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 حملة عن أبي احملاسن الكربالئي ودوره 

 م0291يف ثورة العراق الكربى 

 قسم الصحافة ،جامعة أهل البيت ،الح عباس الطائي؛ كلية اآلدابد.ص
 قسم الصحافة ،جامعة أهل البيت ،م.م آالء عبد الكاظم الكريطي؛ كلية اآلداب 

 املقدمة
 دده  القددرن املاضددي ظهددو  عدد د كددبري مددر الددوطدني الدد  ر كددان لددم دو  مددؤثر يف احلبددا  االج ماعبددة      

م  د  ب ضهم ما  سد ح  مدر عدا دة البداح ني وال ا سدني ومدر هدؤالء الدوطدني          ،والسباسبة يف تلك احلقبة
    مر كبا  جماه ي كدربالء يف ميلد     م( ال ي0116-هد 0136اجملاه  الشبخ حمم  حسر أبي احملاسر )

 القرن ال شر ر.
-0156وامل ددروف عددر أبددي احملاسددر اندده بلددغ أوج عظم دده يف  مددر الشددبخ حممدد  تقددي الشددريا ي )       

فاك س  لق  بي  ثو   ال شر ر و اعرها الالم  و لك ب ض  سباس ه وب   نظرِه وحدك ِه يف  ،هد(0771
 قوات االح الا مر جهة أيرى.ال  ام  م  ال وا  مر جهة والوقوف ض  

م  كر الشبخ أبو احملاسر إقياعبا م تل ا أو مديو ا عل  أمالكده وثرواتده بد  كدان طموحدا  كبدا م ق دا        
إ  أصبح وطدبدا غبدو ا مدر يدالا مشدا ك ه يف ثدو         ،عا  مبس وى الظرف السباسي ال ي كان فبه ،واعبا

 مق مدة مدر ييدط لل دو   ولده فبهدا قصدائ  وطدبدة         ال شر ر الكربى  دفاعا عدر الدوطر الغدالي كمدا كدان يف     
ومشا كات سباسبة ويي  محاسبة ع   ت رب عر وجهة نظر ال دوا  وأملدهم يف مسد قب  مشدرق ت حد  فبده       

 إ  قاا أبو احملاسر:،املديقة ال رببة ل ولف دولة ال رب الكربى
 فم ددددد  تؤلدددددف وحددددد   عرببدددددة  
 لددبس ال ددراق مبددوطين هددو وحدد ه   

 

 
  دددددددرادوطدبدددددددة اإلصددددددد ا  واإل 

 فدددددبالد قدددددومي كلدددددهر بدددددالدي  
 

وم  ك ف عد  ه ا احل  ب  كان ممر نادى بان  كون لل راق دولة عرببة حيكمها ملدك عربدي مدر أهداا     
فال غرابة إن أصبح وكبال للمرج  الشريا ي أ ام ال و   ال ي مي   مركز القباد  ال  دبة الي ،الشر ف حسني

 با كع ال و   ودعع إلبها.
اسددر علدد  عالقددة وثبقددة مدد   جدداا ثددو   ال شددر ر وال لمدداء الدد  ر قددادوا ال ددو   بوجدده       كددان أبددو احمل

كمدا كدان حيظد  ب قدة ال لمداء       ،وم د  ال لمداء يف اجملدالس الوطدبدة     ،وأسهم يف تأسدبس األحدزاب  ،االنكلبز
 وتق  رهم.
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ئل ه إىل قسم البح  عل  حمو  ر؛ األوا:يص  لببان اسم أبي احملاسر وكدب ه ولقبه وسب  هجر  عا
ونشددأته ود اسدد ه يف مدد ا س كددربالء أمددا احملددو  ال اني:ف ددداوا د اسدد ه ودو ه الددوطين يف ثددو        ،كددربالء

 ال شر ر وأيريا يامتة البح  والي تضمدع أهم االس د اجات الي توصلدا إلبها.
بهدا ح بد ه   كد لك أفادتددا ال  اسدة الدي ك      ،ولق  اع م نا علد  مجلدة مدر املصداد  واملراجد  ال ا خيبدة      

 إ  أن ح ب ه اعرف مر غريه بأمو  ج ه وأسرته. ،الباح  نو ي كام  حمم  حسر

 أهداف البحث:
ومدر هد ه الشتصدبات الددي     ،مدر اجد  أن   درف جهداد ونضدداا أبدداء كدربالء وعلد  خم لدف ال صددو         

ر تدا  خ  ي مع عراق الراف  ر قوال وف دال )أبدو احملاسدر( والد ي تغيدي فدرت  حباتده حقبدة  مدبدة مهمدة مد           
إضافة إىل ،إ  انه  شك  حلقة مهمة يف تا  خ احلركة الوطدبة يف حما بة االس  ما ،ال راق احل    وامل اصر

ق  سلط البح  الضوء علد   تصدبة    ،انه  ف  احلركة الوطدبة يف كربالء املق سة بد اجه األدبي   را ون را
ال شر ر  ملدني مدر كد  البداح ني أن  سدليوا       مر  تصبات كربالء والي كان لا  دو  مهم يف تا  خ ثو  

 األضواء عل  ك   تصبات كربالء الدضالبة و اجلهاد ة مر أج  إظها  تا  خ كربالء املشرق.
ونساا اهلل أن نكون ق  وفقدا يف كشف ص حة ج     مر عياء وطين جماهد  كداد الدزمر أن  دأتي علبده      

 ء املق سة.فبضب  كما ضاعع ص حات ناص ة أيرى مر تراث كربال

 مشكلة البحث:
ك  مر  ر   أن  ك   عر  تصبات كربالء املق سة الوطدبة واألدببة سبواجه ب ض الص وبات و لدك  

م حاولع وبك  اليرق امل احة لا إمخاد ه ه األقالم 0151ألن ك  األنظمة الي حكمع ال راق ب   ثو   
مدها  ك   هدا وهدا والي ال تك   وبشك  م ص  الي تر   أن تك   عر تراث كربالء املق سة إال القلب  

م اسد ياع الك داب مدر نشدر علد       1117عر ه ه الشتصبات يوفا مر أ الم تلك األنظمة. لكر ب   عدام  
 األق  ما هو خم ي عر ه ه األجباا لكي    رف علبها اجلمب  وبك  مص اقبة.

 امسه وكنيته ولقبه:: املبحث األول
 ،(1)واجلدداجي  ،(0)دي بر حمسر بر سليان  ا قاط  اجلداجي الكربالئدي هو حمم  حسر بر الشبخ محا

وأقام يف كدربالء ب د  أن    ،وق  هاجر عدها ج  الشاعر )حمسر( ،(7)نسبه لقر ة جداجة مر قرى جدوبي احللة

ج ع مباهها وا رتى أمالكا وغرس بس انني يف الض ة الشدرقبة مدر نهدر الد  دة وأطلد  علد  املديقدة اسدم         

و هداك  أي  ير لجدر  هد ه األسدر  إىل كدربالء املق سدة وهدو أن        (4)الق مية فكانع )جداجة الد  ة(قر  ه 

الح ضدانها مرقد  سدب  الشده اء اإلمدام       ،ه ه امل  دة املق سة مر امل ن اجلا بة للسكان بس  مركزها ال  ين
ب ال لوم ال  دبة علد  عهد    فأصبحع امل  دة املبا كة دا  أقامة وهجر  لك ري مر طال ،احلسني بر علي 

والشبخ  وسف البحراني صاح  احل ائ  وحمط  حاا عد د كدبري ب د      ،السب  اليباطبائي صاح  الر اض

 .(5) لك مر  وي ال لم واألدب والدباهة مر عائالت كربالء امل روفة

هدا لل شدرف   ل لك حظبع ه ه امل  دة مبكانة مرموقدة  يف اسد قياب اآلالف مدر الدزوا  الد  ر   د ون إلب      
بالز ا   واق داء ما حي اجون إلبه مر بضائ  ثم إن يصدوبة أ ضدها ووفدر  مباههدا ج لدها مدر املد ن الز اعبدة         

 .(6)املهمة يف القير ال راقي
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)وه  قببلة كبري  تسكر الشامبة تد مي إىل بين مالك مر كد   هدي عائلدة    واا قاط  بير مر  ا علي :
  مددر قبدد  اإلسددالم و قدد  حكمددة ال ددراق يف اجلاهلبددة مدهددا الشدداعر أمددرن    كددبري  مم دد   مددر احللددة إىل البصددر 

 .(3)القبس(

وأما أبو احملاسر فهي كدبة أطلقها علبه الزعبم الروحي ل و   ال شر ر ال المة املرحوم الشبخ حمم  تقدي  
 ا أبدي  فهدي كدبده ياصدة بهد ا الرجد  وال توجد  يف كدربالء املق سدة أسدر  ت درف بدد)            (1)الشريا ي احلدائري 

 .(1)احملاسر(
بها نشأ وتلقد  ت لبمده يف ك اتببهدا ود س     م و0136هد/0117ول  الشبخ يف م  دة كربالء املق سة سدة 

 .(01)عل  أفاض  علمائها وأدبائها واقرتن بكرمية إح ى أسرها ال لو ة فلق  بد)الكربالئي(

 نشأته وتلقيه العلم:
وتهبدأت لده يف بدادئ األمدر      ،(00)وفدو   اجلداه والد مدة   نشأ حمم  حسر يف عائلة د دبة ووسدط إسدالمي م  

حبدد  كددان ال  لددبم يف الك اتبدد  هددو   ،(01)ف لق  د وسدده األوىل يف الك اتبدد ،أسددباب الدد  س وال حصددب 
 ،(07)0110الشك  الوحب  ألمناط ال  لبم يف كربالء املق سة مد  السبير  ال  مانبة عل  ال راق وح   عدام  

 .(04)س احل   ة يف امل  دةحب  ب ا اف  اح امل ا 
كان ان شا  الك اتب  يف كربالء املق سة أمرا ملحوظا يف ظ  وجود  جاا ال  ر و عا  هم فال غرابدة أن  
ه  أك ر م ق ي ال راق يف تلك احلقبة هم مر يرجيي الك اتب  الدي كاندع لدا مدزلدة املد ا س االب  ائبدة يف       

 اسة يف م ا س ال ولة لقلة وجودها وص وبة حتقب  االل حاق بها وم  كر  ن اك جماا لل  ،(05)عصرنا ه ا
 . (06)يف عاصمة ال ولة

وملا كانع كربالء تد  أل فبها ال قافة ال  دبة وتقوم م ا س حو تها بدشر فقه اإلسالم وأصدوله وعقائد ه   
م ومقصد  اآلالف  فق  أصدبح حمدط أنظدا  ال لد    ،وال دا ة بلغة القران الكر م ت سريا وحنوا وبالغة وغري  لك

 .(03)مر  جاا ال قه
د س أبو احملاسر ال قه واألدب واللغة عل     ع د مر علماء كربالء املق سة فاي  األدب عر الشداعر  

وبر  كشاعر سباسي  ،الكبري كاظم الر احلائري واي  ال لوم األيرى عل     ال     مر ال لماء يف عصره
مر يالا ثقاف ه واملاما بك  املق مات بيد  ال دو   و داعرها     ،بةوطين موهوب طبقع  هرته األن  ة األدب

 .(01)الالم 
ول ق مه يف ثقاف ه وإيالصه لوطده أصبح وكبال للمرج  الكبري حمم  تقي الشريا ي وه ه د جة ال متدح 

اسر مر إال ملر حيص  عل  وفر  مر ال لم وال قافة ال  دبة وه ا   ا أ ضا عل  ثقة املرج  الشريا ي أبي احمل
 .(01)جان  علمب ه وإيالصه و وعبه وحدك ه السباسبة

 دوره الوطين يف ثورة العشرين: املبحث الثاني
كاندع م  ددة كدربالء املق سدة مدر املراكدز        0111عد ما اند  ض ال دراق علد  االحد الا الرب يداني سددة       

ل ددو   بسددب  إقامددة  عبمهددا بدد  كانددع مركددز ا ،(11)األساسددبة للشدد و  الددوطين واحلركددة القومبددة يف ال ددراق
وكان حمم  حسر أبو احملاسر  جال ناضجا اي ري  ،الروحي الشبخ حمم  تقي الشريا ي  دحا مر الزمر فبها

عر وعي أن  كون م  ال وا  فكان مر ابر  أعضاء )اجلم بة اإلسالمبة( الي أل ها يف أعقاب احلرب ال املبدة  
هد   عدبم ال دو   وان مد  إلبده ال   د  مدر الشتصدبات ال  دبدة           ،(10)األوىل الي ترأسها املدري ا حممد   ضدا   

والوطدبة املق سة ومدهم هبة ال  ر الشهرسد اني والسدب  حسدني القدزو ين و السدب  عبد  الوهداب اا وهداب         
 . (11)وعب  الكر م ال واد وعمر ال لوان وع مان ال لوان وطلب ح احلسون وحمم  علي أبو احل 
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 بة ال م  ض  حكومة االح الا الرب ياني فضال عدر تأسدبس مج بدة أيدرى     كان مر أه اف ه ه اجلم
مسبع )اجلم بة الوطدبة اإلسالمبة( ضمع يف عضدو  ها عبد  احلسدني املدد الوي وحممد  حسدر أبدا احملاسدر         
وحيبي الز ن ي وكاظم أبا   ان وعب  احلسني احلائري ومر أه افها ال م  ض  حكومة االح الا الرب يداني   

 .(17)ال راق وتأسبس حكومة مس قلة فبه وحتر ر
وكانع ه ه اجلم بة عل  غرا  مج بة الدهضة اإلسالمبة الي أسسها  جد  الد  ر حممد  ةدر ال لدوم يف      

وكان لدا دو  يف تهبئدة الدرأي ال دام وحد  أبدداء الشد   علد   فد  صدوته            ،م0101الدجف اال رف عام 
 للميالبة ةقوقه املشروعة حتع   ا :

 د االج هاد أ ها الوطدبوناالج ها
 (14)الس ي الس ي أ ها ال راقبون

عملع هاتان اجلم ب ان عل  إثا   اجلماهري مر يالا نشاط أعضائها ب ق  االج ماعات واجملالس ونشر 
الرسائ  واملدشو ات والك   عل  الرنساء والوجهاء واألعبان يف البالد وكدان مدر أهدم  د ا اتها الوطدبدة      

ماسة و وح ال حدر  يف الدبالد  د ا ات )حد  الدوطر مدر اإلميدان( و)للدوطر حنبدا وللدوطر           الي أثا ت احل
 يف البالد. (16)وكانع هاتان اجلم ب ان عل  صلة م  حزب حرس االس قالا ،(15)منوت(

بر  دو  أبدي احملاسدر يف كدربالء املق سدة واضدحا يف تدأجبج احلمداس عدر طر د  الوطدبدة يف أثدداء ثدو               
ويف مد كرات   ،ف ي االج ماع ال ي عقد  يف الصدحر احلسدبين الشدر ف ألداء القسدم      ،(13)  ال شر ر اطخال

حضر االج ماع مج  كبري مر م ق ي امل  دة و  رائها إلثدا   احلاضدر ر    ،(11)األد   علي غال  اطخز جي
دة  مضدان سد   16و  كر اطخز جي إن الشبخ مه ي اطخالصي اع  ييبة ثو  ة ب دا  خ   ،خبيبهم وقصائ هم

 ،هاجم االنكلبز فبها بش   بقبدع ثالثدة أ دام م جيدرأ احد  علد  إلقائهدا        0111وهو عام ثو   -هد 0771
وكان مضمون اطخيبة ح  احلاضر ر عل  طرد االنكلبز وال تل  مر البمدة األجدببة وحتقبد  االسد قالا   

حرض املواطدني فبها عل  الس ي ل ه البالد ومر ثم أعقبه الشبخ أبو احملاسر الكربالئي خبيبة ثو  ة أيرى 
و كدر احلاضدر ر مبوقدف سدب  الشده اء       ،ل حقب  االس قالا الوطين وتشكب  حكومة أهلبة دس و  ة نباببدة 

عد ما ضح  مدر اجد  املبدادئ والقدبم.. وعلد  اجلمبد  أن  ق دوا صد ا واحد ًا           اإلمام احلسني بر علي
 .(11)لل تل  مر االس  ما  البغبض

حملاسر الكربالئي ب أثريها الكبري عل  احمل ش  ر بسب  اي با ه األل اظ وامل داني املد ري    متبزت ييبة أبي ا
 ثم ألق  قصب   المبة محاسبة تق  يف ثالثة وعشر ر بب ا قاا يف ميل ها:،ل واطف املس م ني

 وثدددد  ال ددددراق بزاهددددر اسدددد قباله   
 أضدددددح   ؤمددددد  ا دددددرف غا دددددة 
 فلدددده إىل ال حر ددددر وهددددو حبببدددده   

 دن م لدددددة دددددأب  لددددددا د دددددر الددددد 
 

 

 والشددد   م  ددد  علددد  اسددد قالله  
  ددددددددا  ب أوصددددددددله إىل أمالدددددددده 
 نظددددر املشدددددوق املسدددد هام الوالددددده  

 (71)فامضددوا علدد  د ددر الدددن والدده 
 

 ،ثم اقسم احلاضرون فردا فردا وبالقران الكر م وبأمانة و درف سدب  الشده اء يف الد فاع عدر الدبالد          
 .(70)وهاب وق  ا رف عل  أدائهم البمني السب  عب  الوهاب  ا

تش   نشاط أبي احملاسر الكربالئي يف ه ه ال رت  بني إ كاء الوعي الوطين واحلماس ال و ي وإظهدا      
قبح احمل   الرب ياني و أعماله الوحشبة وكالهما كانا مي الن   و  نشاطه الوطين والسباسي  ومئ  وكان أدا  

ب بدادا الرسدائ  فبمدا ببددهم وكاندع تلدك الرسدائ         وص  بني  جاا ال  ر واملد ق ني وقداد  احلركدة الوطدبدة     
 .(71)ت ضمر االس مرا  مبيالبة حقوق الش   وطرد االنكلبز مر البالد وحتقب  االس قالا ال ام
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م   وقف دو  أبي احملاسر عد  ه ا احل  ب  جتاو  إىل اب   مر  لك ف د ما حر  ال وا  م  ددة كدربالء      
  امل  دة وح ن األمر والدظام فبها وكان الشبخ حمم  حسر أبو احملاسر مي د   املق سة مت تشكب  جمالس إلدا 

 ال لماء يف ه ه اجملالس حتع إ راف ال المة حمم  تقي الشريا ي وه ه اجملالس هي:
.اجمللس احلربي األعل : و  ألف مر  ئبس وأ ب ة أعضاء هم السب  هبدة الد  ر الشهرسد اني والسدب      0

والشبخ امح  الكربالئي والسب  حمسر أبو طببخ والشبخ عبد  احلسدني هد  الشدريا ي     أبو القاسم الكا اني 
 وأسد ت  ئاس ه للسب  هبة ال  ر الشهرس اني. 

.اجمللس امللي)ال د ب ي(: تكون ه ا اجمللس مر علماء ال  ر يف كربالء ومدحع  ئاس ه ألكدربهم سددا   1
ا ة اإلسالم يف االج ماع  وم االح  البدة ألنده أكدربهم    وهو  ئبس ي مة الروضة احلسبدبة املق سة وق   ف   

سدًا و كان مر بغد اد نداجي السدو  ي و علدي البز كدان و ج  ر)أبدو الد مر( و طده الشدبخ أمحد  و  يدر ر            
واي   بالدظر يف  ؤون كربالء وما حولا مر املداط  اإلدا  ة كمدا  قدوم ب د بد  م يلبدات اجمللدس احلربدي       

وكاندع بدا دة    ،قشات ل لك اجمللس للمصادقة أو البع يف جمم  القضدا ا الدي تد و  فبده    األعل . و رف  املدا
بل  ة كربالء املق سة املقر الرمسي له وجي م  أعضانه للدظر يف  ؤون ال و   وال وا  ومر ابر  أعضائه عبد   

و اجمللس  ،مالوهاب  ا وهاب وهادي احلسون وعلوان جا  اهلل وحمم  الشبب  وعب  علي احلمريي وغريه
 امللي     مب ابة أوا برملان عراقي أسس يف كربالء.

.اجمللس  ال لمي األعل : تشدك  هد ا اجمللدس مدر إعد اد كدبري  مدر  جداا الد  ر يف كدربالء املق سدة            7
ومهم ه ت بئة املواطدني يف امل ن وال شائر وح هم عل  املساهمة يف ال و   وق اا االنكلبدز وكدان أبدو احملاسدر     

 الئي مي   همز  الوص  بني ال لماء و نساء ال شائر.الكرب
.جملس مج  اإلعانات للم و  ر مر ال وا  و كان برئاسة السدب  عبسد  البدزا  وهدو مدر أكدرب ال جدا         4

 ،وكانع أغل  جمالس ال و   ت ق  يف بب ه يف حملدة بداب اليداق القر د  مدر ببدع عبد  الواحد  احلداج سدكر          
ك لك س   قد ي وهو تاجر أ ضًا و السب  حمم   ضا ف ح اهلل مر  ا ط مة  وحمم  ال بيان  بخ اطخزاع  و

 .(77)وحمم  حسر أبي احملاسر واحلاج حب   القصاب والسب  امح    ين
وبسب  نشاطه ال و ي ومواق ه الوطدبة كان اح  امليلوبني مر بني اح  سب ة عشر  تصا طا دتهم      

وحكم علبهم  (74)قاله م  أولئك األ تاص وإ  اعه يف سجر احللةحب  متكدع مر اع  ،القوات الرب يانبة
بأحكام خم ل دة ولد ا   د  أبدو احملاسدر )أ دهر وطدين وسباسدي عرف ده السدجون حبد  تغدد  باحلر دة وجمد                

. ومدر  (75)ال ضحبة يف سدبب  الشد   وعدا  السدجر باألمدة ومكا مده مدر اجد  حر دة الدوطر واسد قالله(           
 :(76)أولا قوله،ها وهو يف السجر قصب   دالبة تق  يف تس ة وثالثني بب اقصائ ه الوطدبة الي ك ب

  ددا أ هددا الددوطر ال ز ددز لددك الدددا    
 

 قدددد  نلددددع ا ددددرف غا ددددة ومددددراد 
 

ودعدا إىل قبدام الوحد       ،وه ه القصب   تد جر حبا ال امة ال درب وفتدرا بهدا ودعدو  إىل إعداد  أجمادهدا      
 ال رببة بقوله فبها:

 بدددددةفم ددددد  تولدددددف وحددددد   عرب  
 لددبس ال ددراق مبددوطين هددو وحدد ه   

 

 وطدبدددددددة اإلصددددددد ا  واإل دددددددراد   
 (73)فددددبالد قددددومي كلددددهر بددددالدي

 

صد  ت إ اد  ملكبدة بإسدداد مدصد  و ا        0117(/7/01)وب   قبام ال ولة ال راقبة احل   ة وب ا  خ 
احلقد    مدر فضدالء كدربالء و جالدا ال داملني يف      ،امل ا ف إىل الشدبخ حممد  حسدر أبدي احملاسدر الكربالئدي      

ثم م      م   مالئه الو  اء يف قضبة  ،واس مر يف ه ا املدص  مل   مخسة أ هر وعشر ر  وما (71)الوطين
وكان  أي احمل   أن  درتك ال  د       ،امل اه   ال راقبة الرب يانبة الي  أى أن ت  ا قب  عرضها عل  اجمللس

و  كر هدا انه مثة  ،(71)(13/5/0114)ر مدصبه ب ا  خ إىل ما ب   اإلبرام مما أدى إىل اس قالة أبي احملاسر م
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سب   ير الس قالة أبي احملاسر مر و ا   امل ا ف يالص ه أن امللك فبص  األوا  اص   حكمدا غدري قابد     
وكاندع لده    ،للدقض     ساط  احلصري م  ر للم ا ف وأعيداه حصدانة  مدر تولبدة احلكومدات وصدرفها      

ر وم   حم  أبو احملاسر أن  دقض احلصري أوامدره  فداثر أن  دسدح     صالحبات واس ة كصالحبات الو  
وباس قالة أبدي احملاسدر مدر مدصدبه      (41)وال  س ب   الباح ان أن  كون لليائ بة مكان يف  لك الصراع،به وء

الو ا ي عداد إىل نشداطه األدبدي واالج مداعي إ  كدان مرتبيدا ب القدات ود دة محبمدة مد  ال لمداء واألدبداء             
إىل أن كان  دوم   ا تده جداجدة  ل  قد  أمالكده  ف اهمده املدوت وهدو علد  ظهدر            ،م مر وجوه اجمل م وغريه
ووجدد  مب ددا واىل جدبدده حاجاتدده الددي كددان     ،فدددزا مددر علدد  اجلددواد واضدديج  مسدد قبال القبلددة    ،جددواده
 ح    م( وهك ا0116هد )0744وكان  لك  وم اطخمبس ثال  عشر أ ام  هر  ي احلجة لسدة  ،(40)حيملها

ه ا  الوطين اجملاه  به وء )فلم حي ث يرب موته ضجة يف الصحف وم تدظم القصائ  وم تك   املقداالت  
 .(41)يف تأببده وببان ماله مر املدزلة الوطدبة السامبة وما حل  الوطر مبوته  مر يسا   فادحة(

 اخلامتة
 ،ما توصدلدا إلبده  ،شدري يف هد ا املوضد    الب  لددا أن ن ،مر يالا ما تق م  كره يف ه ا البح  امل واضد     

 وهو بك  تواض   شم  الدقاط ال البة :
.كانددع بدد ا ات ال مدد  الددوطين يف حبددا  الشددبخ أبددي احملاسددر الكربالئددي م م لددة يف ا ددرتاكه يف حما بددة  0

االنكلبددز مددر يددالا ييب دده ال و  ددة وقصددائ ه احلماسددبة ب ددأثري ال  ددوى ال  دبددة الددي أصدد  ها  جدد  الدد  ر   
 ريا ي يف كربالء املق سة.الش

.كددان مددر البددا   ر يف قبدداد  ثددو   ال شددر ر والدد اعني إلبهددا وامل دد قلني بسددببها وامليددالبني باالسدد قالا  1
 وب شكب  مملكة عرببة يف ال راق.

احملسددة لصدو   االن د اب ن بجدة تدأثره ب  دوى        0111.كان مر امل ا ضني للم اه   ال راقبة الرب يانبدة  7
 كل ة املوقف تق  م اس قال ه مر مدص  و ا   امل ا ف. ال لماء حب 

.جس  أبو احملاسر الكربالئي ام زاج الش و  ال  ين بالوطين والقومي .حب  اس ياع أن  له  مشاعر 4
اجلماهري ض  االس  ما  مر يالا املداسبات ال  دبة ودو ُه فبها فضال عر عالقاته م   عماء احلر ة الوطدبة 

 و جاا ال  ر.
.عل  ال ا سني أن  ه موا مبجاه ي امل ن ال رببة ال  ر م  دالوا ما ناله اقرأنهم مر جماه ي احلواضدر  5

 علما إنهم مب عون ثائرون مر اج  حتر ر بالدهم مر نري احمل   األجدن.،أو ال واصم،ال رببة
ة البحد   و غم ك   لك إن البح  املدصف   يل  مدا أن ن يي ه ا الرجد  كد  حقده وان كاندع ييد     

الي ال زمدا بها تق ضي ع م اإلسهاب والسرد ب  تسدلبط الضدوء علد  األهدم واملهدم يف حبدا   لدك الرجد          
 وي اما نأم  ان نكون ق  وفقدا يف إع اد ه ا البح  ومر اهلل ال وفب .   

 :هوامش البحث
 ،07ص ،0165 ،الدجدف اإل دراف  ،ميب ة اآلداب، اعر ة أبي احملاسر ،. يضر عباس الصاحلي0

 ،0117 ،بددريوت ،دا  الببددان ال ربددي  ،د اسددات يف الشدد ر ال راقددي احلدد      ،سددلمان هددادي  ا ط مددة 
 .011ص

ج  در صدادق    ،)اجلداجي( يف م جم الشد راء ال دراقبني    :.  ب وان ييأ ميب با صري كلمة )اجلداجي(1
 إ  م أج  الشاعر )جداجبا( يف غري  مر املصاد . 711ص ،محودي ال مبمي

ميب دة   ،ترمجدة صداح  الد  وان الدي ك بهدا حممد  علدي الب قدوبي         ،ان أبي احملاسدر الكربالئدي  . د و7
 .1ص،0167 ،الدجف اال رف ،الباقر
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 ،د اسدة يف حباتده واجتداه  د ره  السباسدي      ،د وان أبي احملاسر الكربالئي ،. نو ي كام  حمم  حسر4
 .57-51ص،1111 ،بريوت ،مؤسسة ال ا ف للميبوعات

مؤسسدة   ،د اسدات حدوا كدربالء ودو هدا احلضدا ي      ،دد و  ال لمبدة الدي عقد ت يف لدد ن     . وقائ  ال5
 .11ص،0166 ،الكو ع،الزهراء

 .015ص،. املص   ن سه6
 .57ص،املص   الساب ،. نو ي كام 3
 .54ص،. املص   ن سه1
 .541ص ،. ممر وق  يف ه ا الوهم الباح  سلمان هادي  ا ط مة يف ك ابه عشائر كربالء وأسرها1

األدب ال ربدي يف كدربالء مدر     ،؛ عبود جودي احللي51-50ص،املص   الساب  ،. نو ي كام 01
 - 31 ،(1111)كدربالء   1ط ،إجتاهاته و يصائصه ال دبدة  0151إعالن ال س و  ال  ماني إىل ثو   متو  

318 
 ،ميب ددة كددربالء   ،الشدداعر الددوطين اطخالدد   ،أبددو احملاسددر الكربالئي   ،. سددلمان هددادي  ا ط مددة  00
 .3ص،0161
وتيلد  علد  أمداكر الد  س لد ى ب دض اإلفدراد مدر أهد            ،. الك اتب :هي مج  لكلمدة )ك داب(  01

 و  لمون فبها الصببان. ،ال لم
د اسدة  -موقف ال ئة امل ق ة يف كربالء مر ال يو ات السباسبة يف ال دراق  ،.  الء عب  الكاظم جبا 07
 .11ص ،1113 ،كلبة اآلداب ،ةجام ة الكوف، سالة ماجس ري غري مدشو   ،تا خيبة
د اسدة  -موقف ال ئة امل ق ة يف كربالء مر ال يو ات السباسبة يف ال دراق  ،.  الء عب  الكاظم جبا 04
 .17ص،مص   ساب  ،تا خيبة
 .17ص،مص   ساب ،.  الء عب  الكاظم05
  ،الءجملدة كدرب   ،0171-0104تدا  خ ال  لدبم يف كدربالء     ،. فبص  عب  اجلبا  وعلي احلسدداوي 06
 .10ص،1115/نبسان/7ال  د 

 .17ص،مص   ساب ،. فبص  عب  اجلبا  وعلي احلسداوي03
أو اق ضدددائ ة مدددر د دددوان أبدددي احملاسدددر  ،حممددد  عبددد  احلسدددني اطخيبددد  ،.عبدددود جدددودي احللدددي01

 31ص،1115/،07ال  د،جملة جام ة اه  الببع،الكربالئي
 .31ص،مص   ساب ،.عبود جودي احللي01
ال دددد د  ،جملة جام ددددة كددددربالء ،دو  أهددددالي كددددربالء يف ثددددو   ال شددددر ر    ،.علددددي احلسددددداوي 11

 .1ص ،1115/حز ران/5
 0111. حمم   ضا : وهو االبر األكرب للشبخ حمم  تقي الشريا ي وساع ه األميدر يف تدأجبج ثدو      10

 لدك   ض  قوات االح الا الرب ياني وكان صلة الوص  بني وال ه وال شائر ال راقبدة ال دائر  ولقدي يف سدبب     
 إ  اع ق  ودي  السجر ثم ن ي إىل جز ر  ه مام.،م اع  وم انا  كبري 

صدد حات مدر تدا  خ ال ددراق    -تلك األ دام ،للمز د  مدر ال  اصددب   دظدر :حممد  احلسددبين الشدري اي       
 .05ص،1111،بريوت،السباسي
؛صداحل عبداس   55ص ،1111كدربالء   ،حملات يال   مر ثو   ال شدر ر  ،. حسني فهمي اطخز جي11

 سددالة  ،م0156عبدد  الواحدد  احلدداج سددكر ودو ه الددوطين يف تددا  خ ال ددراق امل اصددر ح دد  عددام     ،ليائيا
-01ص،1117 ،بغ اد ،م ه  ال ا  خ ال ربي والرتاث ال لمي لل  اسات ال لبا ،ماجس ري غري مدشو  

11. 
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 ،0151-0111األحزاب واجلم بات السباسدبة قدي القيدر ال راقدي      ،.عب  اجلبا  حسر اجلبو ي17
 458ص،0133 ،بغ اد ،دا  احلر ة لليباعة

 .74ص ،0175 ،بغ اد ،ميب ة الش   ،7ج ،كربالء يف ال ا  خ ،.عب  الر اق الوهاب14
 13ص. ،مص   ساب ،. الء عب  الكاظم15
مددر قبدد  جمموعددة مددر الشددباب الددوطين  0101.وهددي مج بددة سددر ة تأسددع يف بغدد اد أوايددر  ددباط  16

ا السباسدي إنهدا تسد   السد قالا ال دراق اسد قالال تامدا. وقد  اند جمع بهدا           وق  جاء يف مدهاجهد  ،امل حمس
مج بددة سددر ة أيددرى هددي مج بددة الشددبببة بسددب  وحدد   الدد ف وال القددة امل بدددة الددي تددربط بددني أعضددائها    

اختد ت مركدزًا لدشداطها السدري وقد        0101.اس ياعع اجلم بة مر أن تأسس لدا م  سدة أهلبدة يف أ لدوا     
 ها ل شم  ال     مر م ن ال رات األوسط .توس ع تدظبمات

 ،0151-0101تا  خ األحزاب السباسدبة ال راقبدة   ،للمز   مر ال  اصب   دظر :عب  الر اق احلسين
 118-06ص ،بريوت
 .11ص،مص   ساب ،.  الء عب  الكاظم13
( أد دد  وم قدف كربالئددي ولد  يف الدجددف ثدم هدداجر إىل    0111-0114. علدي غالدد  اطخز جدي )  11

ء ود س عل  علماء امل  دة وهدو مدر املقدربني للشدبخ الشدريا ي وكدان  يلد  علبدة الشدريا ي )صدغري           كربال
طب  له ك اب )مصباح الظلم ني( ومج    ره يف د وانني وله عد    ،نظم الش ر ال صبح ،القوم( لصغر سده

 .11ص،مص   ساب  ،مؤل ات  دظر أالء عب  الكاظم
خميددوط حم ددوظ يف مك بددة حسددني فهمددي اطخز جددي     ،جيمدد كرات اطخز ،. علددي غالدد  اطخز جي 11
 (.1و قة)

 358ص ،1111 ،بريوت،ببان للدشر وال و   ،كربالء يف ثو   ال شر ر،. سلمان هادي  ا ط مة71
 ،0111،بغدد اد،ميب ددة الزمان،السددب  حمسددر أبددو طبددبخ سددري  وتا  خ  ،. امحدد  حسددر أبددو طببخ 70

 0118ص
 118مص   ساب  ص ،د احللي؛ عبو1ص ،مص   ساب  ،. علي احلسداوي71
 ،0117 ،بددريوت ،مؤسسددة االعلمددي للميبوعددات   ،تددراث كددربالء  ،.سددلمان هددادي  ا ط مددة  77

 دركة   ، ثدا ه ال كر دة ومواق ده السباسدبة     ،السدب  هبدة الد  ر الشهرسد اني     ،؛ حمم  باقر البهادلي711ص
 .074ص ،1110،بغ اد ،احلسام لليباعة ال دبة احمل ود 

ال دد د ،جر د   كربالء  ،اجمل م ،صد حات ميو دة يف تدا  خ ثدو   ال شدر ر     ،احل.عبداس علدوان الص  74
 .0130/متو /11

 .31ص،مص   ساب ،.عبود احللي وحمم  اطخيب 75
 .54-51ص،مص   ساب ،.د وان أبي احملاسر الكربالئي76
 .54ص،.املص   ن سه73
 ،قافبددددة ال امددددة دا  الشددددؤون ال  ،0ج،تددددا  خ الددددو ا ات ال راقبددددة  ،. عبدددد  الددددر اق احلسددددين 71
 .011ص ،0117،بريوت
 .011ص ،.املص   ن سه71
 .31ص،املص   الساب  ،.عبود احللي وحمم  اطخيب 41
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 قائمة املصادر و املراجع
 01118 ،بغ اد ،ميب ة الزمان ،و تا  خالسب  حمسر أبو بيبخ سري   ،أبو بيبخ ،أمح  حسر -0
 -موقدف ال ئدة امل ق ددة يف كدربالء مدر ال يددو ات السباسدبة يف ال ددراق       ، الء عبد  الكداظم جبددا    -1

 11138 ،كلبة اآلداب ،جام ة الكوفة ، سالة ماجس ري غري مدشو   ،د اسة تا خيبة
 11118 ،كربالء ،حملات يال   مر ثو   ال شر ر ،حسني فهمي اطخز جي -7
 01658 ،الدجف األ رف ،ميب ة اآلداب ، اعر ة أبي احملاسر ،يضري عباس الصاحلي -4
ميب دة   ،ترمجة صاح  ال  وان الدي ك بهدا حممد  علدي الب قدوبي      ،د وان أبي احملاسر الكربالئي -5
 01678 ،الدجف األ رف ،الباقر
 01178 ،بريوت ،الببان ال ربيدا   ،د اسات يف الش ر ال راقي احل    ،سلمان هادي  ا ط مة -6
كدربالء   ،ميب دة كدربالء   ،أبو احملاسر الكربالئي الشاعر الدوطين اطخالد    ،سلمان هادي  ا ط مة -3

01618 
 11118 ،بريوت ،ببان للدشر و ال و    ،كربالء يف ثو   ال شر ر ،سلمان عادي  ا ط مة -1
ين يف تا  خ ال راق امل اصر ح د  عدام   عب  الواح  احلاج سكر ودو ه الوط ،صاحل عباس اليائي -1

 ،بغد اد  ،م ه  ال ا  خ ال ربدي و الدرتاث ال لمدي لل  اسدات ال لبدا      ، سالة ماجس ري غري مدشو   ،0156
11178 
 خميوط مك بة حسني فهمي اطخز جي. ،م كرات اطخز جي ،علي غالي اطخز جي -01
 01158،بريوت ،0151 -0101 تا  خ األحزاب السباسبة ال راقبة ،عب  الر اق احلسين -00
 ،بدريوت  ،دا  الشدؤون ال قافبدة ال امدة    ،0ج،تدا  خ الدو ا ات ال راقبدة    ،عب  الدر اق احلسدين   -01
0117. 
جر ددد    ،صددد حات ميو دددة يف تدددا  خ ثدددو   ال شدددر ر ن اجمل مددد     ،عبددداس علدددوان الصددداحل  -07
 01308/متو  /11ال  د ،كربالء
 01758،بغ اد،ميب ة الش   ،7ج،  خكربالء يف ال ا ،عب  الر اق الوهاب -04
دا   ،0151د   0111األحزاب واجلم بات السباسبة يف القير ال راقدي   ،د عب  اجلبا  حسر اجلبو ي05

 . 0133 ،بغ اد ،احلر ة لليباعة
 0151األدب ال ربي يف كربالء مر إعدالن ال سد و  ال لمداني إىل ثدو   متدو        ،د عبود جودي احللي06

 11118 ،كربالء ،1ط،ال دبة اجتاهاته ويصائصِه
جملدة   ،أو اق ضدائ ة يف د دوان أبدي احملاسدر الكربالئدي     ،د عبود جودي احللي وعب  احلسني اطخيبد  03

 11158،ال  د ،جام ة أه  الببع
/حز ددران 5ال دد د ،جملة جام ددة كربالء،دو  أهددالي كددربالء يف ثددو   ال شددر ر  ،ددد علددي احلسددداوي 01

/1115. 
 0104تا  خ ال  لبم يف كربالء  ،علي احلسداويد فبص  عب  اجلبا  و01

 11158/نبسان /7ال  د ،جملة كربالء،،0171د 
 11118 ،بريوت ،تلك األ ام د ص حات يف تا  خ ال راق السباسي،د حمم  احلسبين الشريا ي11
 دركة   ، ثدا ه ال كر دة و موق ده السباسدبة     ،السب  هبدة الد  ر الشهرسد اني    ،حمم  باقر البهادلي -10

 11108 ،بغ اد ،احلسام لليباعة ال دبة احمل ود 
د اسددة يف حباتدده و اجتدداه  دد ره    ،د ددوان أبددي احملاسددر الكربالئددي   ،نددو ي كامدد  حممدد  حسددر   -11

 11118 ،بريوت ،مؤسسة امل ا ف للميبوعات ،السباسي
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ة مؤسسد  ،د اسات  حوا كربالء ودو ها احلضا ي ،وقائ  الد و  ال لمبة الي عق ت يف لد ن -17
 .0166 ،الكو ع ،الزهراء
 


