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 سـيما اإلسـالمية منهـا    فـإن المجـالت والـدوريات القديمـة ال     ،وبعد

لتزخر بموضوعات ومعلومات مهمة، كأن تكون مخطوطات محقّقة، أو 
 في فن لها باع تراثية...إلخ، كُتبت بأقالمٍ رصينة ة، أو مقاالتعلمي نكات

  كتابة المقال.
ولعدم توافرهـا فـي أغلـب المكتبـات العامـة والخاصـة، بقيـت هـذه         

ال يطّلع عليها إال من له دراية ومعرفـة   المعلومات المهمة محصورة فيها،
بها، وهي خافية على كثير من الباحثين والمحقّقـين، إمـا لعـدم معـرفتهم     

  بذلك، وإما لعدم امتالكهم ألعدادها أو أجزائها.
وألهميتها وما تحمله من نكات علمية، وأبحاث دقيقـة، عـالوةً علـى    

اس بطبقاتهم المختلفة ارتأينـا  احتواء الكثير منها على فوائد عامة لكلّ الن
ــذه      ــال ه ــيبة؛ إليص ــة قش ــا بحلّ ــنيفها وطباعته ــا وتص ــم فرزه ــا، ث لملمته
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في ضمن سلسـلة مـن الكتيبـات، تحـت      مريديهاالمعلومات المغيبة إلى 
  اسم (اخترنا لكم)، يسهل اقتناؤها وقراءتها.

ــرد       ــل ج ــي بعم ــلة معن ــذه السلس ــداد ه ــن إع ــؤول ع ــادر المس والك
لهذه المجالت وفهرستها؛ ليعاد تنضيدها وإخراجهـا فنيـاً، ثـم     موضوعي

  طباعتها تحت عناوين خاصة.   
وقد درسنا هذا المشروع من جوانب عدة، فاستحكمت الفكرة لدينا، 
وهنا وقفنا وقفة تأمل بأيّ من المجالت نبتدئ ، بعد أن أصبح لدينا عدد 

، والرّضوان الهنديـة، ولغـة   ال بأس به منها كـ : العرفان، والمورد، وسومر
العرب، والمؤرخ العربي، وكلية اآلداب، والعقيـدة، والعـدل اإلسـالمي،    

  والدليل، واألقالم، والرسالة اإلسالمية، وبين النهرين، وغيرها.
وبعد البحث والتقصّي، وقع االختيار على مجلة (لغة العرب)؛ لغزارة  

العـرب والمستشـرقين، الـذي    مواضيعها، ولما لها من الصيت الواسع عند 
لم يأت إال من خالل ما كانت تجـود بـه هـذه المجلّـة علـى قُرائهـا مـن        

بــاقي  هــذا الــنهج مــعونحــن مســتمرون فــي  .األبحــاث القَيمــة المتنوعــة
  والدوريات.المجالت 

ولغة العرب هي  مجلّة شهرية أدبية علمية تاريخية، تصدر من بغداد، 
دات، في كـلّ مجلـد اثنـا عشـر عـدداً، حيـث       وهي عبارة عن تسعة مجل
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هـ الموافـق  ١٣٢٩صدر العدد األول من السنة األولى في شهر رجب سنة 
م، ثم السنة الثانية والثالثـة، ولـم يصـدر مـن السـنة      ١٩١١لشهر تموز سنة 

الرابعة إال عددان فقط، وكان تاريخ العدد الثاني مـن السـنة الرابعـة قبـل     
ــهر آب  ان ــي ش ــا ف ـــ ١٣٣٢م / ١٩١٤قطاعه ــة  ه ــرب العالمي ــبب الح ، بس

صدر منها العـدد األول   حيثم، ١٩٢٦األولى، حيث لم تصدر حتى سنة 
م ، ولم يكملوا العدد الثالـث لعـدة   ١٩٢٦من السنة الرابعة في شهر تموز 

أسباب ذكرتها المجلة في إصدارها األول، وكان آخـر عـدد صـدر مـن     
، وأمـا بالنسـبة إلـى العـددين     ١٩٣١هو العاشر مـن السـنة التاسـعة    المجلة 

  الحادي عشر والثاني عشر فكانا عبارة عن فهارس فقط.
ــة فإنهــا   ــواب المجل ــا أب ــي المجــاالت    وأم ــدأ بأبحــاث متنوعــة ف تب

التاريخيــة والعلميــة واألدبيــة، وفــي كــلّ عــدد بعــض المقــاطع الشــعرية  
ذاكرة، لمختلف الشعراء، وهنالك أبواب ثابتة مثـل: بـاب المكاتبـة والمـ    

وباب األسئلة واألجوبة، وباب الفوائد اللغوية، وباب المشارفة واالنتقاد، 
  وباب األخبار الشهرية.

أبحاث هذه المجلـة رائعـة؛ لتمتـع أصـحابها فـي ذلـك الزمـان         فجلّ 
����والنقــد البنّــاء والبحــث فــي أباألمانــة والدقــة  الكتــب المخطوطــة  ����

والشـيخ  : األستاذ إبراهيم حلمي،  والمطبوعة، نذكر منهم ال على التعيين
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،  واألستاذ سليمان الدخيل، واألستاذ رزوق عيسى  ،أبو عبد اهللا الزنجاني
، والشـيخ عبـد المـولى الطريحـي، والشـيخ      واألستاذ عبد الرزاق الحسني

 ، والشـيخ محمـد رضـا الشـبيبي،     والشـيخ كـاظم الـدجيلي    علي الشـرقي 
ــوي  ــد مهــدي العل د محمــدكتووالســي ر مصــطفى جــواد، واألســتاذ  ، وال

واألب يوسف لويس  ،، واألستاذ يعقوب نعوم سركيسميخائيل توماس
 ــن جــادت يراعــاتهم بمعلومــات مهمــة تشــدالكرملــي، وغيــر هــؤالء مم

  الباحث والمحقق والقارئ نحوها.
وكان صاحب امتيازها األب أنستاس ماري الكرملي، وهو أديب واسع 

م)، مـن أب  ١٨٦٦ هــ / ١٢٨٣آب سنة ( ٥اد في الثقافة واالطّالع، ولد ببغد
والتحـق  ، لبناني وأم بغدادية ، ودرس في مدينة السالم الدروس االبتدائيـة 

بعد ذلك بمدرسة اليسوعيين في بيروت، وديـر الكـرمليين فـي شـفرمون     
ببلجيكا، وعاد إلى وطنه وقـد أتقـن العربيـة والفرنسـية، ودرس الالتينيـة      

��آلداب العربية على واليونانية، وتخرج في ا �	
السـيد محمـود    العـراق  
  شكري اآللوسي، وما زال يعامله إلى آخر حياته معاملة التلميذ ألستاذه.

وأخذ منذ دخـل ديـر الكـرمليين فـي بغـداد يعنـى بالبحـث عـن أصـول          
       ـملالمفردات العربية وعالقتها باللغـات السـامية وغيرهـا، فاقتضـاه ذلـك أن ي

بالســـريانة، والعبرانيـــة، والحبشـــية، والمندائيـــة، والفارســـية، إلمامـــاً خفيفـــاً 
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والتركيــة، ثــم اإلنكليزيــة، واالســبانية، والبرتغاليــة، علــى منحــى علمــاء        
  .المشرقيات في الغرب، وتلقنهم اللغات التي تنبعث همتهم إلى تذوقها قليالً

وألّف في الدين والمواعظ كتباً ورسائل اشتهرت بـين أبنـاء طائفتـه،    
  تآليف مختلفة وكثيرة.و

جمع األب خزانة كتب عظيمة قُدرت في آخـر أيامـه بخمسـة عشـر     
ألف مجلد. وفي الحـرب العالميـة األولـى احتـلّ ديـره سـرية مـن جنـد         
الترك، فاشتد عليهم البرد في بعض الليالي، فلم يروا وقوداً أقـرب إلـيهم   

لتهـا أيـدي   من أخـذ بعـض المخطوطـات وجعلهـا طعامـاً للنـار، ثـم تناو       
النهب، ففَقَد مئات من مجلداتها، وعاد بعد الحرب فاسترجع المسـروق،  

والعمر الزاخر بالعمل والمثـابرة،   وبعد هذا العطاء ،ولم يعوض المحروق
  .)١(م١٩٤٧هـ / ١٣٦٦ كانت وفاته في سنة

ومــديرها المســؤول الشــيخ كــاظم الــدجيلي، وهــو باحــث ومــؤرخ   
ر، جمع بين العمـل الـوظيفي إلـى جانـب     وشاعر محلق، ودبلوماسي شهي

  عمله العلمي في مجال البحث والتنقيب. 
 آذار ١٠هـ / ١٣٠١سنة  جمادى األولى ١٣ولد في قرية الدجيل يوم 

 م، ودرس فــي بغــداد علــى بعــض الكتاتيــب، ثــم أكمــل تحصــيله ١٨٨٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧/ ٣، معجم المؤلفين ٢٥/ ٢) ينظر: األعالم ١(
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  م.١٩٢٣هـ/ ١٣٤٢الدراسي الرسمي ، وأنهى كلية الحقوق سنة 
بتتبع المواضيع التاريخية الشيقة، كمـا قـام بـرحالت    وقد أتعب نفسه 

مكثفــة إلــى منــاطق نائيــة، ومنــازل األعــراب، وكتــب بحوثــاً عــن أدب   
الرحالت وعادات أهلها، وهو مع كلّ ذلـك تـولّى مناصـب قضـائية فـي      
المحاكم العراقية، وأشرف على إصدار عدة مجالت حكومية وخاصـة،  

  العراقية، ولغة العرب. أهمها: المجلة العدلية، والوقائع 
م عين مدرساً في معهد الدراسـات الشـرقية   ١٩٢٣ هـ/١٣٤٢وفي عام 

التــابع لجامعــة لنــدن، كمــا تــولّى ســكرتارية الممثليــة السياســية العراقيــة 
  م).١٩٢٨ - ١٩٢٧بالوكالة في لندن سنة (

وبعد هذه المرحلة تقلّب نائباً للقنصـل العراقـي فـي القـاهرة، ومراقبـاً      
عثات العلميـة فـي لنـدن ، ونائبـاً للقنصـلية العراقيـة فـي المحمـرة، ثـم          للب

ــز،    قنصــالً إلــى بيــروت، وحيفــا، والقــدس، وبومبــاي، وكراجــي، وتبري
  م.١٩٤٨هـ/ ١٣٦٧وموسكو، حتى إحالته على التقاعد عام 

ومن مؤلفاته: تاريخ النجف، تاريخ الكوفة، تـاريخ كـربالء، سـامراء    
العراقية، األمثال العراقية، األسـر البغداديـة، الفـرق     قديماً وحديثاً، السفن

  الثالث(األصولية واألخبارية والشيخية)، وغيرها.
سنة آذار ٢٣هـ/ ١٣٩٠سنة  محرم ١٥يوم توفي في فيينّا عاصمة النمسا 
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  .)١(، ونُقل جثمانه إلى العراق، ودفن في النجف األشرفم١٩٧٠
عالقة وطيدة على الرغم  وكانت بين األب الكرملي وكاظم الدجيلي

من اختالف المشرب الديني لهما، والتي نراها واضحة من خالل الكلمة 
 ٣٠التي كتبها األستاذ كاظم الدجيلي بمناسبة تكريم األب باليوبيـل فـي   

��م وهي :>إننا في تكريمنا حضرة ١٩٢٨سنة  آب �	�� -األب أنسـتاس  
ن أبناء العراق، إذ نبعثهم نكرم في الحقيقة سواه م -الذي هو أهل لذلك 

بعملنا هذا على االجتهاد فـي إبـراز األشـياء النافعـة ...إن لـألب أنسـتاس       
فضالً على كثير من شبان بغداد، بل العراق وكتّابـه الحاضـرين، إذ درب   
الكثيرين منهم على معرفة اآلداب العربية، وحسن اإلنشاء بها، بل النبـوغ  

غاء الكتّاب مـن الوقـوع فـي أغـالط كـانوا      فيها، وأنجى بصنعه الجميل نب
يجهلونها قبله... إن إصدار مجلة لغة العرب مما رفع ذكـر العـراقيين فـي    
اآلداب العربيــة، وأحيــا ميــت اســمهم فيهــا. قــد القيــت غيــر واحــد مــن  
المستشرقين في أوربه، فكان أول شيء منهم إعجابهم بمجلة لغة العرب 

الجمـة، ورأيـتهم يقـدرون كـلّ التقـدير      والتحدث عن مزاياها وفوائدها 
ر بهــا عــن المســميات العلميــة والفنيــة  اختيــار األب للكلمــات التــي يعبــ

الحديثة... إن صلتي باألب أنسـتاس قـد تزيـد علـى الخمـس والعشـرين       
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٤/ ٢٠، تاريخ القزويني: ٥٦٩/ ٢ينظر معجم رجال الفكر واألدب في النجف: ) ١(
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 سنة، وهي متينة لم يصبها أي خلل طول المدة مع أنه راهـب كـاثوليكي  
وأنا شيعي أصـولي  ...    -لى المسيحية ومن مبادئ الكاثوليك الدعوة إ -

يشهد اهللا علي أنه ما دعاني يوماً إلى دينـه وال دعوتـه أنـا إلـى دينـي، أو      
 .)١(تناقشنا في هذا الباب كثيراً<

ØÛÃÖ]�Øu]†Ú: 
، ترشّح لدينا العديـد  شاملة للمجلة موضوعية ن أتممنا عمل فهرسةبعد أ

العربيـة، واألمـاكن المقدسـة    المـدن والحواضـر    :في ما يخصّ من المواضيع
فيها، زيادة علـى مجموعـة مـن الفوائـد اللغويـة المهمـة، مـع مجموعـة مـن          
ــة     ــن المواضــيع الممتع ــا م ــات لشخصــيات وأعــالم، وغيره ــراجم والوفي الت

التـي   المقدسـة  المدينـة  بكـربالء والشيقة، وقد ارتأينا أن نبتدئ هذه السلسلة 
ــة ا فت تشــر ــد بضــم  الجســد الطــاهر لريحان الخــاتم محم ــي ــام  nلنب اإلم

  :  ، وكانت مراحل العمل في هذا الجزء كاآلتيgالحسين
فرزنــا المــادة المتعلّقــة بهــذه المدينــة مــن رحــالت، ومقــاالت،         -١

ومقتطفــات، وأخبــار، علــى شــكل بطاقــات ذات عنــاوين مختلفــة،   
  بحسب موضوعاتها. ������

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠/ ٧مجلة لغة العرب: ) ١(



 ١٣  ..............................................................................................................تقديم

 

  

لنسـخة المنضّـدة   قابلنـا ا  ثـم  ،تنضيد المادة المختـارة المفـرزة  قمنا ب -٢
  .بالنسخة األصلية؛ للتأكد من عدم وجود أي خطأ تنضيدي

التزاماً باألمانة العلمية حاولنا جاهـدين نقـل الـنصّ األصـلي المتعلـق       -٣
بهذه المدينة كما هو، إال ما رأيناه خارجـاً عـن موضـوعنا فـي هـذه      

التزمنا الحلقة، فقد حذفناه وأشرنا إليه بالنقاط الثالث (...)، علماً أننا 
الكلمـات اإلنكليزيـة ووضـعناها فـي موضـعها األصـلي،        بنقل حتـى 

  وكلّ الهوامش الموجودة من أصل المادة، ولم نضع أي هامش منّا. 
رتبنا المواضيع على شكل فصول، الفصـل األول تضـمن الـرحالت،     -٤

والفصل الثاني تضمن المقاالت، والفصل الثالث تضمن المقتطفـات  
والفصـل الرابـع تضـمن      -فيهـا كـربالء عرضـا    وهي مادة ذُكـرت  -

، وكلّ فصلٍ مرتب بحسب تسلسله في المتعلقة بهذه المدينة األخبار
المجلةــ أي العدد األول فالثاني فالثالث وهكذاــ وأما عنـاوين هـذه   

  الفصول فقد انتخبناها وفقاً لطبيعة المواضيع المذكورة. 
  فهو منّا. والهامش كلّ ما بين معقوفين في المتن -٥
وضعنا بعـض الكلمـات التوضـيحية مـن الجهـة اليسـرى للورقـة فـي          -٦

أسفل كلّ عنوان للرحالت، والمقاالت، والمقتطفات، وجعلناهـا مـا   
  بين معقوفين. 

ــا بتــدقيق النصــوص لغويــاً، مــع الحفــاظ بالقــدر الممكــن علــى    -٧   قمن
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شكل النصّ إال ما وجدناه ضرورياً فضبطناه بين معقوفين وأشرنا لـه  
  . (ظ)، كما قمنا بضبط األبيات الشعرية الموجودة عروضياً وشكلياًبـ

أخرجنا النصّ النهائي فنياً على وفق مواصفات خاصة تعـارف عليهـا    -٨
  أهل هذا الفن.

 ... تضـمنت فهرسـاً لألعـالم، واألمـاكن     للكتـاب وضعنا فهارس فنية  -٩
 تسهيالً للباحث والقارئ الكريم.  وغيرها،

ما من به علينـا مـن    علىعد شكر المولى عزّ وجلّ ال يسعنا بوفي الختام ف
أن نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلـى   ��� نعمه وألطافه في عملنا هذا، 

األخ  خصوصـاً وساهم في إخراج هذه السلسـلة،   ولو بالدعاء، كلّ من آزرنا
اصـدار   ىعلـ المشـرف    - عبـد العيسـاوي   ياب الشيخ حسين مناحالعزيز جن
و أن يتقبـل منّـا   فلوالهم لما وفّقنا إلتمام هذا العمل الذي نرج - لسلةهذه الس

  .بخالص النيات
 
 

  
  م٢٠١٤/ ٧/ ٢٩الموافق  (١٤٣٥/ شوال/ ١
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[إن هذه السفرة قد نُشرت في ثالثـة أعـداد، الثالـث والرابـع     
  وقد أشرنا إلى نهاية كلّ مقطع منها] والسابع من السنة األولى،

في شهر نيسان من هذه السـنة إلـى نـواحي كـربالء والحلـة،       سافرتُ
أدونهـا   أن أحببـت  فوائد، من ال تخلو األمور على بعض طريقي في فوقفتُ

عراقنـا،   مـن  النـواحي  هـذه  يعـرف  يطّلع عليها من لـم  لكي في لغة العرب،
  :فأقول

لسفر إلى الحلة مـن األمـور الشـاقة؛ لمـا     قبل نحو عشرين سنة، كان ا
يتكلف المسـافر مـن تحميـل األثقـال، وركـوب البغـال، وإعـداد الـزاد،         

؛ لتخفره في الطريق من األعراب المبثوثة فـي بـوادي   )١(واتخاذ المبذرقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  البذرقة والبدرقة: الخفارة، أو الجماعة تتقدم القافلة فتحرسها من العدو. )١(
الخفير، وكل ذلك مأخوذ من الكلمـة الفارسـية (بـدراه) المنحوتـة مـن      والمبذرق: 

(بد) أي رديء (وراه) أي طريق فيكون معناها حافظ الطريق الـرديء، والحكومـة   
العثمانية قد جعلت البدرقة خاصة بالجاندرمة ؛ ولهـذا يصّـح أن نسـمي الجاندرمـة     

 حاجة إلى اسـتعمالها،  مبذرقة، والجاندرمة لفظة فرنساوية األصل حديثة الوضع ال
  حينما لنا [وعندنا ـ ظ] ما يقوم مقامها ويؤدي معناها. (لغة العرب)
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هذه األرجاء، أما اليوم فتوثير الطريق الواصل بغداد بالحلة وتمهيده أثـار  
علــى خيــر العمــوم، فأنشــأوا شــركات عجــالت فــي أهــل الــوطن الغيــرة 

متعددة، سهلت أعظم التسـهيل قطـع هـذه السـهول والحـزون، بـدون أن       
  .يحصل ما يكدر صفو رحلتهم، اللهم إال في النادر، والنادر ال يقاس عليه

ركبتُ إحدى هذه العجالت مع بعض األصـدقاء، وذلـك صـباحاً فـي     
نا (جسر الخر) نحو السـاعة الثانيـة   الساعة الحادية عشرة وربع عربية، ووصل

رة إال ربع الساعة، فعبرناه علـى ظهـر العجـالت بسـهولة عظيمـة، ولـم       ـعش
نفعل كما يفعله ركّاب العجالت التي تجري على جسر دجلة فـي بغـداد،   
فإن من يريد العبور على جسر بغداد المؤلّف مـن القـوارب علـى الصـورة     

والمبني كلّه مـن الخشـب، عليـه قبـل      المعروفة في عهد العباسيين القديمة
كلّ شيء أن ينزل عن مركبته ويفرغها من كلّ ما فيها، ثم يدعو الحـوذي  

جـراً بكـلّ رفـقٍ بـدالً مـن       )١(أو السائق جماعة من أصحابه؛ ليجروا العجلة
[علـى ـ ظ] الجسـر دفعوهـا بكـلّ تحـرز عليـه؛         الدواب، فإذا أنزلوهـا إلـى  

تصطدم به من العواثير المتوفرة على ظهر الجسـر،  خوفاً من أن تنكسر مما 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) العجلَة لفظة عربية فصيحة ،بمعنى العربة ،والعربة لفظة تركية نقلهـا ابـن بطوطـة    ١(
ونبــه علــى عجمتهــا، فــال يجــوز للعربــي الفصــيح أن يســتعملها ويقــال: بمعناهــا  

سمون العربية (عربانـة)، والـبعض [وبعضـهم ـ ظ] يقـول:      المركبة. وأهل بغداد ي
 (عربية)، ونحن في غنى عن هذه األلفاظ الزائدة الوحشية. (لغة العرب)
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سر اجتمـع النـاس جماعـات؛ ليـدفعوها إلـى      ـوإذا قرب إخراجها مـن الجـ  
 .حيث يكون الخروج بسالمة، وقد ال يكون األمر كما توهموه

سـنة،   ١٤وأما جسر الخر، فهو جسر من حديد، مده الفرنسـيون قبـل   
يومنا هذا مع ما وقع من طغيان  [تصبه ـ ظ] مصيبة إلى فنجحوا ولم يصبه

دجلة، واشتداد جريان ماء الخر، وازدحام العجالت عليه، وكثرة األثقال 
التي تُجر فوقه، هذا فضالً عن الواردات التي تأتيه، وقد سد مشتراه مراراً 
عديدة، فقلنا في نفسنا: ليت الحكومة تسعى إلى مد جسـرٍ مـن حديـد علـى     

ية إلى حيز الوجود، تلـك األمنيـة التـي فـي صـدور      دجلة، وتحقق هذه األمن
  الكبار والصغار منذ سنوات كثار.

ــا   ــة) فنزلناهـ ــى (المحموديـ ــلنا إلـ ــباحاً وصـ ــة صـ ــاعة الثانيـ ــو السـ   ونحـ
ظ] لنسـتريح فيهـا، وهـي قريـة فيهـا منتـديات؛ لشـرب القهـوة،          −[فنزلنا بها 

ه مـن طعـام   وسوق، وخان، وعدة دور، ويجد فيها المسافر كلّ ما يحتاج إليـ 
ومأوى، والظاهر أن هذه القرية حديثـة البنـاء فـي هـذه البقعـة مـن األرض؛       
  .ألني لم أر لها ذكراً في كتب التاريخ والبلدان التي تبحث عن هذه األرجاء

قمنا من المحمودية نحو الساعة الثالثة إال ثلثاً، فمررنا بعد قليـل علـى   
صح (خان ازاذ)، وهو خـان  (خان زاد)، كذا يلفظ العوام هذا االسم واأل

قديم يرتقي بناؤه إلى عدة قرون، فلما تهـدم فـي أوائـل القـرن الحـادي      
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للّصـوص   ����� عشر للهجرة (أوائل القرن السـابع عشـر للمـيالد)، أصـبح     
م)، وأقـام فيـه   ١٦٧٨( ���١٠٨٩وقطاع الطرق، فأعاد بناءه عمر پاشـا سـنة   

أهل العيث والفسـاد، بيـد    حامية تحمي الحجاج والزوار والمسافرين من
أنه لم يمضِ نصف قرن على تجديده إال وعاد اللّصوص العماريط إلـى  

  هدمه وسكنه.
ونحو الساعة الرابعة ونصف وصلنا إلـى (االسـكندرية)، وهـي اليـوم     

، وخان، وبساتين، ومقبـرة، وعـدة   )١(قرية خاملة الذكر، فيها عدة قهوات
الً، ووقفـت العجـالت فـي مقبـرة     دور، لكننا لم نقف فيها، بـل سـرنا قلـي   

ــا     ــي الســاعة الخامســة إال ربعــاً. وأم الشــيخ هــراوي (الشــيخ الهــروي) ف
االسكندرية فكانت فـي سـابق العهـد مدينـة كبيـرة بناهـا االسـكندر ذو        
القرنين، وهي التي يسميها المؤرخون اسكندرية بابـل، وقـد بنـى الملـك     

لة. بإزاء الجامدة قرب المذكور اسكندرية ثانية في العراق على شط دج
  واسط، بينهما خمسة عشر فرسخاً. وهي التي تسمى اسكندرية العراق.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهور على ألسنة العوام في جمع قهوة قهاوٍ، والبعض [وبعضـهم ـ ظ] يقـول:     )١(

قهاوي، كأنها مشددة الياء، وليس ذلـك مـن الجـائز بموجـب أصـول الصـرفيين       
والنحاة؛ ألن فعلة ال تجمع على فعائل، إال في ألفاظ معدودة، هذا فضالً عـن أن  
في لفظة القهوة بمعنى مجلس شرب القهوة، أو مشرب القهوة تجـوزاً مـن بـاب    
حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه. وهناك تجوز آخر، وهو أن القهوة لشراب 

  رب).البن من باب المشابهة ال من باب الحقيقة. (لغة الع
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ثم أتممنا المسير إلى نحو الساعة السـابعة، فهبطنـا (المسـيب) (بضـم     
الميم وتشديد الياء المفتوحة)، فنزلنا من العجالت وعبرنا الجسر، وهـذه  

ن كثيرة، وجامع فيه منارة، ثم القرية مبنية على ضفتي الفرات، فيها مساك
محجر صحي، ودار بـرق (تلغرافخانـة)، إلـى غيـر ذلـك، وسـميت هـذه        
البليدة باسم المسيب بن نجبة الفزاري، وكان من أصحاب علي بـن أبـي   

)، وكان قد قُتل يوم ٥٥١و ٤٩٧: ٢طالب وخيارهم (راجع تاريخ الطبري 
كـانون الثـاني    ٦(=  ���٦٥الجمعة لخمس بقين من جمادى األولى سـنة  

م) في وقعة عين الورد. ولكن ال نظـن أنـه دفـن فـي هـذا المـوطن،       ٦٨٥
  وإنما بني له فيه مزار فسمي باسم المزار.

وفي المسيب حركة عظيمة؛ لما يختلف إليها من الناس، إذ يرى فيها 
كلّ سنة أكثر من مائتي ألف زائر، يأتونها مـن جميـع الـبالد عـن طريـق      

داد؛ ليذهبوا إلى كربالء. أما عدد سـكانها المقيمـين فيهـا فيقـدر بسـتة      بغ
آالف نسمة، وكان في نية مدحت پاشا أن يجعل ممر السكة الحديديـة  

  في المسيب على جسر يركب الفرات.
برحنا المسيب في الساعة السـابعة وعشـر دقـائق، ونحـو السـاعة الحاديـة       

بد اهللا بن جعفر الطيـار)، وهـو الـذي قـال     عشرة وصلنا إلى (اإلمام عون بن ع
عبد المطلـب القرشـي    طالب بن عون بن جعفر بن أبي عنه في أُسد الغابة. هو
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،والده جعفر ذو الجناحين. ولم يقل: عون بـن عبـد اهللا، وإنمـا عبـد      الهاشمي
اهللا هو أخوه على أن الذي نقلنـاه هـو مـا سـمعناه. وهنـاك ضـريح يقـال إنـه         

قبة معقودة من الحجر القاشاني، فوقفنا هنيئة؛ لنريح دوابنا، ثـم  ضريحه تظلّله 
أسـرعنا فـي الســير إلـى نحـو الســاعة الواحـدة، وكنّـا نمــر ببسـاتين كــربالء،        

  .فاجتازت عجالتنا تلك الخمائل إلى أن انتهينا إلى المدينة
  

  ]١٠٥ص ـ أيلول)، العدد الثالث/١٩١١[السنة األولى(
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وقد سرنا منظر (كربالء) أعظم السرور، السيما (كربالء الجديدة) أو 
شهرنو، فإن طرقها منارة كلّها، تنيرهـا القناديـل والمصـابيح ذات الزيـت     
الحجري. والقادم من بغداد إذا كان لـم يتعـود مشـاهدة الطـرق الواسـعة      

ن مدينتـه الـزوراء، يـدهش    والجادات العريضة، أو إذا كان لم يخـرج مـ  
أعظم الدهش عند رؤيته ألول مرة هذه الشـوارع الفسـيحة التـي تجـري     
فيها الرياح واألهوية جرياً مطلقاً، ال حائل يحول دونهـا كالتعـاريج التـي    

  تُرى في أزقة بغداد وأغلب مدن بالدنا العثمانية.
و السـيد  وعند دخولنا المدينة نزلنا ضيفاً على أحد تجار المدينة، وهـ 

صالح السيد مهدي، الذي كان قد أعد لنا منزالً نقيم فيه، فأقمنا فيه نهاراً 
وليلتين. وفي الليلـة األولـى خرجنـا لمشـارفة مـا فـي المدينـة مـع السـيد          
أحمد، وأخذنا نطـوف ونجـول فـي الطـرق، فمررنـا علـى عـدة قهـوات         

د حسـناء،  حسنة الترتيب والتنسـيق، ورأينـا فيهـا جوامـع فيحـاء، ومسـاج      
وتكايا بديعة البنـاء، وفنـادق تـأوي عـدداً عديـداً مـن الغربـاء، وقصـوراً         
شــاهقة، ودوراً قــوراء، وأنهــاراً جاريــة، ورياضــاً غنّــاء، وأشــجاراً غبيــاء، 
والخالصة وجدنا كربالء مـن أمهـات مـدن ديـار العـراق، إذ إن ثروتهـا       

ئجة شهيرة، حتى واسعة، وتجارتها نافعة، وزراعتها متقدمة، وصناعتها را
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اع بغـداد بكثيـر، السـيما فـي الوشـي      اع يفوقون مهـرة صـنّ  إن بعض الصُنّ
 ،والتطريز، والـنقش، والحفـر علـى المعـادن، والتصـوير، وحسـن الخـط       

وتلبيس الخشب خشباً أثمن وأنفس، على أشـكال   ،والترصيع ،والصياغة
  وهندسية. ،ورسوم بديعة عربية، وهندية، وفارسية

الغد، وكان يوم السبت رأينا مـا لـم نـره فـي الليـل، فسـبقنا       ولما كان 
وصفه، وكنّا نقف عند التجار، زمالؤنا وحرفاؤنا ومعاملينا الذين نتعـاطى  

  معهم بالبيع والشراء.
وفي خـارج المدينـة نهـر اسـمه (الحسـينيِّة) بالتصـغير، ومـاؤه عـذب         

حــرج فــرات، ومنــه يشــرب الســكان، إال أن مــاءه ينضــب فــي القــيظ فتُ 
الصدور، وتضيق النفوس، ويغلو ثمن المـاء، فيضـطر أغلـبهم إلـى حفـر      
اآلبار وشرب مياهها، وهي دون ماء الحسينية عذوبـة، فتتولـد األمـراض،    
ــل أن     ــدة. واألم ــات، واألدواء الواف ــاً كالحمي ــواً ذريع ــنهم فش ــو بي وتفش

  الحكومة تسعى في [إلى ـ ظ] حفر النهر وحفظ مياهه طول السنة.
ــي  ــة   وف كــربالء مستشــفى عســكري، ودار حكومــة (ســراي)، وثكن

للجنـــد، وصـــيدلية، وحمامـــات كثيـــرة، ودار بـــرق، وبريـــد، وبلديـــة،  
وقيسريات عديدة. وفيها قنصلية إنكليزية والوكيل مسلم، وأغلـب رعيـة   
اإلنكليز من الهنود، وفيها أيضاً قنصل روسي وهو مسلم أيضـاً مـن كـوه    

  الجديدة ترتقي إلى مدحت پاشا الشهير. قاف (قوقاسى)، وهيئة كربالء
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ألفـاً مـن العثمـانيين،     ٢٥نسمة، منها  ١٠٥‚٠٠٠ويبلغ عدد سكانها هو 
ألفـاً مـن    ٢٠ألفاً من اإليرانيين وبعض األجانب المختلفي العناصر و ٦٠و

 الزوار والغرباء الوافدين إليها من الديار البعيدة. وليس فيها نصارى، لكن
  هود.فيها عدداً من الي

أما هواء كربالء، فمعتدل في الشـتاء ورديء فـي الصـيف؛ لرطوبتـه،     
  وأما في سائر أيام السنة فيشبه هواء سائر مدن العراق بدون فرق يعتد به.

والذي يجلب المسلمين إلى كربالء هو زيارة قبر الحسـين ابـن بنـت    
رسول المسلمين، وقبور جماعة من شهداء آل البيت، والحسـين مـدفون   

ي جامع فاخر حسن البناء، فيه ثـالث مـآذن، وقبـة، كلّهـا مبنيـة بـاآلجر       ف
القاشاني، ومغشـاة بصـفيحة مـن الـذهب اإلبريـز. وهنـاك أيضـاً سـاعتان         

  كبيرتان دقّاقتان، وكلّ ساعة مبنية على برج شاهق.
وفي كربالء جامع آخر ال يقلّ عن السابق حسناً في البناء، وهو جامع 

مئذنتان وقبة وساعتان كبيرتان على الصـورة المتقـدم   العباس، وفيه أيضاً 
  ذكرها ووصفها.

وفي هذه المدينة قسم قديم البنـاء والطّـرز، ضـيق األزقـة والشـوارع      
واألسواق، إال أن ما يباع في تلك األسواق بديع الصنع، وأغلب بضـائعها  

 [مشاهدةـ ظ] الناظر كثيـراً مـن   تشاكل بضائع بالد فارس، السيما يشاهد
الطوس من كبيرة وصغيرة من النحاس األصفر (الصّفر)، وهناك سـلعة ال  
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تراها تُباع في غير كربالء، وهي التُّـرب (جمـع تربـة وزان غرفـة): وهـي      
عبارة عن قطعة من الفخار أُخذ ترابها من أرض كـربالء، وجبلـت علـى    
صورة مستديرة أو مربعة أو مستطيلة أو نحو ذلك، يتخذها الشـيعة وقـت   

  لصالة، فيجعلونها في موضع سجودهم، ويصلون ساجدين عليها .ا
ومما يكثر فـي أسـواقها أنـواع األحذيـة المختلفـة الشـكل الفارسـية         

الطّرز، وترى فـي الحوانيـت الزعفـران الفـاخر الخـالص مـن كـلّ شـائبة         
  وغش، مما ال تجد مثله في بغداد.

، إال أن كثيـرين  ولغة أغلب أهل كربالء الفارسية؛ لكثرة العجم فيهـا 
  منهم تعلّموا العربية ويحسنون التكلم بها.

ويقسم لواء كربالء إلى ثالثـة أقضـية، وهـي: مركـز قضـاء كـربالء،       
والهندية، والنجف، وإلى سبع نواح، وهي ثالث منها في مركز القضـاء،  
وأسماؤها: المسيب والرحالية وشفاثا، وواحدة في الهندية وهي الكفـل،  

  نجف وهي: الكوفة، والرحبة، والناجية.وثالث في ال
ــا   ٤ولمــا كــان نهــار األحــد   ــا، ثــم ركبن نيســان نهضــنا صــباحاً وأفطرن

العجالت، وبرحنا كربالء في نحو الساعة العاشرة، فرجعنا إلى اإلمام عـون  
بن عبد اهللا نحو الساعة الثانية عشرة إال ربعاً، ثم إلى المسيب، ووقفنـا فيهـا   

لثة إال ثلثاً، ثم سرنا من المسيب فـي السـاعة الرابعـة إال ثلثـاً     إلى الساعة الثا
ــى        ــا إل ــفاً رجعن ــة إال نص ــاعة الخامس ــي الس ــا ف ــا كنّ ــة، ولم ــالبين الحل ط
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االسكندرية، فاسترحنا فيها، ثم ارتحلنا إلى (خان الحصـوة)، فوصـلنا إليـه    
سـع  في الساعة السابعة وعشر دقائق، وأقمنـا فيـه لالسـتراحة، وهـو خـان وا     

للشـتاء، ودكـة كبيـرة للصـيف،      )١(تقف فيه القوافل، وفيـه حجـر وأكنـاج   
  .يضطجع عليها المسافرون، وبجانب الخان قهوة، وهذا كلّ ما يرى هناك

ونصف، ومن بعد أن تغدينا ظَعنّا من ذلك الموطن نحو الساعة الثامنة 
(خـان   لـى فَجرت بنا العجالت جرياً حثيثاً، حتى بلغنا في السـاعة العاشـرة إ  

  .ألننا وجدناه (أفرغ من فؤاد أم موسى) ولم نقف فيه؛ الناصرية)،
وما زلنا ننهب األرض على ظهر عجلتنا، حتى أتينا (خان المحاويـل)  
عند غروب الشمس، فوقفنا فيه. وهذه المرحلة تشتمل على خان واسـع،  

لمـا  وبعض دور ال علو فيها وال ارتفاع محوطة بسياج، فبتنا ليلتنا هناك، و
أسفر الصبح عن جبينه الصبيح، استيقظنا وسـرنا منـه نحـو السـاعة الثانيـة      

  عشرة ونصف متجهين نحو (كُويرِش) بالتصغير.
  

  ]١٥٦ـ تشرين األول)، العدد الرابع/ص١٩١١[السنة األولى(

 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األكناج، جمع كنج. وهو عند أهل بغداد قصر كلمة كندوج القديمة الفارسـية،   )١(

  وعربيتها الفصحى السهوة (لغة العرب).
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ــويرِش  ــة   kuerisوكُ ــدن القديم ــن الم ــذه م ــد)١(ه ــا   . وق ــد فيه وج
األلمانيون من اآلثار العادية شيئاً كثيراً. وكان فيها أحد العلماء األلمانيين 
العارفي اآلشورية وهو الـدكتور مايسـنر، فكـان يقـرأ العاديـات، ويحـلّ       
طالسمها، ويفكّك قيودها، ويقيد مندرجاتها في صحفه قبل أن يبعث بها 

  علية.إلى دار التحف الشاهانية في االستانة ال
ــاء  ــد ج ــر وق ــويرِش ذك ــويرِس أو كُ ــرس أو كُ ــي كي ــامع  ف كتاب(المج

وهذا تعريبـه:   ٣٢١النسطورية)، الذي تولى طبعه ج . ب . شابو، في الصفحة 
وحالما وقع الصلح في  >انتعش يومئذ ضعف البطريق مارا آبا محب المسيح،

األكاسـرة   المدائن (سلوقية وطيسفون) زايل مدينة كيرس دار الملك (ومقـر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب المستشرقون وبعض لغويي العـراق مـذاهب شـتى فـي أصـل هـذه اللفظـة         )١(
وحقيقته، ونحن نظن أن أصل هذه الكلمة هو (كَيرس) وزان زَبرج مصغرة كما 

أعراب بادية العراق في أغلب ألفاظهم، وإنما لم يصغروها على (كييرس) يفعل 
بياءين تبعاً للقاعدة المطردة؛ ألنهم ال يجـرون عليهـا أبـداً ويخالفونهـا دائمـاً، إذ      
يجعلون الياء واواً عند التصغير مهما كانـت، إن أصـلية وإن مقلوبـة عـن حـرف      

يضَة وشُووييوِين وبوخ، جريـاً  آخر. فهم يقولون: حيضَة وشُيييييوِين وبخ في: ح
  على لغة قديمة أو لغة تُنسب إلى الكوفيين. (لغة العرب).



 ٢٩  .................................................................................  الفصل األول/ الرحالت

 

  

  <.من ديار العرب )١(في أيام الصيف)، الواقعة في كورة فيروز سابور
وكان نزولنا في دار األسـتاذ الـدكتور األلمـاني (روبـر كولـدواي).      

عـدة أمكنـة قديمـة،     )٢(رئيس مهندسي التنقيب في بابل. وفي كُويرش
وبيوت خربة، وقصور عادية، تنبئ كلّها بقدم تلك الحاضرة، وتختلف 
طــرز بنائهــا بــاختالف األمــم واألجيــال التــي احتلتهــا: أبنيــة كلدانيــة،   
وآشورية، وساسانية، وعربية. ومن جملة مـا شـاهدناه فيهـا أسـد كبيـر      
منحوت من الصخر، إال أن وجهه قـد تشـهوه؛ لكثـرة مـا مـر عليـه مـن        
طوارئ الجو وأحداث الزمان. ومما يدهش الناظر هناك دور المدينـة،  

ــا ا ــماء،     وبيوته ــي الس ــعداً ف ــة صُ ــامخة الذاهب ــدرانها الش ــة، وج لمنقلب
لقـي فيـه   �� وسراديبها الغائرة، هناك يرى جـب يـزعم أنـه الجـب الـذي      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .(لغة العرب) األنبار. العرب يسميها التي المدينة وهي سابور) (نصر معناها:  فارسية كلمة )١(
إن القول بأن كُويرش تصغير كـورش (وكـورش هـي الروايـة المشـهورة، اسـم        )٢(

ماذي فاتح بالد فارس) أو كيرش (وهي رواية مؤرخي العرب كما وردت  ملك
في تاريخ الطبري) هو ممـا يسـتنزل األديـب فـي الـوهم. والسـيما إذا قـدرنا أن        
المضــاف محــذوف، كمــا يقــع حذفــه فــي مثــل هــذه الظــروف عنــد االســتغناء  

اسـم حاضـرة   بالمضاف إليه عن المضاف. بيد أننا لم نعثر في ما وقـع إلينـا علـى    
تُعرف باسم (مدينة كورش أو دار كيرش، أو كورش) أو نحـو هـذه الحـروف.    
وهذا الذي يحول دون قبول هذا الرأي بخالف المذهب، والتأويـل األول، فـإن   

  التاريخ يسنده، والعقل يعضده، وشواهد النقل تؤيده، فاحفظه. (لغة العرب).
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دانيال النبي، وفيه درك تنزل بك إلى قعره، هنـاك يـرى علـى الحيطـان     
ــس      ــد طم ــان ق ــة، إال أن الزم ــات مختلف ــرة، وصــور حيوان رســوم كثي

عها روائعهـا؛ لتقـادم عهـدها. ويحسـن بـي هنـا أن       محاسنها، وشوه بدائ
يتكلم عوضاً عني؛ ألنـه زار هـذه األنقـاض     أترك األب لويس الكرملي
[كذا الموجود فـي المجلـة وتـرك التفصـيل      قبلي وأحسن وصفها، فقال:

  الدقيق لألب لويس الكرملي].
  

  (عما نوئيل فتح اهللا عما نوئيل)
  ]٢٦٠، العدد السابع/ صـ كانون الثاني)١٩١٢[السنة األولى(
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chateau fort du limes mesopotamien  

[إن هذه المقالة من المقاالت البحثية المهمة، لمـا فيهـا مـن    
التفصيل والضبط بخصوص قصر األخيضر، كـلّ ذلـك مـع    

  شرقية أم غربية] اإلتيان بالمصادر المنقول عنها سواء كانت

M�I †–é}ù]�†’Î�çâ�^Ú�V� �

على بعد نيف وخمسين كيلو متـراً مـن غربـي كـربالء، أو علـى بعـد       
كيلو متر من غربي الفرات، قصر فخم ضخم، قائم أحسن قيام على  ١٠٠

مصغّر األخضر، وهـو   )األخيضر(أسسه المتينة المكينة، يسميه العراقيون: 
  متر. ٢٠٠ذو طبقتين، يبلغ طوله 

، ثـم  )١(ول افرنجي زار هذا القصر زيـارة تُـذكر هـو الرحالـة نيبهـر     وأ
زاره بعض سياح اإلنكليز، إال أنهم لم يكتبوا عنه شيئاً يستحق التنويه بـه.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غـورث مـن أعمـال الونبـرغ سـنة      كارستنس نيبهر رحالة دنماركي، ولد في لودن )١(

، وقد نبه ذكره برحلتـه إلـى ديـار العـرب، وكـان معـه       ١٨١٥، وتوفي سنة ١٧٣٣
فورسكال، وكرامر، وبوزنفيد، وفان هافن. ودامت تلك الشقة ست سنين. وعنـد  
قفوله إلى بالده عين مدير ملدرف، وكان من المشتركين األجانب في دار العلم 

تأليفين مهمين، وهما:(وصف بالد العرب)، وقد طُبع في  في فرنسا. وقد أبقى لنا
وقـد   ٧٨ـ   ١٧٧٤، و(رحلة إلى بالد العرب)، وقـد طُبـع سـنة    ١٧٧٢كوبنهاغ سنة 

. وقد كتب ترجمة نيبهر ابنه جـورج  ١٧٧٦و ١٧٧٣نُقل إلى الفرنسوية وطُبع سنة 
  وهو من مشاهير المؤرخين.
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تعهده الشـاب الـذكي، والمستشـرق اللـوذعي، صـديقنا       ١٩٠٨وفي سنة 
لويس ماسنيون، فكتب عنه في عدة مواطن من المجـالت، مـن جملتهـا    

، وفـي  )١(رة مشارفة مجالس نـدوة العلمـاء للـرقم وعلـوم األدب)    في (نش
المــذكرات التــي ينشــرها أعضــاء دار العلــوم الفرنســوية لآلثــار الشــرقية  
المقامة في مصر القـاهرة، تحـت إدارة المسـيوأ. شاسـينا، ثـم زارتـه بعـد        

) ووصفته  g  l bellبضعة أشهر من تلك السنة اآلنسة االنكليزية(ج.ل . بِلْ
 amurath toفاً مـدقَّقاً فـي كتابهـا (مـراد إلـى مـراد)، وباالنكليزيـة       وصـ 

amurath       زاره األديب الفرنسـوي (فيولـه) فـي شـهر آب مـن سـنة ثم ،
  ، وكتب عنه مقاالً نفيساً قدمه إلى األديب ديوالفوا.١٩١٠

N�I äéÞ^eæ�†’ÏÖ]�ð^ße�†’ÂV� �

األول،  اختلف العلماء كلّ االختالف في اسم هذا القصر، وفي بانيـه 
 mrوفـي القـرن الـذي بنـي فيـه، فالمهنـدس األثـري األديـب ديوالفـوا         

dieulafoy   يذهب إلى أن هذا القصر يرتقي إلى الربع األخير من القرن
السادس للميالد، أي قبيـل العصـر اإلسـالمي؛ والـذي يحـدوه إلـى هـذا        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Louis massignon_le chateau d al _okhaider _extrait des comptes 

rendus des seances de l academie des lnscriptions belles _lettres 

1909 p 202 et seq. 
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بلغـا   الرأي هو قوله: إن الريازة (فن البناء)، وفـن تزويـق األبنيـة كانـا قـد     
أوج الكمال منذ عصر سامراء، ومن ثم يتضح أن كلّ بناء عظيم ال تـرى  
فيه الريازة إال في نبتها أو في نشوئها، فهو علـى األرجـح سـابق لإلسـالم     

  كقصر األخيضر في العراق.
أما اآلنسة (بِلْ) فإنها ال ترى هذا الرأي، بل تذهب إلى أن هذا القصر 

��  م.في الصدر األول لإلسال ���
ووافقها على هذا الفكـر األديـب فيولـه المـذكور، وهـو اليـوم رأس       
مهندسي الوالية، قال: >لقد تحقّقتُ كلّ التحقق أن هذا القصـر إسـالمي   
كلّ اإلسالم، وهذا ما يظهر من األساليب والذرائع المتخذة لتشييده، وقد 

سـطة  زاد يقيني هذا كلّ الزيـادة لمـا نبشـتُ فـي األرض نبشـاً زهيـداً بوا      
المعول، وللحال وقعتُ على محراب فـي وسـط الحـائط الجنـوبي، وهـو      
حائط بهو عظيم، سمته اآلنسة (بِـلْ) (وقـد صـدقت تسـميتها) بالمسـجد.      
ولو فرضنا أننـا لـم نعثـر علـى هـذا المحـراب، فـإن اسـتقراءات األديـب          
ديوالفوا ال تُفضي إلى نتيجة تؤيد أن قصر األخيضـر هـو غيـر إسـالمي،     

ه تفرغ كلّ التفرغ إلنعام النظر فـي البحـث الـذي أنشـأته فـي هـذا       ولو أن
الصدد؛ ألن الريازة وفن تزويق البناء عند المسلمين لم يبلغا طور الكمال 

  اء؛ بـل كانـا فـي حـال التكـون بـامتزاج أمشـاج أطـرزة األبنيــة         فـي سـامر
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المختلفة التي تآصرت فيما بينها وتآخت، وهذا األمر من أثبـت األمـور؛   
لم يكن له بعد وجود عنـدهم. ولـو فرضـنا أن     lentrelacs ن التشابكأل

ز البناء اإلسالمي بلغ قراره في سامر بين لـي  طُراء، فهذا ال يدلّ على ما ي
أن األخيضر يسند إلى العصر السابق لإلسالم؛ ألن تزاويقه البنائية هي في 

قـد يحتمـل أن   غاية النشوء، وهي فيه بعد كالجنين فـي رحـم أُمـه، نعـم     
غاشية الجص التي كانت تُغشّي دواخل الحيطان تزيينـاً لهـا قـد سـقطت     
عنها على تراخي أستار األيام علـى هـذا القصـر السـيئ البنـاء، لكـن قـد        
يحتمل أيضاً أنها لم تكن؛ لسبب أن هذا القصر قد بني على ما يظهر بناًء 

ــه ردي   ــاً؛ ليكــون مصــيفاً لصــاحبه؛ ألن مــواد بنائ ــة (وهــي أحجــار  حثيث ئ
وحصـي، أو جنـادل مغرقــة فـي مــالط) فيكـون هـذا البنــاء مـن الجــنس       

) ١(المعــروف باســم (حشــو األشــكنج
blocaille حتمــل أن يكــونوال ي ،(

مقاماً مزيناً بتزاويق البناء، كما هو األمـر فـي قصـور الخلفـاء مـن قصـور       
  . كالم األديب فيوله.��سامراء أو بغداد<. ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
األشكنج عند أهل العراق صغار اآلجر والحجـارة أو كسـرها، يتخـذها البنّـاؤون      )١(

كلمة حشواً للبناء؛ ولما فيه من الفراغ، ويتخذ أيضاً لرصف الطرق وقوارعها. وال
قديمة في العراق فارسية األصل، وقد استعملها الجـاحظ فـي كتاباتـه، منهـا فـي      

في قوله: >وما كان من أشـكنج فهـو مجمـوع البنـاء< اهــ       ١٢١كتاب البخالء ص
  ويسمي الشاميون األشكنج بالديش بفتح فسكون. (لغة العرب).
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لويس ماسنيون، فإنه لم يبتّ أمـراً فـي مـا يتعلـق ببانيـه،      وأما األديب 
وعهد بنائه، بل يميل إلى القول بأن هذا القصر إن لـم يكـن الخَورنَـق أو    
السدير، فال يبعد من أن يكون القصر ذا الشرفات من سنداد، الذي يقول 

  فيه األسود بن يعفر:
 12 $� 3 �- �4, 3�#5 �6 $7 38�
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���وأما أسـتاذنا حضـرة الشـيخ      �	��السـيد محمـود شـكري أفنـدي      

اآللوسي، فإنه يذهب إلى أن هذا البناء شُيد في صـدر اإلسـالم، فـي عهـد     
للمسيح، أي في السنة الثانية من خالفة  ٦٣٥عمر بن الخطاب في نحو سنة 

عمر، وقد بناه أكيدر الملك السكوني الكندي، فسمي باسمه، ثـم صـحف   
كمـا هـو    )٢(خـاًء والـدال ضـاداً    )١(العوام هـذه الكلمـة بـأن جعلـوا الكـاف     

  معروف في لسانهم، فقالوا فيه: (قصر األخيضر) وإنما هو (قصر األكيدر).
ي ما ذكره ياقوت في معجمه، قال فـي مـادة دومـة    ومما يثبت هذا الرأ

صـالح أكيـدر علـى دومـة وآمنـه، وقـرر عليـه         )صلعم( الجندل: >إن النبي
وعلـــى أهلـــه الجزيـــة، وكـــان نصـــرانياً، فأســـلم أخـــوه حريـــث، فـــأقره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دب (اللغويون).) والكذب والخ٢٢٧: ١مثل أخبن من تربك وأكبن (المزهر  )١(
  مثل نهض ونهد، وناهض وناهد، والدرس والضرس. (اللغويون). )٢(
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،  )صـلعم (على ما في يده، ونقض أكيـدر الصـلح بعـد النبـي     )صلعم(النبي
ن أجلى من مخالفي دين اإلسـالم إلـى   فأجاله عمر (رضه) من دومة في م

الحيرة، فنزل في موضع منهـا قـرب عـين التمـر، وبنـى بـه منـازل وسـماها:         
(دومة). وقيل (دوماء) باسم حصنه بوادي القرى، فهو قـائم يعـرف إال أنـه    

��أ خراب< .   
فقصر األكيدر إذن هو بناء نصراني، بناه صاحبه علـى عجلـة بعـد أن    

القرى، وهو قريب من عين التمر، وليس حصـن   جلي عن حصنه بوادي�� 
  هناك قريباً من هذه المدينة قرب قصر األكيدر منها.

 وأما وجود المحراب في حائط الجنوب؛ فيعلل بأن المسلمين الـذين 
احتلوا القصر بعد صاحبه أقاموا فيه محراباً قياماً بشعائر الـدين، كمـا هـي    

سـيما إذا بنيـت بعيـدة عـن     عادتهم في قصورهم وحصونهم الكبيرة، وال
جامع أو مسجد، كما هو األمر في بادية مثل هذه البادية التـي شُـيد فيهـا    

  قصر األخيضر أو األكيدر.
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قد مـر بـك أن األخيضـر سـمي كـذلك مـن تصـحيف العـوام للفظـة          
ة المقـررة، فقـد   األكيدر ليس إال، وأما الذين لم يقفوا على هذه الحقيقـ 

  ذهبوا في هذه اللفظة ومناسبتها لهذا الحصن مذاهب شتى، منها:
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وقد أتتـه الخُضـرة    إنما سمي كذلك؛ ألن اُألخيضر تصغير األخضر،  -١
من عين هنـاك يـبضّ منهـا المـاء بضـاً، فينبـت حـول القصـر عشـب          
يحسن منظر القصر في عين الزائر، أو تنمو في فصل األمطار خضرة 

اسـتبرق،   أو طانه القديمة، فيظهر كأنه أُلبس ثوباً من سـندس على حي
وقيــل: ألن أرض الحصــن خصــبة والخصــب ينعــت باألخضــر؛ ألن 

>هـم خضـر    الخضرة هي مـن أسـباب الخصـب، ومنـه قـول العـرب:      
 قـول  ومنـه  خضر المرابـع،  هم ومثله: عظيم، المناكب< أي في خصب

  الدين الحلي: صفي الشيخ
K
 EL5
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ــاً يعــرف بهــذا االســم،      وقيــل: إنــه ســمي باُألخيضــر؛ ألن هنــاك ذباب

وهو يكثر فيه في إبان الربيع، وهو بقدر الذباب األسود المتوسط الكبـر،  
  وقد يؤذي الدواب والناس.

ذهب بعضهم إلى أن أصل هذه التسمية ـ تسـمية اُألخيضرــ  ترتقـي      -٢
 -؛ وذلك أن ابن سيرين ذكر فـي تاريخـه قـال: >وفيهـا    ٣١٠إلى سنة 

م)ــ انتقـل أهـل قـران مـن اليمامـة إلـى        ٩٢٢ -هــ  ٣١٠(أي في سـنة  
البصرة؛ لحيف لحقهم مـن ابـن اُألخيضـر فـي مقاسـماتهم وجـدب       
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فلما انتهى أمرهم إلى أهل البصرة، سعى أبو الحسن أحمد أرضهم، 
بن الحسين بن المثنى في [إلى ـ ظ] مالٍ جمعه لهم، فقـووا بـه علـى     
الشخوص إلى البصرة، فدخلوا على حال سيئة ، فأمر لهم سبك أمير 

��البصرة بكسوة، ونزلوا بالمسامعة محلة بها< ا..  
بخصــوص  ٣٨١راف صوقــال المســعودي فــي كتابــه التنبيــه واإلشــ 

  األخيضر ما هذا نصّه:
مسير أبي طاهر سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي،  ->... ثم مسيره 

عـن الكوفـة إلـى األحسـاء       -م٩٢٥ ���٣١٣صاحب البحـرين، فـي سـنة    
بالذرية والثّقلة وتسليمه البلد إلـى إسـماعيل بـن يوسـف بـن محمـد بـن        

ابن إبراهيم بـن موسـى بـن     يوسف المعروف باُألخيضر، صاحب اليمامة
عبد اهللا بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومسير أبي القاسم يوسف بـن  
أبي الساج عن واسط في عساكره للقائـه، وكـان السـلطان أشخصـه عمـا      
كان يليه من األعمـال مـن بـالد آذربيجـان، وأرمينيـة، وأران، والبلقـان،       

ين، وكان مقيمـاً بواسـط   وغيرها؛ ليستعد من واسط وينفذ إلى بالد البحر
مستعداً إلى أن جاءه الخبر بمسير صاحب البحرين إلـى الكوفـة، فخـرج    
مبادراً لـه، فسـبقه أبـو طـاهر إليهـا، ونـزل الموضـع المعـروف بـالخَورنَق          
وحازها، ونزل ابن أبي الساج في اليوم الثـاني بـالقرب منـه فـي الموضـع      

لمعروفة بـ( حروراء)، وإليهـا  المعروف بـ( بين النهرين)، مما يلي القرية ا
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� �(الحرورية)، من الخوارج، وأبو طاهر بينه وبين الكوفة، فكانت  ��!�
ك  ٩هــ (أي فـي   ٣١٥الوقعة بينهم يوم السبت لتسع خلون من شوال سنة 

  م)< أهـ. المقصود من إيراده.٩٢٧من سنة  ١
نـه  وعليه فالمراد باُألخيضر الخورنق، وسمي الخَورنـق باُألخيضـر؛ أل  

        نزل فيه، فأضيف إليـه منـذ ذاك اليـوم، وخمـل اسـم الخورنـق الفارسـي
  األصل، الثقيل على لسان العربي. 

وقال: المستشرق األديب لويس ماسنيون: >وهناك رجم آخـر، وهـو    -٣
، إن األخيضـر مـأخوذ مـن    )١(غير محتمل؛ لما بين اللفظين مـن البعـد  

تـــد إلـــى (اُألكيـــدر) صـــاحب دومـــة الجنـــدل الكنـــدي، الـــذي ار
بعد وفاة النبي، وكان لهـذا الملـك حصـنان: الواحـد فـي       )٢(النصرانية

دومة الحيرة ـ وهو في الواقع قريب من عين التمرـ واآلخر في دومـة   
) في قوله: >وفي داخل السور ٦٢٦: ٢الجندل، وقد ذكره ياقوت (في 

حصن منيع يقال له مارد، وهو حصـن أكيـدر إال أن هـذا الـرأي هـو      
حض، وموقع دومة الجندل على بعد أربع ليال من تيمـاء بـين   رجم م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قد مر بك أن تقارب هذين اللفظين غير بعيد في العربية، والتصحيف ممكن، بل  )١(

ظـاهر؛ ألن أعـراب الباديـة ال يفهمـون معنـى اُألكيـدر بخـالف اُألخيضـر، فإنــه         
  أوضح معنى لهم، ولهذا صحفوه. 

فق المؤرخون على إسالم اُألكيـدر، فمـنهم مـن أنكـره، ومـنهم مـن أثبتـه،        لم يت )٢(
  وعلى كلّ حال، فإن كان قد أسلم فقد ارتد بعد ذلك إلى النصرانية.
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المدينة والشام يجعل هذا الرأي بعيد التمسك به، السـيما القـول بأنـه    
  قصر دومة الجندل< أهـ كالمه.

: نعم، إن القول بأن حصن اُألكيدر، هو الذي كـان لـه فـي دومـة     قلنا
ه الحصـن الـذي   الجندل من وادي القرى بعيد االحتمال، لكن القول بأنـ 

كان له في دومة الحيرة قريب، وألقرب حبل الوريد. كيف ال وقـد قـال   
عنه ياقوت:>إنه قرب عين التمر، وهو قائم يعرف إال أنـه خـراب<، وهـو    

  كالم يصدق على اُألخيضر إلى يومنا هذا.
ذهب بعض األدباء إلى أن اُألخيضر هو ترجمة لفظة السدير القديمـة؛   -٤

ي العشب، وكذلك اُألخيضـر، وربمـا كـان هـذان     ألن هذه الكلمة تعن
الحرفان متعاورين منذ البدء، ثم قتـل الواحـد اآلخـر لسـهولة حفظـه،      
وقرب معناه من األفهـام، وال شـك أن معنـى السـدير القصـر النعمـاني       
المشهور، هو بالفارسـية ذو البيـوت الثالثـة (سـه ديـر)، إال أن العـرب       

بالمعنى العربي حباً بلغتهم ومعانيهـا،   تركوا المعنى األجنبي، وتمسكوا
  .وكرهاً لألعاجم، ونحن نرى أن هذا الرأي فَطير، بل في منتهى الفطر

وهناك غير هذه اآلراء وكلّها فائلة؛ وقد اجتزأنا بما ذكرنا ؛ لشهرتها، 
  ولعرضها على القراء الكرام.
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)  ٢ماسنيون في كتابه (بعثة في العراق ص قال صديقنا الفاضل لويس
�"ما هذا تعريبه: >إن موقع #�$من أحسن المواقع وأجلّها لبناء حصن  

ظ] عظيمـة القطـر،    -[حلقـة  هناك؛ وذلك ألنه في وسط نوع من الحلقـة 
يخطها الفرات خطاً بديعاً علـى أبعـاد متناسـبة متسـاوية، أو تكـاد تكـون       

ابـل، والحيـرة، فموقعـه إذاً [إذن ـ ظ] مـن      كذلك من هيت، واألنبـار، وب 
أجلّ المواقع الحربية، فهو يحافظ أحسن المحافظة على صقع واقع على 
ثغر البادية، وكان مسقياً أحسن السقي؛ ألن األقدمين كانوا قد حفروا في 
أرضـه أنهـراً تأتيهـا مـن الفـرات، وتخرقهـا خرقـاً، كمـا يشـق اليـوم نهـر            

[الـرزازة ـ ظ].    نذ القرن العاشر قريبـاً مـن رزازة  الحسينية جوار كربالء م
وهناك كـان أيضـاً بطـائح تـأتي مياههـا مـن الفـرات، وتـدفع فيهـا وفـي           
البادية، بعد أن تسقي األراضي المزورعة؛ ولهذا كان يطوف بها األدغال 
واآلجـام الكثيـرة والطيـر والصـيد، وهــذه أيضـاً أحدوثـة مـا يـروى عــن         

  ى الصيادين وموعدهم.الخَورنَق، وكان ملتق
وإلى اليوم ترى آثار الزراعة، وبقايا عقيق النهـر القـديم الجـامع بـين     

  هيت واألبلة، وهي ظاهرة كلّ الظهور بين كربالء واُألخيضر.
وما عدا ذلك كان يمكن ألصحاب ذلك القصر أو الحصن المنيع أن 
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أو مـن   يقبضوا على الذُّعار وقُطّاع الطـرق الـذين يـأتون مـن ديـار نجـد      
أنحاء بـالد الشـام قبـل أن يتوغلـوا فـي األرضـين المزروعـة أو العـامرة،         

  ويعيشوا فيها< أهـ. كالم صديقنا.

Q�I êÖ^£]�ê‰^éŠÖ]�äÃÎçÚV� �

"�#�$: هو منتهى قائم مقامية الرزازة، الراجـع أمرهـا إلـى فهـد بـك      
من العنزة، وآخر حدود مديرية شفاثا ـ التي يسميها البعض [بعضـهم ـ ظ]    
شثاتة، والبعض [وبعضهم ـ ظ] اآلخر من الترك أو من المتتـركين شفاتيةــ    

) ٧٥٩: ٣(عـين التمـر    واألصح ما أوردناه، كما وردت في ياقوت في مادة
ويزعم فهد بك أن هذا القصر له، ومدير شفاثا قـد اسـتخصّ عـين المـاء     

لو المجاورة له، وهي العين الوحيدة الموجودة في تلك األنحاء والتي يخ
  )، [كذا في المجلة].٢ماؤها من مادة كبريتية. (عن المذكور ص

  
  ]٤٥ـ آب)، العدد الثاني/ص١٩١٢( [السنة الثانية
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une excursion a chefathah a qasr _el _okheidir eta 

ahmed lbn hachim  

M�I ‚éã³V� �

) رأي شـيخنا  ٤٥(صـحفة   من لغة العـرب لما نشرنا في المجلّد الثاني 
����وأســتاذنا  �	��ــدي اآللوســي فــي قصــر     الســيد محمــود شــكري أفن

األخيضــر، وأنــه محــرف اُألكيــدر، وأقــوال وآراء العلمــاء الــذين زاروه   
[وأقوال العلماء الذين زاروه وآراءهم ـ ظ]، أحببنـا الوقـوف علـى هـذا      

ولما توفقنا لزيارته في رحلتنا إلـى   القصر بنفسنا؛ لنشاهد ما فيه من البناء.
عريسات، وجدنا مجاالً ألن نقول كلمات تَزيد البحث فائدةً، وهـا نحـن   
أوالً نُثبت جميع ما شاهدناه وسمعناه من أقوال وآراء الشيوخ والمعمرين 
  [من أقوال الشيوخ والمعمرين وآرائهم ـ ظ] في تلك األطراف، فنقول: 

N�I ^m^Ë��±c�ðøe†Ò�àÚV� �

مـن شـهر ربيـع الثـاني      ١٩ربالء في صباح يوم الجمعة ـنا من كركب
م، وخرجنا من أحد أبواب كربالء ١٩١٣آذار سنة  ٢٨هـ الموافق ١٣٣١
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  يوسرنا متوجهين إلى الشمال الغرب، )١(اب الحرـبـم بـدهـنـالمعروف ع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحر، بضم الحاء، وتشديد الراء المهملتين: وهو الحر بـن يزيـد الريـاحي، أحـد      )١(
من أعداء الحسـين،   أصحاب الحسين الذين استشهدوا معه، وكان في أول األمر

  وهو الذي صده عن الرجوع إلى المدينة، وأجبره على المجيء إلى كربالء. 
وقبره واقع في غربي مدينة كربالء، أو قبر الحسين على بعد سـاعة منـه، وتمشـي فـي     
طريــقٍ تحــف بــك النخيــل واألشــجار ذوات الثمــار، واألنهــار الجاريــة عــن اليمــين   

أن ترد قبر الحر، وهـو عبـارة عـن بهـو مربـع األركـان،        والشمال من باب المدينة إلى
متراً، وفي وسـطه تجـاه المشـرق قبـة معقـودة بالقاشـاني        ٦٠طول كلّ ركن منه زهاء 

أمتــار،  ٧أمتــار، ومــن الــداخل قُــراب  ١٠األزرق، يبلــغ ارتفاعهــا مــن الخــارج نحــو  
ظ]  - ليـه  متـراً، ومكتـوب فيـه [ع    ١٥أمتـار، ومـن الخـارج     ١٠ومحيطها من الـداخل  

م، ١٨٧٥هــ  ١٢٩٢بالقاشاني األبيض بالقلم العريض سورة الشمس، وتاريخها في سـنة  
وتحت القبة مشبك من النُّحاس األصفر، يبلغ طوله ثالث أذرع فـي عـرض ذراعـين،    
في ارتفاع مثل ذلك، تحته مصطبة هي قبر الحر، والقبة التي فيها قبر الحـر مطليـة مـن    

توب على محيطها من الداخل سورة( هل أتـى)، وأمـا   الداخل بالجص والبورق، ومك
القبــة فهــي صــفة ال غيــر مغشّــاة جــدرانها بالقاشــاني األزرق، وأرض القبــة والصــفة   
مفروشة بالقاشاني األزرق أيضاً، ومكتوب في أعلى باب القبة:>قد عمر هـذا المكـان   

سـنة   ١٤م بهمت (كذا أي بهمة) مير آقاي حسين خـان شـجاع السـلطان... فـي محـر     
  .هجرية< ومكتوب أيضاً معها بعض األبيات باللغة الفارسية١٣٢٥

وكان أول من شيد قبر الحر وأظهره الشاه إسماعيل الصـفوي يـوم دخـل بغـداد     
وملكها، وقد ذكر سبب ذلك الحاج يوسـف البحرانـي فـي كتابـه (الكشـكول)،      

 عـن كتـاب   طبع الهند)، نقالً ٢٣٠المسمى بـ(جليس الحاضر وأنيس المسافر ص
  (األنوار النعمانية).

وللحر زيارة في كـلّ يـوم أربعـاء، وزيـارة مخصوصـة يـزوره فيهـا جميـع أهـل          
  كربالء، وتلك األطراف القريبة منه، تكون في األربعاء األخير من شهر صفر.
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ساعات مررنا بهور (أبي دبس)، وكان عن  ٣، وبعد مسير )١(قاصدين شفاثا
متراً، وهو عبارة عن بحرة فـي مـنخفض مـن األرض،     ١٥٠على بعد يميننا 

أمتار تقريباً، ويصب فيها (نهر الحسـينية) بقيـة مياهـه، ويبلـغ      ٥ يبلغ انخفاضه
محيطها نحو نصف ساعة، وماؤها ملح، وفي شماليها تقع (الرزازة) على بعـد  

ه أثـر  ساعة منها، ثم سرنا في منهبط مـن األرض ذي رمـال كثيـرة، لـيس فيـ     
طريق، ولوال الدليل ما قدرنا على السلوك فيـه ـ وكـم سـالك تـاه ثمـة، ولـم        

وبعد مسـافة سـاعتين رأينـا عـن يسـار الطريـق        - يوقف على أثره حتى اليوم 
دقيقة تلوالً وأودية في وعـرٍ مـن األرض، وهـو موضـع يسـمى       ٢٠على بعد 

، وفــي عنــدهم (رأس دخنــة)، وهــو منتصــف الطريــق بــين شــفاثا وكــربالء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال طريق للذي يقصد اُألخيضر من كربالء إال على شفاثا، ومن شفاثا يذهب إلى  )١(
الطريق التي هي غير هذه الطريق وهي من كربالء إلـى األخيضـر    اُألخيضر؛ ألن

رأساً وعرة جداً، ال يمكن السلوك فيها إال ومعه حرس من الجند؛ لكثرة ما فيهـا  
من غزاة البادية، وكذلك قـل عـن الطريـق األولـى عـن [مـن ـ ظ] كـربالء إلـى          
 شفاثا، ومع ركب مـن أعـراب وهـم يسـمون مثـل ذلـك الركـب (حملـة)، كمـا         

يسمي أهل النجف والسماوة الركب الذي يأتي من نجد (حدرة)، وأهل بغـداد  
يسمون الركب الذي يأتي مـن الموصـل وبـالعكس (كروانـاً)، ويجمعونـه علـى       
(كراوين)، ومن الدليم وسامراء وتلك األطراف (قفالً)، ويجمعونه على [قفـول]  

ل تلـك األطـراف   يسـميه أهـ   nوالركب الذي يأتي من الجبل إلى مدينة النبي
  [هبطاً] بفتح فسكون، فاحفظ كلّ ذلك يفدك إن شاء اهللا. 
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جنوبي رأس دخنة علـى بعـد نصـف سـاعة يمـر (وادي اُألبـيض) بالتصـغير        
وتشديد الياء، وهـو الـذي سـماه األعـراب النـازلون قـرب عريسـات (وادي        
النعمان)، ثم سرنا وبعد مسافة ساعة ونصف نزلنا لالستراحة والغداء عند قبـر  

)، )١(ابن حمـور في أركانه األربعة سعفات مركوزة، يعرف عندهم باسم (قبر 
وهو من أهل شفاثا ومن أجوادهم المعروفين بالجود والكرم، وقد قُتـل قبـل   

سنة ودفن هناك، فقبره اليوم علم يعرف، وهو منزل ركـب كـربالء إلـى     ٢٥
شفاثا، ويقابل قبر ابن حمور (رأس الملح)، والملـح هنـاك فـي بحـرة كبيـرة      

نقـل يـومين، وملـح أهـل كـربالء      واسعة جداً، يبلغ محيطها للماشي على ما ي
  .وبغداد وما في غربي بغداد منها، وملحها جيد ناصع اللون ذرءاني

ثم سرنا وبعد مسافة ربع ساعة قربنا عن يميننا من طريق شـاطئ الملـح   
متر منّـا وبعـد مسـافة سـاعة رأينـا عـن        ١٠٠المذكور، وكان على بعد نحو 

خالت في البرية حولها عـين  يسار الطريق على بعد ربع ساعة إلى الغرب ن
ماء تسمى (العوينة)، ثم بعـد سـاعة دخلنـا نخـل شـفاثا، ومـا زلنـا سـائرين         
مقدار ساعة بين تلك النخيل الباسقة واألشجار العظيمة ذات الثمـار اليانعـة   
والمروج الخضراء النّضرة، والميـاه النميـرة الغزيـرة التـي خريرهـا يطـرب       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح الحاء المهملة، وضم الميم المشددة بعـدها واو سـاكنة، وفـي اآلخـر راء      )١(

  .مهملة
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(التي يسميها العوام شثاثة)، بل قل وردنا قصراً  السامعين، حتى وردنا شفاثا
من قصور شفاثا اسمه (قصر العين أو العين الكبيـرة)، وعنـدها سـوق أهـل     
شفاثا، ونزلنا ضيوفاً على الحاج شريف، وهو أحد أجواد أهـل شـفاثا، ألن   
أهل شفاثا يأنفون من بيع الخبـز والتمـر ومـا أشـبه ممـا يؤكـل، ولـيس        

ى سوى المضيف (أي محـل الضـيافة)، وإال هلـك    للغريب عندهم مأو
جوعاً، وكلّ أهل شفاثا شيعة، وليس بين ظهرانيهم سنّي سوى المـدير  
والقاضي، وما أشبههما من أرباب الحكومة، ومن كـرم طبـاعهم أنهـم    
يقبلون النصراني واليهودي ضيفاً علـى أنهـم يعتقـدون نجاسـتهما، وال     

يحلّ ضيفاً فيهم غير المسـلم، بيـد    تسل عما يقاسونه من المشقة حينما
أنهم ال يعرفونَه أنهـم يتنجسـون منـه، وذلـك مـنهم فـي منتهـى األدب        

عينـاً،   ٣٠والظرف، وفي شفاثا عيون كثيرة، منها ماؤها جـارٍ ومقـدارها   
عين. أما أسماء العيون الجواري التي هي  ١٠٠ومنها ماؤها راكد وتبلغ 

وهي أكبر عيـون   )١(األولى (العين الكبيرة) في داخل شفاثا نفسها فهي:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أمثلة أهل العراق العامية قولهم: >روح للعين اصلخ نمـل<.  يضـربونه للرجـل     )١(
حصل على الدرهم بالحيلة والخداع، فيقول لـه  الكسول البطّال، الذي يأمل أن ي

الذي ال تخفى عليه حيلته المثل المذكور. ومعنى اصـلخ أمـر مـن صـلخ بمعنـى      
سلخ وهو معنى دقيق، وذلك أن أهل العين (أي أهل شفاثا)؛ لكثرة مياههم التـي  
تركوها تذهب سـدى، وهـم فـي فقـر مـدقع، قـد خلـدوا إلـى البطالـة والكسـل           

لما هم فيه من الفراغ أن يسلخوا النمل، كلّ ذلـك إشـارة إلـى     المضر، فيمكنهم
← 
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متراً وال يـدرك غورهـا، والثانيـة (العـين      ٥٠شفاثا، ويبلغ محيطها زهاء 
، والثالثـة (عـين   )١(الحمراء) وحولها عين صـغيرة تسـمى (عـين مريـزَة)    

، والرابعة عين (أم التِّبِن) والخامسة (العين الجديدة) وجميـع  )٢(السيب)
  .العيون الجواري يذهب ضياعاً بدون أن يستفاد منه واحد بالمئة مياه هذه

وماء شفاثا معدني كبريتي ال يروي الغليل إال قليالً، إذ يعطش شاربه 
دقائق، وإذا أكثر من شربه فـي الصـيف أنهـك قـواه، وقويـت فيـه        ٥بعد 

جراثيم الحمى المطبقة، فظهرت فيه بعد قليل، وال ينحسم داؤها منـه إال  
  مدة طويلة. بعد

، عـين  )٣(حول شفاثا، فهذه أسماء بعضها: (عين الصُّـفَيحة)  أما العيون التي
(أم الغُر))٥(عين (البِرِكَة) ،)٤(، عين (ليأم الغُو))(أبو صَخَر) بالتحريك عين ،)٦.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  المحتال ال معيشة له إال مع أولئك البطالين من أهل شفاثا.
بضم الميم ضماً غير بينٍ، وفتح الراء المهملة، وإسـكان اليـاء المثنـاة التحتيـة،      )١(

  . وفتح الزاء المعجمة بعدها هاء
  الياء المثناة التحتية، وفي اآلخر باء موحدة. بكسر السين المهملة، وإسكان )٢(
بضم الصاد المهملة ضماً مماالً فيه، وفتح الفـاء، وإسـكان اليـاء المثنـاة التحتيـة،       )٣(

  وفتح الحاء المهملة بعدها هاء.
  بضم الغين المعجمة، وتشديد الراء المهملة. )٤(
  لمهملة، وفتح الكاف يليها هاء.بكسر الباء الموحدة كسراً غير بين، وكسر الراء ا )٥(
  بضم الغين المعجمة، وفتح الواو بعدها ياء ساكنة يليها الم. )٦(
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والقصـر عنـدهم المحلـة التـي يرأسـها       قصـراً ـ   ١٥وفي نفس شفاثا 
وهـذه أسـماؤها وأسـماء     - )٥٤١: ٢من أهلهـا(راجع لغـة العـرب    رجل 

رؤسائها الحاليين: قصر العين (أي العين الكبيرة) ورئيسه الشيخ محسن 
حسين، قصر ثامر ورئيسه حمـزة   %	� ورئيسه  )١(العباس، قصر البوهوى

ورئيسـه   )٤(ورئيسه السـيد حسـن، قصـر الجِنُـون     )٣(قصر أم رميلَة، )٢(الرميد
بـو حسـان (بتشـديد السـين وهـو أحسـن القصـور)        خضر الصـلبي، قصـر ال  

، قصر البو حسان أيضاً ورئيسه عبد العلي  العزيز، قصـر  %	� ورئيسه عباس 
ورئيسه الحاج فرحان، قصر الدراوشة ورئيسه حسين العبـد، قصـر    )٥(اسالى

ورئيسه صَديان، قصر البو طريمش ورئيسـه متْعـب الشـامخ،     )٦(البو جربوع
لخرائــب ورئيســه عبــاس الســليمان، قصــر الســمينة ورئيســه مشــعل  قصــر ا

الفاضل، قصر الحساويين ورئيسه الحاج فيصل، قصر المـالح ورئيسـه عبـد    
  .)٧(اهللا العاشور، قصر البو حردان (وزان عدنان) ورئيسه كَلُّوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  بفتح الهاء والواو، ولعلّه من هوى العشق والغرام، كهوى بني عذرة في القديم. )١(
  بضم الراء المهملة، وفتح الميم، وتشديد المثناة التحتية، وفي اآلخر دال مهملة. )٢(
  الراء، وفتح الميم، وإسكان الياء، وفتح الالم، وفي اآلخر هاء.بضم  )٣(
  بكسر الجيم كسراً مماالً فيه، وضم النون، وإسكان الواو، وفي اآلخر نون. )٤(
  بكسر الهمزة، وفتح السين المهملة بعدها ألف، ثم الم وياء. )٥(
  ين مهملة.بفتح الجيم، وإسكان الراء، وضم الباء، وإسكان الواو يليها ع )٦(
بفتح الكاف التي يلفظها األعراب جيماً فارسية، وتشديد الالم المضمومة، بعدها  )٧(

  واو ساكنة وفي اآلخر باء، وهي تصحيف قلوب. 
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أمــا بنــاء دور شــفاثا، فجلّهــا إن لــم نقــل كلّهــا بــاللِّبن والطــين ال غيــر،  
أي مفـروش علـى سـطوحها     - فة بجذوع النخـل، ومغمـاة السـطوح    ومسقَّ

وفي شفاثا سوق واحدة صغيرة يباع فيها الحنطة، والشعير، والتمن  - الطين 
  .أي األقمشةـ على اختالف أنواعها -  والتمر، والثياب - أي األرز - 

وقــد أخبرنــي مــدير شــفاثا الحــالي الحــاج ســليم أفنــدي روايــةً عــن 
راب تلك الجهة، أن شفاثا لم تكن قبل مئـة سـنة تقريبـاً    رين من أعالمعم

سوى برية فيها بعـض النُّخَـيالت، ال سـاكن فيهـا، غيـر أن البـدو الرحـل        
كانوا ينزلونها أحياناً، وكانت مساكن أهل شفاثا إذ ذاك في عـين التمـر،   
ولما نضب ماء عين التمـر، وجـرى مـاء عـين شـفاثا الكبيـرة رحـل أهـل         

ين التمـر، ونزلـوا حـول عـين شـفاثا الكبيـرة، وبنـوا دورهـم         شفاثا عن عـ 
الحالية، وأخذوا يغرسون النخيل منذ ذلك الحين، وكانت العين في أول 

  أمرها صغيرة، ثم توسعت مع الزمان حتى بلغت مبلغها اليوم.
ألـف نخلـة    ٥٠٠أما اليوم ففيها مـن النخـل المثمـر (الحمـال) مقـدار      

لها نحو خمس ساعات، والنخلة مغروسة بجنب (رأس)، وتبلغ مسافة نخ
أختها لصقاً بلصق، وفي الطرف الشـمالي مـن شـفاثا بـين النخيـل (قصـر       
شمعون)، وهو قصر قديم البناء قد تهدم أكثره. (راجع وصفه في المجلّد 

  من لغة العرب).  ٥٤٠: ٢
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وال يزال قوت أهل شفاثا التمر والدبس؛ ألنهم ال يتعاطون مهنة غيـر  
غــرس النخــل، حتــى إنهــم قبــل عــامين أخــذوا يزرعــون الحنطــة،  مهنــة

ــا،       ــا أو الباني ــان، والبامي ــار، والباذنج ــت)، والخي ــتّ (الج ــعير، والق والش
والطماطة أو البنادوري، وما يجري مجراها من أنـواع الخُضـر، وكـذلك    
أخذوا يغرسون في بساتينهم شجر التين، والخوخ، والمشـمش، والتـوت   

قال، والليمون (النومي)، وأهل كربالء من العجم يسمونه (التكي)، والبرت
  الليمو بكسر الالم، والعنب، والرمان وما أشبه.

وأهل شفاثا يكثرون من شرب الشاي بنوع فاحش، حتـى أن واحـدهم   
ــوأ حالــة مــن شــارب التريــاق         ــم يشــربه يومــاً كانــت حالتــه أس   إن ل

سـمرة، وأكثـرهم   ، وترى في وجوههم صـفرة تمازجهـا   - أي األفيون -
  .قضيفو األبدان، ولهم عادات وأخالق أخرى ال يسع المقام شرحها
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دقيقة عربيـة، ركبنـا مـن شـفاثا      ٢٠و ٢وفي صباح يوم السبت الساعة 
 ١٠قاصدين اُألخيضر وكان وجهنا إلى الجنوب، وقد ركب معنا مقـدار  

مـاني، ألن الطريـق مخوفـة    فرسان من أهل شفاثا، وخمسة من الجند العث
وقد يتفـق أن يكمنـوا لـزوار    ، ة ما يوجد فيها من غزاة، الباديةجداً؛ لكثر

اُألخيضر في األخيضـر نفسـه، فيمسـكوهم بأيـديهم ويأخـذوا جميـع مـا        
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  عندهم وما عليهم، ويتركوهم عراة مجردين مكبين لليدين وللفم.
ين دقيقـة، وخرجنـا   ثم مشينا بين النخيل واألشجار واألرياف مسافة عشر

إلى البر المقفر القاحل الذي ليس فيه سوى الروابي والتلول واألوديـة، وفـي   
فصل األمطار يفرش الربيع أزهاره وأوراده على هذه الطريـق، فتغـدو بسـاطاً    
موشّى وشّته أصابع الطبيعة البديعة، أمـا نحـن فلـم نشـاهد فيهـا سـوى الزهـر        

أهـل العـراق (شـجيرة النُّعمـان) والبـدو       المعروف بشـقائق النعمـان، ويسـمية   
ياسـين مـن     %��	� ، ومنـه قـول شـاعرهم    )١(والرحل وأهل الشرقية (ديـدحان) 

  ).  )٢(أبيات يصف فيها معشوقته: (يا ديدحانه ابراس وديان
دقيقة مررنا بعين تُسمى (عين الصُّفَيحة)، وعندها قصـر   ٢٠وبعد مسافة 

دقيقـة رأينـا    ٢٠في غربي قصر شفاثا، وبعد مسافة  ينسب إليها، وهي واقعة
متر منّا تالً كبيراً مستطيالً يبلـغ طولـه زهـاء     ٣٠٠عن يسار الطريق على بعد 

أمتار يسمى (آبجـه) أي   ٦متراً، وارتفاعه نحو  ٤٠متر، وعرضه قُراب  ١٠٠
ن ، وبعد مسافة ساعة مررنا (بالقُصَير) تصـغير قصـر، وهـو عبـارة عـ      )٣(آبقَه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بفتح الدال فتحاً غير بين، وإسكان الياء المثناة، وفتح الـدال بعـدها حـاء مهملـة،      )١(

  وألف وفي اآلخر نون.
لشعر يعرف عندهم باسم(النعي)، والبيت منه يتركـب مـن   جمع واد، وبحر هذا ا )٢(

  عشرين شطراً وقد يبلغ الثالثين، بل األربعين على قافية واحدة.
بمد الهمزة، وإسكان الباء الموحدة، وفتح القـاف التـي يلفظهـا العراقيـون جيمـاً       )٣(

← 
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متـراً فـي    ١٥بناء مستطيل قد تهدم جانب منه والباقي منه يبلـغ طولـه نحـو    
أمتـار، وبنـاؤه بالحجـارة التـي بنـي بهـا قصـر         ٦أمتار فـي ارتفـاع    ٣عرض 

شمعون، والبردويل، والخراب، واُألخيضر. وهو علـى مرتفـع مـن األرض    
  .وفي أسفله واد ينسب إليه، وحوله كثير من التلول واألودية

جاوزناه وبعد مسافة ساعة وردنا اُألخيضـر، وقبـل ورودنـا القصـر      ثم
دقائق تقريباً رأينا رعاة يردون ركايا وأقلبـة هنـاك، وعنـدما     ١٠على بعد 

شاهدونا أطلقوا علينا رصاصةً ظانين أننا أعداء، فأشار إليه أحد أصـحابنا  
ءة إلـيهم،  ، فعلموا أننا ال نريـد اإلسـا  )١(بذيل عباءته وتلك إشارة الصديق

فانصرفوا عن القصر وتوجهوا ذاهبين إلى الشرق، ثم وردنا القصـر قبيـل   
  الزوال ببضع دقائق.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

ن مصرية، وفي اآلخر هاء. وهي على رأينا اسم فاعل من أبـق العبـد إذا انهـزم مـ    
عند سيده، وقد ينهزم البناء أو التل والجبل إذا انفرد عن أمثاله، وكان وحده في 

  األرض وفي كالم العرب األقدمين وشعرهم كثير من هذه االستعارات البديعة.
من عادات أعراب العراق إذا كان قوم في أرض مخوفة ورأوا عن بعـد خـيالً أو    )١(

هم أعداء أم أصـحاب؟ يطلقـون علـيهم     رجاالً، وأرادوا أن يعرفوا خبرهم وهل
الرصاص أو يهربون من ذلك المكان، فإذا كانت الخيل والرجال من األصحاب 
     يشيرون إليهم بعباءة وينزلون إلى األرض ويحثون التـراب فـي الهـواء، وحينئـذ
يعرف أولئك القوم الخائفون أن تلك الخيـل أو الرجـال مـن األصـحاب وليسـوا      

  محلّهم ويأمنون على أنفسهم. بأعداء، فيبقون في 
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دخلنا قصر اُألخيضـر فوجـدناه ثالثـة قصـور الواحـد بجنـب اآلخـر،        
ولكلّ قصر منها بهو كبير، ويحيط بتلك القصور الثالثة سور عظيم مربـع  

برجاً يبلغ محـيط   ١١في كلّ جانب منه باب يعلو القامة بقليل، و األركان
سنتيمتراً، وفي كلّ ركن من أركانه  ٦٠أمتار و ٦قطر كلّ برج منها زهاء 

متـراً، وطـول كـلّ     ١٣األربعة برج كبير أيضـاً يبلـغ محـيط قطـره قُـراب      
ليس  متراً. أما بناؤه فبسيط جداً ١٥متراً، وارتفاعه نحو  ١٦٠جانب مقدار 

فيه من فن التزويق ما يروق األنظار، وبناؤه بالحجـارة الجبليـة التـي هـي     
أشبه شيء بحجـارة الجـص، إال أنهـا صـلبة جـداً لـم تـؤثر فيهـا عوامـل          
الدهر، وقد وضع الرازة بين تلك الحجارة وفـي بعـض المـواطن الطـين،     

 أمتـار ونصـف متـر. أمـا     ٣وهو ذو ثالث طبقات بين الطبقة والطبقة نحو 
    م أكثرها وكذلك قسم من الطبقة الثانيـة، ولـم يبـقالطبقة الثالثة فقد تهد
منها قسم ذو ثالث طبقات سوى الجهة الشرقية مـن القصـر، وهـي التـي     
أخبرتنا أن القصر كان ذا ثالث طبقات. وأما السور فقد تهدم منـه أعلـى   

وأبوابـه  الجانب الغربي والجنوبي والشمالي وأكثره من الجانب الشمالي، 
الثالثة مردومة إال الرابع وهو الباب الشمالي الذي يدخل منه إلى القصر 

متـراً منـه بنـاء معقـود      ٥٠فهو مفتوح، وأمـام القصـر الشـمالي علـى بعـد      
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متـراً، وبقربـه إلـى     ٢٠مستطيل كـاألزج، فيـه حجـرات يبلـغ طولـه نحـو       
د جانباهـا  الشرق أثر ساقية تأتي من الغرب قد فُرش عقيقها بالحجر وعق

متـر تقريبـاً بنـاء تهـدم      ١٠٠به أيضاً. وفي شرقي القصـر أيضـاً علـى بعـد     
أكثره، يزعم األعراب القاطنون هناك على رواية أجدادهم السالفين أنـه  

متـر   ٥٠٠كان في القديم حمـام القصـر، وفـي شـمالي القصـر علـى بعـد        
)، )٢(اُألبـيض  )١(تقريباً واد يسميه األعراب من أهل تلك الجهات (شـعيب 

ــوبي      ــر بجن ــذي يم ــوادي ال ــو ال ــيض)، وه ــميه (وادي األب ــهم يس وبعض
(عريسات) و(رأس دخْنة) (وزان ظُلْمة) كما أسلفنا، ويبلغ عرضه قـراب  

متراً، وفيه تجتمع مياه األمطار عند انهمارها، وقد نقل لنا أعراب تلك  ٢٠
لصـنوف األوراد   الجهات أن هذا الوادي يكون فـي أيـام الربيـع مجمعـاً    

واألزهار، فكأنه مفروش بفراش من الزهر، ويروى أنه يمتد إلى الشام أو 
دونها بقليل، وفي وسطه وجانبيه حفائر قريبة القعر نزوعة غروفة يسـميها  

ولكنّهم إذا أفردوا لفظوا  -واحدها قَليب  )٣(أعراب تلك الجهات (قلْبان)
فارسيةـ وماء تلك الحفر بـارد نميـر    القاف جيماً، وإذا جمعوا لفظوه كافاً

عذب، وقرب شعيب اُألبيض إلى الشمال الغربي منه واد إذا حفرت فـي  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بكسر الشين المعجمة، والعين المهملة، وإسكان الياء المثناة، وفي اآلخر باء. )١(
  بضم الهمزة، وفتح الباء، وتشديد الياء المثناة وضمها، وفي اآلخر ضاد معجمة. )٢(
  قلبان جمع قَليب فصيح نقالً عن أبي عبيدة، وقد ذكرها صاحب التاج في بدأ. )٣(
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  وسطه عمق ذراع أو أقل من ذلك أمهت ماًء سلسبيالً.
ة تقريباً عـين تُسـمى (العـين    وفي شرقي قصر اُألخيضر على بعد ساع

اً منـارة فـي البريـة    سـاعات تقريبـ   ٤، وفي شـرقيها علـى بعـد    )١(ضْرة)الخَ
كالبرج وكالميل ملساء ليس فيها طريق إلى الصعود إلى أعالها، يسميها 

أمتـار، وقـد أخبرنـي فهـد بـك       ٨يبلغ طولها نحـو  ، )٢(األعراب (موجدة)
سـاعات   ٧علـى بعـد    )٣(أحد شيوخ عنزة، أنها واقعة في غربـي العطْشـان  

  ساعات ونصف. ٥ منه، واُألخيضر واقع في غربي كربالء على بعد
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متراً  ٢٠إذا دخلت من الباب الذي هو تجاه الشمال تُفضي بعد مسافة 
  تقريباً إلـى إيـوان معقـود بالطابـاق المشـوي عقـداً مقوسـاً، وبنـاؤه أشـبه         

فــي  شــيء ببنــاء اإليــوان الموجــود فــي (قصــر الخليفــة أو دار الخليفــة) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بفتح الخاء المعجمة، وإسكان الضاد المعجمة، وفتح الراء، وفي اآلخر هاء.  )١(
بضم المـيم، وإسـكان الـواو والجـيم، وفـتح الـدال بعـدها هـاء، خالفـاً لمــا ذكـره             )٢(

 صديقنا المستشرق لـويس ماسنيون الذي كتبها في كتـابه مخضة أو مجضة (كذا)

massignon_mission en mesopotamie  I. 30  

ضبطه كضبط عطْشـان المشـهور: وهـو قصـر قـديم البنـاء عـامر البنيـان، يسـميه           )٣(
البعض [بعضهم ـ ظ] العطَيشي، وكان قبالً منزالً للركب الذين يقصدون النجف  
من كربالء وبالعكس، فَتُرك لكثرة غـزاة الباديـة هنـاك، وهـو واقـع فـي الشـمال        

  .ساعات منه ٦الغربي من النجف على بعد 
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  عامر لم يتهدم منه شيء، يبلغ ارتفاعه عـن  سامراء، بل قل كأنه هو، وهو
  أمتــار مــن األســفل، ونظــن أن بنــاء  ٨أمتــار فــي عــرض  ١٠األرض نحــو 

ذلـك؛ ألن لـيس    مـن  أكثـر  أو أو قرنين اُألخيضر بقرن هذا اإليوان بعد قصر
  .فيه ما يشابهه قطعاً

وفي الطبقة السفلى من القصر كثير من اآلزاج المعقودة عقـداً مقوسـاً،   
أمتـار،   ٦أمتـار فـي ارتفـاع     ٤متراً فـي عـرض    ٢٠غ طول كلّ منها زهاء يبل

وفيــه كثيــر مــن الســراديب، والــدياميس، والبيــوت، والغــرف، والعاللــي،  
  والصُّــفَف، واألســراب، وكلّهــا معقــودة عقــداً، وقــد دخلنــا فــي ســرداب  
قريب من باب القصر واقع في جهة اليمين عند الـدخول، ولمـا مشـينا فيـه     

  بـدوي الميـاه العظيمـة التـي تنصـب      متراً سمعنا دوياً أشبه شـيء  ٢٠ مقدار
  من شاهق، وقـد سـألنا األعـراب عـن ذلـك فقـالوا: نسـمع مثلـه فـي أسـفل          

  حفرنــا مــرات عديــدة فلــم نجــد شــيئاً  ســور القصــر مــن البــر أيضــاً، وقــد 
  .من ذلك، واهللا أعلم

 وكلّ جدران القصـر سـواء كانـت جـدران الغـرف أو غيرهـا مطليـة       
بالجص، وفي ساحة البهو الذي هو عند الجانـب الغربـي مـن السـور بئـر      

وقـد حفرهـا    فيها ماء وحولها بعض تاالت مغروسة وهي ليسـت قديمـة،  
رجل من عنزة اسمه علي، ألنه أراد عمارة هـذا القصـر، وقـد سـكن فيـه      

  مدة  فلم ينجح في مسعاه، ثم تركه.
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لّنا علـى بانيـه األول، أو   ولم نشاهد في القصر أثر كتابة أو عالمـة تـد  
  عمن سكنه في القديم، غير أن لنا رأياً فيه نبديه:

ليس قصر األخيضر هو قصر اُألكيدر الكنـدي، والـذي قالـه يـاقوت     
ينطبـق   في معجمه في مادة (دومة الجندل) ال ينطبق على اُألخيضـر، بـل  

ة كلّ االنطباق على قصر الخراب الواقع في شرقي عـين التمـر ـ المعروفـ    
  عند أهل شفاثا اليوم برأس العين ـ على بعد نصف ساعة منه، وطُرز بنـاء  
  هذا القصر كطُرز بناء اُألخيضـر، غيـر أنـه خـراب، فكـأن البـاني واحـد،       

بل ربما يكبر قصر اُألخيضر بقليل، وإليك ما قاله ياقوت في معجمه: >إن 
ــي ــلعم(النب ــالح  )ص ــى     ��'���&�ص ــه وعل ــرر علي ــه وق ــة وآمن ــى دوم   عل

 )صـلعم (هله الجزية، وكان نصرانياً، فأسـلم أخـوه حريـث، فـأقره النبـي     أ
  ، فــأجاله)صــلعم(علــى مــا فــي يــده، ونقــض أُكيــدر الصــلح بعــد النبــي 

عمر (رضه) مـن دومـة مـع مـن أجلـى مـن مخـالفي ديـن اإلسـالم إلـى           
وسـماها   الحيرة، فنزل في موضع منها قرب عـين التمـر، وبنـى بـه منـازل     

  بوادي القـرى، فهـو قـائم يعـرف إال    وماء) باسم حصنه (دومة)، وقيل (د
. والذي يؤيد رأينـا أن قصـر الخـراب هـو قصـر اُألكيـدر        أنه خراب<أهـ

نفسه قول ياقوت: >قائم يعرف إال أنه خراب<، وهذا االسم باقٍ عليه إلى 
  >وبنـى بـه منـازل<، وحـول     : يعـرف بغيـره، وقـول يـاقوت أيضـاً     اليـوم ال 
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، بخـالف  )١(ن األنقاض والتلول ذات اآلثار القديمةقصر الخراب كثير م
�"قصر #�$ :فليس حوله من ذلك شيء البتة، وأقوى مـن ذلـك قولـه    

ــين قصــر الخــراب    ــد علمــت كمــا ســلف أن ب   >قــرب عــين التمــر<، وق
وعين التمر مسافة نصف ساعة، وبين عين التمر وقصـر اُألخيضـر مسـافة    

ــى   ــد عل ــد ب    ٦تزي ــك أح ــل يش ــف، فه ــاعات ونص ــي أن  س ــذا ف ــد ه   ع
�)�ياقوت يريد بقوله هذا قصر الخراب ال قصـر  #�$، فـاذا عرفنـا أن   (�

قصر اُألكيدر هو قصر الخراب بعينه، فالبد لنا أن نعرف قصـر االخيضـر   
  لمن كـان فـي القـديم؟ ومـن بنـاه؟ وهـذا أمـر يحتـاج إلـى أدلّـة قويـة،           

سـاعة ركبنـا    لعلّنا نأتي بها في وقت آخر. وبعد الزوال بساعتين ونصـف 
ل غـروب الشـمس   من قصر اُألخيضـر ورجعنـا إلـى شـفاثا، فوردناهـا قبـ      

  بنصف ساعة تقريباً.
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وفــي صــباح األحــد خرجنــا مــن شــفاثا قاصــدين أحمــد بــن هاشــم، 
دقيقة مررنا بعين عن يمـين الطريـق    ٢٥ووجهنا إلى الغرب، وبعد مسافة 

ــد  ــر)، وق ــا، وبعــد مســافة  مــر ذك تُســمى (أم الغُ ــائق عــن يســار  ٥ره   دق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٥٣٩: ٢راجع لغة العرب  )١(
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عشـر   الطريق عين تُسمى (عين البِرِكَة) وقد سلف ذكرهـا، وبعـد مسـافة   
متراً منـه عـين تُسـمى (أم الغُويـل)،      ٣٠دقائق عن يسار الطريق على بعد 

دقيقة عن يسار الطريق أيضاً على بعد نصـف سـاعة منـه     ٢٠وبعد مسافة 
ــن    ــتطيلة م ــة مس ــول متقطع ــي  تل ــوب) وه ــمى (الب ــراب تُس ــر والت   الحج

  على طريق الرحالية، وفي شماليها على بعد ساعة منها الملح.
دقيقة مررنـا بتـلٍ واقـع عـن يمـين الطريـق علـى بعـد          ٢٥وبعد مسافة 

متـر منـه    ٣٠٠وفـي شـماليه علـى بعـد      )١(متر منه يسمى (المحيرجة)١٠٠
 ١٠نّهـا مثلهـا، وبعـد مسـافة     تقريباً (البوب)، وهي غير البوب األولى ولك

متـراً منـه عـين تُسـمى (عـين أبـو        ٢٠دقائق عن يمين الطريـق علـى بعـد    
صَــخَر) بالتحريــك، وبعــد مســافة نصــف ســاعة عارضــتنا تلــول تُســمى    

دقيقـة وذلـك عـن     ٢٥، ومن هناك إلى (قصر البردويـل) نحـو   )٢((العقَيد)
هر عين التمر القـديم،  يمين الطريق، وبعد مسافة تقرب من الساعة عبرنا ن

 ١٠مسـافة   وهو نهر يكاد يساوي األرض وحوله عين مـاء صـغيرة، وبعـد   
 ٣دقائق وردنا أحمد بن هاشم، فكانت المسافة بين شفاثا وأحمـد قـرب   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) بإسكان الميم، وفتح الحاء فتحاً غير بين، وإسكان الياء المثناة، وفتح الجيم، وفي ١(

   اآلخر هاء هي لغة في المحيرقة.
    .باسكان العين المهملة، وفتح القاف، وإسكان الياء المثناة، وفي اآلخر دال مهملة) ٢(
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  ســاعات. وفــي غربــي أحمــد بــن هاشــم علــى بعــد ســاعة عــين تســمى  
  حمـد ٍ، وعنـدها قصـر ينسـب إليهـا، ودونهـا ممـا يلـي أ       )١((عين السداح)

. في جنوبي أحمـد بـن هاشـم    )٢(بن هاشم تلول كثيرة تسمى (كَسرونيَِّة)
  تـــل كبيـــر يســـميه األعـــراب (كهفـــاً)، وفيـــه بيـــوت حديثـــة العمـــارة 
  شــبيهة بالصُّــفف، بناهــا أهــل شــفاثا، يــأوون إليهــا فــي أيــام زيــارة        
  أحمد بن هاشم. هذا ما شاهدناه في طريق أحمد بـن هاشـم مـن اآلثـار،    

 )٣(رس أخرى قد سبق وصفها مع وصف قبر أحمد بن هاشـم وهناك دوا
  فال حاجة بنا إلى إعادتها.

  
  (كاظم الدجيلي) 

  ]٢٥ـ تموز)، العدد األول/ص  ١٩١٣[السنة الثالثة(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   الدال، بعدها ألف، يليها حاء مهملة. ) بفتح السين المهملة، وتشديد١(
) بفتح الكاف، وسكون السين، وضم الراء المهملة، بعدها واو سـاكنة، يليهـا نـون    ٢(

   مكسورة، ثم ياء مثناة تحتية مشددة مفتوحة، وفي اآلخر هاء.
  ٥٤٠- ٥٣٨: ٢) راجع لغة العرب ٣(
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ــة    ...  ــة هــذه األســطر، هــو مــا كتبتــه مجل والــذي حــداني علــى كتاب
باريسية من مقالة تحت عنوان (مكة الثانيـة) علـى روايـة    األلستراسيون ال

 آولما كان الكاتـب والـراوي قـد أخطـ    رجل غربي أقام في كربالء مدةً، 
فيما كتبا في عدة مواضع من المقالة نفسها، أحببتُ نشرها؛ ألعلّـق عليهـا   
بعــض الحواشــي إيضــاحاً لمــا التُــبس عليهمــا وإصــالحاً لخطئهمــا؛ ألن  

لفرقة التي أنا منها، وألن أهل مكة أدرى بشـعابها، وإليـك   المقالة تمس ا
  المقالة برمتها معربة بقلم صاحب المجلة، قال الكاتب:

االبن الثاني لعلي بن أبـي   )١(ويرتقي أصل هذه الفرقة إلى الحسين... 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روضـات الجنـات    يرتقي أصل الشيعة إلى عهد رسـول اهللا. قـال الخنسـاري فـي     )١(

طبع إيران في ترجمة ابن خلكان: >... وفي تعريفات العلوم أن الشيعة هم  ٨٨ص
الذين شايعوا علياً وقالوا: إنه إمام بعـد رسـول اهللا ... وفـي كنـز اللغـة: أن الشـيعة       
العدلية غير السنة ... وكان يختص بهذه التسمية أوالً سـلمان الفارسـي، وأبـو ذر    

األسود، وعمار بـن ياسـر فـي عهـد رسـول اهللا؛ لمالزمـتهم        الغفاري، ومقداد بن
خدمة أمير المؤمنين (يعني علياً) ... ثم توسع في لقب من كـان يحـذو حـذوهم    
في ذلك بها بعد، بل من كان يوالي علياً ويقول بخالفته للرسول بـال فصـل، وإن   

أو داخالً في جملـة  لم يقل باألئمة االثني عشر جميعاً فيكون حينئذ إمامياً أيضاً، 
← 
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من الهجرة  ٦١طالب، صهر محمد، وإلى واقعة محزنة دموية وقعت سنة 
  ق العربي، أي في ديار بابل القديمة.للميالد) في العرا ٦٨٠(

بعد وفاة علـي بـن أبـي طالـب ثـارت مباحثـات شـديدة، واحتـدمت         
، وبين األئمة العلويين )١(نيرانها بين خليفة المسلمين رئيس السلطة الزمنية

ــق        ــا يتعل ــي م ــر ف ــلّ أم ــدبير ك ــم ت ــق له ــه يح ــون إن ــانوا يقول ــذين ك ال
لحسـين، وأصـبح رأس العلـويين    ، فلما انتقلت اإلمامـة إلـى ا  )٢(بالدينيات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  االثني عشرية الخاصة من الشيعة< أهـ .
هـ في الجزء الثالث ٢٥٠ى سنة ونقل نحو هذا الكالم أبو حاتم السجستاني المتوفّ

من كتاب الزينة في باب تفسير األلفاظ المتداولة بين أرباب العلوم، وابن النديم 
  . ١٧٥في الفهرست 

  .هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان )١(
ليس في الدينيات فقـط، بـل فـي تـدبير كـلّ أمـور البشـر، وممـا يعتقـده الشـيعة            )٢(

أنفسهم أنه لو أخليت األرض من واحد من األئمة االثني عشر الذين هم من ولد 
علي وفاطمة، لما دامت الدنيا طرفة عين، هؤالء األئمة هم: علي بن أبي طالـب،  

ين (الشهيد)، فابنه علي بن الحسين (زين فابنه الحسن (السبط)، فابنه الثاني الحس
العابــدين أو الســجاد)، فابنــه محمــد بــن علــي (البــاقر)، فابنــه جعفــر بــن محمــد  
(الصادق)، فابنه موسى بن جعفر (الكاظم)، فابنه علي بن موسـى (الرضـا)، فابنـه    
محمد بن علي (الجواد)، فابنه علي بن محمد (الهادي)، فابنـه الحسـن بـن علـي     

  كري)، فابنه محمد بن الحسن (صاحب الزمان) عليهم السالم.(العس
ولهذا يعتقد الشيعة بوجود صاحب الزمان حياً، وبأنه يراعي أمور البشر وأحكـام  
الدين، حتى لو زال من الدنيا لقامت الساعة وهـو سـوف يظهـر للعيـان ولـو بعـد       
← 
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المدينة طالباً الكوفة؛ تخلصاً من قبضة الخليفة، وكانت الكوفة يومئذ  هجر
حاضرة العراق العربي وأمه، وفيها من محبي العلويين جماعـة دعتـه إليهـا.    
وبينما كان يسير في طريقه إذ بحبل حزبه انتكث؛ وذلـك أنـه بعـث مسـلم     

  .لكوفيين، وإذا بجمع غدروه وقتلوهبن عقيل ابن عمه بمنزلة رئيس لا
من الشهر المحرم وصل اإلمام إلى كربالء، ولم يكن يعـرف   ٣وفي 

ما وقع من الخيانة والغدر بمسلم، فخيم مع قافلتـه علـى نشـز هنـاك، ومـا      
كاد يستقر إال وفاجأه جيش زحف ليهجم عليـه. فقاسـى العلويـون مـدة     

يما الجوع والعطـش، وفـي   أسبوع من العذابات، ماال يصفه واصف والس
اليوم العاشر من الشهر المذكور وهو يوم عاشوراء قُتل مـن تلـك الزمـرة    

شخصـاً   ١٨ين جملـةً  كل من لم يمت في تلك المدة، وكان عدد المتـوفّ 
  .إلى دمشق الشام ,��#+*وأما النساء  كانوا برفقته، ممن ٧٢و البيت، من أهل

تلك الصـحراء أزهـار روايـات     وبعد وفاة هؤالء المظلومين، نبت في
ومعنـى   -وأحاديث مختلفة سقتها دماء الشهداء. وغدت مذبحـة كـربالء  

مرادفـةً للمحرقـة الصـادقة فـي لغـة جميـع        -كربالء محل الحب (كـذا) 
محبي هؤالء الشهداء، وأصبح الحسين نوعاً من المسيح، وقد ذُبح لفـداء  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

لسـنّة  حين، ويحكـم فـي النـاس ويوحـد األديـان، ويرفـع الظلـم مـن األرض. ول        
  والشيعة أحاديث كثيرة في عالمات ظهوره. 
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  الحياة.الناس في الزمن الذي أتى فيه؛ لينقل إليهم كالم 
 دداً ومحمومن األحاديث المروية عند الشيعة، أن جبريل أخبر محم
أنبأ فاطمة الزهراء ابنته بأن األمر ينتهـي بأحـد أبنائهـا علـى هـذا الوجـه،       
وبأن قبره يشتهر كلّ الشهرة في الدنيا كلّها، وتُبنـى حولـه مدينـة تكـون     

د الصـحابة واسـمه   بعيدة السمعة. ولقـد تـم األمـر طبقـاً للنبـوة، فـإن أحـ       
يوماً من وقوع تلك المذبحة الهائلة؛ ليكرم قبر اإلمام  ٤٠جاء بعد  )١(جابر

الشهيد؛ ألن محمداً كان قد قال له: إن الحسين يقتل ويدفن في كـربالء  
لهـذه   )٢(يوماً تبدأ زيـارة قبـره، فكانـت زيـارة جـابر أول زيـارة       ٤٠وبعد 

  .)٣(سيس كربالءالتربة. ومنذ ذاك الحين بدأ تاريخ تأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هو جابر بن عبد اهللا األنصاري. )١(
)٢(       ى بزيارة األربعين، والبعض [وبعضـهم ـ ظ] يسـميها بزيـارة مـردوهي اليوم تُسم

الرأس؛ ذلك ألن في اليوم الذي زار جابر قبر الحسين كـان عـود رأس الحسـين    
خذوا أسرى إلى الشام، وكـان مـرد   �� ته الذين ابنه وأهل بي يمن الشام بصحبة عل

الرأس إلى البدن في ذلك اليوم. فسميت أيضاً بزيارة مـرد الـرأس، كمـا سـميت     
  .بزيارة األربعين

ولهذا اليوم خطبة أو زيارة مخصوصة بالحسين، تُقرأ عنـد قبـره أو عنـد مشـاهد     
إلـخ<   لـيكم يـا آل اهللا  السالم عاألئمة االثني عشر، أو األمكنة المقدسة أولهـا: > 

ويتصل سند هذه الخطبة أو الزيـارة بجـابر، وبجعفـر بـن محمـد الصـادق أيضـاً.        
  طبع بمبي. ٤٠٢ - ٣٩٨راجع مفتاح الجنان في الزيارات واألدعية ص 

يرتقي تأسيس كربالء أو قبر الحسين إلى أيام قتل الحسين، قال جعفر بن قولويـه فـي    )٣(
ر مطبوع من حديث طويـل مـا نصّـه: >... إن الـذين دفنـوه      كتابه كامل الزيارة وهو غي

← 
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أما اليوم فإن هـذه المدينـة أصـبحت مقـدس الشـيعة ومحجهـم، بـل        
وهم يحمونها من غير المسلمين أكثر مما يحمـون مكـة    )١(مكّتهم الثانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

أقاموا رسماً لقبره (يعني الحسين) ونصبوا له علماً [أي عالمة] وبنـاًء ال يـدرس أثـره<    
وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور، عن أبي حمزة الثمالي (المتوفى في عهـد  

صّـه: >... فـإذا أتيـت البـاب     المنصور)، عن أبي عبد اهللا جعفر بن محمد الصـادق مـا ن  
الذي يلي الشرق، فقف على الباب وقل ... ثم تخرج من السقيفة وتقف بحـذاء قبـور   

ـ   ٨٠مـن البحـار    ٢٢الشهداء إلخ<. وقد ذكر نحو هذا المعنى المجلسـي فـي المجلـد    
طبــع إيــران،  ٣٨طبــع إيــران، والســيد ابــن طــاوس فــي إقبــال األعمــال صــفحة   ١٠٢

ا يظهر أن له باباً شرقياً وغربياً، وقال محمد بن أبي طالـب فـي كتابـه    وغيرهما فمن هذ
ما  gتسلية المجالس وزينة المجالس [وهو غير مطبوع] عند ذكره لمشهد الحسين 

نصّه: >... وكان قد بني عليه مسجد، ولم يزل كذلك بعـد بنـي أميـة، وفـي زمـن بنـي       
السدرة، وكرب موضع القبر، ثم أُعيـد  العباس إال على زمن الرشيد، فإنه خربه، وقطع 

على زمن المأمون وغيره، إلى أن حكم المتوكل من بني العباس ... فأمر بتخريب قبـر  
الحســين وقبــور أصــحابه، وكــرب مواضــعها، وأجــرى المــاء عليهــا ... إلــى أن قُتــل   

قبـور  المتوكل وقام باألمر بعده ابنه المنتصر، فعطف علـى آل أبـي طالـب ... وأعـاد ال    
في أيامه< أهـ أما بناء الدور حوله، فقد كان قبل أيام المتوكل. راجع تاريخ ابن األثير: 

طبـع مصـر،    ٣٨صـفحة   ٢طبع مصر، وأبـي الفـداء جـزء     ١٨صفحة  ٧جزء  ٢٣٦سنة 
  طبع إيران.   ٢٠٩ـ  ٢٠٣، وأمالي الطوسي صفحة ١٠٤وفوات الوفيات صفحة 

ة كـربالء فريضـة كـالحج، كـال، وال يحمـون      ليس في الشيعة من يعتقد أن زيار )١(
حرم كربالء عن [من ـ ظ] غير المسلمين أكثر من حمايتهم لحرم مكة، وكيـف   
يكون كذلك وكربالء ليست من المساجد األربعة (وهي مسجد مكة، والمدينة، 
وبيت المقدس، والكوفة)، التي تتضاعف فيها الصالة إلـى ألـف ألـف ضـعف،     

  إلى ألف ضعف. وإلى عشرة آالف ضعف، و
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عنهم [منهم ـ ظ]، ويدافعون عن حرمهـا أكثـر ممـا يـدافعون عـن حـرم        
  مكة، وإن كان في مكة الكعبة، وفي الكعبة الحجر األسود.

بقيتْ كربالء بعيدة عن كلّ انتهـاك، وإننـا لـنظن أن أحسـن مـا       ولقد
ــا      ــو م ــاالت، ه ــن المق ــربالء م ــي ك ــب ف ــان   ����-كُت ــدة الط ــي جري ف

، ولـم يسـبقها   ١٩٠٨وأوائـل سـنة    ١٩٠٧(الفرنسوية) في نحو أواخر سنة 
ســابق قبــل ذلــك العهــد فــي تلــك اللغــة، بــل ولــم يكتــب عــن األرجــاء  

  وان.المجاورة لها قبل ذلك األ
أما مكاتبنا الفاضل المختفي عنّا باسم (المنصور) المستعار، فإنه دخل 
حرم كربالء وقد توصلنا بواسطته إلى نشر رسوم داخل الصحن، وكلّ ما 
يتعلق به، ورسوم سائر مساجد مدينة كربالء مع صور الزوار والمواكـب  

مجلّتنـا  مـن   ٢ت  ٧الحافلة التي رآها، كمـا فعـل سـابقاً فنشـر فـي عـدد       
  رسوم قلب مكة وما فيها، (المقالة مصورة في األصل).

كربالء جالسة تحت ظل النخـل الـوارف، بـل راكبـة الحسينيةــ نهـر       
ذلك الفرات الذي كانت قد نصبت عليه بابل عرشـها    - متفرع من الفرات 

الزائــل، وقبــل أن تصــل المدينــة تــرى عــن بعــد مــن فــوق رؤوس النخــل 
اآلجــر  )١(ر األشــجار قبــب صــحنيها القاشــانيةوالغــرب والصفصــاف وســائ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبب حرميها ال صحنيها، ألن الصحن مكشوف ليس له سقف، وقبة حرم الحسـين   )١(

← 
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المتأللئة في الشمس، ومآذنها المغشّاة بغاللة من الـذهب اإلبريـز، وهـذان    
ــاس أخ [أخــي     ــام الحســين واإلمــام العب ظ]  - الصــحنان همــا صــحنا اإلم

الحسين من أبيه، وأحد أصحابه المنكوبين، وكلّ من هذين الصحنين قائم 
  .صاحب اإلمام الشهيد وخصّ بهفي الموطن الذي قُتل فيه 

فــي كــلّ ســنة ينســل إلــى هــاتين التــربتين مــن كــلّ حــدبٍ وصــوبٍ 
زُرافات زُرافات من أبناء الشيعة قادمين إليهمـا مـن ديـار العجـم والهنـد      
وكوه قاف (قفقاز) والبالد القاصية من قلب آسية حيث يكثر الشـيعيون،  

زوار لما بقيت هذه المدينة وكربالء بدون الزوار مدينة فارغة، بل لوال ال
والزيـارة تـدوم    -إلى يومنا هـذا. وفـي األيـام التـي ال يفـد إليهـا الـزوار        

ترى كـربالء   -شيئاً في أيام الباحوراء فقط  )١(سحابة السنة تقريباً وتبطل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
شباكاً، عـرض   ١٢مغشّاة من أسفلها إلى أعالها بالذهب، وفي محيطها من األسفل 

سـنتيمتراً مـن الخـارج، وبـين شـباك       ٣٠كلّ شباك متر واحـد مـن الـداخل ومتـر و    
ل ومتر ونصف متر من الخـارج، ويبلـغ ارتفـاع    سنتيمتراً من الداخ ٢٥وشباك متر و

متراً، وكانت تغشّـيتها   ١٥القبة من أسفلها ـ أي من سطح الحرم ـ إلى أعالها قُراب   
م كما هو مكتوب ١٨٥٦ - هـ ١٢٧٣بالذهب على نفقة ناصر الدين شاه، وذلك سنة 

  .على حائطها فوق الشبابيك المذكورة  بسطر من ذهب فيه بعض اآليات
تبطل الزيارة أيام الباحوراء، وال يثني الناس عنها وخصوصاً األقـربين حـر وال   ال  )١(

برد، وأشهر الزيارات المخصوصة أشهر قمرية، فربما اتفقت الزيارة فـي حمـارة   
  القيظ أو في صبارة الشتاء.
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نسمة في األثر، وقد أخذهم النعاس فـوق   )١(١٥٠٠٠خامدة ليس فيها إال 
  سطوحهم المتظلّلة بالنخل.

ذا أردت أن تعرف تُقَى الشيعة على مدى القرون، اذهب وانظر ذينـك  وإ
كربالء، ترهـا مزدانـة بـأفخر مـا يجـود بـه الحـب         )٢(الصحنين وسائر مساجد

والدين، فإن حيطانها مثالً مغشّاة بـاآلجر المطلـي بالقاشـاني الملـون بـاأللوان      
ن يحلـم ببنـاء   الزاهية العجيب الصنع، حتى إنك لتقول إنه ال يمكن لإلنسان أ

أفخر مما يرى هناك، ففي جوانـب األبـواب سـهوات محكمـة البنـاء بديعـة       
الشــكل علــى هيئــة النخاريــب، مرصّــعة بقطــع مــن المرائــي تأخــذ بمجــامع  
القلوب. وترى األبواب مقوسة أقواساً فائقة الحسن، تكاد تنطبق على نفسـها  

ــ وكلّهــا مخرمــة، وتخاريمهــا مــن  انطباقــاً، ــاق الغري ب القطــع والنحــت الطاب
 يمكننا أن نغفل عن ذكر العمـد الرشـيقة القـد المتَّخـذة مـن      هذا وال والحفر،

  .أبدع طواف الذي يطوف بالحرم تدعم البناء وهي الخشب الفاخر،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلحصاء الذي ذكره أقل من الحقيقة بكثير، فإن سكان كربالء أنفسهم خمسون  )١(
األقل، فكربالء بدون الزوار ليسـت مدينـة فارغـة، بـل متموجـة       ألف نسمة على

بالسكان، ولكن يشتد الزحام فيها أيام الزيارات، وربمـا ضـمت فـي تلـك األيـام      
  مائتي ألف نسمة من أخالط الناس. 

ليس في كربالء مساجد يقصدها الشيعة، أو يتعبدون فيها سوى مسجدي الحسـين   )٢(
العادية فهي موجودة في كلّ بلـد عـامر، فـال معنـى لـذكر       والعباس، وأما المساجد

  .الكاتب إياها
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وهل من مذخر أحسن من هذا المذخر؟ وهـل ال يكـون إال دون مـا    
  ح لجماعة الشيعة مخلصاً وفادياً؟يجدر برفات اإلمام الذي أصب

وفي أقصى الحرم مصطبة نفيسة تحتها رمم اإلمام، والمصطبة بديعـة  
 )١(النقش والحفر، عجيبة الصبغ والتلوين، ترى من وراء مشبك من الشـبه 

المصمت، يظلّلها غشاء أو ستار هو بساط فريد الصنع، بل تحفة من تحف 
ن العالم حاكته طائفة من مهرة صُنّاع الفـرس، وال يمكـن أن يقـدر لـه ثمـ     

لبديع إحكامه، وغرابة اتقانـه، فهـذا القبـر هـو غايـة مـا يرمـي إليـه الـزوار          
اإلمامية؛ فإذا وصلوا كربالء ودخلوا الحرم يدنون من هذا المشبك الملزّز، 

صـالة حـارةً،    )٢(ويتمسكون به بعبادة وتُقى، ثم يبسطون أيديهم ويصـلّون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس من الشبه، بل من الفضة الناصعة، وهو ذو أربعة أركان، وفي جانب الطـول   )١(
سـنتيمتراً،   ٨٠شـبابيك، وعـرض كـلّ شـباك منهـا       ٤شبابيك، وفي العرض  ٥منه 

أيضاً علـى ضـريح    ويتفرع من وسط الجانب الشرقي منه مشبك صغير من الفضة
ابنه علي األكبر الذي قتل معه ـ وهو غير علي زين العابدين أو السـجاد ـ وطـول     

 ٣أمتـار ونصـف متـر، وارتفاعـه      ٤أمتار ونصف متـر فـي عـرض     ٥مشبك األب 
 ٤٠سـنتيمتراً فـي عـرض متـر و     ٦٠أمتار ونصف متر، وطول مشبك االبن متران و

الشـكل، كلّهـا مـن الـذهب      مسـتطيل ًء إنا ١٦سنتيمتراً وفي أعلى مشبك الحسين 
من الذهب، يبلغ طولها قراب نصف  االبريز، وفي كلّ ركن من المشبكين رمانة

متر. وسماء ذلك الحرم مغشّاة بـالمرائي المسـماة عنـد أهـل بغـداد بلفـظ تركـي        
  (عاينة) على شكل ال يقدر أن يصفه واصف.

لـدعاء، والصـالة عنـدنا تكـون     واألصح يدعون، ألن الصالة عند المسلمين غير ا )٢(
← 
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  .ن كثرة فرحهمثم يرجعون إلى من حيث أتوا والوجه باشٍّ منور م
إن صحن الحسين وقبره يبقيـان فـي كـلّ زمـن قريبـي المنـال خالفـاً        

وهو الشهر الذي  )١(لكعبة مكة، وزوار كربالء يكثرون في الشهر المحرم
ــة     ــي تلــك المدين ــراهم يتجمعــون ف ــذا ت ــام وأصــحابه؛ ول ــه اإلم ــل في قُت

ن صوب، فتأتي القوافل مئات مئات، وعليه يكـو  ويتحلبون إليها من كلّ
  .)٢(شهر المحرم شهر الصلوات واألدعية والتوبة

فإذا جئت أنت فـي ذلـك األوان تـرى أفنيـة الصـحون والسـيما فنـاء        
ــالمؤمنين؛ ألن مــن أول فــرائض  الــزوار فــي  )٣(صــحن الحســين غاصّــاً ب

  كربالء كما في مكة أن يذهبوا إلى الحرم بعد الوضوء.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

في قيام وقعود وركوع وسجود بخالف ذلك عند النصارى، فإنهم يطلقون اسـم  
  الصالة على مجرد الدعاء.

ــذي      )١( ــوم ال ــي الي ــة)، وهــي ف ــارة (عرف ــي زي ــي كــربالء ف ــزوار ف ــا يجتمــع ال ــر م   أكث
  مــن شـهر ذي الحجــة،  ٩يقـف المســلمون علـى جبــل عرفـة فــي الحـج،  ذلــك فـي      

  اهللا أكبـــر ... ليـــوم فـــي كـــربالء خطبـــة أو زيـــارة مخصوصـــة أولهـــا: > ولـــذلك ا
  .  ٣٧٤ -  ٣٦٩إلخ< راجع مفتاح الجنان من ص السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهللا

  شهر الصالة واألدعية والتوبة شهر رمضان.  )٢(
ليس ذلك من فرائض الزوار، بل هو عملٌ مستحب مخير المرء في تركه وعملـه   )٣(

  ف مكة؛ ألن األعمال فيها تُعد فرضاً واجباً ويعاقب اهللا تاركها.بخال
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يكونـون أهـالً ألن    )١(وبعد أن يصلّوا صـالةً أولـى فـي فنـاء الصـحن     
يدخلوه آمنين، فيزدحمون فيه ازدحامهم على السعادة القصوى، بهالهل 

العمائم البيضـاء إشـارة إلـى     )٢(وأصوات الفرح العظيمة، وعلى رؤوسهم
بياض قلوبهم. أما الحجاج الذين حجوا مكة والسادة الذين ينتمـون إلـى   

األحايين تكون نساؤهم أهل البيت، فإنهم يعتمون باألخضر، وفي أغلب 
  من قمة الرأس إلى أخمص الرجل. )٣(معهم، وقد تحجبن أشد الحجاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس في فناء الصحن صالة وال دعاء كما يـزعم الكاتـب، بـل الـدعاء فـي بـاب        )١(

إلخ)، ثـم بعـد    اهللا أكبرالرواق الذي هو دون الحرم، وله دعاء مخصوص أوله: (
ب الحرم قرأ دعاًء مخصوصاً تالوة هذا الدعاء يدخل الرواق، حتى إذا دنا من با

  . ٣٤٦ـ  ٣٤٥إلخ)، راجع مفتاح الجنان ص السالم عليك يا أبا عبد اهللاأيضاً أوله (
ليس من ذلك شيء، بل يدخلون على اختالف أزيائهم كلّ على حسـب عادتـه    )٢(

  ولباسه الحقيقي.
)٣ (بن البتة، ا نساء األعراب فالأمالزيـارة،   ولـو رأيـت كيـف يـزور األعـراب يـوم       يتحج

لقضيت منهم عجبا، فإنهم يدخلون الحرم بتحمس وشدة بأس بـدون إذن وال دعـاء،   
ويطوفون حـول الشـباك وقـد مسـك واحـدهم بمنطقـة اآلخـر، فيكونـون عنـد ذلـك           
كالحلقة المستديرة التي ال يعرف طرفاها، وفي حالـة وحشـية ولهـم ضـجة وعويـل،      

أن الذي لم يوفـق للـثم الشـباك غيـر زائـر      وغاية قصدهم لثم الشباك؛ ألنهم يعتقدون 
وليست زيارته مقبولة؛ ولذا ترى أهـل المـدن اللطيفـي األبـدان ال يقـدرون علـى أن       

  .بعضهم بعضاً ودفع األعراب هؤالء اليوم؛ لتزاحم في ذلك يدنوا من الشباك
وهم يحترمـون العبـاس أكثـر مـن أخيـه الحسـين؛ وذلـك خوفـاً ال دينـاً؛ ألنهـم           

أن الذي يستخف بحرمته ينتقم منه في ساعته، وربمـا قتلـه فـي مكانـه،     يعتقدون 
ويقولون: إن العباس سريع الغضب، ويلقّبه بعضهم بـ(أبي الـرأس الحـار) ومعنـاه    
← 
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من معتقد المسلمين أن المؤمن الذي يتمكن مـن أن يـدفن فـي جـوار     
مزار مدفون فيه أحد األئمة، أو نسيب من أنسباء أهل البيت، أو واحد مـن  

لسـعة؛ ولهـذا   الصحابة، فإن دخوله الجنة مضمون ويكون علـى الرحـب وا  
تبتـدئ   السبب ترى في مسجد أيوب في االستانة امتداد تلك المقبرة التـي 

من الوادي حتى تتوغل التالل حيث تنتهـي فيهـا، وتـرى بـين تلـك القبـور       
العديدة غابة غبياء من السـرو األسـود، وهكـذا جـرى األمـر فـي كـربالء،        

لـى اهللا ليـنعم   فإنك ترى المؤمنين في أقصى بالد آسية يوجهون أدعيتهم إ
 آالء مـن  لينـالوا شـيئاً  ؛ )١(عليهم أن يدفنوا بعد موتهم في جوار قبر الحسين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

  حاد المزاج، سريع الغضب، والحسين إمام معصوم حليم حق عليه أن يعفو.
ه كـان لرجـل   ومن لطيف ما رأيته أنا من أحدهم في حـرم العبـاس مـرة، هـو أنـ     

أصحاب، فتأخر عنهم في الطواف لكثرة االزدحام، ثم لمـا علـم أن صـحبه مضـوا     
وتركوه، لحقهم راكضاً من دون توديع اإلمام وال تسليم عليـه، وفـي أثنـاء ركضـه     
عثر بعتبة باب الحرم فتألم، فالتفت إلى اإلمام قائالً له بهـذا اللفـظ: (يهجِـم): بفـتح     

الجيم وسكون الميم، ومعناه تهدم بناؤك ومحـي أثـرك، وهـو    الياء مع الهاء وكسر 
لم يتصور أنه يخاطب العباس، فلما فطن بذلك [لذلك ـ ظ] بعـد هنيئـة علـى زجـر      

دم اإلمام له، اعترف بذنبه وكر راجعاً مستأنف العمل، ومعتذراً من العباس. أحد خ
مـا عرفتـك أيـش)    وأخذ يخاطبه بهذا الخطاب (يا بعد أمي وبوي يا بعد رويحتـي  

معناه: يا بعد أمي وأبي وروحي اعـف عنـي ألنـي تكلّمـت بمـا تكلمـت عـن دون        
  قصد وروية، ولم أدرِ أني في حضرتك، ثم لحق صحبه راكضاً أيضاً.

حتى  -أي في النجف  - gأغلب الدفن يكون في جوار قبر علي بن أبي طالب )١(
← 
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إمامته التي يجود بها على المخلصين له. وبالجملـة فـإن كـربالء أصـبحت     
  .اليوم مدفناً عاماً لجميع أبناء الشيعة المبثوثين في ديار اهللا كلّها جمعاء

األمــر؛ ألصــبحت اليــوم هــذه  ولــوال أن الحكومــة العثمانيــة تتــدارك
المدينة مبـاءة األمـراض الوافـدة، ومنبعـث جـراثيم األدواء الوبيلـة؛ ألن       
الجعفرية ينقلون إلى هذه المدينة جميع الموتى، ويجوسـون بهـا الـديار    
الملوثة باألوبئة أو غير الملوثة، هذا فضالً عن أن بين هؤالء الموتى مـن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

كـربالء مـن عشـرة آالف     من كربالء نفسها، وال تكـاد تـرى واحـداً يـدفن فـي     
يدفنون في أرض النجف؛ ولذا تمتد اليوم مقبرة النجف واسمها (وادي السالم) 
إلى مسافة يبلغ محيطها فوق ساعة ونصف ساعة، وليس في مقبرة كربالء إال مـا  
يقرب من ألف قبر، وإذا نظرت من كبد البر إلى مقبرة النجف وأنت متّجه إليها 

خر؛ وذلك لما فيها مـن بنـاء القبـب والبيـوت علـى قبـور       تظنها ألول نظرة بلداً آ
المثرين، وإذا سرحت الطرف بين تلك القبور الشـبيهة بالقصـور، ورددت النظـر    
مرةً بعد أخرى ال تشك فيها بأنها مراقد ألولياء اهللا، أو ألئمة المسلمين؛ لما هناك 

ر تلك القبور مواضـع  من األبنية المغشّاة بالقاشاني الملون البديع الصنع، وفي أكث
للصالة، وفـي سـاحاتها حـدائق غنّـاء وسـقاية ورجـال موظفـون مـن قبـل ذريـة           
المقبور أو أقاربه الوارثين له، أو من وقف وقفه المقبـور نفسـه عليـه قبـل موتـه،      
وهم يخدمون ذلك المحل ويحملون الماء إليه، ويتلون القرآن على تلك القبـور  

الواحد ليس مخصوصاً بقبـر واحـد، بـل بعشـيرة     التي في ذلك البيت؛ ألن البيت 
األقربين من المقبور األول، وبين تلك القبب قبة مبنية على مزاري نبيي اهللا هـود  

ال يكاد يعرفها الرجل إال بدليل يدلّه عليها؛ لحقارة بنائها ولمـا عليهـا    cوصالح
  متر من سور البلد إلى الشمال. ٥٠٠من الغبار، وهي واقعة على بعد 
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، فتــراكم تلــك الجثــث فــي أرض توفــوا بــأمراض معديــة أشــد العــدوى
واحدة، وفي موطن واحد مـن شـأنه أن يجعـل تلـك البقعـة مـن األرض       
منبت الوباء، أو منبعث الطـاعون، أو منتشـر الهيضـة علـى الـدوام، ولقـد       
عقد من تهمهم الصحة العمومية لجانـاً عديـدة؛ لصـد هجمـات جيـوش      

وأخـذت مـا فـي     تلك األدواء السارية السريعة العدوى الشـديدة الفتـك،  
 )١(فرنكـاً  ٥٠مكنتها من الوسائل لتثبيط فشو العدوى، فضربت رسـماً هـو   

على كلّ جثـة تـدخل كـربالء. ولـو أمكنهـا لمنعـت الـدفن بتاتـاً، لكنهـا          
تحتــرم عقائــد الشــيعة الوثيقــة العــرى، أو تخــاف أن تثــور ثــائرة الفتنــة   

رسـم   -هذا الرسـم  البتة. و )٢(والتعصب، فيقوم بوجهها ما لم يمر بخلدها
مـن أن   )٣(يثمر للحكومـة المحليـة مبـالغ طائلـة، ويمنـع الفقـراء       -الدفن 

يفكروا بأن يدفنوا موتاهم في هذه البقعـة الميمونـة. أمـا األغنيـاء الـذين      
ورثوا الميت، فإن األموال الطائلة التـي وقعـت إلـيهم بعـد وفاتـه، تحـثّ       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرشاً صاغاً (صحيحة)، وقد رفعت هذه الضريبة عـن تبعـة الدولـة العثمانيـة،      ٥٠) ١(

  وذلك من مدة سنة.
ــف       )٢( ــربالء والنج ــن ك ــد ع ــي تبع ــة الت ــن األمكن ــل م ــة النق ــت الحكوم ــد منع   ق

  وغيرهمــا مــن المشــاهد غيــر مــرة، ســيما فــي أيــام األوبئــة، ولــم يحــدث أدنــى 
  . حادث من الشيعة

  عنه البته.  ال مانع للفقراء )٣(
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جـاد عليـه بتلـك المبـالغ      الوارث إلى أن يسرع في دفن جثـة ذاك الـذي  
الجسيمة، وحينئـذ ال يسـتعظم أي مصـرف ينفقـه فـي وجـه هـذا العمـل         
المبرور الملزوم به، وهكذا تنقل جثث أولئـك المـوتى مـن أقصـى ديـار      

  آسية إلى هذه الديار المجاورة لنهر الفرات المشهور في التاريخ.
ولقـد شــهد   )١(.فـي كـربالء   فالـدفنات الحافلـة الشـائقة كثيـرة الوقــوع إذن    

صاحب هـذه المقالـة موكـب دفـن واحـد مـن هنـود الشـيعة وأئمـة علمـائهم           
الفحول، وكان قد نُقل إلى كربالء بمبالغ باهظة من األصفر الرنّان، ولما دخـل  
المدينة تابوت هذا الرجل الكبير قامت له كربالء كلّها، وذهب الستقبال جثتـه  

د ركـزوا أعالمـاً ورايـات مختلفـة     ، وكان أهل البلدة ق)٢(عشرة آالف شخص
إعظاماً للمصيبة، وكان الجمع يقـف بجثتـه علـى كـلّ خطـوة يخطوهـا؛ ليتلـو        
األدعية أو يسمعها، وطافوا بهـا حـول األسـوار، ودام الطـواف ثـالث سـاعات       

ى الذي جاء من بعيـد ليسـند رأسـه اإلسـناد     قبل أن يبلغوا الصحن، وهذا المتوفّ
وهـو أنـه دفـن فـي صـحن اإلمـام الحسـين،         �0/. نعام األخير في كربالء، فاز بإ

  .وبقي القراء يقرأون على قبره بالتناوب ليلَ نهار مدة شهر
وقياماً بتأدية حقوق الحقيقة نقول: إن المؤمنين القليلي التوفيـق فـي هـذه    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  في النجف.  )١(
  فيه مبالغة.  )٢(
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الدنيا وجدوا لهـم طريقـاً ينكبـون بـه عـن القـانون الـذي سـن للمـوتى، فـال           
ؤدوا مــا علــيهم مــن رســوم المكــس، وهــذا الطريــق ال يحتــاجون إلــى أن يــ

يستحسنه علماء الصـحة، وال يوافقـون عليـه، لكـن ال يمكـن للمـوظفين أن       
 )١(يشددوا فيه ويعسفوا خوفاً من أن يؤدي بهم هذا التشديد إلى ما ال تُحمـد 

عقباه، فماذا فعل أهل العوز المتدينون الذين ال تمكنهم حالهم من تأديـة مـا   
على الدفن؟  إنهم لجأوا إلى وسائل تخفي جثة الميت على المـوظفين   حتّم

بجباية المكس، فتارةً يقطعون الميت إرباً إرباً، وطوراً يطحنون عظامه حتـى  
، وأخرى يجعلون تلك األعضاء تحت ثيابهم التي يتسـترون  )٢(تغدو كالدقيق

شر؛ ليتوصـلوا  بها من الداخل. وبالجملة يستعملون وسائل ال تخطر على بال ب
حتـى يقـال    )٣(إلى أن يخلطوا رمم الميت بالرمال التي تسفيها أرياح كـربالء 

  .بين موتى تلك المدينة الحسينية ��12عنه إنه 
  

  (كاظم الدجيلي) 
  ] ٢٣١ص ول)، العدد السادس/كانون األ - ١٩١٢( [السنة الثانية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لو أرادوا لفعلوا. )١(
كذب صراح؛ ألنا لم نشاهد ولم نسمع برجـلٍ طحـن عظـام ميتـه، وكـذلك مـن        )٢(

  العراقيين من أهل النجف وكربالء نفسيهما.
اعلم أن كلّ ما جاء في المقالة من اسم كربالء في ما يتعلق بالدفن فصحيحه في  )٣(

  .النجف
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les lamentations de Hussein a nedjef 

 et a kerbela  

حبذا لو كان ينتهي تـدين الشـيعة المفـرط إلـى هـذه الوسـيلة تقلـيالً        
لواردات الدولة العثمانية، لكنه يتعدى هـذا الحـد كمـا سـتراه بعيـد هـذا       
حتى يصل إلى ما يقارب الشَّـطط؛ ألنـه يتجـدد فـي كـربالء فـي الشـهر        

قُتـل فيـه الحسـين وأصـحابه     المحرم من كلّ سـنة، وفـي المـوطن الـذي     
  مشاهد تتفطر لها المرائر ويذوب لها الفؤاد حزناً وكآبة.

والتحمس في الدين يبلغ أوجه في عاشوراء، ومحاولة وصف ما يجـري  
في تلك األيام من العبث، هذا فضـالً عـن أن الكاتـب ال يسـتطيع أن يجـري      

ه كلّـه، لهـول   قلمه في هذا الميدان بدون أن يشعر بقشعريرة تدب في جسـم 
ما يرى، وإذا تذكرت بجانب هذا المشهد مـا سـمعت أو رأيـت مـن أعمـال      

  )١(.بعض الدراويش ونهاويلهم المدهشة لما تصورت شيئاً يذكر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م على ما نقلـه   ٨٦٦هـ =  ٣٥٢أول مأتم حسيني أقيم في بغداد كان في أول سنة  )١(
الذهبي في تاريخه (وهو غير مطبوع) قال في حوادث السنة المذكورة مـا نصّـه:   
(يوم عاشوراء، قال ثابت: الزم معز الدولة الناس بغلـق األسـواق ومنـع الهراسـين     

ي األســواق وعلقــوا عليهــا المســوح، والطبــاخين مــن الطــبخ، ونصــبوا القبــاب فــ
يلطمن في الشوارع ويقمـن المـآتم    منشورات الشعور مضمخات وأخرجوا نساء

��3وهذا أول يوم نيح عليه ببغداد...)  gعلى الحسين�  
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 )١(الشهداء الذين يكونون موضوع هذه الحفلة الهائلـة هـم أصـحاب   
الحسين المقربون الميمونو الطـالع. وقـد آلـوا علـى أنفسـهم أن يضـحوا       

ضحية لإلمام؛ ليحصـلوا منـه علـى نعمـة أو بركـة أو حسـنة، إذا        أنفسهم
حاماهم أو دافع عنهم، وفي أغلب األحايين يضطر بعض الحاضرين إلى 
أن يمسكوهم؛ لكي ال يقوموا بمواعيـدهم فينجزوهـا بـالحرف الواحـد،     
وكثيرون منهم يموتون فدى للحسـين؛ لكثـرة مـا يقاسـونه مـن األعذبـة       

  لك األهوال.المبرحة في مثل ت
وأول شيٍء يأتونه في مثل تلك األيـام، أنهـم يحلقـون رؤوسـهم مـن      

سنتيمترات، وهذا الحلق يتجه من الجبهة إلى  ١٠الوسط في عرض نحو 
القفا، فيكون قحف الرأس أجرد لـيس عليـه مـا يـدفع أو يخفـف غائلـة       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليسوا بأصحاب الحسين والصحيح من محبـي الحسـين؛ ألن اسـم األصـحاب ال      )١(

وا معه، وكذلك يطلقون عليهم اسـم  يطلق عند الشيعة إال على أصحابه الذين قُتل
الشهداء، وهم ملحودون في ضريح واحد واقـع فـي الزاويـة الجنوبيـة مـن حـرم       
الحســين، وهــي التــي تكــون عــن يمينــك إذا دخلــت الحــرم، وعــن يســارك إذا  

شـبابيك   ٤خرجت منه، وعلى وجه تلك الزاوية مشبك مـن الفضـة الناصـعة فيـه     
سنتيمتراً، وطول المشـبك كلّـه    ٧٠فاعه متر وسنتيمتراً، وارت ٧٥عرض كلّ شباك 

سنتيمتراً. ولهؤالء الشهداء أو األصحاب زيارة مخصوصة أولها:  ٨٠أربعة أمتار و
)يا أولياَء اِهللا وأحباَءه عليكُم الم٣٥٠ - ٣٤٩إلخ) راجع مفتاح الجنان ص  الس .  

أصـحابه يـوم   وإنما يفعل ذلك محبو الحسين تأسياً به، وبمـا جـرى عليـه وعلـى     
  عاشوراء، أو حزناً عليهم لوقوع ذلك المصاب الجلل فيهم. 
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اآللة الجارحة، ثم إنهم يلتحفون بثوب أبيض يميـزهم عـن سـواهم مـن     
ين الجمـع، إال أنـه ال يبقـى مـدة طويلـةً ببياضـه الناصـع، إذ ال يعـتم أن         ب

يتضرج بالدماء الحمراء القانئة، هذا فضالً عن أن هذا الثوب هـو الكفـن   
الذي يسجون به إذا ماتوا في أثناء هذه الحفلة الرائعة، ويجعلون بأيديهم 

، فترى )١(لصحنسيفاً مشهوراً، وبهذا الزي وهذا السالح يأخذونهم إلى ا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـنة، ولكـنهم يجـرون اليـوم علـى النسـق اآلتـي، وهـو أنهـم           ١٤كان كذلك قبل  )١(
أي  يجتمعون أوالً في محل واقع في الطرف الغربـي مـن البلـد، اسـمه (الخيمگـاه)     

لخـيم قـد خربـت يـوم     المخيم وهو محل خيام الحسين وأهل بيته، وكانـت تلـك ا  
عاشوراء، وبعد تجمعهم فيه يضربون رؤوسهم بالسيوف إلى أن يكلوا وأطول تلك 
المدة ساعة، وبعدها يخرجون من المحل المذكور قاصدين صحن الحسين، وعند 
الخــروج يأخــذ مــن أيــديهم الســيوف رجــالٌ مــن الحكومــة العثمانيــة واإليرانيــة   

ا جرائـد نخـل، وإذا أبـى أحـدهم إعطـاء      واالنكليزية والروسية، ويعطونهم عوضـه 
  .سيفه انتُزع من يده قهراً. ويودع كلّ من الجرحى سيفه رجال دولته

وإنما تعمل الحكومة هذا العمل المبرور؛ خوفاً عليهم من قتل أنفسـهم بأيـديهم   
من حيث ال يشعرون، كما وقع في السابق ألناس ال يحصون، وبهذه العناية يهين 

  .الخطب
الحكومة أن تعمل هذا العمل قبل أربع عشرة سنة، فلم تنجح في سعيها؛  وقد حاولت

ألنه كان يصدها عن قصدها رجل همام من الجرحى، اسـمه محمـد علـي التبريـزي،     
كان يقف على رأس الدستة ـ أي رأس الجمـع ـ  وكانـت الحكومـة تهابـه وال سـيما        

ومـا زال ذلـك الشـجاع    في ذلك اليوم الذي يترقب فيـه وقـوع الفـتن ألدنـى حركـة،      
يصدها عما تريد، حتى السنة التي هاجر فيها مـن كـربالء إلـى بغـداد، وبعـدها نالـت       
← 
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الصحن على رحبه قد غصّ بمن فيه مـن تكـاتف الجمـع وازدحامـه هنـاك،      
وفي مثل هـذا المقـام ال فـي غيـره يحـق أن يقـال: (ضـاق الفنـاء بمـن فيـه)،           
وبعضــهم يحــاول أن يــرى الواقعــة المحزنــة أحســن رؤيــة فيصــعدون إلــى  

ا المشـهد  الطارمات والمماشي والمشارف والسطوح وأطورة الدور؛ ليشارفو
أتم المشارفة، وعدد الزوار المجتمعين في تلك المواطن بـين ذكـور وإنـاث    

ألفاً، وهم في حالة التحمس والتهيج التي ليس وراءهـا   ٢٥أو  ٢٠ال يقلّ عن 
  .حالة، وفي هذا الصحن يمثل كلّ ما وقع سابقاً في يوم عاشوراء

طه فرسـاناً  وبينما أنت تنظر إلى هـذا الجمـع المـزدحم تـرى فـي وسـ      
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
  .الحكومة مطلوبها، ولم تزل خطة الحكومة على هذا الوجه إلى هذا اليوم

فإذا دخل أولئك الجرحى الصحن ـ وكلّهم سوقة من العوام ـ داروا حول الصـحن     
ربون رؤوسهم بجرائد النخل ضرباً أليماً، وقـد دار  من داخله ثالث مرات، وهم يض

معهم الفرسـان المشـبهون بالحسـين وأصـحابه وأعدائـه، ثـم يخرجـون بعـد ذلـك          
      ويروحون إلى صحن العباس، ويفعلون فيه مثل ما فعلـوا فـي صـحن الحسـين، ثـم

  .يتفرقون إلى محالهم، ويرتقي تاريخ الضرب بالسيوف إلى أيام الشاه عباس فقط
أما الفرسان المشبهون بأعداء الحسين، فإنهم يذهبون إلى الخيمگاه، وقـد مثلـوا   
واقعة الفتك بالحسين وأصحابه، طبقاً لما وقع يوم عاشوراء في صـحن الحسـين،   
وعنــد وصــولهم إلــى الخيمگــاه يمثلــون واقعــة الســلب والنهــب وأســر النســاء    

لهذه الغاية، وإذا تم هـذا  المشبهات بأهل البيت، وحرق الخيام المضروبة هنالك 
العمل تشتت شمل الجميع، وال تتجاوز مدة التمثيل من أوله إلـى آخـره خمـس    

  ساعات على األكثر.
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يزيدون الحفلة رونقـاً وترتيبـاً،    )١(عليهم ثياب بيضاء وتحتهم جياد بيضاء
  وغايتهم مرافقة أولئك المستشهدين إلى حيثما يذهبون.

يتـألبون فـي    المدينـة، ثـم   )٢(فيطوف هؤالء الناس جميعهم في أنحاء
هـن نسـاء بعـض المستشـهدين، وقـد      مكان محصور، ترى فيـه نسـاًء، لعلّ  

بنـع علـى         تحجالحجاب ورافقـنهم إلـى ذلـك المـوطن، وقـد تجم أشد
يـين،   جدرانه وأطورته طوائف مـن المتطلّعـين، كـأنهم عناقيـد مـن اآلدم     

  وبعد هذا يبتدئ االستشهاد.
اصطف المستشهدون على هيئة نصـف دائـرة، وهـم ينتظـرون أدنـى      
ا عالمة، أي سماع أول آية مـن اآليـات التـي ينطـق بهـا اإلمـام، ليضـربو       

أنفسهم الضربة األولى، ثم يزداد هيـاجهم وتحمسـهم بمـا يسـمعون مـن      
األلحان الدينية ونغمات األدعية، وما يتلفّظ به الجمع الحاضر مـن كلـم،   
 والحثّ على االستشهاد والتشويق إليه. هذا فضالً عن أنه يحدث ساعتئذ

ذ نوع من الجلبة تخيل لهم أنهم سكارى وما هـم بسـكارى، فيضـربون إ   
ذاك أنفسهم ضرباً أليماً، ثم يتحرك الطواف ثانية تحت رعاية أو مراقبـة  
الفرسان؛ ليجولوا حـول المدينـة ويـروا أنفسـهم ألغلـب مـن هنـاك فـي         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ليس من الحتم بأن يكونوا كذلك، بل حسب االتفاق كيفما كانوا. )١(
  ال يطوف الفرسان وال المستشهدون في أنحاء المدينة تعمداً، اللهم إال اتفاقاً.  )٢(
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  حمالً لهم على رؤية ما فيه إصالح النفس أو صالحها. )١(البلدة
ها أن الدم يتصبب عبيطاً من جباههم، ويتحدر قانئاً علـى وجـوههم،   

ــبغ ــبحت     فيص ــد أص ــواني، وق ــاألحمر األرج ــعة ب ــاء الناص ــابهم البيض ثي
عبارة عن جروح دامية عديدة، ومع ذلك ترى أيديهم المرتجفة  رؤوسهم

  .المرتعدة تصك الرأس بالسيف صكاً عنيفاً بدون رحمة أو شفقة
ومن وقت إلى وقت تـرى عضـالت السـاعد قـد وهنـت فـال تطـاوع        

كة، وريثمـا تجـم قواهـا فترجـع إلـى      اإلرادة، بل تعصيها فتقف عن الحر
  الصك أو القرع أو الطرق.

ثم يقـف الطـواف فـي إحـدى الطـرق وعيـون المـؤمنين ترعـى هـؤالء          
المستشهدين، حتى إذا عادت إليهم قواهم، عادوا إلى أعمال تقـاهم، وأخـذ   
ــو الحســين تعــذيب     ــة والصــلوات والتشــهد، واســتأنف محب ــاس باألدعي الن

ق بهم[عليهم] أحد أو يحن قلبه عليهم، فينهـي هـذه   أجسادهم بدون أن يشف
الفاجعة التي يتصدع لهـا الجلمـود، بـل بـالعكس تـراهم جمـيعهم يحثـونهم        
على طعن أنفسهم طعناً عنيفاً، بل أعنف فأعنف، ورؤية الدم العبيط تزيدهم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليس قصـدهم التجـول فـي المدينـة وال تحـت رعايـة الفرسـان ومـراقبتهم، بـل           )١(

يخرجون من المحل الـذي ذكـره الكاتـب وهـو الخيمگـاه ويروحـون تـواً إلـى         
  الصحن كما مر آنفاً.
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إلحاحاً وتنشيطاً ولهذا يتّبعونهم ويالزمونهم مالزمة الظـل لصـاحبه، إلـى أن    
 وبينما يسير الجمع وراء الذين يجودون بأنفسـهم تـراهم ال   )١(االستشهاديتم ،

يغادرون طريقاً إال ويسيرون فيه، ومثل هذه الفاجعة يقع خارجاً عن المدينـة  
وفي إوانها، وبعد ذلك ترى أعراباً قد سلوا سيوفهم وشرعوا أسـنتهم ونشـروا   

رخون ويعطعطـون  ألويةً بيضاء رمزاً إلى الصـلح، يرقصـون ويهوسـون ويصـ    
فــي الهــواء، فلمــا يســمع المستشــهدون بــذلك   )٢(ويطلقــون طلقــات ناريــة

الضوضاء يزداد تحمسهم وتهيجهم زيادة ال يصفها يراع واصف، فيقرعـون  
  .رؤوسهم بالسيوف وهم يلهثون لشدة ما وصلوا إليه من إنهاك القوى

مـود  وقد يتفق بعض األحيان أن يقع واحـد مـنهم خـائراً واهنـاً (كجل    
صخر حطّه السيل من عل). وللحال تُمد إليه ألف يد لتنعشه، وقد يكون 
المغشي عليه قد سقط لضعف حركة في قلبه ال لوهن في عزمـه، أو قـد   
وقع لكثرة الجروح التي استنزفت دمه، وقد يتفـق أن يمـوت المستشـهد    
فتكون وفاته من أعظم الحسنات لنفسه وألصحابه وألهـل بيتـه ولسـكان    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نـا نصـفه   فيه زيادة ونقصان وال يسع المقام شرح ذلك تفصيالً كمـا يجـري، ولعلّ   )١(

  في وقت آخر.
الفرسان وتهويسـهم رمـزاً إلـى الصـلح، بـل رمـزاً إلـى الظفـر          ليس رقص أولئك )٢(

بالحسين وأصحابه والفتك، بل وال يطلـق واحـدهم طلقـة مـن العيـارات الناريـة       
  فضالً عن عدة طلقات؛ وذلك خوفاً من الحكومة. 
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  )١(نة كلّها جمعاء؛ ألنه مات في حب الحسين.المدي
ولقد سبق فكرهم بوقوع مثل هذا الحادث قبل جريانـه؛ ولهـذا تـرى    
مع الجمع المزدحم أناساً من باعة األكفـان، يتتبعـون القـوم أينمـا ذهبـوا      

، وكلّ شهيد يسقط )٢(حتى إذا اقتضت الحاجة ذلك أظهروها من فورهم
ويضجع في  )٣(لحال بكفنه المضرج بالدماءفي مثل هذه الواقعة يسجى ل

تابوت، وينقله للحال بعض من حضر بأوجه باشة هاشة، وهم يظنون في 
أنفسهم أنهم من أسـعد خلـق اهللا؛ لكـونهم شـهدوا بأنفسـهم وقـوع هـذا        

  )٤(الشهيد الكريم واقتربوا منه، وربما مسوه مساً لطيفاً تبركاً به.
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باعتقاد ضعفاء العقول منهم، أما الغير فإنهم يعتقدون أنه مات غير مأجور. )١(
  البته.ليس له أصل  )٢(
ال يدرجون بها، بل بأكفـان بـيض جـدد، وكيـف يـدرجون بهـا وهـي مضـرجة          )٣(

  بالدم، والدم عند جميع المسلمين نجس.
ليس فيهم من يعتقد ذلك، نعم قد يأخذ بعض النساء العقيمات قطعة من كفنه أو  )٤(

ن به خرقة بيضاء يلطخنّها بدمه، ثم ينقعن بعد ذلك الخرقة بالماء القراح، ويغتسل
، وقد يأخذ بعض gلكي يزول عقمهن ببركة هذا الدم الذي سفك حباً للحسين

     جة بالدماء إجابة لطلب نسـائهم اللـواتي لـم يخـرجنالرجال تلك الخرقة المضر
من بيوتهن ذلك اليوم، أو يأخذونها للواتي ال يجسرن أن يدنون من ذلك القتيل 

ها النساء العراقيات في دم كلّ قتيل ولـو  لكثرة االزدحام عليه، وهذه عادة تعتقد
 فــي قطــع ثيــاب المقتــول أو المصــلوب، فــإنهن كــان مجرمــاً، وكــذلك يعتقــدن

  يحرقنّها ويتبخّرن بها للغاية التي أشرنا إليها.
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نهاية الطواف المتهيج، وقـد ازداد عـدداً   وها نحن أوالء قد قربنا من 
بما انظم إليه من كلّ بيت ودار وشارع وطريق، وقـد ازدحمـوا ازدحامـاً    
عظيماً حتى إن الواحد ليطأ اآلخـر أو يسـحقه بـدون أن يشـعر بمـا أتـى،       
  وكلّ ذلك حباً لما يجري بمن جرحوا أنفسهم في هذه الفاجعة العظمى.

لخلق يتجه نحو الصحن، وقد غـص فنـاؤه   ترى هذا البحر المتموج با
 ٥٠بمن فيه من الزوار والمتحمسين، ولقد تـرى فـي هـذا الصـحن زهـاء      

ألفاً من النفوس، وقد ازدحموا ازدحامـاً، بـل قـد رصـوا رصـاً، دع عنـك       
ذكر من تسلّق الجدران وتعلّق بالحيطان ونظر من أعلى السطوح وتطلّـع  

  نهم ال يحصون.من أعالي المشارف واألبنية، فإ
هنا ترى المستشهدين قد وصـلوا إلـى حالـة تمكننـا مـن أن نشـبههم       
ــل عــن حركــة عصــبية     ــة، ب ــآالت متحركــة ال تعمــل عــن فكــر وروي ب
اضطرارية، أو عن نوبة صرعية، وهم يظلّون دائبين في عملهم هـذا إلـى   
آخر رمق من حياتهم، بدون أن يشعروا بشيء أو يـروا شـيئاً، أو يسـمعوا    

اً سوى القعقعة والجلبة التي تصدم آذانهـم أو تغـويهم فتنـيمهم عـن     شيئ
هذه الدنيا، وهنا ال ترى ربع عـدد أولئـك الفرسـان البـيض الـذين كنـت       
رأيتهم قبل بضع سـاعات. أمـا اآلخـرون فـإنهم بقـوا فـي الطريـق مغشـياً         
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، وأما الحاضرون فإنهم قد صاروا إلى حالة تقشعر لهـا  )١(عليهم أو مائتين
  األبدان، وترتعد لها الفرائص.

وبينما أنت تنظر إلى حواليك إذ براية خضراء، تبدو لك فـي الفضـاء   
على رمح طويل يهزّه هزاً عنيفاً فـارس قـوي البنيـة، وهـذه العالمـة هـي       
إشارة إلى نهاية هذا االستشـهاد والمنظـر الفـاجع الرائـع. وحينئـذ يأخـذ       

لزمن إال وقـد أصـبح الصـحن    الجمع باالنفضاض، وما يمضي شيء من ا
أفرغ من فؤاد أم موسى، على أن الحق يلزمنا بأن نقول: إنه يظلّ في فناء 
الصحن بعض الصعاليك الذين كانوا يقرعون صـدورهم بأيـديهم طـول    
مدة الطواف، وكان القرع موقعاً على سقطات السيف، وهم يفعلون ذلك 

عن إتمام مـا شـرعوا بـه    تأسفاً وتوجعاً على موت الحسين، وال ينقطعون 
عادين كفّهم عنه، أو وقوفهم في كآبتهم من رابـع المسـتحيالت، وهـذه    

  الحركة االضطرارية ال تضرهم ضرراً يذكر.
 ،)٢( لم يعرف الشيعة سابقاً الحرية التي يتمتعون بها اليوم فـي كـربالء  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هم الفرسان المشبهون بأهل بيت الحسين وأصحابه، وليس موتهم حقيقياً، بل مجازياً  )١(

ألم. وإنما يحسبهم الرائي مائتين أو مغشياً عليهم للبسـهم  لم يمسهم أدنى ضرر وال   إذ
  .أعدوها لهذا اليوم الثياب المضرجة بصبغ كالدم، واستعمالهم آالت

نال الشيعة شيئاً من الحرية على عهد الخليفة المأمون، واتسعت حريتهم في زمن  )٢(
لفاطميين أو الملوك آل بويه، وال حاجة إلى أن نقول لهم نالوا حرية على عهد ا

← 
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   قوا علــيهم أشــدفــإن التــاريخ يشــهد علــى أن العباســيين كــانوا قــد ضــي
ييق، حتى فزع أغلبهم إلى التقية؛ تخلصـاً مـن البليـة، ولـوال تشـديد      التض

العباسيين على العلويين؛ ألصبحت كربالء محجاً لهم ال مزاراً، بل محجاً 
  يناوِئ مكة مناوأة صادقة.

ومع كلّ ما فعل بهم أعداؤهم لم يحد أبنـاء الحسـين عـن محبـوبهم     
أرسى مـن الرصـاص، بـل    ولو قيد ذرة، بل أظهر ثباتهم لخصومهم أنهم 

أرسى من الرواسي، ولقد شاهد الناس ملوكاً وسالطين لم يكونـوا علـى   
مــذهب الشــيعة، ومــع ذلــك زاروا كــربالء كمــا فعــل الشــاه إســماعيل،   
والسـلطان سـليمان ـ حليـف الملـك الفرنسـوي فرنسـيس األول ـ وعليـه           

  أصبح إيمان اإلمامية قرين النصر المبين، وصنو الفتح المكين.
  

  (كاظم الدجيلي)
  ]٢٨٦/ص ـ كانون الثاني)، العدد السابع١٩١٣[السنة الثانية(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

الحمدانيين، فإن أولئك الخلفاء في مصر وهؤالء األمراء في حلب ،كانوا شيعيين 
  وكانوا حماة هذا المذهب، فاستفحال التشيع في ظلّهم أمر من األمور الطبيعية.
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fl†Ú^‰�»�ÿÝçéÖ]�ï†Łè�]ƒ^Úð]� �
اء التي يصف فيها سامر [هذا جزء من مقالة الكاتب كاظم الدجيلي،

عندما سافر إليها، وهي في المتن ال تحتوي على معلومة في شـأن  
وقد اخذنا منهـا موضـع    مشمدينة كربالء سوى الموجود في الها

  الحاجة فقط]

  عظيم، له أربعة أبواب كبار ...  )١(... ويحيط اليوم بسامراء سور
  (كاظم الدجيلي)

  ]١٣٩/صـ تشرين األول)، العدد الرابع١٩١١السنة األولى([

��í¶†i��ê‰çÖû]�àè‚Ö]�ke^m� �

[هذا جزء من مقالة الكاتب كاظم الدجيلي في ترجمة السيد ثابت 
لدين اآللوسي، وقد ذكر تفاصيل حياة ذلك السيد من المولد حتى ا

الوفاة، اقتصرنا على موضع الحاجة منها ، ومن أرادها فعليه مراجعة 
  األصل في مجلّة  لغة العرب]

أيامه: ولـم يبلـغ مـن العمـر خمسـاً وعشـرين سـنة إال وابتُلـي بغائلـة عائلـة            -٣
حكوم، والسلوك في مسـالك طلـب   عظيمة، فاضطر إلى أن يتقلّد مناصب ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا م، أمـ ١٨٣٤هــ ـ   ١٢٥٠عمره الميرزا زين العابـدين السلماسـي فـي حـدود سـنة       )١(

  تعميره، فقد كانت من أحد فضالء الهند . النفقات التي صُرِفت على
ويروى بعضهم أن معمره هو السيد إبراهيم السيد محمد بـاقر الموسـوي القزوينـي    

  .الحائري، صاحب كتاب ضوابط األصول، وأحد مشاهير علماء القرن الثالث عشر
كانت إليه الرحلة من األطراف في علم األصول والفقه وغيرهما، وقد توفي فـي  

  هـ ولكن الرواية األولى أقوى . ١٢٦٠ربالء بعد سنة ك
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المعيشـة، فسـاح كثيــراً مـن الــبالد، وإلـى القسـطنطينية أربــع مـرات، وإلــى       
الحـــرمين الشـــريفين وأدى فريضـــته، وتقلّـــد قضـــاء النجـــف وكـــربالء،  
والسليمانية واألحساء، وغير ذلك فأحبه أهل كلّ بلد دخله؛ لمـا كـان عليـه    

  المظلوم ...  (كاظم الدجيلي)   من العفاف واالنتصار للحق، واألخذ بضبع
  ]٢٢٨ـ كانون األول)، العدد السادس/ص١٩١١[السنة األولى(

��è…^jÖ]�‚ãÃÖ�íÏe^‰�àè†vfÖ]�»�İíµ‚Î�fi…çfÎ� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب رزوق عيسى التي يصـف فيهـا تلـك    
 األماكن واآلثار القديمة في البحرين، وقد تركنا األول منها واآلخر

  ية المتبعة عندنا ]بحسب المنهج

... فهل يا ترى اعتقد سكان الجرعاء أن البحرين بقعة مقدسة التربـة،  
حتى ينقلوا إليها جنائز موتاهم ويدفنوهم فيها، كما يفعل اليـوم اإلماميـة   

  في نقل جنائزهم إلى كربالء والمشهد (أي النجف) ...
  (رزوق عيسى)

  ]٢٧٤السابع/صـ كانون الثاني)، العدد ١٩١٣[السنة الثانية(

ÌrĆßÖ]æ�ÿðøe†Òæ�3ÝøŠÖ]�3…]��»�₣íÂ^fŞÖ]� �
[هذا جزء من مقالة إبراهيم حلمي في شأن الطباعة في هذه المدن 

  الثالث، وقد ذكرنا مطبعة كربالء فقط]

��5�< [: هــي أول مطبعــة حجريــة جلبــت إلــى بــالد العــراق،  7*�#
ع قـرب كـربالء   فـي موقـ   ���456صاحبها أحد أكابر الفرس في كربالء، 
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م في عهد والية المشير محمـد رشـيد باشـا حـاكم     ١٨٥٦ -هـ ١٢٧٣سنة 
العراق، وكـان مـن ذوي المـدارك النيـرة، محبـاً للعلـوم، منشّـطاً لرجـال         
األدب، وأكثر مطبوعاتها مناشير تجارية، وكتب أدعية، ورسـائل دينيـة،   

س بـين  رضـي اهللا عـنهم] ولـي   آلداب زيـارة عتبـات أهـل البيـت [     حاوية
 ١٣٤مطبوعاتها كتاب يستحق الذكر غيـر كتـاب مقامـات اآللوسـي فـي      

  م، وهي اآلن متروكة لخلل ظهر في إدارتها.      ١٨٧٣صفحة، طُبع فيها سنة 
  (إبراهيم حلمي)

  ]٣٠٩العدد السابع/صـ كانون الثاني)، ١٩١٣[السنة الثانية(

Ñ]†ÃÖ]�»�Žl^fjÓ¹]æ�Žgj₣ÓÖ]�îÂ†ÿ‘� �

Bibliomanes et bibliophiles de mesopotamie 

[هذا جزء من مقالة الشيخ محمد رضا الشبيبي الجميلة فـي شـأن   
الكتب والمكتبات، التي يذكر فيها النوادر من الشخصيات، اقتصرنا 

7]فيها على  ��صـاحب   قدس اهللا روحـه  الميرزا حسين النوري � #
  التأليفات، وقصته في كربالء من المشهورات]

ف في النجف من الغُالة في اقتناء الكتب العـالم المحـدث   وممن عر...
ى قبـل اثنتـي عشـرة    الكبير الشيخ (ميرزا حسين النوري) الطهرانـي، المتـوفّ  

سنة تقريباً، فقد كان متعلّقاً بجمع المخطوطات، متفانياً فـي إحـراز نفـائس    
 اآلثار، وله نوادر غريبة في هـذا السـبيل، تـدلّ علـى شـديد افتتانـه وعظـيم       
بالئه بها، منها أنه وجد يوماً في سوق من أسواق كربالء كتاباً كان ينشـده  

كان ذاهـالً لعثـوره    عند امرأة، فاستباعها واستامها عليه فأرضاها، ويظهر أنه
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نبهاً على ضالته، فإنه لما أراد إيفاءهـا ثمـن الكتـاب لـم يجـد عنـده شـيئاً،        
ه وباعها في سوق كاسدة بـثمن  ولكنه بادر فخلع حلةً ثمينةً كانت على متن

  . تافه يسير، وأخذ الكتاب من صاحبته بهذه اللجاجة الغريبة
  (محمد رضا الشبيبي) 
  ] ٣٧١ـ آذار)، العدد التاسع/ص١٩١٣[السنة الثانية(

Dðøe†Ò�íÃÎæ�ë_E�ŽíÃÎÿçÖ]�Ł†’j§� �
[في ضمن أبواب المجلّة باب يسـمى بـاب المشـارفة واالنتقـاد     

صر الوقعـة مـن بـاب    فقط، وقد ذُكر كتاب مختللكتب المطبوعة 
  المشارفة فقط]

  صفحة. ٣٢في  ١٣٣٠طُبع في مطبعة الحبل المتين في النجف سنة 
  ]٤١٩ـ آذار)، العدد التاسع/ص١٩١٣[السنة الثانية(

l^Šè†ŁÂ� �
[هذا جزء قليل من مقالة الكاتب كاظم الدجيلي، في شأن منطقـة   

التي شـاهدها بعينيـه، ووصـفها    عريسات التابعة لمدينة السماوة، 
  وصفاً دقيقاً لطيفاً، أخذنا منها ما نحتاجه]

، وتـل أبـو   )١(... وقد زرنا في خالل تلـك المـدة المحموديـة، والـدير    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) هو عبارة عن تلٍ كبير أشبه شيء بالسور، ومبنـي علـى شـكل زاويـة، واقـع فـي       ١(
غربي المحمودية على مسافة ساعة ونصف ساعة منها، ويبلغ طـول كـلّ جانـب    

أمتار مـن   ٣أمتار من األسفل في عرض  ١٠متراً في عرض  ٣٥٠من جانبيه قُراب 
أمتار. أما األرض التي بين الركنيين فهي قاع صفصف ليس  ٧ألعلى في ارتفاع ا

← 
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(ســپارة)، والمــدائن واإلســكندرية، والمســيب، وســدة الهنديــة،   )١(حبــة
ــد   ــر أحمـ ــر، وقبـ ــر اُألخيضـ ــفاثا، وقصـ ــربالء، وشـ ــم، )٢(وكـ ــن هاشـ   بـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

   فيها شيء سوى بعض الروابي التي يبلغ علو أعالها مترين.
  لم ندرج محتوى هذا الهامش ألنه ليس له عالقة بمادة كربالء.) ١(
أس ... أبو طراز أحمـد النـاظر لـر    >) احمد بن هاشم ليس اسمه الصحيح، بل هو: ٢(

العين، المدفون في شفيثة ابن أبي الفائز محمد بن محمد بن علي بن أبـي جعفـر   
محمد الحبر، ويعرف بالعمال بن علي المجدور بن أبي عانقة أحمـد بـن محمـد    

 <...gالحائري ابن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن اإلمام موسى الكـاظم  
  جفي الشهير بالنسابة.انتهى روايةً عن السيد رضا الهندي الن

أما سبب تسميته بأحمد بن هاشم فهو مـن بـاب اإلضـافة إلـى الجـد الكبيـر، وهـو        
هاشم كما هو كثير الورود في نسب العرب والعجم، وكان قبره وقبر أخيـه محمـد   

خفيين ولم يعرفا إال منـذ سـبعين سـنة،     - متر منه ١٠٠الواقع في شماليه على بعد   - 
على مرمرة مكتوب عليهـا مـا يفيـد وجـود قبـره هنـاك، ومنـذ ذاك        إذ عثَر أحدهم 

الحــين بنــي عليهمــا قبتــان بــالجص والطابــاق، ووضــع علــى الضــريح مشــبك مــن  
الخشب، وقبل خمس سنين جدد العمارة ووسـعها رجـل مـن أهـل كـربالء اسـمه       
الحاج رشيد، وأهل تلك األطراف ينذرون ألحمـد بـن هاشـم النـذور، ولـه زيـارة       

وصة يزوره فيها أعراب تلك الجهات، وموسمها بعـد الصـرام (قـص التمـر)،     مخص
وهو واقع في الجنوب الشرقي على بعد ساعة من (الرحالية)، أو في غربي (شـفاثا)  
على بعد ثالث ساعات منها، وقال السيد رضا المذكور آنفاً في شـجرة نسـبه وهـو    

وهم: منصور وسـلطان وعبـاس   أبو طراز أحمد وأوالده سبعة >من أجداده ما نصّه: 
ومحمــد وعقيــل وعلــي وكــاظم. ولجمــيعهم ذراري معروفــون يقطنــون كــربالء،  
وبعضهم من وجهائها وهم: آل عقيل (ويظنّهم الجاهل بنسبهم أنهم من ولد عقيـل  

، وآل ضوي، وآل عوج، وآل قفطون، وآل نصر اهللا، gأخي علي بن أبي طالب 
  . عند العوام) أهـ والمصالوة. (المصالوة جمع الموصلي

← 



  كربالء في مجلة لغة العرب  .................................................................  ١٠٠

  
 
 

وقصـر   )٣(وعـين التمـر   )٢(القديمة التي بقربه، وقصـر الخـراب   )١(والقبور 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

→  
وقد نقل السيد النسابة هذا النسـب عـن كتـاب تحفـة األزهـار فـي أنسـاب أبنـاء         
األئمة األطهار، للسيد ضامن السيد شدقم المدني الحسيني النسابة، المتـوفّى فـي   
أوائل القرن الحادي عشر من الهجـرة. وهـذا الكتـاب كتـاب خـطّ غيـر مطبـوع        

  قصة من آخرها عند السيد رضا المذكور.ونادر الوجود، ومنه نسخة نا
) واقعة في شرقي أحمد بـن هاشـم، علـى مسـافة عشـر دقـائق فـي سـفح تـل مـن           ١(

أمتـار، وهـو عبـارة عـن سـراديب لهـا        ٣متراً فـي علـو    ١٢٠الحجر، يبلغ امتداده 
أبواب مكشوفة فـي األرض، وقـد أخبرنـا الحفّـارون مـن األعـراب هنـاك أنهـم         

بعضها فوق بعض، ووجدوا أيضاً حول رؤوسـهم وأرجلهـم   وجدوا فيها أجساماً 
أواني وأقداحاً من الخزف وبعض الكؤوس من الزجـاج، ورأينـا فـي ظهـر التـل      

أمتار في عـرض ثالثـة، فيهـا عظـام مـوتى كثيـرين محروقـة         ٦حفرة يبلغ طولها 
ويخالطها الفحم وآنية ملصوق بهـا شـيء مـن القـار، وقـد سـألنا األعـراب عنهـا         

هكذا وجدناها لما حفرناها، والعظام كثيرة ليست عظم إنسان واحد، وفي فقالوا: 
سفح التل المذكور مما يلي الشمال بئر مطوية بالحجـارة، وقـد هـدمت وطُمـت     
لتقادم عهدها، وقد وجدنا في التل كسرة إناء مـن الخـزف مكتـوب فـي باطنهـا      

لي التـل المـذكور   بالحبر كتابة غير صريحة، تظن أنها بالخط المسند، وفي شـما 
  ٨٠٠متر تل آخر فيه أيضاً مدافن قديمـة، وعـن شـماليه أيضـاً قُـراب       ٥٠٠زهاء 

متر تل ثالـث فيـه أيضـاً مـدافن قديمـة، وفيـه عـين مـاء تسـمى (عـين الرمليـة)،            
  والفرجة التي بين التلين المذكورين آنفاً تسمى (روضة أيوب). 

ف ساعة منه، وبناؤه على طُـرز بنـاء   واقع في غربي أحمد بن هاشم، على بعد نص)٢(
قصر اُألخيضر، إال أنه قد تهدم ولم يبق منه سوى حائط تجـاه الشـمال، وبعـض    
جدران ساقطات، وحوله تلول كثيرة،  يبلغ محيطها نحو ربع ساعة، وفي األرض 

  التي بينه وبين أحمد بن هاشم آثار أنقاض وتلول كثيرة عالية
اب على نحو نصف ساعة، وهي اليوم تُعرف عند أهل واقعة في غربي قصر الخر )٣(

← 
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  في شفاثا وطويريق...  )٢(وقصر شمعون )١(البردويل
  (كاظم الدجيلي) 

  ]٥٣٧ـ حزيران)، العدد الثاني عشر/ص١٩١٣[السنة الثانية(

íéÎ]†ÃÖ]�àËŠÖ]�Øâ_�‚ßÂ�|^è…ù]�Łð^�_� �
ن أسماء األرياح، التي [هذا جزء من مقالة الكاتب كاظم الدجيلي في شأ

  ]تطرق فيها إلى صنوف األرياح ومسمياتها عند أهل السفن العراقية

- )789:� ;< 8=: هي التي تهب من مغيب الشمس، ونسبتها إلى مشهد )٣()

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→  

شفاثا (برأس العين) ـ وهي غير رأس العين المدينـة المشـهورة ـ ويسـميها البـدو       
 (مرات) وزان شداد، كأنها جمع مرة جمعاً سالماً .

بالم في اآلخر] واقع في شرقي أحمد بن هاشم على بعد ساعة منه، وهو عبـارة  ) [١(
احـدة بجنـب األخـرى، مبنيـة بالحجـارة التـي بنـي بهـا قصـر          عن قبـب أربـع الو  

متـراً   ١٥اُألخيضر ومغشّى باطنهـا بـالجص والبـورق، وهـو علـى تـل يبلـغ علـوه         
متر، وحوله تلول كثيرة كبار وصغار، وباب قصـر   ٤٠٠ومحيطه من األسفل نحو 

 البردويل مقابل ألحمد بن هاشم .

لي من شـفاثا بـين النخيـل، وقـد تهـدم      هو قصر ضخم فخم واقع في الطرف الشما )٢(
أمتـار   ٧جانبه الشمالي وقسم من الجنوبي، ويبلغ عرض حائطه نحو متـرين وعلـوه   

أمتـار فـي    ٣متر، وفي وسطه سرداب معقـود يبلـغ عمقـه     ٥٠٠ومحيط القصر زهاء 
طول ستة في عرض ثالثـة وبنـاء القصـر بالحجـارة التـي بنـي بهـا قصـراً البردويـل          

 أنها قـد سـقطت مـن وجـوه جدرانـه . وينزلـه قـوم مـن أهـل شـفاثا           واُألخيضر إال
يعرفون (بالحساويين) لفظة عامية بمعنى (األحسائيين) ويسميهم أهل شـفاثا (أوالد  

  . شمعون) ورئيسهم الحاج فيصل وهو أثرى أو أغنى أهل شفاثا على ما ينقل
  ر النون ثم ياء النسبة. بكسر الحاء كسراً غير بين وفتح السين وإسكان الياء وكس )٣(
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الحسين بن علي عليهما السالم وهي كربالء، ويستعمل هذه اللفظة أهـل  
  السفن السائرة بين المسيب والكوفة.

  جيلي)(كاظم الد 
  ]١٢٦ـ أيلول)، العدد الثالث/ص١٩١٣[السنة الثالثة(

á^Št×Ö])١(� �

[اللسان هو عنوان هذه االبيات الشعرية الرائعة، لناظمها الشيخ 
محمد حسن المعروف بـ(أبي المحاسن) الكربالئي، التي يذكر 
فيها ما للّسان من صفات حسنة وقبيحة، ومنقذة ومهلكة، والذي 

ألبيات حالوة تعليقة المجلّة عليها في الهامش؛ زاد على هذه ا
  لما لها من الفائدة التاريخية والعلمية لمدينة كربالء المقدسة

� �

� \]3
 �(^  �_ �&� 3̀ �� �.(�a � �. EB 3b �    3� �# � c�
 dA eN�� � ��f����  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منتدى ألدباء كربالء، يجتمع فيه الشيخ محمـد   ١٣٢٤كان قبل سبع سنوات، أي سنة  )١(

حسن ناظم القصيدة، والشيخ هادي الشيخ عباس آل الشيخ جعفر الكبير، والشيخ أغا 
رضا اإلصفهاني صاحب كتـاب نقـد فلسـفة دارون، والسـيد محمـد مهـدي، وأخـوه        

لدين. وكانوا يتنادمون ويتناشـدون األشـعار ويتبـارون فـي نظمهـا، وقـد       السيد صدر ا
نظم يوماً الشيخ هادي أبياتاً سأل فيها الشيخ محمد حسن سؤاالً، وضمن األبيات لغـزاً  
في اللسان، فأجابه الشيخ المذكور باألبيات المذكورة، وقد نظم الشيخ محمـد حسـن   

  :منهما لغزاً في الكميت فقالذات يوم في النادي المحكي عنه بيتين ض
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  (أبو المحاسن محمد حسن)

  ]٥٨٩ـ أيار)، العدد الحادي عشر/ص١٩١٤[السنة الثالثة(

�]‚Çeæ�ðøe†Ò�°e�Žl]…^éŠÖ]�3�éŠi�₣íÒ†�� �

[هذا جزء من مقالة الكاتب ع. ن.(منافع بيع البواخر)، التي تطـرق  
اخر، فيها إلى المظاهرة التي حصلت بسبب إرادة الحكومة لبيع البو

  ومن عدم اتفاق العراقيين في عدة أمور منها هذا الموضوع]

هجرية، في زمن والية حضـرة نجـم الـدين     ١٣٢٧تألفت شركة سنة 
بك على بغداد، وكانت بتشويقه، وكان عمادهـا حضـرة محمـود أفنـدي     
شابندر زاده، لتسيير سـيارات (أوتومـوبيالت) بـين بغـداد وكـربالء إلـى       

ن شك، وتهافت النـاس عليهـا ووزعـت أسـهمها     النجف، وهي نافعة بدو
بأقرب مدة، ووضـع أصـحاب األسـهم الـدراهم فـي البنـك (المصـرف)        
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العثماني، حتى تخيل الوالي المشار إليه، أن األمر قد تم ـ وكنتُ معارضاً  
له أشد المعارضة ألني أعلم بأخالق أبنـاء وطنـي ـ حتـى اجتمـع أربـاب       

اب رئيس للشركة، فحاز األكثريـة عبـد   األسهم اجتماعهم األخير؛ النتخ
الرزاق چلبي والحاج سعودي الصفار، ومال الـبعض [بعضـهم ـ ظ] إلـى     
ــر     ــارب األم ــى ق ــزاع حت ــدي الشــابندر، وحصــل الن ــاب محمــود أفن جن
ــك       ــلّم للبن ــا س ــرد م ــلّ ف ــترد ك ــد االجتمــاع، واس ــل عق ــاترة، فانح المه

  .(المصرف) العثماني، وطُوي اسم الشركة  (ع .ن)
  ]٦١٩العدد الثاني عشر/صـ حزيران)، ١٩١٤سنة الثالثة([ال

ÌrßÖ]�»�íè†ÓËÖ]�íÒ†£]æ�íéÛ×ÃÖ]�íÖ^£]� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب الشيخ علي الشرقي، التي يـذكر فيهـا   
الحالة العلمية والفكرية في النجف، مـن ناحيـة المكـان والزمـان     

  ضع الحاجة]والمدارس وكيفية التدريس فيها، وقد أخذنا منها مو

^ S�7g � : 
... للشيعة مدن علمية، تعاقبت في الظهور حسب األحوال االجتماعية 

  والسياسية التي تنقّلت بهذه الطائفة من مركز إلى مركز.
        (إصـفهان)، ثـم (شـيراز)، ثـم (الحلـة السـيفية)، ثـم فكانت (قم)، ثم

يرها من بالد جبل (كربالء) ثم (النجف)، كما أنه ربما كانت (جبع)، وغ
عامل، من المراكز العلمية لهذه الطائفة ... وفي القرن الحادي عشر كـان  
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  العلْم يتردد بين النجف وبين كربالء ...
�:[�u`: � [�&���  

... فكان فـي القـرن الثـاني عشـر للهجـرة مدرسـتان للشـيعة فـي كـربالء          
رجحـان لمدرسـة   تتزاحمان: مدرسة األخبارية ومدرسة األصـولية، وكـان ال  

���األخبارية، حتى بعـث اهللا ذلـك المجـدد الكبيـر، والمصـلح الشـهير        �	�� 
المعروف باآلغا البهبهاني. نبغ ذلك العبقري في بهبهان إحدى مـدن الخلـيج   

فـنفخ مـن روحـه الطـاهر فـي       وبعد أن برز فيها هاجر إلى كـربالء،  الفارسي،
بل أحرجتها فأخرجتها مـن  مدرسة األصولية، فزاحمت المدرسة األخبارية، 

>� يد ذلك العالمة وعلى كربالء والنجف،   .  المدرسة األصولية الكبرى ���0
  (علي الشرقي)

  ]٣٢٦، ٣٢٩، ٣٢٥ ص العدد السادس/ـ كانون األول)، ١٩٢٦[السنة الرابعة(

ëçßŠÖ]�flêv’Ö]�Ł†è†ÏjÖ]� �

[هذا جزء من التقرير الصحي، الذي أعدته مديرية الصحة العامـة   
، وقـد   ١٩٢٦وطُبع في بغداد سـنة   ١٩٢٤ -٢٥و ١٩٢٣ -٢٤لخال

  ]ذكرته المجلّة في باب المشارفة واالنتقاد

... ومن غريب ما رأيناه في هذا التقرير أن لم تحدث والدة وال وفـاة  
في أشهر كـانون الثـاني، وشـباط، وآذار،     ١٩٢٥ـ   ١٩٢٤في كربالء  سنة 

لّ علـى أن بعـض مـدننا فـي     )، فال جرم أن هناك مـا يـد  ١٢١ونيسان (ص
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  تأخر عظيم من جهة ضبط الوفيات والوالدات...
  (لغة العرب)

  ]٣٦٦العدد السادس/صـ كانون األول)، ١٩٢٦[السنة الرابعة(

íéÖ^£]�Łxñ^ŞfÖ]� �

[هذا جزء من مقالة الكاتب الشيخ علي الشرقي في البطـائح، ومـا   
يثاً، أخـذنا  يجاورها من المناطق والمدن ، وقد بحثها قديماً وحـد 

  منها ما نحتاجه]

... وفي ظهر الناصرية وكربالء والمنتفق تل في الشمال الغربي، ممتد 
في عرض البادية مسافة خمسة كيلو مترات، وهو عالٍ مرتفع وموقعه في 

  منازل (األزيرق)، سد في وجه الفرات ...
  (علي الشرقي)

  ]٣٨٠/صـ كانون الثاني)، العدد السابع١٩٢٦( [السنة الرابعة

�è…^jÖ]�»�ŁÜÃ�şÎ� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب يعقوب نعوم سركيس، التـي يتحـدث   
فيها عن هذا االسم بشكلٍ محققٍ ومدققٍ على مر التاريخ، مستشهداً 

  م الكتب العربية واألجنبية]بأه

إن لناصر المهنأ ذكراً بيناً في كتب التاريخ ... وذكـره مـن األوربيـين    
بـ(ملك عربي) في رحلتـه المترجمـة إلـى االنكليزيـة، فـي       تكسيرا، فنعته

  the travels of pedro Teixeira London 1902...٥٣ص
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فقـال: >إن هـذه البلــدة (مشـهد الحسـين أي كــربالء)، ومشـهد علــي      
(النجف األشرف)، هما تابعتان لمير (األمير) ناصر، وهو ملك عربي رائد 

��لألتراك، يعيش في أعلى تلك األراضي<ا .  
  (يعقوب نعوم سركيس)

  ] ١٣٩)، العدد الثالث/ص١٩٢٧[السنة الخامسة(

êÂ]ˆ¤]�^•…�‚flÛ¦��é�Ö]�VlMOOM{â�� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب عبد المـولى الطريحـي، التـي يـذكر فيهـا      

  ترجمة الشيخ الخزاعي بشكل مختصرٍ، أخذنا منها ما يهم كربالء فقط]

ــه أن ي  كتــب إلــى صــديقه الســيد مرتضــى  ... وقــد حثّــه يومــاً إخوان
، )١(سادن(الروضة المطهرة العباسية) في كربالء، عن لسان حال (النرقيلة)

السـادن صـاحب الترجمـة (بـرأس نرقيلـة)       )٢(حيث وعد السيد الكليتدار
فأخلف، فكتب إليه الخزاعي محمد رضا كتاباً يعاتبه علـى ذلـك، وقـال    

  في آخر الكتاب ما نصّه:
أوشح الكتاب، ببديع الخطاب، و(النرقيلة) في يدي وعليهـا   >بينما أنا

  رأس يزدي، إذ خالستني المقال، وأنشأت تقول ارتجال:
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والمشهور نرجيلة (ل ع). النرقيلة: كلمة فارسية بمعنى الغرشة. (الكاتب) )١(
لكليتدار: كلمة فارسية معربة بمعنى (صاحب المفتاح)، وهي مركبة من( إقليد) ا )٢(

  و( دار) ودار إشارة إلى من بيده المفتاح.
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  (عبد المولى الطريحي)

  ] ١٥٣)، العدد الثالث/ص١٩٢٧امسة([السنة الخ

ê‰çÖû]�àe÷�Žl^Ú^Ï¹]�Łh^jÒ� �
  [هذه المقالة كاملة ذُكرت في المواضيع العامة على حدة]

ــي   ١٣٣٩بينمــا كنــتُ أنقّــب ســنة (  ــين كتــب أحــد الكتبيــين ف هـــ) ب
هــ  ١٢٧٣الكاظمية، وقع نظري على سفر صغير مطبوع في كـربالء، سـنة   

مات ابن اآللوسـي عليـه الرحمـة). وكلّمـا     ومكتوب في صدره: (هذا مقا
  رددت طرفي فيه، لم أعثر على اسم مؤلّفه.

بيد أنه يظهر من الكتاب أن مؤلِّفه كان معاصراً لداود باشا (والي بغـداد)،  
وعبد الغني الجميل البغدادي، والسيد محمود (نقيـب أشـراف بغـداد)، وأنـه     

فيظهـر ممـا ذكـر أن مؤلّـف     قرأ مدة على الشيخ علي عالء الدين الموصلي، 
  .هذا الكتاب األدبي النافع، هو السيد شهاب الدين محمود اآللوسي
  (محمد مهدي العلوي)

  ]١٦٢)، العدد الثالث/ص١٩٢٧السنة الخامسة([
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°Š£]�í–ãÞ�†’j§� �

[هذا جزء من باب المشارفة واالنتقاد بخصوص كتاب (مختصر نهضـة  
  هرستاني، أخذنا منه موضع الحاجة]الحسين) للسيد هبة الدين الش

: أن كربالء منحوتة من كلمة (كور بابل) العربية،   ٦٦...جاء في ص 
بمعنى مجموعة قرى بابلية، والذي نتذكره فيما قرأنـاه فـي بعـض كتـب     
الباحثين، أن كربالء منحوتة مـن كلمتـين مـن (كـرب) و(آل) أي حـرم      

حضرته، فـال نخـال أنـه يسـلّم بـه      اهللا، أو مقدس اإلله، وأما ما ذهب إليه 
  أحد من علماء اللغات القديمة...

  (لغة العرب)
  ]١٧٧ص )، العدد الثالث/١٩٢٧امسة([السنة الخ

  
Žl]‚ÏjÃ¹]�»�ŁÝ^èù]� �

3ØËŞÖ]�ŁÙ^ÃŁ‰� �
[هذا جزء من مقالة (األيام في المعتقدات)، لكاتبها أحمـد حامـد   

  الصّراف، أخذنا منها  ما يهمنا]

  
 .B�5 �:x&.)���5 �:�f   .)�:�RN �:x� e�/�# � �B:5  

 roehna bihum djinna blayahumولفظـه بـالحرف االفرنجـي :   

bnahr oel _alqamy oehna qaialnahum     ومعنـاه: ذهبنـا بمسـببات
السعال وعدنا اآلن بدونها، فلقد رميناها فـي نهـر العلقمـي، فقتلناهـا فيـه.      
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  .)(ونهر العلقمي من أنهر كربالء القديمة
  بنفسي. وهذه العادة جارية في (كربالء)، وقد شاهدتها مراراً

  ]٢٦٩)، العدد الخامس/ص١٩٢٧[السنة الخامسة( 

…çã�Ö]�Ł‚e]æ_� �
[هذا جزء من مقالة (أوابد الشهور)، لكاتبها أحمد حامد الصراف، 
التي يذكر فيها عادات وتقاليد الناس مـن مختلـف الشـرائح عـن     

  األفراح واألحزان وغيرها]

: هو يوم ابتهاج وسرور عند الطائفة الجعفريـة، وفـي مثـل    شعبان ١٥
 gهذا اليوم ولد الخلف الحجة القائم بأمر اهللا، الملقّب بصاحب الزمـان 

يعتقد كثيرون من أهل  nهـ ونظراً لألخبار المتواترة عن النبي٢٥٥سنة 
في هـذا  السنة والجماعة بما يعتقد به الجعفريون، ويقولون بغيبة اإلمام، و

اليوم يؤم الجعفريون العتبات المقدسة، وقد جرت العـادة أن يؤمـوا قبـر    
 ، وإذا ذكر صاحب الزمان يقوم الناس على أقـدامهم،  gمشهد الحسين

  ويقولون: >عجل بالظهور يا صاحب الزمان<.
  (أحمد حامد الصراف)

  ] ٣٢ص ـ كانون الثاني)، العدد األول/١٩٢٨( [السنة السادسة
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flÛ¦flëç×ÃÖ]�flë‚ãÚ�‚� �

mohammed mehdy alawy  

[هذه المقالة كتبتها لغة العرب عن الكاتب المحقّق السيد العلـوي،  
  التي بينت فيها جنبة قليلة من حياته]

هو محمد مهـدي بـن  ابـراهيم بـن معصـوم، ينتهـي نسـبه إلـى علـي          
يـوم   . ولـد فـي  gالعريضي (بالتصغير والنسبة) ابن اإلمام جعفر الصادق 

هـ في سبزوار مـن أعمـال خراسـان، فأخـذه     ١٣٢٦شعبان سنة  ١٨الثالثاء 
هـ أي بعد سنة من والدته إلى العراق، فنشأ المترجم ١٣٢٧والده في سنة 

في الكاظمية، ودرس اللغة العربية والمنطق والعلوم العصرية على جماعة 
  من كبار األساتذة والعلماء.

ا مدة يطلب علمـي الفقـه واألصـول،    ثم هاجر إلى كربالء، وبقي فيه
ومن مشاهير أساتذته في هـذين العلمـين: الشـيخ الميـرزا محمـد حسـين       

  اللنكراني، والشيخ علي الشاهرودي، وهما من العلماء والفقهاء.
  كــربالء هـــ ارتحــل المتــرجم مــن١٣٤٣ذي الحجــة ســنة  ١٢وفــي 

وذلك بإشـارة   إيران، إلى إلى الكاظمية عازماً على مغادرة وطنه العراق
  من والده.

هـ مهاجراً إلى ايران، فنزل ١٣٤٤محرم سنة  ١٩فغادر الكاظمية في 
بسبزوار حيث والده وأقرباؤه، وما زال متتلمذاً على الفقهـاء والعلمـاء،   
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حتى قُبِل أخيراً كمنتسب إلى العلم وخادم للدين الحنيف، يحسن من 
لمترجم مؤلفات لم تبرز منها اللغات العربية، فالفارسية، فاالنكليزية، ول

إلى عالم المطبوعات سوى تاريخ طوس أو المشـهد الرضـوي (راجـع    
  .) وعدة مقاالت نُشرت في مجلتنا هذه٥٦٧: ٥لغة العرب 

  (لغة العرب)
  ] ٣٢ألول/صـ كانون الثاني)، العدد ا١٩٢٨[السنة السادسة(

  
��èæ…fl‚Ö]le derviehe �� �

  توطئة
يش)، التي كتبها األستاذ أحمـد حامـد   [هذا جزء من مقالة( الدرو

حيث وصفتها المجلّة بأنها طرية طريفة، لم يطالع نظيرها الصراف، 
في الصحف والمجلّات. وفيها يصـف الكاتـب الـدرويش وصـفاً     
دقيقاً، من ناحية االسم واللبـاس والعمـل واأللقـاب والـدرجات     
والرموز واألسرار، وهي عبارة عن خمس صـفحات فـي األصـل،    

  ومن أرادها فعليه مراجعة المجلّة]

مدينة كربالء، وكربالء مدينة يحترمهـا المسـلمون كافـة،     ولدت في
ويشدون الرحال إليها، لزيارة الشهداء الكرام من بني هاشم الـذين قتلـوا   
في معمعة كربالء في القرن األول من الهجرة. وفي هذه المدينة الحزينة 
الباكية أناس من كلّ فجٍ عميق، إذ ترى فيها الفارسي والهندي، األفغاني 

لتركماني، األحسائي والبحراني، وغيرهم من المسلمين الذين يؤمونها وا
حباً بمجاورة المزارات المقدسة، وهي كسائر المدن التـي فيهـا مـزارات    
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األئمــة العظــام كــالنجف والكــاظمين وســامراء، ال ينقطــع منهــا النــواح   
والبكاء، وال تُكفكف فيها الدموع، كما ال تخلـو مـن التعـازي والمـآتم،     

ع ما في بساتينها الزاهية المحيطة بها من دواعي األنس والسرور، وفي وم
شوارعها الطويلة العريضـة المسـتقيمة مـن بواعـث االنشـراح والرفاهيـة،       
ترى فيها األلم سائداً، والحزن مبثوثاً في أفئدة سـكانها، والبـؤس متمـثالً    

  في ليلها وضحاها.
، إذ فــي فــي مســقط رأســي هــذا شــاهدت (الــدرويش) ألول مــرة  

كربالء عدد عظيم منهم، وقد ال تخلـو أبـداً مـن درويـش يـرن صـوته       
رنين الجرس عند انبالج الفجر، أو عنـد جنـوح العصـر أو عنـد حلـول      
الغيهب، في الصحن الشريف أو في األسواق، أو في األزقة، يرن صوته 
ــالخير     ــاس ب ــاً للن ــم داعي ــن ث ــاً، وم ــاً أو متباكي ــاً أو باكي ــاً أو راثي  مادح

  ومستجدياً...

  (أحمد حامد الصراف)
  ] ٨١ـ شباط)، العدد الثاني/ص١٩٢٨[السنة السادسة(
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…çã�Ö]�Ł‚e]æ_� �

les superstitions attachees aux mois  

[هذا جزء من مقالة(أوابد الشهور)،للكاتب أحمد حامد الصـراف،  
  التي تقدمت أجزاء منها في المختارات السابقة]

  دورةُ السنة
، كنتُ مديراً لمدرسة كربالء األميرية، وقد أرسل ١٩١٩. وفي عام ..

أشراف المدينة أبناءهم إلى مدرستي واحـداً إثـر واحـد، وقـد الحظـت      
ذات يوم في جدول تردد التالميذ أن أحد أبناء الوجهاء قد انقطع أربعـة  
أيام متواليات، فكتبتُ إلى والده أسأله عن سبب انقطاع ابنه عن الدرس، 

جاءني الرجل في اليوم الثاني إلى المدرسة، فاستقبلته بمـا يليـق بمقامـه    ف
إال أني لمحت على سيمائه آثار الغضب، فابتـدرني قـائالً بلهجـة الحنـق     
المغيظ: (أنت يا بن أخي من بيت فضل وعلم، وقد كـان جـدك وأبـوك    
مثلين حسنين في العلـم واألدب، فاسـتبعدت منـك أن تلقـن ابنـي أمـوراً       

عن الشرع والعقل، وأشياء ما أنزل اهللا بها من سلطان)، فقلـت لـه    خارجة
وقد بهِتّ: ما الخبر يـا عـم؟ قـال لـي: الخبـر هـو أننـي سـألت ابنـي عـن           
دروسه، فقال: إني أقرأ (جغرافية) وأن األرض كروية، وأنها تدور حـول  
الشمس، وأنها معلقة في الهواء، أي يا بن أخي، أنت فتـى فاضـل، وابـن    

  ، وسبط فاضل، فما هذه العجائب الصادرة منك؟فاضل
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ــن      ــد م ــمي، والب ــة درس رس ــم، إن درس الجغرافي ــا ع ــه: ي ــت ل فقل
��تدريسه، إال أني أرغب أن اسألك: هل أنت معتقد بفضل  �	��السـيد   

محمد علي هبة الدين الشهرسـتاني، وهـل أنـت معتـرف بورعـه وصـحة       
تـاب (الهيئـة واإلسـالم)    نظره؟ قال: أجـل! فأخرجـت لـه مـن خزانتـي ك     

للمشار إليه، وقرأت له دالئله وبراهينه في كروية األرض المسـتندة إلـى   
اآلي الكريم، وقلت له: اذهب وحاج السيد المشار إليه إن كنت غير قانع 

  ومصدق بما أقوله، فودعني الرجل وانصرف مدهوشاً متحيراً.
  ]١٧٤ص ـ آذار)، العدد الثالث/١٩٢٨( [السنة السادسة

…çã�Ö]�Ł‚e]æ_� �

‡æ…çÞ�Ýçée�3Ù^Ëju÷]�₣íéËéÒ� �

... ومن عادة الكربالئيين وبعض الفراتيين أي العـوام مـنهم، أن يـأكلوا    
بيضتين مسلوقتين من بيض الدجاج؛ ليأمنوا رمد العين ... وفي المدن التـي  
فيها مزارات مثل: كربالء والنجـف والكـاظمين وسـامراء وغيرهـا، يقصـد      

ة السـنة ضـريح المـزارات ويقـرأون سـوراً ويتلـون أدعيـةً،        الناس فـي دور 
  . ويجب أن ال يغرب عن البال أن هذه العادة جاء بها الفرس إلى العراق

  (أحمد حامد الصراف)
  ]١٧٦،١٧٥ـ آذار)، العدد الثالث/ص١٩٢٨[السنة السادسة(
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[هذا جزء من مقالة السيد العلوي، التي يذكر فيها أهم الكتب الخطيـة  
  الموجودة في خزانته، في ضمنها الكتاب المذكور لناسخه الكربالئي]

محسـن الفـيض.    �?<�	� كتاب قرة العيون (في علم الكالم) : ٦ (منها)
من استنساخه فـي  فرغ كاتبه الكربالئي محمد ابن الحاج باقر الكربالئي 

  هـ .١٢٢١ذي الحجة سنة  ٨يوم االثنين 
  (محمد مهدي العلوي)

  ]١٨٥ـ آذار)، العدد الثالث/ص١٩٢٨السنة السادسة([

  
��èæ…‚Ö]��]æ†e�êe)١(��gi^ÓÖ]æ�� �

bi _ perwa  

[هذا جزء من مقالة األسـتاذ الصـراف، التـي تـرجم فيهـا حيـاة        
رائعـة لمـن أراد    الدرويش، ونقل لنا تفاصيل عمره، وهـي بحـقٍ  

مطالعتها، وقد نُشرت في المجلة في إحدى وعشرين صفحة، ولـم  
  نأت بها كاملة؛ ألنها تخرجنا من المنهجية المتبعة في عملنا]

إلـى بيتـي    ١٩١٩... رجعتُ في الليلة العاشرة من شهر تشـرين الثـاني   
يرها الواقع في حارة (باب بغداد) في كربالء، وهي حارة ضيقة األزقة، ين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي بروا علم رجل درويش منقول من كلمتين فارستين معناهما: بال (بي) خـوف  ) ١(

(بروا) أو بال تكليف، ومعناهما أيضاً الشـجاع والحـر فـي أعمالـه أو كمـا يقـول       
 لغة العرب.  un homme  sans  gene sans faconلفرنسيون:ا
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بصيص من ضياء الفوانيس القديمة المعلّقة على جدران البيوت، وكانت 
الليلة ظلماء حالكة األديم، خلـت سـماؤها مـن قمـر مضـيء، وكوكـب       
المع، فركنتُ إلى غرفتي وكنتُ تعباً ضجراً، مهمومـاً أفكـر فـي العـبء     

لمدرسـة األميريـة إذ كنـتُ    على عاتقي، وهـو عـبء ا   ���@7الثقيل الذي 
  ... .امديره

MM�êÞ^nÖ]�àè†�i� �

خرجتُ من بيتي عند انبالج الفجر، وتجولتُ في الحضـرة الحسـينية   
لعلّي أجد الدرويش، فلم أره، ثم ذهبتُ إلى الخيمگاه، وهو  )١(والعباسية

مــأوى أكثــر الــدراويش الفقــراء، فلــم أصــادفه، فــذهبت إلــى المدرســة 
ــه، فجــاءني    بعــد بضــع وأرســلتُ خــادم المدرســة (حمــزة)؛ ليفــتش عن

  ساعات، وقد طاف في المدينة فلم يالقه.
صرفتُ التالمذة في الوقـت المعـين، وخرجـتُ إلـى الحضـرة الحسـينية       
حين طفول الشمس، ولما دخلتُ الصحن مـن بـاب القبلـة رن فـي مسـمعي      
صوت الدرويش، فأسرعت إليه، فوجدته قد رفع قدومه على كتفه، ووضـع  

اسـر الـرأس منشـداً شـعراً فـي مـدح       كشكوله على مرمر الصحن، ووقف ح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرقـد   الحضرة الحسينية: هي صحن جامع مرقد الحسين، والعباسـية: هـي جـامع    )١(
  gالعباس بن علي بن أبي طالب
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، وقد اجتمع حوله الناس على شكل دائرة رجـاالً ونسـاًء    gالحسين الشهيد
  ... وشباناً، وهم بين باك ومتباك، وقد مألوا كشكوله من كلّ ما شاؤوا

�í×éÖMT�êÞ^nÖ]�àè†�i� �

جاءني الدرويش وكان فرحاً مبتهجاً، فأخبرني بأنه تشرف بزيارة قبر 
الشهيد الحر بن يزيد الرياحي راجالً، ثم جلس مطمئنـاً، وقـال:    المجاهد

  إنه سر كثيراً بزيارته كربالء، وأنه جذل بمعاشرتي ...
... إنك قد سألتني قبل بضعة أيام، فلم أشأ أن أقـصّ عليـك حـديثي؛    
خشــية منــك؛ ألنــي ارتبــتُ كثيــراً فــي أمــرك وخفــتُ أن يصــيبني فــي    

(بيروت)، وذلـك أننـي وطئـتُ بيـروت أثنـاء      (كربالء) ما قد أصابني في 
الحرب، فذقتُ فيها عذاب الهون، وعانيتُ ألواناً من المصائب والرزايـا،  
ــل    وكــان أطفالهــا يركضــون خلفــي، ويحصــبونني ويمطــرون علــي واب

  الحجارة ...

 NM�êÞ^nÖ]�àè†�i� �

ــرفتهم       ــراف، وع ــاء األش ــض أبن ــة بع ــذه الليل ــي ه ــدي ف ــع عن اجتم
ا)، وكنّا نتطارد في الشعر، وحفظ الشعر هو ما يتفاخر بالدرويش (بي برو

به أبناء النبالء في كـربالء، والبليـد األحمـق فـي نظـرهم مـن ال يسـتظهر        
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ــي       ــهم الت ــي مجالس ــاكهتهم ف ــه ف ــة، وتالوت ــائد العربي ــن القص ــة م طائف
  يعقدونها...

  (أحمد حامد الصراف)
  ]٢٤٧،٢٤٨،٢٦١، ٢٤٦، ٢٤٢ص ـ نيسان)، العدد الرابع/١٩٢٨( السنة السادسة[

  
�]‚Çe�Łð]çÖ� �

íè�çÛ�]�ð^–Î� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب السـيد عبـد الـرزاق الحسـني، التـي      
يتحدث فيها عن بغداد من نواحٍ عدة، من عصر الخلفاء حتى زمن 
كتابة المقالة، وذكر فيها األقضية والنواحي التابعة للواء بغداد، التي 

  ما يهمنا]قضاء المحمودية، وهو في ضمنها 

لم تكن وسائط النقل الحالية كالسيارات والقطارات وغيرها موجودة 
ــات    ــل كــان المســافر يركــب الحيوان   فــي العــراق قبــل عشــرين عامــاً، ب

ــة فجــاءت     ــم تطــورت الحال إذا أراد الســفر إلــى جهــة مــن الجهــات، ث
العجالت، ثم القطارات فالسيارات؛ ولهـذا كـان أربـاب البِـر واإلحسـان      

ذ يشيدون الخانات والمنازل بين بغداد والحلـة وكـربالء والنجـف؛    يومئ
ــان         ــازل خ ــذه المن ــة ه ــن جمل ــافرين، وم ــزوار والمس ــة ال ــاً لراح تأمين

���١٢٨٥الـذي أنشـأه السـيد جعفـر ابـن السـيد محمـد عـام          المحمودية،  
على مقربة من مزرعة والي بغداد محمود باشا، فـي أوائـل القـرن السـابع     

  .عشر للميالد
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ثم أخـذ النـاس بعـده يشـيدون المنـازل والمقـاهي، حتـى أصـبحت          
  المحمودية بالصورة الحالية، وهو مركز قضاء المحمودية .... 

  (السيد عبد الرزاق الحسني)
  ]٧٥١ص تشرين األول)، العدد العاشر/ -١٩٢٨[السنة السادسة(

  
ÌrßÖ]�»�ð^¹]æ�íÖæ‚Ö]�Ì‘a� �

المذاكرة، وهو بـاب مـن أبـواب    [هذه المقالة من باب المكاتبة و
المجلّة الثابتة، لكاتبها السيد محمد العلوي، التي يعترض فيها على 

  مطالب ذُكرت في كتاب (الفوز بالمراد) جئنا بها كاملة]

قلتُم في كتابكم الثمين أمنية الباحثين وضـالة األدبـاء، ذلـك الكتـاب     
آصف الدولـة أحـد    ، (ألن ٨الذي يجد فيه القارىء (الفوز بالمراد) ص

امراء الهند في لكهنور جاء إلـى النجـف ورأى قلـة المـاء هنـاك، فأعـاد       
��م) أ١٨٩١ -هـ ١٣٠٩كري النهر فسمي بالهندية، وذلك سنة  .  

ننقــل هنــا كالمــاً لمجلــة المرشــد البغداديــة عــن آصــف الدولــة، قالــت 
مـن   حاشية): الذي نعلمه هو أن آصف الدولة المـذكور كـان ملكـاً    ٢٠٣:٤(

ملوك الهند المشهورين بالعظمة والنفوذ التام، وأنه لـم يتشـرف بزيـارة أئمـة     
ــس     ــهور أن المؤس ــرفة، والمش ــاهدها المش ــراق ومش ����الع �	��ــاقر    ــا ب آق

هـ كان من تالمذته السيد دلدار علـي أكبـر   ١٢٠٤البهبهاني بعد ما توفي عام 
آصـف الدولـة. انتهـز    هــ مقربـاً عنـد ملكهـا     ١٢٣٥علماء الهند المتوفى سـنة  
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األمير السيد علي الكبير من أعالم كربالء فرصة االستفادة من الوقـت، فـزار   
الهند واقترح على ملكها المذكور إجراء الماء إلى كـربالء والنجـف، وبنـاء    
سور للمشهدين المذكورين، وشراء منازل عموميـة لزوارهمـا. وقـد أجـاب     

لنهـر المعـروف بالهنديـة؛ النتسـابه     الملك مطالبه وتنفذ (كـذا) األمـر بحفـر ا   
��هـ ومادة تاريخه (صدقة جارية)أ١٢٠٨لملك الهند، وكان ذلك سنة  .  

  وكالم المرشد نتيجة بحث وتحقيقٍ والذي يفهم منه: 
أن آصف الدولة لم يكن من األمراء، بل كان ملكاً من ملوك الهند.  -١

 (ل. ع. كلّ ملك يسمى أيضاً أميراً ألنه ذو أمر)
آصف الدولة لم يأت العراق، خالفاً لما جاء في ( الفوز بـالمراد)  أن  -٢

  أنه جاء إلى النجف.
هـ ال كما ذكرتم أن الحفر ١٢٠٨أن آصف الدولة حفر النهر في عام  -٣

هـ والصواب ما جاء في المرشد؛ ألن بعـض الثقـات   ١٣٠٩كان في عام 
ــين داره     ــة، دف ــال الدول ــواب إقب ــة هــو جــد الن ذكــر أن آصــف الدول

هــ  ١٣٠٨المعروفة باسمه في الكاظمية، وقد توفي إقبال الدولة في عام 
وهو في دور الشيخوخة، وكيف يعقـل أن يمـوت الحفيـد الشـيخ فـي      

هـ ويكـون جـده حيـاً، اللهـم إال إذا قلنـا إن جـده كـان مـن         ١٣٠٨عام 
المعمرين، وهذا ال يصـح؛ ألنـه لـو كـان مـنهم لـذكره العلمـاء الـذين         
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فوقـع  ١٣٠٨مرين، ولوصل إلينا خبره. (ل. ع. أصل الروايـة  ذكروا المع
 .عسى أن توافقوا على هذا التصحيحالخطأ في الطبع) هذا و

 (محمد مهدي العلوي)
  ]١٣٤ـ شباط)، العدد الثاني/ص١٩٣٠[السنة الثامنة(

Üè‚Î�êÎ]†Â�Łkée� �

êÛ¿Þ�Ùa� �
[هذا جزء من مقالة الكاتب عباس العزاوي، التي يتحدث فيها عن 
البيوت القديمة التي خرجت منها الشخصيات العلمية واألدبية، منها 

  الشاعر الكربالئي]

كـان فـي الخانقـاه فـي مشـهد       كالمي، كربالئي شاعر صـوفي،  -٢٠
الحسين (رض)، نزعت روحه إلى التطلّع إلى العـالم ومشـاهدة األقطـار،    

ن مـن  وهو المعروف [بجهان دده]، والظاهر أن آل الدده في كـربالء اآل 
  أوالده، والخانقاه ال يزال في أيديهم.

  (عباس العزاوي)
  ]١٨٥ـ آذار)، العدد الثالث/ص١٩٣٠[السنة الثامنة(

  
ßÖ]{
fl

â{ìç� �

  [هذه المقالة كاملة جاءت بها المجلة على حدة]

عادةٌ معروفة عنـد أعـراب العـراق، يمنـع بهـا أحـد األقـارب إحـدى         
له بهـا، أو لحـق لـه عليهـا، أو      البنات من التزوج برجل من الرجال؛ لصلة
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ألن المانع يريد أن يتزوجها متى تتهيأ له األمور، وإذا خالفت البنت أمـر  
  ناهيها، فقد تُجيز له العادة المتبعة أن يقتلها.

وقد وقع [وقعت ـ ظ] عـدة حـوادث تُبـين أن هـذه العـادة الممقوتـة        
  . ..جارية إلى اليوم عند بعض القبائل

مع بعض الشيوخ ورؤساء القرى؛ إللغاء هـذه   وقد اتفقت الحكومة
ــة     ــة والديواني ــي متصــرفية كــربالء والحل ــت ف ــة، فألغي ــادة الممقوت الع
والمنتفق والدليم وديالى والكوت. أمـا فـي المنـاطق العربيـة الكرديـة،      
فلم تتحكم فيها هذه العادة، وأمـا فـي الموصـل فـإن متصـرفها الجليـل       

  .  جاد في القضاء عليها
  لعرب)(لغة ا

  ]١٨٧ـ آذار)، العدد الثالث/ص١٩٣٠[السنة الثامنة(

  
Üè‚Î�êÎ]†Â�fikée� �
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[هذا جزء من ترجمة محمد نظمي، لكاتبها عباس العزاوي، أخذنا 
  منها موضع الحاجة]

... وبينما هو في هذه الحالة من رغد العـيش وهنائـه، مـع أبنـاء وطنـه      
ــه  ــة، إذ فاجــأ بغــداد عصــيان مــن قبــل (بكــر   وأحبائ فــي راحــة وطمأنين

ــاس     ــى بغــداد زمــن (الشــاه عب ــى اســتيالء العجــم عل صوباشــي) أدى إل
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  هـ) .١٠٣٨الصفوي المتوفى سنة 
فتبدل هذا النعيم بالشقاء، وتلك الراحة بالعناء، فلم يطـق البقـاء علـى    

لكاتـه مـن   هذه الحالة، ولم يوافقه هـذا التغيـر فـي الحكومـة، فتـرك ممت     
أموال ودار، فذهبت نهباً، واتخذ القول المشهور (الفرار مما ال يطاق من 
سنن األخيار)، فاختفى بادئ بدء نحو خمسة أيام أو ستة، ثم بدل أثوابـه  
وغير كسوته، ولبس لباس الدراويش، وأخذ أمه معه، فتوجه نحو الحلـة  

  انت هذه له دار األمن واألمان...وكربالء فك
  عباس العزاوي) (

  ]٢٧٥ـ نيسان)، العدد الرابع/ص١٩٣٠[السنة الثامنة(

  
Øfßu�àe�‚·_�Ł�Î� �

[هذه مذاكرة من األستاذ مصطفى جواد والكاتب عبد الحميد عبادة 
بخصوص قبر أحمد بن حنبل، ذُكرت في باب المكاتبة والمذاكرة، 
وكان األستاذ مصطفى جواد قد رد على الكاتـب المـذكور بعـدة    

  ود، ذكرنا الرد الثاني فقط]رد

... وثانيها : أنه ليس من المعروف عنـد المسـلمين نقـل القبـر؛ لكونـه      
غرق أو أُحرق مثالً، فقد أجرى المتوكل الماء على قبر الحسين بن علي 
  بن أبي طالب، ولم ينقلوه، وغرق المشهد الكاظمي، ولم ينقلوا صاحبيه.

  ( مصطفى جواد)
  ]٣٧٥ص آيار)، العدد الخامس/ ـ١٩٣٠( [السنة الثامنة

  
� �
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Etude interessante sur amarah et kout  

[هذه مقالة عن مدينتين (العمـارة والكـوت) ، جـاء بهـا الكاتـب      
يعقوب نعوم سركيس، لكي يثبت فيها رأيـه الـذي يخـالف فيـه     
األساتذة ،وهم: كاظم الـدجيلي، وعلـي الشـرقي، وعبـد الـرزاق      

ي العمارة والكوت، وبداية تأسيسهما واسمهما الصحيح ، الحسني ف
مستدالً على ذلك بالكتب الشرقية والغربية، والكالم الذي يهمنا هو 

  ما في الهامش]

lçÓÖ]� �

وأسس قلعة علـى الضـفة اليسـرى مـن دجلـة أطلـق عليهـا اسـم          ...
  )١(.الكوت

  

  (يعقوب نعوم سركيس)
  ] ٦٥٣ص التاسع/ ـ أيلول)، العدد١٩٣٠( السنة الثامنة [

  

� �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال األستاذ الشرقي في الـبالد: >والكـوت لفظـة ليسـت عربيـة مأخـذها إمـا مـن          )١(

  .ا أنها لفظة انكليزية معناها القلعةـارسية، وإمـف زراعية فهيـقرية الـالكوه، أي ال
وقيل إنها لفظة كلدانية بقيت في العراق مثل لفظة كربالء وسامراء وبغـداد، مـن   
األسماء المختلفة التي ليست بعربية، ولغيري أن يحـدد ويعـرف مـا يـراد بكلمـة      

  كوت، إذ الظاهر لي أن كلّ ما ورد ناقص ال يفي بالمرام<.



  كربالء في مجلة لغة العرب  .................................................................  ١٢٨

  
 
 

íèçÇ×Ö]�êÖ^Úù]�»� �

î–i†¹]�Ìè†�Ö]� �

(في األمالي اللغوية) للكاتب األستاذ مصـطفى   [هذا جزء من مقالة
جواد، وهي من باب المكاتبة والمذاكرة، حيث أضاف على قـول  

بعده<  أي الزج اج قـال: قلنـا:   السيوطي >لم أقف على أمالٍ ألحد
ضى، وكذلك أضـاف علـى ابـن    أملى بعد الزجاج الشريف المرت

  خلكان، بأن الشريف المرتضى نُقل قبره إلى كربالء]

في سنة خمس وخمسين وثلثمائة، وتوفي يوم األحـد   والدته انتـ...ك
 الخــامس والعشــرين مــن شــهر ربيــع األول ســنة ســت وثالثــين وأربعمائــة

  بالء...ببغداد، ودفن في داره عشية ذلك النهار، قلنا: ثم نُقل قبره إلى كر
   

  (مصطفى جواد)
  ]٧٨٦ص تشرين األول)، العدد العاشر/ -١٩٣٠[السنة الثامنة(

  
Üãflè‚ãÚæ�áçÃ�Ã�¹]� �

[هذا جزء من مقالة األستاذ مصطفى جواد(المشعشعون ومهديهم)، 
التي يتطرق فيها إلى دورهم السـلطوي والسياسـي واالجتمـاعي،    

قـد اسـتدل   وغير ذلك من الحوادث التي أشعلوها في زمـانهم، و 
  األستاذ بعدة كتبٍ لكبار العلماء أخذنا منها ما يخص مدينة كربالء]

...قيل إن المشعشعي هو من ألقاب علي بن محمـد بـن فـالح، الـذي     
والبصــرة، ونهــب  كــان حاكمــا بــالجزائر (جزيــرة واســط ومــا جاورهــا) 

وقتـل أهلهـا قـتالً ذريعـاً،      )cالمشهدين المقدسين (مشهد الحسين وأبيه
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أسر من بقي منهم إلى داري ملكه البصرة والجزائر، في صفر سنة ثمان و
  ])١( ٨٥٧وخمسمائة [كذا الصواب سنة 

  
   )مصطفى جواد(

  ]٦٤٣ص ـ أيلول)، العدد التاسع/١٩٣١( [السنة التاسعة

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
>جلس الملك األشرف أبو نصر ينـال ويعـرف بينـال     ٦٩ء في الغياثي في ص ) جا١(

)، وفي هذه السـنة قتـل   ٨٥٧أجرد في السلطنة يوم االثنين ثامن ربيع األول سنة (
  المشعشع الحجاج ببغداد ، وسترى دليالً منه آخر<.





 

 

  
  

<

�Ø’ËÖ]Äe]†Ö]�
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  [األخبار الشّهرية]
  

h†£]�”ç’ā�Üãèæ^jÊæ�ÌrßÖ]�»�ð^Û×ÃÖ]æ�áæ‚ãj�]� �

]�íß‰MUMN�Ý{�MOOLÝ†¦�{�êÞ^nÖ]�áçÞ^Ò�†ã��K{â[� �

...وقد شاع بين الناس أن علماء النجف وكربالء وسـامراء يجتمعـون   
في أواخـر شـهر ذي الحجـة فـي الكاظميـة؛ لينظـروا فـي مسـألة إيـران،          
ويتخذوا الوسائل الالزمة إليقاف رحـى الحـرب الطاحنـة فـي طـرابلس      

يتحقـق األمـر؛ لوفـاة    الغرب، وللمحافظة على استقالل إيران، لكن لـم  
 �	%  .الخراساني 

  ] ٢٧٥ـ كانون الثاني)، العدد السابع/ص١٩١٢[السنة األولى(

  
ífléßéŠ£]�Ł†ãÞ� �

]�íß‰MUMN��{�ÝMOOL½^f��†ã��K�{â_�†Ë‘ [  

جرى الماء في نهر الحسينية (في كربالء)، بعـد أن كـاد أهـالي تلـك     
  األنحاء يموتون عطشاً.

  ] ٣٢١العدد الثامن/ص ـ شباط)،١٩١٢[السنة األولى(
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åæ‚ãj¥æ�ÌrßÖ]�ð^Û×Â� �

]�íß‰MUMN{�Ý�MOOL†Ë‘�{�½^f��†ã��K{â�[� �

  .علماء النجف ومجتهدوه ٢ك  ٨وفد إلى الكاظمية عصر نهار االثنين 
وهم: آية اهللا المازندراني مع جم غفير من طلبة العلم، وقدم نهار الثالثـاء  

لـي التبريـزي المشـهور بالـداماد،     الشيخ باقر القمي، وحجة اإلسـالم السـيد ع  
والشيخ عبـد الهـادي شـليلة، وشـيخ الشـريعة اإلصـفهاني، والسـيد مصـطفى         
الكاشاني، والسيد آغـا القزوينـي، والشـيخ محمـد حسـين القمشـي، والسـيد        
محمد علي الشاه عبد العظيمي. وقدم مـن كـربالء السـيد محمـد الكاشـاني،      

حسين، ومن مجتهدي الحلة السـيد محمـد   والسيد إسماعيل الصدر، والشيخ 
د تقي الشيرازيالقزويني. وجاء من سامراء حجة اإلسالم الميرزا محم.  

  ]٣٢٢ص العدد الثامن/ ـ شباط)،١٩١٢[السنة األولى(

ðøe†Ò�»��çßã×Ö�figjÓÚ� �

]�íß‰MUMN�{�ÝMOOLá^–Ú…�{�Ùç×è_�†ã��K{â[�� �

يذ من أي رعية كـان. وقـد أدخلـوا    أسس الهنود مكتباً مجانياً يقبل فيه التلم
طالبـاً، وأغلـبهم مـن     ١٣٠فيه تعليم اللغة اإلنكليزيـة، وفـي المكتـب اآلن نحـو     

  .)٢٨٩(عن الزهور العدد  رعية الدولة البريطانية، وكذلك أغلب معلميهم.
  ]١١٨ص  ـ ايلول)، العدد الثالث/١٩١٢( [السنة الثانية
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ðøe†Ò�»�fl��æ�fi†ãÛŸ� �

]�íß‰MUMN�{�ÝMOOLêÞ^nÖ]�àè†�i�†ã��K{â [� �

لما انتشر خبر إعالن حرب الجبـل األسـود لـدولتنا العليـة، تجمهـر      
واشـترك معهـم    gسكان كربالء، في سلخ شوال فـي صـحن الحسـين   

جم غفير من مسلمي النواحي المجاورة، وأظهـروا تحمسـاً عظيمـاً فـي     
  )هذا الخصوص. (عن الزهور

  ]٢١٥ص  /ني)، العدد الخامسـ تشرين الثا١٩١٢( [السنة الثانية

íéÛ¾^ÓÖ]æ�ŽÌrßÖ]æ�ÿðøe†Ò�Ł…]flæ‡� �

]�íß‰MUMO�{�ÝMOOM†Ë‘�{�êÞ^nÖ]�áçÞ^Ò�†ã��K�{â [� �

  بلــغ عــدد زوار كــربالء والنجــف والكاظميــة فــي هــذا الشــهر       
  مائة وعشرين ألفـاً، ولـو وصـلت بغـداد بهـذين البلـدين بسـكة حديـد        

  ون مجيـدي، والسـتفاد  لكان الربح في مثـل هـذا الشـهر أكثـر مـن مليـ      
ــروه     ــا وفّـ ــذخرون مـ ــلّ، فيـ ــاتهم تقـ ــذكر؛ ألن نفقـ ــدة تـ ــزوار فائـ   الـ

(ملخصـة عـن    ألنفسهم لشؤون البيت ولراحـة أهلـه. حقّـق اهللا اآلمـال.    
  ).الرياض

  ]٣١٩/ص ـ كانون الثاني)، العدد السابع١٩١٣[السنة الثانية(

� �



  كربالء في مجلة لغة العرب  .................................................................  ١٣٦

  
 
 

íéßéŠ£]�3†ãÞ�ŁÌ�Þ� �

��íß‰MUMO�{�ÝMOOMée…�{�½^f��†ã��K{âÙæù]�Ä�� �

نشف نهر الحسينية في كربالء، وعاد الناس إلى حفـر اآلبـار وشـرب    
مياهها، وال يجهل أحد ما يتولـد مـن األمـراض مـن تجـرع تلـك الميـاه.        

ال يحتـاج بعـده    عسى الحكومة أن تسعى في [إلى ـ ظ] حفر النهر حفراً 
  إلى كريه ثانية.

  ] ٣٦ ٠ص /ـ شباط)، العدد الثامن١٩١٣( [السنة الثانية
  

�]‚Çe�»�ï…^’ßÖ]�ÅˆÊæ�á^Ï×fÖ]�h†u�»�Ñ]†ÃÖ]�ð^Û×Â�ïæ^jÊ� �

]�íß‰MUMO�{�ÝMOOMì†}û]�ë�^¶�{�…^èa�†ã��K{â[� �

أفتى علماء العراق وهم: عبد الرحمن الكيالني نقيب أشـراف بغـداد   
... [وفي ضـمنهم] الشـيخ إسـماعيل الموسـوي ابـن السـيد صـدر الـدين         

د حسـين الحـائري المازنـدراني فـي     اآلملـي فـي كـربالء، والشـيخ محمـ     
كربالء، والحاج محمد باقر الطباطبائي في كربالء، و... ، واتفق جميعهم 
على وجوب (الجهاد) وبذل النفس والمال فـي هـذا السـبيل، فاضـطرب     

من نيسان  ١١إلى اليوم  ٦هنا بعض النصارى مدة أسبوع كامل، من اليوم 
راجيف من بعض األسافل الـذين  الذي كان أشدها ضيقا، ألنهم سمعوا أ

علـى أن القناصـل ورؤسـاء الـدين      ن اهللا، فطارت قلوبهم شعاعاًال يخافو
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ولي األمر، فـزال والحمـد   �� أمنوا المضطربين، ولم تخف الفتنة إال بسعي 
وقد أشـارت إلـى هـذه الفتنـة الخفيـة       ،نيسان ١٢هللا كلّ قلق نهار السبت 

  الكاذبة جميع صحف الوالية.
  ]٥٣٦ـ آيار)، العدد الحادي عشر/ص١٩١٣لثانية([السنة ا

  

ðøe†Ò�ð]çÖ�»�Žð^¹]�Łá^éÇ�� �

��íß‰MUMO�{�ÝMOOMgq…�{�á]†èˆu�†ã��K{â�� �

كُتــب إلــى الزهــور أن المــاء طغــى، فأحــاط بــأطراف اللــواء، فأقــام   
األهلون سدة محكمةً لحفظ البيوت من الغرق، ويقدر الضرر الناتج مـن  

  ألف ليرة (كذا) والعهدة على المكاتب. ١٥من  طُغيان الماء بأكثر
  ]٥٨٤ص /ـ حزيران)، العدد الثاني عشر١٩١٣( [السنة الثانية

  

ðøe†Ò�Øâ_�Žð^ßr‰�3̃ Ãe�ŁÝ]ˆãÞ]� �

]�íß‰MUMO�{�ÝMOOMá^fÃ�æ�gq…�àÂ�{�‡ç³�†ã��K{â[� �

كسر الحبس في أوائل آيار بعض السجناء، ثم ولّوا فـارين، فتعقّـبهم   
بالرصاص، فقتلوا منهم وجرح ثالـث وفـر اآلخـرون،     السجانون ورموهم

  وهم ثالثة، وال يزال البحث عنهم حثيثاً. ( الزهور).
  ]٥٥ص /ـ تموز)، العدد األول ١٩١٣( السنة الثالثة [
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êñ^f�^fŞÖ]�†Î^e�‚flÛ¦�Ž‚fléŠÖ]�₣ì^Êæ� �

]�íß‰MUMO�{�ÝMOOMá^fÃ�æ�gq…�{�‡ç³�†ã��K{â[� �

 ١٥وهو المشهور بالحجة الطباطبائي في  توفي هذا السيد في كربالء،
  حزيران. ألهِمِ اللهم أهلَه الصبر الجميل.

  ]٥٥ـ تموز)، العدد األول/ص١٩١٣[السنة الثالثة(

í�Ú^âĆ‚Ö]� �

��íß‰MUMO�{�ÝMOOMá^–Ú…�{�ha�†ã��K{â�� �

اشــترت عشــيرة الدهامشــة جميــع األطعمــة الموجــودة فــي كــربالء،  
[أي  لحكومة تهتم لرتق هذا الفتق. (عنها)،فارتفعت أسعارها. فعسى أن ا

  مجلة الرياض].
  ]١١٢ـ آب)، العدد الثاني/ص١٩١٣ة([السنة الثالث

ì‡]‡†Ö]�»�àŠ�]�‚fÂ�Ùa�Ôe�Ł‚ãÊ� �

��íß‰MUMO�{�ÝMOOMír£]�ëƒ�{�êÞ^nÖ]�àè†�i�†ã��K{â�� �

كانت الحكومة السابقة أهـدت عبـد المحسـن رئـيس عنـزة مقاطعـة       
آالف ليـرة.   ٦لواء كربالء، التي تبلغ وارداتها نحو  الرزازة، من ملحقات

وقد أخذ اليوم ابنه فهد بك يسكن العشائر فيها؛ ليجعلها قضاًء تستفيد من 



  ١٣٩  ....................................................................  األخبار الشّهرية/ الرابعالفصل 

 

  

وارداته الحكومة. وقد جعل اليـوم فيهـا الـنّعم والغـنم، ريثمـا يتسـنى لـه        
  .تحقيق األمنية وعلى اهللا االتكال

  ]٢٨٠لعدد الخامس/صاـ تشرين الثاني)، ١٩١٣[السنة الثالثة(

ÌrßÖ]�‚è†e�Ž�çÏÞ�₣íÎ†‰� �

�]�íß‰MUMP�{�ÝMOON±æù]�ï�^¶�{�á^ŠéÞ�†ã��K{â [� �

شـباط قاصـداً لـواء كـربالء، ينقلـه فـيج        ٢٧خرج بريد قضاء النجف في 
معه اثنان من المبذرقة، رجع أحدهما إلى القضاء ، وسار الثـاني فـي وجهـه،    

عة مـن قطـاع الطـرق، وأطلقـوا     سـاعات، خـرج سـب    ٣فلما بعد عـن النجـف   
الرصاص على المبذرق،  فأماتـت دابتـه، فاضـطر أن يركـب الجنيـب الـذي       

ليرة عثمانية،  ٤٧٠٠كان معه وفر مع الفيج (حامل البريد)وسرق الذّعار زهاء 
للخزينة وما بقي لألهلين ، وقد أفرغ أولوا األمر وسـعهم للقـبض    ٤٥٠٠منها 

  .تي بهم إلى بغداد ...�� د على هؤالء اللصوص فنجحوا ، وق
  ]٥٥٤العدد العاشر/ص ـ نيسان)،١٩١٤[السنة الثالثة(

íè÷çÖ]�»�Ùçrjè�êÖ]çÖ]� �

]�íß‰MUMP�{�ÝMOON±æù]�ï�^¶�{�á^ŠéÞ�†ã��K{â[� �

شباط والي الوالية؛ ليتجول في أرجائها راكبـاً   ١١سافر نهار األربعاء 
ــ   ى الهنديــة فالديوانيــة ســيارته، وقــد توجــه إلــى كــربالء تــواً، ومنهــا إل
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فالسـماوة فـالنجف. وليسـت الغايـة مـن تجولـه تشـويق األهـالي لحـزب          
االتحاد، كما أشاع بعضهم، بل مشـارفة الـبالد وحوائجهـا ال غيـر. وممـا      
يؤكد حسـن غايتـه، أنـه أبعـد المومسـات عـن مجـاورة دار اإلمـارة فـي          

  كربالء، وكن على طريق الزوار بينها وبين النجف.
  ]٥٥٨العدد العاشر/ص ـ نيسان)،١٩١٤نة الثالثة(الس[

^â…ç’Î�ð^‰õ…æ�^m^Ë�� �

]�íß‰MUMP�{�ÝMOON±æù]�ï�^¶�{�á^ŠéÞ�†ã��K{â[� �

ضَمن رؤساء قصور شفاثا (ورئيسهم فيصل) نخيـل تلـك البقعـة عـن     
فـي   ١٣٢٧مالية، فاستوفوها من األهلـين بموجـب دفـاتر سـنة      ١٢٢٩سنة 

ب النخيـل بـرد وأحـداث مختلفـة، أنقصـت      حين أنه بعد هذه السنة أصا
  عددها مائة ألف نخلة.

  ]٥٥٩ـ نيسان)، العدد العاشر/ص١٩١٤[السنة الثالثة(

ÐËjß¹]æ�ðøe†Ò�àÚ�3á]‚Êæ� �

]�íß‰MUNS{�Ý�MOPQ…]ƒa�†ã��K{â [� �

ــه زهــاء عشــرين؛      ــن كــربالء، رجال ــد م ــل شــباط وف ــي أوائ ــل ف أقب
كربالء إلى ديالى، فلم لالعتراض على تحويل صالح حمام مدير شرطة 

  يفلح في سعيه، وعده الجميع غريباً في بابه...
  ]٥٦١ـ آذار)، العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الرابعة(
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>أن مدينـة   ٨٥٥كتب أحد األدباء في جريدة العالم العربي، فـي عـددها   
ألن البرداء المنتشرة فيها ال تُبقـي وال   كربالء في خطر التلف واالضمحالل؛

تذر، إذ فيها مستنقع واقع في جنوبي البلدة، يفصلها عن محطة القطـار، وهـو   
مباءة الجراثيم الفاتكة( بأرواح سكان هـذه المدينـة وجميـع مـن يؤمهـا مـن       
الزائرين، وعددهم ال يقل عن المليون نسـمة ) (كـذا) وأظنـك أيهـا القـارئ      

ق قــولي هــذا وتســتكثر هــذا العــدد،  فأجيبــك: إن كــربالء الكــريم ال تصــد
مخصوصة سنوياً بسبع زيارات مستحبة، فيؤمها في كلّ من الزيـارات السـبع   

، فـإذا  )١(خلق كثير يتراوح عددهم بين الخمسين ألفاً والثلثمائة ألف نسمة ...
، دخلت اآلن كربالء ... ال تـرى فيهـا إال طفـالً شـاحب اللـون، وشـاباً خـاتراً       

وشيخاً مهزوال، وامرأةً نحيفة. فتذهل حينئذ من هـذا المنظـر المريـع، وتكـاد     
ــا    تقــول: هــل أنهــم يــا تــرى خــارجون مــن رمســهم؟ أم هــذا فعــل المالري
ــحية        ــا الص ــن حالته ــتش ع ــا، وتف ــدخل بيوته ــئت أن ت ــرداء)؟ وإن ش (الب

مـا عـدا    والعمرانية، فال تجد داراً غير متداعيـة، وال سـرداباً غيـر مملـوء مـاًء،     
بعض البيوتات الواطئـة، فـإن فـي صـحنها مـا عمقـه نصـف متـر مـن المـاء،           

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) النقاط موجودة في األصل.١(
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  <واألماكن المقدسة التي ملئت سراديبها ماء، وكلّ هذا متأتٍّ من المستنقع
) ٢٣١>أناشدك اهللا ما هو مستقبل بلدة توفي فيها بظرف شهر واحـد ( 

داً؛ ولـم يعـش   ) مولو٦٨( ��� نسمة، بينما لم يولد فيها بظرف ذلك الشهر 
من هؤالء الثمانية والستين إال ثمانية أو عشرة، فإلى م يـؤول حالهـا فيمـا    
لو استمرت على هذا التناقص لمدة عشـرين أو ثالثـين عامـاً< أهــ كـالم      

  الكاتب وقد ذكرناه على عالوته بدون نقده من أي جهة كانت.
  ]٥٦٤ـ آذار)، العدد التاسع/ص١٩٢٧[السنة الرابعة(

fiáçr‰�Ñ]†ÃÖ]�»�İì‚è‚q� �
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الرمادي، وفُتح  سجن في ١٩٢٧السنة  هذه من األول أول تشرين فُتح في
  .في كربالء الثاني فُتح ثالث تشرين وفي أول منه في الديوانية، ١٥آخر في 

  ]٤٤٦)، العدد السابع/ص١٩٢٨[السنة الخامسة(

ð^–éfÖ]�Žì†ŞßÏÖ]�ŁÜ¾^Þ� �

]�íß‰MUNT�{�ÝMOPRâ{ [� �

تُعنى دائرة الري بإقامة ناظم في القنطرة البيضـاء علـى نهـر الحسـينية     
(كربالء)، ويزعم المهندسون أن هذا الناظم إذا تم علـى الطريقـة الفنيـة    
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المقررة يؤثر في المستنقعات فيعمل على إزالتها، وبعد ذلك تتوزع المياه 
  على الحقول والزروع بصورة منتظمة غاية االنتظام.

  
  ]٤٤٦)، العدد السابع/ص١٩٢٨نة الخامسة([الس

íéÓ×Ú�l]�]…c� �
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صدرت اإلرادة الملكية بتوجيه جهة التـدريس فـي التكيـة الخالديـة     
  إلى السيد عبد الوهاب أفندي، خطيب كربالء السابق.

  
  ]٢٣٩ص ـ آذار)، العدد الثالث/١٩٢٨( [السنة السادسة

h]çßÖ]�Łð^�_� �

]�íß‰MUNT�{�ÝMOPRá]†èˆu�†ã��K{â[� �

م نائبـان مـن كـربالء    ١٩٢٨[قد ذُكر في ضـمن أسـماء النـواب لسـنة     
  أحمد الوهاب، وعثمان العلوان. )١(وهما:] 

  
  ]٤٧٧ـ حزيران)، العدد السادس/ص١٩٢٨[السنة السادسة(

� �

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) ما بين المعقوفين منّا للبيان.١(
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  ربية. ٨٥٦٨ربية، والتحصيالت  ٦٦٣/١٠ار الماضي بلَغَ دخلها في آذ
  ]٤٧٨ص  ـ حزيران)، العدد السادس/١٩٢٨[السنة السادس( 

ˆñ^ß¢]� �
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  جنازة، بين محلية وغير محلية.  ٨٠نُقل إلى كربالء في شهر آذار
  ]٤٧٩ـ حزيران)، العدد السادس/ص١٩٢٨[السنة السادسة( 

ÿ‚₣¢]flë…� �

]�íß‰MUNT�{�ÝMOPRá]†èˆu�†ã��K{â[� �

  في النجف. ١٣٥شخصاً في كربالء؛ لمكافحة الجدري، و ١٥٠لُقّح 
  ]٤٧٩العدد السادس/ص ـ حزيران)،١٩٢٨[السنة السادسة( 

ŒçËßÖ]�ŁØérŠi� �
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ة سجل في كربالء وملحقاتها بما فيها من العشائر داخل ناحيتي شـفاث 
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‚١٧نسمة، فيها  ٣٧‚ ١٦٦والحسينية  أنثى، وفي هذا  ١٩‚ ٧٥٩ذكر و ٤٠٧ 
  العدد األجانب أيضاً.

  ]٤٧٩ص ـ حزيران)، العدد السادس/١٩٢٨( [السنة السادسة 

DíéÎ]†ÃÖ]�í–ãßÖ]�ì‚è†q�àÂE�ì†’j§�ì…ç’e�ðøe†Ò�»�ŽgÒ]ç¹]�₣ím�^u� �
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تموز أو يوليو) حدث أن مواكـب   ٢٦صفر ( ١٩من اليوم  ١١في الساعة 
العزاء دخلت صحن الحسين، وكان موكب عـزاء الكاظميـة قـد خـرج مـن      
الصحن بعد أن أدى مراسيم النياحة، ولم تنته مـؤخرة الموكـب، ولـم تصـل     

  .إلى باب السوق حتى دخل النجفيون وأخذوا بتأدية المراسيم أيضاً
السوق قاصداً صحن العباس، وبينما كان فـي   سار موكب الكاظميين في

السوق إذا بجماعة (يهوسون) ولدى التحري ظهر أنهم فريق من  النجفيـين،  
أتم العزاء في صحن الحسين وخرج بسـرعة حتـى لحـق بالكـاظميين، فوقـع      
بين هذه الشرذمة النجفية وبين مؤخرة الموكب الكاظمي مناوشة، انهزم فيها 

طلقـت فـي السـوق، فتصـايح     �� دوا فسمع صوت (خرطوشة) النجفيون، ثم عا
  .الكاظميون، وأرجعوا تلك الشرذمة القليلة على أعقابها

قلنا قليلة؛ ألن النجفيين انقسموا على أنفسهم في الصحن، ولم يرضَ 
معظمهم بالخروج إلى صـحن العبـاس، علمـاً مـنهم بـأن الكـاظميين لـم        
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يـرون (الهوسـة) ضـرورية فـي مثـل      يؤدوا المراسيم هناك، ولكن صبياناً 
  هذا الجمع المحتشد.

تصايح بعض الكاظميين، ورجعوا مـن إقامـة الموكـب إلـى الخصـم      
خلف تلك الشرذمة، وانهزم النجفيـون أمـامهم حتـى أوصـلوهم الخـيم،      
ووقع من النجفيين قتيل فـي السـوق بـالقرب مـن بـاب صـحن الحسـين،        

م خـرج النجفيـون مـن    وجرح من الكاظميين شخص في خده ورقبته، ث
خيامهم؛ إلرجاع الكاظميين، وهنا جاءت الشرطة لتحول دون الموكبين. 
فكان المحل الثاني للمناوشة (طريق الميـدان)، فاضـطرت الشـرطة أمـام     
ذلك الجمع الهائج إلى إطالق البنادق، فارتفعت فـي الفضـاء األصـوات    

س في موجـة جعلـت   شاكيةً إلى اهللا مما يجري باسم الدين، وتراجع النا
أعالهم أسفلهم، وركب بعضهم أكتـاف الـبعض [بعضـهم ـ ظ] اآلخـر،      
واغتنم النشّالون الفرصة، وتصارخت النساء وارتعبـت األطفـال، واسـتمر    

  هذا االضطراب حتى الساعة الثانية عشرة الغروبية من مساء ذلك اليوم.
وانجلـت المعركــة عــن قتيلـين مــن النجفيــين، وخمسـة جرحــى مــن    

كـــاظميين، وكانـــت األدوات التـــي اتخـــذت العصـــي والخنــــاجر      ال
  والمسدسات.

  ]٨٢٩ص  ـ تشرين األول)، العدد العاشر/١٩٢٩( [السنة السابعة 
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نقلت الباخرة شامبوليون االفرنسـية جثمـان المغفـور لـه أحمـد خـان       
نيسـان أُنـزِل    ١٧إيران السـابق إلـى مرفـأ بيـروت، وفـي يـوم        قاجار، شاه

الجثمــان مــن البــاخرة باحتفــال مهيــب، إذ حضــرت مفــرزة مــن الــدرك  
راكباً ومثلها من الشرطة، واصطفت أمـام مـدخل دار    ٣٠اللبناني، قوامها 

المحجر (الكرنتينة)، فحياه الدرك والشرطة، ثم وضع في غرفـة خاصـة؛   
  إلى دمشق ومنها إلى بغداد.لنقله بالقطار 

ولم يكن من أقاربه وال من الجالية اإليرانية سوى سمو الميرزا حسن 
      قـال إنخان خازن همايون، والميرزا إسـماعيل خـان طبيبـه الخـاص. وي
جاللة الشاه المتوفى أصر في وصيته التي وضعها في المصرف األميركي 

وأن ال تقـام لـه حفـالت،     في باريس على أن ينقل جثمانه إلـى كـربالء،  
وأن ال يرافق جثمانه أحد من أقاربه حتى والدته الموجودة فـي بـاريس،   

  وال إخوته غير الميرزا حسن الذي رباه وعمل بموجب هذه الوصية.
نيسان (أبريل) وصل الجثمان المـذكور إلـى بغـداد، وكـان فـي       ٢١ وفي

بعض القنصليات، وبعض استقباله جمهور كبير من الجالية اإليرانية، وممثلي 
  .رجال العاصمة، ثم حمل نعشه إلى كربالء، فدفن فيها حسب وصيته

  ]٤٨٢ص العدد السادس/ ـ حزيران)،١٩٣٠( [السنة الثامنة 
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فـي العـراق    صدرت اإلرادة الملكية بتعيين مناطق المحاكم الكبرى
  : على الوجه اآلتي

  منطقة  بغداد •
  البصرة وفي ضمنها العمارة والمنتفق. •
  الحلة وفي داخلها الديوانية وكربالء . •
  ديالى. •
  .الموصل •
 .كركوك. وفي محتواها السليمانية وأربل •

  
  ]٥٥٨ص العدد السابع/ ـ تموز)،١٩٣١( [السنة التاسعة
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 ،٣٦ ،١٢ ،٥: = النبي nمحمدالنبي 
١١٢ ،٦٨، ٦٥، ٥٨ ،٣٩  .  

 ،٢١ :gعلـي بـن أبـي طالـب    اإلمام 
٧٦ ،٦٦ ،٦٥.  

  .٦٨ ،٦٦ :h فاطمة

  .٦٦ :jالحسن م اإلما

 ،٦٦ ،٦٥ ،٢٥ ،١٢ :gاإلمام الحسين
٧٥ ،٧٤ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٩ ،٦٨ ،٦٧، 
١٠٢ ،٩١ ،٩٠ ، ٨٨ ، ٨٢ ، ٨١ ،٧٩، 

١٢٠ ،١١٩.  

 ،٦٨ ،٦٦ :c اإلمام علي بن الحسـين 
٧٣.  

  .٦٦ :cاإلمام محمد بن علي

 ،٦٨ ،٦٦ :cاإلمام جعفر بـن محمـد  
٦٩.  

  .٦٦ :cاإلمام موسى بن جعفر

  .٦٦ :cن موسىاإلمام علي ب

  .٦٦اإلمام محمد بن علي:

  .٦٦:c اإلمام علي بن محمد

ــي   ــن علــــ ــن بــــ ــام الحســــ  اإلمــــ
  .٦٦:c العسكري

ــن   ــن الحسـ ــد بـ ــام محمـ  = c اإلمـ
  .١١٢ ،٦٦ :# صاحب الزمان

ÌÖù]�Í†u� �

  .١٢٣ ،١٢٢آصف الدولة:

  .١٣٤ السيد: ،ا القزوينيقآ
  .٩٧ ،٩٦ ،٧: األستاذ ،إبراهيم حلمي

ــراهيم ــن إب ــد  ب ــاقر الموســويمحم  ب
  .٩٥ السيد: ،القزويني الحائري

  .٣٧ابن اُألخيضر: 

  .٦٦ ابن النديم:
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  .١٢٨ ،٦٥ ابن خلكان:

  .٣٧ ابن سيرين:

  .٦٩ السيد: ،ابن طاوس

  .٦٦ أبو حاتم السجستاني:

  .٦٩ حمزة الثمالي: وأب

  .٦٥ أبو ذر الغفاري:

  . ٨ :الشيخ ،أبو عبد اهللا الزنجاني

  .٥٥ عبيدة: وأب

  .٦٩ داء:الف وأب

  .١٢٩ أبو نصر ينال:

  . ٢٣ السيد: ،أحمد

 ،١١٢ ،١١١ الصّـــراف: حامـــد أحمـــد
١٢١ ،١١٨ ،١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤.  

أبــو ، أحمـد بـن الحسـين بـن المثنـى     
  .٣٨ الحسن:

  .١٤٧ :أحمد خان قاجار

 ،٩٩ ،٦١ ،٦٠ ،٥٩ أحمــد بــن هاشــم:
١٠١ ،١٠٠.  

  .١٤٣ أحمد الوهاب:

  .٢٠سكندر:اال

  .١٤٧ :يرزاالم ،إسماعيل خان

  .١٣٤ السيد: ،إسماعيل الصدر

  .٩١ ،٤٤الشاه:  ،إسماعيل الصفوي

  .١٣٦ :الشيخ ،إسماعيل الموسوي

إسماعيل بن يوسـف بـن محمـد بـن     
  .٣٨ يوسف:

  .٣٥ سود بن يعفر:األ

  .١٢٣ إقبال الدولة:

  .٣٩، ٣٦ ،٣٥ لكندي:ا أكيدر الملك

  .١١، ٨ :أنستاس ماري الكرملي
ð^fÖ]�Í†u� �

١٣٤ الشيخ: ،باقر القمي.  

  .١٢٥ بكر صوباشي:

  .١٢٢ ،١٠٧ :اقاآل، بهبهانيال

  .٣١ بوزنفيد:
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ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٠٨ :تكسيرا
ð^nÖ]�Í†u� �

  . ٨١ثابت:

  .٩٥ السيد: ،ثابت الدين اآللوسي
Üé¢]�Í†u� �

  .٦٨ جابر بن عبد اهللا األنصاري:

  .٦٨ :جبريل

  .٦٨ جعفر بن قولويه:

ــد  ــيد محمــــ ــن الســــ ــر بــــ   ،جعفــــ
  .١٢١ السيد:

  .٣١ جورج:
ð^£]�Í†u� �

  .١٢٩ جاج:الح
   .٤٤ ر بن يزيد الرياحي:الح

  .٥٨، ٣٥ حريث:
  .٤٩ السيد: ،حسن

  .١٤٧ :الميرزا ،حسن خان

  .١٣٤ الشيخ: ،حسين
%	� ، حسين: ٤٩.  

  .٤٤ حسين خان شجاع السلطان:
  .٤٩ حسين العبد:

   .١٤ :حسين مناحي عبد العيساوي
��، حسين النوري  �	�� :٩٨ ،٩٧.  

  .١١٩حمزة:
  .٤٩ حمزة الرميد:

ð^¤]�Í†u� �

%	�  ،راسانيالخ: ١٣٣.  

  .٤٩ خضر الصلبي:

  .٦٥ نساري:الخ
Ù]‚Ö]�Í†u� �

:٣٠ دانيال النبي.  

  .١١٠:داود باشا

  .١٢٢ :السيد ،دلدار علي أكبر

  .٣٣ ،٣٢ ديوالفوا:
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Ù]„Ö]�Í†u� �

  . ٨١ذهبي:ال
ð]†Ö]�Í†u� �

  .٩٦ ، ٨: األستاذ، رزوق عيسى

  .٦٩ رشيد:ال

  .٩٩ الحاج: ،رشيد

، ١٠٢ ا الشــيخ:آقــ ،رضــا اإلصــفهاني
١٠٣.  

ــا الهنــدي النجفــي    ،٩٩ الســيد: ،رض
١٠٠.  

  .٢٩ روبر كولدواي:
ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .١٢٨ زجاج:ال

 الميــرزا: ،زيــن العابــدين السلماســي
٩٥.  

°ŠÖ]�Í†u� �

  .١٠٦ الحاج: ،سعودي الصفار

  .٦٥ سلمان الفارسي:

  .٥٠ الحاج: ،سليم أفندي

  .٩١ السلطان: ،سليمان

، سليمان بن الحسن بن بهرام الجنابي
  .٣٩ ،٣٨ :أبو طاهر

  . ٨: األستاذ ،سليمان الدخيل
°�Ö]�Í†u� �

  .٣٢ شاسينا:

  .٤٧ الحاج: ،شريف

  .١٠١شمعون: 

  .١٣٤ شيخ الشريعة اإلصفهاني:
�^’Ö]�Í†u� �

  .٥٥صاحب التاج: 

  .١٤٠ صالح حمام:

  .٢٣ السيد: ،صالح السيد مهدي

  .١٠٢ السيد:، صدر الدين

  .٤٩ صَديان:

  .٣٧ الشيخ: ،صفي الدين الحلي
� �
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�^–Ö]�Í†u� �

، شـدقم المـدني الحسـيني    بنضامن 
  .١٠٠ :السيد

°ÃÖ]�Í†u� �

  .١١٩ ،٧٦ ،٧٥ ،٧٢ ،٧١ :jعباسال

  . ٨٤ :الشاه، عباس

  .٤٩ عباس السليمان:

  .١٢٥ الشاه: ،عباس الصفوي

  .١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ عباس العزاوي:

%	� عباس : ٤٩.  

   .١٢٦ بد الحميد عبادة:ع

  .١٣٦ :عبد الرحمن الكيالني

  .١٠٦ :عبد الرزاق چلبي

ــرزاق الحســني  ــد ال  ، ٨: ، األســتاذعب
١٢٧ ،١٢٢ ،١٢١.  

  .٤٩ عبد العلي العزيز:

  .١١٠ :عبد الغني الجميل البغدادي

  .٤٩ عبد اهللا العاشور:

  .١٣٨ :عبد المحسن

ــي  ــولى الطريح ــد الم ــيخ ،عب  ، ٨: الش
١١٠ ،١٠٩.  

  .١٣٤ الشيخ: ،الهادي شليلةعبد 

  .١٤٣ السيد: ،عبد الوهاب أفندي

  .   ١٤٣ :عثمان العلوان

  .٥٧علي (من أهل البادية):  

  .٧٣ :علي األكبر

  .١٣٤ السيد: ،علي التبريزي

  .١١٣ :الشيخ ،علي الشاهرودي

 ،١٠٧ ،١٠٦ ، ٨: الشيخ ،علي الشرقي
١٢٧ ،١٠٨.  

ــلي   ــدين الموصــ ــالء الــ ــي عــ  ،علــ
  .١١٠:الشيخ

  .١٢٨ علي بن محمد بن فالح:

  .٦٥ عمار بن ياسر:

  .٣٠ عما نوئيل فتح اهللا عما نوئيل:

  .٢٠ اشا:بعمر 
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  . ٥٨ ،٣٦ ،٣٥ عمر بن الخطاب:

  عــــون بــــن عبــــد اهللا بــــن جعفــــر
  .٢٦ ،٢١ الطيار:

°ÇÖ]�Í†u� �

  .١٢٩الغياثي: 
ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٣١ فان هافن:

  .٤٩ الحاج: ،فرحان

  .٩١ فرنسيس األول:

  .١٣٨ ،٥٦ ،٤٢ فهد بك:

  .٣١ فورسكال:

  .١٤٠ ،١٠١، ٤٩ الحاج: ،فيصل

  . ٣٤ ،٣٣ ،٣٢ فيوله:
�Í^ÓÖ]�Í†u� �

 ،٦١ ،١١ ، ٨: الشيخ، الدجيلي كاظم
١٠٢ ،١٠١ ،٩٨ ،٩٦ ،٩٥، ٩١ ، ٨٠ ،

١٢٧.  

  .٣١ كرامر:

  .١٢٤ كالمي:

  .٤٩ كَلُّوب:

  .١٠٢ كميت:ال
ÝøÖ]�Í†u� �

 ،٤١ ،٣٩ ،٣٥ ،٣٢ لــويس ماســنيون:  
٥٦.  

Üé¹]�Í†u� �

  .١٣٤ :آية اهللا ،ازندرانيمال

  .٩٠ ،٦٩ أمون:الم

  .٢٨ الدكتور:، مايسنر

  .٤٩ متْعب الشامخ:

  .٦٩ توكل:الم

  .٦٩ مجلسي:ال

  .٤٩ الشيخ: ،محسن العباس

  .١١٨ :�	�  ،محسن الفيض

  .٦٩ :محمد بن أبي طالب

  .١٣٨ ،١٣٦ محمد باقر الطباطبائي:

  .١١٨ :محمد بن باقر الكربالئي
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ــي ال ــيرازيمحمـــــــد تقـــــ  ،شـــــ
  .١٣٤الميرزا:

  .١٠٥ ،١٠٢ الشيخ:، محمد حسن
 ،محمد حسين الحـائري المازنـدراني  

  .١٣٦ :الشيخ
  .١٣٤ الشيخ: ،القمشي حسين محمد

  .١١٣الشيخ:، محمد حسين اللنكراني
  .٩٧المشير: ،محمد رشيد باشا

  .١٠٩ الشيخ: ،محمد رضا الخزاعي
  .٩٧ ، ٨: الشيخ ،محمد رضا الشبيبي

  . ٨٣:علي التبريزيمحمد 
 ،محمـــد علـــي الشـــاه عبـــد العظيمـــي

  .١٣٤السيد:
  .١٣٤ السيد: ،محمد القزويني
  .١٣٤ السيد:، محمد الكاشاني

ــوي   ــدي العل ــد مه د ،محمــي  ،٨: الس
١٢٤ ،١٢٢ ،١١٨ ،١١٣، ١٠٢.  

  .١١٠السيد:، محمود

  .١٠٥ محمود أفندي:

  .١٢١ محمود باشا:

 ٨ :السـيد  ،اآللوسي شكري محمود
، ١١٠ ،٤٣ ،٣٥.  

  .٢٤ ،٢١ مدحت پاشا:

  .١٠٩ السيد: ،مرتضى

  .١٢٨ الشريف: ،رتضىالم

  .٣٨ سعودي:الم

  .٦٧ مسلم بن عقيل:

  .٢١ سيب بن نجبة الفزاري:الم

  .٦٧ سيح:الم

  .١٢٩ مشعشع:ال

  .٤٩ مشعل الفاضل:

ــواد  ــطفى ج ــدكتور، مص  ،١٢٦ ، ٨: ال
١٢٩ ،١٢٨.  

  .١٣٤ السيد: ،مصطفى الكاشاني

  .٦٥ بن األسود:مقداد 

  .٦٩ نتصر:الم
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  . ٨: األستاذ ،ميخائيل توماس
áçßÖ]�Í†u� �

  .١٠٩االمير:  ،ناصر
  .٧١ :ناصر الدين شاه

  .١٠٨ :ناصر المهنأ
  .٣١ نيبهر:

ð^�]�Í†u� �

عبــاس آل الشــيخ جعفــر  بــنهــادي 
  .١٠٢ الشيخ: ،الكبير

 ،١١١ السـيد:  ،هبة الدين الشهرستاني
١١٧.  

ð^éÖ]�Í†u� �

%�	�  ،ياسين: ٥٢.  

  .٥٩ ،٥٨ ،٤٢ ،٤٠ ،٣٩ ياقوت:
  .٦٦ يزيد بن معاوية بن أبي سفيان:

 ، ٨: األسـتاذ  ،يعقوب نعوم سـركيس 
١٢٧ ،١٠٩ ،١٠٨.  

 القاسـم:  وأبـ  ،يوسف بن أبـي السـاج  
٣٨.  

  .٤٤ الحاج: ،يوسف البحراني

  .٣٠، ٨: يوسف لويس الكرملي

  

  

  



 

 

  

  

ì…çÒ„¹]�l^ËÖö¹]�Œ†ãÊ  

ÌÖù]�Í†u� �

�A�B� &0��: ٢١.  

  .١٠: األسر البغدادية

  .٩ األعالم:

 .٦٩ إقبال األعمال:
  .٦٩ أمالي الطوسي:

  .١٠: األمثال العراقية

  .٤٤ األنوار النعمانية:
ð^fÖ]�Í†u� �

  .٦٩ البحار:

  .٤١ بعثة في العراق:
ð^jÖ]�Í†u� �

   .٦٩ :تاريخ ابن األثير

  .٢٩ :تاريخ الطبري

   .١١٤ طوس: تاريخ

  . ١١تاريخ القزويني: 

   .١٠: تاريخ كربالء

  .١٠: تاريخ الكوفة

  .١٠: تاريخ النجف

تحفة األزهار في أنساب أبناء األئمـة  
  .١٠٠ األطهار:

 :تســلية المجــالس وزينــة المجــالس
٦٩.  

  .٣٨ التنبيه واإلشراف:
Üé¢]�Í†u� �

  .٧٠ جريدة الطان (الفرنسوية):

  .١٤١ جريدة العالم العربي:

    .٤٤ جليس الحاضر وأنيس المسافر:
ð]†Ö]�Í†u� �

  .٣١ رحلة إلى بالد العرب:
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  .٦٥ :روضات الجنات

ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .١٣٧ الزهور: 

  .٦٦ :الزينة

°ŠÖ]�Í†u� �

١٠: اء قديماً وحديثاًسامر.  

  .١٠: السفن العراقية

�^–Ö]�Í†u� �

  .٩٥ ضوابط األصول:

ð^ËÖ]�Í†u� �

ــثالث  ــرق الــــ ــولية الفــــ  ،(األصــــ
  .١٠: شيخية)وال، واألخبارية

  .٦٦ الفهرست:

  .٦٩ فوات الوفيات:

  .١٢٣ ،١٢٢ الفوز بالمراد:

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .١١٨ قرة العيون:

Í^ÓÖ]�Í†u 

  .٦٨ :كامل الزيارة

  .٣٤ كتاب البخالء:

  .٦٥ غة:كنز اللّ

Üé¹]�Í†u� �

  .٢٨ المجامع النسطورية:

  .٦: مجلة المؤرخ العربي

  .٦: مجلة األقالم

  .٦٥ ة:مجلة األلستراسيون الباريسي

  .٦: مجلة بين النهرين

  .٦: مجلة الدليل

  .٦: مجلة الرسالة اإلسالمية

  .٦: مجلة الرّضوان الهندية

  .١٣٨ ،١٣٥ رياض:مجلة ال

  .٦: مجلة العدل اإلسالمي

  .١٠: مجلة العدلية

  .٦: مجلة العرفان
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  .٦: مجلة العقيدة

   .١٢٢ مجلة المرشد البغدادية:

  .١٠: مجلة الوقائع العراقية

  .٦: ة كلية اآلدابمجل

 ،١٧ ،١١ ،١٠ ،٦: مجلة لغة العرب
٥٩ ،٥٠ ،٤٩ ، ٤٣ ،٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ،١٨، 
١١٣، ١١١ ،١٠٧ ،١٠٣ ، ٩٥ ،٦١ ،

١٢٥ ،١١٨، ١١٤.  

  .٦: مجلة المورد

  .٦: مجلة سومر

  .٩٨ مختصر الوقعة:

  .١١١ مختصر نهضة الحسين:

  .٥٦ مخضة:

  .٣٢ مراد إلى مراد:

  .٣٥ المزهر:

  .٥٨ معجم الحموي:

معجــم رجـــال الفكــر واألدب فـــي   
  . ١١النجف: 

  .٩ معجم المؤلفين:

  . ٨٢ ،٧٥ ،٧٤ ،٦٨ مفتاح الجنان:

  .٩٧ مقامات اآللوسي:
áçßÖ]�Í†u� �

  .١٠٢ نقد فلسفة دارون:
ð^�]�Í†u� �

  .١١٧ الهيئة واإلسالم:
æ]çÖ]�Í†u� �

  .٣١ وصف بالد العرب:

  





 

 

  

  

àÒ^Úù]�Œ†ãÊ  
ÌÖù]�Í†u� �

  .٣٨ آذربيجان:

  .٤١ بلة:األ

  .٩٦ ،٣٨ حساء:األ

  .٣٨ أران:

  .١٤٨ أربل:

  .٣٨ أرمينية:

  .٢٧ ،٢٠ سكندرية:اال

  .١٠٦ إصفهان:

  .٥٩ أم الغُر:

  .٦٠ أم الغُويل:

  .٤١ ،٢٩ :نباراأل

  .١١ :أوربه

 ،١٣٣ ،١١٧ ،١١٣ الفـــرس: = يـــرانإ
١٤٧.  

ð^fÖ]�Í†u� �

  .١١٨ :باب بغداد

  .١٤٧ :باريس

  .٩٦ ،٣٨ بحرين:ال

  .٥٣ بردويل:ال

  .١٤٨ ،١٢٩ ،١٢٨ ،٣٨ ،٣٧ بصرة:ال

 ،١٧ ،١١ ،٩ ، ٨: مدينة السالمبغداد = 
٤٤ ،٣٤ ،٢٧ ،٢٤، ٢٦ ،٢٣ ،٢١ ،١٨، 
١٢٥ ،١٢١ ،١٠٧ ،١٠٥ ،٨٣ ،٨١ ،٤٦، 

١٣٩ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧، 
١٤٨ ،١٤٧.  

  . ٨: بلجيكا

  .٣٨ بلقان:ال

  .٦٠ :بوبال

  .١٠ :بومباي
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  .٦٩ :بيت المقدس
  .١٤٧ ،١٢٠ ،١٠، ٨: يروتب

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٠ :تبريز
  .١٤٣ تكية الخالدية:ال

  .٩٨ تل أبو حبة:
Üé¢]�Í†u� �

  .٢٥ جامع العباس:
  .١٠٦ جبل عامل:
  .٧٤ جبل عرفة:

  .١٢٩ ،١٢٨ زائر:الج
  .١٩ ،١٨ جسر الخر:

  .١٨ جسر دجلة:
ð^£]�Í†u� �

  .٩٦ :رمين الشريفينالح
  .٣٨ حروراء:

ــينيِّة:الح  ،١٣٣ ،٧٠ ،٤٥ ،٤١ ،٢٤ ســـ
١٤٥ ،١٤٢ ،١٣٦.  

  .٩١ حلب:

 ،٧٠ ،٦٦ ،٤١ ،٢٦ ،١٧ بابل: = لةالح
١٤٨ ،١٣٤ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢١ ،١٠٦.  

  .٥٨ ،٤١ ،٣٦ حيرة:ال

  .١٠ :حيفا

ð^¤]�Í†u� �

  .١٩ خان زاد:

  .٢٧ خان الحصوة:

  .٢٧ خان المحاويل:

  .١٢١ خان المحمودية:

  .٢٧ خان الناصرية:

  .٥٣ راب:الخ

  .١١٣ خراسان:

  .٤١ ،٣٩ ،٣٨ ق:ورنَالخ

Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٢٤ ،٢١ دار برق:

  .٢٨ دار التحف الشاهانية:

  .٢٤ دار حكومة:

  .٣١ :دار العلم في فرنسا
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  .١٩ دجلة:

  .٩: دجيلال

  .١٢٥ ،٤٥ :دليمال

  .١٤٧ دمشق:

  .٤٠ ،٣٩ دومة الجندل:

  .٥٨ ،٣٦ دومة:

  .٤٠ ،٣٩ دومة الحيرة:

  .١٤٨ ،١٤٠ ،١٢٥ ديالى:

  . ٨: دير الكرمليين

  .١٤٨ ،١٤٢ ،١٣٩ ،١٢٥ انية:ديو
ð]†Ö]�Í†u� �

  .٥٥ ،٤٦ ،٤٥ رأس دخنة:
  .٤٦ رأس الملح:

  .٩٩ ،٦٠ ،٢٦ رحالية:ال
  .٢٦ رحبة:ال

  .١٣٨ ،٤٥ ،٤٢ ،٤١ رزازة:
  .١٤٢ رمادي:ال

� �

°ŠÖ]�Í†u� �

 ،١١٥ ،٩٥ ،٥٦ ،٤٥ ،٣٤ ،٣٣ســامراء: 
١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٧ ،١١٧.  

  .١١٣ سبزوار:

  .٩٩ سدة الهندية:

  .١٤٨ ،٩٦ سليمانية:ال

  .١٤٠ ،٩٨ ،٤٥ :سماوةال

°�Ö]�Í†u� �

  .٦٨ ،٦٧ ،٥٥ ،٤٠ شام:ال

  .٥٢ شجيرة النُّعمان :

 ،٤٨ ،٤٧ ،٤٦ ،٤٥ ،٤٢ ،٢٦ شفاثا:
٦١ ،٥٩،٦٠ ،٥٨ ،٥٢ ،٥١ ،٥٠ ،٤٩، 
١٤٤ ،١٤٠ ،١٠١ ،٩٩.  

  . ٨: شفرمون

  .١٠٦ شيراز:
�^’Ö]�Í†u� �

= الحضـــــرة  jصــــحن العبــــاس  
  .١٤٥ ،١١٩، ١٠٩ ، ٨٤ العباسية:

� �
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�Í†uð^ŞÖ]� �

  .١٣٣ طرابلس:

  .١٠١ طويريق:
°ÃÖ]�Í†u� �

 ،٦٦ ،٥٣ ،٥٢ ،٢٨  ،٢٠ ،١١ :عراقال
١٢٢ ،١١٧،١٢١ ،١١٣ ،٩٧ ،٩٦ ،٦٧، 

١٤٨، ١٣٦ ،١٢٧ ،١٢٤  ،١٢٣.  

  .٥٥ ،٤٦ ،٤٣ عريسات:

  .٥٦ عطْشان:ال

  .١٤٨ ،١٢٧ عمارة:ال

  .٤٦ عوينة:ال

  .٦٠ عين أبو صَخَر:

  .٦٠ عين البِرِكَة:

 ،٤٢،٥٠ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٦ التمر: عين
١٠٠ ،٥٩ ،٥٨.  

  .٥٦ عين الخُضْرة:ال

  .١٠٠ عين الرميلة:

  .٦١ عين السداح:

  .٥٢ عين الصُّفَيحة:

  .٥٠ عين شفاثا الكبيرة:

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٤١ ،٣١ ،٢١ فرات:ال

  .١٠ :فيينّا

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٤٦ قبر ابن حمور:

  .١٢٦ قبر أحمد بن حنبل:

  .٩٩ قبر أحمد بن هاشم:

  .١٢٠، ٤٤ ن يزيد الرياحي:قبر الحر ب

 = jالحسـين  مشـهد   = jالحسـين  قبر
ــرة ــينية  الحضــــ ــحن   = الحســــ صــــ
ــين  ،٧٦ ،٦٩ ،٦٨ ،٤٤ ،٢٥:j الحســـ

١٢٦ ،١٢٤ ،١١٩ ،١١٢، ٨٤،١٠٩،  ٨٣، 
١٤٥، ١٣٥ ،١٢٨.  

  .١٠ :قدسال

  .٩٦ :قسطنطينيةال

  .٤٩ لبو جربوع:آقصر 
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  .٤٩ لبو حردان:آقصر 

  .٤٩ لبو حسان:آقصر 

  .٤٩ بو طريمش:لآقصر 

 ،٣١ األكيدر: قصر =األخيضر قصر
٤٢ ،٤١ ،٤٠ ،٣٩ ،٣٨، ٣٦ ،٣٥ ،٣٣، 
٥٦ ،٥٤ ،٥٣ ،٥١ ،٤٥ ،٤٣،  
١٠١، ١٠٠ ،٩٩ ،٥٩ ،٥٨ ،٥٧.  

  .٤٩ قصر اسالى:

  .٤٩ قصر أم رميلَة:

  .١٠١، ١٠٠ ،٦٠ قصر البردويل:

  .٤٩ قصر البوهوى:

  .٤٩ قصر ثامر:

  .٤٩ قصر الجِنُون:

  .٤٩ ين:قصر الحساوي

  .١٠٠ ،٥٩ ،٥٨ قصر الخراب:

  .٤٩ قصر الخرائب:

  .٥٦قصر الخليفة: 

  .٤٩ قصر الدراوشة:

  .٤٩ قصر السمينة:

  .١٠١ ،٥٣ ،٥٠ قصر شمعون:

  .٤٩، ٤٧ قصر العين:

  .٤٩ قصر المالح:

  .٤٠القصر النعماني: 

  .٥٢ القُصَير:

  .١٠٦ قم:

  .٢٤ نكليزية:اإلقنصلية ال

  .١٤٢ قنطرة البيضاء:ال

�Í†uÍ^ÓÖ]� �

 ،١١٥ ،١١٣ ،١١٠ ،١١ كاظمية:ال
١٤٥ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٣ ،١١٧.  

  .١٠ :كراجي

 ،٢٣ ،٢٢ ،٢١ ،١٧ ،١٤ ،١٣ كربالء:
٤٦ ،٤٥ ، ٤٤ ،٤٣ ،٤١ ،٣١ ،٢٦ ،٢٥، 
٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٧٠ ،٦٨ ،٦٧ ،٦٥ ،٥٦، 
٨٣ ،٨١ ، ٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٦ ،٧٤، 
١٠٢ ،٩٩ ،٩٧ ،٩٦ ،٩٥ ،٩١ ،٩٠، 
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١١١ ،١١٠ ،١٠٩ ،١٠٨  ،١٠٧ ،١٠٦، 
١١٧ ،١١٦ ،١١٥ ،١١٤ ،١١٣ ،١١٢، 
١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٨، 
١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦، 
١٤١ ،١٤٠ ،١٣٩ ،١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦، 
١٤٨ ،١٤٧ ،١٤٤ ،١٤٢.  

  .١٤٨ كركوك:

  .٢٦ كفل:ال

  .١٠: كلية الحقوق

  .٣١ :كوبنهاغ

  .١٢٧ ،١٢٥ كوت:ال 

  .٢٩ كورة فيروز سابور:

  .١٠٢ ،٦٩ ،٦٧ ،٣٩ ،٣٨ ،٢٦ كوفة:ال

  .٧١ ،٢٤ كوه قاف:

  .٢٩ ،٢٨ ،٢٧ ُكويرِش:

ÝøÖ]�Í†u� �

  .١٢٢ لكهنور:

  .١٠ :لندن

  .٣١ :لودنغورث
Üé¹]�Í†u� �

  .٢١ محجر صحي:
  .١٢٢ ،١٢١، ٩٨ ،١٩ حمودية:الم
  .٦٠ حيرجة:الم
٨٦ ، ٨٤ ، ٨٣ الخيمكــاه: =خــيمالم ، 

١١٩.  
  .٩٩ ،٢٨ دائن:الم

  . ٨: مدرسة اليسوعيين
  .٦٩ ،٤٥ ،٤٠ دينة:الم

  .٢٨ مدينة كيرس:
  .٧٧ : cوصالح هود اهللا نبيي مزاري

  .٢٤ مستشفى عسكري:
  .٧٦ مسجد أيوب في االستانة:

  .٦٩ ة:مسجد مكّ
ب:الم١٠٢، ٩٩، ٢٦ ،٢١ سي.  

  .١٠٩: gمشهد علي
  .١٢٦ شهد الكاظمي:الم
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  .٩١ ،٣٢ مصر القاهرة:
  .٩٨ مطبعة الحبل المتين:

  .١٠ية: معهد الدراسات الشرق
  .٢٠ مقبرة الشيخ هراوي:

  .٧٧ مقبرة كربالء:
  .٧٧ نجف:ال مقبرة 

  .٧٥ ،٧٤ ،٧٠ ،٦٩ ة:مكّ
  .١٤٨ ،١٢٥ نتفق:الم

  .١٠ :موسكو
  .١٤٨ ،١٢٥ ،٤٥ :وصلالم

áçßÖ]�Í†u� �

  .٢٦ ناجية:ال
  .١٠٨ ناصرية:ال

  .٤٢ نجد:
 ،٤٥ ،٢٦، ١١،١٢، ٣النجف األشرف:

٩٦ ، ٨١ ، ٨٠ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٦ ،٥٦، 
١١٥ ،١٠٩ ،١٠٧ ،١٠٦ ،١٠٥ ،٩٧، 

١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٢٢ ،١٢١ ،١١٧، 
١٤٤ ،١٤٠ ،١٣٩.  

  .١١١ علقمي:ال نهر 

  .٦٠ نهر عين التمر القديم:
ð^�]�Í†u� �

  .١٢٣ ،١٢٢ ،٩٥ ،٧١ هند:ال

 ،١٢٣ ،٢٦ نهـــر الهنديـــة: = هنديـــةال
١٣٩.  

  .٢٤ هيئة كربالء الجديدة:

  .٤١ هيت:
�æ]çÖ]�Í†u� �

  .٥٥ وادي األبيض:

  .٤٠ ،٣٦ :وادي القرى

  .٤٦ وادي النعمان:

  .٣٨ واسط:

  





 

 

  

  

Ñ†ËÖ]æ�Øñ^fÏÖ]æ�l^içéfÖ]�Œ†ãÊ  
ÌÖù]�Í†u� �

  .٦٩ :آل أبي طالب
  .٩٠ آل بويه:

  .٩٧ ،٧٦ ،٧٥ ،٦٧ ،٢٥ آل البيت:
  .١٢٤ آل الدده:

  .٩٠ آل ضوي:
  .١٣٨ :آل عبد المحسن

  .٩٩ آل عقيل:
  .٩٠ آل عوج:

  .٩٠ آل قفطون:
  .٩٠ آل نصر اهللا:

  .٦٥ ثني عشرية:اال
  .٢٨ لمانيون:األ
  .٩٦ ،٩١ ،٧٣ مامية:اإل

  .٧٣ أهل بغداد:

  .١٠١، ١٠٠ ،٦١ ،٥١ ،٥٠ ،٤٧ شفاثا: أهل
  .٣٧أهل قران: 

  .٥١أهل كربالء: 
  . ٨٠ أهل النجف:

  .٢٥ :ونيرانياإل
ð^fÖ]�Í†u� �

  .٦٩ أمية: وبن
  .٩١ ،٦٩ :ونالعباسي العباس= وبن
  .١١٤ هاشم: وبن

ð^jÖ]�Í†u� �

  .٤٢ ترك:ال
Üé¢]�Í†u� �

  .١١٢ ،٧٧ جعفرية:ال
ð^£]�Í†u� �

  .١٤٠ حزب االتحاد:
  .١٠١ :ونحساويال
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  .٩١ :ونحمدانيال
ð^¤]�Í†u� �

  .٣٩ وارج:الخ
°ŠÖ]�Í†u� �

  .١١٢ ،٦٧ ،٦٥ نة:سال
°�Ö]�Í†u� �

  .٣٤ شاميون:ال
ــيعة:ال  ،٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥ ،٤٧ ،٢٦ شــ

٨١ ،٧٩ ،٧٨ ،٧٧ ،٧٣ ،٧٢ ،٧١ ،٦٩، 
١٠٦ ،٩١ ،٩٠ ، ٨٢.  

°ÃÖ]�Í†u� �

  .٧٨ ،٢٥ ن:وعثمانيال
  .٩٩ ،٧٣ ،٧١ عجم:ال
  . ٨٠ :ونعراقيال
  .٩٩ عرب :ال
  .٩١ ،٦٧ علويون:ال
  .١٣٨ ،٥٧ ،٥٦ ،٤٢ عنزة:ال

ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٩٠ :ونفاطميال
Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٤٦ ،١٤٥ :ونكاظميال
  .٦٧ ،٢٨ ن:وكوفيال

Üé¹]�Í†u� �

 ،٨٨ ،٧٦ ،٧٤ ،٧٣ ،٢٥ ن:وســـــلم الم
١٢٦ ،١١٤.  

  .٩٠ المصالوة:
áçßÖ]�Í†u� �

  .١٤٦ ،١٤٥ فيون:النج
  .١٣٦ ،٧٤ ،٢٥ نصارى:ال

ð^�]�Í†u� �

  .١٣٤ ،٧٩ ،٢٤ هنود:
ð^éÖ]�Í†u� �

  .٢٥ يهود:ال
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l^èçj�]�Œ†ãÊ� �

  ٥  ................................................................................................................  تقديم
  ١٢  ...................................................................................................  العمل مراحل

Ø’ËÖ]�Ùæù]� �

løu†Ö]� �

  ١٧  .............................................  (القسم األول) ماونواحيهِ والحلة كربالَء إلى سفرةٌ
  ٢٣  .............................................  (القسم الثاني) ونواحيهِما والحلة كربالَء إلى سفرةٌ
  ٢٨  ............................................  (القسم الثالث) ونواحيهِما والحلة كربالَء إلى سفرةٌ
�� ورأي األخيضر قصر �	��  ٣١  ..........................................................  فيه اآللوسي 

  ٣١  .........................................................................................  األخيضر قصر هو ما
  ٣٢  .......................................................................................  وبانيه القصر بناء عصر
سبب ٣٦  ......................................................................  باُألخيضر القصر هذا تسمية  

  ٤١  ................................................................  والسياسي الحربي اُألكيدر قصر عموق
  ٤٢  ......................................................................................  الحالي السياسي موقعه
  ٤٣  ...............................................هاشم بن وأحمد اُألخيضر وقصر شفاثا إلى رحلة
  ٤٣  ..............................................................................................................  تمهيد
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  ٤٣  ........................................................................................  شفاثا إلى كربالء من
  ٥١  .....................................................................................  األخيضر إلى شفاثا من

  ٥٤  .................................................................  حوله وما نفسه اُألخيضر قصر وصف
  ٥٦  ..............................................................................اُألخيضر قصر داخل وصف

  ٥٩  ............................................................................  هاشم بن أحمد إلى شفاثا من
Ø’ËÖ]�Ö]êÞ^n� �

l÷^Ï¹]� �

  ٦٥  .........................................................................................  نحونا الغربيين أفكار
  ٨١  ............................................................................  وكَربالء النَّجف في عاشوراُء

Ø’ËÖ]�oÖ^nÖ]�� �

l^ËŞjÏ¹]� �

  ٩٥  .................................................................................  سامراء في اليوم يرى ماذا
  ٩٥  ..............................................................................  اآللوسي الدين ثابت ترجمة

٩٦  .......................................................  التاريخ لعهد سابقة البحرين في قديمةٌ قبور  
  ٩٦  ............................................................  والنَّجف وكربالَء السالمِ دارِ في الطباعةُ
  ٩٧  ................................................................  العراق في والمكتبات كُتبِال صَرعى
مختصر قعة٩٨  ......................................................................  )كربالء وقعة أي( الو  

  ٩٨  ..........................................................................................................  عريسات



  ١٧٧  .............................................................  فنية/ فهرس المحتوياتالفهارس ال

 

  

  ١٠١  ............................................................  العراقية السفن أهل عند األرياح أسماُء
  ١٠٢  ............................................................................................................  اللِّسان
  ١٠٥  ........................................................  وبغداد كربالء بين السيارات تسييرِ شركةُ
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  .gالعباس )١(
ــرزاق     ــد ال ــيد عب ــأليف: الس ت
الموســــــــــوي المقــــــــــرم 

  هـ).١٣٩١(ت
تحقيـــــق: الشـــــيخ محمـــــد 

  الحسون.
المجالس الحسينية (الطبعة  )٢(

  األولى والثانية)
ف: الشيخ محمد الحسـين  تألي

ــاء  ــف الغطـــــــ آل كاشـــــــ
  هـ).١٣٧٣(ت

ــد   ــدعلي مجيـ ــق: أحمـ تحقيـ
  الحلّي.

راجعه ووضع فهارسه: وحـدة  
  التحقيق.

سند الخصام في ماانتخـب   )٣(

من مسند اإلمام أحمد بـن  
  حنبل.

ــير    ــيخ ش ــة الش ــأليف: الحج ت
محمــــد ابــــن صــــفر علــــي  

  هـ).١٣٩٠الهمداني (ت
ــد   ــي مجيـ ــد علـ تحقيق:أحمـ

  الحلّي.
ووضع فهارسه: وحـدة  راجعه 

  التحقيق.
معارج األفهـام إلـى علـم     )٤(

  الكالم.
تأليف:الشــيخ جمــال الــدين   

ــن  ــد ابـ ــي   أحمـ ــي الجبعـ علـ
  ).٩الكفعمي (ق

ــوض   ــدالحليم عــ تحقيق:عبــ
  الحلّي.



  

  
 
 

  مراجعة: وحدة التحقيق.
)٥(  مكـــارم أخـــالق النبـــي

  .bواألئمة
ــام قطــب   ــأليف: الشــيخ اإلم ت

  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 
ــق: ال ــين تحقيـــ ــيد حســـ ســـ

  الموسوي البروجردي.
  مراجعة: وحدة التحقيق.

منــار الهــدى فــي إثبــات  )٦(
النص على األئمـة االثنـي   

  عشرالنُجبا.
تأليف: الشيخ علي بن عبد اهللا 

  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 
ــد الحلــيم عــوض   تحقيــق: عب

  الحلي.
  مراجعة: وحدة  التحقيق. 

األربعون حـديثاً. (الطبعـة    )٧(
  األولى والثانية)

اختيــار: الســيد محمــد صــادق 
الســيد محمــد رضــا الخرســان 

  (معاصر).

  تحقيق: وحدة التحقيق.
فهرس مخطوطـات العتبـة    )٨(

العباســية المقدســة.(الجزء 
  األول والثاني)

إعداد وفهرسـة: السـيد حسـن    
  الموسوي البروجردي.

الصــولة العلويــة علــى    )٩(
  القصيدة البغدادية.

تـأليف: السـيد محمـد صــادق    
  هـ). ١٣٩٩علوم (ت آل بحر ال

  تحقيق: وحدة  التحقيق.
ديوان السـيد سـليمان بـن     )١٠(

  داود الحلي.
دراســـة وتحقيـــق: د. مضـــر   

  سليمان الحسيني الحلي.
  مراجعة: وحدة  التحقيق.

كشف األستار عـن وجـه    )١١(
  .fالغائب عن األبصار

ــرزا    ــة الميــ ــأليف: العالّمــ تــ
ــين النـــوري    ــدث حسـ المحـ

  هـ). ١٣٢٠الطبرسي (ت 



  

 

  

ــ  ــق: أحم ــد  تحقي ــي مجي د عل
  الحلي.

راجعــــه وضــــبطه ووضــــع   
  فهارسه: وحدة التحقيق.

نهج البالغة (المختـار مـن    )١٢(
  .)gكالم أمير المؤمنين

ــي   ــريف الرضــ ــع: الشــ جمــ
  هـ)٤٠٦(ت

  تحقيق: السيد هاشم الميالني.
  مراجعة: وحدة  التحقيق.

ــأرض   )١٣( ــف ب ــالي اللط مج
  الطف.

نظم: الشيخ محمـد بـن طـاهر    
  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

عـــالء عبـــد النبــــي   شـــرح:  
  الزبيدي.

راجعــــه وضــــبطه ووضــــع   
  فهارسه: وحدة  التحقيق.

رسالة في آداب المجـاورة   )١٤(
  .)b(مجاورة مشاهد األئمة

����مــن أمــالي:   �	��الشــيخ  

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 
ــة:    ــى العربي ــا إل ــا ونقله حرره
ــين آل   ــد الحسـ الشـــيخ محمـ

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت
تحقيق: محمـد محمـد حسـن    

  لوكيل.ا
  مراجعة: وحدة  التحقيق.

شــرح قصــيدة الشــاعر    )١٥(
(محمد المجـذوب) علـى   

  قبر معاوية.
الناظم: الشاعر األستاذ محمـد  

  المجذوب.
شرح: الشـيخ حمـزة السـالمي    

  (أبو العرب).
راجعــــه وضــــبطه ووضــــع   
ــأليف   ــدة التــ ــه: وحــ فهارســ

  والدراسات.
دليل األطـاريح والرسـائل    )١٦(

ــزء األول   ــة. (الج الجامعي
  )والثاني

إعــــداد: وحــــدة المكتبـــــة   



  

  
 
 

  اإللكترونية.
الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(

  علماء اإلمامية. 
تـأليف: السـيد محمـد صــادق    

  هـ). ١٣٩٩آل بحر العلوم (ت 
  تحقيق: وحدة  التحقيق. 

جواب مسألة في شأن آيـة   )١٨(
  التبليغ. 

ــأليف: الشــــيخ أســــد اهللا    تــ
ــاظمي   ــي الكــــــ الخالصــــــ

  هـ).١٣٢٨(
ــدي    ــيد مه ــثم الس ــق: مي تحقي

  طيبالخ
  مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نزل من القرآن في علـي   )١٩(
  . gبن أبي طالبا

تــأليف: أبــو الفضــائل المظفــر 
بن أبي بكر أحمد بن محمـد  ا
بــن المختــار الحنفــي الــرازي ا

  هـ).٦٣١(ت
تقــديم: الســيد محمــد مهــدي 

ــوي    ــن الموســ ــيد حســ الســ
  الخرسان.

تحقيق وتعليق: السيد حسـنين  
  الموسوي المقرم.

  ة: وحدة التحقيق.مراجع
درر المطالــــب وغُــــرر  )٢٠(

المناقب في فضـائل علـي   
  .gبن أبي طالبا

تأليف: السيد ولي بن نعمة اهللا 
  الحسيني الرضوي.

تحقيق: الشيخ محمـد حسـين   
  النوري.

  مراجعة: وحدة التحقيق.
  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(

ــيا،   ــاريخ آس ــد األول: ت المجل
  أفريقيا، استراليا، نيوزلندا.

ثاني: الفلسفة العامة، المجلد ال
المنطق، الفلسفة التأملية، علـم  
ــم    ــال، عل ــم الجم ــنفس، عل ال

  األخالق.
ــوم    ــث:  العلــ ــد الثالــ المجلــ



  

 

  

  الملحقة بالتاريخ.
  ترجمة: وحدة الترجمة.

 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

��تأليف:  �	��السـيد محمـد    
ــائري   ــي الحــ ــا الجاللــ رضــ

  (معاصر).
ــأليف   ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.
من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.
ــريم     ــة كـ ــي لفتـ ــداد: علـ اعـ

  العيساوي.
ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ اصــ

  والدراسات.
  دليل الكتب اإلنكليزية. )٢٤(

إعــــداد: وحــــدة المكتبـــــة   
  اإللكترونية.

موجز أعالم النـاس ممـن    )٢٥(
ــي الفضــل   ــد أب ــوى عن ث

  .gالعباس
تـــأليف: الســـيد نـــور الـــدين 

  الموسوي.

ــأليف    ــدة التــ ــدار: وحــ اصــ
  اسات.والدر

  تراجم مشاهير علماء الهند. )٢٦(
ــي    ــي نقـ ــيد علـ ــأليف: السـ تـ

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت
  تحقيق: مركز إحياء التراث.

كنز المطالب وبحر المناقب  )٢٧(
في فضائل علـي بـن أبـي    

 .gطالب

تأليف: السيد ولي بن نعمة اهللا 
الحسيني الرضوي (كـان حيـاً   

  هـ).٩٨١سنة 
ــين   ــيد حســـ ــق: الســـ تحقيـــ

  الموسوي.
  كز إحياء التراث.مراجعة: مر

  فن التأليف )٢٨(
ــا    ــد رض ــيد محم ــأليف: الس ت

  الجاللي.
ــأليف   ــدة التــ ــدار: وحــ إصــ

  والدراسات.
وشائح السـراء فـي شـأن     )٢٩(

  سامراء.



  

  
 
 

نظم: الشيخ محمـد بـن طـاهر    
  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 
  مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصـادة عـن    )٣٠(
إدراك الصــواب. (سلســلة 

  )١ات/ تراثي
تأليف: أبو الفـتح الكراجكـي   

  هـ).٤٤٩(ت
ــد الحلــيم عــوض   تحقيــق: عب

  الحلي.
  مراجعة: مركز إحياء التراث.

  

فهرس مخطوطـات مكتبـة    )٣١(
. (الجزء Hاإلمام الخوئي

 األول)

إعــداد وفهرســة: أحمــد علــي 
  مجيد الحلّي.

إصـــــدار: مركـــــز تصـــــوير 
  المخطوطات وفهرستها.

ــة   )٣٢( ــة لغ ــي مجلّ ــربالء ف ك
ــرب. ــل الع ــا (سلس ة اخترن

(الكتاب الذي بين  )١لكم/ 
  يديك)

.إعداد: مركز إحياء التراث
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رسالة الحقوق (لإلمام زين  )٣٣(
ــدين ــالم gالعابـ ) واإلعـ

  العالمي لحقوق اإلنسان.
تأليف: الدكتور علي فاخر 

  الجزائري.

مراجعة: وحدة التأليف 
   والدراسات.

�  موســـــــوعة )٣٤(�# �[7 
 .Hاالُوردبادي

تأليف: العالمة الشيخ محمد 
  .هـ)١٣٨٠ت(علي االُوردبادي 

إشراف وتحقيق: السيد مهدي 
  الشيرازي.

  مراجعة: مركز إحياء التراث.
صدى الفـؤاد إلـى حمـى     )٣٥(

  .cالكاظم والجواد
نظم: الشيخ محمد بن طاهر 

  هـ).١٣٧٠السماوي (ت
شرحه وضبطه ووضع فهارسه: 

  مركز إحياء التراث.

  وفيات األعالم. )٣٦(
تأليف: العالّمة السيد محمد 

صادق آل بحر العلوم 
  هـ).١٣٩٩(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

إجازات الرواية واالجتهـاد   )٣٧(
[7 �� .النقوي  �#

جمع: السيد علي نقي النقوي 
  هـ).١٤٠٨(ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

هدية الرازي إلى المجـدد   )٣٨(
  الشيرازي.

��تأليف:  �	��الشيخ آغا  
  هـ).١٣٨٩بزرك الطهراني (ت 

  تحقيق: مركز إحياء التراث.

ــاء   )٣٩( ــة الفيح ــزارات الحل م
  ومراقد العلماء.



  

  
 
 

تأليف: السيد حيدر موسى 
  وتوت الحسيني.

مراجعة: وحدة التأليف 
  والدراسات.

معجم مـا أُلّـف عـن أبـي      )٤٠(

ومرقـده   gالفضل العباس
المقـــدس/ القســـم األول 

  (الكتب العربية)
دة التأليف إعداد: وح

  .والدراسات

  



And we continue to select the heritage and scientific 

topics from the Arab language journal according to the 

maintained method in selecting the component, assorting, 

typing , verification, etc. the work after this journal will be 

with Al-Irfan then Al-Mawrid, Summer, Al-Ridhwan Indian 

journal, etc. 

We ask Almighty Allah to guide us to serve the heritage 

and its people by republishing in this way in order to be a 

clear spring of knowledge to the readers and researchers, 

Allah responds to true invocation.   



 

 

Preface 

We select to you series, is a heritage and cultural series, 

it is intended to republish the important essays from the 

ancient journals and periodicals in 15"x22" book size in 

order to be handy to the researchers, readers and 

specialists. Our first work has been about the Baghdadi 

Arab language journal which its sponsor was Father Anstas 

al-Krimli (d. 1366 A.H./1947), where the first edition issued 

in (1329 A.H./1911). 

It is one of the valuable journals that has various and 

important heritage topics. It is divided into nine volumes, 

each volume has twelve issues. For its scientific research 

and constructive criticism, it is nominated among several 

journals and periodicals. We have selected the one deals 

with Karbala city and its suburbs to be the first issue of the 

series after it has become a valuable scientific material. It 

is divided into four parts: the first is "travels", the second is 

"essays", the third is "selections" and the fourth is 

"events" 





We select to you series 

(1) 
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In the Arab language Journal 
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