أن يعتنق الدين االسالمي .فأعلن غازان اعتناقه للدين االسالمي بعد أن
متهد له االمر مع من اتبعوه من املغول لسنة أربع وتسعني وستامئة للهجرة.

وعىل أثر (رؤياه) بعد اسالمه الذي آخا النبي  بينه وبني ابن عمه عيل
 أخذ يعطف عىل العلويني ويتفقدهم ويبالغ يف اكرامهم .وأمر هلم يف

كافة أنحاء اململكة ببناء دور اليوائهم عىل غرار أربطة املجاهدين وخانقاه

الصوفية .أطلق عليها اسم دار السيادة فضال عام أبداه من االهتامم بشؤون
املشاهد املرشفة وتعاهد زيارهتا .يقول مؤلف (احلوادث اجلامعة)( :)1يف سنة

ثامن وتسعون وستامئة توجه السلطان غازان اىل احللة .وقصد زيارة املشاهد
الرشيفة .وأمر للعلويني واملقيمني بامل كثري .ثم أمر بحفر هنر من أعىل احللة.

فحفر وسمي الغازاين .وتوىل ذلك شمس الدين صواب اخلادم السكورجي
وغرس الدولة.

ويقول مؤلف (تاريخ املغول)( )2يف الوصاف :اهتز اللواء امللكي املؤيد

بالنرص يوم اخلميس وانتهز اجتياز طف الفرات عىل الطريق الذي هو من
مستحدثات أيام الدولة الغازانية .وضياعه املوات فيام مىض كان يطلق عليه

 11احلوادث اجلامعة البن الفوطي ص .497

 22تاريخ وصاف احلرضة لعبد اهلل بن فضل اهلل ص .401
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بالعلقمي .والستحداثه وجريان الفرات فيه لنضارة خرضته طغى نطاق
الفكر يف التقدير جرى الوادي فطم عىل القرى .وحاز اللواء امللكي زيارة
حائر احلسني( )املقدس .ثم اجته عىل طريق الفرات اىل االنبار وهيت.

اجتاح ملوك املغول الوثنيون أسالف غازان العراق فحلوا هبا اخلراب

والدمار وأحالوا نضارة مروجها اخلرضاء اىل فيايف قاحلة جرداء وأخليت

معاملها من املتعاهدين الذين أبادهتم بربرية املغول .وأصبح العمران أثرا

بعد عني .وتركت منظومة الري وأمهلت املجاري لعدم وجود من يبذل
اجلهود وهيمه استمرار بقائها الرواء   املدن العطشى .وعىل االخص ملثل

هنر العلقمي لطول جمراه .لذلك أمر غازان بتجديد هنر العلقمي وتقريب
مأخذه من الفرات .فتربوا أعايل جمرى النهر وأوصلوا القسم اآلخر بالنهر

الذي حفره غازان من فرات احللة ومل يستسيغوا بقاء اسم العلقمي عىل هذا

النهر ال سيام وقد طرأ عليه الكثري من التغيري والتبديل فأطلقوا عليه اسم
(الغازاين) ختليدا لذكرى حافره غازان(.)1

وكان العمود املنحرص بالفرد للفرات عىل أثر اضمحالل الفروع التي

كانت تأخذ منه وتصب يف دجلة ،كنهر عيسى وفوهته من الصقالوية .وبه

تقريبا مع هنر الرساط الذي كان يتفرع منه .فبعد أن كانا يرويان دار السالم
أو ـ مدينة املنصور ـ واالراىض املحيطة هبام يصبان يف دجلة داخل بغداد .ثم

 11قد أسدى املغول ـ عىل اختالف طوائفهم ـ خدمات عظيمة للمشاهد املرشفة كام تقدم .وجيدر بنا يف
هذا املقام أن نذكر ما قام به تيمور منهم من مساعي محيدة .فقد أورد يف (تزوكه ص 115 :ط لندن)
الذي كتبه بيده ما ترمجته :ان أول ما أوقفت عىل روضة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب حمال احللة
والنجف .وللروضة املنورة احلسينية وسائر املشايخ واألكابر من رؤساء الدين الذين هم ببغداد ،كل
عىل قدر مرتبته حمال كربالء وبغداد .وللروضة اجلوادية والكاظمية وروضة سلامن الفاريس املحال
من مزارع واجلزائر الواردة من املدائن(.عادل).
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هنر رصر .ينصب ازاء املدائن .وهنر امللك ويصب فيام بني النعامنية واملدائن.

ثم هنر سورى الذي انحرص به املجرى .وأصبح املندفع االعظم ملائه .وكان

موقع جرسه نفس قضاء املسيب احلايل .ويف الرشقي منه عىل بعد ميلني
كان موقع قرص ابن هبرية ـ عىل ما رواه ابن واضح يف البلدان( )1ـ عىل فرع
يأخذ مائه من الفرات سمي بنهر النيل أو رصاط .وآثار هذا القرص باقية اىل
يومنا هذا يف اجلزيرة .يف نفس القضاء بمقربة من رضيح ابن القاسم ،يطلق

عليه بتل هبرية .ويتفرع من هنر سورى أو شط احللة ،هنر النيل الذي حفره

احلجاج بن يوسف الثقفي أبان عهد الدولة االموية .وفوهته اليوم ـ تقريبا

حتاذي موقع احلجمه من شط احللة.

وكان هنري سورى والنيل حيدثان عند افرتاق جمرامها واتصاهلام شبه

جزيرة بيضوية الشكل .ثم يصبان يف بطائح أو أهوارالكوفة.

ومل يزل عمود الفرات عىل جريانه صوب شط احللة حتى بعد االلف

ومائتني وثامنية اهلجرية .اذ حفر هنر اهلندية ،بتربع املتغمد بالرمحة آصف

الدولة ،ملك أود ـ اهلندي بقصد أرواء ساحة الغري االقدس .وقد صادف

املاء مستوى أخفض من جمراه الطبيعي

()2

 11ص  72من ط النجف.

 22راجع حول هنر اهلندية :مسري طالبي اليب طالب االصفهاين .وحتفة العامل ملري عبد اللطيف
الشوشرتي ص  32ط اهلند .وراجع (ماىض النجف وحارضها للشيخ جعفر حمبوبه ص.)131 :
ومل تكن هذه اوىل املحاوالت جللب املاء اىل الغري األقدس .فقد سبقتها حماوالت كثرية .فكان ممن
حظى برشف ذلك ملكشاه السلجوقي عند زيارته للمشاهد املقدسة سنة  479هـ اذ أمر باستخراج
هنر من الفرات يطرح املاء اىل النجف فبدأ فيه( .املنتظم ج  9ص ( )29كذلك ولده سنجر أراد القيام
بنفس العمل ولكنه مل يوفق اىل ذلك كام جاء يف كامل ابن االثري ،حتى أن وفق احلظ الصاحب عطا
ملك ابن حممد اجلويني صاحب ديوان الدولة االيلخانية .وأجرى املاء اليها سنة ستة وسبعني وستامئة
(فرحة الغري ص  .)60وعند زيارة الشاه اسامعيل االول الصفوي للنجف سنة  914مل يغفل من
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فعندها غري جمراه اىل هذا املستوى املنخفض .حتى كاد أن يقيض أبديا عىل

فرات احللة لوال تدارك وعناية املغفور له السلطان عبد احلميد الثاين العثامين.
اذ كلف رشكة جاكسن االنكليزية بتدارك ذلك .فشيدت الرشكة املذكورة

السدة القائمة اليوم .وكان قد عجز قبل ذلك والة بغداد ـ وكبدهم الكثري
من اخلسائر ـ من تشييد السدود لنفس الغاية .فعىل أثر تشييد السدة املوجودة
اليوم ارتوت أراىض احللة وكربالء واستمر هبا جري املاء طول أيام السنة

النهر ال�سليماين (احل�سينية):
حني ورد العراق سليامن القانوين العثامين فاحتا أبان حكم الشاه طهامسب

الصفوي االول سنة احدى وأربعني وتسعامئة قال نظمي زادة يف (كلشن

خلفاء)( :)1يف  28مجادى االول سنة  941هـ قصد امللك املحمود الصفات

لزيارة العتبات العاليات ،واجته نحو كربالء والنجف ،وزار مرقد سيد
جتديد وكري النهر الذي كان مرشفا عىل االضمحالل .وقد كلفه ذلك حوايل  200000تومان ـ من
نقود تلك االيام ـ وأطلق عليه اسم (النهر الرشيف)( .فارسنامه نارصي ج  1ص  .)13ويف سنة
 1022هـ جدد وعمر جمرى النهر (الرشيف) الشاه عباس االول الصفوي وكان يروم اىل حفر قنوات
حتت االرض من مسجد الكوفة اىل النجف ،ثم يوصلها اىل بحر النجف ،وكان ذلك سنة  1033هـ
(فارسنامه نارصى ج  1ص  )141ويف سنة  1041هـ بسعي الشاه صفي الصفوي شق هنرا من فرات
احللة اىل مسجد الكوفة وأمرره قرب قرص اخلورنق ثم اوصل املاء اىل بحر النجف .ولغرض خزن مياه
هذا النهر شيد خزان كبري يف وسط البحر ثم بواسطة قناة حتت االرض اوصلوا املاء اىل داخل سور
النجف (روضة الصفاى نارصى املجلد الثامن) .وقد أرخ هذا العمل املجيد بعض شعراء الفرس
بقصيدة مطلعها:
شاه اقبال قرين خرسودين شاه صفي                       انكه خاك قد مش زبور أفرس امد
فارس نامه نارصي ج  1ص .145
 11باللغة الرتكية خمطوطة يف مكتبة املؤلف (ص  97وجه) وقد ترجم املؤلف هذا النص من الرتكية.
وللمقارنه تبني هذا النص وترمجة موسى كاظم نوري ينظركلشن
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الشهداء املنور ،ونال قصب سبق مرامه ،وأمر بحفر هنر كبري من عمود
الفرات الرواء ساحة كربالء ،فأصبحت نمونه من سلسبيل الفردوس

االعىل ،ووهب جمموع حاصالت ضياعه للمجاورين واخلدمة الساكنني،

كان عىل مر العواصف متأل النهر من ما تراكم يف قعره من الصخور .يزاحم
تطهريه السادات الكرام .ويكبدهم زمحات كثرية ،وعىل أثر جريه احاطت

باحلرم الذي املالئكة امناؤه ،حدائق وبساتني حتى حاكى اجلنان ،وأجىل

عن قلوب ساكنيه التكليف ،ملا اجتمع هلم من أسباب الراحة ورغد العيش.
عىل أثر حتقيق أرباب التاريخ يف املايض ،بعض املهندسني البارزين حسب
اقيستهم( )1اهلندسية ظهر انخفاض مستوى الفرات ،وارتفاع قصبة كربالء.

كان من املستحيل جريان املاء فيه .فمن كرامة االمام ويمن اقبال امللك العايل
املقام ،جرى املاء بسهولة ،مما سبب اقحام املهندسني ،واستوجب حتسني املأل

االعىل.

اطلق عىل هذا النهر حسب منطوق الوثائق القديمة لبعض احلدائق بالنهر

(الرشيف السليامين) .ويف سنة  1217هـ عندما أراد أن يقيس أبو طالب يف
 11وقد جاء يف أربعة قرون من تأريخ العراق احلديث تأليف لونكريك.ترمجة االستاذ جعفر اخلياط.
ص  )24عن زيارة سليامن القانوين لكربالء ماييل:
كانت عنايته الثانية أن يزور العتبات املقدسة يف الفرات األوسط .وأن يفعل هناك أكثر مما فعله الزائر
الصفوي يف العهد االخري ،فوجد كربالء املقدسة حائرة يف حائرها ،بني املحل والطغيان ،إذ كان
الفرات الفائض يف الربيع يغمر الوهاد التي حول البلدة بأمجعها من دون أن تسلم منه العتبات نفسها،
وعند هبوط النهر كانت عرشات االلوف من الزوار يعتمدون عىل الري من آبار قذرة شحيحة ،لرفع
مستوى (روف السليامنية) وهي سدة التزال نافعة لوقاية البلدة من الفيضان ،ثم وسع الرتعة املعروفة
باحلسينية ،وزاد يف عمقها لكي تأيت باملاء باستمرار اخلالية املغربة حوهلا بساتني وحقول قمح .وصارت
هذه الرتعة تنساب يف أرض كان اجلميع يظنوهنا أعىل من النهر األصيل ،فاستبرش اجلميع للمعجزة
واقتسم احلسني الشهيد والسلطان الرتكي مجيع الثناء واالعجاب.
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رحلته (مسري طالبي)( )1عرض شط اهلندية .قال :هو عىل غرار هنر احلسينية.

االسم الذي يعرف به اليوم مع ما طرأ عىل عدوتيه من تغيري وتبديل ،هو

اليوم عني النهر املوجود يروي ضياع كربالء وبساتني ضواحيها باسم هنر
احلسينية .كان منفذه الرئييس ينتهي اىل هور السليامنية الواقع يف القسم

الرشقي من البالد ،عىل مسافة بضع أميال ،والفرع الذي اختص الرواء

السكنة واملجاورين كان يطوق املدينة من ثالث جهات .حيث الشامل
والغرب ثم ينعطف نحو اجلنوب ويتجه رشقا حتى يصل اىل منفذه الرئييس

يف هور السليامنية.

أنفق السيد كاظم الرشتي من فضله مرصف جتديد انشاء املسجد الواقع

يف القسم الرشقي من الصحن احلسيني وبتربع زوجة حممد شاه القاجاري

ملك ايران أنفذ (هنر الرشتية) اىل الزرازة وبطيحة أو هور أبو دبس ،ولتربع

أحد املحسنني من رجال حاشية الشاه عباس االول الصفوي أبان احتالل
الدولة الصفوية للعراق ( 1033ـ  1042هـ) جدد صدرا هلذا النهر.

وقد قام حسن باشا وايل بغداد(( )2الذي كان اول املامليك الذين حكموا
 11كتاب مسري طالبي هو من تأليف :أبو طالب بن حممد االصفهاين .دون فيه مشاهداته ومالحظاته
عن البلدان التي مر هبا يف رحلته ،فقد بدأ رحلته من اهلند وسافر اىل انكلرتا ومنها اىل فرنسا ،ثم عرب
البحر االبيض قاصدا اسالمبول ،ومن اسالمبول شد رحاله اىل بغداد عن طريق بر االناظول .ومنها
اىل سامراء ثم اىل كربالء .ثم سافر اىل الغري عن طريق احللة ،ثم عاد بعد ذلك مقفال اىل بغداد.
ثم رحل منها اىل البرصة .ومنها اىل بومبي .ويف بومبي القى السيد عبد اللطيف الشوشرتي قريب
املرحوم السيد نعمة اهلل اجلزائري صاحب كتاب (حتفة العامل) ثم ختم رحلته بعودته اىل كلكته( .لقد
كتب ابو طالب خان عن رحلته هذه واالماكن التي قصدها يف مقدمة كتاب املعروف بـ(رحله ايب
طالب خان إىل العراق واوربا) الذي ارشنا اليه سابق ًا)،ينظر ص ،17-12وينظر ايض ًا  ص 20-18
مما قاله عن (هنر احلسينية)ينظر ص(،275-273ا ُملراجع).
 22كلشن خلفاء خط .ص 241 :وجه .وتنظر نسخة الكتاب املرتجم إىل العربية ص(.299-295ا ُملراجع)
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بغداد 1102-1100هـ1690-1688/م)عىل اخللل الذي طرأ عىل جمرى
هذا النهر فحفر له صدر ًا آخر .ويوجد اليوم يف شامل قضاء املسيب جانب

البو محدان يف ضيعة هور حسني ترعة يطلق عليها بصدر احلسينية العتيق.
وكان هلا قنطرة قائمة متينة عىل حماذاةخان الوقف الذي هدم حديث ًا لغرض
فتح الشارع املقابل للجرس الثابت الذي انشأ لربط جانبي القضاء .قد يكون

هذا الصدر أحد تينك الصدرين اللذين مر ذكرمها .وعىل ما أختطر هدمت

القنطرة السالفة الذكر الستعامل أنقاضها يف بناء الناظم الذي أقيم عىل صدر
احلسينية ،القائم ليومنا هذا أي يف سنة  1324هـ.

وعىل أثر التغيري الذي طرأ عىل جمرى عمود الفرات باحداث اهلندية بأمر

آصف الدولة اهلندي( )1أشكل علينا معرفة الفوهة االصلية لنهر احلسينية.
وكذلك موقعه الذي اختري له من الفرات عند حفره بأمر سليامن القانوين

سنة  941هـ ومن املحتمل أن تكون فوهته بمقربة من مأخذ وفوهة هنر
نينوى القديم عىل التقريب.

 11جاء يف حتفة العامل ملري عبد اللطيف الشوشرتي .ط اهلند .ص  348عن آصف الدولة ما ترمجته
(آصف الدولة هبادر حييى خان من أحفاد سعادت مندخان برهان امللك الذي هو من أعاظم امراء
حممد شاهي .ويف التاريخ النادري جممل من أحواله مسطور فيه .كان من أعاظم نيشابور وآصف
الدولة سواء يف الرئاسة أو ضبط اململكة وتنسيق االمور مل يكن كام ينبغي ....ولكنه كان حاتم زمانه
يف السخاء والكرم الفطري ...وكان قد بنى رباطا كبريا جلهة  الزائرين وسكنة العتبات العاليات وكان
دائام غاصا بعدد كبري من الزائرين وكان الزائرون من يوم ورودهم اىل هذا اخلان حتى خوجوهم منه
يرصف هلم مقدارا من املال كل عىل قدره ومرتبته .ومن آثاره اخلريية هي جلبه املاء اىل أرض الغري
الذي كان امنية السالطني العظام وقد عجزوا عن اقحامه ...وقد شيد قرب داره يف اهلند مسجدا
ودارا القامة جمالس التعزية احلسينية فيها .وقد كلفه ذلك األموال اجلزيلة .وقد تويف سنة  1310هـ ـ
برواية الشيخ عبد العزيز اجلواهري يف كتابه آثار الشيعة االمامية ج ( 4عادل).
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الطف
الطف :بالفتح والفاء املشددة ،ما أرشف من اجلزيرة عىل ريف العراق.
حيدث االصمعي :يطف لك ،أي ما دنا وأمكن وطف الفرات :الشاطئ

منه( ،)1مع شمول لفظه لكل ساحل ماء ،ومجعه طفوف( .)2اطلق عىل سبيل

العلمية عىل الساحل الغريب من عمود الفرات حتى آخر حدود الريف ما

يتاخم اجلزيرة عرضا ،من االنبار حتى بطائح البرصة طوال ويضاف اليه يف

بعض مواقعه طف كربالء ،ونينوى،وشقران( )3وسفوان(.)4

وعىل أثر تعاقب من حكموا العراق من ملوك خمتلفني يف اللغة كالكلدانية

االوىل والثانية ،وملوك الفرس االعاجم ،والعرب يف الدور اجلاهيل ثم

االسالمي ،حسب لغتهم ،أطلقوا عىل املدن والقرى والضياع واالهنار ،يف
كل دور وطبقة ،أسامء أو حتوير السامئها االصلية بحسب للهجة واللغة.

وابان حكم املسلمني للعراق ،كانت االسامء الدراجة عىل موقعها خليط

من قبطية وكلدانية وآرمية فارسية وعربية ،كباروسيام بانقيا ،بورسيبا ،بابل،
نينوى( :كلداين) استان ،هبقباذ االعىل ،االوسط ،االسفل .رصاط جاماسب
ضيزن آباد نريس( ،آري فارسى) .طف ،حرية ـ غري ،قادسية ،عذيب

خفان ،سنداد ،قطقطانة ،قرص بني مقاتل ،انبار ،عني التمر ،عريب لدور
التنوخيني آل نرص املناذرة ملوك احلرية.

 11معجم البلدان لياقوت احلموي جـ  6ص  ،51ومراصد االطالع لعبد احلق البغدادي.
 22لسان العرب البن منظور جـ  11ص .125

 33شعراء النرصانية جـ  2للويس شيخو اليسوعي ط بريوت سنة .1890
 44العقد الفريد البن عبد ربه االندليس جـ  3ص .114

مركز كربالء للدراسات والبحوث

117

واملسلمون بدورهم أطلقوا أقساس مالك ،كوفة ،برصة ،سوق حكمة،

سواد ،جرف ،حاير ،غارضية ،حزن غارضة ،حصاصة ،طسوج النهرين عىل
املواقع التي اشتهرت به.

وعىل بعض االس�ماء ال��دارج��ة   بتعريب أو ختفيف كربس لبورسيبا.

(قرص اللغات) ومن املمكن لكربالء من كور بابل ،وقد اقترص ابن النديم
يف فهرسته عىل اللغة البابلية أو الكلدانية(( :)1النبطي أفصح من الرسياين،
والذي يتكلم به أهل القرى رسياين ،مكسور وغري مستقيم اللفظ ،وقيل
الذي يستعمل يف الكتب أو القراءة هو الفصيح) ،من غري أن يلم بصور

مفردات حروفه .ومن املمكن ان رسم خط األسفيني البابيل واهلريغلويف
املرصي ،أمهال وانقرضا عىل أثر سقوط بابل ومرص عىل أيد داريوس من
ملوك الطبقة الثانية الكلدانية.

وعند حتري اجلغرافيني لتدوين أس�ماء املواقع ،اقترصوا عىل وجوه

االشتقاقات عىل اللغة العربية دون العطف عىل املعاين للغات االدوار الغابرة
كام ذهبوا اىل حتليل لفظ العراق من اشتقاقه من عراق القربة ولفظ بغداد من

تعريب باغ داد (أي حديقة العدل) أو العطية ،مع اختالف يف ضبط لفظته
بسبعة وجوه .ومع قناعة لسرتانج يف اشتقاقه من بغ (اهلل) و (داد) تأسيس

()2

يشري اىل وجود مدينة يف العهود الغابرة يف موقع بغداد يقارب هذا االسم

اهلل ،ومن املمكن لوجود حرف الباء يف أول لفظ بغداد أن يكون بابليا أو
آشوريا لدهيم يف االستهالل به يف االسامء املطلقة الدوارهم بالنبطية كبانقيا
 11ص  18ط القاهرة.

 22بغداد يف عهد اخلالفة العباسية لليسرتنج .راجع معجم البلدان جـ  2ص  230ط القاهرة.
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وباروسيام وبابنورا وبريسام ونور سيبا ،ذكر اللغويون :أن عدد املائة يف اللغة

النبطية يعرب عنه بحرف الباء(.)1

الــحـائــر:
احلاير بعد االل��ف ياء مكسورة وراء ،هو يف االص��ل حوض طبيعي

النخفاضه جيتمع فيه مياه االمطار فريكد فيه ملا ال يرى خمرجا أخفض من
مستواه ،وعند هبوب الرياح يتحرك املاء بطبيعة احلال اذ يرجع أقصاه اىل

أدناه ينتهي اىل املحل الذي ابتدأ منه أوال فيتحري فيه .أو باهلبوب يتحرك

بحركة دورية عىل نفسه مطمئن الوسط مرتفع اجلوانب.

وذكروا يف مجعه حوران ،ونفى أبو القاسم برواية احلموي يف املعجم من

أن يكون له مجع عىل أنه اسم علم ملوضع قرب احلسني  .)2(وليومنا مل يطرأ
عىل وضعه الطبيعي الذي وضعوه أي تغيري ،سوى ارتفاع مستواه وقاعدته
عام كان عليه يوم ضمت تربتها أجداث اجلثث الطاهرة .فاذا قصد الوارد
اىل الروضة الزاكية ينحدر اىل الصحن الرشيف من كافة جهاته مع اختالف
يف االرتفاع الذي كان اجلرف لنفس احلوض .ومن املمكن أن يكون سبيل

مصب املياه فيه كان من قسمه الرشقي ملا ورد عن االمام الصادق يف ترتيب
آداب الزيارة منه الدخول اىل مستوى هذا احلوض ،أي احلائر .ولتوايل االبنية

التي كانت تقام للروضة الطاهرة بحكم الرضورة والتجديد يف أدوار متعاقبة
 11راجع لسان العرب البن منظور جـ  4ص  .223وتاج العروس للزبيدي جـ  3ص .164
والصحاح جـ  2ص .640
 22معجم البلدان جـ  3ص .203
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تكون بالتدرج ارتفاع مستواه(.)1
بلغني عند تبليط الصحن االقدس وبناء أرسابه يف العقد العارش من خامتة

القرن الثالث عرش اهلجري ،شوهد يف القسم اجلنويب قطعة من حصن قائم

الحد أدوار تطور البناء يقارب رشفاته مستوى التبليط تقريبا.

شاهدت بنفيس عند أخذ أساس الضلع الغريب من الصحن بأمر املغفور

له عبد احلميد الثاين العثامين لتجديد البهو الكبري وغرفه الشاملية يف مستهل
القرن الرابع عرش :تنور ،والطابق االول من دور ما ال يقل انخفاضه عن

مستوى التبليط بأقل من مخسة أمتار تقريبا.

مل يغب عن ذاكرة احلسني  مع حراجة موقفه وتكابده الهوال غري

مستطاعة من عطف النظر حتى اىل ما بعد مرصعه لئال يدع سبيال لغرض
األشالء اىل الضياع والتلف .اختار مركز ًا يف وسط مستوى هذا احلوض
وعلمه بفسطاط يقاتلوا أمامه ولنقل االش�لاء من مصارعهم يف ساحة

 11جاء يف جملد املزار من بحار االنوار ط :تربيز سنة  1301هـ ص  76ما نصه :اختلف األصحاب يف
حد احلاير .فقيل :انه القبة الرشيفة فحسب .وقيل :هي مع ما اتصل هبا من العامرات كاملسجد واملقتل
واخلزانة وغريها ،واألول أظهر الشتهاره هبذا الوصف بني أهل املشهد آخذين عن أسالفهم ،ولظاهر
كلامت أكثر االصحاب .قال ابن ادريس يف (الرسائر) املراد باحلائر :ما دار عليه سور املشهد واملسجد
عليه قال الن ذلك هو احلاير حقيقة .الن احلاير يف لسان العرب املوضع املطمأن ،لسان العرب جـ 4
ص  223الذي حيار فيه املاء .وذكر الشهيد يف (الذكرى) ان يف هذا املوضع حار املاء ملا امر باطالقه
عىل قرب احلسني  ليعفيه فكان ال يبلغه ،وذكر السيد الفاضل أمري رشف الدين عيل الشولستاين
املجاور باملشهد الغروي قدس اهلل روحه .وكان من مشاخينا ـ اين سمعت من كبار الشاميني من البلدة
املرشفة ان احلائر :هو السعة التي عليها احلصار الرفيع من القبلة واليمني واليسار .وأما اخللف ما
ندري له حد .وقالوا هذا الذي سمعناه من مجاعة من قبلنا انتهى .ويف شموله حلجرات الصحن
أشكال ال يبعد أن يكون ما انخفض من هذا الصحن الرشيف يكون داخال يف احلاير دون ما ارتفع
منها وعليه أيضا شواهد من كلامت األصحاب.
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املعركة اليه .أمر فتيانه بحمل ولده (عيل) من مرصعه حتى وضعوه بني هذا

الفسطاط .ومحل بنفسه الزكية جسد ابن أخيه القاسم وألقاه مع ولده وحوله
القتىل من أهل بيته اهلاشميني بجانب دون جانب أنصاره .ولوال عطفه

كان من املستحيل متايزهم خاصة بعد أن اقتطفت الرؤوس من االجساد
ورفعت عىل الرماح .وأمام هذا الفسطاط يف نفس احلوض شاهده عبد اهلل

بن عامر البارقي بمفرده وهو راجل ،فشد عليه رجاله ومن يمينه وشامله،

محل عليهم اليذعروا قال :ما رأيت مكسورا وقيل مكثورا قط قتل ولده
وأهل بيته وأصحابه أربط جأش ًا وال أمىض جانبا وأجرا مقداما قبله وال بعده
مثله .وكانت الرجالة تنكشف عنه يمينا وشامال انكشاف املعزى اذا شد فيها
الذئب .ويف عني املحال برزت السيدة زينب تقول (ليت السامء تطابقت)
وأشارت اىل ابن سعد :أيقتل أبوعبد اهلل وانت تنظر إليه ،سالت دموعه عىل
خده وحليته وأدار طرفه وهو يتقي الرمية ويفرتس العورة ويشد عىل اخليل

حتى رضبه زرعة بن رشيك عىل حبل عاتقه وكفه اليرسى .وانفرجوا عنه

فصار ينوء ويكبو .أن بلغ مقتله من حمل مرصعه.

القرى التي كانت حتف بكربالء
يوم ورود احل�شني  لها
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القرى التي كانت حتف بكربالء
يوم ورود احل�سني  لها
نينوى ،والغا�ضرية:
كان حمل موقفه الذي انتهى اليه سالم اهلل عيله غداة اخلميس الثاين من

حمرم مستهل سنة احدى وستني قارن ورود كتاب ابن زياد اىل احلر أن  
جيعجع به وجيربه بالنزول عىل غري ماء .طلب سالم اهلل عيله أن يسمح له
نزول نينوى أو الغارضية أو شفية ،وهو مستقبل بوجهه االق��دس عىل

بعد يقارب الغلوة .وعن يمينه شفيه عىل ما يقارب الثالثة أميال ،ويساره

الغارضية ازاء نينوى .وموقع نينوى والغارضية من احلائر االقدس يكاد أن

يكون شكال مثلثا متساوي االضالع تقريبا .وموقع نينوى عىل أغلب الظن
كان يف حديقة الشديدية يعود اليوم مالكتها آلل السيد طالب السيد عاشور

من خدمة الروضة الطاهرة ،بلغني فيام مىض من منذ قرن كان يستخرج من
نفس ساحة احلديقة طابوق مفخور عىل غرار طابوق أطالل بابل وطلول

الغارضية( )1اليوم قاربت عىل االندثار .لتحويله اىل حدائق وموقعه يف شامل

الرشقي من مقام أو رشيعة االمام جعفر بن حممد  عىل ما روى عنه الثاميل
أبو محزة يف (آداب الزيارة) تتخذ مأوى وحمل لوضع رحل الوافدين ،وذكر

العالمة احلسن بن يوسف بن املطهر احليل يف رجاله( )2عند ذكر محيد بن زياد
انه من أهل نينوى قرية اىل جانب احلائر.

 11قال يف املعجم جـ  6ص ( 261الغارضية منسوبة اىل غارضة من بني أسد ،وهي قرية من نواحي
الكوفة قريبة من كربالء).
 22رجال العالمة احليل ص  59ط النجف.
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�شفية:
وشفية بفتح أوله وكرس ثانيه منسوب اىل الشفا( )1من املمكن أن سكون

اليوم موقعه عىل ضوء ما ذكره الطربي( )2عن الضحاك عبد اهلل املرشيف بعد
أن استأذن احلسني لالنرصاف .قال :استويت عىل متن فريس ،ورضبتها حتى
اذا قامت عىل السنابك رميت هبا عرض القدوم فخرجوا ايل وأتبعني منهم

مخسة عرش رجال حتى انتهيت اىل شفية قرية قريبة من شاطئ الفرات ،كان

الفرات حيول دون افالته منهم ان قصد امليمنة أو القلب جلريه يف ظهورهم،

فلم يبق أمامه سبيل اال امليرسة .وليبعد نفسه عن خطر اجليش مطارديه أوغل
اىل أن انتهى اىل شفية.

من منذ سنني مضت عندما كنت أحترى عن موقع شفية .وقفت عىل تل

جنوب سدة أرايض الفرحية ،ما يقارب احلصوة ،عىل حماذات السليامنية،

يقارب القطع أن يكون شفية.

العقر:

بفتح العني وسكون القاف ،القرص الذي يكون معتمدا الهل القرية .قال

لبيد يصف ناقته:

          كــعــقـــر الـــهــاجـــري اذا ابــتـــناه
                                             بــــأشــــبــاه حــذيــن عــــلـى مـــثـــال
وعقر بابل قرية قريبة من البلدة املرشفة وال يعرف موقعها بالضبط
 11معجم البلدان ج  5ص .280

 22تاريخ الرسل وامللوك البن جرير الطربي.
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والدليل عىل قرهبا من كربالء ما ذكره الطربي عند ورود احلسني  أرض

الطف ،وعندما جعجع احلر بن يزيد باحلسني  يف النزول عىل غري ما تقدم
زهري بن القني قائال رس بنا اىل هذه القرية حتى ننزهلا ،فاهنا حصينة وهي عىل

شاطئ الفرات ،وأشار اىل العقر ـ فان منعونا فقاتلهم  ،فقتاهلم  أهون علينا
من قتال من جييء بعدهم .سأله احلسني :وأية قرية هي ؟ قال :العقر .فقال

احلسني :اللهم اين أعوذ بك من العقر .قتل هبا يف مبدأ القرن الثاين اهلجري

يزيد بن املهلب بن أيب صفرة ،قال الكلبي :نشأت والناس يقولون :ضحى

بنوا أمية بالدين يوم الطف ،وبالكرم يوم العقر.

والعقر :آخر أثر للبابليني بقي مصون ًا من تطاول يد الزمن لرتوي لنا عن

أخبار جربوت أهلها .ومل ختلو العقر من السكان ،اال بعد سقوط الدولة
الفارسية وقيام الدولة االسالمية .اذ أمهل املسلمون شأهنا ملا أمكنهم اهلل من
االرسة والتيجان وصاروا يتكئون عىل أرائك ويرتاوحون عىل أبراج قصور
عاصمة الفرس (املدائن) وكان آخر أيام عزها يوم أقبل عليها عظامء الدولة
الفارسية الخذ (شريي بن ابرويز) لكي يقيموه مقام والده املخلوع ابرويز

امللك وذلك عندما طغى وجترب .وكان شريي مع اخوته ،وقد وكل هبم

مؤدبون يؤبوهنم وأساورة حيولون بينهم وبني براحها(.)1

وبعد أن تركها شريي أمهلت ،اال أهنا مل تفقد ميزهتا كقلعة حصينة ،حتمي

من يلوذ برحاهبا ويكون فيها أمنع من عقاب اجلو عىل من يروم دخوهلا.
هذا ومع مرور الليايل وااليام وما فعلته عوادي الزمان يف اخفاء موقعها عنا

بحيث ال يمكننا اليوم الوقوف بالقطع عىل بقايا هذا االثر التارخيي النفيس
 11تاريخ الطربي ج  4ص  1043طبعة ليدن.
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ـ اال أنه بعد شدة التحري والتنقيب ـ عىل ضوء ما ورد يف تاريخ الطربي
ـ أمكنني العثور عىل أثرين تارخييني عىل مد أثر هذا النهر ـ أي العلقمي ـ

فيهام أطالل وبقايا أنقاض .أحدمها يف احلديقة املسامة بالشديدية .خيال يل أهنا
نفس موقع العقر .واالثر الثاين يف أرايض كربله يف (حكيمة) باصطالح اللغة

الدراجة حجيمه وأغلب الظن أهنا موقع قرية شفية.

النواوي�س:

مقابر ،ومفرده :ناووس عىل وزن فاعول .هذا ان كانت اللفظة عربية.
موقع هذا القطعة عىل ما يذكر يف القسم الرشقي من كربالء ،ما ييل بطيحة

أو هور السليامنية ،يف براز ،عىل وزن فعال ،ومتتد حدوده حتى النهر الكبري
فرساتيق الفراشية واجلنكنة ،واليوسفية داخلة يف حدوده .يوجد هبذه القطعة
بعض تالل ويستخرج بعضا من أماكن منها ،أكواب خزف ضعيف الفم،

يوجد يف أسفله تراب أصفر اللون عندما متسه النار تفوح منه روائح نتنه.

من املمكن أن هذا ال�تراب االصفر اللون أن يكون من رمم اجداث

السومريني .اذ كان هؤالء يدفنون موتاهم يف املدينة حتت دور منازهلم أو
حتت أرض الغرف .وكثريا ما كانوا يضعون امليتة عىل الرتاب مبارشة بال

تابوت وال رشيح وال جهاز لالخرة اال أهنم كانوا أحيانا يضعون معه جرتني
كبريتني من فخار فم الواحة منها يقابل االخر فيقومان مقام التابوت .وكانوا

أحيانا يضعون اجلثة يف قعر رمس مستطيل الشكل قائم الزوايا بطن بالطوب
شبيه بعقد أو قرب بسيط

()1

–11قد جاء يف نفس الرمحن يف فضائل سلامن للعالمة مريزا حسني النوري الطربيس (والنواويس
مقابر للنصارى كام يف حوايش الكفعمي يف عودة يوم اجلمعة .وسمعنا اهنا يف املكان الذي فيه مزار
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احلر بن يزيد الرياحي من شهداء الطف ،وهو ما بني الغرب وشامل البلد) .ويقول املؤلف يف تعقيب
له عىل هذا النص :ان النواويس ليس موقعها بام ييل قرب احلر بن يزيد الرياحي .بل الذي عىل بعد ميلني
أو ثالثة أميال من قرب احلر هو موضع (كربالء) .وموضع النواويس براز الواقع يف هور السليامنية (كام
ذكر أعاله).
*–) قد استوىف املؤلف الكالم عن مجيع املواقع التي وردت عىل خارطة كربالء خال موقع املخيم
لعدم توفر معلومات يمكن الوثوق اليها عن هذا املكان ،سنكتفي بام أورده أبو طالب االصفهاين يف
رحلته الشهرية (مسري طالبي) قال :وعىل بعد ربع ميل خارج املدينة قرية املخيم ومقام زين العابدين
 .شيدت عليه زوجة املرحوم آصف الدولة عامرة الئقة،واقامت قرية رباط مل يتم بناؤ ُه بسبب
موت آصف الدولة( .اال وقد ورد يف مدينة احلسني ص  15ـ حسب حترياته اخلاصة ـ ان السيد عيل
الطباطبائي صاحب الرياض هو الذي شيد بناء املخيم عند تشييده لسور كربالء بعد غازة الوهابيني
سنة  1216هـ)( .عادل).

امل�شادر التي عول عليها املوؤلف
يف ال�شجرة
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امل�صادر التي عول عليها امل�ؤلف
يف ال�شجرة
رس السلسلة العلوية اليب نرص البخاري :خمطوط يف مكتبة العالمة احلاج

شيخ عيل الشيخ حممد رضا بالنجف االرشف.

وأما حممد بن موسى الكاظم فعقبه ابن واحد أسمه ابراهيم الرضير

الكويف ـ والبراهيم الرضير أبناء أربعة حممد قسوة ،وأبو احلسن عيل ،وموسى
االرجاين ـ أرجان قرية من فارس وخوزستان ،وأمحد كلهم بالسريجان....

وأمحد املجدور وابراهيم املجاب واحلسن أبو عيل يقال له احلاير املشهد
احلسني بكربالء ـ بام أن النسخة مستنسخة حديثا كانت كثرية االغالط قليلة

الفائدة ـ.

املجلد الثالث من حتفة االزه��ار وزالل االهن��ار يف نسب أبناء االئمة

االطهار ملؤلفه السيد ضامن بن شدقم املدين(.)1

قال السيد يف الشجرة فأبو ابراهيم حممد خلف ابنني تاج الدين أبا حممد

ابراهيم الرضير يعرف باملجاب وأبا جعفر حممد الزاهد.

 11عن نسخة خطية بيد املؤلف (عبد احلسني) يقول يف آخرها (ينتهي ضامن بن شدقم احلسني املدين
يف املجلد الثالث من جمموعته يف النسب (حتفة االزهار وزالل االهنار يف نسب أبناء االئمة االطهار
يف عقب وآل حممد العابد بن االمام موسى بن جعفر سالم اهلل عليه) بآل أبو عبد اهلل احلسني شبثي
ويقترص عىل ذكرهم .نقلت هذه االوراق كام وجدهتا من النسخة التي كتبها بخطه املرحوم السيد
حسن الرباقي النجفي وكان عىل تولعه بالنسخ والتأليف اميا ويف هذه النسخة من الغالط ما فيها ملن
تدبر .وكنت وقفت قبل سني احلرب العاملية االوىل يف النجف عىل النسخة التي نقل عنها املرحوم
السيد الرباقي .اال اين ال أستحرض اهنا كان نسخة االصل ام غريها .فالنتيجة ملن تدبر يف مكانة املؤلف
ضامن بن شدقم الجيد فيه استحقاق اهلية هذا العلم فقط بل يقدر له مرتبة اجلمع والتدوين.
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فأبو حممد ابراهيم املجاب خلف أربع بنني :أبا جعفر أمحد الزاهد وأبا

احلسني حممد احلائري وأبا احلسن عليا وأبا الغنايم حممد احلائري وعقبهم

أربعة فنون:

الفن االول :عقب أيب جعفر أمحد الزاهد بن أيب أمحد ابراهيم املجاب أمه

خدجية بنت عمه عيل بن أمحد الورع بن اإلمام موسى كان سيدا جليال متينا

دينا خريا جعله اهلل وجيها له ولد منترش باحلاير وغريه يعرفون ببني أمحد.

وقد صاهر بعضهم أبا القاسم ابن نعيم رئيس سقي الفرات ثم انتقل اىل

عكربا حلاله دون أهله.

الفن الثاين :عقب عيل بن أمحد املذكور فعيل خلف طعمه ويف نسخة

أخرى أن طعمه هو ابن أيب جعفر أمحد طراس املذكور من غري واسطة واهلل

أعلم ويقال لولده آل طعمه ،سادات أجالء ذو اهل ورياسة ونقابة وعظمة
وجاللة باحلائر ،فطعمه خلف ثالث بنني رشف الدين وعليا وقاسم االسود.

أما رشف الدين خلف أربعة بنني ضياء الدين حييى وعلم الدين وطعمه،

ومساعد وعقبهم أربع عامير:

العامرة االوىل :عقب ضياء الدين حييى بن رشف الدين املذكور فضياء

الدين خلف مخسة بنني رشف الدين وحممد وعليا ومشعال ومنديال .أما
رشف الدين خلف طعمة ثم طعمة خلف ابنني جعفرا وعلم الدين وعقبهام

بيتان:

البيت االول :عقب جعفر بن طعمة املذكور فجعفر خلف ستة بنني رشف

الدين وموسى ومنافا وحارثا ومتاما ومجيال.
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البيت الثاين :عقب علم الدين بن طعمة املذكور .فعلم الدين خلف ثالثة

بنني مجيال وحسنا وطعمة وعقبهم ثالثة أحزاب:

احلزب االول :عقب مجيل بن علم املذكور فجميل خلف موسى ثم

موسى خلف ابنني نارصا وحسينا أما نارصا خلف منصورا.

احلزب الثاين :عقب حسن بن علم الدين املذكور فحسن خلف كاظ ًام،
ثم كاظم خلف علي ًا.
احلزب الثالث :عقب طعمة بن علم الدين املذكور .فطعمة خلف أربع
بنني رشف الدين ونعمة اهلل وحيدر ًا وطاهر ًا .أما رشف الدين اخلف مساعدا
ثم مساعد خلف حممد ًا ثم حممد خلف أربع بنني منصور ًا وبدر الدين وغياث
الدين ومساعد وعقبهم أربعة ثمرات:
الثمرة االوىل :عقب منصور.
أخذت هذه الصورة من خط جناب السيد حممد حسن بن السيد حممد

كاظم الروضة خوان :عبد احلسني بن السيد عيل بن السيد جواد بن السيد
حسن بن السيد سليامن بن السيد درويش بن السيد طعمة بن السيد علم

الدين املوقوف عليه فدان السادة 1025هـ بن السيد طعمة بن السيد رشف
الدين بن السيد طعمة بن السيد أبو جعفر أمحد بن السيد حييى بن السيد ابن
جعفر حممد بن السيد أمحد ـ يقال له انه ناظر رأس العني ـ اىل هنا فصاعدا من

كتاب عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب.

عمدة الطالب للداودي طبع بمبي سنة  1318هـ ،وص :192
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والعقب من حممد العابد بن االمام موسى الكاظم  يف ابراهيم املجاب

وحده ومنه ثالثة رجال حممد احلائري( )1وأمحد بقرص ابن هبرية وعيل بالسريجان

من كرمان والبقية ملحمد احلائري بن ابراهيم املجاب .كذا قال الشيخ تاج الدين
ـ وأعقب حممد احلائري من ثالثة رجال وهم احلسني شبثي وأمحد ـ وأبو عيل

احلسن بنوا حممد احلائري .فاعقب احلسني شبثي شبثة من رجلني أيب الغنائم حممد ـ
وميمون السخي القصري .فمن عقب أيب الغنائم حممد ـ بن احلسني الشبثي آل شبثة ـ

وآل فخار ومنهم الشيخ علم الدين املرتىض عيل بن الشيخ جالل الدين عبد احلميد
ابن الشيخ شمس الدين فخار بن معد بن فخار بن أمحد بن حممد بن أيب الغنائم

املذكور له عقب .وآل نزار وهم بنو نزار بن عيل بن فخار بن أمحد املذكور .ومن

عقب ميمون القصري بن احلسني شبثة :آل وهب ـ وهم بنو وهب بن باقي بن مسلم
بن باقي بن ميمون املذكور .وآل باقي ومنهم بنو باقي بن حممود بن وهب املذكور

وآل الصوال وهو عيل بن مسلم بن وهب .وأعقب أمحد بن حممد احلائري ـ ويقال
لولده بنو أمحد ـ من عيل املجدور وحده .فأعقب عيل املجدور من رجلني ـ هبة اهلل ـ
وأيب جعفر حممد اخلري العامل .فمن ولد اخلري العامل بن عيل املجدور ـ آل أيب الفائز
باحلائر .وهو حممد بن ـ حممد بن ـ عيل بن ـ أيب جعفر حممد املذكور بن ـ علياملجدور

بن ـ أمحد بن ـ حممد احلائري بن ـ ابراهيم املجاب.

 11أورد السيد حممد حسن الكليدار يف شجرة أنساب آل طعمة (مدينة احلسني  من حممد أبو الفائز
اىل ابراهيم املجاب ثالثة عرش أبا .وللمؤلف (عبد احلسني) تعقيب عىل ذلك ،هذا نصه( :فمن حممد
أبو الفائز اىل املجاب بنص صاحب عمدة الطالب ثامنية آباء كام ذكره .فعليه هذا الرسد املطبوع حيتاج
اىل دقة ملعرفة صحته بمدارك ثابتة).
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ترجمة االعالم التي وردت �أ�سمائهم
()1
يف ال�شجرة
()1
مـحمـد العابد

حممد األول الشهري بالعابد دفني شرياز بجوار روضة أخيه أمحد شاه

جراغ.

ذكر عيل ابن عيسى األربيل يف كشف الغمة عن ارشاد املفيد حممد ابن

النعامن عند ذكر أوالد االمام موسى بن جعفر سالم اهلل عليه قال (أمحد

وحممد ومحزة الم ولد روى أن حممد بن موسى صاحب وضوء وصالة وكان
ليله كله يتوضأ ويصيل فيسمع سكب املاء والوضوء ثم يصيل ليال ثم يرقد
سويعة ثم يقوم فيسمع سكب الوضوء فال يزال كذلك حتى يصبح.

مزار حممد العابد يف شرياز
 11كشف الغمة ص  249ط ايران سنة  1294هـ ،ويف االرشاد ص  303ط النجف.
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قال الراوي :وما رأيته قط اال ذكرت قوله تعاىل Pكانوا قليال من الليل ما

هيجعون .O

ذكر صاحب(شد االزار يف حط االوزار عن زوار املزار)( )1عند ذكر أخيه

أمحد بن موسى (السيد االمري أمحد بن موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن

احلسني بن عيل املرتىض رضوان اهلل تعاىل عليهم .قدم شرياز فتويف هبا أيام
املأمون بعد وفاة أخيه الرضا بطوس .وكان أجودهم جود ًا وأرقهم نفسا،

قيل عتق ألف رقبة من العبيد واألماء يف سبيل اهلل تعاىل.

قيل أستشهد ومل يوقف عىل قربه حتى ظهر عىل عهد االمري مقرب الدين

مسعود بن بدر فبنى عليه بناء ،وقيل وجد يف قربه كام هو صحيحا طري
اللون مل يتغري وعليه قاضه سابغه ويف يده خاتم نقش عليه العزة هلل أمحد بن

موسى فعرفوه به ،ثم بنى عليه األتابك أبوبكر بناء أرفع منه ثم أن اخلاتون
تايش وكانت خرية ذات تسبيح وصلوة بنت عليه قبة رفيعة وبنت بجنبها

عامرة عالية وجعلت مرقدها بجواره يف سنة مخسني وسبعامئة رمحة اهلل عليهم
امجعني ثم ذكر حممد العابد قال :السيد حممد بن موسى يقال انه اخوه وهو
مزار مبارك( )2يسكن فيه السادة األخيار والصلحاء االبرار يعقد عليه النذور

 11ص  100نسخة خطية تأليف معني الدين جنيد الشريازي.

 22جاء يف كتاب جامع األنساب للروضايت جـ  1ص  109نقال عن حتفة العامل ج  2ص  231عن
مزار حممد العابد ما نصه ...« :وكيف كان فمرقده يف شرياز معروف بعد أن كان خمتفيا اىل زمن أتابك
بن سعد بن زنكي قبنى له قبة يف حملة باب قتلغ وقد جدد بناؤه مرات عديدة منها يف زمان السلطان
نادرخان .ويف سنة  1296هـ رمثه النواب آويس مريزا بن النواب األعظم الفاضل الشاه زاده فرهاد
مريزا القاجاري .ومزاره اليوم يف حملة بازار مرغ (أي سوق الدجاج) يف مدينة شرياز معروف ومشهور
(وبني مزاره ومزار أخيه أمحد مسافة التقل عن مائة ذراع) .راجع عن هذا املزار أيض ًا :شريازنامه ص
 148أليب العباس أمحد ابن أيب اخلري ونزهة القلوب للمستويف ،وآثار العجم ص  ،448وتنقيح املقال
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وفيه الرجال الغيب حضور وحبور وتارخيه يعلم من تاريخ اخيه من يتبعه

ويبتغيه رمحة اهلل عليهم.

أقول :بينام يرتدد يف خرب شهادهتم أو الوفاة يقول عن مشهد ابن أخيهم

عيل بن محزة عند ذكر مقابر املصىل ص ( 120أتى السيد عيل بن محزة بن

االمام موسى بن جعفر  ونفر من أقاربه يف سنة عرشين ومائتني اىل شرياز

متنكرين فأقاموا يف كهف من جباهلا وهي املغارة التي اختذها ابن كويه بعدهم

النزوائه وخلوته وكانوا جيمعون احلطب يف أيام ثم يبيعونه يف يوم عىل درب
اصطخر فيعيشون به.

أنفذ العباسيون يف آثارهم جواسيس الستطالع أخبارهم .وملا قدر اهلل

له الشهادة هبط يوما من اجلبل وعىل ظهره املبارك حزمة حطب فامتد عني
بعض أعوان الظلمة اليه فعرفه وأهنى خربه اىل خيص كان مأذون ًا من قبلهم
فركب اخليص يف فرسانه حتى وقف عىل رأسه وكان به شامة عىل جبينه فلام

رآه اخليص قوى ظنه فقال له ما اسمك فقال عيل قال ابن من قال محزة قال
يقال أن السيد قام وأخذ رأسه بيده ومشى اىل موضع تربته الطيبة فسقط عىل

جنبه وبقى أياما يسمعون منه ال اله اال اهلل) ثم دفنوه.

كان ملحمد األول العابد وجاهة ومقام عند أبيه االمام موسى بن جعفر

 يكاد ال ينفك منه أو يفارقه .ذكر اخلطيب أبو بكر()1عن ادريس بن أيب
رافع عن حممد بن موسى قال( :خرجت مع أيب اىل ضياعه بسايه ـ واد من

حدود احلجاز فيه مزارع برواية احلموي ـ فأصبحنا يف غداة باردة وقد دنونا
للمقامايت ج  3ص  ،192وروضات اجلنات للخوانساري حتقيق الروضايت جـ  1ص .100

 11تاريخ بغداد ج  13ص .27
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منها وأصبحنا عىل عني من عيون سايه فخرج الينا من تلك الضياع عبد

زنجي مستذفر بخرقة عىل رأسه قدر فخار يفور فوقف عىل الغلامن فقال أين
سيدكم قالوا هو ذاك .قال أبو من يكنى قالوا أبو احلسن ،قال فوقف عليه

فقال يا سيدي يا أبا احلسن هذه عصيدة أهديتها اليك قال ضعها عند الغلامن
فأكلوا منها قال ثم ذهب فلم نقل بلغ حتى خرج عىل رأسه حزمة حطب

حتى وقف فقال له يا سيدي هذا حطب أهديه اليك قال ضعه عند الغلامن،
وهب لنا نارا فذهب فجاء بنار ،قال وكتب أبو احلسن اسمه واسم مواله

و قال يا بني احتفض هبذه الرقعة حتى اسالك عنها قال فوردنا اىل ضياعه
و اقام هبا ما طاب له ثم قال امضوا  بنا اىل زيارة البيت ،قال  فخرجنا حتى

وردنا مكة فلام قىض أبو احلسن عمرته دعا صاعدا فقال اذهب فاطلب يل
هذا الرجل فاذا علمت بموضعه فاعلمني حتى أميش اليه فاين أكره أن أدعوه
واحلاجة ايل قال يل صاعدا فذهبت حتى وقفت عىل الرجل فلام رآين عرفني

وكنت أعرفه وكان يتشيع ،فلام رآين سلم عيل ،وقال أبو احلسن قدم قلت ال،
قال فأيش اقدمك قلت حوائج وقد كان علم بمكانه بسايه فيتبعني وجعلت
أتقىص منه ويلحقني بنفسه فلام رأيت اين ال أنفلت منه مضيت اىل موالي

ومىض معي حتى أتيته فقال أمل أقل لك ال تعلمه فقلت له جعلت فداك مل
اعلمه فسلم عليه فقال له أبو احلسن غالمك فالن تبيعه قال له جعلت فداك

الغالم لك والضيعة ومجيع ما أملك قال أما الضيعة فال أحب أن أسلكها
وقد حدثني أيب عن جدي ان بائع الضيعة ممحوق  و مشرتهيا مرزوق قال

فجعل الرجل يعرضها عليه مدال هبا فاشرتى أبو احلسن الضيعة والرقيق

منه بألف دينار وأعتق العبد ووهب له الضيعة .قال (الراوي) ادريس بن أيب
رافع فهو ذا ولده يف الرصافني بمكة.
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()2
تاج الدين ابراهيم ا ُملجاب

وقفت يف مكتبة جامع السيد ساالر مريزا حسني خان يف طهران عىل

مشجر يف النسب يقول مؤلفه يف اخلامتة :تم عىل يد الفقري املحتاج اىل رمحة
اهلل امللك القوي حممد هادي احلسني احلسيني الطباطبائي النسابه أصلح اهلل

أحواله ـ قال عند ذكر املجاب ابراهيم الرضير الكويف املجاب برد السالم.
يقول الشاعر من ولده:

مـن أين للنــاس مــثـــل جـــــدي          مـــــوســـــى أو ابـنه املــــجاب
اذ خــاطب السبــط وهـــو رمس          جـــاوبــــه أكــــــــرم اجلـــواب
ذكر الشيخ رشف العبيدىل النسابه يف مشجره الذي وقفت عليه يف مكتبة

حرم الرضا بخراسان البيتني (من أين للناس مثل جدي) .ووقفت عند
كتابدار مكتبة حرم الرضا املرحوم الشيخ عامد عىل نسخة عمدة الطالب بخط
النسابه حسني الكتابدار لروضة موالنا أمري املؤمنني سالم اهلل عليه يف الغري
األقدس سنة  1095ألف ومخسة وتسعني ،يعلق يف اهلامش عند ذكر بعض

البطون من امالئه عىل األصل يقول عند ذكر املجاب( :سيد جليل القدر
وسبب تسميته باملجاب عىل ما قيل انه سلم عىل جده احلسني  فخرج له

اجلواب من الرضيح املقدس وهو مدفون يف احلائر وله قبة وصندوق ملصقة
بحايط حرم جده احلسني وقربه معروف يزار).

أقول كانت تربة املجاب حتى سنة  1217سبعة عرش وألف ومائتني ـ عىل

ما ذكره أبو طالب بن حممد األصبهاين يف رحلته مسري طالبي ـ يف الصحن
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الرشيف وعندما ُأحلق بالروضة الطاهرة األروقة الثالثة الرشقي والغريب
والقسم الشامىل ،أصبح عندئذ رضحيه يف الرواق الغريب حيث الشامل كام هو

عليه اليوم.

وذكر ابن شدقم يف اجلزء الثالث من مبسوطه (حتفة األزهار يف نسب

السادة األطهار) :قال السيد يف الشجرة :فأبو ابراهيم حممد (العابد) خلف

ابنني تاج الدين أبا حممد ابراهيم الرضير يعرف باملجاب وأبا جعفر أمحد
الزاهد) .أقول الشجرة هو كتاب( :الثمرة الظاهرة من الشجرة الطاهرة)

()1

لتاج الدين حممد بن معيه احلسني النسابه.

وورد يف أصل املشجر املؤلف للشاه طهامسب الصفوي وك��ان من

حمتويات مكتبة املرحوم الشيخ عبد احلسني الطهراين يف كربالء عند ذكر
املجاب( :املكفوف وهو املجاب وقربه مشهور بمشهد احلسني  يف تربة

العلويني معروف وعليه قبة).

وقال السيد تاج الدين بن حممد بن محزه بن زهري احلسيني نقيب حلب يف

(غاية االختصار يف أخبار البيوتات العلوية املحفوظة من الغبار طبع مرص
سنة  :)1310وبنو املجاب ابراهيم قالوا سمي املجاب برد السالم وذلك أنه

دخل اىل حرضة أيب عبد اهلل احلسني بن عيل فقال :السالم عليك يا أيب فسمع
صوت وعليك السالم يا ولدي واهلل أعلم.

انتزع الرشيد هارون اخلليفة العباسى االمام موسى بن جعفر سالم اهلل

عليهام من معتكفه وحمراب عبادته بجوار جده املصطفى  طيبه من غري
 11ذكره ابن مهنا الداودي يف عمدة الطالب ص .149
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أي جرم أتاه ليذيقه صنوف العذاب ويدفنه يف غياهب السجون اىل البرصة
ثم اىل بغداد من ظلم مطموره اىل ظلم مطموره .حتى أزهق نفسه وقىض

عليه بالسم يف رجب سنة  183يف حبس السندي بن شاهك .ودفن بوصية

منه مع األغالل التي صفد هبا آماد حبسه يف مقابر قريش يف القسم الشاميل
من مدينة املنصور ما ييل السور حذاء قطيعة أم جعفر ببغداد.

قصد حممد العابد مع شقيقه األمري أمحد الذي اشتهر عندما وقفوا عىل

رضحيه بشاه جراغ أخامها عيل بن موسى الرضا  عىل أثر بيعة املأمون

العبايس له بوالية عهد اخلالفة ليتصال به يف مرو من بالد خراسان .وقد
قىض املأمون عىل الرضا بالسم يف صفر سنة  203يف طوس ،وأمر باستئصال

شأفة الطالبيني.

ذكروا أنه خرج عىل هذين السيدين عن اخلروج من شرياز أمد ًا .ثم نفذوا

فيهام ما أمروا به .فأرمسوا فيها .وهلام اليوم مزار مشهور له من الشأن قيمة
اليستهان هبا وسدنة وقوام.

كان ابراهيم تاج الدين كام سلف بنقل املبسوطات واملشجرات ممتحنا

يف نفسه رضيرا مكفوف البرص .أحاطت به اخلطوب واألرزاء بصنوف

رضوبه .ومزق هو واألدنون من أهله رش ممزق ال يقر هلم قرار وال يقلهم
سقف ار .وانترشوا كأيدي سبأ اذ أصبح القتل والترشيد هلم عادة .اال أن

الذي دهم الطالبيني يومئذ مل يقترص فقط عىل ازهاق نفوس األحياء منهم
بل شمل التعرض حتى حلفر أجداث املاضني من األسالف وعقد جمالس
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اخلالعة واللهو للسخرية واالستخفاف هبم .أورد الطربي( )1يف حوادث

سنة  :236ان املتوكل أمر هبدم قرب احلسني بن عيل وهدم ما حوله من املنازل
والدور وأن حيرث ويبذر ويسقي موضع قربه وأن يمنع الناس من اتيانه
فذكر أن عامل الرشطة نادى من الناحية من وجدتاه عند قربه بعد ثالثة بعثنا

اىل املطبق فهرب الناس وأقلعوا من املسري اليه ،وحرث ذلك املوضع وزرع
ما حواليه .وذكر أبو الفرج االصبهاين يف املقاتل( )2أن املتوكل بعث بالديزج

ـ وهو هيودي النحلة .وأسلم ـ اىل قرب احلسني وأمره بكراب قربه وحموه
واخراب كل ما حوله فمىض وهدم البناء وكرب نحو مائتي جريب فلام بلغ

قربه مل يتقدم اليه أحد فأحرض قوم من اليهود وأجرى املاء حوله.

وأورد الطوسى يف أماليه()3عن الديزج هذا فقال :بعثتني املتوكل وكتب

معي اىل جعفر بن حممد بن عامر القاىض اعلمك اين بعثت بالديزج ابراهيم
اىل نبش قرب احلسني فقف عىل األمر حتى تعرف فعل أو مل يفعل ،ففعلت ما

أمرت به وأخربت ابن عامر أين ما وجدت شيئا فقال يل :أفال عمقته قلت
وما رأيت ،وقال أبو عيل العامري سألت الديزج عن صورة األمر فقال يل:
أتيت يف خاصة غلامين ونبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن احلسني،
ووجدت منه راحية املسك تركت البارية عىل حاهلا وأمرت بطرح الرشاب

وأطلقت املاء والبقر لتمخره وحترثه فلم تطأه ،وكانت اذا جاءت اىل املوضع

رجعت عنه.

 11جـ  11ص .44
 22ص .380
 33ص .307
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قال أبو الفرج األصفهاين( )1حدثني االشناين حممد بن احلسني قال :بعد

عهدي بالزيارة خوفا ثم عملت عىل املخاطرة بنفيس وساعدين رجل من

العطارين عىل ذلك ،فخرجنا زائرين نكمن النهار ونسري الليل حتى أتينا

نواحي الغارضية ،وخرجنا منها نصف الليل فرسنا بني مسلحتني وقد قاموا
حتى أتينا القرب فخفى علينا فجعلنا نتنسمه( )2ونتحرى جهته حتى أتيناه وقد
قلع الصندوق الذي كان حواله وأحرق ،وأجري املاء عليه فانخسف موضع
اللبن وصار كاخلندق ،فررناه وأكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت
مثلها قط من الطيب ،فقلت للعطار الذي كان معي أي رائحة هذه فقال :ال

واهلل ما شممت مثلها بيشء من العطر .فودعناه وجعلنا حول القرب عالمات
يف عدة مواضع .فلام قتل املتوكل .اجتمعنا مع مجاعة من الطالبيني والشيعة
حتى رصنا اىل القرب فأخرجنا تلك العالمات وأعدناه اىل ما كان عليه.

وأورد الطويس يف األمايل( )3عن عبد اهلل بن دانيه الطوري قال حججت

سنة  247سبع وأربعني ومائتني ،فلام صدرت من احلج ورصت اىل العراق

زرت أمرياملؤمنني عيل بن أيب طالب عىل حال خيفة من السلطان ثم توجهت
اىل زيارة احلسني ،فاذا هو قد حرث أرضه وفجر فيها املاء وارسلت الثريان
والعوامل يف االرض .فبعيني وبرصي كنت أرى النريان تساق يف االرض

فتنساق هلم حتى اذا حاذت القرب حادت عنه يمينا وشامال فترضب بالعيص

ال�ضرب الشديد فال ينفع ذلك وال تطأ القرب بوجه فام أمكنني الزيارة
فتوجهت اىل بغداد وأنا أقول:

 11مقاتل الطالبيني ص  386ط النجف سنة  1353هـ.
 22يف طبعة القاهرة املحققة (نشمه) ص .598
 33ص .209
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تـا اهلل ان كانت امـية قد أتـت          قتل ابن بنت نبيها مظـلومـا
فلقــد أتاه بــنـو أبـــيه بـــمثله          هذا لعمرك قربه مــهــدومـا
أسفوا أن ال يكـونوا شاركـوا          فـي قتـله فــتتــبعوه رمــيمـا
ذكر ابن االثري يف الكامل( :)1كان املتوكل شديد البغض لعيل بن أيب طالب

وألهل بيته يقصد من يبلغه عنه أنه يتوىل عليا وأهله بأخذ املال والدم .ومن
ندمائه عباده املخنث يشد عىل بطنه حتت ثيابه خمدة يكشف رأسه وهو أصلع

يرقصه بني يديه .واملغنون يغنون :أقبل األصلع البطني خليفة املسلمني.

حيكي بذلك عليا واملتوكل يرشب ويضحك .فعل ذلك يوما واملنترص
حارضا فأومأ اىل عبادة يتهدده فأمسك من صنيعه .تنبه املتوكل لذلك ،فقال

له املنترص :يا أمري املؤمنني الذي حيكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس
هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك ،وبه فخرك فكل أنت حلمه وال تطعم هذا

وأمثاله .فأمر املتوكل املغنني أن يغنوا مجيعا:

غار الفتى البن عمه                رأس الفتى يف حرامه
ومن ندمائه عيل بن اجلهر  الشامي الشاعر وعمر بن فرج الرخجي وأبو

السمط من ولد مروان بن أيب حفصة من موايل بني أمية وعبد اهلل بن حممد
بن داود اهلاشمي املعروف بابن أترجه .قال أبو الفرج االصبهاين :كان الفتح

بن خاقان حيسن له القبيح يف معاملته (للطالبيني) .استعمل عىل املدينة ومكة

عمرو بن فرج فمنعهم من التعرض ملسألة الناس وهم من الرب هبم ال يبلغه
أحد برهم بيشء وان قل اال هنكه عقوبة وأثقله غراما.
 11ج  7ص .21
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حتى كان القميص يكون بني مجاعة من العلويات يصلني فيه واحدة بعد

واحدة ثم يرفعنه وجيلسن عىل مغازهلن عوارى حوارس.

كان ملجرى هذه الكوارث اجلافة اخلشنة يف سلسلة متصلة احللقات من

غري انقطاع ما يقارب األحد عرش سنة يقرع خرب وقعه املتتايل مسامع تاج
الدين ابراهيم أعظم من الصواعق املحرقة املبيدة ،وهو يف خمبئة رهني بيت
املحبسني ،يف أحد زوايا الكوفة .فكأنه أصبح شأن كل ما حل ببيته وأحاط

باالدنني من أهله .وما به من شكوى لرض ونأي الدار ال قيمة له ازاء ما

دامهه .والسلوى الوحيدة لتخفيف تلك الفجائع القاصمة ،بطبيعة احلال

الوصول اىل احلفرة الطاهرة وأنى ذلك له ،لضخامة السياج املحيط بجهات
ساحة الرمس األقدس باجلند املسلح املزود بكامل العدة والعتاد ملنع وصول
الوافدين اليه .وان تسنى لالشناين ،كان عىل سبيل الصدف فضال عن انه كان

يف غنى ال حيتاج اىل من يقوده .وال هو علوي حتيطه الرقابة اثر كل خطوة.

مع ما كان من بعد أمد للخلف وشقة البني حممد املنترص ملا هو جمبول

عليه بام ينطوي بني جوانحه من التعلق بعيل والطالبيني مع املهيمن احلاكم
بأمره أبوه املتوكل جعفر ،واحلاشية املحيطة بسدة اخلالفة من ندماء ومغنني
وأرباب جمون وخالعة عىل صورة مالئمة دون توتر حتى يوم هتديد عبادة يف
تقليده لعيل ،وأمر املتوكل باإليقاع يف فصول الغناء .كام سلف قلب احلاشية
للمنترص ظهر املجن وأعرضوا من احتشامه ملا جيمعهم مع اخلليفة من

النصب والشنأن لعيل  .فصاروا يتوسلون بكل ما خيص والت العهود

من االستخالف يف امامة صلوة األعياد حيبذون تقديم املعتز ويطرونه بالثناء
البالغ حتى يودعه والية العهد حتى ظهر بجميع معنى الكلمة ما غرسوه
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ناميا يف نفس املتوكل ،فأخذ مرة يشتم املنترص ،ومرة يسقيه فوق طاقته ،ومرة

يأمر بصفعه وتارة هيدده بالقتل ويقول بمشهد من رجال الدولة واحلاشية:

اشهدوا أين قد خلعت املستعجل سميتك املنترص فسامك الناس املنتظر ثم
رصت اآلن املستعجل ،ويأمر الفتح بن خاقان بلطمه واملنترص يتذلل وال
جيديه .وبلغ أن عزم املتوكل عىل قتل ولده املنترص فاتفق مع الفتح بن خاقان

أن يصريا غدائهم خلمس خلون من شوال عند عبد اهلل بن حممد البازيار.
وهناك يقيض عىل حياة املنترص مع وصيف وبغا وعدة من قواد األتراك ألجل
احالة اقطاعاهتم اىل الفتح ،والقواد األتراك هم القوة التي كانت ترتكز عليها

حياة االمرباطورية بشاسع حدودها املرتامية األطراف ،مهيمنة عىل شؤون
الدولة حتى أنفاس اخلليفة كانت منوطة برعاية حياطتهم .فلام أصبحت
حياهتم مع املنترص عىل شفا جرف االهنيار بني عشية أو ضحاها .أمجعوا

لدرء ما هيددهم بسنة تنازع البقاء معاجلة املتوكل ليال قبل أن يباكرهم هنارا.
وكان املتوكل أصبح لثالث خلون من شوال نشيطا مرسورا فرحا ،دعا

الندماء ملجلسة وأخذ يف الرشاب واللهو ومل يزل يف قصفه حتى مىض من الليل
شطر ًا وأمسى ثمال ،حيث بلغ ما احتساه وجترعه من اخلمرة أربعة عرش رطال.
دخل عليه بغا الصغري وأمر الندماء باالنرصاف فلم يبق سوى الفتح وعثعث
وبعض اخلدم وأبواب دار اخلالفة موصدة اال مدخل الشط .فأقبل بغلون وباقر
وموسى بن بغا وهارون بن صوارتكني وبغا الرشايب بأيدهيم السيوف املسلولة

ـ فابتدره بغلون برضبه عىل كتفه وأذنه ،فأراد املتوكل الوثوب واستقبل السيف
بيده فأباهنا ورشكه باقر فرمى الفتح بن خاقان بنفسه عىل املتوكل ليقيه بعجه

هارون بسيفه واعتوره هارون وموسى بن بغا بأسيافهام وقطعاه.
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قىض املتوكل دور شبابه قبل أن ييل اخلالفة كأقرانه من أعضاء البيت

املالك عىل حياة ترف بجانب من قصف وولع بخالعة بالغة ،أن نقم أخوه

الواثق عليه وأطرحه .ورفع اليه انه يتظاهر بزي املخنثني فأمر بأخذ شعر قفاه

ويرمى بوجهه لتطرفه املشني.

والسبب الذي ساق اليه اخلالفة انكار وصيف عىل حداثة سن  حممد بن

الواثق لعدم جواز االقتداء به للصالة ،واملتوكل آنئذ يف رسوال وقميص
جالس بني أبناء األتراك غري مكرتث به .قرأ عليه عيل بن حييى املنجم بني
يديه يف كتب املالحم قبل قتله بأيام أن العارش يقتل يف جملسه بحذف لفظ

اخلليفة فقال املتوكل :ليت شعري من هذا الشقي املقتول.

ومل يقترص خلالعته واستهتاره ما جناه عىل نفسه أن قضت عليه بسبيل

انتحار فقط أن هوى بعظمة حياة اخلالفة وما كان هلا من شموخ ورفعة من
خالق اىل أحط دركات احلضيض بام متهد لالتراك بعد قتله من التالعب

بمصري من تعاقبوه من اخللفاء من العزل والنصب والقتل ما شاؤوا وأرادوا،
دون أي مانع ورادع .وأخذت وحدة اململكة اىل االنحالل والتجزؤ مستهال
بآل الصفار ومتخض بظهور صاحب الزنج وبه قارن اهنيار كيان الدولة أبديا

وسقوطها عىل قاب قوسني.

ذكر ابن األثري( )1يف حوادث سنة  248كان املنترص عظيم اخللق راجح
العقل عزيز املعروف راغبا يف اخلري جواد ًا كثري االنصاف حسن العرشة .أمر

الناس بزيارة قرب عيل واحلسني وأمن العلويني وكانوا خائفني أيام أبيه وأطلق
 11الكامل ج  7ص .44
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وقوفهم ورد فدك عىل ولد احلسني ،وعزل صالح عن املدينة واستعمل عيل،

فلام دخل عليه ليودعه قال له يا عيل اوجهك اىل حلمي ودمي ،ومد ساعده
اىل هذا أوجهك فانظر كيف تكون للقوم وتعاملهم يعني آل أيب طالب .قال

أرجو أن أمتثل أمر أمري املؤمنني ان شاء اهلل ،قال له اذن تسعد عندي .وورد
انه أمر بالبناء عىل قرب احلسني ويقام عىل البناء علام كامليل عاليا ليستدل به عىل

موضعه لوافديه.

بوغت تاج الدين ابراهيم بخرب الغاء املنع واهنيار قواعد السياج واطالق

حرية كل من يشاء زيارة احلسني وقصد حائره دون أي تعرض .فكان يف

طليعة الرعيل االول ممن قصدوا كربالء من الكوفة( )1وملا نال من صنوف

االنكار وما أوتيه من اطالق حرية االرادة أخذ يبث جلده احلسني ملا بلغ
ساحة كربالء ما تكابد من حمن وأرزاء مع أدائه لوجائب التحية والسالم.
فلتسليته والرتحيب به أجابه السبط برد السالم فاختار متضية بقية أيامه يف

جواره ،واختذه لنفسه وألعقابه من ولده حممد الثاين الذي اشتهر باحلائري
وطنا ودار اقامة وسكنا من منذ بقيته الباقية من سنة  247ليومنا هذا سنة

 1369هـ .فلساللته ألف ومائة واثنان وعرشون سنة مل يزالوا حائزين
لرشف اجلوار عىل اثر قصد جدهم املجاب تاج الدين ابراهيم.

 11أتذكر بقطع اين وقفت يف النجف األرشف بني كتب النسب اخلطية عند ذكر ابراهيم املجاب قال:
هو أول من خرج من الكوفة وسكن احلائر  .أقول :لعل هذا الكتاب هو (النفخات العنربية يف أنساب
آل خري الربية ملؤلفه السيد أيب فضل حممد الكاظم بن أيب الفتوح احلسيني .املخطوط سنة  .891اذ
جاء يف تاريخ كربالء (ج  1ص  37املخطوط) للمتغمد بالرمحة السيد عبد الرزاق الوهاب نقال عن
(النفحات) :السيد ابراهيم املجاب أول من هاجر من الكوفة اىل كربالء ،بعد حادثة املتوكل ،فسكن
فيها حتى تويف ودفن فيها.
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()3
()1
أبو الفائز حممد اخلامس

ذكر ابن بطوطه يف رحلته( )2قال :ثم سافرنا منها ـ احللة ـ اىل مدينة كربالء

مشهد احلسني بن عيل  وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخيل ويسقيها

ماء الفرات والروضة املقدسة داخلها وعليها مدرسة عظيمة وزاوية كريمة،
فيها الطعام للوارد والصادر وعىل أبواب الروضة احلجاب والقومه ،ال
يدخل أحد اال عن اذهنم فيقبل العتبة الرشيفة وهي من الفضة وعىل الرضيح

املقدس قناديل الذهب والفضة وعىل األبواب أستار احلرير .وأهل هذه
املدينة طائفتان ،أوالد زحيك وأوالد فائز وبينهام القتال أبدا( )3وهم مجيعا
امامية يرجعون اىل أب واحد .وألجل فتنتهم ختربت هذه املدينة.)...

 11جاء فقي مناهل الرضب لالعرجي (املخطوط) عن ترمجة أيب الفائز :كان أبو الفائز حممد يف
احلائر سيدا وجيها جليل القدر شهام غيورا عفيفا ،ورعا تقيا ،نقي الرسيرة .يمتاز عىل سائر العلويني
الساكنني يف احلائر ،ويتبعه أكثر من نصف سكانه .كان بينه وبني الوجيه املعارص له السيد حممد من
ذرية حممد بن حنفية ـ يعتقد السيد حسن الكليدار أنه حممد بن حييى زحيك ـ خصومات ومناوشات
قبلية من أجل زعامة احلائر ونقابتها .ويقول بعد ذلك اصطفى مع خصمه العنيد ،وزجر نقيب احلائر
شهاب الدين أمحد احلسيني وعزله ونصب نفسه نقيبا للحائر خلفا للنقيب املعزول
 22ص .135

 33يف منتصف القرن الثامن اهلجري وقعت يف كربالء حوادث جسام كادت أن تؤدي هبا وبساكنيها
وذلك من جراء نشوب القتال بني آل فائز وآل زحيك .فاستغلت احلال قبيلة بني مهنا العلوية فأغارت
عىل كربالء وحجتها أن تتدخل يف حل النزاع ،فتدخلت بشؤون كربالء ونصبت شمس الدين حممد
احلائري سادنا .وقد أخطأ السيد حسن الكليدار (يف مدينة احلسني ج  2ص  )140بقوله معقبا عىل
النص املتقدم :وتوىل عميد آل فائز حممد نقابة احلائر ثانية وتوىل عميد آل زحيك السدانة ،فأمنت
كربالء غائلة الفتن سنة  756هـ انتهى .ووجه اخلطأ هنا هو أن السيد حممد أبو الفائز اآللف الذكر
بالقطع مل يكن من رجال القرن الثامن بل كان حممد أبو الفائز من رجال القرن السابع (راجع ترمجة
أبو الفائز يف النص).
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ومن الغريب انه مل يتكتل أليب الفائز من أعقاب كثرية عندئذ ـ اذ كان أبو

الفائز من رجال القرن السابع وابن بطوطة زار كربالء يف أول القرن الثامن ـ
اال اننا نقول لشخصيته البارزة كان ينضم ويلتحق آلله بنو عمومتهم من آل

املجاب ،وعددهم ال يستهان به عىل ما أورد أسامءهم ابن شدقم يف مبسوطه

نقال عن مشجر بن معيه احلسني النسابه.

()4
السيد أمحد الثاين
(يقال عنه انه كان ناظر رأس العني)

قال ابن عتبة الداودي يف العمدة ص ( :308كان السيد شمس الدين

حسني بن السيد تاج الدين هو املتويل لنقابة العراق وفيه ظلم وتغلب
فأحقد سادات العراق بأفعاله .فتوصل الرشيد الطبيب( )1واستامل مجاعة

من السادات وأوقعوا يف خاطر السلطان من السيد تاج الدين وأوالده
حكايات ردية .فلام كثر عىل السلطان استشار الرشيد الطبيب يف أمره وكان

 11هو فضل اهلل رشيد الدين ،وزير اجلياتوخان املغوىل .ولد يف مهدان سنة  638هـ وتويف سنة 718
هـ .وقد اشتغل رشيد الدين يف بادئ أمره بالطب واشتهر به .وهو مؤلف كتاب (جامع التواريخ)
بالفارسية .أما بشأن هذه الواقعة التي يروهيا صاحب العمدة فقد شكك هبا (كاترمري) بل اعتربها
خمتلفة وملفقة وذلك يف مقدمته القيمة لكتاب رشيد الدين ـ جامع التواريخ ج  2ص  34من الرتمجة
العربية ـ ويدعم رأيه هذا بحجج غاية يف القوة واالقناع ،ولكن مع تقديرنا هلذا الرأي نرى اننا
مدفوعني بعدم التسليم بصحته تسليام كليا ،الن كاترمري ليس لديه دليل مادي يدعم به رأيه سوى
ما يمليه عليه التحقيق العلمي الذي ال يسلم بالنصوص التارخيية املخالفة للعقل واملنطق السليم.
ومن املعلوم ان هذا وحده ال يكفي لتكذيب واقعة تارخيية وتنفيذها .ثم أننا ال نرى سببا معقوال يدفع
مؤرخ كأبن مهنا الداودي اىل ادانة رشيد الدين وزجه يف هذه احلادثة ما مل تكن صحيحة .فرشيد الدين
كان معروفا بتشيعه واخالصه آلل عيل ،فلذلك وملا تقدم ال نستطيع أن نفند كل ما جاء يف العمدة
ونسلم برأي كاترمري.
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به حفيا ،فأشار عليه أن يدفعه اىل العلويني .وأومهه أنه اذا سلمه اليهم مل يبق
هلم طريق يف الشكاية والتشنيع ،وليس عىل السيد تاج الدين من ذلك كثري

الرضر .فطلب الرشيد الطاهر جالل الدين الفقيه ،وكان سفاكا جريا عىل
الدماء ،وقرر معه أن يقتل السيد تاج الدين وولديه ،ويكون له حكم العراق

نقابة وقضاء وصدارة .فأمتنع السيد جالل الدين من ذلك وقال اين ال أقتل
علويا قط ،ثم توجه من ليلته اىل احللة .فطلب الرشيد (السيد بن أيب الفائز
املوسوي احلائري) وأطمعه يف نقابة العراق عىل أن يقتل السيد تاج الدين
وولديه فأمتنع من ذلك وهرب اىل احلائر من ليلته).

أقول :اقترص بالتعبري عنه بلفظ السيد مشددا دون التسمية يعرب عن بعد

صيت قيم وشهرة فائقة البن أيب الفائز.

يضاف اىل مجلة اسمه يف املشجرات واملبسوطات التذكارية التي عند آله

وساللته (ناظر رأس العني) ويزعمون ان الرضيح املشيد املشهور بأمحد بن

هاشم يف الشامل الغريب من شفاثا بمقربة من الرحالية قربه ـ وابن هاشم عزوة
لعمرو العىل هاشم بن عبد املناف جد الرسول (صىل اهلل عليه وآله) وليس

بأسم البيه ـ ويعنون برأس العني ماء شفاثا ،ولفظ رأس العني عىل سبيل
العلمية مل يطلق عىل هذا العني كام حتكيه املعاجم اجلغرافية العربية( .)1وان

ذكروا رأس العني أرادوا به عني الوردة الواقع بني جرس منبج وبلد خلف
املوصل.

 11راجع معجم البلدان للحموي .وخمترص كتاب البلدان البن الفقيه اهلمداين ص  134ط ليدن.
وأحسن التقاسيم للمقديس ص  ،137وصور األقاليم للبلخي ص  93خمطوط ،ورحلة ابن جبري
ص  221ط سنة  1908القاهرة.
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يف أواخر العقد اخلامس من القرن الرابع عرش اهلجري قصدت زيارة

أمحد بن هاشم ـ وله مكانة عظيمة يف نفوس البدو ،يقدمون له النذور ـ

وبحثت جهد املستطاع عىل معرفة أي أثر أتوصل به اىل كشف هويته ،مع
شديد األسف مل أقم عىل أي طائل رغام عن شدة التحري الذي بذلته .فقط

أرشدوين عىل بعض أمتار عىل قبة مبنية عىل رمس أخربوين قوامه انه قرب
أخيه .وانتهى الداودي عند ذكره هلذه الساللة من آل املجاب اىل مجلة (آل

أيب الفائز حممد باحلائر) ومل يذكر له أخ أو أخوة ليتسنى عىل ضوئه طريقا
لالستدالل ـ ما يشفي الغليل ـ عىل أثر هذا الرضيح الذي عىل مقربة منه .أما

ناظر رأس العني ان اعتمدناه فالبد انه ويل النظر بشؤون والية عني اخلابور
ِ
وألوانه كان هلذا العني وتوابعه من العمران شأن من قيمة
يف الدولة املغولية
وتقدير ما ال يستهان به .وعندما هوت اخلالفة العباسية من شاهق عزها
وأصبح احلكم للملوك بني بوية يف القرن الرابع اهلجري ،أخذ الطالبيون

يشغلون جانبا من وظائف الدولة فضال عن النقابة عىل آهلم وامارة احلج
والنظر يف املظامل والقضاء.

ويف القرن اخلامس احيل اليب متيم معد املوسوي مع النظر يف نقابة

الطالبيني االرشاف عىل املخزن ـ وزير املالية ـ مع ما كان له من مكانة رفيعة

عند أيب العباس أمحد النارص لدين اهلل ،ولداره( )1الذي كان يقيم فيه ببغداد

يف املقتدرية قيمة أن اختذه اخللفاء بعده حمال للوافدين من امللوك اىل سدة
اخلالفة .وأبو متيم معد بن احلسني بن معد املوسوي هو الذي قام بأمر النارص
اىل جتديد معامل رسداب سامراء وعىل باب صفة الرسداب أعالم مبارشته

 11راجع احلوادث اجلامعة ص .165
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وانجازه يف سنة ست وستامئة .ومن ارشاف آل املختار نقباء الغري منهم
تاج الدين احلسن كان عارض اجليش( )1يف الدور املسنترصي .وتاج الدين
حممد بن صاليا العلوي ـ صدر أربل( )2للدور املستعصمي حتى أن اتصل
بالدور املغويل .ومل ينفكوا من اشغال املناصب يف الدولة املغولية .وأشغل

عز الدين ابن املوسوي العلوي نيابة رئاسة الرشطة وتاج الدين الطقطقي
صدرية احللة( )3سنة  667هـ .وتقف عند اسم السيد أبو جعفر حممد الثالث

امللقب بخري العامل .ويف التسلسل بني ناظر رأس العني وتاج الدين املجاب

لفظ خري العامل ،من املمكن اطالق هذه اللفظة عىل أثر اشغاله لنظارة أو
صدارة أو ارشاف أو ما قارهبام.

()5
السيد طعمة األول

قال ضامن بن شدقم احلسيني املدين يف املجلد الثالث من (حتفة األزهار

وزالل االهنار يف نسب أبناء األئمة االطهار) عند ذكره لعقب تاج الدين
ابراهيم املجاب عند ذكره لطعمة( :ويف نسخة أخرى ان طعمة هو ابن أيب

جعفر أمحد أبو طراس املذكور من غري واسطه واهلل تعاىل أعلم ،ويقال لولده
آل طعمة سادات أجالء ذو أهل ورياسة ونقابة وعظمة وجاللة باحلائر)(.)4

 11انظر احلوادث اجلامعة البن الفوطي ص  .133وقد جاء يف جمالس املؤمنني ص  69ما ترمجته
(سادات بني املختار كانت هلم يف عهد بني العباس أمارة احلج ،وتولية املشهدين املقدسني يف كربالء
والنجف كانت بعهدهتم .وبعد ذلك رحلوا اىل سبزوار .وكانوا هناك دائام مرجعا ومآب ًا آلهايل
خراسان).
 22احلوادث اجلامعة ص .337
 33احلوادث اجلامعة ص .362

 44عن نسخة خطية بيد املؤلف (عبد احلسني).
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()6
السيد طعمة الثاين

راجع املنقول من وقفية بستان ضوي ،لفظ الواقف يقول :هو حيي بن

السيد طعمه النقيب .فعليه ينبغي أن يكون طعمة الثاين هو نقيب األرشاف.

(يقول يف ورقة وقفية بستان ضوي خارج باب بغداد الواقع للخارج من

الباب يف جانب اليمني الواقف سيد حييى بن سيد طعمه النقيب عىل ولده
السيد ضياء الدين وعىل أوالده ومن بعدهم ملصالح احلرضة احلسينية  سنة

 .1214يف املتن :جمموع البستان الواقعة قريبا من حواش القضية يف حملة آل
فائز( )1من حمالت قصبة كربال ..واحلدود ...واحلد الرابع طريق بغداد وفيه

الباب).

()7
السيد طعمة الثالث

العامل الكامل كام يف ورقة وقفية الفدان [ .خالصة وقفية الفدان :يستفاد

من الورقة انه يف ملكية سيد طعمة (الثالث) بن سيد علم الدين مملكة اىل

الشيخ أمحد بن الشيخ عيل النحوي حتى يوقفه الشيخ أمحد النحوي عىل
املوىل العامل الكامل السيد طعمة بن املرحوم املربور السيد علم دام فضله

وأفضاله (عني ما يف الوقفية) .وتأريخ الوقفية 15 :شهر رمضان سنة 1025

ألف ومخسة وعرشون .ومن فدان السادة فدان خيتص بالسيد خليفة بن السيد

 11كانت كربالء قديام تقسيم اىل ثالثة أطراف .يدعى الطرف االول منها بمحلة آل فائز .والطرف
الثاين بمحلة آل زحيك .والطرف الثالث بمحلة آل عيسى نسبة اىل االقوام العلويني الذين كانوا
يسكنون هذه االطراف .وعندما أتم صاحب الرياض بناء السور ،استبدل أسامء تلك األطراف بأسامء
أبواب السور (أنظر مدينة احلسني ج  1ص )15
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نعمة بن السيد طعمة الواقف للفدان ].

()8
السيد نعمة اهلل

وقفت عىل فرمان ـ والفرمان عند السيد جميد بن املرحوم السيد سلامن،

والسيد نعمة اهلل احللقة السابعة منه ـ صادر من السلطان مصطفى الثالث
العثامين يف اخلامس من شهر ربيع اآلخر سنة  1187سبعة وثامنني وألف
من أسالمبول يبحث عن شؤون مزرعة وعوائد خطية للسيد عباس بن
السيد نعمة اهلل يعرب عن نعمة اهلل وآله السيد عباس هبذه العبارة (نقيب
االرشاف نعمة اهلل أو عيل سيد عباس).

()9
السيد حييى الثاين ضياء الدين (نقيب االرشاف)

وقفت يف النجف االرشف عىل نسخة من عمدة الطالب( )1بخط حسني

ابن مساعد بن حسن بن خمزوم بن أيب القسم بن عيسى احلسيني احلائري،

فرغ من نسخه تاسع عرش ربيع االول سنة  893ثالث وتسعني وثامنامئة
ويظهر يف ـ الصفحة االوىل مدرج سواد شهادة بصحة نسب السادة احلجوج،

من الشهود( :ضياء الدين حيي طعمة احلسيني النقيب احلائري) والتاريخ
التحريري لعقد عرش وألف ومئة سنة  .1109وعند ذكر عقب وآل أمحد

بن االمام موسى بن جعفر (سلم) ،يف اهلامش االيرس يقول ما هذا لفظه:
 11توجد هذه النسخة يف مكتبة الشيخ عبد الرضا آل الشيخ رايض ـ النجف ـ ،وقد طبعة يف النجف
االرشف سنة .1918
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(وقد ذكر صاحب الشجرة القديمة التي هي اآلن عند بعض سادات أ ل
طعمة يف مشهد كربالء التاريخ سنة  1164أربعة وستني بعد املائة وااللف،

التي انتخب منها شيخنا أبو احلسن مدرس الغري قدس اهلل رمسه مشجره).
أقول :من املمكن عىل سياق التاريخ سنة  .1109وسنة وفاة املنتخب سنة

 .1138ان أصل املشجر القديم كان يف حيازة ضياء الدين حيي الثاين النقيب

ـ أو عند ولده الذي خلفه يف النقابة السيد نعمة اهلل( ،)1أو عند أعقابه اآلخرين

انتقل منه اليهم.

وقفت قبل أع��وام مضت وأظنني يف الغري األق��دس عىل نسخة هذا

املخترص :مشجر جمرد من كل تعليق ،بسيط للغاية ،يكاد ال يستفاد منه

سوى تسلسل األسامء املدرجة فيه ،مع صغر حجمه .والظاهر الشيخ هو
املتغمد بالرمحة حممد مهدي( )2الفتوين املتويف سنة  .1138مؤلف كتاب

 11آخربين املرحوم السيد سلامن السيد حممد عيل السيد وهاب بأنه جرى بينه وبني املرحوم السيد حمسن
بن السيد عباس بن السيد حمسن من آل دراج نقباء احلائر كالم يف النقابة .نفى السيد حمسن ختصيصها
يف كربالء ألحد غري ساللتهم .قال السيد سلامن( :أنكرت عليه زعمه والثبات صحة انكاري أتيته
بنفس الفرمان الصادر من ملوك آل عثامن يف توديع النقابة لعهدة السيد حيي ضياء الدين) .ومل أتقىص
عندئذ لرؤية هذا الفرمان حيث مل يدر بخلدي تدوين شأن ساللة آل طعمة .وبعد وفاة املرحوم السيد
سلامن عندما تصديت للتدوين ،طالبت ولده السيد جميد بالفرمان ال ثبت صورته هنا بعد مراجعته
قال انه مل يعثر عليه.

 22مل ينسب كتاب (ضياء العاملني) هذا اىل حممد مهدي الفتوين العاميل املتويف سنة  1183هـ .بل
ينسب اىل عامل آخر حيمل نفس اللقب هو أيب احلسن بن حممد طاهر الفتوين النباطي العاميل املتويف سنة
 1138هـ .كام يف مستدرك الوسائل للعالمة األجل النوري (ج  3ص  )385والذريعة اىل تصانيف
الشيعة للعالمة املحقق أغا بزرك الطهراين املجلد اخلامس .وما أكده يل شفويا صاحب الذريعة مد اهلل
يف عمره .واالغلب ان املؤلف قد اشتبه يف ذكر االسم لتطابق اللقبني والذي يرجع هذا انه قد ذكر سنة
وفاة أيب احلسن الفتوين .وعليه يكون مؤلف املشجر املذكور هو أيب احلسن الفتوين .ولعل املشجر هو
(حدائق األلباب يف معرفة األنساب) رآه السيد حسن الصدر الكاظمي يف كربالء وفيه مشجرات أغا
بزرك الطهراين يف الذريعة ج  2ص  .371وذكر ان الوصول اىل املراد منه غري يسري فطلب البعض
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(ضياء العاملني) يف أجزاء بقطع كبري وهو من أوقاف مكتبة املرحوم الشيخ
عبد احلسني الطهراين .اطلعت عىل صفحات جزء من هذا املؤلف اجلليل.

فبان يل ما يتمتع به املؤلف من منيع مكانة يف النقد والتحليل بأسلوب غاية
يف املتانة .مؤيدة بحجج قوية دامغة .ويعول ويستند عىل مؤلفات فريدة قيمة
تفصح بام كان ملكتبة الروضة العلوية من النفائس والذخائر االثرية النادرية.

كانت املكتبة آنذاك تضاهي خزانتها اليوم بام حتويه من االعالق النفسية
واالحجار الثمينة ،ما حدث عنه وال حرج.

()10
() 1
السيد درويش

كان السيد درويش واخوته السيد مصطفى والسيد حممد والسيد

جواد( )2وابن عمهم السيد حممد عيل الكليدار أحياء يف سنة ألف ومائتني

واثنني وأربعني أيام والية داود باشا لبغداد خالل سني حمارصة كربالء بأمر

داود باشا بزعامة املناخور .التي ابتدأت من سنة ألف ومائتني وأربعني اىل
سنة أربع وأربعني واملحارصة بينها فرتات.

من الشيخ أيب احلسن ان يؤلف فيه كتابا يسهل الوصول اليه .فألف كتاب(األنساب).

 11جاء يف مناهل الرضب يف أنساب العرب (خمطوط ص  565يف مكتبة العالمة أغا بزرك الطهراين)
عن السيد درويش ما نصه :وأما السيد درويش بن أمحد بن حييى فكان سيدا جليال دينا حج بيت اهلل
احلرام ماشيا .وكان يف أغلب أوقاته ال يفارق الروضة املقدسة ال ليال وال هنارا .وكان ال يفرت عن
العبادة.
 22أسامء هؤالء االخوة تطلق اليوم عىل أفخاذ آل طعمة ،خال السيد حممد اذ يعرفون ساللته بـ (آل
رشويف).
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()11
()1
السيد عيل الثالث

كان رمحه اهلل برا تقيا ،عابدا زاهدا .قد سمعت منه طاب ثراه ،انه

ولد سنة جلوس نارص الدين شاه عىل العرش الفاريس وذلك سنة

1264هجري  1848/م

وكان قد تقلد مقام أبيه يف سنة  1309هـ .وقد طالت أيام سدانته للروضة

احلسينية تسعة أعوام قىض معظمها داخل احلرضة الزاكية مشغوال بالصالة

والدعاء.

وكان كثريا ما يتصدق عىل الفقراء وااليتام .وتويف يوم اخلميس ثالث حمرم

احلرام سنة  1318هجري .وكان يوم وفاته حسن االحوال ،وقد التف حوله

أعاممه ينقلون له االخبار .وكنت يف الصحن الرشيف وقتئذ وملا خرج أعاممه
أراد أن يدخل احلرم فوقع مغشيا عليه فام قام بعد ذلك أبدا .ودفن عند قدمي

عمه العباس  يف حجرة من حجر الرواق .والستشهاره باالعامل اخلريية
واالحسان للفقراء صار مالذ الشعراء ومدار البلغاء يذكرونه يف كل مناسبة

تدعو لذلك .وللمرحوم الشيخ حممد سعيد خلف الشيخ حممود سعيد نائب
كليدار الروضة احليدرية األسبق (وكان من سكنة كربالء وأحد شعرائها)
مهنئ ًا املغفور له والدي السيد عيل عند قدومه من حج بيت اهلل احلرام لسنة
احدى وثلثامئة بعد األلف اهلجرية  1301هـ:

 11يف احلقيقة ان هذه الرتمجة مل تنسق هكذا ،وانام قد مجعتها مما كتبه املؤلف عن والده.
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ب��ش�را ف��ق��م��ري ال��ت��ه��اين غ���ردا

وع��ن��دل��ي��ب ال��ب�شر ب��ال�شر ش��دا

ذل��ك العيل ذو العىل من مل يزل

يرقى م��ن العليا اىل أع�لى  مدى

ب�شر يف م��ق��دم م��ق��دام وط��أت
خ�ي�ر  رسي ق���د رسى ب��ع��زم��ه

ن��ودي م��ن ام ال��ق��رى اىل القرى
فسل ردى أح��رام��ه أه��ل درى

أح��رم يف ذاك ال���ردى ط��ود تقي

وه��ل درى البيت ب��أي ناسك
لقد زه��ت مناسك البيت بمن
سليل م��ن ق��واع��د ال��ب��ي��ت هبم
ك���م وث����ن ل��ل�شرك ف��ي��ه ن��ك��ث��وا

وب���ي���ت ريب ق��س�ما  ل����وال مه��وا
وم����ذ أت����م احل����ج ف���رض���ا سنه
ف���ط���اف م���ن ط��ي��ب��ه يف م��راق��د

ب��أرشف الرسل استطالت رشفا
عليهم ال��ص�لاة ت�ترى م��ا رسى
فلتهنأ االرشاف يف أس��ن��ى هنا

ل��ل��ن��اس��ك األواه ع��ب��د اهلل كم
ب�ب�ره االب������رار راح����ت تقتفي

أق���دام علياه السهى والفرقدا
ي��ف��رى االك���ام ح��ده��ا والفدفدا
ف���أم���ه���ا م��ل��ب��ي��ا ذاك ال���ن���دى

أي فتى أح���رم م��ن ذاك ال��ردى
يف احلل واألحرام بالنسك ارتدى

ط��اف ب��ه وس��اق للهدى الفدى
بنسكه ذو النسك والتقوى اقتدى
ق��ام��ت وف��ي��ه��م رك��ن��ه ق��د شيدا
وق����وم����وا ل��ل��دي��ن ف��ي��ه ع��م��دا

م��ا ك��ان رب البيت ي��وم��ا عبدا
أك��������ده ب��م��ا ب�����ه ق�����د أك�����دا
يف م��ه��ده��ا رس ال���وج���ود احل��دا
وآل����ه االرشاف أع��ل�ام اهل��دى

للبيت رك��ب وب��ه احل���ادي حدا

ب���خ�ي�ر ف����ذ ق����د ت���زك���ى حم��ت��دا
رع����ى زم�����ام ع��ه��د ود ع��ق��دا
أث�����را ل���ه ق���د اخت����ذ ال��ب�ر ردا
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وخ���ص م��ن��ه��ا ب��ال��ن��ه��ا خ�ير آب

ل��ق��د أب���ى اال ال��ع�لى وال��س��ؤددا

س����اد ق��ب��ي��ل جم����ده وق����د غ��دى

ف��ي��ه��م ب��أق��ل��ي��د ال���ع�ل�ى م��ق��ل��دا

ذاك اجل������واد م���ن جي����ود كفه

طويل ب��اع يف العىل ق��د قرصت
ال غ���رو ان أل��ق��ت ل��ه ق��ي��اده��ا

ق��ل��د يف اق��ل��ي��د أس��ن��ى روض���ة

ف���ك���ان خ��ي�ر س������ادن م��ؤمت��ن
الكعبة ال��ق��دس ال��ت��ي تفضلها
ك��ع��ب��ة ق���دس يف ث���رى أع��ت��اهب��ا

خم��ت��ل��ف االم��ل�اك أن هي��ب��ط هبا
تضمنت سبط النبي املصطفى
رحي��ان��ة اهل���ادي فكم ق��د روح��ت

ول��ي��ه��ن م��ن��ه خ�ي�ر ع���م علم
أح����ده����م خ�ل�ائ���ق���ا ف���ح���ق أن

ص�ي�ر اج������راد ال��ب�راي����ا أع��ب��دا

عنه ذوو العليا وان ط��ال اليدا

ف��ال��ده��ر ق��د أل��ق��ى ال��ي��ه امل��ق��ودا

ي�����ود رض�������وان ب����ه ل����و ق��ل��دا

ل��ك��ع��ب��ة ال��ك��ع��ب��ة ك��ع��ب��ة اهل���دى
ق��دم��ا ع�لى  الكعبة رض���ا وردا

ترى امللوك الصيد خ��روا سجدا
ف���وج ف��م��ن��ه��ا م��ث��ل��ه ق���د ص��ع��دا
م��ن ق��د دع���ى ل��ل��ش��ه��داء سيدا

ب���روح���ه���ا ل��ل��ط��ه��ر ط���ه ك��ب��دا
ع��م ال���ورى فضال وذك���را ون��دا
س��م��ي ب��اس��م خ�ي�ر ج���د أمح���دا

ش��ق��ي��ق جم��د ق��د زه���ت ري��اض��ه

ح��ي��ث ب���ه خ���د ل��ل��م��ع��ايل وردا

م��ا ع��د ب��ط��ش ع��اض��د ك��ف أخ

حيث غ��دا س��اع��ده��ا والعضدا

أوىف أخ ما زال يف ص��دق االخا
م��ا زال م��ا يقفو يف امل��ع��ايل اث��ره

ذو راح��ة مل حيك سحب جودها

حي���ف���ظ م���ن���ه ع���ه���ده امل���ؤك���دا
م��ق��ت��دي��ا م��ن��ه ن��ع��م امل��ق��ت��دى

ج��ون السحاب مربقا ومرعدا
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ف�����ذاك هي��م��ي واب��ل��ا  اذا مهى

وتلك ي��وم اجل��ود هتمي عسجدا

م��ن تلق منهم تلق شهام باسال

م���وط���دا ل��ف��خ��ره��ا م���ا أص��ي��دا

ول��ت��ه��ن م��ن��ه خ�ي�ر  ارسة رسى
غيث الندى ان احم��ل العام وان
ق���ل ألم�����رئ ي��م��م غ�ي�ر  يمهم
ي��ا س���ادة م��ا ب��رح��ت تسموا اىل
ال زل��ت��م��وا ت���أوون يف ظ��ل محى
حم���م���د ف����رق����د اف����ق����ه ال����ذي
دون��ك��م��و غ����راء ن��ظ��م ن��ض��دت

وال ي����زال يف ب��ي��وت��ات ال��ع�لى

هل���ا ال���ف���خ���ار م��ت��ه�ما وم��ن��ج��دا
ع���رى م��ل��م ت��ل��ق��ه غ��ي��ث ال��ن��دا

هل يف ال�سراب يرجتة برد الصدا
ش����م امل����ع����ايل س���ي���دا ف��س��ي��دا
أب���ى ع�ل�ي حم��ت��م��ي م���دى امل���دى

ط���اول يف اف���ق ال��س�ماء ال��ف��رق��دا
ت���زرى بنظم العقد مهام نضدا

ب��ي��وت��ك��م حل����ن اهل���ن���ا م�����رددا

ويف تاريخ احلجة يقول:
حج عيل للبيت مـــــــــــربور         واالجر عند االله مــــــــــــوفور
قد شكر اهلل سعــــي منتسك          للنســـــــك بــــــــرد عـليه مزور
لذلك منشـــــــى الثـاء أرخه          مســــــعى عيل للبيت مشــــكور

اأخبار عن احلائر وزائريه
يف الع�شر العبا�شي االأمايل للطو�شي
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�أخبار عن احلائر وزائريه يف الع�صر العبا�سي
الأمايل للطو�سي

()1

كرب الر�شيد لقرب احل�سني 
عن عيل بن حممد بن خملد اجلعفي الدهان بالكوفة ،قال حدثنا أمحد بن

ميثم بن أيب نعيم( ،)2قال حدثنا حييى بن عبد احلميد اجلامين( )3أماله عيل يف

منزله ،قال :خرجت أيام والية موسى بن عيسى اهلاشمي يف الكوفة( )4من

منزيل ،فلقيني أبو بكر بن عياش( ،)5فقال يل اميض بنا يا حييى ،فلم أدر من
يعني ،وكنت أجل أبا بكر عن مراجعته ،وكان راكبا محار ًا له ،فجعل يسري
عليه وأنا أميش مع ركابه .فلام رصنا عند الدار ،املعروفة بدار عبد اهلل بن

حازم ،التفت ايل فقال يل ،يا ابن اجلامين انام جررتك معي وحشمتك مع أن

متيش خلفي ،ألسمعك ما أقول هلذا الطاغية ،قال فقلت به :من هو يا أبا
بكر ،قال :هذا الفاجر الكافر موسى بن عيسى .فسكت عنه .ومىض وأنا

أتبعه ،حتى اذا رصنا عىل باب موسى بن عيسى وبرص به احلاجب ،وكان
 11ثبت املؤلف هنا بعض االخبار واحلكايات النادرة عن املشهد احلسيني وزائريه يف العرص العبايس،
وقد رضب صفحا عن ذكر االخبار املعروفة والتي سبق أن تعرض هلا غريه .ويعدُ هذا الفصل ذيال
ومكمال لتأريخ احلائر احلسيني ،وتفصيل لبعض النصوص التي وردت فيه بصورة مقتضبة

 22وصفه الطويس يف الفهرست ص  .25بقوله :كان من ثقاة أصحابنا الكوفيني وفقهائهم وله
مصنفات .ثم عدد أسامء مصنفاته.
 33ذكره الشيخ الطويس يف الفهرست ص .177

 44كانت والية موسى بن عيسى العبايس للكوفة ،من سنة  169هـ اىل سنة  171هـ (برواية الطربي
أبو جعفر).
 55ترمجته يف معجم االدباء لياقوت احلموي ج  7ص  .90وقد توىف يف سنة ثالث وتسعني ومائة ،يف
السنة التي مات فيها الرشيد .وهو من طبقة الفقهاء االدباء.
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الناس ينزلون عند الرحبة فلم ينزل أبوبكر هناك ،وكان عليه يومئذ قميص
وازار ،وهو حملول االزرار .قال :فدخل عىل محاره ون��اداين :تعال يا ابن

اجلامين ،فمنعني احلاجب ،فزجره أبوبكر ،وقال له :أمتنعه يا فاعل وهو معي
؟! فرتكني فام زال يسري عىل محاره حتى دخل االبواب ،فبرص بنا موسى وهو

قاعد يف صدر اإليوان عىل رسيره ،وبجنبي الرسير رجال مسلحون وكذلك
كانوا يصنعون .فلام رآه موسى رحب به وأقعده عىل رسيره ،ومنعت أنا حني
وصلت اىل اإليوان أن أجتتوزه فلام استقر أبو بكر عىل الرسير التفت فرآين

حيث أنا واقف ،فناداين :تعال وحيك ،فرصت اليه ونعيل يف رجيل وعيل

قميص وازار ،فأجلسني بني يديه فالتفت اليه موسى فقال :هذا رجل تكلمنا
فيه ،قال :ال ولكن جئت به شاهدا عليك .قال :يف ماذا ،قال :اين رأيتك وما

صنعت هبذا القرب ،قال :أي قرب ،قال :قرب احلسني بن عيل بن فاطمة بنت
رسول اهلل .

وكان موسى قد وجه اليه من كربه وكرب مجيع أرض احلاير ،وحرثها

وزرع الزرع فيها .فانتفخ موسى حتى كان أن يتقد ،ثم قال :وما أنت وذا،

قال :اسمع حتى أخربك ،اعلم اين رأيت يف منامي كأين خرجت اىل قومي

بني غارضه ،فلام رصت بقنطرة الكوفة أعرضني خنازير عرشة ،فأعانني اهلل
برجل كنت أعرفه من بني أسد ،فدفعهم عني .فمضيت لوجهي فلام رصت
اىل شاهي( )1ظللت الطريق فرأيت هناك عجوزا فقال يل :اين تريد أهيا الشيخ

 11شاهي :موضع قرب القادسية مما احسب (معجم البلدان ج  5ص  .)224وقد جاء يف مقاتل
الطالبيني ص  218ان حييى بن عمر بن حييى بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني  ،عندما أراد
اخلروج بدء فزار قرب احلسني  وأظهر ملن حرضه من الزوار ما أراده ،فاجتمعت اليه مجيعة من
االعراب ومىض فقصد (شاهي) فأقام هبا الليل ،ثم دخل الكوفة ليال وذلك يف خالفة املستعني باهلل
العبايس.
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؟ قلت :أريد الغارضية( ،)1قال يل :تنظر هذا الوادي ،فانك اذا أتيت آخره
اتضح لك الطريق .فمضيت فلام رصت اىل نينوا( )2اذ أنا بشيخ كبري جالس

هناك ،فقلت من أين أنت أهيا الشيخ ،فقال يل:أنا من أهل هذا القرية .فقلت:

كم تعد من السنني .فقال :ما أحفظ ما مىض من سني عمري ،ولكن أبعد
ذكرى اين رأيت احلسني بن عيل  ،ومن كان معه من أهله ،ومن تبعه
يمنعون املاء الذي تراه ،وال يمنع الكلب وال الوحوش رشبه .فاستعظمت

ذلك ،وقلت له :وحيك أنت رأيت هذا .قال :اي والذي سمك السامء ،لقد
رأيت هذا أهيا الشيخ وعاينته ،وانك وأصحابك هم الذين يعينون عىل ما قد

رأينا مما أقرح عيون املسلمني ،ان كان يف الدنيا مسلم.

فقلت وحيك وما هو ،قال :حيث مل تنكروا ما أجرى سلطانكم اليه ،قال:

أيكرب قرب ابن النبي ،وحيرث أرضه .قلت :وأين القرب قال :ها هوذا ،أنت

واقف .فأما القرب ،فقد عمي عن أن يعرف موضعه .قال أبوبكر بن عياش
وما كنت رأيت القرب قبل ذلك الوقت قط ،وال أتيته يف طول عمري .فقلت:
من يل بمعرفته ،فمىض معي الشيخ حتى وقف عىل( )3حري له باب وآذن.

واذا بجامعة كثرية عىل الباب ،فقلت لآلذن :أريد الدخول عىل ابن رسول
 11الغارضية :من نواحي الكوفة قريبة من كربالء (مراصد اإلطالع البن عبد احلق احلنبيل) .راجع
 106 2من الكتاب.

 22نينوى :بالكرس ثم السكون ،وفتح النون والواو بوزن طيطوى ...وبسواد الكوفة ناحية يقال هلا
نينوى .منها كربالء التي قتل فيها احلسني (مراصد االطالع) .راجع ص  106من الكتاب.
 33جاء يف تاج العروس للزبيدي (ج  3ص  )164عن احلري ما لفظه( :احلري خمففة من) احلائر بطرح
االلف كام عليه أكثر الناس ،وعامتهم ،كام يقولون لعائشة :عيشه .قيل هو خطأ وأنكره أبو حنيفة
أيض ًا .وجاء يف ج  3ص  166منه :واحلري بفتح فسكون ..ومنه مشهد احلسني بكربالء .كام يف
الصحاح واللسان .ومنه املثل من اعتمد عىل حري جاره .أورده امليداين.
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اهلل  ،فقال :ال تقدر عىل الوصول يف هذا الوقت .قلت ومل ؟ ،قال :هذا

وقت زيارة ابراهيم خليل اهلل وحممد رسول اهلل ،ومعهام جربائيل وميكائيل

يف رعيل من املالئكة كثري .قال أبوبكر بن عياش :فانتبهت وقد دخلني روع
شديد وحزن وكآبة.

ومضت يب األيام حتى كدت أن أنسى املنام ،ثم اضطررت اىل اخلروج اىل

بني غارضة لدين كان يل عىل رجل منهم .فخرجت وأنا ال أذكر احلديث حتى
رصت بقنطرة الكوفة ،لقيتني عرشة من اللصوص ،فحني رأيتهم ذكرت
احلديث ورعبت من خشيتي هلم .فقالوا يل :الق ما معك وانج بنفسك.
وكانت معي نُفيقة ،فقلت :وحيكم أنا أبوبكر بن عياش ،وانام خرجت يف
طلب دين يل ،واهلل اهلل ال تقطعوين عن طلب ديني ،وترضوين يف نفقتي فاين

شديد االضافة .فنادى رجل منهم :موالي ورب الكعبة ال تعرض له .ثم
قال لبعض فتياهنم كن معه حتى تصري به اىل الطريق االيمن.

قال أبوبكر :فجعلت أتذكر ما رأيته يف املنام وأتعجب من تأويل اخلنازير.

حتى رصت اىل نينوا ،فرأيت واهلل ال اله اال هو الشيخ الذي كنت رأيته يف

منامي بصورته وهيئته ،رأيته يف اليقظة كام رأيته يف املنام سواء .فحني رأيته
ذكرت األمر والرؤيا ،فقلت ال اله اال اهلل ما كان اال هذا اال وحيا .ثم سألته

كمسائلتي اياه يف املنام ،فأجابني ثم قال يل :اميض بنا ،فمضيت فوقفت معه
عىل املوضع وهو مكروب ،فلم يفتني يشء يف منامي ،اال اآلذن واحلري ،فاين
مل أر حريا ومل أر آذن ًا.
فأتق اهلل أهيا الرجل ،فاين قد آليت عىل نفيس أال أدع اذاعة هذا احلديث

وال زيارة ذلك املوضع وقصده واعظامه ،فان موضعا يأتيه ابراهيم وحممد
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وجربائيل وميكائيل حلقيق بأن يرغب يف اتيانه وزيارته .فان أبا حصني

حدثني ،ان رسول اهلل  ،قال :من رآين يف املنام فاياي رأى .فان الشيطان

ال يشتبه به .فقال له موسى :انام أمسكت عن اجابة كالمك ألستويف هذه
احلمقة التي ظهرت منك ،وباهلل لئن بلغني بعد هذا الوقت انك تتحدث
هبذا ألرضبن عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهد ًا عيل .فقال أبوبكر :اذا
يمنعني واهلل واياه منك ،فاين انام أردت اهلل بام كلمتك به ،فقال له أتراجعني
يا عاض وشتمه .فقال له :اسكت أخزاك اهلل وقطع لسانك ،فأرعد موسى

عىل رسيره ثم قال خذوه ،فأخذ الشيخ عن الرسير ،فاخذت أنا فواهلل لقد
مربنا من السحب واجلر والرضب ما ظننت اننا النكثر االحياء أبدا .وكان
أشد ما مريب من ذلك ،ان رأيس كان جير عىل الصخرة ،وكان بعض مواليه

يأتيني فينتف حليتي ،وموسى يقول اقتلومها بني كذا وكذا ال يكني ،وأبوبكر
يقول له :امسك قطع اهلل لسانك وانتقم منك ،اللهم اياك أردنا ،ولولد وليك

غضبنا ،وعليك توكلنا .فرصنا مجيعا يف احلبس فام لبثنا اال قليال ،فالتفت

أبوبكر ورآى ثيايب قد خرقت وسالت دمائي ،فقال يا مجاين قد قضينا هلل حقا
واكتسبنا يف يومنا هذا أجرا ،ولن يضيع ذلك عند اهلل وال عند رسوله .فام

لبثنا اال مقدار غذائه ونومه ،حتى جاءنا رسوله فأخرجنا اليه وطلب محار

أيب بكر ،فلم يوجد فدخلنا عليه فاذا هو يف رسداب له يشبه الدور سعة وكربا
فتعبنا يف امليش اليه تعبا شديدا .وكان أبوبكر اذا تعب يف مشيه جلس يسريا،
فيقول اللهم ان هذا فيك فال تنسه ،فلام دخلنا عىل موسى،فإذا هو عىل رسير

له فحني برص بنا قال ال حيا اهلل وال قرب من جاهل أمحق يتعرض ملا يكره.
ويلك يا دعي ما دخولك فيام بيننا معرش بني هاشم .فقال له أبوبكر :سمعت
كالمك واهلل حسبك .فقال له :اخرج قبحك اهلل ،واهلل لئن بلغني ان هذا
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احلديث شاع أو ذكر عنك ألرضبن عنقك .ثم التفت ايل فقال :يا كلب،
وشتمني وقال اياك أن تظهر هذا فانه انام خيل هلذا الشيخ األمحق شيطان

يلعب به يف منامه .اخرجا عليكام لعنة اهلل وغضبه .فخرجنا ،وقد يئسنا من
احلياة .فلام وصلنا اىل منزل الشيخ ايب بكر وهو يميش وقد ذهب محاره ،فلام
أراد أن يدخل منزله ،التفت ايل وقال :احفظ هذا احلديث واثبته عندك ،وال

حتدثن هؤالء الرعاع ،ولكن حدث به أهل العقول والدين.

زهــــــــر الآداب للحــ�صـــــــــــــري
زيـــارة من�صـــور النـمــــــري
وأخربين من رأى منصور النمري( )1عىل قرب احلسني بن عيل  ينشد

قصيدته ،التي يقول فيها:

ف�ما وج��دت ع�لى االك��ت��اف منهم

وال األق���ف���اء آث�����ار ال��ن��ص��ول

اري����ق دم احل��س�ين  ومل ي��راع��وا

ويف االح��ي��اء أم����وات العقول

ول���ك���ن ال����وج����وه ف��ه��ا ك��ل��وم
ف��دت نفيس جبينك م��ن جبني

أخي��ل��وا ق��ل��ب ذي ورع ودي��ن

وق���د رش��ق��ت رم���اح ب��ن��ي زي��اد

وف��وق حجورهم جم��رى السيول
ج����رى دم����ه ع�ل�ى خ���د أس��ي��ل

م��ن األح�����زان واألمل ال��ط��وي��ل

ب���ري م��ن دم����اء ب��ن��ي ال��رس��ول

 11ترمجته يف نسمة السحر يف ذكر من تشيع وشعر لضياء الدين يوسف الصنعاين املتوىف سنة 1121
هـ (ص  ،162ج  .2خمطوط يف خزانة كتب املؤلف).
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ب���ي���ث���رب ك����رب��ل�اء هل����م دي����ار

ن��ي��ام األه����ل دارس�����ة ال��ط��ل��ول

حت����ي����ات وم����غ����ف����رة وروح

ع�ل�ى ت��ل��ك امل��ح��ل��ة واحل���ل���ول

ب���أوص���ال احل��س�ين ب��ب��ط��ن ق��اع
ب���رئ���ن���ا ي����ا رس������ول اهلل مم��ن

م�ل�اع���ب ل���ل���دب���ور ول��ل��ق��ب��ول
ِ
وال���ذح���ول
أص��اب��ك ب��األذي��ة

()1

ذكر اخلطيب يف تاريخ بغداد (ج  3ص  )68عن حممد البيذق ،وكان

أحسن الناس انشادا ،وكان انشاده أحسن من الغناء .قال :دعاين الرشيد

يف عشى يوم وبني يديه طبق وهو يأكل مما فيه ومعه الفضل بن الربيع،
فقال الفضل :يا حممد انشد أمري املؤمنني ما يستحسن من مدحيه فأنشدته
(للنمري) ،فلام بلغت اىل هذا املوضع:
أي امرء بات من هارون يف سخط

فليس بالصلوات اخلمس ينـتفع

اذا رفــعت امــــرءا فـــاهلل رافعــه

ومن وضعت من األق��وام متضع

ان املـــكــــارم واملعــروف أوديــة
نــفيس فــداؤك واالبطال معلـــمــة

أحلك اهلل منـــها حيـــث جتتــمع
ي��وم الوغا واملنايا بينهم قـــرع

قال :فأمر فرفع الطعام وصاح وقال هذا واهلل أطيب من أكل الطعام ومن

كل يشء .وأجاز النمري بجائزة سنية .قال حممد البيذق :فأتيت النمري
فعرفته اين كنت سبب اجلائزة ،فلم يعطني شيئا ،وشخص اىل رأس عني.
فأحفظني وأغاظني ،ثم دعاين الرشيد يوما آخرا ،فقال انشدين يا حممد،

فأنشدته:

 11زهر اآلداب ـ للحرصي  ،هامش العقد الفريد. 272 / 2 :
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شاء من الناس راتع هامل          يعللون النفـــــس بالباطل
فلام بلغت اىل قوله:
اال مساعري يغضـــبون هلا           بسلة البيض والقنا الذابل
قال :أراه حيرض عيل ،ابعثوا اليه من جييئني برأسه ،فكلمه الفضل بن

الربيع فلم يغن كالمه شيئا ،فوجه الرسول اليه فوافاه يف اليوم الذي مات
فيه ،وقد دفن .فأراد نرشه وصلبه ،فكلم يف ذلك ،فأمسلك عنه( .ثم ذكر يف
سبب غضب الرشيد عليه وجه آخر).

تذكرة اخلوا�ص ل�سبط ابن اجلوزي
زيارة ابن الهبارية
أنشدنا أبو عبد اهلل حممد البندنجي البغدادي ،قال أنشدنا بعض مشاخينا

ان ابن اهلباريه( )1الشاعر ،اجتاز بكربالء فجلس يبكي عىل احلسني 
وأهله ،وقال بدهيا:

 11ابن اهلباريه بفتح اهلاء وتشديد املوحده وبعد األلف راء وهذه النسبة اىل هبار وهو جد أيب يعيل
حممد بن حممد بن صالح اهلاشمي من ساللة االمري عيسى بن موسى ،ولد يف بغداد حوايل منتصف
القرن اخلامس اهلجري .وقد تويف سنة  509هـ ـ برواية سبط ابن اجلوزي ـ بكرمان وقال السمعاين
يف (األنساب) تويف بعد سنة ستني وأربعامئة .راجع ترمجته يف دائرة املعارف االسالمية جلامعة من
املسترشقني ج  1ص .291
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أحسني واملبعوث جدك باهلدى

قسام يكون احل��ق عنه مسائيل

وسقيـت حـد السيف من أعدائـكم

علال وح��د السمهري ال��ذاب��ل

لو كنت شاهد كربال لبذلت فــي
لكنني اخــــرت عنـــك لشـقوتــي
هبني حرمت النرص من أعدائكم

()1

تنفيس كربك جهد ب��ذل الباذل
ف��ب�لاب�لي ب�ي�ن ال���غ���ري وب��اب��ل
فاقل م��ن ح��زن ودم��ع س��اي��ل

()2

ثم نام مكانه فرأى رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم ،يف املنام ،فقال

له :يا فالن جزاك اهلل عني خريا ،ابرش فان اهلل قد كتبك ممن جاهد بني يدي

احلسني  .)3(وابن اهلباريه هو الرشيف أبو يعىل اهلاشمي ،ترمجته يف ابن

خلكان.

الأمايل للطو�سي
هدم املتوكل لقرب احل�سني 
حدثني حممد بن ابراهيم أيب السالسل األنباري الكاتب ،قال حدثني أبو

عبد اهلل الباقطاين ،قال :ضمني عبيد اهلل بن حييى بن خاقان اىل هارون املعري

وكان قايدا من قواد السلطان أكتب له ـ وكان بدنه كله أبيض شديد البياض،
 11الشطر االول يف البحار (ج  45ص  :)265اذ مل أفز بالنرص من أعدائكم.

 22نسب احلموي يف معجم البلدان ج  ،6ص  .51هذا البيت والقصيدة اىل أبو دهبل اجلمحي يف
رثائه للحسني.
 33تذكرة خواص األمة يف معرفة األئمة تأليف يوسف سبط أيب الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي ص
 154طبعة طهران سنة  1285هـ.
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حتى يديه ورجليه كانا كذلك ،وكان وجهه أسود شديد السواد ،كأنه القري،
وكان يتفقأ مع ذلك مدة ،قال فلام أنس يب سألته عن سواد وجهه ،فأبى أن
خيربين ،ثم انه مرض مرضه الذي مات فيه ،فعدت فسألته فرأيته كان حيب أن

يكتم عليه ،فضمنت له الكتامن .فحدثني قال :وجهني املتوكل أنا والديزج
لنبش قرب احلسني  واجراء املاء عليه ،فلام عزمت عىل اخلروج واملسري

اىل الناحية ،رأيت رسول اهلل يف املنام ،فقال ال خترج مع الديزج وال تفعل

ما أمرتم به يف قرب احلسني .فلام أصبحنا جاؤا يستحثوين عىل املسري فرست
معهم حتى وافينا كربال ،وفعلنا ما أمرنا به املتوكل ،فرأيت النبي صىل اهلل

عليه وآله يف املنام ،فقال أمل آمرك أال خترج معهم وال تفعل فعلهم ،فلم تقبل

حتى فعلت مافعلوا ثم لطمني وتفل يف وجهي فصار وجهي مسودا كام

ترى ،وجسمي عىل حالته األوىل(.)1

 ...قال حدثنا حممد بن سليامن ،قال حدثنا عمي ،قال :ملا خفنا أيام احلج

[ اظن من املقتىض أن تكون اللفظة حجاج ال الج ] خرج نفر منا من الكوفة
مسترتين ،وخرجت فرصنا اىل كربال وليس هبا موضع نسكنه فبنينا كوخا

عىل شاطئ الفرات وقلنا نأوي اليه فبينا نحن فيه اذا جائنا رجل غريب فقال
أصري معكم يف هذا الكوخ الليلة ،فاين عابر سبيل ،فأجبناه وقلنا غريب
منقطع به فغربت الشمس واظلم الليل أشعلنا تشعل بالنفط ،ثم جلسنا
نتذاكر أمر احلسني بن عيل  ومصيبته وقتله ومن تواله ،فقلنا ما بقى أحد
من قتلة احلسني ،اال رماه اهلل ببلية يف بدنه ،فقال ذلك الرجل :فأنا قد كنت

 11األمايل للطويس ص ( .207هذا االمر طريف،وهناك صور يف املتحف العراقي تشري إىل مالمح
املتوكل،ويظهر عليها انه رجل عنيف ودموي،وقد تعامل مع املسيحني بقسوة،وامرهم بلبس مالبس
خاصه متيزهم عن االخرين،التتفق مع سامحة االسالم والصحابه)(.ا ُملراجع)
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فيمن قتله واهلل ما أصابني سوء وأنكم يا قوم تكذبون ،فأمسكنا منه ،وقل
ضوء النفط فقام ذلك الرجل ليصلح الفتيلة بأصبعه ،فأخذت النار كفه

فخرج ينادي حتى ألقى نفسه يف الفرات يتعوص به ،فواهلل لقد رأيناه يدخل
رأسه يف املاء والنار عىل وجه املاء ،فاذ أخرج رأسه رست النار اليه فتغوصه

اىل املاء ثم خيرجه فتعود اليه ،فلم يزل ذلك دأبه حتى هلك(.)1

ديوان الأبله البغدادي
قال :وكتب اىل قايض القضاة عالء الدين الزينبي( )2يسأله عارية فرس

يمتطيها اىل مشهد احلسني :

ق��ـ��ـ��ل ل���ع�ل�اء ال��ـ��ـ��دي��ن يا

أك������رم م����ن ف�����وق ال���ث���رى

غ����دا ن��ج��ـ��ـ��د رك��ب��ن��ا ال��ـ��ـ��ى

احل������س���ي��ن  يف ال���س���رى

وم�����ن ي�����رى ع���ن���د ال���ن���وال

ق����د رك����ب����وا وغ��ي��ـ��ـ��ـ��ب��وا

ول����ي����س يل غ��ي��ر  ك���ع���ايب

ض�����اح�����ك�����ا م���س���ت���ب�ش�را
اخل���ي���ل ال���ع���ت���اق ال��ض��م��رى

ان

أردت

ال���س���ف���رى

 11االمايل للطويس،ص101؛ عىل الرغم يف وثوقية بعض املصادر،ولكن قد تكون فيها روايات
احلقها االخرون هبا يف وقت الحق،وتظهر يف الغالب بصورة نصوص مثيولوجية اهلدف منها تقرب
العامة إىل فضاعة املشهد املأساوي هلذا العلوي النبيل(.ا ُملراجع)

 22هو القايض عالء الدين أبو نرص القاسم بن عيل بن احلسني الزينبي البغدادي أقىض القضاة ،قال
عنه ابن الفوطي يف جممع اآلداب (ج 4ق  )2نقال عن تأريخ ابن القطيعي( :ويل أقىض القضاة يف
أيام املستنجد ثم ويل احلسبة ـ أنظر املنتظم البن اجلوزي ج  10ص  200ـ فلم حتمد سريته وعزل
عن احلسبة ومل يزل عىل القضاء اىل أن مات .واستناب عنه يف احلكم بمدينة السالم أبا اخلري مسعود
بن احلسني اليزدي ...وله رسائل فصيحة ،وقفت له عىل رسالة يف الصيد وأحكامه .وكانت وفاته يف
ثالث املحرم سنة ثالث وستني ومخسامئة) .وقد ذكره أيضا القريش يف اجلواهر املضيئة نقال عن تأريخ
ابن النجار.
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ف����ان����ع����م ون����ق����د ع���اج�ل�ا

يل اجل����������واد االش�����ق�����رى

ف��ل��س��ت أرج�������وا ن���ي���ل م��ن

حي���ب أن ي��ع��ط��ي ال���ك���رى

ع�����اري�����ة م������������ردودة ال����ـ

ـ���ي���ك ف���أف���ع���ل م�����ا ت���رى
()2

ن�شوار املحا�ضرة للتنوخي

()1

زيارة احلائر يف الربع االول من القرن الرابع
حدثني أيب قال :خرج الينا يوما أبو احلسن الكاتب ،فقال :أتعرفون ببغداد

رجال يقال له ابن أصدق ،قال :فلم يعرفه من أهل املجلس غريي ،فقلت:

نعم ،فكيف سألت عنه فقال أي يشء يفعل ،قلت :ينوح عىل احلسني ،

قال :فبكى أبو احلسن وقال :ان عندي عجوزا ربتني من أهل كرخ جدان
عفيطة اللسان ،االغلب عىل لساهنا النبطية ،ال يمكنها أن تقيم كلمة عربية
صحيحة فضال أن تروي شعرا ،وهي من صاحلات نساء املسلمني ،كثرية

الصيام والتهجد .وأهنا انتبهت البارحة يف جوف الليل ،ومرقدها قريب من
موضعي ،فصاحت يب :يا أبا احلسن ،فقلت :مالك ،فقالت :احلقني ،فجئتها

فوجدهتا ترعد ،فقلت :ما أصابك ،فقالت :أين كنت قد صليت وردي فنمت

فرأيت الساعة يف منامي ،كأين يف درب من دروب الكرخ فاذا بحجرة نظيفة
مليحة الساحة مفتوحة الباب ،ونساء وقوف عليه ،فقلت هلم :من مات ،أو

 11هو املحسن بن عيل بن حممد بن داود بن الفهم التنوخي أبو عيل القايض ،مات سنة أربع وثامنني
وثلثامئة ،ومولده سنة تسع وعرشين وثلثامئة وهو صاحب كتاب (الفرج بعد الشدة)يف جملدين(ونشوار
املحارضة) .وقد اشرتط فيه أنه ال يضمنه شيئا نقله من كتاب ،يف أحد عرش جملد.
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ما اخلرب ،فأومؤا ايل داخل الدار ،فدخلت فاذا بحجرة نظيفة يف هناية احلسن
ويف صحنها امرأة شابة ،مل أر قط أحسن منها وال أهبى وال أمجل وعليها ثياب

حسنة ،بياض مروي لني ،وهي ملتحفة فوقها بأزار أبيض جدا ،ويف حجرها
رأس رجل يشخب دما ،فقلت :من أنت ،فقالت :ال عليك أنا فاطمة بنت

رسول اهلل صىل اهلل عليه ،وهذا رأس ابني احلسني  ،قويل البن أصدق
عني ينوح:

مل أمرضه فأسلوا           ال وال كان مريضا
فانتبهت فزعة .قال :وقالت العجوز (مل أمرطه) بالطاء الهنا ال تتمكن من

اقامة الضاء ،فسكنت منها اىل أن نامت ـ ثم قال يل :يا أبا القاسم مع معرفتك

الرجل قد محلتك االمانة ،ولزمتك أن تبلغها له .فقلت سمعا وطاعة المر
سيدة نساء العاملني.

قال :وكان هذا يف شعبان والناس اذا ذاك يلقون جهدا جهيدا من احلنابلة اذ

أرادوا اخلروج اىل احلاير ،فلم أزل أتلطف حتى خرجت فكنت يف احلاير ليلة
النصف من شعبان .فسألت عن ابن أصدق ،حتى رأيته ،فقلت له :أن فاطمة

 تأمرك بأن تنوح بالقصيدة:

مل أمرضه فأسلوا                   ال وال كان مريضا
وما كنت أعرف القصيدة قبل ذلك .قال فانزعج من ذلك ،فقصصت

عليه وعىل من حرض احلديث ،فأجهشوا بالبكاء ،وما ناح تلك الليلة اال

هبذه القصيدة وأوهلا:

أهيا العينان فيضا                 واستهال ال تغيضا
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وهي لبعض الشعراء الكوفيني ،وعدت اىل أيب احلسن فأخربته بام جرى.
قال أيب وابن عياش :كانت ببغداد نائحة جميدة حاذقة تعرف بخلب،

تنوح هبذه القصيدة فسمعناها يف دور بعض الرؤساء الن الناس اذ ذاك ال

يتمكنون من النياحة اال بعز سلطان ـ أو رسا الجل احلنابلة ومل يكن النوح اال

مراثي احلسني وأهل البيت  فقط من غري تعريض بالسلف ،قال :فبلغنا أن

الربهباري( .)1قال :بلغني أن نائحة يقال هلا خلب ،تنوح أطلبوها فاقتلوها(.)2

الفرج بعد ال�شدة للتنوخي
قال وجدت يف دفرت عتيق عن بعضهم ،قال :خرجت اىل احلاير أيام

احلنبلية( )3أنا ومجاعة خمتفني ،فلام رصنا يف أمجة بر (كذا وأظن اهنا برس) قال

يل رفيق يل منهم يا فالن :ان نفيس حتدثني ان السبع خيرج فيفرتسني من بني
اجلامعة ،فأن كان ذلك فخذ محاري وما عليه فأده اىل عيايل يف منزيل ،فقلت

له :استشعار جيب أن تتعوذ باهلل منه .وترضب عن الذكر فيه ،قال فام مىض
عىل هذا االمر اال يسريا حتى خرج االسد فحني رآه الرجل سقط عن محاره
يتشهد ،وقصده االسد من بني اجلامعة ،فأخذه ودخل به االمجة ،وسقت احلامر

وأرسعت مع القافلة وبلغت احلائر وزرنا ورجعنا اىل بغداد واسرتحت يف
بيتي يوما أو يومني ،ثم أخذت احلامر وجئت به اىل منزله السلمه اىل عياله

 11راجع عن أخبار أبو حممد الربهباري هذا ،يف :جتارب االمم ج  5ص  .322والكامل ج  6ص
 .248التكملة للهمداين ص  .91وانظر أيضا يف حوادث سنة  323يف مجيع املصادر التأرخيية .وقد
تويف الربهباري سنة ( 329التكملة للهمداين ص  121واالوراق ص )212
 22نشوار املحارضة وأخبار املذاكرة ،طبعة مرجليوث االنكليزي ص .218

 33اشتدت الوطئة عىل زائري احلائر يف عرص الراىض باهلل العبايس (يف سنة  323هـ) من قبل أبو حممد
الربهباري وأتباعه من احلنابلة ،حيث أنكر هؤالء زيارة قبور االئمة ،ومنعوا الناس من زيارهتا.
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فدققت الباب فخرج ايل الرجل بعينه ،فعانقني وبكا وبكيت وقلت حديثك،

فقال ان السبع ساعة أخذين وجرين اىل االمجة ،وأنا ال أعقل أمري ،سمعت

صوت يشء ورأيت السبع قد خالين ومىض ففتحت عيني فاذا الذي سمعته
صوت خنزير ،واذا السبع ملا رآه عن له أن يرتكني ومىض فصاده وبرك عليه

يفرتسه وأنا اشاهده اىل أن فرغ منه ثم رجع السبع من االمجه وغاب قليال

وقويت قد عادت .فقلت الي يشء جلويس ،فقمت اتسحب يف االمجه أطلب
الطريق ،فأذا بجيف ناس وبقر وعظام بالية وأثر من افرتسهم االسد فام زلت

اختطاها حتى انتهيت اىل رجل قد أكل االسد بعض جسده وبقى أكثره وهو

طري ويف وسطه مهيان قد خترق بعضه وظهرت منه دنانري فتقدمت فجمعتها
وقطعت اهلميان ،وأخذت مجيع الدنانري ،وتتبعتها حتى مل يفتني منها يشء،
وقويت فضل قوة فارسعت يف امليش وطلبت اجلاده فوقفت عليها واقمت
أميش اىل بعض القرى واستأجرت محارا وعدت اىل بغداد ومل أمض اىل

الزيارة الين خشيت أن يسبقوين ويذكرون خربي فيصري عند عيايل مأتم،

فسبقتكم وأنا اعالج فخذي واذا م َن اهلل عزوجل بالعافية عدت اىل الزيارة.
وحدثني هبذا احلديث غري واحد من أهل بغداد

(.)1

 11الفرج بعد الشدة للتنوخي ج  2ص  ،75وقد أورد التنوخي حكاية اخرى عن زيارة احلائر،
راجعها يف (ص  91ـ  92من الكتاب)(.يمكن اجراء مقارنة بديعة ملشهد االسد يف مثيو لوجيا العراق
القديم،يف كتابات املسامرية والبابلية القديمة،وبني ماتبعها من مشاهد مماثلة.وقد عالج هذه الصور
ايضا شاكر حسن ال سعيد معاجلة فنية وميثيولوجية يف كتاب (جوهرة التفاين).
ويمكن التذكري بدراسة خمطوطات مركز االمام احلسني (.)التي كشفت بعد ًا فني ًا ومثيولوجيا
ألسد السيدة (فضة)،الذي ُيعرف يف الكتابات التأرخيية ب (شري فضة).و(شري) كلمة فارسية تعني
(االسد) ،وقد محا السادة شهداء واقعة كربالء قبل أن يواروا الثرى،وهوموضوع يمكن أن يفتح أفاقا
واسعة لتفكيك النصوص التأرخية واملثيولوجية،عل ًام بأن شيئ ًا يف هذا القبيل مل يتم التطرق اليه حتى
هذه اللحظة(.ا ُملراجع).

178

بغية النبالء يف تأريخ كربالء

ن�شوار املحا�ضرة للتنوخي
حدثني أبو احلسني بن عياش ،قال أخربين صديق يل انه خرج اىل احلاير

ليزور فأجتاز يف طريقه بموضع قريب من االعراب ،وهم نزول .فحط رحله،
ونزل وجلس يأكل هو وغلامنه فوقف به بعض االعراب يستطعم .قال:
فقلت له أجلس حتى تأكل وندفع اليك نصيبا فجلس قريبا منا ،فأذا بغراب

قد طار قريبا منه وصاح صياحا متتابعا ،فقام االعرايب يرمجه ويقول :كذبت
يا عدو اهلل ،قال فقلنا له :ما اخلرب يا أعرايب ،قال ،فقال :يقول الغراب انكم

ستقتلونني وأنتم تريدون أن تطعموين فكذبته يف خربه ،قال فاستحمقناه،

ومتمنا أكلنا وكان يف السفرة سكني بزماورد عظيمة حادة أنسياناها يف السفرة
فجمعنا السفرة بام فيها وقلنا لألعرايب خذها وفرغ ما فيها وأردد السفرة

فجمعها بام فيها ،وشاهلا ،فرضب هبا ظهره بحمية من فرحه بتمكيننا اياه

من مجيع ما فيها فخرجت السكني بحدهتا فدخلت بني كتفيه فخر رصيعا،
يرصخ :صدق الغراب لعنه اهلل مت ورب الكعبة ،فخشينا أن يصري لنا مع
االعراب قصة ،فرتكنا السفرة وقمنا مبادرين فاختلطنا بالقافلة حتى ال

نعرف وتركناه يتشحط يف دمائه ،وال نعلم هل عاش أو مات(.)1

 11نشوار املحارضة للتنوخي ص  ،266طبعة مرجليوث( .ومما يذكر أن استخدام الطيور واحليوانات
يف واقعة كربالء امر مل يستوف الغاية يف الدراسات جادة،وهنال ثمة اشارات حيتفظ هبا مركز االمام
احلسني ()ولسيد يوسف علوان الصالح بالذات،حيث هناك مايشري إىل حسناء هيودية كانت
مصابة بشلل وشفيت بواسطة قطرة من دم االمام احلسني ( )التي ملست جسمها بواسطة طري)
(ا ُملراجع)3
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ار�شاد الأريب لياقوت
ورود تابوت �أبي العبا�س امللقب بالكايف االوحد
وورد تابوت أيب العباس اىل بغداد مع أحد حجابه ،وكتب ابنه اىل أيب بكر

اخلوارزمي شيخ أصحاب أيب حنيفة يعرفه انه وىص بدفنه يف مشهد احلسني

بن عيل ريض اهلل عنهام .ويسأله القيام بأمره ،وابتياع تربة له .فخاطب
الرشيف أبو طاهر ،أبا أمحد يف ذلك ،وسأله أن ببيعهم تربة بخمسامئة دينار.
فقال :هذا رجل التجأ اىل جوار جدي وال آخذ لرتبته ثمنا وكتب نفس

املوضع الذي طلب منه .وأخرج التابوت اىل براثا .وخرج الطاهر أبو أمحد
ومعه االرشاف والفقهاء ،وصىل عليه وأصحب مخسني رجال من رجاله

حتى أوصلوه ودفنوه هنالك .وقد مدحه مهيار بقصايد منها:

أجبرياننا بالفوز والركب منهم

أيعلم خ��ال كيف ب��ات املتيم

فيا ان��ت��م م��ن ظاعنني وخلفوا

قلوبا ابت ان تعرف الصرب عنهم

رحلتم وعمر اليل فينا وفيكم

ت���ف���وق ال�����وج�����وه ال��ش��م��س

س��واء ولكن س��اه��رون ون��وم
وي�����س��ت��رش�����دون ال���ن���ج���م

وال��������ش��������م��������س ف����ي����ه����م
أن��اش��د ن��ع�مان االح��اي�ين عنهم

وال��������ن��������ج��������م م����ن����ه����م
كفى حريه مستفصح وهو اعجم

بكيت عىل الوادي فحرمت مائه

وك��ي��ف حي��ل امل���اء اك��ث��ره دم

ومل���ا دن���ى ال��ت��ودي��ع مم��ن أحبه

ومل ي��ب��ق اال ن���ظ���رة تتعثم
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ك��ان مطاياهم هل��ن ت��وس��م

()1

وهو ابو العباس امللقب بالكاىف االوحد الوزير بعد الصاحب ايب القاسم

بن عباد لفخر الدولة أيب احلسن عيل بن ركن الدولة بن بوية .مات يف صفر

سنة  399بربوجرد من أعامل بدر بن حسنويه.

ق�صيدة ال�صابي بتهنئة ع�ضد الدولةعند عودته من الزيارة
انفذ الصايب أبو اسحق ابراهيم بن هالل من السجن بقصيدته الالمية

بالتهنئة عن قدوم عضد الدولة من الزيارة عرضت عليه يف وقت كان عبد

العزيز بن يوسف غري حارض فيه ،فقرأها ثم رفع رأسه ايل واىل عبد اهلل بن
سعد ،وكنت آمنه عليه ،واعلم ان اعتقاده يوافق اعتقادي فيك فقال ،وقد
طال حبس هذا املسكني وحمنته فقبلت أنا وهو االرض عند ذلك ،فقال لنا:

كأنكام تؤثران أطالقه .قلنا :ان من أعظم حقوقه علينا وذرائعه عندنا .أن
عرفناه يف خدمتك وخالطناه يف أيامك .قال :فاذا كان هذا رأيكام فيه فانفذا

وافرجا عنه وتقدما اليه عنا بمالزمة منزله اىل أن يرسم من يمثله والقصيدة

الذي هنأه هبا عند عودته من الزيارة [ زيارة املشهدين ،احلائري والغروي ]:
أه�ل�ا  ب���أرشف أوب���ة وأجلها

الج��ل ذي ق��دم س�لاذ بنعلها

ش��اه��ن��ش��اه ت���اج م��ل��ت��ه ال��ت��ي

زي���دت ب��ه يف ق��دره��ا وحملها

يا خري من زهت املنابر بأسمه

يف دول���ة علقت ي���داه بحبها

  11ارشاد االريب لياقوت احلموي ج  1ص .67
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وأق��م��ت فينا س�ي�رة عضدية

هيهات ال ت��أيت امللوك بمثلها

ي���ردي غ��وى ف��اج��ر يف بأسها

ويعيش ب��ر صالح يف فضلها

موالي عبدك حالف لك حلفة

يعيي مناكب يذبل عن محلها

لقد انتهى ش��وق��ي ال��ي��ك اىل

التي ال أستطيع أقلها من ثقلها

طوبى لعني أبرصتك ومن هلا

بغبار دارك جازيا عن كحلها

لو بعتني بجميع عمري لفظة

أو حلظة بالطرف مل أستغلها

ات���رى أم���ر ب��خ��ط��رة م��ن باهلا

أت���رى أع���ود اىل كثافة ظلها

يل ذم���ة حم��ف��وظ��ة يف ضمنها

ووث���ائ���ق حم��روس��ة يف كفلها

واذا رأي���ت سحائبا ل��ك ثرة

تروي النفوس احلائامت هبطلها

ال يف الرجال الناقعني بوبلها

ك�لا  وال يف ال��ق��ان��ع�ين  بطلها

قابلت ب��ال��زف��رات هبة رحيها

وحكيت بالعربات درة سجلها

فلو ان عيني راهنت بدموعها

يمناكيفالسقيالفزتبخصلها
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حديث النا�شئ
كان النايشء(( )1عيل بن عبد اهلل بن وصيف احلالء) قليل البضاعة يف

االدب قؤما بالكالم واجلدل يعتقد االمامة ويناظر عليها بأجود عبارة،

فاستنفد عمره يف مديح أهل البيت حتى عرف هبم وأشعاره فيهم ال حتىص
كثرة .ومولده سنة  271ومات خلمس خلون من صفر سنة  365تتبع ابن
بقية وزير بختيار بن معز الدولة الديلمي جنازته ماشيا وأهل الدولة كلهم،

ودفن يف مقابر قريش ،وقربه هناك معروف قال النايشء أدخلني ابن رائق

عىل الرايض باهلل وقال يل :أنت النايشء الرافيض.فقلت :خادم أمرياملؤمنني
الشيعي فقال :من أي الشيعة قلت :شيعة بني هاشم .فقال :هذا خبث،

حيلة .فقلت :مع طهارة مولد .فقال هات ما معك .فأنشدته .فأمر أن خيلع
عيل عرش قطع ثيابا ،وأعطى أربعة آالف درهم فأخرج اىل ذلك وتسلمته،
وعدت اىل حرضته وقبلت االرض وشكرته وقلت أنا ممن يلبس الطيلسان.

فأمر يل به مع عاممة خز ،فقال أنشدين من شعرك يف بني هاشم فأنشدته:
بني العباس ان لكم دماء           أراقتها أمية بالـذحـول
فليس هبا شمي مـن يوايل           أمية واللعني أبا زبيــل

وكان يعمل الناشئ الصفر وخيرمه وله فيه صنعة بديعة ،قال ومن عمله

قنديل باملشهد بمقابر قريش مربع غاية يف حسنه( .الناشئ) قال كنت بالكوفة
يف سنة  325وأنا أميل شعري يف املسجد اجلامع هبا والناس يكتبونه عني
 11ذكره الشيخ الطويس يف رجاله (ص  )89بقوله( :كان متكلام شاعرا جمودا .وله كتب .وكان يتكلم
عىل مذهب أهل الظاهر ،ويف النقد) .وذكره النجايش أيضا يف رجاله .وابن النديم.
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وكان املتنبي اذ ذاك حيرض معهم وهو بعد مل يعرف ومل يلقب باملتنبي فأمليت

القصيدة التي أوهلا:

بآل حممد عرف الصواب           ويف أبياهتم نزل الكتاب
قلت فيها_ :
كان سنان ذابله ضـــــمري           فليس عن القــلوب له ذهاب
وصارمه كبيعـــــته بخـم           قاصدهــا من اخلـــلق الـرقاب
فلمحته يكتب هذين البيتني.
حدث اخلالع ..قال كنت مع والدي يف سنة  346وأنا صبي يف جملس

الكبوذي يف املسجد الذي بني الوراقني والصاغة هو غاص بالناس .واذا
رجل قد واىف وعليه مرقعة ويف يده سطيحة ،وركوه ومعه عكاز وهو شعث،
فسلم عىل اجلامعة بصوت يرفعه .ثم قال أنا رسول فاطمة الزهراء صلوات
اهلل عليها .فقالوا :مرحبا بك وأهال ورفعوه فقال أتعرفون يل أمحد املزوق
النائح .فقالوا ها هو جالس ،فقال :رأيت موالتنا  يف النوم فقالت يل امض

اىل بغداد وأطلبه وقل له نح عىل ابني بشعر الناشئ الذي يقول فيه:

بني أمحد قــــلبي لكم يتقـــطع           بمثل مصايب فيكم ليس يسمع
وكان الناشئ حارضا فلطم لطام عظيام عىل وجهه وتبعه املزوق والناس

كلهم وكان أشد الناس يف ذلك الناشئ ثم املزوق ثم ناحوا هبذه القصيدة
يف ذلك اليوم اىل أن صىل الناس الظهر وتقوض املجلس وجهدوا بالرجل
أن يقبل شيئا منهم .فقال :واهلل لو أعطيت الدنيا ما أخذهتا فأنني ال أرى أن
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أكون رسول مواليت  ثم أخذ عن ذلك عوضا .وانرصف ومل يقبل شيئا.
قال ومن هذه القصيدة وهي بضعة عرش بيتا:

عجبت لكم تفنون قتال بسيفكم           ويسطو عليكم من لكم كان خيضع
كـــأن رسول اهلل أوىص بقتلكم        وأجسـامكم يف كل أرض تـــوزع
وحدث اخلالع قال :اجتزت بالناشئ يوما وهو جالس يف الرساجني فقال

يل قد عملت قصيدة وقد طلبت وأريد أن تكتبها بخطك حتى أخرجها فقلت

أميض يف حاجة وأعود ،وقصدت املكان الذي أردته وجلست فيه فحملتني
عيني فرأيت يف منامي أبا القاسم العبد الغزيز الشطرنجي النائح .فقال يل:
أحب أن تقوم فتكتب قصيدة الناشئ البائية فإنا قد نحنا هبا البارحة باملشهد
وكان هذا الرجل قد توىف وهو عائد من الزيارة .فقمت ورجعت اليه ،وقلت

هات البائية حتى أكتبها فقال من أين علمت أهنا بائية وما ذكرت هبا أحدا

فحدثته باملنام فبكى وقال ال شك أن الوقت قد دنا فكتبتها ،فكان أوهلا:
رجائي بعيد واملامت قريب            وخيطئ ظني واملنون تصيب

()1

 11ارشاد االريب لياقوت ج  5ص .335
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 1ـ ملحق رقم ( )1تعمريات احلائر
 2ـ ملحق رقم ( )2تعريف باملصادر الفارسية
 3ـ ملحق رقم ( )3تعريف باملصادر العربية املخطوطة
 4ـ ملحق رقم ( )4املستدركات والفهارس
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ملحق رقم ()1
تعمريات احلائر احل�سيني من �أواخر القرن
الثالث ع�شر اىل الوقت احلا�ضر
 1ـ قام السيد كاظم الرشدي بتجديد املسجد الواقع يف القسم الرشقي من

الصحن احلسيني.

 2ـ ويف سنة  1281هـ قامت والدة السلطان عبد احلميد العثامين بتشييد

خزان لرشب املاء يف اجلهة اجلنوبية الرشقية من الصحن احلسيني .وقد أرخ

هذا البناء أحد الشعراء بقوله:

سلسبيل قد أتى تأرخيه                      أرشب املاء وال تنسى احلسني
وهناك خزانان آخ��ران للامء يف الصحن احلسيني ،أنشأ احدى تنيك

اخلزانني احلاج حبيب احلافظ مقابل اخلزان السالف الذكر ،واآلخر شيد يف
مدخل باب القبلة سنة  1322هـ.

 3ـ ويف سنة  1296هـ غطي اجلدار الغريب من احلرضة املطل عىل الصحن

بالقاشاين النفيس ويوجد تأريخ امتام العمل يف االيوان البديع اخلارج منه
املقابل للرضيح املقدس وهذا اإليوان آية من آيات الفن املعامري االسالمي،

يزدان بعقد بديع تتدىل منه املقرنصات ذات االشكال اهلندسية الرائعة ويف

أسفلها يف القاشاين صورة تاج حمىل بالزبرجد والياقوت ،وأسفل هذه توجد
قصيدة عصامء للشاعر الكبري الشيخ حمسن أبو احلب (املتوىف سنة  1305هـ)
كتبت عىل القاشاين بخط فاريس بديع ،مطلعها:
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اهلل اك�بر  م���اذا احل���ادث اجللل

لقد تزلزل سهل االرض واجلبل

كأن نفحة صور احلرش قد فجئت

فالناس سكرى وال مخر وال ثمل

هذه الزفرات الصاعدات اسى
قامت قيامة أهل البيت وانكرست
ج��ل االل��ه فليس احل��زن بالغه

م��ن التجا فيه يسلم يف املعاد
قف عنده وأعترب ما فيه أن به

ك���أهن���ا ش��ع��ل ت���رم���ى هب���ا شعل
سفن النجاة وفيها العلم والعمل
ل��ك��ن ق��ل��ب��ا ح�����واه ح����زن جلل

ومن جيحده يندم ومل يرتع له عمل
دين االل��ه ال��ذي جائت به الرسل

حتى يقول:
م��ه�لا  أم��ي��ة ان اهلل م���درك ما

أدرك��ت��م��وه ف�لا  ت��غ��ررك��م املهل

فيه احلسني الذي ال خلق يعدله

وف��ي��ه ن��وح وم��ن حنت ل��ه االب��ل

هناك يعلم من مل ي��در حاملها
موسى وعيسى وابراهيم قبلهام

أي الفريقني منصور ومنخذل
وه��ل ت��ع��ادل ب��ال��ررضاض��ة احلبل

 4ـ يف سنة  1297قام السيد جواد السيد حسن آل طعمة (سادن الروضة

احلسينية) بفتح نوافذ من قاعة القبة التي عىل الرضيح االقدس بقصد اضاءة

وهتوية احلرم.

 5ـ ويف سنة  1309تربع تاجر من أهايل شرياز يدعى عبد اجلبار بأكساء

النصف االعىل من املأذنة الرشقية ومجيع املأذنة الغربية بالذهب االبريز.
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 6ـ يف  28ـ  11ـ  1931م جرى تعمري خمزن االمانات (اخلزنة).
 7ـ ويف  15ـ  12ـ  1931م :جرى تذهيب القسم االسفل من املأذنة

الرشقية من قبل أحد املتربعني اهلنود.

 8ـ سنة  1936م هدمت مأذنة العبد .راجع الفصل اخلاص بوصف

املشهد احلسيني.

 9ـ ويف سنة  1945م :قام السيد حممد آقا االيراين بتجهيز املرمر اليزدي

جلدران احلرم الرشيف (االزاره) ويف نفس السنة جرى

دفنت مجيع الرساديب ،يف أروقة احلرم وااليوان القبيل باالسمنت ،ومنع  
هبا دفن املوتى رسمي ًا.
 10ـ ويف سنة  1946م :جرى توسيع مداخل احلرم الرشيف ،وبناء أسس

القبة باالسمنت املسلح ،وكذلك جتديد توازير مجيع جدران احلرم واالروقة

بالطابوق واالسمنت.

 11ـ سنة  1947م :جرى جتديد قسم من مرايا السقوف داخل احلرم

بواسطة جلنة التعمريات.

 12ـ ويف سنة  1948م :جرى تبليط أرضية احلرم الرشيف بالرخام

البلجيكي من قبل السيد طاهر سيف الدين.

 13ـ يف سنة  1948م :جرى جتديد الكتيبة القرآنية بالكايش داخل احلرم.
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ترميم
�صندوق اخلامت
 14ـ ويف سنة  1365هـ قام املتربع املرحوم حممد فوالد زري االيراين،

برتميم واص�لاح اجل��زء املحروق من صندوق اخلاتم ال��ذي عىل الرمس
الطاهر .وبنصب االلواح الزجاجية داخل اطارات مصنوعة من خشب
الساج املطعم بخشب النارنج .وقد جرى عند امتامه احتفال عظيم.

وأصل هذا الصندوق هو هدية من كريمة السلطان حسني الصفوي ـ

زوجة نادر شاه ـ سنة  1133كام تشري اليه الكتيبة املوجودة عىل الصندوق يف

اجلهة االمامية وال يثمن هذا الصندوق لنفاسته فقد زخرف بأشكال هندسية

غاية يف الروعة مطعمة بالعاج .وعىل أثر غارة الوهابيني سنة  ،1216أصاب

الصندوق خدوش واح�تراق يف بعض جوانبه ،فاكيس بطبقات نحاسية
وفضية ،وبرقع بستائر حريرية .وبقى حمفوظا حتى سنة  .1365ويوجد يف
أسفل الصندوق قرب الباب كتيبة بخط صالح الكلكاوي تشري اىل ذلك.
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ترميم اجلبهة ال�شرقية
من ال�صحن
 15ـ ويف سنة  1948بمناسبة فتح ش��ارع احلائر املحيط بالصحن

الرشيف ،من قبل مترصف كربالء السيد عبد الرسول اخلاليص ،تشكلت
جلنة برئاسة السادن السيد عبد الصالح السيد عبد احلسني الكليدار وعضوية

كل من السيد حممد حسن ضياء الدين سادن الروضة العباسية والسيد حسن
نقيب أرشاف كربالء والسيد عبد الرزاق الوهاب ،واحلاج حممود القنرب
والسيد أمحد ويف الرشدي واحلاج حممد الشيخ عيل ،جلمع تربعات بمبلغ

 20000دينار لغرض توسيع الصحن من اجلهة الرشقية ،بضم االمالك
التي استملكتها البلدية اىل الصحن الرشيف بسعر بدل االستمالك ،وقد

تم ذلك فعال نتيجة للجهود واملساعي احلميدة التي بذهلا املترصف اآلنف
الذكر هلذه الغاية.
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�أبواب ال�صحن احل�سيني
 16ـ تم يف سنة  1948م فتح ثالثة أبواب جديدة للصحن الرشيف.

وجيدر بنا قبل الكالم عن هذه األبواب ذكر أبواب الصحن احلسيني القديمة

ال سيام وان املؤلف مل يتعرض لذكرها .فنقول :ان للصحن احلسيني ستة

أبواب قديمة مصنوعة كلها من االخشاب الفاخرة وتعلو كل منها عقادة
من القاشاين البديع املزخرف تزوقها آيات قرآنية أو أبيات شعرية .وتقع عىل
جانبي مداخلها مقابر بعض العلامء والسادات .وهي:

أوالً :ـ باب القبلة :ويقع يف الوجه القبيل للحرضة يف منتصف الضلع

اجلنويب منه ويبلغ طول برج مدخلها  15م ،وعرض قاعدهتا  8م .أما الباب
فيبلغ ارتفاعها حوايل 5ر5م وعرضها ثالثة أمتار ونصف مرت .وي َعد بنأؤها

من أقدم االبواب االخرى يف احلائر .وقد رفعت هذه الباب حديثا .ونصب

يف حملها باب جديدة .ضخمة مزخرفة باحلفر البارز ،وحتيط اطاراهتا زخارف
نباتية معمولة من اخلشب وقد زوقة أعالها بأبيات شعر بالفارسية نقشت
بامليناء والفضة .وهذه الباب أكرب من سابقتها .وقد نصبت يف النصف من
شعبان سنة  1385هـ وهي مهداة من قبل خالق زادكان.

ثاني ًا :ـ باب الزينبية :ويقع يف اجلهة الغربية من الصحن .وقد سمي هبذا

االسم .النه يؤدي باخلارج من الصحن اىل (تل الزينبية).

ثالث ًا :ـ باب السلطانية :ويقع يف اجلهة الغربية أيضا .وقد سمي هبذا االسم
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نسبة اىل مشيدها أحد سالطني آل عثامن وتقارب أبعادها أبعاد باب الزينبية.
رابع ًا :ـ باب السدره :ويقع يف زاوية الصحن املطهر من اجلهة الشاملية

الغربية وقد نقلت هلا مؤخرا باب القبلة ونصب يف مدخلها .وهي مهداة من

قبل خالق زادكان.

خامس ًا :ـ بابا الصحن الصغري :وكانتا قبل فتح الشارع املحيط بـ (احلائر)

من اجلهة الرشقية وقد بقت منه باب واحدة فقط .املسامة بـ (باب الشهداء)
وقد خط يف الكايش الذي فوق الباب من اخلارج هذه االبيات:

أبا الشهداء حسبي فيك منجى          يقيني شـر عــــادية الـزمان
اذا ما اخلطب عبس مكـفهــــرا          وجدت ببابك العايل أماين
وها أنا قد قصدتك مســـتجريا         البلغ فيك غايــات االماين
فال تردد يــــدي وأنــت بحــــر          يفيــض نداه باملنن احلسان
سادس ًا :ـ باب قايض احلاجات :ويقع يف اجلهة الرشقية للصحن الرشيف

ـ يف مقابل سوق العرب ـ وهي من االبواب القديمة .حتيل جبهتها اخلارجية

زخارف من القاشاين النفيس.

أما االبواب التي نحن بصددها فهي :ـ
سابع ًا :ـ باب الرأس الرشيف ويقع بني باب الزينبية وباب السلطانية

يف الضلع الغريب من الصحن الرشيف .وقد انفذ هذا الباب من االيوان

النارصي أو احلميدي .وهو ايوان معقود بديع الشكل مجيل الزخرفة حيليه
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القاشاين املقرنص وحتيطه كتائب قرآنية وأبيات شعرية ارخت بسنة .1309
ويبلغ ارتفاعه حوايل  15مرتا وطول قاعدته السفىل  8م وعرضها  5م وهناك

ساعة دقاقة كبرية فوق برج الباب.

ثامن ًا :ـ باب الكرامه :يقع يف الزاوية الشاملية الرشقية من الصحن الرشيف

وهي معقودة بالقاشاين اجلميل أيضا وعليها كتائب قرآنية وأشعار فارسية.
تاسع ًا :ـ باب الرجاء :ويقع يف الزاوية اجلنوبية من الصحن الرشيف.

عارش ًا :ـ ويف سنة  1960م :قامت جلنة التعمريات بفتح باب جديدة

للروضة الرشيفة باسم باب (الصاحلني) يف اجلهة الشاملية من الصحن

الرشيف .ويقع هذا الباب يف ايوان مريزا موسى الوزير .وجيري اآلن تغليف
جدراهنا الداخلية وعقودها بالكاشاين النفيس.

 17ـ ويف سنة  1949م :تربع احلاج حممد حسني الكاشاين بـ ( )23طن
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من الرخام اليزدي املصقول جلدران احلرم واالروقة.
 18ـ ويف سنة  1949م :جددت بعض أبواب احلرم الرشيف ومجيع

أبواب حجرات الصحن باخلشب الصاج الفاخر من قبل جلنة تعمريات

الروضة.

 19ـ ويف سنة  1950م قام السيد صربي اخلطاط بكتابة الكتيبة القرآنية

عىل الكايش يف احلرم الرشيف ومسجد احلرم.

 20ـ ويف سنة  1950أيضا جرى بناء اجلبهة الرشقية التي اضيقت للروضة

وبناء االواوين وعقدها بالكاشاين النفيس.

 21ـ ويف سنة  1951م :رفعت القطع املذهبة من القبة لغرض اعادة

بنائها بصورة متقنة .فوجدت اللجنة ان القبة يف حالة تصدع ويلزم رفعها

العادة بنائها جمددا .فجرى رفعها حتى الكتيبة القرآنية وأعيد بنائها واكسائها
بنفس تلك القطع الذهبية بعد جتديد القسم املستهلك منها

 22ـ ويف سنة  1953م :جرى جتديد مرايا سقوف احل��رم الرشيف

واالروقة بأكملها.

 23ـ يف سنة  1953م :عقدت مقاولة مع السيد حسني السيد عبد الرحيم

االصفهاين بتجهيز كايش من اصفهان اىل الروضتني احلسينية والعباسية بعد
أن ظهر للجنة ان الكايش املصنوع حملي ًا ال يبقى عىل نقائه وثبات ألوانه بسبب
االمالح املوجودة يف الرتبة.

 24ـ ويف سنة  1953م :جرى تذهيب القسم العلوي من االيوان القبيل
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للروضة الرشيفة بواسطة جلنة التعمري.
 25ـ ويف سنة  1963قامت جلنة التعمريات بجلب الرخام االيطايل
الكساء اجلدران اخلارجية املحيطة باحلرم الرشيف من جهة الصحن.
 26ـ ويف سنة  1964قامت جلنة التعمريات بتعلية االواوين املعقودة يف

اجلهة الشاملية من الصحن لكي تكون بمستوى أواوين اجلهة الرشقية وقد
غلفت بالقاشاين االيراين البديع.

 27ـ ويف سنة  1964حرض املتربع قنرب رحيمي متعهد معادن ايران وأظهر

رغبته بتقديم أعمدة من الرخام الفاخر بقطعة واحدة لاليوان القبيل الكبري

(الذهب) وكذلك رخام جلبهة االيوان املطلة عىل الصحن .حيث ان األيوان
القبيل مسقف باخلشب وقد اثرت فيه حرشة االرضه والرطوبة وسوف تقوم
جلنة التعمريات برفعه وجتديده حاملا تصل أعمدة املرمر اىل كربالء .ولتبليط
أرضيته جمددا باملرمر االيراين .وكذلك اكساء جدران املذبح باملرمر.

                                                                           عبد الصالح الكليدار
                                                                         سادن الروضة احلسينية.

ملحق رقم ()2
تعريف بامل�شادر الفار�شية التي اعتمد
عليها املوؤلف
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ملحق رقم ()2
تعريف بامل�صادر الفار�سية التي اعتمد عليها امل�ؤلف
رأينا تعميام للفائدة أن نعرف تعريفا (خاطفا) باملصادر الفارسية التي

عول عليها املؤلف يف كتابه التي استفاد منها قليال أو كثريا .وقد عولت يف
عريض هلا عىل ما كتبه املؤلف عنها وعىل املوسوعات القاموسية التي تبحث
يف الكتب والكتاب ،ويف طليعتها موسوعة الشيعة الكربى (الذريعة اىل
تصانيف الشيعة) ثم كشف الظنون حلاجي خليفة وتأريخ االدب يف ايران
لرباون (الرتمجة الفارسية املجلد الرابع) .ودائرة املعارف االسالمية (الرتمجة

العربية) وغريها كثري.

 1ـ ت�أريخ جهان ك�شاي اجلويني:
تأليف عالء الدين عطاء ملك بن حممد اجلويني مؤرخ ووال من والة

الفرس ،وكتابه هذا تأريخ للمغل والسالطني اخلوارزمشاهية واملالحدة

واالسامعيلية وباقي الوقائع اىل سنة  656ثم يضيف هلا تكملة تأريخ املغل
حتى القضاء عىل احلشاشني ومعظم مضانه يف التكملة مفقودة اليوم ..ويعد
تأريخ اجلويني مثاال فريدا يف اسلوبه ومن أعظم مصادر تأريخ املغل .وقد

طبع املريزا حممد خان القزويني اجلزء الثالث منه مع ذيل اخلواجه نصري
الدين يف ليدن ،ثم أعاد السيد جالل الطهراين يف طهران .وقد اعتمد املؤلف

عىل الطبعة الثانية.
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 2ـ ت�أريخ و�صاف:
تأليف عبد اهلل بن فضل اهلل املعروف بـ (وصاف احلرضه) .ألفه يف حدود

سنة  712هـ و ٌيعدُ ذيال لتأريخ جهانكشاي اجلويني .وهو يف تأريخ املغل

أيضا اال  أن أسلوبه قديم وغري جيد وأقل بكثري من أسلوب اجلويني ،وقد
استفاد املؤلف من  النسخة املطبوعة يف بومبي.

 3ـ نزهة القلوب:
تأليف محد اهلل املستويف القزويني ،من أشهر مؤرخي وجغرافيي ايران

يف القرن الثامن ،ويزعم ان نسبه يرتقي اىل احلر بن يزيد الرياحي .وكتابه

هذا يف املسالك واملاملك وهو اىل اجلغرافية أقرب منه اىل الكتب التي يكتبها
الرحالون يف وصف ما يشاهدون .ألفه سنة  .740والنسخة التي أفاد منها

املؤلف هي النسخة التي طبعت سنة  1310طبع حجر يف بومبي .وهي طبعة

سقيمة كثرية االغالط.

 4ـ تزوكات تيموري:
ويعرف أيضا بـ (واقعات تيموري) .وهو بقلم شخص يدعى :أبو

طالب احلسيني الرتبتي .ويدعي الرتبتي هذا أن أصل الكتاب باللغة الرتكية

(جغتائي) .واهنا مذكرات تيمورلنك املغويل كتبها بنفسه ودون فيها حروبه
وكيفية ادارة أمور الدولة وشؤونه اخلاصة .بيد أن املحققني جيمعون اليوم
عىل أن الكتاب ليس من تأليف تيمور أو انشائه سواء وجد االصل الرتكي،
الذي يدعي أبو طالب بوجوده أم ال .ومن املحتمل جدا انه من تأليف أبو

طالب نفسه.
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ان النسخة التي عول عليها املؤلف هي التي طبعت يف طهران سنة 1358

هـ طبع حجر ،بأهتامم رضاقيل خان هدايت (صاحب روضة الصفاي).
وكان قد طبع الول مرة يف اكسفورد مع الرتمجة االنكليزية للميجر ديوي،
وقد أعيدت هذه الطبعة مؤخرا يف طهران باالوفست( .راجع املقدمة القيمة
التي ٌاحلقت بالطبعة االخرية).

 5ـ حبيب ال�سري:
تأليف غياث الدين بن خواجه مهام الدين بن خواجه جالل الدين

الشريازي .ولد سنة  1475م .وهو تأريخ من أقدم االزمنة اىل ما يقارب
من هناية الشاه اسامعيل االول الصفوي .وبدأ عام  1521م وانتهى منه سنة

 1523م وقد اطلق عليه هذا االسم تيمنا بمواله حبيب اهلل من رجال دولة
الشاه اسامعيل الصفوي .والنسخة التي اعتمد عليها املؤلف هي خمطوط يقع
يف ثالث جملدات ضخام ،كتبت باخلط الفاريس البديع .وقد استنسخه سنة

 1008هـ .وهي يف خزانة كتب املؤلف.

 6ـ رو�ضة ال�صفا يف �سرية االنبياء وامللوك واخللفا:
تأليف حممد مري خواند شاه .وهو تأريخ كبري يقع يف ستة جملدات أضاف

اليه جملدا آخر خواند مري صاحب حبيب السري .وقد تويف سنة  .903ويشمل

أيضا عىل أحوال االئمة اثنى عرش طبع يف بومبي سنة  .1271وقد ترجم اىل
الرتكية أيضا.
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 7ـ زينة املجال�س:
تأليف االمري جمد الدين حممد احلسيني املتخلص بـ (جمدي) .يبحث يف

تواريخ شتى الفه سنة  1004بأسم الشاه طهامسب الصفوي .مرتبا عىل

تسعة أج��زاء وكل جزء يف عرشة فصول .وقد احلق يف النسخة املطبوعة
فصالن أحدمها يف تواريخ املغل واآلخر يف الدولة الصفوية .وقد طبعة سنة
 1270هـ طبع حجر بدون ترقيم .وقد طبعة قبل ذلك يف سنة  1262هـ.

 8ـ دب�ستان املذاهب:
مل يذكر فيه اسم املؤلف .اال ان من املرجح انه حمسن الكشمريي املتخلص

يف شعره بـ (فاين) .وهو يبحث يف امللل والنحل .طبع ببومبي سنة  1262هـ.

مرتب عىل اثنى عرش تعليام.

 9ـ ت�أريخ عامل �آراي عبا�سي:
تأليف اسكندر بيك منشئ .يف تأريخ الدولة الصفوية يف ايران .رشع

يف تأليفه سنة  1025هـ .وختمه بوفاة الشاه عباس االول سنة  1038هـ.

وهو مرتب عىل مقدمة واثنى عرش مقالة وخامتة ،يف ثالث جملدات .طبع يف

ايران سنة  1313هـ أو  1314هـ.
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 10ـ �سلطان التواريخ:
وهو اسم الرتمجة الفارسية لكتاب (تأريخ الدولة العثامنية) ليوسف

فون هامر (بورجستال) املسترشق النمساوي الكبري ( 1774ـ  1865م)

والكتاب مؤلف عظيم ال نظري له وما زال ذا أمهية وقيمة اىل اآلن النه حيوي

أخبار ال توجد يف مؤلفات أخرى .لكن اسلوبه صعب جدا ،كثري التشبيهات،

يشبه أسلوب املؤرخني العثامنيني .ويقع يف عرش جملدات ضخام .وقد صنف
بورجستال هلا خالصة يف أربعة جملدات (راجع ص  73من الكتاب) .أنظر

أيضا يف كتاب (املسترشقون) لنجيب العقيقي ج  2ص .628

 11ـ الت�أريخ النادري:
تأليف مريزا مهدي خان بن حممد رضا املنيش النوري املازندراين ،يبحث

يف تأريخ نادر شاه افشار ـ من تأريخ انفراده بالسلطة سنة  1245هـ إىل يوم
مرصعه يف ليلة األحد  11مجادي األوىل سنة  .1160ويعرف أيض ًا بـ (الدرة
النادرية) وقد طبع مرات عديدة أوهلا بطهران.

 12ـ جمال�س امل�ؤمنني:
تأليف السيد نور اهلل املرعيش الشوشرتي .أحد أعاظم فقهاء االمامية

وجمتهدهيم يف القرن احلادي عرش اهلجري .وكان قاضيا ملدينة الهور .وقد
استشهد سنة  1019رضبا بالسياط بأمر من جهانكري .وكتابه (جمالس

املؤمنني)جمموعة سري مدعمة أوىف أو يف تدعيم بالوثائق عن أكابر شهداء
االمامية والصوفية يف االسالم .وقد تم طبعه سنة  1073يف مدينة الهور،
وطبع بعد ذلك مرات عديدة.
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 13ـ دالئل الدين:
تأليف احلاج املوىل عبد اهلل بن حممد هادي ظهر اهلرندي .من علامء

أصفهان .أصله من قرية هرند من توابع أصفهان ،كان فقيها فاضال تويف يف

سنة  .1256ودفن يف إمام زادة اسحاق يف هرند .وكتابه هذا يقع يف ثالث
جملدات يوجد ثانيها يف مكتبة السيد حممد موالنا( .الكرام الربرة  يف القرن
الثالث بعد العرشة ج  2ص  .)791وقد ألف الكتاب حوايل أواخر القرن

الثاين عرش اهلجري.

 14ـ حتفة العامل:
تأليف السيد عبد اللطيف خان ابن السيد أيب طالب ابن السيد نور الدين

ابن املحدث اجلزائري التسرتي ،املولود سنة  .1172وعندما تويف والده
هاجرها اىل العتبات املقدسة يف العراق سنة  ،1202ثم سافر اىل اهلند.
وكتب سوانحه ومشاهداته يف البلدان التي مر هبا .والفصل اخلاص بالعراق

قد كتبه حوايل سنة  1216وهو ملحق وذيل لكتابه وقد طبعت يف حيدر آباد
سنة  1312مع الذيل( .انظر :الكرام الربره يف القرن الثالث بعد العرشة
للعالمة املحقق الشيخ آغا بزرك الطهراين ج  2ص .)792

 15ـ ت�أريخ كيتي ك�شا:
تأليف املريزا حممد صادق املوسوي امللقب بـ (نامي) مع ذيلني آخرين.

وقد طبع بتصحيح ومقدمة االستاذ العالمة سعيد نفييس .سنة  1317ش.

هـ .وتنتهي حوادثه مع الذيلني بسنة  1208هـ .ويبحث يف الدولة الزندية
يف ايران.

مركز كربالء للدراسات والبحوث

205

 16ـ فوائد ال�صفوية:
تأليف أبو احلسن بن ابراهيم القزويني .وألفه يف اهلند باسم حممد مريزا

الصفوي يف حدود سنة  .1211وهو مؤلف قيم يف تاريخ الدولة الصفوية.

وقد اعتمد املؤلف عىل النسخة اخلطية التي يف مكتبة أغا ملك التجار يف

طهران .وهو كتاب قيم ومفيد جدا اذ ينفرد بكثري من االخبار واحلوادث ال
سيام عن أواخر العرص الصفوي.

 17ـ م�سري طالبي:

تأليف أبو طالب خان بن حاجي حممد بك خان .تركي األصل (برواية

دائرة املعارف االسالمية) ولد يف لكنهو عام  1752م .قام برحلته عام 1799

م اىل أوروبا وآسيا وبقى يف رحلته حتى عام  .1802ووصف هذه الرحلة
بعد عودته اىل كلكته سنة  .1803وقد توىف سنة  .1806وطبع كتابه بكلكته

سنة  1812م بعنايت ولده مريزا حسني عيل ومري قدرت عىل بعنوان (مسري
طالبي يف بالد افرنجي) وظهرت يف لندن بعد ذلك بعامني كام ظهرت سنة

 1827م يف كلكته نسخة خمترصة منه .وترمجه اىل الفرنسية وقد زار كربالء

سنة  1217هـ أي بعد حادثة الوهابيني بعام واحد.

 18ـ رو�ضة ال�صفاي نا�صري:

تأليف أمري الشعراء املريزا رضا قيل خان بن حممد هادي الطربستاين

املتخلص يف شعره بـ (هدايت) .ويقع يف ثالثة جملداتُ .ويعد ذيال وتكملة

لروضة الصفا .وقد طبع عدة مرات .طبع يف بمبي سنة  1291هـ عىل احلجر.
وآخر طبعة له يف طهران سنة  1374يف ثالث جملدات .والكتاب ذا قيمة
عظيمة النه يعتمد عىل مصادر رشقية كثرية مل ينرش معظمها .ويشمل الكتاب
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عالوة عىل األحداث السياسية كثريا من املعلومات اجلغرافية واألدبية.

 19ـ فار�سنامه نا�صري:
تأليف مريزا حسني خان الطبيب الفسوي احلسيني الفاريس املولود

سنة  1237واملتويف يف رجب سنة  1316هـ .وهو حفيد عيل خان املدين

صاحب (السالفة) .وقد قسم كتابه اىل قسمني أوهلام :خيتص بامراء فارس

وملوكها من صدر االسالم حتى سنة  1310هـ .وثانيهام يف تأريخ شرياز
وخصوصياهتا .وقد طبع الكتاب سنة  1313هـ.

 20ـ جملد القاجارية من نا�سخ التواريخ (ت�أريخ قاجار):
تأليف :مريزا حممد تقي الكاشاين ،االديب واملؤرخ الفاريس ،املتخلص

بـ  (سبهر) .الذي ارتفع قدره عند امللوك القاجارية يف ايران ،وصار مداحهم

اخلاص .وقد خلع عليه نارص الدين شاه لقب (لسان امللك) يف عام 1272
هـ .وقد تويف سنة  1878م ( 1296هـ) .ومؤلفه هذا املوسوم بـ (ناسخ

التواريخ) الذي ينم عنوانه عن الغرور واالدع��اء (انظر دائ��رة املعارف
االسالمية ج  1ص  .)268يتأليف من  14جزءا .وقف املؤلف يف آخرها

عند االمام حممد الباقر  .وهذا الذي نحن بصدده (أي تأريخ قاجار) هو

املجلد اخلامس من هذا التأريخ الضخم .وضمنه التأريخ الرسمي ألرسة

قاجار احلاكمة .وهو يشتمل عىل ثالثة أجزاء .ويستغرق اجلزء االول منه
لسلطنة حممد خان قاجار والثاين يف تأريخ حممد شاه قاجار .والثالث يف

تأريخ نارص الدين شاه القاجاري( .عادل)
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 21ـ زنبيل فرهاد:
تأليف الشاهزاده معتمد الدولة فرهاد مريزا ابن عباس مريزا بن فتح عيل

شاه القاجاري املتويف سنة  .1305وقد طبع يف ايران سنة  1329هـ يف 457

ص ،مجعه املريزا حممد حسني املنيش العيل آبادي املازندراين .ذكر يف أوله انه
مجعه من خطوط الشاهزاده املذكور أيام كونه (فرمان فرما) بشرياز وواليا

عىل فارس يف سنة  1293هـ .وهو يشبه الكشكول يف تنوع مواضعيه ،عريب
وفاريس.

 22ـ ريا�ض ال�سياحة:
تأليف :احلاج زين العابدين بن مستعيل شاه ابن اسكندر متكني الشريواين

صاحب( :بستان السياحة) .ترجم فيه نفسه خمترصا ،وانه ولد سنة ،1194

وأحال تفصيل احواله اىل هذا الكتاب املطبوع بطهران سنة  1329يف 347

صفحة .وقد عمر كثريا حتى أن أدركه بعض من عارصهم احلجة الشيخ أغا
بزرك الطهراين (الذريعة اىل تصانيف الشيعة ج  11ص .)327

 23ـ ترجمة فتوح ابن �أعثم الكويف:
ان هذا الكتاب كام يبدو عنوانه هو الرتمجة الفارسية التي قام هبا أمحد بن

حممد املنويف اهلروي يف سنة  596لكتاب الفتوح أليب حممد بن أعثم الكويف

األخباري املتوىف يف حدود سنة  314هـ .ترجم له ياقوت يف معجم األدباء

(ج  2ص  .)230وذكر من كتبه( :الفتوح املنتهي اىل أيام الرشيد) .و(كتاب
التأريخ املبدوء بأيام املأمون).
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وق��د طبعت ه��ذه الرتمجة يف بمبي سنة  1304بمبارشة م�يرزا حممد

الشريازي ملك الكتاب .اال أنه ناقص .وقد ترجم أيضا اىل لغة (أردو)

ويسمى بـ (تأريخ أعثم).

راجع الذريعة اىل تصانيف الشيعة ج  3ص .220

 24ـ الكامل البهائي:

تأليف عامد الدين احلسن بن عيل الطربيس .يبحث يف مقتل احلسني

 منه نسخة خمطوطة يف مكتبة شيخ االسالم مريزا فضل اهلل الزنجاين يف

زنجان ،وقد طبع يف طهران.

ملحق رقم ()3
التعريف ببع�س املخطوطات العربية
التي اأخذ منها املوؤلف
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ملحق رقم ()3
التعريف ببع�ض املخطوطات العربية
التي �أخذ منها امل�ؤلف
 1ـ �سر ال�سل�سلة العلوية:
تأليف أبو نرص البخاري (كان حي ًا عام  341هـ) .ان النسخة التي أفاد

منها املؤلف ،هي من حمتويات مكتبة العالمة الشيخ عيل بن احلجة املرحوم
الشيخ حممد رضا ابن العالمة الفقيه الشيخ هادي آل كاشف الغطاء .وقد

انتهى ناسخها من كتابتها سنة  967هـ .لكنها كام ذكر املؤلف (يف ص )112
كثرية االغالط قليلة الفائدة.

توجد منها نسخة أخرى يف مكتبة العالمة السيد حسن الصدر الكاظمي

يف الكاظمية .ويرجع تأريخ كتابتها اىل سنة  .984والكتاب مطبوع.

 2ـ املجدي:
تأليف الرشيف النسابة السيد أبو احلسن نجم الدين عيل بن أيب الغنائم

حممد بن علوي العمري .انتهى اليه علم النسب يف زمانه ،وصار قوله حجة
من بعده قد انتقل من البرصة اىل املوصل يف سنة ( .)423ترجم له السيد عيل
خان املدين يف الدرجات الرفيعة (ص  ،484من ط :النجف).

وتوجد اليوم نسختني نفيستني من هذا الكتاب احدامها يف مكتبة الشيخ
حممد باقرُ ،الفت يف طهران .والثانية يف مكتبة كاشف الغطاء يف النجف.
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 3ـ م�شجر ال�شيخ �شرف العبيديل الن�سابه:
مؤلف هذا املشجر هو النسابة شيخ الرشف أبو احلسن حممد بن أيب

جعفر العبيديل احلسيني النسابة ،من شيوخ العمري صاحب املجدي .وقد

تويف العبيديل هذا سنة  435هـ .واملشجر من حمتويات مكتبة حرم الرضا

بخراسان.

 4ـ ديوان الأبله البغدادي:
ان صاحب الديوان هذا ،هو :أيب عبد اهلل حممد بن بختيار املعروف

بالبغدادي املتويف سنة  580هـ .قال عنه ابن خلكان :مجع يف شعره من
الصناعة والرقة .وديوانه كثري بأيدي الناس ،ومدحيه جيد .وخمالصه من
الغزل اىل املديح يف غاية احلسن قل من يلحقه فيه

()1

توجد منه نسخة خطية يف دار الكتب الوطنية يف القاهرة بخط عيل بن

حممود بن أمحد العزي مؤرخة بسنة  599هـ (جملة معهد املخطوطات م  3ج
 )1ومنه أيضا نسخة خطية قديمة يف مكتبة العالمة حممد الساموي بالنجف

االرشف.

 11جاء ذكر هذا الديوان أيضا يف :كشف الظنون ج  1ص  .763ويف الذريعة ج  9ق  :1ص  ،17ويف
االعالم للزركيل ج  6ص 274
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 5ـ الدر النظيم يف مناقب الأئمة اللهاميم:
تأليف :الشيخ مجال الدين يوسف بن حاتم الشامي ،تلميذ املحقق احليل

الذي تويف سنة .667

وهو كتاب جليل يف بابه ينقل فيه عن (مدينة العلم) للشيخ الصدوق.

وكتاب (النبوة) له أيضا .وكانت نسخة من هذا الكتاب عند املجليس،
ينقل عنه يف البحار ويوجد منه ثالث نسخ لكن مجيعها متفقات يف النقص،
وتوجد نسختان منها يف كربالء ،أحداها كانت من حمتويات مكتبة الشيخ
عبد احلسني الطهراين ،وهي التي نقل منها املؤلف .وتوجد االخرى يف

مكتبة الشيخ حممد حسن بن الشيخ حمسن أبو احلب( .الذريعة اىل تصانيف

الشيعة).

 6ـ �شد الأزار يف حط الأوزار عن زوار املزار:
ويسمى أيضا بـ (املزارات) أو بـ (مزارات شرياز) من تأليف معني الدين

أبو القاسم جنيد الشريازي ،من وعاظ وشعراء شرياز قام عىل تأليف
الكتاب يف حدود سنة  791هـ .وقد ألفه ليكون دليال لزائري قبور االولياء
واالصفياء يف شرياز.

وقد قسم الكتاب اىل سبع أقسام أو (نوبات) بعدد أيام االسبوع لكي

يسهل مهمة الزائرين يف زيارة هؤالء االولياء.

وقد طبع هذا الكتاب مؤخرا بأعتناء املرحوم العالمة حممد القزويني

وقد اعتمد يف حتقيقه للكتاب عىل ثالث نسخ .أوهلا ـ وهي نسخة االم .من
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حمتويات مكتبة املتحف الربيطاين ،حتت رقم ( )667بخط نسخ .والثانية

من حمتويات مكتبة املجلس امليل يف طهران ،وهي نسخة قديمة .والنسخة
الثالثة منه ،هي التي بحوزة الدكتور تقي سهرايب يف طهران .وهي أصح من
النسختني االخريتني .واعتقد إن النسخة التي افاد منها املؤلف هي نسخة

مكتبة املجلس امليل(( )1أو نسخة أخرى تطابقها) .وقد اتضح يل ذلك بعد

أن قابلت ما اقتبسه املؤلف من كتاب شد االزار (أنظر ص  117من هذا
الكتاب) بام يقابله من النسخة املطبوعة.

 7ـ عمدة الطالب يف �أن�ساب �آل �أبي طالب:
تأليف السيد النسابه مجال الدين أمحد بن عيل بن احلسني بن عيل بن املهنا

احلسني بن عنبه االصغر .املتويف بكرمان سنة  828هـ.

قد اعتمد املؤلف (عبد احلسني) يف هذا الكتاب عىل نسختني خطيتني

من عمدة الطالب .احدامها بخط النسابه حسني بن حممد عيل اخلادم الذي

كان خازنا للمكتبة الغروية يف مشهد أمرياملؤمنني  سنة 1095هـ .وقد

وقف املؤلف عىل هذه النسخة يف مكتبة حرم الرضا بخراسان أما النسخة
االخرى ،فهي بخط حسني ابن مساعد بن حسن بن خمزوم ...احلسيني

احلائري .استنسخها عن نسخة االصل التي هي بخط املؤلف .وهي نسخة

ثمينة عليها حوايش قيمة من الكاتب .وقف املؤلف عىل هذه النسخة يف
مكتبة الشيخ عبد الرضا آل الشيخ رايض بالنجف.

– 11أنظر املقدمة القيمة التي أحلقها الدكتور عباس اقبال بالنسخة
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 8ـ حتفة الأزهار وزالل االنهار يف ن�سب �أبناء الأئمة الأطهار:
تأليف :السيد ضامن بن زين الدين عيل بن السيد حسن النقيب بن عيل

بن شدقم بن ضامن بن حممد احلسيني الشدقمي اخلمري املدين وقد كان
حيا يف سنة  1088هـ والكتاب يف ثالث جملدات يبحث يف أنساب السادة
احلسنيني واحلسينيني .منه املجلد االول والثالث يف مكتبة الشيخ عيل بن
الشيح حممد رضا بالنجف االرشف .وتوجد منه نسخة كاملة يف مكتبة أغا
ضياء النوري يف طهران .وتوجد منه نسخة كذلك يف مكتبة العالمة املرعيش

النجفي يف قم .ويوجد منها املجلد الثالث فقط يف مكتبة املتحف العراقي

نقل سنة  1346هـ عن نسخة النجف.

ملحق رقم ()4
اأو ًال :اال�شتدراكات
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ملحق رقم ()4
�أو ًال :اال�ستدراكات
يف هذا امللحق تكميل للروايات وامللحوظات والرشوح ،التي يف الكتاب

وفيه أيضا تثبيت ملا سقط من كالم املؤلف من النسخة املطبوعة.

�صفحة  ،50يف الهام�ش:
 1ـ أضف اىل املصادر التي أوردهتا عن حادثة الوهابيني :ا ُملراجع التالية:

(دوحة الوزراء) .تأليف :رسول حاوي أفندي الكركوكي.

(عنوان املجد يف أخبار بغداد والبرصة ونجد)البن برش احلنبيل و(النخبة

اجلليلة يف أحوال الوهابية) .تأليف :السيد حسون الرباقي النجفي (خمطوط

يف مكتبة املرحوم العالمة حممد احلسني كاشف الغطاء) .وراجع أيضا(دائرة

املعارف االسالمية) ،أنظر فيها ماديت :سعود ،كربالء.

 2ـ يذكر العالمة السيد جواد العاميل الغروي يف آخر كل جملد من جملدات

كتابه (مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة) يف الفقه اجلعفري .بعض
احلوادث املهمة التي وقعت عند اشتغاله بالتأليف .فيذكر يف آخر احدى

جملدات مفتاح الكرامة :انه يف سنة  1222هـ أعاد سعود الوهايب الغارة

عىل كربالء للمرة الثانية .ويذكر أيضا :انه يف مجادي اآلخر من سنة 1223

هـ :أغار سعود الوهايب بـ  20000مقاتل عىل النجف .فعلم النجفيون
باألمر فاحتاطوا له .فلم يتمكن سعود منها فتحول اىل كربالء ،وأغار عليها
فحارصهم حصار ًا شديدا ،فثبتوا له خلف السور .وقد قتل منهم وقتلوا
منه ،ورجع خائبا.
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وذك��ر يف آخر كتاب (الوكالة) :يف سنة  1225قد أح��اط الوهابيون

بالنجف ومشهد احلسني ،وقد قطعوا الطرق ،وهنبوا زوار احلسني  بعد
منرصفهم من زيارة نصف شعبان .وقد قتلوا منهم مجعا غفريا ،وأكثر القتىل

من العجم ،وربام قيل اهنم مائة ومخسون وقيل أقل...

وذكر السيد يف آخر كتاب (الصدقة واهلبة من مفتاح الكرامة) :انه يف

سنة  1226أنزل عسكر الوهابيني بال ًء شديدا يف أطراف العراق كاحللة
واملشهدين .وقد قتلوا كثريا من الزوار ،وحرقوا الزرع.

�ص  88هام�ش:
وقد زار كربالء من الصفويني السلطان حسني الثاين الصفوي وخلرب

وروده اىل كربالء واالقامة هبا ،ثم املناداة باسمه ملكا عىل ايران قصة طريفة،

تفرد بذكرها أبو احلسن بن ابراهيم القزويني يف كتابه(فوائد الصفوية)
املخطوط الذي وقف عليه املؤلف) عبد احلسني) يف خزانة كتب أغا ملك
التجار يف طهران فقد جاء فيه ،يف ذيل ذكر الشاه طهامسب الثاين :ان شخصا
يدعى حسن السبزواري كان مدة ساكن ًا يف خراسان ،ويف سنة  1190هـ شد
رحاله اىل العتبات املقدسة .وقد ادعى هذا يف أي مكان كان حيل فيه :انه ابن

الشاه طهامسب ومن املصادفات الغريبة انه ملا وصل كربالء كانت شقيقة

السلطان طهامسب الثاين قد توفيت عن قريب ،بدون وارث يرث تركتها
الطائلة .فادعى هذا انه الوارث احلقيقي .وبقوة علامء العتبات واحلكومة

العثامنية ،آلت مجيع تركة املرحومة اىل حسن سبزواري وكلام بعد ذلك طالب
الصفويون من أصفهان الوايل سليامن باشا بانصافهم مل يعرهم التفات ًا.
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سلطان حسني الثاين ابن الشاه طهامسب الثاين الذي ولد يف االيام االخرية

من سجن والده يف سبزوار .وكتاب فوائد الصفوية هذا ألف باسم ولده
حممد مريزا الصفوي أثناء مكوث األخري يف اهلند.

وعندما قتل والده كان عمره يناهز الستة أشهر ،األعداء ابوا أن يسلموا:

بأن للشاه طهامسب ولد غري عباس الثالث .منوجهر بيك الكرجي أخذ
هذا الطفل اىل آذرباجيان .ويف عهد نادر شاه محل اىل داغستان .وبعد مقتل
نادرشاه ،توجه اىل زيارة العتبات املقدسة ،ووصل اىل بغداد واتفق انه يف

ذلك الوقت ان مصطفى قيل خان بيكديل شاهلو كان قد ذهب يف سفارة

لنادر شاه اىل اسطانبول .وعند عودته من اسطنبول وصل اىل سمعه يف بغداد
خرب جميئ حسني مريزا الصفوي ،فخف اىل لقائه بكل تعظيم واجالل.
وليثبت حسني مريزا للخان صحة نسبه أراه ورقة عقد زواج والدته من

الشاه طهامسب املمهور بمهر مصطفى قيل خان ،مع خنجر مرصع باألحجار
الكريمة .فتحقق للخان الذي كان من كبار امراء ايران آنذاك ،صحة ذلك،
عرض اخلان عىل املريزا خدماته السرتجاع العرش .ولكن املريزا مل يعره أذن ًا

صاغية ،وتوجه اىل كربالء.

وكان من املجاورين يف كربالء آنذاك زوجة نادر شاه التي هي ابنة الشاه

حسني الصفوي ،وكذلك شقيقة الشاه طهامسب الثاين .وقد بلغهام خرب
ورود حسني مريزا اىل كربالء .طلبوه يف احلرم .ومن وراء الستار الذي

يفصل بينهام طلبوا منه ابراز يده هلام ،فشاهدتا بني كل أصبع وأصبع من يده
غشاء حلمي مثل الطيور املائية .وعندما شاهدتا ذلك وقعتا مغشي ًا عليهام.
ثم أخذوه اىل احلرم ،وألصقوا رأسه اىل صدورهم .وأخذوا بالبكاء والنوح
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عىل ذكرى أبيهم وأخيهم عيل مراد خان البختياري ،واسامعيل خان الفييل

فروا اىل بغداد بعد انكسار جيشهم أمام كريم خان الزند .فاجتمعوا يف بغداد
مع مصطفى قيل خان .وقرر هؤالء الثالثة املناداة بحسني مريزا ابن الشاه

طهامسب الثاين ملكا عىل عرش اي��ران .فطلبوه من كربالء ومجعوا حتت

لوائه مجاعة من اآللوار واألتراك من العراق ،وعزموا عىل تسخري ايران،
وقد رضبوا السكة باسمه يف املدن .وخطبوا له عىل املنرب .يف مدينة (قلمرو

عليشكر) التقوا مع جيش كريم خان الزند ودارت بينهم رحى معركة ضارية
انترص فيها كريم خان الزند.

السلطان شاه اسامعيل الصفوي الذي أجلسه عىل العرش الفاريس حممد

حسني القاجار .وقد رضب بأسمه السكة ،وخطب له عىل املنابر وملا انترص
كريم خان عىل حممد حسني قاجار أقر سلطنه الشاه اسامعيل وسمى نفسه

بـ (وكيل السلطنة) .سمع بخرب مناداة السلطان حسني ملكا والظهار احلجة
جاء بالشاه اسامعيل مع جيشه ليقابل الشاه سلطان حسني .وقد انتهت

املعركة هبزيمة جيش السلطان .هرب السلطان حسني الثاين مع عيل مردان
خان البختياري وتوارى عند البختيارية وقد اظهر البختيارية له كثريا من

االحرتام والتقدير .ولكن عيل مردان خاف من منافسه السلطان له عىل
رئاسة عشريته .فسمل عينيه .وكانت مدة حكم السلطان حسني الثاين سبعة

أشهر...

وكان نقشة خامته هذا البيت:
دارد زشاه مردان فرمان حكم راين       فرزند شاه طهامسب سلطان حسني ثاين
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وقد أمىض بقية حياته بالعبادة والرياضة .وكان عزيز النفس مل يقبل معونة

أحد .وكان يويص دائام بأن يلبس ولده حممد مريزا بعده خرقة الدراويش.
[ وحممد مريزا هذا هو نفسه الذي ألف هذا الكتاب بأسمه .ويف أواخر سنة

 1205هـ غادر من طريق شرياز اىل مسقط بعزم حج بيت اهلل احلرام ثم بعد
ذلك شد رحاله اىل ديار اهلند ] .انتهى

ازداد يف أواخر العهد الصفوي عدد الزائرين الفرس اىل العتبات املقدسة

السيام اىل كربالء ،اال ان العثامنيني كانوا يضعون العراقيل أمام جميئ هؤالء

بني حني وآخر.

اذ حيدثنا الفون هامر (يف كتابه تأريخ الدولة العثامنية ،املجلد الثالث ص

 683الباب الواحد والستون من الرتمجة الفارسية للكتاب) أن يف أيام سلطنة

مصطفى الثاين العثامين ( 1695ـ  1703م) خان خانان مريزا حممد مؤمن
خ��ان( )1قد بعث رسالة اىل الصدر االعظم يف اسطنبول مشفعة بالتحف
واهلدايا ،كانت اهلدايا كلها بعدد التسعة من كل صنف ،الن الترت واالتراك
حيبون هذا العدد .وكان مطلب اخلان يف هذه الرسالة من الصدر االعظم

هو ان بعض علامء ايران يرغبون يف جماورة العتبات يف النجف االرشف

وكربالء .ويلتمس منه أن يسمح بأعطاء أذن اىل جماورة هؤالء .وبام أن قباب
العتبات املقدسة قد أصاهبا اخلراب أراد االذن بالسامح الن ترمم هذه القباب

باموال االيرانيني .وكان جواب الصدر االعظم عىل ذلك بأن زوار النجف
– 11جاء يف كتاب تذكرة هفت اقليم (خمطوط ،وقف عليه املؤلف يف خزانة كتب احلاج حسني أغا
ملك التجار يف طهران) :حممد بريم خان امللقب بـ (خان خانان) وزير اهلند ،كان من أعاظم طوائف
الرتكامن القراقوينلو وله يف مدح أمرياملؤمنني هذه القصيدة [ .مطلعها ]:
شهيكه بكذرد أزنه سبهر أفرس                   أو أكر غالم عيل نيست خاك برسو أو
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وكربالء سوف يعاملون مثل حجاج بيت اهلل احلرام من رعاية ،ومحاية .أما

من جهة جماورهتم للعتبات ،وتعمري القباب من أمواهلم فذلك ما ال جيب

الكالم فيه .اذ ان الدولة قد تصاحلت مع الدول االجنبية ،وتوقفت احلروب،
وساد البالد االستقرار ،فلذا ستنرصف عناية الدولة اىل تعمري واصالح هذه
املراقد .ص  158س :12

شاعت يف العرص العبايس واملغويل ،عادة نقل جثث املوتى اىل املشاهد

املقدسة ،ومنها املشهد احلائري ،وتكملة للبحث الذي ورد يف الصفحة

املشار اليها سنورد بعض ما نقله املؤلف من أخبار عن نقل جثث بعض
االمراء والعلامء واالدباء اىل احلائر.

فقد جاء يف أخبار سنة  329هـ من كتاب أخبار الرايض باهلل واملتقي باهلل

املستل من كتاب االوراق للصويل :ومن أهل الرشف والفضل تويف ابن
الفدان العلوي يوم االحد لسبع خلون من شعبان ومحل فدفن باحلري ،وقبل

موته بأيام مات الربهباري ،فسبحان من رس املؤمنني بموته وفجعهم بموت
ابن الفدان وهو يف وقته من أكرم االرشاف وأسمحهم كفا( .)1وممن محل اىل
املشهد احلائري أيضا الرشيف أبو أمحد املوسوي ،والد الرشيفني ،وكان ذلك

سنة  400هـ(.)2

وقد جاء يف كتاب جمالس املؤمنني للقايض نور اهلل الشوشرتي « جمد امللك

أبو الفضل أسعد بن حممد بن موسى الربادشاين القمي ،وزير بركياروق بن

ملك شاه السلجوقي ،من مجلة توفيقاته انه بعد أن حاز عىل درجة الشهادة
– 11أخبار الرايض باهلل واملتقي باهلل من كتاب األوراق للصويل ص .212
– 22الكامل البن األثري ج  ،9واملنتظم ج  7ص .247
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دفن بجوار فايض االنوار االمام احلسني .)1(
وقد جاء يف حوادث سنة  501من املنتظم وكامل ابن االثري « صدقة

بن منصور بن دبيس بن مزيد أبو احلسن االسدي امللقب بسيف الدولة،

كان كريام ذا زمام ،عفيفا من الزناء والفواحش ...ومحل ودفن يف مشهد

احلسني  » )2(وجاء يف اجلامع املخترص البن الساعي « أبو الفتوح نرص
بن عيل بن منصور النحوي احليل املعروف بابن اخلازن كان حافظ ًا للقرآن
املجيد عارفا بالنحو واللغة العربية ،قدم بغداد واستوطنها مدة وقرأ عىل ابن

عبيده وغريه ،وسمع احلديث عن ايب الفرج ...تويف شابا باحللة يف الثالث

والعرشين من مجادى اآلخرة من سنة  600هـــ (ستامئة للهجرة)(*).وممن
محل اىل املشهد أيضا مجال الدين املخرمي .يف سنة  646هـ ،ودفن يف مشهد
احلسني .» )3( 

وقد رثاه أخوه فخر الدين بقصيدة ،منها هذين البيتني:
فان حال ما بيني وبيـــنك تربة            جماورة السبط االمام املكــــرم
اليك تراين قد حثثت مطيتــــي         وعن كثب يأيت البشري بمقدمي
وقد أوىص أن يدفن يف تل قريب من مشهد احلسني .)4(
– 11جمالس املؤمنني ص .229

– 22املنتظم ج  9ص  ،158وراجع أيضا الكامل ج  8ص .245

– 33اجلامع املخترص يف عنوان التواريخ وعيون السري البن الساعي ج  9ص ،128
(*) مستدركات اعيان الشيعة ج 2ص ( 338ا ُملراجع)
– 44احلوادث اجلامعة املنسوب البن الفوطي ص .356
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وقد جاء يف اجلامع املخترص البن الساعي « ،فلك الدين آقسنقر بن عبد

اهلل الرتكي الوزيري مملوك نصري الدين بن نارص بن مهدي العلوي تويف يف

يوم االحد خامس عرش مجادي االوىل من سنة أربع وستامئة وصىل عليه

باملدرسة النظامية وشيعة خلق كثري ،ومحل اىل مشهد احلسني ـ  ـ فدفن
هناك »(.)1

– 11اجلامع املخترص ج  9ص .248
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