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الشيخ دعوته للزيارة ، ويف العام 1952م ، سافر حلضور املؤمتر 
اإلسالمي املنعقد يف باكستان)1) . 

آثاره
الشيخ  يعّد  تعرفهم)  آثارهم  و)من  اللسانني)  أفضل  )القلم 
كاشف الغطاء من العلماء املكثرين يف التأليف والتأليف املوسوعي ؛ 
فقد كتب يف ميادين الفكر كافة وقد نافت مؤلفاته على التسعني 
مؤلفا وال زال بعضها خمطوطا مل يَر النور كالتعليقة اليت على)أدب 

الكاتب) ، وتعليقة على)أمايل الشريف))2) وغريها . 
ومن آثاره العلمية املطبوعة : 

1ـ الدين واالسالم . 
2ـ املراجعات الرحيانية . 

3ـ أصل الشيعة وأصوهلا . 
4ـ اآليات البّينات . 

5ـ التوضيح يف بيان ما هو االجنيل ومن هو املسيح . 
6ـ امليثاق العريب الوطين . 

7ـ الفردوس االعلى . 
8ـ املثل العليا يف االسالم ال يف حبمدون . 

9ـ نبذة من السياسة احلسينية . 

)1)  المصدر السابق .
)2)  قام الدكتور حيدر السيد سلمان باستقصاء مؤلفاته )رحمه اهلل) وقسمها 

على العنوانات ،فليرجع إليه. 

10ـ األرض والتربة احلسينية . 
11ـ جنة املأوى . 

12ـ مناسك احلج . 
13ـ حترير املجلة . 

14ـ خمتارات من شعر األغاين . 
15ـ العبقات العنربية يف طبقات اجلعفرية . 

16ـ  حاشية على كتاب االسفار . 
17ـ مغين الغواين عن األغاين . 

18ـ ديوان  شعره . 
19ـ تعليقة على أمايل املرتضى . 
20ـ تعليقة على أدب الكاتب)3) . 

21ـ تعليقات على الفتنة الكربى لطه حسني . 
22ـ عقود حيايت ، وهو يف السرية الذاتية ، كتبها بقلمه . 

العزيز ،  الكتاب  تفسري  الوجيز يف  كتاب  تعليقة على  23ـ 
للشيخ علي حمي الدين . 

وفاته

أصيب الشيخ مبرٍض يف املثانة على أثره دخل املستشفى يف 
بغداد 16/ 6/ 1954م ، ومل ينقطع عن مزاولة نشاطه على الرغم 
من حدة مرضه فقد اتصل بالعديد من الشخصيات السياسية داخل 

)3)  وانا اليوم أقوم بتحقيقها، إضافة الى هذه الرسالة القيمة.

 تحقيق : أ.م.د.عيل عباس عليوي االعرجي
     كلية اآلداب ـ جامعة القادسية

مقدمة التحقيق

الشيخ كاشف الغطاء)1) حياته وآثاره

والدته ونسبه

حممد  الشيخ  بن  علي  الشيخ  بن  حسني)  )حممد  الشيخ  هو 
رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر)2) ، من أسرة عربية عريقة 
ترجع إىل قبيلة )بين مالك) أي )مالك االشتر) أحد أصحاب أمري 
املؤمنني )عليه السالم))3) ، ولد من هذه الشجرة املباركة كثرٌي من 

األدباء واملجتهدين الالمعني . 
ولد ـ رمحه اهلل ـ يف النجف األشر يف سنة )1294هـ) املوافق 
لـ)1876م))4) ، وقد أّرخ عام والدته الشاعر النجفي السّيد موسى 

الطالقاين)5) ، يقول : 
واملغربنيسروٌر به ُخّص أهُل الغري املشارق  وعّم 
اهلـنا سرُّ  فيه  من  عنيمبولد  كّل  برؤيته  وقّرت 
للحسيـنوقد بّشر الشرع مذ أّرخوا وسائده  سُتثىن 

)1)  لكثرة ما كتب عن هذا الَعَلِم سنتوخى االختصار.
)2)  ينظر: العبقات العنبرية:33، معارف الرجال :272/2.

)3)  العبقات العنبرية : 12 ، جنة المأوى : 15.
)4)  جنة المأوى : 12. 

)5)  ينظر: المراجعات الريحانية: 13/1.

وقد عرفت أسرته بآل كاشف الغطاء نسبة إىل الكتاب الذي 
بـ)كشف  املسّمى   (1808  -1736( الكبري  جعفر  الشيخ  ألفه 
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) وهو كتاب يف الفقه صدر عام 

)1790م))6) . 

رحالته 

سافرـ  رمحه اهللـ  إىل مناطق خمتلفة من العامل اإلسالمي ، فقد 
كانت جّل رحالته لغرض التوجيه واإلصالح واالنتفاع)7) ، أوىل 
رحالته كانت عام 1911 ، بعد أن صادرت السلطات العثمانية 
كتابه )الدين واإلسالم) ، وكانت الثانية ألداء فريضة احلج ، ومن 
مكة توجه إىل دمشق ، ومن دمشق إىل بريوت ، مث صيدا ، ويف 
صيدا طبع كتابه )الدين واإلسالم))8) ، مث غادر صيدا متوجها إىل 
القاهرة بقي فيها أكثر من ثالثة أشهر ، وهناك حضر دروس بعض 
علمائها يف األزهر الشريف ، ويف عام 1931م ، سافر إىل فلسطني 
حلضور املؤمتر اإلسالمي يف القدس الشريف ، ويف عام 1932م ، 
سافر إىل إيران ، ويف 1941م ، سافر إىل لبنان للعالج ، وعام 
1951 ، رجع إىل إيران حيث زاره الشاه هبلوي بعد أن رفض 

)6)  العبقات العنبرية : 55.  
)7)  الشيخ كاشف الغطاء ودوره  الوطني والقومي، د. حيدر السيد سلمان 

 .52 :
)8)  المصدر نفسه .

تاريخ الخزانـــــــــــة العلوية املطّهرة
االمام املصلح الشيخ محمد حسني كاشف الغطاء
)1294هـ ـ 1373هـ( ـ )1876م ـ 1954م(
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السجاد  فيها  الغريب ، ويكثر  الساباط  غرفة مطّلة على منتصف 
الصغرية  الكرمية  واالحجار  باللؤلؤ  املطّعمة  الربدات  و  والستور 

خميطة بأسالك ذهبية .  .  .  .  . 
للصحن  اجلنوبية  احلجرات  إحدى  يف  تقع  الرابعة :  اخلزانة 

الشريف ، وهي معروفة اليوم خبزانة الكتب والقرائني ، وفيها : 
الصفوي  إمساعيل  الربنس  خبّط  الكرمي  القرآن  نسخة  أـ 
وبتاريخ 991هـ ، وعليها غالف أفرغ من ماء الذهب املذاب ، 

وقد نّبت باألحجار الكرمية . 
ب ـ نسخة أخرى من القرآن الكرمي على كرسي من العاج 
موشى  االستربق  من  بثوب  لّف  وقد  الثمني ،  باحلجر  املرّصع 
ملّون  وغالف  بارعة  وصناعة  خارق  فّن  يف  الذهب  بأسالك 
النسخي  بالقلم  بالفسيفساء وامليناء ، وهي غاية يف جودة اخلط 

وليس فيه ماّدة للتاريخ . 
جـ  وهناك نسخة ثالثة على كرسي مربقع وهي بتلك النفاسة 
وقد  بالفارسية ،  تفسري  النسخة  هذه  وعلى  عنها ،  نّوهنا  اليت 
استخدم يف كتابتها وتنقيحها كثري من االصباغ ، وحملول الذهب ، 

فكانت من أبدع اآلثار املخطوطة) . 
قيل : إّن كنوز كربالء والنجف عرضت على السلطان ناصر 
الدين شاه عند زيارته هلا سنة 1287هـ فبلغ وزن الذهب والفّضة 
سبعة أطنان وبني هذه النفائس سراج مصنوع من زمردة واحدة ، 
مطّرزة  وسجادة  بالياقوت ،  مرصعة  خالص  ذهب  من  وثريات 
بالذهب  القبة ومنائرها مغشاة  أن  باللؤلؤ ، وغريها كثري ، كما 

اخلالص)1) . 
وهي كما يقول الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء : )ما َيقُصُر 

الَوصُف دوَنُه ، َوَتحاُر الُعقوُل فيِه َولَيَس الَوصُف كالَعياِن) . 
3ـ تعّرض النجف لغارات متواصلة من األعراب و الوهابيني ، 
يقول رمحه اهلل : )َفِلَذلَك كاَنِت النََّجُف َبل َو َكرَبالُء ُعرَضًة لِغاراِت 
إعرابيي تلَك الَبوادي ال ِمَن الَوّهابينَي َفَحسب َبل ِمن َجميِع َقباِئِل 

َر والّروَلِة ، وَغرِيها) .  تلَك املَفاِوِز الّشاِسَعِة ِمن ِعِنَزَة وَشمَّ
4ـ ظهور حممد بن عبد الوهاب زعيم الوهابية ، املولود سنة 
على  غاراهتم  واستفحال  1207هـ ،  سنة  واملتوىف  1111هـ ، 
البلدتني املقّدستني )كربالء والنجف( ، وكان قد تبعه آل سعود 
يف فتاواه باستحالل دماء املسلمني ، وحترمي زيارة القبور وما أشبه 

هذه الفضائع . 
5ـ يف العام 1216هـ هجم عسكر الوهابية ويقدر عددهم بـ 
)15000( مقاتل على كربالء ، إذ كان معظم أهايل كربالء يف 
النجف ، يؤّدون زيارة البيعة)يوم الغدير) يف الثامن عشر من ذي 

)1)  . تاريخ النجف: 453/1.

اأَلِلِف  بَعَد  الّساِدَسِة َعشَر  َنِة  السَّ )َففي  احلجة ، يقول رمحه اهلل : 
غاِم َبَجمٍع ال َيِقلُّ َعَدُدُه َعَلى ما قيَل َعن  واملاَءَتنِي)2) َهَجَم أولِئَك الطِّ
الَح َعَلى بلَدِة كرَبالَء الَعزالِء اخلالَيِة  َخمَسَة َعَشَر أَلِف شاكنَي السِّ
جاِل والنِّساِء  من ُكلِّ َمَنَعٍة َوَحصاَنٍة ؛ َفَقَتلوا ما ال ُيحَصى ِمَن الرِّ
واأَلطفاِل ، ونََهبوا ما ال ُيعدُّ ِمَن اأَلمواِل) ، وقد بلغ عدد القتلى ما 

ال يقل عن مخسة آالف شخص من رجال ونساء وأطفال . 
احلسني)عليه  لإلمام  املقّدس  الضريح  حرمة  انتهاك  6ـ 
السالم( ، من سرقة وختريب وحرق ، يقول رمحه اهلل : ) .  .  .  . 
وَضِة  الرَّ يف  ما  َجميَع  هَنبوا  حتَّى  اأَلمواِل  ِمَن  ُيعدُّ  ال  ما  ونََهبوا 
س) . وقد  ريِح املُقدَّ احُلَسينيِِّة ِمَن الَنفاِئِس ، وَأحَرقوا ُصندوَق الضَّ
ذكر أرباب التاريخ أنّهم عملوا لصاحبهم الطاغية القهوة من خشبة 

ضريح الشهيد السعيد حبيب بن مظاهر األسدي . 
7ـ اهلجوم على النجف ، بعد إحداث احلرق والسلب والنهب يف 
كربالء وكّل بلدة ميّرون هبا ، توّجهوا إىل النجف ، وكانت الزعامة 
الدينية والروحية للشيخ جعفر الكبري)1156هــ  1228هـ) ، سّد 
أبواب املدينة باحلجارة وعزز السور على الرغم من كونه هاويا ، 
وألزم كّل من حيمل السالح القيام بذلك ، يقول رمحه اهلل : )وكاَنِت 
يِخ َجعَفٍر كاِشِف  يِخ اأَلكَبِر الشَّ عاَمُة الّدينيَُّة َيوَمِئٍذ آليِة اهلِل الشَّ الزَّ
الَح هَو َوَأوالُدُه ، وَجميُع َتالميِذِه  ُه) َفَلِبَس السِّ َس ِسرُّ الِغطاِء )ُقدِّ
الِح ِمن َأهِل الَبَلِد  ِمن َطَلَبِة الِعلِم ، وأَلَزَم ُكلَّ قاِدٍر َعَلى َحمِل السِّ
َوَأبواٌب واهَيٌة ؛ فاسَتحَكَمها  لِلَبَلِد سوٌر َضعيٌف  امُلداِفَعِة ، َوكاَن 
وامُلصاِع  فاِع  لِلدِّ واسَتَعّدوا  َوراَءها ،  وامَلضاِرِس  خور  الصُّ بَِنضِد 

ِس) .  وَبذِل اأَلرواِح دوَن َذلَك الَوَطِن املَُقدَّ
8ـ يف العام 1217هـ قام الوهابيون مّرة ثانية باإلغارة على 
َنِة القابَِلِة ؛  مدينة النجف ، يقول رمحه اهلل : )َولكنَُّهُم اسَتعّدوا يف السَّ
ًة ثانَيًة ، َوَلم َيحَصلوا ِمَن الَغنيَمِة ِإالَّ َعَلى اهَلزمَيِة ؛  وَشّنوا الغاَرَة َمرَّ
ِة  اهِلمَّ اأَلكَبُر ِمن روِح  يُخ  الشَّ فيِهُم  نََفَث  بَِفضِل ما  النََّجفينَي  ألنَّ 

واحَلماِس والتَّفاين كانوا ُمسَتميتنَي) . 
ذكر يف املفّصل أّن الوهابيني هامجوا النجف االشرف أكثر من 

عشر مرات)3) ، وهي حسب التسلسل التارخيي : 
الغارة االوىل : وكانت سنة 1214هـ 1799م ، وقد تصّدت 

)2)  كان ذلك في يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة والموافق لليوم 
الزيارة  يؤّدي  كربالء  سّكان  معظم  وكان  نيسان 1801م،  من  الثاني 
مظاهر  بن  حبيب  قبر  على  كان  الذي  الصندوق  وهدم  النجف،  في 
الديوان  القهوة في  به  الخشب، فأحرقوه وصنعوا  األسدي، وكان من 
المقابل للقبلة، وكان عزمه أن يفعل في القبر الشريف مثل ذلك لكّنهم 
ألف  القتلى  بعضهم  قّدر  وقد  من حديد،  كان  الشّباك  ألّن  يقدروا  لم 
نسمة وقيل خمسة أضعاف ذلك. ينظر: تاريخ النجف األشرف، حرز 

الدين: 383/2ـ 384. 
)3)  ينظر: المفصل: 398/1.

العراق وخارجه . 
خرج من املستشفى يف 16/ متوز من العام نفسه فسافر إىل 
إيران وبعد يومني ، أي يف 19 / متوز / 1954م ، تويفـ  رمحه اهلل 

ـ يف مصيف )كرند))1) . 

منهج المخطوط ، وماّدته
اعتمد الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء مصادر شخصية يف 
إمالء هذا املخطوط ؛ فهو إما معاصرا بعضا منها ، وهي عندما 
العام 1354هـ ، عندما  أواخر رجب  املطهرة يف  فتحت اخلزانة 
جاء متصرف كربالء والسادن السيد عّباس ، إاّل أنه مل حيضر هذا 
الفتح فتح اخلزانة على الرغم من معاصرته هلم ، يقول : )والّظاِهُر 

ِإنَُّهُم احَتَفظوا بِتلَك اخَلواِتِم) ، يدللنا على ذلك استظهاره هذا . 
التعبري  صّح  إذا  ـ  العائلي  املرياث  طريق  عن  له  رويت  أو 
الشيخ موسى  بن  الشيخ حممد رضا  بن  الشيخ علي  ابن  فهو  ـ 
بن الشيخ جعفر الكبري ، وأغلب االحداث اليت حصلت هي يف 
زمن الشيخني )جعفر الكبري ، والشيخ موسى بن الشيخ جعفر) ، 

وبعضها ـ كما أسلفنا ـ قد عاصرها .   
وتارخيها  النجف  عن  كثرية  معلومات  حيوي  املخطوط 
وباخلصوص احلضرة العلوية املقّدسة ، واألحداث اليت حصلت يف 
حقبة من حقب هذه املدينة أبسط ما نسميها أهنا حرجة ، وظهور 
البلدان  على  وهجومه  الوهاب ،  عبد  بن  حممد  الوهابية  رأس 
املتامخة لنجد واحلجاز ، وعمله القتل والترويع والسلب والنهب يف 
تلك البلدان وكّل عمله كان باسم الدين ، أّما ما ذكر من أحداث 

يف هذا املخطوط القّيم ، فهي على الترتيب : 
1ـ ظهور املرقد الشريف ، و نشوء مدينة النجف األشرف ، 
َسُة ، َوَظَهَر  يقول الشيخ رمحه اهلل : )ُمنُذ ُأنِشَأت هِذِه الَبلَدُة املَُقدَّ

وَلِة الَعّباسيَِّة َأو َقبَلها بَِقليٍل) .  ريُف َفجَر ُطلوِع الدَّ َهذا امَلرَقُد الشَّ

)1)  المصدر نفسه .

 إال أّن السكىن يف النجف كانت ليس بذات بال حىت جميء 
حكم  )ويف  ماسنيون :  الفرنسي  املستشرق  يقول  البويهيني ، 
البويهيني ، أصبحت هذه القّبة كعبة الزوار ، ومنذ ذلك العهد أخذت 

األسر العلمية الشيعية يف الكوفة تنتقل اىل الغري وتقطنها))2) . 
جاء يف املفصل : )أصبحت النجف يف العصر العباسي األّول 
املرقد  للوجود  برز  فقد  وفكرية ؛  دينية  خصائص  ذات  مدينة 

العلوي الشريف))3)
العلوي  املرقد  ظهور  يكون  الرأيني  بني  اجلمع  أردنا  فإذا 
فجر  وهو يف  بقربه  وإقامتهم  عنده  الناس  نشوء  بداية  الشريف 
الدولة العباسية كما يقول الشيخ كاشف الغطاء ، ولكن على خوف 
من السلطة العباسية ، وال سيما يف عهد املتوّكل)4) ، وبعد ظهور 
عنصر األمان أخذ الناس بالتوافد إىل قرب املرقد العلوي املطهر 
وال سيما يف عهد السلطان عضد الدولة البويهي)ت 372هـ))5) ، 
وقد أشار الشيخ رمحه اهلل اىل ذلك بإمجال : )وِإذعانًا بَِعَظَمِة ِتلَك 

َسِة َوَرمًزا لِلُخضوِع لَها ِمن َقبِل َعصِر البَويهينَي) .  الّذاِت املُقدَّ
2ـ اجتماع عدد من الكنوز يف اخلزانة العلوية ، من جواهر 
وأحجار كرمية يف خزانة احلرم املطهر وهي هدايا اىل الذات املقّدسة 
من ملوك الدنيا ، يقول رمحه اهلل : )اجَتَمَع يف ِخزاَنِة هِذِه الُبقَعِة 
أِن ِمن نَفاِئِس التَُّحِف  َوَكراِئِم اجَلواِهِر واأَلحجاِر ما  الَعظيَمِة الشَّ
َلم جيَتِمع َوال يوَجُد يف ِخزاَنِة أيِّ َمِلٍك ِمن ُملوِك املَِلِل َأو ِعنَد 
َدوَلٍة ِمَن الّدَوِل ما َيقُصُر الَوصُف دوَنُه ، َوَتحاُر الُعقوُل فيِه َولَيَس 

الَوصُف كالَعياِن) . 

خزانات الحرم العلوي المطّهر
يقول حرز الدين يف تاريخ النجف)6) : )وخزائن أمري املؤمنني 

)عليه السالم) أمّهها أربع ، وهي : 
اخلزانة األوىل : موضوعة يف سرداب حتت األرض مدخلها 
من حجرة من جانب املئذنة اجلنوبية ، وقد دفن يف هذه احلجرة 
املقّدس الشيخ أمحد األردبيلي ، ويف هذه اخلزانة النفائس العظيمة ، 

وأكثرها من هدايا السلطان نادر شاه ... 
اخلزانة الثانية : فيها الكثري من النفائس واألحجار ، وهي يف 
للناظر عند باب  الضريح يف الصندوق احلديدي)القاصة) ، يرى 

الشباك على يسار الداخل اىل الضريح ، ... 
اخلزانة الثالثة : موقعها يف الرواق مما يلي الرأس الشريف يف 

)2)  خطط الكوفة: 33.
)3)  المفصل من تاريخ النجف: 311/1، 400.

)4)  ينظر: مروج الذهب: 135/4.
)5)  ينظر: فرحة الغري: 114، المفصل في تاريخ النجف: 319/1.

)6)  1/ 453ـ  456.
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وهو  االستماتة ؛  هلذه  آخر  عامل  هناك  كان  لدمائهم ،  وحقنا 
يُكن  )َوَلم  اهلل :  رمحه  يقول  املطهر ،  احلرم  خزائن  عن  الدفاع 
َبل  َفَقط  وَأموالِِهم  وَأعراِضِهم  َأنُفِسِهم  ِلِحماَيِة  فاِع  الدِّ َتفانيِهم يف 
ِحرًصا ِحفاًظا لِِتلَك الَوداِئِع امَلكيَنِة واخَلزاِئِن الثَّميَنِة اليت اسَتوَدَعها 
نيا ِمن كافَِّة َأقطاِر اأَلرِض ِعنَد َأسالِفِهم َفُهم ُيحاِفظوَن  ُملوُك الدُّ
َسِة واأَلماَنِة الّراِهَنِة اليت يعِرفوَن أنَّ قيَمَتها  َعَلى ِتلَك الَوديَعِة املُقدَّ
املاّدَيَة ـ وإن كاَنت ال ُتقاَبُل باأَلوزاِن ، وال ُتماَثُل بِاأَلمثاِن وِإنَّها 
بَِنفاَسِتها ُتدِهُش النُّفوَس ، وُتحيُِّر اأَللباَبـ  ولكنَُّهم يعِرفوَن أيًضا 
ميَم َفوَق تلَك املادَِّة ،  َأنَّ قيَمَتها املعَنويََّة وَثَمَنها اأَلَديبَّ وَشَرَفها الصَّ
وَأعَلى وَأغَلى ِمن أمثانِها املاليَِّة ؛ فِإنَّ َمن ينُظر ِإَلى تلَك النَّفاِئِس 
الَعزيَزِة واأَلحجاِر الَكرمَيِة واجَلواِهِر الَيتيَمِة ، َيعِرف ما ِلَذلَك اإِلماِم 
أِن يف نُفوِس ُعَظماِء  ِس ِمَن الَعَظَمِة والشَّ الَعظيِم ، وما ِلُجثماِنِه املُقدَّ
هِر وُملوِك العاَلِم َحتَّى َسَخت َأنُفُسُهم بَِتقدمِي َأنَفِس ما َلَديِهم  الدَّ
وَأَعزِّ َشيٍء َعَليِهم ِمّما َلم ُينَفق ِمثُل َهذا َحتَّى أَلَحِد اأَلنبياِء َأو 

َعماِء) .  َأعاِظِم الزُّ
يف  وذلك  املطّهر ،  العلوي  احلرم  خلزانة  األّول  النقل  10ـ 
بنقلها الشيخ جعفر  شوال سنة 1218هـ عن طريق احللة وقام 
اهلل :  رمحه  يقول  البواسل ،  رفاقه  من  وجمموعة  الكبري)قدس) 
)َفَحَمَل بَِنفِسِه يف َشّوال َسَنَة الّثاِمَنَة َعَشَر بَعَد اأَللِف واملاَءَتنِي ِمن 
َطريِق احِللَِّة َمَع َجماَعٍة ِمٍن ِرجاِلِه الَبواِسِل ، وَأوَصَلها ِإىل وايل 
بَغداد َسعيد باشا ، وسلََّمها ِإلَيِه خمتوَمًة يف َصناديِقها ، وَأَخَذ ِمنُه 
يُخ َأو َأَحُد َأوالِدِه ،  َقبًضا والِتزاًما ِبردِّها ِإَلى النََّجِف َمَتى َأراَد الشَّ
ِه وَمساعيِه يف حتصنِي تلَك الَبلَدِة الّسامَيِة  يُخ وُكلُّ َهمِّ وَرَجَع الشَّ
فاِع عنَد ُعروِض  ِة لَها َعَلى الدِّ ِة واسِتكماِل القوَّ واسِتحصاِل الِعدَّ

الَطواريِء) . 
11ـ جتديد وبناء سور النجف ، وقد استمر بناؤه حوايل تسع 
فيه  أعانه  العام 1226هـ ، وقد  العام 1218هـ اىل  سنوات من 
الصدر األعظم حممد حسني وولده أمني الدولة ، يقول رمحه اهلل : 
ِه وَأكَبِر َمساعيِه َتجديُد سوٍر َحصنٍي َغرَي ذِلَك  )َفكاَن ِمن َأعَظِم َهمِّ
ِد ُحَسني ، َوَوَلِدِه  دِر اأَلعَظِم ُمحمَّ الّسوِر املَُتداعي ، َفَكَتَب ِإَلى الصَّ
وَلِة ، وُهما ِمن ُمريدِيِه َوُمقلِّديِه يدعوُهما ِإَلى القياِم بَِهذا  َأمنِي الدَّ
امَلشروِع الَعظيِم ؛ وبََعثوا اأَلمواَل اجَلزيَلَة واملُهنِدسنَي الفّنينَي َفَبَنوا 

َهذا الّسوَر امَلوجوَد لَِهذا الَوقِت احلاِضِر) . 

وصف السور
يقول الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء رمحه اهلل : )وَجَعلوا 
َلُه خنَدًقا ُيحيُط بالّسوِر ، والّسوُر ِشبُه ُمحيٍط بالَبَلِد ِشبَه الّداِئَرِة 
َسِة اأَلضالِع ، وزادوا يف َسَعِتِه َعِن الّسوِر الّساِبِق ، وَأدَخلوا  امُلسدَّ

رِق ، وبََنوا فيِه امَلحاِفَر ، واملَتاِرَس  َفضاًء َكبرًيا فيِه ِمن ناحَيِة الشَّ
ِلَرمي  املَناِفُذ  فيِه  َحربيٍَّة ؛  َكَقلَعٍة  وَجَعلوُه  وامَلراِصَد ،  واأَلبراَج ، 
الَبناِدِق ، واملَباين العالَيُة لَِنصِب امَلداِفِع والثُّقوِب امُلخَتِلَفِة يف الِصَغِر 

والِكَبِر َحسَبما يقَتضيِه الَفنُّ احَلريبُّ يف ذِلَك الَعصِر) . 
بنائه مع املدرسة مخسة  الدين : )وقد صرف يف  يقول حرز 
وتسعني ألف تومانا من الذهب األشريف املثقايل .  .  .  . وبعد بناء 
هذا السور انقطع طمع االعراب والوهابيني يف النجف وكان قبل 

هذا التاريخ ُتشّن الغارات على أهلها))1) . 
العام  وذلك يف  املطهر ،  العلوي  احلرم  استرجاع خزانة  12ـ 
1226هـ ؛ ألّنه بعد قيام الشيخ جعفر الكبري ببناء السور حتصنت 
البلدة ضّد طمع األعراب والوهابيني ؛ إذ كانت قبل هذا التاريخ 
تشّن الغارات بني حني وآخر ، يقول الشيخ حممد حسني كاشف 
الغطاء رمحه اهلل : )َوبَعَد َأن َتكاَمَل الّسوُر َعَلى ما ُيراُم يف ُحدوِد 
اسَترَجَع  للِهجَرِة ،  َعَشر  الّثاِلَث  الَقرِن  ِمَن  الّثاِلِث  الَعقِد  ُمنَتَصِف 
يُخ ِتلَك الَوداِئِع َوَوَضَعها يف ُحجَرٍة ِمن حَجِر الّرواِق امُلَطهَِّر) .  الشَّ

13ـ وفاة زعيم الطائفة الشيخ جعفر الكبري رمحه اهلل ، يقول 
يُخ  انَتَقَل الشَّ الّثاِمَنِة والِعشريَن  َنِة  الشيخ حممد حسني : )َويف السَّ

الَكبرُي ِإَلى ِجواِر َربِِّه) . 
الزعامة  الكبري  جعفر  الشيخ  بن  موسى  الشيخ  تسّلم  14ـ 
الزقرت  الفرقتني  فتنة  ظهرت  األثناء  هذه  ويف  أبيه ،  مكان 
عاَمُة الّدينيَُّة  والشمرت ، يقول الشيخ حممد حسني : )واحَنَصَرِت الزَّ
لِعامَِّة اإِلماميَِّة يف َوَلِدِه اأَلكَبِر اإِلماِم موَسى بِن َجعَفٍر ؛ َفقاَم ِبَأعباِء 
النََّجَف  َأنَّ  امُلؤِسِف  ِمَن  َولِكن  قياٍم ؛  َأحَسَن  عاَمِة  والزَّ اإِلماَمِة 
يِخ الَكبرِي َقِد انَصَدَعت َوحَدُتها ، واخَتَلَفت  كاَنت يف آِخَر َعهِد الشَّ
َكرِت  َكِلَمُتها ، وانَشقَّت َعصاها ؛ ِبُحدوِث الِفرَقَتنِي املَعروَفَتنِي بالزَّ
َعماِء  حباويِّ َأَحِد الزُّ ِد الرَّ يِِّد ُمَحمَّ َمرِت)2) َعَلى ِإثِر َقتِل السَّ والشَّ

املُثريَن واملُتنفِّذيَن يف َضواحي النََّجِف) . 
والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  احلالة  وصف  15ـ 
للنجف ، يقول الشيخ حممد حسني : )َوكاَنِت النََّجُف َيوَمِئٍذ)3) ـ 
ِمن َحيُث َشكِل احُلكِم ـ َأشَبَه بالِبالِد اإِلقطاعيَِّة خالَيًة ِمَن اجُلنِد 
َرَطِة النِّظاميَِّة يلَتِزُمها ِمن وايل بغداَد َأَحُد الُوَجهاِء املُتنفِّذيَن  والشَّ

)1)  تاريخ النجف: 397/2.
بالكاف،  الزكرت  ومرة  بالقاف  الزقرت  مرة  ذكر  )قدس)  الشيخ    (2(
في  لغة  والزقر  الصقر  هو  بالفصحى  الزقرت  ألن  بالقاف؛  والصواب 
قد  والشمرت  العرب4/س77)زقر)،  لسان  كالب،  لبني  وهي  الصقر 
الناقة،  القوي والجلد، وكذلك  الفتى  يكون مأخوذ من الشمردل وهو 
لسان العرب: 11/ 444)شمل)، وكأّن الزقرت يعّدون أنفسهم صقورا 

والشمرت يعّدون أنفسهم فتيان جلدين وأقوياء.
الزقرت والشمرت حوالي 1239  فتنة  فيها  التي ظهرت  المدة  )3)  وهي 

وما بعدها.

هلم عشرية اخلزاعل ، وقتلت منهم حوايل ثالمثائة ، وأطلق على 
هذه الغارة الوهابية لفظة )وقعة احلاج واحلدرة))1) ، وهذه الغارة 

بداية غارات متتالية . 
أرسل  1800م ،  ـ  1215هـ  عام  يف  وهي  الثانية :  الغارة 
)عليه  علي  اإلمام  مرقد  لتنهب  العراق  اىل  سرية  الوهابيون 
السالم) ، وهتدمي مرقده الشريف ، واستباحة مدينة النجف ، وقتل 

من الوهابيني أكثر من مائة رجل وعادت السرية باخليبة)2) . 
الثالثة : كانت يف عام 1216هـ ـ 1801م ، وكانت  الغارة 
على  بدايتها  وكانت  الغدير  يوم  يف  وهي  سابقتيها ،  من  أعنف 
وعدد  ألف ،  عشر  خبمسة  يقدر  املهامجني  عدد  وكان  كربالء ، 

القتلى من كربالء مخسة االف اىل مثانية آالف نسمة)3) .  
الغارة الرابعة : وهي يف عام 1217هـ 1802م ، وكان قدوم 
اجليش الوهايب يف هذه السنة لغرض االنتقام من مدينة النجف ، 
وحينها تكونت فرقة مسلحة بقيادة عباس احلداد ، وبلغوا مائة 
شخص أصبحوا فيما بعد كالشرطة عند الشيخ جعفر الكبري)4) . 

الغارة اخلامسة : و كانت يف عام 1218ه ـ 1803م ، وكانت 
بقّوة أشّد من القوى االعتيادية ، لكن قّبة النجف بقيت ثابتة داخل 

سور النجف املنيع)5) . 
الغارة السادسة : يف عام 1220ه ـ 1805م ، وكانت بقيادة 
السور ،  داخل  النجفيون  حتّصن  وقد  الوهابيني)سعود) ،  زعيم 
وكان للشيخ جعفر الكبري الفعل االكرب لسالمة النجف من هذه 

اهلجمة)6) . 
الغارة السابعة : وكانت يف التاسع من صفر عام 1221هـ ـ 

)1)  ينظر: المفصل: 399/1.
)2)  ينظر: المفصل: 400/1.
)3)  ينظر: المفصل: 400/1.
)4)  ينظر: المفصل: 400/1.
)5)  ينظر: المفصل: 404/1.
)6)  ينظر: المفصل: 406/1.

1806م ، وعاد خائبا اىل بالده ، ويف هذه الغارة ظهرت كرامة 
ألمري املؤمنني )عليه السالم) ، يقول السيد أبو احلسن بن الشاه 

كوثر النجفي : 
لسّيدنا أخرى  معجزة  ومّث 

يف ذلك اليوم من بعض الذي سلفـا
قد كان يف حجرة الصحن ما اّدخروا

جرفا)7) قد  البارود  من  ومّجعوه 
الغارة الثامنة : كانت يف العام 1222هـ  1807م ، وكان تعداد 
جيش الوهابيني هذه املرة أكثر من عشرين ألف مقاتل ، ولكّنهم 

عادوا خائبني اىل أوطاهنم)8) . 
فقد  1808م ،  ـ  1223ه  العام  يف  وهي  التاسعة :  الغارة 
أحاط سعود الوهايب باملدينة ، فخرج أهلها يتقّدمهم رجال الدين 
فقاتلوهم من داخل السور ، من دون أن يرهبهم احلصار الشديد ، 

وعندها رجع الوهابيون خائبني)9) . 
الغارة العاشرة : وكانت يف التاسع من شهر رمضان 1225ه ـ 
1810م ، ومن دون مراعاة لقدسية هذا الشهر العظيم ، وكان معهم 
قبائل عنيزة القائلني مبقالة الوهابيني ، وقد قتلوا مجعا من زوار سيد 

الشهداء إبان الزيارة الشعبانية)10) . 
العام 1226ه ـ 1811ه ،  وكانت يف  الغارة احلادية عشرة : 
وفاته ،  قبيل  الكبري  جعفر  الشيخ  هلا  تصدى  غارة  آخر  وهي 
وهذه املرة عّرجوا على مسجد الكوفة املعظم وذحبوا كل من كان 

فيه)11) . 
الكبري  الشيخ جعفر  بعد وفاة  وكانت  الثانية عشرة :  الغارة 
بأعوام ، يف سنة 1239ه ، وبعد هذه اهلجمة متكن ابراهيم باشا 
من احتالل الدرعية العاصمة الوهابية عام 1818م وأسر االمري 

الوهايب عبد اهلل بن سعود ، وأعدم يف االستانة)12) . 
الغارة الثالثة عشرة : وهي يف العام 1258 ـ 1843م ، وكان 
اهلجوم بعد وفاة السلطان حممد الثاين ، وبعد هذا التاريخ اقتصرت 

هجمات الوهابيني على احلدود بني العراق واجلزيرة العربية)13) . 
ويف العام 1344ه ـ 1926 ، أقدم الوهابيون على هتدمي قبور 

أئمة البقيع ، وكان ذلك يف الثامن من شوال)14) . 
9ـ إّن استماتة املدافعني فضال عن كوهنا دفاعا عن النفوس ، 

)7)  ينظر: المفصل: 409/1.

)8)  ينظر: المفصل: 411/1.

)9)  ينظر: المفصل: 411/1.
)10)  ينظر: المفصل: 412/1.
)11)  ينظر: المفصل: 413/1.
)12)  ينظر: المفصل: 414/1.
)13)  ينظر: المفصل: 415/1.

)14)  ينظر: المفصل: 416/1 ـ 417.
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والسيُِّد َجعَفر اخِلرسان ، الذي كاَن ِمن َأعياِن ِرجاِل ذِلَك الَعصِر 
ِة اجِلناِن وَفصاَحِة الِلساِن ، وبعَد اسِتقصاِء النََّظِر فيها َأعادوها  يف قوَّ

َكما كاَنت) . 
21ـ الفتح الثاين ، فتحت اخلزانة مّرة ثانية ، وذلك يف رجب 
َحقيَبِة  يف  )وبَقيت  حسني :  حممد  الشيخ  يقول  سنة 1354هـ ، 
ها َبَشٌر ، َوال َرَمَقها َبَصٌر َسبَعًة  الِكتماِن وَتحَت َأستاِر اخَلفاِء ما َمسَّ
وِسّتنَي َسَنًة إىل هِذِه السَنِة َحيُث ُفِتَحت َأواِخَر َرَجٍب َسَنَة 1354ه 
عّباس  السيِّد  والّساِدِن  صاِلِح  َكربالء  ِف  ُمتصرِّ َمعايل  بِإشراِف 
خمتوَمًة  َفَوجدوها  وَغرِيِهم ،  وامَلأموريَن  اخَلَدَمِة  ِمَن  وَجماَعة 
وَلِة ، وَأمَحد َكمال ُمضاًفا ِإىل خاَتم  خباَتِم ِمدَحت باشا ، وُمشري الدَّ
الشيِخ موَسى ، َلم ُيفَقد منها َشيٌء ، والّظاِهُر ِإنَُّهُم احَتَفظوا بِتلَك 
ُف يف امُلحاَفَظِة َعَليها ِبوضِعها يف َصناديَق  اخَلواِتِم ، وزاَد املُتصرِّ
َعَليها  وبََنوا  َمحلِّها  يف  َأعادوها  ُثمَّ  ُمرَبَمٍة ،  وَسالِسَل  َحديديٍَّة 

وأخَفوا َأَثَرها) . 

منهج التحقيق : 
قمت بتحقيق هذه املخطوطة باتباع عدد من اخلطوات وهي 

على ما يأيت : -
1- قمت بعملية التحقيق على نّص خطي واحد حصلت عليه 
من مكتبة كاشف الغطاء ومل أجد هلا نسخة أخرى ، وهي خبط 

املؤّلف أو من إمالئه . 
2- ألفاظ املخطوطة واضحة وقد كتبت خبّط النسخ ؛ لذا مل 
القياسي احلديث ، وقمت بعد  نقلها إىل اخلّط  أواجه صعوبة يف 

نقلها بضبط شكلها . 
3- قمت بتراجم األعالم يف كتب التراجم والطبقات . 

4- العناية بعالمات الترقيم وتوزيع الفقرات يف البدء واالنتهاء . 
5ـ االشارة اىل هناية الصفحة بالعالمة : // . 

وصف المخطوط
اأَلشَرِف  النََّجِف  )َقداَسُة  أو  الَعَلويَِّة)  اخِلزاَنِة  خمطوطة)تاريُخ 
املصلح  اهلل  آية  الغطاء  كاشف  للشيخ حممد حسني  َوَعَظَمُتها) ، 
الكبري عدد صحائفها إحدى عشرة صحيفة ، وال يوجد للمخطوط 
بالعنوان مث كتب مباشرة ، ويف  الشيخ  ابتدأ  صفحة عنوان ، إمنا 
هناية كل صحيفة نظام التعقيبة ، ويف كل صحيفة يتراوح عدد 
األسطر من 21ـ  23 ، باستثناء الصحيفة األوىل ففيها 17 سطرا ، 
الرحيم ، وله احلمد واملجد ،  الرمحن  أّوهلا )بسم اهلل  مكتوب يف 
أسطر ،   9 ففيها  األخرية  والصحيفة  وعظمتها) ،  النجف  قداسة 
واملخطوط خمتوم خبتم مكتبة اإلمام آية اهلل الشيخ حممد حسني 

كاشف الغطاء ، النجف األشرفـ  العراق ، وهو مبثابة متّلك ، على 
الطريقة احلديثة . 

أّما حجم الصحيفة ، فالعرض حوايل 13سم ، والطول حوايل 
18ـ 20 سم . 

املخطوط حيوي خرما يف الصحيفة األوىل يف األسطر الثالث 
األخرية ، وكذا الصحيفة الثانية ، يف السطر ما قبل األخري . 

ألفاظ املخطوط واضحة وقد كتبت خبّط قياسي ، مقروء . 

املخطوطة
حيِم مَحِن الرَّ ِبسِم اهلِل الرَّ

وَلُه احَلمُد وامَلجُد
َقداَسُة النََّجِف اأَلشَرِف َوَعَظَمُتها 

]ظهور المرقد الشريف والسكنى في النجف[
ريُف  َسُة ، َوَظَهَر َهذا امَلرَقُد الشَّ ُمنُذ ُأنِشَأت هِذِه الَبلَدُة املَُقدَّ
وَلِة الَعّباسيَِّة َأو َقبَلها بَِقليٍل َعَرَف امُلسِلموَن َأنَّها  َفجَر ُطلوِع الدَّ
َوصاَرت  امُسُه ،  فيها  َوُيذَكَر  ُترَفَع  َأن  اهلُل  َأِذَن  اليت  الُبيوِت  ِمَن 
َعَلى  فيها  َكَن  السَّ َوَتختاُر  ِإلَيها  َتهوي  العاِرفنَي  ِمَن  َكثرٍي  َأفِئَدُة 
ُمجاَوَرَة  اختاَرت  َوَلكِن  َضرٍع ،  َوال  َزرٍع ،  ذي  َغرِي  ِبواٍد  َأنَّها 

ِبِمقداِر ُمَعيٍَّن ِمَن املاِل يدَفُعُه يف ُكلِّ َسَنٍة ، َوَتكوُن َلُه ِسداَنُة احَلَرِم 
حِن وداِخِل الِبالِد َوخاِرِجها ؛ َوَلُه  ريِف َوَضريَبُة التُّرابيَّة يف الصَّ الشَّ
اأَلعشاُر َعَلى ما يدُخُل الَبَلَد ِمن ُحبوباٍت وُتموٍر وَغرِيها َحسَبما 
ا ِمن َأهايل  َيشاُء ويقَتِرُح اسِتبداًدا ِإقطاعيًّا ، وجيَعُل َلُه ُجنًدا خاصًّ
الَبَلِد ِبَرواِتَب َمخصوَصٍة ؛ لَِتنفيِذ َأحكاِم وَتعقيِب امُلجِرمنَي ، وَلُه 
حمَبٌس خاصٌّ وَدواِئُر َوَسراٌي َمخصوٌص ، َفهَو احلاِكُم امُلطَلُق ِإالَّ 
رعّياِت َفهَي للُعَلماِء املَعروفنَي َوُربَّما َعيََّن قاضًيا ِمن َأهِل  يف الشَّ

كُل ِمَن احُلكِم َزَمَن َسلَطَنِة الُعثمانينَي) .  الِعلِم ، َوكاَن َهذا الشَّ
16ـ مقتل سادن احلرم العلوي املطّهر ، وكان املتويل للحكم 
الشيخ موسى ، املال حممد طاهر بن املال حممود  والسدانة عصر 
منصوبا من داود باشا حدود الثالثني واملائتني وااللف ، وكان قد 
حتّيز للشمرت ، يقول الشيخ حممد حسني : )بل كاَن هَو ُعهَدَتها 
ها ِبماِلِه ونُفوِذِه ، وكاَن َأكرُب مهِِّه وَأكَثُر َمساعيِه  وِعماَدها الذي ميدُّ
يف ِإجالِء الّطاِئَفِة األوَلى ِمَن النََّجِف وِإباَدهِتم َمَع أنَُّهُم اأَلكَثريَُّة يف 

الَبَلِد) . 
وهذا هو السبب املباشر لقتله يف احلرم العلوي املطهر فخلفه 
أبيه وهنج هتّجمه  منوال  ولده مال سليمان فجرى على  حاكما 
بل زاد ؛ ألنه صار طالبا بثأر ابيه فاضطروا أيضا بعد قليل اىل 
قتله فقتله أحد زعماء الزقرت عباس احلداد يف الصحن الشريف 

عالنية وبعد سنوات أخذ أوالده بثأره فقتلوا عباس احلداد . 
بعد  وكان  املطهر ،  العلوي  احلرم  خلزانة  الثاين  النقل  17ـ 
انعدام األمن حبصول فتنة الزقرت والشمرت ، يقول الشيخ حممد 
روا نَقَل اخِلزاَنِة ِإَلى بغداَد ثانًيا ريَثما ُتعاَلُج َقَضيَُّة  حسني : )َفقرَّ
َصناديَق  يُخ يف  الشَّ َفَأرَسَلها  الَبليَِّة ،  تلَك  مادَُّة  قاِق وتنَحِسُم  الشِّ
خمتوَمٍة ِبخاَتِمِه َمَع َمن يعَتِمُد َعَليِه ِمَن الُفرساِن اأَلِشّداِء حيِملوَن 
فاسَتَلَمها  هري ؛  الشَّ باشا  داود  َيوَمِئٍذ  وهَو  الوايل  ِإَلى  ِمنُه  ِكتابًا 

وَأعطاُهم َقبًضا بِها) . 
18ـ حماولة إرجاع اخلزانة ، ومماطلة الوايل بإرجاعها ، يقول 

الشيخ حممد حسني : )َفَأرَسَل َجماَعًة اِلسِترجاِعها ِمن داوَد باشا 
لَها احَلصاَنُة  َلم َتحَصل  الَبَلَد  َأنَّ  َوقَاَل : َأخَشى  َفَتعلََّل وماَطَل ، 
َفِر  يُخ ِمن ذِلَك وَعَزَم َعَلى السَّ ِبِحفِظ تلَك اخِلزاَنِة ؛ فامَتَعَض الشَّ

ِإَلى بغداَد بَِنفِسِه) . 
إاّل أّن داود باشا بقي على مماطلته إاّل أنه وقع باملحذور . 

19ـ حصار بغداد من قبل الشيعة املخلصني)حاكم كرمنشاه( ، 
ووقوع الصلح بتسليم خزانة احلرم العلوي املطهر ، يقول الشيخ 
َسمِع  ِإَلى  الواِقَعُة  بََلَغِت  والقيُل  القاُل  َكُثَر  )َوملّا  حسني :  حممد 
وايل)إيالة الغرب) حاِكِم َكرَمنشاه َقرَمسني ، وعامَِّة احُلدوِد بنَي 
َرِة وَنواحيها ؛  الِعراِق وإيراِن ِمن َنواحي َسناندج ِإىل احلويَزِة وامُلحمَّ
ُد علّي َمرزا بن ُسلطاِن إيران يف ذِلَك الَعصِر َفتِح َعلّي شاه  وهَو حممَّ
القاجاريِّ ، َوكاَنت َلُه بَعُض اهِلناِت املوِجَبِة االستياِء ِمن ُحكوَمِة 
اأَلتراِك ؛ ... ؛ َفَتهاَيجوا َجميًعا وَزَحفوا َتحَت قياَدِتِه للُهجوِم َعَلى 
رقيِّ ِمن  ماِل الشَّ بَغداَد وَضَربوا خياَمُهم وَجَعلوا ُمَعسَكَرُهم يف الشَّ
وَلم  َرَأى ، ...  َمن  ُسرَّ  ِمن  َثالٍث  َأو  َمرَحَلتنِي  َعَلى  الِم  السَّ داِر 
يبَق بيَنُهم وَبنَي الَفتِح ِإالَّ َعشيَّة َأو ُضحاها فاَضَطرَّ داوُد باشا ِإَلى 
النُّفوِس وَحقِن  يِخ موَسى إِلصالِح احلاِل وِحفِظ  االسِتغاَثِة بالشَّ
ِلُمالقاِة  بَنفِسِه  َفِر  السَّ ِمَن  ا  ُبدًّ يُخ موَسى  الشَّ جِيِد  َفَلم   ... ماِء ؛  الدِّ
َه  لِح َمَع الَوزيِر داوَد باشا ؛ َفَتوجَّ القاِئِد امَلزبوِر بَعَد َتمهِيد َمباين الصُّ

ِإَلى بغداد يف َأواِخِر الَعقِد الّراِبِع ِمَن الَقرِن الّثاِلِث َعَشر) . 
20ـ الفتح األول ، فتحت اخلزانة أيام ناصر الدين القاجاري ، 
وشهود العلماء لفتحها ، وذلك بعد إرجاع اخلزانة اىل مكاهنا املقرر 
َنُة  بقيت يف حمفوظة يف طّي الكتمان اىل سنة 1287هـ )وهَي السَّ
القاجاريُّ  الّديِن  ناِصُر  يُِّد  السَّ هيُد  الشَّ لطاُن  السُّ فيها  َف  َتشرَّ اليت 
ساِت يف الِعراِق ، وكاَن وايل بغداَد َيومِئٍذ الَوزيُر  بَِلثِم الَعَتباِت املُقدَّ

هرُي ِمدَحت باشا) .  الشَّ
وقد فتحت اخلزانة لرياها الشاه وميّتع نظره فيها ، وكان ذلك 
حبضور خنبة من الشخصيات العلمية والسياسية : ) ... َفَتحوا َلُه 
اخِلزاَنَة الُعظمى ؛ وَقد َمرَّ َعَليها َسبَعٌة وَأربَعوَن َسَنًة َلم ُتفَتح ، َفَحَضَر 
وَلِة ،  الدَّ ُمشرُي  وزيُرُه  امَلزبوِر  الّشاِه  َمَع  وَلِة  الدَّ ِرجاِل  ِمن  فتَحها 
هرِي  وِمدَحت باشا ، وَأمَحد َكمال َوِمَن الُعَلماِء السيِِّد الَعالََّمِة الشَّ
وَمراِجُع  القاِطِع) ،  صاِحِب)الُبرهاِن  الُعلوِم  َبحِر  آل  َعلّي  السيِّد 
اأَلكرِب كاِشِف  الشيِخ  َحفيُد  يُخ مهدي  الشَّ الَيوِم  ذِلَك  التَّقليِد يف 
ناديَق وَجدوها  الِغطاِء ، وسبُطُه الشيُخ راضي ؛ وملّا َأخَرجوا الصَّ
يِخ موَسى فقبََّلُه الّشاُه  َمشدوَدًة بَأسالِك وَشراِئَط وخمتوَمًة خباَتِم الشَّ
دوَنُه ،  ِمّما  اأَلسالَك  وَقَطعوا  تارخييٍّ  َكَأِثٍر  بِه  باالحِتفاِظ  وَأَمَر 
وكاَن احلاِضُر ِمَن اخَلَدَمِة الّساِدُن اجَلليُل السيُِّد َجواُد الِكليدار ، 
فيعيُّ ، وَرئيُس اخَلَدَمِة احلاّج َجواُد َشعبان ،  وناِئُبُه السيَُّد حمِسُن الرُّ
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غاِم)1) َبَجمٍع ال َيِقلُّ َعَدُدُه َعَلى ما قيَل َعن َخمَسَة َعَشَر َألِف  الطِّ
َمَنَعٍة  الَعزالِء اخلالَيِة من ُكلِّ  بلَدِة كرَبالَء  َعَلى  الَح  السِّ شاكنَي 
جاِل والنِّساِء واأَلطفاِل ،  َوَحصاَنٍة ؛ َفَقَتلوا ما ال ُيحَصى ِمَن الرِّ
وَضِة  الرَّ ما يف  َجميَع  هَنبوا  اأَلمواِل حتَّى  ِمَن  ُيعدُّ  ما ال  ونََهبوا 
ِس ،  املُقدَّ ريِح  الضَّ ُصندوَق  وَأحَرقوا  الَنفاِئِس)2) ،  ِمَن  احُلَسينيِِّة 
ِإَلى  انَقَلبوا  َوحشيَُّتُهم  لَُهم  شاَءت)3)  َحسَبما  َأخَربوا  َأن  وبَعَد 

النََّجِف ؛ لَيعَملوا فيها تلَك الَعَمليََّة . 

]موقف المرجعية الرشيدة في تلك الحقبة[
اأَلكَبِر  يِخ  الشَّ اهلِل  آليِة  َيوَمِئٍذ  الّدينيَُّة  عاَمُة  الزَّ وكاَنِت 
الَح هَو  ُه) َفَلِبَس السِّ َس ِسرُّ يِخ  َجعَفٍر كاِشِف الِغطاِء)4) )ُقدِّ الشَّ

الثاني من نيسان 1801م، وكان معظم سّكان كربالء يؤّدي الزيارة في 
النجف، وهدم الصندوق الذي كان على قبر حبيب بن مظاهر األسدي، 
المقابل  الديوان  في  القهوة  به  وصنعوا  فأحرقوه  الخشب،  من  وكان 
لم  لكّنهم  ذلك  مثل  الشريف  القبل  في  يفعل  أن  عزمه  وكان  للقبلة، 
يقدروا ألّن الشّباك كان من حديد، وقد قّدر بعضهم القتلى ألف نسمة 
وقيل خمسة أضعاف ذلك. ينظر: تاريخ النجف األشرف، حرز الدين: 

383/2ـ 384. 
)1)  الطغام: أوغاد الناس. الصحاح 1975/5.

)2)  قال الشيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال، 230/1: )إّن الشيخ 
حسن ميرزا طبيب... حج مكة المكرمة .... في السنين التي تغّلب فيها 
آل سعود .... وطريق الحج يمّر بالقصيم)الَكصيم) فنادى رجل من أهل 
القصيم في القافلة: هل في الحاج طبيب، فقيل: نعم، وقّدم الشيخ نفسه 
عندهم  الشيخ  وبقي  والشأن،  الوجاهة  أهل  من  لهم  مريض  لمعالجة 
الى الموسم القابل ....فطلب منهم الدخول الى خزائن الكتب والنفائس 
...فرأى في الخزانة من منهوبات حرم الحسين)عليه السالم)، ومدينة 
المخطوطة، وقسما من  والكتب  المصاحف  الكثير من  الشيء  كربالء 
والسيوف  السالم)،  والعباس)عليهما  الحسين  لحرم  الذهبية  المعّلقات 
والتحف والسّجاد عليها آثار الوقف في الحرمين، وقد سمحوا له بأخذ 
من  كثيرا  أرجع  العراق  الى  عاد  ولّما  المخطوطة،  الكتب  من  شيء 

الكتب التي عليها امارة الوقف في الحرمين).    
)3)  وردت في االصل )شائت) ، والصواب ما أثبتناه.

)4)  الشيخ جعفر بن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الجناجي 
المالكي النجفي كاشف الغطاء، )أستاذ الفقهاء)، كان من العلم والتقوى 
والصالح والزهد والعبادة بمكان عظيم، أّلف كتاب كشف الغطاء عن 
مبهمات الشريعة الغراء ورسالة في مناسك الحج والحق المبين في الرد 
على االخباريين وبغية الطالب في معرفة المفروض من الواجب، ومنهج 
الرشاد لمن أراد السداد في الرّد على الوهابية، وغيرها من المؤلفات، 
التي ال يسعها هذا الهامش مهما كبر، ولد في مدينة النجف األشرف 
1156ـ 1743م، وفي رواية: 1154هـ  توفي في يوم االربعاء الثاني 
والعشرين من شهر رجب ودفن في مقبرته المشهورة في محّلة العمارة، 
أعيان  الجنات:200/2،  روضات  ينظر:  1813م.  ـ  1228هـ   في 
الشيعة: 414/15، الكنى وااللقاب:87/3، معارف الرجال: 150/1، 
تاريخ النجف، حرز الدين: 400/2ـ401،  ماضي النجف وحاضرها: 

136/3، المفصل في تاريخ النجف: 85/5.

َو]َأوالُدُه[)5) ، وَجميُع َتالميِذِه ِمن َطَلَبِة الِعلِم ، وَألَزَم ُكلَّ قاِدٍر 
سوٌر  لِلَبَلِد  َوكاَن  امُلداِفَعِة ،  الَبَلِد  َأهِل  ِمن  الِح  السِّ َحمِل  َعَلى 
خوِر]وامَلضاِرِس[)6)  َضعيٌف َوَأبواٌب واهَيٌة ؛ فاسَتحَكَمها بَِنضِد الصُّ
َذلَك  دوَن  اأَلرواِح  وَبذِل  وامُلصاِع  فاِع  لِلدِّ واسَتَعّدوا  َوراَءها ، 

ِس//2 .  الَوَطِن املَُقدَّ
َفَلّما َأشَرَف املُهاِجموَن َعَلى الَبَلِد َأصَلتُهم ِتلَك احلامَيُة ناًرا 
حامَيًة ، َوُحّسوا)7) ]ِبما[)8) يف الّسَويدا ِرجااًل َبل ُأسوًدا ؛ َفباتوا 

لَيَلَتُهم واهَنَزموا َمَع الَليِل ، َوَكَفى اهلُل امُلؤِمننَي الِقتاَل . 

]الوهابيون يعاودون الكرّة[
ًة  َمرَّ الغاَرَة  وَشّنوا  القابَِلِة)9) ؛  َنِة  السَّ يف  اسَتعّدوا  َولكنَُّهُم 
ثانَيًة ، َوَلم َيحَصلوا ِمَن الَغنيَمِة ِإالَّ َعَلى اهَلزمَيِة ؛ ألنَّ النََّجفينَي 
واحَلماِس  ِة  اهِلمَّ روِح  ِمن  اأَلكَبُر  يُخ  الشَّ فيِهُم  نََفَث  ما  بَِفضِل 
ِلِحماَيِة  فاِع  الدِّ َتفانيِهم يف  يُكن  َوَلم  ُمسَتميتنَي ؛  كانوا  والتَّفاين 
َأنُفِسِهم وَأعراِضِهم وَأموالِِهم َفَقط َبل ِحرًصا ِحفاًظا لِِتلَك الَوداِئِع 
كافَِّة  ِمن  نيا  الدُّ ُملوُك  اسَتوَدَعها  اليت  الثَّميَنِة  واخَلزاِئِن  امَلكيَنِة 
الَوديَعِة  ِتلَك  َعَلى  ُيحاِفظوَن  َفُهم  َأسالِفِهم  ِعنَد  اأَلرِض  َأقطاِر 
وإن  ـ  املاّدَيَة  قيَمَتها  أنَّ  يعِرفوَن  اليت  الّراِهَنِة  واأَلماَنِة  َسِة  املُقدَّ
بَِنفاَسِتها  وِإنَّها  بِاأَلمثاِن  ُتماَثُل  وال  باأَلوزاِن ،  ُتقاَبُل  ال  كاَنت 
ُتدِهُش النُّفوَس)10) ، وُتحيُِّر اأَللباَب ـ ولكنَُّهم يعِرفوَن أيًضا َأنَّ 
ِة ،  ميَم َفوَق تلَك املادَّ قيَمَتها املعَنويََّة وَثَمَنها اأَلَديبَّ وَشَرَفها الصَّ
وَأعَلى وَأغَلى ِمن أمثانِها املاليَِّة ؛ فِإنَّ َمن ينُظر ِإَلى تلَك النَّفاِئِس 
ِلَذلَك  ما  َيعِرف  الَيتيَمِة ،  واجَلواِهِر  الَكرمَيِة  واأَلحجاِر  الَعزيَزِة 
أِن يف نُفوِس  ِس ِمَن الَعَظَمِة والشَّ اإِلماِم الَعظيِم ، وما ِلُجثماِنِه املُقدَّ
َأنَفِس  بَِتقدمِي  َأنُفُسُهم  َسَخت  َحتَّى  العاَلِم  وُملوِك  هِر  الدَّ ُعَظماِء 
ُينَفق ِمثُل َهذا َحتَّى أَلَحِد  ِمّما َلم  َعَليِهم  َلَديِهم وَأَعزِّ َشيٍء  ما 

َعماِء .  اأَلنبياِء َأو َأعاِظِم الزُّ

]النقل األوّل لخزانة الحرم العلوي المطّهر[

)5)  هذه الكلمة لم يبن منها اال )أو) ووضعنا ما يقتضيه سياق الكالم.
)6)  لم يبن من هذه الكلمة اال )رس) بسبب السقط والمضارس الحجارة 

الحادة الشديدة.
آل  َتُحّسونَُهم)  ِإذ  َوعَدُه  اهللَُّ  َصَدَقُكُم  )لََقد  تعالَى  قوله  الى  إشارة    (7(

عمران/152، والحس هو االستئصال.
)8)  هذا الكلمة ساقطة من االصل.
)9)  ينظر: تاريخ النجف: 385/2.

)10)  وردت في االصل)النقوش)، ويبدو أنها تصحيف، ألن كلمة )دهشة) 
مالزمة لها.

َلواِمِع  واقِتباِس  ِجواِرِه  ِبَشَرِف  لَِتحظى  ِس ؛  املَُقدَّ اجُلثماِن  ذِلَك 
عاِمَرًة ،  بَلَدًة  َأصَبَحت  َحتَّى  َقليٍل  َغرُي  َيمِض  َفَلم  َأنواِرِه ، 
الّداِئَرِة ، َوصاَرت  اسِتداَرَة  اإِلهلّي  امَلرَكِز  َذِلَك  َعَلى  واسَتداَرت 
ُتَشدُّ ِإلَيها َرواِحُل الُعَظماِء ِمَن اخُلَلفاِء ، واملُلوِك والُوَزراِء َفضاًل 
الَعناِصِر  َطَبقاِت  َوساِئِر  َلحاِء ،  والصُّ واأَلتقياِء ،  الُعَلماِء ،  َعِن 
وأمثالِِهم  واهِلنِد ،  والتُّرِك ،  والُفرِس ،  الَعَرِب ،  ِمَن   اإِلسالميَِّة 
ُم  ُوُكلِّ َعظيٍم َأو َزعيٍم َأو ذي َشأٍن َيقِصُد َذِلَك املَقاِم املَنيِع ُيَقدِّ
َأنَفَس ما َلَديِه ِمَن التَُّحِف والنَّفاِئِس َتذكاًرا ، وِإذعانًا بَِعَظَمِة ِتلَك 
البَويهينَي)1)  َعصِر  َقبِل  ِمن  لَها  لِلُخضوِع  َوَرمًزا  َسِة  املُقدَّ الّذاِت 
ِإَلى ُأخَرياِت هِذِه الُعصوِر َفِمن ُكلِّ ذِلَك َويف َبحِر هِذِه الُقروِن 
املَُتطاِوَلِة واأَلعصاِر املَُتمادَيِة اجَتَمَع يف ِخزاَنِة هِذِه الُبقَعِة الَعظيَمِة 
التَُّحِف ] َوَكراِئِم اجَلواِهِر[)2)واأَلحجاِر ما َلم  نَفاِئِس  أِن ِمن  الشَّ
جيَتِمع َوال يوَجُد يف ِخزاَنِة أيِّ َمِلٍك ِمن ُملوِك ]املَِلِل َأو ِعنَد[)3) 
فيِه  الُعقوُل  َوَتحاُر  دوَنُه ،  الَوصُف  َيقُصُر  ما  الّدَوِل  ِمَن  َدوَلٍة 

]َولَيَس الَوصُف[)4) كالَعياِن . 

]الموقع الجغرافي للنجف ، وهجوم الوهابيين 
عليها[

َوحيُث ِإنَّ هِذِه البلَدَة َحسَب َموِقِعها//1 اجُلغرايفِّ وَموِضِعها 
عوِن امُلِطلَِّة َعَلى  حراِء َعَلى حاشَيِة الطُّ بيعيِّ واِقَعٌة يف َكِبِد الصَّ الطَّ
واحِلجاِز  جنٍد  َوُكثباِن  َغربًا ،  الّشاِم  بَِبرِّ  املُتَِّصِل  الَفسيِح  الَوهِد 
ُجنوبًا ، وَلم َيُكن َحواِجُز بنَي الِعراِق وتلَك اأَلقطاِر ؛ َفال َمساِلَح 
َعَلى احُلدوِد ، وال خماِفَر ، وال َمعاِقَل ، َوال َمناِقَل ؛ َفِلَذلَك كاَنِت 

)1)  عصر البويهيين )334هـ ـ 447هـ).
)2)  في الصحيفة سقط ولم يبين إال جزء من الكلمة.

)3)  زيادة اقتضاها السياق لوجود السقط.
)4)  زيادة اقتضاها السياق لوجود السقط.

النََّجُف َبل َو َكرَبالُء ُعرَضًة لِغاراِت إعرابيي تلَك الَبوادي ال ِمَن 
الَوّهابينَي َفَحسب َبل ِمن َجميِع َقباِئِل تلَك املَفاِوِز الّشاِسَعِة ِمن 

َر والّروَلِة)5) ، وَغرِيها)6) .  ِعِنَزَة وَشمَّ

]ظهور محمد بن عبد الوّهاب[ 
ٍد بِن  لياِت الَقرِن الّثاِلِث َعَشِر عنَد ُبزوِغ)7) ُمَحمَّ َولِكن يف أوَّ
عبِد الَوّهاِب)8) يف احِلجاِز وَنجٍد وانِتشاِر َفتواُه باسِتحالِل ِدماِء 
ِمَن  َهذا  َأشَبَه  وما  الُقبوِر ،  زياَرِة  وَتحرمِي  وَأموالِِهم  امُلسِلمنَي 
الَفضاِئِع ، واتِّباِع آِل ُسعوٍد َلُه ، والقياِم َبَدعَوِتِه واتِّخاِذها َذريَعًة 
ِإثِر هِذِه  َعَلى  نََعم  َثرَوِتِهم ،  ُسلَطِتِهم وَتوفرِي  ِنطاِق  َتوسيِع  ِإَلى 
الَبليَِّة والّطامَِّة الُكربى َعَلى اإِلسالِم وامُلسِلمنَي اسَتفَحَلت غاَرُة 

َسَتنِي .  الَوّهابينَي َعَلى تلَك الَبلَدَتنِي املَُقدَّ

] بداية األزمة[
َنِة الّساِدَسِة َعشَر بَعَد اأَلِلِف واملاَءَتنِي)9) َهَجَم أولِئَك  َففي السَّ

)5)  يبدو أن الرولة كانت تتكون من عدة عشائر  مثل عنزة وشمر ، ومنهم 
نوري بن هزاع الذي يعد من دهاة البادية وقد انقادت اليه قبائل الرولة 
بادية  من  تمتد  الرولة  وقبائل   ، 1361هـ  توفي  عليها  زعيما  فصار 
الشام الى بادية النجف . ينظر: االعالم: 8/ 53، ومعجم قبائل العرب: 

.1101/3
سنة  ففي  مهمة،  حادثة  القبائل  وهذه  الوهابيين  إغارة  سبقت  لقد    (6(
الموسوي  فالح  بن  محمد  بن  علي  هجم  1453م  الموافق  875هـ 
ومشهد  السالم)،  المؤمنين)عليه  أمير  مشهد  على  بالمشعشع  الملّقب 
ذريعا،  قتال  اهلهما  من  الكثير  وقتل  السالم)،  الحسين)عليه  االمام 
وحاصر الناس فاعتصموا بالضريح المقدس فلّما تضرعوا له طاب منهم 
يجتمع  سنة  سبعمائة  من  السيوف  خزائن  وكانت  والسيوف  القناديل 
فيها السيوف، جميع سيوف الصحابة والسالطين) ينظر: تاريخ النجف: 

253/2، قبر االمام وضريحه، د: صالح مهدي الفرطوسي: 295. 
)7)  يكون هذا التعبير عادة لألشياء الجميلة كبزوغ الشمس والفجر، أما 
محمد بن عبد الوهاب فيقال له ـ على سبيل المثال ـ مروق، فهو قد 

مرق عن الدين بإتيانه البدع الضاّلة.
)8)  يقول الزهاوي في كتابه الفجر الصادق: 11)الوهابية فرقة منسوبة إلى 
محمد بن عبد الوهاب وابتداء ظهور محمد هذا كان سنة 1143هـ؛ 
وإّنما اشتهر أمره بعد الخمسين فأظهر عقيدته الزائغة في نجد وساعده 
الكّذاب  مسيلمة  بالد  الدرعية  أمير  سعود  بن  محمد  إظهارها  على 
أّما  مجبرا أهلها على متابعة محمد بن عبد الوهاب هذا فتابعوه ..... 
والدته فقد كانت سنة 1111هـ وتوفي سنة 1207هـ وكان في ابتداء 
علمائها)  والمدينة ألخذه عن  مكة  على  يتردد  العلم،  طلبة  من  أمره 
ويذكر الشيخ علي كاشف الغطاء في كتاب أدوار علم الفقه: 242: أن 
محمد بن عبدالوهاب قد حضر بحث الشيخ جعفر الكبير وكانت معه 
المفصل في  الحكيم:  الدكتور حسن  مكاتبات ومطارحات. ويستبعد 
تاريخ النجف: 89/5 دراسة ابن عبد الوهاب عند الشيخ جعفر الكبير، 

وقد تكون هناك مكاتبات ومطارحات بينهما في العقيدة والفكر.  
)9)  كان ذلك في يوم الغدير الثامن عشر من ذي الحجة والموافق لليوم 



172173

العدد 2 ، السنة الثانية ، ذواحلجة 1431 هـ . . العدد 2 ، السنة الثانية ، ذواحلجة 1431 هـ

]فتنة الزقرت والشمرت[
يِخ  الشَّ َعهِد  آِخَر  يف  كاَنت  النََّجَف  َأنَّ  امُلؤِسِف  ِمَن  َولِكن 
الَكبرِي َقِد//4 انَصَدَعت َوحَدُتها ، واخَتَلَفت َكِلَمُتها ، وانَشقَّت 
َمرِت)1)  والشَّ َكرِت  بالزَّ املَعروَفَتنِي  الِفرَقَتنِي  ِبُحدوِث  َعصاها ؛ 
املُثريَن  َعماِء  الزُّ َأَحِد   (2( حباويِّ الرَّ ِد  ُمَحمَّ يِِّد  السَّ َقتِل  ِإثِر  َعَلى 
بنَي  رِّ  الشَّ َمراِجُل  َتَزل  وَلم  النََّجِف)3) ،  َضواحي  يف  واملُتنفِّذيَن 
ِمن  ماُء  الدِّ ُأريَقِت  َحتَّى  َتسَتفِحُل  الّسوِء  َوبَناُت  تغلي  الَفريَقنِي 
للِحزَبنِي ،  َحرٍب  داِخِلها ساَحَة  النََّجُف يف  َوصاَرِت  ِمنُهما  ُكلِّ 
الُبيوِت  ُسطوِح  نوَن يف  َيَتحصَّ ِسجاٌل ، وصاروا  بيَنُهما  واحَلرُب 
ُرفاِت ، َوَيضِرُب بعُضُهم بَعًضا ، َوُربَّما ُقِتَل يف ُكلِّ َحمَلٍة  َوراَء الشُّ

َعَدٌد َكثرٌي ِمنُهم ، َوِمَن اأَلبرياِء . 

]الحالة السياسية في النجف آنذاك[
َأشَبَه  ـ  احُلكِم  َشكِل  َحيُث  ِمن  ـ  َيوَمِئٍذ  النََّجُف  َوكاَنِت 
يلَتِزُمها  النِّظاميَِّة  َرَطِة  والشَّ اجُلنِد  ِمَن  خالَيًة  اإِلقطاعيَِّة  بالِبالِد 
املاِل  ِمَن  ُمَعيٍَّن  ِبِمقداِر  املُتنفِّذيَن  الُوَجهاِء  َأَحُد  بغداَد  وايل  ِمن 
َوَضريَبُة  ريِف  الشَّ احَلَرِم  ِسداَنُة  َلُه  َوَتكوُن  َسَنٍة ،  ُكلِّ  يدَفُعُه يف 
اأَلعشاُر  َوَلُه  َوخاِرِجها ؛  الِبالِد  وداِخِل  حِن  الصَّ يف  التُّرابيَّة 
َعَلى ما يدُخُل الَبَلَد ِمن ُحبوباٍت وُتموٍر وَغرِيها َحسَبما َيشاُء 
َأهايل  ِمن  ا  خاصًّ ُجنًدا  َلُه  وجيَعُل  ِإقطاعيًّا ،  اسِتبداًدا  ويقَتِرُح 
الَبَلِد ِبَرواِتَب َمخصوَصٍة ؛ لَِتنفيِذ َأحكاِم وَتعقيِب امُلجِرمنَي ، وَلُه 
حمَبٌس خاصٌّ وَدواِئُر َوَسراٌي َمخصوٌص ، َفهَو احلاِكُم امُلطَلُق ِإالَّ 
رعّياِت َفهَي للُعَلماِء املَعروفنَي َوُربَّما َعيََّن قاضًيا ِمن َأهِل  يف الشَّ

بالكاف،  الزكرت  ومرة  بالقاف  الزقرت  مرة  ذكر  )قدس)  الشيخ    (1(
في  لغة  والزقر  الصقر  هو  بالفصحى  الزقرت  ألن  بالقاف؛  والصواب 
قد  والشمرت  العرب4/س77)زقر)،  لسان  كالب،  لبني  وهي  الصقر 
الناقة،  القوي والجلد، وكذلك  الفتى  يكون مأخوذ من الشمردل وهو 
لسان العرب: 11/ 444)شمل)، وكأّن الزقرت يعّدون أنفسهم صقورا 

والشمرت يعّدون أنفسهم فتيان جلدين وأقوياء.
)2)  هكذا ورد اسمه في الصل المخطوط والصواب هو )محمود الرحباوي). 
تاريخ   ،299/3 الرجال:  معارف   ،280/2 المعارف:  مراقد  ينظر: 

النجف: 402/2.
)3)  ذكر عن سبب مقتل السيد محمود الرحباوي أمران: 1ـ قتله جماعة 
من وجوه النجفيين منهم درويش أبو عيسى المعروف بالعنزي، والسيد 
الوهابيين  ألّن  درويش،  سلمان  والسيد  الدارمي  وخلف  جريو  سعد 
االمر ذكره حرز  عائلته، وهذا  لدمه ودماء  فيضّيفهم حقنا  به  يمّرون 
2ـ    ،299/3 الرجال:  معارف   ،280/2 المعارف:  مراقد  في  الدين 
بسبب شكوى أخته عند الشيخ كاشف الغطاء لنه امتنع عن تزويجهما 
من أبناء عمومتهما فبعث اليه الشيخ بمجموعة من أصحابه مدججين 
وباتوا  القصر  باب  وأغلقوا  دخولهم  محمود  السيد  فرفض  بالسالح 
عندهم وأمسى السيد مقتوال وصار دمه في عنق أصحاب الشيخ بعد 
أن تبرأ أهله من دمه. وقد ذكر هذا السبب السيد العاملي في أعيان 

الشيعة:426/15ـ428.

كُل ِمَن احُلكِم َزَمَن َسلَطَنِة الُعثمانينَي يعين  الِعلِم ، َوكاَن َهذا الشَّ
لّياِت الَقرِن الّثاين َعَشر ُمَتواَرًثا وُمَتسلِساًل يف بيِت)امَلاليل)  ِمن أوَّ
الذيَن َرَأَس ِسلِسَلَتُهُم امُلاّل عبُد اهللِ)4) صاِحُب احلاشَيِة املَعروَفِة 
يف املَنِطِق وآِخُرُهُم امُلالَّ يوُسُف وامُلالَّ َمحموٌد ، َوكاَن ُظهوُرُهم 
َفويَِّة َسَنَة الِتسِعماَءة وانِقراُضُهم بعَد اأَللِف والثَّالِثماَءة .  َزَمَن الصَّ
دوَلِة  انِقراِض//5  بعَد  الِعراِق  َعَلى  الَسلَطَنُة  َدِت  َتَوطَّ َوملّا 
بغداَد  وايل  ِإَلى  يذَهُب  العاِئَلِة  تلَك  ِمن  الَكبرُي  كاَن  َفوينَي  الصَّ
ُمصَطِحًبا للَهدايا الثَّميَنِة ِمن مركوٍب َأصيٍل ، َأو ملبوٍس َأنيٍق ، 
ِمَن  ِبَشيٍء  وُيكِرُمُه  َعَليِه  الوايل  فيخَلُع  وَجواري ؛  َعبيٍد  َأو 
وِسداَنِة  النََّجِف  ُحكوَمَة  بِإقطاِعِه  َفَرمانًا  َلُه  ويكُتُب  راِهِم ،  الدَّ
ُثمَّ  وميضيِه ،  َأبيِه  َفَرماِن  َعَلى  ُيعِلُن  َأو  ُمعيٍَّن ،  ِبَمبَلٍغ  َحَرِمها 
ال  َقبيَلَتنِي  وكانوا  الُعثماينِّ ،  الَعسَكِر  ِمَن  َيسرٍي  ِبِمقداٍر  يصَحُبُه 
َغرَي)االنِكشاريََّة))5) و)ُعَكيَل) ُعَقيَل ، وَأكَثُر َعسَكِر الِعراِق ِمن 

َهذا الَقبيِل . 

)4)  جاء في أعيان الشيعة 18/3)عبد اهلل اليزدي صاحب الحاشية كان 
اما هو فلم يعلم تقلده  العلوية وسادتها  المقدسة  الحضرة  أبوه خازن 
منصب السدانة ويظهر انه كان من أهل العلم انتقلت اليه نسخة شرح 
ديوان أمير المؤمنين علي ع للواحدي التي قابلها أبوه مع المحاويلي 
في  وابتداؤها  عهدا  به  ويكتب  السلطان  يقلده  منصب  ....والسدانة 
السادن في  الظاهر ويسمون  البويهيين على  الغروي من عهد  المشهد 
هذه االعصار كليتدار وهو لفظ فارسي معناه صاحب المفتاح اي من 
بيده مفتاح الحضرة الشريفة والكليت بالفارسية المفتاح وفي الحضرة 
سدانة  في  المناصب  احدى  الكليتدارية  بخراسان  الشريفة  الرضوية 
الحضرة وال تشمل جميع مناصبها كما هو الحال في العراق ومنصب 
السدانة أو الكليتدارية في العراق يشمل جميع ما يؤول إلى الحضرة 
الشريفة من رئاسة الخدمة وتولي خزانة المشهد وغير ذلك ولهذا يعبر 
عنه كثيرا بالخازن وقد توالها في المشهد الغروي جماعة من اجالء 
الحاكم  هو  النجف  في  السادن  كان  األوقات  من  كثير  وفي  العلماء 
السادن  إلى  كان  السلطان  قوي  وإذا  السلطان  بسبب ضعف  المطلق 
شؤون المشهد فقط والسدانة يتوارثها األبناء عن اآلباء كالسلطنة وقد 
تنتقل عنهم كما تنتقل السلطنة، وبيت الماللي المشهورون النجف هم 
ذرية المال عبد اهلل بن شهاب الدين حسين اليزدي صاحب الحاشية 
في المنطق تولى منهم سدانة المشهد اثنا عشر رجال 1 المال عبد اهلل 
صاحب الحاشية 2 المال محسن 3 المال محمود 4 المال محمد طاهر 
5 المال عبد اهلل ابن المال محمد طاهر 6 المال عبد المطلب ابن المال 
عبد اهلل 7 المال محمود ابن المال عبد المطلب 8 المال محمد صالح 9 
المال محمد طاهر ابن المال محمود 10 المال سليمان ابن المال محمد 
المال  ابن  المال محمود  المال سليمان 12  ابن  المال يوسف  طاهر 11 
أوالد  وأدركنا  تعالى  اهلل  إن شاء  أبوابها  في  تراجمهم  وتأتي  يوسف 
المال يوسف في النجف أيام إقامتنا هناك وكانت له بنت تسمى المال 
ظفيرة بنت مسجدا في الكوفة وكانت دارهم محل المدرسة التي في 
البراق بجانب دار آل الطباطبائي، ثم انتقلت السدانة منهم إلى السيد 

رضا الرفيعي وبقيت في ذريته إلى اليوم).
العثمانيون االتراك جيشا نظاميا،  التركية ، كون منها  القبائل  )5)  إحدى 
منهم صاحب ديوان ماميه - االنكشاري االستانبولى المولد الدمشقي 

الموطن كان حيا سنة 970. كشف الظنون، حاجي خليفة :809/1.

ِحفِظ  َعَلى  اأَلكَبِر  يِخ  الشَّ اإِللَهّي  عيِم  الزَّ ذِلَك  ِحرِص  َوِمن 
تلَك الَوداِئِع ، حنَي َرَأى َأنَّ الَوهابينَي ال َيزالوَن يوالوَن غاراِتِهم ، 
وُمستمّروَن)1) َعَلى ِرحالِتِهم وإنَّ واِقَعَة َكرَبالء وَظَفِرِهم ِبَخزاِئِنها 
َمن   ] ]وِإنَّ الفاِئَدِة ؛  وَغزاَرِة  الَغنيَمِة  ِعَظِم  يف  وأطَمَعُهم  أغراُهم 
َأدَمَن ]َفتَح[ الباِب وَلَج َأوَشَك َأن َيِلَج ِإَلى بَلَدٍة صغرَيٍة مقطوَعِة 
تلَك  نَقِل  َعَلى  الَعزمَيَة  َم  َصمَّ ِلذِلَك  عواُرها ؛  باٍد  ]سهل[  ِة  املادَّ
وَمَنَعِتها  ِلَحصانَِتها  بغداَد  ِإَلى  اأَلماِنِة  تلَك  َو]َحمِل[  اخِلزاَنِة ، 
ريَثما َتأُخُذ النََّجُف ُأهَبَتها//3 للَمَنَع واحَلصاَنِة ، َفَحَمَل بَِنفِسِه يف 
َشّوال َسَنَة الّثاِمَنَة َعَشَر بَعَد اأَللِف واملاَءَتنِي)2) ِمن َطريِق احِللَِّة 
َمَع َجماَعٍة ِمٍن ِرجاِلِه الَبواِسِل ، وَأوَصَلها ِإىل وايل بَغداد َسعيد 
َقبًضا  ِمنُه  وَأَخَذ  َصناديِقها ،  يف  خمتوَمًة  ِإلَيِه  وسلََّمها  باشا)3) ، 

يُخ َأو َأَحُد َأوالِدِه)4) .  والِتزاًما ِبردِّها ِإَلى النََّجِف َمَتى َأراَد الشَّ

النجف خاصة مّرات عّدة  العراق عامة ومدينة  الوهابي، على  للغزو    (1(
ففي البدء كان الغزو سنة 1216هـ ، وبعدها توالت الغزوات في سنة 
1218هـ و 1220هـ و1221هـ  و 1222هـ و 1225هـ و 1226هـ 

. ينظر: تاريخ النجف: 2/ 383ـ 402.
)2)  ينظر: تاريخ النجف: 385/2.

المحرم  من  العشرين  في  أّنه  النجف  تاريخ  في  الدين  حرز  ذكر    (3(
1217هـ أرسل الوزير  والي بغداد سليمان باشا، أمناء من طرفه الى 
ثمانية  فيها  التي  الخزينة  واحضر  السالم)،  المؤمنين)عليه  أمير  مشهد 
وعشرون حمل بغال من ذهب وفضة وقناديل وتجّمالت ووضعها في 
خزينة بلد الكاظم؛ ألنه حضر له خبر أّن الوهابي قاصد نهب النجف 
النقل االول  أّن  المذكور. ويبدو  بالخوف من  بعد كربالء وبقي االمر 
لخزينة الحرم المطهر كان بهذه الطريقة ، وثّمة اختالف في التواريخ 
االول  النقل  أن  ذكر  الغطاء  كاشف  حسين  محمد  فالشيخ  واالسماء 
حصل في شوال سنة 1218هـ و حرز الدين يذكر أن النقل حصل في 
محرم سنة 1217هـ ، والنقل حصل من الشيخ جعفر الكبير بحسب 
رأي الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وأّما حرز الدين فإن النقل 
حصل من الوزير وواليه في بغداد، وعند الشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء الوالي سعيد باشا، وعند حرز الدين الوالي سليمان باشا. ينظر 

أيضا: مباحث عراقية: 51/1.
النظر عن  )4)  كأّن الشيخ كتب هذه المذكرات على مراحل وقد غّض 
بعض المعلومات في المذكرات ؛ لذا فقد أسقط )قدس) بضعا وعشرين 
كتابة  تبدأ  اوالده)  )أحد  عبارة  وعند  عنها،  االستغناء  رأى  سطرا 

]تحصين البلدة[
الَبلَدِة  تلَك  حتصنِي  يف  وَمساعيِه  ِه  َهمِّ وُكلُّ  يُخ  الشَّ وَرَجَع 
فاِع عنَد  ِة لَها َعَلى الدِّ ِة واسِتكماِل القوَّ الّسامَيِة واسِتحصاِل الِعدَّ
ِه وَأكَبِر َمساعيِه َتجديُد  ُعروِض الَطواريِء ، َفكاَن ِمن َأعَظِم َهمِّ

سوٍر َحصنٍي َغرَي ذِلَك الّسوِر املَُتداعي . 

]كتابة الشيخ األكبر للصدر األعظم[
َأمنِي  َوَوَلِدِه  ُحَسني)5)  ِد  ُمحمَّ اأَلعَظِم  دِر  الصَّ ِإَلى  َفَكَتَب 
بَِهذا  القياِم  ِإَلى  يدعوُهما  َوُمقلِّديِه  ُمريدِيِه  ِمن  وُهما  وَلِة ،  الدَّ
الفّنينَي  واملُهنِدسنَي  اجَلزيَلَة  اأَلمواَل  وبََعثوا  الَعظيِم ؛  امَلشروِع 
َفَبَنوا َهذا الّسوَر امَلوجوَد لَِهذا الَوقِت احلاِضِر ، وَجَعلوا َلُه خنَدًقا 
َسِة  ُيحيُط بالّسوِر ، والّسوُر ِشبُه ُمحيٍط بالَبَلِد ِشبَه الّداِئَرِة امُلسدَّ
اأَلضالِع ، وزادوا يف َسَعِتِه َعِن الّسوِر الّساِبِق ، وَأدَخلوا َفضاًء 
واملَتاِرَس  امَلحاِفَر ،  فيِه  وبََنوا  رِق ،  الشَّ ناحَيِة  ِمن  فيِه  َكبرًيا 
واأَلبراَج ، وامَلراِصَد ، وَجَعلوُه َكَقلَعٍة َحربيٍَّة ؛ فيِه املَناِفُذ ِلَرمي 
يف  امُلخَتِلَفِة  والثُّقوِب  امَلداِفِع  لَِنصِب  العالَيُة  واملَباين  الَبناِدِق ، 

الِصَغِر والِكَبِر َحسَبما يقَتضيِه الَفنُّ احَلريبُّ يف ذِلَك الَعصِر)6) . 

]استرجاع الودائع[
َوبَعَد َأن َتكاَمَل الّسوُر َعَلى ما ُيراُم يف ُحدوِد ُمنَتَصِف الَعقِد 
ِتلَك  يُخ  الشَّ اسَترَجَع  للِهجَرِة)7) ،  َعَشر  الّثاِلَث  الَقرِن  ِمَن  الّثاِلِث 

الَوداِئِع َوَوَضَعها يف ُحجَرٍة ِمن حَجِر الّرواِق امُلَطهَِّر . 

]وفاة الشيخ األكبر ، وخلفه الشيخ موسى[
ِجواِر  ِإَلى  الَكبرُي  يُخ  الشَّ انَتَقَل  والِعشريَن  الّثاِمَنِة  َنِة  السَّ َويف 
عاَمُة الّدينيَُّة لِعامَِّة اإِلماميَِّة يف َوَلِدِه اأَلكَبِر  َربِِّه)8) ، واحَنَصَرِت الزَّ
عاَمِة َأحَسَن  قياٍم .  اإِلماِم موَسى بِن َجعَفٍر ؛ َفقاَم ِبَأعباِء اإِلماَمِة والزَّ

مذكراته الجديدة .
)5)  الصدر االعظم نظام الدولة محمد حسين خان العاّلف، وزير السلطان 
النجف:  تاريخ  ينظر:  1816م،  ـ  1232هـ  توفي  شاه،   علي  فتح 

.385/2
)6)  ينظر: الرحلة العراقية ـ االيرانية: 42ـ 44. 

)7)  قال حرز الدين 397/2 )في سنة 1226هــ  1811م، كمل بناء السور 
السادس المحيط بالنجف األشرف وهو من آثار الصدر االعظم الحاج 
محمد حسين خان األصفهاني وزير السلطان فتح علي شاه وهو السور 
الحالي واالخير وقد صرف في بنائه مع المدرسة خمسة وتسعين ألف 
تومانا من الذهب األشرفي المثقالي.... وبعد بناء هذا السور انقطع طمع 
االعراب والوهابيين في النجف وكان قبل هذا التاريخ ُتشّن الغارات 

على أهلها). وينظر: تحفة العالم: 289/1.
 ،136/3 وحاضرها:  النجف  ماضي   ،400/2 النجف:  تاريخ  ينظر:    (8(

المفصل في تاريخ النجف: 85/5.
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َسِة ؛ ملّا َرَأى أنَّ النََّجَف َقِد  َسالِم الِبالِد ، وِحفِظ تلَك الَوداِئِع املُقدَّ
دًة ِمَن الّداِخِل  انَشقَّت َعصاها واختلَّت داِخليَُّتها َفَأصَبَحت ُمهدَّ
واخلاِرِج ، وأولِئَك احُلّكاُم امَلاليل ال يقِدروَن َعَلى صياَنِة الِبالِد 
َأَحَد  ولَعلَّ  وداُء ،  السَّ الَكواِرُث  َبِل  احَلواِدِث  تلَك  َجّراِء  ِمن 
َقبائِل  بَعِض  َمَع  املاّديِة  الَعالِئِق  ِمَن  َلُه  ِبما  املُتطاِحَننِي  الَفريَقنِي 
البادَيِة يتَِّفُق َمَع ِإحدى الَقباِئِل فُيدِخُلُه ِإَلى الَبَلِد ؛ ليفِتَك بالَفريِق 
وَتكوُن  لِب ،  والسَّ والنَّهِب  الغاَرِة  باُب  ينَفِتُح  وُهناِلَك  اآَلَخِر ، 

تلَك الَوداِئِع يف ُعرَضِة اخَلَطِر . 

]النقل الثاني للخزانة[
يُخ موَسى ُوجوَه الُعَلماِء  عيُم الّديينُّ الشَّ ِلذِلَك َجَمَع ذِلَك الزَّ
لَها  يلَزُم  َوما  املُعِضَلِة ،  تلَك  وفَاَوضُهم يف  واأَلعياِن  واأَلشراِف 
روا نَقَل اخِلزاَنِة ِإَلى بغداَد ثانًيا ريَثما ُتعاَلُج َقَضيَُّة  ِمَن التَّدبرِي َفقرَّ
يُخ يف َصناديَق  ُة تلَك الَبليَِّة ، َفَأرَسَلها الشَّ قاِق وتنَحِسُم مادَّ الشِّ
خمتوَمٍة ِبخاَتِمِه َمَع َمن يعَتِمُد َعَليِه ِمَن الُفرساِن اأَلِشّداِء حيِملوَن 
فاسَتَلَمها  هري ؛  الشَّ باشا  داود  َيوَمِئٍذ  وهَو  الوايل  ِإَلى  ِمنُه  ِكتابًا 
تلَك  ِإمخاِد  ُجهوَدُه يف  َبَذَل  يَخ  الشَّ إنَّ  ُثمَّ  بِها ،  َقبًضا  وَأعطاُهم 
الَعسَكِر  ِمَن  كافَيًة  ًة  ِعدَّ وَجَلَب  الَفريَقنِي  بنَي  وَأصَلَح  الّناِئَرِة ، 
الشرقي  اجلاِنِب  يف  اليت  الثََّكَنِة  يف  وَأسَكَنُه  بغداَد  يف  النِّظاميِّ 
وهَي  الَقشَلَة)1) ،  ُتسمَّى  وكاَنت  اجَلديِد  الّسوِر  ِمَن  مايل  الشَّ
جماريها  ِإىل/7  املياُه  َفعاَدِت  الَيوِم ؛  َهذا  يف  الَغرّي)2)  مدَرَسُة 
وَهَدَأِت اأَلحواُل وَسَكَنِت النُّفوُس وَلكن َعلى َوَضٍن)3) ؛ وِإنَّما 
يِخ امُلطاِع عنَد عامَِّة ُرؤساِء َقباِئِل الِعراِق  اجِتماُع نُفوِذ ذِلَك الشَّ
اليت  احُلكوَمِة  ِة  قوَّ َمَع  وغرِيِهم  واأَلكَرِع  وجشَعٍم  كاخَلزاِعِل 
املواَدَعِة  ِإَلى  الَفريَقنِي  ِاضطرَّ  الَبَلِد  هاَمِة  يف  أجناَدها  َرَبَضت 
ترَبح  َلم  والنُّفوُس  واِغَرًة ،  َتزاُل  َفال  دوُر  الصُّ َأّما  وامُلساَلَمِة ؛ 
ثاِئَرًة ، واأَلحقاُد يف َحنايا اأَلكباِد كاِمَنًة ؛ ِإالَّ أنَّ َهيَبَة الِعلِم وِعزَّ 
وُعهوٍد  ُشروٍط  َعَلى  وَتصاَلحوا  فَتصاَفحوا  َأخَضَعُهم  لطاِن  السُّ
يِخ  َة حياِة الشَّ اَل َمجاَل ِلِذكِرها ، وَلم َيزالوا هاِدئنَي ساِكننَي ُمدَّ

فسكون  بفتح  618:)قشل:   /  15 الزبيدي:  العروس،  تاج  في  جاء    (1(
شين معجمة: قرية باليمن ، منها سرور القشلي : شاعر مجيد، والقشل، 
مبتذلة، وقد قشل كفرح،  الفقر، مصرية عامية  به عن  محركة: يكنى 
علي  بن  المعالي  أبي  بن  يحيى  ، كجهينة:  قشيلة  وابن  قشالن،  وهو 

الخازن: حدث عن ابن البطي، وكان رافضيا مات سنة 614ه).
)2)  ينظر: موسوعة العتبات المقّدسة، الخليلي: 132/2.

السالم)  المؤمنين)عليه  أمير  القلق واالضطراب، ومنه قول   : الوضن    (3(
، ترسل في غير سدد) جاء في  الوضين  لقلق  انك  بني أسد  )يا أخا 
كتاب األربعين  لمحمد طاهر القمي الشيرازي: 176: )الوضين بطان 
لقلق  انه  أموره:  في  المضطرب  للرجل  ويقال  السرج،  وحزام  القتب، 
الوضين، وذلك أن الوضين إذا قلق اضطرب القتب والهودج والسرج 

ومن عليه).

موَسى يعين ما ُيناِهُز الَعشَر َسَنواٍت َقبَل َوفاِتِه . 

]استرجاع الخزانة ، ومماطلة الوالي بإرجاعها[
َوملّا َمَضت َسَنتاِن َأو َثالٌث َعَلى ُسكونِِهم وُخموِد َجمَرِتِهم ، 
َنت بالّسوِر والثََّكناِت والَعساِكِر النِّظاميَِّة ؛  وَرَأى أنَّ الَبَلَد َقد حتصَّ
ِبِه  ِة  ِإَلى َمَحلِّها امُلخَتصَّ النَّفاِئِس  َفَقد حاَن َوقُت اسِترجاِع ِتلَك 
ِإالَّ  ُخروُجها  قانوٍن  َوال  َعقِل ،  وال  َشرٍع ،  يف  َيسوُغ  ال  اليت 
ِمن  اِلسِترجاِعها  َجماَعًة  َفَأرَسَل  بَِقَدِرها ؛  ُر  ُتقدَّ اليت  روَرِة  لِلضَّ
َتحَصل  َلم  الَبَلَد  َأنَّ  َأخَشى  َوقَاَل :  وماَطَل ،  َفَتعلََّل  باشا  داوَد 
يُخ ِمن ذِلَك وَعَزَم  لَها احَلصاَنُة ِبِحفِظ تلَك اخِلزاَنِة ؛ فامَتَعَض الشَّ
واأَلعياِن  الُعَلماِء  ُعموُم  واستاَء  بَِنفِسِه  بغداَد  ِإَلى  َفِر  السَّ َعَلى 
ِحفَظها يف  أنَّ  َيَروَن  َجميًعا  أَلنَُّهم  َبقاِت ؛  الطَّ وساِئُر  واأَلشراِف 
َأنُفِسِهم  َعَليِهم ِمن  َأَعزُّ  َنت  َتَكوَّ ُمنُذ  َرِة َكما كاَنت  املَُنوَّ احَلضَرِة 
َلِف  ونَفاِئِسِهم ، َوِمن َأموالِِهم َوَذراريِهم ، نََعم َيَروَن أنَّها َوديَعُة السَّ

كوَت واإِلغماَض خياَنٌة هلِل وِلَرسوِلِه .  ِإَلى اخَلَلِف ، وِإنَّ السُّ

]حصار الشيعة المخلصين)حاكم كرمنشاه( لبغداد[
وايل)إيالة  َسمِع  ِإَلى  الواِقَعُة  بََلَغِت  والقيُل  القاُل  َكُثَر  َوملّا 
الغرب))4) حاِكِم َكرَمنشاه َقرَمسني ، وعامَِّة احُلدوِد بنَي الِعراِق 
وَنواحيها ؛  َرِة  وامُلحمَّ احلويَزِة  ِإىل  َسناندج  َنواحي  ِمن  وإيراِن 
َفتِح  الَعصِر  ذِلَك  يف  إيران  ُسلطاِن  بن  َمرزا)5)  علّي  ُد  حممَّ وهَو 
املوِجَبِة  اهِلناِت  بَعُض  َلُه  َوكاَنت  القاجاريِّ ،  شاه)6)//8  َعلّي 
االستياِء ِمن ُحكوَمِة اأَلتراِك ؛ َفَجَمَع اأَلكراَد املَغاويَر الذيَن َعَلى 
احُلدوِد ِمن ِجباِل ُحلوان وَغرِيها اليت الَيضِبُطها َحدٌّ ، وال َعدٌّ 
نِِهم َعَلى احُلروِب ؛ َفَتهاَيجوا  َمَع شجاَعِتِهم وَعظيِم َبسالَِتِهم وَتَمرُّ
َجميًعا وَزَحفوا َتحَت قياَدِتِه للُهجوِم َعَلى بَغداَد وَضَربوا خياَمُهم 
َعَلى  الِم  السَّ داِر  ِمن  رقيِّ  الشَّ ماِل  الشَّ يف  ُمَعسَكَرُهم  وَجَعلوا 
ِة  َمرَحَلتنِي َأو َثالٍث ِمن ُسرَّ َمن َرَأى)7) ، َوَلم َيُكن فيها ِمَن القوَّ
يِل املَُتراِكِم ، وَلم يبَق بيَنُهم وَبنَي  ما يكفي ِلِدفاِع ُعشِر ذِلَك السَّ

الَفتِح ِإالَّ َعشيَّة َأو ُضحاها . 

)4)  اإليالة: جاء في النهاية في غريب الحديث، ابن األثير: 291/5 )يأل 
في حديث الحسن« أغيلمة حيارى تفاقدوا ما يأل لهم أن يفقهوا » 
يقال: يأل له أن يفعل كذا يوال، وأيال له إيالة: أي آن له وانبغى، ومثله 
قولهم: نولك أن تفعل كذا، ونوالك أن تفعله: أي انبغى لك). واإليالة 
: السياسة كما في لسان العرب: 34/11، ويبدو اّن اإليالة هي أشبه 

بالوالية او المنطقة الواقعة تحت حكم أحد الحّكام.
)5)  تنظر ترجمته في أعيان الشيعة: 415/2.

)6)  تنظر ترجمته في أعيان الشيعة: 415/2. 
الشيخ  من عصر  قريب  لوقت  تسمى  كانت  سامراء  مدينة  أّن  يبدو    (7(

محمد حسين كاشف الغطاء بسّر من رأى.

اجُلنِد والثَّالثَين  ِمَن  الِعشريَن  َمَعُه  اجَلديُد  َيصَطِحُب احلاِكُم 
ويقوُم  النََّجِف  يف  َفُيقيموَن  املُقَتضَيِة ،  روِف  الظُّ َحسَب  َأكَثَر  َأو 
وِلَخيِلِهم  لَُهم  يلَزُم  ما  وَعتاِدِهم ، وُكلِّ  بَِنَفقاِتِهم وَمساكِنِهم  هَو 
ُشؤوِن)1)  إِلداَرِة  يكفي  الَقدَر كاَن  َهذا  إنَّ  بِع  وبِالطَّ وِسالِحِهم ، 
الَبَلِد ؛ َفِإنَّها وإن كاَنت َصغرَيَة الّصوَرِة ولكنَّها َكبرَيُة املَعَنى َتِرُدها 
َأحياًء  اأَلقطاِر ؛  وُمخَتَلِف  الَعناِصِر  َشتَّى  ِمن  َيوٍم  ُكلَّ  اأُللوُف 
حَبِة)2) ،  كالرُّ واحي  الضَّ ِمَن  ِإلَيها  ينَظمُّ  ما  ِإَلى  ُمضاًفا  وَأمواًتا 
ِلذِلَك  بالُقصوِر)4) ؛  املَعروَفِة  الُعيوِن  ِمَن  وَأمثالِها  َهيَمِة)3) ،  الرُّ و 
ٍة كافَيٍة ِمَن اأَلهايل ينَظمُّ ِإلَيها ذِلَك الَعَدُد  ُيحتاُج ِإَلى َتجهيِز قوَّ

الَيسرُي ِمَن الَعسَكِر الُعثمايّن . 

]مقتل متولي الحرم العلوي[
امُلاّل    موَسى ،  يِخ  الشَّ َعصَر  داَنِة  والسِّ لِلُحكِم  املُتوّلي  َوكاَن 
َد طاِهر   بَن امُلالَّ حممود)5) منصوبًا ِمن داوَد باشا)6) ُحدوَد  ُمحمَّ

)1)  في األصل)شئون) والصواب ما أثبتناه. 
)2)  الرحبة: هي قرية بحذاء القادسية على مرحلة من الكوفة على يسار 
اليوم عن  تبعد  البلدان: 33/3، وهي  أرادوا مكة. معجم  إذا  الحجاج 

النجف 35 كيلو متر. تاريخ النجف: 504/1.
وهي  السكوني:  قال  الكوفة،  قرب  ضيعة  التصغير،  على  الرهيمة:    (3(
عين بعَد خفّية، إذا أردت الشام، من الكوفة ، بينها وبين الخفّية ثالثة 
أميال. معجم البلدان: 109/3، والرهيمة قرية صغيرة تبعد عن النجف 

حوالي25 كيلو . ينظر: تاريخ النجف: 503/1.  
)4)  ينظر: تاريخ النجف: 477/1ـ 491.

)5)  يقول السيد العاملي في أعيان الشيعة 426/15ـ 428)وكان الحاكم 
المطّهرة  الحيدرية  الروضة  سادن  وهو  طاهر  محمد  المال  النجف  في 
إذاً  فهو  طاهر خؤولة  محمد  المال  محمود وعشيرة  السيد  بين  وكان 
المطالب بثاره، فاستطال المال محمد طاهر على أهل العلم وقصدهم 
الشريف من جهة  الصحن  باب  إنه كان يجلس على  باألذى، ويقال 
باب الطوسي، ويأمر بغلق باقي أبواب الصحن وعبيده بين يديه عليهم 
السالح؛ فإذا مّر بهم من أهل العلم من يظّنون أّنه من أصحاب الشيخ 
كاشف الغطاء، يقول له يا ملعون يا زقرتي تمشي على األرض بطولك 
آمنا وفي بطنك دم السيد محمود.....). وينظر: تاريخ النجف: 404/2.
)6)  داود باشا )1188 - 1267 ه  = 1774 - 1851 م)  والي بغداد ، 

ِفتَنَة  الَعمياُء  الِفتَنُة  َنَشَأِت  وملّا  واألَلف ،  واملاَءَتنِي  الثَّالثنَي 
وِعماَدها  ُعهَدَتها  هَو  كاَن  بل  للّثانَيِة  حتيََّز  مرِت  والشَّ َقرِت  الزَّ
َأكرُب مهِِّه وَأكَثُر َمساعيِه يف  ِبماِلِه ونُفوِذِه ، وكاَن  ها  الذي ميدُّ
اأَلكَثريَُّة  أنَُّهُم  َمَع  وِإباَدهِتم  النََّجِف  ِمَن  األوَلى  الّطاِئَفِة  ِإجالِء 
حتَّى  واحُلكوَمَة  الُوالَة  عليِهُم  حيِرش)7)  َيَزل  وَلم  الَبَلِد ،  يف 
َوَلُدُه  َفَخِلَفُه حاِكًما  اضَطّروا ِإىل قتِلِه غيَلًة يف الّرواِق امُلطهَِّر ، 
زاَد ؛  َبل  ِمِه ؛  هتجُّ ونَهِج  َأبيِه  ِمنواِل  َعَلى  َفَجَرى  ُسَليماُن  ُماّل 
ِإَلى  َقليٍل  بَعَد  َأيًضا  الثَّأَر ، فاضطّروا  َيطِلُب  أَلنَُّه صاَر موتوًرا 
يف  احَلّداِد  عّباُس  َقرت  الزَّ ُزَعماِء  َأَحُد  الباِسُل  َفَقَتلُه  قتِلِه)8) ، 

ريِف َعالنيًة .  حِن الشَّ الصَّ
احلّداد)10)  عّباس  َفَقَتلوا  بِثأِرِه  أوالُدُه)9)  َأَخَذ  َسَنواٍت  َوبعَد 
الّساَعِة  حتَت  هَي  اليت  الُعليا  الُغرَفِة  يف  ريِف  الشَّ حِن  الصَّ يف/6 
َذَبَحُه  قاِتَلُه  ِإنَّ  ُيقاُل  الَكبرِي ،  ]الـ[سوِق  باِب  وَفوَق  الُكربى ، 
ِبِخنَجٍر َذبَح الّشاة ، وَأغَلَق احُلجَرَة وَذَهَب ِإَلى داِر ُمالَّ ُسَليماَن 
َفَأخَبَر ُأخَتُه ؛ َفِجئَن وَمَعُهنَّ ِحمٌل ِمن خياِر املاِء حتِمُلُه َجواريُهنَّ 
َفَجَلسَن َعَلى ِطشِت َدِمِه وِصرَن يغِمسَن اخلياَر يف َدِمِه ويأُكلَنُه 
َتفاصيَل  يف  الَعَسُل  ُيلَعُق  َكما  الِطشَت  ِمَن  َدَمُه  لَِعًقوا  حتَّى 

وُشؤوٍن)11) كلُّها ُشجوٌن . 

]صلح الشيخ موسى[
يَخ موسى امُلصِلَح الَكبرَي الّساِهَر َعَلى  وَلكنَّ الَغَرَض أنَّ الشَّ

كرجي األصل، مستعرب جلبه بعض النخاسين إلى بغداد وعمره 11 
العربي  األدب  فقرأ  وعلمه،  باشا)  )سليمان  الوالة  أحد  فاشتراه  سنة 
والفقه والتفسير، ونثر ونظم باللغات العربية والتركية والفارسية وأجازه 
علماء العراق وتقدم في الخدم السلطانية إلى أن جعله سعيد باشا)ابن 
سليمان باشا) قائدا لجيش العراق)كتخدا) سنة 1229ه  وكانت الفوضى 
عامة، فقمعها وخافه سعيد باشا فعمل على التخلص منه ولو بالقتل . 
وشعر داود ، فترك بغداد وقصد كركوك )1231) وكتب إلى اآلستانة، 
فجاءه)الفرمان) بوالية بغداد وعزل سعيد ، فعاد إليها )1232) ونظم 
النبوي  للحرم  المجيد شيخا  الوزراء وأرسله عبد  بشيخ  لقب  أمورها 
سنة 1260 فظل في المدينة، مشتغال بالعلوم والتدريس إلى أن توفي  

ودفن في البقيع. األعالم: 331/2.
)7)  في األصل يحرش وقد نقلها حرز الدين)يحرض) وكالهما صواب.

)8)  وذلك سنة 1242هـ الموافق 1826م، 
)9)  بحسب معارف الرجال 298/3، إن خادمه هو الذي قتله، بعد أن طعنه 

من الخلف و قطع رأسه وأخذه بيده ودمه يقطر. 
)10)  عباس بن جواد العبودي كان حدادا في أّول أمره جريئا انظم اليه 
بعض الشبان وصاروا كتلة واحدة لّما عزم الشيخ جعفر الكبير على 
هو  الحداد  وعباس  النجف،  حدود  على  ليرابطوا  بواسل  شّبان  تهيأة 
الذي قتل المال محمد طاهر، وبعد ان ُقِتل عباس الحداد تفّرق الزقرت 
معارف  ينظر:  االمان.  طالبين  االهليين  من  الباقي  وأطاع  والشمرت 

الرجال 298/3، و مباحث عراقية: 342ـ 344.
)11)  في االصل)شئون) .
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َأعياِن  ِمن  كاَن  الذي  اخِلرسان ،  َجعَفر  والسيُِّد  َشعبان ،  َجواُد 
ِة اجِلناِن وَفصاَحِة الِلساِن .  ِرجاِل ذِلَك الَعصِر يف قوَّ

وبعَد اسِتقصاِء النََّظِر فيها َأعادوها َكما كاَنت)1) . 

 ]الفتح الثاني للخزانة[
ها َبَشٌر ،   وبَقيت يف َحقيَبِة الِكتماِن وَتحَت َأستاِر اخَلفاِء ما َمسَّ
َبَصٌر َسبَعًة وِسّتنَي َسَنًة إىل هِذِه السَنِة َحيُث ُفِتَحت  َوال َرَمَقها 
َكربالء  ِف  ُمتصرِّ َمعايل  بِإشراِف  1354ه  َسَنَة  َرَجٍب  َأواِخَر)2) 
وامَلأموريَن  اخَلَدَمِة  ِمَن  وَجماَعة  عّباس  السيِّد  والّساِدِن  صاِلِح 
وَغرِيِهم//10 ، َفَوجدوها خمتوَمًة خباَتِم ِمدَحت باشا ، وُمشري 
وَلِة ، وَأمَحد َكمال ُمضاًفا ِإىل خاَتم الشيِخ موَسى ، َلم ُيفَقد  الدَّ

منها َشيٌء . 
يف  ُف  املُتصرِّ وزاَد  اخَلواِتِم ،  بِتلَك  احَتَفظوا  ِإنَُّهُم  والّظاِهُر 
امُلحاَفَظِة َعَليها ِبوضِعها يف َصناديَق َحديديٍَّة وَسالِسَل ُمرَبَمٍة ، 

ُثمَّ َأعادوها يف َمحلِّها وبََنوا َعَليها وأخَفوا َأَثَرها . 
وِمن َجميِع ما أمَليناُه َعَليَك ِمن ُمخَتَصِر تاريِخ هِذِه اخِلزاَنِة 
َسُة تعِرُف ما كاَن لَها ِمَن اأَلَهّميَِّة ِعنَد  َمِة ؛ َبِل اأَلماَنُة املُقدَّ املُعظَّ
امُلحاَفَظُة  الواِجِب  ِمَن  َيِجدوَن  كانوا  وَكيَف  اأَلماِجِد ،  َأسالِفنا 
ِل ، وَموِضِعها املَنيِع ، ال َتحوُل َعنُه وال  َعَلى بَقاِئها يف حملِّها اأَلوَّ
ُر بَِقَدِرها ، ُثمَّ َتعوُد ِإَلى  َتزوُل ِإالَّ ِلَضروَرٍة ُمحِرَجٍة ، وَلِكن ُتقدَّ

ِمحَوِرها//11 . 
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]المصلح بين الدولتين[
إِلصالِح  موَسى  يِخ  بالشَّ االسِتغاَثِة  ِإَلى  باشا  داوُد  فاَضَطرَّ 
د  ماِء ؛ سَيما وقاِئُد احَلمَلِة ُمحمَّ احلاِل وِحفِظ النُّفوِس وَحقِن الدِّ
ا  يُخ موَسى ُبدًّ يِخ موَسى َفَلم جِيِد الشَّ علّي َمرزا كاَن ُمقلًِّدا للشَّ
لِح َمَع  َفِر بَنفِسِه ِلُمالقاِة القاِئِد امَلزبوِر بَعَد َتمهِيد َمباين الصُّ ِمَن السَّ
َه ِإَلى بغداد يف َأواِخِر الَعقِد الّراِبِع ِمَن  الَوزيِر داوَد باشا ؛ َفَتوجَّ
الَقرِن الّثاِلِث َعَشر ، ُثمَّ بَعَد اهناِء املُفاَوَضِة َمَع الَوزيِر ، َأصَعَد ِإَلى 
ِد عليَّ َمرزا ، وَألَزَمُه  ُسرَّ َمن َرَأى ُثمَّ اجَتَمَع بالقاِئِد اخَلطرِي ُمحمَّ
َفَأجاَبُه  يِل  السَّ َتداُفَع  املَُتداِفَعِة  اجُلموِع  تلَك  وِإرجاِع  لِح  بالصُّ
َرت ، وُأرِسَلت ِإَلى بَغداَد َفَأمضاها داوُد باشا ،  َعَلى ُشروٍط ُحرِّ
يُخ  لُح وُحِقَنت ِدماُء امُلسِلمنَي واشَتَهَر ِمن ذِلَك الَيوِم الشَّ وَتمَّ الصُّ
ولَتنِي) ؛ حيُث َكَفى اهلُل امُلؤِمننَي الِقتاَل  موَسى بـ)امُلصِلِح بنَي الدَّ
َصناديَق  واسَتَلَم  منصوًرا ،  ُمؤيًَّدا  بغداَد  ِإىل  وَرَجَع  بَِبَركاِتِه ؛ 
َمَع  النََّجِف  ِإَلى  هبا  وجاَء  ِبخاِتِمِه ؛  خمتوَمًة  احليدريَِّة  اخِلزاَنِة 
رقّي ِمّما َيلي  َمفَرَزٍة ِمَن اجُلنِد َفَوَضَعها يف ُحجَرٍة ِمَن الّرواِق الشَّ
الِم) ، وبََنى َعَلى الباِب ِبَحيُث ال ُيَرى لَها  ِرجَلي اإِلماِم)َعَليِه السَّ

َأَثٌر ، وهَي امَلحلُّ ال َتزاُل موَدَعًة ِإىل الَيوِم . 

]الفتح األوّل للخزانة[
 وبَقيت ِمن ُحدوِد َسَنِة اأَلربَعنَي بعَد املاَءَتنِي وَألف َلم َتَرها  
َنِة الّسابَِعِة والثَّماننَي بعَد  َعنٌي ، وَلم تلَمسها َيُد الَشرِّ ِإىل// 9 السَّ
هيُد  لطاُن الشَّ َف فيها السُّ َنُة اليت َتشرَّ اأَللِف واملاَءَتنِي)1) ، وهَي السَّ
ساِت يف الِعراِق ،  يُِّد ناِصُر الّديِن القاجاريُّ بَِلثِم الَعَتباِت املُقدَّ السَّ
َفَوَرَد  باشا)2) ،  ِمدَحت  هرُي  الشَّ الَوزيُر  َيومِئٍذ  بغداَد  وايل  وكاَن 

)1)  ينظر: تاريخ النجف: 521/2ـ 522.
ه  = 1822 -   1301 - 1238( مدحت)  أحمد  )أو  باشا  مدحت    (2(
العثماني  األحرار،  أبو  أفندي:  أشرف  حافظ  حاجي  ابن  م)   1883
كان يحسن العربية وربما قال بها الشعر ولد في اسطنبول وكان أبوه 
ثم  مدحت)  )أحمد  اسم  عليه  وغلب  شفيق)  )محمد  وسماه  قاضيا، 
)مدحت) وتعلم العربية والفارسية وتقلب في الوظائف حتى كان واليا 

لطاِن يف اإِلستاَنِة زفَّة ِركاب الّشاه واحَلفاَوة ِبِه  األمُر ِإلَيِه ِمَن السُّ
َفَبىن لُِنزوِلِه )امَلجيديََّة) اليت صاَرِت الَيوَم امُلستشفى املَلكّي العام . 
ِمَن  فاسَتأَذَن  احليدريَِّة  اخِلزاَنِة  َفتَح  بغداَد  ِمنُه يف  َطَلَب  ُثمَّ 
ناِظَر  واإِلشراِف  للُحضوِر  وَأرَسَل  َلُه  َفَأِذَن  لطانيَِّة  السُّ الّذاِت 
اأَلوقاِف العام َأمَحد َكمال ، َفَوَصَل بَغداَد ِبَأسَرِع َوقٍت ُثمَّ انضمَّ 
هَو وِمدَحت باشا وساِئُر اجُلنوِد واأُلَمراء ِإَلى امَلوِكِب اهَلمايويّن 
َفَوَرَدها  احِللَِّة  َطريِق  ِمن  النََّجِف  ِإَلى  هوا  وتَوجَّ الّناِصرّي)3)  ـ 
يف الّثاِلِث َعَشَر ِمن َرَمضاَن ، وبَعَد َثالَثِة أّياٍم َفَتحوا َلُه اخِلزاَنَة 
َفَحَضَر  ُتفَتح ،  َلم  َسَنًة  وَأربَعوَن  َسبَعٌة  َعَليها  َمرَّ  وَقد  الُعظمى ؛ 
وَلِة)4) ،  وَلِة َمَع الّشاِه امَلزبوِر وزيُرُه ُمشرُي الدَّ فتَحها ِمن ِرجاِل الدَّ
هرِي  وِمدَحت باشا ، وَأمَحد َكمال)5) َوِمَن الُعَلماِء السيِِّد الَعالََّمِة الشَّ
السيِّد َعلّي آل َبحِر الُعلوِم صاِحِب)الُبرهاِن القاِطِع))6) ، وَمراِجُع 
يُخ مهدي َحفيُد الشيِخ اأَلكرِب كاِشِف  الَيوِم الشَّ التَّقليِد يف ذِلَك 
ناديَق وَجدوها  الِغطاِء ، وسبُطُه الشيُخ راضي ؛ وملّا َأخَرجوا الصَّ
فقبََّلُه  موَسى  يِخ  الشَّ خباَتِم  وخمتوَمًة  وَشراِئَط  بَأسالِك  َمشدوَدًة 
ِمّما  اأَلسالَك  وَقَطعوا  تارخييٍّ  َكَأِثٍر  بِه  باالحِتفاِظ  وَأَمَر  الّشاُه 
َجواُد  السيُِّد  اجَلليُل  الّساِدُن  اخَلَدَمِة  ِمَن  احلاِضُر  وكاَن  دوَنُه ، 
فيعيُّ ، وَرئيُس اخَلَدَمِة احلاّج  الِكليدار ، وناِئُبُه السيَُّد حمِسُن الرُّ

انتقل  البلغار بشجاعة ثم  الدانوب )الطونة) وقضى على ثورات  على 
إلى اآلستانة، رئيسا لمجلس شورى الدولة . وعين واليا على بغداد 
تولى  ان  لبث  فما   ، معزوال  اآلستانة  إلى  ودعي   (1288 - 1286(
منصب الصدارة العظمى وأصدر الدستور)العثماني) في أواخر 1293 ه  
)1876 م) ولم تتفق وجهتا نظره ونظر السلطان عبد الحميد في سياسة 
الدولة فجرد من الوزارة وضيق عليه فسافر إلى أوربا واستقر مدة في 
لندن إلى أن صدر أمر بتعيينه واليا على الشام فقيل : أنشأ فيها جمعيات 
متهما  وحوكم  اعتقل  حيث   ، إزمير  إلى  منها  ونقل   . وأدبية  علمية 
بالمشاركة في قتل السلطان عبد العزيز )1293 ه  / 1876 م) وحكم 
عليه باإلعدام، ثم اكتفى السلطان بنفيه إلى قلعة الطائف بالحجاز وفيها 
مات  إنه  الدولة  وقالت صحف  السلطان،  بأمر  قتل  بضع سنوات  بعد 
لألمير   ، اللطاف  ما في االرتسامات  الصحيح  السرطان ولعل  بمرض 
، وهو أن مالزما تركيا اسمه إسماعيل، قبض على  شكيب أرسالن 
نشرت، وفى  له وصية  مكانه  في  فبرد مدحت  بقوة،  واستلهما  أنثييه 
أدباء العراق من نسب له أبياتا من الشعر العربي، منها بيتان شطرهما 

أحدهم وخمسهما، وهما من عيون الشعر األعالم: 195/7.
)3)  المقصود بهذا التعبير الموكب العثماني)التركي) ـ القاجاري )اإليراني).

)4)  ينظر: أعيان الشيعة: 312/5, و 121/3.
)5)  أحمد كمال )000 - 1304 ه ـ) )000 - 1887 م) أحمد كمال 
الرومي من وزراء المعارف له من التصانيف النوادر واللطائف في تفسير 
اآليات التي احتوت على النكت والظرائف. معجم المؤلفين ، 2 / 54.
)6)  علي الطباطبائي )1224 - 1299 ه ))1809 - 1882 م) علي بن 
بالنجف،  توفي  فقيه، أصولي  العلوم،  بحر  الطباطبائي آل  محمد رضا 
المختصر  القاطع في شرح  البرهان  الطوسي من مؤلفاته:  بباب  ودفن 
النافع، منهج العابد في جميع أبواب الطهارة، رسالة في القبلة، رسالة 
في المسافة الملفقة، ورسالة في تصرفات المريض. ينظر: أعيان الشيعة 
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