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   .                     مجالي اللطف بأرض الطف
        الشــيخ    ،                  والشــاعر الجليــل   ،         والمــؤرخ   ،    مــة ّ الّ                  شــرح لرائعــة الع   ،              هــذا الكتــاب

   .   w                  محمد بن طاهر السماوي 
سطّر في ثناياها النافع                    ّ        فيما يخـصّ تـاريخ مدينـة كـربالء والمهم                          ّ               ،     وعمـارة         

              ممـن وفـدوا        � �����  و   ،                المقيمـة فيهـا              البيوتـات   ض    لبع        ً وترجمةً   ،               المشاهد المطهرة

   .                              والكثير من المعلومات التأريخية   . .      إليها 
ُ                     ن القـارئ لُألرجـوزة ال يملـك إ    إ  ّ  حتّى              ّأن يقـف مـأخوذاً ومنبهـراً ببيـان        ّ ال               ً        ً             

   .      من جهة   ،                                     في تخير األلفاظ التي بدت منسابة مطواعة       ��
�	 � ��  و   ، ه  ت َ كَ َ لَ   وم   ،      الشاعر

   ،   ّ    ودقّـة                                  وع الموضوعات التي صاغها ببراعة   وتن   ،      ً                ومعجباً من كم المعلومات

      .. .                                                        بما يمكن أن يعد وثيقة تاريخية مهمة لهذه المدينة العظيمة    ، �   ����        من جهة

على أن         هذه  إ      القول    ،               من دواعي األمانة ن       ��� �  ��
                    ليست وحيدة الشـاعر         ��

  -       ّ    باب مؤلّفاته              كما سيأتي في-                      بل إن قريحة السماوي  .  .               وال فريدة عطائه    ،  مة    ّ العالّ
   ،       b            واألئمـة األطهـار                                    n                     جادت بفيوضات من التصـانيف التـي أرخ فيهـا للنبـي     

                    س الشـعري الصـادح    َ فَ         َّ وبذات النَّ   ،       واألفراد   ،        والحوادث   ،                     كما أرخ لعدد من المدن

���� � ��                       ّ                                   ما يشعر القارئ والمتصفّح بالفخر واالعتزاز بما يحويه تـراث      ...              مـن آيـات      �   ��
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            اغتها بأرقى   وص   ،                          مت الحقائق وجذاذات التاريخ َ لَ  م               َ تجسدت في شخوص لَ   ،     إلهية

   .   ّ                 ووشّحتها بخالص النيات   ،                    أساليب الكالم وأعذبها

ما ي     حم   فهـي حقّـاً الكنـوز       ،                     وتوجيه األنظار إليهـا    ،                      لنا مسؤولية الكشف عنها              ً ّ      

لمن ي      قد    ثمنها ر حق           . ..      

                           لـى النبـي محمـد وعلـى                           ّ        الحمد ومنه التوفيق وصـلّى اهللا ع      لي          والحمد هللا و  

   .                    آله الطيبين الطاهرين
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الحمد هللا رب العالمين، وأستغفر اهللا الذي ال إله إال هو الحـي القيـوم وأتـوب                
 وال نفعـاً  ،إليه توبة عبد خاضع مسكين مستكين، ال يستطيع لنفسه صرفاً وال عـدالً          

وعترتـه  ،  n، وصلى اهللا علـى نبينـا محمـد         وال حياةً وال موتاً وال نشوراً      ،ال ضراً و
   ....وبعد،  وسلم تسليماً، األخيار األبرارbالطيبين الطاهرين

 ا كان وما يـزال لمدينـة كـربالء دورهـا الكبيـر والعظـيم فـي الحـضارة                   فإنه لم
ي الكثيـر مـن دروس   والثورة والفداء، والتـي يـستمد مـن نورهـا وسـيرها التـاريخ           

التضحية والتفاني واإليثار والعبر لكل أحرار العالم، ولما شاع ذكرهـا فـي أرجـاء               
المعمورة، تتجه اليوم مجتمعات العالم لمعرفة تاريخ هذه المدينة المتفاعل اسمها   
دوماً مع مكنونات الوجدان اإلسالمي، وما يزال المجتمع العراقي يرنو إلى معرفـة           

 أكثر من غيره من المجتمعات األخرى، لما لها من موقع عزيـز فـي               تاريخ كربالء 
نفوسهم بحكـم كونهـا مدينـة عراقيـة، وقبـل ذلـك كانـت تعـيش فـي وجـدانهم                     

إال . لطت بدمائهم وجرت فـي عـروقهم      وضمائرهم، وقد عجنت في طينتهم واختُ     
غم أنها مع ذلك بحاجة إلى مزيد من االستقصاء للوقوف على أسرار خلودها، فـر             

 تبقى عطـشى لمعرفـة المزيـد         النفوس صدور المؤلفات الكثيرة عن كربالء، لكن     
  ... .والمزيد عن كربالء الخلود، كربالء الثورة، كربالء المأساة

فبرز من اهتم بتسليط األضواء الساطعة على ماضيها وحاضرها لـيمكن معرفتـه             
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لحة لكـل   أو الوصول إليه عبر حقب تاريخهـا، فقـد أضـحت كـربالء ذاكـرة صـا                
  .عصر، فاسمها يكفي لتحريك الضمائر الحرة نحو الجهاد والثورة ضد الظالمين

ومن ثوابت التاريخ التي جادت بهـا مدينـة كـربالء أنهـا كانـت مـصدراً لبـث                   
الوعي الحقيقي بين جنبات النفوس ومركز إشعاع لرفعة معنويات األمـة، فكانـت             

األدبـاء، وقـد اسـتأثرت باهتمـامهم،       اب والـشعراء و   تّـ حاثّة لمناجاتها مـن قبـل الكُ      
نصوص أصـبحت إشـعاعاً     ،فكتبوا ما أجادت به قرائحهم كتابةً ونظماً ونثراً وشعراً        

يسطع في نفوس أحرار العالم ومحبي آل البيـت، وسـتبقى خالـدة خلـود ذكـرى                 
  .معركة كربالء

وكــان ممــن كتــب وتميــز أســلوباً وشــموالً فــي تاريخهــا العريــق، وحوادثهــا   
 ومراحل إعمارها، وتراجم شخصياتها وعشائرها وسـاكنيها، وممـن ولّـى            الجسام،

وجهه شطرها عشقاً، ورعاية على مر الدهور فـي ذلـك نظمـاً، وأجـاد وأوفـى هـو                 
 الشاعر واألديب العراقي، فقـد      �العالم النحرير الشيخ محمد بن طاهر السماوي      

 فـي   )طـف مجالي اللطف بـأرض ال    ( أرجوزته الشهيرة هذه المسماة بــ      �كتب
 تـضمنت إضـافة إليهـا أراجيـز     ، مـن أربـع أراجيـز   واحدة التي هي   ،تاريخ كربالء 

 مدينــة النجــف األشــرف، ومدينــة الكاظميــة، ومدينــة ســامراء، كلهــا  :لكــل مــن
 نظراً  ؛، وقد ابتدأنا بتاريخ كربالء    ) هـ ١٣٦٠(مطبوعة في مجلد واحد طُبع في سنة        

 ودار مخطوطــات العتبــة العباســية لالهتمــام الخــاص والجــاد الــذي أولتــه مكتبــة
  من أهم مهامها العناية بتاريخ هذه المدينة المقدسة العزيـزة علـى   المقدسة، إذ إن 

  .نفوس المؤمنين في جميع أنحاء العالم
      هذا الكتاب، وعلى الرغم من أن الكثير من المصادر التي ومن المؤسف له أن 
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 قــد ذكرتــه - قــرن الماضــيفــي هــذا القــرن وال -كتبــت عــن كــربالء ومأســاتها 
 كـأن يكـون   ،وأشارت إليه واستمدت منه بعض الحوادث التي كان هو مـصدرها    

عاصرها مثالً، أو حوادث تاريخية اعتمدها هو من مصادر لم تقع بـين أيـدي مـن                 
جاء بعده ليؤرخ لكربالء، مع ذلك فقد ظل في طي النـسيان بطبعتـه األولـى، ولـم                

يته، ولم يكن ذلك إال النحـسار االهتمـام بـه فـي             تمتد يد لطبعه أو شرحه مع أهم      
              اء علـى اعتبـار أنحقبة من الحقب، بسبب ظروف قاهرة أبعدتـه عـن أيـدي القـر 

 بسبب ظروف قمعية مارستها أنظمة تتابعت على حكم      ؛تلك الحقبة كانت عصيبة   
العراق لم يكن من أولوياتها نشر الثقافة واألدب، ال بـل عمـدت لطمـس كـل مـا             

  . وتراثهمbلة إلى أهل البيتيمت بص
مع تغير الظروف السياسية في العراق وما أنتجتـه مـن فـرص مناسـبة جـداً مـن                   
حرية االعتقاد وإقامة الشعائر الدينية لكـل أطيـاف الـشعب العراقـي، فقـد فُتحـت        
المكتبات العريقة التي تعج بها مدينة النجـف وكـربالء وغيرهـا مـن المـدن أمـام               

فـيض علومهـا، وغاصـوا فـي بحـار أنوارهـا، فلمـست أيـديهم                روادها، فنهلوا من    
جواهر وآللئ ثمينة، حجبت عن أعينهم دهـوراً، وحـرمتهم أيـدي الظـالمين مـن                

 روا عن سواعدهم وبذلوا جهوداً كبيـرة لعرضـها ونـشرها لتـصل إلـى              فيضها، فشم
  .أيدي المؤمنين

ودار مخطوطــات مكتبــة وكــان ممــن وفقهــم اهللا تعــالى لــذلك اإلخــوة األعــزاء فــي  
  . الذين بذلوا ويبذلون ما أمكنهم من جهود من أجل ذلك،العتبة العباسية المقدسة

ليـث    سـماحة الـسيد  :ومن هذا رأيت أن أقدم آيات الـشكر والثنـاء لكـل مـن            
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، الـذي أوالنـي ثقتـه     الشؤون الفكرية والثقافيةقسم رئيس   -  رعاه اهللا  -الموسوي  
، وسـماحة الـسيد نـور       األرجـوزة المباركـة   وحباني مسؤولية شـرح وتوثيـق هـذه         

أخـي وعزيـزي المحقـق البـارع        ، و  مـدير المكتبـة    - رعـاه اهللا     -الدين الموسـوي    
 نيل ، واختار مكتبةالأحمد علي مجيد الحلي الذي قدمني لإلخوة المسؤولين في          

  .القيمة توجيهاته مع الكتاب هذا على العمل في تشرفلل بي وثقته ظنه حسن
 ؛ المكتبــةمـن  أن أشـكر اإلخـوة العـاملين فــي وحـدة التحقيـق      وال يـسعني إال 

 هذا الكتاب ليرى النور، وليكون في   وإخراج ضبطلجهودهم الكبيرة في تدقيق و    
  حبيــباألســتاذ علــي:  االخــوةحلّتــه هــذه بأيــدي قرائنــا الكــرام، وهــم كــالً مــن 

 ،يـب  ميثم مهـدي الخط    السيد ، خضير  علي كاظم  ،عدي فاضل األسدي   ،العيداني
ذا  وقـدموا لكتابنـا هـ       مباركـة  محمد محمـد حـسن الوكيـل الـذين بـذلوا جهـوداً            

 فـال يـسعني إال أن أشـكرهم عليهـا جزيـل      ،wبترجمة وافية فـي أحـوال النـاظم       
  .الشكر، وأن ينعم اهللا عليهم بالتوفيق والسالمة في الدنيا واآلخرة

هود، مع ما تجشمته    وختاماً أود أن أشير إلى أني ال أدعي أبداً كمال هذا المج           
من أعباء ثقيلة لم تكن في مخيلتي عندما بدأت العمل به، من ذلك ما عانيتـه فـي                   

، فبـذلت كـل جهـدي فـي     يـد التحضير المصادر التي لم يكن أكثرها في متنـاول      
الحصول عليها، لذا ألتمس من اإلخـوة البـاحثين والقـراء األعـزاء العـذر علـى مـا               

لتفتوا إليها، راجياً مدي بمالحظاتهم ألجـل اسـتدراك         فاتني من الموارد التي قد ي     
 أن يتقبل مني ويتجاوز     ~داعياً الباري ،  ما فاتني في طبعة أخرى إن شاء اهللا تعالى        

  :عن تقصيري، وأن تشملني دعوة صاحب األرجوزة المباركة
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ــ ــِحِرفَـ ـــم اللـ ــوءاً رره امـ   ااهـ

  

ــِو��  ــشَفَتَ اس ــن فَيَءاد ال ــوح ِم ااه  

  �������� � � ــ� ــه القَـ اللـ ــلعلَ ِلوبـ   لْمـ

  

 الصَّفْو  رج نع ـ ح ـ ِلبتَي و ِم غَ  ي��	
�� � �  

  .bرحمنا اهللا تعالى وإياه، وأظلنا يوم ال ظل إال ظله، بشفاعة النبي وآله  

 ،sوالحمد هللا أوالً وآخراً، وصلى اهللا على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمـد            

 .bوآله الطيبين الطاهرين
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  النجف األشرف                                              
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S                د بن طاهر بن حبيب بن حسين بن محسن بن تركـي الفـضليهو الشيخ محم
  )٢(.R)السماوي(الشهير بـ 

 - كمـا ذكـروا      -) الفـضلي (و... S): دامت توفيقاتـه  (قال السيد عبد الستار الحسني      
 وقد زعم بعضهم أنـه تركـي العنـصر، كمـا جـاء           ،نسبة إلى آل فضل أحالف المنتفق     

، وسمعت ذلك أيضاً مـن سـيدنا المجتهـد الكبيـر الـسيد              )١٠/٤٧٥: شعراء الغري (في  
، لكن الذي اسـتظهره بعـض المحققـين أن هـذا الـزعم ال        Hهبة الدين الشهرستاني  

آل : (فقيـل لرهطـه   ) تركياً(ه من كون اسم جده الرابع       صحة له، وإنما جاء هذا االشتبا     
  :وهو استظهار وجيه، وكيف كان األمر فالمرء بفضيلته ال بفصيلته) تركي
ـ  كُن اب   ـنم ـ  أَ تِّخـذْ اتَ و  ِشـئْ  ن باد  
  

ــِن النَّــ     ع هــود حمم ــك   سِبيغني
ــنِإ   ــن الفَتَ ى مــولُ ي ــ: قُ ا ه����   ا ذَ��

  
  لَــي لفَتَــاســنقُــولُ كَــى مي  ان��� �  

الملمة فـي   (وكتابه  ) ١٦/٦٧: الذريعة(من  ) غنية الطالب (وقد جاء عند ذكر كتابه        
والظـاهر أن ذلـك    . السماوي) العقيلي(تلقيبه بـ   ) ٢٢/٢٢٠: الذريعة(من  ) تواريخ األئمة 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .أخذنا ترجمة المؤلِّف من النصوص الواردة في كتب التراجم )١(
  .١٠/٤٧٥:  شعراء الغري)٢(
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  .أو هو من سبق القلم وسهو الخاطر الذي ال يخلو منه إنسان) الفضلي(تحريف 
وي نسبة إلى السماوة وهي من مدن الفرات األوسط، تقع بين الديوانية            والسما

ــر ،)محافظــة المثنــى(وتُــسمى اليــوم ) ذي قــار(والناصــرية ) القادســية(  وهــي غي
) المجمل(و) معجم البلدان (ب البلدان، وفي    القديمة المذكورة في كت   ) السماوة(

 ؛ا سـميت الـسماوة    إنمـ : وقـال أبـو المنـذر     . شخصه:  شيء سماوة كل : البن فارس 
  .ماء بالبادية: ألنها أرض مستويةال حجر بها، والسماوة

 كالشيخ أحمـد آل عبـد الرسـول         :وينسب إليها جماعة من أهل العلم واألدب      
السماوي، وولده الشيخ عبـد الحميـد الـسماوي، وولـده الـشيخ أحمـد، والـشهيد                 

ــسعيد ا ــسم ال ــدي ال ــشيخ مه ــديقنا ــــل ــ��������اوي، وص ــعد   األدي ــشيخ س ب ال
  )١(.Rالسماوي، وغيرهم

ê†Ûaë@Þaìyc@¿@ñˆjãZ@ @

د جواد شبرقال السيw: Sًكان والده الشيخ طاهر السماوي عالماً فاضالR.)٢(  
هو الشيخ طـاهر بـن حبيـب    S: الًئ، قا)الطبقات( في  wترجمه الشيخ الطهراني  

شيخ  الـ  �������هـو والـد     . لسماوي، عـالم فاضـل    بن الحسين بن محسن الفضلي ا     
، وقد حدثني أنه هـاجر بـه إلـى النجـف            ) هـ ١٣٧٠(د السماوي المتوفّى سنة     محم

 ــــــــــــــــــــــــ

، المطبوع ضـمن    ٣٥٨-٣٥٧): شجرة الرياض في مدح النبي الفياض     (مقدمة كتاب   ) ١(
  .٢٠العدد: مجلة علوم الحديث

 .١٠/٢٠: أدب الطف) ٢(
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إنه كان يحضر أبحاث األسـاتذة      : وقال. وكان يثني على فضله   ) هـ١٣٠٤(في سنة   
عبـد النبـي،    : وكان لـه أخَـوان    ) هـ١٣٢٠(في النجف إلى أن تُوفي في حدود سنة         

  )١(.Rفوصالح، وبعض أوالدهم موجود في السماوة والنج
 ينبغي التنبيه عليه هنا أن ومماS): دامت توفيقاته(د عبد الستار الحسني     قال السي 

���� وهـو   -د محمداً الصادق آل بحـر العلـوم طـاب ثـراه              الكبير المحقق السي   ��
 ذكر في ترجمة السماوي المختصرة التي قـدم  - تلميذ السماوي وأخصّ أصحابه   

   أن وفاة الشيخ طـاهر الـسماوي       :)هـ١٣٦٠(سنة  المطبوع  ) الكواكب السماوية (بها  
كمـا  ) هــ ١٣٢٠( وليست في حـدود سـنة   ،)هـ١٣١٢( كانت في سنة   - المذكور -

  .ذكر اإلمام الطهراني
 طُبــع فــي حيــاة الــشيخ )...الكواكــب(؛ ألن )الــصادق(وأرجــح القــولين قــول 

أ فـي    خطـ  -هــ   ١٣١٢ وهـو سـنة      -السماوي، ولم يشر إلـى أن التـاريخ المـذكور           
  .الملحق بآخر الكتاب) جدول الخطأ والصواب(

فـي نحـو سـنة      ) الطـاهر (وأما ما ذكره اإلمام الطهراني مـن كـون وفـاة الـشيخ              
  .واهللا تعالى أعلم... فقد يكون من سهو الخاطر) هـ١٣٢٠(

، مـن كـون   )١٠/٢٠: أدب الطـف (وفـي  ) ١٠/٤٧٥: شعراء الغري (وما جاء في    
 بل كان عمـره عنـد وفـاة والـده           ،غير صحيح ! والدتهوفاة أبيه بعد عشر سنين من       

  .في نحو العشرين
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٩٧٠:  نقباء البشر)١(



  لطف بأرض الطفمجالي ال...................................................................................................١٨

 
 

في ترجمة الـسماوي المكتوبـة      ) الشيخ( بــ   - حبيب   - وقد جاء تلقيب جده األول    
فـي مواضـع مـن      ) الـشيخ حبيـب   ( كمـا ورد باسـم       ،)الكواكـب (في حياته في مقدمة     

غنيـة  (، و )٩/٤٦٩: ريعـة الذ) (ديوان السماوي ( منها ما جاء في الكالم على        ،)الذريعة(
الملمـة فـي    (، و )٢٢/١٩٦ :الذريعة) (ملتقطات الصحو (، و )١٦/٦٧: الذريعة) (الطالب

 يدل علـى أنـه كـان    ا، وهذ)١٨/١٨٠ :الذريعة) (الكواكب السماوية (و) تواريخ األئمة 
 وقد يكـون ذلـك بـسبب أنـه لـم            ؛يضاً، لكنني لم أقف له على ترجمة      من أهل العلم أ   

  )١(.Rمصنفات تلفت أنظار الباحثين إليهيترك آثاراً و

ê‰bÐ�cë@émd’ãë@ém…üëZ@ @

S           لد في السماوة في السابع والعشرين من ذي الحجة الحرام سـنةهــ ١٢٩٢(و(، 
ــة فــي حياتــه فــي مقدمــة    الكواكــب (كمــا جــاء فــي ترجمتــه المــوجزة المكتوب

 ،)شـعراء الغـري  ( وفـي  ،)أدب الطـف ( وفـي    ،)هــ ١٣٦٠(المطبوع سنة   ) السماوية
اإلجـازة  ( وفـي   ،)اممعجم رجال الفكر واألدب في النجف خـالل ألـف عـ           (وفي  

علـوم  (د صادق آل بحر العلوم المنشورة في مجلـة           الكبير محم  ������) الجاللية
عنـد الكـالم علـى     ) الذريعـة ( وفـي    ،)هــ ١٤٢٤(العدد الرابع عـشر سـنة       ) حديثال
) تخمـيس الكراريـة   ( و ،)٥/٣٠٤) (الجيـد الـسري   ( و ،)٩/٤٦٩( )ديوان الـسماوي  (
ــشجرة ( و،)٤/١٢( ــرة الـ ــسراء ( و،)٥/١٥( )ثمـ ــائح الـ ــة ( و،)٢٥/٩٣) (وشـ مكتبـ

، )٦/٤٠٠٢( بقلم علي نقي المنزوي نجل صاحب الذريعـة          - الملحق   -) السماوي
  .وهذا هو الصحيح والمعول عليه

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦١-٣٦٠ص /٢٠ط علوم الحديث ع): مقدمة التحقيق /شجرة الرياض ()١(
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 أنـه ولـد فـي سـنة     - المخطـوط  - )١()نقبـاء البـشر  (لكن ورد في ترجمتـه مـن      
عنـد ذكـر    ) ٣/٢٥٥: الذريعـة (فـي   ) هــ ١٢٩٤(كمـا ورد هـذا التـاريخ        ،  )هـ١٢٩٤(
 وفـي  ،)١/٤٦٦( )رجـوزة فـي تـاريخ المعـصومين     أ( وعنـد ذكـر      ،)تاريخ سامراء (
  ).عنوان الشرف(عند ذكر ) ١٥/٣٥٣( وفي ،)نزهة النوادي(عند ذكر) ٢٤/١٣٠(

ي  أن والدتـه فـ  :)روضـة األمـان  (مـن الذريعـة عنـد ذكـر      ) ١١/٢٨٨(كما ورد في    
ــاريخ  )هـــ١٢٩٣(ســنة  ــي ) هـــ١٢٩٣(، وجــاء هــذا الت ــه ف ــي) األعــالم(لوالدت  للزركل

  .وكل ذلك خطأ، ١٥١لرفائيل بطي ص) األدب العصري( وفي ،)٦/١٧٣(
 أنـه أتقـن القـراءة والكتابـة وشـدا طرفـاً       -  بناًء على نبوغـه المبكـر  -ومن المؤكد   

 األثـر   - العـالم الفاضـل    -كمـا كـان ألبيـه       ،  )الـسماوة (من المبادئ في مـسقط رأسـه        
الكبير في توجيهه الوجهة العلمية الصحيحة، وصـقل مواهبـه، إذ مكـث فـي الـسماوة           

 للترقـي واالسـتزادة     ؛)٢(عشر سنين مع والديه، ثم هاجر به أبوه إلـى النجـف األشـرف             
د برئـه   ـر، ثـم مـرض وبعـ      ـمن العلوم والمعارف الدينية وبقي فيها مـا يقـرب مـن شهـ             

  )٣(.R)هـ١٣٠٤(ة وبقي سنة كاملة، ثم آب إلى النجف األشرف سنة عاد إلى السماو
 ــــــــــــــــــــــــ

قبـل أن يطبـع، وقـد طُبـع أخيـراً بتحقيـق الـسيد محمـد                 ) دامت بركاته (حديثه عنه    )١(
  . مجلس الشورى اإلسالمي، فالحظ مكتبةالطباطبائي ونشر

كما هو المستفاد مـن     ) هـ١٣٠٣(يبدو أن هجرته األولى إلى النجف كانت في سنة          ) ٢(
سياق كالم مترجميه، وبعد مكوثه فيها شـهراً رجـع إلـى الـسماوة وبقـي فيهـا سـنة                    

 )السيد عبد الستار الحسني( ).هـ١٣٠٤(كاملة، ثم كانت الهجرة الثانية في سنة 

  .٣٦٢-٣٦١ص/٢٠ط علوم الحديث ع): مقدمة التحقيق /شجرة الرياض) (٣(
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S         بـصحبة  ) هــ ١٣١٢(إلـى سـنة     ) هــ ١٣٠٤(لبث في النجف األشرف مـن سـنة
وعنـد وفـاة والـده سـنة        . والده الذي كان مـن أهـل العلـم أيـضاً، كمـا مـر عليـك                

ض  وقـد يتخللهـا بعـ    ،)هـ١٣٢٢(لم يبارح النجف بل بقي فيها إلى سنة         ) هـ١٣١٢(
 كمـا هـو   -  الـسماوة -الوقت الذي كـان يجـدد العهـد فيـه بزيـارة مـسقط رأسـه                

 األديب الـسيد عـدنان بـن شـبرالغريفي مـن            ������المستفاد من قوله في ترجمة      
نظمهــا باســمي ســنة إحــدى ... ولــه منظومــة: (...  إذ جــاء فيهــا،)١/٥٤٩: الطليعــة(

ئـة عنـد نزولـه علـي فـي          بعـد األلـف والثالثم    ) كذا والصواب إحدى عشرة   (عشر
عاد إلى السماوة فبقي فيها إلـى سـنة         ) هـ١٣٢٢( وفي سنة .)...السماوة ضيفاً كريماً  

  )١(.R)هـ١٣٣٠(

�üìm@�Ûa@k•bä½aƒî’Ûa@bçwZ� �

S   ن عضواً في مجلس الواليـة الخـاص           ) هـ١٣٣٠(وبعد عاميطُلب من بغداد فع
ل منها إلى النجـف عنـد       ة األولى فارتح   سنين، وفيها كانت الحرب العالمي     خمس

وبقـي فيهـا إلـى أن عـين قاضـياً فبقـي طيلـة زمـن االحـتالل                   .االحتالل اإلنكليزي 
 ونُقل إلى بغداد    ، ثم نُقل إلى كربالء فبقي فيها سنتين       ،وعامين من الحكم الوطني   

 حـسب  النجـف  إلـى  نُقلاً  وأخير الشرعي، والتمييز القضاء بين سنوات فبقي عشر 
 تفـاهم وقـع بينـه وبـين فخامـة الـسيد              واستقال على أثر سـوء     ،ةسن فيها فبقي طلبه
  .د الصدر أدى إلى ذلكمحم

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٧: المصدر نفسه:  ينظر)١(
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 ،وقد اشتغل السماوي في الصحافة في أواخر العهد التركي حتى سقوط بغداد         
 وكانت تـصدر بـاللغتين التركيـة والعربيـة          ، الرسمية )جريدة الزوراء (كمحرر في   

  )١(.Rفبقي فيها سنتين
S  ًولـسبب  . هـ  ١٣٦٨ مراسالً في المجمع العلمي العراقي سنة        وقد انتخب عضوا

اية طريفة إذ كان بينه وبين السيد محمد ابن اإلمـام الفقيـه             استقالته المذكورة حك  
 ما قد يحصل بين األقران من اختالف الرأي الذي قد          ،د حسن الصدر  الحجة السي 

تقالته، واتفـق أن     فكان ذلـك سـبب اسـ       ؛ إلى المنافرة والمهاجرة   -  أحياناً -يفضي  
غيـر  ) تنـسيق المـوظفين   (هاتيك االسـتقالة كانـت فـي وقـت صـدور ذيـل قـانون                

، wد الصدر م بعضهم أن ذلك كان بسعي من السي       المرغوب في بقائهم، وقد زع    
  : مداعباً الشيخ السماويwوفي ذلك يقول شيخ الخطباء الشيخ اليعقوبي 

  اِوي الّــــِذيـملْ للــــسقُــــ
  

ــفَ   ــضاِءلَـ ــك الْقَـ ــ بـ   دورِه يـ
  الذُّيو(النّـــــاس تَضــــــِربها     

  
���) لُ  ��� � �   )الــصُّدور(ِربك ـ تَــضْ�

  )٢( .R...وبعد استقالته انصرف إلى الكتابة والتصنيف والنسخ  

émˆmb�cZ� �

مـشايخ النـاظم   ) المجلـد الخـامس منـه     /نقباء البـشر  ( أورد الشيخ الطهراني في   
 :نقالً عنه فقال

 ــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٤٧٦: شعراء الغري) ١(
 .٣٦٩-٣٦٨ص /٢٠ط علوم الحديث ع): مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض) (٢(
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S خ السماوي األدبيات علـى الـشيخ شـكر البغـدادي قاضـي الجعفريـة               قرأ الشي
  .ومؤسس المكتب الجعفري بها

د محمـود الحـسيني      علـى الـسيد علـي ابـن الـسي          وقرأ سطوح الفقـه واألصـول     
، وعلى الـشيخ عبـد الهـادي ابـن الحـاج جـواد              )هـ١٣٢٨(األمين العاملي المتوفّى    

، وعلـى الـشيخ     )هــ ١٣٣٣(فّى سـنة    المتـو ) لؤلؤة الميزان (شليلة البغدادي صاحب    
بن الشيخ عبد الرسول الحكيمـي العبـسي نزيـل الـسماوة       اد  أحمد ابن الشيخ محم   

 الموجـودة  )الفـرائض  فـي  الغـوامض  كـشف (  صـاحب ،)هـ١٣٢٨(والمتوفّى سنة   
الـشيخ حـسن الـصغير الجـواهري المتـوفّى           وعلـى  لـه،  المترجم مكتبة في نسخته

  .احب الجواهرابن الشيخ الكبير ص) هـ١٣٤٣(
، )هــ ١٣٢٢(ني المتـوفّى اد الـشرابي م مح��وحضر بحث الخارج على الفاضل    

، وعلـى المـولى     )هــ ١٣٢٣(وعلى الفاضل الشيخ محمد حسن المامقاني المتـوفّى         
د  الـسيد محمـ   �������، وعلـى    )هـ١٣٢٢(الفقيه الحاج أغا رضا الهمذاني المتوفّى     

، واستفاد منه بعـض  )هـ١٣٢٣(المتوفّىبن هاشم بن شجاعت علي الهندي النجفي      
  .العلوم الغريبة أيضاً، وحصلت له إجازة الرواية منه أيضاً

) أغا رضا اإلصفهاني  (وقرأ الرياضيات على الشيخ أبي المجد الرضا المدعو بـ          
  .أوان تشرفه بالنجف) هـ١٣٦٢(المتوفّى 

ه بجميـع مـا     وقـد حـدثني المتـرجم لـه نفـس         :]  الطهرانـي  كقال الشيخ أغا بزر   [
  )١(.Rذكرت شفاهاً قبل نيف وعشرين سنة تقريباً أوان كونه قاضي الجعفرية

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٢-٥/٢٢١:  نقباء البشر في القرن الرابع عشر)١(
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ــزرك ال     ــا ب ــشيخ آغ ــة ال ــذكرهم البحاث ــم ي ــذين ل ــشايخه ال ــن م ــي  وم ــي ف طهران
 الـشيخ عبـد اهللا معتـوق        ��������: ، وذكرهم السيد عبـد الـستار الحـسني هـم          )طبقاته(

عنـد  ) ٢٦/٣٧:الذريعـة (شيخ الطهرانـي فـي      ذكره ال ،  -  وقد قرأ عليه المنطق    -القطيفي
قـرأ عليـه الـسماوي      : (للـشيخ القطيفـي المـذكور، إذ قـال        ) رجوزة في اإلمامـة   أ(ذكر  

 ، والـشيخ محمـد طـه      )الجـواهر (ل صـاحب    ، والشيخ علي ابـن الـشيخ بـاقر آ         )المنطق
  )١().شيخ الشريعة اإلصفهاني(نجف، والشيخ فتح اهللا النمازي المعروف بـ 

د الحسين بن الراضي     في ترجمته للسي   )الطليعة( في   w السماوي وذكر الشيخ 
أنه قرأ علم البيان على     : فيبن الجواد بن الحسن بن أحمد الحسيني القزويني النج        

  )٢(.د المذكورالسي

flßžåčß@ê‹buc@õbàÜÈÛa@åZ@ @

  .w)الجواهر( الشيخ علي ابن الشيخ باقر صاحب -١
  .wد الهندي السيد محم-٢
  .wصدر د حسن ال السي-٣

 ممـن   أن): ١٠/٢٠: أدب الطـف  (وقـد جـاء فـي       S): دامت توفيقاته (د الحسني   قال السي 
ــسي  ــاد الحجــة ال ــاقر، وزاد   أجــازه باالجته ــشيخ ب ــن ال ــي اب ــشيخ عل ــصدر وال د الحــسن ال

  .د محمد الهندي، وتبعهما من نقل عنهماالسي) ١٠/٤٧٦: شعراء الغري(صاحب 
 ــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦٤-٣٦٣ص/٢٠ط علوم الحديث ع): مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض: (ينظر)١(
 .١/٢٥٤: الطليعة:  ينظر)٢(
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بجعـل إجـازة الروايـة إجـازة         وأخشى أن يكون في ذلـك تـسامح          ]:وأضاف[
لميـذه القريـب   بمـشارفة ت ) الكواكب الـسماوية (اجتهاد؛ ألن المذكور في مقدمة    

: wد صادق آل بحـر العلـوم         الكبير الحجة السيد محم    ������وصديقه الحميم   
S ...    والسيد حسن   ، الشيخ باقر، والسيد محمد الهندي     وممن أجازه الشيخ علي ابن 

  .Rصدر الدين الكاظمي
والمتبادر منها إجازة الرواية، بل جاء النص بها صريحاً فـي ترجمـة الـسماوي               

المخطوط، حيث ذكر الـشيخ الطهرانـي مـن أسـاتذته          ) نقباء البشر (المذكورة في   
 ولـو كانـت معهـا إجـازة         Rولـه الروايـة عـن األخيـر       S: السيد محمداً الهندي، وقال   
خ المذكورين للشيخ الـسماوي  على أن إجازة المشاي. إجتهاد لكانت أحق بالذكر  

 لمـا كـان عليـه مـن التـضلع مـن       ؛رحم اهللا الجميع باالجتهاد غير ممتنعة فـي حقـه     
وإن مـن كـان يحـضر أبحـاث أولئـك           !!  لكن األمر على مـا تـرى       ،األصول والفقه 

األعاظم، مع قوة االستعداد والقابلية والطموح المتناهي؛ البـد أن يحـرز درجـات              
ــي  ــوم الت ــي العل ــة ف ــدهم راقي ــن الحــضور عن ــتفادها م ــشيخ  ، اس  وهكــذا كــان ال

  )١(.R في المقدمة ال الساقة من فحول العلماء األدباء المشاركينwالسماوي

bè�b�än�aë@knØÜÛ@éÔ’ÇZ@ @

 ال يدع االشتغال ليالً ونهاراً، وله إلمـام تـام       wكانw :Sقال الشيخ الطهراني  
ه استنـسخ لنفـسه بخـط       نـ أفي جمع الكتب ونشرها وتكثيرها بأي نحو كان، حتى          

يده ما يربو على مائة نسخة نفيسة عزيزة مع ابتالئه بمنصب القضاء والدخول فـي                
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٦-٣٦٤ص/٢٠ط علوم الحديث ع) لتحقيقمقدمة ا/ شجرة الرياض) (١(
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 ثم إنه استعفى عن القضاء والزم االشتغال بنفسه في حدود سنة        ،الدوائر من سنين  
  )١(.R...  وجاور مكتبته النفيسة في النجف إلى أن توفي بها،)هـ١٣٥٥(

زهـاء عـشرين ديوانـاً للـشعراء الـذين لـم يـدون        أنه دون   w :Sوأضاف الشيخ 
د ديـوان الـسي  : اكن المتباعـدة، منهـا  شعرهم قبلـه، وهـو جمـع أشـعارهم مـن األمـ        

الحميري، وديوان الشيخ حسين نجف، وديوان الصنوبري، وديوان الشيخ رجـب            
البرسي، وديوان الـشيخ مفلّـح الـصيمري، وديـوان الـشيخ مغـامس، وديـوان أبـي                  

ي، وديوان ديـك الجـن،       الشيخ حسن قفطان، وديوان دعبل الخزاع      ذيب، وديوان 
، )نـاظم الكراريـة   (د نعمان الحلي، وديوان الـشيخ شـريف الكـاظمي           وديوان السي 

  )٢(.Rإلى غير ذلك... وديوان الدرمكي، وديوان العوني
لم يعرف التـاريخ عالمـاً فـي العـصور المتـأخرة            S: وقال األستاذ جعفر الخليلي   

تـب األثريـة ونفاسـتها       القديمة وتواريخهـا ومواضـيعها، وقيمـة الك        أحاط بالكتب 
هم، فهـو  د السماوي، خصوصاً فيما يتعلق بالـشعر والـشعراء ودواويـن    كالشيخ محم 

فـي عـصره، فقـد     ) الفهرسـت (ق صاحب   اسحإد بن   في عصورنا المتأخرة كمحم   
كـان  كان السماوي مرجعاً فذاً في تثمين الكتـب القديمـة، ومظـان وجودهـا، بـل         

 لمعرفة بحـوثهم ومواضـيعها حـين يريـدون اإلحاطـة          ��������يحتاجه  ) فهرست(
التامة بما يبحثون عنه، وقد جاءته هذه الملَكة من إفنـاء عمـره الطويـل فـي جمـع       
الكتب والمخطوطات بصورة خاصة، وللكتاب في نفسه منزلـة مـا حاكاهـا شـيء               

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٢٢:  نقباء البشر)١(

 .٥/٢٢٤:  نقباء البشر)٢(
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إنـه عمـل    : ى سبيل الفكاهـة قولـه     معزةً وحباً وتقديساً، ولقد روى الراوون عنه عل       
 وكان يجنّـب نفـسه االتـصال بغيـر أصـدقائه الخلّـص              ،قاضياً أكثر من ثالثين سنة    

المنتقين، وكان يرفض قبول أيـة هديـة مـن أي شـخص، حتـى وإن لـم تكـن لـه             
: حاجة في المحكمة؛ حذراً من أن تشوب حكمه شائبة مـن العواطـف، لقـد قـال                

 الطـرق فلـم يفلحـوا؛ ألنهـم لـم يكتـشفوا نقطـة               لقد حاول الكثيـر إغرائـي بـشتى       
الضعف في نفسي، ولو عرفوا قيمة الكتب عندي، ومنزلتهـا فـي نفـسي، ألفـسدوا               

  )١(.R...!!لي برشوة الكتب كل أحكامي
 ،وكان شديد الشغف باالستنـساخ والتـأليف      S: )أدب الطف (وقال فيه صاحب    

ب تفسير القـرآن استنـساخاً   كنت أسأله واستفيد منه، ودخلت عليه مرة فرأيته يكت   
إني كتبت وجمعت من الدواوين لـشعراء لـم يجمـع شـعرهم ممـا يربـو               : فقال لي 

ــا مــن التفاســير فهــذا ال   ــه  علــى الخمــسين شــاعراً، أم ــسادس الــذي أكتب تفــسير ال
  )٢(.R...بخطي

ــاني  ــي الخاقـ ــشيخ علـ ــال الـ ــه  w :Sوقـ ــرف بـ ــا عـ ــهر مـ ــشيخ  -وأشـ أي الـ
 ،ل عهـد الـشباب   ت فيه هـذه الـروح منـذ أو         فقد نم  ، جمعه للكتب  -wالسماوي

 حيـث  ،)هــ ١٣٣١(ونشّطه على ذلك الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الرسول المتوفّى     
 فقد أحرقتها الحملة البريطانيـة العـسكرية        ، عبثت بها يد جاهلة    ،جمع مكتبة نادرة  

  . وال تزال بقية باقية منها مبعثرة عند أنجاله وأحفاده،يوم أن احتلت السماوة
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٤-٢/٢٩٣: قسم النجف / موسوعة العتبات المقدسة)١(

 .١٠/٢٢:  أدب الطف)٢(
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د كتب أكثـر مـن    فق ،استمر السماوي بجمع الكتب وأكثرها مما يكتبه بخطه       و
د مهـدي القزوينـي     للـسي ) مـضامير االمتحـان   (ب خطه هـو     ل كتا  وأو ،مائتين كتاباً 

 ولمـا حـسنت حالـه       ، واستمر يتتبع النـوادر مـن المخطوطـات        ،)هـ١٣٠٠(المتوفّى  
 حتـى نالـت شـهرة       ،أخذ يجمع أمات الكتب المطبوعة والمراجـع والموسـوعات        

واسعة عبرت بها الشرق، وقد كتب عنها المعنيون باآلثار أمثال جرجي زيدان في             
  )١(.R)تاريخ اللغة العربية(كتابه 

بعد أن ذكره بما هو أهله ونقـل         -فقد قال   ) دامت توفيقاته (د الحسني   أما السي 
ه هـو حرصـه     وكل ما كان يزن به ويؤخذ عليـ       S: - أقوال العلماء فيه ومدحهم إياه    

 ومنـع اآلخـرين عـن    ،حتـواء نفـائس اآلثـار الخطيـة واالسـتئثار بهـا       االشديد علـى    
  !من أي طريق كان، وبأي وسيلة؟: الوقوف عليها، وربما زاد بعضهم قوله

وقد نقلوا في ذلك حكايـات غريبـة ال يـصغي ذو النـصفة إلـى قبولهـا، وإن كـان                     

�	يعلَم خَاِئنَةَ  Pى من   والبد فال أقل من التوقف وإيكال البتّ بها إل        ���   ومـا تُخِْفـي   �

ورالصُّدO)التي ال يحيط بها إال  إذ إن ذلك من أفعال القلوب،)٢ �
  . الغيوب��
  :)٣(عن ذكرها لما قدمت، فال تعزُني إلى الغفلة بنفسي ربأت وقد ]:السيد وأضاف[

 ــي ــيس الغَِب ــسيلَ ــهِ ٍد ِب ــي قَوِم    ف
  

ــنلَ  ــيِك س تَغَــ دــِه الم Rاِبي قَوِم

)٤(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٢٩: تاريخ آداب اللغة العربية: ، وينظر١٠/٤٧٧:  شعراء الغري)١(
  .١٩آية : سورة غافر) ٢(
 .ه دامت توفيقاتهوقولنا قول) ٣(

 .٣٧٠ص /٢٠، ط علوم الحديث ع)مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض) (٤(
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ومهما يكن مـن أمـر      S: في موضع آخر  ) دامت توفيقاته (د الحسني   ثم قال السي  
أولئك الذين نسبوا إلى الشيخ السماوي مـن الحـرص الـشديد علـى عـدم إيقـاف        

بهـا، فقـد وقفـت علـى        ن بهـا علـى طال     ويـات مكتبتـه والـض     أحد على نفائس محت   
 تعالى ما كان يبخـل فـي إهـداء بعـض مـا تحتويـه                شواهد تشير إلى أنه رحمه اهللا     

 إذا ما كان ذلك اإلهداء إلى أهله وفي محله، مـن ذلـك              ،مكتبته من اآلثار الخطية   
منهاج الكرامة في شرح تهذيب     (ما ذكره اإلمام الطهراني عند كالمه على كتاب         

����: إذ جـاء فيهـا  ) ٢٣/١٧٣: الذريعـة )د بن عطية الموسوي مـن   للسيد محم ( ���
S ...    حفيـد الـسيد   ( وانتقـل إلـى حفيـده    ،اويد السم نسخة األصل عند الشيخ محم

والـسماوي  د عبد الهادي الطعان النجفي بهبة من السماوي،         السي) محمد بن عطية  
فالحـظ كيـف    .Rد علي الچهاردهي  اشتراه من مرتضى بن محمد ابن الميرزا محم       

  !لّكه بالشراء الشرعيأن السماوي وهب هذا األثر النفيس ألهله، مع أنه تم
) القـصيدة ذات األشـباه    (أيضاً عند الكالم علـى      ) ١٧/١٠٨: الذريعة( وجاء في 

استنسخه الشيخ أحمد بن نجف S:  -  الشاعر المشهور  -وشرِحها للمفجع البصري    
 ، وكتــب عليــه حواشــي لنفــسه،)والــد صــاحب الغــدير(علــي األمينــي التبريــزي 

د السماوي ، وأهداه التبريزي إلى الشيخ محم زيللميرزا إبراهيم التبري  ) حواشي(و
  .Rمن تبريز إلى النجف، وقد وهبها السماوي لنا، وكتب بخطه عليه

 ،)الروضة العبقرية فـي مـدح الحـضرة الحيدريـة         : (أيضاً) ١١/٢٩٩: الذريعة(وجاء في   
 ،قـصيدة بعـدد الحـروف فـي قوافيهـا     ) ٢٩(وذكر الشيخ الطهراني أنها ديوان يحتوي علـى      

 ثـم قـال اإلمـام       ،بيتاً كتبها الناظم الـشيخ محمـد الـسماوي بخطـه          ) ١٣٥١(ن المجموع   فكا
  .R)يعني نفسه( إهداءها لهذا الحقير :وكتب على ظهر النسخةS: الطهراني
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): ١٠/٢٢: أدب الطـف (د جواد آل شبر فـي     الخطيب الكبير السي   ������وقال  
S ... يوجـد ديـوان جـدنا الـسيد      : ةًل لـي مـر    د حسن زيني، قا   ن التاجر السي  وأذكر أ

د السماوي، ولعلـك تـستطيع شـراءه لـي، ولمـا          في مكتبة الشيخ محم   د زيني   محم
هاك الديوان، فأسرته أولى به، ولما سألته عن الثمن،        : أبديت ذلك للشيخ؛ قال لي    

 كـان  - في ذلك الوقت- ألنه ؛ الثمنلِبوالظاهر أنه قَ  .Rخذ منه ماتجود به يده    : قال
  )١(.Rد الجواد في ذيل هذه الحكاية مما لم أنقلهكما أشار السي ،ممِلقاً

énjnØßZ@ @

مكتبــة )  الــسماويمكتبــة(S:  فــي الذريعــة فقــالwذكرهــا الــشيخ الطهرانــي
فـي النجـف،    ) هــ ١٢٩٢(د بن طـاهر الـسماوي المولـود فـي           شخصية للشيخ محم  

 كثيـر منهـا بخـط       ،ف من المخطوطـات   لد مطبوع، وأل  وهي تشتمل على ألفي مج    
  )٢(.Rيده، وفيها كتب نفيسة

خزانة w: S الشيخ جعفر محبوبة في ذكر مكتبة الشيخ المترجم        ������وقال  
 وفيها كثير من الكتب     ،جليلة فيها من النفائس المخطوطة والمطبوعة طائفة حسنة       

نـسخة للمجلـسي منقولـة عـن نـسخة         :  ومنهـا  ،فة في علم الفلك والرياضيات    المؤلَّ
ــرح ا(، و��������� ــذكرةشـ ــسي) لتـ ــاب  للـ ــاحب كتـ ــاني صـ ــشريف الجرجـ د الـ

 ،) هــ  ٨٠٠( وقد كُتب سنة     )المدخل لكوشيار ( و ،)التحفة الشاهية (، و )التعريفات(
 ــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٦-٣٧٥ص/٢٠، ط علوم الحديث ع)مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض) (١(

 .٦/٤٠٢:  الذريعة)٢(
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 ،) هــ ٨٠٠( لجمال الدين التركماني وقـد خُـط فـي نحـو سـنة              )شرح الجغميني (و
  .للبيروني) كتاب التفهيم(و

د ديوان الـسي  ك (:تأخرينوفيها كثير من الدواوين الشعرية لمشاهير الشعراء الم       
، -أربعــة أجــزاء -) د المرتــضىديــوان الــسي(و، )الــسالفة )صــاحب( علــي خــان

ديـوان  (، و - وقد طُبـع اليـوم     -(ديوان صر در  (، و )ديوان عبد المحسن الصوري   (و
  .وغيرها) ديوان السري الرفاء(، و)ديوان الغزي(، و)األبله البغدادي
وهـو  ) نشوة الـسالفة  (عي، وكتاب   للغدة صاحب األصم  ) األمكنة (وفيها كتاب 

 والنـسخة مـن     ،د علـي آل بـشارة النجفـي       للـشيخ محمـ   ) سالفة العـصر  (ذيل على   
  .مختصات هذه المكتبة

  .د بن الحسن الشيباني صنّفه للمستظهر العباسيلمحم) نهج البيان(وفيها تفسير 
  .البن فارس) ذيل الفصيح(ومن كتب اللغة 

  .وكثير من مكتبته منسوخ بخط يده
للـصاحب بـن    ) المحيط في اللغة  (للخليل بن أحمد، و   ) العين(كان فيها كتاب    

بقلـم قـديم، وقـد      ) ديـوان حـسان بـن ثابـت       (البن فارس، و  ) مجمل اللغة (اد، و عب
 سنة رجب شهر في والمعارف العراقية اآلثار مديرية على أيامه باعها في أخريات  

  )١(.R)هـ١٣٦٨(
ت مكتبة السماوي أندر النسخ مـن       وقد ضمS : وقال األستاذ جعفر الخليلي فيها    

 ــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦٦:  ماضي النجف وحاضرها)١(
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 ومنها المخطوطة بخطـوط أصـحابها، وحـين اشـترى فـي             ،الكتب القديمة الثمينة  
 الطابق الثـاني بهـذه الكتـب، ووفّـر          ل الشكري بمحلة العمارة داره، خصّ     شارع آ 

لنفسه مكاناً فسيحاً للمراجعة والعمل، وقد استخدم عدداً غير قليل من الخطّـاطين             
 لتكـون فـي مكتبتـه    ؛تنساخ بعض الكتب التي لم يستطع أن يظفر بهـا شـراءً         في اس 

 كما استعان بعدد من الذين يثق بهم لمعاونتـه فـي اسـتخراج مـا كـان                  ،نسخة منها 
  .يريد من المواضيع من بين هذه الخزانة

أما الكتب النادرة المنحصرة بمكتبته واألثيـرة عنـده فقـد كـان ينقلهـا بخطـه،                 
لى تلـك الكتـب الفريـدة وحرصـه عليهـا؛ تعلّـم التجليـد واشـترى               ولشدة خوفه ع  

 وراح يجلدها بيديه تجليـداً ال نظـن أنـه كـان يقـلّ جـودة عـن                   ،األدوات الالزمة 
  .تجليد المجلّدين

أما المطبوعات فقد كان يملك منها أعز الكتب المطبوعـة فـي خـارج العـراق               
ه التقريب، وقد رأينا مكتبته    على وج  )بوالق( وكل مطبوعات    ،أو غيرها ) ليدن(بـ  

     ن قيمتها ممـا تـرك الـسماوي مـن             هذه وأفدنا منها، والذي لم يرها يستطيع أن يتبي
   ....مؤلَّفات يحتاج كل واحد إلى مئات المراجع والمصادر

 يوف طليعـة القـرن الرابـع عـشر، وحـين تــ     أمـا تأسـيس المكتبـة فقـد كـان فــي     
 المكتبـة للبيـع، فتـزاحم وتنـافس علـى      السماوي انحصرت الوراثة بابنته فعرضـت  

شراء كتبها عدد مـن األفاضـل وأربـاب الخزانـات الخاصـة، وقـد ابتاعـت مكتبـة                  
ــا نحــو   ــام الحكــيم منه ــب   ٤٥٠اإلم ــن الكت ــات م ــن المخطوطــات، ومئ ــاً م  كتاب

  .كتاب) ٦٠٠٠(المطبوعة، وكان عدد كتب مكتبة السماوي نحو 
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نتقل شراًء إلى مكتبة الـشيخ محمـد علـي    اأما الدواوين الشعرية فإن أغلبها قد       
ــشيخ اليعقــوبي، ــرج اهللا، والمحــامي صــادق كم دمحمــ وال ــة، وصــالح  رضــا ف ون
 )١(.Rالجعفري

وقد عـدها جرجـي زيـدان       S: أما الدكتور الشيخ محمد هادي األميني فإنه قال       
 ،)٤/٤٩١ :تـاريخ آداب اللغـة العربيـة      (من أمات المكتبات في السماوة في كتابـه         

ــ ــك     (: الوقـ ــم الفلـ ــي علـ ــا فـ ــسنة أكثرهـ ــة حـ ــات طائفـ ــن المخطوطـ ــا مـ فيهـ
  )٢(.R)...والرياضيات

وكانـت مكتبـة الـسماوي     S:  فقـال  )أدب الطف (ر في   دجواد شب وذكرها أيضاً السي  
 وأذكـر أنـه حـاول أن تُـشترى منـه وتُوقَـف وقفـاً                ،مضرب المثل وأمنية هواة الكتـب     

 أتمنـى أن تقـدر هـذه المكتبـة وأتبـرع            : وقال ،محبساً حتى ولو تنازل عن بعض ثمنها      
 وأعتقـد أنـه لـو كـان يملـك القـوت             .بثلث قيمتها إذا حصل مـن يوقفهـا وقفـاً خيريـاً           

فرقـت فـي عـشرات مـن        ألوقفها هو، ولكنه كان مملقاً، وبعـد وفاتـه باعهـا الورثـة وت             
  )٣(.R...المخطوطات التي تنيف على األلفي مخطوط المكتبات، أخص

 مـن مكتبتـه قـد ذكرهـا         e تركة الـشيخ الـسماوي     رة اليه إن  ومما تجدر اإلشا  
 /المجلد الرابع /الدكتور حسين علي محفوظ في مجلة معهد المخطوطات العربية      

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩٧، ٢/٢٩٤: قسم النجف/  موسوعة العتبات المقدسة)١(

: تاريخ آداب اللغة العربيـة : ، وينظر٢/٦٨٦: فكر واألدب في النجف    معجم رجال ال   )٢(
١٢٩/ ٤. 

 .١٠/٢٢:  أدب الطف)٣(
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) المخطوطـات العربيـة فـي العـراق       ( في مقالة لـه بعنـوان        ٢٧٣-٢١٥: الجزء األول 
ا ذكر فيها أسماء نفائس المخطوطات الموجودة في بعض مكتبـات العـراق ومنهـ             

 عنواناً،  لم نـذكرها      ٤٧١وعدد منها    )٦(برقم  ) تركة الشيخ السماوي في النجف    (
  . خوف اإلطالة، فمن رامها فليراجعها في المصدر المذكور

éîÏ@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcZ� �

ــشيخ ذكــره ــي ال ــاني عل ــال الخاق ــالم >:فق ــل، ع ــب شــهير، وشــاعر جلي  وأدي
R....معروف

)١(  
 جمعـت كثيـراً     ،ة فـذّ  ، أدبيـة  ،يـة والسماوي شخصية علم  w :Sوأضاف الشيخ   

 فقـد  ، وطمحـت إلـى أسـمى األهـداف، وقـد حقـق أكثرهـا       ،من أصول الفـضائل  
   .... وتنوع في معارفه، ودرس مبادئها،شارك في كثير من الفنون والعلوم
فاضل، بسقت دوحـة  : ٢٤٦ ص)الروض النضير(وقال الشيخ جعفر النقدي في    

ماالت، ـضون الكـ  ــ ونه فـي غ   ـ عيـ  داولـضائل، وجـرت جـ    ــ ونه في ريـاض الف    ـفن
 ،الطباطبــائي إبـراهيم  دقـدره وســمو مكانـه قــول أسـتاذه الــسي   ك عـن جليــل  ـينبئـ 

  :وكانت له علقة به
       هفي كَـسِب الجمـاِل فَخـار عرتب  

  
   رضَ حتّـى بالجميـِل تَ     ولم يعـا بر  

�ورب القـــوافي الـــساِئراِت   ������ �  
  

  )بعــاتُ(ع واتْبــ) عــاداً(عــاد ِبهــا ��  
  نِشدتْ وسطَ النَّـِدي تَحيـرتْ     إذا أ   

  
  كواشــح باألنيــاِب تــنهشُ أصــبعا  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٤٧٥:  شعراء الغري)١(
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  له السابقاتُ الغُر غارتْ وأنجـدتْ     
  

  رتْ وقُوعـاً فـي الـبالِد ووقَّعـا        ففَ  
ــةٍ     ــان لغاي ــا العن ــوا منه   إذا أطلقُ

  
  تَجزها إلى أخـرى شـواِرد نُزّعـا          

  بـري تَتيه على اللُّجـِم المثـاني فتَن        
  

ـِي جاِمح الخيِل أطوعا          ِبها اللُّجم تَثن
ــا    ــشق غُباره ــأنّى تُجــارى أو ي   ف

  
  فَتْ عنها المجارون ضُـلَّعا    وقد وقَ   

  كّى وال وجــىفبــرزَ ال عثــراً تَــشَ  
  

ــا     ــاِثريِن وال لَع ــدعاً ِللع ــال دع   ف
ـ        طاِقــِهلَ شَـد ن سـعى ِللمعـالي قَب

  
    لّ ذُراها ياِفعـعى     فَحـذْ سِن مالس   

، فقـد أخـذ عليـه علـوم األدب          wوكان كثيـر المالزمـة ألسـتاذه الطباطبـائي          
 ، وسـانده فـي مختلـف المناسـبات    ، ونشّطه في كثير مـن الحلبـات    ،وأخبار العرب 

  .وهام في حبه واإلعجاب بذكائه
 وله صـدى فـي نفـس كـل          ،والمترجم له عرفته منذ أن نشأت وكان في بغداد        

آلثار وجمعها واالستفادة منها، وكنت كثير التشوق لحديثه والجلوس         من يتذوق ا  
 ويوقفك على كثيـر     ، ويروي القصص النادرة   ، فقد كان يمثل الباحث المتتبع     ،معه

من النكات المستملحة، وكان على دمامة خلقته رقيق الحـديث، حلـو المفاكهـة،            
ب األخبــار يجيــد النقــل ويتنــوع فيــه، وقــد اطلــع علــى مجموعــة كبيــرة مــن كتــ 

والنوادر، وحصل على قسم وافر من المجاميع التي نـدرت عنـد غيـره، وكـان لـه                  
  ....سلوك مستقل وذوق خاص

كـان  : الغـراء، فقـال  ) اليقظـة ( ذكره األستاذ عبد الكريم الـدجيلي فـي جريـدة         
  ل العـاِلم فـي المدرسـة القديمـة بأسـلوب كالمـه، وطريقـة               ن يمثّ السماوي خير م
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 وهو إذا حضر مجلساً يأسر قلوب الحاضـرين         .ته، واتزانه، وتعقّله  حواره، وهيئة بزّ  
بسرعة البادرة، وحضور النكتة، وقوة الحافظة، وسعة الخيال، فهو ينتقـل بـك مـن               
الشعر العالي المتسامي إلى طرف من التاريخ واألدب، ثم إلى نوادر من الحديث              

عبيـر، فيـدلّك علـى      والتفسير، وهو إلى جانب ذلك يـسند حديثـه بإحكـام ودقـة ت             
الكتاب الذي يضم هذه النادرة أو تلك النكتـة، وعلـى الـصحائف التـي تحويهـا،                 

إن -، وإلى عدد طبعاته -إن كان مطبوعاً  -وعلى السنة التي طُبع فيها هذا الكتاب        
  !، وحتى التحريف والتشويه بين الطبعات-كانت متعددة

اء العهـد األمـوي أو   وأنت إذ تستمع إليـه فكأنـك تـصغي إلـى عـالم مـن علمـ             
العباسي في طريقة حواره، وأسلوب حديثه، وانتقاله من فـن إلـى فـن، ومـن علـم          

، واإلمـام القـالي فـي    )مجالـسه (إلى علـم، فهـو يعيـد لـك عهـد علـم الهـدى فـي               
، وال تفارقـه تلــك  )بيانــه وتبيينـه ( ، والجـاحظ فـي  )كاملــه(د فـي  ، والمبـر )أماليـه (

ق التفكيـر، وجـالل العلـم، وغبـار الـسنين، ويـده إلـى               االبتسامة التي تقرأ منها عم    
  )١(.Rجانب ذلك مشغولة في علبة البرنوطي

عـالم فاضـل، شـاعر    w :Sد هـادي األمينـي       الـدكتور محمـ    �������وقال فيه   
جليل، مؤرخ متتبع، متضلع في األدب والتـاريخ واللغـة والـشعر، عـارف بالرجـال            

  )٢(.R...وبالكتب، مؤلّف مكثر
 الـسماوي   �������S: في حقه ) دامت توفيقاته (د عبد الستار الحسني     يوقال الس 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٠-٤٧٨، ٤٧٧-١٠/٤٧٦:  شعراء الغري)١(

 .٢/٦٨٦:  معجم رجال الفكر واألدب في النجف)٢(
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ب اهللا ثراه في كتب الترجمات والمجاميع األدبية ذكر معطـار، مـشفوع بالثنـاء               طي
 إذ إنه يدخل في دائـرة العلـوم والمعـارف اإلسـالمية             ،الجميل واإلطراء والتبجيل  

ــب،       ــه، واألدي ــالم، والفقي ــو الع ــاب، فه ــن ب ــر م ــن أكث ــؤرم ــي، والم خ، والفلك
ولـم تُـشَن    ). العلوم الغريبة (اركته في ما اصطلح على تسميته بـ      والحيسوب، بله مش  

لوك، بــشهادة أقــرب المقــربين ســيرته بغميــزة مــن حيــث اإليمــان والعقيــدة والــس
�����، )٢( النقـدي  �������) القاضي العادل (، و )١(من آل بحر العلوم   ) الصادق (��

 سيد الخطبـاء الـشهيد الـسعيد الـسيد      �������،  )٣(إلمام الطهراني والمحقق الثبت ا  
  الحكيمـة  العـرب  أمثـال  فـي  قيـل  وقد -وناهيك بهم  -، وأمثالهم )٤(رجواد آل شب: 

  )٥(.Rخبيراً بصاحبهم قوماً كفى

ê‰bqeZ� �

  : نذكر منها،له تصانيف جمة
 .)٣٢٢ رقم١/٦٥:ذ( ).ط (jإبصار العين في أنصار الحسين -١
 .)١٠/٤٨١: شعراء الغري( .اجتماع الشمل بعلم الرمل -٢

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).الكواكب السماوية(مقدمة كتاب :  ينظر)١(

 .٤٧٩-١٠/٤٧٨:  نقالً عن شعراء الغري٢٤٦نضيرصالروض ال:  ينظر)٢(

 .٥/٢٢٢،٢٢٤: نقباء البشر:  ينظر)٣(

 .٢٧-١٠/١٨: أدب الطف: ينظر) ٤(

 .٣٧٠-٣٦٩ص/٢٠ط علوم الحديث ع) مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض) (٥(
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: شعراء الغـري  .( اآلتي ذكرها  )آللئ األسالك (لعلها    بيت، ٢٠٠أرجوزة في    -٣
١٠/٤٨٠(. 

 )١(. نسخة منه في مكتبة اإلمام الحكيم العامة:االنثالج في االختالج -٤

 .)٥٠٣م رق٣/١٤٧ :ذ.( بيت٣٠٠أرجوزة في علم البالغة : بلغة البالغة -٥
). أرجـوزة ( بيتـاً    ١٢٠ فـي    :b واألئمـة  nبلوغ األمة في تـاريخ النبـي       -٦

 .)٣/٦٩: ريحانة األدب(
) عنوان الشرف في شـيد النجـف      (أرجوزة اسمها التاريخي    : تاريخ النجف  -٧

ــ ( وجــاءت باســم ،)٣/٢٩١ :ذ( ــي وش ــشرف ف ــوان ال ــفيعن  ١٥/٣٥٣ :ذ) ( النج
 ).ط( عليه فصار ألف ونصف ألف بيتاً، وِزيد١٢٥٠ أرجوزة في ،)٢٢٦٥رقم

 .)٢٦رقم٤/١٠ :ذ.(تخميس الفرزدقية -٨
 وهـي تكملـة   ،)أرجـوزة  (:التذكرة في من ملك العراق إلى هـذا العـصر        -٩

 .)١٠/٤٨٠: شعراء الغري. ( بيتا١٧٠ًالبن الجهم في ) المخبره(
 .)٨٣٣ رقم٤/١٦٩ :ذ( ).أرجوزة(: الترصيف في علم التصريف -١٠
 .)١٠٥٢ رقم٢٦/٢٠٨: ذ( .)المحبرة( في تخميس تحيرةتسديد الم -١١
 .)٥٩ رقم٥/١٥ :ذ( ).ط( ،أرجوزة: ثمرة الشجرة في مديح العترة المطهرة -١٢
نسخة منه في مكتبـة اإلمـام       . (جداول في معرفة التاريخ العربي والرومي      -١٣

 ــــــــــــــــــــــــ

ــسيد الحــسني ) ١( شــجرة ( فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب  - دامــت توفيقاتــه -ذكــره ال
 .w عن الشيخ كاظم الفتالويالمذكور نقالً) الرياض
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 .)١()الحكيم العامة
  :-يـة الـشهيدية    يعنـي األربعين   -جذوة السالم في مـسائل علـم الكـالم         -١٤

 .)٨٣٨ رقم٥/٩٣ :ذ).(أرجوزة(
ــل اآلداب -١٥ ــر       :جم ــضائل أمي ــي ف ــن داب ف ــسى ب ــاب عي ــم كت ــي نظ  ف

ــد وردت باســم jالمــؤمنين  :ذ. ( بيــت٢٠٠، منظومــة فــي )أجمــل اآلداب(، وق
 .)٦٠٦ رقم٥/١٤٣

 .)١٤٢٨ رقم٥/٣٠٤: ذ.( من شعر السيد الحميريالجيد السري -١٦
  .)٢٦٧٤ رقم٢/٤٦٩ق٩ :ذ( .ديوان السماوي -١٧
نـسخة منـه فـي مكتبـة اإلمـام          . (رسالة في حياة السيد سـليمان الحلـي        -١٨

 .)٢()الحكيم العامة
 .)٣()ديوان مراسالت. (الروض األريض -١٩
 .)١٧٤٧ رقم١١/٢٨٨: ذ( .روضة األمان في مدح صاحب الزمان -٢٠
 .)١٧٤٨ رقم١١/٢٨٨: ذ( .الروضة العبقرية في مدح الحضرة الحيدرية -٢١

 ــــــــــــــــــــــــ

ــسيد الحــسني ) ١( شــجرة ( فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب  - دامــت توفيقاتــه -ذكــره ال
 نقـالً عـن الـشيخ كـاظم         ٣٩٧ -٣٩٦ ص ٢٠ضمن مجلة علـوم الحـديث ع      ) الرياض

 .wالفتالوي

 .المصدر السابق) ٢(

 .المصدر السابق) ٣(
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 .)١٧٤٩ رقم١١/٢٨٨: ذ. (jروضة الهدى في مدح سيد الشهداء -٢٢
 وكـل   ، وفيـه روضـات للنبـي      ، بيـت  ١٥٠٠٠يقـرب مـن     : رياض األزهار  -٢٣

 ).شــجرة الريــاض فــي روضــات النبــي وثمــرة الــشجرة ( منــه ،واحــد مــن األئمــة
 .)١٩٢٤ رقم١١/٣١٨:ذ(

 .)٣/٦٩: ريحانة األدب.(رياض الجنان المشحون باللؤلؤ والمرجان -٢٤
 .)١٠/٤٨١: شعراء الغري.(سنا اآلفاق في األوفاق -٢٥
 ١٣/٣٠ :ذ. ()ط(،  أرجـوزة : nشجرة الرياض في مدح النبي الفيـاض       -٢٦

 .)٩٦رقم
 ، أرجـوزة  :صدى الفؤاد إلى ِحمى الكاظم والجواد في تأريخ الكاظمية         -٢٧

) ٣/٢٨٠ :ذ( .)ط( ،بيتـاً ١١٢٠:بيـت، وقيـل    ١٠٠٠تقـرب مـن     : بيت، وقيل ٧٠٠:قيل
 ).٦٤٨ رقم ٢٤/١٣٠: ذ( في)نزهة النوادي(ووردت باسم 

 .)١١٩٧ رقم١٥/١٨٠ :ذ( ).ط (الطليعة من شعراء الشيعة -٢٨
 في النظام المتلو بين أهل البيـت الحـرام فـي المنـام فيمـا                :ظرافة األحالم  -٢٩

 .)١٣٢٠ رقم١٥/١٩٨ :ذ( ).ط(.  في األحالمbأنشد به النبي أو األئمة
، ١/٤٥٥ :ذ. ( بيتـاً ١٥٠ أرجـوزة فـي   :ب في معرفة اإلسطرالب   غنية الطال  -٣٠

 .)٣٣٢ رقم١٦/٦٧
 ١٧/٧٦، ١/٤٧٣ :ذ. ( بيتا١٥٠ً أرجوزة في    :قرط السمع في الربع المجيب     -٣١

 .)٣٩٨رقم
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 .)٦٥٤ رقم١٨/٥٦ :ذ( .)اميوا الصأِتم�(:  عن قولهكشف اللثام -٣٢
 .)١٤/١٤ :ذ).(ط (.الكواكب السماوية في شرح الميميةالفرزدقية -٣٣
 . بيـت  ٢٠٠ أرجـوزة    :فرائد األسالك في هيئة األفـالك      أو   آللئ األسالك  -٣٤

 .)٢٩١رقم ١٦/١٣٢١، ١/٥٠٦ :ذ(
نوال اللطـف فـي    في تأريخ كـربالء أو  مجالي اللطف في أرض الطف  -٣٥

 .)١٦٦٤رقم ١٩/٣٧٣، ٣/٢٨٠ :ذ( .ط.بيتا١٢٥٠ًفي أرجوزة: تاريخ الطف
 :الغري شعراء( .األشباه وقصيدة والكرارية لوياتللع تخاميس مجموع -٣٦

١٠/٤٨١(.  
 أرجوزة في الفلـسفة العاليـة فـي         :مشارق الشمسين في الطبيعي واإللهي     -٣٧

 .)٣٨٢٩ رقم٢١/٣٥، ١/٤٩١ :ذ( . بيت٥٠٠
 :ذ. ( أرجـوزة  :)ملتقطات الصحو في علم النحو    ( سماه   الملتقط في النحو   -٣٨

١/٥٠٤(. 
 :ذ. ( أرجـوزة   ، -b فـي تـواريخهم    - :حـة األئمـة   ملحة األمـة إلـى لم      -٣٩

  .)٦٦٨١ رقم٢٢/١٩٧، ١/٤٦٦
 .)٦٧٧١ رقم٢٢/٢٢٠: ذ.(الملمة في تواريخ األئمة -٤٠
 ٢٢/٣٥٠،  ١/٤٦٠: ذ. ( بيتـاً  ١٥٠ فـي    :مناهج الوصول في علـم األصـول       -٤١

 .)٧٣٩٤رقم
 فـي   انـسخة منهـ   . (األيام التي يصح أو ال يصح فيها المنـام         منظومة في  -٤٢
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 .)١()كتبة اإلمام الحكيم العامةم
 )٢().ط (.bموجز تواريخ أهل البيت ووفياتهم -٤٣

 .)١١١٢ رقم٢٤/٢١٤ :ذ. (أرجوزة: نظم السمط في علم الخط -٤٤
 .)١٥٠٥ رقم٢٤/٢٩٠ :ذ( .ثني عشريةنقض المنحة اآللوسية في رد الشيعة اال -٤٥
 .)١٠/٤٨١: غريشعراء ال( .في الجفر )- ض-الوفر  (النيل الوافر -٤٦
 :ذ( فـي    ت بيت، ورد  ٧٠٠ أرجوزة في    :وشائح السراء في تأريخ سامراء     -٤٧

 ٥٠٠نها أرجوزة في    أ :وفيها) خلد السراء في حال سامراء    (باسم  ) ٩٥٢ رقم ٣/٢٥٥
  )٣().ط (،بيت

òíaëŠÛbi@éäß@æë‹b�aZ� �

�− ����وم د صادق آل بحر العلـ     المحقق البارع الخبير السيد محم     الكبير و  ��
ــي ذي الحجــة الحــرام مــن ســنة   )هـــ١٣٩٩ت (wالنجفــي ــه ف ــأريخ إجازت ، وت

 ).هـ١٣٦٠(

 ــــــــــــــــــــــــ

 .المصدر السابق) ١(

شجرة الريـاض  ( في مقدمة تحقيقه لكتاب -وفيقاته  دامت ت-ذكره السيد الحسني    ) ٢(
كتيب لطيـف الحجـم    : ، وقال فيه  wضمن مؤلّفات الشيخ  ) لنبي الفياض في مدح ا  

بقياس الكف، طُبع منسوباً إلى الشيخ السماوي، وقـد قرأتـه منـذ زمـن غيـر قـصير،          
 .لكن بعض من كتب عن السماوي ينفي نسبته إليه

  .مطبوع: الذريعة، ط:  ذ: هيةالرموز المستخدم: ملحوظة )٣(
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  :  في سيرته الذاتية المخطوطة ما نصهwقال السيد محمد صادق آل بحر العلوم    
S ...   ه لــي أرجــوزة، زتــ إجا-  أي الــشيخ الــسماوي-وقــد نظــم هــذا األخيــر
  :wفقال

��و ــي ــد ربـ ــ��حمـ ــلِّي أَبـ   داصَـ
  

    ِشــيالقُر لَــى النَِّبــيا��عــدمح  
ــِه    ــى وا ��وآِلـ ــِل النُّهـ ــِر�
هـ   مـ

  
  ــم ــرِ  ��ثُ اِب اَألمــو ــي ج ــولُ ف   قُ

  ��   دييزْتُ سِني    ��جخَا الفَـضِْل الـس  
  

 )  الـصَّاِدق دمحنِ   ) مـسـلَ الـحنَج  
ـــمجدِ     ــوِد ال ــراِهيم طَ لَ إبــِلي س  

  
      ِديهِن الـمضَا بِن الرِن بيسِن الـحاب  

    ــي ـــمقَدِس التَِّق ــيِخنَا ال ــن شَ ع  
  

 الــــِهنِْدي اِشـــمـــِن هـــِد بّمحم  
        نـسـِد الـحّمحِر محِخِه البشَي نع  

  
ـ          اِهراً ِبـال ثَمـوى جرِطي الـوعمن  

  عــن شَــيِخنَا محمّــِد الـــجوادِ     
  

ــنَادِ   ِباإلس ِديهـــم ــيِخِه ال ــن شَ ع  
  وعــن مِعــزِّ الــدينِ  ) حيلُولَــة(  

  
   ــي ــسِن الِقزْوِين ــِن الح ــِد ب محم  

    ــن ــاِقِر ع ــِد الب محــِه م مع ــن ع  
  

        نـسآِل الح ِمـن ِديهِد الــممحم  
ــِر ا(   حــوِمب ــر) لعلُ ــوِن واَألثَ   والفُنُ

  
        ـشَـرع ا الثَـاِنيلَـه نالقَر ددج نم  

   ــن ــاِقِر ع ــِد الب محِخِه مــي ــن شَ ع  
  

 ـــنـــِل مـــِد األكْممحواِلـــِدِه م  
ــِن اَألبِ     ــٍد ع ّمحِخِه مــي ــن شَ   ع

  
ــسبِ    ــِسـي الـمنْ ــٍد الـمجِل محم  
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   البهـــاِئيعـــن شَـــيِخِه محمـــِد
  

ــسنَاءِ   ــرِة الـــ ــِه نَيـــ   وطرِقـــ
   ــد ــي محمـ ــزان ِفـ ــِسلَةٌ تُـ   ِسلْـ

  
  نَدــس ِق مثُوــالو ــيٍخ ِب ــلِّ شَ ــن كُ   ِم

  )��زْتُــهج (��الَِّتــي الكُتُــب ِويــري ن  
  

  صَحتْ علَى شَرِط الـمِجيِز الـمثِْبِت 
   ــه ــلْ ��فَِإنَّـ ـــهذَا ومحـ ــلٌ ِلـ   هـ

  
	�������ن يـدعو    ��لسؤلُ  وا  

 � �   اَألقَـلْ  (�

    اِويمــس ــاِهِر ال ــِن الطَّ ــِد ب محم(  
  

         اِويـسـِن الـمع اللــه فَا لَـه١(ع(>  
  

�− ������الحج هـ١٤٠٥ت(د رضا الطبسي ث الفقيه الشيخ محمة المحد.( 
�− ����ــأ   ���� ــوظ الكــاظمي، وت ــي محف ــدكتور حــسين عل ــضال ال ريخ  المف

 ).هـ١٣٦٧(إجازته الثاني من شوال سنة 

émbÏëZ� �

S  توفّيw         سـنة    المحـرم   مـن  ثـاني الفي مكتبته النفيسة في النجف يوم األحـد 
 في الصحن الحيدري الشريف في الحجرة التي دفن فيهـا   wودفن  )٢().هـ١٣٧٠(

����  )٣(.R المجتهد الكبير الشيخ جواد البالغي النجفي بالقرب من باب الفرج��

@ @

@ @
 ــــــــــــــــــــــــ

 . مخطوط /wالسيرة الذاتية للسيد محمد صادق آل بحر العلوم ) ١(

  .٥/٢٢٢:  نقباء البشر)٢(
  .٤٠٠ص/٢٠، ط علوم الحديث ع)مقدمة التحقيق /شجرة الرياض) (٣(
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@émbÏë@„Č‰cë@êbq‰@åßwZ� �

د محمد صادق بحر العلوم مؤرخاً جامعاً بينه وبين الشيخ          وقد رثاه صديقه السي   
يوم األحد الثاني من المحرم  - السماوي -د عفر النقدي، فقد توفّي الشيخ محم     ج

 أيـام يـوم الـسبت،       )١(سـتة ، وتوفّي الـشيخ جعفـر النقـدي بعـد           )هـ١٣٧٠(من سنة   
  :د صادق في رثائهمارم من تلك السنة، فقال السيد محم المحالثامن من

ــلُ  ــةٌ وعوي ــون رنّ ــى الك ــد ده   ق
  

ــ   ــيس يوجـ ــا لـ ــا ِمثلُهـ   دورزايـ
  ��    األنــــام تنــــدب شــــجواً���

  
ـ      ـ    شهر عاشـور ِس بطَ طاهـا محمد  

  �� ــبٍ ��� ــاءت بخطـ ــام جـ    األيـ
  

      نَكّـدخَطٍب؛ فالعيشُ أضـحى م إثر  
  ن فــأرخى الحــسيـهــا قــد قــضبِ��  

  
ــضأَ(  ــد ـق ــا ومحم ــر به   )ى جعف

  
            ) =٢()١٣٧٠(  

ازي، وممـن أرخ وفاتـه       والشيخ علي الب   ،د الحلي وممن أرخ وفاته السيد محم    
 في مقدمته لتحقيق    w عند كتابته لترجمة الشيخ    ،د عبد الستار الحسني   أيضاً السي 
ــاب  ــاض (كتـ ــجرة الريـ ������) شـ����w ،  ــة ــمن مجلـ ــوع ضـ ــوم (والمطبـ علـ

 ــــــــــــــــــــــــ

 أيــام مــن وفــاة ٥تــوفي بعــد  قــد wأن الــشيخ جعفــر النقــدي : فــي نقبــاء البــشر )١(
  .wالمترجم

ــشر: ظــرين)٢( ــاء الب ــاض(، ٤٧٠ -٢/٤٦٩ق٩: ، الذريعــة٥/٢٢٢: نقب ــة /شــجرة الري مقدم
  .٤٠١ص/٢٠، ط علوم الحديث ع)التحقيق
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  : بأبياٍت عدة منها- والذي كان لنا خير معين في مقدمتنا هذه-)٢٠ع:لحديثا
ـ          هدىـومذ قضى حـامي تُـراِث ال

  
  وِمقْــولُ الحــق لَــه خَيــر راثْ    

ــِق(   ــةُ الخَلْـ ــوابِ)أئمـ ــم أرخُـ   ِهـ
  

  )١()محمــد أودى فــأبكى التُّــراثْ( 
  ١١٣٢     ،١١٣      ،٢١     ، ٩٢                                                       ،١٢  

  هـ١٣٧٠سنة 

éjčÔÇZ@ @

S                 وتوفّي عن بنٍت واحـدة زوجـة الـشيخ جـواد الـساغرجي، وانتقلـت المكتبـة
 المعقّـب عـدة بنـين    )٢(وقد توفي ابنه عبد الرزاق. النفيسة الفريدة في النجف إليها    

  )٣(.Rقبل وفاة والده بسبع سنين أو أزيد

êŠÈ‘@åß@x‡b¸Z� �

 قصائد شعريةٌ ترى فيهـا فنـاً رائعـاً وذوقـاً رفيعـاً تمـوج بـين                  wلشيخ الناظم   ل
 ، وتجد نفسك تائهاً في بحور قوافيها حتى تأخذك أمواجها لساحل معانيها           ،أبياتها

 ــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠١ص/٢٠، ط علوم الحديث ع)مقدمة التحقيق/ شجرة الرياض: (ينظر )١(
مطلـع  ( نـسخة مـن كتـاب    wتوجد في مكتبة السيد محمد صادق آل بحر العلـوم   ) ٢(

الحـسن بـن عبـد      كتبها حفيـد المتـرجم      ) والمسكراتالسعادات في تحريم الخمر     
 .)٥٨ (رقم وهي ببن الشيخ محمد السماوياالرزّاق 

 .٥/٢٢٢:  نقباء البشر)٣(
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  .wفترتسم في مهجة النظر لوحة فنية متكاملة رسمتها مخيلة شيخنا الناظم
بعة آالف بيـت اقتـصر فيـه علـى      ديوان شعر يقع في أكثر من أرwوللمترجم له   

  . وذكر لنا نماذجاً منهwالنواحي الدينية، وقد وقف عليه صاحب شعراء الغري 
  :n في مدح الرسول األعظم wفمنه ما قاله الشيخ 

ــريِم ــد ال ــتَ جي ــاتْ أخجل   بااللتف
  

  وفُقْــتَ ســلَّ الــسيِف باالنــصالتْ  
ــى      ــشتيِت اللم ــواً ب ــسمتَ زه ب  

  
ــ    ــم تدع ــمٍل ل ــأي ش ــتاتْف   ه ش

  تقــــولَ النــــاس بتحقيِقــــهِ    
  

ــ   ــاتْ ـوالل ــتَ ذاك النب ــد أنب   ه ق
ــ   ــر إذا لَحـ ـــيثغـ ــاه لـ   ن ثنايـ

  
ــراتْ      ــطَ الف ــِؤ وس ــتُ للّؤل   عِجب

  :إلى أن قال...   
ــهِ    ــم ب ــالقرآِن أعِظ ــاَء ب ــد ج   ق

  
  مــن معجــٍز حــين تحــدى الغــواةْ  

ـ  كتابـــ     ِهه المنـــزلُ مـــن ربــ
  

ــ   ــاتْوقولُـ   ه الـــصادع بالمحكمـ
   للــــِه مـــا جـــاَء بـــِه أحمـــد  

  
ــالمعجزاتْ    ــر بـ ــاني الغـ   وللمعـ

  )١(.لخإ...   
  :jوله يمدح اإلمام أمير المؤمنين

  معــــان البــــرِق إذا أومــــضْلَ
  

ــضَ   ــضْ ـأم ــا أوم ــشاي ظُب   ى بح
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٨٧-١٠/٤٨٤:  شعراء الغري)١(
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  وأســـالَ جفـــوني عـــن قلـــٍب
  

  لــوال األضــالع عليــه ارفــضْ     
  ه قبـــضاـأمـــسكتُ حـــشاشَتَ   

  
ــبضْ    ــدر أن تقــ ــٍد ال تقــ   بيــ

  :إلى أن قال.. .  
ــى  ــٍد قـــد أغنـ ــا لؤلـــؤ عقـ   يـ

  
  وســـحاب ربيـــٍع قـــد روضْ    

ــى    ــي العتبـ ــب فلـ ــا إن أعتـ   أنـ
  

ــركضْ    ــن م ــي م ــق لخيل ـــم يب   ل
ــ   ـــفاً أتُــ ــاودني دنــ   راك تعــ

  
ــستعرضْ    ــصدوِدك تَـ ــشا لـ   بحـ

  ٍوبجــسٍم يــوهن مــن خــصـر     
  

  يعتــلُّ ومــن جــسٍم يمـــرضْ     
ـَ     نحاشــــاك فأنـــتَ أبـــر بمـــ

 

ـَــمنــلـــم يبــدلْ      ـضْك ولــم يعت
  )١(.لخإ...  

  :jوله يرثي اإلمام الحسين 
  كم طلعـٍة لـك يـا هـاللَ محــرمِ         

  
  روِر بمـأتمِ  ـقد غَيبـتْ وجـه الـس        

   القوس في كَِبـِد الـسما      ما أنتَ إال    
  

ــوب المــسلمين ِب   ــترمــي قل ِمأسه  
  ذكَّرتَهم يـوم الطفـوِف ومـا نَـسوا          

  
ــص     ــِرِه المت ــدد ذك ــن تج   ِمرـلك

  يوم بِه زحف الضاللُ على الهـدى        
  

ــسلمِ    ــن م ــد م ــزَ جاح ـــِه تمي   وب
    

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٦-١٠/٤٩٥:  شعراء الغري)١(
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  :إلى أن قال... 
ــشَها ــةَ يــوم قــادتْ جي   أتــرى أمي

  
ــسلمِ     ــد المست ــا ي ـــتْه يعطيه   ظنّ

ــا    ــاتَ م ���هيه�� � ــ� ــي ِب   ضارٍع األب
  

  ــِمللحادثــاِت مــن الخطــوِب الهج  
  ى بحكـِم حـساِمه أجـسادها      ـفقض  

  
ــِد ون   ــنِّمألوابــ ــها لجهــ   فوســ

  )١(.لخإ...   
  : قصيدة مطلعهاjوله في رثاء أبي الفضل العباس

ــة    ــوم مزنَ ــصب الل ـــكرتْ تـ   ب
  

ــه     ـــبي وحزنَـ ــا رأتْ قلـ   )٢(لمـ
ومن تخميـساته لألشـعار قولـه مخمـساً بيتـاً واحـداً مـن قـصيدة الـشيخ كـاظم                 

  :األزري
  إن يقتلوك على شاطي الفراِت ظما     

  
  ظَمـا لـسما عِ  فقد تزلـزلَ كرسـي ا       

   حتى العـدى نـدما     وقد بكتْك دماً    
  

   ال تبكي عليـك دمـاً      أي المحاجرِ (  
  )٣() الحجِرِه حتى محجِرـأبكيتَ والل  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .٥٠٠-١٠/٤٩٩:  شعراء الغري)١(

 .١٠/٢٥:  أدب الطف)٢(

  .١٠/٢٥:  أدب الطف)٣(
 عنـد تخميـسه   j كرامـة حـدثت لـه ببركـة اإلمـام الحـسين      wخ النـاظم   وللـشي  :ملحوظة

  .)١٤٨: ظرافة األحالم( الشيخ األزري المذكورة، فمن رامها فليراجع كتابه ةألبيات قصيد



  ٤٩..................................................................................................................المؤلّف في سطور

هذا مختصر وجيز من بعض أشعاره، وهي قطرة من بحـور قوافيـه، وذرة رمـل         
  .من قصور شعره

ÑÛûàÜÛ@oºŠm@�Ûa@‰…b–½aZ@ @

 .١٧-١٥:  المقدمة/jإبصار العين في أنصار الحسين -١
 .٢٧-١٠/١٨: أدب الطف -٢
  .٦/١٧٣: األعالم -٣
 .٩١-١/٨٨: أعالم األدب في العراق الحديث -٤
 .، مقال لعبد الكريم الدجيليجريدة اليقظة البغدادية -٥
 .٢٤٢:  لباقر شريف القرشيjحياة اإلمام المهدي -٦
 .٢٤٦:  للشيخ جعفر النقديالروض النضير -٧
 .٧٠-٣/٦٨: ريحانة األدب -٨
 .٥٠٣-١٠/٤٧٥: )النجفيات(شعراء الغري -٩

 .١٧٣: الضياء الالمع في القرن التاسع/ طبقات أعالم الشيعة -١٠
-٢٢١/ ٥ ق :نقباء البشر في القـرن الرابـع عـشر         /طبقات أعالم الشيعة   -١١

 .٣١٢برقم ٢٢٤
ن ، بقلم األستاذ كامل سـلما   ٤٢-١/٧: المقدمة /الطليعة من شعراء الشيعة    -١٢

 .الجبوري
 .٥/٩٨: ة واألدبعلي في الكتاب والسنّ -١٣
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د صـادق   د محم  السي ������المقدمة، بقلم المحقق    / اويةالكواكب السم  -١٤
  .wبحر العلوم 

 .١/١٦٦: ماضي النجف وحاضرها -١٥
 .٣٠٥-٣٠٣: مشاهير المدفونين في الصحن العلوي الشريف -١٦
 .٤٤٠: ى المقال في مصنفي علم الرجالمصف -١٧
 .٢٢٦-٢/٢٢٥: خي الشيعةمعجم مؤر -١٨
 .١٠/٩٧: لعمر كحالةفينمعجم المؤل -١٩
 .١٨١-٣/١٨٠: فين العراقيينمعجم المؤل -٢٠
 .٦٨٧-٢/٦٨٦:  في النجفمعجم رجال الفكر واألدب -٢١
، ٤٠٦-٣٤٧): شجرة الرياض فـي مـدح النبـي الفيـاض         (مقدمة كتاب    -٢٢

د عبـد الـستار      الـسي  �������، بقلم   )٢٠ددعلوم الحديث الع  (المطبوع ضمن مجلة    
 .- دامت توفيقاته -الحسني 

  .٢٩٧-٢/٢٩٣: قسم النجف/ موسوعة العتبات المقدسة -٢٣

ñ†ànÈ½a@ò‚�äÛaZ@ @

 مـن الهجمـات الـشرسة    - وخصوصاً الشيعي-إن ما تعرض له تراثنا اإلسالمي       
 بدرية وحنينية و و     الهادفة لمحو آثاره استجابة لرغبات شيطانية، هي نتاج لحقائدٍ        

 ،قد حرمتنا من درٍر وآللئ ما لـو وجـدت ألثـرت مكتباتنـا بمـا تقـر بـه العيـون                     ... 
  . مدارك العقول وتتسع به،وتبتهج به النفوس
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 ،ومنها ما تالعبت بها أيدي الجهال ممـن ال يفرقـون بـين نتـاج العلمـاء ولغـو الجهـالء        
 فقـد تنـاثرت دررهـا وتبعثـرت     ،مـا ذكرنـا   خيـر مثـال ل   إالwوما مكتبة الشيخ السماوي    

ــدها  ــا فوائ ــا فحرمن ــصي ونب   ،لئالئه ــى أن نستق ــا إل ــدا بن ــا ح ــذا م ــسخة   وه ــن الن ــث ع ح
 فعـدنا بخُفّـي     ، أننـا منينـا بالخيبـة حينمـا لـم نـستطع العثـور عليهـا                الالمخطوطة للكتـاب، إ   

ــدناها     ــة فاعتم ــسخة المطبوع ــوء للن ــى اللج ــطررنا إل ــين واض ــة ا ، حن ــي الطبع ــى وه ألول
 -صـاحب مجلـة الغـري     -للقصيدة التي طُبعت علـى نفقـة دار النـشر والتـأليف لـصاحبها               

شيخ العراقين آل كاشف الغطاء في النجف األشـرف، وهـي فـي مجلـد واحـد فـي أربـع              
مجـالي اللطـف بـأرض الطـف،        :  النجف، والثانية  ي عنوان الشرف في وش    : األولى :أراجيز
وشـائح الـسراء فـي شـأن        : ، والرابعـة  cلكـاظم والجـواد   مـى ا  صدا الفـؤاد إلـى حِ     : والثالثة
  . صفحة٨٠ -) اللطفمجالي(ـ  بة الخاص- لثانيةا وعدد صفحات.سامراء

 والتـي عـدد      المـذكورة  رجـوزة وألننا لم نوفّق إليجاد النـسخة المخطوطـة لأل        
الـوزن  فـي ضـبط    - عنـد مراجعتنـا لـشرحها   - اعتمدنا  ، كما أسلفنا  )١٢٤٨(أبياتها  

 والذي تفـضّل علينـا      ،جواد جاسم  األستاذ خالد    براعة على  لها والتشكيل  الشعري
  .مشكوراً بهذا العمل جزاه اهللا خير جزاء المحسنين

 األبواب والفصول لألرجوزة علـى    ننا اعتمدنا عناوين  إجدر اإلشارة اليه    ومما ت 
  .فهرست النسخة المعتمدة

  وحدة التحقيق                              

  في                                    

��مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقد
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 ــم ــدك الله مأح ــن ــا م ــ م ي ــ    زاي ــن الِبِمـ ــاِع حيـ ـــحيقـ   زازاً فـ
ــ ــساكِنوخَ ــِل ال ــالرفِع ألج   ى األمـــاكِنلَـــأربعـــةً تعلُـــو ع    صَّ ب

ــيِن     المعروفــــةْ والمدينــــةَمكــــةَ ــةْ والبقعتـ ــربال والكوفـ   )١(كـ
ــح مــق ــداً يلي ــمك بجالِل ــستزيد     األع ــ ِم اللطــفوي ــنِّكنْ   عم وال
ــ     الجمــةْكنْــ ِملــصلوةَ� 	�������� ــثْْعابتَ ِنعلـــى مـ ــةْهتَـ    للرحمـ

مـن خيـرِ     المختـارِ  محمد   ــ     البـشر ــِةِهوآِلـ ــ اال األئمـ ــي عـ   رشَثنـ
ــ ــا ع ــي األن الفــراتُِذبم ــاِر ف    النهـــاِر مـــع الليـــلُواختلـــف    ه

ــوب عدــمع ــ فاس ــاليذِه ه ــ    )٢( المج ــفؤرخُت ــالِ  الط ــى اإلجم    عل
 ــــــــــــــــــــــــ

 البيـت   :ت هي  البقاع التي ضج    بأنj  التهذيب في حديث اإلمام الصادق       ورد في  )١(
  . وطوس، وكربالء، والغري،المعمور

  .)١٩٦/١٢ ح ٦/١١٠ :ب األحكامتهذي: ينظر(
مراد الناظموأن w بالرفعة لألماكن األربعة المذكورة أعاله فضلها على سائر البلدان. 

  .أي أوضحها وكشفها :جال األمور: فعل ماضي، يقال: مفردها مجلى، وجال: المجالي) ٢(
  ). بتصرف يسير١٤/١٥٢: لسان العرب(
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ــ وبعــضَهووصــفَ    هلَ وفـــضهالَـــ فيهـــا حذكـــرتُ م ــن ــ حد قَ   هلَّ
ــ ــِهوم ــا ب ــ الحد قَ ــن ِم ــا ع    اجزْ مع ــلوم ــِهي ــالَ ح ــزَ هن ِم   زْاه
ـ   ع الم تَبوثَ    ح ووضَــهنْــ ِم النقــلُبانا اســتممــ ـ  نـى ال ـ  ِهذي في   ح وصَ

  ههــــا ثمانيــــ أبوابتْمــــظَتَانف
  

ــ   ــدادِع ــان الواِب أب ــالعالِ جن   هي
ـ  اقْ  عنـدما العـزم    تُمد خَ مث     ىضَتَ

  
ـ  ها الحسين ِب   ب ن  المرتـضى   علـي   

  ــؤم ــرالً تَمـ ــاله قَـ ــى عـ   ى إلـ
  

ــه   ــ العةُديـ ــواله ِدِبـ ــى مـ    إلـ
  ــإن ــو يفـ ــولُِعقَّـ ــَ�  القبـ   دعـ

  
ــِب   ــي�� اٍلفَـ ــٍر وطٍَنمـ ــ�� يـ   دعسـ

  ــ ال فَأو 
����	�نلَـ ��� ــ� ــ ِرنِمـ   اهضَـ
  

  ــوهــِهـ اللــاُءضَــ ِرـوـ اللــلَّ جه  
  خاً بـــالحرِفرـؤها مـــمسفَـــ  

  
  )طِفاللُّ مجالي ����ـ  ِضر   )١()فالطَّ

  ــو ــ�ا ه ــ�� انَ ــاِبضُيِف ــي الكت    ف
  

  مــب ــهئاً ِمِدتَـ ــاٍب ِبنـ ــاِببـ    بـ
   ذو فــصوِلوهــ فَ بــاٍبلُّوكُــ  

  
ــبتَ   ــرب�� غُلُ ــي المينِع ــ ف صولْح  

ـ  باْالبفَ   ـ زْجر د قَ ـ  هتُ ـ ري الم  ِف   زْكَ
  

ــ   ــلُصْوالفَ ــكْر تَد قَ ــهتُ ــر�� م لَ زْج  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٣٥٧سنة ) ١(
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  اب في اَألسماِء وفي المعانيـب
الِف الزماِنـرى في سـوما ج 

راِفشْـــ باإللَّطَـــ�� مـــا الطّـــف  
  

ــراقِ    ــى الع ــافِ عل ــى األري    وعل
������أو مـــا      طِّ شَـــن ِمـــه فراتُـــ�

  
  )١(ِطبالس سيِنالح وىثْم في صَّتَواخْ  

  ــم ــاِئ(ي وس ــو) رالح هــداِئو   ر ال
  

ــِه دارإذْ   ــاُء في ــ الم وه ــو اِئ ح٢(ر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

وطـف  . ما أشرف من أرض العـرب علـى ريـف العـراق، مـشتق مـن ذلـك                 : الطف) ١(
: والطـف . الطف ساحل البحر، وفناء الـدار : وقيل. شطه، سمي بذلك لدنوه   : الفرات

  . ناحية الكوفة فياسم موضع
 ألنه طرف البر ممـا يلـي        ؛مي به  س ،قتل بالطف نه ي أ: jوفي حديث مقتل الحسين   

  ).٢٢١/ ٩: لسان العرب: ينظر( . منهالفرات، وكانت تجري يومئذ قريباً
)٢ (        ران، بفتح فسكون، أي تحييورجل حائر بـائر،    . ر في أمره  حار، يحار، حيرة، فهو ح

وقـف وتـردد كأنـه ال     : حـار الماء فـي المكـان    : ، ومـن المجاز  ...إذا لم يتجه لشيء   
ر واستحاريدري كيف يجري، كتحي.  

: الحـائر : وقيـل .  يرجـع أقـصاه إلـى أدنـاه    ،يـه ر الماء ف مجتمع الماء، يتحي  : والحائر
  .ر ال يخرج منه يجتمع فيه الماء فيتحي،المكان المطمئن

والـذي فـي   . ميت بأحد هذه األشياء كالحيراء، هكذا في النسخ بالمـد  كربالء، س : والحائر
← 
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  رفَــع جم ثُــى هــارون�� رندلَــ
  

  أنــ ي حــثَرالقب ــ كَر كُذْنَمــا س١(ر(  

  وذاكــشرون ــاً تُ ع ــ ذراع   برضْـ
  

ــا فَِلثِْمِب   ــه عــم   )٢(برقْــى أَصَ أقْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 أي بهـا،  الحـائر  مـي ؛ لكونـه ح ميبكـربالء أي سـ   الحير، أي بفتح فسكون: الصحاح وغيره 
 -٣٢٠/ ٦: تـاج العـروس   ( ....�الحـسين  اإلمـام  مـشهد  فيـه  الذي الموضع وهو كربالء،ب

  .)٢٠٨/ ٢: معجم البلدان: ، وينظر أيضاً يسيررفـبتص) مادة حير(  ٣٢١
، ابـن المهـدي     ) هــ  ١٩٣ -١٧٠( خامس من حكـم مـن بنـي العبـاس            :هارون الرشيد ) ١(

  .ه الهادي، ستأتي ترجمته فالحظى الحكم بعد مقتل أخيوالخيزران، ولد بالري، تولّ
جعفر المتوكـل بـن محمـد المعتـصم، عاشـر مـن حكـم مـن بنـي العبـاس               : وجعفر

  . قتله ابنه المنتصر، ستأتي ترجمته فالحظ،)هـ ٢٤٧ -٢٠٦(
  ).في تعيين المرقد وماجرياته وفضل الزيارة: (الباب الثالث: ترجمتهما ينظر

  :حد الحائر) ٢(
  :قال) ٣/ ٣٢٥ ح ٢٢٢: كامل الزيارات(بن قولويه في يشير إلى ذلك ما رواه ا

حدثني محمد بن عبد اهللا الحميري، عن أبيه، عـن هـارون بـن مـسلم، عـن عبـد                    
    اد األنصاري، عن ابن سنان، عن أبي عبـد  الرحمن بن األشعث، عن عبد اهللا بن حم

  :سمعته يقول: ، قالjاهللا
S   قبر الحسين بن عليc     عشرون ذراعاً في عشرين ذ روضـة   ،راًراعاً مكس 

         ب من رياض الجنّة، وفيه معراج المالئكة إلى السماء، وليس من ملك مقـر
  .Rوال نبي مرسل إال وهو يسأل اهللا أن يزوره، ففوج يهبط وفوج يصعد

  :ما نصه) ٣٤٢/ ١: السرائر( في Hقال الشيخ الفقيه ابن إدريس الحليو
← 



  ٥٩............................................................................في اسم الطف وما كان عليه/ الباب األول

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S        ألن ؛عليـه، دون مـا دار سـور البلـد عليـه     والمراد بالحائر ما دار سـور المـشهد والمـسجد 
حار الماء فيهذلك هو الحائر حقيقة؛ ألن الحائر في لسان العرب الموضع المطمئن الذي ي.  

ا ذكـر مـن    لمـ  ،j في مقتـل الحـسين     )اإلرشاد(وقد ذكر ذلك شيخنا المفيد في       
إنـه قُتـل    والحائر محيط بهم إال العبـاس رحمـة اهللا عليـه، ف           : تل معه من أهله، فقال    قُ

 طريقته تقتضي ما بينـاه؛ ألنـه مجمـع     على المسناة، فتحقق ما قلناه، واالحتياط أيضاً      
  . انتهىRعليه، وما عداه غير مجمع عليه

 ذكـر كـالم ابـن       بعد أن  - )٩٠ -٨٩/ ٨٦: بحار األنوار ( في   �سيـقال المجل و
  :-�إدريس

Sوأقول :     بعضهم إلى أنه س، وذهب بعضهم إلى أن الحائر مجموع الصحن المقد
القبة السامية، وبعـضهم إلـى أنـه الروضـة المقدسـة، ومـا أحـاط بـه مـن العمـارات                  

  .القديمة من الرواق والمقتل والخزانة وغيرها
            د منـه فـي الدولـة العليـة     واألظهر عندي أنه مجموع الـصحن القـديم ال مـا تجـد

من مشايخ تلـك  والذي ظهر لي من القرائن وسمعت ،  -د اهللا أركانها  شي -الصفوية
البالد الشريفة أنه لم يتغير الصحن من جهة القبلة وال من اليمـين وال مـن الـشمال،                  

يد من خالف جهة القبلة، وكل ما انخفض من الصحن وما دخل فيه مـن      بل إنما زِ  
هـم إنمـا تركـوه    العمارات فهو الصحن القديم، وما ارتفع منه فهو خارج عنـه، ولعلّ   

 منطبـق  wالجديد، والتعليـل المنقـول عـن ابـن إدريـس     كذلك ليمتاز القديم عن    
  .على هذا، وفي شموله لحجرات الصحن من الجهات الثالثة إشكال

  ويدل على أن  سة والعمارات المتـصلة بهـا مـن الجهـات      سعة الحائر أكثر من الروضة المقد
  :ال قjبن عطية، عن أبي عبد اهللان، عن الحسن الثالث ما رواه ابن قولويه بسند حِس

← 
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)نَوقَ لَ)١()وىنَـــيـــرقَ ةٌيـــديمه  
  

  )٢(همـــدي أَسوِن فيهـــا يـــددجـــ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

Sثـم ،  - وذكـر الـدعاء    -: ... فقـل  - وفي بعض النـسخ الحـائر      - ا إذا دخلت الحير   أم 
ثـم  : -إلـى أن قـال      -وتقول القبر، بحيال تقوم تكبيرات،ثم سبع ركبوتُ قليالً تمشي

  .R...وترفع يديك وتضعهما على القبر: إلى قوله... تمشي قليالً وتقول
  : في وصف زيارتهjوعن ثوير بن أبي فاختة، عن أبي عبد اهللا

S   إلى أن قـال -: ثم قل- أو الحير - حتى تصير إلى باب الحائر :-  عـشر  خـطُ  اثـم 
  .R حتى تأتيه من قبل وجههمِشار ثالثين تكبيرة، ثم طا، ثم قف فكبخُ

  :j في وصف زيارة الحسينjوعن أبي حمزة الثمالي بسند معتبر عن أبي عبد اهللا
S  ـيالً وقـل    ثم امشِ  -: إلى قوله  -:وقل - أو الحائر  - ثم ادخل الحير ثـم   -: إلـى قولـه   - : قل

  . إلى آخر الخبرR...طاك حتى تستقبل القبر، ثم تدنو قليالً من القبر وتقولر خُ وقصّامِش
 .�انتهى كالم المجلسي. Rتدل على نوع سعة في الحائر... فهذه األخبار وغيرها

وهـي قريـة    : والـواو، بـوزن طيطـوى     بكسر أوله، وسكون ثانيه، وفتح النـون        : وىينَنِ )١(
 :نينـوى، منهـا    :قـال لهـا   سواد الكوفـة ناحيـة ي     في  الموصل، و في   jيونس بن متّى  

  ).٣٣٩/ ٥: معجم البلدان: ينظر( .�ها الحسينفيكربالء التي أقبل 
 كانت على نهر العلقمـي، وكانـت قريـة عـامرة     -سواد الكوفةفي  التي   -ونينوى  

 شرقي كربالء، وهي اآلن سلسلة تلول أثريـة ممتـدة           في العصور الغابرة، تقع شمال    
تلـول  (ـ  من جنوب سدة الهندية حتى مصب نهـر العلقمـي فـي األهـوار وتعـرف بـ                 

  ).٣٥٦/ ٩: دائرة المعارف الشيعية: ينظر( .)نينوى
 ).٥٤/ ١: مجمع البحرين: ينظر (.الجلد المدبوغ: األديم )٢(
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ــفَذَ قَإذْ ــهتْ ــاِرنو النُّ ــ ع شَي البةْر  
  

  ���ــ�������� ــلَ عه اللّـ ــشَِهيـ   )١(ةْرج الـ

  ــــ فــــي ِروذاكٍةوايم عةْوفَــــر  
 

ـ ِقهـا و   بِ :لَـيِق   ـ  :لي كُالْ بِ لْ بـ و   )٢(ةْفَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 .شجرة اليقطين: بها يكنّى، والشجرة وjالحوت، وصاحبها يونس بن متّى: النون) ١(

 فـي معـرض   -)يونس ذو النون(ف كتاب مؤلّ -قال األستاذ محمد سعيد الطريحي    ) ٢(
  :٦٨ للمشهدي ص)فضل الكوفة ومساجدها(تحقيقه لكتاب 

S ...    ّىمشهد النبي يونس بن متj،    حيـث ورد    ،سة في الكوفـة    وهذا من المشاهد المقد 
فن في هذا الموضع، وورد هذا فـي حـديث           قد دj   يونس    النبي نأفي كثير من الكتب     

مـع  -وهذا المشهد الجليـل     .  عن مسجد الحمراء الذي هو بجانب المشهد       jلإلمام علي   
 بسبب خمـول ذكـر المـصادر الموثوقـة     ؛ره الناس تقديره الذي يستحقه   قد لم ي  - األسف

 ،j النـون  يبي يـونس ذ  ولهذا فقد قمنا بدراسته ضمن بحث كبير عن الن،التي تشير إليه 
   منذ   ،نه من المشاهد القديمة   أي  وظهر لنا خالل التحر اإلمـام علـي       زمـن   وِذكره ورد j ،

  وابـن المـستوفي     ،)وهـو بالنخيلـة   : (حالة الذين زاروه السائح الهروي ، قال      ومن قدامى الر 
مدرسـة     هــ ٤٧٩س عند هذا المشهد سنة كما أس). وهو بالطريق الشرقي من الكوفة  : (قال

جـري ألسـاتذتها وطالبهـا    أ و،سها أحـد القـادة األتـراك      أسـ  ،دينية على المذهب الحنفـي    
  .رايات من المال، وذكر المشهد القرماني وغيرهِج

، أشـهرها الـذي يقـع       jنسب للنبي يـونس   وهناك الكثير من األضرحة والمقامات التي تُ      
  .jرة قبر النبي يونس في نينوى، ويقصده أهل الموصل للصالة ولزيا)تل توبة(فوق 

  . في فلسطين قبر ليونس)قرية حلحول(وفي 
  .، وهي في فلسطين أيضاjً مقام ليونس)بلدة كفركنا(وفي 

← 
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ـ  نّلِك   ةْوركُذْ المــــةُيِمسمـــا التَّــ
  

  ــد ــ عتْلَّ ــرى الطُّلَ ــاكُِةفَ   ةْرو والب
  )ـ و ـ هـــا ر ي ِفألن) البركَــ   واخْــ

  
  تُِبـــنْهـــا تُ أنَّأوو ١(داً أحـــوىر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .ميت بلط؛ ألن الحوت ابتلع يونس هناكس:  قرب نصيبين فوق الموصل، قيل)بلط(وفي 
   ....الموت فيه نجا يونس من  يعتقد المسيحيون أن،)خان بني يونس(وبين بيروت وصيداء 

  .Rوموقع المشهد الحالي بالكوفة على شاطئ الفرات، وبجانبه مسجد الحمراء القديم
  :كربالء) ١(

تــل فيــه الحــسين بــن بالمــد، وهــو الموضــع الــذي قُ: كــربالءS: قــال يــاقوت الحمــوي
: قـال ا اشتقاقه فالكربلة رخاوة في القـدمين، ي ، في طرف البرية عند الكوفة، فأم     �علي

 فـسميت  ؛مكـربال، فيجـوز علـى هـذا أن تكـون أرض هـذا الموضـع رخـوة                 جاء يمـشي    
  :اسم نبت الحماض، وقال أبو وجرة يصف عهون الهودج: والكربل... . بذلك

ــى   ــيم دفل ــل وعم ــامر كرب   وث

  

ــور     ــبط يم ــدى س ــا والن   عليه

  مي بهفيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناك فسR.  
  ).٤٤٥/ ٤: معجم البلدان(
) كـربالء  ( فإنه يرى محاولـة يـاقوت الحمـوي بـرد          ،ا المرحوم الدكتور مصطفى جواد    مأ

وأنــا أرى محاولــة يــاقوت الحمــوي رد S:إلــى األصــول العربيــة غيــر مجديــة، حيــث يقــول
إلى األصول العربية غير مجدية، وال يصح االعتمـاد عليهـا؛ ألنهـا مـن بابـة الظـن                   ) كربالء(

 لـسائر أسـماء األمكنـة       لعارمة في إرادة جعـل العربيـة مـصدراً        والتخمين، والرغبة الجامحة ا   
  والبقاع، مع أن     مـن البلـدان    فـي العـراق كثيـراً    موقع كربالء خارج عن جزيرة العـرب، وأن 

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 التـاريخ لـم      وبعقوبا، وأن  ، وكوش ، وبابل ، وجوخا ،وصرورا، كبغداد :ليست أسماؤها عربية  
روفـة قبـل الفـتح العربـي للعـراق، وقبـل            ، فقـد كانـت مع     )كـربالء (ينص على عروبـة اسـم       

سكنى العرب هناك، وقد ذكرها بعض العرب الذين رافقوا خالـد بـن الوليـد القائـد العربـي           
  .)م٦٣٤/هـ ١٢(المشهور في غزوته لغرب العراق سنة 

 فشكا إليه عبد اهللا     ، كربالء - عند فتحه الحيرة   -ونزل خالد   : قال ياقوت الحموي  
ن أشجع في ذلكان، فقال رجل ِمبن وشيمه النصري الذب:  

  لقد حبست في كربالء مطيتـي     
  

  وفي العين حتى عاد غثا سـمينها        
  

  إذا رحلت من منزل رجعت له     
  

ــري و   ــا إلعم ــي ألهينه ــا إنن   يه
  

  ويمنعها من مـاء كـل شـريعة       
  

      ان زرق عيونهـا   رفاق مـن الـذب  
  

طنوا تلـك البقـاع      العرب أو  إن:  ولقائل أن يقول   ]:واستطرد المرحوم جواد قائالً   [
قبل الفتح العربي، فدولة المناذرة بالحيرة ونواحيها كانت معاصرة للدولة الساسانية           

  .الفارسية وفي حمايتها وخدمتها
 أعنـي  -ميت بهـذا االسـم   خين لم يذكروا لهم إنشاء قرية س       المؤر نإ: والجواب

 Rفَعلَـالء S إلـى  Rفَعلَـال Sقل لحق باألوزان العربية، ونُأ وزن كربالء  غير أن ، -كربالء
وقهقـرى، والثـاني مـوازن       وقرقـرى  في الشعر حـسب، فـاألول مـوازن لجحجحـى         

  .Rيد برنساءيد همزة كما ِزلعقرباء وحرمالء، ِز
  ).١٣ -١٠/ ٨: قسم كربالء/ موسوعة العتبات المقدسة(

 عـد عـدة  وكربالء تقـع علـى بS    :، هو )كربالء(ولألستاذ أنطوان بارا رأي في لفظة       
← 
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��وSكُــورلَاِبــ بR)ــ كَ)١مقــالُا ي  
 

  ــخَو ــفْ اللَّففَّـ ــاِال ةَظَـ   مالُعِتسـ
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

رعة الفرات شمال غـرب الكوفـة، وكانـت فـي عهـد البـابليين         ـكيلو مترات من مش   
  أبـال (ى أو حرم، و بمعنى معبد أو مصلّ) كرب(ف من كلمتي  معبداً، واالسم محر (

  .)حرم اإلله(بمعنى إله باللغة اآلرامية، فيكون معناها 
ابقاً الى  من الكرب والبالء مرادف لفظي آخر جاء متط        ] j[وفي تعوذ الحسين    

  .موصولة) كربالء(حٍد كبير مع لفظة 
  .هو النهاية وبلوة الموت: والبالء. هو الشدة المصحوبة باأللم: فالكرب

 ومعنى الكـر هنـا،   - كر، وبالء    -ولو نسبنا اللفظة الى مرادف آخر لوجدناها تصح بلفظة          
؛ ألن التراجـع  )لكـر ا(هو أحد وجهي الهجوم والتراجع في المعارك، وهو ما يعنـي الهجـوم           

  . أي بين إقدام وهروب) قتالٌ بين كر وفر: (وهكذا يقال في وصف معركٍة) الفر(يعني 
،  وبالءهنـا بعـد لفظـة كـر، غيـر تلـك       )كر(فمعناها متمم لمعنى لفظة   ) بالء(أما لفظة   

 فـالبالء   سبقهما،البالء بعد لفظة كرب، فاللفظتان إذا عطفتا على ما قبلهما فسرتا معنى ما              
. وبعد الكـر، تعنـي المـضاء والنجـاح فـي القتـال والهجـوم              . بعد كرب تعني الشدة والموت    

  .قاتل بشكل جيد وماٍض: أي) أبلى بالًء حسناً: (وهكذا يقال في وصف أحد الشجعان
  ).إقدام، وبسالة: (بمعنى) كر ، بالء( هذا المقياس تفسر لفظة ىوعل

  ).٣١٥-٣١٤: الحسين في الفكر المسيحي(
  :كور بابل) ١(

كور : (وقيل عنها قديماً  S :)كربالء( في معرض بيانه للفظة      ن بار ااألستاذ أنطو قال  
رت إلى اسم كربالء تسهيالً للفظها، وبابل كما جـاءت فـي نبـوءة              ـختص، ثم اُ  )بابل

← 
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)ــو ــألن) اتُيِرالغاِضــ   رةْ غاِضــ
 

  ــ�� مــنقَــٍدس تْــذَِختَ دحاِضــه ١(ةْر(  
ــوف  ــ نَِهيــ ــ لَرهــ �������� و�� مهــ ���  

 

  رهشْ وتُـــمِهِتبس فـــي ِنـــفرعـــتُ  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، وكانت في سهل متـسع يقطعـه الفـرات، وفيهـا غـدران              )صحراء البحر (أشعيا هي   
  .اظر إليها بأنها صحراء طافية فوق بحر، فأطلق عليها هذا االسميظن النكثيرة حتى لَ

 كـربالء منطقـة صـحراوية حـارة، وفيهـا          نإوفي هذا التفسير شيء مـن المعقـول، إذ          
، )كـور بابـل   (فيهـا شـبه كبيـر بتـسمية         ) صحراء البحر (الفرات وبعض الغدران، وتسمية     

 إلحمـاء   ؛ادلهواء فوق جمـر الحـد     فالكور معناه في العربية هو ذلك الجهاز الذي ينفخ ا         
يعني لهب صحراء بابـل  ) كور بابل(، فصار اللفظ  )الصحراء الحارة (الحديد، وبابل هي    
  .)٣١٤ -٣١٣: الحسين في الفكر المسيحي( .Rكلهب كور الحداد

كربالء اسم قديم في التاريخ يرجع إلـى عهـد البـابليين،            : كور بابل S: وقيل أيضاً 
مـن نعـت    ) كـربالء (والباحثون التوصـل إلـى معرفـة لفظـة          وقد استطاع المؤرخون    

 وهـي   ،العربيـة ) كـور بابـل   (إنها منحوتة من كلمـة      : الكلمة وتحليلها اللغوي، فقيل   
ا األطـالل الكائنـة فـي شـمال غربـي           أمـ ... . عبارة عن مجموعة قـرى بابليـة قديمـة        

رار الخزفيـة،    بعـض الِجـ    ستخرج منهـا أحيانـاً    يـ ) كربالء القديمة (كربالء فتعرف بـ    
  .R...وكان البابليون يدفنون موتاهم فيها

  ).٤٣٠ -٤٢٨/ ١٨: دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية(
 وهـي قريـة   ،بعد األلف ضاد معجمة، منسوبة إلى غاضرة من بنـي أسـد         S: الغاضرية) ١(

  ).١٨٣/ ٤: معجم البلدان( .Rمن نواحي الكوفة قريبة من كربالء
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)شْومهد الح يِنس (حثُي ـ  اس   داِهشْتُ
 

  أو ح ـ   ثُي شْ مـا يهدـ ه م ـ ن   )١(داِه شَ
ـ   ثـم  عـم )  الفراتِ ئُاِطوشَ(    صْ خَ

 

  ــن ــادِ لك ــذا ن ــ ِلر ه مــ فَن صْح  
ـ )٢()لجنه( هولُوطُ  والع٣()لـدم (ضُر(  

  
ـ    األرصـادِ  حدِثَأل   ـ   ال ِل   مدذي الِق

  خْ الـــفراِسـةُـــسم خَهنْــ ِمدوالحــ 
 

ــي ِم   ــا حِلثْف ــره ــ قَةُم ــاِمٍرب   )٤(خْ ش
ــ  ــي ـدوحـ ــبر�� فـ ــ بالِمٍةعـ   ِلثْـ

 

  ووــــجهوِلضْ الفَــــديــــاِد بازْه  
 لُثْـــ ِموذاكمـــا ي ـــوجـــ الخَهبر  

 

  )٥(رشَ عــةَعب ســوِددحــ المبالحــائِر  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (Sواصطالحاً. ي يكون مجمعاً للناس، أو مكان استشهاد الشهيد      المكان الذ : المشهد :
  .Rاإلمام أو الولي) مرقد(المكان الذي يكون فيه ضريح 

  ).٣٩٢: معجم ألفاظ الفقه الجعفري(
 )الناظم. (دقيقة) ٥٥(درجة و) ٣٣(أي ) ٢(

 )الناظم. (دقيقة) ٤٠(درجة و) ٣٤(أي ) ٣(

  :jحريم قبر الحسين ) ٤(
  : قالj الصادقعن أبي عبد اهللا

Sحريم قبر الحسينjخمسة فراسخ من أربعة جوانب القبر R.  
  .)١٣٢/١ ح ٧١/ ٦: ، تهذيب األحكام٣١٦٧ ح ٥٧٩/ ٢: من ال يحضره الفقيه: ينظر(

  : أيضاً أنه قالjعن الصادقو) ٥(
S حرم الحسينj     الذي اشتراه أربعة أميال في أربعـة أميـال، فهـو حـالل

  .Rغيرهم ممن خالفهم، وفيه البركةلولده ومواليه، حرام على 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ).٣٢١/ ١٠: ، مستدرك الوسائل٢٨٠/ ١: الكشكول للبهائي: ينظر(
 فـي  j حرم الحسينبعد أن أورد روايات عدة في حد    -�قال الشيخ الطوسي  

 : فرسـخ فـي فرسـخ، وفـي أخـرى          : أنه خمسة فراسخ في مثلها، وفي بعضها       :بعضها
وليس فـي هـذه     j - :S ناحية من قبره    أو عشرون ذراعاً في كل     ،رونـخمسة وعش 

 وإنمـا وردت علـى الترتيـب فـي الفـضل، وكـان الخبـر         ،األخبار تناقض وال تـضاد    
األول غاية فيمن يحوز ثواب المشهد إذا حصل فيما بينه وبـين القبـر علـى خمـسة                  
فراسخ، ثم الذي يزيد عليه في الفضل من حصل على فرسخ، ثم الذي حصل على 

وإذا كـان المـراد بهـا مـا     .، ثم من حصل على عشرين ذراعـاً   خمسة وعشرين ذراعاً  
  ).٧٢/ ٦: تهذيب األحكام( .Rذكرناه لم تتناقض ولم تتضاد
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ــ ــ مهلَـ ــعـ ــ الرياتُاِماٍل سـ   ِبتَـ
  

ـ  ظَ دقَ   هـ    تْر ـ  الحِ فاِتاِل فـي س   ِبقَ
ــاِءألنْ   ــبيـ ــِهـ اللّـ ــ ولَّ جـ   العـ

  
���������ِضر��������ون رمــــ يندلَــــ   
 �  

ــغْتَفَ   ــدي لَتَـ ــ ِبمهـ ــا عـ   داتُاْهـ
  

ــكَ   ــا أَا ِبم ــخْه بِترــس   )١(اتُاد ال

���� مِهيلَــــوا عركَــــإذ ذَ  �����	 ��  
  

ــ   ــنِم ــا نَِهِلضْ فَ ــ م ــلَقَ األع الم  
ــ   ـــِه رمـ ــ يم آدِبـ ــعي فَِشمـ   رثَـ

  
  ��������� � ــ� ��������� هـ اللّــ����ــ اَأل�   رثَــ

  �������ـ ن ـ مـــح�� طَب ِســ   لُتَقْيٍد ســ
  

ــ   ــ فَـِهِبـ ــاً ي باِكلَّظَـ ــتَبيـ   )٢(لُِهـ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .b أهل البيت:يعني بهمالسادات ) ١(
  : في كربالءjالنبي آدم ) ٢(

Sر  آدم وي مرسالً أن j  حـوا، فـصار يطـوف األرض فـي                  لم ا هبط إلـى األرض لـم يـر
 بكربال طلبها، فمر تـل فيـه    ، وضاق صدره من غير سـبب، وعثـر فـي الموضـع الـذي قُ                فاغتم

إلهي هل حدث منّـي ذنـب   : الحسين، حتى سال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال 
آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جميـع األرض، ومـا أصـابني سـوء مثـل مـا أصـابني فـي هـذه              

قتل فـي هـذه األرض ولـدك        ذنب، ولكن ي  يا آدم، ما حدث منك      : فأوحى اهللا إليه  . األرض
← 
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ـــومنُـــر ـــ فَوحتَاسدلْـــ الفُارــ    كــِخباً فَِرطَضْمينْــ ِمفهلْــ الهك  
�������ـ زْحــ ِبلَّظَــ    راِبــــخْ��ا مــــ ولَهـ اللّــــ���   )١(راِبعتَسٍن باكيــاً مـ

ــ ــراهيمرومـ ــِه إبـ ــ فيـ ــواد    باكَـ فَـ ــ حهجـ ــتَّـ ــاِلنقَى موى هـ   بـ
ــفَ ــا رب أكنْــ :الَقَ ــيتُ مخْ ي � ال لِكـــن :ِقيـــلَفَ    ِط����� ��� �الـــس ِطب  
ــفَ ــبلَّ يظَـ ــِكـ ــيِنموِعدي ِبـ    العـ
 

ـ  علـى  حزٍن في بلْوالقَ   الح٢(يِنس(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ال، : يـا رب، أيكـون الحـسين نبيـاً؟ قـال          : الحسين ظلماً فسال دمك موافقـة لدمـه، فقـال آدم          
قاتلـه يزيـد لعـين أهـل الـسماوات          : ومـن القاتـل لـه؟ قـال       : ولكنه سبط النبـي محمـد، فقـال       

لعنـه أربـع مـرات،      لعنـه يـا آدم، ف     ا:  شيء أصنع يـا جبرئيـل؟ فقـال        فأي: واألرض، فقال آدم  
 .)٣٧ ح ٢٤٢/ ٤٤: بحار األنوار( .Rومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حوا هناك

  : في كربالءjالنبي نوح) ١(
S  ًنوحا وي أنرj                  ت بكـربال أخذتـهـا مـرا ركب في السفينة طافت به جميع الـدنيا، فلملم 

مـا أصـابني فـزع مثـل     إلهي، طفت جميع الـدنيا و  : األرض، وخاف نوح الغرق، فدعا ربه وقال      
يا نوح، في هذا الموضع يقتـل الحـسين سـبط    : ما أصابني في هذه األرض، فنزل جبرئيل وقال    

قاتلـه لعـين    : ومن القاتل لـه يـا جبرئيـل؟ قـال         : محمد خاتم األنبياء، وابن خاتم األوصياء، فقال      
 أهـل ســبع ســماوات وســبع أرضــين، فلعنــه نـوح أربــع مــرات، فــسارت الــسفينة حتــى بلغــت  

  ).٣٨ ح ٢٤٣/ ٤٤: بحار األنوار( .Rالجودي واستقرت عليه
  : في كربالءjبراهيم إالنبي ) ٢(

Sر إبراهيم وي أن j                في أرض كربال وهو راكـب فرسـاً، فعثـرت بـه وسـقط مر 
← 
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ــ ــماعيلُرومـ ــ إسـ �� ي ِفـ����	�!�"�  
 

ــ   ــع طَن عـــماِئ الـــسعنَتَامفَـ   ِهاِمـ
ــفَ  ــا ر:الَقَـ �ب يـ� � �ــصَقْ م   دــ

 

ــِق   لَي:ه ــا ي ــقْن ــلُتَ ــدطُب ِس    أحم
  )١(ِنـتْ هـــٍعمد ِبـــِهيـــِكب يلَّظَـــفَ 

 

ــلَُ�و   ــ ٍعضـ ــابوبٍةشْمـ   )٢(ِنزْلح بـ

 
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 شـيء حـدث     إلهـي، أي  :  رأسه وسال دمه، فأخذ في االستغفار وقال       جإبراهيم وشُ 
قتل سبط اهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا ييا إبر: ي؟ فنزل إليه جبرئيل وقالمنّ

يا جبرئيل، ومـن    : قال. خاتم األنبياء، وابن خاتم األوصياء، فسال دمك موافقة لدمه        
لعين أهل السماوات واألرضين، والقلم جرى علـى اللـوح بلعنـه            : يكون قاتله؟ قال  

فرفـع  . اللعـن نك استحققت الثنـاء بهـذا       إ: بغير إذن ربه، فأوحى اهللا تعالى إلى القلم       
 يديه ولعن يزيد لعنـاً كثيـراً وأمـن فرسـه بلـسان فـصيح، فقـال إبـراهيم                     jإبراهيم
يـا إبـراهيم، أنـا أفتخـر        :  شيء عرفـت حتـى تـؤمن علـى دعـائي؟ فقـال             أي: لفرسه

  فلم ،ا عثرت وسقطت عن ظهري عظمت خجلتي، وكان سبب ذلـك        بركوبك علي
  ).٣٩ ح ٢٤٣/ ٤٤: بحار األنوار( .Rمن يزيد لعنه اهللا تعالى

  ).   ٦/٢٢١٦: الصحاح: ينظر (.المطر والدمع، إذا قطر متتابعاًهتن : يقال) ١(
  : في كربالءjنبي إسماعيلال) ٢(

Sر إسماعيلوي أن j    كانت أغنامه ترعى بشط الفرات، فـأخبره الراعـي أنهـا ال 
زل ه عـن سـبب ذلـك؟ فنـ    تشرب الماء من هذه المشرعة منذ كـذا يومـاً، فـسأل ربـ         

 ـمِلـ : يا إسماعيل، سل غنمك فإنها تجيبك عن سبب ذلك؟ فقال لهـا           : جبرئيل وقال 
← 
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  عوشَـــ ويهوحـــوســـى نَ مرومـــ
 

  ع إصــِبالتْســ وعـــس الشِّعطَقَفــانْ  
ــفَ  ــار: الَقَ ــ�� بي ــ ذَنِم ـــفانْ   ٍب ه

 

ـ نـا يقْ   ه :لَيِق   ـ  لُتَ ـ  طُب ِس ىفَطَصْ الم  
  عوجـــ مِبلْـــقَ ِبِهـيِكـــب يلَّظَـــفَ 

 

ــد��و   ـــٍةٍعم ــ جاري م ــع   )١(ع يوشَ
ــ  ــ ِعرومـ ـــااريـوبالحى سيـ   ينـ

 

ــ   ــم لَهدصَفَ ثٌيــ ح ــم يناـِرـى الع  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 سـبط  jغنا أن ولدك الحسين قد بلَ : ربين من هذا الماء؟ فقالت بلسان فصيح      ـال تش 
 قتل هنا عطشاناً، فنحن ال نشرب من هذه المشرعة حزناً عليـه، فـسألها عـن             محمد ي

اوات واألرضـين والخالئـق أجمعـين، فقـال         يقتلـه لعـين أهـل الـسم       : قاتله؟ فقالـت  
   .Rjلعن قاتل الحسينااللهم : إسماعيل

 ).٤٠ ح ٢٤٣/ ٤٤: بحار األنوار(

  :في كربالءيوشع  ووصيه jالنبي موسى) ١(
Sموسى  ر وي أنj         ـا جـاء إلـى أرض    كان ذات يوم سـائراً ومعـه يوشـع بـن نـون، فلم

إلهـي،  :  رجليـه، وسـال دمـه، فقـال    سك في حخرق نعله، وانقطع شراكه، ودخل ال     كربال ان 
شيء حدث منّ   أي      قتل الحسين ي؟ فأوحى إليه أن هنا يj  سفك دمه، فسال دمـك     ، وهنا ي

هو سبط محمد المـصطفى، وابـن       : ، ومن يكون الحسين؟ فقيل له     رب: موافقة لدمه، فقال  
 هـو لعـين الـسمك فـي البحـار، والوحـوش      : ن يكون قاتله؟ فقيلوم: علي المرتضى، فقال 

ن يوشـع بـن   في القفار، والطير في الهواء، فرفع موسى يديه ولعـن يزيـد ودعـا عليـه، وأمـ          
  .)٤١ ح ٢٤٤/ ٤٤: بحار األنوار( .Rى لشأنهـنون على دعائه ومض
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ــفَ ــا ر:ـالَقَ ــب ي   اِبب أســن أِم
  

ـ نا يـقْ  ه :لَيِق   ـ  لَ ـلُتَ ـثُ الــغابِ  ي  
ــفَ   ــلَّظَ م ــع ــلِّ كُ ح واريــ م عه  

 

  يِكب ي وـ ي ـ  لِ ونبكُ ـ  م ـ  دا قَ ِم سع١(ه(  
ــ  ومر #��ــ�����%�$� ــي ِت ِف ــسكلْ   لْب ال

  
ـ هاِت ِنزْبالح اركواشَفَ   يك ـ الر ٢(لْس(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  : وحواريوه في كربالءjالنبي عيسى) ١(
Sوي أن عيسى  رj  ًكان سائحا  وا بكربال فرأوا  في البراري ومعه الحواريون، فمر

ِلم جلست في هـذا     : راً قد أخذ الطريق، فتقدم عيسى إلى األسد، فقال له          كاس أسداً
إنـي لـم أدع لكـم       :  ال تدعنا نمر فيه؟ فقال األسد بلسان فـصيح         - :وقال -الطريق؟  

  .jالطريق حتى تلعنوا يزيد قاتل الحسين
ي وابن علي   ماألد النبي   هو سبط محم  : ومن يكون الحسين؟ قال   : jفقال عيسى 

 خصوصاً  ،قاتله لعين الوحوش والذباب والسباع أجمع     : ن قاتله؟ قال  وم: لالولي، قا 
أيام عاشورا، فرفع عيسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه، وأمن الحواريون على دعائه،    

ى األسد عن طريقهم ومضوا لشأنهمفتنحR.   
  ).٤٣ ح ٢٤٤/ ٤٤: بحار األنوار(

  : في كربالءjالنبي سليمان) ٢(
Sور سليم وي أن         ذات يوم وهو    ان كان يجلس على بساطه ويسير في الهواء، فمر 

سائر في أرض كربال، فأدارت الريح بساطه ثـالث دورات حتـى خـاف الـسقوط،                
ِلـم سـكنتي؟   : فقال سـليمان للـريح  . ءفسكنت الريح، ونزل البساط في أرض كربال  

ط هـو سـب  : ومـن يكـون الحـسين؟ فقالـت    : ، فقـال  jقتـل الحـسين   إن هنا ي  : فقالت
← 
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@ @

@

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

لعـين أهـل الـسماوات    : ومن قاتلـه؟ قالـت    : محمد المختار، وابن علي الكرار، فقال     
واألرض يزيد، فرفع سليمان يديه ولعنه ودعا عليه وأمن على دعائه اإلنس والجن، 

ت الريح وسار البساطفهبR. )٤٢ ح ٢٤٤/ ٤٤: بحار األنوار.( 
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  ةْمـــحر الميِبـــ نَهوحـــ نََءاْوجـــ
  

  )١(ةْملَ أم ســـهتْـــو رٍربـــي خَِفـــ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :)Iأم سلمة (أم المؤمنين ) ١(
يل زاد الراكـب بـن المغيـرة بـن عبـد اهللا ابـن عمـر بـن              هي هند بنت أبي أميـة سـه       

، أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة ابن مالك بـن خزيمـة بـن               sمخزوم، زوجة النبي  
علقمة جذل الطعن بن فراس بن غنم بن مالك بن كنانـة، زوجهـا األول أبـو سـلمة                

م ثـ . سـلمة، وعمـر، ودرة، وزينـب    : عبد اهللا بن عبد األسد المخزومـي، أنجبـت لـه          
 أفــضل أمهــات المــؤمنين بعــد خديجــة بنــت �، كانــتsتزوجهــا رســول اهللا

، وهي مهـاجرة جليلـة ذات رأي وعقـل وكمـال وجمـال، حالهـا فـي                  �خويلد
 أشـهر مـن أن يـذكر،    c والحسن والحـسين   jالجاللة واإلخالص ألمير المؤمنين   

  .sوأجلى من أن يحرز، شهد اهللا سبحانه وتعالى بفضلها ورسوله
حديثاً، وهي من رواة    ) ٣٧٨(لمة راوية من راويات الحديث، ويبلغ مسندها        تُعد أم س  

، وهي من رواة حديث آيـة التطهيـر،         Rمن كنت مواله فعلي مواله    s :Sقول النبي   
، وهي مـن رواة حـديث الثقلـين، ولهـا روايـات      )األمالي(أخرجه الشيخ الطوسي في  

  .كثير من الصحابة، شأنها شأن ال�وقد اُختلف في وفاة أم سلمة . أخرى
 ). بتصرف يسير٤٣ -٤٠/ ١: الفصول المهمة في معرفة األئمة(
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ـ  ى البيـتَ  تَ أَ :تْقالَ ـ طْ الم حيِب صَ   ِعلَ
  

ــ   ــي غُِفـ ــزيم رٍةبـ ــالجٍةجـ   ِعزَ بـ
ــ   ــدي يوِف تُ ِهيــر ــ كَـةٌب ــا ِه   ـيم

  
ـ ي يا ر   ما ذِ  :ـتُـلْقُفَ   ـ  ولَس   ؟ِهـ اللّ

ــ   ــ أَ:لَاْقَ ــتَ ــئِرب ِجيى ِب ــ لُي   البركَ
  

  ىلَــتَب الميِنــاب عرصْي مــ أراِنــمثُــ  
ــِنفَ   ــبرتُ ن ِمـــتُلْـ ــ المِهِتـ   ةْورربـ

  
  وـــهِعوِدتَاِكهـــا فاسي القـــارةْور  

ـ      )١(لِْتغَـنْتَـــ مــاءً ِتهــا دِ  رأيإنفَـ
  

ــلَعتَلْفَ   ــن�� يِم الح سيــن ـــِتلْد قَ    قُ
ــقَ   ــ فَ:تْالَ ــملَ ــر تَلْزَ تَ ــا الع   نياه

 

  ــح ــتَّ ــى ضَى م   نيـــس الحالبرـكَِل
  اساحاً ومــب صَــ)٢(هــاونُأر ـتُنْــكُفَ 

 

  ا الِكـس  اِبحصَْ� ِسِماْى خَ لَفاً ع وخَ  
 ــِجو ـــتُئْ ــي ها ِف ـــِرعاِش الم ـحرم  

 

  وهفُ تَ يـوـ  ر ع دٍم كَ  ن ـ ـع   )٣(مـدـنْ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .كثر فيه الشجر فهو غتل: غتل المكان )١(
  ). بتصـرف يسير٤/٢٣: القاموس المحيط(

  .والظاهر أن المراد منها الكثرة، أي كثرة الدماء في القارورة
  .يم النظرأي أد: أرنو. إدامة النظر مع سكون الطرف: الرنو )٢(

  .)١٤/٣٣٩: لسان العرب: ينظر(
العندم دم الغزال بلحاء األرطـى يطبخـان جميعـاً          :  وقال بعضهم  ،شجر أحمر : العندم) ٣(

 :هو صبغ زعم أهل البحـرين :... وقال األصمعي. حتى ينعقدا فتختضب به الجواري    
٤٣٠/ ١٢: لسان العرب: ينظر( . جواريهم يختضبن بهأن.( 
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ـ  يِف اهتَلَيو تُحِصفَ ـ ر ٍتوصَ   )١(لِْت

  
   قُـِتــلْ  طُب فالس :تُلْ قُ )٢(ميه م :يلِقفَ  

ـ  ؟ِك هـذا ـى لَ أنَّ :لَيِقفَ   ـ لْ ه   مـِد قَ
  

ـ  النْ :تُلْقُ فَ ؟طاٍر     مِب د ر الــتُّ  الِبِق
  �َودـ  ِنع ا الــنَّ  ذَي هـ خَ اب يـ  ـر شَ البر  

 

ـ  أَ مثُ   ـ ى الخُ تَ بـ  ر ـ  قدصُ فَ   )٣(رـب الخَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

: وقيـل . نه ضد العجلة والتمكـث فيـه  إ:  وقيل.ل حسن على تؤدة مرتّأي  : كالم رتل ) ١(
يسير بتصرف٢٦٥/ ١١: لسان العرب: ينظر( .لترتل في الكالم أي ترس .( 

  ما وراءك؟: أي) ٢(
  :jإخبار أم سلمة بقتل الحسين  )٣(

  : ما نصه٨٧/ ٦٤٠ ح ٣١٦ -٣١٤: روى الشيخ الطوسي في أماليه
بن اد ثنا علي بن محمحد: د بن عبد اهللا، قالنا محمثحد: أخبرنا ابن خشيش، قال

د بن سالم بن عبد الرحمن     ثنا محم حد: د الجعفي من أصل كتابه بالكوفة، قال      مخلّ
ثنا عمرو بـن ثابـت، عـن        حد: ثني غوث بن مبارك الخثعمي، قال     حد: األزدي، قال 

  :، قال، عن سعيد بن جبير، عن عبد اهللا بن عباس - أبي المقدام -أبيه 
S                     بينا أنا راقد في منزلي إذ سمعت صـراخاً عظيمـاً عاليـاً مـن بيـت أم سـلمة زوج

، فخرجت يتوجه بي قائدي إلى منزلها، وأقبل أهل المدينة إليهـا الرجـال               sالنبي
 رخين وتغـوثين؟ فلـم   ـيا أم المؤمنين، ما بالـك تـص   : ا انتهيت إليها قلت   والنساء، فلم

يـا بنـات عبـد المطلـب، اسـعدنني          : هاشميات وقالـت  وأقبلت على النسوة ال   . تجبني
تـل سـبط     وسيد شـباب أهـل الجنـة، قـد واهللا قُ           تل سيدكن وابكين معي، فقد واهللا قُ    

  يا أم المؤمنين، ومن أين علمت ذلك؟: فقيل. رسول اهللا وريحانته الحسين
  :  فقال في المنام الساعة شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه ذلك،sرأيت رسول اهللا: قالت

← 
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رواهــ ع ـــمـها جـنْ ـــاِبـةُلَ   ِر األك
  

  بيأَ ِنكاب ـ الح ـ )١(ِددي والعِراِكس٢(ي(  

  شَوـ  ك م ـ أَ تَ ن ـ  ـرخَّ ـ ِمزْي األَ وا ِف ـْـس الح لَبها قَ وِتمِب    ةْنَ   )٣(ةْــنَــس  بِ ِني
ـَـهـعـــفَدتَ ـْـــالر ـةُالَـــقَ م   ـنااوي
 

ـْـتّالــس ِتازَ جـــدهــا قَــنَّأَِب     )٤(ناـي
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

: ، قالـت  تل ابني الحسين وأهل بيته اليوم فدفنتهم، والساعة فرغـت مـن دفـنهم             قُ
فقمت حتى دخلت البيت وأنا ال أكاد أن أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التـي أتـى بهـا                  

، sتل ابنـك، وأعطانيهـا النبـي       فقد قُ  إذا صارت هذه التربة دماً    : جبرئيل من كربالء، فقال   
ولـتكن عنـدك، فـإذا       -في قـارورة  :  أو قـال   - التربة في زجاجة  اجعلي هذه   : فقال

، فرأيـت القـارورة اآلن وقـد صـارت دمـاً عبيطـاً              تل الحـسين  صارت دماً عبيطاً فقد قُ    
وأخذت أم سلمة من ذلك الدم فلطخت به وجهها، وجعلت ذلك اليـوم مأتمـاً               : قال. تفور

  .Rفي ذلك اليومتل ، فجاءت الركبان بخبره، وأنه قjُومناحة على الحسين
رو عنـه، وقـد رواه ونحـو منـه معظـم        هتِد إليه في شرح ابن أبي الحديد، ولم يـ         الم  ) ١(

ثي العامة والخاصةمحد. 

 بأسـانيد   )تـاريخ مدينـة دمـشق     (أخرج الحافظ ابن عساكر نحو هـذا الحـديث فـي            ) ٢(
  . فالحظ١٤/٢٣٨ وفي ١٩٤-١٤/١٨٩متعددة في 

  رحمها اهللا ماتت في   أنها  ابن عمر  عن: )٩٦: ل المذيل المنتخب من ذي  (الطبري في   ) ٣(
 ... .٥٩شوال سنة 

  :Iتاريخ وفاة أم سلمة) ٤(
ماتــت فـي شـوال سـنة تــسع    : قـال الواقـدي   S:)٣٤٤/ ٨: اإلصــابة(قـال ابـن حجـر فـي     

اه عنـه جماعـة،    ولها أربع وثمانون سنة، كذا قـال، وتلقّـ  ،وخمسين وصلّى عليها أبو هريرة   
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

بن عبد اهللا بـن أبـي ربيعـة وعبـد اهللا     ا الحارث  ثبت في صحيح مسلم أنوليس بجيد، فقد  
 فـسأالها عـن الجـيش الـذي     ،بن صفوان دخال على أم سلمة في واليـة يزيـد بـن معاويـة     

الحديث، وكانت والية يزيد بعد موت أبيه في سنة ستين... خسف بهي.  
  الخبـر بقتـل    ماتت فـي آخـر سـنة إحـدى وسـتين بعـدما جاءهـا                : انوقال ابن حب

  .وهذا أقرب: قلت. الحسين بن علي
 وكـان أميـر   ،أوصـت أم سـلمة أن يـصلّي عليهـا سـعيد بـن زيـد            : قال محارب بن دثـار    

والثـاني  : قلـت . الوليـد بـن عتبـة بـن أبـي سـفيان           : المدينة يومئذ مروان بن الحكـم، وقيـل       
 فكأنهـا    سعيد بن زيد مـات قبـل تـاريخ مـوت أم سـلمة علـى األقـوال كلهـا،                     فإن ؛أقرب
  .Rعوفيت ومات سعيد قبلها ثم، هاتْرضَم في مرضٍة سعيدعليها ييصلّ بأن أوصت كانت

ماتت سنة اثنتـين وسـتين،      :  وقال أبو نعيم   S: من الجزء نفسه   ٤٠٧وقال في صفحة    
  .وهي من آخر أمهات المؤمنين موتاً

بن أبـي   ا   الحارث بن عبد اهللا    بل هي آخرهن موتاً، فقد ثبت في صحيح مسلم أن         : قلت
 عـن  ها فـسأال ،ربيعة وعبد اهللا بن صفوان دخال على أم سلمة في خالفة يزيـد بـن معاويـة             

  الجيش الذي ي     ز يزيد بن معاوية مـسلم بـن عقبـة بعـسكر            خسف به، وكان ذلك حين جه
ة سنة ثالث وستين، وهذا كله يدفع قول الواقديالشام إلى المدينة، فكانت وقعة الحرR.  

قـال  S: إلـى أبعـد مـن ذلـك، إذ قـال           )٢٢٩/ ٢٧: الـوافي بالوفيـات   ( فـي    وقد ذهب الـصفدي   
  .Rتوفيت سنة تسع وخمسين، وهو غلط، وتوفيت في حدود السبعين للهجرة: بعضهم

واألحاديـث المتقدمـة فـي      : قلـت S):٢٣٤/ ٨: البداية والنهايـة  (وقال ابن كثير في     
 .Rأعلممقتل الحسين تدل على أنها عاشت إلى ما بعد مقتله، واهللا 
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ــو ــ نَاَءج حع هــو ــي المِل   ىضَرتَ
  

ــ     ىن مــضَن ِلــِصفِّييِدِه ِحــ جنْــيِف
ــفَ   ــك كَوى ذَ ردقَـ ــصَّاِنـ   وِقدالـ

  
   ِن ابع ـ ِن ع ـ  الفَ اِسب ـ ى الم تَ   )١(ِقووثُ

ــ   ــا  نَزَلْ:الَقَـ ــنـ ــاِفي والبركَـ   نـ
  

ــ&������   الح سـْي ـــِحِن يـن ــفِّييتَ   نا ِص
ـ   ي فِ امقَفَ   ـ  اطْ : قـالَ  ـمهـا ثُ ـ  بلُ   ي ِل

  
  بعـ  ر ـ ـبا األَ الـظِّ ـ  فـي الم   رفَصْ لِّح  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :�عبد اهللا بن عباس) ١(
S      رث بـن الحـزن    ا، أمه لبانـة بنـت الحـ       �عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، 

  .sأخت ميمونة زوج النبي
 وتلميذه، حالـه فـي الجاللـة واإلخـالص          jكان محباً لعلي  :  الحلي �������قال  

رة بـثالث   لد بمكّة قبـل الهجـ     ذكروا أنه و  .... خفى أشهر من أن يj    ألمير المؤمنين 
بـر هـذه األمـة وترجمـان القـرآن،       بالفقه والتأويل، وكان حs  سنين ودعا له النبي   

  بصره في أواخر عمـره وتُـ       . به ويشاوره مع جملة الصحابة    وكان عمر يقر ي وفّكُف
وي عن محمد بـن أميـر المـؤمنين أنـه           ، وله تفسير مطبوع، ور    )هـ٦٨(بالطائف سنة   

  .Rات رباني هذه األمةاليوم م: قال حين مات ابن عباس
 ).١٩٠: ، خالصة األقوال٣٤٨ -٣٤٦/ ١: الكنى واأللقاب(
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  ةْرفْ صُــراِنفَــع الزَّلَثْــ ِمهدِجــتَ
  

  ــو كالعِرـبيــ شَ إن مــشْ نَتَـم   هـرـ
ـ  ـهـتُـئِْجفَ  َـ  ـِه ِب ـ  م كـ ـ  و ها لَ   فصَ

  
ـ  عم د الَسفَ   الع ـ  مِ ِنـي ـ و و هنْ   )١(فكَ

ـِ: تُلْقُ   ـ  الَماذا؟ قَ ل ـ : يِل ـ  ولَ   يِرد تَ
 

ـ  مِ لَاْسلَ   ـ  عم الـد  كنْ   ِرد الـصَّ  وق فَ
  حوى الـر  يـس  عِ فذا الــطَّ  ه بِ افطَ 

 

ــ   ـفْوالعــ تَ)٢(ر ــو ودغْ ــهلَ   حور تَ
 وبعـــرا ِمـــهـــ اَألنـــِجريوكُذْ ي  

 

ــ   ــنَّهـأَكَ ــي ِف ــِبـي ِط ــٍرشْ نَ   كس ِم
ـ : الَقَفَ  ِـ نيِقـبتَ ْـ ج ب   ؟طِّ الـشَّ  ِبـنـ

 

ــ: قالــتْ   ــسكُـِتفْــ ين��ى إلَ   ِطبوا بال
ــ  ــمثُ تْـكَ بــ و ــع ملَّظَ ها يــب   يِك

 

  ــو ــ مشَ ــ�� ـنِم ِجريــ ذاك   ِكس الِم
 قَــــوـَد   هويــــاِروحـى ونَّــــم ت

 

  ��������نـــــشَ يــــ ِطـمـيـبه ��������&��'�  
  مدي الـــعـــِشـنْم ِهِلــج َألهاطَــحفَ 

 

  وـفْ الـصُ ِهِذهـ  ةُر ـ اك ذَن ِم   مـد الـقَ
ـ  ح ك إلـي هـرِص  ـ ـظاً م ـاِف   طاـيـِح

  
ــ   ـْ�� رنـِإف ــي ــ دـهتَ مـاً عـــبـي   ـاطَ

ـ  نيسي الح ِن اب ن����� معلَافَ      قُــِتلْ  د قَ
 

ـ  ع ن اب الَقَ   ـ ��  فكنـتُ  :اٍسب ٣(لِْهتَس(  
 تَّح  ـ  ى إذا م ـ  ـفا الطَّ ـ و كَ ان كَ   ـهنُ

  
  وجــد ـــهتُ ــِد قَ ـتَ اسلَالَح ــو   هنُ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  .وكف البيت بالمطر، ووكفت العين بالدمع إذا تقاطر: يقال) ١(
  ).٩/٣٦٣: لسان العرب: ينظر(

  ).٢/٧٥٢:الصحاح: ينظر( .من الظباء التي يعلو بياضها حمرة، قصار األعناق: العفر) ٢(
  ).٢/٧٥٢ :الصحاح: ينظر( . بمعنى تبيناستهل هو،: يقال) ٣(
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صَوكَ ار ِمالد ـ  الع ـ  ِطـيِب ـ   ِف   ىدي النَّ
  

ـ  ن إِ :تُلْقُفَ   اب ـ  ن   ادِهــشْ تُ اس يِبـ النَّ
ــ   ــتَ�� مثُـ ــا خَانَـ ــربـ   ِنـيس الحـ

 

ْـ  الحِ كِل ذَ يِف   ـ  اكذَ و ِنيـ   )١(ِنـي الِح
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  : عند نزوله بنينوى بشط الفراتjابن عباس مع أمير المؤمنين) ١(
  :ما نصه)٥/ ٩٥١ ح ٦٩٦ -٦٩٣: أماليه(روى الصدوق في 

حد قال �د بن أحمد السناني   ثنا محم ، :ان، ثنا أحمد بن يحيـى بـن زكريـا القطّـ      حد

ثنا علـي بـن   حـد : ثنا تميم بـن بهلـول، قـال   حد: قالثنا بكر بن عبد اهللا بن حبيب،     حد: قال

  :عاصم، عن الحسين بن عبد الرحمن، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال
S   كنت مع أمير المؤمنينj     وهو شـط    -ا نزل بنينوى   في خروجه إلى صفين، فلم

مـا  :  فقلـت لـه  يابن عباس، أتعرف هذا الموضـع؟    : ، قال بأعلى صوته    - الفرات
لو عرفته كمعرفتي لم تكن تجوزه حتى       : j فقال علـي   ،مؤمنينأعرفه يا أمير ال   
فبكـى طـويالً حتـى اخـضلت لحيتـه وسـالت الـدموع علـى                 :  قـال  ،تبكي كبكائي 

أوه أوه، ما لي وآلل أبي سفيان، مـا لـي وآلل      : صدره، وبكينا معاً، وهو يقـول     
ك فقد لقي أبو   -يا أبا عبد اهللا    -حرب، حزب الشيطان، وأولياء الكفر، صبراً       

  .مثل الذي تلقى منهم
ي، ثـم ذكـر نحـو    ى مـا شـاء اهللا أن يـصلّ   أ وضوءه للصالة وصلّثم دعا بماء فتوضّ  

يـابن  : كالمه األول إال أنه نعس عند انقضاء صالته وكالمه ساعة، ثـم انتبـه فقـال               
 عنـد   ثك بما رأيـت فـي منـامي آنفـاً         أال أحد :  فقال ،ها أنا ذا  :  فقلت ،عباس

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .اك ورأيت خيراً يا أمير المؤمنيننامت عين: فقلترقدتي؟ 
دوا رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء معهم أعالم بيض، قد تقلّ          : قـال 

وا حول هذه األرض خطة، ثـم رأيـت         طّسيوفهم، وهي بيض تلمع، وقد خَ     
هذه النخيل قد ضربت بأغصانها األرض تضطرب بدم عبيط، وكـأني            كأن 

غاث، رق فيه، يستغيث فال ي    بالحسين سخلي وفرخي ومضغتي ومخي قد غ      
آل صـبراً :  الرجال البيض قد نزلـوا مـن الـسماء ينادونـه ويقولـون      وكأن 

 -أباعبداهللا يا - ةالجنّ وهذه الناس، شرار أيدي على قتلونتُ فإنكم الرسول،
 اهللا بـه  ر، فقـد أقـر  ـيا أبا الحسن، أبش: ونني ويقولونثم يعزّ . إليك مشتاقة 

  . العالمين، ثم انتبهت هكذايقوم الناس لربعينك يوم القيامة، يوم 
       ثني الصادق المصدق أبو القاسم  والذي نفس علي بيده، لقد حدs   أنـي 

ـ             دفن سأراها في خروجي إلى أهل البغي علينا، وهذه أرض كرب وبالء، ي
لـد فاطمـة، وأنهـا لفـي        لـدي ووِ  فيها الحسين وسبعة عشر رجـالً مـن وِ        

ذكر بقعة الحرمين وبقعة    ب وبالء كما تُ   ذكر أرض كر  السماوات معروفة، تُ  
  .بيت المقدس

طلب لي حولها بعر الظبـاء، فـواهللا مـا كَـذبت وال         ايابن عباس،   : ثم قـال  
  فطلبتهـا فوجـدتها    :  قـال ابـن عبـاس      .ة، لونها لون الزعفران   كُذبت، وهي مصفر

ال فقـ . يا أمير المؤمنين، قد أصبتها على الـصفة التـي وصـفتها لـي     : مجتمعة، فناديته 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

هـي  : ها، وقـال  يهرول إليها، فحملها وشـمj ثم قام. صدق اهللا ورسوله  : jعلي
ها عيـسى بـن   ما هذه األبعار؟ هذه قد شـم  -يابن عبـاس  - أتعلم، هي بعينها 

بـاء مجتمعـة    ظ بها ومعه الحواريون فرأى ها هنـا ال        وذلك أنه مرj  ،  مريم
وجلـس الحواريـون معـه، فبكـى وبكـى           jوهي تبكي، فجلس عيـسى    

ـ     ال ـ    ـحواريون وهم ال يدرون ِل يـا روح اهللا    : فقـالوا . م بكـى  ـم جلـس وِل
هذه أرض  :  قال ،ال:  أرض هذه؟ قالوا   أتعلمون أي : وكلمته، ما يبكيك؟ قال   

قتل فيها فرخ الرسول أحمد وفرخ الحـرة الطـاهرة البتـول شـبيهة أمـي،         ي
هكـذا  لحد فيها، طينة أطيب من المسك؛ ألنها طينة الفرخ المستـشهد، و           وي

إنهـا ترعـى   : مني وتقولتكون طينة األنبياء وأوالد األنبياء، فهذه الظباء تكلّ  
في هذه األرض شوقاً إلى تربة الفرخ المبارك، وزعمت أنها آمنة في هـذه              

 هذه بعـر الظبـاء علـى    :ها، وقالفشم ثم ضرب بيده إلى هذه الصيران  . األرض
ها أبوه فتكـون لـه      تى يشم هذا الطيب لمكان حشيشها، اللهم فأبقها أبداً ح       

ت لطـول زمنهـا،    فبقيت إلى يوم الناس هذا، وقد اصـفر   :قالعزاء وسلوة،   
  .وهذه أرض كرب وبالء

 عيسى بن مريم، ال تبارك في قتلتـه، والمعـين         يا رب : ثم قال بأعلى صوته   
شي عليه   طويالً وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغُ        ثم بكى بكاءً   عليه، والخاذل له،  

: ، ثم أفاق، فأخذ البعر فصره في ردائه، وأمرني أن أصـرها كـذلك، ثـم قـال                 طويالً
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

         أبـا  يابن عباس، إذا رأيتها تنفجر دماً عبيطاً ويسيل منها دم عبيط، فاعلم أن 
  .فنتل بها ودعبد اهللا قد قُ

 ~فواهللا لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افتـرض اهللا             : قال ابن عباس  
ها من طرف كمي، فبينما أنا نـائم فـي البيـت إذ انتبهـت فـإذا هـي       لّعلي، وأنا ال أح 

تـل  قد قُ : ، وقلت  عبيطاً، فجلست وأنا باكٍ     عبيطاً، وكان كمي قد امتأل دماً      تسيل دماً 
يء قـط  ـواهللا الحسين، واهللا ما كذبني علي قط في حديث حدثني، وال أخبرني بـش   

 ،بره بأشياء ال يخبـر بهـا غيـره    كان يخsأنه يكون إال كان كذلك؛ ألن رسول اهللا   
ففزعت وخرجت، وذلك عند الفجر، فرأيت واهللا المدينة كأنها ضـباب ال يـستبين              
منها أثر عين، ثـم طلعـت الـشمس فرأيـت كأنهـا منكـسفة، ورأيـت كـأن حيطـان                     

تـل واهللا الحـسين، وسـمعت    قـد قُ : ، فقلتالمدينة عليها دم عبيط، فجلست وأنا باكٍ 
  :ت، وهو يقولصوتاً من ناحية البي
   الرســــــولْاصـــبروا آلَ

  
ــقُ   ــرخُِتـ ـــولْل الفـ    النحــ

   األمـيــن   الـروح  نـــــزلَ  
  

ــاٍء   ــلْببكـــــ    وعويـــــ
ثم بكى بأعلى صوته وبكيت، فأثبت عندي تلك الساعة، وكان شهر المحرم يوم   

تـل يـوم ورد علينـا خبـره وتاريخـه كـذلك،       عاشوراء لعشر مـضين منـه، فوجدتـه قُ    
واهللا لقـد سـمعنا مـا سـمعت     : حديث أولئك الذين كانوا معه، فقـالوا    ثت هذا ال  فحد

 .jRونحن في المعركة، وال ندري ما هو، فكنا نرى أنه الخضر
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شَوك م ـضَ بِ الَ قَ ـنـ  ِفع ـ   م   لْا نُِق
 

ـْـكَمى فَ ع�� ـهبأنَّ     ؟لْـِهتَــس  ي فـي
ـَ  ــفَدي ــ العن�� ـهعـ ــ����)���ى مـ   ارخَّـ

 

  رافَالــس ينـْـــس الحعـانَ مــو هــإذْ  
 إنَّــــوتَــــه ـعاهــــدـوالي الـم  

 

  ــ نَإنحصَــن قْد١(واِلي األقْــ ِفــناه(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

ابـن حجـر فـي      : خـون ومـنهم   ثون والمؤر  مـا ذكـره المحـد      - أي العمى  -يدفع ذلك أيضاً  ) ١(
/ ١٧: الـوافي ( فـي    ، والصفدي )٩٣٤/ ٣: االستيعاب(، وابن عبد البر في      )١٢١/ ٤: اإلصابة(

مـي فـي آخـر    ، وأنـه قـد ع  ٧٤، أو ٧٢، أو ٧١ وهـو ابـن    ٦٨ي سـنة    وفّ أنه تُ  : وغيرهم )١٢٣
 وبـين وفـاة ابـن عبـاس مـا يقـرب مـن الثمـان           jعمره، وال يخفى أنه بين مقتل الحـسين       

سنين، فال يمي في آخر سنين عمره بعد واقعة كربالءبعد أن يكون قد ع.  
ثني الحـارث بـن كعـب    وحـد : قال أبو مخنـف  S:  ا نصه قال الطبري في تاريخه م    

ا أجمع المسير إلـى الكوفـة أتـاه عبـد اهللا     ن حسيناً لم   أ :الوالبي، عن عتبة بن سمعان    
ن لـي مـا   يابن عم، إنه قد أرجف الناس أنّك سائر إلى العـراق، فبـي         : بن عباس فقال  

ـ     إني قد أجمعت المسير في أحد يوم      : أنت صانع؟ قـال    اء اهللا  ي هـذين إن ش
عيذك باهللا مـن ذلـك، أخبرنـي رحمـك اهللا أتـسير         أفإني  : فقال له ابن عباس   . تعالى

إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بالدهم ونفوا عدوهم؟ فإن كانوا قد فعلـوا ذلـك                
ر إليهم، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قـاهر لهـم، وعمالـه تجبـى                 فِس

ــال، وال آمــن عليــك أن يغــروك  بالدهــم، فــإنهم إنمــا دعــوك إلــى   الحــرب والقت
. بوك ويخالفوك ويخذلوك، وأن يستنفروا إليك فيكونـوا أشـد النـاس عليـك            ويكذّ

فخـرج ابـن عبـاس مـن     :  قال وإني استخير اهللا وينظر ما يكون؟     : حسينالفقال له   
 ).٢٨٧/ ٤:  تاريخ الطبري عنه،٦٣:  ألبي مخنفمقتل الحسين( .R...عنده
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ــو ــ��ا وو ردقَ اً ضَي�������نه ـرـــم   ةْث
  

ـ  ن مِ داْ ع دقَ   ـ  ب نيفِّ ِص عد لْ المـ ح ةْم  
ــ   ــ الوعمـ ــ وأَيِصـ ــتَـ   ِهاِردى ِلـ

  
ــفَ   ــقَ ــال ي ا جرــاُءد ــ ِف   ِهاِروي ِح

ــوزَِل   ــٍةج ــى الور تَ ــ يِص حـيراد  
  

  ــو هـــو ــي ِف$#"����
��!الف ِخ ــا تَ   ىرم
ـ  تُعـِما س  م نيِعمس تَ ولَ   ـ  ع ن ِم   يِل

  
  ــو مــأَا ر ــتُي ــ م ــ وِهِتذْـخَا اتَّ   يِل

ــ   مـِ ـر ــ ــصَ فَالبركَب ــبى ولَّـ   ىكَ
  

  ــو ــواٍه: الَقَ ــك لَ ــن ِم ــٍب زَر تُ   اكَ
  ــسيـنْــ ِماقــ خَـهيــ�� ر ِلهِض األر  

  
ـ إلى جِ    ـ  الخُ اِننَ ـ  ـِدلْ ي وـ  م الع ِضر  

  ������ ــ ِح� ������� ـاٍبسـ ـِ� ــ م ـْ   اِنـزَيـ
 

ِـ    ـ  اٍطروال ص ـ  ـلْ ب ـ ى الجِ  إلَ   ـاِنـنَ
ـــِذ�&���%����	�  ــاعني ال ــسانْوا اَأل ب   ـفُ

 

  فَـسا نْاَأل وا الــثواب  ضُ واعـتا ِهـلل  
 ـ  لَ ليس هـ  م ـ  ِضي األر  ِف ـ ِث م ن ِم ِلي  

 

ــ   ـــِتلوا ِبـدقَ ـــاع قُ ـِج الِةط ــل ـِلي  
ــرال تََ�  يـــن ــمي ال ِف ــايالر اِلقَ   ب

 

َـ  سي لَ إذْ   ـ  الو ملَع يـ ـ الـغَ يِص ـياـب  
ــقَ  ــ���'��: تْالَ ـقُ يِص�)� لُو ـــد   ـاقَ

 

ْـ ِم�� وـهفَ   ـِؤلم ا رـيـ ـِم ْـ ن ـ  ح نيـ   ـاقَّ
  هـلَ أمـــاِنمــ الزَّنى ِمـــضَا قَــمــفَ 

  
  ــإال و بــثُـع ــ ِزِن اب ـــِم شَاٍدي   ـهلَ
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ــو اَءج ������� � 
 ــ ِل� ِبرـْحــس   ِطـب ال
  

  ورـْ خَ ـهـاِر األطْ ِهـِطه ـ  ر ِرـي ـِطه  
  كَفادَـ ـر ـ   لَو الق ـ  و ان الذي كَ ـىع  

 

ـَخْ��و   ِـ طَب الـس رـب ـ  م ب ـ  دا قَ ـِم ساع  
ـ  رــصُ ـنْ تَ لْـه فَ :قـالَ     ال :الَـقَنا فَ

  
ـ ي األَ ِدلِْوي و ِله��ى على   شَخْ��   ـالج  

ـ  �(�!�����: الَقَ   ح ال تَ  ثُـي  ــسمـ  ع   يِل
  

  ليِزـنْ مــن ِمـــةًـيــاِعال وتاً ووصَــ  
  فإن م ن ـ يسمـ  ع   يــةْ  الـواعِ كـلْ ِت

  
  ـلَوم ِج يب ـَلَ بِ ـصْ ي َـ  حامِ اٍرن   ةْـيـ

ـ  �*�(�!������� :الَقَ   ���!(ي   ِف 
   بــا ر ضَ �
  

  وـ  م ـ  مِ تُدِها شَ ـ  تِ هنْ   بــا ـرالح كلْ
  نسي الح بَِ� ن مِ لَو القَ تُدج و نيِح  

  
  نما الــزَّ  ذَداً بِ ـاِهـشَ م ي لِ ح صَ دقَ  

ـْ مِ لُووالقَ     دس�� ِبر الـح ِن ع دبعا هن
  

  هذا الشِّ  فـإن ـ  لَـب ـ  األَ اك ذَ ن ِم سد  
  وطَ تُـفِْس��ا  م لَو ع ـ اَألري كَ م سف  

  
  ـ  ِهِرصْ نَ واِتى فَ لَع ـ د ازْ ني ِح   )١(فلَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  : عن كربالء عند منصرفه من صفينj عليام اإلمحديث) ١(
  :)٧/ ٢١٣ ح ٢٠٠ -١٩٩: أماليه(قال الشيخ الصدوق في 

ان، قالثنا أحمد بن الحسن القطّحد :ثنا الحسن بن علي السكري، قالحد :ثنا حد
عن زوجها هرثمة بن أبي مسلم، قال... د بن زكريامحم ،:  
S     غزونا مع علي بن أبي طالبj  ـصرفنا نـزل كـربالء فـصلّى بهـا     ا انـ  صـفين، فلم

 الغداة، ثم     رفع إليه من تربتها فشم  واهاً:  قـال  ها، ثم    لك أيتهـا التربـة، ليحـشرن  
  .ة بغير حسابمنك أقوام يدخلون الجنّ

ك أبي ثك عن ولي أال أحد :  فقال jفرجع هرثمة إلى زوجته، وكانت شيعة لعلي      
← 



  ٩١...............................................................gفي خبر هرثمة عنه/ الفصل الرابع/ الباب األول

 

 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 لـك أيتهـا التربـة    واهـاً : ، وقـال ى، ثم رفع إليـه مـن تربتهـا     الحسن؟ نزل بكربال فصلّ   
أيهـا الرجـل، فـإن أميـر        : ة بغيـر حـساب، قالـت       منك أقوام يـدخلون الجنّـ      ليحشرن

  .المؤمنين لم يقل إال حقاً
ا قدم الحسين  فلمj  ـ        :  قال هرثمةا كنت فـي البعـث الـذين بعـثهم عبيـد اهللا بـن زيـاد، فلم

، j صـرت إلـى الحـسين      رأيت المنزل والشجر ذكرت الحديث، فجلست على بعيري، ثم        
: ، فقـال jمت عليه وأخبرته بما سمعت من أبيه في ذلك المنزل الذي نـزل بـه الحـسين            فسلّ

فـت صـبية أخـاف علـيهم عبيـد اهللا بـن       ال معـك وال عليـك، خلّ   :  فقلت معنا أنت أم علينا؟   
 حيث ال ترى لنـا مقـتالً، وال تـسمع لنـا صـوتاً، فوالـذي نفـس            فامِض: قال. زياد

  .Rه اهللا لوجهه في جهنم ال يسمع اليوم واعيتنا أحد فال يعيننا إال كبالحسين بيده،
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قَود ر وذَ كَ اوـ  اك ع َـ ـن ـْ ش َـ ي   اِنبـ
  

  وــو ـِهوفُصَ ــ ب الـعـدــشَّال و   يـاِنـ
  ـالبــــركَ ضَراي ِلــى عتَــ أَ:لَاْقَــ  

  
ــ   ������ ٍبر كَــضُر�� هــذي :الَـقَفَ � �  

ْـ  فِ لُتَيـقْ   ـ  ـيـ ها سـعـ  شُ اٌءد ـهاـد  
  

  ىد الـــهباْى بــرـولْــ ِلنوحــتَفْيفَ  
ـ ى و لَ ع سيلَ   ـ  ـِهج ـ ِثى م ـر الـثَّ لُي  

  
ــ   ــ ِبمـهلَ ــم ــوا والُا نَ ــ��ا م   لُوايـِن

  وسِـ راً لِ  نــاظِ  ار ـ الـتُّـر كلْـتـ ةْـب  
  

ــقُفَ   ـَ:تُلْ ــ ــ الـكَبر وةٌ ِكـذْب عةْـب  
  وراِمظَي عِ  فِ تُح ـ  )١(اٍب ج ـ  د قَ   ي بِل

  
  تَّــحـىـْفَ د ـْها بمتُنــ   يِلــى عدتَـنــ

  وبـعد ـ  ـنَـئْا جِ  م َـ ِلتْـقَا ِل ـ ج ن   ـهـِل
 

  ـلُـتَــقَووــ قُهِفــتُم ـيم ـلِّـــحـه  
	�* تُركَ ذَ مثُ  
 �����+� ـ  م ـ  ِع   رـبي الـخَ

 

  رثَــ اَألاكى ذَلَـــي عِعــوا مشُتَّـــفَفَ  
 تَح ى وجنَدبِ اه ـِبـنْـج الـج  ِدــس  

 

ـْ يـم لَــِهِمـــسِجباً ِلاِرـقَمــ     ـِدعـــب
 ورطُهه الـم ـشْـتَـسهدون ح ـ و   ـهلَ

 

ــ   ــقدصَفَ ــع تَهـ الل ــوـى قَالَ   )٢(ـهلَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).٢٤٨/ ١: لسان العرب: ينظر( .الحمار: الجاب) ١(

  :ما نصه، )٢٨٢٦ ح ١١١/ ٣: معجمه الكبير(روى الطبراني في ) ٢(
← 
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فـي  : ( في الباب الثالـث j التي بجواره  في حرث القبر وقطع السدرةينظر ما ورد ) ٢(
 ....)تعيين القبر وماجرياته

قَوـد ر  ـ وى ب ـضٌ  ـع������ـ  ن ـ �� دقَ    ةْرـد ِس نَسـ  د الطُّه ـ  ر ـ  هـي إلَ   هرـدا صَ
ــ ــاْـها كَوأنَّ ـــتْنَ ����,��� ـي ِه ���-��.
    صَــودـ اللــقــ ِبها ه�����/����-
 �)١(  

ـ  ذَ انبـيى شَ �� ر نيِح ــو    دــس  الـج كِل هلَي ـْد ــ ـــِحـانْ ِبِهي   دوِإو ـاٍءـنَ
�����ِـ ي هِ �,�+ ـ  ـد قَ ي الـت ــ ِبتْعـِمســو    تْـع قُــِط هــر   )٢(تْعــو وواةُا ال
ذَه ـتُـفْـكَـفْكَا و ـنَ عـ  ان م  ا ورـََّأل    د   دد الــصَّـِن عــيِنجـِرـخْــ يهنــ

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

حد ثنا محم     د بن عبد اهللا الحضرمي، حد ثنا محم       ثنا يحيـى   د بن يحيى بن أبي سمينة، حـد
ثنا أبو عوانة، عن عطاء بن السائب، عن ميمون بن مهرا، عن شـيبان بـن مخـرم    اد، حد ن حم ب

  : قال،)وكان عثمانياً يبغض علياً: قال ميمون: وفي تاريخ ابن عساكر (- وكان عثمانياً -
S  إذ أتى كربالء، فقال    �إني لمع علي  :قتل في هذا الموضع شهداء ليس     ي

جل حمار ميت، فقلت    بعض كذباته، وثَم رِ   : فقلت. مثلهم شهداء إال شهداء بدر    
بهـا، فـضرب الـدهر ضـربة،        جل هذا الحمار فأوتدها في مقعـده وغي       خذ رِ : لغالمي

انطلقت ومعي أصحاب لي، فإذا جثة الحـسين بـن           �تل الحسين بن علي   ا قُ فلم 
 .Rجل ذاك الحمار وإذا أصحابه ربضة حوله على ِر�علي

وأنه كانت سدرة عند    ... >: ما نصه ) ٦٣/١١٣: بحاره ( في wذكر العالمة المجلسي  ) ١(
  ، وكانــت عالمــة قبــره، فقطعهــا بعــض الخلفــاء ليعمــي أثــر قبــره،gقبــر الحــسين

  .nون قاطع تلك السدرة، وهي من معجزاتهعلفالم
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تُِركْ بِذبـاب رِةبالح سِني  
  ِني الِحداِءفا ِلها الـشِّنّي أَِف

* * *  
ـ   سِ ميِك الح عدو�� دقَ   ىري الــثَّ  راً ِف

  
  وــر ــظْ��ـما ب هــ ِمر ــاَأل ـهـنْ   اـرثَ

ـ  ع نلـِك   ـ �� ِهـيـلَ ـ  عـلَطْ ـاِدالـهناي  
  

ــ   ـْا دوعفَنْـيِل ــن ـــي ـــْيِد وـِهـاً ِب   ـانَ
ـ  إِ رظُانْفَ   ـ ى م لَ األَ ِنـاِدـع ـ ح ـاِرـج  

  
  ــوــا ِبما ِمــهنالـــس عــِدواِر الجي  

ـ  ـهـنِْمفَ   ج ـوهر ـ ِم و ـ  ذَ ـهـنْ هـب  
  

  ــِمو ــِرب ِكهنْ ـتٌيــ و ــهـنِْم   )١(بـه لَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :ِنعِمه تعالى التي أودعها في األرض  من)١(
ر ـت مـا يعجـز البـش   خلق اهللا تبارك وتعالى األرض وأودع فيها من النعم والخيـرا      

عن عدها وإحصائها، ومن تلك النعم المعـادن التـي اسـتطاع اإلنـسان أن يكتـشف                 
 : وأن ينتفع منهـا وتـصبح جـزءاً مـن ضـروريات حياتـه              ،منها ما استطاع أن يكتشفه    

 عليه  يوخف. وغيرها...  والكبريت ، والنحاس ، والفضة ، والذهب ، والحديد ،كالنفط
 لم يستطع البشر أن يدرك أسرار وخـواص ومنـافع           ف منها ما خفي، وحتى المكتشَ   

تكون بعضها في باطن األرض تبعضها، ومن تلك المعادن األحجار الكريمة، حيث 
على أعماق مختلفة، وقد تتحد مع عناصر أخرى أو تكون فـي صـورة حـرة، مثـل                  

تقريباً، ويخـرج ضـمن   )  م١٦٠(األلماس الذي يوجد في بعض األحيان على عمق        
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال...................................................................................................٩٨

 
 

انْوإلَــظُــر كَّــى مـةَ دغَو ــنـِرهاـي  
  

  وِض رــ��و ��.���-ِم ركْـ �ـــخَ و   ـِرهايـ
  وِض ِعرتْــوــِة النَّر ــرـي الـعـِب   ـيِب

  
  ومــ اهااِســو ��0��1-/ يِف �� � ١(ِبتَــالر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .ركانية وناتج الزالزل األرضيةالحمم الب
ستخرج من قاع البحـر،   فتتكون في المملكة الحيوانية حيث تُ     ،ا البعض اآلخر  وأم

 واللؤلؤ الذي كـان يعـد مـن أجمـل وأغلـى األحجـار الكريمـة فـي                   ،مثل المرجان 
  .الماضي، كما تمنحنا المملكة النباتية الكهرمان األصفر الجميل

األلمـاس، الزبرجـد، الزمـرد، اللؤلـؤ،     : ا تـداوالً ومن أهم تلـك األحجـار وأكثرهـ     
  .الفيروزج، المرجان، الجزع، العقيق بأنواعه األحمر واألصفر

أم    ستفاد من الكثير مـن الروايـات التـي تناقلهـا     ا خواص هذه األحجار ومنافعها في
ني ثون والمصنفون، وقد أفردوا لها أبواباً وفصوالً، منها ما أورده الشيخ الكلي        المحد

ــه  ــاب العقيــق، ٤٧٢ -٤٧٠/ ٦: الكــافي(فــي كتاب ــاب  ، ب ــاقوت والزمــرد، ب ــاب الي ب
 .، فليراجع...)الفيروزج، باب الجزع اليماني والبلور

أي مــا فُــضّلت بــه أرض مكــة المكرمــة؛ وذلــك لتــشـرفها بالبيــت الحــرام، ومقــام   ) ١(
 فـي   nكرم، ومهبط الوحي والرسالة، فضالً على والدة ونشأة النبي األ         jإبراهيم

ربوعها وشعابها، إلـى غيـر ذلـك ممـا خـصّها اهللا تعـالى دون غيرهـا، وأيـضاً أرض                  
 ونـزول الـوحي، فـضالً علـى ضـمها       nالمدينة المنورة؛ لتـشرفها باحتـضان النبـي       

كولده إبراهيم، وبنته الصديقة : لجسده األطهر وأجساد عدٍد من أهل بيته الطاهرين
ــه  ــار أهــل مــن ، وغيــرهمbالطــاهرة، وأربعــة أئمــة مــن ذريت ــه، وخي  صــحابته بيت

← 



  ٩٩.............................................................................شفاء gفي أن تربة الحسين/ الباب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .�بإحسان أتبعوه المنتجبين، والذين
وهنا نورد بعـض مـا نـزل مـن اآليـات ومـا ورد مـن األحاديـث فـي فـضل مكـة                         

  :المكرمة والمدينة المنورة
  :فضل مكة المكرمة

ـ         ربنا ِإنِّي أَسكَنْتُ ِمن ذُريتي    P: قال تعالى  د بيِتـك    ِبـواٍد غَيـِر ذي زَرٍع ِعنْ
             ـمزُقْهارو ِهموي ِإلَـيالنَّاِس تَه ةً ِمنلْ أَفِْئدعوا الصَّالةَ فَاجقيمنا ِليبِم ررحالم

ونشْكُري ملَّهراِت لَعالثَّم ِمنO] ٣٧: إبراهيم.[  
م نُمكِّـن   أَولَ معك نُتَخَطَّف ِمن أَرِضنا       وقالُوا ِإن نَتَِّبِع الهدى   P: وقال تعـالى  

ٍء ِرزْقاً ِمن لَدنَّا ولِكن أَكْثَـرهم ال          ِإلَيِه ثَمراتُ كُلِّ شَي     هم حرماً آِمناً يجبى   لَ
ونلَمعيO] ٥٧: القصص.[  

ِإنَّما أِمرتُ أَن أَعبد رب هِذِه البلْدِة الَّذي حرمهـا ولَـه كُـلُّ      P: وقال تعالى 
ٍء شَيِلمينسالم ِمن أَكُون تُ أَنأِمرو O] ٩١: النمل.[  

  ].٢ -١: البلد [O وأَنْتَ ِحلٌّ ِبهذَا البلَِد*ال أقِْسم ِبهذَا البلَِد P: وقال تعالى
  :nوقال رسول اهللا

S      مكة بلد عظّمه اهللا وعظّم حرمته، خلق مكة وحفّها بالمالئكة قبـل أن إن
ذ كلهـا بـألف عـام، ووصـل المدينـة ببيـت             يخلق شيئاً من األرض يومئ    

  .Rالمقدس، ثم خلق األرض كلّها بعد ألف عام خلقاً واحداً
  ).١/١٢٤: الدر المنثور للسيوطي(

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :- مخاطباً لمكة- nوعنه
S     قومي أخرجوني منك ما سكنت  ! ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولوال أن

  .Rغيرك
  ).٣٤٦٥٦ ح ٢٠٠/ ١٢: مال، كنز الع٤٠١٨ ح ٣٨٠/ ٥: سنن الترمذي: ينظر(

  :jوعن اإلمام الباقر
Sالنائم بمكة كالمتهجد في البلدانR) .٢٢٦١ ح ٢٢٨/ ٢: من ال يحضره الفقيه(.  

  jوعن اإلمام الصادق
S          من تربتها، وال    ~أحب األرض إلى اهللا تعالى مكة، وما تربة أحب إلى اهللا 

شجرها، وال   من   ~ من حجرها، وال شجر أحب إلى اهللا       ~حجر أحب إلى اهللا   
  .R من مائها~ من جبالها، وال ماء أحب إلى اهللا~جبال أحب إلى اهللا

  ).٢٣٠٤ ح ٢٤٣/ ٢: من ال يحضره الفقيه(
  : قالjوعنه

S إبراهيم إنj     ثم أمـره أن    ... فأوحى اهللا إليه  ...  كان نازالً في بادية الشام
:  قـال  يا رب، إلى أي مكان؟     : - j إبراهيم -يخرج إسماعيل وأمه، فقال     

  .R...إلى حرمي وأمني، وأول بقعة خلقتها من األرض، وهي مكة
  ).٦٠/ ١: تفسير القمي: ينظر(

  :فضل المدينة المنورة
 ]:n[وعنه

Sلكل نبي حرم، وحرمي المدينةR. )٣١٨/ ١: مسند أحمد.( 
← 



  ١٠١..........................................................................شفاء gفي أن تربة الحسين/ الباب الثاني

ـ  ِبر التُّ ِضعب بِ دِجتَ ـ الً و ضْ فَ   فرشَ
 

  ــتَنْال ي ــيِه ــهفُ واِص ــ إلَ ى سر١(ف(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ]:n[وعن رسول اهللا
Sي المدينة طيبةاهللا تعالى أمرني أن اُسم إنR.  

  ]:n[وعنه
S أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بهامن استطاعR.  

  :]n[وعنه
Sإن  إبراهيم حر     متُم مكّة ودعا لها، وحر   م إبراهيم مكّـة،     المدينة كما حر

  .Rودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكّة
  :]n[وعن رسول اهللا

S            علـى أمتـي أن يكرمـو ا المدينة مهاجري ومضجعي من األرض، وحق
  .R...جيراني ما اجتنبوا الكبائر

 ٢٤٦، ٣٤٨٦٠ ح ٢٤١، ٣٤٨٤٠ ح ٢٣٨، ٣٤٨٠٨ ح ٢٣٢/ ١٢: كنـز العمـال   : ينظر(
 ).٣٤٨٨٥ح 

  :السجود على التربة) ١(
S   علي بن عبـد  : سمعت رزين مولى ابن عباس يقول    : عن ابن عيينة قال كتب إلي
  .ليه بلوح من أحجار المروة أسجد عأن ابعث إلي:�بن عباسااهللا 

 وتبركـه بحجـر   ،وهذا الخبر يعطي تقيد علي بن عبـد اهللا بالـسجود علـى الحجـر         
  ).٦٦: السجود على األرض( .R...المروة في سجوده في صالته

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٠٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S  ــه ــي كتاب ــسمهودي ف ــال ال ــاء(ق ــاء الوف ــصحابة -كــانوا  :)٥٤٤/ ٢: وف ــي ال  يعن
رب  فـأمرت عائـشة فـضُ   -n يعني قبـر النبـي   - يأخذون من تراب القبر      -وغيرهم

عليهم، وكانت في الجدار كوة فكانوا يأخذون منها، فأمرت بالكوة فستد.  
 ألن أخذ التراب دائمـاً يوجـب خـراب البقعـة          ؛ منعها لهم لم يكن إال     ومعلوم أن 

حت بـه وألنكـره الـصحابة، كيـف         ذلك لصر لألنه لو كان    ؛  المباركة، ال ألنه شرك   
  .أى منهم وبمسمع فيهم الصحابي وغيره، وطبعاً بمر،هم واآلخذ
 ط  ١١٦عـن نزهـة النـاظرين للبرزنجـي ص         ٦٩ص١ج:  أيـضاً  )وفاء الوفـاء  (وفي  

  :خراج ترابها قالإفي البحث عن حرمة المدينة، وحكم مصر 
ه إلى محله، وال  رد-  يعني تراب المدينة-يجب على من أخرج شيئاً من ذلك      و

  ....يزول عصيانه إال بذلك ما دام قادراً عليه
 ويوقد ر     فـن حمـزة فـي       أنـه قـد د��   د الـشهداء، وصـاروا    حـد وكـان يـسمى سـي

  .يسجدون على تربته
وي أيضاً ور: فاطمة أن h   بنت رسول اهللا n      كانت مـسبحتها مـن خـيط صـوف 

تل  تديرها بيدها تكبر وتسبح إلى أن قُ  hل معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت     مفتّ
 تربته وعملت المسابيح فاسـتعملها      حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، فاستعملت      

 تل الحسين ا قُ الناس، فلمj لمـا فيهـا مـن الفـضل        ؛ل باألمر إليه فاستعملوا تربته    ِد ع 
  .Rوالمزية

/ ٨٢: ، بحـار األنـوار    ٢٨١: مكـارم األخـالق   : ينظر، و ١٣٣: السجود على األرض  (
٣٣٣.(  

← 



  ١٠٣..........................................................................شفاء gفي أن تربة الحسين/ الباب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :ةالسجود على التربة الحسيني
 المحقـق  ���!-	�2 أن أنقل هنا مـا سـطّره قلـم         ولمزيد من اإلفادة واالستفادة أرى    

  : قال)٦٣ -٤٩: السجود على التربة الحسينية( في كتابه �الشيخ األميني
Sا السجدة على تربة كربالء وإتخاذها مسجداً فإن الغاية المتوخاة منها للشيعة وأم

مينإنما هي تستند إلى أصلين قويمين، وتتوقف على أمرين قي:  
ي لنفسه تربة طاهرة يتيقن بطهارتها من أي أرض         سان اتخاذ المصلّ  استح: لهماأو

هـا فـي ذلـك شـرع سـواء          خذت، ومن أي صقع من أرجاء العالم كانت، وهي كلّ         أ
  علـى األخـرى فـي جـواز الـسجود عليهـا، وإن هـو إال        سواسية، ال امتياز إلحداهن 

صـعيداً طيبـاً   ، يتخذ المـسلم لنفـسه   ������ي طهارة جسده وملبسه     كرعاية المصلّ 
إذ الثقـة   . سـيما فـي الـسفر     ه وترحاله، وفـي حـضره وسـفره، وال        يسجد عليه في حلّ   

 بها، ويتخذها مسجداً ال تتأتى له في كل موضع من المدن            بطهارة كل أرض يحلّ   
ــسافرين     ــساحات ومحــال الم ــزل وال ــات وباحــات الن ــادق والخان ــاتيق والفن والرس

ى له بـذلك  ت الركاب ومنازل الغرباء، أنّومحطات وسائل السير والسفر ومهابط فئا    
 بها كل إنسان من الفئة المسلمة وغيرهـا، ومـن أخـالط النـاس الـذين ال                وقد يحلّ 

  .يبالون وال يكترثون ألمر الدين في موضوع الطهارة والنجاسة
وازع من أن يستحيط المسلم في دينه، ويتخذ معه تربـة طـاهرة يطمـئن بهـا                 فأي 

 حذراً مـن الـسجدة علـى الرجاسـة والنجاسـة            ؛ا لدى صالته  وبطهارتها يسجد عليه  
         ز السنّة السجود عليها، وال يقبلـه       واألوساخ التي ال يتقرب بها إلى اهللا قط، وال تجو

ي ولباسـه،   العقل السليم، بعد ذلـك التأكيـد التـام البـالغ فـي طهـارة أعـضاء المـصلّ                  
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٠٤

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

والمقبرة، وقارعة الطريـق،    المزبلة، والمجزرة،   : والنهي عن الصالة في مواطن منها     
  . واألمر بتطهير المساجد وتطييبها،والحمام، ومعاطن اإلبل

    مة الدينيـة كانـت متخـذة لـدى رجـال الـورع مـن               وكأن هذه النظرة الصائبة القي
] -ظ -المستحسنة[ بهذه الحيطة المتحسنة  فقهاء السلف في القرون األولى، وأخذاً     

روق بن األجـدع يأخـذ      ـثقة العظيم المتفق عليه مس    جداً كان التابعي الفقيه الكبير ال     
 كما أخرجه شـيخ المـشايخ الحـافظ         ، لبنة يسجد عليها   ]-  ظ -أسفاره   [في أسافره 

فـي   المـصنف  (الثقة إمام السنّة ومسندها في وقته أبو بكر بن أبـي شـيبة فـي كتابـه                
ج ، فـأخر )المجلد الثاني في بـاب مـن كـان يحمـل فـي الـسفينة شـيئاً يـسجد عليـه               

هذا هـو  . أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في السفينة لبنة يسجد عليها    : بإسنادين
األصل األول لدى الشيعة وله سابقة قدم منه يـؤم الـصحابة األولـين والتـابعين لهـم           

  .بإحسان
فإن قاعدة االعتبار المطـردة تقتـضي التفاضـل بـين األراضـي           :ا األصل الثاني  وأم 

ي اختالف اآلثار والشؤون والنظـرات فيهـا، وهـذا أمـر            بعضها على بعض، وتستدع   
طبيعي عقلـي متـسالم عليـه، مطـرد بـين األمـم طـراً، لـدى الحكومـات والـسلطات             
والملوك العالمية برمتهم، إذ باإلضافات والنسب تقبل األراضي واألمـاكن والبقـاع           

ي  وتنتـزع منهـا أحكـام ال يجـوز التعـد           ، ومزية بها تجـري عليهـا مقـررات        ،خاصة
 المــستقالت والــساحات والقاعــات والــدور والــدوائر أال تــرى أن. والــصفح عنهــا

      نسب منهـا إلـى الـبالط الملكـي،         الرسمية المضافة إلى الحكومات، وباألخص ما ي
عرف باسم عاهل البالد وشخـصه، لهـا شـأن خـاص، وحكـم ينفـرد بهـا، يجـب                   وي

← 



  ١٠٥..........................................................................شفاء gفي أن تربة الحسين/ الباب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .للشعب رعايته، والجري على ما صدر فيها من قانون
لك األمر بالنسبة إلى األراضي واألبنيـة والـديار المـضافة المنـسوبة إلـى اهللا                فكذ

 خاصة، وأحكاماً وطقوساً، ولـوازم وروابـط ال منـاص، والبـد             تعالى فإن لها شؤوناً   
لمن أسلم وجهه هللا من أن يراعيها ويراقبهـا، وال مندوحـة لمـن عـاش تحـت رايـة          

فبهـذا االعتبـار    . فظ عليهـا، واألخـذ بهـا      التوحيد واإلسالم من القيام بواجبها والـتح      
خـص بـه،   نتزع للكعبة حكمها الخاص، وللحرم شـأن ي  المطرد العام المتسالم عليه اُ    

جامع مكة والمدينة أحكامهما الخاصـة بهمـا، وللمـساجد          : ريفينـوللمسجدين الش 
ة، ع التـي يـذكر فيهـا اسـم اهللا فـي الحرمـة والكرامـ               يالعامة والمعابد والصوامع والبِ   

والتطهير والتنجيس، ومنع دخول الجنـب والحـائض والنفـساء عليهـا، والنهـي عـن                
          خـالف بقيـة األوقـاف    ،غ لـذلك قـط  بيعها نهياً باتاً نهائياً مـن دون تـصور أي مـسو 

     غة لبيعها وتبديلها باألحسن، إلى أحكـام وحـدود         األهلية العامة التي لها صور مسو
 فاتخـاذ مكـة   ، العـالمين ملـك الملـوك رب   أخرى منتزعة من اعتبـار اإلضـافة إلـى          

هــم إليهــا مــن كــل فــج عميــق، المكرمــة حرمــا آمنــاً، وتوجيــه الخلــق إليهــا، وحج
ها،  وجعل كل تلكم األحكام حتى بالنسبة إلى نبتها وأب         ،وإيجاب كل تلكم النسك   

إن هي إال آثار اإلضافة، ومقررات تحقق ذلك االعتبار، واختيار اهللا إياها مـن بـين                
  .راضياأل

وكذلك عد المدينة المنورة حرمـاً إلهيـاً محترمـاً، وجعـل كـل تلكـم الحرمـات                  
فن فيها، إنما  بها، ومن دالواردة في السنّة الشريفة لها، وفي أهلها وتربتها، ومن حلّ

هي العتبار ما فيها من اإلضافة والنسبة إلى اهللا تعالى، وكونهـا عاصـمة عـرش نبيـه        
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٠٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 وهذا االعتبار وقانون اإلضافة كما ال يخـص         ،nلخاتمةاألعظم صاحب الرسالة ا   
ر هو  ـ اإلسالم الجري عليه، كذلك ال ينحص      رع فحسب، بل هو أمر طبيعي أقر      ـبالش

بمفاضلة األراضي، وإنما هو أصل مطرد في باب المفاضلة في مواضيعها العامة من      
 وأفـراد المـؤمنين      والـشهداء،  ،يقين والـصد  ، واألولياء ، واألوصياء ، والرسل ،األنبياء

 بـل هـذا     ،وأصنافهم، إلى كل ما يتصور له فضل على غيره لدى اإلسالم المقـدس            
األصل هو محور دائرة الوجود، وبـه قـوام كـل شـيء، وإليـه تنتهـي الرغبـات فـي                     

 ، الـبغض  :األمور، ومنه تتولد الصالت والمحبات، والعالئق والروابط لعـدة عوامـل          
وهو أصل خالف وشـقاق ونفـاق، كمـا أنـه أسـاس            .  والضغائن ، والشحناء ،والعداء

بنـى سـروح الكليـات، وتتمهـد        كل وحدة وإتحاد وتسالم ووئـام وسـالم، وعليـه تُ          
شكل الـدول، وتختلـف الحكومـات، وتحـدث         المعاهد االجتماعيـة، وفـي أثـره تُـ        

 والحروب الدامية، وعلـى     ، والمعارك ،والتالكم، والتنازع ، والمشاغبات ،المنافسات
 الــشعوب والقبائــل، وتتكثــر األحــزاب والجمعيــات، وبــالنظر إليــه  ضــوئه تتحــزب

وبمقاييـسها يقاسـي اإلنـسان الـشدائد        ... ؤسس المؤسسات في أمور الدين والدنيا     تُ
  .والقوارع والمصائب الهائلة، ويبذل النفس والنفيس دونها

 يقبل الـصحابي العظـيم عثمـان بـن مظعـون وهـو              nهي التي جعلت رسول اهللا    
  ... .وعه تسيل على خديهميت، ودم

 إلى أن يبكي على ولده الحـسين الـسبط، ويقـيم كـل              nوهي التي دعت النبي   
لهاتلكم المآتم، ويأخذ تربة كربالء ويشمها ويقب. ...  

تربة كربالء على ثيابهاهي التي جعلت السيدة أم سلمة أم المؤمنين تصر .  
← 



  ١٠٧..........................................................................شفاء gفي أن تربة الحسين/ الباب الثاني

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

يقة فاطمة أن تأخذ تربة قبر أبهي التي سوغت للصدهايها الطاهر وتشم.  
هي التي حكمت علـى بنـي ضـبة يـوم الجمـل أن تجمـع بعـرة جمـل عائـشة أم                       

  .ها كما ذكره الطبريها وتشمالمؤمنين وتفتّ
 بهـا  ا حـلّ مـ أخذ قبضة من تربة كـربالء لـ  jهي التي جعلت علياً أمير المؤمنين   

سبعون يحشر من هذا الظهر:  األرض بدموعه، وهو يقـول    ها وبكى حتى بلّ   فشم 
: المجمـع (وقال الهيثمي في    ) أخرجه الطبراني . (ة بغير حساب   يدخلون الجنّ  ألفاً

  .رجاله ثقات: )١٩١/ ٩
   تربـة الحــسين ويبكــي، قـال هــشام بــن   هـي التــي جعلـت رجــل بنــي أسـد يــشم 

 الماء على قبر الحسين نضب بعد أربعين يوماً وامتحى أثر القبـر،             يجرأا  مـل:محمد
ه، حتـى وقـع      أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة من التراب ويـشم         فجاء أعرابي من بني   

بأبي وأمي ما كان أطيبك حياً، وأطيـب تربتـك ميتـاً، ثـم              : على الحسين فبكى وقال   
  :بكى وأنشأ يقول

   ـ ه عـن    أرادوا ليخفوا قبـر    على القبـر    القبر دلَّ   ترابِ طيبف    داوٍةع

  .)٢٩٣: نجي، كفاية الحافظ الك٣٤٢/ ١٤: تاريخ ابن عساكر: ينظر(
             ر وشـاكلة   ـ عنـص  فالفرد البشري كائناً من كان، أينما كان وحيثمـا كـان، مـن أي

ر شـواكله، واخـتالف عناصـره، فـي جميـع أدوار الحيـاة هـو أسـير تلـك              على تكثّـ  
روحـي، بـدني، مـالي، أهلـي، ولـدي، أقـاربي، رحمـي،              : الحكومة، ورهـين لفظـة    

 داري، ملكي، حكـومتي، قـادتي،    أسرتي، تجارتي، نحلتي، ملتي، طائفتي، مبدئي،     
ى من المضاف المنسوب إليهـحصسادتي، إلى ما ال ي.  

← 
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وهذه هي حرفياً بصورة الجمع اإلضافي مأكلة بين شدقي الحكومـات والـدول،             
ــزاب    ــل، واألح ــشعوب، والقبائ ــاء، وال ــات، واألحي ــات، والهيئ ــل،والجمعي ،  والمل

وبمجرد . لى كليات ال تتناهى   والنحل، والملوك، والطوائف، والسلطات الحاكمة إ     
تمامية النسبة وتحقق اإلضافة في شيء جزئي أو كلي، أو أمر فـردي أو اجتمـاعي                
لدى أولئك المذكورين تترتـب آثـار، وتتـسجل أحكـام ال منتـدح ألي أحـد مـن                   

 نـاجع   وهـذا بحـث جـد     . د بهـا  الخضوع لها واإلخبات إليها، والقيـام دونهـا، والتقيـ         
مجتمـع فـي المبـادئ واآلراء والمعتقـدات وعقـود الـضغينة              بـه مـشكالت ال     تنحلّ

بات الدين  رع األقدس، وفلسفة مقر   ـوالمحبة، وعويصات المذاهب، ومقررات الش    
سات اإلسالم وشعائره، والحرمات والمقامات والكراماتالحنيف، ومقد.  

فبعد هذا البيان الضافي يتضح لدى الباحث النابه الحـر سـر فـضيلة تربـة كـربالء          
سة، ومبلغ انتسابها إلى اهللا سبحانه وتعـالى، ومـدى حرمتهـا وحرمـة صـاحبها            المقد

واقتراباً من العلي األعلى، فما ظنـك بحرمـة تربـة هـي مثـوى قتيـل اهللا، وقائـد                     اًدنو 
 جنده األكبر المتفاني دونه، هي مثوى حبيبـه وابـن حبيبـه، والـداعي إليـه، والـدالّ                 

 سبيله أهله ونفسه ونفيسه، والواضع دم مهجتـه فـي   عليه، والناهض له، والباذل دون    
  .ه تجاه إعالء كلمته، ونشر توحيده، وتحكيم معالمه، وتوطيد طريقه وسبيلهكفّ

فأي       جرا عنده قائد ناهض  من ملوك الدنيا ومن عواهل البالد من لدن آدم وهلم 
طاهر كريم وفي صادق أبـي شـريف عزيـز مثـل قائـد شـهداء اإلخـالص بـالطف                    

ى؟ لماذا ال يباهي به اهللا، وكيف ال يتحفظ على دمه لديه، وال يـدع            لحسين المفد ا
ا رفعه الحسين بيديه إلى السماء؟ كيف ال يـديم          مـقطرة منه أن تنزل إلى األرض ل      

← 
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                  د ذكره في أرضه وسمائه، وقد اتخـذت محبـة اهللا بمجـاميع قلبـه؟ وكيـف ال يـسو
ت سـخطه وغـضبه يـوم قتلـه فـي صـفحة       وجه الدنيا في عاشورائه؟ وال يبـدي بينـا    

 عليـه األرض والـسماء؟ كمـا جـاء عـن ابـن سـيرين فيمـا               الوجود؟ ولماذا لم تبـكِ    
 ولماذا لم تمطر السماء يوم قتله دمـاً؟ كمـا جـاء حديثـه               ،اظأخرجه جمع من الحفّ   

 بتربــة nبين إلــى نبيــه ولمــاذا لــم يبعــث اهللا رســله مــن المالئكــة المقــر ،متــواتراً
 ولـم يقبلهـا ولـم يـذكرها طيلـة حياتـه؟         nها رسـول اهللا   ماذا لم يـشم   كربالئه؟ ول 

  ولماذا لم يتخذها بلسماً في بيته؟
فهلم         ب  معي أيها المسلم الصحيح، أفليست السجدة على تربة هذا شـأنها لـدى التقـر

إلى اهللا في أوقات الصلوات أطراف الليل والنهار، أولـى وأحـرى مـن غيرهـا مـن كـل                
ة وقرارة طاهرة، أو مـن البـسط والفـرش والـسجاد المنـسوجة علـى           أرض وصعيد وقاع  

نول هويات مجهولة؟ ولم يوجد في السنّة أيغ للسجود عليها مسو.  
  ب إلى اهللا، وأقـرب بـالزلفى لديـه، وأنـسب بالخـضوع والخـشوع               أليس أجدر بالتقر

         هـا دروس  والعبودية له تعالى أمام حضرته، وضع صفح الوجه والجباه على تربة فـي طي
  ؟الدفاع عن اهللا، ومظاهر قدسه، ومجلى التحامي عن ناموسه ناموس اإلسالم المقدس

ألــيس أليــق بأســرار الــسجدة علــى األرض الــسجود علــى تربــة فيهــا ســر المنعــة 
والعظمــة والكبريــاء والجــالل هللا جــل وعــال، ورمــوز العبوديــة والتــصاغر دون اهللا  

جود تربة فيهـا بينـات التوحيـد والتفـاني          بأجلى مظاهرها وسماتها؟ أليس أحق بالس     
 ألـيس األمثـل   ؟دونه؟ تدعو إلى رقة القلـب، ورحمـة الـضمير والـشفقة والتعطـف          

   رت في صفيحها عيون دماء اصطبغت بصبغة واألفضل إتخاذ المسجد من تربة تفج
← 
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  حب اهللا، وصيغت على سنّة اهللا ووالئه المحض الخالص؟
 ،بة كربالء قطعاً لمعاً وأقراصاً نسجد عليها     فعلى هذين األصلين نتخذ نحن من تر      

كما كان فقيه السلف مسروق بن األجدع يحمل معه لبنة من تربة المدينة المنـورة               
م الـسنّة بهـا،   يـسجد عليهـا، والرجـل تلميـذ الخالفـة الراشـدة، فقيـه المدينـة ومعلّـ         

    وحاشاه من البدعة، ففي أي     نـداء   منهما يـضاد      من األصلين حزازة وتعسف؟ وأي
عد بدعـة؟   ستنكر وي هما ي ؟ وأيn القرآن الكريم؟ أو يخالف سنّة اهللا وسنّة رسوله       

هما خروج عن حكم العقل والمنطق واالعتبار؟وأي  
م، وال مـن    وليس إتخاذ تربـة كـربالء مـسجداً لـدى الـشيعة مـن الفـرض المحـتّ                 

     نـذ أول   أحـد مـنهم م  واجب الشرع والدين، وال مما ألزمه المذهب، وال يفـرق أي
يومها بينها وبين غيرها من تراب جميع األرض في جواز السجود عليها، خالف ما              
يزعمه الجاهل بهم وبآرائهم، وإن هو عندهم إال استحسان عقلي ليس إال، واختيار 

  .لما هو األولى بالسجود لدى العقل والمنطق واالعتبار فحسب كما سمعت
فارهم غيـر تربـة كـربالء ممـا     وكثير من رجال المذهب يتخـذون معهـم فـي أسـ      

يصح السجود عليه كحصير طاهر نظيف يوثق بطهارته أو خمـرة مثلـه ويـسجدون               
 األخـذ بهـذين األصـلين القـويمين، والنظـر إلـى             ونحن نرى أن  . عليه في صلواتهم  

مكة :  الحيطة والحرمة ومراقبتهما، يحتم على أهالي الحرمين الشريفينرعاية أمري
ين بجنابهمـا، والقـاطنين فـي سـاحتهما أن يتخـذوا مـن تربتهمـا                والمدينة، والالئـذ  

أقراصاً وألواحاً مسجداً لهم، أخذاً باألصلين وتخلـصاً مـن حـرارة حـصاة المـسجد          
رهم، ـريف القارصة أيـام الظهـائر وشـدة الرمـضاء، يـسجدون عليهـا فـي حـض         ـالش

← 
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ـ  كـشُتَ �-��� ـ ـي ِف ـ  الـحاِبر تُ   ـِراِئ
 

  ������+"�الـم ـــع   ـِرـاِئـعشَّ الــــمـظَّ
 ــو لْهــشُ ي ــكـ ــرـاِط خَ ِن ابآد م  

 

ـ رتُ يِف   ـ  ب ـ  تْـٍة رشَّ   م الــد  كِلـذَ ِب
 ولْه شُ يك م ـ  ن ـ ـِفـتَـلْا م د غَ   ـاـتَ

 

ـ  إلَ   ِدى حِباألنْ ِثي  ـ يـا و مـ  أَ ن   )١(ىتَ
 ولْه شُ يـ  ك م ن ْـ لَ ع ـ  ي ِهـيـ ـِلـمي  

 

ــر الـِرـي خَــةُرتْــها ِعِلـــضْفَِب   ـِلس  
ــ  ـــما تُهـفـإنَّ ــِهـيِل ع ��3 ��34 ـن�  

 

  عن ج د فِ ِنها األمي  ي الوـ  النَّ ِيح   يِب
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

صالح نظـراء   ويحملونها معهم مسجداً طاهراً مباركاً في أسـفارهم سـيرة الـسلف الـ             
الفقيه مسروق بن األجدع كما سمعت حديثه، ويجعلونها فـي تنـاول يـد الزائـرين                 

اج والوافدين إلى تلكم الـديار المقدسـة مـن الحواضـر اإلسـالمية، تقتنيهـا                والحج
األمــة المــسلمة مــسجداً لهــا، فــي الحــضر والــسفر، وتتخــذها تــذكرة وذكــرى هللا   

نبيها متى ما ينظـر إليهـا، وتـشمها وتستـشم          ولرسوله ولمهابط وحيه، تذكرها ربها و     
منها عرف التوحيد والنبوة، وتكون نبراساً في بيوت المسلمين تتنور منهـا القلـوب،      
وتستضيء بنورها أفئدة أولي األلباب، ويتقرب المسلمون إلـى اهللا تعـالى فـي كـل           

فسه بيت صقع وناحية في أرجاء العالم بالسجود على تربة أفضل بقعة اختارها اهللا لن
أمن ودار حرمة وعظمة وكرامة، ولنبيـه حرمـاً ومـضجعاً مباركـاً، وفيهـا وراء هـذه           

ته، كلها دعاية كبيرة قوية عالمية إلـى اإلسـالم، وإلـى كعبـة عبادتـه وعاصـمة سـنّ                  
  .Rم حرمات اهللا فهو خير له عند ربهوصاحب رسالته، ذلك ومن يعظّ

 .ثالث من الباب األولينظر ما مر في الفصل األول والثاني وال) ١(
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ــ عــن ـقْ مــ اَألِلو ـْراِئ جبِنيِم ــ   ِلي
 

ـْــ الـجِدم الــصَّ اإللــِهِنعــ     ـِلـلـي
ـ  لَ إِ ِغفاصْ  ـ ـا ذَ ى م ـ ـِّ الـث ـركَ   ـاتُقَ

 

   وما روو َـ لْا و ـ ـِت الْ ِنكُيـ   )١(ـاتُــفَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

، وإنهـا شـفاء مـن كـل داء، وإنهـا أمـان،              jسيأتي ما ورد في فضل تربـة الحـسين        ) ١(
  .نظريلوآداب أخذها في الفصلين السادس والسابع من هذا الباب، ف



 

� �
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ـ  ركَ ذَ ـدقَ اب قَ نلَوـ و ـ  ِهي ـ   ِف   رـبي خَ
  

  عن ج ِق الصادِ ِرفَع ـ    في ـ  ذَ دمـا قَ   ركَ
  ــ فَإن ـَ�1�������0ى لَــ عتْرخَ   ةْــــكَّ م

 

  ـهـكَـــم س اإللــهاد شَــ إذِْتيــالبِب  
ـــكَ   ــِةبعوال ـظْ العمــِبى و اِمـقَالم  

 

ــ   والحــ اَألِرـج ســِدو   حـــاِمي الزُّ ِف
  ــذَو ـــزَم زَتْركَ ــوالح مـ   ماـيـِط

  
  وــو ــدفْ ـــِقوالم نـاِعها الـظَّ ـماي  

ــفَ   ــملَ ــا م لَضٌر�� نـكُ تَ ــعاِره   ةْضَ
  

ـ  ِلم بالح يإذ هِ    ـ  ِليـِق الثَّ   ـةْضَ نـاِه
ــفَ   ــ����������2و ال ذُقَـ �������� زَّ عـ �  

  

��ي ـِركُـــذْتَي وِرخَـفْال تَــ   � ���
 � �  

ـِّ  رقَ   ـ ي فإنـ ـ ـدي قَ ـ ر�� تُقْـلَ خَ   اضَ
  

  ــــىضَر�� وـةًـفَــلْ زُِكنْــ ِمبرقْــ��  
  ِكـــسـالِم كَبـيهــا طَــنْ ِمبرالتُّــ 

 

  يِكـح يــراِنفَــع الزَّنـو لَــنوواللَّــ  
ـ ـها قُ ـيلَ ع وـلُعتَ  ـ ـكَكَـال ةٌب ـعةْـب  

 

ـ  عد ي نب م يِج��   ـ  الـقُ كلْـِتو ِب ةْــب  
 نِْعوراتُهــا الفُ ـد ـ  و هـ  ـو ـَ   ـاُء م

 

  ــمبارِفــك الـنَّـــِهـِيـــقْـي س اُءـم  
 فُاِئطَوــا زُو ــهـ ـَـ 
�����3&�������� ـرم �  

 

ـِنْواَأل   ــ ــاْيـب ــ عن ِم ــنَ وـٍدـاِب   كاِس
 يـطَـحـْ فِ ـم ـ  لألَ بنْا الـذَّ  ـهـي   ِميِث

 

ـ ـرا تَ ـمكَ   ـْ ـ  ـني م ِقـوف ـ  الح   ِميِط
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ــِتو 
����� كلْ���� ������
 � �ـَ م ــش   ةْـكَارـ
 

ـ  الَـيفَ   َـ ـر تُ نـها ِم ـ  م ٍةبـ ـَ   ةْكَـارـب
 وـا لَ يا مِ هتُ ـن َـ ـر ـ  اِت ذَ ٍةبـ   مـر كَ

 

ـ  هلَـضَّفَ   ـ  ع هـا الل   مر الــح  اكى ذَ لَ
 بِة قُ تُـرقَ ٍسد ـ  زَ ـد   اِكـــزَ  لِ ـتْكَ

 


-����� فاِئـو طَـــهامـــدخُ  ���١(�4(  
ـ  هــا اللّ ـفَ ع مـكَفَ  ـ  ـِه ِب ع ن ـ  م   ِكلَ

 

  ��ــقَو عــ الذَّـه ــ������� ـبنْ هوى دِكر  
 و��طَقَس نَ الجاح ـ  ح   اعـفَــشْ تَى اس تَّ

 

ـ تَارـا فَ مالــس  بى ر  إلَ ـِهِب     اـعـفَ
ـ  تَعِما س مكَ  ع ـ  ن ِد حـ  فِ ِثي   سِرطْ

 

  غَوـ  ِهِرـي ـ  م ـن ِم ـ  م ـٍكـلَ   سـدـقَ
ـ  و ر دـقَفَ  ـ ِز الج ِلي الــكامِ  ى ِف ِلي  

 

ــ   عــن ـِدرود اك ذٍَسِرـطْ ِف ـْائ ــ   ِلـي
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :خبر ابن قولويه في فضل التربة الحسينية) ١(
  :ما نصه) ٢/ ٦٧٥ ح ٤٤٩: كامل الزيارات(روى جعفر بن محمد بن قولويه في كتابه 

ثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن محمـد بـن سـنان،                 حد
  :، قالjعن أبي سعيد القماط، عن عمر بن يزيد بياع السابري، عن أبي عبد اهللا

Sأرض الكعبة قالت   إن  :مبيت اهللا علـى ظهـري، ويـأتيني    ينن مثلي وقد ب 
     فـي  أن كُ :  اهللا وأمنه، فأوحى اهللا إليها      حرم علتُالناس من كل فج عميق، وج

لت به فيما أعطيت به أرض كـربالء        ضِّي، فوعزتي وجاللي ما فضل ما فُ      روِق
مست في البحر فحملت من ماء البحر، ولوال تربة كـربالء           إال بمنزلة اإلبرة غُ   

لتك، ولوال ما تضمنته أرض كربالء ما خلقتك، وال خلقت البيت الذي            ما فضّ 
 متواضعاً ذليالً مهيناً، غيـر مـستنكف        دنِياً، فِقري واستقري وكوني      به افتخرِت

 .R بك وهويت بك في نار جهنمسختُوال مستكبر ألرض كربالء، وإال 
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قَود ر ى الـشَّ  والـصَّ  خُي دوـ لِذَ ق   اكَ
 

  ـ  صَّـفَم تَالً فاسفِ ىلَج ـ ي ـ اِللح اِه   )١(اكَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (حه بالحسينحديث الملك فطرس وتمسjوعودته إلى مكانه :  
  :، قال)٩/ ٢١٥ ح ٢٠٠: أماليه(روى الشيخ الصدوق في 

Sحد   قال�حيى العطار د بن ي  ثنا أحمد بن محم ، :حدد بـن أحمـد   ثنا أبي، عن محم
ثنا موسـى بـن عمـر، عـن عبـد اهللا بـن صـباح                حـد : بن يحيى بن عمران األشعري، قـال      

  : يقولjسمعت الصادق أبا عبد اهللا: المزني، عن إبراهيم بن شعيب الميثمي، قال
الحسين بن علي   إن c لم  لمالئكـة   جبرئيل أن يهبط فـي ألـف مـن ا   ~لد أمر اهللا  ا و

 علـى جزيـرة فـي       فهبط جبرئيل، فمـر   :  من اهللا ومن جبرئيل، قال     sفيهنئ رسول اهللا  
  لَالبحر فيها مقال لهك ي:فـي شـيء فأبطـأ عليـه،     ~لـة، بعثـه اهللا   فطرس، كان من الحم 

فكسر جناحه وألقاه في تلك الجزيرة، فعبد اهللا تبارك وتعالى فيها سبعمائة عام حتـى               
لد الحسين بن علي   وc  يا جبرئيل، أيـن تريـد؟ قـال       : ك لجبرئيل لَ، فقال الم :اهللا إن ~ 

  عثتُد بنعمة،   أنعم على محميا جبرئيـل، احملنـي معـك،      : ، فقال منّي أهنئه من اهللا و    فب
 داًلعل محمs  فحمله، قال : قال.  يدعو لي :ا دخـل جبرئيـل علـى النبـي        فلمs   هنـأه 

ح بهـذا المولـود     تمس: قل له : s ومنه، وأخبره بحال فطرس، فقال النبي      ~من اهللا 
يـا رسـول    :  وارتفع، فقال  cح فطرس بالحسين بن علي    فتمس: ، قال وعد إلى مكانك  

 اهللا، أم مكافـأة، أال يـزوره زائـر إال أبلغتـه عنـه، وال يـسلّ      ا إن م  أمتك ستقتله، وله علي
  .Rرتفع إال أبلغته صالته، ثم امصلٍّي عليه عليه مسلم إال أبلغته سالمه، وال يصلّ

وهـب لنـا   j :Sوقد ورد في الدعاء الذي يدعى به في يوم والدة اإلمام الحسين    
ه  وأنجح لنا فيه كل طلبة كما وهبت الحسين لمحمد جد      ،في هذا اليوم خير موهبة    

 ).٨٢٧: مصباح المتهجد: ينظر( .R...  فنحن عائذون بقبره،وعاذ فطرس بمهده
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ـَ ـ  بر الــتُّ  ا وإن ذَه ـ  نـي ِح ـ  فَطَصْ الم ِلوس الر ِنابِب    فاـر شُ ـ  ارى صَ   افَ ِش
ـ  خَ دـع ب ـرـب خَ يِهـْ فِ اَءجو    ـرـبــ الخَةُمــِئ اَألكاْ ذَتْركَــ ذَدقَــ ـــبـر  
ــخْ��و بتْر �������ــن ــ ِعـلَّ كُ ـَ    ـةْــــلَّ ـ  ـنْ ع زُـجعي ـ  بها ِط ـ  ِملِّ كُ   ـةْــلَّ

ـَو د و��    )١(ةْـــصَمـ الحِردـقَ ِبــةًبـر تُــنِإفَــ   ةْــصَ ـصَّـخَ م ِهِرـب قَ نها مِ ن
كُيولُكْ�� ن م ـ  ن ـ ا ع د غَ ــ    اـــفَ ى شَ لَ ــرنِم ــد ال ــ واًءو دـهى لَ   اـفَِش
وجبزُر ــه ــتْ مـزُ فَةٌرـــمـــر ـ ها الـخُ ـنْ مِ بارـَخْ األَ قـابطَفَ    ةْـــ ـبةْـر  

 ــــــــــــــــــــــــ

 فــي معــرض حديثــه عــن المقــدار )٥٧/١٦١: بحــاره(المجلــسي فــي  ��
	�����قــال ) ١(
ز لألكل من طين قبر الحسينالمجوjما نصه :  
S ...وإن جاز التكرار ،والظاهر أنه ال يجوز التجاوز في كل مرة عن قدر الحمصة 

      خبـار، وكـان     التـصريح بهـذا المقـدار فـي األ         إذا لم يحصل الشفاء باألول، وقد مر
ا رواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عـن  ماألحوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لِ      

إن النـاس  : jقلت ألبي عبـد اهللا    :  بن عمار قال   أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية      
هـو الـذي    :  فقـال  ، العـدس بـارك عليـه سـبعون نبيـاً          إن: قـال  nيروون أن النبي  

ونه عندكم الحمص ونحن نسميه العدستسم...R. 
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ـ  ذَ نِم ـ  كِل ـ  ِرصْ الـع ـ  ـهذَ ِل ِرصْا الع  
 

ـَ   ـ �� ن مِ ةٌبـِرجت ـ  ِله   ِرـــصْ  مِ ـلِّ كُ
ـ  :لُوقُ��    ةْـداهــشَ الم و بـارِ خْي األَ  ِف

 

ـِ   ـَ و صِّالنَّب ـ نّي ع  مِ ِبريجالـت   هداضَ
ـ  لَ ع ـنـكُفَ  ـ  طُ اِلى ح هٍرو ـ قُـر بـه  

 

ْـ ِل قَ تَلْاوـنَا تَ إذَ   ـ بر الـتُّ لَـيـ   )١(ةْــ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  : والدعاء عندهjينكيفية أخذ الطين من قبر الحس) ١(
Sأنك إذا أردت أخـذها فقـم آخـر الليـل واغتـسل والـبس       : روى في أخذ التربة  ي

  تقـرأ   ، أربـع ركعـات    صـلِّ ب بسعد، وادخل وقف عند الرأس، و      أطهر ثيابك، وتطي 
 :، وفــي الثانيــة)اإلخـالص ( مــرة ةَرـ مــرة وإحـدى عــش )الحمــد( :فـي األولــى منهـا  

 مـرة وإحـدى     )الحمد( :، وتقرأ في الثالثة   )قدرال( مرة   ةَرـ مرة وإحدى عش   )الحمد(
إذا جـاء   (رة مـرة    ـ مـرة واثنتـي عـش      )الحمـد ( :، وفي الرابعة  )اإلخالص( مرة   ةَرـعش
، ثم  شكراً شكراً : ، فإذا فرغت فاسجد وقل في سجودك ألف مرة        )ر اهللا والفتح  ـنص

بتـك  بـن رسـول اهللا، إنـي آخـذ مـن تر           ا يا موالي يا  : ريح وتقول ـتقوم وتتعلق بالض  
 مـن كـل خـوف،        من كل داء، وعزاً من كل ذل، وأمناً        بإذنك، اللهم فاجعلها شفاءً   

ثـالث قبـضات    ، من كل فقر لي ولجميـع المـؤمنين، وتأخـذ بثالثـة أصـابع              وغنى ، 
ما شاء اهللا ال قـوة  (وتجعلها في خرقة نظيفة، وتختمها بخاتم فضة فصه عقيق، نقشه   

 منك صدق النية يصعد معك في الـثالث قبـضات            فإذا علم اهللا   ،)إال باهللا أستغفر اهللا   
 وتستعمل منها وقت الحاجة مثل      ،ة ترفعها لكل علّ   ،سبعة مثاقيل ال تزيد وال تنقص     

  .Rشفى إن شاء اهللالحمصة، فإنك تُ
 ).١٣٧/ ٩٨:  بحار األنوار عنه٢٥٧: مصباح الزائر(
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وـتَاسِلـج ـ ها ح ـ  راَءم ـ  لُـج تَ بةْو طَي  
  

  مزُموـ  ٍةــصَّ ـِق بِ ةًج   ةْ رِطــــيـبــ

� فوسفَ   ـ ي ع كِلم تَ �   اـــكَ  الـب اكنَ

  
ـْ��ا ر إذَ     كاهــا والـذُّ   ـنْ مِ نـو اللَّ تَي

  وـتَاسالـتُّ ـِلِمـع رـ  عِ ةَب   اِء الــد  دنْ
  

  ـِْعو ـ  شَـخْما تَ دن   اِءـــد  األع ـنى ِم
ـ  و الد يـهفَ   ـ  لِ ذُّا الفَ ـ  آفَلِّكُ   ةْـــــ

 

ـ  األَ ـيا هِ مكَ   مـ  ن ـ خَ الم ن ِم   )١(ةْـافَ

 
 ــــــــــــــــــــــــ

أين يؤخذ  ، وإنها شفاء من كل داء، وإنها أمان، ومن          jفضل تربة الحسين  ) ١(
؟ وكيف يؤخذ؟ وما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر           jن قبر الحسين  طي

  :jالحسين
): ٧٣١-٦٩٩ ح٩٥ -٩١ البـاب  ٤٧٩ -٤٦٠: كامل الزيـارات (أورد ابن قولويه في  

، وإنهـا شـفاء مـن كـل         j تتضمن فضل تربة الحـسين     bأحاديثاً بسنده إلى األئمة   
؟ وكيـف يؤخـذ؟ ومـا يقـول         jلحسينداء، وإنها أمان، ومن أين يؤخذ طين قبر ا        

  :؟ ونحن نورد بعضاً منها للفائدة، قالjالرجل إذا أكل من تربة قبر الحسين
  : وإنه شفاءjستحب من طين قبر الحسينما ي): ٩١(الباب 

حد ثني محم    ـ       د بن الحسن الصفّ   د بن الحسن، عن محمد ار، عن أحمـد بـن محم
  :رام، عن ابن أبي يعفور، قالبن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن كا

S   قلت ألبي عبد اهللاj :     يأخذ اإلنسان من طين قبر الحسينj       فينتفـع بـه ويأخـذ 
ال واهللا الذي ال إله إال هو ما يأخذه أحد وهـو يـرى     : غيره فال ينتفع به، فقال    

اهللا ينفعه به إال نفعه اهللا بهأن R.  
حدالبرقي، عن بعض أصحابنا، قالد بن عبد اهللا، عن أبيه، عن أبي عبد اهللاثني محم :  

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S    دفعت إلى امرأة غزالً، فقالت :  بة مكة ليخـاط بـه كـسوة الكعبـة،     ادفعه إلى حج
ا أن صرنا إلى المدينة دخلـت  بة وأنا أعرفهم، فلم  فكرهت أن أدفعه إلى الحج    : قال

ادفعـه  :  امـرأة أعطتنـي غـزالً، فقالـت        جعلت فداك إن  :  فقلت له  jعلى أبي جعفر  
 الً به عساشتِر: بة، فقاليخاط به كسوة الكعبة، فكرهت أن أدفعه إلى الحج    بمكة ل 

 واعجنه بماء السماء، واجعـل فيـه     jوزعفران، وخذ من طين قبر الحسين     
قه على الشيعة ليداووا به مرضاهمشيئاً من العسل والزعفران، وفرR.  

ـ           وحدـ    ثني أبـي، عـن سـعد بـن عبـد اهللا، عـن محمبـن  د د بـن عيـسى، عـن محم
  : قالj، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللا- ولقبه فهد-إسماعيل البصري 

Sطين قبر الحسينjشفاء من كل داء R.  
      د وعنه، عن سعد بن عبد اهللا، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن محم

  :، قالjبن سليمان البصري، عن أبيه، عن أبي عبد اهللا
Sفي طين قبر الحسينj داء، وهو الدواء األكبر الشفاء من كلR.  

حد ـ    ثني محمد بـن أحمـد بـن يحيـى،     د بن الحسين بن مت الجوهري، عن محم
 عن محم    د بن إسماعيل، عن الخيبري، عن أبـي والد، عـن      د بن الحسين، عن محم

  :، قالjأبي عبد اهللاأبي بكر الحضرمي، عن 
S ن المؤمنين يعرف حق أبي عبد اهللا       مريضاً م  لو أنj  اليتـه  وحرمته وو، 

  .Rأخذ من طين قبره مثل رأس أنملة كان له دواء
  .)٤٦٥ -٤٦٠: كامل الزيارات: ينظر(

  : شفاء وأمانj طين قبر الحسينإن): ٩٢(الباب 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

عن سعد بن عبد اهللا، عن محمد بن عيسى،      ,ثني أبي وجماعة مشايخي     حد ،
  :عن رجل قال

S  أب الحسن الرضا و  بعث إليj       بـين ذلـك طـين،        من خراسان بثيـاب رزم وكـان 
 مـن الثيـاب     ما يكاد يوجه شـيئاً    ،  jطين قبر الحسين  :  فقال ؟ما هذا : فقلت للرسول 

  .Rهو أمان بإذن اهللا: وال غيره إال ويجعل فيه الطين، وكان يقول
حد ثني محم     د بـن الحـسين بـن أبـي الخطـاب، عـن            د بن جعفر الرزاز، عن محم

سمعت : لحسين بن أبي العالء، قال    موسى بن سعدان، عن عبد اهللا بن القاسم، عن ا         
  : يقولjأبا عبد اهللا

S حنّكوا أوالدكم بتربة الحسينjفإنها أمان ،R.  
، عن سعد بـن عبـد اهللا، عـن أيـوب بـن نـوح، عـن عبـد اهللا بـن          wحدثني أبي   

  :حدثنا أبو اليسع، قال: المغيرة، قال
S    سأل رجل أبا عبد اهللاj    ين يكـون   آخـذ مـن طـين قبـر الحـس         :  وأنا أسمع، قـال

  .Rال بأس بذلك: عندي أطلب بركته، قال
      وعنه، عن سعد، عن أحمد بن محم         اق، د بن عيسى، عن العباس بن موسـى الـور

  سمعت أبا : د بن زياد، عن عمته، قالتعن يونس، عن عيسى بن سليمان، عن محم
  : يقولjعبد اهللا

S      إن في طين الحائر الذي فيه الحسينj من كل    وأماناً ، من كل داء   شفاًء 
  .Rخوف
حد ثني محمـ د بن جعفر، عن محمد بـن إسـماعيل، عـن    د بن الحسين، عن محم

← 
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  :، قالjبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اهللالخيبري، عن أبي والد، عن أ
S   مريضاً م ن المؤمنين يعرف حق أبي عبد اهللا      لو أنj   وحرمته وواليتـه ، 

  .Rءأخذ له من طين قبره على رأس ميل كان له دواء وشفا
  .)٤٦٧ -٤٦٥: كامل الزيارات: ينظر(

  ؟ وكيف يؤخذ؟jمن أين يؤخذ طين قبر الحسين): ٩٣(الباب 
ثني أبي حدw                    عن سعد بن عبد اهللا، عـن يعقـوب بـن يزيـد، عـن الحـسن بـن ،

  :، قالjعلي، عن يونس بن رفيع، عن أبي عبد اهللا
Sعند رأس الحسين بن علي     إن c       ء إال  لتربة حمراء، فيها شفاء من كل دا

ا فأتيت القبر بعد ما سمعنا بهذا الحديث، فاحتفرنا عند رأس القبـر، فلمـ             : قال.السام
حفرنا قدر ذراع انحدرت علينا من عند رأس القبر مثل السهلة حمراء قدر درهـم،               

  .Rفحملناه إلى الكوفة، فمزجناه، وأقبلنا نعطي الناس يتداوون به
حد  سين، عـن سـعد، عـن أحمـد بـن           د بن الحسن وعلـي بـن الحـ        ثني أبي ومحم
راج، عن بعض ـسبن عيسى، عن رزق اهللا بن العالء، عن سليمان بن عمرو الاد محم

  : قالjأصحابنا، عن أبي عبد اهللا
Sيؤخذ طين قبر الحسينjًمن عند القبر على قدر سبعين ذراعا R.  

ثني علــي بــن الحــسين، عــن علــي بــن إبــراهيم، عــن إبــراهيم بــن إســحاق   حــد
اد األنصاري، عن عبد اهللا بـن سـنان، عـن أبـي عبـد      ، عن عبد اهللا بن حم   النهاوندي

  :، قالjاهللا
S      إذا تناول أحدكم من طين قبر الحسينj هم إني أسألك بحق    اللّ:  فليقل

← 
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     ـ      الملك الذي تناوله، والرسول الذي بو ن فيـه أن    مأه، والوصـي الـذي ضُ
ي ذلك الداءتجعله شفاء من كل داء كذا وكذا، وتسمR.  

حد        ان بن الصلت، عـن الحـسين   ثني حكيم بن داود، عن سلمة، عن علي بن الري
 jجعفر أبا نأ :الموصلي جعفر أبي عن ه،عم عن مصقلة، بن، أحمد عن أسد، بن

  :قال
S    إذا أخذت طين قبر الحسينj اللهم بحـق هـذه التربـة، وبحـق         :  فقل

ذي هو فيها، الملك الموكل بها، وبحق الملك الذي كربها، وبحق الوصي ال   
 لـي مـن كـل داء،        د، واجعل هذا الطين شـفاءً     د وآل محم   على محم  صلِّ

  .R من كل خوفوأماناً
ثني أبو عبد الرحمان محمد بن أحمد بن الحسين العـسكري بالعـسكر، قـال          حد :

حد    ثنا الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن محمد بن د بن أبي عمير، عن محم
  :jقال الصادق: لثمالي قالبي حمزة امروان، عن أ

S   طـين قبـر الحـسين      ،إذا أردت حمل الطين j  فاتحـة الكتـاب     :فـاقرأ 
ِإنَّا أَنْزَلْنَـاهP    و ،Oقُلْ يا أَيها الْكَاِفرونP   ، و O أَحد قُلْ هو اهللاُ  Pوالمعوذتين و 
ـ     : ول، ويس وآية الكرسي، وتق    Oِفي لَيلَِة الْقَدرِ   د عبـدك   اللهـم بحـق محم

ونبيك ورسولك وأمينك، وبحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب          وحبيبك  
عبدك وأخي رسولك، وبحق فاطمة بنـت نبيـك وزوجـة وليـك، وبحـق               
الحسن والحسين، وبحق األئمة الراشدين، وبحق هذه التربة، وبحق الملك           

 فيها، وبحق الجسد الـذي تـضمنت،        الموكل بها، وبحق الوصي الذي حلّ     
← 
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 نت، وبحق جميع مالئكتك وأنبيائك ورسلك، صلِّ      موبحق السبط الذي ضُ   
 على محم  د، واجعل هذا الطين شفاء لي ولمن يستشفي به مـن           د وآل محم

هم بحق محمد وأهل بيتـه      اللّ.  من كل خوف   كل داء وسقم ومرض، وأماناً    
اجعله علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاًء من كل داء وسـقم، وآفـة وعاهـة،        

 هـذه   اللهـم رب  : وتقول.  قدير يءها، إنك على كل ش    وجميع األوجاع كل  
التربة المباركة الميمونة، والملك الذي هبط بها، والوصي الذي هـو فيهـا،             

صلّ على محمم وانفعني بها، إنك على كل شئ قديرد وسلّد وآل محمR.  
  .)٤٧٦ -٤٦٨: كامل الزيارات: ينظر(

  :j الحسينما يقول الرجل إذا أكل من تربة قبر): ٩٤(الباب 
ثني أبي حدw        د بن عيـسى بـن عبيـد،        وجماعة، عن سعد بن عبد اهللا، عن محم

د بن إسماعيل البصري، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اهللاعن محمjقال ،:  
S  طين قبر الحسينj       بـسم اهللا وبـاهللا،     :  شفاء من كل داء، وإذا أكلته فقل

ن كل داء، إنك علـى كـل         م  نافعاً، وشفاءً  اللهم اجعله رزقاً واسعاً، وعلماً    
  .Rشيء قدير

نـسيت إسـناده،   : ، قـال -د بـن عيـسى   يعني محمـ -وروى لي بعض أصحابنا  : قال
  :jقال
S  إذا أكلته تقول : اللهم رب    هذا الوصي الـذي      هذه التربة المباركة، ورب 

  نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاًءد واجعله علماًد وآل محم على محمصلِّوارته، 
  .Rمن كل داء

← 
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ـ           حدد بـن عيـسى، عـن أبيـه، عـن الحـسن بـن        ثني الحـسن بـن عبـد اهللا بـن محم
  :، قالjمحبوب، عن مالك بن عطية، عن أبيه، عن أبي عبد اهللا

S        اللهم إني أسـألك    : إذا أخذت من تربة المظلوم ووضعتها في فيك فقل
بحق هذه التربة، وبحق الملك الذي قبضها، والنبي الذي حضنها، واإلمـام            

د، وأن تجعل لي فيها شفاًء      د وآل محم  ي على محم   فيها، أن تصلّ   حلّالذي  
 فإنه إذا قال ذلك وهب اهللا       ،نافعاً، ورزقاً واسعاً، وأماناً من كل خوف وداء       

  .)٤٧٧-٤٧٦: كامل الزيارات: ينظر( .Rله العافية وشفاه
  : فإنه شفاءjال طين قبر الحسينإ الطين كله حرام نأ): ٩٥(الباب 

ثني  حدمحم    ـ   د بن الحسن الصفّ   د بن الحسن، عن محماد بـن سـليمان،     ار، عن عب
 :فقال:  عن الطين، قالjسألت أبا الحسن: سعد بن سعد، قالعن 

S     أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، إال طين قبـر الحـسين
من كل داء وأمناً من كل خوف فيه شفاًءفإن R. 

حدبن ابن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن بن علي د ثني أبو عبد اهللا محم
 :قال cأبيه، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماال، عن فضّ

Sإن        م الطين على ولـده، قـال       اهللا تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحر :
م علـى النـاس أكـل    يحـر : ، قالjفما تقول في طين قبر الحسين     : فقلت

  .R اليسير منه مثل الحمصةيءلش ولكن ا! لهم أكل لحومنالحومهم ويحلّ
 .)٤٧٩-٤٧٨: كامل الزيارات: ينظر(
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ــو تَاسِلِمعــس ـــِعلْ ِلةَحـب الـ   ةْادبـ
 

ـ  �7���5��6���ها  ـنِْم     ةْـادـجي الــس   ِف
ــ  �-������4 إنفَ � 
 ــس ــصَـما تُال   ـلّيـ

  
  لَع ِنى م ـتَ اسـعـ م   ِلــضْ ـفَلْـها لِ لَ

  ــوإن م نظُـنْ يـــر ـــ ــها ِف ِهـِدي ي  
  

ـ  رـه الـطُّ روزُ ي نمكَ   ـ ـر م ي ِف   ِهـِدقَ
  ــوإن ــِمح ين مـ �-������8���0ـها ـلُـ  � 	  

  
�-�,����8 ِهيــ إلَر األجــراِدـبيــ   
 	���  

ــ   ـِتْاَءج ــ ــذَه ب ــ اَألِهـلِّا كُ   ارـبخْ
 

ـ  هـنْ مِ تْحـضَتَّاو   َـ  ـنَـا لَ   )١(ارا اآلثـ

 
 ــــــــــــــــــــــــ

  :jفضل السبحة من طين قبر الحسين ) ١(
  :j الصادقعن اإلمامفي رواية 

S ...       ومن كان معه سبحة من طين قبر الحسينj   ـ كُتب م ،حاً وإن لـم    سب
يح بهاسب...R. )٨٢٩ ح ٢٦٨/ ١: من ال يحضره الفقيه: ينظر.(  

  :وير)  األمينالبلد(وفي 
Sمن أدار تربة الحسين    أن j   سبحان اهللا والحمد هللا وال إله      :  في يده وقال

حي عنـه سـتة     تب له ستة آالف حسنة، وم     إال اهللا واهللا أكبر، مع كل حبة كُ       
ثبت له من الشفاعات بمثلهاأفع له ستة آالف درجة، وآالف سيئة، ورR.  

  ).٣٤٠/ ٨٢: بحار األنوار: ينظر(
  :c بن جعفرالحسن موسىقال أبو 

S ي عليها، وخاتم يتختم به، وسـواك  عن خمرة يصلّ: ال تستغني شيعتنا عن أربع
 فيها ثالث وثالثون حبـة،  jحسين اليستاك به، وسبحة من طين قبر أبي عبد اهللا      

بها ساهياً يعبث بهـا،     تب له بكل حبة أربعون حسنة، وإذا قلّ       بها ذاكراً هللا، كُ   متى قلّ 
← 
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  .)٤١٢: روضة الواعظين: ينظر( .Rشرين حسنةكتب اهللا له ع
وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي جد الشيخ البهـائي           : وقال المجلسي 

، نقالً من خـط الـشهيد رفـع اهللا درجتـه، نقـالً مـن مـزار بخـط                )قدس اهللا روحهما  (
محمد بن الحسين بن معية، قالد بن محم :وي عن الصادقرjأنه قال :  
S  من تربة الحسين تخذ سبحة   امنj   ،حت فـي كفـهح بها وإال سبإن سب 

 كها وهو ساهٍ  وإذا حر     كها وهو ذاكـر اهللا تعـالى،        كتب له تسبيحة، وإذا حر
  .Rن حسنةيكتب له أربع

  : أنه قالjوعنه
S     ح بسبحة من طين قبر الحسينمن سبj   تسبيحة، كتب اهللا لـه أربعمائـة 

فـع لـه    ربعمائـة حاجـة، ور    ضيت له أ  حسنة، ومحا عنه أربعمائة سيئة، وقُ     
 وتكون الـسبحة بخيـوط زرق، أربعـاً وثالثـين           :j قال ثم. أربعمائة درجة 

تل حمزة عملت من طين     ا قُ ، لمh خرزة، وهي سبحة موالتنا فاطمة الزهراء     
  ).٣٤٠/ ٨٢: بحار األنوار: ينظر( .Rح بها بعد كل صالةسبقبره سبحة، تُ

في باب فضل السبحة والتسبيح بها      ) ١٥٢ -١٥٠: المزار(وروى الشيخ المفيد في     
  :ما نصه

١-     بـن  اد الثقفي، عن أبيه، عن الـصادق جعفـر    روى عبد اهللا بن إبراهيم بن محم
دمحمc:  
S إن فاطمةh       ّل معقود عليه عـدد      كانت مسبحتها من خيط من صوف مفت

تل حمزة بن عبد     تديرها، تكبر وتسبح إلى أن قُ      hالتكبيرات، فكانت بيدها  
← 
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تـل  ا قُ  فلم ،، فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس      jبالمطل
دل باألمر عليه، فاستعملوا تربته لما      د على قاتله العذاب ع    د وجj الحسين

  .Rفيها من الفضل والمزية
  : أنه قالj وروي عن الصادق-٢
S     من أدار الحجير من تربة الحسينj   تب لـه بالواحـدة    ة واحدة كُ  ، فاستغفر ربه مر 

سبعون مرة، وإن أمسك السبحة في يده ولم يففي كل حبة سبع مرات،ح بهاسب R.  
  : قالj وروى أبو القاسم محمد بن علي، عن أبي الحسن الرضا-٣
S     سبحان اهللا والحمـد هللا وال إلـه إال اهللا          : من أدار الحجير من التربة وقال

حي عنه سـتة    متب له بها ستة آالف حسنة، و      واهللا أكبر مع كل حبة منها، كُ      
ثبت له من الشفاعة مثلهاأفع له ستة آالف درجة، وآالف سيئة، ورR.  

٤-      أبا عبد اهللا    وفي كتاب الحسن بن محبوب أن j ئل عن اسـتعمال التـربتين       س
  :j والتفاضل بينهما، فقالcمن طين قبر حمزة وقبر الحسين

S     المسبحة التي من طين قبر الحسينj          ح بيـد الرجـل مـن غيـر أن تسب
 وفي يده الـسبحة منهـا، فقيـل لـه فـي ذلـك               jرأيت أبا عبد اهللا   : وقال: قال. يسبح
  .R- عليأخف:  أو قال-، أما إنها أعود علي: فقال
٥-وي ور:  
Sالحور العـين إذا أبـصرن واحـداً مـن األمـالك يهـبط إلـى األرض ألمـر مـا،                      أن 

  .Rjيستهدين التسبيح والتربة من قبر الحسين
 .wر الشيخ المفيدانتهى من مزا
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ــَألن ِلفَهــي إذَ ـْم ـَـِن واإلف   اِلـــض
 

َـ  وِل     ٍض عـــضَـالِ  رلـشِّـفا ِمـن م
 ـ  قَو ـ  ذَلَّ ه ـ ه ِمـن تُــــر   ـلُّا كُ   ةْبـ

 

ـَ   ـ  ع ي مـم مـن لَ  ضُت ـ طُّ ر ِص قَ   ـهبـ
ـ ـحيم ر ـضُتَ  ـ ـةَ خَ انَ ي رــلِ ـِر مس  

 

  وفـاطِ  طَِسـب ِمن ـه ـ   ٍم و ع يـِلِمـن  
ـ   ـضُتَ  ِـ  اضَم من خَ ـ  ح بـ   ِسدار القُ

 

ـ ِر الـنَّ طُــه ِم و سِب الـجِ ـيطَِب     ـِسفْ
 ـنْم ذُ بـ  ر ـ  ـاه اللّ ْـ ِوـكْي الـتَّ ه ِف   ِنيـ

 

  ى ثَ ـتَّحو ى مـع الج ـ ـِــبـفَّر ـْ   ـِني
 سِقـْيُـ  ي ـ  ر تـ ـ ال دِ بـراب كَ ـَ   هـاَءم

 

  لَوَـ م ـ    ي ـ  ـرذُق ِمـن الـفُ ـاَءاِت مه  
 ويـتَـِهـــسي ـَ��ن   اعــضَن اَألوكُن تــ

 

ـ ك األَ لْـطْن تِ الَ خَ دي اللّـِه قَ  ِف     ارضَ
ِـ ِهـللّ   ـُّ  كلْ ت ـ ـِر الـكَ ةُبر الـتـ يةْـم  

 

  رــ ِدتْوماهــ وحـْتْـو   ــــهـم أدي
 ــو ــ الـتَِّتـالَنَ ـِظـعيم ��0���9���
 �8�:
��  

 

ـ  نـمِم   ح ـبلَــضْ ا فَ اهـ  ـه ِزالجالي  
َـ  لَ ع نـكُفَ  ـ ـحها م ِميِظعى تـ   ـظااِف

 

  ــو ــشِِّفـرشَ ــواللَو اهـفَ ال   )١(اـظَاِح
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jشفاء بطين قبر الحسينستاال )١(
  :ما نصه) ٩٣/ ٦٤٦ ح ٣١٨: أماليه(قال الشيخ الطوسي في 

ثني محمـد بـن محمـد بـن       حـد : أخبرنا ابن خشيش، عن محمد بن عبد اهللا، قـال         
ثنا إبـراهيم بـن إسـحاق النهاونـدي األحمـري،           حد: معقل القرميسيني العجلي، قال   

  :هللا بن حماد األنصاري، عن زيد أبي أسامة، قالثنا عبد احد: قال
S  رة سيدنا الـصادق ـكنت في جماعة من عصابتنا بحضj     فأقبـل علينـا أبـو عبـد ،
 مـن كـل داء    شـفاءً jإن اهللا تعالى جعل تربة جدي الحسين     : ، فقال jاهللا

← 
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واجلْع ـ  لَِّح م ـ ما العِ هِظـفْ ِح ةْــام  
 

ــ   ــو��ـها فإنَّ ــرفَ ـــري الـكَ ِف ةْـام  
 ��#� َـ � ِـ ـسم ت ـ غَـها ب طُ ـِرـي  ِرــــه  

 

ـ ـهـا و فُـِرـع تَ ي الـتِ يـهفَ     يِرـدتَ
ْـ  ح ن مِ �������6�78  ـ  ِثديـ   ةْبِرـج الـتَّ

 

  بـ  ـضَ قَ ضَع ايا عـن زَ م  ايـا مـ ِرع ةْب  
ـْوـا ر ـمِم  ـ  نَــس  م تُي ـ  الثِّ ِنداً ع   ةْقَ

 

  ةْــقَـــِفـتَّ مِهـِرـيــ غَو�� ـِهـــِسـفْنَِل  
ـ  ن م ِبـي�� مثُ  ـ  ضَا م ـْ فِ يى ِل   هـــا ـي

 

ـِ الّ ِباِرجـ الـتَّ نِم   ـ ـكْ تَ يـت   هاـيـِف
 

 

� �

� �

� �

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 من كل خوف، فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليـضعها علـى عينيـه،              وأماناً
 بها  هم بحق هذه التربة، وبحق من حلّ      اللّ: ائر جسده، وليقل  وليمرها على س  

وثوى فيها، وبحق أبيه وأمه وأخيه واألئمـة مـن ولـده، وبحـق المالئكـة                
 مـن    من كل داء، وبرءاً من كل مرض، ونجـاةً         ين به إال جعلتها شفاءً    الحافّ

فـإني  : قـال أبـو أسـامة     .  مما أخـاف وأحـذر، ثـم يـستعملها         كل آفة، وحرزاً  
لتها من دهري األطول، كما قال ووصف أبو عبـد اهللا، فمـا رأيـت بحمـد اهللا                استعم

 .Rمكروهاً
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ـ ور الطُّ كَ ذَ دقَ ـ  ِس ـ ي األم ي ِف   ـيـاِل
  

  ع ر نمو ـ ى ع   اِلجـه ِمــن الــر    ـنْ
  ����� + م وـ  س ـ  ى ب س نٍع قَ ـريـاب ـلَــه  

  
  ِإبـن رساِقـيوـ  ن ـ  ثُ   :ـالَ لَــــه  م قَ

   ع ـنـ  لَِلـم ـ  ى شَ ـ راِطى الفُ   رـباِت قَ
  

  ـزُيـ  و ـ  يره ِف ـ   كُ لِّ يـ ٍم سِ ـو   ـر؟ـفْ
ـ  يسحلْتُ لِ لْـقُ فَ :لَــاْقَ   ِن ب ـ ِن ع   يِل

  
ــالنَِّط بِســ     :ى المبجــِلفَطَي المــصِْب

  اذَم ـ ا د ِـ ع ـ اِل ع ـؤلــس اك ل   ـه؟ــنْ
  

ـ      هن تَــــصُـنْر ِإ األمــ�9(�������� :الَقَ
ـ  سين عِ ن اب ِإ   ـ وي م ِمى الهاِش ١(ىس(  

  
  سىهــا بــو   يدا لَ ى م مى ِبنُع حضْ��  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (د العباسي الهاشميموسى بن عيسى بن موسى بن محم:  
S   أمير، من آل عباس ...ولي       اليمن  الحرمين للمنصور والمهدي مدة طويلة، ثم ولي 

 علـي بـن سـليمان قـد     ، وكـان سـلفه فيهـا   )هـ١٧١سنة (ر للرشيد ـ مص للمهدي، وولي 
    هـي مـن    : ته، فقـالوا  فع إليـه أمرهـا، فاستـشار خاصّـ        هدم الكنائس المحدثة بمصر، فر

ر ما بنيـت إال فـي اإلسـالم، فـي           ـحتجوا بأن عامة الكنائس التي بمص     اعمارة البالد، و  
      وأقام على الوالية سنة وخمـسة      . نيت كلها زمن الصحابة والتابعين، فأذن في بنائها، فب

فعـاد إلـى العـراق، فـواله الرشـيد الكوفـة،            ) هــ ١٧٢سنة  (رف عنها   صفاً، وصُ أشهر ون 
← 
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ـ وا الـقَ ركَذَفَ ـبـر و ��ـُّ ن ـ ـر الـت ةْـب  
  

ــ   ــهـنِْم ���;�����-:� اٌءفَ ِش � � � ــصَّ�   ةْـبع الـ
  َـ الَقَو ْـ ـيـِم الـهاشِ ضُع ب ��� :نـيـ��  

  
  جـْر ـِتْـذَقَنْأَـها فَ تُب ـ  ـن ـ  ع ني ِم   ـانَ

َـ ـه لَ ـلْى ه سـو م الَقَفَ   ـ ِقا ب ؟ةْــي  
  

ـ  الَقَ   ���� مـع نَ ـ ـِقحــِضـرتْ نَ  � ةْــي  
  هِرخُــس ـمتَ ـن مِ ةَبـر الـتُّ لَمتَاحفَ  

  
  لَوم ي ـلْـب ـ   م ا بـ  ان ـ ـؤ م ن ِم   هـِرخَّ

  ـِتــس عــا بالطَّ  داراً و  نَ ـبتَفـاشْ  
  

ِـ  ـاهـشَح�� اَءـقَفَ   ـ  الـو اكذَ بـ   ـِتقْ
  ��#� ��راهــ ب ــــلَـيـلَاً ِلـياِقــ   ةْـــ

  
ـ  اتَمفَ   ـَـن ِم ـ اع س ـِـِهـِت ـْو ب ـ ي   ةْـلَ

ــ   ــ و:الَقَ ــ بانكَ عذَـد ا يــو اـنَّح  
 

ــِإ   بن ســـر �:�)���> نوـياِق � �م ـــاـع   ـن
َـ    ـ  ومكَفـ ـ مكَ ـَــ وهار زَـد قَ   ـاراص

  
  وهـو ـ  لَ ع ى م ـ ا د   ىارــصَ  الـنَّ ِتانَ

ـ  اه مثُ   ـ س��ـنــا و ـِنـديى ِلدتَ   ـماـلَ
 

  ــوــحن اإلسسنْــ ِمالمـتَ وانْــه١(ىم(  

 
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

، وأعيـد   )هــ ١٧٦سـنة   (، وصرف   )هـ١٧٥سنة  (ر  ـفدمشق، ثم أعيد ثانية إلى إمرة مص      
  .Rوفيفأقام ببغداد إلى أن تُ) هـ١٨٠سنة (رف ، وصُ)هـ١٧٩سنة (ثالثة 

  ).٣٢٦/ ٧: األعالم: ينظر(
  :jة الحسينحكاية موسى بن عيسى وترب) ١(

  :ما نصه)٩٦/ ٦٤٩ ح ٣٢٠: األمالي(روى الشيخ الطوسي في 
ثني الفـضل بـن   حـد : د بـن عبـد اهللا، قـال   ثني محمـ حـد : أخبرنا ابن خشيش، قال  

د بن أبي طاهر الكاتب، قال     محم :ـ    حدد بـن موسـى الـسريعي    ثنا أبـو عبـد اهللا محم
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :ثني أبي موسى بن عبد العزيز، قالحد: الكاتب، قال
Sل     ب في شـارع أبـي أحمـد فاسـتوقفني،          قيني يوحنا بن سراقيون النصراني المتطب

بحق نبيك ودينك، من هذا الذي يزور قبره قوم مـنكم بناحيـة قـصر ابـن                 : وقال لي 
 هو ابـن بنتـه، فمـا        ،ليس هو من أصحابه   : ن أصحاب نبيكم؟ قلت    مِ ،هبيرة؟ من هو  

: ثني بـه، فقـال    حـد :  فقلت عندي حديث طريف،  : دعاك إلى المسألة عنه؟ فقال له     
تعال معي، : رت إليه فقال ليـوجه إلي سابور الكبير الخادم الرشيدي في الليل، فص

ى وأنا معه حتى دخلنا على موسى بن عيسى الهاشمي، فوجدناه زائـل العقـل متكئـاً                 ـفمض
ره مـن الكوفـة،   ـعلى وسادة، وإذا بين يديه طست فيها حشو جوفه، وكان الرشيد استحض     

: ويحـك مـا خبـره؟ فقـال لـه     : قبل سابور على خادم كـان مـن خاصـة موسـى، فقـال لـه            فأ
أخبرك أنه كان من ساعة جالساً وحوله ندماؤه، وهـو مـن أصـح النـاس جـسماً وأطيـبهم                    

: هذا الذي سألتك عنـه، فقـال موسـى        :  قال يوحنا  jنفساً، إذ جرى ذكر الحسين بن علي      
  .ت يجعلون تربته دواء يتداوون بهإن الرافضة لتغلو فيه حتى أنهم فيما عرف

قد كانت بي علـة غليظـة فتعالجـت لهـا بكـل       : فقال له رجل من بني هاشم كان حاضراً       
عالج فما نفعني، حتى وصف لي كاتبي أن آخـذ مـن هـذه التربـة، فأخـذتها فنفعنـي اهللا                   

نهـا  ه من جـاء م نعم، فوج: فبقي عندك منها شيء؟ قال  : قال. بها، وزال عني ما كنت أجده     
 ، فناولها موسى بن عيسى فأخذها موسى فاستدخلها دبره استهزاء بمن تـداوى بهـا              ،بقطعة

فمـا هـو إال أن   ،  -j يعنـي الحـسين  -واحتقاراً وتصغيراً لهـذا الرجـل الـذي هـذه تربتـه         
النار النار، الطست الطـست، فجئنـاه بالطـست فـأخرج فيهـا مـا       : استدخلها دبره حتى صاح   

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

نظـر هـل لـك فيـه        ا: وصار المجلس مأتماً، فأقبل علي سابور فقـال       ترى، فانصرف الندماء    
حيلة؟ فدعوت بشمعة، فنظرت فإذا كبده وطحاله ورئته وفؤاده خـرج منـه فـي الطـست،                 

ما ألحـد فـي هـذا صـنع إال أن يكـون لعيـسى الـذي كـان          : فنظرت إلى أمر عظيم، فقلت    
دار إلى أن يتبين ما يكـون       صدقت، ولكن كن هاهنا في ال     : يحيي الموتى، فقال لي سابور    

  . عندهم وهو بتلك الحال ما رفع رأسه، فمات وقت السحرمن أمره، فبتّ
 jكان يوحنا يزور قبـر الحـسين      : قال لي موسى بن سريع    : قال محمد بن موسى   

ن إسالمهوهو على دينه، ثم أسلم بعد هذا وحسR.  
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كَذَو ـر المحثُد ـ ـزَ الج ـِ   )١(يـِرائ
  

ـ  تُر زُ :الَقَفَ   م ـ  ٍخ�� ع ـِ زَ ي ِل   ـــرِ ائ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :السيد نعمة اهللا بن عبد اهللا الجزائري الموسوي التستري) ١(
Sهــ  ١٠٥٠( قرية من قرى الجزائـر مـن أعمـال البـصرة سـنة               ،لد في الصباغية  و ( ،

، ثـم رجـع   j، وكان قد توجه من تـستر إلـى زيـارة الرضـا            ) هـ ١١١٢(وتوفي سنة   
نيـت عليـه    فـن هنـاك وب    وفي بهـا، ود    فتُ -من أعمال الفيلية   -حتى وصل إلى جايدر   

  .عمور، وقبره إلى اآلن مزور م فوقفوا له أوقافاً،قبة
ه إلـى آخـر عمـره مولعـاً         ئكـان مـن مبـدأ نـشو       : ذكره حفيده السيد عبد اهللا فقال     

 كـدوداً ال يفتـر عنـه وال يمـل، وكـان فـي أسـفاره        ، ونـشره وترويجـه   ،بطلب العلم 
يستصحب ما يقدر عليه من الكتب، فإذا نزلت القافلة وضعها واشتغل بها إلى وقت 

  . راكبالرحيل، وربما كان يطالع في الكتاب وهو
 وهـو كتـاب فـي       )تحفـة العـالم   (أحسن من ترجمه حفيده فـي       : )تتمة أمل اآلمل  (وفي  

  .R أتقياء����� كل آباء هذا الفاضل علماء إمامية: التاريخ فارسي قال بعد سرد نسبه
، ٢/٣٣٦: أمـل اآلمـل   : ، وينظر في ترجمتـه أيـضاً      ٢٢٧ -٢٢٦/ ١٠: أعيان الشيعة  (

ــال  ــف المق ــة أ١/٦٦: طرائ ــل ، تكمل ــل اآلم ــاب ٦/١٦٣: م ــى واأللق ، ٢/٣٣٠: ، الكن
 ).١٣٩: ، تالمذة المجلسي١٣/١١٠: ، معجم المؤلفين٨/٣٩: األعالم
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ا حِ نَــئْا جِ ى إذَ تَحِهى الـشَّ ــمِدي  
  

  ضَحتُرفِ ـه ير ـــِد شَــٍدمـــدِ ي  
ـْ�� �# ثُيحِب   ـ هنْ م ـِهـيـر فِ ـِصب   يِج

  
ِـ �=#     يــــجِ ي و حوـــر  ي ٍداِئـقَ ب

ـْماً ضَو يي ِباَءـجفَ   ـِحري   ري الحـائ
  

  واِد خَ اَءجــِسـنْـكَ لِ م ـ  الد ـِ   ـِرائ
  اـابا أصَ  م ضَع ب هـنْ مِ تُــــلْـِنفَ  

  
ـ ـر تُ يِنــيع�� تُـلْـح كَ ــمثُ   ـااب  

  تَا فَى إذَ تَّحـها لَـتُـح ـــم ��ـ ر ـا م  
  

  ـِهعتُـد فــي  ها حرةًـم ��و و ـ ر ام  
  ِصوتُر ��نُرغَصْ�� ــور ـاِمـــطَ الح  

  
  اِمـطَ الـفِ ــِةـلَـقْـم كَ ـٍةـلَـقْـمِب  

  قَوفِ لَضْ الـفَ تُنْزَ خَ د زُ ي جةْــاج  
  

ـْ عِ ني الع هـنِْحلُ مِ كْ��   ـ  الح دـن ةْاج  
ِـ ـتْـالَ نَ ـنـا والـس ا أنَ ـهفَ     يـنِّ م

  
  ــع ـْ �# ايـنَـي   ْينِّ ِســاِنـبـنـاِســ تُ�

ـ   م بـتُكْ��   ـ  تُـئْا ِش   ������%��������0 ن ِم
  

  ����-� �س ـــآم �#�� ٍةـ ـــكْ تَ� ١(ـِفـلـي(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jنعمة اهللا الجزائري وشفائه من الرمد ببركة الحسينالسيد )١(
إذ قـال  ) ٢٥٠: زهر الربيـع (روى السيد نعمة اهللا الجزائري هذه الحكاية في كتابه   

ي ضعف في الباصرة فحضرت زيـارة عاشـورا تحـت قبـة          وكان قد أصابن  S: ما نصه 
 فلمـا خـرج زواره فـي اليـوم الثـاني أو الثالـث       ،سيد الشهداء عليه أفضل الـصلوات    

 فوقفـت أنـا وجماعـة       ، ليضعوا الفـرش   ؛كنس الخدمة الروضة المطهرة عن التراب     
 مـن   ففتحت عيني حتى امتألت  ،ى من تحته  ء فثار غبار لم نترا    ،تحت القبة الشريفة  

 وإلى اآلن ما ، فما خرجت من الروضة إال وعيناي كالمصباح المتوقّد،ذلك التراب 
 .Rأعالج وجع العين إال بالتكحل من ذلك التراب



@ @

@ @
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ذُ الَقَو ِه الــشَّ  ِلضْ الفَ ويـ القَ ر   ياِش
  

ـ  ِنيس الح لُجى نَ فَطَصْمل��     )١(ي الكاِش
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :السيد مصطفى ابن السيد حسين الكاشاني الطهراني النجفي) ١(
فــي ) هـــ١٢٦٨(لــد حــدود ســنة  و، أحــد مــشاهير علمــاء النجــف، األديــب، الــشاعر،العــالم

فن بها فـي المقبـرة التـي كـان أعـدها لنفـسه               ود  ،)هـ١٣٣٦(ان، وتوفي في الكاظمية سنة      كاش

 ورثـاه   ،بين اإليوان القبلي وصحن قريش، وأقيمـت لـه مجـالس الفاتحـة فـي العـراق وإيـران                  

  .الشعراء
 ، وبحـره فـضالً  ،ر علمـاً ـفاضل العص: فقال) الطليعة(ترجم له الشيخ السماوي في      

 وتـرك  ، الدهر سبكهب باللسانين نثراً ونظماً، رأيته شيخاً قد حلّ   وطوده حلماً، وأدي  
له تقاه ونسكه، ولكن لم يستطع مقاومة همته العالية، فهو اليوم واقف نفسه لقـضاء               
حوائج اإلخوان عند السلطان، دافع نفسه في مضائق ال يصلها كل إنسان، له ديوانـا           

  .bديح ألهل بيت النبوةديوان بالفارسية، وديوان بالعربية كله م: شعر
مه اهللا في حدود سنة ألف ومائتين وستين كما أخبرني به ولده المذكور، وقد جاء ولد سلّ

  .)هـ١٣٣٢(وفي بالكاظمين لليلتين بقيتا من شهر رمضان من سنة نعيه إلى النجف وأنه تُ
: ينظر ترجمتـه   كالهما بتصرف يسير، و    ١٠/١٢٧:  أعيان الشيعة  ، ٢/٣٢٢: الطليعة(

  ).١٢/٢٤٨: ، األعالم٩/١٨: ، أدب الطف٣/١٣: عارف الرجالم
← 
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ـ  الـنَّ ِةـنَ س يِف ـ  ِرـيـِف ـ  ع ني ِح ـاـم  
  

  ِمرمِ تُد قَ ـن ـِك فَ ـلُـبتُد ��ـ ع ىم  
  لَوم ـِف ينِدفِ ي   ي الـدو ا مـ ـع   ـجـاِل

  
���!�-<ي   فِ م اس ـه لَ ـنـمِم   � �ـ  ر   ـجاِئ

ـ  ِني عـام  تُـلْظَفَ   ْـ  تُ اٍلـح ِب   يِكــبـ
  

  مـي لَ نـ أنَّ ـعكِّــشَ ظْـِهـِر التَّ �� ـمي  
  ا  ى إذَ ـتَّح��ـ ع تْي ـ  ع ـ ـي حِ يلَ   ـيـِل

  
  يِل ع ِن ب ِنـيس الح ِربى قَ  إلَ ـتُـئِْج  

ـ  تُـلْح كَ ـمثُ   ـ  فر الطَّ ـ  ن ِم   ِهاِبـر تُ
  

  مـياً مِ ـِفشْتَسغُ ــن ـبتُ ٍةـر ـ  ـر   ِهى ِب
ـ  الع ِتادعفَ   ـيـ  كَ ـن ـا تَ ـماهــا ـر  

  
ـِْحصَ   َـ ةًحـي ـ  دع ب   )١(اهــا ري ع ِذ الَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

م كانت في سـنة      وفاة المترج   أن : الكثير من الباحثين وذكروا     له ترجم: ملحوظة
 رمضان وذلك في بلد الكاظمية، ولعـل الـشيخ الـسماوي       ١٩ليلة الثالثاء   ) هـ١٣٣٦(

 )ـهـ ١٣٣٣(ج في سنة    ، فالسيد ممن خر    في سنة وفاته   اشتبه عليه أو زلّت جرة القلم     
:  حسناً هناك كإخوانه أمثـال  البصرة والشعيبة، وقد أبلى بالءً   نحوإلى الجهاد متجهاً    

. ريعة، والـسيد مهـدي الحيـدري، وإخـوانهم المـؤمنين          ـالسيد الـداماد، وشـيخ الـش      
 وكـان   ،وكان المترجم ممن يؤخذ برأيه وتـدبيره، وعنـد رجوعـه أقـام بالكاظميـة              

: مستدركات أعيان الـشيعة : ينظر (.لد، تأتم به الناس في صالتهالوجه الناصع في الب  
٢/٣٣٤(.  

  :jشفاء السيد مصطفى الكاشي بتربة الحسين )١(
أخبرنـي ولـده الفاضـل      S: مـا نـصه   ) ٢/٣٢٤: الطليعة(في  wقال الشيخ السماوي    

أن أباه السيد مصطفى رمدت عيناه وعجز األطبـاء عنهـا، وأيـسوا      : السيد أبو القاسم  
← 



  ١٣٩.....................................في خبر السيدمصطفى الكاشي فيها/ الفصل العاشر/ لثانيالباب ا

ـ  أنْ ني حِ ـي أرانِ ـمثُ ـ ـِلى كَ ه ـمـه  
  

  ديوشِ ان الـذِ ِهِرـع قَ ي ـظَ نَ ــدمـه  
  ِفوـ  ِهي َـ  رـع ِش   ناـيــس  الـح حدم يـ

  
  مـديصَ��  إذْ ـٍرـكْ شُ حـح العـنـاـي  

  كَمـ راً ذَ ر ـ  كـِل ـِــصَ ـي قَ  ِف   ــدـائ
  

ـ  ـرـي خَ يه و هـنْ مِ ِركْالشُِّب     )١(داِه شَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 حتى استجار بأمير المؤمنين وولده الحسين، فأخذ من تراب قبريهما واكتحـل           منها
  .Rبه فبرئتا، كما ذكر في شعره، وكما رأيته أنا صحيحاً سوياً

  :نماذج من شعر السيد مصطفى الكاشي) ١(
 ، ديـوان فـي الفارسـية      : لـه ديوانـا شـعر      أنw  الشيخ الـسماوي فـي ترجمتـه       قال

  :منه قوله في رمٍد أصابه bه مديح آلل بيت النبوةربية، كلوديوان شعر في الع
ــي  ـــلى بعل والع ــر ــزْ الفخ فـي مديحـِه األوطـارا         وح واقضَين  

  المـستجارا  بل وركـن الحطـيمِ        أنـتَ شرفتَ زمزمـاً والمـصلّى     

ـــيالِد     التي خارهـا اهللاُ     الكعبةُ حـازتْ ــسعيِدبم ـــاراك الـ    فـخ

ــتْ    لـمٍ  ع  منك قطرةُ  لو على األرضِ   ــادتْنزل ــار ع ــارا القف    بح

   جهـارا   فيـك   الغديرِ  يوم سِلالر     مولى الورى بما نصّ خـير     أنتَ

ــال زلـــتَ    أيها المرتضى فداؤك كل الكونِ     ــورى مـ   ستجارا للـ

ــر مــد أذلّد ــامٍ  ق ــد ع ــي عن ـــتُ    ن ــِهوتداوي ــه في ــرارا من    م

ــدواُء ــي ال ــم يزدن ــقاماًل    إال خــساراجلــم يفــدني العــال     إال س
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ـــأِع ــف ــا فإنَّ ـــىد نوره   واألبـصارا   األسـماع  قـد ملكتَ     ك مول
  .وهي طويلة: قال

  :ومن شعره
أفــٍقأشــمس تبــد ــاكت أم محي  

  
  والمسك    قـد ضـاع      لـي أم نـشر  

ـ   داجٍ  والليلَ سريتُ  اِكريــــــــــــــــــــــ ج ظلمتـه  نح   
  

   مـن ثنـايــاكِ     ببـرقٍ   اهتديتُ مثُ  
   فاتكـةً   الحـظِ   قلبي بـسهمِ   رميِت  

  
   مثــواِك القلــب بــأنا علمــِتأمــ  

   فمن  من هذا الصدودِ    بالصب فتكِت  
  

  أفتاكِ  أو بالفتكِ   أوصـاكِ بالـصد   
ـ  يوم علي ٍ  كذي فقارِ    علــى  لَّ س   

  
   وإشـراكِ  وإلحـادٍ  بغـي ٍ   أصحاِب  

   بحضـرته  الذي طافتْ  مولى األنامِ   
  

  كرام وأمـالكِ   أولـي عـزمٍ    ٍل رس   
  المص معارج  يصعدها طفى األفالك   

  
  ومنكب  ه الزاكي  المصطفى معراج  

  .وكل قصائده طوال، وله غير ذلك من مراث حسينية  
 .)٣٢٤، ٢/٣٢٣: الطليعة: ينظر(
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قَود ـضَ حـ  تُر ـفْ حـ  قَ ر ـ  لِ ٍرب ـِلعي  
  

ـِْإ   ـ  ِنب لَ سيـ  مان ِن ب ـ  و اِبه ـ  الج   يِل
ـ  )١(يِزاِئالفَ   َـ  دـنْ ِع   ِساْ الـــر  اِب بـ

  
ـ  ح فلْخَ   ـ   ذِ ٍببي ـ  ي النَّ اِسدى والب  

ـ ي الح وا فِ جرخْ����   ـ ��بـاً   ر تُ ِرفْ حراـم  
  

  فُيوـ  مِ ح ـ  هنْ م  ـ ا ي ـ ـنْالـع قوفُ ـراـب  
  ـ  تُلْنِو ـ  هـنْ ِم ـْـِثراً كَ ـد قَ   ـــرا ــي

  
  ــو عتُد ��?�� ـــِه����@��� ــــِر قَ ب ـراي  

ْـ ��ا ر ـمفَ   ـ  و�=#مــاً   ســقُ تُيـ   ـدقَ
  

ـ  فِ تُيـفَشَ   ـ ��  كـلَّ  ِهي ـ اِءضَع الج سد  
ـّي و ِم   ـ  مِ ام ر ـنمِمن ـ طَـي و نِّ   ـبلَ

  
  ــوحاء ِمــفَ الــشِّلَاوذَن اكالــس بب  

ـ  بـروالتُّ   ـ لْ نِ ني ِح ـ  ر ـهـتُ طـيـب  
 

  ــلَّكُومــا جــفزُ يـْ الطِّلُو   ــــبـي
ـ  ـفـاُءـما الـشِّ  ـنَّلِك  ـَ م لَ ـ ي   ِفِلـتَخْ

 

  زَـى انْــتَّــحوــي فَنِّــى عا ي��?� �������  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 هو السيد علي بن سليمان بن عبد الوهاب من ساللة آل السيد يوسـف الموسـويين       ) ١(
  .jالكاظم اإلمام ساللة من هم الذين الحائري، زحيك آل من

  كـان أبـو هـذا الفاضـل        S:ه فيه عند ذكر أحوال ولده ما نصّ       )الطليعة(قال صاحب   
 من خدمة الروضة الحسينية أباً فأبـا، وكـان ذا وجاهـة وشـأن عـن                 - عبد الوهاب  -

  ).٥٤١/ ١: الطليعة: ينظر( .R... الحكومة واألهالي



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٤٢

 
 

ـَ ـ  هذا و ه ـذا البـ  اب ِـ  و ـد ِج   ِعاسـ
 

ــ   مـجرـــٍرـاِظـنَ ِلب ــ وـ ـَ   ِعـاِمس
��)��� نِإفَـــ ����� ��-� ����A�B�� ْـــاألخب١(اار(  

 

  وإن �����(�ــ فَ����� ــالغُ ِبـرـجـ   ااربـ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

لعاشر من الباب    ما أوردناه من األخبار في الفصل السابع، والتاسع، وا          في ذلك  ينظر) ١(
 .الثاني
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التَِّه ِبباب ِيعيةْيار والزَّن  
لُـضْفَوها ومى ِدتَ أَنياره� �

* * * * 
ـ ى القَ ضَـا قَ ملَ ـ  ع لُتْ   ِنيــس ى الح لَ

  
  ــو ــ�� رلَيِش سهــ ع ـــرلَ   )١(يِنيدى ال

  ����C���*� َـ  خ لُي  الِعـد  ـثْا جـ ـم   ـهـانَ
  

  )٢(هانَـكَى مــوثَــ وهـنْ عـــرـيــوِس  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

، زعمـوا أنـه منـسوب إلـى      ي والـرمح الردينـ    ،القناة الردينيـة  . القناة والرمح : الرديني) ١(
ردينة:ىامرأة السمهري، تسم ،مان القنا بخط هجر كانا يقو.  

  ).٢١٢٢/ ٥: صحاح الجوهري: ينظر(
  :jمقتل الحسين بعض ما حدث بعد) ٢(

  :)٧٩:  في قتلى الطفوفاللهوف(قال السيد ابن طاووس في 
S ...      مـن ينتـدب للحـسين فيـواطئ الخيـل ظهـره وصـدره،            : ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه

قميصه، وأخنس بن مرثد،      jإسحاق بن حوبة الذي سلب الحسين     : رة، وهم ـفانتدب منهم عش  

ـبيح الـصيداوي، ورجـاء بـن منقـذ العبـدي، وسـالم بـن                   وحكيم بن طفيل السنبسي، وعمر بن ص

ـبث                ]- ظ -خيثمة   [مةخثي  الجعفي، وواحظ بن ناعم، وصالح بن وهب الجعفـي، وهـاني بـن ش

  .وا صدره وظهره بحوافر خيلهم حتى رضّ jفداسوا الحسين  ƒالحضرمي، وأسيد بن مالك
 -وجاء هؤالء العشرة حتى وقفوا على ابن زياد، فقال أسيد بن مالك : قال الراوي

← 
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ـ ه ر ن مِ هـفُّــحتَ   مـوــس  ج ـِهـِط
  

  )١(مـوـجــ النُّرم الـــقَفحــا تَمــكَ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  : - أحد العشرة عليهم لعائن اهللا
نحن  ــِل    هـرِ  بعد الظَ   رضضنا الصدر ــوٍببك ــديِد يعب ــِر ش    األس

ا نحن الذين وطئنا بخيولنا ظهر الحسين حتى طحنّ       : من أنتم؟ قالوا  : فقال ابن زياد  
  .فأمر لهم بجائزة يسيرة: حناجر صدره، قال
خـذهم  شرة فوجدناهم جميعاً أوالد زناء، وهؤالء أـفنظرنا إلى هؤالء الع : قال أبو عمر الزاهد   

أيديهم وأرجلهم بسكك الحديد، وأوطأ الخيل ظهورهم حتى هلكواالمختار فشد R.  
صـلوات اهللا عليـه   (وهم الذين استشهدوا معه من أهل بيته وأصحابه الكـرام البـررة         ) ١(

  ).وعليهم
ا الشهداء من أهل بيتهفأمbبحسب ما ذكره الشيخ المفيد wفهم :  
S ...ن بنو أمير المؤمنينالعباس وعبد اهللا وجعفر وعثماbهم أم البنين، أم.  

  .، أمهما ليلى بنت مسعود الثقفيةbوعبد اهللا وأبو بكر ابنا أمير المؤمنين
  .bوعلي وعبد اهللا ابنا الحسين بن علي

  .bوالقاسم وأبو بكر و عبد اهللا بنو الحسن بن علي
  .ومحمد وعون ابنا عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب رحمة اهللا عليهم

  .بد اهللا وجعفر وعبد الرحمن بنو عقيل بن أبي طالبوع
  .ومحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب رحمة اهللا عليهم أجمعين

 إخـوة  - رضـوان اهللا علـيهم أجمعـين       -فهؤالء سبعة عـشر نفـساً مـن بنـي هاشـم             
← 
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تْاَءج ـ و غَ نُ ب ـ  )١(ٍةراِض ـ ى الج إلَ   ثْثَ
  

  ــب عد ��D�-��E4ــ ِل ــاريـوـتُ ها الجثْد  
  ���F�������*� ع ـ  ـي ـ ى الـطَّ ـلَناً ع ـِقـري  

  
  ظُنْيـ  ر ـ  ن ِم ـ  ع ٍفو خَ ـ ِرـفَى ال لَ ـِقي  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

    يه جعفر وعقيل، وهم كلهم مـدفونون ممـا يلـي رجلـي       الحسين وبنو أخيه وبنو عم
ي علـيهم التـراب،   فر لهم حفيرة وألقوا فيها جميعاً وسـو       ي مشهده، ح   ف jالحسين

        اة بطريـق  فن في موضع مقتله على المـسنّ  إال العباس بن علي رضوان اهللا عليه فإنه د
الغاضرية وقبره ظاهر، وليس لقبور إخوته وأهله الذين سميناهم أثر، وإنما يزورهم 

رض التي نحو رجليه بالـسالم، وعلـي         ويومئ إلى األ   jالزائر من عند قبر الحسين    
  .j إلى الحسينإنه أقربهم دفناً:  في جملتهم، ويقالcبن الحسينا

ا أصحاب الحسين رحمة اهللا عليهم الذين قُفأمفنوا حولهتلوا معه، فإنهم د ...R.  
  .)١٢٦ -١٢٥/ ٢: اإلرشاد(

إبـصار  ( كتاب   :وقد ألّفت فيهم وفي ذكر أحوالهم مصنفات عدة منها        : ملحوظة
 )jأنـصار الحـسين  (، وكتـاب  w للـشيخ الـسماوي    )jين في أنصار الحـسين    الع

  .للشيخ محمد مهدي شمس الدين وغيرها
فن فـي كـربالء وتعـداد الـشهداء وذكـر          في ذكر من د   : وسيأتي في الباب السابع   

  .حظهم، فالئأسما
ن بغض  بابطن من الهون بن خزيمة بن مدركة، من العدنانية، وهم غاضرة            : غاضرة) ١(

 :دعىنـسب إلـيهم قريـة مـن نـواحي الكوفـة، تُـ             بن ريـث بـن غطفـان بـن سـعد، تُ           
  ).٨٧٤/ ٣: معجم قبائل العرب: ينظر( .الغاضرية
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ــحفَ ــاهإزَ تْرفَ ــاِرــو تُـي كَ يـه  
  

  ـِفــحـيثُــةًر ـَ ِبـتْتَــ�� ـم   ـهيــاِرـب
ــعضَوفَ   ــقَـو فَـهـتْـ ������ـا هـ�#G�� �  

  
ــاِجرعــِم وِحو الـــرِطِبهــمِل   ـال الع  

  قَوـرـ  تْب ـ مـد قَ ـن ِم نَ ـِهي ـ ج   ـهـلَ
  

  ــو ــح صَاهر ونِمـ ــجر وـهبـ   ـهلَـ
  ووِتار ــاس ــ العب ـــِهاِنكَ مي ِف   ـ

  
ـ ح تَ قِط تُ م لَ إذْ   ـ  لُِم ـ مثْ ج ن ِم   )١(ِهاِن

  #H� � �����2�Iِمـــ ـَـن   ـِرـيـــِب خَـٍماِلـــ ع
  

ــ   ـِـِهِب ــصْاَأل وب ي تَ ِذـاِبحــد   ِريـب
ـُ الـقُ ـمـلَّ ع ـدقَ   ـ  روـب �J��K-Lي   ِف � � �  

  
ـ  سِردنْتَ ملَ   ـ ى ظُ  إلَ هـ  القَ ِرو   )٢(ـماِئ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :)١١٤/ ٢: اإلرشاد(قال الشيخ المفيد في ) ١(
Sا رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كانوا نزوالً بالغاضرية إلـى الحـسين           ولم

 حيـث قبـره اآلن،   jصلّوا علـيهم، ودفنـوا الحـسين   وأصحابه رحمـة اهللا علـيهم، فـ    
ودفنوا ابنه علي بن الحسين األصغر عنـد رجليـه، وحفـروا للـشهداء مـن أهـل بيتـه                    

، وجمعـوهم فـدفنوهم   jوأصحابه الذين صرعوا حوله ممـا يلـي رجلـي الحـسين          
تـل فيـه علـى طريــق     فــي موضـعه الـذي قُ  cجميعـاً معـاً، ودفنـوا العبـاس بـن علـي      

  .R قبره اآلنالغاضرية حيث
ـ  jقصة كربالء والوقائع المتأخرة عنـه     ) ٢( ـ        ى عل  بـن   ي مـا قالـه اإلمـام عل

  :cالحسين
في الرواية عن عبيد اهللا بن الفضل بن محمد بن هالل، عن سعيد بن محمد، عن                
محمد بن سالم الكوفي، عن أحمد بن محمد الواسطي، عن عيـسى بـن أبـي شـيبة       

  :ن زائدة، عن أبيه قالالقاضي، عن نوح بن دراج، عن قدامة ب
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S   قال علي بن الحسينj :            بلغني يا زائدة، أنك تزور قبر أبـي عبـد اهللا أحيانـاً؟
 فلماذا تفعل ذلك ولك مكان عنـد سـلطانك   :فقال لي.  ذلك لكما بلغك  إن: فقلت

 والواجب على هـذه     ،الذي ال يحتمل أحداً على محبتنا وتفضيلنا وذكر فضائلنا        
هللا مـا أريـد بـذلك إال اهللا ورسـوله، وال أحفـل بـسخط مـن                   وا:فقلـت األمة من حقنا؟    

.  ذلـك لكـذلك   واهللا إن:سخط، وال يكبر فـي صـدري مكـروه ينـالني بـسببه، فقـال       
  ثـم  ،رـ أبش  ثم ،رـ أبش :فقـال . ثالثاً: ثالثاً وأقولها :  ذلك لكذلك يقولها   واهللا إن : فقلت

ا أصابنا بـالطف     لم إنه:ر، فألخبرنك بخبر كان عندي في النخب المخزون       ـأبش
تل من كان معه مـن ولـده وإخوتـه وسـائر أهلـه،               وقُ jتل أبي ما أصابنا، وقُ  

ـ  وح راد بنـا الكوفـة، فجعلـت أنظـر إلـيهم      ملت حرمه ونساؤه على األقتاب ي
صرعى ولم يواروا، فيعظم ذلك في صـدري ويـشتد لمـا أرى مـنهم قلقـي،                 

  .ت علي الكبرىي تخرج، وتبينت ذلك مني عمتي زينب بنـفكادت نفس
: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخـوتي؟ فقلـت            : فقالت

وكيف ال أجزع وأهلع؟ وقد أرى سيدي وإخوتي وعمومتي وولـد عمـي             
نون وال يوارون،   كفّبين، ال ي  لين بالعراء مسلّ  جين بدمائهم، مرم  رـوأهلي مض 

 الديلم والخزر، ر كأنهم أهل بيت منـوال يعرج عليهم أحد، وال يقربهم بش   
 ذلك لعهد من رسول اهللا إلى جـدك         ال يجزعنك ما ترى، فواهللا إن     : فقالت

وأبيك وعمك، ولقد أخذ اهللا ميثاق أناس من هذه األمة ال تعـرفهم فراعنـة     
هذه األرض، وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه األعضاء  

بون لهـذا الطـف علمـاً       المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة، وينص     
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

     درس أثره، وال يعفو رسمه على كرور الليـالي         لقبر أبيك سيد الشهداء ال ي
 أئمة الكفر وأشياع الضاللة فـي محـوه وتطميـسه، فـال       واأليام، وليجتهدن 

  .يزداد أثره إال ظهوراً وأمره إال علواً
رسـول   ثتني أم أيمن أن   حد: وما هذا العهد؟ وما هذا الخبر؟ فقالت      : فقلت

 j في يوم من األيام فعملت له حريرة وأتاه علـي          h زار منزل فاطمة   sاهللا
فأتيتهم بعس فيه لبن وزبد، فأكل رسول اهللا        : بطبق فيه تمر، ثم قالت أم أيمن      

 s وشرب رسـول اهللا    ، من تلك الحريرة   bوعلي وفاطمة والحسن والحسين   
، ثم غسل رسول    وشربوا من ذلك اللبن، ثم أكل وأكلوا من ذلك التمر بالزبد          

      ثم نظـر  ،ا فرغ من غسل يده مسح وجههاهللا يده وعلي يصب عليه الماء، فلم 
 عرفنا فيه السرور فـي وجهـه، ثـم          إلى علي وفاطمة والحسن والحسين نظراً     

، ثم وجه وجهه نحو القبلة وبسط يديه يدعو، ثم          رمق بطرفه نحو السماء ملياً    
نحيبه وجرت دموعـه، ثـم رفـع      ساجداً، وهو ينشج فأطال النشوج وعال      خر 

رأسه وأطرق إلى األرض ودموعه تقطر كأنها صوب المطر، فحزنت فاطمـة            
وعلي والحسن والحسين، وحزنت معهم لما رأينا من رسـول اهللا، وهبنـاه أن              

ما يبكيك يا رسـول    : نسأله، حتى إذا طال ذلك قال له علي، وقالت له فاطمة          
  . قلوبنا ما نرى من حالكاهللا، ال أبكى اهللا عينيك؟ وقد أقرح

 -: وقال مزاحم بن عبد الوارث في حديثه ههنـا    -يا أخي، سررت بكم     : فقال
يا حبيبي، إني سررت بكم سروراً ما سررت مثله قط، وإنـي ألنظـر               : فقال

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

يـا  : إليكم وأحمد اهللا على نعمته علي فيكم، إذ هبط علـي جبرئيـل فقـال              
 ى ما فـي نفـسك، وعـرف سـرورك           اهللا تبارك وتعالى إطلع عل     محمد، إن

بأخيك وابنتك وسبطيك، فأكمل لك النعمة، وهنأك العطيـة بـأن جعلهـم             
ق بينك وبينهم، يحيـون     ة ال يفر  وذرياتهم ومحبيهم وشيعتهم معك في الجنّ     

كما تحيى، ويعطون كما تعطى حتى ترضى وفوق الرضا، على بلوى كثيرة            
س ينتحلـون ملتـك ويزعمـون       تنالهم في الدنيا، ومكاره تصيبهم بأيدي أنا      

ى مـصارعهم،   أنهم من أمتك، براء من اهللا ومنك خبطاً خبطاً وقتالً قتالً، شتّ           
 على خيرته وارض    ~نائية قبورهم، خيرة من اهللا لهم ولك فيهم، فاحمد اهللا         
  .بقضائه، فحمدت اهللا ورضيت بقضائه بما اختاره لكم

مغلوب على أمتـك،     أخاك مضطهد بعدك،     يا محمد، إن  : ثم قال جبرئيل  
متعوب من أعدائك، ثم مقتول بعدك، يقتله أشر الخلق والخليقـة، وأشـقى             
البرية نظير عاقر الناقة، ببلد تكون إليه هجرته، وهو مغرس شـيعته وشـيعة              

         سبطك هذا  ولده، وفيه على كل حال يكثر بلواهم، ويعظم مصابهم، وإن  - 
ريتك وأهل بيتك، وأخيار  مقتول في عصابة من ذ     -jوأومأ بيده إلى الحسين   

من أمتك بضفة الفرات، بأرض تدعى كربالء، مـن أجلهـا يكثـر الكـرب               
والبالء، على أعدائك وأعداء ذريتك، في اليوم الذي ال ينقضي كربـه، وال             

فنى حسرته، وهي أطهر بقاع األرض، وأعظمها حرمة، وإنها لمن بطحـاء            تُ
 ).٣٠ ح ١٨٤ -١٧٩/ ٤٥: ر، بحار األنوا٤٤٤: كامل الزيارات( .R...الجنة
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ـ  ي فِ ـتْتَ أَ ــمثُ االَ ـوِم يرـْب   نــا عي
  

  ــصَع ـــةٌابــ ــِعاِيـب مـه لَـ   اـنَـيـ
ـ  ح ـةَلَـي اللَّ ـِتاتَبفَ   ـ  تَّ ـَبصُّـى ال   اح

  
ـ ي الخَ ِكتبي و ِكبتَ   لُي م ـ   ع   احبهـا ضَ

ـ  الم مانيلَ س مهـنِْم   نيـ  ب اب ـ  ن   در صُ
  

  ومن ِت يم األر ـ ب ـ  نيِع ـ   ِف ي العـد١(د(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jانتهاء سليمان بن صرد وأصحابه إلى قبر الحسين) ١(
  :قال صادق، أبي عن كهيل، بن سلمة ثناحد:قال األعمش، ثناحد:أبومخنف قال
Sيـا  : ا انتهى سليمان بن صرد وأصحابه إلى قبـر الحـسين نـادوا صـيحة واحـدة             لم

إنّا قد خذلنا ابن بنت نبينا، فاغفر لنا   رب ،  اب  ما مضى منا وتب علينا إنك أنـت التـو
     الرحيم، وارحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصد    إنّـا علـى   يقين، وإنّا نشهدك يا رب ،

  .مثل ما قتلوا عليه، فإن لم تغفره لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
رعون، فمـا إنفـك النـاس    ـ وليلة يصلّون عليه ويبكـون ويتـض   فأقاموا عنده يوماً  : قال

 يومهم ذلك يترحمون عليه وعلى أصحابه حتى صلّوا الغداة من الغـد عنـد قبـره،                 من
 ثم ركبوا فأمر سليمان الناس بالمـسير، فجعـل الرجـل ال يمـضي               ،وزادهم ذلك حنقاً  

فـواهللا لـرأيتهم   : قـال . حتى يأتي قبر الحـسين فيقـوم عليـه فيتـرحم عليـه ويـستغفر لـه            
ووقـف سـليمان    : قال.  على الحجر األسود   ازدحموا على قبره أكثر من ازدحام الناس      

عند قبره، فكلما دعا له قوم وترحموا عليه قال لهـم المـسيب بـن نجبـة وسـليمان بـن          
 فما زال كذلك حتى بقى نحو مـن ثالثـين مـن             ،لحقوا بإخوانكم رحمكم اهللا   إ: صرد

الحمـد هللا الـذي لـو شـاء         :  فأحاط سليمان بالقبر هو وأصحابه، فقال سليمان       ،أصحابه
  .R...هم إذ حرمتناها معه فال تحرمناها فيه بعدهأكرمنا بالشهادة مع الحسين، اللّ

  ).٢٩١ -٢٩٠:  ألبي مخنفjمقتل الحسين: ينظر(
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ــو ــاَءج ـــر جاِب ـــع وـه لَ   يِفوال
  

ــ   ـِطعةٌيــ و ــ يملَ ــ ِبـلْـب   ِفـوالخَ
  ال ِإلْقَــوـنِمــسيِه يــع ــري المِن   اـدقَ

  
  صَوـ  اح ـ ا فِ  ي ـ  قَ ةَذَلْ ـ ح�� ِبلْ م١(اـد(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  : بكربالءEيقصة ورود جابر بن عبد اهللا األنصار) ١(
  :)٧٢ ح ١٢٦ -١٢٤: بشارة المصطفى(قال الطبري في 

هريار الخـازن بقراءتـي عليـه فـي     أخبرنا الشيخ األمين أبو عبـد اهللا محمـد بـن شـ         
رة ـ فـي شـوال سـنة اثنتـي عـش     jمشهد موالنا أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب      

  :عن األعمش، عن عطية العوفي، قال: وساق السند إلى أن قال... وخمسمائة
S      زائرين قبر الحسين بـن علـي بـن أبـي            �خرجت مع جابر بن عبد اهللا األنصاري 

 نا جابر من شاطئ الفرات فاغتسل ثم إتـزر بـإزار وارتـدى             ا وردنا كربال د   طالب، فلم
   ة فيها سعد فنثرها على بدنه، ثم لم يخط خطوة إال ذكر اهللا تعالى،              بآخر، ثم فتح صر

 علـى القبـر مغـشياً عليـه، فرشـشت           لمسنيه، فألمسته، فخـر   ا: حتى إذا دنا من القبر قال     
    حبيب ال يجيب حبيبه، ثـم  : ثاً، ثم قاليا حسين ثال: ا أفاق قالعليه شيئاً من الماء، فلم

ق بـين بـدنك   رحطت أوداجـك علـى أثباجـك، وفُـ        وأنّى لـك بـالجواب وقـد شُـ        : قال
ورأسك، فأشهد أنك ابن خاتم النبيين، وابـن سـيد المـؤمنين، وابـن حليـف التقـوى،               
وسليل الهدى، وخامس أصحاب الكسا، وابن سيد النقباء، وابن فاطمة سيدة النـساء،             

بيت فـي حجـر المتقـين،    تك كف سيد المرسلين، ور    ال تكون هكذا وقد غذّ    وما لك   
 قلـوب  ، غيـر أن طمت باإلسالم، فطبت حياً وطبت ميتاًورضعت من ثدي اإليمان، وفُ    

المؤمنين غير طيبة لفراقـك وال شـاكة فـي الخيـرة لـك، فعليـك سـالم اهللا ورضـوانه،                     
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .رياوأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زك
ت بفنـاء   السالم علـيكم أيتهـا األرواح التـي حلّـ         : ثم جال ببصره حول القبر وقال     

ــتم الزكــاة، وأمــرتم     ــه، أشــهد أنكــم أقمــتم الــصالة وآتي الحــسين وأناخــت برحل
بــالمعروف ونهيــتم عــن المنكــر، وجاهــدتم الملحــدين، وعبــدتم اهللا حتــى أتــاكم 

  .اكم فيما دخلتم فيهاليقين، والذي بعث محمداً بالحق نبياً لقد شاركن
رب ـ جـبالً ولـم نـض      يا جابر، كيف ولم نهبط وادياً ولم نعلُ       : فقلت له : قال عطية 

ــد فُــ  ــدانهم وأوتمــت أوالدهــم وأرملــت  ربــسيف، والقــوم ق ــين رؤوســهم وأب ق ب
من أحب قومـاً    :  يقول sيا عطية، سمعت حبيبي رسول اهللا     : أزواجهم؟ فقال لي  

والـذي بعـث محمـداً      ك في عملهـم   أحب عمل قوم أشر    ر معهم، ومن  ـشح ، 
 وأصـحابه، خـذني    j نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحـسين         نإ بالحق نبياً 

  .نحو أبيات كوفان
يا عطية، هل أوصيك وما أظن أنني بعد هذه : ا صرنا في بعض الطريق قال لي   فلم

 ما أحبهم، وابغض مبغض آل محمد ما        bأحبب محب آل محمد   : السفرة مالقيك 
غضهم، وإن كان صواماً قواماً، وارفق بمحب محمد وآل محمد، فإنه إن تـزل لـه          أب

ة، ومبغـضهم   قدم بكثرة ذنوبه ثبتت له أخرى بمحبتهم، فإن محبهم يعود إلى الجنّـ            
  .Rيعود إلى النار

  يـدل علـى أن  - يعنـي القبـر  -لمـسنيه  أ:  لعطية العـوفي  �قول جابر : ملحوظة
  .مة أو كان بارزاًالقبر الشريف كان قد أعِلم بعال
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ــو ــاَءج ب ـعــ ذَد ــخْ المكِل   ـارـتَ
  

  )١(ـارالثَّــ دـونُــ والجـاهعــ دنيِحــ  
  وعمر الم ِجسـ  ـد ـ  قـو فَ الج ِثـد  

  
  ِثدحــ ميٍء شَــلُو�� ن إذَـوهــفَ  

  وـِقبـي الم ـِجسـد ح لَو الم ـ ر   ـِدقَ
  

ــإذْ   ــان كَ ـــس للتَّ�� د قَ ــس ـع٢(ِدب(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (Sـول: -أي الراوي  -قالإلى القادسية عدل عنهـا إلـى كـربالء،        - المختار -ا وصل   م 
: واغتسل ولبس ثياب الزيارة، وسلّم على قبر الحسين، واعتنقه وقبـّله وبكى، وقـال            

ى، وأمـك الزهـراء، وأخيـك     ـيا سـيدي، آليـت بجـدك المـصطفى وأبيـك المرتـض            
تل من أهـل بيتـك وشـيعتك فـي كـربالء، ال أكلـت طيـب                 الحسن المجتبى، ومن قُ   

 المهـاد، وال خلعـت عـن        ىءالطعام، وال شربت لذيذ الشراب، وال نمـت علـى وطـ           
ح اهللا تلـت، فقـب  جسدي هذه األبراد، حتـى أنـتقم لـك ممـن قتلـك، أو أقتـل كمـا قُ            

  ).٢١٤/ ٢:  للخوارزميjمقتل الحسين: ينظر( .R... العيش بعدك
ـــّله وبكـى  : (ختــارقـول الم : ملحوظــة  القبــر أيــضاً يـدل علــى أن ...) واعتنقـه وقب

  .الشريف كان قد أعِلم بعالمة، أو كان بارزاً
)٢ (S   وفي سنة)ـر           )  هـ ٦٦وعندما استولى المختار بن أبي عبيدة الثقفي على الكوفـة عم

ى ذلك محمد بن إبراهيم بـن       على مرقده الشريف قبة من الجص واآلجر، وقد تولّ        
 -شـرقي وغربـي، وبقـي    : شتر، واتخذ قرية من حوله، وكان للمرقـد بابـان    مالك األ 

  . حتى عهد هارون الرشيد-على ما قيل
 مسجد ولم jني على قبر الحسينوقد كان ب: ويقول السيد محمد بن أبي طالب   

يزل كذلك بعد بني أمية، وفي زمن بني العباس إال على زمن هارون الرشـيد، فإنـه            
  . التي كانت نابتة عنده وكرب موضع القبرخربه وقطع السدرة

← 
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لَوـ  ـم ـ  لْـزَ ي ـزَ يـ  ار ـ  ج ي ِف   ـاِحـنَ
  

  ى أتَ تّح ـ ى الم ـ  كلْ   )١(فّاِحى الـس   إلَ
  ــــلُّـِحا مـدبــ وـربــ قَانبــفَ  

  
  ــو ــةٌرـدِس ــو حن ِم ــ تُـِهِل   ـلُّـِظ

  ــــنَتَاغْوِشـتْم يتُـــعـــ الزِّـهيةْار  
  

ـ ملَــفَ   ـ ْ لزَ تَـ ـ )٢(ةًايرسـ   )٣(ةْاري سـ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 وبنـى عليـه قبـة    ،ريف بحـائط المـسجد   ـ المختـار أحـاط القبـر الـش        أن: ونقل سـركيس  

 .)٢٥٢ -٢٥٠/ ١: تاريخ المراقد/ دائرة المعارف الحسينية( .Rباآلجر والجص ذات بابين

العبـاس بـن عبـد        عبد اهللا بن محمد بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن                  هوS :أبو العباس السفاح  ) ١(

، أول خلفـاء الدولـة العباسـية، وأحـد الجبـارين            ) م ٧٥٤ -٧٢٢  /     هــ  ١٣٦ -١٠٤( المطلب

 وقام بدعوته أبـو مـسلم       - بين الشام والمدينة   -راة  ـلد ونشأ بالش  و. الدهاة من ملوك العرب   

ض عــرش الدولــة األمويــة، فبويــع لــه بالخالفــة جهــراً فــي الكوفــة ســنة الخراســاني مقــو

   ....له الملك بعد مقتل مروان بن محمد آخر ملوك األمويين في الشام وصفا ،)هـ١٣٢(
ــ   ــام، تتب ــة، عظــيم االنتق ــصلب  وكــان شــديد العقوب ــل وال ــويين بالقت ــا األم ع بقاي

ومــرض ...  مــنهم غيــر األطفــال والجــالين إلــى األنــدلسواإلحــراق حتــى لــم يبــق
  ).١١٦/ ٤ :األعالم: ينظر. (R...بالجدري فتوفي شاباً باألنبار

)٢( السرى:  والجمع،الليل: ايةسر .)٢/٣٦٩: مجمع البحرين: ينظر(.  
  .هو السير بالليل): سراية سيارة(والمقصود من 

لم يزل القبر الشريف بعد سقوط بني أمية بعيداً عن كل تخريب وانتهـاك لحرمتـه؛      ) ٣(
ؤون دولـتهم   بإدارة شـ - ملك السفاحمدة وخاصة في -وذلك النشغال بني العباس   

← 
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تَّــحصُنْــى إذا الموــ)١(رراصْ قَــلَّ ح  
  

ــ   ــ هِنـْالب ب٢(رٍةـي( ــي ــالقَ يـاِصنَ راب  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

الجديدة، وتوطيد ملكهم، ولظهـورهم بـادئ األمـر بـشعار الطلـب بثـأر آل البيـت                  
وقد كان القائمون بالدعوة مـن أهـل خراسـان، والمعـروف أن             . وإرجاع الحق لهم  

 مـن   j توارد الزائرون لقبر الحسين    وقد. bأكثر هؤالء كانوا من أنصار آل البيت      
بعد أن كان زواره يزورونه خفيـة مـع مـا        جهراً ودون خوف،     المدةشيعته في تلك    

  .يالقونه من المصاعب واألخطار
  ):ـ ه١٥٨ -٩٥ (يالمنصور العباس) ١(

S           ثـاني خلفـاء بنـي    : عبد اهللا بن محمد بن علي بن العبـاس، أبـو جعفـر، المنـصور
 وولي الخالفة بعد وفـاة  ، -قرب معان -راة ـلد في الحميمة من أرض الش    العباس، و
 )هــ ١٤٥( وهو بـاني مدينـة بغـداد أمـر بتخطيطهـا سـنة               ،)هـ١٣٦(سنة  اح  أخيه السفّ 

وهــو والــد الخلفــاء . احالتــي بناهــا الــسفّ) الهاشــمية(وجعلهــا دار ملكــه بــدال مــن 
 مـن أرض    -توفي ببئر ميمـون   . قتل خلقاً كثيراً حتى استقام ملكه     ...العباسيين جميعاً 

  .R عاما٢٢ًة خالفته ومد،  - بمكة- فن في الحجون ود، بالحج محرماً-مكة
  ).١١٧/ ٤: األعالم: ينظر(

  :قصر ابن هبيرة )٢(
Sـ ... نسب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يابن ريث بن غطفان، كان لملـي العـراق   ا و  

 ولـم   ،من قبل مروان بن محمد بـن مـروان بنـى علـى فـرات الكوفـة مدينـة فنزلهـا                    
ب عـن مجـاورة أهـل    يستتمها حتـى كتـب إليـه مـروان بـن محمـد يـأمره باالجتنـا             

← 
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ـَــــ اَألـدافُــــو تَهظَـاغَــــ��   ـاِمن
  

  اِمــقَـــ والمِدـقَـــر الـمكِلـذَِلـــ  
ـ  م الع ن اب بدــنَفَ   ـ و م نهـْ ِم ١(ىس(  

  
ــرحِل   ــ فَـِهِثـ ــمـرم هاَءجـ   ـاوسـ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ا ملك السفاح ره المعروف به بالقرب من جسر سورا، فلم    ـ فتركها وبنى قص   ،الكوفة
           اه الهاشـمية، وكـان النـاس ال        نزله واستتم تسقيف مقاصير فيه وزاد فـي بنائـه وسـم

ما أرى ذكر ابن هبيرة يـسقط  : ر ابن هبيرة على العادة األولى، فقال      ـيقولون إال قص  
 واستتم بناء كان قد بقـي فيهـا   ، المنصور حياله مدينة ونزلها أيضاً    عنه، فرفضه وبنى  

اها  ثم تحول منها إلى بغداد فبنى مدينة وسـم         ،وزاد فيها أشياء وجعلها على ما أراد      
  .Rمدينة السالم

  ).٤/٣٦٥: معجم البلدان(
 ترجمتـه فـي   مـرت هو موسى بن عيسى بـن موسـى بـن محمـد العباسـي الهاشـمي          ) ١(

لـي مـصر     وو ،لي الحرمين للمنصور والمهدي مدة طويلة      أنه و  ا وفيه ،نالفصل الثام 
فعاد إلى العراق، فواله الرشيد الكوفـة فدمـشق،   ) هـ١٧٢سنة (رف عنها  وصُ للرشيد

  ... .رـثم أعيد ثانية إلى إمرة مص
أراد حـرث  إن الذي يفهم من األبيات المذكورة أن المنصور العباسي       :ملحوظة

 نــبش قبــر نوالمــشهور أ. ن ذلــك لــم يحــدثأ إال jلحــسينونــبش قبــر االمــام ا
ذكــرت ذلــك عامــة المــصادر  كمــا  كــان فــي زمــن الرشــيد العباســي jالحــسين
  . أعرف بذلكwوالناظم .  المنصور في زمن وليس،التاريخية
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ـ ولْ غَ ـن مِ روـصُنْ الم ـفكَفْكَفَ   ـِهاِئ
  

  تَــورـَك   )١(ـِهاِئــوِطى انْـلَ عــدر البــ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

ن كَتَب فـي  ، ولم أعثر على تفصيل ما ذكر، وأيضاً لم يورده م�كذا ذكر الناظم ) ١(
 عن أمات مصادر التـاريخ المعتبـرة للخاصـة والعامـة، ولعلّـي              تاريخ كربالء، فضالً  

  .أعثر على ذلك مستقبالً في الطبعة القادمة بتوفيقه تعالى
هو بغـض المنـصور   ر والتاريخ  يوالذي نقوله وهو من اليقين الذي نقلته كتب السِ        

بـر  من أفعال المنصور المـشينة بق  w لذا فما رجزه لنا الناظم،bالمفرط آلل البيت  
  . ليس باألمر البعيدjسينالح

 jمرقـد اإلمـام الحـسين    (وأنقل هنا ما ذكره السيد تحسين آل شبيب في كتابـه            
  :، قال)الحائر الحسيني في عهد المنصور: ( تحت عنوان)١٢٤ -١٢٢: عبر التاريخ

Sّى العباســيون الــسلطة، وتمكنــوا مــن القــضاء التــام علــى خــصومهم  عنــدما تــول
قرب إلى العلـويين، وخـصوصاً فـي عهـد الـسفاح الـذي فـسح                األمويين، أرادوا الت  

، فلم يزل البناء والمـسجد والقبـر المطهـر بعيـداً عـن              jالمجال لزيارة قبر الحسين   
انتهاكات العباسيين فـي بدايـة دولـتهم، لكـن فـي زمـن الخليفـة المنـصور صـاروا                    

سن، فمـنهم  ل المنصور بآل الحيجاهرون بمعاداتهم للعلويين والتضييق عليهم، فنكّ    
تل ومنهم من هرب على وجه، متذرعاً بالثورة عليه التي قام بها محمد بن عبد       من قُ 

 كمـا أراد  ،اهللا بن الحسن بالمدينة، وأخوه إبراهيم الذي ثار مـن بعـده فـي البـصرة             
التخلص من بيعة كانت في عنقه لمحمد بن عبـد اهللا بـن الحـسن الملقـب بـالنفس                   

 فـزج عـدداً   jالثورتان بالفشل تفرغ للتنكيـل بـآل علـي       ا انتهت هاتان    ولم. الزكية
← 
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تَـى أَ ـتَّح ـ ِشـى الر يـد ـ  فاس   ااطَشَتَ
  

ــ�� إذْ   ــالو طَرفْ ـــدفْ ــر إفْـه لَ   )١(ااطَ

  ــإذْو ــاِعضَ م ــصُـنْ المهرى ش   روـ

  
ــِل   ــلطَّ ــ ميـف ِف حــٍمر ـزُ يو٢(ر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 منهم فـي الـسجن، ثـم تجـاوز باعتداءاتـه علـى العلـويين حتـى طالـت القبـر                      كبيراً
  .j، وقبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالبjالشريف لإلمام الحسين

   ال، قال ففي رواية صفوان الجم :ني مولى لنا، عن مـولى لبنـي عبـاس، قـال       أخبر :
أخـذت مـا    :  معـي، قـال    خذ معك معوالً وزنبيالً وامضِ    :  أبو جعفر المنصور   قال لي 

احفر، فحفرت حتـى بلغـت      : قال وذهبت معه ليالً، حتى ورد الغري فإذا بقبر، فقال         
 .)٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٦/ ٣: مروج الذهب: ينظر( .Rاللحد

  : ما نصه)٨٤: مختصر أخبار شعراء الشيعة(قال المرزباني الخراساني في ) ١(
S ...وكان الرشـيد أمـره بـذلك    -ا وقع أبو عصمة الشيعي بأهل ديار ربيعة         ولم -  ،

: ا صاروا إلـى بابـه قـال        مئة رجل فيهم النمري، فلم     فأوفدت ربيعة إلى الرشيد وفداً    
يكثــرون فاختــاروا مــنهم الربــع،  : تخيــروا مــن هــذه العــدة النــصف، ففعلــوا فقــال 

رة اثنـان النمـري أحـدهما،       ـم مـن العـش    فاستكثرهم فاختاروا عشرة النمري منهم، ث     
ويحك قـل   : إلى أن قال له الرشيد    ... قوال ما تريدان، فاندفع النمري    : ا دخال قال  فلم

تـل الرجـال،    وقُ ، وأخـذت األمـوال    ،يا أمير المؤمنين أخربت الديار    :  فقال ،حاجتك
ع اكتبوا له بكل ما يريـد وأمـر لـه بعـشرة آالف درهـم ولجميـ      : تك الحرم، فقال وه

  .Rواحتبسه وشخص أصحابه فقضيت حوائجهم، أصحابه بمثلها
ذكره الـسيد   :بن مطعم بن مالك النمريهو منصور بن سلمة بن الزبرقان بن شريك      ) ٢(

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

منصور بن سلمة بن الزبرقان بن شريك بن S :فقال) أعيان الشيعة(األمين العاملي في 
وكـان عربـي   .مـن نـزار  مطعم الكبش الرخم بن مالك النمري من النمـر بـن قاسـط             

ما كسب أحد بالشعر كسبه، مـدح الخلفـاء مـع أنـه كـان          : األلفاظ جيد الشعر وقيل   
فإذا ظهر عليه أسهب بمدح بنـي العبـاس إال أنـه ظهـرت أشـعاره بعـد                   ، التشيع يسر 
ولم يأخذ أحد من الرشيد وال تقـدم عنـده مثلـه، وأعجـب بـه عجبـاً                  : قال. ... موته

 ولم يزل عنـده يقـول الـشعر فيـه وفـي      ،اس بن عبد المطلب   ولقبه خال العب   ،شديداً
ومـن  .  حتـى اسـتأذن لـه فـي أن يـرى أهلـه بـرأس عـين فـأذن لـه           ،عيسى بن جعفر  

  :j يرثي الحسينwشعره
ــلِ      متى يـشفيك دمعـك مـن همـولِ         ــن غلي ــك م ــا بقلب ــرد م   ويب

ــا  ــزٍن تعايـ ــا رب ذي حـ ــلِ      أال يـ ــى العوي ــتراح إل ــصبٍر فاس   ب

  أال بـــأبي وأمـــي مـــن قــــتيِل     بنـــي زيـــاٍديــلُ  مـــا قتقتيــلٌ 

ــد ــاه روي ــا أدع ــدعي وم ــن ال   سيلقى مـــا تـسلف عـن قليـلِ             اب

ــلِ      والعـوالي   الـصفائحِ  غدت بـيضُ   ــدي ك ــشٍببأي ــِل مؤت    دخي

معاشـــربـــدٍر أودعـــت أيـــام     ــدور ــاِتصـ ــِلهم وديعـ    الغليـ

  ــا أمكــن اإلســالمفلمــدةَ     وا شــد ــه ش ــِقعلي ــصؤوِل الحن    الـ

ـــربالءَ  ـــوا ك ــا فواف ــع المناي    الخيــــوِل مـــــسومِةبمــــرداٍة     م

  .إلخ... 
← 
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ويـوسـ كْ�� و ـف ـ ـانَـطَ البِ ـرثَ   ةْـــ
  

ــِم   مني ـعــد هـــم ـــوع�� هـ لَ   ـهانَ
ــنَفَ   ـــحثَكَ �����- لَب ال ــ�   اِثرـِت اكْ

  
  منَـــوعاَءكَ الــــب والـمــــــياِثر  

  ــقَو ــصُـنْل المتَ ــروـ � ني ِحM�0����� � � �  
  

ـ ار زَم ثُـــِبرللــشُّ      نـــاوِهالً مي لَـ
  ــو راِب إلــى الــشَّ ِها ِبــمــ ملُي  

  
ـ  لِ نلـِك   ِفـخْي   ـ ي مـا ي ريـ  اللَ د ـلُي  

  ��������0����N���الم لَــــوــــ بالزِّعيةْار  
  

  ــو مــن ـــنَ ب ــ يى ِف ــال ِدبركَ ياره  
  طَـــقَوع الـــسدنْـــ ِعةَردالم ىنَـــب  

  
  لَوم ي ـ  اِلب ـ   ِف ي الحـ  ِثدي   )١(انَـعاللَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 الرشيد أنشد هذه القصيدة، فامتعض وأمر مـن يقتـل           إن: ثم قال المرزباني، وقيل   
  .Rخلّصه الموت: النمري، فوجده الرسول قد مات، فقال

 ١٣٨/ ١٠:  أعيـان الـشيعة     يـسير،  رفـ بتـص  ٨٦-٨٤: ر أخبار شعراء الشيعة   ـمختص(
، ،  ٣/٢٤٦: لقـاب ، الكنـى واأل   ٤/١٨٤: أمـالي الـسيد المرتـضى     : ينظر فـي ترجمتـه    و

  .)١٣/١٣: معجم المؤلفين
ــة ــم نعثــر علــى خبــر زيــارة المنــصور  :ملحوظ ــشاعر هــذا  - ل  لقبــر اإلمــام -ال

  . أعرف بما ذكرw فيما لدينا من المصادر، والناظمjالحسين
  :ما نصه) ٩٨/ ٦٥١ ح ٣٢٥: أماليه(قال الشيخ الطوسي في ) ١(

ثنا محمد بن علي بن هاشـم       حد: أخبرنا ابن خشيش، عن محمد بن عبد اهللا، قال        
الجوزجاني نزيل قـومس     ثنا الحسن بن أحمد بن النعمان الوجيهي      حد: اإلبلي، قال 

  :ثني يحيى بن المغيرة الرازي، قالحد: ، قال-وكان قاضيها -
← 
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ــو هـدمــ الــد ـَ ـــارااآلثَو ـاري   ـ
  

  لَـــوـــمي ـدكَبِ عـــرـبـــال داراي  
ـ  تَ ـمـلَفَ   ـ عـي شِ ـفـخَ   ايـا نَ الم هـتُ

  
  تَواسعـــلـــوا اللَّمــ لَلَيهمـاياطَــ م  

ــ   ــ�� ـمثُ عــ ذَـاد ـــولُاأله كِل   ـانَ
  

ــإِذ   ـــن األميــ ����� ماو قَــ&	�.�� � � � �)١(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

Sن أهل العراق، فسأله جرير عن كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل م
 وأمر أن تقطـع الـسدرة    jتركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين     : خبر الناس، فقال  

اهللا أكبـر، جاءنـا فيـه حـديث عـن           : فرفع جرير يديـه، فقـال     : قال.  فقطعت ،التي فيه 
ثالثـاً، فلـم نقـف علـى معنـاه حتـى            لعن اهللا قاطع السدرة      : أنه قـال   sرسول اهللا 

  .R حتى ال يقف الناس على قبرهj بقطعه تغيير مصرع الحسيناآلن؛ ألن القصد
أي قبـة   [وبقيت هذه القبة    S :)٦٢٨ -٦٢٧/ ١: األعيان(قال السيد محسن األمين في      

 وكـان عنـده سـدرة       ،إلى زمن الرشـيد فهـدمها وكـرب موضـع القبـر           ] jقبر الحسين   
 عـن كتابـه     وقال السيد محمد بـن أبـي طالـب الحـسيني الحـائري فيمـا حكـي                . فقطعها

 عليـه مـسجد ولـم يـزل         ينـ وكـان قـد ب    : )]٢/٤٧٣[ تسلية المجـالس وزينـة المجـالس      (
بـه   وفي زمن بنـي العبـاس إال علـى زمـن هـارون الرشـيد فإنـه خر        ،كذلك بعد بني أمية   

  .انتهى من التسلية، وقطع السدرة التي كانت ثابتة عنده وكرب موضع القبر
 ولعـل   ،ى بـاب الـسدرة    ريف يـسم  ـالـش ويوجد إلى اآلن باب من أبواب الصحن        

  .Rالسدرة كانت عنده أو بجنبه
 بين األمين وأخيه المأمون من حروب وتقاتل على الخالفة بعد إشارة الى ما حدث) ١(

ى المـأمون الخالفـة، فكانـت       هالك الرشيد، فكان نتيجة ذلك أن قُتل األمـين وتـولّ          
← 
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ْـ ِدع ب ـن مِ اددوازْ ـ ب فَ ِن األمـي   ـيـِن
  

  ـَو ــزَن ـــُل ــهـنْوا ِم ــلِّ بكُِ م ١(ِنكَس(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

نعت  القبر المطهر بعد أن م ، وفرصة لزيارة  bة انشغال عن شيعة أهل البيت     مدتلك  
  .أيام الرشيد، وكذلك بناء وإعمار ما تم هدمه وتخريبه

  .)هـ١٩٦( وما بعدها لسنة ٧/٢٩: تاريخ الطبري: ينظر بهذا الشأن
)١ (Sــ ــصعداء     ولم ــشيعة ال ــنفس ال ــة ت ــن ســرير الخالف ــأمون وتمكــن م ا جــاء دور الم

ن يتظــاهر بحبــه آلل وكــان المــأمو. واستنــشقوا ريــح الحريــة، ولــم يتعــرض لــذلك
 بلـبس   -وهو شـعار العباسـيين     - حباً جماً، حتى أنه استعاض بلبس السواد         bالبيت
رة وهو شعار العلويين، وأوصى بالخالفة مـن بعـده لعلـي الرضـا بـن موسـى               ـالخض

، ولعل ذلك كيد منه، وكان هذا الوقوع بعد قتل أخيه األمين واسترضـاء              cالكاظم
 عليـه  ىد قبره الشريف وبن زعم البعض أنه هو الذي شي  وقد. لمناصريه الخراسانيين 

  .لهذه الفترة
 أيـام المـأمون   jوفي ورود أبي السرايا بن السري بن المنصور إلى قبر الحـسين     

حـين قـام ببيعـة محمـد بـن إبـراهيم بـن إسـماعيل            -عام تسعة وتسعين بعد المائـة       
تشييد قبر الحسين بعـد   دليل على - طباطبا بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن السبط      

وبقي الحال على هذا المنوال والـشيعة فـي حالـة حـسنة             . ي الرشيد إلى طوس   ـمض
 إلـى  بالتوافد الشيعة وأخذ،  حوله وراًد واتخذتْ سوقاً قام حول قبره الشريف    حتى
  .R...بجواره للسكنى؛ قبره
  ).٦٦ -٦٥: بغية النبالء في تاريخ كربالء: ينظر(
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ـ   تَّح ـى إذا م ـا جـ ع ـ لَ الم ـرفَ   ـبقَّ
  

  بقُـر يــالَـطَتَــ اس)١(ـِلكِّــوتَـالمِب  
  ���O�P ـ ى قَ لَ ع ـ  ِرب الح سـ  فَ ِنـي حثْر  

  
  ــ��و ــبرخْ ــ ِمار اآلثَ ــهنْ والج ثْد  

ــ   ـــمثُ ــتْقَ س ــ م ا حــ الِمثَر ياه  
  

ــفَ   حذَار ــ المــاُءاك ع ــن ـقْ سي٢(اه(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :المتوكل العباسي )١(
ا كـان فـي اليـوم الثـاني      فلمـ ،ر باهللاـقب المنتص ولُ،هو جعفر بن محمد بن هارون   

 لقبه أحمد بن درين سنة وأشـهر،  ـاد المتوكل على اهللا، بويع له وهو ابن سبع وعشؤ
 فكانت خالفتـه أربـع عـشرة         ، هـ٢٤٧وقُتل وهو ابن احدى وأربعين وذلك في سنة         

  .شجاع: ولد خوارزمية يقال لهاسنة وتسعة أشهر وتسع ليال، أمه أم 
 .) يسير بتصرف٤/٩٤: مروج الذهب(

  :cأيام المتوكل وهدمه لقبر الحسين بن علي) ٢(
باب ذكر أيـام  ) ٣٩٦ -٣٩٥: مقاتل الطالبيين(ذكر ذلك أبو الفرج اإلصفهاني في     

  :المتوكل جعفر بن محمد المعتصم
S          ًعلى جمـاعتهم، مهتمـاً     وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا

بأمورهم شديد الغيظ والحقد عليهم، وسوء الظن والتهمة لهم، واتفـق لـه أن عبيـد       
         ن لـه القبـيح فـي معـاملتهم،         اهللا بن يحيى بن خاقان وزيره يسيء الرأي فيهم، فحس

فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك أن كرب قبر                 
ثاره، ووضع على سائر الطرق مسالح له ال يجدون أحـداً زاره           آ وعفى   jالحسين  

  .إال أتوه به فقتله أو أنهكه عقوبة
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

كـان الـسبب فـي كـرب        : اء، وقد شاهد ذلك، قال    ثني أحمد بن الجعد الوشّ    فحد
 بعض المغنيات كانت تبعث بجواريها إليه قبل الخالفة يغنين له   أنj قبر الحسين   

  إلى تلك المغنية فعرف أنها غائبة، وكانت قد زارت قبر           ا وليها بعث  إذا شرب، فلم 
، وبلغها خبره، فأسرعت الرجوع، وبعثت إليه بجارية من جواريها كان           jالحسين  

خرجـت مـوالتي إلـى الحـج وأخرجتنـا معهـا،            : أين كنتم؟ قالـت   : يألفها، فقال لها  
الحـسين،  إلى قبر : إلى أين حججتم في شعبان؟ قالت   : وكان ذلك في شعبان، فقال    

       بـست، واستـصفى أمالكهـا، وبعـث برجـل مـن        فاستطير غـضباً، وأمـر بموالتهـا فح
الديزج، وكان يهودياً فأسلم إلى قبر الحسين، وأمره بكـرب قبـره      : أصحابه يقال له  

       ب ما حوله، وهدم البنـاء وكـرب        ومحوه وإخراب كل ما حوله، فمضى ذلك وخر
     ر قوماً مـن  ـره لم يتقدم إليه أحد، فأحضا بلغ إلى قبما حوله نحو مائتي جريب، فلم

ل به مـسالح بـين كـل مـسلحتين ميـل، ال         اليهود فكربوه، وأجرى الماء حوله، ووكّ     
هوا به إليهيزوره زائر إال أخذوه ووج.  

بعد عهـدي بالزيـارة فـي تلـك األيـام           : ثني محمد بن الحسين األشناني، قال     فحد
 وساعدني رجـل مـن العطـارين علـى          خوفاً، ثم عملت على المخاطرة بنفسي فيها،      

ذلــك، فخرجنــا زائــرين نكمــن النهــار ونــسير الليــل حتــى أتينــا نــواحي الغاضــرية، 
رنا بين مـسلحتين وقـد نـاموا حتـى أتينـا القبـر فخفـي        ـوخرجنا منها نصف الليل فس 

لع الصندوق الذي كان حواليه     علينا، فجعلنا نشمه ونتحرى جهته حتى أتيناه، وقد قُ        
ري الماء عليه فانخسف موضع اللبن وصار كالخندق، فزرناه وأكببنـا   وأحرق، وأج 

يء من الطيب، فقلت للعطار الذي      ـعليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها قط كش        
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ال واهللا مــا شــممت مثلهــا كــشيء مــن العطــر، :  رائحــة هــذه؟ فقــالأي: كــان معــي
فود        تل المتوكل اجتمعنا مع    ا قُ عناه وجعلنا حول القبر عالمات في عدة مواضع، فلم

جماعة من الطالبيين والشيعة حتى صرنا إلى القبر فأخرجنا تلك العالمات وأعـدناه             
  .، انتهى من مقاتل الطالبيينRإلى ما كان عليه

باب ذكر ما فعله المتوكل بمشهد  ٥٦ -٥٥/ ٧: الكامل(وذكر ابن األثير أيضاً في 
  :ما نصه) jالحسين بن علي بن أبي طالب

S أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي-  هـ٢٣٦ -ذه السنة  في ه j  وهدم مـا ،
     حوله من المنازل والدور، وأن ي بذر وي    منع الناس من إتيانه، سقى موضع قبره وأن ي

مـن وجـدناه عنـد قبـره بعـد          : فنادى عامل صاحب الشرطة بالناس في تلك الناحيـة        
  .رعب وزُرارته وخُفهرب الناس وتركوا زي! ثالثة حبسناه في المطبق

 وألهـل بيتـه، وكـان يقـصد        jوكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب       
من يبلغه عنه أنه يتولى علياً وأهله بأخذ المال والدم، وكان من جملة ندمائه عبـادة            
المخنث، وكان يـشد علـى بطنـه تحـت ثيابـه مخـدة ويكـشف رأسـه وهـو أصـلع                      

قـد أقبـل األصـلع البطـين خليفـة          : غنـون  والمغنـون ي   ،ويرقص بـين يـدي المتوكـل      
رب ويـضحك، ففعـل ذلـك يومـاً         ـ، والمتوكل يـش   jالمسلمين، يحكي بذلك علياً   

مـا  : ر حاضر، فأومأ إلى عبادة يتهدده، فسكت خوفـاً منـه، فقـال المتوكـل       ـوالمنتص
 الذي يحكيه هذا الكلـب      يا أمير المؤمنين، إن   : حالك؟ فقام وأخبره، فقال المنتصر    

ه الناس هو ابن عمك وشيخ أهل بيتك وبه فخرك، فكل أنت لحمه إذا          ويضحك من 
  :غنوا جميعاً:  فقال المتوكل للمغنين،شئت، وال تطعم هذا الكلب وأمثال منه

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــن عِمـــ   ــى البـ ــار الفتـ ـ  رأس    ِهغـ    أمــِهر الفتــى فــي حـ

  . بها المنتصر قتل المتوكلفكان هذا من األسباب التي استحلّ
المـأمون، والمعتـصم،    : كـان يـبغض مـن تقدمـه مـن الخلفـاء            المتوكل   إن: وقيل

والواثق في محبة علي وأهل بيته، وإنما كان ينادمه ويجالـسه جماعـة قـد اشـتهروا                 
علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤي، : بالنصب والبغض لعلي، منهم

والي بني وعمرو بن فرخ الرخجي، وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من م
  .أمية، وعبد اهللا بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن أترجة

وكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بإبعادهم واإلعراض عنهم واإلسـاءة           
نوا له الوقيعة في أسالفهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين، إليهم، ثم حس

  . انتهى من الكامل،R... ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان
  :) باب هدم قبر الحسين١٩ -١٨/ ١٧: تاريخ اإلسالم(وذكر الذهبي في 

S  أمر المتوكل بهدم قبر السيد الحسين بـن علـي       - هـ   ٢٣٦ -وفيها G  وهـدم ،
رث وبقـي   نـع النـاس مـن زيارتـه وحـ         عمـل مـزارع، وم    ما حولـه مـن الـدور، وأن تُ        

لمون لـذلك، وكتـب أهـل بغـداد شـتمه       وكان معروفاً بالنصب، فتألم المس    . صحراء
وفي ذلـك يقـول يعقـوب       . على الحيطان و المساجد، وهجاه الشعراء دعبل، وغيره       

  :هي للبسامي علي بن أحمد، وقد بقي إلى بعد الثالثمائة: بن السكيت، وقيل
ــِتقتــلَ     قــد أتــتبــاهللا إن كانــت أميــةُ ــن بن ــا اب    نبيهــا مظلوم

ــه بمثِلــ    ــو أبي ــاه بن ــد أت ــ     ِهفلق ــذا لَ ــرـعمِره ــدوماهك قب    مه
← 
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ـ ى إذا مـا انْ    تَّح ـ نْ الم رصَـتَ ـ ��و    )١(ـرِصتَ ـ ِع�� اس النَّـــنِمـ   ـرثَــــد اَأليـ

ــو ــسِتادعـ ــ والدكّان الــ ــشُـو    ـاريـ ــ المـديـ ــ وامقَـ   )٢(ارزَالمـ

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــهِ     فوا على أن ال يكونوا شاركوا     أِس ــي قتل ــا ، فتتبف ــوه رميم   .Rع

  .انتهى
وإطـالق المـاء عليـه       jا أمر المتوكل بهدم قبـر الحـسين       ه لم نّإ: وقيل: ملحوظة

  . حار الماء فكان ال يبلغه ومنها أتت تسمية الحائر،ليعفيه
، ٢/٤١٣ق١: ، ذخيـرة المعـاد    ٤/٢٩١: ريعةذكرى الـشيعة فـي أحكـام الـش        : ينظر(

 .)٢/٨٥: j، مدينة الحسين ٧٦٢: مناهج األحكام للميرزا القمي

  :المنتصر العباسي )١(
 وهي ، محمد بن جعفر المنتصر، بويع في صبيحة الليلة التي قُتل فيها المتوكلهو

 أم ولـد  ى بأبي جعفر، وأمـه    كنّهـ، وي ٢٤٧سنة  لليلة األربعاء لثالث خلون من شوال       
، هــ ٢٤٨ مـات سـنة      ،حبشية، رومية، واستخلف وهو ابن خمس وعشرين      : يقال لها 

  .) يسير بتصرف٤/١٤١: مروج الذهب( .وكانت خالفته ستة أشهر
ه المتوكـل   اقتل أب أن المنتصر    )١/٣٥٠: وفيات األعيان ( ابن خلكان في     وقد ذكر 

لمعتـز علـى المنتـصر     المتوكـل قـدم ا  ن الـسبب هـو أن   إ:  ويقـال  ،روىفي حادثة تُـ   
 .واألخير أسن منه

  :ما نصه) ٣٢٨: أماليه(قال الطوسي في ) ٢(
Sيشتم فاطمة- المتوكل -ر سمع أباه    ـ المنتص إن h    فسأل رجالً مـن النـاس عـن ،

← 
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لَوَـ ـم ـ و الم كاْ ذَ لُهج ي ـنكُ ي   عِض
  

ــصَّإِذ   ــم علَّ)١(وى الــ   عرذْاَأل وهنَـ
ـ م ج هـوثُـر ح ـدى قَ ولَي األُ ِففَ   هةْر  

  
ـ  ـهعرـذْتَ   ـ  نُ ـن ِم ـ  ـٍفـطَ ـطَ مهةْر  

  ثــا ـبالع موـر ي نى م ـاضَـغَ تَ ـمثُ  
  

ــِل   يلَــا فَنَِمـوـــم ي ــ اِزـوالجثاد  
  ــو هـبــه ــم لَ ـذْ يرعــ و ــملَ ي ِملَّـع  

  
ــفَ��   ـــرى يتَ جــلُـه ب دــر   )٢(ِمـلَ الظُّ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

مـا  : قـال . قد وجب عليه القتل، إال أنه من قتل أباه لم يطـل لـه عمـر               : ذلك، فقال له  
 .Rول لي عمر، فقتله، وعاش بعده سبعة أشهرأبالي إذا أطعت اهللا بقتله أن ال يط

  :)٤/١٤٧ :مروجه(وقال المسعودي في 
S  خلف  إلـى أن اسـتُ     - أي فـي خالفـة المتوكـل       -مـور علـى مـا ذكرنـا       لم تزل األ

المنتــصر، فــأمن النــاس، وتقــدم بــالكف عــن آل أبــي طالــب، وتــرك البحــث عــن 
هللا تعالى عنه وال قبـر      أخبارهم، وأن ال يمنع أحد زيارة الحيرة لقبر الحسين رضي ا          

غيره من آل أبي طالب، وأمر برد فدك إلى ولد الحـسن والحـسين وأطلـق أوقـاف      
  :فقال البحتري... آل أبي طالب، وترك التعرض لشيعته ودفع األذى عنهم

ــم وإن ــى بكـ ــاً ألولـ    عليـ
  

    كم مـن عمـرِ    وأزكى يداً عند  
ـ   لـه فـضلُ    وكلُّ   الحجـو  وه  

  
  Rرِرلغَــ ا دونالتــراهِن  يــوملُ  

  ).٢/٤٧٤: ، تسلية المجالس٤١٨/ ١٨: تاريخ اإلسالم للذهبي:  أيضاًينظر(  
  .)٦/٢٤٠٤: الصحاح :ينظر (.عالم من الحجارةاأل: الصوى) ١(
  : بعد ذكر السند ما نصّه)٢٤٥ -١٤/٢٤٤: تاريخ مدينة دمشق(روى ابن عساكر في كتابه ) ٢(

← 
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������J��ــ ي ــي رـنكُ ــلنَّ اةُـانَـح   ـيـِب
  

ْـ ِش و ِهـِْيف   ـ ى الو ــضَ تَر الم لُبـ   يِص
  #�� ��#ـا ـنَـــلُّـدناً ي ســـ�   ىـذَ شَـــ�

  
  #�� �ــِت ار عــاد ي ِختَسف الجــه اـذَـب  

ـ  ـبِح م ننـا مِ ي�� ر مـكَفَ   ـ  ذَ د قَ   ركَ
  

ــ   الَحــ الح ــ ِبـِبـبي ــ الِفِنياِهرِب   ركَ
  كَوظَ نَ مـ  نَر   )١(افاتَــس ى م ري الـو  ا ِف

  
ــ   ــدقَ ع رفــ الم ــواَألو انكَ   اافَصَ

  ــم ــشَم واتٌبـرجـ   اتٌـدــاهـــ
 

ــ   ــملَ ــا فِلتَـخْ تَ ــ ِبِمثِْله العاتُاد  
ــ  ــاكذَِل ــتَخْ تَم ِل ـَِفِل ـــام األن   ـ

 

  ��������ـــنِلـــذا ذَ هكـقَ الـمـــــام  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S   قال هشام بن محمد :الحسين نـضب بعـد أربعـين يومـاً     ا أجري الماء على قبرلم 
 فجاء أعرابي من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمه حتـى             ،وامتحى أثر القبر  

 ،بأبي وأمي ما كان أطيبـك وأطيـب تربتـك ميتـاً     : وقع على قبر الحسين وبكى وقال     
  :ثم بكى وأنشأ يقول

  Rفطيب تراب القبر دل على القبر         *هأرادوا ليخفوا قبره عـن عـدو      

  ).-ظ -(عداوة : دوهع* 
 .)٣/٣١٧: ، سير أعالم النبالء٦/٤٤٤: تهذيب الكمال للمزي: ينظر(

  ).   ٨/٣٩١: المحيط في اللغة: ينظر (. الذي ينظر ما بعد المكان:المستاف) ١(
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ـ  ـع ب نِكلَ ـضـاً جـمجم ـ الم   الـوقُ
  

  ــو ــ المفالَخَ ــالمو لَوـقُنْ ـقُـعالو  
ـ  الـر ِهِضـغْـبِل   حـمن ا الـنَّوـبـــي  

  
  مــح مـداً والمــضَتَر ـــِلى عـ ـاـي  

  ورــو مـه �������ــن ـَ ــوالـقَ ـدصُ ي ـام  
  

  عـ  ـن ـ    ِهِدصْ قَ   مـا و ر اك ذَ سئْ يـا ِب
  وم لَـا عـ  ـِهـي ـ  ـن ِم ـ  اِرـزَ م   ِس اإلنْ

  
ـ لْ قَ يي فِ  الذِ �#�&���   ـ  ِهِب ـ  رِ ن ِم ١(ِسج(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ويـشم  jمن ذلك ما أورده ابن كثير الدمشقي في معرض حديثه عن قبر الحـسين   ) ١(
  :منه رائحة التشكيك، قوله

Sفقد اشتهر عند كثير من المتأخرين أنـه فـي مـشهد علـي      �ا قبر الحسين  وأم 
 ذلـك المـشهد مبنـي علـى قبـره، فـاهللا        إن: بمكان من الطف عند نهر كربالء، فيقال      

  .أعلم
     وقد ذكر ابن جرير وغيره أن   فـي أثـره حتـى لـم يطلـع أحـد علـى               موضع قتله ع

ر على من يزعم أنه يعرف قبـر        وقد كان أبو نعيم الفضل بن دكين ينك       . تعيينه بخبر 
  .R... الحسين

 ).٢٢١/ ٨: البداية والنهاية: ينظر(
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لْه ـ ِه ج ـ ِضو م تْلَ عـ ـ التَّ ـه اب١(ةْـو(  
  

ــ بذِْإ   ـــي اللَّـِتاتَ ـــةَـلَ ــآي كَ ِف ةْب  
  وــب ــ النَّـِتـاع 
 ســفْ� ���1�Q� ــاِر   ِهث

  
ـ  �# ٍعِضومِب   ـ  ِرـد تَ َـ  يي ِف   )٢(ِهاِرآثـ

  ��م تَ�� لْ هـ  اه ـاِب جـ  ر ع ـن ـ  ج ـِلـه  
  

  وهالصَّ و اِبحـ  ي   ِلــضْ  الفَ ريـِث الـكَ
  ـ لِْإ :الَقَو ـ  لِ ـِهـنـيسِم ـ  م يـِذلَ عـه  

  
  يِنــعـِه ِبــيم قَــرـدهــ وضْمجـع٣(ه(  

  ��م تَ لْ ه جالـذِ  لَاه ـ ي ـ ـه لَ ح ثْـر  
  

ـ ى بارِ �� ر نيِح   ةًي ـ  و ـ  ـطَس الج ثْد  
ــ   ــدـرفَ ـا  م��ـالَهــــــه ـــم ثُ ى أب  

  
  وطَّــوفْ الــنَّنسى لَــ ع��ــن٤(بالُصْ ي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١( ابةالتو:  
ا قـدم   لمـ  jين قصّروا عن نـصرة اإلمـام الحـسين        وهم الذ ) ابونالتو(المراد بهم   

موا على األخذ بالثأر لـدم  ا استشهد سالم اهللا عليه ندموا وتابوا وعز     فلم ،إلى الكوفة 
 فخرجوا وتالقوا مع جمع من      ، أمرهم سليمان بن صرد الخزاعي     وولّوا،  jالحسين

عين الـوردة، فتقـاتلوا وقُتـل فيهـا سـليمان بـن صـرد               : أهل الشام في موضع يقال له     
  .عامةه الخزاعي وأصحاب

  .)٣: ، أصدق األخبار٨٢: ، ذوب النضار٢/٢٥٧: تاريخ اليعقوبي: ينظر(
 .جهم للقتال فالحظ قبل خروjد مر ذكر قدومهم إلى قبر الحسينوق

  .مر في نفس الباب، فلينظر) ٢(
  .مر في نفس الباب، فلينظر) ٣(
  :jنبش قبر الحسين وإبراهيم الديزج) ٤(

  :ما نصه) ١٠٠/ ٦٥٣ ح ٣٢٦: أماليه(قال الشيخ الطوسي في 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ثنا أحمـد بـن عبـد اهللا بـن      حـد : أخبرنا ابن خشيش، عن محمد بن عبـد اهللا، قـال          
ثنا علي بن محمد بن سليمان النوفلي، عن حد: ي الكاتب، قال محمد بن عمار الثقف   

أبي علي الحسين بن محمد بن مسلمة بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بـن ياسـر،                  
  :ثني إبراهيم الديزج، قالحد: قال
S      بعثني المتوكل إلى كربالء لتغيير قبر الحسينj           وكتـب معـي إلـى جعفـر بـن ،

 قد بعثت إبراهيم الـديزج إلـى كـربالء لنـبش     أعلمك أني: محمد بن عمار القاضي 
  .قبر الحسين، فإذا قرأت كتابي فقف على األمر حتى تعرف فعل أو لم يفعل

تب به إليه، ففعلت مـا أمرنـي        فني جعفر بن محمد بن عمار ما كُ       فعر: قال الديزج 
قـد فعلـت مـا      : مـا صـنعت؟ فقلـت     : به جعفر بن محمد بن عمار، ثم أتيته، فقال لي         

قـد فعلـت ومـا    : أفـال عمقتـه؟ قلـت   :  شيئاً ولم أجد شيئاً، فقال لـي  به، فلم أر رتُأِم
 وأمرتـه   أن إبـراهيم الـديزج قـد نـبش فلـم يجـد شـيئاً              : رأيت، فكتب إلى السلطان   
  .فمخره بالماء، وكربه بالبقر

ثني إبراهيم الديزج، وسألته عـن صـورة األمـر، فقـال     فحد: قال أبو علي العماري  
اصة غلماني فقط، وإني نبشت فوجدت بارية جديدة وعليهـا بـدن       أتيت في خ  : لي

الحسين بن علي، ووجدت منه رائحة المسك، فتركت الباريـة علـى حالتهـا وبـدن                
الحسين على البارية، وأمرت بطـرح التـراب عليـه، وأطلقـت عليـه المـاء، وأمـرت                  

جعت عنـه،  بالبقر لتمخره وتحرثه فلم تطأه البقر، وكانت إذا جاءت إلى الموضع ر       
  .Rظة لئن ذكر أحد هذا ألقتلنهيمان المغلّفحلفت لغلماني باهللا وباأل
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��م لْ ه ي ـ ى بِ ـر ـ  ـنَ ـاه مـن ـ  ب   ـاهـنَ
  

ــ     ���'����R���� و�� ِدـي الــصِِّكـولُــ المـنِم
ْـ ى غَ لَ ع ـادشَ   ـ  م ِريـ ـ  القَ ـلِِّح ـِرـب  

  
  ـ  م ـا بـين ��ليـهِ ه ـ �� و ـ  ِله   )١(ِرـب الخُ

  ��م تَ ـلْ ه ـرـ  اه ـ  ملَ لِْص يـ  ـه   رـب الخَ
  

  ��زَن ــ ِوار ــِذهـدلْ ــني ال ضَ حواـر  
ـ فَ ـاِدج الس ِدـيالسكَ   هحــاضِ  ـو ر  

  
  لُــثِْموِمـــه ـــنضُ الحِرواِق الـــب٢(ر(  

  وـــه ـــارـهطْ اَألهالدو��ا ذَـكَـ   ـــ
  

  )٣(واار زَـحـريا الـــضَذَ هــمهــلُّكُفَ  
  ي ا عـتَ��ـبـاً  جـ ج ـ  ـلُـه   بـاِر األقَ

  
ــبأَ   ـاهـمتَ وـــع ــج اَألـمـلَ   ـبـاِن

  ويِعـدـي ـاِهــشَ  المـدـ �� ون ـرام  
  

ـ  الـغَ عِسويفَ   ْـ  ع ـبـاِئ ـ  ـنـ   راـكْه نُ
  والعجـ  ب ـ األعجب ��ـ  ن ـ  د قَ مىار  

  
  بـضٌع الَقَ و: ـ  كَ ـاُء الم يـ  ـف ح اار  

  لَوم ي َـ اِرـم ـ اِف الي ـ  نَ  إذْ ـيـِع   ـلْـقَ
 

ـ را و والزَّ ِقر غَ يِف   ـ  :الَقَ ـ  ي م لَ   )٤(لْقَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . وذكر الماء والضياء،في ذكر البناء ومن بناه: ينظر الباب الخامس) ١(
 فـي   cأي حضور اإلمام زين العابدين علي بن الحسين وابنـه اإلمـام محمـد البـاقر               ) ٢(

كما هو الثابت من الروايات، فهما   ثالث سنوات    jواقعة الطف، وكان عمر الباقر    
 أهل الغاضرية من بني أسد الذين       لىأعلم بموضع شهادته وقبره الشريف، فضالً ع      

  .قاموا بدفن األجساد الطاهرة
  ). في زيارة أبنائه وسالطين الزمان لهالفصل الرابع عشر(سيأتي في ) ٣(
هـ الغرق ٤٦٦وادث سنة   في ح ) ٣/٧٢: مرآة الجنان وعبرة اليقظان   (ذكر اليافعي في    ) ٤(

  :الكثير الذي أصاب بغداد، فقال
← 
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ـ  ةٌـيـِضقَ ـ ع�� ن ِم ايـاــضَ  القَ ـِبج  
 

  ي الزَّ ِفوـ  واي ـ  ـمـا كَ ـ  ـر تَ   اياـبى خَ
 ا ذَ مـ  اك �#�� �S�T�U ـن ِم ـ  � ـ  ـن ِم   ن ظَ

 

  مِ لْب ن ـ  ح ـ  ٍدـوـقُ ـ  و تْمـِد قَ   ِنغْضَ
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S  كـان الغـرق الكثيـر ببغـداد، فهلـك خلـق تحـت الـردم،                -هــ ٤٦٦ أي سنة    -وفيها 
 علـى ظهـر المـاء، وكـان المـوج      - نـوع مـن الـسفن   -وأقيمت الجمعـة فـي الطيـار       

بلـغ ارتفـاع    : كالجبال، وغرق بالكلية بعض المحال، وبقيت كـأن لـم يكـن، وقيـل             
  .Rماء ثالثين ذراعاًال





 
 

� �

Š’Ç@sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

ŠöaŒÛaë@ñ‰bíŒÛa@ÝšÏ@¿� �

  ـِهـبـيــ النَِّعِضوـالمــ ِبـفِقــ وهرزُ
  

ـ  مفَ   ـ  را تَ ـ  سـفْى النَّ ـ  فِ ـكشُ تَ ـِهـي  
ـ  ـدِجتَ   ـ لْ تَ شـاً ح هلُـالـضُّ  بِ ـبِعو  

  
  و��عـــاً تَي ــسـن ــالـد ِببكُـ مِعـو  

  هـرمــ عينـْس الحــار زَـنمــ فَهرزُ  
  

  ةْرـمعــ وـةٌـجــ حـلٍّكُــ ِبهلَــ  
  ـ  ـِفـاِعضَو شْ البـ ى لِ ـر ـ  ِلكُ   ِف ألْ

  
ــ   ــ حنِم ـٍةـجو ــع مــ َألٍةر   ـِفلْ

ــح ِبهرزُ   ـــثُـي ــفو الخَ واألم ـان  
  

ــ   ينِْمـؤــكي ـوِعـزَ الفَــمــر   نمح ال
�)�,������R ـمثُــ   �   ـايــ ماِشاِننَـالِج ِبــ��

  
  وــر ـــاً ع ـــداكـب ــاك غَـطَ خُ   يااِش

  #�� ــ تُ� ــن�� ـبِحـ ــاآلال روـزُ تَـ   هـ
  

ــ   ـــر عيِف ــتَ وـِهِش ــيِدـتَغْ اهـا أو  
  #�� ـ   تُـر  ن�� بِح تُ � ى مـع ��ـ ح ـِدـم  

  
ــ���)��   ــلُ ِم ــدٍة نكُ ــماِئ ــقْ مي ِف ـِدـع  

  #�� ــ� ــن�� بـِح تُ ــصَّياِجـنَ تُ   دم ال
  

  ـ  ـتَنْأَو ـ  ـن آِم ـ  ـِه ِب ـ  الكَ ـن ِم مـد  
  #�� ـ  ن�� ـبِح تُ � ـ  زَوـفُ تَ ـ ي رِ  ِف   اـضَ

  
  ــم حٍدـمــفَ و ــضَتَـرالم وـٍماِط   ىـ

  #�� ــ تُ� ــن�� بِح ــحى مرـ تَ ـداـم  
  

  آلَوـه ـ أَ و ـ  تَنْ ـ   ِف شْي البـ  ر   ـداى غَ
  #�� ــ تُ� ــتَ ن�� ـبـِح ــملْ ِليِغ ـِرشَح  

  
  ِمــتَنْــأَو زُـن ِهــاِروِفــم يــ مِرشَع  
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#�� ــ تُ� ــ ين�� بِح ــصْ المنوكُ   ىفَطَـ
  

  يـــدعلَـــو تَ اَهللاك عىفَــكَالـــى و  
  #�� ــ تُن�� ـبِحــ تُ� اِثج١(ي(ــ الر ـلْس  

 
  لْج الر ياِدي النّ  فِ طَهي الر اِثجا ي مكَ  

  #�� ــ تُ� ــن�� ـبـِح ــكماِحـزَ تُ    الملَ
 

ـ  و كيـبِكـنْمِب   هو ي ـ د ـ  ـو اهللاَ ع   ك لَ
  #��   ـةْمـــاِط فَـرس تَـــن�� بـِح تُـــ�

 
ـُو ٍنزْحــ ِليهــفَ   �	�-V	���2 ـاكَــب � �� �  

  #�� ــ� ــن�� بـِح تُ ــر تُ ــي الخُى ِف   ِدلْ
 

  ــأَو ــتَنْ ــ ِف ــلِّي ِظ ــ الحواِء ِل ِدم  
ــ تُ��#   ــن�� ـبـِح ــ علَوـطُ تَ ـراـم  

 
  و��6 ن-���(� � �<ــ ب عــد ع سـٍر يــس   راـ

ــفَ   ــِهِذه ـــةْـحبـيالر ةُارـج الـتِّ   ـ
  

  بِ تْاَءج خْ��ـا  ـهنـا الـصَّ   بارحي٢(ةْح(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .)١٩/٢٧٠: تاج العروس: ينظر( .أي تجالس:  تجاثي)١(

وهــذه جملــة مــن األخبــار حــوت مــا تــضمنه الفــصل، منهــا مــا رواه ثقــة اإلســالم  ) ٢(
  :)٥٨٣ -٥٨٠/ ٤: أصول الكافي(في )  هــ٣٢٩/ ٣٢٨(ى سنة  المتوفّ�الكليني

  :، وفيهjباب فضل زيارة أبي عبد اهللا الحسين
 بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح              محمد -١

  :بن عقبة، عن بشير الدهان قال
S   قلت ألبي عبد اهللاj :ما فـاتني الحـج فـأعرف عنـد قبـر الحـسين            ربj  فقـال ، :

   ما مؤمن أتى قبر الحسين    أحسنت يا بشير، أيj        عارفاً بحقه في غيـر يـوم 
مبرورات مقبوالت، وعشرين   عيد كتب اهللا له عشرين حجة وعشرين عمرة         

حجة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عدل، ومن أتاه في يوم عيد كتب اهللا له          
← 



  ١٨١..............................................والزائرفي فضل الزيارة / الفصل الثالث عشر/ الباب الثالث

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

: قلت لـه  : ، قال مائة حجة ومائة عمرة ومائة غزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل           
 يـا بـشير، إن  :  ثم قال لـي ،فنظر إلي شبه المغضب  : كيف لي بمثل الموقف؟ قال    
 ، يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم توجه إليهjالمؤمن إذا أتى قبر الحسين

  .R-وغزوة:  وال أعلمه إال قال- كتب اهللا له بكل خطوة حجة بمناسكها
٢- ة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سـنان، عـن                 عد

  : قالjالحسين بن المختار، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اهللا
Sالحسين قبر زيارةj    وأفضل مـن عـشرين عمـرة        ،حجة تعدل عشرين 

  .Rوحجة
 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسـماعيل بـن بزيـع،                 -٣

  :عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك، قال
S    كنت مع أبي عبد اهللاj قلـت  أين يريد هـؤالء؟   :  قوم على حمير، فقـال     فمر  :

 فقال رجل مـن أهـل       لغريب؟فما يمنعهم من زيارة الشهيد ا     :  قال ،قبور الشهداء 
زيارته خير من حجة وعمرة وعمرة وحجة حتى  : وزيارته واجبة؟ قـال   : العراق

فواهللا ما قمت حتـى     : قال. مقبوالت مبرورات :  ثم قال  عد عشرين حجة وعمرة،   
إني قد حججـت تـسع عـشرة حجـة فـادع اهللا أن يرزقنـي تمـام                  : أتاه رجل فقال له   

زيارته خير مـن    لَ: ال، قال :  قال ؟j الحسين هل زرت قبر  : رين حجة، قال  ـالعش
  .Rعشرين حجة

محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن محمـد بـن صـدقة، عـن صـالح                   -٤
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٨٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :jقال أبو عبد اهللا: النيلي قال
S   من أتى قبر الحسينj              عارفاً بحقه كتب اهللا له أجـر مـن أعتـق ألـف

  .Rنسمة، وكمن حمل على ألف فرس مسرجة ملجمة في سبيل اهللا
٥- ة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بـن سـعيد، عـن القاسـم          عد

سـمعت أبـا عبـد      : بن محمد، عن إسحاق بن إبراهيم، عن هارون بـن خارجـة قـال             
  : يقولjاهللا
Sل اهللا بقبر الحسين   كّوj   ر يبكونه إلـى يـوم      بك شعث غ  لَ أربعة آالف م

ه مأمنه، وإن مرض عـادوه      القيامة، فمن زاره عارفاً بحقه شيعوه حتى يبلغو       
  .Rغدوة وعشية، وإن مات شهدوا جنازته واستغفروا له إلى يوم القيامة

 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبـد اهللا            -٦
  :jقال أبو عبد اهللا: بن القاسم، عن عمر بن أبان الكلبي، عن أبان بن تغلب قال

Sلحسين أربعة آالف ملك عند قبر ا     إنjـ  شعث غ ر يبكونـه إلـى يـوم    ب
 فال يـزوره زائـر إال اسـتقبلوه، وال          ،منصور: القيامة، رئيسهم ملك يقال له    

يود وا علـى   ع إال شيعوه، وال مرض إال عادوه، وال يمـوت إال صـلّ            عه مود
  .Rجنازته واستغفروا له بعد موته

 بعـض  ى بن محمد، عن أبي داود المـسترق، عـن        الحسين بن محمد، عن معلّ     -٧
  :سمعته يقول:  قالj عن مثنى الحناط، عن أبي الحسن األول،أصحابنا

Sمن أتى الحسين عارفاً بحقه غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخرR.  
  :)٥٨٢-٢/٥٧٩: من ال يحضره الفقيه(ومنها مارواه الشيخ الصدوق في 

← 



  ١٨٣..............................................والزائرفي فضل الزيارة / الفصل الثالث عشر/ الباب الثالث

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 : قالj عن أبي عبد اهللا ،وروى إسحاق بن عمار -١

Sسين ما بين قبر الحjإلى السماء السابعة مختلف المالئكة R.  
٢- وأبـا الحـسن   ،سمعت أبا عبد اهللا جعفر بن محمد    : وي عن داود الرقي قال    ور 

 :وهم يقولون، bموسى بن جعفر، وأبا الحسن علي بن موسى 

Sمن أتى قبر الحسين بن عليc قلبه اهللا تعالى ثلج الصدر،بعرفة R.  
 :jلصادقوقال ا -٣

Sلنظر إلى زوار قبر الحسين بن علي      ارك وتعالى يبدأ با    اهللا تب  إنc   عـشية
: ، قيـل لـه وكيـف ذاك؟ قـال    نعم: قبل نظره إلى أهل الموقف ؟ قال   : ، قيل له  عرفة

 .R وليس في هؤالء أوالد زنا، في أولئك أوالد زنانأل

 :jوقال  -٤

S     من زار قبر الحسين بن عليc علـى بـاب داره، ثـم        ل ذنوبه جسراً  جع 
  .Rكما يخلف أحدكم الجسر وراءه إذا عبرهعبرها 

 :قال j عن أبي عبد اهللا،وروى علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير -٥

S   ون عليه في   بالحسين صلوات اهللا عليه سبعين ألف ملك يصلّ       ~وكّل اهللا
 هـؤالء زوار    يـا رب  :  ويـدعون لمـن زاره ويقولـون       ،كل يوم شعثاً غبـراً    

  .Rالحسين افعل بهم وافعل بهم
 :jوقال  -٦

Sالحسين من أتىj في أعلى عليين ~عارفاً بحقه كتبه اهللاR.  
٧- ام فقال لهوسأله زيد الشح: 

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٨٤

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

Sًرسول اهللاكمن زار:  منكم؟ قالما لمن زار واحدا nR.  
 :cوقال موسى بن جعفر  -٨

S  ثاب به زائر أبـي عبـد اهللا       أدنى ما يj          بـشط الفـرات إذا عـرف حقـه 
  .Rما تقدم من ذنبه وما تأخر أن يغفر له ،وحرمته وواليته

از، عـن محمـد بـن      وروى الحسن بن علي بن فـضال، عـن أبـي أيـوب الخـزّ               -٩
 : قالc عن أبي جعفر محمد بن علي،مسلم

Sشيعتنا بزيارة الحسين بن علي    ا  مروc،        فإن زيارته تدفع الهـدم والغـرق 
       للحسين والحرق وأكل السبع، وزيارته مفترضة على من أقر j   باإلمامة من 

  .R~اهللا
 : قالj عن أبي عبد اهللا،وروى هارون بن خارجة -١٠

S      يـا زائـري قبـر      : على من األفق األ   ناٍدإذا كان النصف من شعبان نادى م
  .R ثوابكم على ربكم ومحمد نبيكم، لكم ارجعوا مغفوراً،الحسين

  :)٥٣ -٤٢/ ٦: تهذيب األحكام(ومنها مارواه الشيخ الطوسي في 
  :، قالjباب فضل زيارته

:  محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد، قـال        -١
ثنا الحسن بن متيـل الـدقاق وغيـره مـن الـشيوخ، عـن أحمـد بـن أبـي عبـد اهللا                       حد

ثنا الحسن بن علي بن فضال، عن أبي أيـوب الخـزاز، عـن محمـد         حد: البرقي، قال 
  : قالjبن مسلم، عن أبي جعفر

Sالحسين رقب بزيارة شعيتنا مرواj، فـي  ويمـد  الـرزق،  يزيد إتيانه فإن 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 له باإلمامـة    مفترض على كل مؤمن يقر     وإتيانه السوء، مدافع ويدفع العمر،
  .Rمن اهللا

 وعنه، عن الحسن بن محمد بن عالن، عن حميـد بـن زيـاد، عـن أحمـد بـن                     -٢
: محمد، عن محمد بن يزيد، عن علي بن الحسن، عن عبد الـرحمن بـن كثيـر قـال     

  :jبو عبد اهللاقال أ
S لو أن  ثم لم يزر الحسين بن علي ، دهره  أحدكم حج c  ًلكان تاركاً حقـا 

 فريضة من اهللا تعالى واجبـة       j؛ ألن حق الحسين   sمن حقوق رسول اهللا   
  .Rعلى كل مسلم

 ،سعد بن عبد اهللا ومحمد بن يحيى وعبد اهللا بن جعفر وأحمد بـن إدريـس جميعـاً                  -٣
الحسن بن علي بن أبي عثمان، عن عبد الجبـار النهاونـدي،            عن الحسين بن عبيد اهللا، عن       

  :عن أبي إسماعيل، عن الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة قال
S    قال لي أبو عبد اهللاj :  بـن  ن خرج من منزله يريد زيـارة الحـسين          يا حسين، م

 بها عنه    إن كان ماشياً كتب اهللا له بكل خطوة حسنة وحطّ          jعلي بن أبي طالب   
ى مناسكه كتبـه اهللا     ـ، حتى إذا صار بالحائر كتبه اهللا من المفلحين، وإذا قض          سيئة

أنـا رسـول اهللا، ربـك       : من الفائزين، حتى إذا أراد االنصراف أتاه ملك فقال لـه          
  .Rفر لك ما مضىاستأنف العمل فقد غُ: يقرؤك السالم ويقول لك

بـن زكريـا،   سين بـن علـي    أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبد اهللا، عن الح -٤
  :jقال الصادق: ، عن أبيه قالcعن الهيثم بن عبد اهللا، عن الرضا علي بن موسى

Sأيام زائري الحسين بن عليإن cُال ت من آجالهمعد R.  
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................١٨٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 وعنه، عن محمد بن عبد اهللا بن جعفر، عن أبيه، عن محمد بن عبد الحميـد،                 -٥
  :معته يقولس: عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم قال

Sمن أتى عليه حول لم يأت قبر الحسينjّولو ص اهللا من عمره حوالً نق ،
إن أحدكم يموت قبل أجله بثالثين سنة لكنت صادقاً، وذلـك أنكـم    : قلت

   عوها يمد اهللا في أعماركم ويزيد في أرزاقكم، وإذا         تتركون زيارته، فال تد
افـسوا فـي زيارتـه وال       ص اهللا من أعماركم وأرزاقكم، فتن     تركتم زيارته نقّ  

 شاهد لكم عند اهللا تعالى وعند رسوله jبن عليتدعوا ذلك، فإن الحسين    
  .Rوعند علي وعند فاطمة صلوات اهللا عليهم أجمعين

 وعنــه، عــن أبيــه، عــن محمــد بــن يحيــى العطــار، عــن حمــدان بــن ســليمان  -٦
يـونس بـن    النيسابوري، عن عبد اهللا بن محمد اليماني، عن منيع بن الحجـاج، عـن               

  : قالjعبد الرحمن، عن قدامة بن مالك، عن أبي عبد اهللا
S     من أراد زيارة قبر الحـسينj     ًوال سـمعة    ال أشـراً وال بطـراً وال ريـاء

حصت ذنوبه م،  محص الثوب في الماء فال يبقى عليه دنس، ويكتـب           كما ي
  .Rاهللا له بكل خطوة حجة، وكل ما رفع قدمه عمرة

ي، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن          محمد بن يعقوب الكلين    -٧
 محمد القمي، عن أبـي الحـسن        محمد بن إسماعيل، عن الخيبري، عن الحسين بن       

  :قال jالرضا
Sمن زار قبر أبي عبد اهللاjبشط الفرات كمن زار اهللا فوق عرشه R.  
بـن  وعنه، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمـد                -٩

← 
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ــقُنْي ــحـها المـلُ ـمـدوــن الب ـرةْر  
  

ــ   ــِئ اَألِنع ـــِةم اله ــاِةـد   )١(ةْرـي الِخ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

وسى بن عمر، عن غسان البصري، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد             يحيى، عن م  
  : قالjاهللا
S   يا معاوية، ال تدع زيارة قبر الحسين : قـال لـيj  فإن من تركه رأى مـن ،

 قبره كان عنـده، أمـا تحـب أن يـرى اهللا شخـصك               رة ما يتمنى أن   ـالحس
أما تحـب    !b وعلي وفاطمة واألئمة   sوسوادك فيمن يدعو له رسول اهللا     

أمـا  ! ى ويغفر له ذنوب سبعين سنة     ـن تكون ممن ينقلب بالمغفرة لما مض      أ
أمـا تحـب أن   ! تحب أن تكون غداً ممن يخرج وليس عليه ذنب يتبـع بـه          

 .s!Rتكون غداً ممن يصافحه رسول اهللا

  :ةالمحمدون الثالث) ١(
دين ل، التي عليها المدار، قال الـشيخ بهـاء الـ          ووهم أصحاب األصول األربعة األ    

المحمـدون  ( في األصول األربعة ومؤلّفيها      )٧: الحبل المتين ( في كتابه    wامليالع
  ):الثالثة

<فهو تأليف ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بـن يعقـوب الكلينـي الـرازي             ) الكافي(ا  أم
وتـوفي فـي بغـداد سـنة ثمـان أو تـسع             . فـه فـي مـدة عـشرين سـنة         ر اهللا مرقده، ألّ   عطّ

 كـابن األثيـر فـي     -مـن علمـاء العامـة        نه عده جماعة  ولجاللة شأ . وثالثمائة وعشرين
 من المجددين لمذهب اإلماميـة علـى رأس المائـة الثالثـة،             -) األصول جامع(كتاب  

  بعدما ذكر أن سـالم اهللا عليـه وعلـى   -دنا وإمامنا أبا الحسن علي بن موسى الرضا     سي  
← 
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داْ ذَعـِكلَــ وــناله ـووالــشَّ ىقـاو  
  

  ـاقَـــو سـبِحــ المـاِنوقَسا يــمــ��  
ــفَ   مــِعد ي الحبــ و ــاِلقَ   ِبـري القُ

  
  ـذْمــسـانِ  اللِّ ق ـ  و ـ  وبذُكَ الح ب  

ــإذَ   ــ فاطْتَقْـدا صَ ـــاباألح ـِبلُ   اب
  

  وإن ����#�� واْ���� ــ� ـــاـذَّ كَنـكُ تَـ   ابـ
  كلَ با الح اهو طَ ،دعب تَ  إن ضُراَألفَ  

  
  والباب ـ فْ م ـ  لِ حوتُ ـ  لِّكُ م ـ  ن ـلَ سك  

ــ   ــرـزُفَ ــبـح ِب ــٍقاِئ س   ىوـقْ أو تَ
 

  ��و #�   ىوعي الــد ِفــباِذ كَــتَنْــأَ فَ�
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .ية هو المجدد لذلك المذهب على رأس المائة الثان-آبائه الطاهرين
من ال يحضره الفقيه   (ا كتاب   وأم(    ثين حجـة اإلسـالم    فهو تـأليف رئـيس المحـد

            طـاب ثـراه    -ولـه   . س اهللا روحـه   أبي جعفر محمد بن علي بـن بابويـه القمـي قـد - 
تـوفي بـالري سـنة إحـدى وثمـانين      . فات أخرى سواه تقـارب ثالثمائـة كتـاب        مؤلّ

  .وثالثمائة
ن تأليفات شيخ الطائفة، أبي جعفـر محمـد    فهما م)االستبصار ( و)التهذيب(ا  وأم

ولـه تأليفـات أخـرى سـواهما فـي التفـسير        . ر اهللا ضـريحه   بن الحـسن الطوسـي نـو      ا
 ســنة ســتين وأربعمائــة -ب اهللا مــضجعه طيــ-تــوفي . واألصــول والفــروع وغيرهــا

  .بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه أفضل الصالة والسالم
 هم أئمة أصحاب الحديث من      -اهللا أرواحهم  قدس   -فهؤالء المحمدون الثالثة    

 .Rعلماء الفرقة الناجية اإلمامية رضوان اهللا عليهم
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ـ   م اكـذَِل   ـادـج الــس  هار زَ ـدـا قَ
  

  ولْــوـدــِئ اَألهاَألـةُـم ــمج١(ـاد(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j الحسين اإلمام لقبرbزيارة األئمة) ١(
  :)١١٤: اللهوف في قتلى الطفوف(روى السيد ابن طاووس في 

S قال الراوي :ا رجع نساء الحـسين    لمj             وعيالـه مـن الـشام وبلغـوا العـراق، قـالوا 
مر بنا على طريق كربالء فوصلوا إلى موضـع المـصرع، فوجـدوا جـابر بـن          : لللدلي

 قـد   n وجماعة من بني هاشـم ورجـاالً مـن آل رسـول اهللا             wعبد اهللا األنصاري  
 فوافــوا فــي وقــت واحــد، وتالقــوا بالبكــاء والحــزن jوردوا لزيــارة قبــر الحــسين

 ذلـك الـسواد فأقـاموا       واللطم، وأقاموا المآتم المقرحة لألكباد، واجتمع إليهم نساء       
  .R... على ذلك أياماً

ن  وكذلك مb،  ومن ذلك يتبين زيارة اإلمام السجاد وأهل بيته الكرام        : ملحوظة
كان مع جابر من بني هاشم وآل الرسـول واجتمـاعهم فـي كـربالء لزيـارة الـسبط                    

  .jالشهيد
ــ ــةظهر مــن ستوكــذلك ي ــصادق النــصوص اآلتي ــام ال ــارة اإلم ــر جــده j زي  لقب

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .لدقة وصفه الجزاء المرقد الطاهر ؛jالحسين
  : أنه قالjي رواية صفوان الجمال، عن اإلمام الصادقفف
S   إذا أردتَ قبر الحسينj         فك نحوفي كربالء فقف خارج القبة وارِم بطَر 

خرج مـن   أدخل الروضة وقم بحذائها من حيث يلي الرأس، ثم          أالقبر، ثم   
توجه إلـى الـشهداء، ثـم       ، ثم   jالباب الذي عند رجلَي علي بن الحسين      

  .Rامِش حتّى تأتي مشهد أبي الفضل العباس فقف على باب السقيفة وسلِّم
  ).١٢٠: مرقد اإلمام الحسين: ينظر(

  :jوفي حديث آخر عن الثمالي، عن الصادق
S       ـ كينة والوقـار بـالتكبير والتهليـل والتمجيـد         سثم امِش قلـيالً وعليـك ال

قَصّر خُطاك، فـإذا أتيـتَ البـاب الـذي     ، وsوالتحميد والتعظيم هللا ولرسوله  
واجتهد في الـدعاء مـا قـدرت عليـه          :... يلي المشرق فقف على الباب وقل     

  .R ...وأكِثر منه إن شاء اهللا، ثم تخرج من السقيفة وتقف بحذاء قبور الشهداء
  ).١٨٨ -١٧٧/ ٩٨: بحار األنوار: ينظر(

  :jويروي صفوان أيضاً، عن الصادق
S  إلـى أن    - فقف خارج القبة وأوِم بطرفك نحـو القبـر           فإذا أتيتَ الباب 

  .R...سرىـ ثم أدخل رجلك اليمنى القبة وأخّر الي-:يقول
  ).٢٥٩/ ٩٨: بحار األنوار: ينظر(



  ١٩١..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

وجـ   غُ ـةٌـم ـَ الــصَّ  ـنـر ِم   ةْـابح
  

ــ   ــ��و نعياِبوالتَّ ـــجي النَّوِل ١(ةْــاب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j النجابة لقبر الحسينيزيارة الصحابة والتابعين وأول) ١(
  :نهم نورد بعضاً م،وزار مرقده الشريف عدد من الصحابة والتابعين وأولي النجابة

 وهـو   ،ل مـن زاره مـن الـصحابة       كـان أو  : �جابر بن عبـد اهللا األنـصاري      
 ومعـه  -ف بـصره  وكان قـد كُـ  - �الصحابي الكبير جابر بن عبد اهللا األنصاري  

  .قائده عطية العوفي، وهو المشهور
، توضـيح المقاصـد للـشيخ       ٩٨/٣٣٤: ، بحار األنـوار   ٧٨٧: مصباح المتهجد : ينظر(

  ).٧-٦: البهائي
ل مـن زار قبـر   إن أو:  وفـي بعـض األخبـار قيـل    :اهللا بـن الحـر الجعفـي      عبيد  
  . بعد دفن األجساد هو عبيد اهللا بن الحر الجعفيjالحسين

  .)١/١٦٥: مدينة الحسين: ينظر(
 فـي ربيـع األول مـن        j وزاره التوابون عندما قصدوا زيارة قبـر الحـسين         :التوابون

 وطـافوا حـول هـذا الـصندوق، وكـان           ،قبـل رحـيلهم إلـى عـين الـوردة         )  هـ ٦٥(عام  
عددهم يقارب أربعة آالف رجل مـنهم سـليمان بـن صـرد الخزاعـي والمـسيب بـن                   

  ).٤٥٦/ ٤: لطبرياتاريخ : ينظر( .نجبة
ـ  ٦٦(وفي سـنة    : المختار بن أبي عبيدة الثقفي      زاره المختـار بـن أبـي عبيـدة          ) هـ

 ة مـن الجـص واآلجـر،       قبـ  الثقفي عندما استولى على الكوفة، فعمر على مرقـده الـشريف          
  ....قرية من حوله واتخذ األشتر، مالك بن إبراهيم بن محمد ذلك ىتولّ وقد
  .)١/٢٥٠: تاريخ المراقد/دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ).في تعيين المرقد وماجرياته وفضل الزيارة: أول الباب: ينظر(
يـضاً زائـدة بـن       وممـن زاره أ    ):أبو الصلت الثقفي الكـوفي    (زائدة بن قدامة    

 ومـن كبـار    ، وهو من أعالم المـسلمين الثقـات       ،)أبو الصلت الثقفي الكوفي   (قدامة  
 فـي  j وقـد زار اإلمـام الحـسين    ،هــ ١٦١ تـوفي سـنة   ،الرواة عند الخاصة والعامـة   
  .)٢/٧٣: jمدينة الحسين : ينظر( .ةأواخر المائة األولى الهجري

شريف سـليمان بـن مهـران     وممـن زار قبـره الـ      :سليمان بن مهـران األعمـشي     
 وهو راوية ثقة، إذ كان يجتمع مع جمع        ،األعمشي في أواخر القرن األول الهجري     

 فـي عهـد طغيـان    j ويقصدون قبر أبي عبـد اهللا الحـسين       ،غفير من المسلمين ليالً   
  .)٢/٧٦: jمدينة الحسين : ينظر( .بني مروان
 أن نـذكرها للفائـدة،    ي حادثة لطيفة ارتأينـا    ـوقد روى سليمان األعمش   : ملحوظة

  :فقال
S      جلـس عنـده، فأتيـت ليلـة     أليه وإكنت نازالً بالكوفة وكان لي جار وكنت آتي

 وكـل بدعـة     ،هي بدعـة  : يا هذا ما تقول في زيارة الحسين؟ فقال       : الجمعة فقلت له  
:  فقلـت فـي نفـسي      ،نا ممتلئ عليه  أفقمت من عنده و   .  وكل ضاللة في النار    ،ضاللة

ن أصـر علـى الفـساد       إآتيه وأحدثه شيئاً من فضائل الحسين،ف     ذا كان وقت السحر     إ
ذا بزوجتـه   إ ف ، وقرعت عليه الباب ودعوته باسمه     ،تيتهأا كان وقت السحر     فلم. قتلته

 فـسرت فـي أثـره إلـى زيـارة      ،نه قصد إلى زيارة الحسين من أول الليـل  إ: تقول لي 
 وهـو يـدعو ويبكـي فـي         ~نا بالشيخ سـاجد هللا    أا دخلت إلى القبر إذا      الحسين، فلم
 منـه   ثم رفع رأسـه بعـد زمـان طويـل فرآنـي قريبـاً             . ل التوبة والمغفرة  أسجوده ويس 

← 



  ١٩٣..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

! تيـت تـزوره؟  أ واليـوم  ،فسألته، يا شيخ باألمس كنت تقـول زيـارة الحـسين بدعـة           
هل هذا البيت إمامـة حتـى كانـت         ني ما كنت أثبت أل    إ ال تلمني ف   ،يا سليمان : فقال

ا انتبهت من نومي قصدت مـن وقتـي   عتني، فلمهالتني ورو فرأيت رؤيا ،ليلتي تلك 
وساعتي إلى زيـارة الحـسين تائبـاً إلـى اهللا تعـالى، فـواهللا يـا سـليمان ال أفـارق قبـر                        

  .)٧٧-٢/٧٦: jمدينة الحسين ( .Rالحسين حتى أموت
 فـي القـرن األول      j ومن جملة من زار قبرالحسين     :حسن بن محبوب البجلي   

  . الراوية الشهير حسن بن محبوب البجليالهجري أيام بني أمية
  .)٢/٧٧: jمدينة الحسين : ينظر(

 وممـن زاره أيـضاً فـي أواخـر المائـة األولـى مـن الهجـرة                   :أبو حمزة الثمـالي   
والـراوي  ، cمـام الـصادق     مام الباقر واإل   تلميذ اإل  ،المحدث الكبير والراوية الشهير   

  .أبي حمزة الثماليـ  بالمعروف) دينار(عنهم الحديث ثابت بن أبي صفية 
  .)٢/٧٧: jمدينة الحسين : ينظر(

 وقصد كربالء في أواخر المائة األولى الشاعر العربـي          :عقبة بن عميق السهمي   
ثى  ووقف بأزاء القبر ور  ،j لزيارة قبر الحسين     ؛المعروف عقبة بن عميق السهمي    

  : منها، ببعض األبياتjالحسين
  هـا من دموعي غزير  ِه   علي اضَفف    بكـربال  الحسيِنبِر   على ق  مررتُ

  .لخ األبيات الشعريةإ... 
  .)٢/٧٨: jمدينة الحسين : ينظر(

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

نـه بعـد   إ حيـث   ، وممن زاره أيضاً يحيى بن زيد الـشهيد        :يحيى بن زيد الشهيد   
  )سـابق (ثـم توجـه إلـى كـربالء ونـزل فـي دار             ،  w دفنه   - زيد الشهيد  -قتل أبيه   

 عنـده   ي وبقـ  ،jجالً وأتـى قبـر الحـسين         ثم مشى را   ،بنينوى -  وهو من خاصته   -
 وخرج هناك على بني أمية حتـى     ،بعض يوم ثم توجه إلى خراسان مروراً بالمدائن       

  .هـ١٢٥تل سنة قُ
  .)٢/٧٩: jمدينة الحسين: ينظر(

 قـصد   ، وممن زاره أيضاً جـابر بـن يزيـد المـذحجي           :جابر بن يزيد المذحجي   
 ،jفة شاخصاً زيـارة قبـر الحـسين     وكربالء في أوائل القرن الثاني الهجري من الك       

 ،ريفـحتى وصل إلى شاطئ الفرات اغتسل وأدى مراسـم الزيـارة عنـد القبـر الـش          
ينة فتتلمذ على يد اإلمام الباقر     ج نحو المد  وعرj،       وتخرج على يديه وصار أعلـم 

  .)٢/٨١: jمدينة الحسين: ينظر( .زمانه
ن بنـت أبـي حمـزة     الحـسين ابـ   وممـن زار : بن حمزة الليثي الكـوفي  الحسين

 ، وعـده الطوسـي مـن رجالـه    ،jثقة، روى عن أبي عبد اهللا الـصادق  وهو   ،الثمالي
  . ذكره أصحاب كتب الرجال،وخاله محمد بن أبي حمزة

  .)١٨٢ :، رجال الطوسي٥٤: رجال النجاشي: ينظر(
  :- أي الحسين بن حمزة-قال
S   خرجت في آخر زمان بني مروان إلى زيارة قبر الحسينj ياً مـن أهـل    مـستخف

الشام حتى انتهيت إلى كربال، فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهـب مـن الليـل        
  ).٣٢٤/٢ ح ٢٢١: كامل الزيارات( .R... نصفه أقبلت نحو القبر

← 



  ١٩٥..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ، وهـو عـالم    ، وممن زاره من أعـالم المائـة الثالثـة زيـد المجنـون             :زيد المجنون 
فحم كـل لبيـب ويقطـع    نه كان ي أل ؛ لُقِّب بالمجنون  ، من أرض مصر   ، أديب ،فاضلٌ

مـال المتوكــل   ولـم يكـن ليعــي عـن الجـواب، بعـد أن سـمع أع      ،حجـة كـل مـدعِ   
 ، فأتى إلى الكوفة والتقى ببهلـول العـالم        ، لم يستطع صبراً   jالوحشية بقبر الحسين  

  .)٢/٨٧: مدينة الحسين: ينظر( . لزيارتهjوقدموا سوياً إلى قبر الحسين
وممن زاره أيضاً مـن أعـالم المائـة الثالثـة العـالم             :شتانيمحمد بن الحسين األ   

تاني، توجه إلى زيارة    األشـ  الفاضل محمد بن الحسين بن علي الشيباني المعروف ب        
وقد كان الطريـق إلـى كـربالء بأشـد مـا يكـون مـن                ،  )هـ٢٤٠( سنة   jقبر الحسين 

ازفـة   المذكور أقـدم علـى المج  ������� ولكن ،الخطر بسبب أوامر اللعين المتوكل 
  .)٢/٨٨: مدينة الحسين: ينظر( .jبنفسه سبيالً لزيارة الحسين

 وممن زاره أيضاً في المائة الثالثـة عبـد اهللا بـن رابيـة     :عبد اهللا بن رابية الطوري 
، وكان شاهد عيان على � وهي سنة مقتل المتوكل ،)هـ٢٤٧(الطوري وذلك سنة    

  .)٢/٨٩: مدينة الحسين: ينظر( .jوكل في تخريب قبر الحسينأفعال أذناب المت
 وممن زاره أيضاً الـزعيم الزيـدي زعـيم          :زعيم الطائفة الزيدية يحيى بن عمر     

بن اإلمام علـي  االطائفة الزيدية يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بن زيد الشهيد        
سماعيل بـن عبـد اهللا بـن       إ وأمه فاطمة بنت الحسين بن عبد اهللا بن          ،jبن الحسين ا

 وممـن كـانوا يـدعون       ،ن بايعوه مـن أهـل الكوفـة       خرج مع م  . جعفر بن أبي طالب   
  .)هـ٢٥٠( وذلك سنة ، فزارهj قاصدين قبر الحسين jبإمامة زيد بن علي 

  .)٢/٩٣: مدينة الحسين: ينظر(
← 
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ِعــوِمــةٌد آِلن ــ عِم الـــكَاِسب١(ي(  

  
ــ     )٢(ِمِصعــتَسلم ِلاِحفَّ الــسِنمــ زَنِم

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ث علـي بـن عاصـم        وممـن زاره أيـضاً العـالم الفاضـل المحـد           :علي بن عاصم  
 ،jن المحبين ألهل البيت والصحابة مالعاصمي في معشر من األكارمـ المعروف ب

   وقد زاره سنة ،، كوفي المولد بغدادي المنشأ  تثين الثقا وكان العاصمي من المحد 
  .)٢/٩٦: مدينة الحسين: ينظر( .)ـه٢٦٥(

ث الفاضـل محمـد      وزاره أيضاً الراوية الثقة والمحد     :محمد بن يحيى الشيباني   
  .)٢/٩٨ :مدينة الحسين: ينظر( . هـ٢٨٦بن يحيى الشيباني سنة ا

  .jل زاخرة قاصدة لزيارة قبر الحسين بدأت الوفود والقواف)هـ٤٢٢(وفي سنة 
 .)٢/١١٢: مدينة الحسين: ينظر(

ف مـنهم بزيـارة قبـر        المراد بهم الخلفاء مـن بنـي العبـاس، وممـن تـشر             :آل عباس  )١(
  .كما سيأتي) المقتفي باهللا (jالحسين

مقدم الجريء، كان عليه سالح أو هو الشجاع ال: الالبس السالح، وقيل  : والكمي
 ).٢٣٢/ ١٥: لسان العرب: ينظر( .لم يكن، والجمع أكماء

  :المقتفي باهللا) ٢(
ــي ســنة    ــاهللا، ف ــي ب ــة العباســي المقتف ـــ٥٥٣(الخليف ــام  )  ه ــد اإلم زار كــربالء ومرق

  .وهو في طريقه لزيارة مدينة األنبار بعد أن عبر نهر الفرات، jالحسين
  ).١٢٥ /١٧: المنتظم: ينظر(



  ١٩٧..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

ــو ــي بنِم ــو بن ــا ٍهي ــشَّ ِله   ـاِنال
  

ــ   ــنوبـيوالطَّ ــي بن ِم ــ حن م١(اِند(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jمام الحسينزيارة آل بويه لمرقد اإل )١(
  :عز الدولة البويهي

S               إن أول من زار الحائر الشريف من السالطين الديالمة هو عـز الدولـة البـويهي، 
)  هــ  ٢٧١(، ثم زار الحائر عضد الدولـة البـويهي فـي سـنة              ) هـ ٢٦٦(وذلك في سنة    

رة عـضد الدولـة للمـشهدين       كانـت زيـا   : وقيل عند زيارتـه مـا نـصه       . وأقام فيه مدة  
، وورد  )٢٧١(دى األولى سـنة    الغروي والحائري في شهر جما     :ريفين الطاهرين ـالش

حائر موالنا الحسين صلوات اهللا عليه لبضع بقين من جمادى األولـى، فـزاره              مشهد  
ق وأعطى الناس على اختالف طبقاتهمصلوات اهللا عليه وتصد ...R.  

  ).٧٧: تراث كربالء: ينظر(
  :حسن بن الفضل بن سهالن الرامهرميزيال
S      أبـو محمـد الحـسن    )هــ ٤٠٠(وزار الحائر الشريف في جمادى األولى من سـنة 

  .Rبن الفضل بن سهالن الرامهرميزي وزير سلطان الدولة البويهيا
  .)٢/١١٢: jمدينة الحسين: ينظر(

  :جالل الدولة البويهي
S        بـن عـضد الدولـة    ا بهـاء الدولـة     بناوزار الحائر السلطان أبو طاهر جالل الدولة

 ترافقه حاشية كبيرة من أهله وأتباعه ومواليه مـن األتـراك،            ،) هـ ٤٣١(البويهي سنة   
وبضمنهم الوزير كمال الملك أبو المعالي عبـد الـرحيم، وكـان فـي أكثـر الطريـق                  

  ).٧٨: تراث كربالء: ينظر( .R...  لمزيد األجر والثوابيمشي على قدميه طلباً
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :رزبانالسلطان م
 ابـن سـلطان     )أبي كاليجار (ـ  وممن زار الحائر الشريف السلطان مرزبان الملقب ب       

  .)٢/١١٣: jمدينة الحسين : ينظر( .)هـ٤٣٦(الدولة البويهي في سنة 
  :رسالن البساسيريأأبو الحارث 

ـ رسـالن البـساسيري التركـي الملقـب بـ         أوممن زاره أيـضاً الـوزير أبـو الحـارث           
  .)هـ٤٥١(ك الرحيم بن أبي كاليجار البويهي وذلك سنة  وزير المل)المظفر(

  ).٢/١١٣: مدينة الحسين: ينظر(
  :بني حمدان

بنــو (جــد بنــوه . حمـدان بــن حمــدون بــن الحــارث التغلبــي الـوائلي مــن عــدنان  
 سيف الدولـة    :ر العباسي، منهم  ـملوك الموصل والجزيرة وحلب في العص     ) حمدان

  .ار بكر، وأبو فراس الشاعر، وآخرونالحمداني صاحب حلب وأكثر الشام ودي
  ).٢٧٤/ ٢: األعالم: ينظر(
Sأم ع الحمدانيين فال يختلف فيه اثنان، وقد ظهر ذلك جلياً في هجرة علمـاء            ا تشي

 :الشيعة إلـيهم كالـشريف أبـي إبـراهيم جـد بنـي زهـرة، وفـي مـدح الـشعراء لهـم                      
  ) هــ ٣٥٤(سـنة   وفـي   . والزاهـي وغيـرهم    ،والناشي،وكشاجم،ري والصنوبري ـكالس

د رسـول اهللا أميـر   ال إله إال اهللا محم    : تب عليها ضرب سيف الدولة دنانير جديدة كُ     
  .bRالمؤمنين علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين جبريل

 )١٦٤: الشيعة في الميزان: ينظر(



  ١٩٩..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

ِمون ـ  ب َـ ي د ِن ـ  سيبـ ـ �� ـلُّ كُ ١(ـِدس(  
  

  ِموـ  ن ـِن بـ  ي ـ  نياِه شَ ـ  م لُّ كُ   )٢(ِدنِج
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jنيمام الحسزيارة بني دبيس لمرقد اإل )١(
ف األمير دبيس بن مزيد األسدي بعد مالزمتـه   زار القبر الشري   )هـ٤٣٦(وفي سنة   

 فرافقـه إلـى   ، وذلك في طريق األخير من البصرة إلـى بغـداد     ،للسلطان أبي كاليجار  
  .)٢/١١٣: مدينة الحسين: ينظر( .jزيارة قبر الحسين

S   بـن   زار كربالء األمير دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس         )  هـ ٥١٣(وفي سنة
سدي، وكان شجاعاً أديباً شاعراً، ملك الحلة بعـد والـده           علي بن مزيد أبو األعز األ     

بتحريض السلطان مسعود الـسلجوقي،     )  هـ ٥٢٩(تل سنة    عاماً، وقُ  ١٧وحكمها زهاء   
ـا قصد كربالء دخل الحائر الحسيني باكياً حافياً متض        ولمعاً إلى اهللا أن يمـن عليـه       ر

   سر المنبـر الـذي   ـزيارة أمر بكا فرغ من مراسيم البالتوفيق وينصره على أعدائه، ولم
قام في الحـائر    ال تُ : كان يخطب عليه باسم الخليفة العباسي عند صالة الجمعة قائالً         

   ثـم قـصد مرقـد اإلمـام علـي       . خطب هنا ألحـد   الحسيني صالة الجمعة واليj  فـي 
  ).٧٩: تراث كربالء: ينظر( .Rالنجف وعمل ما عمل في كربالء

  :jمام الحسين ن لمرقد اإليزيارة بني شاه) ٢(
  .منهم أول أمراء بني شاهين عمران بن شاهين أمير من أمراء دبيس

S            تمكّن عمران بن شاهين أن يستقطع البطائح بجنوب العراق من سلطة البويهيين
 عضد الدولة وبعد أن استتبت له األمور   ومنع الخراج عنهم، ثم إن     - هـ   ٣٦٧ عام   -

وه وضيقوا عليـه الخنـاق، وعنـدما عجـز     في بغداد، أرسل إليه بجيش عظيم فحاصر 
ع إلى  رـ وتض jعمران بن شاهين عن مقاومتهم التجأ إلى قبر اإلمام أمير المؤمنين          

← 
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ِمون ِن بشَ ي ـ ـي ـبـان ��و ـ ـِق ع ـِلـي  
  

  ـــغْتَو ــكَ وـٍبـِل عــ ِق كــلُّب ١(ِلي(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

سرو لزيارة ـيا عمران، سيقْدم العبد فناخ   : اإلمام، ورأى علياً في المنام يقول لـه       
عضد الدولة أن فلما انتبه من نومه نذر هللا إن نجا من . البقعة، فلُذْ به سيفرج عنك

، وآخر مثلهما في حرم اإلمام      jيبني مسجداً ورواقاً في حرم اإلمام أمير المؤمنين       
 عنـه،  ]- ظ -فعفـا   [فلما التقى بعضد الدولة أخبره بكـل ذلـك، فعفـى     . jالحسين

وأوفى بنذره، فبنى المسجد المعروف باسمه إلى اآلن والذي يقع إلى جهة الشمال    
  .Rما بعد إلى الحرممن الروضة، وقد ضُم في

 ).٢٩٤/ ١: تاريخ المراقد/ دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

  :بني شيبان) ١(
S          وكـانوا  ،ومن أمراء الشيعة بالشام بنو ورقاء كانوا عرباً صميمين مـن بنـي شـيبان 

  .R...  وبينهم وبين الحمدانيين خلطة ومراسلة بالشعر،شيعة
  ).١٨٨/ ١: أعيان الشيعة: ينظر(
S د وأوالده أمـراء    نو عقيل أبـو الـذواد محمـد بـن المـسيب وأخـوه المقلّـ               وكان ب

  ).١٩٨/ ٢: أعيان الشيعة: ينظر( .Rالموصل وغيرها، واتسع ملكهم وكانوا شيعة
  :بني تغلب

S             وكان بنو تغلب بن وائل من أعظم بطـون ربيعـة بـن نـزار، وكـانوا مـن نـصارى
م كان منهم في اإلسـالم ثالثـة       العرب في الجاهلية، لهم محل في الكثرة والعدد، ث        

وحمـدان هـذا هـو جـد األمـراء الحمـدانيين،            .  منها آل حمدان بن حمدون     ،بيوت
← 



  ٢٠١..............................في زيارة أبنائه وسالطين الزمان له/ الفصل الرابع عشر/ الباب الثالث

ــخَـِلواإلي ــةُـيـاِن ـــِرئِاـ نَلُّ كُ   ــ
  

  اِهالطَّوروـ  ن ـ  ب ن ِم ـ ي الج ِن   )١(يِرالِئ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

وكان أميراً على قلعة ماردين القريبة مـن الموصـل مـن قبـل العباسـيين، ثـم أعلـن                    
  .R... ، وكان ذلك في خالفة المعتضد) هـ٢٨١(االستقالل عنهم سنة 

  ).١٦٤: الشيعة في الميزان: ينظر(
)١ (S   وفي سنة)قدم العراق من بالد الجبل الـسلطان محمـود غـازان خـان مـاراً               ) هـ٦٩٦

وفـي  ، jبـن علـي  بالحلة فالنجف فتوجه إلى كربالء، حيث قصد زيـارة الحـسين     
 من الخبز في اليوم لألشخاص المقيمين بجوار قبـر          هذه المرحلة أمر بتوزيع آالفٍ    

، وقـدم إلـى     ) هــ  ٦٩٨(ان العراق سـنة     وكذلك قصد السلطان غازان خ    . jالحسين
 جمـادى  ١٠زيارة كربالء والنجف، وفـي رحلتـه هـذه كـان قـد عبـر الفـرات فـي                

األولى متوجهاً إلى الحلة ومكث بها ستة أيام، وهناك أمر الخواجـة شـمس الـدين        
 يأخذ الماء مـن الفـرات   ، من أعالي الحلةصواب الخادم السكورجي أن يحفر نهراً 

، ويروي سهل كربالء اليابس القفر، ووهب غالة هذا  jد الحسين ويدفعه إلى مرق  
النهر إلى العلـويين والفقـراء الـذين يـأتون إلـى المرقـد الحـسيني، وعـددهم كـان                 

  ).٧٩: تراث كربالء( .Rعديداً
S   الجالئرية التي تأسـست إمارتهـا فـي العـراق علـى عهـد               وفي دور الدولة األيلخانية

، وأعقبـه فـي الحكـم نجلـه الـسلطان         ) هــ  ٧٥٧(سـنة   الشيخ حـسن الجالئـري المتـوفى        
وقد زار الحائر نجله السلطان أحمـد    .  قام بتشييد بناية الروضة الحسينية المقدسة      ،أويس

  .بهادر خان بن أويس الذي تم على يده بناء الروضة الحسينية الماثلة للعيان اليوم
← 
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ــآلُو ــد آلُ و)١(ٍقوجلْ سـ   )٢(يِلبنْالـ
  

  ــو كُاِلالموــن ــ��ي  ِف ــع الي الجِلـب  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   خينيروي لنا بعض المؤر :قن بعدم مقدرته على    ا السلطان أحمد فإنه عندما أي     أم
صد هذا الفاتح العظيم اضطر إلى ترك بغداد، واالنسحاب منها بجيـشه الـذي كـان      
نحو ألفي مقاتل، فخرج من بغداد بعساكره ليالً، وحمل ما قـدر عليـه مـن األمـوال              

 -والذخائر، ونزل في سهل كربالء، فاستولى تيمور علـى بغـداد فـي الـسنة نفـسها                  
هلها فتكاً ذريعاً، ثم أرسل جيوشه في أثر السلطان أحمد،          ، وفتك بأ  -) هـ ٧٩٥(سنة  

فدارت بين الفريقين معركة شديدة في سهل كربالء، انهـزم فـي آخرهـا الـسلطان                
  ).٨٠: تراث كربالء( .Rر مستجيراً بسلطانها الملك الظاهر برقوقـأحمد إلى مص

  :jمام الحسينزيارة السالجقة لمرقد اإل) ١(
S   جقة السلطان أبو الفـتح جـالل الدولـة ملـك شـاه بـن أبـي               وزار الحائر من السال

شجاع محمد ألب أرسالن بن داود بن ميكائيل بن سـلجوق، حيـث توجـه قاصـداً                 
، ومعه حاشية كبيـرة كـان مـن        ) هـ ٤٧٩( في كربالء سنة     jزيارة الحسين بن علي   

ضمنهم الوزير خواجة نظام الملـك، وقـد أجـزل الـسلطان لـدى زيارتـه أكثـر مـن                    
مائة دينار على سكان الحائر، وأمر بعمارة سوره، ثم توجه إلى النجف، حيـث              ثالث

 ).٧٨: تراث كربالء( .jRزار مشهد اإلمام علي

  :الدنابلة )٢(
S      قبيلـة مـن األكـراد       ،دنـبل كقنفـذ  : والـدنابلة نسـبة إلى دنـبل، قـال في القاموس 

إن سلـسلة نـسبهم     : ل، وقيـ  ... ر الفقيه الشافعي  ـبنواحي الموصل منهم أحمد بن نص     
  ... .تنتهي إلى البرامكة وزراء بني العباس

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

أبو المظفر جعفر شمس الملـك      : الفارسي ساق نسبهم هكذا   ) تاريخ بخش  (مؤلِّفوإن  
 يحيى كـرد األميـر يحيـى ابـن األميـر            )السلطان صالح الدين  (ـ  ابن األمير عيسى الملقب ب    

خ أحمـد بـك ابـن األميـر موسـى الملقـب       جعفر الثاني ابن األمير سليمان ابـن األميـر الـشي      
وزيـر هـارون    - ابن األميـر عيـسى أول ملـوك الـشامات ابـن األميـر يحيـى               )ملك طاهر (ـب

  .شيروان أنو  ابن قباد برمك بن داود بن برمك ابن شاهنشاه-الرشيد
الدنابلة قبيلة كبيرة تتفرع عنهـا قبائـل مختلفـة     : )آثار الشيعة اإلمامية  (وفي كتاب   

قبيلة دنبلي يحيى أوالد يحيى، وقبيلة شمسكي أوالد شمس الملـك،           : منهااألسماء  
وقبيلة عيسى بكلو أوالد األمير عيسى، وقبيلة بكزاد كان من نسل األميـر فريـدون،               

قـوا فـي قاشـان    تفر. وغيـر هـؤالء كثيـر    وقبيلة أيوبخـاني مـن سلـسلة أيـوب خـان،         
 بـأمر المـأمون العباسـي        اع د  وقراجه وقراباع وكنجة وشيروان وخراسان وخبوشان 

  . انتهى،واألمير تيمور والسلطان سليم
إن أحد أجدادهم بنى ألفاً ومـائتي تكيـة        : وكانت طريقة أسالفهم التصوف، قيل    

      أسالفهم لم يكونـوا شـيعة؛ ألن        للبكتاشية، وقبورهم مزارات يتبرك بها، ويظهر أن 
ية كما سمعت ال يلتئم مع      فيهم من كان شافعياً، وألن التصوف على طريقة البكتاش        

ع، وإن كانت البكتاشية شيعة ببعض الوجوهالتشي.  
 الصفوية محالفين لهم كان المعاصرون منهم للملوك: )آثار الشيعة اإلمامية(وفي 

تحادهم فـي الطريقـة ومـساواتهم فـي المـذهب، وقـد وردت أسـماء                وناصرين، ال 
 ثيهم في رواة األئمة االثني عشرجملة من محدb ،هم محمد بن وهبـان الـدنبلي   من

، وأورد  jله حديث يعـنعن بكميـل بـن زيـاد النخعـي، عـن علـي أميـر المـؤمنين                   
← 
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ـــِقاِروالفَ يـونــ ع ــِتـى ولَ ـي١(ةْـر(  

  
  ــو ــوو المباِحصَ ــِزالج وِلِص ي٢(ةْر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

بشارة (الحديث أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري في الجزء األول من كتاب   
وكان موطنهم في كردستان، ثـم هجـروه منـذ تـسعة            . )ىـالمصطفى لشيعة المرتض  

روا بلـدة   تبريز وأحدثوا جملـة قـرى وقـصبات، وعمـ         قرون تقريباً، ونزلوا ضواحي     
خوي عدة مرات وهي عاصمة ملكهم، وكانت سلطنتهم في كردسـتان وضـواحي             
تبريز مستقلة إلى ظهور السلطان حيـدر الـصفوي، فأطاعـه األميـر بهلـول الـدنبلي،                 

ن بعـده مـن أوالده وأحفـاده،        ودخل في خدمته عن اعتقـاد وإرادة، واقتفـى بـه مـ            
، وظهـر فـي     ...روهم وهلـك أكثـرهم فـي حـروب الـصفوية          ـالصفوية ونص فنجدوا  

  ).١٩٣ -١٩٢/ ٣: أعيان الشيعة: ينظر( .Rالدنابلة الملوك واألمراء والعرفاء
  :أحمد بن مروان بن دوستك) ١(

S   ك تملّ. )الملك نصر الدولة  (ـ   يلقب ب  .كردي األصل . صاحب ديار بكر وميافارقين
  .R) سنة٥١(، واستمر في الملك ) هـ٤٠١(بعد مقتل أخيه منصور سنة 

  ).٢٥٧ -٢٥٦/ ١: األعالم: ينظر(
 وبنـي حمـدان الـشيعة       ، وبنـي تغلـب    ، وبني عقيـل   ،هم أمراء الموصل من الفارقيين    ) ٢(

  .وغيرهم، وقد مر ذكرهم في نفس الفصل، فلينظر
 من زيارة األمراء المذكورين على ما في أيدينا: هذا ولم نعثر على تفصيل ما قيل

مـن زيـارتهم للحـائر      : على ما قيـل   : ، أي )كل قيل : (مصادر، وكما قال الناظم   المن  
 .تشيع المذكورين، فالحظل استناداً ذلك  ذكرwناظمالولعل . المطهر
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ـِر�� اَءرا ومــــ وـلٌِبــــر��و   ِلبــــ
  

ــِم   مــن ــه لَ ــةٌنَطَلْ س ــِلي ال ِف ب١(ج(  

  ــزُو ــةٌرمـ ــ�� ن ِمـ ــشَّرمـ   ـاِماِء الـ
  

  ــو ــ ِمـرصِْم مزَن ــِت باكْار   )٢(ـاِمـتَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (S ...قلعة حصينة، ومدينة كبيرة، في فضاء من األرض واسع بسيط، ولقلعتها           : ربلأو
، ... لمدينـة ينقطـع فـي نـصفها       خندق عميق، وهي في طرف من المدينـة، وسـور ا          

قـام بعمارتهـا   .... وهي بين الزابين، تعد من أعمال الموصل، وبينهمـا مـسيرة يـومين        
 بـن زيـن     يوبناء سورها وعمارة أسواقها وقيسارياتها األميـر مظفـر الـدين كـوكبر            

الدين كوجك علي، فأقام بها، وقامت بمقامه بها، لها سوق وصـار لـه هيبـة، وقـاوم           
بــذهم بــشهامته وكثــرة تجربتــه حتــى هــابوه، فــانحفظ بــذلك أطرافــه،   الملــوك ونا

  .Rوقصدها الغرباء، وقطنها كثير منهم، حتى صارت مصراً كبيراً من األمصار
  ).١٣٧/ ١: معجم البلدان: ينظر(
S      قـل إلـى   ، ونُ)هــ ٦٣٠(أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن مظفـر الـدين، تـوفي

فها اهللا تعـالى، وكـان قـد      ة منـه إلـى مكـة شـر        مل بوصـي  فن بها، ثم ح   ربل ود أقلعة  
ا توجـه الركـب إلـى الحجـاز سـنة      دفن فيهـا، فلمـ  أعدت له بها قبة تحت الجبـل يـ   

روه في الصحبة، فاتفق أن رجع الحاج تلك السنة من لينـة ولـم يـصلوا               سي) هـ٦٣١(
   .Rإلى مكة فردوه ودفنوه بالكوفة بالقرب من المشهد

  ).٨٣/ ٥: الغدير: ينظر(
  :المراد بهم بنو زهرة) ٢(

Sُوزبخالف اسم النجم فإنه بفتح الهـاء كمـا عـن            ،رة بضم الزاي وسكون الهاء    ه 
د الممدوح ال إلى زهرة  وبنو زهرة ينسبون إلى زهرة بن علي حفيد محم   ،الجمهرة

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

سل إسـحاق ابـن اإلمـام     ألنهـم مـن نـ   ؛اإلسحاقيون:  ويقال لهم،األول كما ستعرف  
 أحد بيوتات حلب المعروفة بالشرف والعلم وفيهم النقابة،         وهم،  jجعفر الصادق 

تـاج  (بنـو زهـرة شـيعة بحلـب، وفـي           : )القاموس(في  . بل هم أشهر بيوتاتها وأجلها    
ثون كثّر اهللا من أمثالهم، وهو أكبر بيـت         بل سادة نقباء علماء فقهاء محد     : )العروس

  .ت كثرةمن بيوت الحسين، ثم عد جماعة منهم، ثم قال وفي هذا البي
هـرة  أن زُ :  للرضـي الحنبلـي    ) في تاريخ حلـب    ]- ظ -الحبب  [در الحبيب (عن  و

هو الذي ينتسب إليـه بنـو زهـرة         ،  هرة السابق  ال زُ  - يعني ابن علي بن محمد     -هذا  
 من هذا البيت   إلى أن عد   ،أحد بيوتات حلب المذكورين في تاريخ الشيخ أبي ذر        

احد مـنهم هـو نقيبهـا ورئيـسها وعالمهـا      جماعة كانوا نقباء حلب، وتعرض لتشيع و   
ن أصـلهم مـن   إ:  وقـال ،الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة مـن أهـل هـذا البيـت         

مام الكبير أبو إبراهيم محمد ممدوح المعري،  وأول من قدم منهم حلب اإل،العراق
 ، عن الحافظ برهان الـدين الحلبـي  ، عن خط المحب أبي الفضل ابن الشحنة     ،وعنه

كان أهل حلب كلهم حنفية حتـى قـدم شـخص مـن العـراق فظهـر          : العن والده ق  
 فلم أسـأله عـن   ، ألنهم كانوا يتسترون بمذهبه  ؛ وأظهر مذهب الشافعي   ،فيهم التشيع 

مـا لـك ال تـسألني عـن القـادم؟      :  ثم ذكر لي مرة ثانية ثم ثالثـة ثـم قـال لـي         ،القادم
  .ريف أبو إبراهيم الممدوحـالش: من هو؟ قال: فقلت

يعلم تشيع كافة بني زهرة كالنور على الطور، بل يظهر مـن الكـالم الـسابق               ومنه    
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ... .نهم أصل التشيع بحلبأ

	�� وهـم رؤسـاء   ،ن بني زهرة ال تزال ذريتهم في الفوعـة إلـى اليـوم        إ :أقول�� 

 وعنـدهم  ،نه ليس فيهم أهل علم في هذا الزمانأال ،إمشهورون عند الخاص والعام  
 ،ليه تواقيع نقباء حلـب وقـضاتها فـي كـل عـصر وجيـل              كتاب نسب جليل قديم ع    

ريف نايف آغا الـشهير    ـ وولده الش  ،ومنهم في عصرنا الشريف الحاج حسن الشهير      
 والـشريف الحـاج عبـد الهـادي الـذي      ،تل غيلة في دار ضيافته بالفوعة لـيالً    الذي قُ 

 كتـاب    وكـان معـه    ، أوالها بعد االحتالل الفرنـسوي لـسوريا       ، في دمشق  زارنا مراراً 
 من بني زهرة كانت  وعليه فالظاهر أن واحداً   .فنا برؤيته رـالنسب المذكور الذي تش   

و المكـارم حمـزة صـاحب الغنيـة إلـى       فاحتاج السيد أب   ،قد انقرضت ذريته الذكور   
 وكانـت قـد   ،ثبات ذلك بوثيقة شرعية ألجل األوقـاف العظيمـة التـي لهـم بحلـب          إ

 وانقـراض التـشيع مـن حلـب وشـدة      ،اختلست بعد نزوحهم من حلب إلـى الفوعـة    
 ولكن أخبرني بعض سـادة بنـي زهـرة المقـيم اآلن             ،التعصب من أهلها على الشيعة    

نهم سعوا بعد االحـتالل الفرنـسوي لحلـب فـي اسـترجاع جملـة مـن تلـك                 ،أبحلب
 وهـي معروفـة   ،األوقاف التي ال تزال قيودها محفوظة في سجالت األوقاف بحلب 

وحينئذ فالذين أثبت الـسيد أبـو المكـارم انقراضـهم           ،  جعوهابأعيانها فأثبتوها ليستر  
 عـن  )در الحبـب  (ليـه مـا عـن       إ ويرشـد    ،هم بعض ذريـة أبـي إبـراهيم ال جمـيعهم          

 ، ونثر، ونظم، كانوا بيت علم،ن بني زهرة عنده طائفة أخرى شيعة بحلب    أ: الذهبي
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .)٩/ ٣: يعةأعيان الش( .Rنهم انقرضواأ و، وحشمة،خالقأ ومكارم ، ورئاسة،وكتابة

 مـن خـالل تـشيعهم       j زيارتهم لقبر الحـسين    ذكر قد   wالناظم لعلّ: ملحوظة

  .، وهذا أمر بديهيbهم آلل البيتئووال

   وإنهـا كانـت     ،رـحر اللبيب أن للتشيع أثراً كبيراً في بـالد مـص          ال يخفى على المتب 

ر الـشيعية  ن اآلثـا أ لـذا نـرى   ؛سالميشعاع الشيعي في العالم اإل مركزاً من مراكز اإل   

 ، قـد انتـشرت علـى أراضـيها        ، ومدارس ، ومساجد ، وقبور ،على تنوعها من مقامات   

  فمنهـا  ،رفت بتشيعها على مر العصور في بلداتها      وتكونت مجتمعات ع :S بلـدة  : أسـنا

 والـرفض بهـا     كـان التـشيع بهـا فاشـياً       : )الطالع الـسعيد  ( صاحب   حقال،  رـكبيرة بمص 

  .ف حتى خف فجماشياً

ا كانت ولم: )الطالع السعيد( قال صاحب ،رـلثغور المعروفة بمص   ثغر من ا   :أسوان

 وكـان بهـا قـديماً أيـضاً وقـد قـل ذلـك        ،البالد للعلـويين غلـب علـى أهلهـا التـشيع          

  .)١/١٩٥: أعيان الشيعة: ينظر( .R...واضمحل 

 ارتبـاطهم  مـن خـالل تـشيعهم و      jزيارتهم لقبر الحـسين     ذكر   wولعل الناظم 

د مرت علينا شخصيات قد زارت القبر الشريف قـدوماً مـن        وق. jباإلمام الحسين   

 ومنهم ،س رغم الظروف الصعبة والقاهرة التي كانت تحيط بالقبر المقد،بالد مصر

العالم الفاضل زيد المجنون كما لُقب وقد مرت ترجمته فـي الفـصل الرابـع عـشر،        

 .يراجعفل
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ــصَّ ــ بنـويـِوفَوال ـــوـنُ ع ١(اِننَـد(  
  

  ــو ــنوداِروال ــ بن ِم ــيِن ـثْ ع٢(اِنم(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jنيمام الحسزيارة الصفويين لمرقد اإل) ١(
  :عيل الصفويالسلطان إسما

S            ٢٥أول من زار الحائر من الصفويين السلطان إسماعيل الصفوي، وذلك بتاريخ 
  ). هـ٩١٤(جمادى الثانية سنة 

فأسـرع الـشاه فـي القـضاء     : ويروي المستر لونكريك بهذا الخصوص ما هذا نصه       
قويونليه التركمانية فـي العـراق، فخـضعت بغـداد لحكمـه فـي               على الحكومة اآلق  

 إذ لم تكد تـستقر       ، ...على يد القائد حسين بك الله     )  هـ ٩١٤/  م ١٥٠٨(أواخر سنة   
  .Rجنوده في بغداد حتى قدم لزيارة األضرحة المقدسة في كربالء والنجف

  ).٨١: تراث كربالء: ينظر(
  :الشاه عباس الكبير

S               كما زار الحائر الشاه عباس الكبير حفيد الـشاه إسـماعيل الـصفوي، وذلـك فـي
 كما في )عالم آراي عباسي( ويؤيد ذلك صاحب كتاب ،) م١٦٢٣ / هـ ١٠٣٢(سنة  
 توجه عن طريق الحلة إلى النجف       jبعد ما قضى الشاه عباس زيارة الحسين      :قوله

  ).٨١: تراث كربالء( .Rللثم عتبة الحرم الحيدري
  :jمام الحسين  عثمان لمرقد اإلي بنهزيار) ٢(

  :من كل jإشارة إلى الحكام العثمانيين، وقد زاره 
  :يالسلطان سليمان القانون

S   تم فتح العراق على يد الـسلطان سـليمان القـانوني           )  م ١٥٣٤/  هـ ٩٤١(وفي سنة
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢١٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، وزار مرقـد اإلمـامين      ) هــ  ٩٤١( جمـادى األولـى سـنة        ١٨الذي احتـل بغـداد فـي        
 أميـر  : ثم قصد زيـارة المـشهدين المعظمـين   ، في ظاهر بغداد cالهمامين الجوادين 
وكانـت زيارتـه لكـربالء      .  واستمد من أرواحهما   c اهللا الحسين  المؤمنين وأبي عبد  

  ).٨١: تراث كربالء( .R جمادى األولى من السنة المذكورة٢٨في 
  : باشاىقبالن مصطف

S  توجه الوالي قبالن مصطفى باشا إلـى زيـارة العتبـات    )  هـ١٠٨٨(وفي بداية سنة
وأنعم على الخـدم،   وذلك في شهر شعبان، ،سة في كربالء والنجف األشرف  المقد

  ).٨٢: تراث كربالء( .Rثم عاد إلى بغداد، وعند عودته ورد أمر عزله
  :السلطان حسن باشا

S م١٧٠٥/  هـ١١١٧(ثم زار الحائر السلطان حسن باشا سنة .(  
 عـن وصـف زيـارة الـسلطان     )تـاريخ بغـداد  (يروي لنا ابـن الـسويدي فـي كتابـه      

فع اللـواء بالمـسير إلـى كـربالء لزيـارة           وفي شوال من هذه السنة ر     : المذكور بقوله 
 قرة عين أهل السنّة وسيد شباب أهل الجنة أبـي عبـد   ،سيد الشهداء وإمام الصلحاء   

 قـاطع األنفـاس مـن ضـال         ،، وإلى زيارة الليث الجـسور والـشجاع الغيـور         �اهللا
، وبقي يومـاً  ... كالخناس أبي الفضل العباس، فدخل كربالء وزار أصحاب الكساء        

  .R لضيق القصبة بأحزابه وأعوانه وأصحابه، ثم ارتحل قاصداً أرض الغريواحداً
  ).٨٢: تراث كربالء(

  :الحاج حسن باشا
 - هــ  ١٣٠٨(وممن زار الحائر الحاج حسن باشا والي بغداد، وكانت واليتـه عـام              

← 
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ــوالم ــويتَ كلْ ــ رم ــا اَألذَكَ   ياِرشَفْ
 

  ــالزُّو ــشَّو دنْ ــ اتُاهال ــقَ نِم ١(اِراج(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، إذ جاء إلى كربالء، ثم تشرف بزيارة النجـف، وكـان قـد زارهـا مـراراً                ) هـ ١٣١٤
  ).٨٤: ربالءكتراث ( .عديدة

  : المشهور)تيمورلنك(ـ اني المعروف بكركاألمير تيمور ال) ١(
وكان مولده بظاهر كـش مـن   ،)هـ٧٢٨: (، وقيل)هـ ٧٣٦ ( شعبان سنة٢٥لد ليلة  و 

      وتـوفي ليلـة   ،عمـال كـش  أ مـن  )خواجة ايلغـار  (ى  بالد ما وراء النهر في قرية تسم 
أترارواوترار من بـالد  : ويقال -،طرار ببلدة أ  )هـ٨٠٧( شعبان سنة    ١٩ أو   ١٧األربعاء  

قـل   ونُ... سـنة ٧٩ أو ٧١ وهو سائر لفتح بالد الخطـا فـي الـصين عـن            -ما وراء النهر  
فن في قبة كان قد بناهـا لمدفنـه    ود،طرار إلى سمرقند في تابوت أبنوس   أنعشه من   

 بفتح الالم وسـكون النـون وكـاف آخـر           )كنْلَ(و.  سنة ٣٦ ومدة ملكه    ،في مدرسته 
 )الگرگـاني ( و ،عرج شديد العـرج   أ وكان تيمور    ،)األعرج: (روف فارسي معناه  الح

 فإنـه   ،)جرجـان (ـ   وهي المعروفة عند العـرب بـ       ، نسبة إلى گرگان   :بكافين فارسيين 
     لد كما سمعت بقرية من عمل كش، وكش على ثالثـة  كان من تلك الوالية ألنه و

ن گورگـان   أ)  المقدور عجائب(وفي  . )معجم البلدان (فراسخ من جرجان كما في      
قـب  ا استولى تيمور علـى مـا وراء النهـر صـاهر الملـوك فلُ               ولم ،بلغة المغول الختن  

 ابـن عربـشاه     خين خـصوصاً   مـن ذكـر تيمـور مـن المـؤر           بالغ جلّ  وقد. )گورگان(
  والقرماني في سب  ونعته بأبشع ، ووصفه بأقبح الصفات، ذكرهه وشتمه ولعنه كلما مر 

 كـان ظهـور     :كـي عنـه    فيمـا ح   )سـالمية الفتوحات اإل (ني في    وقال الدحال  .النعوت
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢١٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 أفـسد فـي األرض وأهلـك        ،تيمورلنك من أشـد المحـن والباليـا علـى هـذه األمـة             
 ألنـه   ؛سالم إال أن قتاله مثـل قتـال الكفـار         عي اإل  وهو وإن كان يد    ،الحرث والنسل 

 وكـان  ،التخريب مع المسلمين أكثر مما تفعله الكفار من القتل واألسر و      فعل أفعاالً 
 فقـد   ، وال شك أن للنحلة والمذهب فـي ذلـك دخـالً           . انتهى ، شديد الرفض  رافضياً

 هـؤالء    ولـم نـر    ،سـالم مـا هـو مثـل أفعـال تيمـور وأفظـع وأشـنع               وقع في تاريخ اإل   
نحن ال نقول أن تيمور ، ... خين تناولوا فاعليها ببعض ما تناولوا به هذا الرجل       المؤر

غية ظالم كغيره من الظلمـة المتغلبـين، ولكننـا نـسأل هـؤالء               فهو طا  ،لم يكن ظالماً  
المؤر   أو وا بذكر غيره من الظلمة ممن هو مثله أو أكثـر منـه ظلمـاً   خين لماذا إذا مر 
 !؟ لـم يتنـاولوه بـسب وال شـتم         -  على هـذه األمـة     وكانت مفاسد ظلمه أضر    -أقل  

 بـذكر تيمـور تنـاولوه بالـشتم      وإذا مروا، إنه مأجور:وربما التمسوا له العذر أو قالوا  
   .... في ذلكوال شك أن للعصبية المذهبية دخالً! واللعن كلما ذكر ؟

  ). بتصرف يسير٦٤٩ -٦٤٨/ ٣ :أعيان الشيعة(
  :jمام الحسين زيارة الملك تيمورلنك لمرقد اإل

Sن تيمورلنك زار مرقد اإلمام الحـسين        إ: وقيلj،      وأنـه قـد     ،)هــ ٨٠٣ ( وذلـك فـي سـنة 

  .Rصالحهإف وتزيينه وي واهتم بتعمير المشهد الشر،مجاورين هدايا كثيرةأغدق ال
  ).٢/٤٨: تاريخ المراقد /دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

  :jمام الحسين فشاري لمرقد اإلزيارة نادر شاه األ
S      وممن زار كربالء أيضا السلطان نادر شاه األفشاري، فإنه توجه نحو العراق عـن

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، ومنها إلـى الحلـة، ثـم منهـا إلـى النجـف           ) هـ ١١٥٦(غداد سنة   طريق خانقين إلى ب   
 وارتحـل عنهـا يـوم الجمعـة،     ،دخلها يوم األحد في الحادي والعـشرين مـن شـوال    

 وأقام فيها خمسة أيام هـو ووزراؤه وعـساكره وأربـاب           ،ودخل كربالء يوم السبت   
  ).٨٢: تراث كربالء( .Rدولته ومعه نديمه مرزا زكي

  :الزندية
S ...زندية في إيران الذين ملكوا بعـد األفـشاريين، وكـان جلـوس كـريم خـان                 ال

، وحكم مـن بعـده الـسلطان      )١١٩٣(، وتوفي سنة    )١١٦٣(على كرسي الحكم سنة     
، ثـم علـي     )١١٩٦(، ثم صادق خان المتـوفى سـنة         )١١٩٤(زكي خان المتوفى سنة     
  .)...١٢٠٩(، ثم محمد جعفر خان المتوفى سنة )١١٩٩(مراد خان المتوفى سنة 

 ومحمد جعفر خان الزندي هو الباذل للصندوق الخاتم الذي هو على قبر اإلمام             
على يد محمـد حـسين      ) هـ١١٩٨(، وكان االبتداء بعمله سنة      jعلي أمير المؤمنين  

ع محمد بن عالء الدين نجار شيرازي، وكاتب اآليات الكريمة حوله بالعاج المرصّ 
  .R)... ـه١٢٠٢(محمد الحسيني، وكمل عمله سنة 

 ). هامش٥٠/ ١: معارف الرجال: ينظر(

  :jمام الحسينزيارة القاجاريين لمرقد اإل
  :السلطان ناصر الدين شاه القاجاري

S          وذلك فـي    ،وزار الحائر السلطان ناصر الدين شاه القاجاري حفيد فتح علي شاه 
ن مـا   فنا بالزيـارة، وقـد دو     رـتـش : ، فقيل عن لسانه في تـاريخ زيارتـه        )هـ١٢٨٧(سنة  

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢١٤

 
 

وــم ـــكُـاِل ــاِقرو الِع ــ ع آِلن ِم   يِل
 

  )١(ِلـــصَي فَآِل وياِضــ المِلصَيــفَكَ  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 إن: ويقـال . )سفرنامه ناصـري  (أسعفته الذاكرة في رحلته المطبوعة بالفارسية باسم        
  .ف هذه الرحلة عن لسان السلطان المذكورمعتمد الملك هو الذي كتب وصنّ

فـي  )  هــ  ١٢٨٧(في سـنة    :  وصف زيارته للحائر قوله    )المنتظم الناصري (جاء في   
 ناصـر الـدين شـاه زائـراً النجـف،          شهر رمضان في الثالـث عـشر منـه ورد الـسلطان           

وخــرج يــوم العــشرين منــه عائــداً إلــى كــربالء، وأنعــم علــى المجــاورين للروضــة 
المطهرة، وقدم ألعتاب تلك الحـضرة المقدسـة فـص ألمـاس مكتوبـاً عليـه سـورة                  

  ).٨٢: تراث كربالء( .R انتهى،الملك على يد متولي الحضرة الشريفة
  :السلطان أحمد شاه

S  بـن الـسلطان    ازار الحـائر الـسلطان أحمـد شـاه          ) هــ ١٣٣٨(ضان سنة    رم ١٩وفي
 نــت المدينــة تزيينــاً رائعــاً، وخــرج محمــد علــي شــاه القاجــاري ملــك إيــران، وزي

 ).٨٤: تراث كربالء( .Rاألشراف واألعيان الستقباله

  :jمام الحسينزيارة ملوك العراق لمرقد اإل) ١(
  :فيصل األول

S    بن شـريف حـسين ملـك العـراق، وذلـك فـي             اول  وزار كربالء الملك فيصل األ
قبل ، وذلك عند توليه عرش العراق ألول مرة، واستُ        ) م ١٩٢١/  هـ ١٣٣٩(شوال سنة   

 بالـسجاجيد  والطـرق  الـشوارع  ينـت وزُ ووجهائـه،  البلد أعيان قبل من بالغة بحفاوة
  .Rالثمين

← 
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  ـاـمــِعنْ�� وهار زَـٍكلْــم لِّ كُـــنِمــ
 

  ــع ــِذلَ ــ انِْو�� هراو جــيى ال   ىـمـتَ
ــ��و  ـــرثَ ــ ِعـار اآلثَ ــر المـدـنْ   ـِدقَ

 

ـ بـاً مِ ـرقَـتَ   ـ  ـهنْ ـ �� ـِطـبِس ِل حِدـم  
ـ  ِرود الصُّ ِنالً ع ـضْفَ    ارزَالــو  ـم ثُ

 

  ذَواكح ــس ــبـ م نــ ي عــاُأل د رام  
ــ  ــادـدـع ِتإنـفَ ـهمــ ي   لُـوــطُ

 

  ــ لَاراِتي اإلشَــِفــوهمــ مصُح١(لُو(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :غازي األول
Sذي الحجة سنة ٢٤نين وزار الحائر ملك العراق غازي األول، وذلك في يوم اإلث 

  .Rقبل بحفاوة وتكريم عظيمين، واستُ) هـ١٣٥٢(
  :فيصل الثاني

S                  وزار الحائر ملك العراق فيصل الثاني مع خاله عبد اإلله فـي اليـوم الـسابع عـشر
  .R، كما زاره بزيارات متتالية أخرى) هـ١٣٦٩(من شهر جمادى الثانية سنة 

 ).٨٥ -٨٤: تراث كربالء: ينظر(

  :ن زار كربالء من الشخصيات والملوك واألمراء والرؤساء والوزراءبعض م )١(
 ، واألمــراء،والملــوك، ونــشير هنــا إلــى بعــض مــن زار كــربالء مــن الشخــصيات 

ــاء ــش   ،والرؤس ــدان، وت ــاع والبل ــف البق ــن مختل ــوزراء م ــين  رـ وال ــارة العتبت ف بزي
 عـن كتـابي   الً  نقـ   cالمباركتين ألبي عبد اهللا الحسين وأخيـه أبـي الفـضل العبـاس            

  : وتراث كربالءjتاريخ مدينة الحسين
  :ابن الدواتدار

S ـه٦٦٢فقد قصد الزيارة للقبر الشريف ابن الدواتدار وذلك في سنةR.  
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢١٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :السلطان محمود غازان خان
S   وممن زار قبر الحسينj              هــ ٦٩٦ الـسلطان محمـود غـازان خـان وذلـك سـنة ،  

  .Rهـ٦٩٨وكذلك في سنة 
  :لجوينيبراهيم بن حمويه اإالشيخ 

S براهيم بن محمد بن المؤيد بـن حمويـه الجـويني    إف بالزيارة الشيخ   وممن تشر
خـذ  أ و، ابن سـعد الـدين الـشافعي الـصوفي    )بو المجامع أصدر الدين   (ـ  المعروف ب 

  .)١٣٠-١/١٢٩: مدينة الحسين: ينظر( .Rيتلمذ في كربالء
  :محمد خان اللكناهوري

S     وري أحد سالطين الهند، وذلك فـي سـنة       وزار الحائر السيد محمد خان اللكناه
  .R) هـ١٣١٠(

  :مير فيض محمد خان تالبر
S     مير فيض محمد خان تالبر أمير مقاطعة خير بور  )  هـ ١٣٢٦(وزار الحائر في سنة

  .Rالسند، وهو شيخ كبير ومعه عدد من وزرائه وعساكره
  :رضا شاه بهلوي

S    اء إيران وقائد الجـيش   رضا شاه بهلوي رئيس وزر    )  هـ ١٣٤٢(وزار كربالء سنة
  .Rقبل استقباالً رائعاً، ولدى عودته إلى إيران تولى العرشاإليراني، فاستُ

  :األمير عبد اهللا بن الحسين
Sــزار الحــائر الو ــة    ـ ــك المملكــة األردني ــن الحــسين مل ــد اهللا ب ــر عب شريف األمي

  .R) هـ١٣٤٨( جمادى األولى سنة ١٩الهاشمية، وذلك في يوم األربعاء 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :لميعباس ح
Sهـ١٣٥١(ر السابق في رمضان سنة ـوزار الحائر أيضاً عباس حلمي ملك مص(R.  

  :السيد علي رضا خان الرامبوري
S             وزار الحائر السيد علي رضا خان الرامبوري، وذلك في يوم األحد في الخامس

  .Rعائداً من النجف)  هـ١٣٥٣(رين من رجب سنة ـوالعش
  :السيد طاهر سيف الدين

S ائر أيضاً السيد طاهر سـيف الـدين زعـيم الطائفـة اإلسـماعيلية فـي       كما جاء الح
  .R) هـ١٣٥٨(الهند وأفريقيا، وذلك في سنة 

  :السلطان محمد ظاهر
S            وزار الحائر أيضاً السلطان محمد ظاهر شاه ملك األفغان في اليوم الخـامس مـن

  .Rحيث توجه إلى النجف)  هـ١٣٦٩(جمادى اآلخرة سنة 
S  زار كـربالء  )  هــ ١٣٧٨/  م١٩٥٨(ر مـن تمـوز سـنة    ـلرابع عشوبعد إعالن ثورة ا

عدد كبير من رؤساء وملوك الدول اإلسالمية وما زالوا يـزورون؛ وذلـك لقدسـيتها        
  ).٨٥ -٨٤: تراث كربالء: ينظر( .Rومكانتها العلمية

  .وأما في عصرنا الحاضر فقد زاره منهم ماال يحصى عده أو حصره
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ِرشْنَ ِلبابم القَزاِتِجع ِرب  
  ِرح بن ِمةًرطْها قَنْ ِمركُأذْ

* * * * 

رو ى ابقَ نلَـوـ و ـ  ـِهي ـ  ِنع    اِلمي الــكَ  ِف الح سِني  الـس ـ ـلل ِطـب   اليمـثَّ
ـ ِسـدـال الـقُ بركَ تُدصَ قَ :الَقَ ِف    ـةْـيخْ�� يـ ر ي ـ اِت الم ـ  ِكلْ ـ م�� ـن ِم ةْـي  

ــ ــي ِخيِف ـــٍةـفَ شَ مــ للـذَّـراًم ــكْ��    ـِلي ــنِم ي ِمـوــِس��ي و ـيلَـر ــي   يِل
ِـ ـتُئِْجفَ ـ  اللَّ فصْ ن ـ  ِلي ـ  الَـقَفَ    اروزُ�� ي كَ ـ  :صٌخْ شَ ـ ���	� فِرصَ انْ جوار  

تَفارثُ تُع م ع ـ  قَ تُد ـ  الفَ ـلَب ــفَ    ـِرـج ــ:ـالَقَ ــنَ ِلبرـقْ ال تَ ــلقَ اـِوح ِرب  
  ِنمــكَ تَي ِفـــِةفَــو الكُن ِمــتُئْــِج    ـيـِنــاذا إنَّمــ ِلـتَيــِفوع :تُـلْقُــفَ
ـِشـتَخْ��وا تَ  إذَ ـيـ ج ــع    ـحـبى الـصُّ  لَّ ــيلَ ه ـاهــنا ي حـيــ الذَّـن بـح  
ــفَ ــالَقَ ــ:ي ِل ــارخْي ِلنإذَ رِبطَ اصْ ـ ى و سوم    ج مصَ ن ـ اح ـبـ  ـه   جارعـي فَ
ـــِإفَ ــار زَـهنَّ ـَلْا ـنـيـِعبس ِب ــ ـ  صَ اِءم الـس  ِكـلَ م ـنِم    اـف ـ ـاً صَ فَّ   ـافَّ
قَيـدسون األح  ـــد الـمـ ـع ـ  ن��ى  نَأَدقَو    اـمـظَّ ي ـعرـ  ج   امى الـس  وا إلَ
ـ  أَ ن م تُلْقُفَ ـ ؟ فَ تَنْ ـ  الَقَ ـ ـ قَ سرح��     ملَـك  ي ِل ـبره و ��ـ ـغْتَس ـ  ـرـِف   ك لَ

ـ �� ملَفَ    علَــ طَـرجــما الفَدنْــ ِعتُيــتَ�� ـمثُــ ـ  دِج م ـ  ن ـ  قَ ـد صَ لُب و ـ م   عنَ
ـ  قَ ـم ثُ ـهتُرـزُفَ ـ الواِج يتُـْضَـ ـاب    ــوعوالــشَّتُد متُس ــي حاِجِنــرياب  
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  اِرـهـالنَّــ ِبيـِرـيــ سي ِفــعـِرســ��
  

  ـنْــعِمـــه الِخن ـــِةـفَــياِرـذَ والح  
ـ  ـمـلَّـسفَ   ـ  تَ هـ اللّ ـالَـع ى وـ ر ىع  

  
  وازدــادم ند ى ر���������نــي وــر١(اع(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :jإلمام الحسينارة األنبياء لقبر ازي) ١(
  ):٢/ ٣٢٤ ح ٢٢١: كامل الزيارات(قال ابن قولويه في 

حدثني الحسن بن عبد اهللا، عن أبيه، عن الحسن بن محبـوب، عـن الحـسين ابـن بنـت                    
 jخرجت في آخر زمان بنـي مـروان إلـى زيـارة قبـر الحـسين             S :أبي حمزة الثمالي، قال   

تفيـت فـي ناحيـة القريـة حتـى إذا         من أهل الشام حتـى انتهيـت إلـى كـربال، فاخ            مستخفياً
: ا دنـوت منـه أقبـل نحـوي رجـل فقـال لـي       ذهب من الليل نصفه أقبلـت نحـو القبـر، فلمـ      

، فرجعت فزعاً حتـى إذا كـان يطلـع الفجـر أقبلـت        انصرف مأجوراً فإنك ال تصل إليه     
، فقلـت  يا هذا، إنك ال تصل إليه: نحوه حتى إذا دنوت منه خرج إلي الرجل، فقال لـي          

عافاك اهللا وِلم ال أصل إليه؟ وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته فـال تحـل بينـي وبينـه،            : له
صبر قلـيالً،   ا: فقال لي : ح فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني هاهنا، قال       ِبوأنا أخاف أن أصْ   

 cسأل اهللا أن يأذن له في زيارة قبر الحسين بـن علـي           jبن عمران افإن موسى   
رته مـن أول الليـل   ـء في سبعين ألف ملك، فهم بحـض   فأذن له، فهبط من السما    

فمـن أنـت عافـاك اهللا؟       : فقلت لـه  : قال. ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون إلى السماء      
، واالسـتغفار لـزواره   cأنا من المالئكة الذين أمـروا بحـرس قبـر الحـسين           : قال

لفجـر  فأقبلـت حتـى إذا طلـع ا       : فانصرفت وقد كاد أن يطير عقلـي لمـا سـمعت منـه، قـال              
مت عليه، ودعوت اهللا علـى      أقبلت نحوه، فلم يحل بيني وبينه أحد، فدنوت من القبر وسلّ          

 .Rيت الصبح، وأقبلت مسرعاً مخافة أهل الشامقتلته، وصلّ
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ـكَذَوـ  ر ـ  يِسـو الطُّ ـ ي األم  ِف   ـيـاِل
  

  مـــع ـــنْ مةًـزَـِج ــةَـزَـِج ـاِل اآلم  
  �����ن راِه إبـيَـ م ـ  ي ـِنع ي الدجــا ـزَي  

  
ــ   ــع جراد�� :الَقَ ــ�� ن�� رــفَ   اجـرخْ

  ���������W��َـــ الـقـبـِ ـر   ـالءابــــركَب
  

ــ��و   حثُرــ��و ضَ األر ــِرج اءاي الم  
ـ لقَ لِ تُـرـِصفَ   ـ  ـِرـب ـ �� نـم ِب عـده  

  
ـ  لِّ كُ ـنِم   ـ ـع م ٍمر قَ ـ �� ـٍبج   هـدشُ

  وـِعــمكَّــ اَألـيـاربـالـم ياِحـــس  
  

ـَ   ــ   اِحـب الــصَّـر نـاِظــيِلـي لَــتُِّبف
ـ ع زَ يـِنـتْـهــبـنَفَ   ـ  الج ـاتُـقَ   ِدنْ

  
َـ �
ـاذا   م :ـتُلْقُفَ   ـ  عِ اٍسنـ   ؟يـِدـنْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 األولى استخدام الكرامة بدالً من اإلعجاز في هذا المـورد والمـوارد األخـرى مـن                 )١(
تصاً بمدعي النبوة، قـال الـرازي فـي         اإلرجوزة والتي ستأتي الحقاً؛ كون الثاني مخ      

 تعـالى  ألنه ،نبياً كان طالوت إن :قال من الناس من :المسألةالرابعةS: ٦/١٨٩ تفسيره
 مـن  كـان  هـذا  إن: واليقـال  ،نبياً كان كذلك كان من وكل يده على أظهرالمعجزة

 ،٦/١٨٩: تفـسير الـرازي   : ( وينظر الفرق بين المعجزة والكرامـة      R...األولياء كرامات
  ).٤٢٢-٤٢١: ، صحيح شرح العقيدة الطحاوية٣٣: البيان في عقائد أهل اإليمان
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ـ  د صَ :لَـيـِقفَ ـ  الـتَّ ـِننـا ع   ِمـدـقَ
  

ـَ   ــ ــ رموق موا وجــوــ�������نا ـه سِمـه  
  ــو ــلُّكُ م ـنر ــم ـاهِبـم ــس   ِمـهـ

  
  عـاد ـ لَ ع ِهي  الـس هـ  م ـ ر الم هـنْ ِم   يِم


 تُمقُ فَ :الَقَ  � �F�X 
ـ �� ـ  م ـِلـر الجي  
  

ـ  غَ تُي��ا ر مفَ   يـ  ر ـ   م ـ  قِ دا قَ ـ  لَي   ي ِل
  تَفارـ  تُع ـ وطَا و  ذَ ن ِم ـ  تُي   يِحشْ كَ

  
  ــقُو ــورـاِد غَ:تُلْ هــصُّ ِلـم   ـِحـبلـ

  الـشَّ ى إذا   تَّحمـ  س ب ـ َأل لِ تْد ـعِني  
  

ـ دـها فَ وامقَ   م ـ ـوا ج ـ  عـيِم م  ـ ا ب   يِن
  نَوـــوا القَـثُــببـر ��-� ���A����ــاِر ب ةْـي  

  
ــ ِبعطُـــستَ   ــِم كَِكسالِم ــاِل الغَِلثْ ةْي  

ـ  نـِئلَ و هـوع د :تُـلْقُ   ـ  ي م لَ   ِمـتُـكْ
  

  ـــلْـتَ قَاٍءر ــ عـهـتُ ــى الـتَّلَ   ِمـلُّكَ
ـ  ضَرنـا األَ  ثْر ح مثُ   ـ  الـب نـِك لَ   ـرقَ

  
ــ���)��   ــ المى ذاك إلَــيِت   رـذَتَــ وـاِمقَ

  ــو ــضْـلَّكُ ـــرـِك للِْبـرما تُـ   اِبـ
  

ـ  تَ تْرقَهـقَتَ   ِشم ـ ي ع ـ عى األَ لَ   اِبقَ
ـ  رـخَ م ـمثُ   ـ  اَءنـا الم ـ  الـقَ قو فَ ـِرب  

  
�#فـــاً  واِقـهنْــ عارحــفَ   �ــ ييِرــج  

  مــا تَــلَّكُوِرـجالِمــي ـيفَ اهقَـــوـه  
  

  ـهقَــو طَنوـكُتَــ وهـنْ عــضُّفَـرتَــ  
ـ ـع ي لْزَ ي ملَفَ   جـ  ـب ـ ��
ا   ذَ ن ِم ـِرم  

  
ـ  ِف   ي مِةد ـ  الع ـِشي ـ  و ـ  الع ِلـوطُ ِرم  

  ـ  ى فِ ضَى قَ تَّح ي الهـ  مِ ِلو م ـ ا ي ِصبر  
  

  وــج ـفَعر ��وــد ــنْ المـِهى ِب   رِصـتَ
  ذَوــاك ــس ِفـ   �����F����%�!����R�#�� تِّي الـ

  
  ـــئَالِمو ــانْ فَِنـيـتَ ــسـِرظُ   اـنَـيِن ال

  



  ٢٢٥.................. في الديزجذكر الشيخ الصدوق لمعجزة/ الفصل الخامس عشر/ الباب الرابع

ـِعـِباتَّو ـ  واةَ الر ـ  ي ِف ـ ذا الخَ  ه ـبـر  
  

  لَـــٍد واِحـــلَّ كُــفـــإن كَــ ذَـهـر  
  الَقَــو :إن الـــدزَيج ـقَالـممـــاـد  

  
ــ   ـَانكَ ـــاًوه ي ديصَــ وــار م ١(ماِلس(  

 ــــــــــــــــــــــــ  

  :براهيم الديزجإخبر ) ١(
  :)١٠٢/ ٦٥٥ ح ٣٢٧: األمالي(قال الشيخ الطوسي في 
 بـن اثنا سـعيد بـن أحمـد        حـد : د بن عبـد اهللا، قـال      ثنا محم حد: أخبرنا ابن خشيش، قال   

  :قال الحميد، عبد بن محمد بن الفضل بو برزةأ ثنيحد:قال الفقيه، أبوالقاسم العراد
S                  ،دخلت على إبراهيم الديزج وكنت جاره، أعـوده فـي مرضـه الـذي مـات فيـه

فوجدته بحال سوء، وإذا هو كالمدهوش وعنده الطبيب، فسألته عن حاله، وكانت            
بيني وبينه خلطة وأنس يوجب الثقة بي واالنبساط إلي، فكاتمني حاله، وأشـار لـي            

بيب، فشعر الطبيب بإشارته، ولم يعرف من حاله ما يصف له من الدواء مـا               إلى الط 
أخبـرك واهللا وأسـتغفر   : يستعمله، فقام فخرج وخال الموضع، فسألته عن حاله، فقال 

، فأمرنـا أن نكربـه   jاهللا أن المتوكل أمرني بالخروج إلى نينوى إلـى قبـر الحـسين       
لفعلة والروزكاريون معهم المـساحي     ونطمس أثر القبر، فوافيت الناحية مساء معنا ا       

والمرور، فتقدمت إلى غلماني وأصحابي أن يأخذوا الفعلة بخـراب القبـر وحـرث              
أرضه، فطرحت نفسي لمـا نـالني مـن تعـب الـسفر ونمـت، فـذهب بـي النـوم فـإذا             
ضوضاء شديدة وأصوات عالية، وجعل الغلمان ينبهونني، فقمت وأنا ذعـر، فقلـت             

 بموضع القبر قوماً    إن: وما ذاك؟ قالوا  : أعجب شأن، قلت  : لواما شأنكم؟ قا  : للغلمان
قد حالوا بيننا وبين القبر، وهم يرموننا مع ذلك بالنشاب، فقمت معهم ألتبين األمـر،   

رمـوهم،  ا: فوجدته كما وصفوا، وكان ذلك في أول الليل من ليالي البـيض، فقلـت          
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 بـه فقتلـه،   ى صاحبه الذي رمـ فرموا فعادت سهامنا إلينا، فما سقط سهم منها إال في         
ى والقـشعريرة، ورحلـت عـن القبـر       فاستوحشت لـذلك وجزعـت وأخـذتني الحمـ        

   ا لم أبلغ في القبر جميع مـا تقـدم   لوقتي، ووطنت نفسي على أن يقتلني المتوكل لم
  .إلي به

تـل بارحـة األولـى    فيت ما تحذر من المتوكل، قـد قُ   قد كُ : فقلت له : قال أبو برزة  
قد سمعت بذلك، وقد نالني في جسمي مـا         : ر، فقال لي  ـفي قتله المنتص  وأعان عليه   

  .ال أرجو معه البقاء
  .كان هذا في أول النهار، فما أمسى الديزج حتى مات: قال أبو برزة

، فـسأل   hر سـمع أبـاه يـشتم فاطمـة        ـ المنتص إن: قال أبو الفضل  : قال ابن خشيش  
 القتـل، إال أنـه مـن قتـل أبـاه لـم       قد وجب عليه: رجالً من الناس عن ذلك، فقال له     

ما أبالي إذا أطعت اهللا بقتله أن ال يطول لـي عمـر، فقتلـه وعـاش        : يطل له عمر، قال   
  .Rبعده سبعة أشهر

 فـي الفـصل   jبراهيم الديزج ونبشه لقبر اإلمـام الحـسين     إبقية ما يتعلق ب   : وينظر
  .الثاني عشر من كتابنا هذا
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ِفالَقَــو ـهـــاي :إن ـاِنـطَـــاقْالـبي  
  

  ـ ح ـ ى وكَ ِـ  كَانكَ ـْ الدبـاتـ   اِنويــ
  كَوان و ـ ج هـ ِم كَ ه ـ  ـِلـثْ   )١(ِسـقْ النَّ

  
  ــاً و ــلون ــِم كَهمسِج ــِلثْ   )٢(ِسر الطِّ

ـ حرطَماً و و ي تُـلْقُفَ     :ةْمــشْ ا الحِ ـنَ
  

  وجهك ـ  بِ  خُـصَّ  ِلم ِذه ـ ي األد ؟ةْم  
ــ   ���: لَـاْقَ ������%��Tــ� ــخْ تُم إذا لَ   ـِرـِب

  
ـ كِلـــضْفَ و�#: تُلْـقُفَــ     ِرفَّو المـ

ـ  تُجرخَ: ـالَقَ   ـ   ِف   ِجزَيالـد  اِددي ِع
  

ـ  طَ الَقَفَ   يـ  ف ـ  �# :ىفَطَصْ الم   رِجتَخْ
ـ أَ ر إذْ ـهنْ ع تُلِْمفَ   الـنَّ تُيـ ـه ـاـي  

  
  ايــحـو الوعــد يجزَيني الــداَءجــفَ  

ــفَ   ــ عتُـمقُ ـــعـــاِب تَـهـنْ ـِراً لألم  
 

ــِب   ـهــ ِمـد ــ القَِثرحــال وبركَ ـِرـب  
ـ ني طَ َءجافَ  يف ـ  الر سـ اِن ثَ ِلـو ـاـي  

 

  ِلــالَقَــو ــطَ�� +-�@�� :يــاِهالنَّ ـتَـعاي  
 ولَيقَ ك د ح ـ  قَ تَثْر بر ـ  اب ـ ي اَألِن بـر  

 

  صَــوكو ِهــجــطْ لَيثَــ�� اتُ ذَةٌمـر  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).           ٩/٢١: وستاج العر: ينظر( .الجرب: النقس) ١(

  .الكتاب يمحى ثم يعاد فيه، وفعله التطريس: الطرس) ٢(
 ).٢٠٩ /٧ :كتاب العين: ينظر(
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ـ  الو اك ذَ دواسفَ جـ  ه ـ  ب مس والِج   يِق
 

ــفَ   ا ه����ـــيه ِب�� ـــٍةـئَ ــس تُم لَ   ِقـبـ
  ـــــــيآِن رن ِإبوذُ�� ن�� ـادكَـــ�� 

 

ــ   ــذا الوـهراٍء ِب ِهجو ـــج   )١(اِنمثْال
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :حادثة هارون المعري واسوداد وجهه) ١(
  :)١٠١/ ٦٥٤ ح ٣٢٦: أماليه(قال الشيخ الطوسي في 

ثني محمـد بـن إبـراهيم بـن         حد: أخبرنا ابن خشيش، عن محمد بن عبد اهللا، قال        
  :ثني أبو عبد اهللا الباقطاني، قالحد:  السالسل األنباري الكاتب، قالأبي
Sني عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان إلى هارون المعري، وكـان قائـداً مـن قـواد             ضم

السلطان أكتب له، وكان بدنه كله أبيض شـديد البيـاض حتـى يديـه ورجليـه كانـا          
  ن يتفقـأ مـع ذلـك ِمـدة         كذلك، وكان وجهه أسود شديد الـسواد كأنـه القيـر، وكـا            

ا آنس بي سألته عن فلم: قال.  منتنة-ما يجتمع في الجرح من قيح     : سرـدة بالك  المِ -
سواد وجهه، فأبى أن يخبرني، ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه، فقعدت فسألته،              

                 ثني، قـال  فرأيته كأنـه يحـب أن يكـتم عليـه، فـضمنت لـه الكتمـان فحـد :هنـي  وج
ا عزمـت علـى    وإجراء المـاء عليـه، فلمـ    jزج لنبش قبر الحسين   المتوكل أنا والدي  

ال تخرج مـع    :  في المنام، فقـال    sالخروج والمسير إلى الناحية رأيت رسول اهللا      
ا أصبحنا جاءوا يـستحثونني  فلم. الديزج، وال تفعل ما أمرتم به في قبر الحسين       

 المتوكـل، فرأيـت   في المسير، فسرت معهم حتى وافينا كربالء، وفعلنا مـا أمرنـا بـه    
ألم آمرك أال تخرج معهم وال تفعل فعلهم، فلم تقبل :  في المنام فقال  sالنبي

 ثم لطمني وتفل فـي وجهـي، فـصار وجهـي مـسوداً كمـا                !حتى فعلت ما فعلوا؟   
  .Rترى، وجسمي على حالته األولى
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ــو ــو ردقَ ِلـى عــي ب ـــن م ـوىس  
  

  سـينـــا ـد��الطَّ ـِهـي ِبــِنــعــاوـاس  
ـ  :ـالَقَ   ضَ م ـ ـى ع ـ  يِل ب ـ  ن ِمـاِص ع  

  
  �����Y�����-��   ِماِركَـــأ ـٍرــــشَع مي ِفـــ�

ـ  زَ ن اب ينب ي ن�� ِلب قَ نِم   ـ  ِدي   ياِعد ال
  

  )١(اِعـي والــسـِدي بـالــشِّهدقَـرمــ  
ـ  ضَ ـثٌـي لَ اَءجفَ   ـغَـيـ  م ـ  ب ي ِف   ـِهاِب

  
  ــو مــغَـر ــداِعس ال ـــتَع�� ي ِف   ـِهاِب

  �����F�����L� ــ�&�� ــنـِك لَ ع ذَـلي ـــاه   ـب
  

ــإلَ   ـــِهـي ـاقُ والبونــ د ــر واانَ هاـب  
ـ  ـهنْ مِ دـاِع الس دجوفَ     بــشَ  نَ ـد قَ

  
ـ  ـِهيِف   ـ  أنْ اِعرى الـذِّ  د لَ بوـ  ب   بصَ قَ

ــفَ   ـجرــ إلَه ـــِهـي ــصَ عـم ثُ   هـرـ
  

  ــ��و ـــوبنْ اُألجرخْ ـةَبنْ المــِصح   ةْرـ
  ذَوــر ـــر جقـو فَ ــغَ رـِهِح ـامـه  

  
  شَــوـدـ ـطْـِق ِبه ـ ـِةـعـ   ةْامـم الِعـ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١( ولالمـصدر، تقـ   : لي به الحائط من جص أو بالط، وبالفتح       كل ما طُ  : د بالكسر الشي :
  ).٣/٢٤٤: لسان العرب: ينظر (.جصصه: شاده يشيده شيدا

 بـه   أي طليـتُ  ،سـيعت بـه تـسييعا     :  تطيينك بالجص والطين والقير، تقول     :لسياعوا
 ).٨/١٧٠: لسان العرب: ينظر (. رقيقاًطلياً
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ــفَ مــ اللَّغَر ـثُـيــ م حـيــذَاً و هب  
  

  شَواهد الر ـ  طُه ـ  اللَّ ن ِم ِثي ـ  الع جب  
  ِمون ع لي ـ  ح ـ  لِ ـثُـي ـ ِثـيلَّ ىضَ م  

  
  الو عجيِم بثَ نىر ِناب الم١(ىضَتَر(  

  ذَو ا عـ  ـلي ـ  شَ ـان كَ الـشِّ  ـخَـي يةْع  
  

  وي الـكُ ـها فِ ـنَكْرـِةفَو ـ ِنـ الم يةْـع  
ـ  ـن اب ـاهه د نـِكلَ     يواِه الــد  ي أِب

  
ـــِقفَ   ـيـــزَّ ِلـد ــاِءرول ــشْ�� ي ِف ـاِهب  

  وفِ زُج ـَ ي ـ  ٍةروامط   دـِمـتَــس  تَ م لَ
 

  ى نَضَـى قَ تَّحباً زَـحمانالم ـ ع   دِضـتَ
ــكَ  ــ��ـا ـم ــ ذَـادفَ ـــزُّ ـكِل   ياِررال

 

ـ  و يِف   ـ ع��  آلِ ِفصْ ـيـ  ـن ٢(راِر األب(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :قصة علي بن عاصم الزاهد والسبع) ١(
 وقـد نقلنـاه   ،)ءالـسفرا (ومن ذلك مـا رأينـاه فـي كتـاب          S: قال السيد ابن طاووس   

ن عليـاً بـن عاصـم الزاهـد     أ : ونذكر هاهنا بعض معناه،)الكرامات(بلفظه في كتاب  
 قبل عمارة مشهده بالناس، فدخل سبع إليه فلـم يهـرب منـه،      jكان يزور الحسين  

ورأى كف السبع منتفخة بقصبة قد دخلت فيها، فأخرج القصبة وعصر كف السبع     
  .Rار لذلك سواهوشده ببعض عمامته، ولم يقف الزو

  ).١٢٧: األمان من أخطار األسفار(
  . هو من كتبه مفقودة األثرwالذي ذكره السيد ) الكرامات(وكتاب : ملحوظة

 )١٧/٢٨٩: الذريعة: ينظر عنه(

)٢ (S                    وكان علي بن عاصم شيخ الشيعة فـي وقتـه، ومـات فـي حـبس المعتـضد، وكـان
ح  ينهم في المطامير فمات على بس من بمل من الكوفة مع جماعة من أصحابه، فح

 ابن أبــي الــدوابـعــرف بــســبيل مــاء، وأطلــق البــاقون، وكــان يــسعى بــه رجــل ي 
← 



  ٢٣١........... في السبع�في ذكره لمعجزة لعلي بن عاصم/ ل السابع عشرالفص/ الباب الرابع

ِفوـ نَ ثَ ي ـ  اي ـ  ر ـفا الطَّ سم  الـسـِعب  
 

  ينُـعوذَ ن  ا أو اِر حـاً كَ سـ  م   )١(يا ادِع
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ).٩: رسالة في آل أعين( .R، وله قصة طويلة)خ. الدواهي(
  :المعتضد باهللا

  :، قال)٢٤٥/ ٤: مروج الذهب(ذكر المسعودي أحوال المعتضد في كتابه 
S         عتـضد بـاهللا، فـي اليـوم الـذي مـات فيـه              وبويع أبو العباس أحمـد بـن طلحـة الم

المعتمد على اهللا عمه، وهو يوم الثالثاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع             
اكاً للـدماء،   ، وكان مع ذلـك قليـل الرحمـة، كثيـر اإلقـدام، سـفّ              ... وسبعين ومائتين 

    ان يأخـذ  كر من عذابه أنه كوذُ: إلى أن قال... ل بمن يقتله    مثّشديد الرغبة في أن ي
 كتّالرجل في قييف و  حـشى فـي أذنـه وخيـشومه وفمـه، وتوضـع       د فيؤخـذ القطـن في

سد الـدبر بـشيء مـن القطـن، ثـم           المنافخ في دبره حتى ينتفخ ويعظم جسمه ثـم يـ          
فصد وقد صار كالجمل العظيم من العرقين اللذين فوق الحاجبين، فتخرج النفس      ي

     ر مجـرداً ـفي أعلـى القـص  قام الرجل   من ذلك الموضع، وربما كان ي وثَقـاً ويرمـى   م
واتخذ المطامير، وجعل فيها صنوف العـذاب، وجعـل عليهـا        . بالنشاب حتى يموت  

 .R... نجاح الحرمي المتولي لعذاب الناس

  :)٨ ح c ب مولد الحسين بن علي٤٦٦ -١/٤٦٥: الكافي(ما رواه الكليني في ) ١(
ثنا عبـد  حـد :  سعيد األشـج، قـاال  ثني أبو كريب وأبوحد: الحسين بن محمد، قال  

  :اهللا بن إدريس، عن أبيه إدريس بن عبد اهللا األودي، قال
Sتل الحسين ا قُ لمjيا سيدتي، :  أراد القوم أن يوطئوه الخيل، فقالت فضة لزينب

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

يا أبـا الحـارث،     : سر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد، فقال          إن سفينة كُ  
 واألسـد رابـض     ،همهم بين يديه حتى وقفه علـى الطريـق        ، ف sأنا مولى رسول اهللا   

: فمضت إليه فقالت: في ناحية، فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غداً، قال
 بـأبي عبـد   أتدري ما يريـدون أن يعملـوا غـداً   : يا أبا الحارث، فرفع رأسه، ثم قالت 

علـى جـسد    فمشى حتى وضع يديـه      : ؟ يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره، قال      jاهللا
فتنـة ال  : �ا نظـروا إليـه قـال لهـم عمـر بـن سـعد        ، فأقبلت الخيل، فلمj  الحسين

  . انتهى،Rرفواـرفوا، فانصـتثيروها، انص
تفاق مـن   وي باال  ضعيف جداً، ومخالف لما ر     - الشارح -وهذا عندي   : ملحوظة

ليرضّوا صدر الحـسين ؛رة من الفرسانـ قد انتدب عش� عمر بن سعد  أن j  بـأمر 
 ألعظـم،   j قتله وقطع رأسه وسـبي نـسائه       ولعمري إن . ، وقد فعل  �ن زياد من اب 

  .واهللا تعالى أعلم
للمقام المذكور في الفصل الثالث والثالثـين مـن كتابنـا هـذا،                وسيمر علينا شرح
 . فليالحظ
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ـ ال قُ قَو ـ  المِ ـبـطْ ـ الراو ـِةلَّ   يـِدنْ
  

    فـي الـدـ  اآلِمواِتع   :د الـــرـاِتـنَ
  حي مِ ِنثَـدـ فْ لَ ن ـ ـِهـِظ ـ  أب و الحسن  

  
  نمتَؤ المــوهــ وروابشَيــنَ لُـاِضفَــ  

ـ ح ر :ـالَقَ   ـ  زَ ِنيــس حلْ لِ ـتُلْ   ـرااِئ
  

  مـ  ـٍةـقَفْ رِ ـع ـ  طَ ـد قَ هـ  ر وا ساِئرار  
  تَ��ى تَّــحـِرـقَـــا ِلـنَـــيكَــ ِبيرالب  

  
  ������ــس ــطَــقَ ــ ِمجاِل الفَ   ��-�F���Z اـنَّ

ـ ي و يِكبـ ي ـلَّظَفَ   ـ ح صَ يـاِدـنَ بـه  
  

  ��نــ ي لُـِمحولْ ِلهــم ــس حـاِمقَ   ـهبـ
  ـِهـيـــا إلَنَــــُبوـلُقُ ـتْـفَــطَـعانْفَ  

  
  ــو ـــلَّظَ ـــاً عـاِئـلٌّ قَ كُ ـــلَم ـِهي  

ـ  ر  إن هـدـِنـسنَ   ـ ـِط الم ـبِك ةْــي  
  

  نَوِشـم اِني جـ ب ـ  ـِهـي ـ ي الو  ِف   ةْـيِط
  ى  تَّحـ و ـ شْرـفَا فَ نَلْصَ   ـطاــس ـا ب ـنَ

  
ــِف   ـيـها حــلْم ــس ارزَ وـاهنَ   ـطابالـ

ـ  لَّظَفَ   ي دع ـ و والج مـيَـ ـع ـ  ح   ـلُاِم
  

  ونْــيدــبالح سـينــ وهـلُاِئــ قَـو  
ـ ـذا يـا س   ـكَ ه نكَـرـتْ تَ �#   ـِدـيي  

  
ـ  دعس تَ ملَ و يِلج رِ يبِ عس تَ ملَ   يِد ي  

ـَعضَ و ـمثُ   ـ  فَ اهن   طْــسِ ـبـنْ م ـامـقَ
  

  �����ـ  العِ ـن مِ ��"+ ـ  ـاِلـقَ   طْــشِ  نَ ـد قَ
ـ  �#�� JI��]��� ـِه بِ سـيلَ   ـ  ـِه ِب م ضْـر  

  
ـ يِدي����� انا كَ  م ِدـع ب نِم   ـ  نَ ـا حضْر  
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ـ لَ ع اس النَّ ِتـالَـثَـانْفَ ـ ـنْ تَ ِهي   ـرـظُ
 

  شَوي العِ  فِ ـاعـ  اِقـر ـ  ـذَ ه   رـبا الخَ
 ازْوــد حمــ الـو ــدـوفُ ��:ـلٌّ  كُ���������  

 

ــ   عنــ ح ــ وِهاِل هــ لَو هــم ي لُِبقْتَس  
 وِبـخْيـر لَاِئ الس ع ـ  م ـ  ـدا قَ لْصَ ح  

 

  ـنَلْــفَى قَتَّــحــاِجا ر   )١(لْحــملْ ِلنيِع
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j في قبر الحسين�كرامة شاهدها قطب الدين الراوندي) ١(
ثني الـشيخ أبـو     وحـد :، قـال  )٥٥٨ ح   ٢٠٥: الـدعوات (قطب الدين الراوندي فـي      

  : قال�جعفر النيشابوري
S       خرجت ذات سنة إلى زيارة موالنا أبي عبـد اهللا الحـسينj   ـا  فـي جماعـة، فلم

 مـن الجماعـة الفـالج، وصـار          أصاب رجـالً   ةكنا على فرسخين من المشهد أو ثالث      
لـى  وجعـل يناشـدنا بـاهللا سـبحانه أن ال نخليـه وأن نحملـه إ      : كأنه قطعـة لحـم، قـال    

ا دخلنا المشهد علـى  فشددناه على الدابة وأخذنا نراعيه ونحافظه، فلم    : قال. المشهد
 وأخذ رجالن من طرفي الثوب ورفعناه ،ساكنيه الصالة والسالم وضعناه على ثوب     

على القبر، وكان يدعو ويتضرع ويبكي ويبتهل ويقسم علـى اهللا بحـق الحـسين أن          
ثوب على األرض جلس ومشى وكأنما نـشط مـن   ضع الا وفلم: قال. يهب له العافية  

 .Rعقال
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كَذَوالـشَّ ر خُي اب ـ شَ ن هـ  آ ـر   ِبـوشُ
  

ـ  يِف   ـ نَ الم ِماِر صَ ـ  الم ِباِق   )١(ِبوشُخْ
  ِل خَإنــي ــوةَفَ ــر ال ى المتَسِشر٢(اـد(  

  
  مـ زَى خِ  إلَ ـد   اــــد  ي ِطب الـس  ـِةانَ

ـ  اد أر ندلَ   الح رـ  ب م ـ  ـع م سع٣(ِدو(  
  

  ــو ـــكَ ِبهوـزْغَ ــ الـجِةـرـثْ   ِدـوـنُ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 w وصـفه المؤلـف     وقـد  ، البن شهر آشوب   )مناقب آل أبي طالب   (أراد به كتاب    ) ١(
  .السيف المصقول: أي) صارم المناقب المشخوب: (بقوله

)٢ (S     المسترشد باهللا  الفضل) ابـن المقتـدي    ) المستظهر بـاهللا  (ابن أحمد   ) المسترشد باهللا
) م١١٣٥ -١٠٩٢/   هــ  ٥٢٩ -٤٨٥( محمد الهاشمي العباسي، أبو منـصور     عبد اهللا بن    

  .R) هـ٥١٢سنة (بويع بالخالفة بعد وفاة أبيه . من خلفاء الدولة العباسية
 ).٥/١٤٧: األعالم: ينظر(

  :غياث الدين السلجوقي) ٣(
S                   أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكـشاه بـن ألـب أرسـالن الـسلجوقي الملقـب 

كـان مـسعود المـذكور قـد سـلّمه          .... حد ملوك السلجوقية المـشاهير    غياث الدين أ  
والده في سنة خمس وخمسمائة إلى األمير مودود ابـن التـوتكين وجعلـه صـاحب          
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ى األميـر آق سـنقر      تل مودود في سنة سبع وخمسمائة، وتـولّ       ا قُ الموصل ليربيه، فلم
لـى جـوش بـك أتابـك        ، ثم أرسله مـن بعـده إ       مه والده إليه أيضاً   البرسقي مكانه سلّ  

ى موضـعه ولـده محمـود، أخـذ جـوش بـك             ا توفي والده وتـولّ    ، فلم الموصل أيضاً 
يحسن لمسعود المذكور الخروج على أخيه محمود وأطمعه في السلطنة، ولم يزل         
على ذلك حتى جمع العساكر واستكثر منها وقصد أخاه، والتقيا بالقرب من همذان   

، ثـم تنقلـت   ...سمائة، وكـان النـصر لمحمـود     في ربيع األول سنة أربع عـشرة وخمـ        
ــشرين        ــان وع ــنة ثم ــسلطنة س ــتقل بال ــذكور واس ــسعود الم ــت بم ــوال وتقلب األح
وخمسمائة، ودخل بغداد واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد القاشاني الذي           

ق مملكتـه   لين الجانب كبير النفس فـر  عادالً ، وكان سلطاناً  ... كان وزير المسترشد  
ه، ولم يكن له من الـسلطنة غيـر االسـم، وكـان حـسن األخـالق كثيـر                   على أصحاب 

، وكان مع لين جانبه ما ناوأه أحد إال وظفر به، وقتـل  ...المزاح واالنبساط مع الناس 
 ،المـسترشد بـاهللا  : من األمراء األكابر خلقـاً كثيـراً، ومـن جملـة مـن قتـل الخليفتـان               

لذات واالنعكاف على مواصلة وجوه     ، ثم أقبل مسعود على االشتغال بال      ... والراشد
 على الـسعادة تعمـل لـه مـا يـؤثره إلـى أن حـدث لـه القـيء وعلـة                      الراحات متكالً 

ر جمـادى اآلخـرة سـنة سـبع         ـالغثيان، واستمر به ذلك إلى أن توفي في حادي عـش          
رين مـن الـشهر المـذكور       ـيـوم األربعـاء الثـاني والعـش       : وأربعين وخمسمائة، وقيـل   

عتـد بهـا وال    سعادة البيت السلجوقي فلـم تقـم لـه بعـده رايـة ي      معه تبهمذان، ومات 
لتفت إليهاي ...فن في مدرسة بناها جمال الدين إقبال الخادم، ود.  

← 



  ٢٣٧......................في ذكر السروي لمعجزة في المسترشد/ الفصل التاسع عشر/ الباب الرابع

الَقَو: ـفْا نَ  مـ  ـع الح سبـالطَّ  ِني رف  
  

  وهبِ ـو ـ  النَّ اِتنَّج ـ و ِميِع   .؟افـرالغُ
  فُصَوـ  ر ـ اِج و يـها ِف اِتب ـ  الج   ـِدـنْ

  
ـ  ـن مِ ـرـيخَ   ـ د لَ ِنزْ الخَ ـ  عِ ِهي   يِدنْ

  راـاِكسالـعــ ـزَهـــجها وـاعـــبـفَ  
  

  ــو ســـار ــها غَـي ِف ــازي اً مِكاـبار  
  وسغَـو ـنُ ابالـذِ ـه ـ  ي ـ  ـد قَ اغَسه  

  
  ةْـــــاغَر مي ِفـــوهـــ وهولُـــتَقَفَ  

  لَوم ـِف يـده ـ  الج ـ ـِدالع و ـدـنْ يـد  
  

ــ   ــ بـإنفَ ــب رـشَطْ ــِدـا شَـنَ يـد  
  وا تَ مـنَّه ـ ـا الر ـ اب )١(ـداِش ـ  هنُ   ىو ِس

  
ــ��   ـــلَّقَ ـــن ِم اٍم عو رـــ فَاه   ىـوثَ

ـ  و الًـتْقَ   ـ ـح س لٌّكُ ـبـوه ج  اــــر  
  

  ـراـجــ تَـِه ِبـــانـا كَــ مــاَءـزَجــ  
ـ  سـيلَ��   ـ  ي ِف الم ـجا ِبرـ لم   ِحضَـتَّ

  
  ِحبر يــمداً لَــ يــِفقْــولْ ِلد مــنمــ  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

رأيت السلطان المذكور ببغداد في السنة      : )تاريخه(وقال ابن األزرق الفارقي في      
       ومولـده    ...مل إلى أصبهان  المذكورة، وسار إلى همذان ومات بباب همذان، وح ، 

  .R... يوم الجمعة لثالث خلون من ذي القعدة سنة اثنتين وخمسمائة
 ).٢٠٢ -٢٠٠/ ٥: وفيات األعيان: ينظر(

  :) م١١٣٨ -١١١٠/  هـ٥٣٢ -٥٠٤(الراشد باهللا ) ١(
S  مـن  ،ابـن الفـضل المـسترشد ابـن المـستظهر     ) الراشد باهللا، أبـو جعفـر     (المنصور 

  .R) هـ٥٢٩سنة (ي الخالفة بعد وفاة أبيه لو. خلفاء الدولة العباسية ببغداد
 ).٧/٣٠٢: األعالم: ينظر(
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ـ و فيكَفَ ـ  خَ فقْ ـ ــنَ م ـدـاِل   ـمظَّ
  

ــعشَ   ـــرـاِئ ــِهـ اللّ ــ تُعـِه ِب   )١(ـمـظَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :حادثة المسترشد) ١(
، كان المسترشد باهللا في حاجة لألمـوال؛ لغـرض صـرفها علـى          ) هـ ٥٢٩(في سنة   

الجنــد، فامتــدت يــده الخبيثــة لــسلب الحــائر مــن أموالــه وموقوفاتــه؛ لينفقــه علــى  
  .عساكره

 ).س من األرجوزةالباب الساد: ينظر(وللتفصيل 

 حيـث  ،)٢/١٧١: طالـب  أبـي  آل مناقـب ( فـي  شهرآشـوب  ابن الحادثة ذكر وقد
  :قال
S       وأخذ المسترشد من مال الحائر وكربال والنجف، وقال :القبر ال يحتاج إلـى      إن 

تل هو وابنه الراشدا خرج قُالخزانة، وأنفق على العسكر، فلمR. 
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كَذَوـ  ر اب ـ  ـن ِرـزَ الـجي ـ  الب   ـثُاِح
  

  عم ا جـ  تْر ـ ي الكَ  فَ ـ  ِلاِم الح ثُاِدو  
  ــ خَإن ــةَـاجفَ ــتْـزَ غَ ــ�� ي ِف ـِدس  

  
ـ دى صَ ـلَـظاً ع ـيغَ   ـ  ـةَقَ ـ زْ مِ ِن ب ِدي  

  شُيـر قُــــِهمـــ عن ابـــجرخَـــفَ  
  

ـ  م ِري األس  فِ ـهاقَـتَاسفَ   عـ  ه الج شُي  
  ــلَطْ��و ــر حهوقُـ ــ وـةًمـ   والبـقَانْـ

  
  Y������ ـــهـنَ فَ�-����� ــسـوا وـبـ   واـبلَـ

ـَ   ـ  ع ـسب الكَ قدصَف ـ د صَ مِهيلَ   ةْـقَ
  

  كَـــورِبالب ــــسِروـــهـا مسرةْـقَد  
  ـ ��و عـ لَـم الح سـ ـام   ةْـاجفَــ خَي ِف

  
ـ  م لَ ثُيحِب   ي ـ  ِرد ام ـرـ  مِ ؤ   هاجـهـنْ

ـ   فِ ِتويي الب  فِ ِقري الطُّ ِف   ي األساِقو  
  

ـ  ـِنح الصَّ اِتوـهب يِف     اِقوي الـر   ِف
  لَوم كُ ين ي ِقبلَ ي هـ  م س ـ ى نَ ـو   ـرـفَ

  
  رـ  ِهِسفْنَى بِ م   ـــــر فَ و ِرو الـس  ن ِم

  ورد ا قَ  منَ ـد ـ ــه ـ ـوا بِ ـب   ـفالـطَّ
  

  ــو ــادعـ ��2����,��4ي  ِفـ � +ــلُ و   ـِفـطْـ
  ذَوـ اك ـ  من ِم ِةزَـِجـعالح ـــسـِنـي  

  
ـ غَ بِ ـفـوا الطَّ بـه نَ إذْ   ـ  دِ ـِرـي ـِني  

  كَوي التِّ ا فِ  ذَ ان ـ لْ لِ ـِعــس ماِرـمس  
  

  ــب عــ الثَّـد مانيــ ِلن ــ خٍَنرقَ   ـساِم
  ــذَو ــرؤم الركَـ ــ الونوخُـ   ةْـعاِقـ

  
ـ  ِةنَ س يِف   ـ  �# نيِعس التِّ ـ ي التَّ  ِف   ةْعاِس
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ــو ــ بالَقَـ ــ إنَّضٌعـ ــا قُـ   شُيرمـ
  

  ـشُيــ الج�# ـِهمــ عن ابـــهـقَــلَطْ��  
ـ  سب كَ إذْ   ـ  ع ـف الطَّ ـ د صَ مِهيلَ   ةْـقَ

 

  ــو ــاَءج ِن البــ ع ــلَطْ������ ـِهم   ـهـقَ
 كَوــما كَـــفَــيفَــان ــ إنالمازَِجـع  

 

ـ    ـ ـدقَ ب ــ�� ـانمـرقَ ِعه ــابـاً و١(ازَج(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :بن مزيدغارة خفاجة على بلد سيف الدولة صدقة ) ١(
  :قال ابن األثير

S  أغـارت خفاجـة علـى بلـد سـيف الدولـة             - سنة تسع وثمانين وأربعمائة    -وفيها 
 مقدمه ابـن عمـه قـريش بـن بـدران بـن              صدقة بن مزيد، فأرسل في أثرهم عسكراً      

 jبن مزيـد فأسـرته خفاجـة وأطلقـوه، وقـصدوا مـشهد الحـسين بـن علـي                   دبيس
    إلـيهم صـدقة جيـشاً، فكبـسوهم وقتلـوا مـنهم        هفتظاهروا فيه بالفساد والمنكر، فوج 

ريح، وألقى رجل منهم نفسه وهو على فرسه    ـخلقاً كثيراً في المشهد حتى عند الض      
  .Rمن على السور، فسلم هو والفرس

 ).١٠/٢٦٠: الكامل في التاريخ(



 

� �

� �
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وحالنُّ ثَد ِروذُ )١(ي ِلضْ الفَ و الج لي  
  

  شَ ْ نعِهِخي بىقَالتُّ ِرد المىلَو ِلع٢(ي(  
ــ   ـــخَـِنع ــ��  إذِْليِل ال ����Y� ىتَ �����-��  

  
ـ  بِ ي الــر  ـِدـلَ ب ـنِم   ـا  ه�	���0����)�#�  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :wالميرزا حسين النوري الطبرسي) ١(
S     ي الطبرسـي، صـاحب      محمـد تقـي النـور      ��������بن  اهو الميرزا الشيخ حسين

: )٢/٥١٢:  أمل اآلمـل   تكملة( في    الصدر قال عنه السيد  . )مستدرك الوسائل (كتاب  
ــان ،كــان ثقــة اإلســالم  ــام صــاحب الزم ــب اإلم ــسالكين، ونائ  وخاتمــة ، جمــال ال

ــاء المــاهرين ،المحــدثين والرجــاليين  ، مجمــع الفــضائل والفواضــل ، وأحــد الفقه
وتـوفي  ،  )هــ ١٢٥٤(لد في قريـة يـالو سـنة          و . والمستدرك الشافع  ،ف النافع والمصنّ

  .Rس اهللا نفسه الزكية أال قد،)هـ١٣٢٠(سنة 
، أعيــان ١/٢٦٠: ، الفوائــد الرضــوية٢/٥١٢: تكملــة أمــل اآلمــل: ينظــر ترجمتــه(

 .)٥٤٣: ، نقباء البشر٦/١٤٣: الشيعة

 شيخه هو المولى علي ابـن الميـرزا خليـل الطهرانـي أحـد شـيوخه الخمـسة الـذين              )٢(
 .جازوا له الروايةأ



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢٤٢

 
 

كَوي الطِّ  فِ انـ  ـب ه ـ  النِّ ـو   يـاِسطَ
  

ــ   ــ ِماك ذَفِرـعتَ ــهنْ ــلُّ كُ   )١(اِس النَّ
  تَفـاسـضَـحتْـرـه ـلَ عةٌـوي ـ  و   ـدقَ

  
ـ ي بِ  الـذِ  ِمـقْ الس ن مِ تْابذَ   ه ـ ا و   دقَ

ـ : ـالقَفَ   ـذَه ـ ا س ـ ـح ي ـمـقُ   ـاجـتَ
  

ــ   ـــا مـزَـلْ يِةدـمِلــ   �<�-��������!هــ
ـ  ـفِّكَ و ـي بِ فـيكَفَ: تْالَقَ     ؟رفْي صُ

  
ـ ِع: ـالَـقَفَ   ـ  و واِءلــد ي لِ ـِدـنْ   ـرفْ

ـ  و اِحبي الصَّ  فِ ـاعـصَوانْ   المــاِءس  
  

ـ ـي لَ تِ���:�   ـ ـا بِ ـه   اِءوالــد  و ِتـوالقُ
  اـفَـى شَ ـتَّحا اللّ هـ  ه ـ  شَ ي ِف هـرِني  

  
  وــس ـــمـِق ــلُيـِل الخَ ـقْ ســم   ِني ِح

ـ  ـِطـب للـس تْرادبفَ     ـــلِ ـويي ع  ِف
  

ـ ـي شِ  فِ و اإلله عـدتَ     ِللــي ـا الخَ ـفَ
َـ مثُ   ـ   د��ل  وقُ ت يـا ج ـ ي ال ـد   ضْوِع

  
ـ نْى بِ فَ شَ دقَفَ   ـ كتَ ـ اك ذَن ِم الم ضْر  

ــ   ــِت��رفَ الح سيـــن ــ ِف اِمـنَي الم  
  

  ــي ــلُـوقُ ــ خُد قَ ــصَلِّ ــ ِحن ِم اِمم  
  ــو ــ حـدقَ ـــب ــهــاه اللّ   الِدو��ي  ِف

  
  ��رــب ـــِعلْ ِلـٍةـع ــس وـِمـلْ   اِدـدالـ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :الميرزا خليل ابن المال إبراهيم الطهراني النجفي الطبيب) ١(
S   الميـرزا خليــل ابـن���	إبــراهيم الطهرانـي النجفــي الطبيــب الـشهير أبــو أطبــاء   �� 

حـصّل الطـب اليونـاني      . طاعناً فـي الـسن    ) هـ١٢٧٠(النجف، توفي في النجف سنة      
اً بينها وبين العراق إلى أن سكن بـالنجف،         القديم في إيران واشتهر به، وتردد كثير      

  .Rوكان كثير العالقة بالعلماء المجتهدين، يداوي مرضاهم
 ).٦/٣٣٦: أعيان الشيعة: ينظر(



  ٢٤٣............�في ذكر معجزة ظهرت للميرزا خليل/ الفصل الواحد والعشرون/ الباب الرابع

ـــتَفانْ ـبتْـهو ��ســر ـــتْع ـِه إلـي  
  

  وــخَد ــِسـفْـنَ ِبـتْـلَ ــلَا عـهـ ـِهي  
ــِت  أديــالَا قَــآهــ رذْمــفَ     ضْوالِع

  
ــ   عـمراً ولْــوــلْاًء ِلـفَِشــداً و مضْر  

ــ   ــإنِّ ِمي ســتُعم ــ�� ن ــِحى ِلتَ يـِني  
  

  قُــيــلْ ِلتَكْــي تُِر ِلــلُوحسِنـي  
  قَــودـيـــيـاِءفَالــشِّ ِبتَ حو ــمعـه  

  
ــزَ    ـــر وإع مازٌعو ــو ــر�� دلْ بةْـع  

  ياِنمـثْى جــ إلَــحو الـــرِتـادعــفَ  
  

  ـ  ـتُـلْنِو ـ ب ح ن ِم ـ  األَ ـِهاِئ ـاِنم١(ي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

شفاء الميرزا خليل الطهراني من مرضه علـى يـد علويـة متوسـلة بجـدها         ) ١(
  :jالحسين

مـا يتعلـق   دار الـسالم في ( هذه الكرامة فـي كتابـه   Hنقل الميرزا حسين النوري   
  :، ونصّها عن شيخه المذكور،)٢٤٨ -٢/٢٤٦: بالرؤيا والمنام

Sكـان  :  قـال �ثني دامت ظالله على رؤوس األنام، عـن والـده المرحـوم    وحد
 وجــودي ووجــود أوالدي جميعــاً مــن بركــة علويــة كانــت فــي مــشهد  إن: يقــول

كنـت قبـل أن أتـزوج فـي بلـدة طهـران،             : وكيـف ذلـك؟ فقـال     : ، قلت jالحسين
إن كنـت  : يت في المنام رجالً حسن الوجه والشمائل عليه ثياب بيض، فقال لي        فرأ

 فعجل، فإن بعد شـهرين ينـسد الطريـق، فـال يطيـر الطيـر،                jقاصداً زيارة الحسين  
  .jوكان في همي زيارة أبي عبد اهللا

ا انتبهت تأهبت لزيارة موالي الحسين     فلمj      فأتيـت إلـى زيارتـه ،j   خـتوأر ،
 من الزمان الذي حدده إال وقـد انـسدت الطـرق، فعرفـت صـدق                الرؤيا فلم ينقص  

  .الرؤيا وصدق الرجل الذي أنبأني بذلك النبأ
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ي معالجـات حـسنة فـي طبابـة      بعـد أن رأى منّـ  )صـاحب الريـاض  ( الـسيد    ثم إن
النفوس أمر الناس بالرجوع إلي، فبقيت برهة من الزمان يرجع الناس إلـي، وكنـت               

ا ي المحكمة وإذا بامرأة دخلـت علـي مـع خادمـة لهـا، فلمـ               يوماً من األيام جالساً ف    
    وأخرجت يديها     فرغت من الناس ولم يبق أحد جاءت إلي ،  فيهـا إال   وإذا لـم يبـق 

 هـذا مـرض   إن: ا رأيت منها ذلك كرهت نفسي، فقلت لها      فلم العظم لمرض اآلكلة،  
 المرأة التي   ليس عندي عالجه، فتأوهت وتحسرت فخرجت، فرق لها قلبي، فناديت         

علويـة  ) صاحبة بـيگم  (إن هذه المرأة تُسمى     : ن هذه؟ فقالت  م: كانت معها فقلت لها   
ى، ـحـص  وزوجها كان علوياً، وجاءت مـن الهنـد مـع مـال عظـيم ال يكـاد ي                ،الطرفين

، فبقيت اآلن صـفر  jعلى موالنا الحسين) -ظ - جميعه ������( فأصرفت جميعها 
دعيهـا ألعالجهـا،   ا: بهذا المرض الذي تـراه، فقلـت لهـا     اليدين ال مال لها وهي مبتلية       

رعت في عالجها من الفصد والحجامة والمسهالت والمعاجين إلى سـتة           ـفجاءت فش 
 بهـذا المـرض مـن جـسدها، ولـم      يأشهر، وقد شرع نبات اللحم فـي يـديها ومـا ابتلـ     

تتـردد  يكمل لها السنة إال وقد برئت كأن لم يكن فيها مرض أصالً، فكانـت العلويـة     
  .إلي وترأف بي رأفة األم بولدها بل وأعظم، إلى أن مضت مدة

 وأمرنـي بالتعجيـل   ،فرأيت في المنام ذلك الرجل الذي أخبرني بانـسداد الطريـق         
 مـن عمـرك إال   ب لسفر اآلخرة، فإنه لـم يبـق  يا فالن، تأه:  يقولjلزيارة الحسين 

هـذه آخـر أيـامي      : عت، وقلت رة أيام، فانتبهت فزعاً مرعوباً، فحوقلت واسترج      ـعش
من الـدنيا، فعرضـت لـي فـي ذلـك اليـوم حمـى واشـتدت علـي إلـى أن توسـدت                        

ي ما أحتاج إليه إلى أن جاء يـوم العاشـر،           ـالفراش، وكانت العلوية تمرضني وتقض    
← 



  ٢٤٥............�في ذكر معجزة ظهرت للميرزا خليل/ الفصل الواحد والعشرون/ الباب الرابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

هـم ينظـرون إلـي وأنظـر إلـيهم وإذا أنـا أرى نفـسي                فاجتمع األحباب حولي، فبينا   
لم أر من الجالسين حولي أحداً، وأنا في ذلـك العـالم     تحولت من عالم إلى آخر، ف     

وإذا بالحائط قد انشق وخرج منه شخصان كانا من الهيبة بمكان، وجلس أحـدهما              
عند رأسي واآلخر عند رجلي وهمـا ال يمـساني بـشيء، ولكـن أرى نفـسي منهمـا                  
بحيث تعلّق بعروقي منهما شيء ال أسـتطيع وصـفه، إلـى أن وجـدت نفـسي كأنهـا              

نحـن  : دعـاه، فقـاال  : لغت التراقي، وإذا بالحائط قد انشق فخـرج رجـل فقـال لهمـا       ب
 قد شفع إلى اهللا في رجوعه إلـى الـدنيا، فقامـا             j الحسين إن: مأمورون، فقال لهما  

وخرجا، فرجعت إلى هذا العالم، فرأيت الجماعـة الـذين كـانوا حـولي قـد تـأهبوا        
أيهـا  : العلوية قد دخلت البيـت وقالـت      لموتي، ففتحت عيني، فاستبشروا بي، وإذا ب      

 قـد شـفع إلـى اهللا تعـالى فـي      jبشروا بشفاء فالن، فإن جـدي الحـسين     أالجماعة،  
رعت ـ فتـض jذهبت إلى قبر جدي الحسين  : كيف ذلك؟ فقالت  : شفائه، فقالوا لها  

إلى اهللا تعالى في شـفاء هـذا المـريض والـشفاعة عنـد اهللا تعـالى، فرقـدت فرأيـت                    
ى ـ فالنـاً قـد انقـض      إن:  يا جداه، أريد شفاء فالن منك، فقال لي        :، فقلت jالحسين

إنـي أدعـو اهللا     : يا سيدي، ال أفهم هذا، أريد شفاء فـالن، فقـال          : زمان عمره، فقلت  
: تعالى فإن رأى الحكمة في إجابتي أجابني، فرفع يديه إلى السماء فدعى، ثم قـال            

  .فالنري فإن اهللا تعالى قد استجاب دعائي في شفاء ـبشأ
... يا ولدي، إن للعلويات لشأناً من الشأن وإنـي رأيـت مـنهن عجائـب          : ثم قال والدي  

 أو ثمـاني وعـشرين سـنة،    اًوكان عمر الوالد في هذه الواقعـة سـبع        : ،قال سلّمه اهللا تعالى   
← 
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وهـم ـِل عي و الحـسـياِخ الـزّـنـر  
  

ـــملِْع   ـهـما وحــس ــب وـنـ   ـرـاِق
  كَوفِ ان  ـي الـرـ  ي ـ ـح م ـه لَ ـمـد  

 

ــ   صْيدــر ع ـن L�-���Z�"��ــ و يـور١(د(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . انتهى،Rويوم وفاته قريباً من تسعين، فكان الموهوب ضعف المكتوب
)١( S        بـاء مـاهرون مـشهورون وطبـابتهم علـى الطريقـة            كان لـه خمـسة أوالد، ثالثـة أط

الميرزا محمد الطبيب الشهير في طهـران، والميـرزا حـسن،           : القديمة اليونانية، وهم  
الحاج : دين، وهما ، واثنان من العلماء المجتهدين المقلَّ     ... والميرزا باقر، عاصرناهم  

هــران وآل خليــل كثيــرون فــي النجــف وط... .  علــي، والحــاج ميــرزا حــسين�����
  .Rا، فيهم العلماء والفضالء والكتّاب واألطباء، أهل شهرة ونجابةموغيره

  ).٦/٣٣٦: أعيان الشيعة: ينظر(
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قَود كَ ح ى سـيـ  ـد ـ ى األَ ولَنا الم بر  
  

  محمـ الِه د ـ  يِدنْ شْ مهوـ  الخَ ر ب١(ـر(  
  ��زاِئن ـــر ـــر المـ �����\- ذا ـِدِق +]�  

  
  ـشُيـ  مِ ـم ـ  نَ ـهـنْ ـ  ةَـهـكْ   اِحـفَّ الـتُّ

ـ ي و  فِ ِةعم الج ِةلَيي لَ ِف     رح الـس  ِتقْ
  

ـ  ِنيس الح اِحفَّ تُ ِلج�� نِم   تَشْ المه٢(ر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :السيد محمد الهندي ابن السيد هاشم الموسوي الرضوي النجفي) ١(
S                     السيد محمد الهندي ابـن الـسيد هاشـم ابـن ميـر شـجاعت علـي الموسـوي الرضـوي

فـسكن  ؤ  بالهنـدي؛ ألن جـده قـدم مـن الهنـد مـن لكهنـ            الشهير بالهندي النجفي، وعرف   
هـــ١٣٢٣(، وتــوفي آخــر شــعبان ســنة ) هـــ١٢٤٢(لــد ســنة النجــف، و (فــن فــي داره ، ود

وأمـه بنـت الـسيد حـسين ابـن الـسيد            . بالنجف وقد تجاوز الثمانين، وأضر في آخر عمره       
يـره، وعمـدة    قـرأ علـى الـشيخ محـسن خنفـر وغ          ... . أبي الحسن موسى الحسيني العـاملي     

ذه في الفقه على الشيخ محسن، ثم بعد وفاته على الشيخ مرتـضى األنـصاري ولـه منـه      تلم
. إجازة، وكان شريك الشيخ محمد طه نجف الفقيه الشهير في القراءة على الشيخ محـسن              

 .)١٠/٨٤: أعيان الشيعة( .R فقيهاً أصولياً رجالياً جامعاً لشوارد العلوم�
	��وكان 

  :jالتفاح تفوح من قبر الحسينرائحة ) ٢(
  :)٣/١٦١: مناقب آل أبي طالب(جاء في كتاب 

← 
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ـ س و تُرـِز فَ :ـالَقَ ـ  تُـرـِه   ةْلَـي اللَّ
  

ـــدنِْع   ــضَّـ 
����� ِحـري الـ� � � ــ�   ةْلَـي نَ
ـ ـى إذا اللَّ  ـتَّ ح دِج�� ملَفَ   ـ  لُي ىضَ م  

  
  ثُ تُنْـِزح ـتُلْ قُ ـم يابن الم ـ ر   ىضَتَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

Sالحسن البصري وأم سلمة :الحسن والحسين دخال على رسول اهللا وبين يديه أن 
 بيـده   ئجبرئيل، فجعال يدوران حوله يشبهانه بدحية الكلبـي، فجعـل جبرئيـل يـوم             

ل وجهاهمـا   نـة، فناولهمـا وتهلّـ     كالمتناول شيئاً، فإذا في يده تفاحة وسـفرجلة ورما        
صيرا إلى أمكما بما معكمـا  : وسعيا إلى جدهما فأخذها منهما فشمهما، ثـم قـال   

، فصارا كما أمرهمـا، فلـم يـأكلوا حتـى صـار النبـي إلـيهم فـأكلوا                   وابدءا بأبيكما 
  .sبض رسول اهللاا أكل منه عاد إلى ما كان حتى قُ، فلم يزل كلمجميعاً

قه التغيير والنقصان أيام فاطمـة بنـت رسـول اهللا           فلم يلح : jقال الحسين 
  حتى توفيت، فلم    التفاح والسفرجل أيـام أبـي،       يقا توفيت فقدنا الرمان وب 

قد السفرجل وبقي التفـاح علـى هيئتـه عنـد           شهد أمير المؤمنين فُ   ا استُ فلم
          عن  وصرتُالحسن حتى مات في سمه، وبقيت التفاحة إلى الوقت الذي ح 

ـ        الماء، فكنت أش   مها إذا عطشت فيسكن لهب عطـشي، فلم     ا اشـتد علـي
  .العطش عضضتها وأيقنت بالفناء

ـ       : jقال علي بن الحسين    ا قـضى نحبـه     سمعته يقول ذلك قبل مقتله بساعة، فلم
      وجد ريحها في مصرعه، فالتمست ولم يلها أثر، فبقي ريحهـا بعـد الحـسين،          ر 

اد ذلـك مـن شـيعتنا       ولقد زرت قبره فوجدت ريحها تفوح من قبـره، فمـن أر           
 .Rالزائرين للقبر فليلتمس ذلك في أوقات السحر، فإنه يجده إذا كان مخلصاً



  ٢٤٩.........�في ذكر معجزة ظهرت للسيد محمد الهندي/ العشرونالفصل الثاني و/ الباب الرابع

ـ صَ ني مِ ـِنـتُـنْـنَظَ   الـذَّراِري  ـِحاِل
  

ــ صَـن ِمــنكُــ�� ملَــفَ     واِر الــزُّـِحاِل
  ـِتاضَفَو ـةُلَقْ الم ـ القَ و ـ  التَ بلْ هب  

  
ـ كْ�� ـتُي��ـا ر ملَ   ـ  ـرثَ ـ  ذَ ِلـي اللَّ هب  

ـ �� ملَفَ      عـــرف  ـــاح فَ و �=# ـنكُ
  

  ـِشـتَـنْيـفَّ الـتُّ قـنْ مِ ـاحـ  ـه   ف األنْ
ـ م�� تُمقُفَ   ـ ـوي ح ِشـ ـ ب�� و ـهلَ ـعـد  

  
ـ  و واِقى الـر  إلَ   هـو #� ـ ـتَـفْ ي   ـدـقَ

  ـ  تَّح ـى بـ ـا الفَ د جـ  فَ ـر �� ـملَ��0����̂  
  

  ـا كَ مـ  ان ـ اِئ ر ـن ِم ـٍةـح و ـ ع ـِقـب  
ـ قَ�� مثُ   تُم ـ   ـاِك م ـ قْي الـب ثــاً ِف ةْـع  

  
ـ مـي الج ـيـاً فِ ـاِن ثَ زَـوفُ�� يـكَِل   ةْع  

ـ   فِ تُمـِنفَ   ي بِتـيي ـ قُ و ـ  تُم س حره  
  

ـ ـى الـو إلَ   
F�V ِءـوضُ� � � � ـ  � ضْ الحةْـر  
  وبعـد ا   م��ـ س ـ  تُـغْب ـ  الطِّ ـاح فَ يب  

  
  >F����:� �   ـبـيــِط رـِه ِبـــفّـــاح تُ��

  لَوم ي النَّ  فِ لْزَ يِجه الـصَّ  وِنح ـ  و   يِف
  

  مِهِدقَر ـتَّ ح ى الفَ فَـى وجـر  ِفالـوي  
  وحسبك اِك الحـ  ـي ـ  اللِّ ـن ِم ةْـاقَـي  

  
ـ  واإلي ـِملْ العِ يِف   ـاِنم و ـ ثَالو   )١(ةْـاقَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 مـشابهة لمـا أرجـزه        حكايـة  )٤/٤١٧: دار الـسالم  (ذكر المحدث النوري في كتابه      ) ١(
  : في هذا الفصل فقال ما نصهwالشيخ السماوي

S بـن  ا ثقة اسمه شيخ علـي       وأخبرني: ... - أي السيد محمد الهندي    -ده اهللا   قال أي
لت اهللا أ أنـه شـم رائحـة التفـاح فـس     : عن الـشيخ المـولى علـي   ،شيخ يعقوب عمران 

ني من زيارة عاشوراء في هـذه الـسنة رجـاء أن أشـمها، وبحـسب                سبحانه أن يمكنّ  
ا كانـت ليلـة العاشـر       ره بأحـسن وجـه، فلمـ      فق لي تيـس   العادة ال سبيل إلى ذلك، فاتّ     

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فوقفت من جهـة    ،نب األربعة من أول الليل فلم أجد شيئاً       اك من الجوا  شممت الشب 
وقد دخل على قلبي الذل واالنكسار وااللتجاء،اك منكسر الخاطرالوجه على الشب ، 

 -  فشممتها كأطيب وأجود ما يكون من التفاح،وعلى عيني جريان الدموع والبكاء
ني لـست  أأنا أعلم   و ،وبقيت أشمها قدر ربع ساعة ثم ذهبت       - ليها القلب إيستريح  

 .jRكن بفضل اهللا سبحانه وكرم الحسين ول، لذلكهالًأ
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قَوـد �����J+ َف ي ـ  ِد ي ي الـيسى  ر������J�  
  

ـ و�� دقَ   هن  اِع الـسـ  مِ ـد   ���J���� ي إذْ نِّ
  لَــوــمــلْزَ يزْ يدادي ومـــاً يــوـام  

  
ــِب   ـحثُـي ��:�����P ��ذُ�� نوــق   امـو نَ

  ودصْ نِ امـ  ف الح ِلو ـ  و هو ي ـ تَر   يِق
  

ـ اح ر نِم   ـ  يِت ـ فَرِمي لِ ِدساِع ِل   ـيـِق
ـِْجفَ   ــ ــتُـئ ـــي لَ ������ي اِشرـِفالً ِل���  

  
  ������� ـ  � ـ  رِ ِطـبي الـس   ِف   نـا ِزح م اًءثَ

  ــو ــتُـمِن ــثْ��ي  ِف   ا وإذَاك ذَـاِءـنَ
  

ــ   ــقَي��ي ِداِعسِب ـــِنـظَ   ىذَ اَألني ِم
ـ �� اعاًتَر م تُمـقُفَ   ـ  س لُـوقُ ـِدـيي  

  
ـ ا ِنيس الح ��9#�&�	 قحِب   ـ  ِفشْ يِد ي  

ـ  اب ـِهى بِ ر ج الًوقَ   ـ  م اًءـدـِت   يِلـوقْ
  

  لَوـم كُ يـ  ن ع ـ  فِ ـن ـ أَتَ وا ـٍركْ ِلم  
ـ   �� ـملَفَ   ـ اَأل و �=# لَـوِتــم الـقَ   ـملَ

  
ـ  ِدـاِع س حصَ و الَزَ     مقَ الـس  ـني ِم

  راـكِّفَــ ميـِتشَهــ دـيـِنــتْرادـغَفَ  
  

  ِن إنَّ ـلْهفِ ي  ٍةظَقْي ي ��ـ  و ـ  ي ِف   ىر كَ
  ـ  ـِنإنَّو ـ  ـلْـي ه ـ  ان كَ ـ  الو ي ِف جع  

  
  ��لَ و ـ  م ـكُ ين ��الَ زَ و ��ـ  و س ـيِجرع  

ــ   ــ�� ـمثُ ـــامقَ ـــِت انْيِرـكْ ِف ـبـاه  
  

ــــقُفَ   �# ـتُـلْ ــ� ــ�=#ـه  إلَ   هـ اللّ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .�أي ناظم هذه األرجوزة المباركة) ١(
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مـ  ةٌزَـِجع ـ  ن ِم الح سـ ـنْ تُ ِنـي   ـمظَ
  

  وقُّحـ  عِ ـه ـ ع��  اإللــهِ  ـدـنْ   )١(ـمظَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  : فقال١٤٨R: ظرافة األحالمS هذه القصة في كتابه w السماوي ذكر الشيخ)١(
Sإري قصيدة في رثـاء الحـسين     ز للشيخ كاظم األ   نj بـداع بـدع فيهـا كـل اإل   أ، 

 وكنت خمست منها ،سماع ومسالك األ،بصار ومدارك األ  ،دةفئخذت بمجامع األ  أف
عملـت  أ ف، عزمت على تتمـة التخمـيس    )هـ١٣٤٧( ثم في سنة     ،)هـ١٣٣٧( سنة   بياتاًأ

 فكـان  ، فخصّ يدي اليـسرى ، وكان نشب بي تلك السنة وجع المفاصل     ،فكري فيه 
لوجع قد  ا وقات بحيث يبطل حركة يدي نهاراً وليالً حتى أن        يعتريني في أغلب األ   

 وبقي نحواً من سـتة أشـهر   ،عركها حتى يسكنأجلس وأ ف،ينبهني من نومي لشدته   
 ؛ردد تخميسي السابق  أا أعملت فكري في التتمة جعلت        ولم ،وهو ال يزيد إال شدة    

نا أردد بقوليأ وكنت على فراشي ليالً  فغلبني النوم و،ليفتح اهللا علي:  
ـ     استخف قد    ه ضرغاماً بساحتِ   في الطف  أصحرتَ   ِه المنايا من رجاحِت

ـ  دار المنايا حولَ  يا من تُ  (     براحتـهِ   لمكدودٍ سجحا ف ملكتَ   ه راحِت
  )ريذي وذَ خُ قوليِه بينموقوفةً

ــِف    ل ظمـا شـفةٍ    بلَ ظمآن لم تُ   لتَِتقُ ــواٍض أو مثقّ إال برش ــٍةم   ف
   معرفـةٍ إن يقتلوك فال عن فقـدِ    (     وفي صـفةٍ   هم يعرفونك في ذاتٍ   
  ) واألثِر بالعيِن معروفةٌشمسال

  السما عظما   كرسي فقد تضعضع     ظما ن يقتلوك على شاطي الفراتِ    إ
   ال تبكي عليك دمـا      المحاجرِ أي(     دماً حتى العـدا نـدما      وقد بكتْ 

  ) الحجِررحج حتى ِم واِهللاأبكيتَ
← 



  ٢٥٣.......................في ذكر معجزة ظهرت للناظم أيضا/  والعشرونالثالثالفصل / الباب الرابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 جلـسني أال وجـع يـدي نـصف الليـل، ذلـك الوجـع الـذي        إهني من نـومي  وما نب 
 بيـدي اليمنـى علـى عـضد اليـد           ني جلست قابـضاً   أ بال شعور سوى شعوري      مرتاعاً

قـسم عليـك بحـق    أاللهـم  :  قـائالً ،اليسرى التي هي كلها وجع وكلها باطلة الحركـة       
فكـر هـل بهـا    أ فجعلت ،نها برئت بتّاًأشعر أنا أال وإ فما هو  ،ن تشفي يدي  أالحسين  

هرة واعترتني دهشة لذلك الحـال، ثـم     خذتني ب أحس وجعاً، ف  أو ال، فما    أوجع بعد   
نـام تلـك الليلـة مـن     أ  فلم يعد وما كـدت    ،نتظر هل يعود علي الوجع    أبقيت جالساً   

 ثم لم يعد إلى اآلن بحمد اهللا       ،jالفرح الذي تداخلني من تلك المعجزة للحسين        
حــسانه بنظمــه إ نإ فــEزري  وبفــضل الــشيخ األ،j وببركــة الحــسين ،تعــالى

 .R إلى التخميسالنفيس دعاني
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وـا تَ مـراه ��ـ ع ـيـن الـم ـ ـر   ـِباِق
  

ـ  ِدقَر م ـيِف   الع ـ  اِسـب ـ نَ م ن ِم   ِباِق
  م ا ي�6ا زُِجع
ـ  �_�-� ب ـعـ  د   ةْــنَِس األلْ

  
ـ  ـان كَ ٍمو ي لِّكُِب   ـ  ن ِم ـ  ـلِّ كُ ةْـنَ س  

  راــصِ ـب م دعــي ��ـى  مع�� ِه بِ مكَفَ  
  

  وقْمـ  ٍدع ـ  شَ م   راِحــصْ حاً م يِحى صَ
  كَوـِه بِ ـم ��ـكَبـ  ـم   مــا لَّـكَ تَ ـد قَ

  
  كَوـ  ان ـ  ن ِم ي ِمـو &�����#�H� ��ـ ب   ـماكَ

  كَوِم ـِه بِ ـمـ  ـن ـ ـِم الي ِباِذ كَ ـِني  
  

  هـو ـ ى ع ـ  �# ِنبـي ى الج لَ ـِم اليِني  
  كَوِم ـِه بِ ـمٍرـاِذ نَ ن ـ  و ـ  ـملَ ـِفي  

  
ـ قْ ع اشَ طَ دقَ   ـ  هلُ ـ و الم اكـذَ ِب   ِفِق

  كَوِم ِهـ بِ ـمـ  ـن ـ لْ لِ ٍرـاِد غَ ـعِدـه  
 

ـ م رِدوغُ   ـ ِويـاً طَ ِصقْ لَي  الـس ـِدـه  
 كَوـ  ـم سـؤـ  ٍلو ـ  ـالَ نَ ا تَ  مـ م   ـىنَّ

 

ــ   مــ��ـاالً و هــالً و ــم��ـنى وِغ   ـاـنَ
 كَوـم م ـ  ـٍضـري ـ  نو د ـام قَ ِسا ب  

 

  ـ   ذَ ـلَّقَو ـ ر م ـنا ِم ـ  الع ـِدقَ ـاِسب  
ـ  �&���� وـهفَ  ـ طَ الم ِلضْ الفَ هر  ِف الـوي  

 

  وي  ِدتَفْالم��فِ ِهخي ِسفْ النَّ ي ـ  و   )١(يِف
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  :jبعض كرامات أبي الفضل العباس) ١(
الـشفاء مـن األمـراض      :  مـن  وهذه جملة من الكرامات تحـوي ماتـضمنه الفـصل         

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢٥٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، مـان  واأل  بعـد الفقـر،     والغنى ،قضاء الحوائج ، و )العمى والشلل والخرس ، وغيرها    (
  :، منهاjته ببركوغيرها من الكرامات، 

ريحه المقدس فنجا من    ـذ بض ر رجل أعمى ال   ـ في رد بص   jكرامته  ـ  ١
  :القتل

أعجــب (ذكـر الــسيد محمــد حــسن صــادق آل طعمـة هــذه الكرامــة فــي كتابــه   
  :روى لي الحاج صاحب الفراتي قائالSً:  فقال،)١١١: القصص

 كـان أولهـم ملـك       ،إنه في إحدى السنين جاء ملكان لزيارة مدينة كـربالء المقدسـة           
 واآلخر شـيعي مـن إيـران، وأرادا زيـارة حـرم أبـي الفـضل                 ،تركي وهو من أبناء العامة    

ريح ـ قـد الذ بالـض      بـصيراً   حتـى رأيـا رجـالً      ، فما أن دخال الحـرم الـشريف       ،jالعباس
ومـا تبتغيـه مـن توسـلك هـذا؟ قـال        ما الذي تبتغيه مـن جلوسـك هنا؟       :  سأاله ،سالمقد :

 أبـا  نإإنكم تقولـون  : أبتغي من المولى رد بصري، فأردف الملك التركي لألعمى قائالً    
ــة ليــشفي   jالفــضل العبــاس   بــاب الحــوائج، وهــو الــذي منحــه اهللا تعــالى هــذه الهب

المرضى، فأين أنتم عن قولكم؟ وبعـد ذلـك همـس الملـك الـشيعي األعمـى فـي أذنـه              
 فـإذا  ،أنا الملك فالن سوف نخرج من الحرم الشريف ونرجع إليك بعد هنيهة       : (وقال له 

 فتوسـل ذلـك البـصير أشـد التوسـل      ،!)فـسوف أضـرب عنقـك   رأيناك على هذه الحال     
  .قتله األمل والرجاء بصاحب الضريح المقدس لشفائه وإال سوف يؤبقلب مل

 عينيــه ببركــة أبــي الفــضل  حتــى فــتح اهللا،فمــا انتهــى ذلــك البــصير مــن توســله 
  .Rخبارهما بشفائه ونجا من القتلإل وقام يركض ويبحث عن الملكين ،jالعباس

← 



  ٢٥٧.................................................في ذكر معاجز عامة/  والعشرونالرابعالفصل / الباب الرابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 : في شفاء طفلة مصابة بالعمى والخرسjه كرامتـ ٢

: وذكر السيد محمد حسن صادق آل طعمة هذه الكرامة فـي الكتـاب المـذكور               
 جعفـر  السيد أخي الموسوي الغريفي كريم السيد يوسف السيد حدثS : فقال ١٣٣
م ١٩٧٧ وكـان ذلـك عـام        ،jكنت ذات يوم في حرم أبي الفضل العباس         :له قائالً

 ٩أبناء لبنان ومعه زوجتـه وبـرفقتهم طفلـتهم البالغـة مـن العمـر                 من   فشاهدت زائراً 
ريح الطـاهر  ـ ورأيتهم يطوفون حول الـض     ، وكانت مصابة بالعمى والخرس    ،سنوات

 لـشفائها، وبعـد     jألكثر من مرة ويتوسـلون ببـاب الحـوائج أبـي الفـضل العبـاس                
 األب  وكـان ،jإكمال مراسم الزيـارة توجهـوا إلـى حـرم أبـي عبـد اهللا الحـسين           

ن إ ومـا    ، حتـى وصـلوا عنـد بـاب الـشهداء          ،يندب المولى بصوت عالي لشفاء ابنته     
ريف وإذا بالطفلـة قـد فتحـت عينهـا وانطلـق لـسانها وأخـذت                ـدخلوا الصحن الـش   

، فهتف  )يا حسين  (: وأول كلمة نطقت بها هي     ،ريفـتركض في باحة الصحن الش    
بالـصالة علـى محمـد وآل    الناس المرافقون له والمتواجدون في الصحن الـشريف    

 وأخـذوا  ، وتهافتوا على البنت يقبلونهـا ، وعلت أصوات الزغاريد والهالهل   ،محمد
 بها على ما نالته من بركة لمسات عنوان الـسخاء والفـضيلة              تبركاً ؛يمزقون مالبسها 

 ومن شدة الفرحة والبهجـة التـي انتابـت األب رفـع حقيبـة      ،jأبي الفضل العباس   
 ، وتناثر ما فيها فـي باحـة الـصحن الـشريف      ، بالنقود إلى األعلى   كانت بيده مملوءة  

  .Rوكان هذا كل ما يملك
 : في شفاء طفلة مصابة بالفالجjـ كرامته ٣

روى S:  يقـول فيـه    )٢٤ :الكرامـات المنظـورة   (وكتب السيد سلمان آل طعمة في       
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢٥٨

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :حدثني والدي فقال: الشيخ محمود شاكر الحائري قائالً
فـإذا  ، j القائض، دخلـتُ إلـى حـرم أبـي الفـضل العبـاس             في أحد أيام الصيف   

 أمعنتُ النظـر  ،برجٍل قروي يحمل طفلتَه بيديه متّجهاً بها صوب ضريح أبي الفضل        
 الرجل ذلك يتعقّب خروفاً رأيت ،ثم)الشلل( بالفالج مصابة الطفلة أن لي إليه فتبين 

  .القروي
خاطب أبا الفضل العباس بلغته حتّى إذا وصل الرجل إلى الضريح المطهر، أخذ ي

 سـمعته  . ا أنا فمضيتُ خلفـه ألسـمع مـاذا يقـول، وألرى مـاذا سـيجري               الدارجة، أم
إلـك حتّـى اتـشافيها،      ) جئتُ بهـا  (تْها  ـِ، هذه الطفلة المريضة ِجب    )يابو فاضل (S:يقول

 إذا شافيت ِطِفلتي فحمداً هللا وشكراً، وإذ ال       . وهذه الذبيحة منذورة إلك يابو فاضل     
  .R)أيضاً لك(فالذبيحة هم إلك 

ال إ ومـا هـي      ،ثم وضـع الطفلـة إلـى جنـب الـضريح المقـدس، وتركهـا ومـضى                
التفتَ إليها وإذا هـي سـالمة قامـت مـن           . بابا، بابا : خُطُوات وإذا بالطفلة تعدو خلفه    

  .مكانها وأخذت تركض خلف أبيها
 ليذبحـه  ؛ المقدسـة قدم الرجلُ القروي ذلك الخروف إلى خادم الروضة العباسية    

، فيما أخـذ النـاس   jويقدم لحمه إلى الفقراء والموالين بثواب أبي الفضل العباس     
  .Rيتهلّلون فرحاً، وأخذن النسوة يزغردن إجالالً لكرامة صاحب المشهد الشريف

 :في شفاء بنت خرساء ومشلولةj ـ كرامته٤

 الفــضل عنــوان كرامــات أبــي تحــت /الكرامــات المنظــورة(وجــاء فــي كتــاب 
← 



  ٢٥٩.................................................في ذكر معاجز عامة/  والعشرونالرابعالفصل / الباب الرابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 روى الـشيخ حـسين    S : آل طعمـة، قـال      هـادي   تأليف السيد سلمان   )٢٣ :jالعباس
  :قال المقدسة، العباسية الروضة في الكشوان ، علي محمد الشيخ المرحوم نجل

، j إلى حرم أبـي الفـضل      )م١٩٣٨(جاء في يوم من األيام رجلٌ مع زوجته سنة          
رجـل حـامالً علـى ظهـره ابنتـه           رأيـت ال   ،وهما من سكنة أطراف كربالء المقدسـة      

  .البالغة من العمر أربعة عشر عاماً، وكانت معوقة ال تتكلم
طلب الرجل منّي لدى دخوله الحرم الشريف أن أصطحبه إلـى الـداخل وأعينـه                

   ابنته بشب فاسـتجبتُ لـه ودخلـتُ معـه هـو وأهلـه إلـى داخـل                 ،اك الضريح على شد 
 وكانت البنـت    ،الضريح بقطعٍة من القماش   الروضة المطهرة، وربطتُ البنت بشباك      

 لعجزها عن الوقوف، فدعوتُ اهللا تبارك وتعالى أن يـشافيها           ؛ممدودة على األرض  
  .من مرضها بحق أبي الفضل العباس سالم اهللا عليه، وتركتُها وعدتُ إلى مكاني

 أنّـي كنـت واقفـاً عنـد بـاب      - والحـديث مـا يـزال للـشيخ حـسين الكـشوان         - أذكر
 منبعثــةً مــن داخــل الحــرم ٍة قــصيرة ســمعتُ أصــواتاً عاليــةً مــدوبعــد مــضي، ... لــةالقب

الشريف، بين زغاريد النـسوة وصـلوات علـى النبـي وآلـه، وقـد مـألت أجـواء الحـرم                     
بعد لحظات جاءني الرجل والد البنت المشلولة يبحث عنّي، وإذ وقعـت عينـاه              ،  الطاهر

 الحـرم، وهـو يخبرنـي عـن شـفاء ابنتـه مـن        علَي أسرع يطلب منّي أن أرافقه إلى داخل   
ال إاك  وكانــت البنــت مــصرةً علــى عــدم تــرك الــشب ،علّتهــا تمامــاً، فــشكرنا اهللا تعــالى

بحضوري، وبالفعل دخلتُ الحرم مع الرجل فوجدتُ البنت واقفةً علـى قـدميها بـدون               
وفـي أتـم     من الحرم مع والديها وهي تمشي بصورٍة طبيعية          إسناٍد من أحد، ثم خرجتْ    

  .<gصحة وأسعد حال، ال تشكو ألماً بفضل اهللا تعالى وكرامة أبي الفضل العباس
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٢٦٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  : في شفاء بنت خرساءjكرامته ـ ٥
وفي حرم أبي الفـضل العبـاس كانـت هـذه الكرامـة، رواهـا رجـل عـن إحـدى                     
المؤمنات، وعن ذلك الرجل كتبها األستاذ السيد محمد حسن آل طعمة في كتابـه              

  : القصة هكذا،)٩٩ :j في كرامات العباسأعجب القصص(
S      ًجـيء بـصبية   )م١٩٥٠(في حدود سنة     :روى لي رجل عن إحدى المؤمنات قائال 

من األعراب المحيطين بأطراف مدينة كربالء المقدسة إلى حرم المولى أبي الفـضل   
 j وكانت خرساء فأخذت األم تتناوب بالمجيء إليه       ، لطلب الشفاء منه   ؛ jالعباس

 وفـي ذات يـوم كانـت الـصبية جالـسة      ،تراوح ما بين أربعة إلى خمسة أيـام     ة ت مدفي  
 بينمـا كـان الـسادة خدمـة الروضـة المقدسـة             ،رته المقدسـة  ـإلى جانب أمها في حض    

منهمكين بإصالح وتنظيف بعض المزهريات المعلقة في أعـالي الجـدار، وفـي هـذه           
رعان مـا   ـ فـس  ،صبيةاألثناء سقطت إحدى جزيئات هذه المزهريات على رأس هذه ال         

  .j Rنطقت وأخذت تصيح وانفتح لسانها ببركة كرامة أبي الفضل العباس

  :j في فضح رجل قاتل بعدما أقسم كاذباً في صحنه jـ كرامته٦
ما جاء في رسالة للسيد عبد الرزاق ابن السيد محمـد رضـا آل طعمـة بعثهـا إلـى             

أعجــب  (كتابــهالــسيد محمــد حــسن ابــن الــسيد صــادق آل طعمــة، فأوردهــا فــي  
روى لي الـسيد عبـد الـرزاق       S:، وهي )١٧٤ -١٧٣: jالقصص في كرامات العباس   

عـن  ،  - إيـران  - كنت في بالد الغربـة       عندمامحمد رضا آل طعمة برسالة بعثها لي        
  : قائالً...jإحدى كرامات أبي الفضل العباس 

← 



  ٢٦١.................................................في ذكر معاجز عامة/  والعشرونالرابعالفصل / الباب الرابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

دما  عنـ  ،)م١٩٤٦( أبلغ من العمر عشر سنوات أي بحدود سـنة            صغيراً كنت طفالً 
كنت برفقة والدي السيد محمد رضا آل طعمة في داخل الحرم العباسـي المطهـر،               

 عند مدخل باب القبلة، فهم الناس لرؤيـة هـذا الـضجيج، فتركـت               سمعت ضجيجاً 
والدي وتسلقت الحاجز الحديدي للطارمة المقدسة ألرى ماذا يجري؟ فـشاهدت            

مها إلـى نائـب سـادن       سـلّ  ومعهـم شـرطي وبيـده ورقـة          ، من العرب الفالحين   عدداً
ل مـن قبـل محكمـة     وهو الذي جاء بهـذا الوفـد الفالحـي المرسـ      ،الروضة العباسية 

قـسم  : ى قـسمين  علجزاء كربالء، وجلسوا جميعهم في الطارمة العباسية، وانقسموا         
منهم إلى جهة يمين السادن وهم المشتكى عليهم، والقسم الثاني على يساره وهـم              

سادن أن يؤدي كل منهم اليمـين، وكـان نـص اليمـين             أصحاب الدعوى، وطلب ال   
 ولم أدِر من قتل هذا الرجـل،        ، أنني لم أقتل   jأحلف بحق هذا العباس     : (كالتالي

 فكـل مـنهم أدى الحلـف، حتـى وصـل الـدور              ،)ولم أدفع أي شـخص علـى قتلـه        
 وكان يتردد في أداء الحلـف، فـألح عليـه الـسادن      للشخص الخامس، فتململ قليالً   

وفـي هـذه اللحظـة شـاهدت هـذا الرجـل سـقط علـى                !  في كالمه  ق متعثراً حتى نط 
، فرأيـت علـى وجهـه قطعـة حمـراء           jض يتلوى وهو في داخل حرم العباس      األر

ون علـى النبـي وآلـه، والنـساء         تلفت نظـر، وهـي أثـر لطمـة، فأخـذ الواقفـون يـصلّ              
     ومحـض كذبـه،     أعينهم وضوح القاتل للعيـان       يزغردن فرحاً وابتهاجاً، لما رأوه بأم

  ).jهذه ضربة العباس: (اس وهم يقولونفتعالت أصوات الن
 المحكمة آنذاك كانت ترسل من يريد الحلف والقـسم          أن: ومن الجدير بالذكر  

 ؛ فـي أداء اليمـين     jشكاوى إلى مرقد أبي الفضل العباس     في مثل هذه القضايا وال    
← 
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  .Rلبيان الحقيقة

  :jلعباسلريكه فشكاه  في هالك رجل لم يِف بعهده لشjكرامته ـ ٧
 :، فقـال  )٢٤٢: أعجب القـصص  (ذكرها السيد محمد حسن صادق آل طعمة في         

Sًروى لي الحاج علي حسين مالك قائال:  
 وفي ذات يوم اتفقت مع صديق لي علـى أن نـستأجر حمامـاً     ،)م١٩٥٥(في حدود سنة    

 يكـون المبلـغ    فاتفقنـا علـى أن  ،تعود ملكيته لألوقاف، يقع في الحامية في قضاء المـسيب      
ى نصفين بالتـساوي، فمـضينا بالتوكـل علـى اهللا علـى       علمني والشغل عليه واألرباح تقسم      

 سـوى أن يأخـذ   ، ولـم تـصلني مـن األربـاح أي شـيء يـذكر            ،ة من الـزمن   مدهذه الحال   
ام، وفـي   لتصليح ما يعطل من أدوات ومستلزمات في هـذا الحمـ    ؛ي مبالغ طائلة  الشريك منّ 

حقق من هذا األمر وأطلع أنا بنفسي على مجريات الموضوع، فـذهبت           ذات يوم أردت الت   
إلى الحمام الكائن في مدينة المسيب ووقفت عن كثب فرأيت أنه يأتيه الزبـائن مـن كـل        

    ة زمنية طويلة ولـم أحـصل منـك    مدانقضت : تصور، فقلت له  حدب وصوب وبشكل ال ي
 ام لحد اآلن      على أيدون مـن    ذلـك أنـا أصـرف عليـه           بل العكس في   ، ربح من هذا الحم
رف عنـي وذهـب،   ـفما الذي حدث؟ فامتعظ من كالمي معـه بهـذه اللغـة وانـص            ! جدوى

 فـأردت  ،jريف لموالنـا أبـي الفـضل العبـاس      ـة وجيزة التقيته في الـصحن الـش       مدوبعد  
 ،روح: ( فأردفت عليه بـالقول    ،)نه شريك وياك  آ قابل   ،روح: (معاتبته على الموضوع فقال   

ن مضى اليوم التالي حتى سمعت خبر وفاته، فحـصلت          إ فما   ،)jوبينك العباس آني بيني   
  .R المشرفة ليjعلى كل حقوقي ببركة وقفة العباس

← 
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 . األميني	�2��!- قضاءحاجة في jكرامتهـ ٨

أعجـب القـصص فـي      (وروى السيد محمد حـسن صـادق آل طعمـة فـي كتابـه               
 األسـتاذ األديـب الالمـع       ذكـر لـي   S :هذه الكرامـة فقـال    ) ١٤٩: jكرامات العباس 

الــشيخ محمــد رضــا الحــائري  ��������� الــشيخ أحمــد محمــد رضــا الحــائري عــن
  :المازندراني قائالً

 الـشيخ عبـد الحـسين األمينـي صـاحب           ��������إنه في ذات يوم استعصى علـى        
ه كمصدر مهم لبحوثه، فبحث عنه كثيراً فلم يجده          كتاب كان يعد   )الغدير(كتاب  

 وطلب منه أن يعثـر علـى هـذا الكتـاب، وفـي              jتوسل باإلمام علي   ف ،في األسواق 
أى مـولى المتقـين    ور،نة مـن النـوم   ينما هو كذلك وإذا به قد أخذته سِ       ذات يوم وب  

قـضى عنـد ابنـي      حاجتـك تُ   ره أن بـ  وأخ ، فـي عـالم الرؤيـا      jعلي بـن أبـي طالـب      
ظهر فلم  ومكث عنده حتى ال  jء، فرحل في اليوم الثاني لزيارته      بكربال jالعباس

يجد حالًّ لقـضيته، فأصـابه اليـأس مـن الحـصول عليـه وعـزم العـودة إلـى النجـف                    
ث الـشيخ    المحد �������ريف، رأى   ـاألشرف، وعند خروجه من باب الصحن الش      

 فسلّم عليه ودعاه ،)معالي السبطين(مهدي المازندراني عليه الرحمة صاحب كتاب 
 وبعـد حـوار جـرى بينهمـا وافـق         ، ذلـك  إلى بيته لتناول طعام الغداء، فرفض الـشيخ       

 فقـال   ، جلـس االثنـان لتنـاول الطعـام        ،الشيخ على الحضور فـي منـزل المازنـدراني        
إنه قبل بضعة أيام وصلت لي مجموعـة كتـب          :  األميني ��	���� الشيخ المازندراني 

  فهل لك رغبة فـي االطـالع عليهـا؟ وعـسى أن تـرى ضـالتك فيهـا، قـام                  ،من إيران 
← 
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، وإذا بـه يـرى الكتـاب      ينـي بالبحـث فـي هـذه المجموعـة شـيئاً فـشيئاً              األم �������
المطلوب الذي بحث عنه طويالً والذي كان في مجال بحوثـه، فـرح الـشيخ كثيـراً         

  .j Rعلى ما أنعم اهللا عليه ببركة مولى المتقين وابنه أبي الفضل العباس

  :jتهالغنى بعد الفقر ببركـ ٩
 كرامـة   )٣/٤٨١: بطل العلقمـي  (لمظفّر في كتابه     الشيخ عبدالواحد ا   �������ذكر  

يحـدثني الخطيـب األديـب الـشيخ جاسـم          S :ليـك نـصها   ،إjألبي الفضل العبـاس     
قَسام، عن السيد الفقيه السيد جاسم إمام جـامع الـصياغ فـي النجـف، وكـان رجـالً          

  :صالحاً ظاهر الخشوع، وأثر الزهد عليه بين
كاظمية، وكان غنياً مثرياً يجهز الزائـرين لمرقـد        أن رجالً علوياً من سكّان بلدة ال      

 ويعيـنهم، ويـزودهم بـاألقوات وأسـباب الراحـة، ويبـذل لهـم المعونـة                jالحسين
واإلسعافات بالنقليات من الِبغال وغيرها، ويقوم بالنفقة على مـن رافقـه إلـى زيـارة           

  .، فابتلي بالفقر في بعض األعوامjالحسين 
ه، بـ عجز معهـا عـن تأديـة مـا كـان يقـوم              !  وحاجةٌ  وفاقةٌ ، شديدةٌ وأصابته ضائقةٌ 

  .واحتاج إلى ما يسد به حاجة رفقائه جرياً على عادته
فما تيسر له لذلك ولـم تَـرضَ نفـسه بقطـع العـادة فقـام بكـري حيوانـات النقـل،                      
وأوعد المكاريين أن يوفيهم الكراء بكربالء، واستدان من التجار ما يكفـي ِلقـوت              

ن صَِحبه إلى الزيارة موعداً لهم بالوفاء عند رجوعهم.  
فلم                     ا وصـل إلـى الحـائر الحـسيني، وألقـى أثقالـه هنـاك، قـصد الحـرم الحـسيني

← 
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  :شريف، ووقف اتجاه القبر المقدس وأنْشأ يقولـال
  الخَطِْو أحِمــلُ اآلث         ِمـن غيـِر زادٍ     جئتُ أسعى إليك امــا ـقاصر  

ـ ـاُء ال ـحيـربما يمنَـع ال      قـاً اُء عنـدك نُطْ  ـلم يدع لي الحي      الماـك

أخطـأت لـم أجـب جهـة        : فخرج من القبر ولم ينل منه مقـصوده بمقـال فـي نفـسه             
  .j هو أبو الفضلjأدخل البيت من بابه، وباب الحسينالطلب، علَي أن 

  : فأنشأ يقولjفجاء إلى ضريح أبي الفضل العباس
ــ          ـاأبـا الفـضِل أنـتَ البـاب للـسبط ِمثلَم

  ان بابــاً ألحـمــــداـوك عــــلي كـــأبــ  

    إذا أنــتَ لــم تُــسِعف بمقــصـِد وافــــٍد

  إلى السبِط لم يـنِجح لـه الـسبطُ مقـصَدا            

ثم خرج من القبر، فلقي رجالً، فناوله ورقةَ تحويٍل على بعض التجار، فيها وفـاٌء               
  .Rبحاجته وزيادة

حياة في عائلة كانـت ال يعـيش لهـا           على قيد ال   طفل في بقاء    jكرامته  ـ  ١٠

  :مولود
 :أعجـب القـصص   (في   وكتب السيد محمد حسن صادق آل طعمة هذه الكرامة        

روى لــي الحــاج الــسيد أحمــد الحــسيني شــقيق الــسيد حــسن S: وهــذا نــصها، )٩٥
  :ثتني جدتي رحمها اهللا قائلةإنه حد: الرادود، عن جدته ألبيه قائالً

← 
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د، ومن المؤسف أنه لم يبلغ أحداً منهم ثالث سنين أو أربـع             رزقني اهللا تعالى سبعة أوال    
إال ويمرض ويموت، وفي ذات يوم مرض والـدكم وهـو فـي الثالثـة مـن عمـره فخفـت                
عليه خوفاً شديداً من الموت، فأخذته وخرجت به من البيت بحثـاً عـن طبيـب أو حكـيم                   

 فـي شـهر تمـوز فـي          وذلك لشدة حـرارة الجـو وكـان ذلـك          ؛ذكر أحداً ي   فلم أر  ،لعالجه
 وتعبـت جـداً   ،وقعت في حيرة من أمري وأحزنني ذلك األمر بشدة، )م١٩٠٥(حدود عام   

بـه إلـى    فقررت على حين غرة أن أذهب ، ما أفعلوأصابني اإلرهاق في جسمي، ولم أدرِ 
:  فـدخلت علـى المـولى وخاطبتـه بـالقول     ، وأتوسل به إلنقاذه  jحرم أبي الفضل العباس   

 أحـداً علـى اإلطـالق فـي      هذا ولم أرj،د منك ابني هذا، وخرجت منه يا أبا الفضل أري 
 وقبـل خروجـي     ، وأخذت طريقي للعودة إلـى البيـت       ، وذلك لشدة الحر   ؛صحنه الشريف 

 اء،رـمن الصحن المقدس جاءني رجل عليه هيبـة وبهـاء وقدسـية يرتـدي العمامـة الخـض          
لـست بـسائلة، فأعادهـا وقـال لـي      إنني : خالة، خُذي منّي هذا الرغيف، وقلت له  : وقال لي 

ي، فأخذتها منه، وحين استلمتها وجدتها حـارة وكأنهـا خرجـت للتـو مـن           خذيها منّ : ثانية
؟ فلم أجـد ذلـك       ومن أين أتى بها ثانياً     ،التنور، تعجبت لذلك أدرت وجهي ألشكره أوالً      

ت  فعلى كل حال أكلت قطعة من ذلك الرغيف فما إن أكلتها حتـى وجـد               ،السيد الجليل 
سي على أحـسن حـال وصـحة، بعـد مـا أصـابني التعـب واإلرهـاق فـي سـبيل ولـدي                        ـنف

 عليهـا    ولـم يمـضِ     فأسرعت إلى المنزل وأعطيتها إلى أبـيكم فأكـل منهـا شـيئاً             ،المريض
 سـنة  )٩٣(وعـاش  . وقت إال وقد برء من مرضه بالكامل، ورأيته كأنه قد نـشط مـن عقـال          

  .<jكل ذلك كان ببركة أبي الفضل العباس
← 
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 : في إنقاذ قافلة متوجهة إلى كربالء المقدسةjكرامتهـ ١١

روى آيــة اهللا S : ذكــر الــسيد هــذه الروايــة فقــال ،١٤٥: وفــي الكتــاب المــذكور
معجــزات ( صـاحب كتـاب   wيد ميـرزا هـادي الخراسـاني الحـائري    العظمـى الـس  

 حيث كنـت  ، عن والده المرحوم،حكى لي الميرزا حسن اليزدي     : قائالً )وكرامات
  : أنه،قيه في منزله الذي كان يقيم فيه مجلساً للعزاء في أكثر أيام الجمعألت

ذات سنة جئنا من يزد بأموال كثيرة للتشرف بزيارة كـربالء المقدسـة مـع قافلـة كبيـرة                   
اع  وفي نصف الليل وعلـى مقربـة مـن الجبـال خـرج علينـا شـرذمة مـن قطّـ              ،على الجمال 

علـى الفـور وضـعت تلـك الليـرات فـي قنينـة           و،   وكانت معي ليرات ذهبية كثيـرة      ،الطرق
وأعطيتها إلى أمه، وفي هـذه األثنـاء غـار علينـا        ) الذي هو نفسه ميرزا حسن    (رضاعة طفل   

 ومن هـول تلـك المـصيبة عـال صـراخ      ، وأحاطوا بنا من كل حدب وصوب     ،اع الطرق قطّ
 قراخ بـشكل أكـاد أفقـد سـمعي، ولـم يبـ            ـالزوار حتى لم تكد أذناي تتحمالن ذلك الص       

يـا  : ( وأخذوا يندبون ويتوسلون ويقولون،صغير وال كبير إال وبكى من هول تلك الفاجعة       
 وفجـأة وفـي هـذا الليـل المظلـم      ،...)صنانـا وخلّـ   يا قمـر بنـي هاشـم نج   ،أبا الفضل العباس 

 وعليـه برقـع   ،jوكأن قبة ذهبية قد أنارت الدنيا بجمال قمر العتـرة أبـي الفـضل العبـاس        
م من بين الجبال وكأن نور وجهه قد اختـرق ذلـك البرقـع وأنـار األوديـة                  يركب فرساً قاد  

 يحمـل سـيف ذا الفقـار    ،وكل شيء من حوله كمـن كـان قـد أنـار وادي الطـور األيمـن            
اق كالرعـد أو  رـت مـسامع هـؤالء الـس     وكأن صيحة مهيبة عظيمـة صـكّ       وكان يلتهب ناراً  

  ).ال سوف تهلكونرفعوا أيديكم وابتعدوا وإا: (الزئير تهددهم وتقول
← 
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   ولـم   ،اق رأوا في سماء جالل البررة ذلك الوجه القمري المنور         جميع أهل القافلة والسر 
يبق    قلب إال وقد س ـ من ذلك الصوت، وعلى الفور انهزم ال       راق وانسحبوا ولم يتعـرض     سر

 بعـد هنيهـة فـي نفـس         j الفـضل العبـاس بـن علـي          والزوار لسوء قط، وغاب المولى أبـ      
 لتلــك الكرامــة والمعجــزة الظــاهرة ظــل الــزوار  وإجــالالً، فيــهلــذي كــان واقفــاًالموقــع ا

، jمستيقظين إلى الصباح في موقعهم يبكون ويناجون ويتوسلون ويبحثون عـن المـولى         
اق أخـذه    والقـسم الـذي أراد الـسر       ،وأقاموا التعزية والزيـارة ووجـدوا أمتعـتهم محفوظـة         

 إنهم تركوه وانهزموا، وهذه جملة مـن بركـات   ،ه لم يعبثوا ب  وجدوه في مكان آخر سالماً    
   .R... في هذا الليل العصيبjظهور المولى أبي الفضل العباس

 : في شفاء طفل عند ضريحه الشريفjكرامتهـ ١٢

 : مـن كتابـه المـذكور فقـال        ٩٤-٩٣: وذكر السيد محمد حسن هذه الكرامـة فـي        
Sروى لي الحاج األستاذ محمد غفّاري كرامة عظيمة شاهدعينيه قائالًها بأم :  

 بـاً  سنة تقريباً، كنت حينهـا طال      )١٢( كان عمري آنذاك     )م١٩٦٨(في حدود عام    
بتدائيـة فـي مدينـة كـربالء        بتدائي في إحـدى المـدارس اال      في الصف الخامس اإل   

 ،المقدسة، وعند عودتي كل يوم من المدرسة كعادتي كنت أتنـاول طعـام الغـذاء              
 ألطـالع   ؛ قرب الـضريح   jرة أبي الفضل العباس   د ذلك إلى حض   وأذهب بكتبي بع  

  .دروسي ووظائفي اليومية هناك لبرودة الجو
 وزوجتـه   بمطالعة دروسي هذه، وإذا بي قد رأيت أعرابيـاً     وفي ذات يوم، كنت منهمكاً    

 ورأيت عليهم سيماء الصالحين والوقار، وكـان ممـا لفـت نظـري              ،قد دخال الحرم الطاهر   
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 سـنين  يبيدها طفلها الـذي كـان ينـاهز ثمـان          المرأة كانت تحمل     هو أن ،      ل  كـان قـد تهـد
ريح المقـدس  ـوجاءت بـه حتـى وصـلت الـض        . رأسه إلى األسفل وكذا الحال إلى رجليه      

  . ورأيتها تدني به نحو الضريح حتى لصقته به تماماً،ووضعته على األرض
واكب دخال ولم ينبس ببنت شفة على اإلطالق، كل هذا أثار انتباهي مما جعلني أ             

أحداث القصة عن كثب، تقدمت في الحال صوب الرجل ألسـأله مـا القـصة؟ رأيتـه        
يـابو  : ( وخاطبـه بقولـه    jقد وقف بانتظام وإلـى جنبـه زوجتـه أمـام ضـريح المـولى              

 أروحن فـد مـشوار وأرجـع        ،بني أخرس أطرش شلل   ا وجبت لك    ، آنه جيتك  ،فاضل
 فـدعوت  ،طفل وما يعاني منهبعد ذلك فهمت ما يعتري هذا ال     ).  وأريد ابني منّك   ،لك

النشدادي بهذه القصة العجيبـة، ولملمـت        ؛، هذا وأنا تركت مطالعة دروسي     له كثيراً 
  .كتبي ودفاتري وصرت أواكب األحداث وما تسفر عنه النتيجة

 عـشرون دقيقـة حتـى عـاد األعرابـي            فلم تمـضِ   jبالعباس قسماً: يقول الحاج غفاري  
 وأخـذ يـدور    ،له نهض الطفل ومسك الـضريح بيديـه        وفي أثناء دخو   ،إلى الحرم الشريف  

ريح المقدس واحـدة بعـد األخـرى، ويـسحب فمـه منهـا،              ـرمانات الض  حوله وهو يمصّ  
يـا  ... يـا أبـا الفـضل     ... يا أبا الفضل  ... يا أبا الفضل  : وهكذا إلى آخرها ويصيح بصوت عال     

ت  التـي عمـ  ريـدهن ، حتى انتهى منها فتبع ذلك موجات هالهـل النـساء وزغا     ...أبا الفضل 
 ليـشاهدوا   ؛ وأخذ الناس يتهـافتون علـى الحـرم زرافـات زرافـات            ،ريفـأجواء الحرم الش  

 وانكبوا على الطفـل حتـى تمزقـت مالبـسه     ،jهذه الكرامة العظمى ألبي الفضل العباس     
 وقــف األب بــاحترام وإجــالل وإكبــار أمــام  ،ا أواله مــواله مــن الــشفاءللتبــرك بــه، ولمــ

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 له، والحـصول علـى مـراده منـه          j من كرم العباس    وكأنه كان مطمئناً   ريح المقدس ـالض
،  لك يابو فاضل، هاي مـن شـيمك وآنـه ممنـون منـك              شكراً: ( فخاطبه قائالً  ،بهذه العجالة 

، وخـرج مـن الحـرم الـشريف بمعيـة زوجتـه وابنـه        )وإنت مـا قـصرت ومـا أنـسه فـضلك         
  .Rلسرورالمشافى بخطى رصينة مطمئنة تحف به البهجة والغبطة وا

 :في شفاء شاب توسلت أمه عند ضريحه المقدسj كرامتهـ ١٣

: ونقلنا هذه الكرامة عن السيد محمد حسن صادق آل طعمة في كتابه المـذكور             
  : قالwللمازندراني) معالي السبطين(جاء في كتاب S:  وهي،٧٨

سمعت من بعض األساتيذ أنه كان رجل من ساكني كربالء وهو من أهل الخيـر               
 فجــاء بـه إلــى الروضـة المقدســة وتوســل   ، ولــه ولـد صــالح قـد مــرض  ،حوالـصال 
 ا أصـبح أقبـل اليـه رجـل مـن          فلمـ  ، واستشفع به إلـى اهللا فـي شـفاء ابنـه           jبالعباس
�
��� سأل اهللا  jكأن العباس :  أقصها عليك وهي هذه    رأيت رؤيا أريد أن   :  وقال 

يا أبا الفضل   : ول له يق nفأقبل إليه ملك من قبل رسول اهللا      وطلب منه شفاء ابنك،     
ال تـشفع فـي شـفاء هـذا الـشاب فإنـه قـد بلـغ الكتـاب أجلـه، وقـد انقطعـت مدتــه             

:  وقـل لـه    ،بلـغ رسـول اهللا عنـي الـسالم        أ:  للملك jمت أيامه، فقال العباس     رـوتص
ى الملك ثم عاد وقال مثـل كالمـه األول          ـه، فمض ءطلب منه شفا  أاستشفع إلى اهللا و   
ا جـاء   باس بمثل جوابه األول، ففـي المـرة الرابعـة لمـ            وأجاب الع  ،إلى ثالث مرات  

:  وقـال n متغير اللون وأقبل على رسـول اهللا         j قام العباس    ،الملك وأعاد الكالم  
يــا رســول اهللا، أولــيس أنوالنــاس علمــوا ذلــك،اني ببــاب الحــوائج اهللا قــد ســم ، 

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .يم منّويستشفعون ويتوسلون بي إلى اهللا؟ وإن لم يكن كذلك فليسلب هذا االس
م النبي فتبسn ا:  وقال   اهللا عينيـك، فأنـت بـاب الحـوائج واشـفع لمـن              رجـع أقـر 

  .شئت، وهذا الشاب المريض قد شفاه اهللا ببركتك، فانتبهت هكذا
  .Rنعم واهللا باب الحوائج ما دعته مروعة في حاجة إال ويقضي حاجتها

 هذا غـيض مـن فـيض وقليـل مـن كثيـر ممـا قـد ذكـروا وحكـوا عـن                      : ملحوظة
، هـذا ولـم يتـسع المقـام هنـا إال       مـن الكتـب  ، وقد أفردوا لها مجلـدات    jكراماته

  .لذكر اليسير منها، ومن شاء فليراجع
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  ِلـــصْ الـفَاذَ ي ِفــك لَــصُّقُــ��������
  

  ــنْم ــةًـبقَ ــ ِبتْاَء ج ــِتـبثَ   ِلـقْ الـنَّ
ـ  ِمحي الـر  دبى ع كَ ح دقَفَ     )١(ريتَس التَّ

  
  ��عجــو ــب ــةًزَـاِرةً ب ــسم تُـْ لَ   ـِرـتَـ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :الشيخ عبد الرحيم التستري النجفي) ١(
S                  الشيخ عبد الرحيم التستري النجفي ابن الـشيخ محمـد علـي ابـن الـشيخ محمـد

بـن الـشيخ محمـد تقـي ابـن          حسين ابن الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ محمد رضـا ا          
 )١٢(، وتوفي بـالنجف فـي   )هـ١٢٢٦(لد سنة ، و)البحار(الشيخ محمد باقر صاحب    

 ، فاضـالً  ،كـان عالمـاً   . فـن فـي الـصحن الـشريف       ، ود )هـ١٣١٣(جمادى الثانية سنة    
ى األنـصاري، لزمـه     ـ من مشاهير تالمذة الـشيخ مرتـض       ، زاهداً ، ورعاً ، مدققاً ،محققاً

لــى آخــره ال يكــاد يفارقــه، وكتــب جميــع أماليــه، ويــروي عنــه مــن ابتــداء أمــره إ
ين  وغيرهمـا، خـرج مـن النجـف لـد          )الجـواهر (باإلجازة، وقرأ أيضاً على صاحب      

  .عاله فأقام في سبزوار بطلب من الميرزا إبراهيم السبزواري للتدريس إلى أن مات
 منظومة  )نظارنتيجة األ (له كتاب في الفقه في ثمانية مجلدات، كتاب في األصول،           

منيـة  (، نظـم  ... منظومـة ) شمس الهدى لمن شك أو سـها (في األصول كبيرة لم تتم،   
← 
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ـ  الـنَّ طَـبـراً سِ اِئ زَ تُـيتَ�� :الَقَ   ـيـِب
  

  زُوــر ــ ِزـهتُ يةَـارالم ــِسـتَح   ـِبـ
  ياِسولـــما ِخـَأل ِلـــتُـيــتَ�� ـمثُــ  

  
ــِش   ـِلـبــ ع ــيِل ِلـطَ الـب ــالع اِسب  

ـ ي الم  فِ تُسـلَ ج ـم ثُ ـهتُرـزُفَ   لْح  
  

ـ  زَ ـاَءـجفَ   ـ  ـراِئ ـ  ـه لَ ـ �� ٍناب ِب   ـلْشَ
ــ   ــشُّبارـقَفَ ــ وـاكـب ال هـــو اِك ب  

  
  اِكـب الــشُّـِباِنــجى ِبنَـح انْـــمثُــ  

  ـالَقَو: ا الـشِّ ا ذَ  يـيِةمالم عـرـ و   ةْـفَ
  

ـ �� ن مِ كتُئِْج   ـ  صَقْ ـ وي الكُ اِحوى نَ   ةْفَ
ـ  ن�� كِلضْ فَ ن مِ بلُطْ��   ـ  الو يِفشْ تَ   دلَ

  
  ــح ــ��ى تَّ عوــد ــبلْ ِلٍروـرس ِب   ـدـلَ

ـ  د مثُ   عـاه ـ  د عـ  ةًـو ـ  تَ م لَ ِجـتَحب  
  

  صَوفِ اح ـي ـ  ��ا  ها ي ـ �� ِلضْبـا الفَ   بِج
ــفَ   ــ ابضَـهـنَ ــالَزَ وـهنُ اـ البس  

  
  ــ:ـالَقَــو ــي العِنـــضَهنْ�� د قَ بـاس  

ـ ـِر ي ـاس الـنَّ عِرهفَ   يـدوـ  ن   رـظَ النَّ
  

  فَــولــصَّ ِلـرِهــ ِبِنحِمــم ــنذَ الحر  
  ةْـرــضْ ي الح  فِ ةٌشَه د يـِنـتْـفَقَّوفَ  

  
  قُــوتُـمـــاِك بـاً لَــيــ ِبهعـبةْر  

  ــقُو ــ مT���%�)�����: :تُلْ ــعيــ فَدي ـام  
  

  اـمـِنـــتَغْم ـىنَـــالم ِب�=# دوـعيـــ  
  لِوـَ لُ ي ـ انَب ـ  )١(ـاِنتَ ـ  و م كَ ـ �� مكَ   يِج

  
  ��رجوــه مـــا و ا م��ــر ــنى ِم   ِجر فَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  ).محاسن اآلداب(اه للشهيد الثاني سم) المريد في آداب المفيد والمستفيد
 ).٧/٤٧٠: أعيان الشيعة: ينظر(

  . مفردها لبانة، وهي الحاجة من غير فاقة ولكن من همة:لبانتان) ١(
 .)١٣/٣٧٧: ن العربلسا: ينظر(
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�����ــا ِع ذَ������� ــ وٍملْ ذَهــا ج   ـلُاِه
  

  ضَــوفُيكـاِم الــسيــ وــا خَذَه   لُاِم
  
� �F�!����Z� �+̀ــ ع ـــِكانْبِ كـنْـ   ـاِدـمـ

  
  و#� ــ بروزُ�� � عـــد ـــنَّـذَ ه   ياِدا ال

ـ  عيـاِفـج لِ ـتُـهـبـنَ تَ ـمثُ     يـِبـتْ
 

  ِصوتُر ��ـِفـغْـتَسـ  مِ ـر ـ  ر ـهنْ بـي  
  ى إذَ ـتَّح ا م ـا عاِري الــزُّ   فِ تُـدو  

 
ـ  إلَ   ـ  يـِرى الغَ ـ ي األَ ِنـاَء ج   ياِرصَنْ

  ��ِنعالشَّ ِه بِ ي خَي ِل الجلَـي الم ىـضَتَر  
 

  ووجـهبِ ـه ِتاالب ـ  اِمــس ـ �� ـد قَ   ـاضَ
  ــومـفَّــ كَـدـــصُ ِبـهـْتَـر   ِنــي

 
  ــلُ ِلـاِن تَـــ:ـالَقَـــوتَــــَـانَبِنـي  

ـ  الَّ اِر والد ـجحلِْل   ـ  يِت ـ ي النَّ  ِف ـِفج  
 

ـ  و ِرشْافَ   ����-جــاً    ح ـرِس ـ كَ تَ �   ـِفلُّ
ـ    ِم تُبِجما ع فَ   ـ  كَ ِلضْن أبـي الفَ ام  

 
  ــِجع ـــتُب ــن ِم ــا إذْنَاِذتَ أس ـِل عام  

  
�   ِبرغْــ يمى ِلــضَتَــر الملَـب ِشــ+ �
 

ــ��ا إذَ   ــمى ِبتَ ٍزِجـع ��وم ــع   ـِبـِج
ـ  لِّـكُِب   ي ـ  ٍمـو ـ  بِ ـلْ ب ـ  ـلِّكُ س ةْـاع  

 
ــ   ــ�� نـمِلـ ــ قَاهتَـ ــبداً ِراِصـ   هاعـ

  ـ و هـ و ـ ِج عِخي الـشَّ ن ِم يبــ بـيِكلَ    ـنـ  بِ ن ـ ر ي اللّــهِ  ِرونُ ـ  نُ و المِمؤ١(ن(  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j مع أبي الفضل العباس�كرامة الشيخ عبد الرحيم التستري) ١(
ــستري     ــرحيم الت ــد ال ــشيخ عب ــال ال ــد اهللا    S :�ق ــا عب ــشهيد أب ــام ال زرت اإلم

، وبينا أنا في الحرم األقدس إذ رأيت        j، ثم قصدت أبا الفضل العباس     jالحسين
            ك وتوسـل بـه وتـضرع، وإذا        ازائراً من األعراب ومعـه غـالم مـشلول وربطـه بالـشب

شـافاني العبـاس، فـاجتمع النـاس عليـه      : الغالم قد نهض وليس به علـة وهـو يـصيح    
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   وخرقوا ثيابه للتبرك بها، فلماك وعاتبتـه عتابـاً   ا أبصرت هذا بعيني تقدمت نحو الشب
يغتنم المعيدي الجاهل منـك المنـى وينكفـئ مـسروراً، وأنـا مـع مـا                 :  وقلت ،مقذعاً

لم والمعرفة فيك والتأدب في المثول أمامـك أرجـع خائبـاً ال تقـضي               أحمله من الع  
  !حاجتي، فال أزورك بعد هذا أبداً

ي وتنبهت لجافي عتبي، فاستغفرت ربي سبحانه مما أسأت مـع           ـثم راجعتني نفس  
   ى ـا عدت إلى النجـف األشـرف أتـاني الـشيخ المرتـض            عباس اليقين والهداية، ولم

هـذا مـا طلبتـه مـن أبـي          : اكية وأخرج صـرتين وقـال     األنصاري قدس اهللا روحه الز    
الفـضل العبـاس، اشـتري داراً وحــج البيـت الحـرام، وألجلهمــا كـان توسـلي بــأبي        

  ).٢١٣: العباس للسيد عبد الرزاق المقرم( .Rالفضل
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ــ ـذَهــكَا و ــتْانَ ــي ِل ــو ةٌانَـب لُ ـ  تَّ ح دجوتُ    نلَ ـ  ى ِف ضَي مالـثَّ  ِفاع من  
ـ مـاً و و ي ـهتُرزُفَ ـ  تُـلْقُ ب ـعـ  د ـا م    ��دـ  تُي ـ  زِ ـن ِم ايِترـ  ي ـ ِزـا لَ  م ـام:  
ـاي ��سد ����ِس��� ـ و ي ـ ا ب حـ  ـر ـ  ك لَ مكَ    مر الكَ ـ قَنْ م ـن ِم ـ  ٍةب ب ـين 
ـ �� مم  
ِموـ  صِ ـن ـ  الم كـاِتفَ طيـ  ع ـ  و ِلوسلرلِو    دحـَأل ِل هـ لْ زُ ي ـ  تُ �#ى  فَ ـحـد  
ــومطَــ�� ـنـ اللّـــاعهر ــطَ��    ِقلْــ الخَب اعــالخَ ـه ــ ِبـقلْ ــٍلوقَ   ِقـلْ طَ
فَ -ي  لِوتْـدـك م ـهِتـجلُ -ي ةْـانَـب    ��ــري ـــا ِم ــ كَنده ــَ ـكـفِّ   ةْـالمبانَ
ـ  تُجرا خَ مفَ ـ  ن ِم ح ِمري الم ـ ر ـ  نَ دقَ و �=#    ـِدقَ ـ ـب لُ ـتْالَ ـ  ـِتـانَ ـِدي يي  

������+�,�ــ ع ــِرى الطَّلَ ـــنْ تَِقي ـ ����� لْ ب اٍعيِتاب بِ �#    رـِظـتَ ـ  ـٍرم   ر قُـــدِ  ـد قَ
ــو ــ عنِم ــ�,�+���� ٍبـيِج م كْـتَسةْنَم    ـ  ـِنع الع ـيـ  ِنو ـ  ثَ ذْ م   ةْ ســن  نيالِث
النَّوـ  ـاس ـ لَتَهــا اخْ   في ِنونُالظُّ ِب   ـتْـفَــــِلتْ�� د قَـــ�,�����+���� لٌاِئـــقَفَ    تْفَ
لَــ��+������� ـلٌاِئــقَو ِكــلَ    ـِفـلَـــتْ تُـمن ��  )١(ِفرعــ يم لَــٍعِضــوم ِب�*���

 ــــــــــــــــــــــــ

مـا تـوفر لـدينا مـن         في  نثـراً  حكاية الشيخ السماوي المذكورة   إلى  هتداء  لم نوفق لال  ) ١(
 .رجوزة، فالحظتصر على ذكرها نظماً في هذه األ اقwالمصادر، ولعله





� �

� �
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ـ  ةَـرــشْ ا ع ـتَـنْ ثِ كـلْـِتفَ م ةْلَاِدـع  
  

ــ   شْالعــلْ ِلر حسـِنـيــنْالثِّ و ــاِنتَ   ـه لَ
  ِفوـ  ي ـ ـع م ِنوضُ الغُ ـ  اتٌـزَِج   رـر غُ

  
  رر الـــدنهــملُ حِنوصُلغُــ اـلُثْــِم  

  ةْـدانَس مـــتْيــِو رـدها قَــضُعــبفَ  
  

  وــبها قَــضُعدــِئ رـتْيـــشَ ماهةْـد  
  ـَو ـ  ـدع�� ن�� تُدر�� ول ـ   م   ـلْـا نُـِق

  
ـ    عدتُد ــِق آالفـاً وـ لَي    مـــِقلْـي ِل

ـ  كِ ن مِ يِموقَ لِ مكَفَ   ـ  اٍبتَ ـ  ـد قَ ب زْـر  
  

ــ   ــاِتزَِجعالمِب ــ�� م ثُ عاـيو ــع ـزْج  
ـ و الم ِنيس الح ِن اب يِزاِئالفَكَ   ِوس١(ي(  

  
  ����
��:H�a� ِـ ي الكَ  ذ اِلم ـ  الر   )٢(يِوضَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

ر اهللا بـن الحـسين الموسـوي الفـائزي الحـائري            ـهو السيد السعيد صفي الـدين نـص       ) ١(
، كما يشهد به تقريظه للكرارية المنظومـة فـي          )١١٦٦(الشهيد بقسطنطينية بعد سنة     

  .)الروضات الزاهرات في المعجزات بعد الوفاة( له كتاب ،هذا التاريخ
  ). يسير بتصرف١١/٢٨١: الذريعة: ينظر(

)٢( S              لـه   .هو السيد حسين ابن الميـر رشـيد ابـن الـسيد قاسـم الرضـوي النجفـي الحـائري
ــاب  ــشر مــدح المــصطفى واآلل آذخــائر المــ(كت ــي ن ــي مــدح  )ل ف ــه ف ــه بديعيت  وفي

  ).٧/ ١٠: الذريعة: ينظر( .n...Rالنبي
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ــالْكَوحســِنيــِن بم ــ التَِّداِعس   )١(يِق
  

  وِناب ��يِرم فِ اِج الح يمـ  ن ـ  ب د قَ   )٢(يِق
  

 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (S           وم بـن أبـي القاسـم بـن عيـسى           هو السيد حسين بن مساعد بن الحـسن بـن المخـز
الـذي كتبـه لنفـسه      ) عمـدة الطالـب   (كر نسبه كذلك في آخر      الحسيني الحائري، ذُ  

، )هــ ٩١٧(وعليه حواش لـه بخطـه إلـى تـاريخ سـنة             ) هـ٨٩٣ -١ ع   -٢٥(وفرغ منه   
 توجد هذه النسخة في مكتبة المرحوم الشيخ عبد الرضا آل الشيخ راضي النجفـي،   

 والتحفـة كتـاب جيـد    )b في مناقب أبـي األئمـة األطهـار        تحفة األبرار (له كتاب   و
ها في آخـر الكتـاب، وهـو مـن مآخـذ           ءاستخرجه من كتب أهل السنّة وذكر أسما      

، رتبه  )هـ٩٠٥(، وينقل عنه الشيخ إبراهيم الكفعمي الذي توفي سنة          )البحار(كتاب  
ناقـب أميـر    ر االخـتالف فـي م     ا كثُـ  لمـ : (على ثالثين باباً، وقال في أوله بعد الخطبة       

ف العلماء في ذلك على قدر سعتهم، أحببت أن أجمع في ذلك            ، وصنّ jالمؤمنين
طعن عليه، ومن  لم أسبق إليه، وأورد فيه من طرق أهل السنّة والجماعة ما ال ي          كتاباً

، وفي آخره ذكر نبذة مـن فـضائل    )شك في شيء منه فعليه بالكتب التي أشير إليها        
  .Rثني عشر خليفة، وما ورد في اال‘ليها، والحسنينالزهراء البتول سالم اهللا ع

  ).)١٧٣ -٦/١٧١: أعيان الشيعة، ٤٠٦ -٣/٤٠٥: الذريعة: ينظر(
مـام محمـد الحـسين آل        ونـسخة العمـدة موجـودة اآلن فـي مكتبـة اإل            :ملحوظة

الرضـوية،    كما توجد مجموعة خطية بخطه في مكتبـة اإلسـتانة        wكاشف الغطاء 
  .فالحظ

)٢ (S    وسـاق  ...  الحـاج الـسيد محمـد بـن الحـسين بـن محمـد بـن محـسن                  هو ابـن أميـر
لـه   .jبن عبيد اهللا األعرج بن الحسين األصـغر بـن الـسجاد           ا:  إلى أن قال   ...النسب

← 



  ٢٨١............في ذكر تعداد ما تقدم وأنها بعض من كل/  والعشرونالسابعالفصل / الباب الرابع

ومن ي عـ  الـنَّ ـد جـم ـ  و هـو #��	�b�  
  

  ��ـطَ قَ والغَ اِتر ـِثـي و هـوـ  د   !؟حاِل
  ـلْب ـ من ـ  ي عـد �����!��J� الر ـ ـح ِنـم  

  
  لَوـو ِِإ بجاٍلـم ـ  ع   !؟ـاِنــس ى اإلنْ لَ

ـ كْنَ و اب الـب ـِدِصوـنُلْفَ   ـ  ـِفتَ   اـمي ِب
  

  ـاـمــِظا نُى مــلَــ عاهنَــركَـا ذَـنَّــكُ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، منظـوم فيـه لكـل واحـد         )bاآليات الباهرات في معجزات النبي واألئمـة الهـداة        (
نبينـا وآلـه   منهم تسع آيات ومعجزات باهرات بعدد اآليـات البينـات للكلـيم علـى               

 ).٤٥ -١/٤٤: الذريعة: ينظر( .R...وعليه السالم
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بالشِِّركِْذ ِلاب ِدياِءنَِبالْ و  

وـِمـ الِةالَـحاِهـيـالضِّ واِءي  

* * * *  
ــِلع تُم ��ــن الح ــي ح ــ غَي   ةْراِض
 

 هضَ م رلْوا تِ حك الج سوـ  النَّ م   ةْراِض
 و��لَعم ـ وا ع   وىالـصِّ  بِ ِحريالـضَّ ى  لَ

  
ـ  ملَـعيِل  ـ ـبرـ بِ يِذـ ال   ىـــو  ثَ ِهـِع

  لَوم لْـــزَ  ي ـ خْ م ـ  فـِلـتَ   ةْـابصَ الِع
  

 ـ ب عـدـ  م ـ  الِفـيِءِج ـ  ـِةـئَ   ةْالتَّـوابـ
  وــج ــغَ وـٍراِب ــِهـِرـي ـتَّ حــى ب   ىنَ

  
 مقَرده ـتَخْ المـار و ـ ام   ـاـنَ الـس  ـدتَ

  
� ���ــ�"�+ ـــهاطَ حد قَ ــالم كَـ   ِدِجسـ
  

ـ  ي ملَفَ  ـ علـتَّ لِ ركَ يــنْ  ـنـكُ ١(ـِدـب(  

ـ  تَ�� مثُ   ـ  ـكى الملْ ـنُ ب ـ و الع ـاِسـب  
  

ـ  :ـلَـيِقفَ  ـ ِم ج الَ زَ د قَ ـيـ  ـع اِس الب  
  تَّح   فَّى إذا الـسـ  اح ـ  ِبرـالقُ ِب   لْـزَنَ

  
ــ  ـــالَطَ ــ الرـِه ِب اُءجازْ وداد 
����	���  

  
� ���ــ��"+ س ـوــد ي ِدـبـــزْي الح   ـانَ
  

 وا ذَ ـذُـخَاتَّوالـشِّ  اك ـعنــا ـْيِد ـار  
  ــو ــالـر ِتـامقَ ــ ِبـاةُثَ   ـواِحـالـنَّ

  
ـ  لَي ع ِكبتَ  ى الحسـ    ِني   يواِح فـي النَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ١(
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ـ  ذَ احـفَّ الـس  ـدـِشوتُـنْ ـ الر كِل   ـاثَ
  

ـ  ج مكَفَ  ـ ـملِحـا لِ ثَ ـِري١(ي( و ـ ح   ـاثَ
ـْ الـشِّ  ِتـدـبفَ   ـ  كَ ـةُعـي ـالـبـدِرو  

  
 ـ  لُـزَنَو ـ ر�� ـنـوا ِم ـ  ـِهِض   )٢(ِروـد ِب

  شَوـيـ  ـد ـ لَا ع ـنَوا الـِب ـ  قُ ـِهـي ةْــب  
  

  ةْـبــصْ  الع وياْــتَلِ ٍةـفَقـي س اتَذَ 
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :السيد إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة الحميري) ١(
S    ،المعروف بالسيد الحميـري، ولقبه مفرع، إسماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة 

الشاعر المشهور، وكنيته أبو هاشم، كما ذكره األكثر، أو أبو عامر كما عـن رجـال                
   عـن أبـي   )لـسان الميـزان  (رة، حكاه في    ـلد بعمان ونشأ بالبص   الشيخ، والسيد لقبه، و 

، وتـوفي ببغـداد سـنة    )١٠٥(، وكانت والدته سـنة    )المنتظم(الفرج بن الجوزي في     
)١٧٣( وكـان فـي بـدء األمـر         ، فـي خالفـة الرشـيد      وكانـت وفاتـه   . فن بالجنينـة  ، ود 

  .خارجياً ثم كيسانياً ثم إمامياً
 نه كان من أكابر أهل زمانه، وأحرز قصب السبق فـي          إ: )مجالس المؤمنين (وفي  
  .بعير حمل كانت ميمياته دفاتر أن وذكروا أقرانه، على والبالغة الفصاحة مضمار
نـات كـل واحـدة مـنهن تحفـظ          نه كان للـسيد أربـع ب      إ:  ابن المعتز  )تذكرة(وفي  

ــر       ــضائل أمي ــن ف ــة م ــضيلة وال منقب ــرك ف ــم يت ــصائده، ول ــن ق ــصيدة م ــة ق أربعمائ
 ال يحـيط بهـا      jومناقبـه  فـضائله  أن على شعراً، فيها ونظم إال  ومناقبه jالمؤمنين

  .Rنطاق النظم والنثر
 ).٤٠٧ -٣/٤٠٥: أعيان الشيعة: ينظر(

  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ٢(



  ٢٨٧..............................................في ذكر البناء ومن بناه وذكر الماء والضياء /الخامسالباب 

ـ ا الم ع د ـمثُ ـ  رـوصُنْ ـ �� دـقْ ِح ـِدي  
  

ـ  )١(ـلَّـثَفَ  ـ ح�� ن ِم ـ  ِهاِدقَ ـِش الم٢(ِدي(  

  ــح ــتَّ ـــ الماهر وـامى إذا قَ ـِدهي  
  

 نَآمـهـِش فَ مـيـ  د ـ ي الـتَ  ِف هـد٣(ي(  

ـ  نوا هـار  ع د ـمثُ   ـ  ب طُـر ِف   ـِضـغْ
  

ــِل  ــ ٍرو دِضـقْـنَ   )٤(ِضر�� ِثرـحوِل

  ــــوآمــــ األِمـنـيـن  &�����	��.��� � �� � �  
  

ـ  لَعـتَاس و دـيـِشفَ    )٥(نوكُ الـس  ِهى ِب

ـ ـعى ج ـاهـنَ تَ مثُ   ـ المبِ ـرـفَ   ـِرـخْ
  

 والحَأل لِ ِثـرِضر نَ وـ ـ القَ ِثـب ـِرب  
ـْـتَائَـِمِل     تِْســ وـنـيـــالِثثَ وِنـيــ

  
ـ  إلى عِ  رم األَ ضَو فُ إذْ  ـ  و ٍقلْ   )٦(تِْس

  نَخْ��ى إذا   تَّح ـ لَى ع ِهي ــصِ ـتَـنْ المر  
  

ـ  نمى بِ ادنَ  ـ لْ فَ تَأِمــنْ ،  اف خَ   رِصتَ
  ـ و ْـ  ِمادشَ ـ  زَ)٧(الًيـ   ـحيـِر الـضَّ ـهانَ

  
 ــي ـــِراِئ للـزّحـوـلُ ــ يو�� ـ   حـيـِل

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 ).١١/٩١: لسان العرب: ينظر( .هدمه: ثلّ البيت) ١(

  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ٢(
  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ٣(
  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (يل ذلك فيتقدم تفص) ٤(
  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ٥(
  .، فلينظر...)في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث: (تقدم تفصيل ذلك في) ٦(
)٧ (S  عام)سي ببناء مرقد اإلمام الحـسين     أمر المنتصر العبا  )  هـ ٢٤٨j       وإعادتـه إلـى مـا 

ريف علماً طويالً ليستهدي الناس إليه، ودعـا إلـى          ـكان عليه، ونصب على قبره الش     
، وعطف على آل أبي طالب وأحسن إليهم وفرق فيهم األمـوال وأرجـع              jزيارته

← 
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شَوـيـْ الـشِّ  ـد ـ  ـةُعـي ـ  المِ دـنْ ِع ِلي  
  

 سـ  لِ ةًـفَـقـي ـ ـِقالـم و ـلِّلـظِّ ـِلـي  
  اِثدجــ اَألةُفَـيِقــ سـتْــطَـقَسفَــ  

  
����E-���c ـنـيـِعب الــسـِةنَــسي ِفــ  � + �  

ـ  م فَ ِنينَر قَ ِدع ب نِم   ـ �� تْرا ضَ ح١(د(  
  

 واِئ الـزَّ ـئَِنهـ  ـر بـعـ  د م  ـا ور٢(د(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

              الـشيعة إلـى زيارتـه       إليهم األوقاف الخاصة بهـم، كمـا أرجـع فـدكاً إلـيهم، فهـب 
  .Rباطمئنان وراحة بال وجاوروه

  ).١/٢٨٦: تاريخ المراقد/ ارف الحسينيةدائرة المع(
، وسيأتي أنه مات في ذلك الحادث جمـع  -فما ضرت أحد    - �كذا ذكر الناظم  ) ١(

 فـي يـوم    الـسقيفة كثير من الزائرين الزدحام الروضة بالزوار؛ ألنه صـادف سـقوط          
  .عرفة أو العيد من ذي الحجة

  :، إلى ما ورد في الرواية)وهـنئ الزائر بعد ما ورد: (�ولهيشير ق) ٢(
ثنا أبو الحسن علي بن الحسين بن الحجاج من حفظه، قالحد:  
S ًأبي عبد اهللا محمد بن عمران بن الحجاج    - في مجلس ابن عمي      كنا جلوسا-  ،

وفيــه جماعــة مــن أهــل الكوفــة مــن المــشايخ، وفــيمن حــضر العباســي بــن أحمــد 
ر وقـت   ـنوا قد حضروا عنـد ابـن عمـي يهنئونـه بالـسالمة؛ ألنـه حـض                العباسي، وكا 

 في ذي الحجة من سنة ثالث jسقوط سقيفة سيدي أبي عبد اهللا الحسين بن علي
فبينا هم قعود يتحدثون إذ حـضر المجلـس إسـماعيل بـن عيـسى           . وسبعين ومائتين 

اعيل ا كانـت فيـه، وأطـال إسـم    ا نظـرت الجماعـة إليـه أحجمـت عمـ      العباسي، فلمـ  
← 
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ـ  )١(ياِع الـد  زَهتَوانْ ـنَ هالفُ اك ـ ر   ةْصَ
  

 ـلَطَواإلذْ ـب ـ  ن   ةْــصَ خْالـر و ـه لَ
ـ   إلَ عد ي م لَ ان كَ إذْ   ى مـ  ن ـ  و د قَ   يِل

  
  يِلــ عى آِل إلَــلْ بــِكولُــ المـنِمــ 

  ـِفـجـــ الـنَِّضرالً َألو�� ارزَفَـــ  
  


 ـمثُ � �F�d�  ـ   ِفر الـشَّ  اِت ذَ ـف الطَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ي قطعت عـنكم حـديثكم      يا أصحابنا، أعزكم اهللا لعلّ    : ا نظر إليهم قال   الجلوس، فلم
ال : - فـيهم   وكان شـيخ الجماعـة ومقـدماً       -قال أبو الحسن علي بن يحيى       ! بمجيئي

يـا أصـحابنا،   :  أمسكنا بحال من األحوال، فقال لهـم - أعزك اهللا-واهللا يا أبا عبد اهللا  
ما أقول لكم وما أعتقده من المذهب، حتـى حلـف بعتـق            سائلي ع  ~ اهللا علموا أن ا

جواريه ومماليكه وحبس دوابه أنه ما يعتقد إال والية أمير المؤمنين علـي بـن أبـي                 
، وسـاق الحـديث، فانبـسط إليـه     هم واحداً واحداً، وعدb والسادة األئمة  jطالب

  ).١٦٠ -١٥٩: فرحة الغري: ينظر( .R... أصحابنا، وسألهم وسألوه
  :لداعي الصغيرا )١(

S               هو محمد بن زيد بن إسماعيل بن الحسن العلوي الحـسني، صـاحب طبرسـتان
، ) هــ ٢٧٠(سنة  ) الداعي الكبير (مرة بعد وفاة أخيه الحسن بن زيد        لي اإل و. والديلم

وكـان شـجاعاً، فاضـالً فـي أخالقـه،      . وكانت في أيامه حروب وفتن، وطالت مدته    
أصابته جراحات في واقعة له مع محمد بن هـارون          . عارفاً باألدب والشعر والتاريخ   

  .Rمن أشياع إسماعيل الساماني على باب جرجان، فمات من تأثيرها
 ). يسير بتصرف،٦/١٣٢: األعالم(
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و��رنُ الكُ لَسـ  زَـو ـ  الع ِضر�� ن ِم جم  
  

  مجس انْــٍثيــغَ ِبضُّفَر تَــِبحالـس كَ 
  ــو ــ قُادشَ ــ لَـةًـب ـاـهــ ب ـاِنــاب  

  
 ِمون ح الَوـي  ـِقـهــا سـ ـفَـي   ـاِنـتَ

  وعـمر الـس ـوـ  ر   انَكَــس الما و ـه ِب
  

 نَولَـو ـاِك الـسن ـا قَ  مـد ��ـ م   اـنَكَ
  تَوـلْ تِ ـمك  ةُازَ الـر الم ـتَسح ةْنَــس  

  
ـ ئَـي المِ ِف  ـ الثَّ و ِنـيـتَ مانيـ  ن ١(ةْنَ س(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (حوال الشيعة في عهدهأم بناية المنتصر للمرقد الشريف، عمارة الداعي الصغير له، تهد:  
S   ومـات جمـع كثيـر مـن الزائـرين الزدحـام       تهـدمت بنايـة المنتـصر،    )  هـ ٢٧٣(وفي سنة

  . في يوم عرفة أو العيد من ذي الحجةهاالروضة بالزوار؛ ألنه صادف سقوط
 فقـام علـى أثـر       ، كـان وراء ذلـك     - طلحة بن جعفر المتوكـل     -ق   الموفّ إن: وقيل

ذلك الداعي الصغير محمد بن زيد أمير جرجان بزيارة الحائر، وأمر بعمارة المرقد             
، فوضع قبة شامخة على المرقد وبابين وبنى ) هـ٢٨٠(تهى من بنائه عام ريف فانـالش

  .للمرقد إيوانين كما بنى سوراً حول الحائر، ومنازل للزائرين والمجاورين
أرسل محمد بن زيد مبلغ اثنين وثالثين ألف دينار لمساعدة          )  هـ ٢٨٢(وفي سنة   

 وجعلهـا علـيهم سـنوية،       ان، بـل  العلويين واألشراف عبر واليه محمد بـن ورد القطّـ         
   وراً حول مرقد اإلمـام الحـسين  فاجتمعت الشيعة من جديد وبنت دj ـوي ،ذكر أن 

  .Rالداعي الصغير بالغ في فخامة البناء وحسن الريازة ودقة الصنعة في عمارة الحائر
  .)٢٩٠ -١/٢٨٧: تاريخ المراقد/ دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

  :، قال) هـ٢٨٢( في حوادث سنة )٧/٤٧٤: ملالكا(ذكر ذلك ابن األثير في 
S       ه محمد بن زيد العلوي من طبرستان إلى محمد بن ورد العطار بـاثنينوفيها وج

← 
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ـ  زَ يِف ِنم الم ١(ِدــضِ تَع( ــصَ نْ المب  
  

  ِبر حــآِل وٍبر حــي ِفــِنـعبالطَّــ 
ـ و ب نى اب لّو تَ ـمثُ   ـٍهي ــضُ  العضَاخْفَ   )٢(ـدر ع وفِ د ـ  ـِهـي   دــضُ خْ ي اد كَ

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ليفرقها على أهل بيته ببغداد والكوفة والمدينة، فسعى بـه إلـى             ؛وثالثين ألف دينار  
     أنه يوجه إليه كل سنة          ئالمعتضد فأحضر محمد عند بدر وس مثـل  ل عن ذلك، فأقر

أما تذكر الرؤيا التـي     : ذلك ففرقه، وأنهى بدر إلى المعتضد ذلك، فقال له المعتضد         
رأيـت فـي المنـام كـأني أريـد ناحيـة       : ال، يا أمير المؤمنين، قـال     : أخبرتك بها؟ قال  

ي وال يلتفـت إلـي     ي إذ مررت برجل واقف على تـل يـصلّ         ـالنهروان، وأنا في جيش   
  أتعرفنـي؟  : أقبل، فأقبلـت إليـه، فقـال لـي     : ال لي ا فرغ من صالته ق    فعجبت منه، فلم

أنا علي بن أبي طالب، خـذ هـذه فاضـرب بهـا األرض بمـسحاة بـين          : ال، قال : قلت
إنه سيلي من ولدك هذا األمـر بعـدد         : يديه، فأخذتها فضربت بها ضربات، فقال لي      

كتب وأمر بدراً بإطالق المال والرجل، وأمره أن ي. ربات فأوصهم بولدي خيراًـالض
           ق مـا يأتيـه ظـاهراً وتقـدم         إلى صاحبه بطبرستان أن يوجه ما يريد ظـاهراً، وأن يفـر

 .Rعلى ذلكبمعونته 

 .مرت ترجمته في الفصل السابع عشر، فالحظ :المعتضد باهللا) ١(

رو ابن ركن الدولة أبي علي الحسن بن أبي شجاع بويه           ـأبو شجاع فَنّاخس  ) ٢(
  :)عضد الدولة(ـ المعروف ب

  : فقال،)٤١٧ -٨/٤١٥: أعيان الشيعة(لسيد محسن األمين في ذكره ا
S    شاهنشاه ابن ركن الدولة أبـي علـي بـن بويـه            روـأبو شجاع عضد الدولة فناخس

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، وتـوفي يـوم اإلثنـين ثـامن     ) هــ ٣٢٤(لد بإصفهان في ذي القعـدة سـنة         و. الديلمي
يـام ببغـداد،    عن سبع وأربعين سنة وأحد عشر شـهراً وثالثـة أ     ،) هـ ٣٧١(شوال سنة   

  .فن فيهاقل إلى مقبرته بالنجف فدونُ
            ـ كانت إمارته في العراق خمس سنين ونـصفاً، وفـي أيامـه عرت بغـداد، ورفـع    م

   ــر ــصالت للق ــوم وال ــر إدرار األرزاق والرس ــل الحجــاج، وكث ــة عــن قواف اء الجباي
 والفقهاء وأهل األدب، وهذا لم يجتمع في زمن من األزمان كما اجتمع في الدولة             

طب له على المنابر مع وهو أول من خوطب بالملك شاهنشاه، وأول من خُ  . البويهية
رب الطبل على بابه أوقات الصلوات الخمس، وعمر المـشهد   الخلفاء، وأول من ضُ   

  .العلوي
وعمـر األميـر عـضد الدولـة     : فقد جاء فـي تـاريخ طبرسـتان ورويـان ومازنـدران         

 فـي  j ومشهد الحسين، في النجفjينرو من آل بويه مشهد أمير المؤمن ـفناخس
 فـي سـامراء   c ومـشهد العـسكريين  ، فـي بغـداد   c ومشهد موسى والجواد   ،كربالء

:  وكتـب هنـاك  ،jعمارة كثيرة، وكتب اسمه على باب مشهد علي بن أبي طالـب     
P   ِِصيدِه ِبالْوياعاِسطٌ ِذرب مهكَلْبوO           وفـي موسـم عاشـوراء والغـدير والمواقـف ،

  .حضر في المشاهد ويقوم بالمراسم التي يقوم بها الشيعةاألخرى كان ي
وعضد الدولة هو أشهر ملوك بني بويه صيتاً وأعظمهم صولة وأغزرهم علمـاً              ... 

 ولذلك بلغت الحكومة البويهيـة ذروة       ؛وأرفعهم أدباً وأوسعهم تدبيراً وأجلّهم شأناً     
 .)٢/٤٦٩ :ب الكنى واأللقا أيضاً فيينظر ترجمته( .Rازدهارها على عهده
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ى لَ ـنَبـ  الـقُ ـه األَ اتَ ذَ ـةَـب ـ ِور   ةْـقَ
  

 ِحمةًـطَـي ى الـضَّ لَ عِحـريم ـ ِدح   ةْـقَ
  ــزَويالــضَّـن ـريِبح ـالـدــي ـاِجـب  

  
 ــو �����L-ـا مـ ــ � ــس ِبهـرداِئـ   ـاِجــ

  شَوـــشَـعــ القُـع ـةَـب والـرــو   ـااقَ
  

 ــوعـمرــ الـبـيتَـو اَألوسـااقَـــو  
  وــصَّع ــ البمـ ـــاَأل ِبةَـدـلْ ساِرـو  

  
  اِرـوــالــس  بِ مـصَـع الـمِ ِتكَّحفَ 

  وسللطَّ ـاق مِ ـف ـي  ـ اِراهــاً ج يـه  
  

 لضَّ لِ ازَـتَوامِءـو قُ وو ـ ـاِرفـاً ج يـه  
  ـــوـــلَـذَبالَ الم e���ح ـيِرـــــد  

  
ـ  عيِدلبا ِهِعنْصُِك  ـ  ِضر�� يِف   )١(يِرالغَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١( S  في سنة)ج منهـا علـى كـربالء         )  هـ٣٦٧استولى عضد الدولـة البـويهي علـى بغـداد، فعـر
  .نّه جعل زيارته للمرقد الشريف عادة سنويةإ، ثم jلزيارة مرقد اإلمام الحسين

 وعندما قام عـضد الدولـة بزيارتـه التقليديـة للمرقـد             - هـ   ٣٦٩ -وفي العام نفسه    
 أمر بتجديد بناء القبة الحسينية وروضتها المباركة، وشيد   jنالمطهر لإلمام الحسي  

 بالعاج، وزينـه بالحلـل والـديباج، وبنـى األروقـة حـوالي              jضريح اإلمام الحسين  
مرقده المقدس وعمر المدينة، وإهتم بإيصال الماء لسكّان المدينة والضياء للحـائر          

وقطـره  )  خطوة ٢٤٠٠(حوالي  المقدس، وعصمها باألسوار العالية التي بلغ محيطها        
 وأوقـف أراضـي السـتثمارها       ،، فأوصل المدينة بترعة فأحياها    ) قدم ٢٤٠٠(حوالي  

 وأخيـه أبـي الفـضل       ،j أبـي عبـد اهللا الحـسين       :شريفينــ لصالح إنـارة الحـرمين ال     
، وبالغ في تشييد األبنية واألسواق حوله، وأجزل العطاء لمن جاوره مـن             jالعباس

ما أمر ببناء المدرسة العضدية األولى، كما بنى بجنبها مـسجد           العلماء والعلويين، ك  
  .R، وعلى أثر ذلك تضاعف عدد المجاورين لمرقده المقدسjرأس الحسين

← 
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ـ  عِ ��P)�� ـمثُ مـرـ  )١(ان ـ مي زَ  ِف   ـِهـاِن
  

  ـِهـاِمــم�� ـن ِمــاقو الـــررـمـعــفَ 
  وــو ــو الـرـلَصَّ ـــر ِبـةَضَ   اِقوـال

  
   بــاقِ  ـدـع ب ـوه و ِبوـنُ الج ـنِم 

  تَوـ   ـم   ـناـيتِّالـسِ و ـِعـبي الـس   ذا ِف
  

 بعد �D�-�E4 َق د ـ ـِئ مِ تْــضَ  م ٢(ـناـي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  ).٢٩٩ -٢٩٦، ١/٢٩٣: تاريخ المراقد/ ارف الحسينيةدائرة المع(
  :عمران بن شاهين )١(

  :فقال) ١٦/٢٦٧: سير أعالم النبالء(ذكره الذهبي في 
S   ملك البطائح، كان عليه دماء، فهرب إلى البطيحـة، واحتمـى           : شاهينعمران بن

باآلجــام، يتــصيد الــسمك والطيــر، فرافقــه صــيادون، ثــم التــف عليــه لــصوص، ثــم 
استفحل أمره، وكثر جمعه، فأنشأ معاقل وتمكن، وعجزت عنه الدولة، وقاتلوه فما            

أن مـات علـى فراشـه    قدروا عليه، وحاربه عز الدولة غير مرة، ولم يظفروا به، إلـى           
سنة تسع وستين وثالث مئة، وامتدت دولته أربعـين سـنة، وقـام بعـده ابنـه الحـسن                   

  .Rمدة، لكنه التزم بمال في السنة لعضد الدولة
: ، األعـالم ٢/٤٨٨: عيـان الـشيعة   أ،٨/٤٨١: الكامل في التـاريخ : (ينظر في ترجمته  

٥/٧٠(. 

)٢ (S ...        ة التـي   مـد لعـراق وتـدهورها فـي ال      وفي ظل اضطراب األوضاع الـسياسية فـي ا
 نإ تمكـن عمـران بـن شـاهين          ،)هــ ٣٦٧ (سبقت دخـول عـضد الدولـة بغـداد عـام          

 إنومنـع الخـراج عـنهم، ثـم         ،  يستقطع البطائح بجنوب العراق من سلطة البـويهيين       
 بجــيش عظــيم إليــهعــضد الدولــة وبعــد أن اســتتبت األمــور لــه فــي بغــداد أرســل  

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 التجأ وعندما عجز عمران بن شاهين عن مقاومتهم      فحاصروه وضيقوا عليه الخناق،   
: ورأى علياً في المنام يقول لـه      ،  ماموتضرع إلى اإل   jإلى قبر اإلمام أمير المؤمنين    

)         ـا انتبـه مـن       )ج عنك يا عمران سيقدم العبد فناخسرو لزيارة البقعة فلذ به سيفرفلم ،
اً فـي حـرم اإلمـام أميـر         نومه نذر هللا إن نجا من عضد الدولة أن يبني مسجداً ورواق           

فلمـا التقـى بعـضد الدولـة        . j، وآخر مثلهما في حرم اإلمام الحـسين       jالمؤمنين
 عنه، وأوفى بنذره، فبنى المسجد المعروف باسمه إلـى اآلن           اأخبره بكل ذلك، فعف   

  .والذي يقع إلى جهة الشمال من الروضة، وقد ضُم فيما بعد إلى الحرم
، وهـو أول مـن     jع إلى جهة الغرب من قبـر الحـسين        أما الرواق الذي شيده فيق    

  .R) هـ٣٦٨( ذلك كان في عام والظاهر أن. ربط حزام الحائر بالرواق
 وفيهـا   ،١/٢٩٤: تـاريخ المراقـد   / كرت الحكاية في دائـرة المعـارف الحـسينية        ذُ(

 فرحـة   (ت كما في المتن، وقد ذكره السيد عبد الكريم بـن طـاوس فـي          التاريخ مثب
  .)بدون تأريخ) ١٦٩: الغري
S     الـسالسل الذهبيـة   (بحر العلوم فـي كتابـه       آل  وذكر السيد محمد صادق :(رواق  أن 

ابن شاهين في الجانب الغربي من الحائر الشريف المعروف اليوم برواق السيد إبـراهيم               
وكـان  .  بجنبه مسجداً سمي باسمه، ذكره ابن بطوطة الطنجي في رحلتـه   ىالمجاب، وبن 

داًً إلى أيام الصفويين، فاستثنوا بدمج المـسجد فـي الـصحن فـأدمج              هذا المسجد موجو  
في الصحن، وبقي من المسجد أثره حتى اليوم، وهـو محـل خـزن مفروشـات الروضـة               

أي بنـاء الـرواق      -الحسينية خلف اإليوان المعروف باإليوان الناصري، وتم ذلك البناء          
  .) هـ٣٦٧( في سنة - والمسجد المعروف برواق مسجد ابن شاهين

← 
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وتَاحرق الـس اج ـ  ع   ِعاِب الــر  بـيـقَ
  

  )١(ِعـاِب س ـاٍم ع ـدـنْ عِ ِنوـر الـقُ نِم 

ـ  البِ ـديشَفَ   ـ  س ـاَءـنَ   لْو الــد  انـطَلْ
  

ـ تَ و )٢(ٍهيو ب نبِا  ـ  ـاهـنَ ـ ي الع ى ِف لْم  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

أنه شاهد متانة بناء هذا : وقد أدلى المرحوم السيد حسين القزويني الحائري برأيه   
المسجد عند الحفريات األخيرة في المشهد الحسيني، فكان سمك األساس يقـرب      

  ).٣٩: تراث كربالء: ينظر( .R أمتار٣من 
)١( S   وفي عام)أصاب الحريـق حـرم الحـسين      )  هـ ٤٠٧j،         حيـث كـان مزينـاً بخـشب

الساج؛ وذلك على أثر سقوط شمعتين كبيرتين في حرم الحسين، كما يؤكد علـى              
السنة الحادية والعشرون من والية الحاكم منصور على مصر      : ذلك ابن تغري بقوله   

وهي سنة سبع وأربعمائة، وفيها احترق مشهد الحسين بن علي بكربالء من شمعتين 
  ).١/٦٢٨: أعيان الشيعة: ، وينظر٤٠ -٣٩: تراث كربالء( .Rغفلوا عنهما
  :بقوله)  هـ٤٠٧ في حوادث سنة ٩/٢٩٥: الكامل( لذلك ابن األثير في وقد أرخ

S               في هذه السنة في ربيع األول منها احترقت قبة مشهد الحسين واألروقـة؛ وكـان
 األعمـدة التـي   -سببه أنهم أشعلوا شمعتين كبيرتين فسقطتا في الليـل علـى التـازير      

  .Rرق وتعدت النار فاحت-عليها القبة
)٢ (S           ولـي  ،سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة أبي نـصر بـن عـضد الدولـة بـن بويـه 

       عثت إليه خلع الملـك مـن جهـة الخليفـة     السلطنة وهو صبي له عشر سنين بعد أبيه، وب
 ومـات بـشيراز، ولـه اثنـان وعـشرون عامـاً           . وقدم بغداد في أثنـاء سـلطنته      . إلى شيراز 

 .)٢٨/٣١٨: تاريخ اإلسالم: ينظر( .Rوكانت سلطنته ضعيفة متماسكةوخمسة أشهر، 
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وـــجلَعلْـــ الـبـــاتَ ذَةَـدس ِرـو  
  

 ــو ـــ القَهـرزيـ ــ ِبـماِئـ   ِرـواألمـ
  الحسن ب ـ  ِلضْ الفَ ن ـ  ب ن ِم ـ  ِدع ةْنَس  

  
ـ  ٍلـم ع ـن مِ هـا لَ يفَ  ـ ��ا   م حنَس١(ـه(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

ب عميـد   فضل بن سهالن الرامهرمـزي، الملقّـ      الأبو محمد الحسن بن     S: الحسن بن الفضل   )١(
، ) هــ  ٣٦١(لد برامهرمز في شعبان سـنة       و. أصحاب الجيوش، وزير سلطان الدولة ابن بويه      

نـه كـان وزيـر سـلطان     أ: ابن كثير   عن تاريخ  )مجالس المؤمنين ( وفي   .)هـ٤١٤(تل سنة   وقُ
الدولة وهو الذي بنى سور الحائر الحسيني، وذكـر بنـاءه لـسور الحـائر ابـن الجـوزي فـي         

  .) يسير بتصرف،٥/٣١٥: أعيان الشيعة. (R)هـ ٤٠٧(حوادث سنة 
 أي  - وفيهـا    S: قال السيد سلمان هادي آل طعمة في كتابه تراث كربالء ما نـصه            

 بكربالء مـن شـمعتين غفلـوا عنهمـا          cحترق مشهد الحسين بن علي     ا -هـ٤٠٧سنة  
وجدد البناء على عهد البويهيين غب ذلك الحريق، حيث قـام الحـسن بـن الفـضل                 

  ) ٤٠: تراث كربالء. (Rوزير الدولة البويهي بإعادة البناء نفسه مع تشييد السور
: البداية والنهاية( ابن كثير في   منهم - أي بناء السور     - ذلك   خونذكر المؤر وقد  

  :بقوله) ١٢/٢٠
S  الحسن بن الفضل بـن سـهالن أبـو محمـد           ...  توفي من األعيان   - هـ ٤١٤ -وفيها

الرامهرمزي، وزير سلطان الدولة، وهو الذي بنى سور الحائر عند مـشهد الحـسين،              
  .Rتل في شعبان منهاقُ

  .. هـ٤٠٧ في أحداث سنة ٢٨/٢٦:تاريخ اإلسالم للذهبي : وكذا ينظر
وهي العمارة السادسة، وتأتي بعد عمارة عضد الدولة البويهي المتقدم        : لحوظةم

 .ذكره في الفصل
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َـ مثُ ـ  لّو ت ـ ـب الع رـاِصى الـنّ   ـيـاِس
  

ـ  و ـاِسى اللب ـتَفَ  ـ  ديـِدشَ ١(اِس الب(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :الناصر لدين اهللا) ١(
S     بويع له عنـد وفـاة   ) هـ٥٥٣( رجب سنة   )١٠(لد  أبو العباس أحمد بن المستضيء، و ،

 )٢٨( أشـهر و )١٠( سـنة و )٤٦( سـنة، ومـدة خالفتـه    )٢٣(وهـو ابـن   )  هــ ٥٧٥(أبيه سنة   
وكان فـي آبائـه أربعـة عـشر خليفـة،      .  الخالفة من أهل بيته أطول مدة منه     يوماً، ولم يلِ  

  .ع ويميل إلى مذهب اإلماميةوكان يتشيR .رجائي من اهللا عفوهSوكان نقش خاتمه 
كـان الناصـر مـن أفاضـل الخلفـاء وأعيـانهم، بـصيراً بـاألمور                : قال ابن الطقطقـي   

مامية، طالـت مدتـه   وكان يرى رأي اإل .  شجاعاً ، عارفاً ، مقداماً ، مهيباً ، سائساً ،مجرباً
 له الملك، وأحب مباشرة أحوال الرعية بنفسه حتى كان يتمشى في الليل في              اوصف

ف كتباً، وسـمع الحـديث   دروب بغداد؛ ليعرف أخبار الرعية وما يدور بينهم، وصنّ    
  .سه وأسمعه، ولبس لباس الفتوة وألب- صلوات اهللا على صاحبه -النبوي 

 رواه السيد ابـن طـاووس       ،jوله كتاب في فضائل أمير المؤمنين     : إلى أن قال  ... 
  ... . عن الناصر، عن السيد فخار بن معد الموسوي،)اليقين(في كتابه 

وكـان الملـوك واألكـابر    : ... البـن الـساعي، قـال      )مختـصر الخلفـاء   (وعن تاريخ   
، وملـك  م هيبة وإجـالالً بمصر والشام إذا جرى ذكره في خلواتهم خفضوا أصواته  

طـب لـه بـبالد      من الممالك ما لم يملكه أحـد ممـن تقدمـه الخلفـاء والملـوك، وخُ               
: ، إلى أن قال... األندلس وبالد الصين، وكان أسد بني العباس تصدع لهيبته الجبال         

 ع، وجعل مشهد اإلمام موسى الكاظم     وكان يتشيj ًلمن الذ بـه، فكـان النـاس          أمنا 
  :، ومما ينسب إليه قوله... حاجاتهم ومهماتهميلتجئون إليه في 

← 
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ـ  ِديِيـشْـي تَ  فِ ـامـقَفَ ـ  الح ِرـب قَ   ـِراِئ
  

 ــع ــلَ ى يدــ خَي ِريــ و ــ نٍَرزي   ِراِص
  محالقُ ِدـم ممِ )١(ي ـ  خَ ن ـ  فِ ِرـْي   ةْــئَ

  
ـ  ِةـنَس يِف  ـ  ـنيِرشْ الِع   ةْوالـستِّـِمـئَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  نـى  إلـى مِ    ومشيهن والراقصاِت     وزمــزِم والحطــيِم بمكــةَقــسماً

  نـا  الزِ  أوالدِ تبدو علـى جبهـاتِ         مكتوبــةٌ عالمــةٌ الوصــيبغــضُ

  ى أو زنــى صــلّ اِهللاان عنــدســي    حيـدرا   فـي البريـةِ    من لم يوالِ  

  .R) هـ٦٢٢( توفي الناصر أول شوال سنة... 
 ).٢٣٦ -٣/٢٣٣: الكنى واأللقاب: ينظر(

  :مؤيد الدين أبو الحسن محمد بن محمد بن عبد الكريم المقدادي القمي) ١(
S ...          هو قمي األصـل    : مؤيد الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم بن برز القمي

د سـنة  ل و،والمولد، بغدادي المنشأ والوفاة، ينتسب إلى المقداد بن األسود الكندي       
 بـأمور الملـك، خبيـراً بـأدوات الرئاسـة، عالمـاً بـالقوانين،          بصيراً �، كان )هـ٥٥٧(

 ثــم ،، وقـد تـولى الــوزارة للناصـر   ... عارفـاً باصـطالح الــدواوين، خبيـراً بالحــساب   
، حتى قبض عليـه المستنـصر وحبـسه فـي بـاطن دار الخالفـة         ر ثم للمستنص  ،للظاهر

  . تسع وعشرين وستمائة سنة� فمات،مدة، فمرض وأخرج مريضاً
قـال   ،)هــ ٦٤٣( نقله من مدفنه إلى مشهد الكاظميـة سـنة     )الحوادث(ذكر مؤلف   

قل مؤيد الـدين أبـو      وفي ليلة الجمعة حادي عشر رمضان نُ      : في حوادث هذه السنة   
الحسن محمد بن عبد الكريم بن بـرز القمـي الـوزير مـن مدفنـه بمقبـرة الـزرادين                    
← 
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ـ  الم ـكِل ذَ ـادـشَفَ ـ  س ـامـقَ ـاـاج  
  

 ـ خَـبـاً تَ ـتَـتَـكْم ـ  دِ ـهـالُ يـب١(ااج(  

ـ  ـنَ ب ـمثُ   ـ  ب ةَـبـى الـقُ عـد ـ  الد   ـِراِئ
  

 ��ــو يــس ب ــن الح ـِنس f��-���K�9��)٢(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ووقف عليها وقوفاً، وذلك بعـد       ،شأها بالمشهد الكاظمي  بالمأمونية إلى تربة كان أن    
 ).٢٢٦ -٢٢٥/ ١: مستدركات أعيان الشيعة( .Rثالث عشرة سنة وأحد عشر شهراً

  .)هـ٦٢٢-  هـ٥٧٥ خالفته( :عمارة الناصر لدين اهللا )١(
الطويل وبعـده، فكانـت     ه   إليها الشيء الكثير خالل عهد     أُضيف و ،عت وس عمارةٌ

  .عصر العباسي، بل أفخمها أيضاًخاتمة عمارات ال
وقد ذكر السيد محمد حسن آل كليدار العمارة التي حـصلت للمرقـد الحـسيني               

  :  المطهر في عهد الناصر لدين اهللا العباسي فقال ما نصه
S          القمـي   )-  ظ -بـرز   ( بـرر ] بـن  [وقد تولّى مؤيد الدين محمد بـن عبـد الكـريم 

 ]بـن  [الـذي يرجـع نـسبه إلـى المقـداد         -ة   والبغدادي النشأة والوفا   ،األصل والمولد 
ترميم قبة حرم الحسين في  - jاألسود الكندي صاحب اإلمام علي بن أبي طالب

 )-  ظ-وأكـسا  (  وأصلح من بناء الحائر ما أفـسدته األيـام، وأكـسى   ،) هـ٦٢٠(عام  
قـاً   جدران حرم الروضة واألروقة األربعة المحيطة به بخشب الساج، ووضع صندو          

وزينه بالديباج والطنـافس الحريريـة، ووزّع الخيـرات    ، ر من الخشب نفسه  على القب 
 .)١/٣٠: مدينة الحسين: ينظر( .Rالكثيرة على العلويين المجاورين للحائر

  :أويس بن الحسن الجالئري )٢(
S          األمير القان الشيخ أويس ابن األمير الشيخ حسن ابـن األميـر حـسين ابـن األميـر

← 
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ــإذْ ــاَء ج ــ مـن ِم ـــج ِبِهـرقَ   ِهـِدـنْ
  

 يـريد ـغْ بـدـ ـقَ لِ اد ـ  ع ـِلـتْ ِهـِدـب  
  ��ـِهي ِبــِنــعم ــرجــ تَ إذْانمدار  

  
 ــح ـــى إذَـتَّ ـنْا جد ��ـــٍس و يوراد  

ــارفَ   ــهقَ م ـنــ م ـــطَّهوـعـنَ   ةْاع ال
  

ــ  ــسالح ِبـالذَفَ ــشَّ ِلِنـيـ   ةْـاعـفَل
ــ   ـــمثُ ـــنَ ب ى المِجسـدو ــالم   ةْارنَ

  
  ةْي اإلمـــار ِذِدـبلعــ ِلتْبـــسـتَفانْ 

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

يلخـاني، صـاحب تبريـز وبغـداد، تـوفي فـي            األ يلكانإ: قاليلخان، وي إآق بوقا بن    
  .في تبريز، وله نيف وثالثون سنة) هـ٧٧٦(الثاني من جمادى األولى سنة 

 أمـه بنـت أرغـون    أن:  لمحمد بن فهد الهاشمي المكي)ذيل تذكرة الحفاظ  (في  
  . انتهى،بن هوالكو المغولي

، ... يف الطبع كريم األخـالق     سنة، وكان ملكاً لط    ١٧واستقل أويس بالسلطنة    ... 
، ) هــ ٧٦٢( العمارة الموجودة اليوم، أمر بها سـنة       jهو الذي بنى على قبر الحسين     

  .Rوتاريخها هذا موجود فوق المحراب القبلي مما يلي الرأس الشريف
  ).٣/٥١٢: أعيان الشيعة: ينظر(

  ):٨٣: cتاريخ مرقد الحسين والعباس(وجاء في 
S    س ابن الشيخ حسن الجالئـري مـن أحفـاد هوالكـو سـلطنة              حتى تولى معز الدين أوي

، وأقـام علـى الـضريح       ) هــ  ٧٦٧( شيد المسجد والحـرم عـام        ، فعندئذٍ ) هـ ٧٥٧(بغداد سنة   

دعـائم كبيـرة     )-  ظ -أربـع   ( ر قبة نصف دائرية تحيط باألروقة ترتكز علـى أربعـة          المطه 

 .R) هـ٧٨٦( سنة ، وأكمله ابنه أحمد بن أويس... عند زوايا الروضة األربع
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كَوـ  ذَ ان ـْي الـس ا ِف   ـناـيتِّوالـس  ِعـب
  

ـ  خَ د قَ ـٍعب س ِدع ب ـنِم  ـ  مِ تْلَ   انَـيـِئ
  اــفــعويــس و�� حفْ الــصَّردصْــ������  

  
 عن ـ  ع إذْ ِهِدب  M#� ـ  � ـ  ِناب ِب ىفَطَصْ الم  

  وردهــ ب ــ قَـدعـ ــاِل وٍلـيِلـ   ـاـيـ
  

ـ  ب ي فِ ـالَـنَفَ    )١(يــا اِلمـاً تَ  كْ ح اددغْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :منارة العبد) ١(
S       ومنارة العبد هذه هي مأذنة مرجان)عبد السلطان ) د جامع مرجان في بغداد   مشي

   أويس الجالئري الذي تعي         ن والياً على العـراق، فرفـع رايـة العـصيان ضـده واسـتبد
  .ببغداد، حتى اضطر السلطان أويس أن يسير إليه من تبريز فيقضي على حركته

، فعلـم  jفشلت الحركة التجأ إلى كربالء مستجيراً بحرم اإلمـام الـشهيد     وحينما  
فأكرمه وأعاده إلـى وظيفتـه واليـاً علـى        ،أويس بذلك وصفح عنه، ثم استدعاه إليه      

  .العراق من جديد
    ر قد نـذر أن يبنـي مأذنـة خاصـة فـي الـصحن            وكان حينما استجار بالحرم المطه

غمة، ففعل ذلك وبنى حولها مسجداً خاصاً،       الحسيني الشريف إذا خرج ناجياً من ال      
صرف ثم أجرى لهما من أمالكه في كربال وبغداد وعين التمر والرحاليـة أوقافـاً يـ               

ذنة، وأصبحت تلـك األمـالك الموقوفـة أوقافـاً حـسينية            ئواردها على المسجد والم   
  .للهجرة) هـ٧٦٧(منذ ذلك الوقت، وقد تم ذلك كله في سنة 

نة قائمة في مؤخرة الحائر المقدس وسـط الجانـب الـشرقي            وقد ظلت هذه المئذ   
  .R)ييارشتانگو(سمى من الصحن، وأنها كانت تُ

  ).٨/٢٦٦: قسم كربالء/ العتبات المقدسةموسوعة : ينظر(
← 
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َـ ـمثُ ـ ��ويـٍس   �� ـلُجى نَ نَ ب حـم١(د(  

  
 ـنَمتَـارـ  فَ ـِنـي نَـتَاسـ  ار شْ المـهـد  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

:  مـا نـصه    ٢٦٦  هامش ص   ٨قسم كربالء ج  / سوعته قال الخليلي في مو    :ملحوظة
S  أن هـذا  : المقصود بـذلك هـو   صبع التابع المحب، و   إأي  ) انكشتيار(نها  إوالصواب

  . Rأثر صغير ال يزيد على اصبع، يشير إلى والء أحد الموالين والمحبين
  :ريئأحمد بن أويس بن حسن الجال) ١(

S     آخـر  ) هــ ٨١٣(ري، غياث الدين المقتول سـنة       ئأحمد بن أويس بن حسن الجال ،
ه مـن   كـان أسـالف   .  مغـولي األصـل، مـستعرب      ،رية في بغداد  ئسالطين الدولة الجال  

ونشأ هـو فـي     . رجال جنگيزخان وهوالكو، وآل أمر العراق إلى جده الشيخ حسن         
 في بغداد، وناب عن أخيه السلطان حسين في البـصرة، ثـم قتـل               تبريز، وعاش زمناً  

، وقتل جماعة من أمـراء الجـيش كـان يخـشى            ) هـ ٧٨٤(أخاه، وتولى السلطنة سنة     
هـر فـي تركـستان وبخـارى الطاغيـة          ، ولم يكد ينتظم أمره حتـى ظ       ...انقالبهم عليه 

              علـى صـده،     تيمورلنك وهاجم خراسان، فـشغل الـسلطان أحمـد بحربـه، فلـم يقـو 
، فاسـتقدمه الملـك الظـاهر    ) هــ ٧٩٥( فـارس سـنة   )٤٠٠(فتوجه إلى حلب في نحو    

ثم عاد إلى العراق وحـدثت لـه وقـائع      .  له برقوق إلى القاهرة وأكرمه، وتزوج أختاً     
، )بـالد الدشـت   (رلنك عن بغداد متوغالً فـي صـحراء القفجـاق           كثيرة، وابتعد تيمو  

، وقـصد  )هــ ٨٠٢(وأقـام إلـى سـنة       )  هـ ٧٩٧(فرجع أحمد إلى بغداد واستردها سنة       
حتلهـا وفعـل    االعثماني، فأعاد تيمور الكرة على بغـداد، و       ) أبا يزيد (السلطان بايزيد   

) هــ ٨٠٦( سـنة    اًفيها األفاعيل وانصرف، فحضر أحمد ثم انهـزم إلـى حلـب منفـرد             
← 
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ـ  ـتَـيحـلِّ ـ  ذَ ـنا ِم ـ ـتَ بِ ـٍبه   نيـِولْ
  

 ������ــر ـــن (هوخُ ـــون زري   )١()دو ست

  ينُــعواِر تَنخــاًي) ���g-C� �   )٢()بهــ ذَ�

  
  برـعلْــا ِلـذَهــ وِمـجلـعــ ِلكِلــذَ 

  شُوـيد الـب ـهـ  ـو م ـع ـ ـنَ الم   ِرــاِئ
  

 ووسالصَّ ـع حـ  بِ ـن هِمد  ٣(ِراِئ الــد(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 وجـاء الخبـر بهـالك       ،فقبضت عليه حكومتها؛ مجاملة لتيمور، وأرسلته إلى دمـشق        
 فـورد األمـر مـن سـلطان مـصر      ،)هــ ٨٠٧(تيمور في طريقه إلى الصين لفتحها سـنة    

 إلى تبريز، فأقبل أهلها عليـه واسـتعاد بغـداد، واسـتقر             بإطالق أحمد، فانكفأ متجهاً   
ليه مغولي آخر اسمه األمير قرا يوسف فقاتله، فانهزم وثار ع. فيها نحو خمس سنين   

 ).١/١٠١: األعالم( .R ببغدادتل خنقاًالسلطان أحمد، وأسر وقُ

، والتأريخ المنظوم بحساب الجمـل      )المئذنتان الذهبيتان : ( هـ ، ومعناها بالعربية    ٧٨٦ )١(
 .)هـ٧٩٣(هو 

 الجمـل ظهـر مـن حـساب       ي، كذا فـي المطبـوع الـذي اعتمـدناه، و          )الناظم ( هـ ٧٨٦) ٢(
 ) هــ  ٧٩٣(أنهـا سـنة      -)ما ذهب الهطَ( و )دو ستون زرين  ( أي   -للجملتين السابقتين 

قـد تـم بنـاء الـسلطان         )هــ ٧٨٦(وقدتبين مما سبق أنه في سنة        ،)هـ٧٨٦(وليس سنة   
تـم بنـاء المـأذنتين علـى يـد ولـده الـسلطان              ) هــ  ٧٩٣( وفي سنة  ،أويس الجالئري 
 .wر هو مطلب الشيخ السماوي  واألخي،أحمد الجالئري

... c :(Sتـاريخ مرقـد الحـسين والعبـاس    (قال السيد عبد الحسين الكليدار في كتابه    ) ٣(
حتى تولّى معز الدين أويس ابن الشيخ حسن الجالئري من أحفاد هوالكو سـلطنة           

، وأقـام علـى     ) هــ  ٧٦٧( فعندئـٍذ شـيد المـسجد والحـرم عـام            ،)هــ ٧٥٧( بغداد سـنة  
← 
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ــ ــ ـمثُ ــاعـدتَ ــ المراِهى ظَ   ةْـارـنَ
  

  ةْـارمــ عهى لَــعدـتَاســ وـِدبـــعلِْل 
ــفَ   مــ كَد ــ لَهفَّ ا طُههــم   )١(ـبـاِس

  
 وعـمـ  تْـر ـ  ـم ِب ـ ـنَا ي ـها لَ   ـباِس

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

، وأكمله ابنه أحمـد بـن أويـس    ...هر قبة نصف دائرية تحيط باألروقةالضريح المط 
، فقد كان الواقف عند مدخل باب القبلة من الخارج يشاهد الضريح   ) هـ ٧٨٦(سنة  

، كما شيد البهو األمامي للروضـة الـذي يعـرف           ... والروضة بصورة واضحة وجلية   
واعتنى عناية فائقة بإيوان الذهب، ومسجد الصحن حول الروضة على شكل مربع، 

كما ... . بزخرفة الحرم من الداخل واألروقة بالمرايا والفسيفساء والطابوق القاشاني        
أمــر الــسلطان أحمــد الجالئــري بزخرفــة المئــذنتين بــاللون األصــفر مــن الطــابوق   

ــاريخ التــشييد باللغــة الفارســية   أي ) دوســتون زريــن( القاشــاني، وكتــب عليهمــا ت
  .R) هـ٧٩٣(ووافق تاريخهما حسب الحروف ، )المئذنتان الذهبيتان(

  ).٨٣: cتاريخ مرقد الحسين والعباس: ينظر(
 )هـ٧٨٦(أنه في سنة    :  ذُكر )٢/٤٤: تاريخ المراقد / دائرة المعارف الحسينية  (وفي  

وبـدأ  ، فأكمل بنـاء البهـو األمامي  ،انتهى السلطان أحمد من بناء ما بدأه األب واألخ   
وأطلـى قـسماً     ،القاشاني األصفر  ئذنتين وكساهما بالطابوق  في العام نفسه بتشييد الم    

 تــم بنــاء )هـــ٧٩٣(  وفــي ســنة،منهمــا بالــذهب ولعلــه كــان القــسم العلــوي منهمــا 
 ... .المئذنتين

  :الشاه طهماسب ابن الشاه إسماعيل الصفوي )١(
، تـولى   ) هــ  ٩٨٤ -٩١٩(السلطان طهماسب ابن الشاه إسـماعيل األول الـصفوي،          

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . سنة)٥٤(، وكانت مدة ملكه ) هـ٩٣٠(ران سنة الملك في إي
توفي الشاه إسماعيل الـصفوي فخلفـه ابنـه طهماسـب           ) م١٥٢٤/ هـ٩٣٠(في سنة   

وكان العراق آنذاك قد أصبح خاضعاً للعثمانيين الذين استولوا عليه، فأرسل . األول
ن وحاصر القلعـة التـي تحـصّ     ،)م١٥٣٠/  هـ ٩٣٦(اً حاصر بغداد سنة     طهماسب جيش 

ها حاكم بغداد ذو الفقار، واسـتطاع طهماسـب أن يفـتح القلعـة وأن يقتـل حـاكم                ب
قام بزيارة المراقد المقدسة في ،وبعد أن سيطر طهماسب على بغداد والعراق     . بغداد

  .كربالء
وترسم الشاه طهماسب خطى أبيه إسـماعيل فـي تأييـد المـذهب، وقـد بـالغ فـي            

المملكة بيد عالم العصر المحقق الثـاني    إكرام العلماء وأهل الدين، حتى جعل أمر        
ي بالملـك؛ ألنـك    أنت أولى منّـ   : ، وقال له فيما قال    ]الكركي[ الشيخ علي عبد العال   

ذ، وكتـب إلـى جميـع الـوالة وأربـاب المناصـب       نائب اإلمام حقاً، وأنـا عامـل منفّـ       
يم بإطاعة الشيخ، والعمل بأوامره وتعاليمه، فكان الشيخ يطبق الشرع الشريف، ويقـ           

 اظ لبــثّالحــدود، كمــا عــين األئمــة للــصالة، والمدرســين فــي المــدارس، والوعــ 
  .المذهب ونشره

ومن آثار الشاه طهماسب ترميم الحـائر الحـسيني وإصـالحه، وتوسـيع الـصحن،          
، وملك سـنة  ) هـ٩١٩(لد هذا الشاه سنة و. )منارة العبد(ـ وتجديد المنارة المعروفة ب   

  . سنة)٥٤(انت مدة ملكه ، وك)٩٨٤(، ومات سنة )٩٣٠(
 ).١٠/١٦: ة العراق لصالح محمد العابد، حضار١٧٨: الشيعة في الميزان: ينظر(
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ـ ـ ع نـيا ب رخَتْ م ��و ٍمـج ـ  و عرب  
  

  )٢()بحاَأل رصُنْخُ(يِنعتَ)١()يارِتشِْكانْ( 

ــ   ــ الع�P)���� مثُ بــ)٣(اس 
	��-hي ا ِف� � �  
  

ـ  قوـدنْ الـصُّ  ـريـصَفَ  ـ  ي ِف   اِكـب شُ
  ــزَو يــ القُـن ـــاشَـالكَبِ ـةَـب   ـيـاِن

  
 والـبهفِ و ـي S����ٍن ـِغ ياِنالـشَّ  ـظُيي  

  وروق الر ووالـصَّ  اق ـحـــظَ  نَـنم  
  

 تَواسلَجالفِ ب مِ اشَر ِعنْ صُ ن ـ  الع جم  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ).الناظم. (هـ ٩٨٢) ١(

  ).الناظم. (هـ ٩٨٢) ٢(
  :الشاه عباس الصفوي) ٣(

  ).هـ١٠٣٨ -٩٧٩(هو الشاه عباس الصفوي، حفيد الشاه طهماسب 
S      لـك       ، وكانـت    )...  هــ  ٩٩٦(استتب له األمر سـنةالـبالد اإليرانيـة حـين تـولى الم

عة بين األتراك والتركمـان بـسوء إدارة أسـالفه، فاسـترجعها            موزّ ،مجزأة األطراف 
 الجـيش اإليرانـي     ن له من حربه مـع األتـراك أن         وقد تبي  .... ووحدها تحت سلطانه  

موا له الجيش على الطـرق      ينقصه التدريب والنظام، فاستقدم الخبراء األجانب، فنظّ      
ا اطمأن إلى جيشه زحف به على بقيـة األقطـار التـي             لحربية الحديثة يومذاك، ولم   ا

، وكـان مـع     ... انتزعها األتراك من اإلمبراطورية اإليرانية، واستردها قطراً بعـد قطـر          
كثرة حروبه ومغازيه ال يقعده شيء عن إحيـاء الـشعائر المذهبيـة، ولـه آثـار باقيـة                   

راق وإيران، وهو الذي بنـى الحـضرة العلويـة فـي            حتى اليوم في مشاهد األئمة بالع     
  .Rالنجف وصحنها بهندسة الشيخ البهائي

 ).١٨٢ -١٧٩: الشيعة في الميزان: ينظر(
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ـلَطْ��والكَ ـق ٍلـضْـفَ بِ ـف ـ  و   ـِراِف
  

  ِرـاِوجـــمال وـِةضَــو الـرِنـاِدسِلــ 
  ��i�����0�R�D-� � � � � � `�����%�D-�c���� �� � �   ـاـفَــــ قَ+

  
ـ ر���� )١(اًلف��  ـ ِب (هوخُ الحـ  ِنس   )٢()افَ ضَ

ــ   ــ�P)���� مثُ ـــتَ واس)٣(راِد النَّ   ـاافَضَـ
  

ـَ لِ ِهِم غُــنْ  ـنـفـاً مِ اِئـرطَ  ـ ـط   ـاافَ
  زَوان ــاِتهيكــ الماِنبي ���j�R�������k�� �  

  
ـ  المِ ِدعب نِم نيِسمالخَو ِسمالخَ يِف    )٤(ةْئَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .الشعري الموقع اإلعرابي والوزن ، وما أثبتناه اقتضاه)ألف: (في األصل) ١(

  ).الناظم. (هـ ١٠٣٢) ٢(
S   علـى   اً مدينة كـربالء ماشـي      توجه السلطان عباس الكبير إلى     )هـ١٠٣٢(وفي عام 

وطـاف   ،ا وصل إلى باب الصحن الحسيني هرول إلى الروضة الحسينية          ولم ،قدميه
-كـسا   (ى  وكس ، وأمر بصنع ضريح من الفضة لمرقده      ،حول الضريح ثالث مرات   

ر وعمـ  ، وزخرفها مـن الـداخل بالفسيفـساء   ، القبة المباركة بالقاشاني األخضر  )- ظ
وأهدى إلى البقعة المقدسة أفخر السجاد  ، أحسن تعميرالروضة والصحن واألروقة

 وبذل للعلماء والمجاورين وخدمة الروضتين، وقد ألبس الضريح بالحرير          ،وأثمنها
  .Rوقد أغدق على أهالي كربالء ،الفاخر

  .)٨٣-٢/٨٢ :تاريخ المراقد/دائرة المعارف الحسينية(
  :السلطان نادر شاه األفشاري )٣(

األفشارية في إيران، وذلك بعد انتهاء الحكم الصفوي، تولى         أول ملوك السلسلة    
  ). هـ١١٥٩ هـ إلى ١١٤٨من سنة (الملك 

 والـصرف  ،أمر السلطان نادر األفشاري بتعمير الحـائر الحـسيني   )هـ١١٥٥(وفي عام    )٤(
← 
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ـ  ِدـع ب ـن مِ ��P)��� ـمثُ س ـ  ٍعـب شْ عةْر  
  

 وزيـرالشَّ ه ـهـشَ فَ مـاد ــضْ  الحةْر  
  ــو جـدــصُّد ــوالـرو قوـدنْ ال   ـااقَ

  
 وــع ــ األسقلَّـ 
�L-�����6و ـارـتَـ�� � �  

ـ  يـتَـنْ ثِ اتُيـا ذَ ـرـها ثُ يِف   ـَ   ةْرشَ ع
  

 عـنـاً ألنْ ـيبِ اٍرو   ــشِ ـتَـنْـهــا مةْر  
ـَ   ـ ��ـهـا  ـاج تَ ـدـقُعت ـ  فَ   رـفْـاٍع صُ

  
 فَوقَوـهلِ ـن ـكُلـسـ  صَ ِنـو   )١(ـرـقْ

  لَوـم ـ ـلُّ كُ لْـزَ ي م ـواٍل يـ ـع ـمـر  
  

ـ  ـاَء ج ن��ـى   إلَ ـِهـيِف  اٍف   ج��ـ ح   رقَ
ـ ِنــثْ ال ي  دــشَفَ   ي هـوـ  الثَّاه   ـيـاِن

  
 ــو ـزَّمــ الِكق ــالم وـابـتَ   يـاِنـثَ

  ــو هـدــشُم ـــااقَووالـر ـاكـب ال   ـ
  

 لَـــتَواســـبـِل الحواَأل يـاـالقَــع  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 واستغرق البناء والتعمير عاماً ،على العتبات المقدسة من غنائم الهند التي استحصلها
  .واحداً

مع وزرائـه   )  م ١٧٤٣/  هـ ١١٥٦(وزار نادر شاه األفشاري كربالء مرة أخرى سنة         
،  والمراقد األخرى في المدينة عنايتـه  j وقد أولى مرقد اإلمام الحسين     ،وعساكره

  .وساهم في تحسين المدينة
ــر( ــرها  : ينظ ــف وحاض ــي النج ــربالء ٢٢٣-١/٢٢٢: ماض ــراث ك ــرة ٤٥: ، ت ، دائ

  ).٢/٩٨ :اقدتاريخ المر/المعارف الحسينية
  الروضـة  - وزيـر الـسلطان نـادر األفـشاري        -زار الـوزير حـسين       )هـ١١٧٢(في عام   ) ١(

  .jالعباس الفضل أبي مرقد إلى جليلة بخدمات وقام ،المباركة
  ).٢/١٠٤ :تاريخ المراقد /دائرة المعارف الحسينية: ينظر(
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����l�C#وقَـتَـــلَ الـنِّـــسـاَء  ��� � � �  
  

 ــي ـِد ِف ������- إذْ لَـــم يجــ � � � F�#����Z� �  
  ��
+ � �,��J�َز ـ وا الغَار   ادـــصْ  قَـرـديـ

  
ــرـأَفَ  ـــغَِب (هـوخُ ــ) ـٍرـدي ع١(اـد(  

ـ  فَ ـه لَ اه الشَّ ضَهـتَانْفَ   ـ  ع ـحتْ   )٢(يِل

  
ـ  ـرـب التِّ ـصَخَر��و  ـ ي الع اِلـغَ ِل ِلم  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٢١٦) ١(
  :جريمة الوهابية بحق أهالي كربالء

عود الوهـابي النجـدي    قام به الوهابي سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سـ           أي ما 
ز جيشاً مـن أعـراب نجـد وغـزا بـه العـراق، وحاصـر            جه حينما،  )هـ١٢١٦(في سنة   

 األهلين في النجف لزيارة الغدير، ثم دخلها        مدينة كربالء مغتنماً فرصة غياب جلّ     
 فقتـل مـنهم مـا بـين أربعـة      ، ذي الحجة عنوة، وأعمل فـي أهلهـا الـسيف        )١٨(يوم  

آالف إلى خمسة آالف، وقتل الشيوخ واألطفال والنساء، ونهـب البلـد والحـضرة               
              م القبـر   الشريفة، وأخذ جميع ما فيها من فرش وقناديل وغيرها مـن الـذخائر، وهـد

  .اك الذي عليهواقتلع الشب ،الشريف
 ).ظيالحفي حوادث كربالء وتعدادها، فل: سيأتي في الباب السادس(

  :فتح علي شاه القاجاري )٢(
S                          فتح علـي شـاه بـن حـسين قلـي خـان بـن محمـد حـسين خـان القاجـاري، تـوفي سـنة 

تل عمه أغا محمـد خـان       ، وكان عندما قُ   ]في إيران [، هو ثاني الملوك القاجاريين      )هـ١٢٥٠(

  ه إلى طهران وأخمد نيران الفتن، وفـي سـنة         في شيراز، فلمـهـ ١٢١٢(ا بلغه قتل الملك توج (

وعلـى يديـه انقرضـت       ،وآغا محمد خان هو مؤسس الدولـة القاجاريـة        .  الملك هأعلن تولي 

   ....الدولة الزندية بعد معارك طاحنة بين آخر ملوكها
← 
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�����ـ  قوـدنْ الصُّ ������ س اج اً وـ ر   ـىقَ
  

 وجالـشُ  لَـع ـبـ  فِ ـاك ـِهـي و ـ ر   ـاقَ
  ��������m� ُالق ثَ ـةَـب ـ  و ـ  ذَ ـنبـاً ِم هـب  

  
 صَوـدرإي اٍنولَ عى البصَـتَ انِْوـهب  

وــع ـمالـقُـر ــاشَــالكَِبـةَـب   ـياِن
  

 ى أبِ ـلَعـ  ي ـ  الع ِلضْ الفَ   اِنالـشَّ  ِميِظ
  وجفِ ـد تَ ي ـِدجِدي ا قَ  مـ  ـد ـا نُـِهب  

  
ـ ِخ�� و ِنيس الح ـنِم  ِهــي ـ  الم ـتَجىب  

  تَوـ   ذَ ـم ـ  ا ِف ـ ئْوالِم ـِفي األلْ   ِنـيـتَ
  

ــ  ��+-����D�i��c ـمثُ ــ� م ــتـَـنَ اثْع ـِنـي  
  ـاِءـطَـــِغلْ ِلِفاِشــ الكَـِةمـــِهِب  

  
 جِملْي العِ  فِ )١(ـِرـفَـع ِف و ـ ي الع   اِءطَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 م مكرماً للعلماء مفضالً عليهم، وفي أيامـه راج سـوق األدب وظهـر              كان المترج
نـورة فـي الحـائر،    الشعراء البارعون، ومن آثاره تذهيب أبـواب الـصحن والقبـة الم        

  .R...  في كربالءjوتفضيض الضريح الحسيني، وبناء مرقد العباس بن علي 
 ).٨/٣٩١: أعيان الشيعة: ينظر(

  :الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر المالكي الجناجي النجفي كاشف الغطاء) ١(
S           الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر ابن الشيخ يحيى المالكي الجناجي النجفـيH ،

كمـا وجـدنا    ) ٤٦(أو  ) هــ ١١٥٤(لد في النجف فـي حـدود سـنة          ، و الفقيه المشهور 
 )٢٧( أو   )٢٢(كليهما في بعض القيود، وتوفي يوم األربعاء عند ارتفـاع النهـار فـي               

  .فن في تربته المشهورة في محلة العمارة بالنجف، ود)... هـ١٢٢٨(رجب سنة 
 المعتبـر  ��������مام اإل(:  في مقدمة كتابه)مفتاح الكرامة (قال تلميذه صاحب    ... 
س الحبر األعظمالمقد(.  

← 
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ـ  داًـصْى قَ ـع س ـدـقَفَ ـ ى طَ  إلَ هاِنر  
  

 وجلْ لِ ـدـحـسـ  ـِنـي ـ ي الع  ِف ماِنر  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

كـان مـن أسـاتذة الفقـه والكـالم وجهابـذة المعرفـة              (: )روضـات الجنـات   (وفي  
جاً للمذهب كما هـو حقـه، وبيـده رتقـه        حكام، مرو واألحكام، معروفاً بالبسالة واإل   

 فـي  ام، غيـوراً   في عيـون األعـاظم والحكّـ       ماًماً عند الخاص والعام، معظّ    وفتقه، مقد 
يـر، مطاعـاً عنـد    باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقـوراً عنـد الهزاهـز والغِ          

  .)...العرب والعجم في زمانه
 فاحتفى به فتح علي شاه القاجاري ،وكان مع ذلك أديباً شاعراً، وخرج إلى إيران

كــشف الغطــاء عــن خفيــات مبهمــات الــشريعة (ف باســمه كتــاب وصــنّ. ووزراؤه
  ... .)الغراء

ــة   ــى الطائف ــرة عل ــديد الغي ــان ش ــا ،وك ــة بأموره ــيم العناي ــضة  ، عظ ــر المناه  كثي
ا عظـم خطـرهم علـى       لخصومها، وقد انبرى للـرد علـى الوهـابيين بيـده ولـسانه لمـ              

 رتد رئيـسهم سـعود وأصـحابه عنهـا     ا غاراتهم عن مدينة النجف، حتى  العراق، فرد
، وشـرع محمـد حـسن خـان     . ..خائبين، وفتحوا كربالء عنوة ونهبوها وقتلـوا أهلهـا   

  .Rالصدر اإلصفهاني في بناء سور على النجف على يده
: ، وينظــر ترجمتــه١/١٨: ، مفتــاح الكرامــة١٠١ - ٩٩ /٤: أعيــان الــشيعة: ينظــر(

: ، نقباء البشر  ٣/١٥٢: ، ماضي النجف وحاضرها   ١٠٩ رقم   ١/٢٣٣: معارف الرجال 
: واألدب فـي النجـف    ، معجم رجال الفكـر      ٣/١٣٩: ، شعراء الغري  ٨٠٧ رقم   ٤٠٠

٣/١٠٤١(.  
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طَوفِ ـاف ِر طَ يـ ي   ضْــــر ـح ي ِهِق
  

 ـاِءـنَى الـبِ لَع م لَ ـن ـدِهي ع ١(ضْر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

اإلصالحات التي جرت لعتبات كربالء المقدسة على يد الشاه فـتح علـي             ) ١(
  :القاجاري وهمة الشيخ جعفر كاشف الغطاء

 أنـه فـي    )١٣١-١٢٩،  ٢/١٢٧ :تـاريخ المراقـد    /دائرة المعارف الحسينية  (جاء في   
 إلى السلطان فتح    تضعضعت بناية الـمـشهد، فكـتـب أهـل كـربالء     ) هـ١٢٢٧(سـنة  

علي شاه، فأمر بتجديدها، وتبديل صفائح الذهب وعمل الترسـيم، وأهـدى شـبكة             
 c، وأمــر ببنــاء قبتــي الحــسين والعبــاسjمــن الفــضة لتوضــع علــى قبــر الحــسين

  .وتذهيبهما، وأرسل من يشرف على اإلنفاق وعمل الترميم
 وإبدال  ،رميم القبة  تم إنجاز ما بدأ به السلطان فتح علي من ت          )هـ١٢٣٢( وفي عام 

 ــسود ــذهب الم ــفائح ال ــالص  ص ــذهب الخ ــن ال ــرى م ــصفائح أخ ــت  ،ة ب ــا تم  كم
 حرم السلطان فتح علي القاجاري مـن تـذهيب اإليـوان         اصالحات التي قامت به   اإل

  .، انتهى)هـ١٢٢٩(  لنذر قطعته على نفسها عام وفاًء؛القبلي من الروضة
: jاريخ كـربالء وحـائر الحـسين      ت( وذكر السيد عبد الجواد الكليدار في كتابه        

من بعد الغارة الوهابية الفظيعـة   وقد جرت إصالحات كثيرة للحائر المقدس  ): ٢٦٣
بهمة المرحوم  )  هـ ١٢٣٢( وذلك في عام     ،على يد السلطان فتح علي شاه القاجاري      

 فـي أمـر   ،ه لمقابلة الشاه في طهـران   الذي توجw  الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء      
 ثـم   ،يادي الوهابية العابثـة فـي الحـرم المقـدس         بعدما هدمته ونهبته األ   تعمير الحائر   

وقبـل هـذا التـاريخ قـام        ... . يران يشجع على التعميـر    إأخذ يتجول الشيخ في أنحاء      
 .نجله محمد علي مرزا القاجاري بتعمير الحائر أيضاً، وتزيين الحرم وتعميره
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ـ  تَ أَ ـمثُ ـ  فَ )١(ِنيلـد  لِ رـاِصـى النَّ عم  
  

 ـاِهشَمالقُ ـد ٍلــضْ فَ بِ ِسـد ـ ِن و عم  
  وـتَابـاع د ـ و   انـَـحالـصَّ  اد زَـمراً ثُ

  
 زَوــاد إع ـمــاراً و ــ مـادشَ ىـنَـب  

  ـ طْ��و ـ  الـرـقـلَ ـــاإلنْ ِبـةَاحـاِزـج  
  

 لَع ى يدي ع ـ  ِدب الح سِني  ٢(ياِز الـر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :أحمد ناصر الدين) ١(
S     مـد شـاه بـن عبـاس ميـرزا ابـن فـتح علـي شـاه                 أحمد ناصر الدين شاه بن مح ...

، وولـي الملـك فـي       )هــ ١٢٤٧(لد في صـفر سـنة       و... . القاجاري، أحد ملوك إيران   
 ذي القعـدة سـنة   )١٧(تـل يـوم الجمعـة    فـي تبريـز، وقُ    ) هــ ١٢٦٤( شوال سـنة     )١٨(
  .Rفن هناكفي مشهد السيد عبد العظيم الحسني قرب طهران ود) هـ١٣١٣(

 ).٣/١٢٠: أعيان الشيعة(

  :الشيخ عبد الحسين الطهراني الحائري) ٢(
Sتــوفي فــي . )ينشــيخ العــراقَ(ب الــشيخ عبــد الحــسين الطهرانــي الحــائري الملقّــ

فن في حجـرة بجانـب   قل إلى كربالء، فد، ونُ)هـ١٢٨٦( رمضان )٢٢(الكاظمية في   
 علــى يــسار الــداخل إلــى الــصحن )البــاب الــسلطاني(ـ البــاب الجديــد المــسمى بــ

  .ريف، وقد تجاوز عمره الستينالش
رجالياً، أديباً، حافظاً للشعر العربي، حاوياً لجملة مـن          ،أصولياً ، فقيهاً ،وكان عالماً 

هاجر أبان الطلـب مـن طهـران إلـى النجـف األشـرف، وأخـذ عـن الـشيخ                    . الفنون
، ورجع بعد إجازته )الجواهر(صاحب  ]و[مشكور الحوالوي، والشيخ عيسى زاهدٍ 

م عند الشاه ووزرائه، وحصل له القبـول عنـد          ر فيها، وتقد   وتصد إلى طهران فرأس  
وفـوض الـشاه    ). هـ١٢٨٠(الخاصة والعامة، ثم خرج منها بأهله وسكن كربالء سنة          

← 
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ــ ـــمالثَ و+-��E�����cى دلَ ــنـياِن ةْنَ س  
  

 ـتَـئَالِموِنـي ب ـعـد ������4� ب ـ ي   )١(ةْــنَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

وسامراء، وأقام على تذهيب القبة فـي        ،والكاظمية ،إليه عمارة المشاهد في كربالء    
  .Rسامراء وبناء الصحن وزخرفته، وتوسعة الحرم الحائري

، تكملـة نجـوم     ٢٦٠: الروضة البهيـة  :  وينظر ترجمته  ٤٣٩ -٧/٤٣٨: أعيان الشيعة (
، ٩٤٥ رقـم    ٣/٢٢٨: مـل اآلمـل   ، تكملـة أ   ٢/١١٤: ، خاتمة المـستدرك   ١/٨٦: السماء

/ ٢: ، معـارف الرجـال    ١/٣٨٤: ، الفوائد الرضـوية   ٤١٦ رقم   ٢/٣٩٠: الكنى واأللقاب 
ــم ٣٤ ــة األدب٢١٣ رق ــ٣/٣٢٩: ، ريحان ــم ٧١٣ :ررة، الكــرام الب ــسن ١٣٠٧ رق ، أح

 ).٨٥٤/ ٢: ، معجم رجال الفكر واألدب في النجف١/٦٠: الوديعة

صـالحات والتوسـعة فـي     وما جرى من اإل ،التذهيب الثالث للقبة الحسينية    )١(
الحائر المقدس بأمر السلطان ناصر الدين القاجاري على يـد الـشيخ عبـد              

  :wالحسين الطهراني
 ،طان ناصر الـدين القاجـاري بتجديـد تـذهيب القبـة          أمر السل  )هـ١٢٧٣( وفي عام 

عنـد   كما جاء تاريخها مثبتاً في الكتابة الواقعة في الجهـة اليمنـى مـن قاعـدة القبـة                 
  ... .سطح الروضة المقدسة

 بدأ الشيخ عبد الحسين الطهراني ببناء إيوان كبير في الجهـة            )هـ١٢٧٥( وفي سنة 
  ... .أنشأهالغربية من الصحن في واجهة المسجد الذي 

ه السلطان ناصر الدين القاجاري ثانية كبير علمـاء إيـران           وج )هـ١٢٧٦( وفي سنة 
فـأمر   ، إلصالح وتجديد الصحن الحـسيني الـشريف       ؛الشيخ عبد الحسين الطهراني   

كما بـدأ الطهرانـي      ... - الجنوب   -بتسقيف إيوان الذهب الذي يقع في جهة القبلة       
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ،فخطط لبنـاء مـسجد    ، وتجديـد بنائـه    ،الغربـي بالتخطيط لتوسيع الصحن من جانبـه       
ـ ا بــمميت إحــداه ومدرســتين ســ،)ناصــر الــدين القاجــاري(ســم ارف بوإيــوان عــ

 ألنهـا   ؛)مدرسـة الـصدر   ( والثانية باسـم     ،لقربها من التل الزينبي   ؛  )المدرسة الزينبية (
نيت من ثلث الصدر األعظم الميرزا تقي خان النوري، وعلى أثر ذلك قـام بـشراء                ب

 ليلحقهـا بالـصحن   ؛فبلغت ثمـانين بيتـاً    ،للصحن من الجهة الغربية    البيوت المجاورة 
  .الحسيني الشريف

رف علــى ـ ليــش؛ عــاد الــشيخ الطهرانــي ثانيــة إلــى كــربالء)هـــ١٢٨٣(وفــي عــام 
 في بناء وإعمار وتوسعة المرقـد الحـسيني الطـاهر           ،منجزات ناصر الدين القاجاري   
 وبـذا  ،ريفـقعين إلى الجهة الغربية من الصحن الـش  وبالذات المسجد واإليوان الوا   

  وألبسه بالقاشـاني الملـون   ،ر تمام الجانب الغربي من الصحن الشريفيكون قد عم 
 وبذلك فقد توسع الصحن بما يقـرب مـن سـتة            ،كما فرشه بالرخام اليزدي األبيض    

  .أمتار
... لحـسيني  زار السلطان ناصر الدين شـاه القاجـاري المرقـد ا           )هـ١٢٨٧(وفي عام   

 كما أهـدى للروضـة المقدسـة فـصاً مـن            ،فأنعم على المجاورين للروضة الحسينية    
  ... .األلماس مكتوباً عليه سورة الملك

  .)١٧٤ – ١٧٠، ١٦٤ – ٢/١٦٠ :تاريخ المراقد /دائرة المعارف الحسينية: ينظر(
 حكايـة عجيبـة     )دار الـسالم  (وقد نقل الميرزا الـشيخ حـسين النـوري فـي كتابـه              

شـرافه علـى أعمـال التوسـعة التـي جـرت        إلشيخ الطهرانـي عنـد      ا في عصر دثت  ح
  : وبالخصوص الجهة الغربية من الصحن الشريف وهي،jمام الحسين لمرقد اإل

← 
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زَوارــ ب ـعـد ��ــر لـطَّ ِلـٍعبـــف   ـ
  

ـ و ـخَـي الشَّ ــدجـوفَ  ـ  ـدقَ   يفِّـو تُ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

Sاعلـى اهللا تعـالى فـي        - الشيخ عبد الحسين الطهرانـي     ������� ستادا اشترى األ  لم 
 -ن المقـدس الحـسيني       الدور الواقعة في السمت الغربـي مـن الـصح          -الخلد مقامه 
ن يجعـل فيمـا زيـد فيـه     أ أمـر بـ    ، المتصلة بـه وأدخلهـا فيـه       -لف سالم أعلى ساكنه   

     س الغروي، فصار قريباً من سـتين سـرداباً   سراديب لألموات كما في الصحن المقد
ا مضى على ذلك برهة ما بين الصغير والكبير، واشتغل الناس بدفن أمواتهم فيه، فلم

ي كان فوق تلك السراديب اليطيق ثقل الناس الذي يمشون          ن الطاق الذ  أانكشف  
   غفير أمـر بـأن يهـدم واحـداً     عليه، فأمر ثانياً بهدمه وبنائه ثانياً، وحيث د فن فيها جم

وكل سرداب أرادوا هدمه ينزل واحد فيغطي ما وضع ، ثم يهدم اآلخر،بنى عليهوي 
ا مـوات، فاشـتغلوا بـه، فلمـ        لـئال تهتـك حرمـة األ       ؛فيه بالتراب الذي كان فيه لـذلك      

وصلوا إلى السرداب المقابل للضريح المقدس نزل بعضهم للشغل المتقـدم، فـرأى      
أن األموات الذين فيه قد انقلبـوا فـصار رأسـهم الـذي كـان مـن جهـة الغـرب فـي             

ر، فخـرج وأخبـر النـاس بـذلك فـاجتمع      موضع قدمهم الذي كان إلى القبـر المطهـ        
 جميعـاً وكـانوا ثالثـة أحـدهم األميـرزا إسـماعيل              فـشاهدوا  ،خلق كثير ال يحـصى    

أنا : ، وقال اًاش، وكان من المشتغلين في الصحن، وكان ولده حاضر        صفهاني النقّ اإل
      ن هـذا تأديـب مـن اهللا تعـالى          أن للنـاس    أدخلت والدي في القبر ووضعته فيه، وتبي

ليائه أوليـاء  ن يعرفوا طريق األدب وسلوك المعاشرة مع أو      أل ،]-  ظ -لعباده   [عباده
 .)٢/١٥٠: دار السالم( .Rb النعم
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ـ  ـِدـع ب ـنِم ـ ـا شَ  م ـيـد �$-������ � � �  
  

 ورــو ـــزَّ ـةَضَ ــو راوال سـام١(اءار(  

ــ   ــ اسـمثُ ــالتَّ ِترـمـتَ ـجـداتُد  
  

  اتُـادالـس  و كـوـلُـها الم ـمـيـِقتُ 
ـ ـ س ـاكـب الشُّ دـدجفَ   يـف  الـد ِني  

  
ـ  اللَّ �# ـِنـيج بـاللُّ )٢(رـاِهطَ    )٣(ِنيِج

  ـالشُّ بِ اغَصَوـ  ـاِكــب   ِس�� الـر  دـنْ ِع
  

 ــد ـــِن مةًـراِئ ـيــشَّ كَةًـر   ـِسـمال
ـ  ـٍةــضَّ  فِ ـنِم     اـــر يـِدقْا تَ هرـد قَ

  
 صَوفِ ـب ـها ذَ ـيه  ـ ـِدـبــاً ج ـراي  

ـ  يه و ـِهـيلَا ع ـه لَ رـظُانْفَ     يِكـح تَ
  

ـ ـاً ع سـرِت  ـ  ٍعرى دِ لَ ـِد بالـشَّ  ِعي ِكب  
ــ   ــ ِمةًارإشَ ـــهـنْ ـــِهاِئدِتى افْ إلَ   ـــ

  
ـ   م لِّـكُِب  ـا يِكـمـ  ن   ـــهِ اِئ أد ـن ِم

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ ( م أنالشيخ قد توفي في سنة       تقد )السلطان المذكور زار الحـائر فـي    )هـ١٢٨٦ وأن ،
، فتكون زيارته جـاءت     )هـ١٢٨٣(، وكان إنجاز التجديد والبناء سنة       )هـ١٢٨٧(سنة  
 كمـا ذكـر    قـد تـوفي،  � سنوات من تاريخ اإلنجاز، فوجد الشيخ الطهراني     ٤بعد  

  .�الناظم
السلطان سيف الدين طاهر بن محمد برهـان الـدين اإلسـماعيلي، الداعيـة المطلـق                ) ٢(

  .لطائفة البهرة الداودية الهنود
  ).١٣/٣٧٩: لسان العرب: ينظر. (الفضة:  - بالضم -اللُجين ) ٣(

 والـسلم  األراك ورق أن وذلـك  الخـبط، : الجـيم  وكـسر  الـالم  بفـتح  ين،ِجـ للَأما ا 
 .)١٣/٣٧٨: لسان العرب: ينظر. (يدق ثم ويجف يسقط حتى يخبط
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ــ ِم�[��-���� ــا حـهنْ ـبــصَّـه   ـحـري ال
  

 ـ (ـوا  خُوأر ـ  ـدقَ ب رالـضَّ  ج ري١()ح(  

  وجـدد ـنَ الـمـ ال ةَـارةْـــضَّ ـقَنْم  
  

  ةْـضَّالـفَ بِ �# ـِزـري اإلب ـِبهـالـذَِّب 
ـ ������0��� مـا    ِدع ب ـنِم   ـ  لَصَ   ِضقْالنَّها ِب

  
ــ  ــ�� رنِم ــِس ــى تُها إلَ   ِض األرِموخُ

  ــو طَلَّســاِك الم ــصَّـتَخْ المةَنَ   ةْــــ
  

ـ م تَ يكَو)٢(ـزَّ النَّ ـحـتَـم تَ يكَ    هصَّتَ
  هــا ـاسِكـمــاً أس  ـاها مح ـنَ ب ـمثُ  

  
  ـهــــااسرـهــــا ونَدماً بخِّـرمـــ 

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٥٨) ١(
الشبس لمرقد اإلمام الحسيناك المقدj:  

ــي ســنة  ـــ١٣٥٥(وف ــد اإل   )ه ــارة مرق ــدين بزي ــاهر ســيف ال ــسلطان ط ــام ال ــام  ق م
مـام   فأمر بصنع ضريح من الفضة في الهند ليقام علـى مرقـد اإل     ، كعادته jالحسين
  .)هـ١٣٥٨(قد تم صنعه عام  و،jالحسين

ريح ـي علــى الــضـاك الفــض تــم نــصب الــشب-هـــ ١٣٥٨ -وفــي نفــس الــسنة أي
وقد أقيم احتفال عظيم بهذه المناسبة حضره السلطان طاهر سيف الـدين           ،سالمقد 
 مؤلِّـف  و ، عبد الكـريم النـايف     : منهم ،نشد الشعراء وأرخوا صنع الضريح    أ و ،بنفسه

  .wالكتاب
 /دائرة المعـارف الحـسينية    (اك فمن أراده فليراجع     لهذا الشب وهناك وصف واٍف    

  .)٣٢٢-٢/٣١٨ :تاريخ المراقد
  .)٣١٧، ٢/٣١١ :تاريخ المراقد /دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

 ).٥/٤١٦: لسان العرب: ينظر (.ما تحلب من األرض من الماء: زالنّ) ٢(



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٢٠

 
 

ودس١(ـر( ـ  الم ـِدعـ  ن   ِند الــب  قو فَ
  

 ــ��و ــ اإلبغَـرفْ ــزَري ــ المقو فَ ِنِدع  
  ــح ـــاً مه ذَ���@����-��0�Zـى تَّ ــب باـذَّه  

  
ـ ر��ا و ـدفَ  ـ (وا  خُ ـ ه ذَ تْارأنَ   )٢()اـبـ

  وـــد هتْمــ م ــ العةُـارـنَ ــِدب   مـلَ فَ
  

 يـبلَ ـق ـ  ـه ـ �� ـنا ِم ـ  �# و ـٍرثَ ـلَ عم  
ــِل   ـــظْ عن������� مِهلِوقَ ـمـــها و هن  

  
  نما الزَّ ذَ ه ن مِ نيِسمالخَ و تِّي الس ِف 

  ــب ــى تَلَ ـقَّـبــى م ـكَحــ م اِساألس  
  

ـ  الع ىي إلَ ِضم ي ـن م الَمشَ  ـاِسـب  
  ــِصـتَّــمـالً مالِجـــع الغَاِرد ــر   ـيِب

  
  ِبري القُ  فِ و�� ِطب الس ِنح صَ ي بابِ ِف 

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٢٨٤: لسان العرب: ينظر (.الدفع الشديد: دسر) ١(
  ).الناظم. (هـ ١٣٦٠) ٢(

  :المئذنة الغربية للحائر الحسيني
ــي ســنة  ـــ١٣٥٥(وف ــد اإل   )ه ــارة مرق ــدين بزي ــاهر ســيف ال ــسلطان ط ــام ال ــام  ق م

رفة علـى   ـ فرأى أن المئذنة الغربية للروضة الحسينية مائلة ومش        ، كعادته jالحسين
  . فأمر بهدمها وتشييد أخرى في محلها،السقوط

 وعندها وجدوا أصولها متينة فقرروا      ،هدم المئذنة الغربية   تم   )هـ١٣٥٦(وفي عام   
  .التشييد عليها

بطــالء )  م١٩٤١/ هـــ١٣٦٠(وقــام الــسلطان طــاهر ســيف الــدين أيــضاً فــي عــام  
  .المئذنتين بقشرة خفيفة من الذهب من مستوى أرضية سطح الحضرة إلى قمتها

، عمـارة كـربالء   ٣١٣، ٢/٣١١ :تـاريخ المراقـد    /دائرة المعـارف الحـسينية    : ينظر(
 ).١٢٧: دراسة عمرانية وتخطيطية
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وــر ـــزَب كَالُـما ي ــس   )١(ِلـبـيـال

  
 نِ إنالـصَّ   ب يحن ـ  ع ـ ى التَّ لَ ع٢(ِلدي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

فـي  : رونـالفـصل الثـامن والعـش     : (هو سبيل أحمد، سيأتي ذكره في الفـصل التـالي         ) ١(
 ).ذكر الساعات ومنارة العبد والسبيل

  :تاريخ هدم منارة العبد) ٢(
ذنـة التاريخيـة فـي      ئ في هـدم هـذه الم      قوالً wإن للدكتور عبد الجواد الكليدار    

  :ه نورده للفائدة، وهذا نصّ)٢٤٤-٢٤٣: jتاريخ كربالء وحائر الحسين (به كتا
S  ذنة التاريخية العتيدة ستة قرون نقية سالمة، بعيدة كل البعد عن           ئعاشت هذه الم

 ) هــ  ١٣٥٤(لـى عـام     إ) هــ  ٧٦٧(اآلفات والطوارئ الزمنية من يوم تشييدها في عام         
علـى وجـه األرض فـي صـحن          وهـو آخـر سـنة مـن عمرهـا            ،]على قول الدكتور  [

دمت مـرة واحـدة مـن قمتهـا          فتناولتها معاول الهدم في تلك السنة فهـ        ،jالحسين  
عوجـاج  ظهر عليها اإل :  أنهم قالوا  ؛ والسبب في ذلك   ،إلى أساسها في تخوم األرض    

س، هـذا    فيجب هدمها قبل أن تسبب كارثة للحائر المقد        ،نهدامفأصبحت مائلة لال  
دمت على األثر تواً ولم  يومئذ خارج العراق في االصطياف، فه ألننا كنا؛ما سمعناه

لها اليوم غير هذه الصورة التي أخذت عنها وهي في حالة التهديم، ولكن مـن           يبق 
نهــدام فــي اللوهــل كانــت مائلــة . الــذي حكــم فــي أنهــا مائلــة لالنهــدام؟ ال نعلــم

 وكـان يجـب هـدمها       نهـدام وعلى فرض أنها كانت مائلة إلى اال      . الحقيقة؟ ال نعلم  
 فهل هي كانت مائلة إلى األساس وما كان يزول خطرها إال باقتالعها             ، للخطر اًدرء

ن ذلك من األمـور الفنيـة والفـن يقـرر عنـدنا مـصير كـل                  أل ؛من جذورها؟ ال نعلم   
و هـل هـذا الخطـر علـى     أن يحكم هل فـي بقائهـا خطـر،         أشيء، فهو الذي يمكن     

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

. و إلـى حـد أساسـها فـي تخـوم األرض       أذنـة   ئفرض وجوده هو إلى حد ميالن الم      
حـد النقـاش فيهـا، وربمـا الفـن هـو الـذي قـرر وجـوب            تلك أمور فنية ال يمكن أل     

  ؟ساس، ومن يعلمهدمها إلى األ
أم قدم في ذلك التاريخ مـن  ري الذي استُـالت الناس عن أقوال الخبير المص   ا تقو
 ،لية مـن أسـتانبول  صـ  وجلبـه صـورة الـسجالت األ   ، لتنظيم شـؤون األوقـاف    ؛رـمص

 إلى ،ذنة العبد المذكورة وجامعهائوعثوره فيها على قيود ألوقاف حسينية تخص م     
غير ذلك من هذه األقوال المختلفة الكثيرة التي تتقول بها النـاس مـن ذلـك الحـين           

ذنة التأريخية العتيدة مـن عـالم       ئزالة تلك الم  إ بأنها كانت هي السبب في       ،إلى اآلن 
ذلك أقوال أو شبه تكهنات لم تتمكن إلى اآلن من الوصول إلـى   ن كل   إالوجود، ف 

ن في العهد العثماني وفي     ان رسمي اذنة العبد وجامعها مرتب   ئغير أنه كان لم   . حقيقتها
ذن؟ ال نعلمإرف عليها ـصهذا العهد، فمن أي مورد كان ي.  

ة فال الت الناس وأحاديثهم اليومية ظل من الحقيقذا كان لتقوإوعلى كل حال، ف  
 منهـا  ذنة نفـسها مـن عـالم الوجـود، ولـم يبـق        ئال فتزول زوال الم   إبد وأنها تظهر، و   
  وال زال محلهـا     ،ز الذي كانت تشغله في تلـك الزاويـة مـن الحـائر            اليوم سوى الحي 

يتميز بلون الكاشاني الذي يختلف عن كاشاني جانبيه في اللون والصفة، وهذا كل 
  .jن الحسين ما بقي لها من أثر محسوس في صح

 ألنها  ؛وظهرت في اآلونة األخيرة فكرة جديدة في ظاهرها وقديمة في أصلها          ... 
 وهـذه   ، سـنة  ةرـذنة العبد التاريخية قبل خمـس عـش       ئصل إلى يوم هدم م    ترجع باأل 

 لرفـع الـركنين     ؛رقـالفكرة ترمي اليوم إلى توسيع الـصحن المطهـر مـن جهـة الـش              
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 حيـث فـي هـذه       ،قية والزاويـة الـشمالية الـشرقية      البارزين في الزاوية الجنوبية الـشر     
 وال زال أثـر موقعهـا ظـاهر علـى جـدار      ،ذنة العبد المـذكورة  ئاألخيرة كانت تقع م   

الصحن باختالف لون الكاشي الجديد المنصوب في محلها عن الكاشـاني القـديم         
 ذا رفعوا الركنين المذكورين كما هو المقصود اليـوم زال    إف. المستعمل على جانبيه  

 فتصبح كأنها ما كانت في عالم الوجود وال رآها          ،ذنة المذكورة ئ كل أثر للم   نهائياً
الشيخ السماوي[ليه إه أحد كما نبw...[R.  
 فمنهم من ذكـر تـاريخ       ،ذنة التاريخية ئلف في تاريخ هدم هذه الم     ختُاُ:  ملحوظة

تـاريخ  (  وهو قول الدكتور عبد الجواد الكليدار في كتابه )هـ١٣٥٤(هدمها في سنة    
 فـي   w والسيد محمد صـادق آل بحـر العلـوم           ،)٢٤٣: jكربالء وحائر الحسين    
  عند ذكر وفـاة حميـد خـان بـن أسـد خـان       ٣٦٦): مخطوط(كتابه وفيات األعالم    

توفي حميد خان ابن أسد خان المذكور سابقا فـي بغـداد يـوم              S: حيث قال ما نصه   
ريف ـ فـي الـصحن الـش    ونقـل إلـى كـربال ودفـن    ١٣٦٣من ذي الحجـة سـنة      ) ٢٦(

 .Rريفـ توسعة للصحن الش  ١٣٥٤الحسيني قرب المنارة في المقبرة وقد هدمتا سنة         
 فـي أرجوزتـه   w الـشيخ الـسماوي  �
	������)هــ ١٣٥٦ (وذكره بعـضهم فـي سـنة    

موسـوعة العتبـات     ( الخليلـي فـي     وممـن ذهـب إلـى هـذا الـرأي أيـضاً            ،المذكورة
  : حيث قال)٢٦٧/ ٨: قسم كربالء/ المقدسة

S                  وقد ظلّت هذه المئذنة قائمة في مؤخرة الحائر المقدس وسـط الجانـب الـشرقي مـن

بحجـة  ] هــ ١٣٥٦أي سـنة    [ )م١٩٣٧( حتى هدمت عن جهل وضـالل فـي عـام            ،الصحن

ذنة متينة البنيان يبلغ قطـر قاعـدتها حـوالي عـشرين متـراً،      ئنهدام، وكانت م  ميالنها إلى اال  
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .R كانت مزينة بالفسيفساء النادر والقاشاني البديعوترتفع إلى ما يناهز األربعين، كما
ــ ــة ف  وأم ــدار آل طعم ــسيد محمــد حــسن الكلي ــه  إا ال ــي كتاب ــه ذكــر ف ــة (ن مدين

 أمــر ياســين الهاشــمي رئــيس الــوزارة )هـــ١٣٥٧( وفــي عــامS: )١/٣٥: jالحــسين
 بحجة استالم مديريـة األوقـاف العامـة تقـارير           ؛ذنةئالعراقية يومذاك بهدم هذه الم    

 الهــدم أمــر قوبـل  وقــد، صـالح باإل أمرهــا يتـدارك  لــم ذاإ سـقوطها   باحتمــالتنبـئ 
  .R...عتراضباال
؛ وذلـك  )هــ ١٣٥٦( فـي تـاريخ هـدمها    wقد ترجح لدينا قول الشيخ السماوي    و

 ، ويظهر ذلك من خـالل أرجوزتـه التـي بـين يـديك،             ألنه صاحب فن في التواريخ    
  . واهللا العالم،وألنه كان معاصراً لهذا الحدث
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ــلُّكُــوم شَــن ــاد   ِطـب الـــساَءـنَ ِب
  

ـ  بِ ادشَ   ـ  نَ ـ  ب ِهـيـا أِخ يـن  الـر ١(ِطه(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (Sّمرقد العباس  -ى تشييده   وتول j -   ّى تشييد صـرح الروضـة الحـسينية      كل من تول
  .في األدوار المتعاقبة من ملوك وأمراء ورجال إصالح

ــادروا بتخليــد ذكــرى  أو)... آل بويــه(ويــروي لنــا التــاريخ أن الديالمــة   ل مــن ب
ضد ، وخاصة على عهد السلطان عـ       في العلن   في كل عام   bالحسين وأخيه العباس  

  الدولة البويهي الذي أعلن التشيد عمـارة الروضـة العباسـية والقبـة المنـورة     ع، وشي .
علـى عهـد الـسلطان عـضد الدولـة بـن            )  هـ ٣٧٢(رت كربالء مجدداً عام     وقد تمصّ 

  .ركن الدولة المذكور
ا في عهد الصفويين فقد تقدم العمران في الروضـة العباسـية تقـدماً محـسوساً،               أم

، ) هــ  ١٠٣٢(طهماسب الصفوي بتزيين القبة السامية بالقاشاني سـنة         حيث قام الشاه    
 م الرواق والصحن، وبنى البهو أمـام البـاب األولـى           اكاً على الصندوق ونظّ   وبنى شب

  .للحرم، وأرسل الفرش الثمينة من صنع إيران
أهدى نادر شاه إلى الحرم المطهر تحفاً كثيرة، وزين بعض تلك           ) هـ١١٥٣(وفي سنة   

 وزيـره الـشهم، فجـدد صـندوق         jزار الحـسين  ) هـ١١٧٢(وفي سنة   . ني بالقوارير المبا
← 
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ــالِعوهفَ ــشَّ)١(اةُنَـرِف ــددي ال اِس الب  
  

  ومتَ ـن الـضَ ى كَ ـرِمـغَي ـ  الع ؟اِسب!  
ــ   ـذَهــا و ــصَِّف ــِنينَحي ال س اِنتَاع  

  
  ـاِنـعـــفَـر تُِةـلَبـــ الِقـِةـهــــِجِب  

  ـ ى بِ لَع ـ  اِب الــب  ـاِءـنَ ـ ري كَ ِف   ياِس
  

ــ   ــدلَ ى الحسِنيــ و ــى العدلَ اِسب  
ــدـصَ   ـاهمــا م ــلْ ِلزٌاِوــج ـحـد  

  
  ـ  بِ ـاَءج ـ  ب لٍّكُ ـ �� ضُع ـ  الهِ ِله   )٢(ـِدنْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .القبر، وعمر الرواق، وأهدى ثريا يوضع فيها الشمع؛ إلنارة الصحن الشريف
أمر السلطان محمد شاه بن عبـاس ميـرزا بـن فـتح علـي شـاه          ) هـ١٢٣٦(وفي عام   

اك فضي لضريح العباسالقاجاري بصنع شبj.  
 سلطان مملكة أود في الهند، jعمر بقعة حرم أبي الفضل )  هـ١٢٥٩(وفي سنة   

  .Rوهو محمد علي شاه ابن السلطان ماجد علي شاه
 ).٦٢ -٦١: تراث كربالء: ينظر(

، ... أي شديدة  ولبوة عفرنى أيضاً  . مي بذلك لشدته  األسد، وهو فعلنى؛ س   : والعفرنى) ١(
شـديد  : يـة وعفريـت وعفرنـى     ، وأسد عفـر وعفريـة وعفار      ...وناقة عفرناة أي قوية   

مـن القـوة    : العفرنـاة الـذكر واألنثـى     : قوي، ولبوءةعفرنـاة إذا كانـا جـريئين، وقيـل         
، ...إنـه ألشـجع مـن ليـث عفـرين         : ، ويقال ...اعتفره األسد إذا فرسه   : ويقال. والجلد

  .ليث ِعفرين، بكسر العين، والراء مشددة: وقيل لكل ضابط قوي
 ).٥٨٨ -٥٨٧/ ٤: لسان العرب: ينظر(

  :ساعات الصحنين الحسيني والعباسي) ٢(
ريف تعلو باب القبلة في جهـة القبلـة للروضـة فـي     ـساعة الصحن الحسيني الش  

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

صب محلـه  فع هذا الباب في السنوات األخيرة ونُـ وقد ر . منتصف الضلع الجنوبي  
   هـذا البـاب أقـدم األبـواب األخـرى فـي الروضـة الحـسينية،                 دعـ باب جديـد، وي 

الساعة على بـرج ارتفاعـه مـن أعلـى الـساعة إلـى مـستوى أرضـية          وتجلس هذه   
  .) م٢٥(الصحن 

ا الساعة التي تعلو البرج المنصوب على سطح مدخل بوابـة قبلـة المـولى أبـي                 أم
 يرجع تاريخهـا إلـى عـام     إذ من الساعات التراثية القديمة،    دع فتُ ،jالفضل العباس 

في بغداد وسـاعة   ) نطقة الحيدر خانة  م(، وتوجد مثيالتها في بناية القشلة       ) م ١٨٩٠(
الروضة الكاظمية المقدسة، وكانت تنتصب على مدخل هذه البوابة وعلـى جـانبي        

 كتلـك الموجـودة فـوق الحـرم الكـاظمي المقـدس             ،برج الساعة منارتان صغيرتان   
مغلفتان بالكاشي الكربالئي، وقد أزيلتا بعـد التطـوير فـي الربـع األخيـر مـن القـرن                   

  .الديالعشرين المي
فة، فقد تعرضت الروضة رـارتبط مصير هذه الساعة بمصير الروضة العباسية المش       

 لهـذا  المطهرة إلى القصف في العهد العثماني، وتعرضت الساعة هي األخرى أيضاً   
 كما تعرضت   .، مما أدى إلى تعرضها للعطل     bالقصف المعادي لتراث أهل البيت    

 بعد أن قام أزالم     ،) هـ ١٤١١/  م ١٩٩١(ام  إلى التخريب خالل االنتفاضة الشعبانية ع     
ريفة، حيـث   ـالنظام المقبور بقـصف عـشوائي بالمدفعيـة الثقيلـة طـال الروضـة الـش               

 بقذيفـة مـدفع ثقيـل، وأصـيب     jأصيبت القبة الطاهرة للمولى أبي الفضل العباس     
  .برج الساعة من جراء ذلك القصف الغادر

← 
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وـ  اَءج للح سـ  ِني   ةْنَي الـس  ي هـذِ   ِف
  

  ــب ضُعهِبم ــس ــسـحتَس مٍةـاعـ   ةْـنَـ
ـ  ب ـتْنُِصـبفَ   ـيـ  ـن ـِب سِلي ��ـ ح مد  

  
  ــوِنأذَمــ العفُــِدب ـويــقالم ١(ِدِجس(  

  �����j� � M� ــ� الع ــِدـب ع تَفْـرــ ح   ـهالَ
  

  �������+"��ــ الم ــزَـالـم ةُـارـنَـ   )٢(ةْـالَـ
ـ  لُـيـِب الـس  مثُ   ـ  ـد قَ ـنَ بـ �� اه حـمد  

  
ــإ   بــِج النَّن ــ)٣(ِبي قَتَ واســام ي ورد  

  فج النَّ ِنحي صَ  فِ بيِجى النَّ نَ ب نيِح  
  

  ـفـطَـــعانْ و���'������ ـنبــاإل ـعابــتَفَ  

ي  ِف باَألفَ  ����n�)٤( ا فِ ذَو ـ اِبي الر ٥(ْةع(  

  
ــ   ــ بنِم ـــتِّ ِسِدع ـيــ لَـن هــاِبتَا م ةْع  

  ةْـرجــالِه ������� دـع بـــِنـيـــتَـئَوِم  
  

  وبعـ  د ام �����)�X َّـ ِجالن يـ الِه ب ج٦(ةْر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فـي وصـف األبـواب       : هـذا البـاب    ن من ون والثالث والفصل التاسع والعشر  : ينظر(
  ).للصحنين المطهرين

 مــصدٍر يــذكر تاريخــاً لنــصب تلــك الــساعة التــي وصــفها النــاظم  قــف علــىنلــم ) ١(
  .بالمستحسنة فيما لدينا من المصادر

  .، فلينظر...)في ذكر البناء ومن بناه: (تقدم في أول الباب) ٢(
اآلتي ذكره في األبيات    . (شاهو أحمد شكري بك نجل والي بغداد محمد نجيب با         ) ٣(

 ).الشعرية لعبد الباقي العمري، مؤرخاً السبيل ومن أنشأه

 ).هـ١٢٦١(سنة : أي) ٤(

 ).هـ١٢٦٤(سنة : أي) ٥(

  ):سبيل أحمد(= السبيل) ٦(
← 
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ـ م ر )١(ـتٍّ سِ لَـبقَفَ ـ ِج النَّ ـةُـي ـِبـي  
  

  ����Y������-ــ ِب� ِثـاِدالـحــِج الع ـِبـي  
ـ  اك ذَ يُءـِجـا ي مكَ   ـ   ِف ي الحِثاِدـو  

  
ــ افْـدـنْــِع     )٢(ِثاِحــبلْهــا ِلاِب باِحـتَِت

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

محـرم شـيد أحمـد شـكري     ال وبالتحديـد فـي العاشـر مـن     )هــ ١٢٦١(وفي عام  
لشريف عند مدخل بـاب القبلـة،   حوضاً سلسبيالً في الجهة الجنوبية من الصحن ا      

ر وسقى األلوف من الزوار وأنـشأ فـي ذلـك الـشاعر        وعند افتتاحه وضع فيه السكّ    
   تبت على الـبالط  خاً ذلك بقصيدة كُعبد الباقي العمري مهنئاً أحمد شكري ومؤر

ــرة المعــارف الحــسينية : ينظــر. (ضــعت فــوق الحــوض القاشــاني وو ــاريخ  /دائ ت
  .)٢/١٥١:المراقد

 وكذا فـي    ،نشاء السبيل في سلسلة المعارف الحسينية     إ كذا ورد تاريخ     :ملحوظة
ألحمـد الحـوض مـع      : (ه فقـال  ئنـشا إشعر عبد البـاقي العمـري والـذي أرخ تـاريخ            

  أنwن مـن شـعر الـشيخ الـسماوي      وقـد تبـي    ،)هــ ١٢٦١ (وهـو يـساوي   ) السلسبيل
 والثـاني تـاريخ     ،دء التاريخ األول هـو تـاريخ البـ         ولعلّ ،)هـ١٢٦٤ (تاريخ البناء كان  

  .نهاءاإل
-٤/٣٢٥: jمدينـة الحـسين     (ل كليدار أيضاً في     آوقد ذكر السيد محمد حسن      

٣٢٦:(كان في يوم عاشوراء سنة-أي بناء السبيل-تمام ذلك إ  أن )هـ١٢٦٤(.  
  ).هـ١٢٥٨(سنة : أي) ١(
 .حظ، فال)في حوادث كربالء وتعدادها: الباب السادس(سيأتي في ) ٢(
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خَوأرالــس ـلَبـيــ عبـدـــب   )١(ياِق ال

  

ـ  ِروهــشْ  الم ِهِرـعِشِب   ـ   ِف   )٢(اِقي اآلفَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :عبد الباقي العمري الفاروقي الموصليالشاعر ) ١(

/   هــ ١٢٧٩ -١٢٠٤(عبد الباقي بن سليمان بن أحمد العمري الفـاروقي الموصـلي          

لــي فيهــا ثــم ببغــداد أعمــاالً لــد بالموصــل، ووو. خ شــاعر، مــؤر،) م١٨٦٢ -١٧٩٠

نزهـة   ( وهـو ديـوان شـعره، و   ) ط-التريـاق الفـاروقي   (لـه   . حكومية، وتوفي ببغداد  

 تـرجم فيــه بعـض رجــال   ) خ-نزهــة الـدنيا  (، و)تــراجم فـضالء العـصر  الـدهر فـي   

ة أهلّ(و قصائد في مدح أهل البيت، )الباقيات الصالحات  (الموصل من معاصريه، و   

 ).٢٧٢ -٢٧١/ ٣: األعالم( .)األفكار في مغاني االبتكار

  :شعر عبد الباقي العمري في تأريخ السبيل )٢(

S  خاً مهن- عبد الباقي العمري  -وقالئاً ومؤر :ا أنشأ أحمـد شـكري بـك أفنـدي     لم

رة سـيد   ـفي قصبة كربالء في صحن حض     ) محمد نجيب باشا  (سليل حضرة المشير    

الشهداء الحوض والسلسبيل، وكان إتمام ذلك في يوم عاشوراء، وطرح فيه قناطير            

 فة، وقد أمـر بتحريـر هـذه األبيـات فـوق     ر، فشرب الزوار وكانوا ألوفاً مؤلّ     من السكّ 

  :ذلك الحوض بالكاشي، فحررت بالخط الحسن

 ــلَ     مــن أنــشأ هــذا الــسبيلْأحمـد ــوروق المنه ــسبيلْنِ  الب   ال

ــى  ــو إال ذو العل ــا ه ــد(م   له يستقصي جيالً فجيلْ   ) شكري    أحم

ــلَ ــدنج ــب محم ــذي النجي    مــن عــديلْفــي الوزراءمــا لــه     ال

ــافظُ ــزوراءمح ــ  ال ــي حكِم    ال يميلْ   الهدى  عن طرقِ  بالعدِل    ِهف
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

مــــشيربآرائــــِه بغــــداد     ــم ــرِ  القــدرمعظّ ــلْالخطي    الجلي

ــ    اقتــدىِ  الحــسانوفــي مــساعيِه مخدوم ــه ــذا النبي ــلْه ه    النبي

ساقي الحوض  سليلَ     زائــراً عاشــورا غــداً ويــوم  ِ السليلْ نعم   

ــهِ  ــن أم ــضعِةم ــه ب ــي ط    مثيـلْ   مـا لهـا مـن      في العالمين      الت

ــشر     الــذيوجــوِدالِ  روحِهوجــِد ــروحفت ــِه ال ــلْ ب    جبرئي

ــشاهد ــزوارف ــى  ال ــأوي إل   القبيــلِْ ه األعلــى القبيــلمــشهِد     ت

ــأترع ــوضَف ــكّراً  الح ــم س ـ      له    والزنجبيـــلْ الكــافور همزاجـ

   دمعـي يـسيلْ     مثلُ  ٍ على حسين      فـي عينـهِ     هو الكـوثر   حـوضُ

ــح    عـــذب فـــراتٌ ذاك لكـــن ذا ــاجمل ــس  أج ــاؤه م   تحيلْ م

دصــعــلْ      ه حزنــي ووجــدي وقــد ــا والعوي ــي البك ــوبه من   ص

ــ ــينكأنّـ ــاةه عـ ــيِ  الحيـ   طويــلٍْ  بعمــرالخــضرِ الحظــت    التـ

   العليــلْ شــفاُء وقــد صــحهعنْــ     الــشفامسلـسالً يــروي حـديثَ  

ــادر ــم ص ــهٍ ك ــم واردعن ــ    ٍ  وك ــدهمنْ ــرد لق ــهِ  ب ــلْ في   الغلي

ـ   في الصحن ِ  كالشهد ِ  ــلُّ    هحـال ذوقُ ــه ب ــصدفراتُ ــ ال ــلْهى منْ    ني

ــلّ ــي ك ــرٍ  ف ــاغَثغ ــسالُس   وفـي أردبيـلْ    فـي الـري ِ     فشاع    ه سل
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــالَ    أجرى له وقفاً وفـي مـا جـرى         ــاً جزيــلْقــد ن    أجــراً وثواب

ــا راق ــورق لمـــ   ) السلـسبيلْ   الحوض مع  ألحمد(    ه تاريخَـــ

  .R هـ١٢٦١سنة           
) هــ ١٢٦٤سـنة   (، وفيهـا    ٢٢٩ -٢٢٧/ ٨: ربالءقسم ك / موسوعة العتبات المقدسة  (

  ).والصحيح ما أثبتناه بحساب الجمل



� �

� �

� �

æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@Ý–ÐÛa@ @

åz–Ûaë@ìèjÛaë@ÖaëŠÛaë@āëŠÛaë@Úbj’Ûa@…bÈic@Š×‡@¿� �

ـولُطُو ـا   م��ـ  ـفَو   ـاِكـب الـشُّ  نى ِم
  

  ــريِحى ضَــلَــعِبــ النَِّن اباِكــ الزَّيي  
  والعضُـر شْ عـر ـ  و ـ  بِ اٍنـمثَ ـِدالـي  

  
  :�R�����0�� ــ�   ِدلَــ الوـحريــ ضَِلوالطُّــي  ِف

ــ   ــولر ِللُوـوالطُّ ــاإلضَبِ ِةـضَ   ةْــافَ
  

  ةْـافَـــسالمبِ ـنـيتِّ الـــسباِرـقَيــ  
ــ   والعقَــضُـر نَـــد ــلخَلِ زَاهِسمناي  

  
  ذَوــاك ــ عبريـقْ تَ ــلَ   انَيـاِصى الـقَ

  لُّـِق ال يـــاِقولــــر ِللُـووالـطُّـــ  
  

  ـ  ـِنع ـ لَ و نياِنـم الـثَّ ـ ـع ي نِك   ـوـلُ
  والعضُر س ـبعون و رـ تَمـا اخْ  ب   فلَ

  
ـــيِب   ــ لَِدال ــنِك ــٍعرذَ ذا ِب   فلَـتَ ائْ

  والوـ  طُـس ـ  ياِقرـ ال   اِقو الــر  ـن ِم
  

  ــشْع ــ عـرـ ـــبA�#�����(�"��ى لَ   ياِقو ال
ـ  ِوـهبـل لِ لُووالطُّ   ـ  ي نوانُـم ثَ ـحـد  

  
  والعضُر شْ عـ نَ واثْ ر ـ  اِنتَ ـ   ِف ي العدد  

  والبـ  اب ـ نَّي ج  ِف ـ ـاِنـمثَ ـِهـِت ةْــي  
  

  ـتُــــفْمـوِلةٌح ـٍداِفــــو L�-�������%���2�  
ـ  و رـد الصَ ـهـثُـلُثُ   ـ ـد قُ ـنِم   ـِهاِم

  
ــ   بابــ و ـــرآخَ ــ��ى ـد لَ   ِهاِمـدقْ

  ِفــنـــاِناثْو ــنْي الجـبـاِقفَــاتِّ ِبِنـي  
  

  وــاو ــدِح ــ خَـن ِم ــر ِلـِفلْ   اِقول
  



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٣٤

 
 

لِو لـــرِتاِقو  ـــســــةٌـعأب ـواب  
  

ــ   يــلُخُـد ــها الزَّـنْ ِم   )١(اب األوراِئ
ـ  ـهـثُـلُثُ   ـ   ِف ي الـبِوـه ـ  و الـبْياِقـو  

  
  اِقراإلشْــ وِبورغُــلْ ِلِنحي الــصَِّفــ  

  الطُّوي الصَّ  فِ لُوِنح ـ  و ـ ئْي المِ ِف   ِنيتَ
  

ـ  رــشْ  الع صَقِّونُ   ـ نْ الج ـن ِم ـبِنـي  
  والعلِ ضُر لسِعبيـ  ن أِت ي ـ الِمي و   ةْــئَ

  
  ذَوـــقْ تَاكريلَـــب ـه تَوةْــئَــِطـو  

  وــالـوثَـــكْ اَألـطُسـر ��ربـعـانَـــو  
  

  قَود ـرـ   ي ـ  ـنى ِم ٍةـِه ج زُخْ منــا و  
  وج&����وا لُـــع�������ثَ ��"�ــــاِنـمةْــي  

  
ــلَ   ــ سنِك ـبــةًـع ب تْـد L�-����%��2�)٢(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

: ابواألو. الرجــوع، كالتوبــة: واألوبــة.  مــن ذنبــه~كثيــر الرجــوع إلــى اهللا : أواب) ١(
 ).٢١٩ -٢١٨/ ١: لسان العرب: ينظر (.التائب

تـي عاصـرها    ة الزمنيـة ال   مـد هذا الوصـف للعتبـة الحـسينية المطهـرة ينطبـق علـى ال             ) ٢(
، وقد أجريت خاللها وبعدها مراحل عدة من التجديد والعمـران والبنـاء         �الناظم

  .إلى أن أصبح على ما عليه في وقتنا الحاضر
لــذا ارتأينــا أن نــورد هنــا وصــفين للحــائر الحــسيني علــى مــشرفه أفــضل التحيــة 

  واآلخـر فـي وقتنـا الحاضـر ابتغـاءً     wوأشرف السالم، أحدهما في عصر المؤلف   
  :  للفائدة، فإليكهما

  :المؤلِّفوصف الحائر الحسيني في عصر  - أ
الحائر الحسيني كما أورده الـسيد عبـد الحـسين الكليـدار آل طعمـة               وصف � 

بغيـة النـبالء فـي    (سادن الروضة الحسينية المطهرة في كتابـه       )  هـ ١٣٨٠ - هـ ١٢٩٩(
وقـد   ير،، وهو خير وصف من خب     �، وهو معاصر للناظم   )٥٥ -٥١: تاريخ كربالء 

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  : قال،نقلناه بتصرف يسير
S   متـراً ) ٥٥( في عرض يقـارب       طوله قرابة سبعين متراً    ،وهو على شكل مستطيل ،

أبواب ضخمة جميلة الوضع، وعلى كل بـاب طـاق مرتفـع بـالحجر              ) ٧(وللمسجد  
  . وكل باب ينتهي بك إلى حي من أحياء المدينة،المعقود بالحجر القاشاني

 مفروشـة أرضـه بالرخـام األبـيض         ،اسع فسيح األرجاء  وفناء المسجد كله فضاء و    
بالرخام إلى طول متـرين، ومـا فـوق         أ  نش فإن وجه أسفله م    ،الناصع وكذلك جدرانه  

نه قد أقيم  ويحيط بفناء الصحن جدار يحصّ،مبني بالقاشاني الجميل القطع والنحت
 إيـوان ذو    غرفة جملية أمام كل غرفـة     ) ٦٥( وفي الطبقة السفلى قرابة      ،عليه كلفتان 

  .سقف معقود بالقاشاني
وفي وسط فنـاء الـصحن الروضـة المقدسـة، وهـو مـن أعجـب المبـاني وأتقنهـا                    

دخل  أخذت مـن كـل بديعـة بطـرف، يـ           ، وأوفرها حظاً بالمحاسن   ،وأبدعها شكالً 
طلق لفـظ بـاب    وأشهر أبوابها باب القبلة، وي    ،إليها من أبواب عدة ال مجال لذكرها      

طلق عليه باب إيـوان الـذهب،       ا باب الروضة ي   ن الشريف، أم  القبلة على باب الصح   
 بديعـة الـشكل     ،وهو من الفضة الفنية الصياغة، وفي جوانبه سهوات محكمة البنـاء          

 ،عة بقطع من المرايا تأخذ بمجامع القلـوب        مرصّ ،]المحاريب[على هيئة التجاريب    
ر بالرخـام   ه مـؤزّ  أمامه صفّة مفروشة أرضها بالرخام، وكذلك جدارها األدنـى، فإنـ          

نظيرهصّع كله بالزجاج ترصيعاً هندسياً يقلّإلى مترين، ر .  
 وهذا البـاب ينتهـي مـن        ،وسقف هذه الصفة قائم على دعائم محكمة من الساج        

 وعـن يـسارك تجـد       ،من جميع جهاتهـا   ) الروضة(الداخل إلى رواق يحيط بالحرم      
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

      خل باسـتقامة إلـى بـاب        فتـد  ،ك من الـشبه   قبر حبيب بن مظاهر األسدي وعليه مشب
آخر من الفضة الناصـعة العجيبـة الـصياغة إلـى مقـام محكـم الـصنع عظـيم يأخـذ                     
بتالبيب األفهام، وتدهشك الزخارف البديعـة والمرايـا المتأللئـة، وهـو الروضـة أو               

 )٩(، وعرضـه    سنتيمتراً) ٤٠(أمتار و ) ١٠( وطوله   ،jالحرم الذي يضم قبر الحسين    
  .وفي داخله أنواع التزاويق، سنتيمتراً) ١٥( وأمتار
 ، وجود الجواهر النفيسة وقناديـل الـذهب والفـضة         ؛ومما زادها بهجة وزخرفة   ... 

ريف التـي أهـداها إليـه ملـوك     ـقات الغالية الثمن على القبر الش  وغير ذلك من المعلّ   
 ما يعجز قلم البليغ من وصفها واإلحاطة ،الفرس وسالطين الهند في عصور مختلفة   

  .لك من نفائس المجوهرات ونوادر اآلثاربكل ما هنا
 وداخلها رمم اإلمـام، والتـدوين يـشاهد مـن           ،وفي وسط الحرم الشبكة المباركة    

 ٥(ك مـن الفـضة الناصـعة، وهـو ذو أربعـة أركـان وفـي جانـب الطـول                     وراء مشب (
، ويتفـرع مـن     سـنتيمتراً ) ٨٠( وعرض كل شـباك      ،شبابيك) ٤(شبابيك وفي العرض    

ك صـغير مـن الفـضة أيـضاً علـى ضـريح ابنـه علـي            رقي منه مـشب   وسط الجانب الش  
أمتار ونصف متـر، وعرضـه   ) ٥ (jك الحسين وطول مشب،... األكبر الذي قُتل معه   

ك الحـسين    وفي أعلى مـشب    ،أمتار ونصف متر  ) ٣(أمتار ونصف متر، وارتفاعه     ) ٤(
مـشبكين  آنية مستطيلة الشكل مطالة بالذهب اإلبريز، وفي كـل ركـن مـن ال             ) ١٦(

 وسماء ذلك الحرم مغـشّاة بقطـع مـن    ،رمانة من الذهب يبلغ طولها قرابة نصف مترٍ       
  .المرايا تأخذ بمجامع القلوب على شكل ال يتمكن من أن يصفه واصف

 وهم ملحدون في ضريح واحد،      ،bوفي الزاوية الجنوبية من الحرم قبر الشهداء      
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــضريح و ــي ا  وهــذا ال ــورهم، وهــم ف ــة لمكــان قب ــر  ضــع عالم ــا قب ــي فيه ــة الت لترب
  .jالحسين

، متراًسـنت ) ٨٠( طوله أربعـة أمتـار و   ،ك من الفضة الناصعة   وجه تلك الزاوية مشب   و
 ، وارتفاعـه متـراً    سـنتمتراً ) ٧٥( عرض كل واحد مـنهم       ،شبابيك) ٥(وهو عبارة عن    

اة من أسفلها إلى أعالها بالذهب ويغطي الحرم كله قبة شاهقة مغشّ  . سنتمتراً) ٧٠(و
 مـن   اًاك متـراً واحـد     عرض كـل شـب     ،شباكاً) ١٢( وفي محيطها من األسفل      ،بريزاإل

أي مـن سـطح      -الداخل ونصف متر من الخارج، ويبلغ ارتفـاع القبـة مـن أسـفلها               
 وفي هذا الجامع ثالث مـآذن كبيـرة ينـاطحن    ،متراً) ١٥( قرابة - الحرم إلى أعالها  

 السحاب بارتفاعهن ـ       ان  تاثن:  في الهواء  داً صعوهمـا   ،اجمنهـا مطليتـان بالـذهب الوه 
حول الحرم، والثالثة مبنية بالقاشاني، وهي ملتصقة بالـسور الخـارجي مـن الجانـب               

  .الشرقي
  . ساعة كبيرة مبنية على برج شاهق يراها الرائي من كل مكان قصيوهناك أيضاً

 الكاتــب مهمــا أوتــي مــن البالغــة والفــصاحة واإلجــادة فــي نإ :وصــفوة القــول
ــة     ،الوصــف ــن األبني ــضخم م ــذا المــسجد ال ــي ه ــا ف ــصف كــل م ــه أن ي  ال يمكن

  .Rوالتزيينات
في أبيات البـاب    ) منارة العبد (الذي تُنسب إليه    ) مرجان(مرت ترجمة   : ملحوظة

 الحـسن  بـن  أويـس  الـسلطان  بنـاء  ذكـر  عنـد  بنـاه،  ومـن  البنـاء  ذكـر  فـي  :الخامس
  .فلينظر .الجالئري

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :أبواب الصحن الحسيني
  :أبواب الصحن الحسيني، بقوله) ١٧١ -١٦٩صفحة ( في �وذكر

S    ويجدر بنا قبل ،فتح ثالثة أبواب جديدة للصحن الشريف  ) م١٩٤٨(تم في سنة 
  ... .الكالم عن هذه األبواب ذكر أبواب الصحن الحسيني القديمة

للصحن الحسيني ستة أبواب قديمة مـصنوعة كلهـا مـن األخـشاب الفـاخرة،                إن 
دة من القاشاني البديع المزخرف تزوقها آيات قرآنية أو أبيـات     منها عقا  وتعلو كالً 

  : وتقع على جانبي مداخلها مقابر بعض العلماء والسادات، وهي،شعرية
رة في منتصف الضلع الجنوبي منـه،    ـويقع في الوجه القبلي للحض    :  باب القبلة  -١

  . أمتار)٨(، وعرض قاعدته متراً)١٥(ويبلغ طول برج مدخله 
ويعـ .  وعرضه ثالثة أمتار ونصف متـر       متر )٥,٥(ب فيبلغ ارتفاعه حوالي     ا البا أمد 

 الباب حديثاً، ونُصب فـي      افع هذ  وقد ر  ،ه من أقدم األبواب األخرى في الحائر      ؤبنا
 وتحـيط إطاراتـه زخـارف نباتيـة         ،ه باب جديد ضخم مزخرف بـالحفر البـارز        محلّ

 ،قشت بالميناء والفـضة   ارسية نُ وق أعاله بأبيات شعر بالف    معمولة من الخشب وقد زُ    
، ) هــ  ١٣٨٥(صب فـي النـصف مـن شـعبان سـنة             وقد نُ  ه، الباب أكبر من سابق    اوهذ

  . من قبل خالق زادكانىهد مووه
ي بهذا االسم؛ ألنه    م وقد س  ،ويقع في الجهة الغربية من الصحن     :  باب الزينبية  -٢

  .يؤدي بالخارج من الصحن إلى تل الزينبية
مي بهذا االسم؛ نسبة إلى     وقد س  ،ويقع في الجهة الغربية أيضاً    : ية باب السلطان  -٣
ده أحد سالطين آل عثمان، وتقارب أبعاده أبعاد باب الزينبيةمشي.  

← 



  ٣٣٩.........في ذكر أبعاد الشباك والروض والرواق والبهو والصحن /الفصل التاسع والعشرون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ويقع في زاوية الصحن المطهر من الجهة الشمالية الغربية، وقـد    :  باب السدرة  -٤
  . خالق زادكان من قبلىهد مو وه، مؤخراً باب القبلة ونصب في مدخلهاانقل له

مـن الجهـة    ) الحـائر (وكانا قبل فـتح الـشارع المحـيط بــ           :  الصحن الصغير  ا باب -٥
 علـى ، وقد خُطّ    )باب الشهداء ( بـ   ى باب واحد فقط المسم    ما منه ىالشرقية، وقد بق  

  :الكاشي الذي فوق الباب من الخارج هذه األبيات
  مــانِ الز  عاديــِةيقينــي شــر      منجـى  حسبي فيـك  أبا الشهداء ِ  

إذا مــا الخطــبعــب ساً مكفهــر    وجـ  تُد    العـالي أمـاني    كـِ بباب

ــغَ     مـستجيرا  كوها أنا قـد قـصدتُ      ــكألبل ــاِت في ــاني غاي    األم

ــ ــال تَ ــديددرف ــتَ ي ــيضُ     بحــر وأن ــداهيف ــالمنِن ن   الحــساِن  ب

ل  في مقابـ   ،ريفـرقية للصحن الش  ـويقع في الجهة الش   :  باب قاضي الحاجات   -٦
تحلـي جبهتـه الخارجيـة زخـارف مـن          .  مـن األبـواب القديمـة      ووهـ ،  سوق العرب 

  .القاشاني النفيس
بواب التي نحن بصددها فهيا األأم:  
ويقع بين باب الزينبية وباب السلطانية فـي الـضلع الغربـي مـن       : باب الرأس الشريف   -٧

 وهـو إيـوان     ، وقد أنفذ هذا البـاب مـن اإليـوان الناصـري أو الحميـدي              ،الصحن الشريف 
يـه القاشـاني المقـرنص، وتحيطـه كتائـب قرآنيـة       معقود بديع الشكل جميل الزخرفـة يحلّ    

  وطـول قاعدتـه    متـراً ) ١٥(، ويبلغ ارتفاعـه حـوالي       )هـ١٣٠٩(خت بسنة   وأبيات شعرية أر ،
  .اقة كبيرة فوق برج الباب، وهناك ساعة دقّأمتار )٥(، وعرضها أمتار )٨(السفلى 

← 
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 ورقية مـن الـصحن الـشريف، وهـ        ـيقع في الزاوية الشمالية الـش     :  باب الكرامة  -٨
بالقاشاني الجميل أيضاً، وعليه كتائب قرآنية وأشعار فارسية معقود.  

  .ويقع في الزاوية الجنوبية من الصحن الشريف:  باب الرجاء-٩
قامـت لجنـة التعميـرات بفـتح بـاب          ) م١٩٦٠(وفـي سـنة     ]: باب الـصالحين   [-١٠

فـي الجهـة الـشمالية مـن الـصحن      ) بـاب الـصالحين  (ريفة باسم   شـجديد للروضة ال  
 ويجـري اآلن تغليـف      ،فـي إيـوان ميـرزا موسـى الـوزير           ويقع هذا الباب   ،الشريف

  . انتهى،Rجدرانه الداخلية وعقوده بالكاشاني النفيس
  : وصف الحائر الحسيني في الوقت الحاضر-ب
فنورد هنا ما ذكره الدكتور  في وقتنا الحاضر،ا وصف عمارة الروضة الحسينية أم

عمـارة كـربالء دراسـة عمرانيـة        (رؤوف محمد علـي األنـصاري فـي كتابـه القـيم             
  :، قال) ١٣٥ -١٢٨: وتخطيطية

Sّالروضة الحسينية مركز مدينة كربالء، وتتـصل بمحيطهـا شـوارع قديمـة              تحتل 
لك وحديثة أهمها الساحة الواسعة المكشوفة التي تتـصل بالروضـة العباسـية، وكـذ         

  . وشارع باب السلطانية، وشارع السدرة،)شارع أبو الفهد(بشارع باب القبلة أو 
إننموذجــاً عمرانيــاً للروضــات التــي دعــ تخطــيط وتــصميم الروضــة الحــسينية ي 

يدت بعد ذلك، ففي هذه الروضة سمات ومظاهر قلما نجدها مجتمعـة فـي أبنيـة                شُ
عــل يـة فــي تخطيطهـا، حيــث ج   نقلــة نوعدعـ األضـرحة والمــشاهد الـسابقة، فهــي تُ  

ريح والمسجد وما يحيط بهما من أروقة في كتلة بنائية واحدة وسط المساحة             ـالض
  .التي تشغلها أبنية الروضة

← 
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وأهم ما يميز بناء الروضـة الحـسينية سـعتها وعظمـة بنيانهـا وطرازهـا المعمـاري                  
، متـراً ) ٩٥( وعرضـها  متـراً ) ١٢٥( وتشغل أرضاً مستطيلة الـشكل طولهـا     ،اإلسالمي

رة ـريف، ويحـيط بالحـض    ـوتتكون من أبنية الحـضرة التـي يتوسـطها الـضريح الـش            
صحن واسع تطل عليه مـن جميـع الجهـات األواويـن التـي تعلوهـا أقـواس مدببـة                    

  ).األبواب(الشكل، وكذلك المداخل 
والجـص، ومكـسو    ) اآلجـر ( بناء الروضة الحسينية متين ومـشيد مـن الطـابوق            إن

ت الزخرفية المنفذة بالذهب والفضة والمرايـا والقراميـد المزججـة     بأروع التشكيال 
  ).القاشاني(

ا بناية الحضرة فتحتل القسم الوسطي من الروضة، وهي علـى شـكل مـستطيل                أم
  .متراً) ١٢( وارتفاع جدرانه الخارجية متراً) ٤٥( وعرضه متراً) ٥٥(طوله 

 بمثابـة قلـب الروضـة،       دعـ ريح التـي تُ   ـ غرفـة الـض    jتوسط قبر اإلمـام الحـسين     ت
) ٤(أمتـار وعرضـه     ) ٥(ويغطي القبر الشريف صندوق فضي ذو سقف ذهبي طوله          

  .متر) ٣,٥(أمتار وارتفاعه 
وتقوم فوقهـا قبـة شـكلها       ،  متر) ٩,٧٣( وعرضها   متراً) ١٤(ا غرفة الضريح فيبلغ طولها      أم

ع نصف كروي مـدبب الـرأس مرتفعـة، ترتكـز علـى أربـع دعامـات ضـخمة ذات مقـاط                   
متـر، وترتفـع قمـة القبـة حـوالي          ) ٢,٥٠(متـر وعرضـها     ) ٣,٥٠(مستطيلة طـول كـل منهـا        

متر عن مستوى أرضية الحضرة، تجلـس علـى رقبـة أسـطوانية طويلـة ارتفاعهـا                 ) ٢٩,٣٦(
، )١٢(، تتخللهــا نوافــذ ذات عقــود مدببــة عــددها اًمتــر) ١١,٣٩(أمتــار ويبلــغ قطرهــا ) ٦(

  .متر) ١,٢٥(ل نافذة وأخرى مسافة متر، وبين ك) ١,٣٠(عرض كل منها 
← 
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وقـد طُليـت القبـة مـن     اً،متر) ١٢,٢٢(ا قطر قاعدة القبة من أوسع قطر لها فيبلغ   أم 
قـشت عليـه    الخارج بقشرة خفيفة مـن الـذهب، عـدا نطـاق مـن الـبالط القاشـاني نُ                 

 يتـوج الرقبـة مخطـوط بلـون أبـيض علـى أرضـية زرقـاء             ،اآليات القرآنية الكريمة  
سو القبة من الداخل تشكيالت زخرفية رائعة مغطاة بالكريـستال وقطـع      وتك ،داكنة

  .من المرايا الصغيرة
 وطـول   ،أمتـار ) ٥(ويحيط بغرفة الضريح أربعـة أروقـة كبيـرة عـرض كـل منهـا                

 متـراً ) ٤٥(رقي والغربـي    ـ، وطول ضـلعيها الـش     متراً) ٤٠(ضلعيها الشمالي والجنوبي    
سيت جـدرانها إلـى ارتفـاع متـرين      وقد كُ  ،بيضتقريباً، وأرضيتها مبلطة بالرخام األ    

سيت بقيـة الجـدران والـسقوف بزخـارف مـن الكريـستال             من الرخام نفسه، فيما كُ    
  .وقطع من المرايا الصغيرة البديعة الصنع

عـرف الـرواق الـشمالي بـرواق الـشاه؛          وي ،متـراً ) ١٢(ويبلغ ارتفاع سقف األروقة     
 وهـذا الـرواق علـى هيئـة     ،حد جوانبـه  أفي  لوجود مقبرة سالطين الدولة القاجارية      

 ،عـرف الـرواق الغربـي بـرواق الـسيد إبـراهيم المجـاب            وي ،قام فيه الـصالة   مسجد تُ 
عرف الرواق القبلي برواق حبيب بن مظاهر األسدي أحد شهداء واقعـة الطـف؛              وي

 ولهذه األروقة األربعـة ثمانيـة   ،وذلك لوجود قبره في الجهة الغربية من هذا الرواق       
ي الذي يقع في وسط     ـبواب تؤدي كلها إلى صحن الروضة، وأهمها الباب الرئيس        أ

 وتنفتح غرف هـذا الـرواق مـن الخـارج علـى      ،الرواق القبلي ويعرف بباب الذهب   
       ٣٦( يبلـغ طولـه      ،عرف بـإيوان الـذهب    بهو واسع يتقدم هذا القسم من الحضرة وي (

مستوى أعلى من بقيـة أجـزاء       ويرتفع سقف هذا اإليوان ب     ،أمتار) ١٠( وعرضه   متراً
← 
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، ويـستند علـى أعمـدة مـن         متراً) ١٥(هذا البناء عدا القبة والمئذنتين ويبلغ ارتفاعه        
  .الرخام تعلوها أقواس مدببة

رة خفيفـة مـن الـذهب والفسيفـساء         ـوقد كُـسيت جـدران اإليـوان األماميـة بقـش          
الخارجيـة تقـع     وعلى جانبي إيوان الذهب وإلى مسافة قليلة من فتحتـه            ،والقاشاني

رة خفيفـة مـن الـذهب وهمـا      ـ المطليتان من الخارج بقـش     ،مئذنتا الحضرة الجميلتان  
، متـراً ) ٣٣(أسطوانيتا الشكل، ويبلغ ارتفاع كل منهما عن مستوى أرضية الحـضرة            

أمتـار عنـد   ) ٤(، وقطرهـا  متـراً ) ٢١(وعن مستوى سطح بنـاء الحـضرة إلـى أعالهـا       
 سـلّم حلزونـي يـتم الـدخول إليـه مـن الطـابق         ويخترق جـسم كـل مئذنـة       ،القاعدة

رة ويؤدي إلى شرفة األذان المسقفة التي تقع فـي النـصف العلـوي     ـاألرضي للحض 
  .رفة على ثالثة صفوف من المقرنصات الجميلة المتراكبةـ وتستند الش،من المئذنة

ا القسم العلوي من المئذنة، والذي يعلو شـرفة األذان، فهـو أسـطواني الـشكل                أم
 ويتميز بطوله ومتانته، ولكنه أقل قطراً من جـسم المئذنـة، حيـث يبلـغ قطـره                  ،أيضاً

فـة مـن الفـصوص      متر، ومتوج بقبة صغيرة بـصلية الـشكل ذات حافـة، مؤلّ           ) ٢,١٥(
  .المقرنصة، وتعلوها سارية معدنية مطلية بالذهب

 رق مـن قبـر    ـوتحتضن الحضرة الحسينية أيضاً ضريح الشهداء الذي يقع إلى الش         
اك ، وهذا الضريح يضم رفـاتهم جميعـاً، يوجـد فـي واجهتـه شـبj             اإلمام الحسين 

  .متر) ١,٤٠(متر وعرضه ) ٢,٦٠(ي مصنوع بدقة متناهية، طوله ـفض
ينت الجدران الخارجية للروضة الحسينية بتشكيالت زخرفية رائعة من الطابوق زُ

 تتخلله كتابات مـن     والقاشاني، ويعلو الجدران شريط من القاشاني األزرق      ) اآلجر(
← 
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اآليات القرآنية الكريمة باللون األبيض تعكس روعة الفـن المعمـاري اإلسـالمي،              
  .اًمتر) ١١,٣٠(ويبلغ ارتفاع الجدران 

غرفـة، يتـصدر كـل      ) ٦٥(فتح على الصحن بسلسلة من الغرف عـددها         وكانت تُ 
ينـت جـدران هـذه الغـرف مـن الـداخل       مدبب، وقـد زُ ) قوس(منها إيوان ذو عقد   

 ،والخــارج بالفسيفــساء، ومعظمهــا اســتخدم كمقــابر للعلمــاء والشخــصيات الدينيــة
  .وتقوم فوق هذه الغرف في الطابق األول المخازن وسطح يشرف على الصحن

تم االنتهاء من إزالة الكثير من هذه المقابر من قبل الـسلطات   ) م١٩٨٠(وفي سنة   
  .صحيات وتحويل الغرف إلى قاعات ومخازن و،الحكومية

ــستوى أرضــيته عــن مــستوى أرضــية    إن ــنخفض م  صــحن الروضــة الحــسينية ي
 وهـو مفتـوح مـن عـشرة أبـواب كمـداخل إلـى               ،متر) ٢,٣٠(الرصيف الخارجي بـ    

الروضة، قسم منها قديم والقسم اآلخر استحدث في السنوات األخيرة، وواجهاتهـا         
  .اشانية الجميلةمدببة ومزينة بأروع التشكيالت الزخرفية الق) أقواس(تعلوها عقود 

 ذكرها نقالً عن السيد الكليـدار فـي الـصفحات      وقد مر  -وأهم األبواب القديمة    
 وارتأينا ذكرها نقالً عن الدكتور رؤوف محمد علـي األنـصاري بزياداتهـا            ،السابقة

  : هي-المذكورة فالحظ
 ويقع في جهة القبلة للروضـة فـي منتـصف الـضلع الجنـوبي، ويبلـغ                :باب القبلة 

أمتـار  ) ٦(متـر، وتتقدمـه بوابـة ارتفاعهـا         ) ٥,٥٠( وعرضـه    متـراً ) ١٨(خلـه   عمق مد 
صب محلـه بـاب     فع هذا الباب في الـسنوات األخيـرة ونُـ          وقد ر  ،أمتار) ٤(وعرضها  

 هذا الباب أقدم األبواب األخرى في الروضة الحسينية، وتعلوه سـاعة          يعد و ،جديد
← 
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 - ى مستوى أرضـية الـصحن     من أعلى الساعة إل    -كبيرة تجلس على برج ارتفاعه      
  .متراً) ٢٥(

مي بهذا االسم؛ ألنـه   ويقع في الجهة الغربية من باب القبلة، وقد س:باب الزينبية 
 ،أمتــار) ١٠(يــؤدي بالخــارج مــن الــصحن إلــى تــل الزينبيــة، ويبلــغ عمــق مدخلــه 

ــين   ــاوت ب ــه يتف ــا   ) ٣,٥٠ و ٢,٥٠(وعرض ــة ارتفاعه ــه بواب ــر، وتتقدم ــار ) ٤(مت أمت
  .أمتار) ٣(وعرضها 

مي بهـذا االسـم؛    ويقع في الجهة الغربية من الـصحن، وقـد سـ       :الباب السلطاني 
 متـراً ) ١٥(نسبة إلى مـشيده أحـد سـالطين الدولـة العثمانيـة، ويبلـغ عمـق مدخلـه                    

) ٤(أمتار، وتتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعهـا       ) ٦(أمتار وفي نهايته    ) ٣(وعرضه في بدايته    
  .أمتار) ٣(أمتار وعرضها 

 ويقع في زاوية الصحن من الجهة الشمالية الغربية، وقد سمي بهذا    : السدرة باب
هــا الزائــرون علــى موضــع قبــر االســم؛ تيمنــاً بــشجرة الــسدرة التــي كــان يــستدل ب 

أمتـار، وتتقدمـه بوابـة يبلـغ     ) ٣( وعرضـه    متراً) ١٣(، ويبلغ عمق مدخله     jالحسين
صب فـي   إليه باب القبلة القديم ونُـ     قل  أمتار، وقد نُ  ) ٣(أمتار وعرضها   ) ٤(ارتفاعها  

  .مدخله
، )بـاب الـصافي   (طلق عليه أيضاً     وكان ي  ):باب الشهداء (باب الصحن الصغير    

 وهـو مـن     ،jويقع في الجهـة الـشرقية مـن الـصحن المـؤدي إلـى مرقـد العبـاس                   
متر، وتتقدمه بوابـة   ) ٣,٥٠( وعرضه   متراً) ١٦( ويبلغ عمق مدخله     ،األبواب القديمة 

  .أمتار) ٣(أمتار وعرضها ) ٤(ارتفاعها 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

رقية ـ ويقع في الجهـة الـش  ،)باب المراد(ـ  ويعرف أيضاً ب:باب قاضي الحاجات 
 ويبلـغ عمـق     ،وهـو مـن األبـواب القديمـة أيـضاً         ،   - مقابل سـوق العـرب     -للصحن
أمتـار وعرضـها    ) ٤(متر، تتقدمـه بوابـة ارتفاعهـا        ) ٣,٥٠( وعرضه   متراً) ١٦(مدخله  

  .أمتار) ٣(
ألبواب الحديثة فهيا اأم:  

ــسين  ــاب رأس الح ــ:jب ــع رأس     وع ــل موض ــه يقاب ــم؛ ألن ــذا االس رف به
 ،، ويقع بين باب الزينبية والباب السلطاني في الجهة الغربية من الصحن            jالحسين

وقد نفذ هذا الباب من اإليوان الناصري أو الحميدي، ويبلغ ارتفاع مبنـى المـدخل    
ا عمق المـدخل     أم ، تحفة معمارية رائعة   دعرة تُ  وتعلوه ساعة كبي   ،متراً) ١٥(حوالي  

أمتار فـي نهايتـه،     ) ٦(متر في بدايته و   ) ٤,٥٠(أمتار وعرضه يتفاوت بين     ) ١٠(فيبلغ  
  .أمتار) ٣(أمتار وعرضها ) ٤(وتتقدمه بوابة ارتفاعها 

شرقية مـن الـصحن مقابـل سـوق          ويقـع فـي الزاويـة الـشمالية الـ          :باب الكرامـة  
ــذيjالحــسين ــشهير ال ــه ســنة   ال ــسم من ــل ق ، والقــسم اآلخــر ســنة  )م١٩٨٠( أزي

 متــراً) ١٢( ويبلــغ عمقــه ، والمــدخل معقــود ومــزين بالقاشــاني الجميــل،)م١٩٩١(
أمتـار  ) ٤(متـر، وتتقدمـه بوابـة ارتفاعهـا     ) ٣,٥٠(وينحرف قليالً في نهايته وعرضـه   

  .أمتار) ٣(وعرضها 
الصحن، مقابـل خـان الباشـا       رقية من   ـ ويقع في الزاوية الجنوبية الش     :باب الرجاء 

ميت بعــد ذلــك يدت علــى أنقاضــه الحــسينية الطهرانيــة التــي ســ القــديم الــذي شُــ
 ويبلـغ   ،من قبل الحكومـة العراقيـة     ) م١٩٩١(بالحيدرية، والتي أزيلت عمارتها عام      

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

متـر،  ) ٣,٥٠(ا عرضـه فيبلـغ       وينحرف قليالً عنـد نهايتـه، أمـ        متراً) ١٦(عمق مدخله   
  .متر) ٣,٥٠(أمتار وعرضها ) ٥(فاعها تتقدمه بوابة ارت

تحـت سـنة     هـذا المـدخل مـن المـداخل الجديـدة التـي فُ             دعـ  ي :باب الصالحين 
) ١٠(في الجهة الشمالية من الصحن، ويقع في إيوان الوزير، ويبلغ عمقه           ) م١٩٦٠(

  .أمتار) ٣(أمتار وعرضها ) ٤(أمتار، تتقدمه بوابة يبلغ ارتفاعها ) ٧(أمتار وعرضه 
ــد  ــي   وبع ــد ف ــام البائ ــقوط النظ ــات  ٢٠٠٣/ ٤/ ٩س ــت إدارة العتب ــذي كان  م، وال

المقدسة في كربالء والمدن األخرى في العراق تحت إشرافه، تـشكلّت لجنـة مـن           
اللجنـة العليـا إلدارة العتبـات       (قبل المرجعية الدينية في النجف األشرف سميت بــ          

 ��������: ة كل من السادةفت اللجنة من عضوي وتألّ،)المطهرة في كربالء المقدسة  
 الـشيخ عبـد     ��������و الـسيد أحمـد الـصافي،        ��������السيد محمد الطباطبـائي، و    

وكان الغرض من تشكيل هذه اللجنة؛ هو اإلشراف على إدارة       . المهدي الكربالئي 
ــة  ــات المقدس ــه     ،العتب ــسين وأخي ــام الح ــري اإلم ــدمات لزائ ــضل الخ ــديم أف  وتق

  .<cالعباس
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 الم ثُـم ـ  ـافَــس ـ  ـيـةُ الـِت   يدـؤ تُ
  

  )١(ِدرِن الِهـزَبــِر الـو  حى صَ ه إلَ ـنِْم  
ـ  غَـلْ   ةُ سو٢(ٍمـه(  ــريِلـم   ِبِد القُـر  

  
  ــصَب ِل المـنْ ـِدـتَـعـِج الم هنْالمِب  

  ـ و ـ وطُ لُ شُـبـــِر األرـاِك الِهـزَبِعو  
  

  سـب و ِسـع ـرـ  ـتٌّ ع   رِعـاألذْضُـه ِب
ـ  تِ وطُولُ   ـ وك الر لْ ـ طَالم ِةضَ ـهةْـر  

  
  ةْشَرـي ع اِنـمضُ ثَ العـرون و ـرشِْع  

ـ  وطُولُ   ا   م��ـ و   اِقوـى ِمــن الــر    فَ
  

  سـبـعـو و نـرضُ بِ العـسـ  ـب اِقٍع ب  
ـ  ب وطُولُ   ـه  ــرى ِسـتِّ ـِوِه يـ ـي   ـاـنَ

  
  ـروالع ـشْضُ ع ع ـرـبِ ـدـ داً م اـنَـي  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 إلـى  jريف ألبـي عبـد اهللا الحـسين       ـلمسافة المؤدية مـن الـصحن الـش       أي مقدار ا  ) ١(
  .من أسماء األسد) الهزبر(و. cصحن أخيه أبي الفضل العباس

S  شم، الواحدة وردة، وبلونه قيل لألسـد        : - بالفتح -الوردورد، وللفـرس    :الذي ي 
  .R، الورد لون أحمر يضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء... ورد
  ).٤٥٦/ ٣:ربلسان الع: ينظر(

   . مقدار رمية السهم: ة السهمغلو) ٢(
 ).٣١٠: معجم ألفاظ الفقه الجعفري(
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ـ   ك      ِ     ـنِــه الم   ح َ صَ    ُ  ُ وطُولُ ي    ِـن ِ    ل  ْـ  ْ ل    ْ ةْ  َ  مئَ
  

  ول   َّلث َّ  ـم   ِـان ِ   ـ ي  ع ـن     َـل َ  ي  ـه   َا ت َ   ـو   ط   ـ    ْ ةْـ   َ   ـئَ
  ـروالع       ضُ ل   ُ ْـ  ْ ل ـم     َـائ َ   ة    والس     ِِّّـ ت  ـ ي   ـ     ـا  َ   ـنَ

  
  و  َــ َ ذ ع اك       ــ ــ    م    َ   ـد لَ ي    َـبِ  َ ـزلْ م ِ    ْ ــ ـي     َا  َـ ن   

  و  ل  َّــ   َّ لـضـري     َـحِ خ َ  ِ  ـم   ـــس      ٌـة ٌ   �� � �� 	� 	  �'� �   �5 �    
  

$�    ـد   ْـ نْ   ـع َ فَ   �   	*�6 	   �_ �    اس   ََـ ت  ـج    ـ ب ـد       ـاب      
ـ      ـد  ْـ نْ  ع     ان  َـ نَ   ْ واثْ   ـ   و ُ تُ ْ فْ  م   ِ رِ   ـد   َّ الصَّ ح    ان     

  
  و  َْـ نَ  ْ اث  ـان      م  ن    َـ  َ خ ـ    ِ ـاوِ َ نَ  ي     ـف ْ   لْ ح    ـان      

  و  ل  ــ ــ  س    ِ اقِ  و  رـ    ل ـب     ـع   ٌة ٌ   �� �� � �  �� � ر  ب  ــ ـع      ةْـ ْ   
  

  ف  َّي الص َّ     ح  ِن ِ   م  ن    َش َ ر  ٍق ٍ   و  َغ َ ر  ٍب ٍ   م  ْش ْ ر  ةْ ع ْ   
ـ  َ ثَ    م ُ ثُ   ـ     ٌ ـةٌ   َ ـالثَ ـ      ـه َ   لَ ف    ـي الـب         ـ ـه     ِـو ِ    

  
  و  األو    س  ـط     الس    ام   ي    ِب ِ ـها ف      َّي الز َّ     ه  ِـو ِ    

ـُوبِ   ُ   ِ والصَّحـن مـثْلُـه فَـفـي الجن          َ    ُ ْ       َّ        ُالــغقِ ووكَـالـشُّـر ـْـنان ْ       ِ    ُّ     َ       ُ اث   ِبوـر ِ      

ـِي ِ  وواحـد فـي ركْـنِـه الـشَّـمـال      َّ       ِ  ْ                 ِالـدـتلَى اعع يـدـقَـابِـلُ الـجي ِ          َ           ُ  ِ   َ     

و  ب  ـاب    ـه     َالق َ   ـ ب  ـلي      ُـ  ُ ق ـ   د     ـب  ْ   ـطْ ائ     ـر   ْة ْ   
  

ـ   ي  ل     ـط  ب    الس    ِ ـيِ   اب  ب َ كَ   ـح     ِـو ِ  ي    َـ  َ ز ائ     ـر   ه    
  ـرجوالح            الالتـي بـإي              و  ان      فتَــح      َ   

  
  س  ب  ع  و  ن    ف  َّي الص َّ     ح  َن َ ي  ِن ِ   م  ن    َغ َ ي  ِالغُ   ِ ر ُ   ر  ف    

  و  ه  ـذ   ه     ـ الع    ـد   ُلَ   ُ ة َ ي   ـ ـ س    ْـ  َ ضَ    ْ ـت ام     َةْ  َـ ن ْ   
  

ـ    ام     َ ا الكَ   اي  و     َّ ي الزَّ  ف    د    ـزي َ تَ    د َ قَ    ْ إذْ      )١ ( ْ ةْـ  َ   نَ
  

   ــ                      ــــــــــــــــــــــ

                                                                                            هــذا الوصــف للعتبــة العباســية المطهــرة ينطبــق علــى المــدة الزمنيــة التــي عاصــرها   ) ١ (
           ن والبناء،                                          خاللها وبعدها مراحل عدة من التجديد والعمرا           وقد أجريت  ، �      الناظم

                                           لـذا ارتأينـا أن نـورد وصـفين للعتبـة        .                                            إلى أن أصبح على ما عليه في وقتنـا الحاضـر  
     :                                                             المطهرة أحدهما في عصر الناظم واآلخر في وقتنا الحاضر فاليكهما

← 



  ٣٥١........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  : وصف العتبة العباسية المطهرة في عصر الناظم-أ
 وهـو مـن     -مختـصر مـا أورده الـسيد سـلمان هـادي آل طعمـة                هذا الوصف هو  

  :، قال)١٩ -١٨: الء في الذاكرةكرب( في كتابه -wالمؤلِّفالقريبين لعصـر 
S   عدمتراً من الروضة الحسينية يقع مرقد أبي الفضل العباس بن أمير           ) ٣٥٠(على ب

  .، الذي استُشهد مع أخيه الحسين يوم الطفcالمؤمنين علي بن أبي طالب
ى تشييد الروضة الحسينية في ى تشييد صرح الروضة العباسية كل من تولّ  لقد تولّ 

  . من ملوك وسالطين وأمراء ورجال إصالح،يخية المتعاقبةاألدوار التار
، وهذه الروضة ال تقـل     )٢ م ٤٣٧٠(تبلغ مساحة الروضة بما فيها الصحن الشريف        

مفروشة بالرخـام والجـدران المكـسوة    ال األرض  ،روعة وبناء عن الروضة الحسينية    
بـة العاليـة، الـصندوق      بالمرايا، الروضة والرواق، اإليوان الكبير، المنائر الشاهقة، الق       

   اكه الرائـع المـصنوع مـن الفـضة والـذهب الخـالص       البديع على القبر الشريف بـشب
آية من آيات الروعة الفنيةدعالذي ي .  

قشت في أسفلها اآليـات     ريف قبة ذهبية ضخمة ذات هيبة ووقار نُ       ـتعلو القبر الش  
 ن ضـخمتان، وهنـاك     مة بالميناء والذهب، وفي أطـراف القبـة مئـذنتا         القرآنية المطع

ينـت جوانـب وجـدران    ساعة أثريـة كبيـرة دقاقـة واقعـة علـى بـاب القبلـة، وقـد زُ             
  .الصحن بالفسيفساء والقاشاني التي هي من النفائس األثرية

  :وللصحن ثـمانية أبواب هي
، f، باب اإلمام صاحب الزمـان      j، باب اإلمام الحسين     jباب اإلمام الحسن    

  .تقع هذه األبواب من الجهة الغربية: jباب اإلمام موسى بن جعفر 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

تقعـان فـي   : j، باب اإلمام علي بن موسـى الرضـا   jباب اإلمام أمير المؤمنين     
  .الجهة الشرقية

  .)باب القبلة الجنوبية(بـ  حالياًى المسمsوباب الرسول 
يا في الجهة الشمالية باب أمباب اإلمام الجواد (ى سمj(.  

، بينما يبلغ ارتفـاع المنـارة الواحـدة    متراً) ٣٩(رض ألرتفاع القبة من سطح ا ايبلغ  
  . مربعاًمتراً) ٣٢٠( وتبلغ مساحة الرواق ،متراً) ٤٤(

مربعاًمتراً) ١٨٣٦ (ي ومساحة الحرم ه، مربعاًمتراً) ٩٣٠٠ (يا مساحة الصحن فهأم .  
زين ل بهاء الفن المعماري العربـي اإلسـالمي وأصـالته، حيـث تُـ             وهذه الروضة تمثّ  

  . انتهى،Rزاوية منها بزخرفة رائعة وزينة فنية بديعة، وهي غاية في البهاء والروعةكل 
  :وصف العتبة العباسية في الوقت الحاضر -ب 
S      رقي مـن العتبـة الحـسينية المقدسـة         ـتقع العتبة العباسية المقدسة إلى الشمال الش

 منهما وعلـى    بين أقرب نقطة في السور الخارجي المقابل لكل        متراً،) ٢٤٧(بمسافة  
أي بـين    -بـين مركـزي القبتـين       متـراً    )٣٧٨(امتداد منطقة بين الحـرمين، وبمـسافة        

ــشب ــام الحــسين  مركــزي ال ــشهداء اإلم ــسيد ال ــي الفــضل jاكين المقدســين ل  وأب
  .المندرس ، وإلى الشرق منها يقع نهر العلقمي - jالعباس

ساني العـالمي، وأحـد    عمارة المراقد المقدسة جزءاً من التـراث الثقـافي اإلنـ    دتع
نيـت العتبـة العباسـية       وقـد ب   ،أجمل الصروح الخالدة في تاريخ الحـضارة اإلنـسانية        

المقدسة كأغلب العتبات المقدسة في العراق على هيئة القالع والحصون المنيعـة،            
 أنشئت قبل قرون عدة وفق تلك الطرز المعمارية؛ ألسـباب أمنيـة وأخـرى بيئيـة             إذ

← 



  ٣٥٣........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

رية فنية ساعدت على إنشائها وفق هذه الهيئـات لمـا لهـا مـن      مع وجود فلسفة معما   
 تتميز بوجود األسوار التي تتخللها األبواب الضخمة التي    هاإيحاءات روحية، فنجد  

توحي للناظر بالهيبة والعظمة، وهذه األسوار تضم منشآت الخدمة والمخازن حالياً           
 والتي كانت قبالً تـضم      - م من قبل اإلدارة الجديدة       ٢٠٠٣/ ٤/ ٩والمستحدثة بعد   

وبالتالي يبلـغ عرضـها أمتـار    ،  -المقابر والمخازن فقط ودار الضيافة وغرف السدنة    
عدة مع الجدران الداخلية والخارجية لهـا، فيمـا تفـصلها عـن مركـز العتبـة الباحـة                   

  قلبهـا  وى الصحن الذي يتوسطه البناء الرئيسي لها وهـو مركزهـا،     الرئيسية التي تسم
كة الذي تدور حوله أفالكها، ومركز النـشاط الروحـي والـديني لهـا،             ومحور الحر 

  .jحيث يضم المرقد الطاهر ألبي الفضل العباس

  :شكل العتبة المطهرة
شكل العتبة مـن الخـارج مـستطيل تقريبـاً ذو أركـان دائريـة متنـاظرة تقريبـاً فـي           

) ٢ م ١٠٩٧٣(تبـة   استدارتها باستثناء الزاوية الجنوبية الشرقية، حيث تبلـغ مـساحة الع          
ريف، ـتقريباً، ويشمل ذلك مساحات مداخل األبواب البارزة عن سور الصحن الش          

 × متـراً  ١٢٠,٥(، أبعادها عند أبعد نقطتين في أضـالع الـسور           متراً )٣٩٥(ومحيطها  
 مـشيد مـن الطـابوق،        متـراً  )١١(، يحيط العتبة مـن الخـارج سـور بارتفـاع            )متراً ٩٤

 داخليــة وخارجيــة مغلفــة بالطــابوق الفرشــي اآلجــر ومــزين مــن الخــارج بــأقواس
الفخاري ومطعم بالكاشي الكربالئي المزخرف وبالنقوش اإلسـالمية، وفـي أعلـى            

  .السور كتيبة من الكاشي الكربالئي مخطوط عليها آيات قرآنية
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٥٤

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :مداخل العتبة المطهرة
ى ا تسم  كم -مداخل هي أقرب للبوابات منها إلى األبواب        ) ٩(للروضة المطهرة   

حيث تطلق األولى علـى تلـك الموجـودة فـي األبنيـة الـضخمة كالقـصور                ،   -عادة
والقــالع والحــصون وأبنيــة العتبــات الــشبيهة بهمــا مــن الناحيــة المعماريــة؛ بــسبب  
ضخامة تلك البوابات وارتفاعها النسبي عن األنواع العادية المستخدمة للمنازل وما           

 مداخل موزعة على جميـع االتجاهـات، ولكـل         اة األبواب، وهذه ال   شابهها والمسم
     هذه البوابات تنتـصب ضـمن سـور ذي منـشآت            منها تسمية خاصة بها، وبسبب أن 

بعمق عدة أمتار؛ فإنها أصبحت ذات أشكال وتـصاميم مميـزة، وتكـاد تنفـرد كـالً                 
منها بتصميم خارجي وآخر داخلي يتحكم فيه عمق منطقـة الـسور التـي يقـع فيهـا            

 طويالً أحيانـاً، فـضالً عـن إبـداع المـصمم فـي               والتي تشكل رواقاً   الباب وعرضها، 
تشكيل التكوينات الزخرفية المالئمة لكل منها كثرة أو قلة، كما يؤثر في التصميم         

 الزمنية في تطوير البوابات تبعـاً لمـا         مدة التي نشأ فيها، كما تفاوتت ال      حقبةأهمية ال 
اء على العتبـة المقدسـة، وتتفـاوت        لحقها من أضرار من عدمها في حوادث االعتد       

 - أقـواس -، وواجهاتهـا تعلوهـا عقـود    متـراً )١٢ -١١(ارتفاعات المـداخل مـا بـين        
مدببة ومزينة بتشكيالت زخرفية رائعة مـن الطـابوق اآلجـر والكاشـي الكربالئـي،               

  :وهي كما يلي
 د يقع مدخلها في الجهة الجنوبية مـن الروضـة، ويعـ           ):القبلة(بوابة الرسول    -١

   ى بالقبلة؛ لوجودهـا فـي جهتهـا، وتـؤدي بالخـارج مـن              المدخل الرئيسي لها وتسم
← 



  ٣٥٥........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، شكلها من الخارج علـى شـكل قـوس بـديع الـصنع              jالروضة إلى شارع العباس   
إسالمي مدبب القمة كباقي أقواس العتبة في السور واألواوين، وقوس آخر داخله            

 فـي واجهـة البـاب مـن        بمستوى أخفض منه عمقاً ويقع تحته فـضاء البوابـة، وهمـا           
   ا من داخل الصحن الشريف فشكلها مستطيل بداخله        الخارج يحيطهما مستطيل، أم

مستطيل أصغر منه وبنفس مستوى الواجهة، وداخله قوس بمستوى أخفض منه ثـم        
قوس أصغر منه وبمستوى أخفض من مستوى القوس السابق، يمثل القوس األخيـر    

بوابـة مـن الخـارج والـداخل مزينـة بالطـابوق        مخرج رواق البوابة، وجميع أجزاء ال     
  .المنجور المطعم بنقوش الكاشي الكربالئي

يبرز مدخل البوابة عن واجهة السور عدة أمتار بخالف معظم المداخل، والبروز            
مغلف من الخارج بالطابوق المنجور المطعـم بالكاشـي الكربالئـي، وعلـى جـانبي               

سي األمامي، عرض كل منهمـا  ـقوس الرئي من ال  البروز قوسان للدخول أقل ارتفاعاً    
حد جانبيه واجهـة الـسور، ويمثـل الجانـب اآلخـر بـاطن              أل   حيث يشكّ  متر)٢,٤٥(

بـين  متـر   )١,٨٢(إحدى ركيزتي البوابة مـن طرفهـا الـشمالي، والتـي يبلـغ سـمكها                
الركنين الجنـوبي الـشرقي والـشمالي الـشرقي الـذي يمتـد باسـتقامة واحـدة، وهـو           

 الغربي الذي فيه تخصّر فـي ركـن الركيـزة الـشمالي، حيـث إن         يختلف عن الجزء    
، ثـم يمتـد     متـر )١,٢٥(المسافة من الركن الشمالي الشرقي إلى بداية التخـصر هـي            

 لتكـون   متر؛)١,٤٢( ثم جنوباً    سنتيمتراً) ٥٩( وبعدها غرباً    سنتيمتراً) ٤٠(جنوباً بعمق   
وايـا قائمـة قاعـدة      الركن الجنـوبي الغربـي الـذي يـشكل مـن خـالل تخـصرات بز               

 عرضـاً ثـم يتقـدم       سـنتيمتراً ) ٣٠(ر بطـول    ـالقوسين آنفي الذكر، حيث يمتد تخـص      
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٥٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

سـنتيمتر جنوبـاً ثـم     ) ١٠(سـنتيمتر عرضـاً، ثـم يتقـدم         ) ١٠(سنتيمتر جنوباً ثـم     ) ١٠(
رقي، فيكـون مجمـوع عـرض    ـ ليكون ركن الركيزة الجنوبي الش؛ عرضاً متر)١,٤٤(

  .متر)١,٨٤) (جهة الجنوب( التخصرات الركيزة في الواجهة مع تلك
بلـة مـع الفـضاء الـذي يظللـه          تبلغ مـساحة البـروز الخـارج عـن مـدخل بوابـة الق             

  .تقريباً) ٢م٣٠,٢٠(
ِمـنP  : تبـت عليهـا آيـة قرآنيـة       في أعلـى مـدخل البوابـة مـن الخـارج كتيبـة كُ             

       ِه فَِمنْهلَيع وا اللَّهداها عقُوا مالٌ صَدِرج ِمنينؤالْم       مِمـنْهو ـهبقَضَى نَح نم م
  ].٢٣: األحزاب [Oتَِظر وما بدلُوا تَبِديالًمن ينْ

، وطـول  متـر )٣,٤٥( تقريبـاً، وعرضـها    أمتـار )٦(ارتفاع مـدخل البوابـة الـداخلي     
، )٢ م ٨٤,٣٠(، ومـساحته    متـراً )١٩,٧٧(رواقها الرابط بين خارج العتبة وداخلها يبلغ        

، تتقـدمها بوابـة خـشبية    متـراً )٢٤(ق البروز المذكور ألصـبح طولـه    ولو أضفنا للروا  
نعت مـن الـساج البـورمي ذي الجـودة     ، صُـ  متـر )٣,٦٢( وعرضها    أمتار )٤(ارتفاعها  

 م بخشب البلوط، منقوش عليها زخارف إسـالمية بحفـر يـدوي آيـة       العالية والمطع
ى شـكل ثـالث   في الجمال، وسقف الرواق مليء بالنقوش المغربيـة اإلسـالمية علـ          

  .قباب وثالثة أقواس إسالمية
ويوجد في الرواق باب خشبي مـن الـساج مـن الجهـة اليمنـى يـؤدي إلـى قاعـة                     
المكتبة القديمة، والتي ألغاهـا النظـام الطـاغوتي المقبـور وإتخـذها مقـراً لألجهـزة            

، ) م١٩٩١(ة االنتفاضة الشعبانية المباركة عـام      مد لإلعدامات خالل    األمنية ومركزاً 
وقد قامت إدارة العتبة العباسية المقدسة بتأهيل هذه القاعة وخصصتها لالحتفاالت     
← 



  ٣٥٧........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

صص جزء منها باستخدام قواطع األلمنيوم لبعض أقـسام         الدينية والمحاضرات، وخُ  
  .العتبة المقدسة

ا الباب الثاني فهو لغرفة صغيرة متخذة مخزناً، وأرضية الرواق فيها سلّم متكون  أم
صب نُوذلك النخفاض مستوى أرض العتبة عن أرض المدينة، من سبع درجات؛ و

 من األبنية التراثيـة، وقـد   دععلى مدخل هذه البوابة برج تعلوه ساعة دقاقة كبيرة، تُ         
أصلحت في ظل اإلدارة الجديدة بعد أن ظلت عاطلة؛ بسبب تعرضها لقذيفـة مـن               

  ). م١٩٩١(قبل أزالم النظام البائد خالل انتفاضة عام 

  :اعةبرج الس
 الساعة التي تعلو البرج المنصوب على سطح مدخل بوابة قبلـة المـولى أبـي                دعتُ

يرجــع تاريخهــا إلــى عــام إذ  مــن الــساعات التراثيــة القديمــة، jالفــضل العبــاس
فـي بغـداد وسـاعة      ) منطقة الحيدرخانة (، وتوجد مثيالتها في بناية القشلة       )م١٨٩٠(

ى مدخل هذه البوابة وعلـى جـانبي   الروضة الكاظمية المقدسة، وكانت تنتصب عل     
 كتلـك الموجـودة فـوق الحـرم الكـاظمي المقـدس             ،برج الساعة منارتان صغيرتان   

مغلفتان بالكاشي الكربالئي، وقد أزيلتا بعـد التطـوير فـي الربـع األخيـر مـن القـرن                   
  .رين الميالديـالعش

       ارتبط مصير هذه الساعة بمصير الروضة العباسية المشرالروضـة  ضت فة، فقد تعر
   لهـذا  ضت الساعة هي األخرى أيضاًالمطهرة إلى القصف في العهد العثماني، وتعر 

ضت ى إلى تعرضها للعطل، كما تعر     ، مما أدb  القصف المعادي لتراث أهل البيت    
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٥٨

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

بعـد أن قـام أزالم      ) هــ ١٤١١/م١٩٩١(إلى التخريب خالل االنتفاضة الشعبانية عـام        
عيـة الثقيلـة طـال الروضـة الـشريفة، حيـث            النظام المقبـور بقـصف عـشوائي بالمدف       

 بقذيفـة مـدفع ثقيـل، وأصـيب     jأصيبت القبة الطاهرة للمولى أبي الفضل العباس     
 بأضرار جسيمة   برج الساعة من جراء ذلك القصف الغادر، وأصيبت أجهزتها أيضاً         

قد الكثير من أجزائهـا، وقـد تمكـن قـسم الـشؤون الهندسـية والفنيـة فـي العتبـة                     وفُ
رين مـن تـصليح الـساعة وإعادتهـا إلـى       المقدسة بالتعـاون مـع بعـض الخيـ      العباسية

  .الحياة، وتتم إدامتها حالياً من قبل القسم المذكور
رقية من العتبـة،    ـتقع هذه البوابة في الجهة الجنوبية الش      :jبوابة األمير علي   -٢

تبـة  ، وطول رواقه الـرابط بـين خـارج الع         متر)٣,٢٣( وعرضه   متر)٤(ارتفاع مدخلها   
، ســقفه مغلــف مــن الــداخل  متــراً)٣٧,٨٥( ومــساحته متــراً)١٠,٢٠(وداخلهــا يبلــغ 

بالكاشي الكربالئي على شكل أقواس وقباب إسـالمية وفيهـا بعـض المقرنـصات،              
، وتـزين واجهتهـا مـن      متر)٣,٢٣( وعرضها    أمتار )٤(وتتقدمه بوابة خشبية ارتفاعها     

جـر؛ لتـدلل علـى بداعـة الفـن          الخارج زخارف إسالمية منقوشة علـى الطـابوق اآل        
  .المعماري اإلسالمي

ريف فتظهـر كقـوس ارتفاعـه بمـستوى       ـا شكل البوابة من داخل الـصحن الـش        أم
ارتفـاع واجهـة األواويــن وبـنفس ارتفاعهــا عـن ســطح األرض، ومغلفـة بالكاشــي      

 jالعبـاس  كـف  مقـام  لمواجهتهـا  ؛)الكف(ـب البوابةحالياً هذه ىوتسم الكربالئي،
  .األيسر

رقية من العتبة، يبلغ طـول  ـ تقع في الجهة الش):باب العلقمي (بوابة الفرات    -٣
← 



  ٣٥٩........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ى هذا ، ويسم)٢ م٤٣,٧٨( ومساحته متر)١٠(رواقه الرابط بين خارج العتبة وداخلها     
، وهـي  )بـاب الفـرات  ( أو   )jبوابة اإلمام علي بن موسـى الرضـا       (ـ  المدخل أيضاً ب  

 وعرضـها  أمتار)٤(دمه بوابة خشبية أرتفاعها البوابة المؤدية إلى شارع العلقمي، تتق    
، واجهة المدخل من الداخل مميزة عن باقي البوابات؛ الحتوائهـا علـى          متر )٤,١٥(

قوس على شكل ظفيرة من الكاشي الكربالئي كتلك الموجودة في واجهة البوابـة             
 وهو بمستوى واجهة األواوين من حيث االرتفـاع، كمـا أنـه يحتـضن               ،من الخارج 

 أصغر منه يقع بمستوى أخفض من مستوى الواجهة، وهذا القوس أعلـى مـن               قوساً
رؤوس أقواس األواوين بكثير، حيث يضم داخله وبمستوى أخفـض مـن مـستوى              

  اكاً من مقرنـصات الكاشـي الكربالئـي لممـر فـي الطـابق الثـاني،                القوس السابق شب
اخليـة مغلفـة    ويقع تحته قوس يمثل مخرج رواق البوابة، وكـل هـذه التفاصـيل الد             

  .بالكاشي الكربالئي
 ن بالكاشي الكربالئي على شكل مقرنـصات  سقف المدخل الخارجي للباب مزي

بديعة الشكل، وهذه البوابة تبرز عن واجهة السور عدة أمتار كبوابة القبلة، ولكنهـا      
تفرق عنها بأنها مغلفة بالكاشي الكربالئي في الواجهة وفي باطن البـروز، بخـالف              

ــي،    جــانبي بو ــم بالكاشــي الكربالئ ــين بالطــابوق المنجــور المطع ــة المغلف ــة القبل اب
وقاعدتي البروز مغلفة بالمرمر، وتحوي على جانبي البـروز قوسـين للـدخول أقـل               

حـد  أل   يـشكّ  إذ،   متر )٢,٥٠( من القوس الرئيسي األمامي عرض كل منهما         ارتفاعاً
يزتي البوابة مـن طرفهـا      جانبيه واجهة السور ويمثل الجانب اآلخر باطن إحدى رك        

  متـر )٢,٧٠( وعرضـها   متـر )١,٣٧(الشمالي، وهي هنا مستطيلة تقريباً يبلـغ سـمكها         
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٦٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ف بالمرمر فهو أكثر سـمكاً بقليـل، وفـي ركـن الركيـزة الـداخلي               عدا الجزء المغلّ  
 فـالركن   ،ظفيرة من الكاشي الكربالئي المـزجج     ) الجنوبي الشرقي (األقرب للبوابة   

يحتضن تلك الظفيرة النصف كروية، تبلغ مساحة البـروز         ) ٤٥ (يمثل زاوية بدرجة  
  .تقريباً) ٢ م٤٤(الخارج عن بوابة الفرات مع الفضاء الذي يظلله 

تبـت عليهـا سـورة    وفي أعلى البوابة من الخارج كتيبة من الكاشـي الكربالئـي كُ       
 Qشْرح لَك صَدرك أَلَم نQَبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِمP:نشراح بالخط الكوفياال

  كِوزْر نكنَا عضَعووQ   كرالَِّذي أَنقَضَ ظَه Q   كِذكْر نَا لَكفَعرو Q     ـعم فَـِإن 
 وِإلَـى ربـكQ      فَـِإذَا فَرغْـتَ فَانـصَبQ       ِإن مع الْعسِر يـسرا     Qالْعسِر يسرا 

غَبفَارO] .٨ -١: نشراحاال.[  
ف على شكل قبة مغلف بالكاشي الكربالئي وفيه نقـوش        وعند مدخل الباب سق   

    بديعة وأقواس إسالمية متداخلة، وإن   هذه البوابة هي أعرض من       الملفت للنظر أن 
؛ لمقابلتها نهر   )العلقمي(ـ  ى ب  وكانت تلك البوابة تسم     متر )١,٤٠(بوابة القبلة بمقدار  

كة الطف والذي سميت المندرس الذي اقتفى نهر الفرات القائم حين معر   العلقمي
  . عن العلقمي لقدمه زمناً؛باسمه البوابة حالياً

رقي مـن  ـ تقـع هـذه البوابـة فـي الـشمال الـش         :j بوابة اإلمام علي الهـادي     -٤
، تتقدمــه بوابــة  متــر)٣,٨٥( وعرضــه أمتــار )٤(الــصحن الــشريف ارتفــاع مــدخلها 

لـرابط بـين خـارج      ، وطـول رواقـه ا      متـر  )٢,٧٠( وعرضها   أمتار )٤(خشبية ارتفاعها   
، سـقفه مغلـف بالطـابوق       )٢ م ٤٧,١٥( ومـساحته     متـر  )١٠,٢٢(العتبة وداخلهـا يبلـغ      

اآلجر ومنقوش بالزخارف المغربية اإلسالمية، ويوجد فيها باب يـؤدي إلـى سـطح        
← 



  ٣٦١........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ا شـكل البوابـة مـن    ، أمـ )م١٩٧٤(تحـت حـديثاً عـام      الروضة األول، وهذه البوابـة فُ     
ألواويـن  اوس ارتفاعه بمـستوى ارتفـاع واجهـة        ريف فتظهر كق  ـداخل الصحن الش  

  .وبنفس ارتفاعها عن األرض، ومغلفة بالكاشي الكربالئي
 تقع فـي الجهـة الـشمالية مـن الـصحن يبلـغ              :j بوابة اإلمام محمد الجواد    -٥

 )٦(، يتـسع عنـد منتـصفه ليـصبح      متـر  )٥,٣٠( وعرضـه     متـر  )٤,٨٠(ارتفاع مدخلها   
ه  ومـساحت  متـراً )١١,٣٠(ارج العتبة وداخلهـا يبلـغ      ، وطول رواقه الرابط بين خ     أمتار

، وفي أعاله من الداخل قبة من الكاشي الكربالئي رائعـة فـي زخرفتهـا       )٢م٥٩,١٢(
وتتميز بارتفاعها الكبيرعن القبب الداخليـة التـي تقـع فـي بعـض األبـواب؛ بـسبب                   

األعلى بين بقية البواباتدعارتفاع رواق هذه البوابة الذي ي .  
 هـذه البوابـة     أنو،   متر )٤( وعرضها    متر )٤(لمدخل بوابة خشبية ارتفاعها     تتقدم ا 

تبرز عن واجهة السور عدة أمتـار كبـوابتي القبلـة والفـرات، ولكنهـا تفـرق عنهمـا                   
مداخل على شكل ) ٣(بوجود إيوانين على جانبي البوابة من الخارج، ولكل منهما      

بوابـة واإليـوانين وبواطنهمـا    أقواس من مقرنصات الكاشـي الكربالئـي، وواجهـة ال       
  .كلها مغلفة بالكاشي الكربالئي

سي، والمدخل  ـالمدخل األول لكل إيوان مواز لواجهة قوس دخول البوابة الرئي         
 وهذه المـداخل علـى شـكل أقـواس إسـالمية،            :الثاني شرق اإليوان، والثالث غربه    

ر بـدل االثنـين     يضم البروز بسبب وجود هذين اإليوانين أربع ركائز مغلفـة بـالمرم           
لكل من جانبي بوابتي القبلة والفرات، عرض كل من الركيزتين األقرب للبوابة هو 

 عدا المرمر الذي يغلفهما مع التحشية خلفه بسمك كبير قد يـصل مـن            متر، )١,٤٨(
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . كمعدلسنتيمتراً)٢٠(كل جانب إلى أكثر من 
 قبـة إسـالمية   يكون سقف إيوان المدخل الرئيسي للبوابة من الداخل على شكل    

تـب عليهـا   مزينة بالمقرنصات، منقوش عليها بالكاشي الكربالئي، وتعلوها كتيبـة كُ   
       بالكاشي الكربالئي، تعلـوه     زيناًسورة القدر، شكلها الخارجي يمثل قوساً إسالمياً م 

تب كتيبة منقوش عليها سورة القدر أيضاً، وتوجد في أعلى الباب الخشبية كتيبة كُ          
اللَّه نُور السماواِت واَألرِض مثَلُ نُوِرِه كَِمـشْكاٍة        P: لكربالئـي عليها بالكاشي ا  

 زُجاجٍة الزُّجاجةُ كَأَنَّها كَوكَـب دري يوقَـد ِمـن            فيها ِمصْباح الِْمصْباح في   
لَو لَم تَمسـسه   ُء و  شَجرٍة مباركٍَة زَيتُونٍَة ال شَرِقيٍة وال غَرِبيٍة يكاد زَيتُها يضي         

  ].٣٥: النور [O ... نُوٍر نار نُور على
ا شكل البوابة من داخل الصحن الشريف فيظهر كقوس بمستوى يقتـرب مـن              أم

ارتفــاع ســقف الطــابق الثــاني مغلفــة بالكاشــي الكربالئــي، وواجهــة البوابــة بــنفس 
  .مستوى واجهة األواوين من حيث االرتفاع عن األرض

 تقـع هـذه البوابـة فـي الزاويـة الـشمالية             :jمام موسى بن جعفـر     بوابة اإل  -٦
، وطـول رواقـه      متـر  )٣,٤( وعرضـه     متـر  )٤,٥(الغربية من الصحن ارتفـاع مـدخلها        

والمجـاور ليمـين     -الرابط بين خارج العتبـة والجـدار المقابـل للمـدخل الخـارجي            
هاية مدخلـه  ، وعند ن)٢ م ٧٩,٥٨( ومساحته    متراً )١٧,٥٢(يبلغ   -الخارج من الصحن  

من جهة الصحن استدارة على الجهة اليمنـى طولهـا مـن الجـدار المقابـل لهـا إلـى               
ا شكل البوابة من داخـل الـصحن الـشريف      ، أم  متر )٥,٧٩(الفتحة المؤدية للصحن    

فيظهر على شكل قوس بمـستوى ارتفـاع واجهـة األواويـن وبارتفـاع عـن األرض                 
← 



  ٣٦٣........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .بنفس ارتفاعها، ومغلفة بالكاشي الكربالئي
  :سقف الباب من الداخل مبني بطرازين مختلفين

 يقع في الجزء األقـرب للـسور مـن الخـارج، وهـو علـى شـكل قبـة مـن                       :فاألول
م بالكاشي الكربالئيالطابوق المنجور المطع.  

ن بالكاشي الكربالئي على شـكل أربـع قبـاب صـغيرة متجـاورة              :ا الثاني أمفمزي ، 
المقرنـصات مـن الكاشـي الكربالئـي، وتوجـد           متدلياً من    لة في الوسط بروزاً   مشكّ

على جانب المدخل األيسر من جهة القادم من ساحة بين الحرمين مجموعة صحية 
من عدة وحدات مع مالحقها من المغاسل، وتتقدم المدخل بوابة خشبية ارتفاعهـا             

  . متر)٣,٤( وعرضها أمتار )٤(
جهـة الغربيـة مـن       تقـع هـذه البوابـة فـي ال         :j بوابة اإلمام صاحب الزمان    -٧

الــصحن متوســطة فيهــا بــوابتين أخــريتين، وهــذه البوابــات مواجهــة لحــرم اإلمــام   
، في إشارة jميت تلك البوابة تيمناً باسم اإلمام صاحب الزمان، وقد سjالحسين

 ظهوره وإقامة دولة العدل العالمية      باعتبار أن  ،إلى الترابط بينه وبين الثورة الحسينية     
  .j من ثمار تلك الثورة التي قام بها جده اإلمام الحسينعلى يديه إنما هو
، وطـول رواقـه الـرابط بـين خـارج            متر )٣,٩٨( وعرضه   أمتار )٥(ارتفاع مدخلها   

، فيه نقوش إسالمية غاية في      )٢ م ٤٧,١( ومساحته    متراً )١٠,٩٥(العتبة وداخلها يبلغ    
كربالئـي، تتقدمـه   الروعة على شكل قباب من الطابوق المنجور مطعمة بالكاشي ال         

، مصنوعة من الـساج البـورمي        متر )٣,٩٨( وعرضها   أمتار )٤(بوابة خشبية ارتفاعها    
وفيها نقوش مزخرفة ومغلفة بالزجاج، وفـي أعلـى البوابـة مـن الخـارج لوحـة مـن             
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، ويعلـو البوابـة قـوس إسـالمي        jتب عليها باب اإلمام صاحب الزمـان        الكاشي كُ 
  .شي اآلجرمنقوش بنصف تاج بالطابوق الفر

ريف فيظهـر كقـوس ارتفاعـه بمـستوى       ـا شكل البوابة من داخل الـصحن الـش        أم
 وبارتفاع عـن األرض يقتـرب مـن ارتفـاع الطـابق الثـاني،               ،ارتفاع واجهة األواوين  

وبداخله قوس أصـغر منـه يمثـل مخـرج رواق البوابـة وهـو بمـستوى أخفـض مـن             
         ر مـن مقرنـصات الكاشـي       اك صـغي  واجهة القوس األول، وفوق القـوس الثـاني شـب

الكربالئي ويطل على قاعة داخل الطابق الثـاني تابعـة لمدرسـة دار العلـم الدينيـة،                 
  .والواجهة من الداخل مغلفة بالكاشي الكربالئي

 يواجـه الزائـر     إذ تقع في الجهة الغربيـة مـن العتبـة           :j بوابة اإلمام الحسين   -٨
  متـر )٣,١٣(، عرضـها  jداءعند خروجـه مـن البوابـة العتبـة المقدسـة لـسيد الـشه           

 ٤٣,٥( ومـساحته   متـراً )١٠,٩٣(وطول رواقها الرابط بين خارج العتبة وداخلها يبلغ      
، ومـن الـداخل     متـر  )٣,١٣( وعرضـها    أمتـار  )٤(، تتقدمه بوابة خشبية ارتفاعهـا       )٢م

م ن بالزخرفـة اإلسـالمية علـى شـكل قبـة مـن الطـابوق المنجـور المطعـ                  زيسقفه مـ  
ئي، والبوابة من الخارج مزينة بالمقرنصات على شكل نصف قبـة           بالكاشي الكربال 

  .عند المدخل
ريف فيظهـر كقـوس ارتفاعـه بمـستوى       ـا شكل البوابة من داخل الـصحن الـش        أم

ارتفاع واجهة األواوين، وترتفع عن قمتها بضعة سنتيمترات، وهي مغلفة بالكاشـي            
  .الكربالئي

 فـي  jاورة لبـاب اإلمـام الحـسين    هذه البوابـة مجـ  :j بوابة اإلمام الحسن  -٩
← 



  ٣٦٥........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 وطول رواقها الرابط أمتار)٣(الزاوية الجنوبية الغربية من الصحن الشريف، عرضها       
، وســقفه مــن )٢ م٢٥,٥٧( ومــساحته  متــر)٩,١٨(بــين خــارج العتبــة وداخلهــا يبلــغ 

الداخل منقوش بالطابوق المنجور والزخارف اإلسالمية، وجدران المـدخل مغلفـة    
  .أمتار )٣( وعرضها أمتار )٤(، تتقدمها بوابة ارتفاعها  متر)٢,٥(اع بالمرمر بارتف

ريف فيظهـر كقـوس ارتفاعـه بمـستوى       ـا شكل البوابة من داخل الـصحن الـش        أم
ارتفـاع واجهـة األواويــن وبـنفس ارتفاعهــا عـن ســطح األرض، ومغلفـة بالكاشــي      

  .الكربالئي

  :الصحن الشريف
ــُحاط بمنـشآت الـسور التـي           ،هو الباحة التي تحيط بـالحرم وأروقتـه         وبـدورها ت

 والتـي تحولـت بعـد       ،كانت تـضم فـي الـسابق غـرف الـسادن والمخـازن والمقـابر              
 ، المنشأة بعد تطـوير تلـك الغـرف وتأهيلهـا          ،سقوطه إلى أقسام الخدمة المستحدثة    

وبناء طابق نـصفي فـي أغلبهـا؛ ليـستوعب توسـعات شـعب األقـسام المتزايـدة فـي                    
  .نشاطاتها

بـضمنها األواويـن   ) ٦١(صحن من داخل منشآت السور بأواوين عـددها     يحاط ال 
لة غرفاً أو مداخل غـرف، ولـو اسـتثنيناها          فة واجهتها بالخشب المنقوش مشكّ    المغلّ

  .)٥٦(فيصبح المجموع 
عبارة عـن جـزء أرضـيته مـستطيلة الـشكل يقـع أمـام مـداخل الغـرف                    : واإليوان

بـالطراز  مبنـي   دار الـسور، وهـو      والقاعات الواقعة ضمن تلـك المنـشآت ضـمن جـ          
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٦٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

اإلسالمي وواجهته علـى شـكل قـوس مـدبب النهايـة مـن األعلـى، وبـاطن سـقف            
اإليوان على شكل أقواس ملونة ومزججة متداخلة، وتغلف المـساحات فيمـا بينهـا      
بالكاشي الكربالئي الملون بزخارف متنوعـة األشـكال، مكونـة شـكل نـصف قبـة                

يالرسم(ـ ى بعلى الطراز المسم(.  
تمتاز الروضة العباسية المقدسة بوجود بناء طابق ثاني لمنشآت الـسور المحـيط       و

ــاً مــن الجهــة الجنوبيــة للروضــة،   متــراً)٢٠(بالــصحن، والــذي يبلــغ عرضــه    تقريب
 فـي بعـض   أمتـار  )٧(وبمسافات غير متساوية من الجهات األخـرى قـد تـصل إلـى       

اعـات كبيـرة وضـخمة متخـذة     األماكن من الجهة الشمالية، والطـابق يتكـون مـن ق     
تحــت حــديثاً عنــد تــسلّم المرجعيــة كمخــازن وقاعــات لمدرســة دار العلــم التــي فُ

ــة      ــة، وقاع ــة المكتب ــضيف، وقاع ــاعتي الم ــة، وق ــات المقدس ــة إدارة العتب المبارك
  .اجتماعات مجلس اإلدارة وغيرها من التشكيالت الفنية واإلدارية

ريف كانـت  ـ التي تحـيط بالـصحن الـش    جميع الغرف أناإلشارة إليهومما تجدر   
خـذت فيمـا بعـد مقـابر     ستخدم في العقود السابقة من قبل طلبة العلوم الدينيـة، واتُ   تُ

ــالل      ــشريف خ ــصحن ال ــي ال ــدفن ف ــع ال ــد من ــة، وبع ــة المعروف ــل الكربالئي للعوائ
تخذها النظام  انع الدفن بها، ف   رين أغلقت تلك المقابر وم    ـالسبعينيات من القرن العش   

بور كمقرات أمنية لجالوزته، وكان أكثرها مهمالً تملؤه األنقـاض وال يـصلح             المق
أنه ال يليق بالمكـان المطهـر وبحاجاتـه المـستحدثة فـي             وحتى لالستخدام السابق،    

 تحولت إلى مراكز إشعاع فكري وإعالمـي وحـضاري وإبـداع            إذالوقت الحاضر،   
  .ن تطويرهافعت منها كل تلك التجاوزات فضالً ع ور،هندسي وخدمي

← 



  ٣٦٧........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

يمكننا أن نقسم الصحن إلى أربعة أجزاء وهمية، يطل كل منهـا علـى ضـلع مـن            
بـدون األروقـة   ) ٢ م٤٦٠٠(ن شكل الصحن مستطيل مساحته إأضالع السور، حيث    

) ٢ م٤٦٨(المؤديــة لــه مــن البوابــات الخارجيــة، ولــو أضــيفت لــه مــساحتها البالغــة 
ا مـساحة الـسور     ، أمـ  )٢ م ٥٠٦٨(لمجموع  باعتبارها تابعة للصحن وظيفياً، فسيصبح ا     

ريف فتبلـغ  ـومنشآته بـضمنها مـداخل األبـواب مـع أروقتهـا المؤديـة للـصحن الـش         
، ولــو أخرجنــا مــساحة أروقــة األبــواب باعتبارتبعيتهــا وظيفيــاً للــصحن  )٢ م٤٤٨٨(

  ).٢ م٤٠٢٠(ريف فستبلغ المساحة الصافية لتلك المنشآت ـالش

  :مركز العتبة المطهرة
العتبة بناء مسقف مستطيل الشكل تقريباً يضم الحرم الذي يتوسطه مرقد           يتوسط  

، وتحيطـه األروقـة التـي يتقـدمها مـن الجهـة القبليـة طارمـة                 jأبي الفضل العباس  
تقريبـاً،  ) ٢ م ١٨٨٩(، حيـث يبلـغ مجمـوع مـساحة هـذه المنـشآت              )إيوان الـذهب  (

  .)الصحن(ى سموتحيطها باحة غير مسقفة تُ

  ):ذهببهو ال(الطارمة 
هي عبارة عن مظلة كونكريتية ترتفع من المنتصف بمستوى أعلى مـن الجـانبين     
مــشكّلة مــا يــشبه الجنــاحين للجــزء العلــوي منهــا، وترتكــز الطارمــة علــى أعمــدة  

              نيـت أمـام إيـوان      كونكريتية حيث تقع في مقدم الحرم مـن الناحيـة القبليـة، وقـد ب
شريف، ولها منفذان إلى الجهتين     الذهب إذ تشرف على الجهة الجنوبية للصحن ال       

عند إخـراج  )  م٢٠٠٧( وقد ألغيتا عام   ،رقية والغربية منه حيث كانتا كيشوانيتين     ـالش
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٦٨

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

الكيشوانيات خارج العتبة؛ لغرض توسيع منافـذ الـدخول للحـرم وأروقتـه، وتجنبـاً               
للمخاطر األمنية المحتملة والمترتبة على دخول أحذية الزائرين للعتبة، فـضالً عـن             

  .ضمان طهارة العتبة ونظافتها، وزيادةً في احترام الزائرين لقدسيتها
، وتبلغ مساحة المنطقة األرضية التي      )٢ م ٣١٣,٤(تبلغ المساحة السطحية للطارمة     

ثـم أضـيفت لهـا مـساحة الكيـشوانيات      ) ٢ م٢٤١(فها والمقابلة إليـوان الـذهب       تسقّ
شر دعامات مـن    ـكروم تتخلله ع  الملغاة، يحد الطارمة من األمام سياج مشبك من ال        

المرمر تقابل كالً منها عموداً من أعمدة الطارمة الكونكريتيـة العـشرة التـي ترتكـز         
ر نـوع   ـ مغلفـة بـالمرمر األخـض      أمتـار  )٩(عليها، أربعـة مـن هـذه األعمـدة بارتفـاع            

 وبـاقي االرتفـاع مغلـف بالنحـاس المغلـف برقـائق مـن                متـر  )٢(أونيكس بارتفـاع    
رائح الـذهب أيـضاً،   ـرأس كل عمود تاج من المقرنصات المغلفة بش      الذهب، يعلو   

طابوقة نحاسية مطلية بـوزن سـتة   ) ٢٢٤(وكل عمود من هذه األعمدة يحتوي على  
ا األعمدة الستة األخرى فإن ارتفـاع       لكل منها، أم  )  حبة ٢٤(غرامات ذهب خالص    

طليـة بالـذهب   طابوقـة نحاسـية م   ) ١٦٠( ويحتـوي الواحـد علـى        أمتار )٦(كل منها   
 وبالمرمر مـن األسـفل، وبـنفس األوزان لألعمـدة الـسابقة لكـل طابوقـة، مـع                   أيضاً

 لكـل عمـود، وعلـى جوانـب      متـر )٣,٥٨(مالحظة أن التاج المقرنص تبلغ مساحته     
ف سـقف الطارمـة هـذا مـن     لّـ تبت آيات قرانية بالكاشي الكربالئـي، وغُ    الطارمة كُ 

لة وفـق زخـارف نباتيـة وهندسـية غايـة فـي             مـشكّ عة فنيـاً وال   الداخل بالمرايا المقطّ  
  .الروعة والجمال

ر المعـرق  ـ جدران الطارمة من األسفل وعلى الجانبين مغلفة بالمرمر األخـض      نوإ
← 



  ٣٦٩........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، ومـن األعلـى إلـى سـقف الطارمـة فإنهـا مغطـاة بـألواح النحـاس                 متـر  )٢(بارتفاع  
) ٤٠٦٣(ذهب  المغلف بوريقات من الذهب، ويبلغ عدد هذه الـصفائح المغلفـة بالـ            

  .قطعة
يتوسط الطارمة من جهتها الشمالية إيوان الذهب المنقوش بـاألقواس اإلسـالمية            

تبـت فـي    المتقاطعة في أعاله راسمة أشبه ما يكون بنصف قبة، وفيها مقرنـصات كُ            
 الخمسة، كل ذلك من الذهب الخالص، وتحـت  bوسطها أسماء أصحاب الكساء  

رئيسية التي تـنخفض داخـالً فـي الجـدار عـن      هذه القبة النصفية تقع باب الذهب ال    
واجهة اإليوان مكونة إيواناً أصغر تعلوه مقرنصات مشكلة نـصف قبـة صـغيرة مـن          

  .الذهب الخالص أيضاً
  :أبواب أروقة الحرم العباسي المقدس

عدد األبواب النافذة إلى األروقة المحيطة بالحرم العباسي ثمانيـة بعـد أن كانـت              
 ٢٠٠٣/ ٤/ ٩الروضة المطهرة بعد سقوط النظام الـسابق فـي       قامت إدارة    إذخمسة،  

 ،م باستحداث هذه األبواب؛ الستيعاب التزايد العـددي الحاصـل للزائـرين الكـرام             
والذي يخلـق فـي الحـرم المقـدس وأروقتـه زحامـاً شـديداً خاصـة فـي الزيـارات                     

 عامـاً بعـد   المخصوصة ليالي الجمع والزيارات المليونية التي يتزايد أعـداد زائريهـا        
 فـي العـراق وانفتاحـه    bعام في ظل انجالء غمة الدكتاتورية عن أتباع أهل البيت        

  :على العالم الخارجي؛ األمر الذي سهل وصول المؤمنين من خارجه إليه، وهي
 هو باب الذهب ويتوسـط إيـوان الـذهب وهـو يـؤدي إلـى وسـط                  :الباب األول 

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٧٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

واق الحـرم المطهـرمن جهـة القبلـة،     طارمة الروضة الشريفة، وهو الباب الرئيسي لر   
، مغلـف برقـائق الـذهب ومنقـوش بالمينـا           متـر  )٣,٢٥( وعرضـه     متـر  )٣,٥(ارتفاعه  

  .بزخارف إسالمية بديعة
،  متـر )٢,٧٣( وعرضـه  أمتـار )٣( وهو باب فـضي منقـوش ارتفاعـه          :الباب الثاني 

واق  يقـود الـداخل إلـى الـر        ،إذوهذا الباب مجاور لباب الذهب من الجهـة الغربيـة         
ــق ممــر ضــيق مــساحته    ــي عــن طري ــر)٢,٢١(الغرب ، وهــو مــصنوع مــن الفــضة   مت

  .راعين، منقوش عليه زخارف إسالمية رائعةـبمص
 وعرضه أمتار)٣(راعين، ارتفاعه ـ وهو باب خشبي منقوش ذو مص :الباب الثالث 

، وهذا الباب مجـاور لبـاب الـذهب مـن الجهـة الـشرقية، حيـث يـؤدي            متر )٢,٧٨(
  .الرواق الشرقي للحرم بواسطة ممر ضيقبالزائر إلى 

رقية من الـصحن، ويـؤدي للـرواق    ـ يطل هذا الباب على الجهة الش :الباب الرابع 
،  متـر )٢( وعرضـه   متـر )٢,٧٠(الشرقي للحرم، صُنع مـن الخـشب الـساج، ارتفاعـه            

  . م٢٠٠٩/ ٥/ ١٢الموافق )  هـ١٤٢٦( ربيع الثاني ١وفُتح حديثاً بتاريخ 
 مصنوع من الفضة، وعليه  متر)٢,٣٠( وعرضه أمتار )٣(ارتفاعه  :الباب الخامس

نقوش إسالمية غاية في اإلتقان، وهو مقابل لباب الفـرات المـؤدي للـصحن، وقـد                
فُتح حديثاً لينفذ إلى الرواق الشرقي من الحرم، وفُتح هذه الباب حديثاً وبالتحديـد             

الً هـو محـل دفـن أسـرة      هذا الباب أصـ  ، ومن المعلوم أن   )هـ١٤٢٤(في شهر شوال    
  .سادن الروضة العباسية المقدسة السابق المرحوم السيد حسن آل ضياء الدين

 وينفذ هذا الباب إلى الـرواق الـشمالي مـن الحـرم ويقابـل مـن                 :الباب السادس 
← 



  ٣٧١........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، وقـد   متر)٢,٣٠( وعرضه  متر)٢,٥( ارتفاعه   ،jالصحن باب اإلمام محمد الجواد    
ربيع ١٣و مصنوع من خشب الساج، وفُتح حديثاً في   ، وه )hباب أم البنين  (ـ  سمي ب 
  . م٢٠٠٤/ ٥/ ٢الموافق ) هـ١٤٢٥ (األول

 أمتار)٣( وهو يقود الداخل إلى الرواق الغربي من الحرم، ارتفاعه        :الباب السابع 
 j، مصنوع من الفضة، وهو مقابل لباب اإلمام صاحب الزمان          متر )١,٨٦(وعرضه  

تـب  مية رائعة، وتوجد قبضة يدوية متحركـة كُ تقريباً، وعليه نقوش وزخارف إسال 
عمل محمد حسين   (، وفي وسط الباب نُقش عليه اسم الصانع         )يا أبا عبد اهللا   (عليها  

  ).النقاش ابن المرحوم شيخ موسى
 وعرضـه   أمتـار )٣(ويؤدي إلى الرواق الغربي مـن الحـرم، ارتفاعـه           : الباب الثامن 

  .jل لباب اإلمام الحسن، هو مصنوع من الفضة، وهو مقاب متر)١,٨٧(
  :أروقة الحرم العباسي المقدس

ستخدم لعبـور  تحيط بالحرم المطهر أربعة أروقة يمثل كـل منهـا ممـراً عريـضاً يـ         
ون والعابـدون مـنهم، وبـسبب عـرض األروقـة         الزوار، يصطف على جانبيـه المـصلّ      

اك طة بالشب قياساً بالمنطقة المحي  - تقريباً  متر )٤,٦٠( يبلغ عرض كل رواق      -الكبير  
ل المقدس وهي الحرم، وبسبب عرض الفتحات المؤدية له عبر األروقة والتي يشكّ

ستخدم كاستخدام األروقة لكبرها النسبي؛ فإن الزائر يجـد تـداخالً     كالً منها باحة تُ   
بينها فيخال الجميع تابعاً للحرم فيستخدم كل هـذه الفـضاءات للعبـادة، وقـد بنيـت                 

ى فيهـا اإلبـداع بمـا       رية غايـة فـي الروعـة واإلتقـان إذ تجلّـ           األروقة وفق طرز معما   
لت سـقوف األروقـة والجـزء األعلـى         ريف، حيث شكّ  ـيتناسب وعظمة المرقد الش   

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٧٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

من جدرانها المزينة بالمرايا المقطعة وفق الريازة اإلسالمية آية من آيات الجمـال،     
  .كما يغلف باقي الجدران المرمر الراقي

ن الغرف الواقعة حولها باستثناء الضلع الجنـوبي منهـا،          وتضم األروقة مجموعة م   
حيث تضم هذه الغرف مقابر العلماء والمشاهير من الشخصيات، وتحول قسم منها            

 م إلى غـرف لـبعض الخـدمات المهمـة،          ٢٠٠٩/ ٤/ ٩في ظل اإلدارة الجديدة بعد      
  :فمنها

ير إلـى    وينفتح منها باب صـغ     ،jواحدة لالستفتاءات مقابل باب صاحب الزمان     
 الباب الـذي يـؤدي      لىالصحن الشريف لخدمة الزائرين المستفيدين منها، فضالً ع       

  .لها من الداخل عبر أروقة الحرم المقدس
وغرفة ركنية في تقـاطع الـرواقين الـشمالي والـشرقي فـي شـمال شـرق الـصحن                

ريف ألبـي الفـضل     ـصت لتوزيع الماء المبارك من سرداب القبر الش       صّ خُ ،الشريف
  .jالعباس

ريف ـصت الغرفة المناظرة لها في الركن الشمالي الغربي من الـصحن الـش            صّوخُ
  .لورشة الثريات التابعة لقسم الشؤون الهندسية والفنية في العتبة

، والغرفـة المقابلـة لبـاب الفـرات،         jفيما تحولت الغرفة المقابلـة لبـاب اإلمـام الجـواد          
كـأبواب تـؤدي لألروقـة وبالتـالي        ) وبمن جهة الجن  (والغرفة األولى في الرواق الشرقي      

 من خالل فتح الجانب المطـل منهـا علـى الـصحن الـشريف وإنـشاء        ،إلى الحرم المقدس  
غرف مـا زالـت تحـتفظ بخـصوصيتها الـسابقة ويمكـن أن تـستخدم                ) ٩(باب فيها، وبقي    

  .ألعمال أخرى أيضاً لديمومة العمل الخدمي في العتبة
← 
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، وفيه ثالثـة    )٢ م ١٥٠(جهة القبلة، تبلغ مساحته      وهو الواقع في     :الرواق الجنوبي 
  :منافذ إليه

  . سابقاًه ورد ذكرالذيأهمها باب الذهب الرئيسي الواقع وسط إيوان الذهب و
فأحدهما غرب تلك الباب ويؤدي إلى الرواق عن طريق ممر : أما البابان اآلخران

  . متر)٧ ،٣( بأبعاد  تقريباً متراً)٢١(مساحته 
 ويؤدي إلى الرواق عـن طريـق ممـر          ،رقي مصنوع من خشب الساج    ـ الش :واآلخر

يشبه الممر الغربي في المواصفات، وفيه باب يـؤدي إلـى الـسطح الخـاص بـالحرم           
  .الذي تعلوه القبة الشريفة والمآذن

، وقد تم فيه فتح منفذين جديـدين يؤديـان   تقريباً) ٢ م١٥٠( تبلغ مساحته  :الرواق الشرقي 
 هما بـاب مـن الفـضة وفـي اآلخـر بـاب مـن خـشب الـساج، ويحتـوي                      في أحد  كِّبإليه، ر

إحداهما استخدمت ألعمال شـبكة الكهربـاء فـي العتبـة            : على غرفتين أخريتين   الرواق أيضاً 
  .خذت مخزناً ألعمال الحرموالغرفة األخرى اتُ، صبت فيها المحوالتونُ

لغربـي وكـان بينـه       وهذا الرواق كان منفصالً عن الرواق الشرقي وا        :الرواق الشمالي 
رقي منه غرفة بابها من الفـضة،   ـوبينهما حاجز قد رِفع فيما بعد، وفي الركن الشمالي الش         

، وقـد تـم   jيؤدي إلى السرداب الذي يضم الجسد الطاهر للمولى أبي الفضل العباس        
       هي ورد ذكـر   ذال) باب أم البنين  (مي بـ   فتح باٍب لهذا الرواق يؤدي للصحن الشريف س 

صت ألعمال تجميع وإدامة الثريـات، وغـرفتين        صّكما يضم هذا الرواق غرفة خُ     سابقاً،  
أخريين تم ضمهما إلى الحـرم الـشريف بعـد سـقوط النظـام الـسابق، بعـد أن أجريـت                     

 بالمرمر والمرايا بما يوافـق النـسج المعمـاري للحـرم،            تغليٍف عليهما أعمال التطوير من   
← 
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  .روقةوبالتالي أضاف هذا العمل مساحة جديدة لأل
 وهو متساٍو في المساحة مع األروقة السابقة الـذكر تقريبـاً، وفيـه             :الرواق الغربي 

: يوجـد فيـه بابـان مـن الفـضة          و  في االثنـين بابـان مـن الفـضة،         وركِّبمنفذان إليه،   
أحدهما يؤدي إلى غرفة السيطرة التابعة لـشعبة كهربـاء العتبـة، فيمـا يـؤدي الثـاني                  

س الشريف من المرقد، تم ضمها إلى الحرم وأروقته بعد لغرفة تقع مقابل جهة الرأ
  .سقوط الطاغية

  :الحرم العباسي المطهر
 تطل من جوانبها األربعـة      ،رقي والشمالي والغربي  ـالجنوبي والش : األروقة األربعة 

، يحيط الباحة من كل جهة من جهاتها األربع         )متر ١٢ ×متر ١٢(على باحة أبعادها    
لت هذه الباحة مسجداً كبيراً     ريفة، وقد شكّ  ـليه القبة الش  جدار ضخم جداً ترتكز ع    

طلـق علـى هـذا      ، ويj يقع في وسطها مكان الضريح الشريف ألبي الفضل العباس        
  ).الحرم العباسي(المسجد 

واألروقة األربعة المحيطة به مع الجدران وقاعدتي   ) الحرم(تبلغ مساحة المسجد    
  . تقريباً متراً)١٥٥,٦(يعاً من الخارج تقريباً، ومحيطه جم)٢ م١٥٧٦(المنارتين 

يتم الدخول للحرم من األروقة المحيطة به عن طريق عدد من الفتحات الكبيـرة              
التي تفصل بين الجـدران الـسميكة التـي ترتكـز عليهـا القبـة، ويبلـغ عـددها أربـع                     

رقية ـ، وعـرض الـش   متـر )٥,٢٣(فتحات، يبلغ عـرض كـالً مـن الـشمالية والجنوبيـة        
، وكـل فتحـة تمثـل باحـة يمكـن اعتبارهـا تابعـة          متـر  )٥,١٥(، والغربية   تر م )٥,٢٠(

  .للحرم من الناحية الوظيفية رغم تداخلها مع األروقة
← 
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اك الضريح المقدسشب:  
 بأمر من سماحة المرجع الديني األعلى للطائفة الراحل آيـة           لشباكاتم صنع هذا    

بالء المقدسة بتـاريخ  ، ووصل إلى مدينة كرHاهللا العظمى السيد محسن الحكيم    
 تم صنعه في مدينـة إصـفهان اإليرانيـة، واسـتغرق العمـل فـي                إذم،  ١٩٦٥/ ١١/ ٢١

 من شـهر  ١٢صناعته أكثر من سنتين، إذ تم نصبه على موضع القبر الشريف بتاريخ     
ــق )  هـــ١٣٨٥(رمــضان ســنة  ــشر١٩٦٦/ ١/ ٢المواف ــد ت ــة اهللا  م، وق ف ســماحة آي

رفع الستار عن الضريح المقدس يـوم الثالثـاء          ب Hالعظمى السيد محسن الحكيم   
  . م١٩٦٦/ ١/ ٦ من شهر رمضان المبارك الموافق ١٥

 مـن   ) كغـم  ٢٠٠٠( مـا زنتـه      jخدم في عمل ضريح مرقـد أبـي الفـضل         وقد استُ 
ــضة و ــم٤٠(الف ــ  )  كغ ــد صُ ــذهب، وق ــن ال ــين   م ــر الفني ــد أمه ــى ي ــضريح عل نع ال

عـد  بيك األضـرحة فإنـه ي  والصناعيين، وبحسب المختصين في مـضمار صـناعة شـبا     
  .bاألجمل في العالم من بين الشبابيك الموجودة على أضرحة األئمة وأبنائهم

علو الضريح الشريف أربع رمانـات ذهبيـة تـزين أركـان الـسطح العلـوي منـه،              تو
وعلى جانبه األيمن عند الرجلين هناك أربع رمانـات ذهبيـة صـغيرة، وفـي وسـطها                 

، ومن الجانـب األيـسر حيـث    jالفضل العباسكف من ذهب يرمز إلى كف أبي  
ريح ـجهة الرأس الشريف هنـاك خمـس رمانـات ذهبيـة، ومـن جهتـي سـطح الـض             

  .الشمالية والجنوبية هناك أربع رمانات ذهبية في كل منهما
ا ، أمـ   متـر  )٥,٤٥( وطولـه     متـر  )٤,١٥( وعرضـه     متـر  )٤,٢٥(يبلغ ارتفاع الـضريح     

← 
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ريح ثالثة  ـن جوانب الض  منقوشة بالمينا، وتزي  السطح السفلي فيزينه أربع مزهريات      
عليه أبيات شـعرية   ا آيات قرآنية، والثالثماثنان منها عليه  : أشرطة كتابية من المينا   

  :، وهي�الحجة المرحوم السيد محمد جمال الهاشمي ������� رائعة للشاعر
ــريح ــع ك مفزعضـ ــا األمنـ   دفعتُـــٍة  نازلـــكـــلُّبـــهِ     نـ

ــ وبابــِق  للخك ــل ــاِةابب ــوذُ     النج ــِهتلــ ــروع بعروتــ    الــ

  .إلخ... 
  ):الخاتم(الضريح الخشبي 

هو عبارة عن صندوق مصنوع من أرقى أنواع الخشب الساج وهو مزجج، طولـه             
، وبداخلـه صـندوق خـشبي آخـر          متـر  )٢( وارتفاعـه     متر )٢,٢٠( وعرضه   أمتار )٣(

   تب عليه  كُ م بالمينا والعاج، وموشح بشريط    مزخرف بنقوش هندية ومطع :P  ِمبـس
اللَِّه الرحمِن الرِحيِم هلْ أَتَى علَى اِإلنساِن ِحين من الدهِر لَـم يكُـن شَـيئًا                

  ].١آية : سورة اإلنسان [Oمذْكُورا
وتحت هذا الصندوق تقـع غرفـة القبـر الـذي يرقـد فيـه الجـسد الطـاهر لموالنـا                     

ضـعت  قطعة من المرمر مستطيلة الشكل و      توجد   إذ،  jوسيدنا أبي الفضل العباس   
  .على القبر الشريف أثناء نصب الضريح الشريف

  :القبة
 وقطرهـا   متـراً )٤٦,٥(تعلو سطح العتبة العباسية المقدسة قبة مرتفعة يبلغ محيطها       

 وهي تتوسط المئذنتين، إذ ترتكز هذه القبة    - عند أعرض نقطتين فيها      -  متراً )١٥(
← 
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ربعة جدران ضخمة، والقبة من داخل الحرم تحتوي على من داخل الضريح على أ
تبـت عليهـا سـورة      كُ سنتيمتراً) ٩٠(كتيبتين من الكاشي الكربالئي، السفلى عرضها       

 والتـي يفـصلها واحـد عـن اآلخـر مـسافة            اًاكشـب ) ١٢(، وفوقهـا يوجـد      )المنافقون(
عـرض كـل     يبلـغ    إذف جوانبها من الخارج الكاشي الكربالئـي،        ، ويغلّ  متر )٢,١٠(

وفوق الشبابيك من الداخل توجد الكتيبـة         متر )٣,٢٥( وارتفاعه    متر )١,٨٠(اك  شب ،
  .تب عليها آي من الذكر الحكيم، كُ سنتيمتراً)٧٥(األخرى بعرض 

لت بالطرق التقليديـة مكونـة   كّعت وشُطّوتقع فوقها لوحة فنية رائعة من المرايا التي قُ       
شر بخـط أسـود   ــ قبة الداخلية أسماء اإلئمة االثني ع تبت في قمة ال    كُ إذنقوشاً إسالمية،   

 ا من الخارج إلى السماء فالقبة مكسوة بطابوق نحاسي مغلف بشرائح الـذهب             بارز، وأم
 الـشيخ محمـد   ��������بعد طلب   )  م ١٩٥٥/  هـ ١٣٧٥(الخالص، وقد أنجز تذهيبها عام      

د ذلك الوقت محمـ   الخطيب أحد علماء كربالء المقدسة آنذاك من رئيس الوزراء في           
إذالي تذهيب القبة، فاضل الجمطابوقة) ٦٤١٨(ب  يبلغ عدد الطابوق المذه.  

، فيمـا ترتفـع القبـة عـن        متـراً  )٢٠,٧٠( عن سطح الحرم     - عدا السارية  -ترتفع قمة القبة    
  . كما ذكرت بعض المصادر متراً)٣٩( وليس ، تقريباً متراً)٣٣(سطح أرض العتبة 

من قبتين متداخلتين كما هو الحال في كـل القبـاب المنـصوبة          ويتكون بناء القبة    
 في العراق، القبة الخارجية منهما هي المغطاة بالـذهب  bعلى أضرحة المعصومين 

والداخلية أصغر منها، والظاهر منها للعيان هو باطنها فقط الذي يمثل باطن الـسقف     
سافة بين قمتـي القبتـين    تبلغ المإذف بالمرايا، الكائن فوق الضريح المقدس والمغلّ  

 من الطـابوق علـى هيئـة أعمـدة سـاندة للقبـة            مبنياً جداراً) ١٢(، وهناك    متر )٩,٢٥(
← 
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ر من الداخل، ـالخارجية، ويقع كل واحد منها بين شباكين من شبابيكها االثني عش      
، حيث تقع تلـك الـشبابيك ضـمن         سنتيمتراً)٦٠(وترتفع الشبابيك عن سطح المثمن      

األسـفل  :  والمكونة من جـزئين  متر)٧,٥٥(ي ترتفع عن سطح الحرم   قاعدة القبة الت  
 بـين كـل    متـراً )١٦,٩٠( عن سطح الحـرم، بعـرض   متر) ١,٢(وهو المثمن، ارتفاعه   

ضلعين متقابلين فيه، والجزء األعلى يستقر فوق المثمن وهـو عنـق القبـة الـدائري،                
 المـثمن، يـضم هـذا        عن سطح   متر )٦,٣٥( وارتفاعه    متراً )١٤,٩٠(حيث يبلغ قطره    

، وأسـفلها شـريط مـن        متر )١(الجزء كتيبة قرآنية في أعاله وهي من المينا بارتفاع          
، ارتفاع قمة القبة الخارجيـة       متر )١,٣٥(الكاشي الكربالئي المنقوش وهي بارتفاع      

  . متر)١٣,١٥( يبلغ - أي الجزء العلوي من القبة -عن قمة عنقها الدائري 

  :المآذن
بي القبة مئذنتان ويختـرق جـسم كـل مئذنـة سـلّم حلزونـي، يـتم             ترتفع على جان  

الدخول إليه من الطابق األرضي للحضرة، ويؤدي إلى شـرفة األذان المـسقفة التـي        
رفة علـى صـفين مـن المقرنـصات       ـتقع في النصف العلوي من المئذنة، وتستند الش       

  هو أسطواني الـشكل    ا القسم العلوي الذي يعلو شرفة األذان ف       الجميلة المتراكبة، أم
 )٢,٧( يبلـغ قطـره   إذأيضاً، ويتميز بطوله ومتانته ولكنه أقل قطراً من جسم المئذنة،        

فـة مـن الفـصوص، تعلوهـا        ج بقبة صغيرة بصلية الشكل ذات حافـة ومؤلّ        ، ومتو متر
  .سارية مكونة من كرات نحاسية متفاوتة األحجام

 بصفائح نحاسـية  -مظلة المؤذن الكائنان فوق -ن  ييكتسي نصفا المنارتين العلويت   
← 



  ٣٧٩........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ٢٠١٦(مغلفة بالذهب الخـالص، ويبلـغ عـدد الـصفائح النحاسـية المطليـة بالـذهب         
 الـذهب   تذهيب باقي أجزاء المنارة بالذهب الخالص، وإن    ، ويجري حالياً  )صفيحة

        م المرجعيـة   مع خالل تسلّ  المستخدم في التذهيب هو من واردات العتبة، والذي ج
م بالمينا للحفاظ على شكل المنـارة        النظام الدكتاتوري، وسيطع   إدارتها بعد سقوط  

 قائمـاً؛ لمـا لـه       jالقديم، وليبقى االختالف بينهما وبين منارتي مرقد سيد الشهداء        
  .من معان روحية، وليميز الزائرمن بعيد بينهما كالسابق

ي ء ، وقد تم إعـادة بنـاء الجـز        )م١٩٤٨( تجديد عملية التذهيب تمت عام       ذكر أن
ا الجـزء العلـوي     ، أمـ  )م١٩٨٤(ذنة الغربيـة بعـد ميالنـه ثـم تذهيبـه عـام              ئالعلوي للم 

، وانتهـى العمـل فيهـا عـام         )م١٩٨٤(رقية فقـد تـم إعـادة تذهيبـه عـام            ـذنة الـش  ئللم
ــ)م١٩٩١( ــ  ، وأم ــفل فمغلّ ــصفها األس ــي    ا ن ــح بالكاش ــر، وموش ــابوق اآلج ف بالط

اإلبـداع، إذ بمجموعهـا ترسـم       الكربالئي بـشكل فنـي وبتـشكيلة غايـة فـي الفـن و             
كتابات بديعة بالخط الكـوفي، وذلـك باسـتخدام فسيفـساء مـن الطـابوق المنجـور                 
واآلخــر الملــون علــى أشــكال حلزونيــة تلتــف حــول المنــارة، فالــشكل الحلزونــي 

ا األشـكال الحلزونيـة الخـضراء فمقـسمة     ، أمـ )يا حسين(كتب عليه عبارة    األبيض تُ 
، )يـا اهللا، يـا محمـد   : (، ومنهـا  )اهللا، محمـد، علـي    : ( منها كتب عليها عبارات  بحيث تُ 

  ).محمد رسول اهللا، علي ولي اهللا(وأخرى 
، مـستندة علـى      متـر  )٣,٦٥( وقطرهـا     متـراً  )١١,٨٥(يبلغ محيط المئذنـة الواحـدة       

 تقريباً، وإلى    متراً )٣٨,٥(، وترتفع عن أرضية الصحن       متراً )١٣,١٨(قاعدة محيطها   
  . تقريباً متراً)٤٤(نهاية أسسها ترتفع 

← 



  مجالي اللطف بأرض الطف  ................................................................................................  ٣٨٠

 
 

                         ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   �     ������� ، )  هـ    ١٤٣١ (           شعبان لعام    ٤       بتاريخ                            وقبل طبع هذا الكتاب بأيام و  :        استدراك
     .       بالكامل                    بعد أن تم تذهيبهما  j                             منارتا مرقد أبي الفضل العباس 

   :                  سرداب القبر الشريف
                              العذوبة والنقاء، ويخلـو مـن                                               يتصف الماء المبارك في سرداب الحضرة الشريفة ب

                   الـذي يسـير فـي         أن و                                                             الطعم المج أو المالح الذي تتصف به الميـاه الجوفيـة عـادة،    
   .                              السرداب ال يغير سيره صفاء الماء

                                                                     لو أردنا البحث عن تفسير علمي واضح ومحسوس لذلك النقاء فلن نجده، ولـن  
   .     صاحبه                                                    أمامنا سوى التفسير الغيبي المرتبط بطهر المكان ومقام    ى   يبق

إن             السرداب عبارة عـن نسـخة مـن الحـرم العلـوي ألبـي الفضـل العبـاس                                                                      j    ،وأروقتـه           
                                             التـي بنـي فيهـا المرقـد أواسـط القـرن              لحقبة                                        ولكن بسبب التصاميم اإلنشائية القديمة في ا

ــ                    سرداب أكثــر مــن ـ                                                                          الثــامن الهجــري، فإنهــا اســتلزمت أن يكــون ســمك الجــدران فــي ال
                                   ً                     بنسبة كبيرة، قد تصل ألضعاف عـدة؛ طبعـاً لتكـون قـادرة                                    الجدران العلوية التي تقع فوقه

             ي إال زيـادة  ـ                التـي ال تقتضـ     ،                                                     على تحمل ثقل البناء األعلى في ظل غياب التقنيات الحديثة
   .                                                             في سمك جدران األسس والسرداب بشكل أكثر بقليل من الجدران العلوية

                 مـن خـالل بـاب                                                                  والدخول إليه عن طريق الصحن الشريف من جهته الشمالية الشـرقية،  
                                                                                        خشــبي مزخــرف موجــود فــي الجــدار الخــارجي للــرواق الشــمالي للحــرم المطــل علــى 

                  ً               وبعمق مترين تقريبـاً فـي جـدار         متر   )    ٣.١٨ (                                      الصحن، وهذا الباب يؤدي إلى غرفة عرضها 
                   آخـر مـن الجهـة                 ً     للغرفـة بابـاً       أن و           بـالمرمر،         متـر   )  ٢ (                                      أروقة الحـرم، وهـي مغلفـة الرتفـاع     

← 



  ٣٨١........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 إذ م،   ٢٠٠٧المقابلة، وهو ذهبـي وذو مـصراعين، وقـد كـان فـضياً وتـم تبديلـه فـي عـام                      
رداب، ـ هـذا البـاب هـو المـدخل الـداخلي للـس            دعـ شمالي للحرم، وي  يؤدي إلى الرواق ال   

وقرب هذا الباب وفي وسط الغرفة المـذكورة تقريبـاً بـاب حديـدي فـي األرض يـؤدي                   
 يمكن أن نـدخل مـن خاللـه إلـى الـسرداب بواسـطة سـلّم ذي ثمـاني                    إذإلى فتحة فيها،    

ميعهـا بـالمرمر، وتوصـل       وهي مغلفة ج   - عدا الدرجة التي تمثل أرضية الغرفة        -درجات  
 يؤدي إلـى الممـر الـذي يـدور تحـت             متر، )١,٣٨( وبعرض    متر )٤(إلى بداية ممر بطول     

  .أروقة الحرم العلوي، ويمثل الممر المؤدي للممر األخير بداية السرداب
 -يه الرواق السفلي والذي يمكن أن نسم-يضيق الممر الذي يسير تحت األروقة 

  متـر )١,٢٧(كل غير ظاهر للعيان، فعرضه يتراوح بـين في جهة ويتسع في أخرى بش   
، وجدار الرواق السفلي األقرب للقبر يحتوي على أواوين ذات سقف  متر)١,٣٨(و

س قليالً بنفس مستوى تقويس سقف ممر األروقة السفلية، تحوي فـي بعـضها              مقو
 جدار  سابقة من خالل بناء  حقبعند األرضية قبوراً، وقد ألغيت هذه األواوين في         

 ، ثـم بنـاء جـدار سـميك بدلـه      - والذي تم إزالته حالياً وظهـرت األواويـن  -أمامها  
لتهوية تلك األواوين، وعدد تلك األواوين هو كونه كان متهرأ، وج علت فيه ثقوب

اثنـان فـي الممـر    :  يوجـد منهـا   إذموزعة بـشكل غيـر متـساٍو علـى األضـالع،            ) ١٣(
 تقـع ة الشمالي، وثالثة فـي الممـر الغربـي و         الشمالي يقعان شرق وغرب ممر التهوي     

 يقـع اثنـان شـمال ممـر     إذجنوب ممر التهوية الغربـي، وأربعـة فـي الممـر الـشرقي              
رقي واثنان جنوبه، وأربعة أواوين في الممـر الجنـوبي موزعـة مناصـفة              ـالتهوية الش 

  .بين شرق وغرب الرواق
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ليـه مـن الـصحن    رقي نقطـة الـدخول إ   ـيشكل ركن الرواق السفلي الـشمالي الـش       
الشريف عن طريق الممر الذي يدخل إليه مـن الـدرج المـذكور، والـركن بزاويـة       

 ٤٥(، بينما تكون أركان ممر الرواق األخرى عبارة عن أضالع بزاويـة             ) درجة ٩٠(
على الممر الرئيسي وبأطوال مختلفة، فطول جدار الركن األقـرب للـصحن            ) درجة

، وطولـه فـي الـركن الجنـوبي          متـر  )٣,٣٣ (ريف في الركن الشمالي الغربي هو     ـالش
، وفي كل ضـلع   متر )٣,٣٥(، وطوله في الركن الجنوبي الشرقي        متر )٣,٠٩(الغربي  

درجـة  ) ٩٠(من أضالع الممر الذي يشكل األروقة السفلى فإننا نجد ممـراً بزاويـة              
 ينتهـي بفتحـة تطـل    إذعلى ممر الرواق الذي يتفرع منه، ويمتد بمسافة بعيـدة عنـه           

ى الــصحن الــشريف ألغــراض التهويــة، وال يخلــو رواق منهــا باســتثناء القبلــي  علــ
، وعرض   متر )٦,٨٥(وطوله   متر )١,٧١(، عرض ممر التهوية الشمالي هو       )الجنوبي(

ا عـرض ممـر التهويـة    ، أمـ  متـر )٦,٨٦( وطولـه   متر)١,٦٠(رقي هو  ـممر التهوية الش  
  . متر)٦,٩٠( وطوله  متر)١,٧٥(الغربي فهو 

لداخل في هذا الممر الكائن تحت األروقة الدخول إلى ممر آخر يوازيه يمكن ل
 يـسير  إذمن جميع الجهات وأقل منه طوالً، وهو أقرب للقبـر الـشريف مـن األول،            

                ار حـول الـشباك     تحت الممر الكائن فـي الحـرم العلـوي والـذي يطـوف فيـه الـزو
، وقـد   )الحرم األسـفل  (المقدس خالل تأدية مراسيم الزيارة، إذ يمكن أن نسميه بـ           

ف في تسعينيات القرن العشرين بالمرمر في جدرانه وأرضيته مـن خـالل تثبيتهـا       لّغُ
رك على هيكل من األلمنيوم بواسطة براغي، والذي تم تثبيته بالجـدار األصـلي وتُـ              

    متـر )٠,٧٢(ق مـن أبعـاده، وهـو اآلن بعـرض     بينه وبين المرمر فراغ صغير مما ضـي  ،
← 



  ٣٨٣........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . واحداًمر قبل التغليف حوالي متراًوقد يكون عرض الم
 تبـدو الـسقوف علـى شـكل         إذف حتى في السقف واألرضيات بالمرمر،       أنه اآلن مغلّ  و

 ستبعد أن يكون الـسقف قبـل التغليـف مقوسـاً      من الجانبين، وال ي   )  درجة ٤٥(مستو بزوايا   
مؤديـة لـه    ممر الحرم األسفل والممـرات ال وأنبشكل قليل كتقوس ممر األروقة السفلية،      

ستجري عليه إن شاء اهللا نفس عمليات التقوية والتطـوير التـي جـرت علـى ممـر األروقـة                    
  .السفلية، مما يستلزم رفع الشبكة المعدنية والمرمر المثبت عليها

 منهـا بزاويـة     ثنانا: ممرات) ٣(يمكن الدخول إلى ممر الحرم األسفل من خالل         
ن الشرقي والغربي، والثالث مـنحٍن قلـيالً      قائمة على ممر األروقة السفلية في الضلعي      

عليه وهو الشمالي، وهو يرتفع بأرضيته عن أرضية ممر الحرم األسفل بمسافة تصل 
إلى أكثر من نصف متر، بشكل أكبر من ارتفاع الممرين اآلخرين، وارتفاع سقف             

ال من المشي إالممر عن أرضيته أقل من الممرين اآلخرين، فال يتمكن الماشي فيه   
ه ال يمكّن أي شخص مـن الـدخول   ء التواأنو، متر)١,١(راكعاً وهو تقريباً بارتفاع    

  .فيه، وربما يتمكن صبي نحيف من ذلك، بخالف الممرين اآلخرين
كلٌ من هذه الممـرات يقابـل ممـر التهويـة الواقـع فـي جهتـه والمـذكورة آنفـاً،               

نها أعرض في البداية    وتتميز مداخل هذه الممرات من جهة ممر األروقة السفلية بأ         
 تقريباً، ثـم     متر )٠,٥( في بدايته وبعمق      متر )٠,٥(ثم تضيق، فعرض الممر الشمالي      
 متـر ) ٠,٤٢( تقريبـاً، وعـرض الغربـي     متـر )٠,٣٥(يضيق ويـستمر كـذلك وبعـرض     

  متـر  )٠,٢٨( ويضيق بعد مـسافة       متر )٠,٦٤(، وعرضه في البداية      متر )٧,٤٢(وطوله  
، وعرضـه    متـر  )٧,٢٨( وطولـه     متر )٠,٥٢(ا الشرقي فعرضه    مأ. ليصل إلى ما ذكرناه   

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 يبلـغ عرضـه مـا ذكرنـاه،          مترإذ )١,٤٥( ثم يضيق بعد مسافة      متر) ١,٥٥(في البداية   
أنهـا بـدورها   ووأرضية هذه الممرات أقل ارتفاعاً بقليل من ممـر األروقـة الـسفلية،      

، اع الـسابق تقريبـاً    أكثر ارتفاعاً من ممر الحرم األسفل بمقدار يصل ضـعف االرتفـ           
 لذلك فإن الداخل في السرداب يسير في ثالثة مستويات تبدأ بـالمرتفع فـاألخفض      

  .روع التطوير المذكورـواألخفض قبل مش
تمثل سقف السرداب أرضية الحرم العلوي وأروقته والسقف بمـستوى واحـد فـي              

يـة أجـزاء     إنـه أخفـض عـن بق        إذ رقي،ـممر األروقة باستثناء سقف ممـر التهويـة الـش         
تقريبــاً، وربمــا أضــيفت طبقــة  ســنتيمتراً )١٥(ســقف ممــر األروقــة الــسفلية بمقــدار  

 التعمير السابقة األمر الذي جعلها كذلك، علماً        حقبكونكريتية إلى هذا السقف في      
سقف ممر األروقة وممرات التهوية على شكل قـوس قليـل الـتفلطح، وهوتقريبـاً                أن 

  . في جدار األروقة األقرب للقبر الشريفكقوس سقف األواوين الموجودة
روع ـعدا الحديثة الظاهرة للعيـان ضـمن مـش   (جدران السرداب األصلية الداخلية    

مبنية بالطابوق األثري الفرشـي القـديم       ) التطوير المذكور أو أعمال الترميم السابقة     
 الذي يتخلل طبقاته النورة والجص أو الطين الذي يعود زمنه إلـى عـصور ماضـية،              

  قبـل التطـوير   (قت من عرض الممر إلى ما هو عليـه اآلن  ـوأضيفت إليه جدران ضي
 تاريخيـة حديثـة تـم       حقـب  الترميم السابقة، ويبدو أنه في       مراحلخالل  ) المذكور

إعــادة بنــاء بعــض واجهــات الجــدران بالطــابوق واإلســمنت، أو ربمــا تكــون هــذه 
؛ لغــرض تقويتهــا، ومــن فــت الجــدران القديمــة لهــذه الواجهــاتالجــدران قــد غلّ
فـت واجهاتهـا الجـدار المحـيط بممـر األروقـة األبعـد عـن القبـر                  لّالجدران التي غُ  

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ريف فيما بقي البناء، وخالل مشروع التطـوير تمـت إزالـة واجهـات الجـدران                ـالش
 باستثناء الركن الشمالي  سنتيمتراً)٤٨( و سنتيمتراً)٢٤(المتهرئة بأعماق تتفاوت بين    

 منـه؛ بـسبب      سـنتيمتراً  )٦٠(ق السفلي األقرب للقبر، فقد تمت إزالـة         رقي للروا ـالش
 الجدار بعمق أكبر، وتم إبدالها بجدار حـديث مـن الطـابوق المثقـب بـسمك                 ءتهر

الجدار المزال، ثم جدار من الخرسانة المسلحة أمامه بـشبكة مـن الحديـد وسـمك      
ثـم تـم تغليفـه بـشبكة        ، ثـم طُلـي األخيـر بمـواد عازلـة،             سنتيمتراً )١٠( الجدار   اهذ

حديدية كُسيت بالمرمر نوع أونيكس بلون أبـيض، وهكـذا للـسقوف أيـضاً، وتـم                
 - المحتوية أمامها على الـشبكة الحديديـة       -حقن المسافة بينها وبين الطبقة العازلة       
  .شروع التطوير المذكورـبمادة الكونكريت، وذلك كله ضمن م

 الثالثـة المـذكورة آنفـاً يـشاهد         عندما ندخل للحرم السفلي من ممرات الدخول      
الماشي فيه أربعة دهاليز تتفرع منه، وتدخل في الجدار بإتجاه يعاكس إتجاه جدار  

 يبلغ إذالبناء الذي يقع فيه القبر الشريف، اثنان منها في الجنوب وهما بنفس العمق      
عرض  والثاني ب متر)١(، بينما يبلغ عرض الدهليز األقرب لجهة القدمين    متر )١,٧٤(
ا الثالـث فيقـع فـي الـشمال فـي قبالـة       ، أمـ  متـر  )١,٥٨( والمـسافة بينهمـا       متر )١,٠٢(

 ويجـاوره، وفـي قبالـة        متـر  )١,٧٢( وبعمـق     متـر  )٠,٩٥(الدهليز الثاني وهو بعـرض      
 وبعمق أقل مـن بقيـة الـدهاليز ويتميـز      متر )٠,٩٥(الدهليز األول دهليز رابع بعرض      

ريح، والذي يدخله السائر إليه     ـالي من جهة الض   عنها؛ ألنه يمثل مخرج الممر الشم     
  .ليصل من ممر األروقة السفلية

يقع القبر الشريف في مركز المساحة المستطيلة التي يحيطها ممر الحرم األسـفل            
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٣٨٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 إذ فـي الـشرق والغـرب،     متر)٤,٩٠( في الشمال والجنوب و       متر )٥,٥(وهي بأبعاد   
 ممر قصير جـداً بعـرض      -ي الشرق منه   وبالتحديد ف  -ينفتح من ممر الحرم األسفل      

بإتجاه مركز المستطيل، ويقع يمين القادم مـن الممـر الـشرقي المـؤدي               متر )٠,٦٠(
 ، وهو عبارة عن - كما ذكرنا سابقاً-لممر األروقة السفلية، وجدرانه مغلفة بالمرمر 

 تـؤدي إلـى     إذدرجات صاعدة عالية نسبياً، ودرجـة رابعـة أقـل ارتفاعـاً منهـا،               ) ٣(
فتحة صغيرة مستطيلة الشكل تكفي بالكاد لدخول إنسان نحيف، حيث تقع الفتحة            

ف بالمرمرأيضاً، وهذه الفتحة تؤدي إلى فضاء قليل االرتفـاع بحيـث    في جدار مغلّ  
 بل يـستطيع الحبـو فقـط، حيـث تتـدلى      ،ال يتمكن شخص من القيام فيه ولو منحنياً  

هذا الفضاء هو أرض شباك القبـر       من سقفه ثرية صغيرة مطليةٌ بماء الذهب، سقف         
الشريف، وأرضه هي سـقف لغرفـة أسـفله تـضم القبـر الـشريف، وفيـه شـباك مـن           

 والـذي يمكـن أن يـرى مـن خاللـه             سـنتيمتراً  )٢٠(الزجاج المؤطر، والباب بأبعـاد      
 الـشباك يقـع فـي        أي أن  -باطن الغرفة المقدسة، تلك التي يتوسطها القبر الشريف         

) ٢ م٩(ا الغرفـة فهـي بحـدود    ، أمـ )٢ م٣(احة الفـضاء بحـدود   ، وتقـدر مـس  -سـقفها 
 تـؤدي لممـر    إذتقريباً، وهناك ثقوب في جدرانها يبـدو أنهـا اسـتخدمت للتهويـة،              

يدخل مـن خاللهـا المـاء المبـارك لـيالمس سـطح القبـر الـشريف             والحرم األسفل   
  : التاليما يرتفع منسوب الماء إلى مستواها، وتتوزع هذه الفتحات على النحوحين
ان منهمـا   تـ اثن:  ثالث فتحـات فـي واجهـة الدرجـة الثالثـة المؤديـة للفـضاء المـذكور                 -

 تقريبـاً، والثالثـة تحتهمـا     سـنتيمتراً )١٠( تقريبـاً وبعـرض    سنتيمتراً)٢٠(ن بارتفاع   امتجاورت
  . تقريباً سنتيمتراً)١٠( تقريباً وبعرض  سنتيمتراً)١٧(في المنتصف تقريباً بارتفاع 

← 



  ٣٨٧........في ذكر المسافة بين المقامين واألبواب وحجر الصحن /الفصل الثالثون/ الباب الخامس

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ان متجاورتان يمين الداخل من الممر الـشرقي المـؤدي إلـى ممـر الحـرم                 فتحت -
 )١٠( بأبعاد تقريباً مربع شكل وعلى الفتحات تلك من أصغر فتحتان وهما األسفل،
  .سنتيمتراً

ان فوق، والثالثـة تحتهمـا فـي المنتـصف تقريبـاً وتقـع يـسار          تاثن:  ثالث فتحات  -
الحـرم األسـفل بـنفس مواصـفات        الداخل مـن الممـر الـشرقي المـؤدي إلـى ممـر              

  .الفتحتين السابقتين
سقف الغرفة المقدسة على شكل قبـة قليلـة الـتفلطح يرتفـع مركزهـا عـن القبـر                    

ريف الذي يبدو ـ، ويقع في مركز أرضية الغرفة القبر الش متر)١,٤(الشريف حوالي 
ع ولـم نـستطع التحقـق مـن سـبب هـذا االرتفـا            . أكثر ارتفاعاً مما حوله بشكل قليل     

  .ومقداره؛ لصعوبة الرؤية، كما بلطت األرضية المحيطة بالقبر بالكاشي الكربالئي
ومن نعم اهللا واألسرار العجيبة هو ذلـك المـاء المبـارك والعـذب الرقـراق الـذي                   

ــه فــي ســرداب الحــض   رة المطهــرة لمرقــده ـيحــيط قبــره الــشريف، وينحــدر حول
هـذا المـاء المبـارك فـي هـذا          ريف، والجميع يتساءل ما هو الـسر وراء تواجـد           ـالش

  !المكان دون غيره؟
ريف الذي يضم الجثمـان الطـاهر     ـ مالمسته للمرقد الش   نإوال عجب في ذلك إذ      

 لـم يتغيـر   اً طيباً طاهراً مبارك  جعلت منه ماءً   jللنفس الزكية المباركة ألبي الفضل    
موقـع  ال: ينظـر  (. انتهـى  ،Rطعمه، وجعـل اهللا فيـه الـشفاء الملمـوس لحـاالت كثيـرة             

  ).الرسمي للعتبة العباسية المقدسة
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ــ ــانكَ ــاتُر الفُ ــ عن ِم ــى األنْلَ اِرب  
  

  ���:���o� ــ�   اِر جـــوهـــ ولَاِبـــى ب إلَـ
  ـلُّكُو م ـ  ـن ي ـروـ  م قْ سي ـ  أر   ـِهِض

  
  شُينَ ق ـه ـ   اِرراً ج ـ ر ع ـنيـاً ِم   )١(ِهِض

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (S       لبو كمال، وبعـد  آيدخل الفرات العراق عند قرية الحصيبة على بعد قليل من بلدة
 يمـر بمدينـة عانـة علـى الـضفة اليمنـى وبمدينـة راوة علـى الـضفة                    الرافدة اجتيازه

مـوريين، وفـي جنـوب بلـدة     اليسرى، وكانت منطقة عانـة مـن المراكـز المهمـة لأل      
حديثة يصب في الضفة الغربية من نهر مسيل وادي حوران قادماً من باديـة الـشام،                

 يـدخل الـسهل   - فـي النـصوص المـسمارية   ) ايتـو ( -وبعد أن يجتـاز مدينـة هيـت     
   ....لى الجنوب من هذه المدينة تكثر المنخفضات المائيةإ و،الرسوبي

سافة بـين النهـرين   ويقترب الفرات من دجلة أسفل الفلوجة بقليل حتى تبلـغ المـ           
 عـن وادي     ويأخذ وادي الفرات باالرتفاع تـدريجياً      ،رين ميالً ـفي منطقة بغداد عش   

أمتار، وعلى هذا تم شق مـشاريع ري كبـرى مـن الفـرات إلـى              ) ١٠-٧(دجلة نحو   
ــة  ــالقرب مــن  ،ودجلــة فــي العــصورالقديمة والحديث ــة ب تم شــق المــشاريع الحديث

 ،واللطيفية، واليوسـفية  ، وأبـو غريـب    ،وية جـدول الـصقال    :المشاريع القديمـة، مثـل    
 ، والمسيب الكبير، والتي تجري مابين الفرات ودجلة بهيئـة متوازيـة           ،سكندريةواإل

← 
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ـ ِرـاِضالغَ ـهـنْ مِ ـقشَفَ يـوـ  ن   اـم فَ
  

  ��تَعم ��ـ  ن ج ــكَى لِ ـرـ ر ـ  ـب ال ياـم  
ــرزْيِل   ــوا ِفع ِهيــ و يكُِردوا الـــسبب  

  
ـَّ يِزعفَ   ـ  ره الن ـِه إلـيم ـ انْ و   ـبسـتَ

  شَــوا ِخــ فَنّــقــ نَ)١(روسهــراً رسمه  
  

  ���Y���������-��ــنَ و   ةْــمــــقَلْع ِبـهـاطَـ
  
ــ�98(������� ج آِلد  ـــقَلْالـع   ـيـِم

  
ـ  الـنَّ حبصْ�����   هـ  ـر ـ ـنْ ي ِهـي إلَ   يـِمـتَ

  ـــتَانْو ـــنَّ جتْـمـظَ   ���������l���� ـهـاتُ
  

ـ  لَعـجفَ   ـلْالمـ  ك ـ قَو�� ـه لَ   )٢(ـاـافَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

نـار  (  ونهـر ملكـاه    ، ونهـر صرصـر    ،نهر عيـسى  :  موازية للمشاريع القديمة مثل    وهي
  . ونهر الصراة القديم، ونهر كوثي،)شاي القديم

فـرع  :يجتـاز المـسيب بقليـل يتفـرع إلـى فـرعين           فقد كان نهر الفرات بعـد أن        ... 
وفرع غربي هو نهـر     ،  شرقي وهو نهر الحلة الذي كان هو المجرى األصلي للفرات         

خـذ المـاء إلـى       أل ؛ فـي القـرن التاسـع      ق شُـ  الهندية والذي كان في األصـل جـدوالً       
  .Rم١٨٢٠ وثم تحول فرع الحلة كله إلى فرع الهندية عام ،الكوفة والنجف

 .)١٧-١٤: نهار كربالءأجغرافية / وعة كربالء عبر التاريخموس: ينظر(

، قد مرت ترجمته وبعض مـن أحوالـه فـي البـاب             )فناخسرو(عضد الدولة البويهي    ) ١(
 .الخامس، فلينظر

استولى عضد الدولة البويهي على بغـداد،  )  هـ٣٦٧(سبق في أول الباب أنه في سنة  ) ٢(
، وقد أمـر بتجديـد بنـاء القبـة     jمام الحسين كربالء لزيارة مرقد اإل إلىفعرج منها   

 بالعــاج، وعمــر jالحــسينية وروضــتها المباركــة، وشــيد ضــريح اإلمــام الحــسين  
← 



  ٣٩١..............ءفي ذكر الماء ومن شق نهراً إلى كربال /الثالثونو  الواحدالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ؛بترعـة فأحياهـا، وأوقـف أراضـي    ها ، فأوصـل  هاهتم بإيصال الماء لسكان   االمدينة، و 
  ... .الستثمارها لصالح إنارة الحرمين الشريفين

بغية النـبالء فـي تـاريخ    (ن الكليدار في كتابه  قال السيد عبد الحسي    :نهر العلقمي 
  :هما نصّ) ٩٠ -٨٢: كربالء

S وكاتــب البريــد ابــن خرداذبــة فــي )التنبيــه واإلشــراف(ذكــر المــسعودي فــي ،
يقابـل الثـاني األول فـي الـضفة      (إذا جاز عمود الفـرات هيـت واألنبـار          : )المسالك(

ـ ى بـ  و المغرب قليالً المـسم    فيتجاوزهما فينقسم قسمين، منها قسم يأخذ نح      ) الغربية
  .إلى أن يصير إلى الكوفة) العلقمي(

 على مـا  - وآثار العلقمي الباقي منه اليوم ]:وأضاف السيد عبد الحسين الكليدار   [
 إذا انتهى إلى شمال ضـريح عـون إتجـه إلـى الجنـوب، حتـى يـروي                -وقفت عليه 

اة الغاضـرية شـريعة    وبمحـاذ - والغاضرية على ضفته الشرقية-الغاضرية لبني أسد،    
وقنطرة الغاضرية تـصل  . على الشاطئ الغربي من العلقميjاإلمام جعفر بن محمد   

بينه وبين الشريعة ثم ينحرف إلى الشمال الغربي، فيقسم الشرقي من مدينة كربالء              
فــإذا جــاوزه انعطــف إلــى . اته إذ استــشهد مــا يلــي مــسنjّبــسفح ضــريح العبــاس

        نينـوى ( وهنـاك يتـصل النهـران        ، بقريـة نينـوى    اًالجنوب الـشرقي مـن كـربالء مـار 
، ولعـل   )شـفاثا (والظـاهر أنهـا      [فيرويان ما يليهما من ضياع وقرية شـفيه       ) والعلقمي

، فيتمـايالن بـين     ]موضـع قريـب مـن عـين التمـر         : التصحيف قد سرى اليها، وشفاثا    
 منتـصف الطريـق بـين      -جنوب تـارة وشـرق أخـرى، حتـى إذا بلغـا خـان الحمـاد                 

 إتجها إلى الـشرق تمامـاً، وقطعـا شـط الهنديـة بجنـوب بـرس أو                  - والغري كربالء
← 
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ــ و إذْاكوذَ ــافَ ــى بـى إلَ   اِدـدـغْ
  

  ــو ـــطَلْ سارصَ ـــاً ع   ���H-������ى ـلَـان
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . حتى يسقيان شرقي الكوفة- وأثرهما هناك مرئي ومشهود-حرقه 
 وجــوه ]-ض-وســاكنيها مــن  [ا كــان العلقمــي يــروي كــربالء وســاكنيهولمــ... 

  وسـيلة لالهتمـام  ، ولم تبقj األشراف من العلويين والمنقطعين في جوار الحسين      
    بشأنه غير تبرع أهل الفضل بالبذل، وال بد من أنعهم  بني بويه في القرن الرابع لتشي

   فة؛ كانوا السبب الوحيد لبقاء حياة هذا النهر حتـى    وعنايتهم بشؤون المشاهد المشر
  .Rمنتصف القرن الخامس

مدينـة  (وقال السيد محمد حسن آل كليدار في استدراكه للجزء الثاني من كتابه      
ويؤخذ مـن  S: ه من ملحق مستدركات السلسلة الثانية ما نصّ       ٤/١٨: في )jن  الحسي

سقى من نهر العلقمي حتى أواخر  كربالء كانت تُنإأوثق المصادرالتي وقفنا عليها    
   .R...القرن العاشر الهجري

 ما )بلوغ اإلرب في فنون األدب( نقالً عن النويري في كتابه ٤/١٦وقال أيضاً في 
 خين إلـى أن  ذهـب فريـق مـن المـؤر    ؛سبب تسمية هذا النهـر بـالعلقمي   وب... S: هنصّ

ف بحفره رجل من بني علقمة بطن من تميم         لّ قد كُ  ،القسم المحاذي لطف كربالء   
   .R...)العلقمي(ـ ي النهر بم جدهم علقمة بن زرارة بن عدس فس،ثم من دارم

 ٤/١٨  و ،٢/١٠٦: jمدينـة الحـسين   (: ستزادة فيما يتعلق بنهر العلقمـي ينظـر       ولال
-٨٥: نهـار كـربالء   أجغرافيـة   /من ملحقات الكتاب، موسوعة كربالء عبـر التـاريخ        

 .)٢٧٤-٢٧١:  للمقرمj، العباس١٠٠
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كَوـ  ذَ ان   ـاـنَـيـتِّالـس و ِعبي الـس ا ِف
  

  )١(ـانَـــيِب مـهـالَــ حتُـركَــا ذَمــكَ  
  لَــوــمكْــلْزَ يي لِّكُــى ِبرـــــاِم ع  

  
  ـ  تَّح ـ ى  نَـثَى انْ ـ الر و ِبرالتُِّب   )٢(ـاِمغَ

  شَوـ  نَ ـق ه ـ راً ب عذَ د ـ  اك   )٣(رـاِص النَّ
  

ــفاشْ   ــصَ ِبتْكَـبتَ ــو األِهِردـ   ـراِص
ـ  تْنَبانْ ـمثُ   ـلَ ع ـ ى ر ـاِءج ـ  ب   ةْـدـلْ

  
ـْتُ   ـ  مـن ـ  ـهى لَ ـ   ِف ي عٍدـد ـ  و عةْـد  

  كَوـ   ذَ ان ا مـبد�� ـ  س ـبـع ــشْ  عةْـر  
  

ـ  مِ ن مِ تٍّ سِ ِدع ب نِم   ـ الِه اِتئَ ج٤(ةْر(  
ـ  مثُ   ـ ـي مِ تْوـتَ الْ ـاهـ  بِ ـه الجِفـر  

  
  ـ و ـ  يدكَــ يملَ   ـف الطَّــلَهــ�� عـفَـنْ

  ـاـيــاِن ثَيـِمقَــلْ العـادعــ��ى ـتَّحــ  
  

  محمـوـ  د ـ اِنازَالغَ ي ســم  ـمثُ ـاـي  
  )٥(ـيـِنــيـوالج هرزيــ وـِه ِبـــامقَــ  

  
  ِلعحِ ي ـيـ  ـن لْ لِ ـاَء جـح ــسـِنـي  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ...).في ذكر البناء ومن بناه: (مر ذكره في أول الباب) ١(
دقـاق  : من الرمـل لـيس بالـذي يـسيل مـن اليـد، وقيـل              : رمل مختلط بتراب، وقيل   : الرغام) ٢(

  .) يسير بتصرف١٢/٢٤٧:لسان العرب: ينظر. (رمل يغشى البصر: ب، وقيلالترا
 ...).في ذكر البناء ومن بناه: مرت ترجمته في أول الباب. ( العباسيالناصر لدين اهللا) ٣(

 أمر الناصـر لـدين اهللا العباسـي بإصـالح النهـر الـذي يمـد الحـائر                   )هـ٦١٧(في عام   ) ٤(
  .ين رعاية للزائرين والمجاور؛بالماء

 ).٢/٣٠: تاريخ المراقد/ دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

  :الصاحب عطاء الملك بن محمد الجويني )٥(
S  هو عالء الدين بن بهاء الدين محمد، وهو أخـو شـمس            : الصاحب عطاء الملك

← 
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ـ ـمالثَّ و نيِعــس  الـتِّ ِةـنَ س يِف   ـياِن
  

ـ  ب ـنِم   ـ ِمـتِّ سِ ـِدـع ـ  ـٍةـئَ   )١(اِنـو فَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

د هو وأخوه محمد الوزارة في أيام هوالكو خـان، وأيـام الملـك              الدين محمد، تقلّ  
 الكو خان وأيام السلطان أحمد، كان لهما في دولتـه الحـلّ           وباقا خان بن ه   أالعادل  
 وناال في دولته من الجاه والحـشمة مـا يجـاوز الحـد والوصـف، وقـد قامـا                    ،والعقد

   والخانقاهـات   با العلماء واألدباء، وبنيا المدارس والرباطات     بكثير من الخيرات، وقر
، كـان  ... فـاتهم فـي مؤلّ ، وكانا سخيين خدمهما كثير من العلمـاء    - تكايا الصوفية  -

  .R)هـ٦٢٣(مولد الصاحب عطاء الملك سنة 
 ).١٨٨/ ١: هامش ماضي النجف وحاضرها: ينظر(

  :النهر الغازاني) ١(
 -٩٣: بغية النبالء فـي تـاريخ كـربالء   (ذكر السيد عبد الحسين الكليدار في كتابه   

 أسالف  -نيوناجتاح ملوك المغول الوث   ... S:ه ما نصّ  )تاريخ المغول ( عن كتاب    )٩٧
 وأحالوا نضارة مروجها الخـضراء إلـى        ،وا بها الخراب والدمار    العراق، فحلّ  -غازان

فيافي قاحلة جرداء، وأخليت معالمها من المتعاهدين الذين أبادتهم بربرية المغول، 
ركـت منظومـة الـري وأهملـت المجـاري؛ لعـدم             بعد عين، وتُ   وأصبح العمران أثراً  

ه اســتمرار بقائهــا إلرواء المــدن العطــشى، وعلــى مــوجــود مــن يبــذل الجهــود ويه
األخص لمثل نهر العلقمي لطول مجراه؛ لـذلك أمـر غـازان بتجديـد نهـر العلقمـي                  
وتقريب مأخذه من الفرات، فبتروا أعالي مجرى النهر وأوصلوا القسم اآلخر بالنهر        

ا النهر، الذي حفره غازان من فرات الحلة، ولم يستسيغوا بقاء اسم العلقمي على هذ
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ؛)الغـازاني (ال سيما وقد طرأ عليه الكثير من التغيير والتبـديل فـأطلقوا عليـه اسـم                 و
  .تخليداً لذكرى حافره غازان

ولم يـزل عمـود الفـرات علـى جريانـه صـوب شـط الحلـة حتـى بعـد األلـف                ... 
    فر نهر الهندية بتبرع المتغمد بالرحمة آصف الدولـة         ومائتين وثمان الهجرية، إذ ح

  .، انتهى من بغية النبالءRأود الهندي؛ بقصد إرواء ساحة الغري األقدسملك 
ا كانـت سـنة     ولمـ S: )٣٦-٢/٣٥: تـاريخ المراقـد    /دائـرة المعـارف الحـسينية     (وذُكر في   

وأقـام بالمدينـة    ،  jمـام الحـسين   يضاً السلطان محمود بـن غـازان مرقـد اإل         أ زار   )هـ٦٩٨(
ريح أبـي عبـد اهللا   ـ وقـدم هـدايا كثيـرة لـض    ، كثير وأمر للعلويين والمقيمين بمال    ،ستة أيام 
 وأمر بتنظيف مجـرى نهـر العلقمـي وإعـادة           ،ن الروضة بالتحف النفيسة    وزيj، الحسين  

  هـذا النهـر  �
�	 وذلك عبر عدد من مساعديه ووهب ، لراحة المجاور والزائر  ؛ليهإالمياه  
  .R...يني وكان عددهم كثيرلى العلويين والفقراء الذين يأتون إلى زيارة المرقد الحسإ

ذكر شيخنا الناظم أن من تولى تنظيـف مجـرى نهـر العلقمـي وإعـادة                : ملحوظة
تـراث  (ا ماذكرتـه المـصادر ومنهـا         أمـ  ،ليه هو وزيره عـالء الـدين الجـويني        إالمياه  

 ،ى حفره هو شمس الدين أخو عطاء الدين الجـويني          الذي تولّ  هو أن ) ٢٨: كربالء
ذكـر ذلــك ابـن الفــوطي فـي حــوادث سـنة ثمــان وتــسعين     >: هإذ جـاء فيــه مـا نــصّ  

 إلـى   -الـسلطان غـازان   -ثـم توجـه     : بقوله] )الحوادث الجامعة (: في كتابه [وستمائة
الحلة، وقصد زيارة المشاهد الشريفة، وأمر للعلويين والمقيمين بمال كثير، ثم أمـر            

ك شـمس الـدين   ي النهـر الغـازاني، تـولى ذلـ    مفـر وسـ  بأعلى الحلـة، فح   اً  بحفر نهر 
 .<... الخادم السكورجي وغرس الدولةصواب
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شَوـ  نَ ـق ه ـ راً ب عد إس ـ ـاِعم ١(ـلُـي(  
  

  ـــنْي ــ ـعـقَ ــِمنَ يِف ــِل الغَِهـِرـي ـلُي  
ـ  النَّ اك ذَ ِقو فَ نِم   ـ  نَ ِره هـ  ر   رـاِص النَّ

  
ــفَ   مرــ ال ي ــلَ كَيـِولْ ِحمــ الب   راِص

ـ ي خَ ِف   مـ  س شْ عٍةر و ـ  ر ـِ   ةْئَـِمِعسا ت
  

ــإذْ   ــزَّ حتَ فَ ــا وروال ــِنهالتَّ الَنَ   )٢(ةْئَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :الشاه إسماعيل األول ابن السلطان حيدر الحسيني الموسوي الصفوي) ١(
S          الشاه إسماعيل األول ابن السلطان حيدر الحسيني الموسـوي الـصفوي ... لـد  ، و
، )هــ ٩٣١ أو   ٩٣٠( رجـب سـنة      ١٩، وتـوفي فـي تبريـز        )هـ٨٩٢( رجب سنة    ٢٥في  

فـن بمقبـرة جـده صـفي     ، ود)طـاب مـضجعه  ( ذلك بحساب الجمل حـروف   يوافق
  .الدين بأردبيل

السلطان األعظم حـامي حـوزة      : )توضيح المقاصد (قال الشيخ البهائي في رسالته      
 يوافـق ذلـك    ) هــ ٩٠٦(س اهللا روحه، وكان ابتداء سلطنته المباركة سـنة          اإليمان قد

 .، انتهى)شمشير أئمة(لفارسية  وبا)مذهبنا حق(بالعربية بحساب الجمل حروف 

، وهـو الـذي أظهـر مـذهب     ...  سـنة، وهـو أول الملـوك الـصفوية        ٢٤ومدة ملكه   
حـي علـى خيـر العمـل فـي األذان، وكـان يفتخـر        : اإلمامية في إيـران، وأمـر بقـول     
 ).٣٢٢ -٣٢١/ ٣: أعيان الشيعة: ينظر( .R... بترويج مذهب اإلمامية وتأييده

  : بقوله)٢٢٣ -٢٢٢: تاريخ الكوفة( السيد البراقي في كتابه وقد أشار لهذا النهر )٢(
S  ا جاء الشاه عباس األول إلى النجـف لزيـارة اإلمـام أميـر المـؤمنين             ثم إنه لمj 

، أمر بتنظيف النهر الذي حفـره الـشاه إسـماعيل األول مـن الفـرات        ) هـ ١٠٣٢(سنة  
 فـي زمـن    مه قد طُـ    إنّ إذ،  ) هـ ٩١٤( وهي سنة    jسنة زيارته مرقد جده اإلمام علي     

← 
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ـ ـلَ ع لُم الر�L�-�  مثُ ـ انْ فَ ـِهـي   عـطَـقَ
  

ـ  نِم   ـ  ع اِتاراإلغَ ـ ى تِ لَ   عقَ الــب  كلْ
  ــو ــقشُ ــ ِف ي اإلحى د��#��F���!�%����R����  

  
ـ ـلَ س ارهنَ(   ـيـمَـ ) ان   ـنــا يـِعم هلـ

ـ  حـتَ فَ إذْ   ـ نَّـال ارزَا و روزَّـال اـفَـج  
  

  والطَّ لَاصَو بِ ف ـ ـم ـ ـطَ لَـدا قَ   ـاـفَ
  ةْيـاِنـميـلَالـــس ه لَــتْـبـــسـتَوانْ  

  
  دـكَسبِ ةٌـر ـ ـنْـج ـ ِنـب م ـِهـِب ١(ةْــي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

محاصرة الروم أرض النجف أيام الـسلطان سـليم، فحفـر وعمـر وجـرى المـاء فيـه         
    نسبة إلى الـشاه عبـاس       ؛)نهر الشاه (ـ  عرف هذا النهر ب   حتى دخل مسجد الكوفة، وي 

أيضاً)نهر المكرية(ـ عرف اليوم بالمذكور، وي R.  
  .)٣/١٨: jنة الحسين مدي(وذكر ذلك أيضاً السيد محمد حسن آل كليدار في 

  ):الحسينية(النهر السليماني ) ١(
 -٩٧: بغية النبالء في تاريخ كـربالء     (ذكره السيد عبد الحسين الكليدار في كتابه        

  :ه فقال ما نصّ)٩٩
S ...             حتى ورد العراق سليمان القانوني العثماني فاتحاً أبان حكم الـشاه طهماسـب

  .ةالصفوي األول سنة إحدى وأربعين وتسعمائ
قـصد  )  هــ  ٩٤١( جمـادى األول سـنة       ٢٨في  ): كلشن خلفاء (قال نظمي زادة في     

الملك المحمود الصفات لزيارة العتبات العاليـات، واتجـه نحـو كـربالء والنجـف،               
وزار مرقد سيد الشهداء المنور، ونال قصب سبق مرامه، وأمر بحفـر نهـر كبيـر مـن        

ــربالء   ــاحة ك ــرات؛ إلرواء س ــود الف ــب م... عم ــياعه   ، ووه ــالت ض ــوع حاص جم
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــالحرم  ... للمجــاورين والخدمــة الــساكنين ــذي -، وعلــى أثــر جريــه أحاطــت ب  ال
 حدائق وبساتين حتى حاكى الجنان، وأجلى عن قلـوب سـاكنيه            -المالئكة أمناؤه   

علـى أثـر تحقيـق أربـاب     .التكليف، ِلما اجتمع لهم من أسباب الراحة ورغد العيش  
ين البـارزين حـسب أقيـستهم الهندسـية ظهـر           التاريخ في الماضي، بعـض المهندسـ      

انخفاض مستوى الفرات، وارتفاع قصبة كربالء، كان من المستحيل جريـان المـاء             
فيه، فمن كرامة اإلمام ويمن إقبال الملك العالي المقام، جـرى المـاء بـسهولة، ممـا          

  .سبب إقحام المهندسين، واستوجب تحسين المأل األعلى
نطـوق الوثـائق القديمـة لـبعض الحـدائق بـالنهر       أطلـق علـى هـذا النهـر حـسب م     

مـا أراد أن يقـيس أبـو طالـب فـي            حين)  هــ  ١٢١٧(وفي سـنة    ). الشريف السليماني (
هو على غـرار نهـر الحـسينية االسـم     :  عرض شط الهندية، قال    )مسير طالبي (رحلته  
 ر عرف به اليوم مع ما طرأ على عدوتيه من تغيير وتبديل، هو اليوم عين النهـ               الذي ي

كـان منفـذه    . )نهر الحسينية (الموجود يروي ضياع كربالء وبساتين ضواحيها باسم        
الرئيسي ينتهي إلى هور السليمانية الواقع في القسم الشرقي من الـبالد علـى مـسافة                

ق المدينـة   أميال، والفرع الذي اختص إلرواء السكنة والمجاورين كان يطـو        ةبضع
 ينعطـف نحـو الجنـوب ويتجـه شـرقاً           من ثالث جهات، حيث الشمال والغرب ثـم       

  .Rحتى يصل إلى منفذه الرئيسي في هور السليمانية
  .)٣٠-٢٩: تراث كربالء: ينظر أيضاً(
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شَوـ  ـق ـ  )١(فآِص   ِبيــس  الم ـن ِم
  

ـ طَ ـاٍء م رـه نَ ـِنيـدـهشْملِْل   ـِبـي  
  ��بِ اطَح  لْالــبـ  ِةد   ِرـو الــس  فـلْ خَ

  
  وـ ـاِنـنَـي جِ  فِ الَس ـه ـا و الــدِرو  

ـ  ـوى تَ ـر ج ـمثُ   ـ  ِوحـنَاً ِل   ةْفَـوالكُ
  

  فِ ـاضَفَو غِ ي ـ ـي ـ ورعا الم ـهاِض   ةْفَ
  ي ِفـــِةـيـِنـيـــسالح ِبهـوفُـــرـعفَ  

  
ـ  و ـفطَ   ـ الـنَّ بِ يــةٍ ِدنْ هِ يِف ـِفـج  


 ـدـعــ باِنـم الـثَّــهخُــياِرتَ  ���������  
  

  ـتَـئَالِموِنـي ��ـ نُ (و بـ  اللُّ غُو   )٢()ِفطْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :آصف الدولة )١(
S  وزيـر الـسلطان   )آصف الدولـة (يحيى خان النيسابوري اللكهنوي، الملقب  هو ،

ة مـن  ، هـو الـذي شـق جـدول الهنديـ     )هــ ١٢١٠( ملك الهند توفي سنة   همحمد الشا 
  .Rالفرات بقصد إجراء مائه إلى النجف لري أهلها فصار ذلك الجدول نهراً كبيراً

 ).٣٠٤/ ١٠: أعيان الشيعة(

  ).الناظم. ( هـ ١٢٠٨سنة ) ٢(
S   أرسل يحيى خان آصف الدولة وزير محمد شاه أحد ملـوك         ) ١٢٠٨(وفي سنة

 ويمـر بالكوفـة،    لحفر نهر من الفرات يبتدئ مـن بلـدة المـسيب     ؛الهند أمواالً طائلة  
وسإنه أخذ منه قناة تحـت األرض جـري فيهـا           : ، ويقال )نهر الهندية (ي هذا النهر    م

 تلك القناة خوفاً من إن بعض زعماء النجف طم: ويقال. الماء إلى منخفض النجف
  .R... وإجراء قوانينهم عليهاةتوطن أمراء الدولة العثمانية في البلد

  ).٢٨٨/ ٣: أعيان الشيعة:ينظر(
هــ  ١٢٠٨وفـي سـنة    S: )١١٢-٢/١١١: تـاريخ المراقـد   /دائرة المعارف الحسينية  (وذُكر في   

← 
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ـ  ـد غَ ـمثُ ـ  بِ ـاُءا الـم ـه ـ ـا ي   ـلُّـِق
  

  ـيُءـِجــيـامـــاً وــ أيضْيـلُّـِحـم  
  ى إذَ تَّح ا م  ــدـ ـِدـنْالـِه ِتا س ةْـي  

  
ـ (ي  ِف   ـ  )١()ِقرالغَ حلْ لِ ِقِر المـ ـب ةْـري  

ـ  و ا المـاءُ  ـه بِ اضَفَ   ـ  ي لَّظَ ـِرـجي  
  

ِـ  رو الــد  قرغْـتَفَ   ـ  الـنَّ اكذَ بـ ـِرـه  
ــ   ــ�� ـمثُ ـــاحتَ   �����-���L ـلَّ جــهـ اللّ

  
  بعـ  د الح رـ  لِ )٢(ِبو ـ  فَ اِقرلِع ٣(الصَي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 وذلـك  ، وشـراء منـازل للزائـرين   jتم إعادة الماء إلى كربالء وبناء سـور لمدينـة الحـسين        

 وكـان  ،)هــ ١٢١٢(شراف السيد علـي الطباطبـائي وتمويـل آصـف الدولـة المتـوفى عـام                إب

لـى لكهنـو     إ سيد دلـدار علـي النقـوي بـالهجرة مـن كـربالء            ف تلميـذه الـ    الطباطبائي قد كلّ  

 .R)هـ١١٩٤(للتحدث إلى السلطان بهذا الشأن فوصلها عام 

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣١سنة ) ١(
أي الحرب العالمية األولى، والتي أصبح بعدها العراق تحت اإلحـتالل البريطـاني،             ) ٢(

 .ة العراقية الحديثةي الملك فيصل األول عرش الدولومن ثم استقالله وتولّ

  :ن بن علي الحسني الهاشمي ملك العراقيفيصل األول بن الحس) ٣(
S              هــ  ١٣٥٢ -١٣٠٠(فيصل بن الحسين بـن علـي الحـسني الهاشـمي، أبـو غـازي    /

لـد  و. ر الحـديث ـمن أشهر ساسة العرب في العـص   . ، ملك العراق  )  م ١٩٣٣ -١٨٨٣
 ورحل مع أبيـه حـين أبعـد    ،الحجازبالطائف، وترعرع في خيام بني عتيبة في بادية  

، واختيـر  ) م١٩٠٩/  هـ١٣٢٧(، وعاد معه سنة ) م١٨٩١/   هـ١٣٠٨(إلى اآلستانة سنة    
، فأخـذ ينتقـل بـين    ) م١٩١٣(نائباً عن مدينة جدة في مجلس النواب العثماني سـنة   

← 
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  ةْـســـدـقَالم ـدـاِهشَ الـمــرمــعفَ
  

  وازَون ـ  ـاَء الـم ـ ـدـنْها و ـه ِب سـه  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، فأقـسم يمـين اإلخـالص لجمعيـة     ) م١٩١٦( وزار دمـشق سـنة    ،الحجاز واآلسـتانة  
ى فيـصل قيـادة   فتـولّ )  م١٩١٦(وثار والده علـى التـرك سـنة    .  السرية)الفتاةالعربية  (

   الجيش الشمالي، ثم سي قائداً عاماً للجيش العربـي المحـارب فـي فلـسطين إلـى              م
بعد جـالء   )  هـ ١٣٣٧محرم  /  م ١٩١٨(جانب القوات البريطانية، ودخل سورية سنة       

 عـن والـده فـي     افر إلى بـاريس نائبـاً     وس. الترك عنها، فاستقبله أهلها استقبال المنقذ     
 ، فنودي به ملكـاً دسـتورياً  ) م١٩١٠(مؤتمر الصلح، وعاد إلى دمشق في أوائل سنة    

  .فاحتل الجيش الفرنسي سورية)  م١٩٢٠/ ٣/ ٨/   هـ١٣٣٨(على البالد السورية سنة 
ورحل الملك فيصل إلى أوربا، فأقام في إيطاليـا مـدة ثـم غادرهـا إلـى إنجلتـرة،          

نت الثورة على اإلنجليز ال تزال مشتعلة في العراق، فدعته الحكومـة البريطانيـة       وكا
اسـة ونـستون تـشرشل، وتقـرر     ئبر)  م١٩٢١(لحضور مؤتمر عقدته في القاهرة سنة       

/  هــ  ١٣٣٩(ترشيحه لعرش العراق، فانتقل إلى بغداد، فنودي به ملكـاً للعـراق سـنة               
ع دسـتور للـبالد، وإنـشاء مجلـس       ، فانصرف إلى اإلصالح الداخلي بوضـ      ) م ١٩٢١
، ١٩٢٦، ١٩٢٢(وأقام العالقات بين العراق وبريطانيـا علـى أسـس معاهـدات       . لألمة

البالد العربيـة الـسعودية، وتركيـا،       : ، وأصلح ما بين العراق وجيرانه     )١٩٣٠، و ١٩٢٧
رة لالسـتجمام   ـثم قصد سويـس   . وزار العاصمة التركية والعاصمة البريطانية    . وإيران
 ونقـل جثمانـه إلـى بغـداد        ، بالسكتة القلبية في عاصمتها بـرن بفنـدق بـل فـو            فتوفي

فن فيهافدR. )١٦٦ -١٦٥/ ٥: األعالم.(  
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وجلَع ـ  ـاَء الـم ـ ا ع ـه ِب ـ  لَ   رـدى قَ
  

ـ   صُد غَطْ ي نِإ   اُء الم ـ ع   رـدــصَ  فَ هنْ
  ذَوــ ِفـــاك   ����F������!�%��R�#ى دي اإلحـ

  
  بـعد �D�-��E�  ـ شْ عـِئ مِ ٍةـرـ ـي   )١(ـاـنَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 وطلـب مـن الحكومـات       ،اهتم الملك فيصل األول بموضـوع الـري إهتمامـاً كبيـراً           ) ١(
العراقية أن تنهض بواقع الحياة االقتصادية من خالل اهتمامها بـالري، وذلـك علـى                

وأن تهـتم بحفـر القنـوات       . من شحة األموال ونقص الكادر الفنـي المـدرب        الرغم  
وإنشاء السدود من أجل االستفادة القصوى وخلـق ظـروف جديـدة أمـام مـستقبل                
الــري، وكــذلك التركيــز علــى إصــالح وتــرميم المــشاريع الــسابقة وإتمامهــا، مثــل 

 الـشمال مـن     روع ري المسيب والناصرية الواقعين على يسار نهـر الفـرات إلـى            ـمش
  .راتتسدة الهندية وعلى مسافة بضعة كيلوم

ا ما اختصّت به مدينة كربالء من األعمال والمشاريع اإلروائية، فقـد شـمل مـا                أم
  :يلي
ررت ـبعـد أن تـض    )  م ١٩٢١(صالح في تلك السدة عام       بدأ اإل  :سدة الهندية  -١

وخصوصاً األرضية ، ) م١٩٢١ نيسان  -١٩٢٠كانون األول   (كثيراً جراء الفيضان في     
مــن الجهــة الــشرقية مــع جــدار الــسد الغــاطس لــنفس الجهــة المــذكورة، وتمــت   

 قامت الحكومة   إذ،  )م١٩٢٥(اإلصالحات بصورة غير مرضية إلى نهاية موسم عام         
  :العراقية بإتمام ترميماتها وعلى النحو اآلتي

  . إعادة بناء أرضية السدة وأرضية السد الغاطس-أ
د الغـاطس مـن الخرسـانة المـسلحة القويـة بـدالً مـن الجـدار                  إنشاء جدار للس   -ب

  .القديم
← 
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ـ  �P)�� ـمثُ ـ  ي ِف ذُ ِهِرصْ ع ـ  و ـاِس الـب  
  

  المـَـر ـ ـعلْلِ نـاِزى الخَ ضَت ـاِسـب  
  )١(يِوسو الم يِنع�� ِني الد اِءي ضِ لُجنَ  

  
  مراً لَ اِزوـه ـلَ ع ـاِءى الـم  ِو الــري  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  . إنشاء فتحات جديدة تتصل باألبواب-ج
  . إنشاء أبواب جديدة مجهزة بأسهل الوسائط بدالً من األبواب القديمة-د 
  . تجديد الوجه الخارجي للبناء، وأعمال أخرى تتعلق بالسدة-ـه
د إنـشاء أرضـية النـاظم وتـم بناؤهـا      أعيـ )  م ١٩٢٨(في عـام     : جدول الحسينية  -٢

رب إلى مدينة كربالء، وأقـيم لـه        ـبخرسانة اإلسمنت، والغرض منه إيصال مياه الش      
  .ناظم من اآلجر له ثالث فتحات وسطى

 .) يسير م بتصرف٢٠٠٩ حزيران ١٥/ ٥٦٦: العدد/ موقع صحيفة الجريدة اإللكتروني(

  :السيد مرتضى آل ضياء الدين) ١(
S  تضى بن مصطفى بن حسين بن محمد علي بن مصطفى بن محمـد             هو السيد مر

، وهو من ساللة طعمة     )األول(بن شرف الدين بن ضياء الدين بن يحيى بن طعمة           ا
، فتوالها  ) هـ ١٢٩٨(كمال الدين الفائزي، وكان صغير السن عند توليه السدانة سنة           

 سـن الرشـد،   نيابة عنه عمه السيد عباس السيد حـسين آل ضـياء الـدين إلـى بلوغـه      
نشاء مشروع إسـالة المـاء فـي        إ، ومن حسناته    ) هـ ١٣٥٧(وبقي فيها حتى وفاته سنة      

ى الـسدانة بعـد رحيلـه       وتـولّ . هلكت المكـائن القديمـة    ن استُ أكربالء المقدسة بعد    
  .Rنجله السيد محمد حسن آل ضياء الدين وانتقل إليه مشروع إسالة الماء

 .) يسير كالهما بتصرف٩٠ -٨٩/ ١:مدينة الحسين، ٤٤: البيوتات العلوية في كربالء(
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  ـاِءـمــلْ ِلـٍةنَــــاِكي م ِفـــاَءـجــفَ
  

ـ  الـنَّ يـِقـستَ   ـ �� رـيـِم لَه �������-��$�  
  صَتَانْوـ  تْب ـ ي ذَ  ِف ـ  النَّ كِل ِره 
���S�p�  

  
ـ  عِيوا ب  م ِدع ب نِم   ـ  ي ِف س ِعب ـ  ح جج  

ـ اِفـ صَ اًءـ م لَـِمحـتَ   عِ ـيـاً مـــا نَي  
  

ــ   ـــي سِف ــسـنَ   ����F���!���%�R�#�� ـِعبـِة ال
ـ  ر ـنِم   ـ  ـِعاِب ـ  ِنور القُ ب ـعد 
��������  

  
  ـالَنَو ـ ـِت االم ـازَـي د وـ ـ خُ ن   ِفـلْ

ـ  تِ في الطَّ  فِ تْحبصْ����   ـ اِكالم كلْ   ةْنَ
  

ـ  بِ ِبذَ الع ن مِ يِقستَ   ا  ـه��ـ ـاِكم   ـهـنَ
  يـِرـستَـا و ـهـاِهـيي مِ  فِ ضُـيِفتَ  

  
ـ  أنْ لِّكُِب   ـبـ ِد شَ ٍبـو ـ  ـِدي ١(ـِر األس(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 نــشاءإ )١/٩٠: jمدينــة الحــسين(لكليــدار فــي كتابــه اذكــر الــسيد محمــد حــسن  )١(
ى نجـل   ـأي الـسيد مرتـض    [ومـن حـسناته     S:   فقـال  ،سالة الماء في كـربالء    إمشروع  

ن أسـالة المـاء فـي كـربالء بعـد           إروع  ـنـشاء مـش   إ] السيد مصطفى آل ضياء الـدين     
يـرانيين إلـى    إلحـد وجـوه ا    أ التـي كـان قـد تبـرع بهـا            ،كت المكائن القديمة  هلاستُ

لى خازن الروضـة الحـسينية      إليه و إودعت توليتها   أ و ،الروضتين الحسينية والعباسية  
 وبعـد   ،السيد عبد الحسن آل طعمة الذي رفضها فالتزمها السيد مرتضى آل ضـوي            

 ومنحتـه الحكومـة   ،حلهـا استهالك تلك المكائن استورد مكـائن جديـدة نـصبها بم         
 وتم على يده ،سالة الماء في كربالء لمدة ستين عاماًإدارة مشروع العراقية امتيازاً إل
  Rد ذكراه حتى اليومنساني الذي خلّروع اإلـتأسيس هذا المش

 آل  )هـ١٣٥٧(  سنة - أي السيد مرتضى   -بعد وفاته وذكر السيد الكليدار ايضاً أنه      
  .الء إلى نجله السيد محمد حسنسالة الماء في كربإروع ـمش

← 



  ٤٠٥..............ءفي ذكر الماء ومن شق نهراً إلى كربال /الثالثونو  الواحدالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :السقاة في كربالء
S ّأو من فرعين رئيسين     ،اء يجلب الماء من نهر الحسينية أو نهر الهنيدية        كان السق 

نهر الحلة ونهر ابن الحمزة اللذان يجريان بالقرب من قبـر ابـن     : لنهر الحسينية وهما  
ك نهـر الـشاخة الـذي       الصخني، ويمران بمحلة باب الخان وينتهيان بالبساتين، وهنا       

 ومن هذه ، ويجري في محلة العباسية الغربية منتهياً بالبساتين،يتفرع من نهر الهندية  
ن يجلبــون المــاء فــي الِقــرب التــي تحملهــا الحميــر والبغــال ونهــار كــان الــسقاؤاأل

  .ويبيعونه على أصحاب الدور
 الـسقاة    أن :)م ١٦٠١( الذي زار كربالء سـنة       - الرحالة البرتغالي  -ويشير تكسيرا   

الذين كانوا يسقون الماء للناس في سبيل اهللا طلباً لألجر، أو إحياًء لـذكرى اإلمـام                 
إنهم كـانوا يـدورون     : تل عطشاناً في هذه البقعة من األرض، ويقول       الشهيد الذي قُ  

. بِقربهم الجلدية المألى بالماء، وهم يحملـون بأيـديهم طاسـات النحـاس الجميلـة             
بالعربات إلى بعض الخانات المزدحمـة بالعوائـل، وكـان المـاء         ضاًجلب الماء أي  وي 

يتوفر في النهر ثالثة أشهر فقط من السنة، ويكاد ينعدم فـي األشـهر االخـرى، ممـا      
اضطر األهلون إلى حفر اآلبار فـي وسـط النهـر ليـستقوا منهـا المـاء ويجلبونـه إلـى          

بعض أجوراً للشهر الواحد وقسم من الناس يشتري الماء كل يوم، ويدفع ال. البيوت
، )تنكـه ( صفيحة   ٣٠روبية ونصف، وبعض الموسرين يدفعون روبيتين، وذلك عن         

عانات في الشهر٨ كلفتها تساوي أي أن .  
سحب ومعظم البيوت كانت تحوي على آبار، وفي أعلى كل بئر بكرة وحبـل يـ              

ر بـارداً صـيفاً ودافئـاً        لغسل األواني المنزلية، وغالباً ما يكون ماء البئـ         ؛بواسطته الماء 
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ن الـدور بالمـاء،    لكـي يمـو  ؛وكان يوجد في كل محلة سقّاء خاص أو أكثـر       . شتاًء
  .ويتقاضى راتباً شهرياً أو أسبوعياً

ى آل ضـياء    ـ أول من جلب ماكنة الماء في المدينـة المرحـوم الـسيد مرتـض              وإن
ي محلـة بـاب     الدين سادن الروضة العباسية وذلك في الثالثينـات، وكـان مقرهـا فـ             

ان أقيم حفـل أنـشد فيـه الـشاعر الكربالئـي المرحـوم              وعند افتتاح هذا الخزّ   . بغداد
  :السيد حسين العلوي قصيدة مطلعها

ــاُء ــاٍفالم ــالزاللِ   ص ــرك   )الكـوثر (هذا وهذا   ) المرتضى(    مقط

        ان آخـر يقـع مقابـل     لـب خـزّ   وكانت الدائرة مقابل دار السادن، وبعد توسـيعها ج
انـاً ثالثـاً قـرب      رودي في محلة العباسية الغربية، ثم أسـست الحكومـة خزّ          گراج البا 

وال .  فلس للـشهر الواحـد  ١٠٠وكان االشتراك في بداية األمر    . المستشفى الحسيني 
يزال تانكي الماء ماثالً للعيان في محلـة بـاب بغـداد علـى نهـر الحـسينية، وكـذلك                

  .Rمكائن التصفية واألحواض والمضخات
  ).٦٠ -٥٩:  الذاكرةكربالء في(
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األنْـــِتـانَــكَو ـوارالـــشُّ وـمـوع  
  

ـ وي الر  فِ ُءوضُتَ   ـ  و�� ـِةضَ   )١(عـوضُ تَ
ـ  زَ تُيوالزَّ   اِم الـشَّ  تُي ـ  و هو ـ  الر   ياِق

  
ـ  ِليـِدـنْـالِق بِ لُـعيشْ     اِقوي الــر   ِف

  كَــوانرد ِفــِفقْــ الو ذَي الــزَّاك من  
  

  صَـنْيي الضِّ  فِ بي ِفا وي ـ  اِق ب ي المؤن  
  يِروافُ الكَـــه لَــعـم الــش�P�َّ)���� مثُــ  

  
  يـ ي الكَ  فِ ـضُفـي ـ الـو و ِةـرـثْ   ِرـوفُ

ـــرهــزْ��   ـــوي ِق ِف ـــكْشَ وـِهاِم   ـِهـِل
  

  شَوارك الع ـالَـس ٢(ـِهِلـصْي نَ ِضا م(  
ـ ر الـثُّ هوا لَ لُمعـتَاسفَ   ـ  ـاِتي الج ـدد  

  
ــ�� اِتوذَ   ــ ِلٍسـؤكْ ــ واٍفــطَ عـدد  

  لَمـــو ــح�� و��q�������r%���� ـاٍتنَـ   راــمـ
  

  ذَمــهـاِهـفَـالــشِّ ِبـاٍتـبــ والعىـر  
ـ ــا ال ا رآه إذَ   مـ ـِبـنْو التَّ  ذُ ُءـر ـِهـي  

  
ـ  ـِلـيـِيخْى التَّ لَ ع ـالَقَ     ـِهـيـِبشْ والتَّ

  �������+�,� ��ــــِنجالطَّـةُـح ـــــاوِسو  
  

  ��و �����+�,�م ـــب ـــمـاِسـ   ِسوـر العـ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

)١( تفرقها وانتشارها وسطوعها: ع الريحتضو. )٨/٢٢٩: لسان العرب: ينظر(. 

)٢ (الرمح، اضطرب واشتد اهتزازه: الالعس.) ١/٣٣٣: كتاب العين: ينظر(.  
هـا بـالرمح عنـد اهتـزازه ولمعـان          ز الشمع وناره المـضطربة واهتزا     �شبه الناظم 

 .نصله النافذ
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��و ����ـــؤ اللُّ�,�+ ـــؤلُ   ��,����-������ ـي ِف
  

  ��و ��ــ النُّ�,����+ ـجـوــم   )١(��,�����-���� ي ِف
  ى إذَ ـتَّح ا جـ  ر ـ ا بِ ضَى القَ ـ  ام ج ىر  

  
ـ  بِ تْرـثَـتَوانْ   ـ  فكَ ج  ـ اٍف أح   )٢(راقَ

ـ  ضَفَتَانْ   ـ ع)٣(حتْ الفَ ـ  لَ عِدى الب ـ  و هب  
  

  ــوجـدالـــذَد تَــي ـداعــذَى وهب  
  زَوـاِءـنَــــالـِب ِبانالـِفـــ واِشـر  

  
  ـِقـلْـيـا الطَّ ـالـضِّبِو ِب والر٤(ـاِشي(  

ـ تَ اقْ مثُ   ـ ى النَّ فَ ـ ِت )٥(راِص ـ  كلْ الِهـبـه  
  

ــ   ــضِّ ِبادـزَفَ ــاِءـيـالـ ـــر تُلَّ كُ ةْـب  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

يات وصف الشيخ السماوي أضوية الحرم الحسيني قبل الغزو الوهـابي           في هذه األب  ) ١(
  . في ذلك�وقد أجاد 

)٢ (          د بن سعود الوهابي النجدي فـي    أي ما قام به الوهابي سعود بن عبد العزيز بن محم
لبلد والحـضرة الـشريفة     ل لشيوخ واألطفال والنساء، ونهبٍ   ل قتٍلمن  ،  )هـ١٢١٦(سنة  

ريف ـلقبـر الـش   ل ٍ فرش وقناديل وغيرها من الذخائر، وهدم     جميع ما فيها من     ل وأخٍذ
  .اك الذي عليهع الشبواقتال

 ).في حوادث كربالء وتعدادها، فلينظر: سيأتي في الباب السادس(

  .ن في إيراني، ثاني الملوك القاجاريالسلطان فتح علي شاه القاجاري) ٣(
  ...).في ذكر البناء ومن بناه: أول الباب: ينظر ترجمته(

  ...).في ذكر البناء ومن بناه: أول الباب: (ينظر) ٤(
)٥( S                     أحمد ناصر الدين شـاه ابـن محمـد شـاه ابـن عبـاس ميـرزا ابـن فـتح علـي شـاه ...

 ١٨لي الملك فـي  ، وو) هـ ١٢٤٧(لد في صفر سنة     ، و ...القاجاري، أحد ملوك إيران   
)  هــ ١٣١٣(سـنة   ذي القعـدة  ١٧تل يوم الجمعة في تبريز، وقُ)  هـ١٢٦٤(شوال سنة  

← 
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ـ  انبتَ اس نـيِح ـِرصْ مف ـ  األو   ـاِفقَ
  

ـ وي الر  فِ ِرـولـنُِّل   ـ  ـِةضَ ـ  ِرـي غَ   اِف كَ
  ذَ ̀��:��و اك ـ  الو ـ  ح فقْ   ؟فـارى يـصْ  تَّ

  
  اـفَ وقَــانم الـــزَّـِهى ِبــضَ مــدـقَلَــ  

  ـتَانْوـبـ ـه ـ  اسنَّ ال ـ  اله ـن ِم ـجِدـو  
  

ــفَ   ـجِتـاد 
ــوـالمـ ِب�������8� جِدـو  
  لَوم لْـزَ ي ـ  ي ـِدهـ  ي   ِحـريى الـضَّ   إلَ

  
ــ   ــ عـلُّكُ &�� ـٍقـري����ــ�#���   ِحيـِر صَ

  قَى لَ تَّحد ��رب ـ    لَـوا ع ـَ   ـياضَى مــا ن
  

  ياي الـضَّ  صاً فِ وصُخُ و يٍء شَ لِّ كُ يِف  
ـ  ىتَ أَ ـمثُ   ـ  لُـج نَ الح سـ  فَ ِني ١(لُصَي(  

  
ــشَفَ   ـــاِكـها مـبـ ــِصـتَّ تَـةًـنَ   ـلُـ

  ــشُ  تَ ةًـنَاِكمـ  ع ـ ـجءاً ي ـوضَ   ىـلَـتَ
  

  ـ ب ـياَألـن ـ م ـ ـِناِك ـ ي الِت   �-�������� ي ِف
ـ  ِنالً ع ـضْفَ   الم ِداِقـر المـ ح   ةْمـرـتَ

  
ـــِإفَ   ــضْـفَـها ِلنّ ـــدـقَا مـهـِلـ ةْـم  

  ازَورفِ ه  ـ ـلْي ج ـ ا و ـهـِب ـ ي الج اِل لْب  
  

  مـ  ـاِعس ـ  ع هداً لَ ـ ى خَ لَ ـِرـي ـ  ع ـلْم  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

فن هناكفي مشهد السيد عبد العظيم الحسني قرب طهران ودR.  
  ).١٢٠/ ٣: أعيان الشيعة(
فـي  : بداية الباب الخـامس   : ينظر ما قام به السلطان المذكور من إعمار وتجديد        (

  ...).ذكر البناء ومن بناه
   .فيصل بن الحسين بن علي الحسني الهاشمي) ١(

في ذكر الماء ومن شق نهـراً الـى         : الواحد والثالثين  في الفصل    تقدمت ترجمته (
 .)كربالء
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ـ  فِ اثَغَو ـ ـها لَ ـي الــصَّ  ةَـفَـه ِخـري  
  

ـ ر المِ ـِةـلَـعـشُ كَ تْـداتّـقَفَ   ١(ـِخي(  
ـ      لْمــ العةَـاطَنَــ ِإ)٢(ياِزى الغَــ�� رمثُ

  
  ��ِنعالضِّ ي ـ  اَءي ـ وكُ ح ي ِف ِةم ـ  الم لْح  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

د كهربـائي لمدينـة      قام السيد عبد الحسين الحجـة بجلـب مولّـ          )هـ١٣٤٢(وفي سنة    )١(
د العــام  التجهيــزات الكهربائيـة للروضــة الحـسينية بالمولّــ  تبطـ  وعنــدها ر،كـربالء 

وضـة الحـسينية   وذلك في عهد الملك فيـصل األول، ويـصف الـسماوي إضـاءة الر         
 ثم ينسب بعض هذه األعمال إلى الملـك         ،وتطورها على يد الملوك وأرباب الخير     

  .فيصل األول كما في األبيات الشعرية المذكورة
 .)٢/٢٤٥: دائرة المعارف الحسينية: ينظر(

-١٣٣٠( ن بن علي الهاشمي ملك العراق     يغازي بن فيصل بن الحس    الملك   )٢(
  ): م١٩٣٩ -١٩١٢/   هـ١٣٥٨
S        ملك العراق، وابن ملكها، وأبـو ملكهـا األخيـر  .لـد ونـشأ بمكـة، وانتقـل إلـى      و

  بغداد حين سوأرسـله والـده الملـك     )  م ١٩٢٤( لعهد المملكة العراقية سـنة       ي ولياً م
، فدرس فيها سنتين، وعـاد      ) هـ ١٩٢٧(فيصل األول إلى كلية هارو في إنجلترة سنة         

ريف شـؤون   ـوناب عـن والـده فـي تـص        .  المدرسة العسكرية   في إلى بغداد فتخرج  
، فحدثت فتنة اآلشوريين وأبوه في إنجلترة، فكان موقفه فيهـا         )م١٩٣٣(الملك سنة   

فاسـتمر  )  م١٩٣٣/   هــ ١٣٥٢( على العراق بعد وفاة أبيه سـنة  ونودي به ملكاً . حازماً
ن وكـا . إلى أن توفي في بغداد قتيالً باصطدام سيارته وهو يقودها بعمود للتلغـراف            

  ).١١٣ -١١٢/ ٥: األعالم( .Rوللناس في سبب مقتله أقوال. مولعاً بالرياضة والصيد
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ـ  ـاَءجـفَ ـ ـاِكي م  ِف ـ ـيِك م ـٍةـنَ   ةْــنَ
  

  #�   ةْــنَـيوالسـِك ـارقَ الـوِ فـِرـع تَ �
ـَ   ـ  ـتْعش ـ  ٍروـنُ ِب ـ  ال ِذـاِف نَ   ـاِءـيضِّـ

  
  وـــزَّم ــِدر�� ـتْقَ ـــلْ الـظَّـةَي ـاِءـم  

ـ ِم ـرهزْتَ   ـ  �# ِسم الـشَّ  لَثْ   اِسبقْـ الِم
  

  ـاِسـبالع وـِنـيـس الحـِدـهـشْـمِب  
  ِفوي ب ــيـ  ِتو ِدـلَ الـب ـ  الم ـعـمِرو  

  
ـ ا و ـنَي الـس  لٌّ فِ  كُ ـثُـيحِب     ِرـوالـنُّ

ـ  ـِةضَوي الر  فِ ِربي القَ ِف     اِقوي الـر   ِف
  

  واِق في األس  ِتويي الب  فِ ِنحي الصَّ ِف  
  تَوـ  ِنـإذْي بِ ِلـتَـع ـ ـرالـتُّ كـلْ ِت ةْـب  

  
  ةْــب القُ قـو فَ ـِنـيتَـارـنَ الم قـوفَ  

ـَ   
	�� ـِطـِبـــهمي ِلِقتَـر تَــلْبــ��-��h�  
  

  ى الضَّ ـلَعـِحـري و ـلى الـشُّ  عـاِكـب  
ـ  الم ـاِءـيلـضِّ  لِ تَرظَ نَ وـلَفَ     مظَـتَـنْ

  
  بـيـن ـنَ المتَـارـ  لِّي كُ  فِ ـِنـي ح رم  

  ِروـغُ الـثُّــــــمـاِسـب مـهـتَــلْـِخـلَ  
  

  ��و ـقُ الـعـوـي نُ ِفدـحـ ِرـو الح ِرـو  
ـ ـتَ انْ موج النُّ ِو��     ـِطـمــسِ  بِ تْـمـظَ

  
  ـِطبلس لِ ـتْـيـِضـتُانْ فوـي الـس ِو��  

  ــوهــِر فَـويدب ـنَـــيـهمتَــقْـ مسـم  
  

  والحـنْـها مِ ي بِ  الـتِ ـرةُـمـه  الــدم  
  ����(��m�   ــــانـنَ الِجـِهِمــوـدـي قُ ِفــ�

 

  وــيـزُـحان ���s�-��_�ــ واإليـمـان  
 ـصْتَوالـجِ خُـر ـ  ـن ـ  ـه لَ   ـس واإلنْ

 

  والــذِ  ـُألالـم ي �L�-��'�  ـ   سـد الـقُ
 و������� ـ   ي ـا مـ ـلْ قَ ـن ـبِذ�� ـهـ ي ـاـب  

 

  ـِسنَوتَّـ ال ـيـخَـأري تَّالـوـِْذــه   ـابي
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ِر الــصَِّعدخَيـأِرالـتَّ ِركُــاذْ وـاـخَــي  
 

  )١()ـاخَيِرالـصَّ  ـهى لَ لَو الم عِم س دقَ(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٣٥٨) ١(
د كهربـائي لمدينـة    هـ تم إنجاز ما أمر به الملك غازي األول بوضع مولّـ           ١٣٥٨وفي سنة   

  .ى الروضة الحسينية بالتيار الكهربائي بشكل أوسع من ذي قبل غذjّالحسين
  .)٢/٣١٦: ئرة المعارف الحسينيةدا: ينظر(
S ...      ُضاء الطرقـات واألزقـة بـالفوانيس،       وكان قبل وصول الكهرباء إلى المدينة ت

وكـان األشـخاص   )... .  م١٨٦٤(يشير إلى ذلك جون أشر في رحلته لكربالء سنة   و
المكلفون بإنارة تلك الفوانيس يأتون قبيل غروب الشمس إلنارتهـا، وفـي الـصباح           

  .ودع المهمة إلى حراس المحلة، وهؤالء ينتسبون إلى البلديةطفأ، ثم تتُ
لبت ماكنة كهرباء إلنـارة المدينـة، والموسـرون هـم أول مـن              ج)  م ١٩٢٥(وفي سنة   

وفــي الخمــسينات وزعــت البلديــة االشــتراكات األهليــة،  . اســتخدموا اإلنــارة لبيــوتهم
ومـون بهـذا الواجـب لقـاء        ليالً ألشـخاص يق   ) اللزمة(م الحراسة أي    وكانت البلدية تسلّ  

. أجور معينة تدفعها إلـيهم، وهـي بالتـالي تـستوفيها مـن أصـحاب البيـوت والمحـالت                  
م الحراسة لمختار المحلـة أو رئيـسها، كمـا كانـت البلديـة تـستوفي                سلّوعلى األغلب تُ  

طلق عليهم الچراغچيةأجور إنارة الفوانيس من األهالي بواسطة أشخاص يR.  
 ).٨٦ -٨٥: لذاكرةكربالء في ا: ينظر(
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ِفــوـــنَ ثَـيآثَــ��-��������� ـاـاي ـار  
  

  ـــصُقْموــ ِفةٌد ـها لَـــيـِتاشْــا ـههار  
  ـلِْتوكَ ك خَـالـرـ   الــتِ  ِةـام   يـِلي تَ

  
  ر��س الح سـ  ِفِني ـ تَجالم اِردي الِج   يِل

ـ  ـِرـجحكَ   الب ـ  تُ ِتـي ـ  نـيـِب   اجـه نَ
  

  �����ن م زَ ـن كَ ار مـ  ن ـ  ح ـد قَ ١(ـاـج(  
  وحـجـ  ةٌر ـ مي ضِ  ِف ـ ا تَ ـهـِن ـابتُـو  

  
ـ  كُ ـاِمخَ الـر ـنِم   ـ ـنْ م ـهلُّ ـحتُـو  

ــ   ـــالُيـقَ ـــها م إنَّ ــ الـنَّـلُّح ـِرـح  
  

ـ  اِءـس الكَ ِسـاِمخَِل   ي ـوم ٢(ِرــشْ  الع(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 مـن الفـضل   jلزيـارة اإلمـام الحـسين    لمـا   هذه الرخامة بحجر البيت الحـرام؛     شبه الناظم ) ١(
  . والمقرون أجراً بحج بيت اهللا الحرامb الكبير الوارد في أحاديث أئمة أهل البيت

/ الباب الثالـث :  من األجرjينظر ما ورد في فضل الزيارة وما لمن زار الحسين       (
  ).في فضل الزيارة والزائر: لثالث عشرالفصل ا

، وموقعه في الجنوب الغربي مـن هـذا         jوهو المحل الذي ذُِبح فيه اإلمام الحسين      ) ٢(
الرواق، ذو غرفة خاصة بابها فضّي، وأرضـيتها مـن المرمـر الناصـع، وفيـه سـرداب                

اك على الصحن من الخارجيعلوه باب فضي أيضاً، ويطل من هذه الغرفة شب.  
  .)١٥٢: c مرقد الحسين والعباس تاريخ(

← 
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ومقَـــرـدـلُــ يـوــ ِفــح   اِكـبـي شُ
  

  ياِك الــزَّ  يِدـس األَ ـِبـيـِبـى ح إلَ  
ـ  عِ اِقو الـر ِطس و يِف   ـ  ـدـنْ ـاِب الب  

  
ـ  خَ نِم   ـ نْالم ِدي الـس  ِس��ر ِفلْ   )١(اِبتَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

س فـي  وهـو الـسيد ابـن طـاو    ا المحـل    أقدم من ذكر هـذ     نأومن الجدير بالذكر    
فـإذا بلغـت    w :S، إذ قـال     )موضـع القتـل   : (، وذكرهـا بلفـظ    )٢٢٢ :مصباح الزائـر  (

  )احمد علي الحلي( .R:... موضع القتل فقل
  :مرقد حبيب بن مظاهر األسدي )١(

S     ناصر الحسين  ،الطفوهو أحد شهداء حادثة j      وشهر سيفه أمام األعداء حتى 
مـامي   الـرواق األ   في الواجهـة الغربيـة مـن      دفن  و،  سقط صريعاً على رمضاء كربالء    

  . وضريحه مصنوع من الفضة،للروضة الحسينية المطهرة
كان حبيـب مـن   :  فقال)رجاله( ذكره الكشي في     ،وهو أجلّ شأناً من أن يوصف     

 ولقـوا حبـال الحديـد واسـتقبلوا الرمـاح           ،jوا الحسين سبعين الرجال الذين نصر   ال
: قولـون موال فيأتون وي  مان واأل عرض عليهم األ   وي ،بصدورهم والسيوف بوجوههم  

تلوا حوله  حتى قُ، ومنا عين تطرفjتل الحسينن قُإ sال عذر لنا عند رسول اهللا
  .jهم برحمته في جوار موالنا الحسينرحمهم اهللا وحشرنا مع

سدي وهو يـضحك، فقـال لـه يزيـد بـن حـصين              ب بن مظاهر األ   ولقد خرج حبي  
 فأي: يا أخي ليس هذه بساعة ضحك، قال      : -اء سيد القر  :قال له  وكان ي  -الهمداني  

 الطغـاة بـسيوفهم   هـؤالء ال أن يميل علينا إ واهللا ما هو ،موضع أحق من هذا بالسرور  
القرآن عن ظهر قلـب،   حبيب بن مظاهر كان يحفظ    نإ: قالوي. فنعانق الحور العين  

← 



  ٤١٥........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

ومِضوفِ ع ـِهـي ـ  م ـطُّـح ـ  الـر ـِلح  
  

  ومِقــوــ الِخـعِفـــاِمـي ــي المـلِّـح  
ـ  لَ ع ديِش   ـ  ٍلكْى شَ ب ـ  ٍعدي   ميي الـشِّ   ِف

  
  ــبـتٌـينَّــطَ متَب حطُــوالِخــه ـي١(م(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .Rوكان يشرع بتالوة جميع القرآن من بعد صالة عشائه حتى الفجر في كل ليلة
  ).١١٠-١٠٩:تراث كربالء: ينظر(

  :المخيم الحسيني) ١(
S                من معالم كربالء األثرية واألمـاكن المقدسـة التـي يتبـرك بهـا الـزوار المخـيم، 

   ....ويقع في الجنوب الغربي من الحائر الحسيني
 كـانون األول سـنة      ٢٧نيبـور فوصـلها يـوم        الة األلماني كارستن  ار كربالء الرح  ز

 هذا الموقع قـد أصـبح       نإ:  قال ، ولنتركه يصف لنا ما شاهده في المخيم       ،)م١٧٦٥(
 وتـشاهد فيـه بركـة كبيـرة مـن         ، تقع فـي نهايـة البلـدة       ،اء واسعة األرجاء  حديقة غنّ 

مـام العبـاس قـد حفـر فيـه       لذي كـان اإل   الماء، وموقع هذه البركة هو نفس الموقع ا       
 الناس هنـاك كـانوا   نأويروي نيبور بالمناسبة . يجاد الماء فلم يعثر على شيء منه    إل

يعتقدون بأن ظهور الماء في البمن المعجزاتدعركة بعد ذلك ي .  
    وقد أشار إلى وجـود هـذه الب     الـة البرتغـالي   ركـة الكبيـرة فـي الموقـع نفـسه الرح

ليها بمئة وستين سنة،    إ أي قبل مجيء نيبور    ،)م١٦٠٤(ار كربالء في    تكسيرا الذي ز  
  ... .كما ذكر قبل هذا

 قـائالً  )هــ ١٢١٧ (الة أبو طالب خان في رحلته عند زيارته لكربالء سنة         ويروي الرح  :

دت عليـه    شـيj،  وعلى بعد ربع ميل خارج المدينة قرية المخيم ومقام زين العابدين            
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ة عمارة الئقة، وأقامـت قربـه ربـاط لـم يـتم بنـاؤه بـسبب            زوجة المرحوم آصف الدول   

  .وفاة آصف الدولة
 بنـاء سـور لكـربالء       )صـاحب الريـاض   (ـ   السيد علي الطباطبائي المـشهور بـ       وعندما أتم 

بدل الطـرف   خذ هذا المحل مقبرة لدفن الموتى واستُ       اتُ ، بعد غارة الوهابيين   )هـ١٢١٧(سنة
المستندات التاريخية القديمة التي أطلعنـا عليهـا لـدى          وتنص الوثائق و  ،  ... بمحلة المخيم   

ـ عـرف بـ   كانـت تُ ، محلة المخيم والقسم الشرقي من محلة بـاب الطـاق         نأسادات كربالء   
سـم إلـى محلـة     وقـد تغيـر هـذا اال   ،)هــ ١٢٧٦( حتى أواخر عـام   )محلة السادة آل عيسى   (

  .)١١١: تراث كربالء: ينظر. (انتهىRالمخيم بعد هذا التاريخ
كليدار األسباب التي دعت إلـى تبـديل اسـم الطـرف     آل وقد ذكر السيد محمد حسن  

: ه فقال ما نـصّ    )٢/٢٥: jمدينة الحسين (من محلة آل عيسى إلى طرف المخيم في كتابه          
S ... أسـالفه المتقـدمين     أنـه سـمع مـن       إ:السيد هبة الدين الحسيني    ������� فقد قالنـادر   ن 

طراف هـذا الموضـع   أم بمعسكره في  كان قد خي)هـ١١٥٤(شاه عندما زار كربالء في عام     
 ثـم   ،)خيمكـاه نـادري   (ي هذا المحـل فيمـا بعـد         م فس  ، -)  كربالء /الحر(أي في طريق     -

بـت بكلمــة المخـيم فـي عــام    ر ثـم ع ،)خيمكــاه(وبقيـت كلمـة   ) نــادري(ذفت كلمـة  حـ 
  .R ...ثر نشوب ثورة المناخورأ على )هـ١٢٤١(

 تعاقبة،زمنة الم نى المخيم بمراحل متعددة من البناء خالل األ        مب وقد مر : ملحوظة
وقد ذكرتها أغلب المصادرالتي حكـت عـن كـربالء ومراقـدها ومقاماتهـا، ومنهـا                

رشي والذي ذكر فيما    مير القُ  للحاج عبد األ   )المراقد والمقامات في كربالء   (كتاب  
 خل الرئيـسي   وصف المـد    تضمن ،ذكره فيما يخص هذا المقام الوصف الحالي له       

← 



  ٤١٧........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

ومـــو ــتَـر مـعِق ـــعـِف ــ ِف   ـلِّـي تَ
  

  مـِرـشْتـَسف لَ ع ـ  القَ ـاِنكَى م   ـِلـتْ
ـ ي زَ إن :ـالُيـقَ   ـ ـيـِقعـلا ـبـنَ   ةْــلَ

  
  تْـاَءجتَ ـه نُر و السطَب ��و ـ  م   )١(ةْلَـيـِق

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 ، والحـرم  ، وبـاب الـذهب    ،j وخيمة علـي األكبـر     ، والمحامل ،)jخيمة العباس (
 ومقــام اإلمــام زيــن ، وخيمــة الــسيدة زينــب،jمــام الحــسينوخيمــة زوجــات اإل

ولـم  ...  ووصف شكل البنـاء والقبـة الرئيـسية وغيرهـا          ، وخيمة القاسم  ،jالعابدين
  .)١٣١-١١٧: المراقد والمقامات(ب نذكرها تجنباً لإلطالة، فمن ابتغاها فعليه بكتا

  :تل الزينبية )١(
S     يقع في الجهة الغربية من الصحن الحسيني بالقرب من باب الزينبية، فـي مرتفـع

 هذا التـل كـان يـشرف علـى مـصارع القتلـى فـي                نإ:قالوي). تل الزينبية (يعرف بـ   
  ،...jب الكبـرى تتفقـد حـال أخيهـا الحـسين      كانت السيدة زينـ   إذحادثة الطف،   

  وتيمناً بها سشبك صـغير مـن البرونـز       مـ والمقام عبارة عن    . ي هذا الموضع باسمها   م
زينـة   وتوجد في أعـاله أحجـار مـن القاشـاني م           ،تبت على القاشاني  داخله أبيات كُ  

  .R)هـ١٣٩٨( وقد جدد بناؤه أخيراً سنة،بصور تمثل معركة الطف
  .)١٢٩: تراث كربالء: ينظر(

  :ارة المقامالمراحل التاريخية لعم
المراقــد والمقامــات فــي   (ذكرهــا الحــاج عبــد األميــر القريــشي فــي كتابــه       

دنـي  تفاصيل المراحل التاريخية لهذا الـصرح المبـارك قـد زوS       :  فقال )١٨١:كربالء
  : وهي كالتالي، مشكوراً الحلّاقبها فضيلة الحاج محمد علي الحاج حسين

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤١٨

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

أحد البيوت القديمـة فـي أعلـى         كان المقام محدثاً من جدران       :العمارة األولى 
ضـع سـراج     وفي الجدار فتحة مستطيلة، وعليهـا شـباك برونـزي فـي داخلـه و               ،التل

 وفي أسفل الشباك كانت     ، لعدم وجود تيار كهربائي في تلك الحقبة الزمنية        ؛)اللة(
علـى الـشباك   أ و، وهـو مـصنوع نحاسـي قـديم      ،هناك قاعدة يوضع عليها الشمعدان    

ليهـا نقـوش أثريـة تحكـي معركـة الطـف وجمـوع الجيـوش              قطعة من القاشـاني ع    
عمل محمد جعفر ولد عبـد      (سم صانعه اتب على الشباك نفسه      وكُ ،ومصارع القتلى 

 ، والقائم بخدمة المقام آنذاك هو السيد أبو القاسـم اليـزدي           ،)هـ١٣٣٩الحسين سنة   
لكـشوان  وقام برعاية المقام بعده الحاج عبد األمير ابن الشيخ صـالح األسـدي آل ا              

 والحـاج عبـد     ، الحـاج سـعد    : ومن بعده أوالده كـل مـن       ،)م١٩٥٧(حتى وفاته عام    
بـان االنتفاضـة   أعدمه نظام الطاغية    أ والشهيد فاضل الذي     ، والحاج صادق  ،الحسين

دارة المقام إواستمرت .  ولم نهتِد إلى تاريخ تأسيس المقام،)م١٩٩١(الشعبانية عام 
 ، قامت وزارة األوقـاف بالـسيطرة عليـه        إذ)م١٩٩٧(بيد المذكورين حتى نهاية عام      

 وبعد سقوط النظام العفلقـي المقبـور عـام          ،وتم تعيين الشيخ هاشم الزيدي إلدارته     
 تـم ضـم     ، وتسلم المرجعية المباركة إدارة العتبات المقدسة فـي كـربالء          )م٢٠٠٣(

  . ورعايتهان بإشرافهادارة العتبة الحسينية المقدسة وهو اآلإمقام التل الزينبي إلى 
 تبرع الحاج عباس الوكيل بـداره المالصـقة         )هـ١٤٠٠( وفي عام    :العمارة الثانية 

 وأجريـت أعمـال البنـاء واإلصـالحات         ،مجت مع المقام فتمـت التوسـعة      للمقام ود 
 جيتـا الـذي أعدمـه النظـام الـصدامي           بتمويل من قبل الشهيد الحـاج عبـد الحـسين         
تبــت علــى الكاشــي  وقــد كُ،ىصلّومــالمقبــور وكانــت البنايــة تتكــون مــن حــرم  

← 



  ٤١٩........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

بيـات شـعرية مـن نظـم الخطيـب          أالكربالئي فـي أعلـى المـدخل الرئيـسي للمقـام            
  :wني المرحوم الشيخ هادي الكربالئيالحسي

 هذا المقام النب بنِت    ه الكبرى العقيل   لزينب  يوملَ ن  هسليل تْه أضح  

  .لخ األبيات الشعريةإ... 
 رغم المضايقات والجور الصدامي البغيض سـعى      )هـ١٤١٩( عام   :العمارة الثالثة 

الذي كـان وال يـزال    ،قائمقام مركز كربالء في حينها جناب السيد يوسف الحبوبي        
 ~ىء وفقـه البـار    ،bبخدمة المراقـد المقدسـة آلل البيـت        بمواقفه المشرفة    معروفاً

خاصة بجهود هذا الرجل ومثابرته تم استحصال الموافقات ال ولكل خير ومعروف،    
        نجـاز العمـل عـام      إ وتم   ،ربتوسيع المقام وتجديده من قبل المحسن السيد ناصر شب

  :، وأدناه وصف تفصيلي للبناية الحالية)هـ١٤٢٠(
 يرتكـز علـى جـدران مـن     تـر، م٢يحيط بالبناء من األمام سياج حديـدي بارتفـاع     

فـة   مغلّ تتخللـه دعامـات كونكريتيـة     تراً،منتيسـ  ٥٠الطابوق مغلف بـالمرمر بارتفـاع       
 يقابـل بـاب الزينبيـة فـي العتبـة           : البـاب الرئيـسي    : أبـواب  ة والسياج له ثالث   ،بالمرمر

 الجهة من وآخر ،الشمال جهة من الزينبية سوق  بجوار : والثاني ،الحسينية المقدسة 
  .اليمين جهة من السوق لمدخل الثانية

 والواجهـة   ،تـار م أ ٣ف بـالمرمر بارتفـاع      البناء من الخارج مغلّـ    : المظهر الخارجي 
تبـت   وتعلوهـا كتيبـة قرآنيـة مـن الكاشـي الكربالئـي كُ            ،فة بالكاشي الكربالئي  مغلّ

 وأعلى السطح توجد لوحتان ،O...ورسولُه اللَّه وِليكُم ِإنَّماP: عليها اآلية القرآنية
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٢٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

تـب عليهـا    ، والثانية كُ  )السالم عليك يا زينب الكبرى    (تب عليها    األولى كُ  :ضوئيتان
  .)لسالم عليك يا بنت علي المرتضىا(

 ،م يـؤي إلـى حـرم النـساء    لّ ويحتوي على كيشوانية وسـ    ،فة بالمرمر رضيته مغلّ أ:الصحن
 وقامـت بأعمالـه لجنـة       ،وهذا الصحن تـم اسـتحداثه وضـمه بعـد سـقوط النظـام المقبـور               

  . تقريباًتراًم١٨٠ وتبلغ مساحة الصحن ،المشاريع في العتبة الحسينية المقدسة
ف م مغلّـ ماميـة ترتكـز علـى دعـامتين وسـلّ     أعبارة عن طارمـة    : دخل الرئيسي الم

 ذي مـصراعين    تـار مأ٤ وارتفـاع    تـر م٢بالمرمر، ثم باب من الخشب الـساج بعـرض          
ــاP: تبــت اآليــة وفــي الكتيبــة كُ،ســالميةمزخــرف بــالنقوش اإل ِإنَّم ــد ــه يِري  اللَّ

ذِْهبِلي...O       شـي الكربالئـي األخـضر     وهي حفر على الخشب، ثـم قـوس مـن الكا
خ رجـب    ومن األعلى مكتـوب عليهـا مقـام التـل الزينبـي مـؤر              ،على شكل ضفيرة  

سـالمي مـن   إيوجد على يسار الباب الرئيسي مشبك على شكل قـوس           ،و)هـ١٤٢٥(
 بجواره غرفة صـغيرة يوجـد       ،خضر يطل على السوق الزينبي    الكاشي الكربالئي األ  

   .... كهرباءم يؤدي إلى السطح ويحوي قاطعفيها سلّ
 جزأين بواسـطة قـاطع مـزجج        على وينقسم   ، تقريباً تراًم١٠٠وتبلغ مساحته   :الحرم

ف  والحـرم مغلّـ  ،من الوسـط، الجـزء األول منـه مخـصص للرجـال واآلخـر للنـساء           
تبـت عليهـا     تعلـوه كتيبـة مـن الكاشـي الكربالئـي كُ           تر،م٢بالمرمر األبيض بارتفاع    

 اللَّـه  يِريـد  ِإنَّمـا  ، ...ورسـولُه  اللَّه وِليكُم ماِإنPَّ: مجموعة من اآليات القرآنية   
ذِْهبِلي... و ،اٍت َ الِْعلْم أُوتُوا الَِّذينجرال قُلْ ،   ...د أَلُكُمـه  أَسلَيـراً  ِ عأَج...O ،

 وفـوق الكتيبـة     ،O...الـسماواتِ  خَلْـقِ  ِفـي  إنP :تبت اآلية وفي قاطع النساء كُ   
← 



  ٤٢١........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . ووسط الحرم دعامتان ترتكز عليهما القبة،سالميةإرايا ونقوش ف بالممغلّ
 ،ف بــالمرمر األخــضر األونكــس ونــصف متــر تقريبــاً مغلّــ٤بارتفــاع : المحــراب

 ثـم   ،O...َآدم اصْـطَفَى  اللَّـه  ِإنP: تب عليها اآليـة القرآنيـة     بدايته قطعة دائرية كُ   
تـب عليـه مـن       كُ ،يبـاً  ونـصف تقر   تـر م ٢سـالمي بارتفـاع     إمشبك على شكل قوس     

يتوسطه شباك من الفضة    ،bالجاللة وأسماء األئمة المعصومين   الوسط وحوله لفظ    
 والبناء من الـداخل لـه شـباكان     ،)اهللا أكبر (تب عليه   ذو بابين وتخريم في الوسط كُ     

  .سالميإعلى شكل قوس 
خل  ومن الدا  ،فة بالكاشي الكربالئي األخضر المعرق     القبة من الخارج مغلّ    :القبة

 وقد انتهى العمل مـن التوسـعات        ، ولها ثالث فتحات متخذة للتهوية     ،فة بالمرايا مغلّ
 لهـذا   تخليـداً ؛ وقد تسابق الشعراء فـي نظـم قـصائدهم     ،)هـ١٤٢٠(والتحسينات عام   

�� منهم خادم الحسين الحاج محمد علي الحاج حسين ،الصرح العظيم��...R.  
 ووقـوف عقيلـة     ،jوال آل الحـسين   ي كتابـه المـذكور أحـ      ف ف وقد ذكر المؤلّ  

 وذكـر   ،ضـافة إلـى مـا نقلنـاه       إ وجغرافية مكان هذا المقـام       ،الطالبيين على هذا التل   
  .بعض الكرامات التي حصلت في هذا المقام

  .)١٩٠-١٧٤: المراقد والمقامات في كربالء: ينظر(
د ومما تجدر اإلشارة إليه أن األخ األستاذ أحمد علي مجيـد الحلـي قـ             : ملحوظة

، أن تأسـيس  wللـسيد جـواد شـبر   ) راقد والمـزارات الم(أخبرنا بأنه قرأ في كتاب    
 المتوفّى سنة   Hمقام التل الزينبي كان في عهد الشيخ زين العابدين المازندراني         

  ). هـ١٣٠٩(
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وي صَــ ِفــلٌـِزـنْــمِهِرـدــخَ رةْــام  
  

  ـنْمـحكَ ـةٌتَـو الـسالـضُّ  ـِعـبغَرةْام  
  بـين الح ـسِنـي ـ ـِخ�� و ـ  ـِهي ِلـطَ الب  

  
ـ  ي الذِ ـِعبلس لِ ـرـيِشتُ   ـ تُ اج ِد قَ   )١(يِل

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :مقام شير فضة) ١(
S    يقع المقام في محلة باب النجف إحدى محالت مدينة كربالء المقدسة داخـل

 نـسبة إلـى المقـام     ؛-كلمة فارسـية تعنـي األسـد   :  شير-قاق شيرفضة ى ز زقاق يسم 
وعن سـبب اختيـار     ،  ... تراًم٣١٥ يبعد عن العتبة الحسينية المقدسة مسافة        .المذكور

 المـشهور   بـأن ،نهم سمعوا من آبائهم عـن أجـدادهم  أ تالموقع نقل لي بعض الثقا 
 ،مته بشأن األجـساد   وكلّ األسد كان يربض في هذا المكان وجاءته السيدة فضة           نأ

  .هتِد إلى ذلكاال أنني لم إورغم محاوالتي لمعرفة تاريخ بناء المقام 
 والمقام أقيم على واجهـة الـدار        ، عمره يناهز المائة وخمسين عاماً     نأولكن المشهور   

 وتـم تحديثـه بعـد سـقوط نظـام الطاغيـة             ،العائدة إلى الحاج مهدي قلي وسـط الزقـاق        
ن علـى جـدار      مـن قبـل المحـسن صـاحب الـدار كمـا هـو مـدو                )م٢٠٠٣(المقبور عام   

 ومن األعلـى    تر، م ١,٢٠فة بالمرمر األبيض بارتفاع     واجهة المقام من األسفل مغلّ    . المقام
  ر كتيبـة  ـ ومـن الجانـب األيـس   ،سم عليها صورة أسد رابض وخلفـه خيـام   توجد لوحة ر

 ومـن الجانـب   ،)ن حـسين نا مـ أحسين مني و (تب عليها   طولية من الكاشي الكربالئي كُ    
 وكتيبة مكتوب عليهـا آي      ،رـفة بالكاشي الكربالئي األخض   األيمن ركن الزقاق قبة مغلّ    

ــالمرمر  والقبــة مرتكــزة علــى حــزام اســطواني الــشكل مغّ ،مــن القــرآن الكــريم لــف ب
 ، ووسط الحزام االسطواني شـباك مـن الكـروم توضـع فيـه النـذور               ،خضرونكس األ األ

  .)١٩٠: المراقد والمقامات في كربالء( .Rيرى صغوكذلك يوجد مصلّ



  ٤٢٣........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

ــقُوِمـــةٌـب ـنــ حـٍرـجشَـــ مـِدـي  
  

  ى شَ ـلَعخْ�� ـاِلـمـرـ  ـاِتي ِدـلَ الـب  
ـ  قاِدـ الصَّ إن :ـالُيـقَ   اب ـ  ـن ِرـاِق الب  

  
ـ  ـي فِ اضَفَ��   ـ  اَءها الم ـ  زَ لَس غُ   )١(ـِراِئ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :jمقام اإلمام جعفر الصادق) ١(
S          ُوهـي مـن     )الجعفريـات (ـ  عـرف بـ   كانت األراضي التي يقع فيهـا هـذا المقـام ت ،

موقوفات الشيخ أمين الدين الخيرية، وهي ضمن األراضـي والعقـارات العائـدة لـه               
 د هذا المقام رمـزاً    ي، وقد شُ  )هـ ٩٠٤(في الحائر الحسيني، ويرجع تاريخها إلى سنة        

الشاعر الصوفي الـذي كـان      ) كالمي( من قبل الزعيم البكتاشي جهان دده        تذكارياً
، وهـو  )شريعة اإلمـام جعفـر بـن محمـد    (ـ عرف المكان هذا ب، وي) هـ٩٧٠( سنة  حياً

المكان الذي كان يغتسل فيه اإلمام جعفـر الـصادق فـي نهـر الفـرات قبيـل زيارتـه               
 إذ. وموقعه في أراضي الجعفريات على الشاطئ الغربـي مـن نهـر العلقمـي             للحائر،  

حـيط بـه البـساتين، والنـاس     يجد الزائر مزاراً مشهوراً عليه قبة عالية مـن القاشـاني تُ       
 هـذا المقـام كـان    نأتقصده للزيارة والتبرك وقضاء الحاجات، ومما يجـدر ذكـره          

 لـم يكـن يـسمح لرجالهـا        ،إذ)لبهـرة ا(المطاف األخير للفرقة اإلسماعيلية المعروفـة     
 وذلك بعد وفاة    ،)هـ١٢٦٣(بالدخول إلى كربالء لزيارة العتبات المقدسة حتى سنة         

 الـشيخ زيـن     ��������، إذ أجاز    )الضوابط(براهيم القزويني صاحب    إ السيد   �������
 أنو ،الــدين المازنــدراني بإصــدار فتــوى للــسماح لهــم فــي الــدخول إلــى كــربالء

 استحـصل   )هــ ١٢٨٨(لسيد يوسف السيد سليمان آل طعمة المتوفى سـنة        المرحوم ا 
 الــسلطة العثمانيــة ن، إذ إ)الــسر عــسكر عبــدي باشــا(موافقــة والــي بغــداد آنــذاك 

والمقـام المـذكور يقـع      . الحاكمة إذ ذاك كانت هي األخرى تساند المنع المذهبي        
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

نطـرة  قة المـار ب   على طريق العربات المؤدي إلـى مدينـة كـربالء عبـر نهـر الحـسيني               
  .R وهو الطريق الرئيسي بين بغداد وكربالء،الحديبة

  .)١٣١-١٣٠: تراث كربالء(
-٢٨٢: قسم كـربالء  / موسوعة العتبات المقدسة  (ستاذ جعفر الخليلي في     ذكر األ 

٢٨٣:(يعــود - أي موقوفــات الــشيخ أمــين الــدين الخيريــة - هــذه الموقوفــات  أن 
ثـر عليهـا علـى صـخرة         نـص الوقفيـة والتـي ع       لـيكم إ، وننقل   )هـ٩٠٧(تاريخها إلى   

 والتـي تتـضمن     ، سـنة  ٥٠داخل شباك الشهداء عليها كتابة تعود إلـى مـايقرب مـن             
 ،وقفية قسم من أرض كربالء المجاورة للمدينة مـع ذكـر الجهـة الموقـوف عليهـا                

  :ليك نصهاإستاذ جعفر الخليلي من كتابه المذكور، ونقالً عن األ
Sحيمبسم اهللا الرحمن الر  
Pواماتُقَدمو َألنْفُِسكُم ٍر ِمنخَي وهتَِجد اللَِّه ِعنْد ِإن ا اللَّهِبم لُونمتَع ِصيربO  

ة  والـصال ،ليه في الدنيا والـدين إبهم ق عباده الصالحين لما يقرالحمد هللا الذي وفّ  
اعــث والـسالم علــى ســيد المرســلين محمــد وعترتــه الطيبــين الطــاهرين وبعــد، فالب 

    مـين الـدين ابـن     أق اهللا تعالى الشيخ المحتـرم الـشيخ         ا وفّ لتسطير هذه األسطر أنه لم
حياء المعروفة بالقرمة الجعفريـة البـائرة العاطلـة التـي هـي              إل ،المرحوم علي جعفر  

 التـي هـي مـن    ،ليـه بـاإلرث الـشرعي   إموسى انتقلـت    ... بناملك جده الحاج ناصر     
 jبـي عبـد اهللا الحـسين    أمـام   مـام ابـن اإل    د اإل جانب الفرات الغربي من جانب مرق     

عـدل   وذلك في أيام دولة األمير األعظم األسـعد األمجـد األكـرم األ         ،بماله ورجاله 
باريـك بيـك   (مم جالل الدولة والدنيا والدين      رشد افتخار األمراء والخوانين واأل    األ

← 



  ٤٢٥........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

دق منـه  ليـه وطلـب منـه بتـص    إتمامها حضر لي حضرة األمير المشار      إ وبعد   ،)برناك
 بما يكون فيها من المال والديوانية من األهوار والكرود والـشواطئ والمـسايح              ،بها

شجار وغيره مع حـدودها     زرع فيها من النخل واأل     وما ي  ،والعدد والسفينة والمطري  
 ومـصارف الحـضرة     ،بموجب ما قرر فـي النيـشان الـذي بيـد الـشيخ علـي مـصالح                

ا التحية والسالم فـي شـمع لألضـواء وشـراء           الشريفة الحائرية الحسينية على ساكنه    
 وما يكون من المصالح الشرعية الضرورية حـسبما يـراه           ،البواري والحصر وعمارة  

 فأجاب حضرة األميـر العـادل المـشار         ،المتولي لذلك والناظر في المصالح الشرعية     
 بطاله فاهللا خصمهإو سعى في أره   فمن غي  ،ليه مسؤوله وكتب له بذلك نيشان مطاع      إ

 سـِمعه  مـا  بعـد  بدلَه فَمنP،وحسيبه وعليه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعين      
 تحريراً في شهر جمـادى      ،Oعِليم سِميع َ اللَّه ِإن يبدلُونَه الَِّذين علَى ِإثْمه فَِإنَّما

  .تهىان Rد وآله وسلمى اهللا على محموصلّ، )٩٠٧( األولى لسنة سبع وتسعمائة
 المقام وبعد االنتفاضـة الـشعبانية قـد هـدم           نأ ب :وذكر الحاج عبد األمير القريشي    

رض على أيدي جالوزة البعث الصدامي     وي باأل وس، البناء القديم كان عبـارة       وأن 
 ويحتـوي علـى محـراب التتجـاوز         ،عن بناء سداسي الشكل علـى مـساحة صـغيرة         

قـد قـام أحـد شـركاء األرض التـي يقـع             و.  وتعلوه قبة من القاشـاني     تراًم٢٠مساحته
 وبقـي  ،)م١٩٩٤(المقام ضمن حدودها بإنشاء أسـس للعمـارة الحاليـة وذلـك سـنة               

جهزة النظام السابق تمنع الزائرين مـن الوصـول    أكرمز لغاية سقوط النظام، وكانت      
  .انتهى،  لقربه من دائرتي األمن والمخابرات، حيث كان المقام يقع خلفهما؛هناك

  .) يسير بتصرف٢١٦:  والمقامات في كربالءالمراقد(
← 
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ومقَـرلْ لِ د ــرـ  ـح ـ  الـب بـر غَ   ـِدـلَ
  

ـ ر الم ـهـبـي نَ ِنـيلَـي مِ ِوـحــنَِب     ـِدقَ
  ـاـاحـــي ِرـهمــــو قَ إن:ـالُيـقَـــ  

  
ـ   أو هوـلُـم ح دقَ   ـنَ هـ  طَ اك ١(ـاـاح(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  :وصف المقام حالياً
Sوله مدخل على شكل قوس إسـالمي  ، تقريبا٢ًم٦٠٠ على مساحة  - المقام - يقع 

مام ساحة مكـشوفة     تقريباً يتوسطه باب من الخشب الصاج، وفي األ        تارمأ٦إرتفاعه  
 تم إنـشاء مجموعـة       وعلى يسار الداخل   ، تقريباً ٢م٣٥٠الستراحة الزائرين مساحتها    

صحية للرجال والنساء ومحـال للوضـوء، ثـم يوجـد ممـر يـؤدي إلـى سـاحةكبيرة                 
لـى قـسمين للرجـال      عم   والمصلى مقس  ،متخذة مصلى مسقف بالصفائح واأللمنيوم    

فـة بالكاشـي   ماميـة مغلّ  تقريباً، واجهته األ٢م٥٠والنساء وفي وسطه محراب مساحته    
 يِريـد  ِإنَّمـا  الـرِحيمِ  الـرحمنِ  اللَِّه سِمبPة التطهير الكربالئي تعلوه كتيبة موشحة بآي    

ــه ــرا... اللَّ ــي العظــيم، وفــي الجــانبين كُ Oتَطِْهي تبــت أســماء األئمــة   صــدق اهللا العل
 وبعض أسماء اهللا الحسنى، يتوسط هذه الواجهة شباك مـصنوع مـن             bالمعصومين

ى ، ويتولّ bله أسماء األئمة  ئري وحو قش في وسطه لفظ الجاللة بشكل دا      البرونز نُ 
  .Rدارة المقام حالياً السيد محمد جعفر بحر العلومإ

  )٢١٧-٢١٦: المراقد والمقامات في كربالء: ينظر(
  :مرقد الحر بن يزيد الرياحي) ١(

 بعد انتهاء المعركة أن تقدم الخيل وتدوس األجساد         �ما أمر عمر بن سعد    حين
اح بني تميم وحملوا الحر وذهبوا به إلى  خرج جماعة من بني ري     ،الطاهرة المطهرة 

  .المكان الذي هو اآلن مدفون فيه
← 



  ٤٢٧........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

S          ة من القاشاني الملـون، تلـك       لو اتجهنا نحو ثالثة أميال عن غربي كربالء، الحت لنا قب
، ويـرى الزائـر     ... ، ويقصد مثواه األهلون للزيارة    ... هي قبة الحر بن يزيد الرياحي التميمي      

تعمير اإليـوان بـسعي الحـاج الـسيد     (: إليوان كتيبتيـن تقـرأ األولىلدى دخوله عند بـاب ا  
، وفـي الجانـب اآلخـر الكتيبـة         ) هــ  ١٣٣٠رة سيد الشهداء سـنة      ـعبد الحسين كليدار حض   

 الفـاني  Kقد عمر هذا المكان بهمة آغا حسين خان شـجاع الـسلطان الهمـداني          (: التالية
 هذا القبر هو السلطان إسماعيل الـصفوي        وكان أول من بذل االهتمام بتشييد     . )١٣٣٠سنة  

  .R، وبنى عليه قبة وجعل له صحناً) م١٥٠٥/  هـ٩١٤(الذي زار العراق عام 
  .)١١٥ -١١٤: تراث كربالء: ينظر(

 قد دفن وحده هـو      E بالذكر أن أقدم من ذكر أن الحر       من الجدير : ملحوظة
لهجـري فـي كتابـه      عماد الدين الحسن بن علي الطبري مـن أعـالم القـرن الـسابع ا              

ودفنـوا بقيـة الـشهداء فـي قبـر واحـد،            ... S: ، إذ قال ما نـصه     )٢/٣٥٦:كامل البهائي (
  .R... ودفن الحر ذووه في الموضع الذي وقع فيه

  علـى قـول  معلِّقـاً  األكبر السيد جعفر بحر العلوم طاب ثـراه        �������وقد ذكر   : ملحوظة
 علـى قـول الـشهيد األول فـي كتابـه      Eر قبر الح في اكتفائه لتعيين   wالنوري �������

 حمـد اهللا    )نزهة القلوب (لع على ماذكره صاحب      لم يطّ  wوكأنه... S: ه ما نصّ  )الدروس(
 الـذي هـو جـده الثـامن     ) في ظاهر كربالء قبر الحـر   نإ: (خالمؤر] )هـ٧٥٠ ت([المستوفي

يد الجزائـري  وما ذكـره الـس   . حفاد أعرف بقبور أسالفهم   والد واأل  واأل ،عشر تزوره الناس  
ا ملـك بغـداد أتـى إلـى مـشهد            الشاه إسـماعيل لمـ     نإ:ت عن جماعة من الثقا    )األنوار(في  

 فأتى إلـى قبـره وأمـر بنبـشه فـرأوه            ، وسمع من بعض الناس الطعن على الحر       ،jالحسين
← 
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ومقَـرلِ ـد ـعـ  ِنـو ـ ي ال  ِف   ـاِلـمشَّـ
  

  يـبـعنَ ـد ـحـو ــشْ  عٍةـر ��ـ م ـاِلـي  
ـ ي قُ ِف   ــشَ  تُ ـٍةـبـ كَــالبِ ـاد   ياِنـاشَ

  
ـ  ـاٍكـب شُ ِقـو فَ ـنِم   ب ١(اِنالـشَّ  ِعدي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  فـأراد الـشاه أخـذ تلـك         ،ا قُتل ورأوا على رأسه عصابة مـشدودة بهـا رأسـه           نائماً كهيئته لم 
 - j تلـك العـصابة هـي دسـمال الحـسين            ير والتواريخ أن  ما نُقل في كتب السِ     لِ ؛العصابة

 بـه  يمـسح  مـا : ي، أ دستماليدن صله أ معرب فارسي اليد به تمسح الذي المنديل: الدسمال
 فلمـا حلّـوا     ،ودفـن علـى تلـك الهيئـة        ا أصيب في تلك الواقعة     شد بها رأس الحر لم      -اليد

ا شـدوا عليـه تلـك العـصابة         ه حتـى امـتأل منـه القبـر، فلمـ          تلك العصابة جرى الدم من رأس     
 فتبـين لهـم   ،انقطع الدم، وكلما أرادوا أن يعالجوا قطع الدم بغير تلك العصابة لـم يمكـنهم           

  . انتهىRحسن حاله فأمر فبني على قبره بناء وعين له خادماً يخدم قبره
  ).٣٠٨-١/٣٠٧: تحفة العالم: ينظر(

من المراقد المشهورة في كربالء مرقد عون بن  :اهللا بن جعفرمرقد عون بن عبد ) ١(
يبعد المرقد عن مركز مدينة كربالء المقدسة مـسافة مـا يقـارب      . عبد اهللا بن جعفر   

 المنطقــة أشــبه بمحطــة نإ، يأمــه الــزوار بــشكل متواصــل ومكثــف، إذ  ) كــم١٠(
  .هة الشمالاستراحة للزائرين، وأنها المدخل الوحيد إلى مدينة كربالء من ج

حـدث الـسادن    ت بالكرامات وبحدوث المعجزات في مرقـده، وقـد          jلقد اشتهر عون  
رها إذ فقدتـه  ـ بـص أنه ذات يوم جاءت إحدى األسر مـصطحبة ابنـة لهـا كُـف          :عن أبرزها 

، وإذا بهـا بعـد   jتماماً، ولكن بعد التوجه إلى اهللا بالتوسل بهذا العبد الصالح الجليل عون         
  . لها بالمصحف، وبدأت تقرأ القرآن الكريمقليل تطلب أن يؤتى

← 



  ٤٢٩........في ذكر ما في ثنايا كربال من آثار المزارات /الثالثونو  الثالثالفصل/ الباب الخامس

كَومـلِّـح  الـس ـدةر ِ ـ قْالم   ةْعـوـطُ
  

  ــغَو ـــِرـي ها مـــٍر�� ن ــ ثُ مسمو١(ةْع(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :ما نصه) ١١٦: تراث كربالء(وذكر السيد سلمان هادي آل طعمة في كتابه 
S ...             ابة السيد جعفر األعرجي الكـاظمي فـي كتابـهرب فـي   ـمناهـل الـض   (وقد ذكر النس

ضيعة علـى   داً جليالً مقيماً في الحائر الحسيني، وكانت له         كان سي : ه ما نصّ  )أنساب العرب 
   ثالثة فراسخ من كربالء، خرج إليها وأدركه الموت، فدعلـى مرقـده   ينفن في ضيعته، وب 

  .هذا المزار المشهور، وعليه قبة عالية، والناس يقصدونه بالنذور وقضاء الحاجات
 اسـمه  نإويظن الناس أنه قبر عون بن عبد اهللا بـن جعفـر الطيـار وهـو غيـر صـحيح، إذ             

ن جعفر بن مرعي بن علي بن الحسن البنفسج بن إدريـس بـن داود بـن            عون بن عبد اهللا ب    
بـن  ابـن الحـسن المثنـى    ابن عبد اهللا المحض   اأحمد المسور بن عبد اهللا بن موسى الجون         

  .bRبن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالبااإلمام الحسن السبط 
  :شجرة السدر) ١(

يـد مـن الـدور واألبنيـة إلـى جـوار         العد تفي عهد الخليفة العباسي هارون شُـيد      
، وكانت هناك شجرة سدر بمثابة الدليل للزوار والمسافرين jمرقد اإلمام الحسين

    هارون الرشـيد أمـر بقطعهـا، وكانـت هـذه الحادثـة قبـل                وظالً يستظلون به، إال أن 
 موسى بن عبد الملك ونُقل أيضاً أن. الهدم الذي وقع في عهد المتوكل عدة مرات

  : قال فيه ثالث مراتoي أمر بقطعها، وهنالك حديث منقول عن النبيهو الذ
Sلعن اهللا قاطع السدرةR.  

ولم يكن الناس يعلمون معنى هذا الحديث إلى عهـد هـارون الرشـيد، ومـا هـي                
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .اإلشارة التي يشير إليها
ي بـ وللصحن الشريف باب سى الشمال ـ، يقع هذا الباب في أقص)باب السدرة(م

 تيمناً بشجرة السدرة التي كان يـستدل بهـا         ؛ الصحن، وعرف بهذا االسم    الغربي من 
، ويقابـل هـذا البـاب       jالزائرون في القرن األول الهجري إلى موضع قبر الحـسين         

  .شارع السدرة
البــاب الثالـث مــن  : ريف فـي عهـد هــارون العباسـي   ـينظـر مـا جــرى للقبـر الــش   (

  .)األرجوزة
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ِركِْذ ِلبابكَثاِتاِد ح رالب  
ومِمتْ��ا ر ـ كُنٍبرِم ونال ب 

ِلعتَم ـا كَ  مـ  ـان ـ  األَ ـن ِم حاِلـو  
  

  ����Y������-ــ� ــي ِف ــ اَألِفـاِل س حاِلـو  
ـ  قَ نِم   ِلب ��ن �:���o� ـ  � الح سين ��ـ ر   هاضَ

  
  `����%����� �� �   هاضَـعــ بكلْــ ِترـي غَــ�

ـ  و لُو األَ ثُاِدالحفَ   هـو ـ  األع   ـمـظَ
  

ـ  لُتْقَ   الح سِني الـذِ  ويـ تَ انْ ن   واـمـظَ
ـ �� ِهـ اللّ ـِمـلْ عِ اِنـزَّخُ   ِله ـ  و ِهـِيح  

  
ــِهـاِنـــسِل   ــ��ـي  ِف ِهـِرمنَ وـــه   ـِهـِي

ــقَ   ـــالً ِبـتْ ـــٍةكَّ ِشـلِّـكُّ   لِّا و)١(ـ
  

ــ   ـــهكَ ومِهِخيشَِل ــ ومـِهـِل   ـفِلالطِّ
  ـاِرـجــ باألحـاِءمــــالـظَّ ِبرالحِبــ  

  
ــسِب   ــس بـالعِفيال ــالب ِبـاِلـ   ـاِرـتَّ

  تَوـــر ــبالد����S�-�$�  مـِهِك   )٢(ِكـاِدكَ
  

ـ   يلَ ع يِدـرتُ     ِكاِبنَالـس  بِ لُـيهـا الخَ
  وسِهـِريبِ م  الــرِسو و  الـسـايـاـب  

  
ــنِْم   ا ِلهــم ــِج ِكلْ ـــاـد ه)٣(ـٍقـلِّ   اي

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠/٤٥٢: لعربلسان ا: ينظر (.السالح: الشكة) ١(
 والجمـع   ،من الرمل ما التبد بعضه على بعض باألرض ولم يرتفـع كثيـراً            :  الدكداك )٢(

 .)١٠/٤٢٦: لسان العرب: ينظر(. الدكادك

جلق موضـع  : بل هي دمشق نفسها، وقيل :وهو اسم لكورة الغوطة كلها، وقيل     : جلق )٣(
 .)١٥٤/ ٢: معجم البلدان: ينظر... . (بقرية من قرى دمشق
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ـ  ا كِلـذَفَ ـ  �# ثُاِدـلح م ا ي ـطَــسر  
  

ـ  واِتم الـس  ِهِب   ـ ـفَنْى تَ ـلَ الع   )١(رـِط
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 وأهــل بيتــه jأول وأهــم مــا سِطـــر لحــوادث كــربالء بعــد نــزول اإلمــام الحــسين )١(
 o واقعـة الطـف الـشهيرة وفاجعـة مقتـل ريحانـة رسـول اهللا               ، فيهـا  4وأصحابه
ه صـلوات اهللا عليـه سـبايا        ئ، وحمـل نـسا    4 ورجال أهل بيته وأصحابه    jالحسين

عداء وهن ودائع   إلى الشام على أحالس أقتاب بغير وطاء مكشفات الوجوه بين األ          
النبوة والرسالة، يساق سبي الترك والرومساقون كما ي.  

) jمقتل الحسين(ومن أهم المصادر والمراجع التي أرخت لتلك الواقعة كتاب         
ى سـنة  خ الشهير لوط بن يحيى بن سعيد بن سليم بن مخنـف األزدي المتـوفّ       رؤللم

د بـن جريـر   أبـي جعفـر محمـ   خ  للمـؤر )تاريخ األمم والملـوك (، وكتاب ) هـ ١٥٧(
 اإلصـفهاني   ألبـي الفـرج  )مقاتل الطالبيين(، وكتاب   ) هـ ٣١٠(ى سنة   الطبري المتوفّ 

 لنجم الـدين محمـد بـن جعفـر بـن            )مثير األحزان  (، وكتاب ) هـ ٣٥٦(ى سنة   المتوفّ
اللهوف فـي قتلـى   (، وكتاب ) هـ٦٤٥(ى سنة أبي البقاء هبة اهللا بن نما الحلي المتوفّ  

ى سـنة   لسيد علي بن موسى بـن جعفـر بـن محمـد بـن طـاووس المتـوفّ                  ل )الطفوف
  .وغيرها)... هـ٦٦٤(

لفـضاعتها  ؛وال يكاد أي مصدر يؤرخ لتاريخ اإلسالم إال وقد أرخ لتلـك الحادثة            
وِعظمها وأثرها في مجمل الحوادث التـي مـرت بهـا األمـة اإلسـالمية وإلـى وقتنـا                   

ن مـن المـسلمين المـوالين ألهـل بيـت           وما زالت لوعة في قلـوب الماليـي       . الحاضر
النبوة والطهارة يستذكرونها فتغلي دماهم وتجري دمـوعهم، ويـستلهمون بـذكرها            

  .أروع األمثال في التضحية والفداء في سبيل العقيدة والمبدأ
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وـ  أَ )١(الـذي اني   الثَّ ثُاِدالح ـ  تَ   ِهى ِب
  

  هاروـ  ن ـ ي الم  ِف ـ  ع ِرخْ ـ ـرى تُ لَ   ـِهاِب
  وحـ  ِثر ـ قَ و ِهِرـب قَ   ةْردالــس  ـِعـطْ

  
  ــ ِلِهـِلـتْــقَوـمـــنـزُ يوــ قَرـبـره  

ـ  الم لَـتَقَفَ   ـ  و روصُـنْ هـ  ـو   هرـاِع شَ
  

ـ كَ فَ ِهِدـصْقَِل   يـ ف م نـ  ي اِوجر٢(! ؟ه(  
  وـ  الثَّ ثُاِدالح ـ  ثُاِل ـ ع ج لُـع ِف   ـِرـفَ

  
  ـِربــقْاَأل كـلِْتــ ِلِثرالحــ وِمدالهــِب  

  وبِ ِرخْالم اِءالم ـ  لَ ع ـ  ى م ـ  دا قَ ح ثْر  
  

  ــتْقَو ــ المِهـِل اِوجريــلْ ِلن ج٣(ثْد(  
  قَود ِم سـ  تَع ـ  ن ِم ِد حِثي  الـدِجزَي  

  
  ـغَــوــلَّ كُــِهِريـِر مٍعيـــزْ م   )٤(ـِجِع

  وثُاِدالح اِب الرـ  نَ ع ـهـ  األَ ـب ِدسي  
  

ــ   ــ ذُةُبضَ و الع٥(ِني( 
� ���@����ــ الب   ـِدلَ
  ولْسـبـ  ـه ـ اَأل و ِروي الــد   ِف ساِقو  

  
  ـــتْقَو ـــهـلُ ـــ فَـلَّ كُ   �>���6-�:��ى ـت

  نَوـهـبـ  ـه ـ و ر ـن ِم ـ  ـِةضَ الح سِني  
  

ــ   صُمــضَ الـنَّةَغَـو ــاللُّ وـاِرـ جِنـي  
  وعودلْ لِ هعـ  ِني ـ  غَ ن ِم ـِرـي ــصَ  بـر  

  
  رفَالظَّ ِبــنجـــيِهـتَبالم ـِهِمــوقَيِف  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .، وما أثبتناه في المتن يقتضيه السياق)التي: (في األصل) ١(

ريف وقتلـه المنـصور النمـري    ـه للقبـر الـش  ينظر ما اقترفه هارون العباسـي مـن حرثـ    ) ٢(
  ...).في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث من األرجوزة( :شاعره في

 ...).في تعيين المرقد وماجرياته: الباب الثالث من األرجوزة: (ينظر) ٣(

 .الفصل الخامس عشر/  الباب الرابع:ينظر) ٤(

)٥ (واله وسيأتي ذكر أح،ة بن محمد األسديهو ضب. 
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ـ  نّ فَ بصَفانْ ـ  مِ )١(ورسا ِخ   ِرقْ الـصَّ  لَثْ
  

  ــلَع ِهيــ ح ــ اجىتَّ ــاحتَ ع يــ التَّن ِرم  
  فَوـ  ضَ ـر ــِق الــشَّ ـةُـبيـ  و حـده  

  
  ــوعــ ِفافـيا ـه��لَــهـهو ـنْــجـده  

  ��������0����Nــ اَأل���   ���#��t���Z���� ادـنَجـ
  

  ــ��و ــس الـنِّـرِسـ   ���#��%�������!�� ـاَءــ
  وــبـاعـهِفــم ي ���������-��$�ــ جـهاـر  

  
  قَوـسـ  األَ م ـ  فِ الَـفَنْ ـِهيم ـ  ج ـراـب  

  ورد ا قَ  مد ـ ـلَ س بـوـ  ه ـ  ـن ِم ـِل حي  
  

  ــو ــ العلَوخَ ـيـن 
� �����R��$ــ��� ـِل عي  
  ذَوــاك ــ�+-�E�����cي  ِف ـــِئ ِمن ِم ـهاـي  

  
  ــو ــس وِعسالتِّ ــنيتِّال ــ ِسن ِم   )٢(هاـيِن

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  .مرت ترجمته في الباب الخامس، فالحظ) ١(
)٢ (ة بن محمد األسديغارة ضب:  

Sة بن محمد األسدي من الحوادث التي ترويها لنا األسفار التاريخية هي غارة ضب
 أغار على كربالء ونهبها ،ة أميراً لعين التمرفقد كان ضب. )هـ٣٦٩(على كربالء سنة   

نـه جـرى   إ: ثنا ابن الجوزي قائالًين التمر، وقد حدوحمل أهلها أسارى إلى قلعته ع   
بين ضبة وبـين أبـي الطيـب أحمـد بـن الحـسين بـن عبـد الـصمد الجعفـي الـشهير                        

  : هجاه المتنبي على أثرها بقصيدة مطلعها،بالمتنبي مشاجرة عنيفة
ــصف ــا أنـ ــوممـ ــب القـ ــ    ه ضـ ــوأمــــــ   هه الطرطبــــــ

ولم  الطريـق رجـاالً مـن بنـي أسـد فقتلـوه             ة مقالة أبي الطيب أقام له فـي       ا بلغ ضب 
 عـضد الدولـة أبـي       ، غير أن  )هـ٣٥٤( وكان ذلك سنة     ،وقتلوا ولده وأخذوا من معه    

 فهجـم علـى عـين       ،شجاع فناخسرو سار إليه بجيش يقـارب العـشرة آالف فـارس           
 فر خاللها ضبة قـافزاً بجـواده مـن أعلـى سـور              ،التمر وحاصر قلعتها مدة من الزمن     

← 
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واِم الخَ ثُاِدالحـ  س ـا   م��ـ ه ـاجـه  
  

  ��R�����,��a�� ���������-�ــ ب ــفَخَ ـوـنُـ   ةْاجـ
  ذَواك ����+,��J� ــ�� ـــوتَ ـــزْ غَـنا ِم   ِوـ

  
  ـطْـتَواسـ  قُر ـ  بِ فوا الطَّ ـ  زَ ِطرفَ ِوه  

ـ ـكَّـوا س بـهـنَفَ   ـ ـتَفَ و ـهـانَ   ـواـكُ
  

  ـــخْ��و ــوا ِذرـفَ مـامــ وانْه   واكُهــتَ
ـ  سبكَفَ   ـ لَ ع ـف الطَّ ـِهيصَ م ـ د   ةْـقَ

  
  لَّــكَومــس ــفـي ال   ـهقَــدصَ ومـِه ِب

ـ ـعـِما س مكَ   ـ ـعـم بِ ـهـتَ   اِتـزَـِج
  

  )١()ياِتعــبـــا د�����Ft��1�"��) �� ـهلَــ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ى عـضد الدولـة علـى القلعـة المـذكورة وأخـذ أهلهـا أسـارى إلـى                    واستول ،القلعة
ن عضد   وأرجع أهالي كربالء الموجودين في أسر ضبة إلى مدينتهم، وعي          ،كربالء

  ... .الدولة أحد العلويين رئيساً لعين التمر يدير شؤونها
أرسل عضد الدولة سرية إلى عين التمر وبها ضـبة بـن   :  أيضاً)الكامل(وذكر في  

ال والعساكر إ وكان يسلك سبل اللصوص وقطاع الطرق، فلم يشعر ،األسديمحمد 
 وكـان  ،معه فترك أهله وماله فنجى بنفسه غريباً وأخذ ماله وأهله وملك عـين التمـر         

  .Rقبل ذلك قد نهب مشهد الحسين بكربالء فعوقب بهذا
: زيالمنتظم البن الجو  : ينظر، و ٨/٧١٠: ، الكامل في التاريخ   ٣٥٩: تراث كربالء (
  .)٨/٤٢٤: أعيان الشيعة ،١٤/٢٧١

  ).الناظم. ( هـ ٤٨٩) ١(
  :غارة خفاجة على سيف الدولة صدقة بن دبيس األسدي

      .        )هـ٤٨٩( في حوادث سنة )٢٦٠/ ١٠: الكامل في التاريخ(ذكر ذلك ابن األثير في كتابه 
  ).الفصل العشرون من األرجوزة/ الباب الرابع: ينظر(

← 
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ــوثُاِدالحاِد الــســلْ ِلسمتَس١(ِدِشر(  
  

ـ  ي الـذِ  لَعل الفِ ع فَ إذْ   ـ  ي م لَ ـعِدـه  
  مـ زَى خِ  إلَ د ـ  ِةـانَ الح سـ  ـِني   ـف كَ

  
  وباع ا قَ  مـ  د ـ  فِ ان كَ ـ  يه ا مـ  تُ ن حف  

ـ  تَ  ِلـم :ـلَيـِقفَ   ـمـ ـزَِخـلْلِ ـد   ةْـانَ
  

ــكَ   ــ ر��-����ا ـفَّ ضَ�#�� ـٍنه ــم   ةْــانَ
ـ  :ـالَقَفَ   م ـ ا الح ـ نـيسـ   اِجتَحـالم ِب

  
ــ   ــكْ ِإلِّـكُِل ــ وٍلـيـِل ـــلِّكُ   ـاِج تَ

  ــو مـا دى ر��ــو ــ ـان كَ   �'��-�)��ـي ِف
  

  ���������ـــع شَ���,+ ـــِه اإللَـرـاِئــ   ـــ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 )٣٦٠: تراث كربالء( أيضاً السيد سلمان هادي آل طعمة في كتابه وذكر الحادثة
ى إمارة الحلة سيف الدولة صدقة بـن دبـيس بـن علـي       تولّ)  هـ ٤٧٩(في عام   S:فقال

، ) هــ  ٤٨٩(بن مزيد األسدي، حيث أغارت في زمنه خفاجة على إمارته فـي ربيـع               
علـى رأس جـيش   ا بلغ الخبر سيف الدولة هذاأرسل ابن عمه قريش بن بدران      ولم 

 فاندحر جيشه ووقـع أسـيراً حيـث أطلـق سـراحه بعـد ذلـك، وأعـادت                  ،لمحاربتهم
خفاجة الكرة وهاجمت كربالء وأعملت في رقاب أهلها الـسيف، فغـضب سـيف               

 ز لهم جيشاً حاصرهم في الحائر الحسيني، وقتل منهم خلقاً كبيراً، ولـم    الدولة وجه
 راجعاً إلـى الحلـةحيث   مدينة كربالء، ثم كريسلم منهم أحداً وأعاد الطمأنينة إلى       

 .Rأمر بتعويض خسائر أهل الحائر من خزانته الخاصة

  .) م١١٣٥ -١٠٩٢/   هـ٥٢٩ -٤٨٥(المسترشد باهللا ) ١(
S  ابـن المقتـدي عبـد اهللا بـن         ) المـستظهر بـاهللا   (ابن أحمد   ) المسترشد باهللا (الفضل

بويع بالخالفة بعـد  . ولة العباسية من خلفاء الد  : محمد الهاشمي العباسي، أبو منصور    
 ).١٤٧/ ٥: األعالم( .R هـ٥١٢وفاة أبيه سنة 
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وـنَّــجـدـنُــ الجـوثُــد ـارا صَـــم  
  

ـــهِل   ـمدانــ ي ِغـتَـبــصَـِت انْي   اراـ
  وـ  لَتُقْي ـلْ المـ  ك ـ  ـه ِب ا المسعو١(اد(  

  
ــ   ــفادصَفَ الم ـتَسِشرد المــو عداو  

  ـلُـــتَقَوـوهــ وهـــو   ةْـاغَــرـي م ِف
  

  ـهـاغَــسو ـهغَـــوـا س مــاَءـزَجــ  
  ـكَوـ   ذَ ان ـ ي س ا ِف ـ الخَ ِةـنَ ةْـئَِمِسم  

  
  ــو ــ وِعسالتِّ ــِطو نو دنيِرشْالِع   )٢(ةْئَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  .)الفصل التاسع عشر/ ينظر الباب الثالث: (غياث الدين السلجوقي) ١(
  :مقتل المسترشد باهللا وسببه) ٢(

 لغرض صـرفها علـى الجنـد،    ؛، كان المسترشد باهللا في حاجة لألموال ) هـ ٥٢٩(في سنة   
  .لخبيثة لسلب الحائر من أمواله وموقوفاته؛ لينفقه على عساكرهفامتدت يده ا

وأخـذ المـسترشد مـن مـال        S:وقد ذكر هذه الحادثة ابن شهرآشـوب حيـث قـال          
إن القبر ال يحتاج إلى الخزانة وأنفق على العـسكر،          : الحائر وكربال والنجف، وقال   

تل هو وابنه الراشدا خرج قُفلمR.  
الفـصل التاسـع عـشر مـن        / البـاب الرابـع   : ، وينظر ١٧١/ ٢: مناقب آل أبي طالب   (

  ).األرجوزة
 -٢٥٧/ ١٢: البداية والنهاية (وذكر ابن كثير مقتل المسترشد باهللا وسببه في كتابه          

  :، قال) هـ٥٢٩( في حوادث سنة )٢٥٩
S                ثم دخلت سنة تسع وعشرين وخمسمائة، فيهـا كانـت وفـاة المـسترشد وواليـة

ن بين الـسلطان مـسعود وبـين الخليفـة واقـع كبيـر،        الراشد وكان سبب ذلك؛ أنه كا     
اقتضى الحال أن الخليفة أراد قطع الخطبة له من بغداد فاتفق موت أخيه طغرل بـن         
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٤٠

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

محمد بن ملكشاه، فسار إلى البالد فملكه وقوي جأشه، ثـم شـرع يجمـع العـساكر               
ز ا علـم الخليفـة بـذلك انـزعج واسـتعد لـذلك، وقفـ       ليأخذ بغداد مـن الخليفـة، فلمـ    

جماعة من رؤس االمراء إلى الخليفة خوفاً على أنفسهم من سطوة الملك محمود،             
س الدولة من جميع ووركب الخليفة من بغداد في جحافل كثيرة فيهم القضاة ورؤ     

األصناف، فمشوا بين يديه أول منزلة حتى وصل إلـى الـسرادق، وبعـث بـين يديـه         
صـدقة بـن منـصور، فجـرت     مقدمة وأرسل الملك مسعود مقدمة عليهم دبيس بـن          

  .خطوب كثيرة
وحاصل األمر أن الجيـشين التقيـا فـي عاشـر رمـضان يـوم اإلثنـين فـاقتتلوا قتـاالً                    

  قتل من الصفين سوى خمسة أنفس، ثم حمـل الخليفـة علـى جـيش               شديداً، ولم ي
مسعود فهزمهم، ثم تراجعوا فحملوا على جيش الخليفة فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً 

 هبت أموالهم وحواصلهم من جملـة ذلـك أربعـة آالف           وا الخليفة، ثم نُ   ركثيراً وأس
، وطـار الخبـر فـي     ... ألف دينار، وغير ذلك من األثـاث والخلـع واآلنيـة والقمـاش            

  .األقاليم بذلك
لزلـوا زلـزاالً شـديداً صـورة     وحين بلغ الخبر إلى بغداد انـزعج النـاس لـذلك، وزُ         

وها وامتنعـوا مـن حـضور الجماعـات،        ومعنى، وجـاءت العامـة إلـى المنـابر فكـسر          
وخرج النساء في البلد حاسرات ينحن على الخليفـة، ومـا جـرى عليـه مـن األسـر،             

رت ـى بأهل بغداد في ذلك خلق كثير من أهل البالد، وتمت فتنة كبيرة وانتش      وتأس
في األقاليم، واستمر الحال على ذلك شهر ذي القعدة والشناعة في األقاليم منتشرة،        

الملك سنجر إلى ابن أخيه يحذره غب ذلـك عاقبـة مـا وقـع فيـه مـن األمـر                     فكتب  
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

العظيم، ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مكانه ودار خالفته، فامتثل الملك مسعود ذلك             
وضرب للخليفة سرادق عظـيم، ونـصب لـه فيـه قبـة عظيمـة وتحتهـا سـرير هائـل،                     

مراكبـه، وأمـسك لجـام    وألبس السواد على عادته وأركبه بعض ما كان يركبه مـن         
الفرس ومشى في خدمته، والجيش كلهم مشاة حتى أجلس الخليفة علـى سـريره،              
ووقف الملك مسعود فقبل األرض بين يديه وخلع الخليفـة عليـه، وجـيء بـدبيس                
مكتوفاً وعن يمينه أميران وعن يساره أميران، وسيف مسلول ونسعة بيضاء، فطـرح             

 لقلبه، فأقبل السلطان فشفع في دبيس وهو ملقى         اًبين يدي الخليفة ماذا يرسم تطبيب     
  . العفو يا أمير المؤمنين، أنا أخطأت والعفو عند المقدرة:يقول

، Oال تَثِْريب علَيكُم الْيوم يغِْفر اللَّـه لَكُـمP        : فأمر الخليفة بإطالقه وهو يقول    
هـا علـى وجهـه      مرفنهض قائماً والـتمس أن يقبـل يـد الخليفـة فـأذن لـه فقبلهـا، وأ                 

وصدره، وسأل العفو عنه وعما كان منه، واستقر األمر على ذلك، وطار هـذا الخبـر       
     ا كان مستهل ذي الحجة جاءت الرسل من جهة         في اآلفاق وفرح الناس بذلك، فلم

الملك سنجر إلى ابن أخيـه يـستحثه علـى اإلحـسان إلـى الخليفـة، وأن يبـادر إلـى                    
 ليكونـوا فـي خدمـة الخليفـة إلـى      الرسـل جيـشاً  سرعة رده إلى وطنه، وأرسـل مـع     

      ا وصل الجيش حملوا علـى الخليفـة        بغداد، فصحب الجيش عشرة من الباطنية، فلم
عـوه قطعـاً، ولـم يلحـق النـاس منـه إال الرسـوم، وقتلـوا معـه          فقتلوه فـي خيمتـه وقطّ    

 إنهـم : أصحابه منهم عبيد اهللا بن سكينة، ثـم أخـذ أولئـك الباطنيـة فـأحرقوا، وقيـل       
  .كانوا مجهزين لقتله، فاهللا أعلم

وطار هذا الخبر في اآلفاق فاشتد حزن الناس على الخليفة المسترشد، وخرجـت             
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٤٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

تل على بـاب مراغـة      النساء في بغداد حاسرات عن وجوههن ينحن في الطرقات، قُ         
       في يوم الخميس سابع عشر ذي الحجة وح    مل عـزاؤه   ملت أعضاؤه إلى بغداد، وع

رة سـنة وسـتة     ـ، وكانت مدة خالفته سبع عش     ... ا بويع لولده الراشد   ثالثة أيام بعد م   
  . انتهىRأشهر وعشرين ويوماً

  :بيعة الراشد باهللا
٥٧٣ -٥٦٨/ ١٩: سير أعـالم النـبالء  (فقد ذكره الذهبي في  ) الراشد باهللا (ا ابنه   أم( 

  :بعد أن أورد نحو ما تقدم، قال
Sلـم تطـل أيامـه    ... . الراشـد بـاهللا ببغـداد   تل المسترشد، بويع بالخالفة ولده ا قُ ولم

حتى خرج إلى الموصل، ثم إلى أذربيجان، وعاد إلى أصبهان، فأقام على بابها مـع          
 لها، فقتلته المالحدة هناك، وكـان بعـد خروجـه مـن بغـداد               السلطان داود محاصراً  

بن محمد بن ملكشاه، فـاجتمع باألعيـان، وخلعـوا الراشـد،         امجيء السلطان مسعود    
  .ايعوا عمه المقتفيوب

بقي األمر للراشد سنة، ثم دخل مسعود وفـي صـحبته أصـحاب    : قال ابن ناصر  ... 
المسترشد الوزير علي بن طراد، وصاحب المخزن ابن طلحة، وكاتب اإلنـشاء ابـن        
األنباري، وخرج الراشـد مـع غلمـان داره طالبـاً الموصـل صـحبة زنكـي، فأحـضر                   

 فيـه شـهادة   راًـزير أبي القاسم علي، وكتبوا محـض     القضاة والشهود والعلماء عند الو    
العدول بما جرى من الراشد مـن الظلـم، وأخـذ األمـوال، وسـفك الـدماء، وشـرب             
الخمر، واستفتي الفقهاء فيمن فعل ذلك، هـل تـصح إمامتـه؟ وهـل إذا ثبـت فـسقه                
بذلك يجوز لسلطان الوقت أن يخلعه ويستبدل به؟ فأفتوا بجواز خلعه، واالسـتبدال   
← 
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وثُاِدالح ـاِب السع ـ   م ـ  ـدـا قَ   اـانَ كَ
  

  م ا بـين م ـن ـ  ح ـ ـوا بِ لُّ ـ  ه اناكَّـا س  
  ذَواك ��نـــاِكـ س ـــعـي المـِن   ـِماِل

  
  ـلُّجهـ  م ـ و م  آلِ ن ِم ـ  س   )١(ِماِظى الكَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ه، فوقع االختيار مع الغد بحضور مسعود وأمرائه في دار الخالفـة علـى عمـه أبـي                  ب
  ... .، وله أربعون سنة)المقتفي(ـ عبد اهللا محمد بن المستظهر باهللا ولقبوه ب

فن بالمدينة العتيقة في حجرة من بناء نظام الملك، قي سماً، ثم دكان قد س: وقيل
  . انتهىR له العزاء يوماً واحداًوجاء الخبر إلى عمه المقتفي، فعقدوا

  :السيد إبراهيم المجاب هو أول علَوي استوطن كربالء) ١(
S ...    لَوي استوطن كربالء هو السيد إبراهيم المجاب بن محمد العابدوكان أول ع

المعروفين اليـوم بـسادات آل      ) آل فائز ( جد السادة    ،jابن اإلمام موسى بن جعفر    
وآل ،  - عـوج -ضياء الـدين، وآل تـاجر، وآل مـساعد      طعمة، وآل نصر اهللا، وآل      

  .السيد أمين
نزهـة أهـل الحـرمين فـي     ( المرحوم السيد حسن الصدر في كتابه ��������وذكر  

ن أول من سكن الحائر في كربالء هو السيد إبراهيم المجـاب         أ: )عمارة المشهدين 
واق الغربي من   ، وهو المدفون في الر    jبن محمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم      ا

  .الحائر الحسيني المقدس، وقبره ظاهر معروف يزار
  خون وعلماء النسب على أن إبراهيم المجـاب الـضرير الكـوفي    وقد أجمع المؤر

هو أول من انتقل إلى الحـائر الحـسيني، وآثـر االسـتيطان فـي كـربالء بعـد حادثـة             
نـه األكبـر بمحمـد       ولـذا يلقـب اب     ،)هـ٢٤٧(المتوكل في أيام المنتصر العباسي سنة       

  . وذلك نسبة إلى الحائر الحسيني ومجاورته ألرض كربالء؛الحائري
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

    مقتبس األثـر ومجـدد مـا دثـر        (ـ    ى ب وفي كتاب دائرة المعارف المسم (�������� 
 ينوه في الجزء الثاني ، المطبوع في قم،الشيخ محمد حسين الشيخ سليمان األعلمي    

النفحة العنبرية فـي آل  (الموجود في : ول عن آل إبراهيم المجاب فيق    ٣٥٥منه ص   
 البـن المهنـا   )بحـر األنـساب  (، وفـي    ) هــ  ٨٩١( التي تاريخ كتابتـه سـنة        )خير البرية 

ن إبـراهيم المجـاب   إ:  وغيرهما)عمدة الطالب (جمال الدين أحمد النسابة صاحب      
 وإخوته جعفـر    ،ريرـبن محمد العابد بن موسى الكاظم الكوفي الض       ا- أو المجان  -

 وحكيمـة وكلثـوم   - أو نزيهـة  -بد اهللا ومحمـد الزاهـد النـسابة، وأخواتـه بريـة             وع
وبنـي  . وفاطمة، وبنيه أحمـد وعلـي ومحمـد، وأحفـاده أحمـد والحـسن والحـسين          

آل شيتي، وآل فخار، وآل نزار، وآل بـاقي، وآل وهيـب،     : د الحائري، ومنهم  محم
 وآل أبي الحمراء، وآل وآل الصول، واألشرف، وآل أبي الفائز، وآل أبي حترش،

عوانة، وآل أبي فويرة، وآل باللة، وآل بـشير، وآل الحـرث، وآل أبـي ريـة، وآل                  
 وغيرهم الذين كانوا بالحـائر الحـسيني أو الحلـة،          - أو أبي المصارين   -المصارين  

ومنهم علم الدين المرتضى بن عبد الحميد بن فخار بن معد بن فخار بن أحمد بن        
ــد  ــ امحم ــسين ب ــن الح ــالم    ب ــن األع ــرهم م ــاب، وغي ــراهيم المج ــن إب ــد ب ن محم

  .)هـ١٣٥٧( ، ومنهم آل طعمة بالحائر اليوم سنة)٥٠٢لب ص (المذكورين في 
  ذكـر هـذه    ) هــ ٧٢٦(ابن بطوطـة مدينـة كـربالء سـنة          الة الشهير   وعندما زار الرح

 ثـم سـافرنا إلـى كـربالء مـشهد     :  بقوله - وأعني بها ساللة آل فائز     -الساللة العريقة   
ها حدائق النخل، ويسقيها ماء الفرات،      ، وهي مدينة صغيرة تحفّ    cالحسين بن علي  

والروضة المقدسـة داخلهـا، وعليهـا مدرسـة عظيمـة، وزاويـة كريمـة فيهـا الطعـام             
← 



  ٤٤٥........................................................................وادث كربال وتعدادهافي ح /السادسالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ال عـن  إللوارد والـصادر، وعلـى بـاب الروضـة الحجـاب والقومـة ال يـدخل أحـد               
ريح قناديـل مـن الـذهب،       ـ الض إذنهم، فيقبل العتبة الشريفة وهي من الفضة، وعلى       

أوالد زحيك وأوالد فائز    : وأهل هذه المدينة طائفتان   . وعلى األبواب أستار الحرير   
وبينهما القتال أبداً، وهـم جميعـاً إماميـة يرجعـون إلـى أب واحـد؛ وألجـل فتنـتهم          

  .تخربت هذه المدينة، ثم سافرنا منها إلى بغداد
النقيـب -آل ثابـت، وآل دراج      (م بــ    ا ساللة آل زحيك فإنهم يعرفـون اليـو        أم - ،

وينتهـي نـسب الـسادة آل    . وبنو عمهـم آل األشـيقر    ) وآل الوهاب، وآل الجلوخان   
زحيك إلى السيد أبي محمـد عبـد اهللا الحـائري بـن أبـي الحـارث محمـد بـن أبـي            

ع منـه    بـن أبـي طـاهر عبـد اهللا الـذي تفـر             )ابـن الديلميـة   (ـ  الحسن علي المعروف ب   
بـن أبـي الحـسن محمـد المحـدث مـن سـاللة أميـر الحـاج                  ا) شيقرآل األ (سادات  

، وهنا يلتقي نسب القبيلتين jإبراهيم المرتضى األصغر ابن اإلمام موسى بن جعفر 
  .آل زحيك وآل فائز سكان كربالء األصليين

    خ الـشيخ محمـد علـي اليعقـوبي علـى صـفحات مجلـة               ومما ذكره فضيلة المـؤر
بعــض بيــوت ( فــي شــأن ٢٧٦ ص )١٣٥٦(درة عــام االعتــدال الــسنة الرابعــة الــصا

ر ـا البيوتات العلوية خاصة التي استوطنت كربالء منذ أحد عشأمS: هما نصّ) كربالء
 واستقـصاء مـا عثرنـا عليـه         ،قرناً فال يسعفنا االستطراد واإليجاز على استيفاء ذكرها       

ر في أوائـل القـرن   الة الشهيثنا ابن بطوطة الرحوقد حد. من تراجم نوابغها وعلمائها  
آل زحيـك وآل فـائز، وكانـت بينهمـا          : الثامن الهجري عن طـائفتين علـويتين همـا        

وقائع وذحول في ذلك العهد، وهما اليوم من أكثر عائالت كربالء انتشاراً وأعظـم              
← 
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َـ تْفَلَتَاخْفَ ـ ِحزَ ونُ ب ـيـك و ـ ب   ـوـنُ
  

ـ  ِزاِئفَ   ـ وي الـر  ِف   نـدــس ي ي �� ـِةضَ
  لَوـ  م ـ  لْزَ ي ـ  ي�-��/� ��uا  ـه ِب   ىـوـقْ

  
  ـتَّح ى رو  ى الـسـيـ  بِ ف ه ا و��رىو  

ـ ِفـوا بِ لُـصَواتَّ     ـدِقـوـتَــس  تَ ٍةـنَـتْ
  

ـ نْ مِ قر يـح ن�� ـفـيِخفَ   ـ  ه ـلَا البد  
ـ  لُـصَفَانْفَ   ـ  لٌّـوا كُ ـ ج ي ٍدروـ ِب   ـىـنَ

  
  ِتـالَنَو ـنَ اله ـ ـا ب ـ ـهـو الم ـنُ   ـاـنَّ

  كَو# ان�ـ  �/�-�0���1 ـ  تِ ي ِف ـ  كلْ   ةْـئَ الِف
  

  هــا لَــنْها ِملُصْفَــودى الــس١(ةْئَِمـِعب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   كل فـرع منهـا   ،عت من أصل هاتين األسرتين فروع عديدة     بيوتها اشتهاراً، فقد تفر 
ات، وكلهم سادة موسـويون يتعـاطون سـدانة الروضـتين           يتجاوز عدده مئات النسم   

  .Rالحسينية والعباسية بصورة رسمية
هل أ، نزهة   ١٢ -١/٨: بالء للسيد إبراهيم القزويني   البيوتات العلوية في كر   : ينظر(

 ).٣٨: الحرمين

  :ن فائز وزحيكيكربالء في دور الصراع ب) ١(
  :همانصّ)لحسينمدينة ا(كتابه كليدار في  لآذكر السيد محمد حسن 

S)   فـي منتـصف القـرن الثـامن الهجـري          : قـال الـراوي   )... غزوة بني المهنا العلوية
اء  وذلـك مـن جـر      ،وقعت في كربالء حوادث جسام كادت تـؤدي بهـا وبـساكنيها           

 من أجـل  ؛آل فائز وآل زحيك: نشوب القتال بين قبيلتين علويتين من سكانها وهما 
 دام هذا الـصراع بينهمـا أكثـر مـن نـصف             ،ابتهأن تتولى إحداهما زعامة الحائر ونق     

ب أكانت نتيجة هذا النزاع القبلي بينهمـا إلـى ضـياعهما حقوقهمـا الموروثـة                . قرن
 فكانـت   ، كـربالء  ةًهما قبيلة بني المهنا العلويـة التـي جـاءت غازيـ           تعن جد، إذ سلب   

← 



  ٤٤٧........................................................................وادث كربال وتعدادهافي ح /السادسالباب 

وـاِم الثَّ ثُاِدالحن ـ   م ـ  صَ دـا قَ   اـعنَ
  

  ـِلعا يـ  ـِنع ـ شَالم كـاِتي الفَ ِشعاع  
ـ ��  إذْ 4[�-��� ـنبإ   ـ مـالــى بِ تَ ـِنـي  

  
ـ  ح يدقَـرـمِل   ـيـدر و الح ــسـِني  

  الَقَو: ـ   إن ـ لْ لِ رـب القَ حـي ـ  ج   ـلْـلَ
  

  نَوهب األع ـيـ  ـان ـ ي تِ  ِف ـ لِع ا كلْ   لْلَ
  لَوـم ـ  ي ـبـق #� ـ  ه ـ  ه �#��ـا  ـنَ   ـاـنَ

  
  عـ  ي ـ  و��ى  رـنـاً تَ ج وراً  ه��و ـ  م ناِدع  

  وسـ  ـار ـ   ِف ي جـ  ٍعـم 
 ن ِم�����F���X  
  

  ى  تَّح
� �1���X  ـ ـ  ار صَ ـ   ِف   ىارصَي القُ
  ذَوــاك ـــثَّ ِف ــالخَو اِنمي ال ِسـمناـي  

  
ـ  تَ نِم   ـ  ِعاِس ـ ِنور القُ ـ  ِف   )١(ـنايِنسي ال

 ــــــــــــــــــــــــ  
→ 

ا جـاءت  ن تتداخل في حسم النزاع بين تينك القبيلتين، فلمأحجتها في بداءة أمرها  
 فبهـذه خابـت آمـال تينـك     ،خت أقدامها فيهـا بـسطت سـيادتها عليهـا     كربالء وترس 

حمد بن مـسهر عميـد      أم السيد شهاب الدين      إذ تسلّ  ،القبيلتين وزادته في الطين بلة    
 ]- ض -وأعطيـت [ا عطيتـ أ و، نقابة الحـائر )هـ٧٥٦(أسرة آل المهنا الغازية في سنة   

 وبهـذه   ، الجليل شمس الـدين محمـد الحـائري        سدانة الروضة الحسينية إلى الشيخ    
  . من الزمنمدة دام اًالحركة ساد كربالء هدوءاً نسبي

 ؛حتـى اصـطفتا تلـك القبيلتـان فيمـا بينهمـا وثـارا بوجـه الغـزاة                 : ثم قال الـسيد الكليـدار     
 وتولى عميـد  ،سرته من كربالء أالسترجاع حقوقهما المغصوبة، وطردوا النقيب المزبور و      

بـن  ا وتـولى عميـد آل زحيـك الـسيد أبـو القـسم محمـد        ،د نقابة الحائر ثانية   آل فائز محم  
  .)١٤٢-٢/١٣٩: مدينة الحسين: ينظر.(Rيحيى زحيك السدانة، فأمنت كربالء غائلة الفتن

  :علي بن محمد بن فالح المشعشعي) ١(
S      من ساللة اإلمـام     )م١٤٥٩/ هـ٨٦٣سنة  ( ابن المشعشع، علي بن محمد بن فالح ،

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

اظم، من أمراء دولة المشعشعين في األهواز والحـويزة، ويلقبـه صـاحب            موسى الك 
اشترك فـي مـا    . )المولى علي (ـ  ، ويدعوه غيره ب   )الشعشاع(الضوء الالمع بالخارجي    

كان بين أبيه وجيوش التركمان المتسلطين على العراق مـن حـروب، وولـي األمـر                
ت فيـه،   اإلمام علي قد حلّفي أواخر أيام أبيه، وحمل الناس على االعتقاد بأن روح   

ثم ادعى اإللوهية، وأغـار علـى المـشاهد المقدسـة فـي العـراق فنهبهـا، واعتـرض                    
واستمر في ، والدواب والجمال  ونهب األموال المحلخذ فأ ) هـ ٨٥٧( الحجاج سنة 

إلحاده وظلمه إلى أن أصابه سهم من بعض األتراك في بهبهـان بـالقرب مـن جبـل            
  .R أبيهكيلويه فمات في حياة

  ).٥/٩: األعالم للزركلي(
  :حادثة مولى علي المشعشعي في كربالء

 سلمان هادي آل طعمة حادثـة مـولى علـي المشعـشعي فـي كـربالء،                 السيد ذكر
  :بقوله
S              كان مولى علي بن محمد بن فالح المشعشعي من الذين يعتنقون مبدأ المغـاالة

يـاة أبيـه محمـد بـن فـالح،          ى الحكم فـي ح    تولّ.  ويعتقدون بإلوهيته  jباإلمام علي 
وقاد الجيوش بنفسه واحتل كثيراً من األراضي الواقعة في خوزستان حتى جاء إلى             

  .أواسط العراق وتمكن منها، واشترك في حرب البصرة
             رون حـوالي خمـسمائة شـخص،       لقد جمع مـولى علـي رهـط مـن أصـحابه يقـد

اً من سكانها داخـل     وسلب كسوة الكعبة، وحاصر المدينة المنورة وقتل عدداً كبير        
دوه (الحرم الشريف، ثم توجه لمحاربـة جـيش بغـداد الـذي جـاء لمقاتلتـه بقيـادة            

← 



  ٤٤٩........................................................................وادث كربال وتعدادهافي ح /السادسالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ودحره، ثم توجه إلى الحلـة فـدخلها فـي الخـامس مـن ذي القعـدة، ونهـب                    )بيك
ر يوماً، رحل بعدها إلى النجف     ـأموالها وأحرقها وهدم دورها وبقي فيها ثمانية عش       

، ودخـل بفرسـه إلـى داخـل الحـرم الـشريف، وكـسر             فدخلها فاتحاً وسلب أموالها   
 فـي أهلهـا     ]- ض   -وأعمـل    [، وعمـل  jالصندوق الموضوع على قبر اإلمام علي     

السيف وكان ذلك في غرة ذي الحجة، ثم توجه قاصداً كربالء في نهاية شهر ذي               
الحجة فدخل الروضة الحسينية بفرسه، وأمر بكسر الـصندوق الموضـوع علـى قبـر       

 -وأعمـل   [ل الروضة المطهرة مطبخاً لطهي طعام جنوده، وعمـل        ، وجع jالحسين
سلب كل ما كان في الروضة المطهرة مـن  و في أهلها السيف ونهب أموالها،    ]- ظ

  .التحف الثمينة النادرة، وأسر كثيراً من سكان كربالء
أن : )تحفـة األزهـار وزالل األنهـار   (وقد ذكر ضامن بن شـدقم المـدني فـي كتابـه         

 الذي استولى على جميع األهواز وشواطئ الفرات إلى الحلة كان غـالي             المولى علي 
المذهب، جاء إلى العراق وأحرق الحجر الدائر على قبـة اإلمـام علـي، وجعـل القبـة                  

  .إن اإلمام علي هو الرب ال يموت: مطبخاً للطعام إلى مدة ستة أشهر، وكان يقول
تل وقع في النجـف  أول ق( تحت عنوان )روضات الجنات(وذكر صاحب كتاب    

أن المشعشعي هو من ألقاب السيد مولى علي بن محمد بن فالح، نهـب     : )وكربالء
 النجف وكربالء، وقتل أهلهما قتالً ذريعاً، وأسر من بقـي            في المشهدين المقدسين 

وبعـد أن   ).  هــ  ٨٥٨(منهم إلى دار ملكه في البصرة، وكان ذلك في شهر صفر سنة             
ا علـم بقـدوم      لمـ  ،ى هارباً إلـى البـصرة     ء والنجف ولّ  استولى مولى علي على كربال    
)  هـ٨٦١(تل في سنة ، وبقي هارباً إلى أن قُ )بير بوداق (جيش عرمرم لمقاتلته بقيادة     

← 
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ــوـاِســ التَّثُاِدالحــلـنَّلِ ـعـِدـجةْي  
  

ـ اٍف ه  ج ان د إذْ   ـمـج ـ ِدـنْالج ةْـي  
ـ ا ع د ع مثُ   ـ  لَ ى الحسِنـي ـ زَ و حـف  

  
  و��لُهزَ ه ـ  ار ـ  ريِدوا الغَ ـ  ي ِف   فـج النَّ

ـ ����� فـي الس ـعضَوفَ   ـ  الـب اِخيشْ   ـدلَ
  

  ـالـنِّبِوــس ا والــدٍ و ـ  و م ـ ـا و   ـدلَ
  وهـد ب ـ  ـتاًـي ـ ـه الم هادـ شَ ـِمـين  

  
ـ  لُـريـبِج   ـ ي د  ِف   نأِذتَــس  ي ِهِلـوخُ

  ــولَـتَاسضَالـنُّــ بار الـطَّواـفَاِئـــر  
  

  ــو ـزَّمــق ــصَو ابـتَ الـِك   افَاِئـحال
  ذَوفِ اك ـي ـ  ِةـنَس   ةْـرــشْ  ع ـتَّ ِس

  
  ــئَِمو ــِنيـتَ ب ـعد �����ــ الِه���� ج١(ةْـر(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

على يد أحد أعوان األمير بوداق، الذي استطاع أن يغتاله برميـة سـهم أردتـه قتـيالً                  
وقـد اختلفـت    . ي إيران كيلوية في أعمال بهبهان ف     عندما كان يستحم في مياه كوه     

، كمـا يـنص علـى ذلـك         ) هـ ٨٦٣(الروايات في تاريخ وفاته، فمنهم من يذكر سنة         
مـات  ) كذا( علي بن محمد بن فالح الخارجي الشعشاع         نأ: )الضوء الالمع (كتاب  

قد مرت حوادثه، وكان منفوراً من الجميع بسبب ما قام به من إهانـة            )  هـ ٨٦٣(سنة  
  .Rنجف وكربالء والقتل والتخريبالعتبات المقدسة في ال

 ).٣٦٥ -٣٦٣: تراث كربالء(

  :غزوة سعود بن عبد العزيز بن محمد الوهابي النجدي لكربالء) ١(
S   هـ١٢١٦(في سنة (ز سـعود بـن عبـد العزيـز بـن محمـد بـن سـعود الوهـابي                   جه

            إنـه يقـرب مـن    : خي اإلفـرنج النجدي جيشاً من أعـراب نجـد، ويقـول بعـض مـؤر
 وأربعمائة فـارس، وغـزا بـه العـراق، وحاصـر مدينـة كـربالء مغتنمـاً                  ستمائة هجان 

← 
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ثُاِدوالح اِش العـ  ـر ـ   م ـ �� دا قَ سجام  
  

ـ نَالم انمـيـلَ س ـِهِب     ام الــد  رـواخُ
ـ  قَ ـان كَ إذْ   ـ  اِئ ـلَداً ع ـ ى الـج   ِدـوـنُ

  
ـ  ـنِم   ـ  الـو ِلـب ِق ـ  لَ ـياِل ــه ا دِداو  

  فـإن ب ـ  ـع ـ �� ـنـضاً ِم ـ  ه   البرالي كَ
  

ــ   حلَاو ��ــن ي ــ��ـر ـها س��0������R�����-�  
ــ   ــها واَءـجفَ هدالـــصَّ ماِصـي١(اـي(  

  
  وعـ   ـاِئ طَ م ـ ـاِصعا و ـهـعــاً ِب ـاـي  

  وجـرـ  ب هالم ـ د ـ ـد المنى ِم   ـِعاِف
  

ـ  ب يِرضْـيلِ مـِهِب   عـ  د ـ قَالو ي ِف   ـِعاِي
ـ �� بر ح هدـصَفَ   ـ ـتَنْ الم ِرـيم   ـقـفَ

  
  ـ  لُتْقَو ـ  ِهِدـنْ ج الج ـديد الم ـ ر   قـفَتَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ذي الحجة )١٨( األهلين في النجف لزيارة الغدير، ثم دخلها يوم لّفرصة غياب ج 
عنوة، وأعمل في أهلها السيف فقتل منهم ما بين أربعـة آالف إلـى خمـسة آالف،      

     مكن مـن الهـرب أو اختبـأ        ال من ت  إ منهم   وقتل الشيوخ واألطفال والنساء، ولم ينج
في مخبأ، ونهـب البلـد ونهـب الحـضرة الـشريفة وأخـذ جميـع مـا فيهـا مـن فـرش             

اك الذي عليـه، وربـط خيلـه فـي       ريف واقتلع الشب  ـوقناديل وغيرها، وهدم القبر الش    
الـصحن المطهـر، ودق القهـوة وعملهـا فـي الحـضرة الـشريفة، ونهـب مـن ذخـائر           

  .Rم كر راجعاً إلى بالدهالمشهد الحسيني الشيء الكثير، ث
:  تـراث كـربالء    ،  ١٣٠-٣/١٢٢: j مدينة الحـسين   ،٦٢٩ /١: أعيان الشيعة : ينظر(

٣٧٣-٣٦٧.(  
القـصور ألنـه    : متنـع بـه، وقيـل     كـل مـا ي    : الحصون، وقيل :  القرى، وقيل  :الصياصي )١(

يسير بتصرف١٤/٤٧٤: لسان العرب: ينظر (.تحصن بهاي (. 
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ذَوـ  إِ ي فِ اك حىد و ��رب عــيـ  ن م ـع  
  

  �������4تَـئِْمــ وِن ِســِنيقَــٍني دقَــ و١(ع(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :حادثة المناخور) ١(
  : )٣٧٣: تراث كربالء( لسيد سلمان هادي آل طعمة في كتابه قال ا

S                    رفـتت علـى كـربالء بعـد حادثـة الوهـابيين، وعمن أشهر الحـوادث التـي مـر
 وهي كلمة فارسية مخففة عن ميرأخور يراد بها أمير اإلصـطبل          -بحادثة المناخور   
 ،)م١٨٢٥/ هــ ١٢٤١( عهـد الـوالي داود باشـا عـام           وذلـك فـي   ،   -أو رئيس الخيليـة   

  ).م١٨٢٨/ هـ١٢٤٤(ر حصارها حتى عام واستم
  وسببها هو أن    ا شاهد ضعف الدولة العثمانية واسـتقالل كثيـر          الوالي داود باشا لم

محمد علي باشا في مصر، واستقالل علي باشا ذلتلي تبـه          : من الوالة بواليتهم أمثال   
            لبنايـات والتكايـا   د افي ألبانيا، طمـع هـذا الـوالي باسـتقالله فـي العـراق فأخـذ يـشي

 م هـذا جيـشاً كبيـراً مـزوداً      وقـد نظّـ   . ب العلماء ويبالغ في إكرامهم    والجوامع، ويقر
 عـدا  - عنـدما حـاول االسـتقالل    -بأسلحة حديثة، وقد بايعته أغلـب مـدن العـراق          

 وعنـد   ،كربالء والحلة، فقد رفعتا راية العصيان ضده، وحاول إقناعهما فلم يـستطع           
 اً بقيادة أمير إصطبله وأخضع الحلة واستباح حماها، وتوجـه          ز جيشاً ضخم  ذلك جه

      عليها ثانية وثالثـة،        إلى كربالء وحاصرها ثمانية أشهر، ولم يقو على افتتاحها، وكر 
، )هـ١٢٤٥ -هـ  ١٢٤١(فلم يستطـع فتحهـا إال بعد حصـار طالت مدته أربع سنـوات           

مرتـضى آل دراج وأرسـل      ر نقيب كربالء السيد حـسين بـن         وكانت نتيجتها أن أسِ   
  .Rإلى بغداد حيث سجنه داود باشا هناك

  ):٢٧ -٢٦: كربالء في الذاكرة(وقال السيد في كتابه اآلخر 
← 
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ـ و ــثُـاِدالحاِد الحي وــاَءرهاِرشْ ع  
  

  نَا صَ مـ ِج النَّ ـع ـيـب ـ  و ـ ِرم��ي  اِل اه  
ـ  الـج عم ج إذْ     ارـاِئــشَ العو دـوـنُ

  
  ودـــارح لَـو ����������-��ـــ مـاِصحار  

  
ـــي ِف+ � ـــا ِفـه ـــيـِل قَـةًـئَ   ةْــلَ
  

ـ  ع ِري األم  فِ طُّتَـشْتَ   ـ ـيـِبى القَ لَ   ةْـلَ
  وـا لَ مهـ  م ي د لَ عـ ـي ـ ـا تَ ـه   ىـوـقْ

  
ـ  ـلُ أه مـهنَّفـِإ   ه ـدى ـ تَ و   ىـوـقْ

ـ ـِم الج برـضَفَ   يبِ ـع ـالمـ ـد   ـِعاِف
  

  لَــوــمـِف يدهـنْ ِعــمدِمــه ِعاِف شَــن  
  رـفَى ظَـــتَّ حــةًـد مـــامقَــ�� ـمثُــ  

  
ـ  و فـي الس طَلَّسفَ   �# :ـالَقَ � ـ م   رــفَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

S ...     ن فـتح اهللا خـان حاكمـاً لقـصبة كـربالء، ووضـع فـي                وكان داود باشا قد عـي
شـخص، وتـشير المـصادر المحليـة إلـى حـدوث            ) ٥٠٠(فة مـن    المدينة حامية مؤلّ  

لحاكم؛ بسبب سوء سلوكه وعدم احترامه لقدسية المدينة، واسـتخدامه          تمرد ضد ا  
القسوة في جباية الضرائب األمر الذي دفع الكـربالئيين إلـى التـآمر علـى الحـاكم                 

  .وقتله
ن داود باشا بدالً عنه علي أفندي لكنه لم يستطع إعادة النظام وتطبيق سياسة              وعي

ت سياسته إلـى    أبدل بسليمان أغا الذي أد    الشدة التي عزم داود باشا على تطبيقها، ف       
حدوث الخالف بينه وبين السيد حسين نقيب كربالء، فعن بدله السيد زل أيضاً وعي

عبد الوهاب محمد علي آل طعمة، ولكن األمور لم تستقر في المدينة، فقـرر داود      
ــلّ      ــة وح ــوال الخزين ــصال أم ــام واستح ــادة النظ ــسكرية؛ إلع ــوة ع ــال ق ــا إرس  باش

 .R)هـ١٨٢٤(الت العسكرية المحلية، فحاصر المدينة عام التشكي
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ـلَـتَقَو ـ  الـر ـ  مِ ـالَج   مدر و مـهـنْ
  

  ــب يتَوهم ������F+1��&) َــغ ـديـرد ١()م(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .هـ ١٢٥٨) ١(
  :جيب باشاـحادثة ن

S   أهـالي كـربالء عـصا الطاعـة علـى الدولـة، وأبـوا أداء         ) هــ ١٢٥٨(في سـنة شـق
الضرائب والمكوس، وكان والي العراق نجيب باشا قد جهز جيشاً بقيـادة سـعد اهللا               

 حصاراً شديداً، وأمطر المدينة بوابل قنابلـه ولـم        ره إلى كربالء فحاصرها     باشا، وسي
يساعده الحظ في افتتاحها؛ ألن سورها كان منيعاً جداً وقالعها محكمة، ال يمكـن              

   ا أعيت به الحيل الحربيـة التجـأ إلـى الخـداع فـأعطى األمـان                للقائد الدنو منها، ولم
 قـبض علـيهم   للعصاة، وضمن لهم عفو الحكومة، فأدخلوا القالع وجاؤوا طـائعين،        

 حامية، ففتحها م السور وأصلى المدينة ناراًط المدافع على الجهة الشرقية، فهد  وسلّ
وارتكب فيها كل فظاعة وشناعة، ودخل بجيشه إلى الصحن العباسـي، وقتـل كـل               

  ).٤٤: بغية النبالء في تاريخ كربالء( .Rمن الذ بالقبر الشريف
عـرض ترجمتـه للـسيد عبـد         فـي م   �وذكر هذه الحادثة الـسيد محـسن األمـين        

أعيـان  (الوهاب ابن السيد محمد علي سادن روضـتي الحـسين والعبـاس، قـال فـي                 
ى ســنة  أي الــسيد عبــد الوهــاب المتــوفّ -وكانــت فــي أيامــه... S :)٨/١٣١: الــشيعة

 ديدنها الـشقاوة والعـصيان، فغـضب        )الرمازية(ى   فرقة في كربالء تُسم    -)هـ١٢٧١(
 أنهم تحـصنوا    إال ر جنداً لتأديبهما  أولئك العصاة، وسي  الوالي على كربالء من أجل      

في كربالء، واتفق معهـم سـائر الكـربالئيين فاعتـصموا بالـسور المحـيط بكـربالء،                 
← 
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الوثُاِدح وِف الم اِنى الثَّ لَي عـ  ي شَ عر  
  

  ا قَ مد نَ ج اِكى الحـ  م ـ  ثِ ن ِم ـ  اِرم   ر شَ
ـ  ـِطـع تُ نولُه األَ ـِتانَ كَ إذْ     راـهي قَ

  
ـ  ِبـيـِج النَّ ةَامـرغَ   ـ  ـه شَ   راـهراً شَ

ـ ِمزْ��ـهـا  يلَ ع تْـضَما م دـنِْعفَ     ةْــنَ
  

ـ هـا خَ اردقِْم   مس ـ  و ـ س نوتُِّس   ةْــنَ
ـ ا الم نَّ مِ ـاتَ م :مهـوـنُ ب ـالَقَ   ـِرجم  

  
  نَوـحـ  بِ ـن ـ  ِعـوـالـطَّ ـ ـِمم نَ فَ   مرغْ

ـ ـأَـوا فَ الُـقَـتَ اس ـمثُ   ـ  ب   ةْـالَـى اإلقَ
  

ـ  ـطَّـحفَ   ـ  مِ ـلُّ كُ ـ ـقَثْ�� مـهـنْ   ـهـالَ
ـ  ـي فِ ـقـِفـخْ ي ـٍةـبحـرِب   ـلَـها عم  

  
ـــيـِكإلنِْل   ������v- يِزل � �ــغْ يـــر ـوام  

ـ  غَ ـٍلـيـلَ بِ مـو القَ ـتَـيـبفَ     ـِقاِس
  

  صُوـ  فِ ب ـِهـيم ـ  م ـ  ـرـطَ ِقاِدـنَ الب  
  ةْـامغَى الـر لَى ع عروا صَ ـرـثَـتَانْفَ  

  
  واتَم ـ  ع ـ  طَ مـهنْ ـ ـرالغَ ـبلَ ةْـام  

  لَصَفَانْو اِك الحـ  م ـ ي د  ِف عى  و
������  
  

  لَوم ي بئْرـ  ه س ـ  و ى حِبر  الـد ١(لْو(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   د ا رأى الوالي نجيب باشا ذلك ضاعف الجند بأمثاله، وحشّ         فارتد الجند عنهم، ولم
ــربالء       ــر ك ــسه وحاص ــوة بنف ــاد الق ــه، وق ــة ل ــشائر الموالي ــطر   يو)٢٥(الع ــاً، فاض م

ــوم    ــة ي ــوالي المدين ــل ال ــسليم، واحت ــى الت ــون عل  ذي الحجــة ســنة )١١(الكربالئي
 .)٣٨٤-٣٧٦:  تراث كربالء:ينظر أيضاً حول هذه الحادثة. (R)هـ١٢٥٨(

  :وقعة الزهاوي للعجم) ١(
S   بعد حادثة نجيب باشا سنة -وبعد وقوع الصلح بين األهالي والحكومة العثمانية 

لحكومة فرض غرامة على البلدة، وهي أن تـدفع الكـسبة عـن              قررت ا  -)هـ١٢٥٨(
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

آنه إلى مـدة محـدودة مـن الـسنين، وبعـد            ) ١٢(كل دكان في كل شهر ما يساوي        
 -انتهــاء المــدة اســتمرت الحكومــة علــى اســتيفاء تلــك الــضريبة، فــامتنع الكــسبة   

تجـأوا   فال،سمع لهم شكاية عن الدفع، وقد رفعوا شكوى فلم تُ  - وأكثرهم إيرانيون 
إلى التحصن بالسفارة اإلنكليزية التـي كانـت فـي كـربالء، ونـصبوا الخيـام حولهـا                
واستظلوا بها، وكلما نصحتهم الحكومة والعلماء واألشـراف لـم يقبلـوا، فـصممت              

  .الحكومة على تفريقهم بالقوة، وكان المتصرف يومئذ رشيد الزهاوي
م أول الليـل فلـم      أخطـره ) هــ ١٣٢٤(وفي ليلة مـن أخريـات شـهر رمـضان سـنة             

ــضربوهم      ــشرطة أن ي ــر الزهــاوي ال ــامهم أم ــي خي ــائمون ف ــا هــم ن ــوا، وبينم يتفرق
ربوهم وأصيب من اإليرانيين حـوالي الخمـسين شخـصاً       ـبالرصاص قبل الفجر، فض   

  .Rهب ما فيهابين قتيل وجريح وانهزم الباقون، فهجم العسكر على خيامهم وانتُ
  ).٤٨ -٤٧: بغية النبالء في تاريخ كربالء(

  :وقيل في سبب الحادثة غير ذلك
S ...    فرضت السلطات العثمانية بعـض الـضرائب علـى      ) هـ١٣٢٤(وقد حدثت سنة

    ا كانت الحكومة العثمانية لها معاهـدات مـع         الجاليات األجنبية القاطنة كربالء، ولم
الحكومة البريطانية وروسيا القيصرية، لهذا استثنت رعايا هـاتين الـدولتين وطبقتهـا     

غـت الجاليـة اإليرانيـة بهـذا األمـر، رفـضت اإلطاعـة         لّا ب ولمـ . على الجالية اإليرانيـة   
 مطـالبين  - آنـذاك -وأعلنت العصيان، فالتجأت إلى القنصلية البريطانية في كربالء     

    لِب القنصل البريطاني طلبهم، وخرجوا إلـى محلـة   منحهم الجنسية البريطانية، فلم ي
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

يامهم حول القنصلية المذكورة معلنين احتجاجهم على       رقية ونصبوا خ  ـالعباسية الش 
هذا التصرف من قبل السلطة العثمانية، وكان المتصرف العثماني آنذاك رشيد باشا            
الزهاوي، فقد وسط هذا كبار العلماء إلسداء النصح ألولئك العـصاة، فلـم يرعـووا               

الزبـى، واسـتعدت    ليرتدعوا حتى بلغ الـسيل  واستمروا على عصيانهم، فأمهلوا أياماً    
السلطات العثمانية إلنزال ضربة قاضية بهم، وكانت الحادثة في صباح يـوم الـسبت            

 هجمـت عـساكر العثمـانيين علـيهم مـع أذان         إذ،  )م١٩٠٣/ هـ١٣٢٤(سنة   رمضان   ٨
 فيهم السيف، مما نجم عن مقتل اثنين وتـسعين قتـيالً وفـر البـاقون،                 وأعملوا الفجر

  ).شهداء عرصة كربالء(حادثة هو وكانت مادة تاريخ هذه ال
زل بسبب الحادثة ذاتها،ومما يينص و ذكر بهذا الصدد أن الوالي مجيد بك قد ع

  اثة عباس العزاوي بقوله   على ذلك البح :      ه وكان سبب عزله حركة كربالء حين وج
رشيد باشا ابن األستاذ محمد فيض الزهـاوي وكيـل المتـصرف، فوقـع القتـال بـين                  

  ... .لجند بسبب أخذ الرسومالعجم وبين ا
وللشاعر الكربالئي محمد حـسن أبـو المحاسـن قـصيدة يرثـي بهـا شـهداء هـذه                   

  :الواقعة فيقول
 قد فتكـتْ    بالفرسِ  عصبةً لْباهللا س    القومِ دماُء جرٍم  بأي  ـ  قد فكتْ س  

من الظلمِ  تْفر   لهـا  إشفاقاً فكان     جزاٌء  الدماءِ سفك  إن د تْع تْكَشَ و  

      :إلى أن يقول.. .
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٥٨

 
 

وثَـاِل الثَّ ثُـاِدالح شْ عـ   فِ ر شَي البر  
  

ـ  ريـف النَّ إِذ   ع ـ  فِ ـم ـِهـيم ـ انْ و   رشَـتَ
  ـِنــسِ ح الم ـنـى اب تَ��لٌّ و  كُ ـرفَفَ  

  
ـ   ذِ ةَنَوم كَ  آلِ نِم   ي البِتـي  ِن الـسي  

ـ  يِمح ي ِني الد رخْ فَ امقَفَ   م ـ  ن   دـلَ خَ
  

  ��#� �ــ ي ـاِلـبِبي كُحـــو ـــِةم ـلَ البد  
ـ  ب نى مِ �� ر مثُ   ـ �� ـِضع ـِله �������-��  

  
  م ا يـ و ـ  ـبِج ـ لَ ع بر الكَ ـِهي �������-�  

ـ �����   ـ  دـرطْ األع اَءـد كُـوالحـ ـو ةْـم  
  

  ـ  الَصَو ـ ��ي   ِف ِهاِدـنَج ـالمـ ر   ةْمـوكُ
ــفَ   هـدمــد ــ�� ورو ال ـــلَصْ   ـاراى النَّ

  
  ـ ـتُانْو ـ  آثـارتْـبـِه ـهــ ِجمـاراـه  

ـ  تْهتَ انْ مثُ   ـ  ب ن ِم ذَ ِدع ـ  اك الح ـرب  
  

ــفَ   عــاد ــعتَ ولٌّ كُ ـْـى الـذَّـفَّ ــ   )١(بن
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ـ    الموتِ بنادقاً بسمامِ     مهتمطـر   الرعدِ لهفي لهم وبناتُ   تْكَِب قد س  

قــاد تْتركَها اشْ  في قـتلِ  مارقـٍة من كلِ     فــةً لهــم جنــداً مؤلّالغــوي  

تْفغــودرقتلــى مطرحــةً مــنهم     تْ قد عركَ   الثرى برحى الهيجاءِ   فوق  

ـ   عارين لَ قد س    بوا مـنهم ثيـابهم    فمـا تبقـى إذا ملــكتْ       اللئامِ ويحR  

  ).٣٨٨ -٣٨٧: تراث كربالء: ينظر(
  :ةحركة علي هدل) ١(

 )٣٨٥: تـراث كـربالء   (ذكر السيد سلمان هادي آل طعمة هذه الحادثة في كتابه           
كان علي هدلـة صـاحب مقهـى مجـاور إلـى سـور المدينـة، وكـان                  S: هفقال ما نصّ  

رائب علـى المخـضرات يقفـون بـالقرب مـن           مأمورو الحكومة الذين يجبـون الـض      
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فأخذ أحد هؤالء يفتش امرأة ظنـاً منـه بأنهـا       ، الستيفاء الرسوم من الفالحين    ؛مقهاه
 فصرخت واستنجدت بأهل المدينة مستثيرة حميتهم،       ،تخبئ المخضرات في ثيابها   

 ؛فلم يطق علي هدلة وال زبائنه الجالسون في المقهـى صـبراً علـى تعييـر المـرأة لـه                   
  .كوتهم على ما فعل مأمور الحكومة معها، فقرروا إعالن العصيان على الحكومةلس

، حيـث قـاد علـي هدلـة جماعـة مـن             )هــ ١٢٩٣(  ربيع األول سنة   ٣كان ذلك في    
 وكانت أفكـار األهـالي مـستعدة لتقبـل         . ضهم على مقاومة الحكومة   المناوئين وحر

 شخــصاً )١٥٠( أي حركــة تقــوم ضــد الــسلطة، وكانــت هــذه العــصابة تتــألف مــن
 واصطدمت بالجيش العثمـاني     ،يقومون بحرب العصابات بقيادة الشخص المذكور     

     سـتانة وأقلـق الـسلطان، فأصـدر         صـداها فـي األ     في مواقع متعددة دحرته، حتى رن
إرادة سنية بإرسال جيش لهدم كربالء وقتل أهلهـا، وأنـاط قيـادة الجـيش بعـاكف         

 وعند وصوله إلى كـربالء لـم        ،سين فوزي  والمشير ح  - والي بغداد يومذاك     -باشا  
رادة الـسنية وخالفـه المـشير       فأحجم والي بغداد عـن تنفيـذ اإل       ن،  يجدوا أثر للعصيا  

 صـدر عفـو عـام، ورحـل          وردٍ وبعـد أخـذٍ   . سـتانة بـاألمر   حسين فـوزي، فرجعـا لأل     
رضـت  لقـوا القـبض علـى موقـدي الفتنـة، وفُ     أالجيش التركي عن كربالء، بعـد أن      

 :قـل مـن رجـاالت كـربالء    عتُا من الـزمن، وكـان ممـن     حقبةل البلد ل  أتاوة على أه  
 والحـاج  ، والسيد محمد علي السيد عبـد الوهـاب آل طعمـة   ،السيد جعفر آل ثابت   

جنوا في بغداد لمدة سنة كاملـة        وس ،صفهاني والسيد إبراهيم اإل   ،محسن آل كمونة  
عد ذلك، وعندما تم ، ثم أطلق سراحهم ب)أوج قلعة(أو ) القشلة(في مكان يعرف بـ 

الصلح بين أهالي المدينة والحكومة العثمانية قررت الحكومـة غرامـة علـى البلـدة             
← 
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  ثــا ـواِد ح ةَـرــشْ  ع�D�-��E� ي  ـِذفَ
  

ـ اِحـاهــا ب  غَن ب ـمها لِ ـتُمـظَنَ     ـاـثَ
ــفَ   ـــإنَّـ ــ ِعثٌاِدـوـها حـ   ـامـظَـ

  
  يـرعـ  د ـ ها القَ ـنْ ِم ـ الِع و ـبلْ   ـامـظَ

  غَوـيها لَ ـرـيبِ س ِذـه ـ ـي الع   ةْـمظَ
 

ـ  ي ملَفَ   ـ  نكُ ـ  ـن ِم ِهـقِّ ح ��ن ����w�j��"�  
ـ  ع ــنها مِ يلَا ع را طَ  م ـِلثِْمكَ    شْطَ

 

  )٢(شْطَغَ رهالنَّو رئْالِب )١(ىدكْ�� ثُيحِب  
 وم ـا جى مِ ـرـ  ـن ـ لَ ع ٍقـر غَ ـهاـي  

 

ـ ا إلَ هـِرـه نَ ـاَء م ـاقــسفَ   ٣(ـهاـي(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ممـا أدى  ؛ لها نفوس الـبعض مـن الكـسبة والفالحـين        ت فاستاء ،)الشامي(مقدارها  
  . بقيادة السيد مهدي األشيقر)هـ١٢٩٤(إلى قيام ثورة أخرى في عام 

: يل أوسع، بغية النبالء فـي تـاريخ كـربالء          بتفص ٦٠-٥/٥٠: مدينة الحسين : ينظر(
٤٥-٤٤(.  

 إذا قصر من البـرد،      : إذا انقطع، وأكدى النبت    : قطع، وأكدى  : منع، وأكدى  :أكدى )١(
  ... .أمسك من العطية: أكدى أي: ، وقيل إذا أجدب:وأكدى العام

  ). بتصرف يسير١٥/٢١٧: لسان العرب: ينظر(
  .)٦/٣٢٤: لعربلسان ا.(أي الضعف في البصر: الغطش) ٢(

  .في النهر من مياه قلة ما ف هوولعل مراد المؤلّ
 عنـد وصـفه لعهـد       )٣/٢٤: مدينة الحـسين  (ذكر السيد محمد حسن آل كليدار في        ) ٣(

ف الــسلطان المــذكور بتقبيــل رـنــه بعــد تــشأ: الــسلطان العثمــاني ســليمان القــانوني
 وجدها حائرة في    إذ ،عتاب المقدسة قام بتعمير وتجميل واصالح مدينة كربالء       األ

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ذ كان الفـرات الفـائض فـي فـصل الربيـع يغمـر         إ ،حائرها بين غمرة المياه وطغيانها    
دون أن تـسلم العتبـة المقدسـة نفـسها مـن            مـن    ،الوهاد المحيطـة بالمدينـة بأسـرها      

وعند هبوطه كان عشرات اآلالف من السكان والزائـرين يعتمـدون علـى             . أخطاره
 مما حدا بالسلطان سليمان أن يـأمر برفـع مـستوى            ،شحيحةالري من اآلبار القذرة ال    

  .)نهر الحسينية(ـ  وإحياء نهر السليمانية المعروف اليوم ب،سدة السليمانية
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ـ  ـاِل ح ـن مِ ـركُذْ�� يـنَـنَّلِك ـلَ البد  
  

  متَسـحاٍتثَد ��x� ��y�����  ـ ـ �� لَّ كُ حـد  
  وهطَ ـو ـريـ الِم بِ ـاَءضَ ـق   اِسـبـقْ

  
  ـاِسـبلعلِ ِنـيـس الح ـِدقَـر م ـنِم  

  ��حثَده الغازي  ـ  الم ليـ  ك الح ١(يِنس(  
  

  يـِن الـس  ِلـضْالفَِبى و نَـسالح بِ ازَفَفَ  
  يـتَمطُ ـد و ـِتالً باعاٍلـد م  ـِوـتَــس  

  
ـ  ِه بِ يِشـم ي ـن م ثُـيحِب   ـ  ي م لَ   ِوـتَلْ

  وـزْيـ  ِهد ي عضاً  ـر���-�� ــضِ  يـيـق  
  

  لَع ى جـْاِهـم ـ  ر الــو  ِري   قيـِرى الطَّ
  خَوـيـر ا فِ  مِهـي ـِت ابـهاج ـ  الع ـِنـي  

  
ـ  اللَّ ِةـرـظْـنَِب   ـقُ لِ ـِظـحـ ـتَـب ـِنـي  

ـ  و نـيـس الح ار زَ ـن م ـلُّكُفَ     جرخَ
  

  ����z���� � ������&�F�ــ أِخ� فَـِهـي ــاب   جـهـتَ
  ـلُّكُو م زَ ـن ـ �� ار ـ ـثَانْ و ـاهخَ   ـىـنَ

  
  ناـياألع ِنـيـس الح ِروي نُ  فِ فـرشَ  

  لُّكُو م ن ِـ شَ م ـِـى ب   ةْــعـقْالب كلْت
  

  ى ضِ ��رالقُ ـاَءـي ـِتـبـِنـي ـ فْ د ةْــع  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  .ن بن علي الهاشمييالملك غازي بن فيصل بن الحس) ١(
  ).الفصل الثاني والثالثون/ الباب الخامس: تقدمت ترجمته في(
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ـ ا الم ـذَ بِ قـلْ الخَ جــهـتَابفَ ـاِزـج  
  

  و��ـ ا طَ كَزَ(ـوا  خُر ريـ  ـق   )١()يـاِز غَ
  ـلُثِْموه ـا شَ  مي طُ  فِ ـقـ  ِلـو ـلَ البد  

  
  وفِ ـازَج اً لَ ـعاِر شَ ـِهـيــصَ ا قَ ـمد  

  ـمعـاِحــضـــاً صَـوـلِّ كُـــباِر د  
  

  ـِلـاِضـفَ بِ تْصَـقَـا نَ م الد ـ ي   ـاِرـنَ
ـ ـِر الطَّ كِل ذَ ـاَءجفَ   ـيق  ـاِجالـسي  

  
ـ  ـن مِ ـهـا لَ  م ٍلد ع اجـهـنِْم   ـاِج ه  

  يـتَمطُ ـد الً نَ وـحـ  ـو ـ  مِ ِثـلْ ثُ ـِلي  
  

  ـلَع ـِتى اساٍءـو و ى تَ لَـعـِدـعـِلي  
  وـنْيِلج ي عـ ـِوضاً بِ ر ـٍعس ـ  ب   ـِرـاِه

  
  ِرــاِهـمـالج بِ ـقيِض ي �# ـثُيـحِب  

  من س ـ  فِ ار ـِهـي  ـ  ال ي ـ  ب ـنظُ ـعـده  
  

ـ  ـهألنَّ   ي ـر ـ ـِعى الـب ـيـ  عِ ـد   هـدـنْ
  ��#� ــِح يـ ا ذَ ـبـاً إذَ ــصَ  نَ س هـب  

  
  
� �+"�� ـِسى النَّ قَلْ يـيكَ م ي ـ  ـــف ه ب  

  تَـنْتَوالشَّ ِهصي ممِ س طَ ن ـ  خَ ٍفر   يِف
  

  دوـــاِهزَ اَألنـِرـيو دوالــــغُن ِفر  
  وهإذَ و  ـا كَ ا مـنْ مِ انفِ ه ـ  ي   فـر طَ

  
  يى الذِ ري الطَّ  فِ ياِن الثَّ ِفري ـ  و   فقَ

  ـلُثِْموه ـا شُ  مـق ح ةْـقَـطَـنْالِم لَو  
  

  لَع ى الحـسـِـي   ةْـقَـيقـاً ضَ ـر طُ ِةين
ـ ثْـا اإل ـهى بِ ـقَـتَا الْ  إذَ تْانَكَ     ـاِنـنَ

  
ـ ـتْ الم ماحـزَتَا  هـِقـي ضِ ـنِم     ـاِنـنَ

  وا هِ هي الـي ـوإذَ م  ا م ـ ـلْـا ي   يـِقـتَ
  

  كْربِ ـب ا فِ هلَ ـِهـِلـثْ مِ ي م ـِقـِض ي  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٥٥) ١(
 المطبوع الذي اعتمدناه، ويظهر منه الصحة ألن الملـك غـازي تـوفي سـنة             كذا في 

 .)هـ١٣٦٥( وأما التاريخ المذكور فهو بحساب الجمل )هـ١٣٥٨(



  ٤٦٥.....................في ذكر مستحدثات جديدة مبهجة/ الفصل الرابع والثالثون /السادسالباب 

ـلُـثِْموه ـا شُ  مـِخي الـنَّ  فِ ـقـِلـي  
  

ـَّ  ـِةـحاِض و ٍقـر طُ ـنِم     ـِلـيِب الـس
ـِ   ـ  ِوـحـنَ لِ اددـغْ ب ِوـحنَل   ِفـج الـنَّ

  
ـ  ب لِّ كُ ـِوـحنَِل   ـ  ٍةـدـلْ ـ  ي ِف   )١(ِفر طَ

  قَوـلَـب ـ ا زَ ـذَ ه مـن ـ  الـر   )٢(ـاِدشَ
  

ـ  )٣(مـاِظ النَّ مـكَ ح إذْ   ـ  ب ي ِف   اِدـدـغْ
  ةْـقَــاألِز ـن ِمــ��-�����������Y ـقشَــ  

  
  م ِسا ومِ تْـع ـن ِضـ المـ طُ ِقيـقَره  

ـــاً ساِرـوشَ   ـــِدع يةًـدـــِد ع يةْـد  
  

  ْةـديِدـ الج ِةــلَّحـمـي ال  فِ رهـزْتَ  
ـ ـرعها و ـِلـو طُ يها فِ ـقُّـشُتَ     ـهاِض

  
  اٍمـظَى نِ ـلَع ـ  ـٍداِح و ـ ر�� ي ِف   اـهِض

ـ ـزْ تُ اٍنــمـثَ لِ اٍنــم ثَ يـهفَ     ـيِج
  

  ـطُخْمكَ ـةًطَو قْرطْ الـشِّ  ـِةـع٤(ِجنْـر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 أبـان حكـم الملـك     ف مـن وصـف لمدينـة كـربالء فـي            هتِد إلى ماذكره المؤلّ   الم  ) ١(
 لـه فلـذا     عاصـرين  مـن الم   لِّـف ن المؤ أومن المعلـوم    . غازي فيما لدينا من المصادر    

 .، فالحظwاقتصرنا على نظمه

هو أحد  ) م١٩١٨ -١٨٤٤(ة عبد المجيد األول،     بن الخليف امحمد رشاد   هو   :الرشاد) ٢(
الحميــد الثــاني عــام  ى الحكــم بعــد خلــع أخيــه عبــدتــولّ. خلفــاء الدولــة العثمانيــة

 . عاماً)٦٨(، وكان عمره )م١٩٠٩(

لعثمانيين المصلحين والمهتمين بـالعمران      حسين ناظم باشا، أحد الوالة ا       هو :الناظم) ٣(
 .في عهد الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني وأخيه محمد رشاد

صادر، ولكن من المعلـوم   لم نعثر على من ذكر هذه التوسعة فيما توفر لدينا من الم           )٤(
 هو من المعاصرين لهـذه التوسـعة، لـذا اقتـصرنا علـى مـا ذكـره مـن                    wأن الناظم 

  .الرجز فيها
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٦٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ومما يستدرك عليه أن الوالي مدحت باشا قد أولى مدينة كربالء اهتمامـاً واسـعاً          
  :لذا ارتأينا أن نورد هنا

  :توسيع مدينة كربالء في عهد مدحت باشا
S       فأوالها اهتمامه الزائد ومكث فيهـا       )هـ١٢٨٦(زار الوالي مدحت باشا كربالء سنة 

ا إسماعيل باشا، الـذي كـان سـيء       ول عمل قام به هو عزل متصرفه      أ و ،يامأزهاء ستة   
ضافة إلى بعض الموظفين المرتشين وقدمهم جميعاً إلى المحكمـة، ثـم بـدأ          إدارة  اإل

بتوسيع وتحسين المدينة التي كانت تزدحم في مواسم الزيارات، فأمر بتـشييد محلـة              
قـصد تحـسين    بجديدة، وقسم األراضي الزراعية الواقعة علـى حـوض نهـر الرشـدية              

 علـى أن  ، وعلى أثر ذلك أمر المهندسين بوضع خارطة جديـدة للمدينـة         ؛ةمناخ البلد 
          د داراً أو حانوتاً، أو     تباع العرصات والقطع الزراعية إلى األهالي لكل من أراد أن يشي

ستحـصل مـن   وخـصص المبـالغ التـي تُ   . يقوم بتشجير وزراعة تلك األراضي المهملـة  
 وعرفـت هـذه المحلـة       ،جـة والـضيقة   ريع مبيعات القطع لتنظيم طـرق كـربالء المتعر        

  . R)محلة العباسية(ـ  وهي اليوم تدعى ب)الجديدة(ـ آنذاك ب
  .)٧/١٧٢: ، العراق بين احتاللين٥/٧: jمدينة الحسين : ينظر(

نجـز   هـذا المـشروع لـم ي   نأغيـر  S: كليدار فقـال  لآوأضاف السيد محمد حسن  
اشـا كمتـصرف للـواء كـربالء        ين مظهـر ب   مـا عـ   حينو،  ... سباب عديدة  حينه أل  على

 أخذ على عاتقه إخراج تلك التصاميم التي )م١٨٧٣( الموافق   )هـ١٢٩٣(أواخر سنة   
  . قد وضعها المصلح الكبير مدحت باشا

ن المهندس البلجيكي المسيو جون تلي المخطط لمدينة الناصـرية كـان قـد              إإذ  
← 



  ٤٦٧.....................في ذكر مستحدثات جديدة مبهجة/ الفصل الرابع والثالثون /السادسالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فـأمر بـثلم سـور    ،)م١٨٧٩( الموافق )هـ١٢٨٦(خطط طرق العباسية في كربالء سنة   
 - حاليـاً  jمـام علـي  المدينة من الجهة الجنوبية عند الفسحة الواقعة أمام ساحة اإل   

مامهـا جـادة واسـعة عريـضة متجهـة إلـى            أ وفـتح     ، - مام فسحة البلوش قديماً   أأي  
 ثـم جعـل فيهـا شـوارع عرضـية متقاطعـة متجهـة إلـى الجنـوب الـشرقي                     ،الجنوب

  . والجنوب الغربي من المدينة
قام بتأسيس العباسـية الـشرقية والغربيـة وعنـد ذلـك أصـبحت مدينـة كـربالء                  ثم  

إحداهما قديمة إلى الشمال ويحيط بها سور من الشرق والغرب : مكونة من بلدتين
بنيـة الفـسيحة     حيث البلـدة الجديـدة ذات األ       ،والشمال ومفتوحة من جهة الجنوب    

وســع والعمــران حتــى  ثــم أخــذت كــربالء فــي الت،والــشوارع المتقاطعــة الحديثــة
  .Rأصبحت على ما هي عليه في الوقت الحاضر

 )١٠٨ -١٠٦: عمــارة كــربالء (نــصاري فــي  وذكــر ذلــك الــدكتور رؤوف األ  
ــاف ــا ...S:وأض ــصل بينهم ــي-ويف ــش أي العباس ــةـة ال ــاس،  -رقية والغربي ــارع العب  ش

، ســتة أطـراف منهــا ســميت  )محـالت (فأصـبحت لمدينــة كـربالء ثمانيــة أطــراف   
  :بواب سور المدينة وهيبأسماء أ

  .وتقع إلى الجانب الشرقي من المدينة:  محلة باب الخان-١
وتقع إلى الجانب الغربي مـن المدينـة جنـوب محلـة بـاب              :  محلة باب الطاق   -٢

  .الساللمة
  .وتقع إلى شمال المدينة بإتجاه الذاهب إلى بغداد:  محلة باب بغداد-٣
. ة بين الروضتين الحسينية والعباسية    وتقع في وسط المدين   :  محلة باب النجف   -٤

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٦٨

 
 

ـذَه لَا وخْ�� مرذَ بِ ج الـصَّ  ـِنا ع ـدد  
  

  المِنتَـبي ـ  ـلَ ع ى حـ  ِثاِدـو ـلَ الـبد  
ـ  ـاِتثَاِدي الح  فِ هرـكِْذفَ   الج ١(ِنـو(  

  
  يـِهـبج و ـِدالحذُ ـثُي ـ  شُ و ـجِنـو  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .)باب المشهد(ـ وكانت تعرف ب
  .وتقع إلى شمال المدينة، غرب محلة باب بغداد:  محلة باب الساللمة-٥
  .وتقع في الجانب الغربي من المدينة، وجنوب محلة باب الطاق: محلة المخيم -٦
رق ـينة، وإلى الـش   وتقع إلى الجنوب الشرقي من المد     :  محلة العباسية الشرقية   -٧

  .من شارع العباس
وتقع إلى الجنـوب الغربـي مـن المدينـة، وإلـى غـرب              :  محلة العباسية الغربية   -٨

  .شارع العباس
         الـة األمريكـي جـون      ومن الذين أشادوا بعمران مدينة كربالء عالم اآلثـار والرح

تقـع علـى    إن كربالء   : ، ومما قاله  )م١٨٩٠/ هـ  ١٣٠٩(رز عند زيارته للمدينة سنة      بيت
حافة السهل الرسوبي الخصب الـذي يتـصل بهـضبة الجزيـرة العربيـة، ويبلـغ عـدد           

ا القـسم الجديـد منهـا       أم. نفوسها حوالي ستين ألف نسمة، ويبدو أنها بلدة مزدهرة        
الذي أنشئ خارج السور القديم ففيه شوارع واسعة وأرصفة منتظمـة بحيـث تبـدو               

 - أبوابـه    نإم فـ   سور المدينـة القـديم مهـد       مع أن : وقال كذلك . كأنها مدينة أوربية  
  .   R كانت ال تزال قائمة-مداخله

)١ (Sوالجمع جون بالضم،األسود، وهو من األضداد:  والجون،األبيض: الجون  ...R.  
 ).٢٠٩٦ -٥/٢٠٩٥: الصحاح: ينظر(
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  اـنَِف دد قَن مِضع بـِركْـِذ ِلابـَب

  ـاـنَ فَدـع السهى لَلَجانْ وـفالطَِّب

* * * *  
يلَـعالـِذ بِ ـلٌّ كُ ميـ  ن   وا هـــد  ـد قَ

  
ـ م و ِطـب الس ِةرـصْـنُِل   عه ـ  اس   وادِهشْتُ

ـ  نـوـقُـاِب الـس  يـِرمع لَ مـهفَ     اـد ِج
  

ــ���������   عـــد ــمـو القَ ــاًدـر فَ   ادـر فَ
ـ  و ِبـاِلي طَ بِ�� ـنِمفَ   ـ  ح ـدلْ ـيِرـد  

  
ـ ع فَ اٍلـبشْ�� ـةُسمخَ   بـاس  ـِر الـسي  

  ـثْعـمـان ع ـبِهـ اللّ ـد ج ـ ع   ��&����� رفَ
  

  ـٍركْب و ا نَ ـذَهـ  لَ لُج ـ ى الطَّ ـلَي ي١(ب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

المجــدي فــي أنــساب (، والعلــوي فــي )١/٣٥٤: اإلرشــاد(عــد الــشيخ المفيــد فــي ) ١(
/ ١: الفـصول المهمـة   (، وابن الصباغ فـي      )٣٠: العمدة(، وابن البطريق في     )ينيالطالب
وغيرهم، أن الـذين استـشهدوا مـن     ... )١/٣٩٦: الورىإعالم  (، والطبرسي في    )٦٤٤

 سـتة، بإضـافة عبيـد اهللا إلـى أخيـه           j مـع أخـيهم الحـسين      jأوالد أمير المؤمنين  
 j مـع أخيهمـا الحـسين   الـشهيدين : ، بقـولهم )أبـي بكـر   (محمد األصغر المكنى بـ     

  .بطف كربالء، وأمهما ليلى بنت مسعود الدارمية
 لم يذكر السادس اعتماداً على مصادر أخرى لم تذكره فـي شـهداء              �والناظم

الطف، وإنما ذكرت أن عبيد اهللا كان مع مصعب بن الزبير في حربـه مـع المختـار،         
  .وقد قتله أصحاب المختار

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٧٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ا عبيـد اهللا فكـان مـع        فأمـ S :)١٧: ينيالطـالب المجدي فـي أنـساب      (قال العلوي في    
 ]- ض   -فأصـابته    [أخواله بني تميم بالبصرة، حتـى حـضر وقـائع المختـار فأصـابه             
زار إلـى اليـوم،     رة يـ  ـجراح وهو مع مصعب فمات، وقبره بالمـذار مـن سـواد البـص             

قتل ابن إمامه: ع على المختارية ويقولشنّوكان مصعب يR.  
، والتي يرويهـا الـسيد    المقدسة الناحيةالمنسوبة الىزيارة اللم يرد ذكره في  كما  

  .)٣/٧٣: اإلقبال(ابن طاووس في 
ا الخمسة المذكورون فهمأم: 

  :jالعباس بن علي بن أبي طالب :األول
Sلد سنة ست وعشرين من الهجرة، وهو أول أوالده مـن أم البنـين فاطمـة بنـت         و

كنى أبا الفضل، وبعده عبد اهللا، وبعده ، وي)قمر بني هاشم(لقب ، يh حزام الكالبية 
حـضر بعـض     -وعـاش العبـاس مـع أبيـه أربـع عـشرة سـنة               . جعفراً، وبعـده عثمـان    

 أربعاً وعشرين سنة، ومع j، ومع أخيه الحسن - الحروب فلم يأذن له أبوه بالنزال
 أيداً شجاعاً فارساً    j أربعاً وثالثين سنة، وذلك مدة عمره، وكان       jأخيه الحسين 

  .اً جسيماً، يركب الفرس المطهم ورجاله تخطان في األرضوسيم
  : أنه قالjوروي عن أبي عبد اهللا الصادق

S              كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة، صلب اإليمان، جاهد مـع أبـي
  .R حسناً، ومضى شهيداً، وأبلى بالًءjعبد اهللا

 j بـن العبـاس بـن علـي     إلـى عبيـد اهللا  cنظر سـيد العابـدين علـي بـن الحـسين        
تـل فيـه     من يوم أحد، قُ    sما من يوم أشد على رسول اهللا      S: ثم قال  ،فاستعبر

← 



  ٤٧٣..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

تل فيه  عمه حمزة بن عبد المطلب أسد اهللا وأسد رسوله، وبعده يوم مؤتة قُ            
، ازدلف إليه ثالثون j وال يوم كيوم الحسين،ابن عمه جعفر بن أبي طالب

 بدمه، وهـو    ~ يتقرب إلى اهللا   كلّألف رجل، يزعمون أنهم من هذه األمة،        
  .يذكرهم باهللا فال يتعظون، حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً

طعـت  رحم اهللا العباس فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه حتى قُ       : ثم قـال  
 منهما جناحين يطير بهما مع المالئكة فـي الجنـة، كمـا             ~يداه، فأبدله اهللا  

س عند اهللا تبـارك وتعـالى منزلـة    للعبا نأ، و jجعل لجعفر بن أبي طالب    
  . انتهى،Rجميع الشهداء يوم القيامة] -  ظ-يغبطه بها  [يغبطونها

  ).١٧٦: مقتل الحسين ألبي مخنف: ينظر(
S  وروى أبو مخنف : أنه لم نع الحسين ا مj    وذلـك قبـل أن      -  وأصحابه من المـاء 

س فبعثه في    اشتد بالحسين وأصحابه العطش، فدعا أخاه العبا       - يجمع على الحرب  
ثالثين فارساً وعشرين راجالً ليالً، فجاؤوا حتى دنـوا مـن المـاء، واسـتقدم أمـامهم                 
باللواء نافع فمنعهم عمرو بن الحجاج الزبيدي، فامتنعوا منه بالسيوف ومألوا قربهم            

 والعباس بن علي ونافع يذبان عنهم ويحمالن علـى القـوم حتـى خلـصوا             ،وأتوا بها 
  .)أبا قربة( و)اءالسقّ(ي م فسبالِقرب إلى الحسين،

أيـن بنـو أختنـا، أيـن العبـاس          : ووقف شمر في اليوم العاشر ناحية فنـادى       : قال... 
أجيبوه ولو كـان فاسـقاً، فقـام إليـه          : jوإخوته؟ فلم يجبه أحد، فقال لهم الحسين      

 لعنـك اهللا : أنتم آمنون يا بني أختنا، فقـال لـه العبـاس    : ما تريد؟ قال  : العباس فقال له  
  م إخوته بنحـو  نا وابن رسول اهللا ال أمان له؟ وتكلّولعن أمانك، لئن كنت خالنا أتؤم

← 
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  ).٥٩ -٥٨: إبصار العين في أنصار الحسين( .Rكالمه ثم رجعوا
S  ِوكان العباس ربما ركز لواءه أمام الحسين وحامى عن أصحابه     : يرقال أهل الس، 

    السقّاء(ـ  لقب ب أو استقى ماء فكان ي( كنى   وي)ـ : قـالوا .  بعـد قتلـه    )با قربـة  أا رأى  ولم
:  بعد قتل أصحابه وجملـة مـن أهـل بيتـه، قـال إلخوتـه مـن أمـه                   jوحدة الحسين 

تلـوا، فجـاء إلـى    تقدموا ألحتسبكم عند اهللا تعالى، فإنه ال ولد لكم، فتقدموا حتى قُ           
: ، فقـال  أنت حامل لوائي  : ، فقال له  - المصاولة - واستأذنه في المصال     jالحسين
، إن عزمت فاستسق لنا مـاء     : اق صدري وسئمت الحياة، فقال له الحسين      لقد ض 

واغتـرف مـن المـاء غرفـة ثـم       : قالوا. فأخذ قربته وحمل على القوم حتى مأل القربة       
  : فرمى بها وقالjذكر عطش الحسين

 يا نفس هـوني   الحـسينِ   بعدِ  من    أن تكـــونيِته ال كنْـــوبعـــد   

هـــذا الحـــسينــوت     المنـــوِن وارد ــاردشربينــ ــيِن بـ    المعـ

  :ثم عاد فأخذ عليه الطريق، فجعل يضربهم بسيفه وهو يقول
 لقـى  حتى أوارى في المصاليتِ        زقـا   الموت إذا الموتُ   ال أرهب  

    أغـدو بالـسقا    إني أنـا العبـاس      الموتَ وال أهاب   الملتقـى   يـوم   

اللواء بشماله وهـو  فضربه حكيم بن طفيل الطائي السنبسي على يمينه فبرأها، فأخذ    
  :يقول

ــتمواِهللا ــي إن قطعـــ ــدا عــن دينــي     يمينـــ   إنــي أحــامي أب
← 
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ها، فضم اللواء إلى صـدره كمـا فعـل    افضربه زيد بن ورقاء الجهني على شماله فبر     
  :عمه جعفر إذ قطعوا يمينه ويساره في مؤتة، فضم اللواء إلى صدره وهو يقول

ــرون ــشأال تـ ــاِررـ معـ ــوا       الفجـ ــد قطع ــيق ــساريِهمببغ    ي

ربه بعمـود علـى رأسـه فخـر         ـفحمل عليه رجل تميمي من أبناء أبان بن دارم فض         
أدركني يا أخي، فـانقض عليـه أبـو عبـد           : صريعاً إلى األرض، ونادى بأعلى صوته     

 كالصقر، فرآه مقطوع اليمين واليسار مرضوخ الجبين مشكوك العـين بـسهم     jاهللا
وجلس عند رأسه يبكي حتى فاضت نفسه، ثم مرتثاً بالجراحة، فوقف عليه منحنياً،  

حمل على القوم فجعل يضرب فيهم يميناً وشماالً فيفرون من بـين يديـه كمـا تفـر                  
أيـن  ! أين تفرون وقـد قتلـتم أخـي؟       : المعزى إذا شد فيها الذئب، وهو يقـول       

تل وكان العباس آخر من قُ    . ثم عاد إلى موقفه منفرداً    ! تفرون وقد فتتم عضدي؟   
ال الغلمان الـصغار مـن آل أبـي         إقتل بعده   ، ولم يj  ين ألعداء الحسين  من المحارب 

  .طالب الذين لم يحملوا السالح
  :وفيه يقول الكميت بن زيد األسدي

ـ وأبو الفضل إن ذكرهم الحل       شفاء النفـوس فـي األسـقامِ      ـو      ـــ

   الغمـام  أكرم الـشاربين صـوب         إذ قتلــــوه األدعيــــاَءقتـــلَ 

  :بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد اهللا بن العباسويقول حفيده الفضل 
 ــر ــي ألذك ــاِس إن ــ للعب   فطَــتَخْتُ  القـومِ  وهــامبكـربالءَ     هموقفَ

← 
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 ــولّ    علـى ظمـأٍ     ويحميهِ يحمي الحسين ــي فيختِلــ وال ي   في وال يثن

   والـشرف  الفـضلُ  عليِه مع الحسينِ     ِهوال أرى مشهداً يومـاً كمـشهدِ      

فـضيلتُ  اً بانـتْ   مـشهد   بهِ أكرم ه    ومــا أضــاعــه ــ ل   ه خلــف أفعالَ

 إلـى البقيـع فـي كـل يـوم ترثيـه             -h فاطمـة أم البنـين     -وقد كانت تخـرج أمـه       ... 
وتحمل ولده عبيد اهللا، فيجتمع لسماع رثائها أهل المدينة وفيهم مروان بن الحكم،  

  :hفيبكون لشجي الندبة، قولها
يـــا مـــنرأى العبـــاس ــاهي      كـــر ــى جمــ ــدرِ علــ   النقــ

ــاِءووراه ــن أبنــ ـــ ح مــ    ليـــث ذي لبـــدكـــلُّ درــــ    يــ

   يـــــد مقطـــــوعِهبرأِســـــ     أن ابنــــي أصــــيبتُئْــــأنِب

ــا  ــبلي أمـ ــى شـ ــي علـ   د العمـــ ضـــربِه برأِســـلَ    ويلـ

 ــان ــو ك ــيفُل ــد  س ــي ي ــك    ك ف ــا ي ــا دن ــه لم ــد* من     أح

  ).- ظ -ك من: (منه* 
  :وقولها

ــذ     البنــين أمي ويــكال تــدعونّ ــوِثتـ ــرينكريني بليـ    العـ

ــتْ ــونكان ــي بن ـ    أصـبحتُ  واليوم     أدعــى بهــم ل    بنـين  ن وال ِم

ــةٌ ــلُأربع ــسـوِر مث ـــى  ن   الـوتين   بقطعِ قد واصلوا الموتَ      الرب
← 
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تنـــازعَء أشـــال الخرصـــانهـم أمــسى صريعـــاً فكلُّ    همطعــين   

ـ      يا ليتَ  ـروا شـعري أكمـا أخب    ــأن ــاًب ـــيع عباس ــين قط    اليم

رأيت رجالً من بنـي أبـان بـن    : وروى جماعة عن القاسم بن األصبغ بن نباتة قال  
 وقد كنت أعرفه شديد البياض جميالً، فسألته عـن سـبب تغيـره              ،دارم أسود الوجه  

 بـين عينيـه      جسيماً بكربال وسيماً  إني قتلت رجالً  : ما كدت أعرفك، فقال   : وقلت له 
ال وقـد جـاءني فـي النـوم، وأخـذ           إلـى اآلن    أثر السجود، فما بـت ليلـة منـذ قتلتـه إ           

ال إبتالبيبي وقادني إلى جهنم فيدفعني فيها فأظل أصيح، فال يبقى أحد فـي الحـي                
إنه ما زلنا نـسمع صـياحه حتـى    : فانتشر الخبر، فقالت جارة له : ويسمع صياحي، قال  

ا أم: لتما يدعنا ننام شيئاً من الليل، فقمت في شباب الحي إلى زوجته فسألناها، فقا
والمقتول هو العباس بن    : إذا أخبر هو عن نفسه فال أبعد اهللا غيره، قد صدقكم، قال           

  ).٦٥ -٦١: إبصار العين في أنصار الحسين( .cRعلي
  :bعبد اهللا بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب :الثاني

Sأبيه  سنين، وأمه فاطمة أم البنين، وبقي مع         ي بنحو ثمان  - العباس -لد بعد أخيه    و
ست سنين، ومع أخيه الحسن ست عشرة سنة، ومع أخيه الحسين خمـساً وعـشرين               

  .سنة، وذلك مدة عمره
 وجملة من أهل بيته دعا العبـاس  jتل أصحاب الحسين  ا قُ إنه لم : يرقال أهل السِ  

تقدموا، فأول من دعاه عبد اهللا أخـوه ألبيـه وأمـه         : إخوته األكبر فاألكبر، وقال لهم    
أخي، حتى أراك قتيالً وأحتسبك فإنه ال ولـد لـك، فتقـدم بـين يديـه            تقدم يا   : فقال

← 
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  :وجعل يضرب بسيفه قدماً ويجول فيهم وهو يقول
ــر فــي األفعــاِل     النجـدة واألفـضال    ]ذي [أنا ابن    ذاك علــي الخي

ــال   ــول اهللا ذو النك ــيف رس    يــوم ظــاهر األهــواِلكــلِّفــي     س

  .Rرأسه فقتلهفشد عليه هاني بن ثبيت الخضرمي فضربه على 
  ).٦٨ -٦٧: إبصار العين في أنصار الحسين(

  :bعثمان بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب :الثالث
Sلد بعد أخيه عبد اهللا بنحو سنتين، وأمه فاطمة أم البنين، وبقي مع أبيه نحو أربع و

 ثــالث jسـنين، ومــع أخيــه الحــسن نحــو أربــع عــشرة ســنة، ومــع أخيــه الحــسين 
  .ذلك مدة عمرهوعشرين سنة، و

وي عن أمير المؤمنينورjأنه قال :  
Sيته عثمان بعثمان بن مظعون أخيإنما سمR.  

تقـدم يـا   : تل عبد اهللا بن علي دعـا العبـاس عثمـان، وقـال لـه     ا قُلم: يرقال أهل السِ  
  :أخي كما قال لعبد اهللا، فتقدم إلى الحرب يضرب بسيفه ويقول

 ــان ــا عثم ــي أن ــاخرإن   لـي ذو الفعـال الطـاهر    شيخي ع      ذو المف

فرماه خولي بن يزيد األصبحي بسهم فأوهطه حتى سقط لجنبه، فجاءه رجل من           
  ).٦٨: إبصار العين في أنصار الحسين( .Rبني أبان بن دارم فقتله واحتز رأسه

  :bجعفر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب :الرابع
Sلبنـين، وبقـي مـع أبيـه نحـو          لد بعد أخيه عثمان بنحو سـنتين، وأمـه فاطمـة أم ا            و

← 
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 نحـو   jرة سـنة، ومـع أخيـه الحـسين        ـ نحو اثنتي عـش    jسنتين، ومع أخيه الحسن   
  .إحدى وعشرين سنة، وذلك مدة عمره

وي أن أمير المؤمنينورjاه سماه باسم أخيه جعفر؛ لحبه إي.  
فقال تل أخوا العباس ألبيه وأمه عبد اهللا وعثمان، دعا جعفراً           ا قُ لم: يرقال أهل السِ  

تقدم إلى الحرب حتى أراك قتيالً كأخويك فأحتسبك كما احتـسبتهما، فإنـه ال              : له
  :ولد لكم، فتقدم وشد على األعداء يضرب فيهم بسيفه وهو يقول

 ــر ــا جعف ــي أن ــاليإن   ابــن علــي الخيــر ذي األفــضال     ذو المع

  .فشد عليه خولي بن يزيد األصبحي فقتله: قال أبو الفرج
  .Rبل شد عليه هاني بن ثبيت الذي قتل أخاه فقتله: وقال أبو مخنف

  ).٧٠ -٦٩: إبصار العين في أنصار الحسين(
  :bأبو بكر بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب :الخامس

Sاسمه محمد األصغر أو عبد اهللا، وأمه ليلى بنت مسعود الدارمية. ...  
بل رجل من همدان،    : بل عقبة الغنوي، وقيل   : قتله زجر بن بدر النخعي، وقيل     : قيل

  .ن قتله مىدرجد في ساقية مقتوالً ال يو: وقيل
  :وذكر بعض الرواة أنه تقدم إلى الحرب وقاتل وهو يقول

   لــم تعــدلْوهاشــم مــن هاشــٍم    شيخي علي ذو الفخـار األطـولْ      

  .Rولم يزل يقاتل حتى اشترك في قتله جماعة منهم عقبة الغنوي
  ).٧١ -٧٠: ينإبصار العين في أنصار الحس(
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ـ  األَ ـِنـيس الح ـن ب ـيِل ع ـمثُ   رـبكْ
  

  نِْصوـوه ِض الرـيـ  ع   )١(ركَما يــذْ  ـي ِف
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j الحسين اإلمامبناعلي األكبر : األول) ١(
S        علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـبb لـد فـي أوائـل خالفـة عثمـان بـن            ، و

 � كما حققه ابن إدريسjعفان، وروى الحديث عن جده علي بن أبي طالب
  ... .، ونقله عن علماء التاريخ والنسب)السرائر(في 

عروة بن مسعود الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان وأمه ليلى بنت أبي مرة بن      
 sشبه بجده رسول اهللا   وكان ي . بن حرب بن أمية، وأمها بنت أبي العاص بن أمية         ا

  .في المنطق والخَلق والخُلق
ال، : أنت، قال : من أحق الناس بهذا األمر؟ قالوا     : أن معاوية قال  : وروى أبو الفرج  

 وفيـه  s، جـده رسـول اهللا  bالحـسين بـن علـي    أولى الناس بهـذا األمـر علـي بـن           
  .شجاعة بني هاشم، وسخاء بني أمية، وزهو ثقيف

 ...وي   لقب باألكبر؛ ألنه األكبر علـى أصـح الروايـات، أو ألن            كنى أبا الحسن، وي
عبـد اهللا وجعفـر   :  ثالثة أسـماؤهم علـي، وثالثـة أسـماؤهم        : أوالداً ستة  jللحسين

  .أكبر من علي الثالث على روايةومحمد، كما ذكره أهل النسب، فهو 
ا كان السحر من الليلة التـي بـات         لم: وروى أبو مخنف، عن عقبة بن سمعان قال       

ها الحسين عن قصر بني مقاتل، أمرنـا الحـسين باالستـسقاء مـن المـاء، ثـم أمرنـا                    في
ا ارتحلنا عن قصر بني مقاتل، خفق برأسه خفقـة، ثـم انتبـه     فلم: بالرحيل ففعلنا، قال  

، ثـم كررهـا     جعـون، والحمـد هللا رب العـالمين       اإنا هللا وإنا إليه ر    : يقولوهو  
إنا :  فقال - وكان على فرس له    - jمرتين أو ثالثاً، فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين        

← 



  ٤٨١..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

علـت فـداك، مـم       ج يـا أبـتِ   هللا وإنا إليه راجعون، والحمد هللا رب العـالمين،          
 خفقت برأسـي خفقـة      يا بني، إني  : jاسترجعت وحمدت اهللا؟ فقال الحـسين     

القـوم يـسيرون والمنايـا تـسري إلـيهم،      :  لي فارس على فرس، فقال فعن
، ال أراك اهللا سـوءاً، ألـسنا علـى    يـا أبـتِ  : ، فقال لـه  عيت إلينا فعلمت أنها أنفسنا نُ   

: ، إذن ال نبـالي، فقـال لـه        يا أبـتِ  : ، قال بلى، والذي إليه مرجع العباد    : الحق؟ قال 
  . عن والدهما جزى ولداًجزاك اهللا من ولد خير 

تـل بـالطف مـن بنـي هاشـم بعـد أنـصار        وكـان أول مـن قُ  : قال أبو الفـرج وغيـره   
ا نظر إلى وحدة أبيـه تقـدم إليـه وهـو علـى              ، فإنه لمc   علي بن الحسين   jالحسين

 وكــان مــن أصــبح النــاس وجهــاً،  -دعى ذا الجنــاح، فاســتأذنه للِبــراز فــرس لــه يــ
هم اشهد أنه قـد بـرز       اللّ: الدموع وأطرق ثم قال    فأرخى عينيه ب   -وأحسنهم خلقاً 

إليهم غالم أشبه الناس خَلقاً وخُلقاً ومنطقاً برسولك، وكنا إذا اشـتقنا إلـى              
يابن سعد، قطع اهللا رحمك كما قطعـت رحمـي          : ، ثم صـاح   نبيك نظرنا إليه  

ا فهم علي اإلذن من أبيه شد على القوم وهو ، فلمnولم تحفظني في رسول اهللا
  :يقول

   أولـى بـالنبي    ِهـالل نحن وبيتِ     أنا علي بن الحسين بن علـي      

   الدعي فينا ابن ال يحكمواُهللا

، العطش قد قتلنـي، وثقـل       يا أبتِ : فقاتل قتاالً شديداً، ثم عاد إلى أبيه وهو يقول        
وا غوثاه أنّى لي الماء، قاتـل يـا         :  وقال jالحديد قد أجهدني، فبكى الحسين    

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٨٢

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

فيسقيك بكأسه األوفى  sفما أسرع الملتقى بجدك محمد    بني قليالً واصبر،    
 عليهم يفعل فعل أبيه وجده، فرماه مرة بـن منقـذ             فكر ،شربة ال تظمؤ بعدها أبداً    

  .العبدي بسهم في حلقه
ة بـن منقـذ،     كنت واقفاً وبجنبي مـر    : قال حميد بن مسلم األزدي    : وقال أبو الفرج  

علي آثام العرب : فيهزمهم، فقال مرةوعلي بن الحسين يشد على القوم يمنة ويسرة 
ال تقتلــه، يكفيــك هــؤالء الــذين : إن مــر بــي هــذا الغــالم ألثكلــن بــه أبــاه، فقلــت 

ألفعلن، ومر بنا علي وهو يطرد كتيبة فطعنـه برمحـه فانقلـب علـى               : احتوشوه، فقال 
عوه به على األعداء فاحتووه بسيوفهم فقطّقربوس فرسه فاعتنق فرسه فكر.  

السالم عليك يا أبتي، هذا جدي المصطفى قد سقاني : أن يفارق الدنيافصاح قبل 
 حتـى وقـف عليـه وهـو مقطّـع      jبكأسه األوفى وهو ينتظرك الليلة، فشد الحـسين      

 قتلوك يا بني، فما أجرأهم على اهللا وعلى انتهاك حرمـة            قتل اهللا قوماً  : فقـال 
  . العفاعلى الدنيا بعدك: ، ثم استهلت عيناه بالدموع، وقالالرسول

وكأني أنظـر   : وروى أبو مخنف، وأبو الفرج عن حميد بن مسلم األزدي أنه قال           
، فـسألت  أخيـاه  يا حبيباه يـابن :إلى امرأة قد خرجت من الفسطاط وهـي تنـادي   

، فجـاءت حتـى انكبـت عليـه،     bهذه زينب بنت علي بن أبـي طالـب      : عنها، فقالوا 
احملـوا  : جـع فقـال لفتيانـه      إليها وأخذ بيـدها إلـى الفـسطاط، ور         jفجاء الحسين 

تـل وال   وقُ. ، فحملوه من مصرعه، ثم جاءوا بـه فوضـعه بـين يـدي فـسطاطه               أخاكم
  ).٥٢ -٤٩: إبصار العين في أنصار الحسين: ينظر( .Rعقب له

← 



  ٤٨٣..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :j الحسين اإلمامبناعبد اهللا الرضيع : الثاني
  ):وصنوه الرضيع فيما يذكر: (وقوله

S      ي طالـب عبد اهللا بن الحسين بـن علـي بـن أبـbفـي  : لـد فـي المدينـة، وقيـل    ، و
وأمه الرباب بنت امرئ القيس بن عدي بـن أوس بـن جـابر بـن             . الطف، ولم يصح  

ــن جنــاب بــن كلــب اكعــب  ــد اهللا  ... بــن علــيم ب ــو عب ، وهــي التــي يقــول فيهــا أب
  :jالحسين

ــر ــبكلعمـ ــي ألحـ ــ     داراً إننـ ـــنةُلُّتِح ــا سكي ــاب به    والرب

ــذِ أحب ــا وأب ــلُهم ــاليلَّ ج ــيس     م ــٍبول ــاب لعات ــدي عت    عن

وكان امرؤ القـيس زوج ثـالث بناتـه فـي المدينـة مـن أميـر المـؤمنين والحـسن                      
 وولـدت لـه سـكينة       j، وقصته مشهورة، فكانت الرباب عند الحـسين       bوالحسين

  .وعبد اهللا هذا
ا آيـس مـن نفـسه    إن الحـسين لمـ    : قال المسعودي واألصبهاني والطبري وغيرهم    

سطاطه فطلب طفالً له ليودعه، فجاءته به أخته زينب، فتناوله مـن يـدها   ذهب إلى ف  
  .ووضعه في حجره، فبينا هو ينظر إليه إذ أتاه سهم فوقع في نحره فذبحه

هـم ال يكـن   اللّ:  بكفه ورمى بـه إلـى الـسماء وقـال        jفأخذ دمه الحسين  : قالوا
فاجعـل  هم إن حبست عنا النصر من السماء        أهون عليك من دم فصيل، اللّ     

ذلك لما هو خير لنا، وانتقم لنا من هؤالء الظالمين، فلقد هون ما بـي أنـه                 
  .بعينك يا أرحم الراحمين

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٨٤

 
 

  ِهـ اللّـــدـبــع وـٍركْــ بـو أبـــمثُــ
  

  القَوـ  ـاسـم ب ـن الح  اِه األَ ِنــس١(و(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :jوي عن الباقرفر: قالوا
Sأنه لم تقع من ذلك الدم قطرة إلى األرضR.  

 حفر له عند الفسطاط حفيرة في جفن سيفه فدفنه فيهـا بدمائـه             jثم إن الحسين  
  .ورجع إلى موقفه

أنه أخذ الطفل من يدي أخته زينب فأومى إليـه ليقبلـه،          : السيد الطاووسي وروى  
، ثم فعـل مـا فعـل بدمائـه،          خذيه إليك : فأتته نشابة فذبحته، فأعطاه إلى أخته وقال      

  .وقال ما قال بدعائه
  .أن الذي رماه بالسهم حرملة بن الكاهن األسدي: وروى أبو مخنف

  . الغنويأن الذي رماه عقبة بن بشر: وروى غيره
  .Rcواألول هو المروي عن أبي جعفر محمد الباقر

 ).٥٥ -٥٤: إبصار العين في أنصار الحسين(

 ثالثـة مـن أبنـاء       jوممن حضر الطف واستشهد مع أبي عبد اهللا الحسين        ) ١(
 :، وهمjأخيه الحسن المجتبى

  :bأبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب: األول
Sأن عبد اهللا بن عقبة الغنوي قتله: روى أبو الفرج. أمه أم ولد.  

  :وإياه عنى سليمان بن قتة بقوله
وعند  ـ    قطـرةٌ  غنـي    حلّـتِ   يوماً بها حيـثُ    مسنجزيه    ـنا مـن دماِئ

← 



  ٤٨٥..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  R إذا النعـل زلّـتِ     وتقتلنا قـيس      هانـا فقير ر جب  قيس إذا افـتقرتْ 

  ).٧١: إبصار العين في أنصار الحسين(
  :bحسن بن علي بن أبي طالبعبد اهللا بن ال: الثاني

Sأمه بنت الشليل بن عبد اهللا البجلي، والشليل أخو جرير بن عبد اهللا، كانت لهما صحبةR.  
  ).٧٣: إبصار العين في أنصار الحسين(

  :قال الشيخ المفيد
Sا رجع الحسين  ولمj               من المسناة إلى فسطاطه تقدم إليـه شـمر بـن ذي الجوشـن 

ر ـمالـك بـن النـس   : قـال لـه  ، فأسـرع مـنهم رجـل ي   في جماعة من أصـحابه فأحـاط بـه       
الكندي، فشتم الحسين وضربه على رأسه بالسيف، وكان عليه قلنـسوة فقطعهـا حتـى     

ال أكلـت بيمينـك     : ، فقال له الحسين   وصل إلى رأسه فأدماه، فامتألت القلنسوة دماً      

د بهـا  ، ثم ألقى القلنسوة ودعا بخرقة فـش وال شربت بها، وحشرك اهللا مع الظالمين    
     عليها، ورجع عنه شمر بـن ذي الجوشـن   رأسه واستدعى قلنسوة أخرى فلبسها واعتم 

  .ومن كان معه إلى مواضعهم، فمكث هنيهة ثم عاد وعادوا إليه وأحاطوا به
 مـن عنـد   - وهـو غـالم لـم يراهـق    - cفخرج إليهم عبد اهللا بن الحسن بـن علـي   

 لتحبسه، فقال c بنت عليالنساء يشتد حتى وقف إلى جنب الحسين فلحقته زينب     
واهللا ال  : ، فـأبى وامتنـع عليهـا امتناعـاً شـديداً، وقـال            حبسيه يا أختي  ا: لها الحـسين  
ويلك :  بالسيف، فقال له الغالمjوأهوى أبجر بن كعب إلى الحسين     . أفارق عمي 

فضربه أبجـر بالـسيف فاتقاهـا الغـالم بيـده فأطنهـا إلـى               ! يا بن الخبيثة أتقتل عمي؟    
:  فضمه إليـه وقـال  jفأخذه الحسين! يا أمتاه: ا يده معلقة، ونادى الغالم الجلدة فإذ 

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٤٨٦

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

اصبر على ما نزل بك، واحتـسب فـي ذلـك الخيـر، فـإن اهللا                ،  يا بن أخي  
هم إن متعتهم إلـى  اللّ:  يده وقالj ثم رفع الحسين،يلحقك بآبائك الصالحين 

بدا، فإنهم   الوالة عنهم أ   حين ففرقهم فرقا، واجعلهم طرائق قددا، وال ترضِ       
  ).١١١ -١١٠/ ٢: اإلرشاد( .Rدعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا

  :bالقاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: الثالث
Sإن اسمها رملة:قالأمه أم أبي بكر، ي R.  
  ).٧٢: إبصار العين في أنصار الحسين(
S   قمـر، فـي    فإنا لكذلك إذ خرج علينا غالم كأن وجهه شقة          : قال حميد بن مسلم

يده سيف وعليه قميص وإزار ونعالن قد انقطع شسع إحداهما، فقال لـي عمـر بـن             
دعه ! سبحان اهللا، وما تريد بذلك؟    : واهللا ألشدن عليه، فقلت   : سعيد بن نفيل األزدي   

واهللا ألشدن عليه، فـشد  : يكفيكه هؤالء القوم الذين ما يبقون على أحد منهم، فقال   
! يـا عمـاه   :  بالسيف ففلقه، ووقع الغالم لوجهه فقال      ى حتى ضرب رأسه   عليه فما ولّ  

 كما يجلي الصقر ثم شد شـدة ليـث أغـضب، فـضرب عمـر بـن          jفجلى الحسين 
سعيد بن نفيل بالـسيف فاتقاهـا بالـساعد فأطنهـا مـن لـدن المرفـق، فـصاح صـيحة                     

 وحملـت خيـل الكوفـة لتـستنقذه       . jسمعها أهل العسكر، ثم تنحى عنـه الحـسين        
  . حتى ماتفتوطأته بأرجلها

 قائمــاً علــى رأس الغــالم وهــو يفحــص برجلــه jوانجلــت الغبــرة فرأيــت الحــسين
: ، ثـم قـال    بعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك        : والحسين يقـول  

 -واهللا-على عمك أن تدعوه فال يجيبك، أو يجيبك فال ينفعك، صوت           واهللا عزّ
← 



  ٤٨٧..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

ولْود ع ـ  ـِدب ـ  نَ ِهـ اللّ ـِلج ج ـ ع   ـِرـفَ
  

ـِْم   ـ كْ األَ ِنـوع و ـٍدـمح م لُـث ١(ـِرب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فكـأني أنظـر إلـى رجلـي الغـالم           ، ثـم حملـه علـى صـدره،        كثر واتروه وقلّ ناصروه   
تخطان األرض، فجاء به حتى ألقاه مع ابنـه علـي بـن الحـسين والقتلـى مـن أهـل بيتـه،                       

  .<bهو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب: فسألت عنه فقيل لي
 ).١٠٨ -٢/١٠٧: اإلرشاد(

  :b عون بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب:األول) ١(
Sرى بنت أمير المؤمنينأمه زينب العقيلة الكب. ...  

 من مكـة كتـب إليـه عبـد اهللا بـن جعفـر       jا خرج الحسينإنه لم: يرقال أهل السِ 
، ثـم   ... كتاباً يسأله فيه الرجوع عن عزمه، وأرسل إليـه ابنيـه، فأتيـاه بـوادي العقيـق                

ذهب عبد اهللا إلى عمرو بن سعيد بن العاص عامـل المدينـة فـسأله أمانـاً للحـسين،                   
 بـذات  jسله إليه مع أخيه يحيـى، وخـرج معـه عبـد اهللا فلقيـا الحـسين              فكتب وأر 

فـي منـامي    sإني رأيت رسـول اهللا    : عرق، فأقرأه الكتاب، فأبى عليهما وقـال      
 وكتب جواب الكتاب إلى عمـرو       فأمرني بالمسير، وإني منته إلى ما أمرني به،       

  .ر منهبن سعيد ففارقاه، ورجعا، وقد أوصى عبد اهللا ولديه بالحسين واعتذا
ا ورد نعي الحسين ونعيهما إلى المدينة كـان عبـد اهللا جالـساً فـي بيتـه،                  ولم: قالوا

هـذا مـا لقينـا ودخـل علينـا مـن            : فدخل الناس يعزونه، فقـال غالمـه أبـو اللـسالس          
واهللا لـو   ! يـابن اللخنـاء، أللحـسين تقـول هـذا؟         : فحذفه عبد اهللا بنعله وقال    . الحسين

ي عنهمـا   ـ حتى أقتل معه، واهللا إنـه لممـا يـسخي بنفـس            شهدته ألحببت أن ال أفارقه    
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ويعزيني عن المصاب بهما أنهما أصيبا مع أخـي وابـن عمـي مواسـين لـه صـابرين                 
الحمد هللا، عزّ علـي مـصرع الحـسين، إن ال أكـن             : معه، ثم أقبل على الجلساء فقال     

  .آسيت حسيناً بيدي، فقد آسيته بولدي
  : بن جعفر إلى القوم وهو يقولبرز عون بن عبد اهللا: قال السروي

إن تنكرونــي فأنــا ابــنجعـــفر     فـي الجنـانِ     صدقٍ شهيد  أزهـر  

ــر ــاحٍ يطي ــا بجن ــضر  فيه ـ  فـي المح   كفى بهذا شـرفاً       أخـ   شرـ

ر راجـالً، ثـم ضـربه       ـفضرب فيهم بسيفه حتى قتل منهم ثالثة فوارس وثمانيـة عـش           
  .تلهعبد اهللا بن قطنة الطائي النبهاني بسيفه فق

  :jوفيه يقول سليمان بن قتة التيمي من قصيدته التي يرثي بها الحسين
ـ     ــِت    ِلعيني جودي بـعـبـرة وعـويـ    الرســوِلآلَ وانــدبي إن بكي

ـــةٌ ــم كلُّسـتـ ــصلِبه ــي  ل ــبعةٌ      عل ــيبوا وس ــد أص ــِلق    لعقي

ــو     معونـاً أخـاه    واندبي إن نـدبتِ    ـــما ين ــيس في ــذوِلبل   هم بخ

  Rالطويِل ي على المصابِ  بى فبكّ     ب ذوو القـر   فلعمري لقـد أصـي    

  ).٧٧ -٧٥: إبصار العين في أنصار الحسين(
  :b محمد بن عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب: الثاني

S             أمه الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف بـن ربيعـة بـن عائـذ بـن ثعلبـة بـن عكابـة بـن
  ... .صعب بن علي بن بكر بن وائل

← 
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ولْــوـدــ معـرــ ِفواإلبــِقـا عـِلـي  
  

  ��ربمِ ـةٌـع ـ  ـن ـ  لَ لِّ كُ ـ  غِ ـٍثـي ـِلـي  
  ��#��h�ــ ع بـــد ــالـر وِهـ اللّ حِنـم  

  
  مــح ـمـدج ـــع ـــتْ يـرـفَ   )١(اِنـولُ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  : عون إلى الحرب، فبرز إليهم وهو يقولتقدم محمد قبل: قال السروي
ـ      فـي الـردى عميـانِ       قـومٍ  فعالَ     العـدوانِ   مـن  ِهـأشكو إلى الل

قـــد بـــدالقـــرآِنلوا معـــالم     ــم ــِلومحكـ ــاِن  التنزيـ   والتبيـ

  .فقتل عشرة أنفس، ثم تعاطفوا عليه، فقتله عامر بن نهشل التميمي
  ... :وفيه يقول سليمان بن قتة

ــمي ــيوس ــِ  النب ــيهمودرغ ــوه      ف ــد عل ــصارٍمق ــصقوِل  ب   م

ـ     ــدموٍع    عينـي فجـودي    ِتفإذا مـا بكي ــسيلُ ب ــلَّت ــسيِل ك   R م

  ).٧٨ -٧٧: إبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
 الـذي   j غير مسلم  - في كربالء    jممن استشهد مع أبي عبد اهللا الحسين      ) ١(

  : أربعة، وهم� من بني عقيل بن أبي طالب-استشهد بالكوفة
  :bعبد اهللا بن عقيل بن أبي طالب: األول
نه ورد فـي طبعـة    أ التي اعتمدناها إال     )إبصار العين (لم يرد ذكره في طبعة      : أقول

 والـذي اعتمـد فـي تحقيقـه علـى      ،مكتبة أمير المؤمنين تحقيق علي جهاد الحساني   
  ).عبد اهللا بن عقيل (: ومنهاwنسخة فيها استدراكات للمؤلف 

  .b عقيل بن أبي طالب عبد الرحمن بن-٢
← 
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ــ ـــح مـمثُ ـمـدو ــع ـبـــد   ِهـ اللّ
  

ـ  ِربــي الكَم ِ ـر القَ ِمِلس م نِم   ـاِه الج)
١

(  
  ِموـن م ـ اِلـو ـِهـيمـ  ه ـ اكنَ ثُاِر الح  

  
  وِجـنْمـح و سـعـد ـ  و هـ  الثَّ ـو   ثُاِل

  ـربـــى اَألـتَــ الـفَـانمـــيلَ سـمثُــ  
  

  و��ــس ــ وـمـلَ ــصْنَ وبـاِرقَ   )٢(ـرـ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 .b جعفر بن عقيل بن أبي طالب-٣

 .bمحمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب -٤

  ).٩٢ -٩١: إبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
ستتر فيـه   شـجر ملتـف يـ     : الِغيـل بالكـسر   : أسد غيـل  S: ، أي )يلليث غِ : (�وقوله

 ).١١/٥١٢: لسان العرب: ينظر( .Rكاألجمة

 من آل عقيل ابنا مسلم بـن        jهد بين يدي أبي عبد اهللا الحسين      ممن استش ) ١(
  :، وهماbعقيل بن أبي طالب

  .b عبد اهللا بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب:األول
  .bمحمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب :الثاني

  ).٩٠ -٨٩: إبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
)٢ (أنصار الحسينا الشهداء من موالي آل أبي طالب منوأم jفهم ،:  

  .c الحارث بن نبهان مولى حمزة بن عبد المطلب:األول
  .c منجح بن سهم مولى الحسن بن علي:الثاني
  .j سعد بن الحارث مولى علي بن أبي طالب:الثالث
  .c سليمان بن رزين مولى الحسين بن علي بن أبي طالب:الرابع

← 
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ِمورِ ـن ـ �� ـاِلج ـٍدس ـ  و هـ  ـم ه ـم  
  

  ــح ـبـيـــب ���� ـم ثُ�m�Iو مــس   مـِلـ
  قَوـيـس ب ـ  ـن م سـٍرـه و ـ ع ــمور  

  
  وــعبـدهــ سـعفَـــد ـدــاه   )١(رحـ ال

  ِمون ـ  ب ـ  ه يِن مدان ـ ع مـ  ر   ساِرو الفَ
  

  ــظَـنْح ـــر بـةٌلَ يـــر ــ عـم ثُ   ـساِب
  وـاِلمـك ��و ـ  س ـيأ ـف و ـ  ع ـمـار  

  
  ارـو ســ أويـــِشبـ حو أـاديــِز  

  واِبعـد  الـر حِنم ـ  و هاَأل وـ ر   )٢(يحِب
  

  وعـمـر ـنْو جـِر صَ ٍعـديـ  ح   ِبس النَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .c أسلم بن عمرو مولى الحسين بن علي:الخامس
  .c قارب بن عبد اهللا الدئلي مولى الحسين بن علي:ادسالس

  .jنصر بن أبي نيزر مولى علي بن أبي طالب :السابع
 ).٩٨ -٩٤: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

  : الذين استشهدوا معه، وهمjبني أسد بن خزيمة ومواليهم من أنصار الحسين) ١(
  .هر األسدي الفقعسيا حبيب بن مظ:األول

  . أنس بن الحرث األسدي الكاهلي:نيالثا
  . مسلم بن عوسجة األسدي السعدي:الثالث
  . قيس بن مسهر األسدي الصيداوي:الرابع

  . عمرو بن خالد األسدي الصيداوي:الخامس
  . سعد مولى عمرو بن خالد األسدي الصيداوي:السادس

 ).١١٧ -٩٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

، ومــا أثبتنــاه فــي المــتن ورد ذكــره فــي جميــع المــصادر،  )رجــياأل: (فــي األصــل )٢(
← 
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ـي ال ِفوـ  واِلم   ِرـاِكــشَ  لِ بذَـوي شَ
  

ـ  ي بـيـِب شَ ـمثُ   ـ ج لِ يِمـتَـنْ   )١(ـِرـاِب
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . أرحب بطن من همدانياألرحبي بالمهملة والموحدة كاألحمدي إلى بنو
  ).٩: لب اللباب للسيوطي: ينظر(

ن بـين يديـه،     و المستشهد j الحسين  اإلمام آل همدان ومواليهم من أنصار    ) ١(
  :وهم

  .مداني الصائدي أبو ثمامة عمرو بن عبد اهللا اله:األول
  . حنظلة بن أسعد الهمداني الشبامي:الثاني
  . برير بن خضير الهمداني المشرقي:الثالث
  . عابس بن أبي شبيب الهمداني الشاكري:الرابع

 سيف بن الحرث بن سريع الهمداني الجابري، ومالك بـن عبـد   :الخامس والسادس 
  .اهللا بن سريع الهمداني الجابري

  .سالمة الهمداني الداالني عمار بن أبي :السابع
  . زياد بن عريب بن حنظلة أبو عمرة الهمداني الصائدي:الثامن
  . حبشي بن قيس الهمداني النهمي:التاسع
  . سوار بن منعم الهمداني النهدي:العاشر

  . عبد الرحمن بن عبد اهللا الهمداني األرحبي:الحادي عشر
  . عمرو بن عبد اهللا الهمداني الجندعي:الثاني عشر
  ).مولى لهم( شوذب بن عبد اهللا الهمداني الشاكري :الثالث عشر

← 
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ـ  جِحـذْـي م ـِن ب ـنوِم ـ  ِمـو قَ اِن هي  
  

  ـنادةُج ب ـ  ـن ِثـاِر الح  ـلْ الـساِنمي  
  ــم ـجـمعو ــع ــالـجو ـذٌـاِئ ـِلـمي  

  
ـ  ـدـزي ي و أ ـعـاِفنَ   ب ـن ـ ـغْ م   ـِلـفَ

ـ      ةْادـبالِعــ و ذُـاجـجــ الـحكِلـذَكَ
  

  واِضوـح م ـ ـو ـ ��ى  ـلَ ـ ج يِب   )١(ةْـادنَ
  ِموـن ِن بـ  ي ـ  ع اِرصَ األنْ مو الكَ رـ ع   يِب

  
  ــوعـبد ــرحــِنـمب ـــنع ِدـبر ب  

ــ   ـَـمثُ ــِع ن ـيـمو ــج 
 ةُادــنَ����{����  
  

ـ  رم ع ـهـنُ اب ـمثُ   �#ٍط  بضَو ِب ـ  � مع ٢(ر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  . شبيب مولى الحرث بن سريع الهمداني الجابري:الرابع عشر
  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالمذحجي) ١(

  . هاني بن عروة المرادي:األول
  . جنادة بن الحرث المذحجي المرادي:الثاني
 .عائذي مجمع بن عبد اهللا المذحجي ال:الثالث

  . عائذ بن مجمع بن عبد اهللا المذحجي العائذي:الرابع
  .الجملي  نافع بن هالل المذحجي:الخامس
   يزيد بن مغفل المذحجي الجعفي :السادس

   الحجاج بن مسروق المذحجي الجعفي :السابع
  . واضح التركي مولى الحرث المذحجي السلماني:الثامن

  ).١٥٣ -١٣٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
  :j الحسين اإلماماألنصار من أنصار) ٢(

  . عمرو بن قرظة بن كعب األنصاري الخزرجي الكوفي:األول
← 
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ِموـن ـِن بـ  كِ ي ـ  زَ رــشْ  بِ ةَـدـنْ   ـراِه
  

ــ   ــ يـمثُ ـزيـــد ج ـدهـاِهظَــ مر  
  وـ ـ ال ثُاِرالح ـ  يِدنـِْك ـ  م ثُ ـنْ جدب  

  
  )١(ب اَألبدـنْجــ وةٌرـيـجــ حـمثُــ  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  . عبد الرحمن بن عبد رب األنصاري الخزرجي:الثاني
  . نعيم بن العجالن األنصاري الخزرجي:الثالث
  . جنادة بن كعب األنصاري الخزرجي:الرابع

 . األنصاري الخزرجي عمرو بن جنادة بن كعب:الخامس

  ).١٥٩ -١٥٥: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
 مــن األنــصار ولــم يــذكرهم jوممــن استــشهد مــع الحــسين: اســتدراك

بن الحارث األنصاري العجالني، وأخوه أبو الحتوف بـن الحـرث      سعد  : �الناظم
  ).١/٤٥ :الكنى واأللقاب: ينظر( .األنصاري العجالني

  :jالحسين اإلمام نصارن من أوالكندي )١(
  . بشر بن عمرو بن األحدوث الحضرمي الكندي:األول
  . زاهر بن عمرو الكندي:الثاني
  . يزيد بن زياد بن مظاهر:الثالث
  . القيس الكنديئ الحارث بن امر:الرابع

 . جندب بن حجير الكندي الخوالني:الخامس

  . وولده حجير بن جندب:السادس
 ).١٧٤ -١٧١: jر الحسينإبصار العين في أنصا: ينظر(
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ِموـاٍرـفَ غِ ـن ـ ـ ع ـ  الـر ـداِب حِنـم  
  

  ـنْالصِّوو ع بذُ ِهـ اللّ ـد و ـ  اإلي ـاِنـم  
  ِموـن م ـ اِلو ِهــيم ـ  ه ـ  ـاكـنَ ج ـون  

  
  مطَ ـن ـاب ري ـحه ـ  و ـ  جلُ   )١(نـو اللَّ

  ِموـن ـِن بٍبـلْ كَ ي �� دـوـ  س ىـلَالج  
  

ـ ع األَ ـدـب ع ِهـ الل دـب ع ـاِنـثَـيلَ     ىلَ
  ــوـاِلسذُم وِمـلْ الــس وـِكالــسةْـنَـي  

  
ـ يِدي الم ـِن ب ـن مِ ـم ثُ ِبلْ كَ نِم     )٢(ةْنَ

  ِموـن ـ  ِدي األزْ ـِن ب اله ـمـ  ام م ـِلسم  
  

  ـاِسقَــوثُــم ــ زُـمهـيــرـلَ العم  
ــ   ـــع النُّكلِذَكَ ـمـــان والح ـالّس  

  
  ِفو يـواِلي الم ـ  ر ـ  المِ ـعاِف   )٣(اسـبقْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :jالحسين اإلمام ن من أنصار والغفاري) ١(
وأخوه عبد الـرحمن بـن عـروة     . عبد اهللا بن عروة بن حراق الغفاري       :األول والثاني 

  .بن حراق الغفاري
  . جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري:الثالث

  ).١٧٦ -١٧٥: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
  :j الحسين اإلمامأنصاربني كلب من ) ٢(

  . عبد اهللا بن عمير الكلبي العليمي:األول
  . عبد األعلى بن يزيد الكلبي العليمي:الثاني
  . سالم بن عمرو مولى بني المدينة الكلبي:الثالث

 ).١٨٢ -١٧٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

  :j الحسين اإلمامن من أنصارواألزدي) ٣(
  .ة الكوفيوء األعرج األزدي أزدشن مسلم بن كثير:األول

← 
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ِمون س اِةـر ع ـ  ِدـب   ةْرــصْ الب ِسـي قَ
  

  ـِْزي ــ ـْ ودي ــاب ــصْلـنُّ ِل���&�)���� اهـنَ   ةْرـ
  ��ـِنعـي ع بـيـ  ِهـ الل ـد ع ـبـ  د   ِهـ الل

  
  وسـيـ  ـف ب ـ  ـن ـ   ذُ ٍكاِلـ م ـاِهو الج  

  وــع ـــرـاِم ب ـــن م ٍمــِلس �����H���@��J�  
  

  واِلسم م ـ  ـتَى الفَ لَـو ـ  ِنى اب م ١(ِمِلس(  
  ِموـن س التَّ اِةـر ـ  تَ ـِمـي ـيـ  ـم   ِهـ الل

  
  مسـعـود و ـنُابـ  ـه م ـ  األشْ ـع ـاِهـب  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  . القاسم بن حبيب بن أبي بشر األزدي:الثاني
  . زهير بن سليم األزدي:الثالث
 . النعمان بن عمرو األزدي الراسبي:الرابع

  . وأخوه الحالس بن عمرو األزدي الراسبي:الخامس
  . رافع بن عبد اهللا مولى مسلم األزدي:السادس

 ).١٨٧ -١٨٥: jار الحسينإبصار العين في أنص: ينظر(

  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالعبدي) ١(
 . يزيد بن ثبيط العبدي عبد قيس البصري:األول

  .عبيد اهللا وابناه عبد اهللا، و:الثاني والثالث
  . سيف بن مالك العبدي البصري:الرابع

  . عامر بن مسلم العبدي البصري:الخامس
  . ومواله سالم:السادس

  .بن أمية العبدي البصري األدهم :السابع
 ).١٩٢ -١٨٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(



  ٤٩٧..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

ـْـو جرـكْبــ   ـابـبــ حرـم عــنيــ
  

  ـي ال ِفومـ و ِـ ـي ج اِل ـ  رابـ صَ ي١(اب(  
ـ  ٍئـي طـي ـِن ب ـنوِم   ب ـدر  الـس ِدـع  

  
  عـمأ ـار ـ   �� و ةُ بــيمـن ـ  س ٢(ـِدـع(  

  ِموـ  ـن ـ  تَ اِمـه ِس ـ ـنَ كِ ٍبـِلـغْ   ةْــانَ
  

ــ   ــ بمثُ ــ زُـوـنُ هِذِرـي ي الدــي   ةْــانَ
  يـثُــاِكـها نَفُــِرــعـهـطُـاِســالقَم و  

  
ـ  م ـم ثُ سودـركُ   ـ قَ و ـطٌِسـقْ   )٣(طُاِس

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالتيمي) ١(
 . مسعود بن الحجاج التيمي تيم اهللا بن ثعلبة:األول والثاني

  .وابنه عبد الرحمن
  . بكر بن حي بن تيم اهللا بن ثعلبة التيمي:الثالث
  .يس بن ثعلبة التيمي جوين بن مالك بن ق:الرابع

  . عمر بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة الضبعي التيمي:الخامس
  . بن ثعلبة التيميت الحباب بن عامر بن كعب بن تيم الال:السادس

  . جابر بن الحجاج مولى عامر بن نهشل التيمي تيم اهللا بن ثعلبة:السابع
  ).١٩٧ -١٩٣: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

  :j الحسين اإلمامن من أنصارويالطائ) ٢(
  . عمار بن حسان بن شريح الطائي:األول
 .)١٩٨ -١٩٧: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر. ( أمية بن سعد الطائي:الثاني

  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالتغلبي) ٣(
  .كنانة بن عتيق التغلبي :األول

← 
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ِموـن ـ ي تَ ـِن ب ـ خَ ِمـيـِم ـيـ  ـر ح ـر  
  

  ــِمو ــهـلُـثْ ح ـجــاج ب ـــن ب ١(ِرـد(  
  ِمون س واهم ـ ـِع س ـيـد ـ  الح   يـِفـنَ

  
  قُوـنَعالنَّ ـب ِرـمي    الــو ِفذَِلــكي  

ــ   وابــن ـِل عيــ الـه مـامــ ج ـلَـبه  
  

ـ و��ا  ـم بِ انبـي شَ ـهتْمنَ   جـ  ـب   )٢(ـه لَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

كـردوس،  : وأخـواه  .التغلبـي  قاسـط بـن زهيـر بـن الحـرث            :الثاني والثالث والرابـع   
  .ومقسط

إبـصار  (، وذكـره فـي كتابـه         في أرجوزتـه   �من لم يذكره الناظم   : استدراك
  ):jالعين في أنصار الحسين

  . الضرغامة بن مالك التغلبي:الخامس
 ).٢٠٠ -١٩٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالتميمي) ١(
  .زيد الرياحي الحر بن ي:األول
  . الحجاج بن بدر التميمي السعدي:الثاني

  ).٢١٢ -٢٠٣: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
  :j الحسين اإلماماألفراد من أنصار) ٢(

  . سعيد بن عبد اهللا الحنفي:األول
  . قعنب بن عمر النمري:الثاني
 . جبلة بن علي الشيباني:الثالث

  ).٢١٥: jحسينإبصار العين في أنصار ال: ينظر(



  ٤٩٩..............................................bفي ذكر من دفن في كربال وتعداد الشهداء/ السابعالباب 

ِموـن ـ  ب ـجزُ ٍةلَـي ـ ه ـيـر ـ  الب ـِلجي    الشَّوهم ـلْ سمان ـِث مـيـ  ر   )١(ِلِطس الِق
ـ و ـ  بنِم ـ  عمعثْ خَــيِن بـ د ـ اَأل ِهجو الو  ذُ مرِو ع ِن ب ٍديوس    ع مــِهـ اللّ   )٢(عشَ

ــِبـاِلفالطّ ـيـوــن ع ـــد ا الـمياِلـو    سبـةَـع ـشْ عـر ب ـدلَ ر ـ  ٍلـي ـاِل جي  
غَوـيـرهـ  م ـ  صَ ن ِم ـ  ِةـوفْ ِدـاِج األم    بـين الو رـ ى س ـبـعونـ  ب عـ د   ِد واِح
ـ اِلـو م ـمثُ ـِهيم ـ  و سةُـاد ــشَ  البـر    عتُـدم تَ ـهـ ـب ـ ِس ـغُلُ   ـرــشَ  ع ـةَـتَّ

$#|,����� � � � ــ نَ� ـيــ)٣(ـف ــالِم قـو فَ ـ  فِ ـرـي خَ ـمه و مـوا ثُ ـنُ دفِ دقَ    ةْـئَ   ةْــئَ
ــصَو ــةُـوـفْ ــِهـ اللّ ـــع تَ ـ  ـنى مِ ر تُ نـمفَ    هـدالى ِج ب ـ  ِهِدـع م أعـد؟ه!  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :j الحسين اإلمام من أنصارنالبجليو) ١(
  .زهير بن القين األنماري البجلي :األول
 . سلمان بن مضارب األنماري البجلي:الثاني

 ).١٦٩ -١٦١: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(

  :j الحسين اإلمامن من أنصاروالخثعمي) ٢(
  . عبد اهللا بن بشر الخثعمي:األول
 .سويد بن عمرو األنماري الخثعمي :الثاني

  ).١٧٠ -١٦٩: jإبصار العين في أنصار الحسين: ينظر(
عشرة ونيف، ومائة ونيف إلى أن يبلغ العقـد         : هوكل ما زاد على العقد، يقال     : نيف )٣(

  .إن النيف هو من واحد إلى ثالث: وقيل. نيف إال بعد عقد: وال يقال. الثاني
  ).سير ي بتصرف،١٢/٥١٦: تاج العروس(
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ـ ِكـلَ ـ يـِننَّ س ـوـ �� ف عـدــ جةْـلَـم  
  

  ةْـلَّالجــ ِروـدالــصُّ ووِكلُــ المـنِمــ  
  فلـــطَّوا ِلــلُــ نُـِقـنيــ الـِذـنِمــ  

  
  ��و ـ  ـنُـكَ س ـ ِهـيوا ِف ـ  اللُِّضيـفَ ِل   ِفطْ

  ��و هـاج ـ  ِملْلـِعوا لِ ـر ـ ي الح  ِف ـاِةـي  
  

  �����H�F�������&ــ� ـــالـو ِبـالَ اآلمـ   ـاِةفَـ
  )١(اِبـج المــٍميـبـراِهــ إـِرـيــالخَكَ  

  
  وــو ــ األمِهـِدلْ ــ األنْـِدـاِج ـاِبـج  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :jإبراهيم المجاب بن محمد العابد بن موسى الكاظم) ١(
S       إبراهيم المجاب بن محمد العابد بـن موسـى الكـاظمj .    قـال الـسيد الـشريف
عمـدة الطالـب    (ـ  ابة أحمد بن علي بن الحسين الحسيني في كتابه المعـروف بـ            النس

). شهوروقبر إبـراهيم المجـاب فـي الحـائر معـروف مـ          ( :)في أنساب آل أبي طالب    
 كمـا ذكـره   - لكثـرة عبادتـه وصـومه وصـالته     ؛)العابـد ( ـ د بـ ب أبوه محمـ   قّنما لُ إو

  ).٤٣٥/ ١: الفوائد الرجالية: ينظر( .R وغيره)رشاداإل( في -المفيد طاب ثراه 
نزهة أهل ( الحجة المتتبع السيد حسن الصدر الكاظمي في رسالته  �������وذكر  
 قبر   أن : العبيدلي جمال الدين أحمد بن المهنا    لبة   عن مشجرة النسا    حاكياً )الحرمين

  . بستة أذرعjإبراهيم المجاب خلف قبر الحسين 
 ).٤١-٤٠: نزهة أهل الحرمين: ينظر(
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ـ  ِنيس الح ِلثِْم ـ  ِراِه الطّ ـ ـِن ب م ـوىس  
  

  ومـن ح ـ  ـم ـ  ى ِف   سـا وامالنّ ِهـزِّي ِع
ـ ـ النَّ ِنـيـفَريي الشَّ بِ��   ـ  األَ ِبـيِق   ِمركْ

  
ـ  يِف   ِهِرصْ ع ��ـ ر ـ  (هخْ علَيم ـ  ر   )١()يِم

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ٤٠٠) ١(
  :ن بن موسى النقيبيالحس

S        ابـن محمـد     )األبـرش (ـ  عـرف بـ   النقيب أبو أحمد الحسين بن موسى األصـغر ي ،
 سبحة بن إبراهيم المرتضى ابن اإلمـام موسـى الكـاظم بـن              األعرج ابن موسى أبي   

والـد  . bجعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب  
، وتوفي ليلة الـسبت لخمـس ليـال         ) هـ ٣٠٤(لد سنة   و. الشريفين المرتضى والرضي  

ضـر،  ، وذلـك بعـد أن أ      ...  سـنة  )٩٧(عـن   )  هــ  ٤٠٠(بقين من جمادى األولـى سـنة        
ووقف بعض أمالكه على البر، وصلّى عليه ابنه األكبر الشريف المرتضى، وتـوفي              

فن قريبـاً   ، فـدj  قل إلى مشهد الحسين   فن أوالً في داره، ثم نُ     ، ود ... في ليلة مطيرة  
، وورد الخبر بأن البحر قد نقص ماؤه، وقد أشار إلـى ذلـك أبـو                jمن قبر الحسين  

  .هالعالء المعري في أثناء مرثيته ل
كان جليـل القـدر عظـيم المنزلـة فـي دولـة بنـي               :  الحديدي )شرح النهج (في  ... 

، وخاطبـه بهـاء الدولـة أبـو        )الطاهر ذي المناقـب   (ـ  قب ب العباس ودولة بني بويه، ولُ    
 نقابة الطالبيين خمس دفعات، ومات وهو       لي، وو )الطاهر األوحد (ـ  بن بويه ب  ار  ـنص

هب بصره، وهو الذي كان السفير بين الخلفـاء         متقلدها بعد أن حالفته األمراض وذ     
 ،وكـان مبـارك الغـرة   . وبين الملوك من بني بويه واألمراء من بني حمدان وغيـرهم      

 ،ال وصـلح علـى يديـه   إ نبيالً، ما شرع فـي إصـالح أمـر فاسـد       ، مهيباً ،ميمون النقيبة 
← 



  ٥٠٣......يها وتواريخهمفي ذكر جملة من الملوك الذين دفنوا ف/ الفصل الخامس والثالثون/ الباب السابع

نَولُـجـه ِض الرـ  ي م ـ  ن ـ  ـد قَ فاـِر ع  
  

ـِ   ـ  ـزِّلِعاب ـ ا فَ ـواإلب ـ الخَ ـاقـفَ   اـفَـلَ
ـ  و ادـدـغْبى بِ ضَقَ   ـ  ِف   ر قُــبِ  ِخري الكَ

  
  ـلُـقَنَووـ  ه ب ـعد ��ـ  (خْر   )١()ِقــر �� دقَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .R... وحسن تدبيره ووساطته، وبركة همته،وانتظم بحسن سفارته
 ).١٨٣/ ٦: ن الشيعةأعيا: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ٤٠٥) ١(
  :الشريف الرضي

S       ،الشريف الرضي أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى الموسـوي
، لقبه بذلك الملـك     )الرضي ذي الحسبين  (ـ  لقب ب كان ي ... . أخو الشريف المرتضى  

ثالثمائـة  مولده سـنة تـسع وخمـسين و   . بهاء الدولة، وكان يخاطبه بالشريف األجل     
  . مبرزاً، شاعراً، عالماً،كان فاضالً. ببغداد

ر سـنين بقليـل،     ـابتدأ يقول الـشعر بعـد أن جـاوز عـش          : ، فقال )اليتيمة(ذكره الثعالبي في    
ى مع محتده الـشريف ومفخـره       وهو اليوم أبرع أبناء الزمان، وأنجب سادات العراق، يتحلّ        

سن وافـر، ثـم هـو أشـعر الطـالبيين      المنيف بأدب ظاهر وفضل باهر وحظ من جميع المحا 
إنـه أشـعر قـريش لـم        : من مضى منهم ومن غبر على كثرة شعرائهم المفلقـين، ولـو قلـت             

أبعد عن الصدق، وسيشهد بما أجريـه مـن ذكـره شـاهد عـدل مـن شـعره العـالي القـدح                       
الممتنع عن القدح، الذي يجمع إلى السالمة متانة وإلـى الـسهولة رصـانة، ويـشتمل علـى                  

ى نقابـة الطـالبيين والحكـم فـيهم أجمعـين،       كان أبوه يتولّ  . قرب جناها ويبعد مداها   معان ي 
         دت هـذه األعمـال كلهـا إليـه فـي سـنة ثمـانين               والنظر في المظالم والحـج بالنـاس، ثـم ر

 .)٤٨٠ -٤٦٦: الدرجات الرفيعة: ينظر( .Rوثالثمائة وأبوه حي



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٠٤

 
 

نَولُـجاآلخَ ـه ـ �� ـر ـِنع ي المـ ر   ىضَتَ
  

  وملَ ن ـ  ه ـ   ِف ـ  ِهـِلضْي فَ ـ  لُصْ فَ   اضَالقَ
  ــدعفَاه ر ـــهـــلَبـبـــِضـتُـى واحر  

  
  ومعهاِرا تَ ـمـ ي ـ لَ (ـهخُ ـ  ـدقَ   )١()رـِب قُ

  و��حـمالـضَّ  دـبـ  ي تْاَء ج ــصْ  عةْب  
  

  ةْـبــتُر يِرشْ تَـــِبـيــِق إلــى النَِّهِبــ  
ـ   م :ـفي ضَ ـالَـقَفَ   ـ ـِبا س ـنَا لَ ـلُـي  

  
  ــلَع ـِهـي ��ـــكْ (خْر يرــِز النَّم ٢()ـلُي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ٤٣٦) ١(
  :الشريف المرتضى

S مرتضى أبو القاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن موسى بـن محمـد            الشريف ال
بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحـسين بـن علـي        ا

  .)�ذا المجدين علم الهدى ( الملقبbبن أبي طالب
 أوحد زمانه فضالً وعلماً وفقهاً وكالمـاً وحـديثاً          wوكان الشريف المرتضى  ... 

  .كرماً وجاهاً إلى غير ذلكوشعراً وخطابة و
ريف ـكان هذا الش:  في وصفه)الذخيرة(قال ابن بسام األندلسي في أواخر كتاب 

إمام أئمة العراق بين االختالف واالتفاق، إليه فزع علماؤها، وعنه أخـذ عظماؤهـا،        
 اع شاردها وآنسها، ممن سارت أخباره وعرفـت بـه أشـعاره    صاحب مدارسها وجم

 وتـصانيفه فـي أحكـام    ، إلى تواليفه في الدين، مأثوره وآثارهوحمدت في دين اهللا 
  .R... المسلمين ما يشهد أنه فرع ذلك األصل األصيل، ومن أهل ذلك البيت الجليل

 ).٤٦٥ -٤٥٨: الدرجات الرفيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ٣٩٨) ٢(
← 



  ٥٠٥......يها وتواريخهمفي ذكر جملة من الملوك الذين دفنوا ف/ الفصل الخامس والثالثون/ الباب السابع

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :أحمد بن إبراهيم الضبي الكافي
S      األوحـد الـوزير بعـد       )الكـافي (ـ  ملقب بـ  أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي ال ،

مـات فـي    . الصاحب بن عباد لفخر الدولة علي بن بويـه وممـدوح مهيـار الـديلمي              
فـن فـي   في بروجرد من أعمـال بـدر بـن حـسنويه الكـردي، ود         ) هـ٣٩٩(صفر سنة   

  ... . حسب وصيتهjمشهد الحسين
: مجـاهرين  البن شهرآشوب عنـد ذكـر شـعراء أهـل البيـت ال      )معالم العلماء (في  

  ... . الكتّاب�
	�� الرئيس أبو العباس أحمد بن إبراهيم الضبي من
ا توفي الصاحب بـن عبـاد نظـر    إنه لم :  وقال )معجم األدباء (وذكره ياقوت في    ... 

في األمور أبو العبـاس الـضبي، وطلـب فخـر الدولـة منـه أن يحـصل مـن األعمـال                    
وكتب أبو علي الحسن بن أحمد      والمتصرفين فيها ثالثين ألف ألف درهم فامتنع،        

بن حمولة وهو من أعيان الكتّاب المتقـدمين الـذين استخـصهم الـصاحب، وكـان                
عند موت الصاحب بجرجان مـع الجيـوش لمدافعـة قـابوس بـن وشـمگير، فكتـب         

ا قـرب قـال   يخطب الوزارة ويبذل ثمانية آالف ألف درهم فأجيب بالحضور، فلمـ  
يـه، وأمـرت قـوادي      د عزمت علـى الخـروج لتلقّ      ق: فخر الدولة ألبي العباس الضبي    

وأصحابي بالنزول له، وال بد من خروجك ونزولك له، فثقل هـذا القـول علـى أبـي         
العباس والمه أصحابه على امتناعه عما دعاه إليـه فخـر الدولـة أوالً، فراسـله وبـذل          
ستة آالف ألف درهم على إقراره على الوزارة وإعفائه من الخروج، فخـرج فخـر           

 دولة ولم يخرج أبو العباس، وأشرك فخر الدولة بينهما في وزارته، وسـامح كـال              ال
منهما بألفي ألف درهم، وقرر عليهما عـشرة آالف ألـف، وخلـع عليهمـا علـى أن                  
← 
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اَألوسـعد ِز الوي ب رمـا قُـِتــلْ    ـع ـد  
  

ــ   ـــيَء ِب ــرـكَـِه ِلِج ـــلْب   ـالَء ونُـِق
ـْ�� ادـعفَ   ـ س ـ ـداً بِ ع ـ ـر م ٍزـوـفَ   عـِفتَ

  
ـ ر�����قـاً  ب طِ ِهِم اس ِلـثِْم   ـ تَ (هخْ   )١()عِب

  لَفَوك  الـد ِني  ــسمالم  ـ ى س   ارـقُـنْ
  

  ��جِ ِلـقْنَى بِ صَو  ـ  لِ ـِهـِمــس   ارـبيـقْ
  ��Y�������-��َــ ِفـيَءـِجــ فـِهـيي فَـــرـق  

  
ــر��و   ــس (هـوخُ ـــو يرـقُـنْ   )٢()ـقفَّ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

جعـل   لآلخـر، وي   ��������يجلسا في دست واحد، ويكون التوقيـع لهـذا فـي يـوم و             
يوماًقدم عنواناتها لهذا يوماً ولهذا الكتب باسميهما ي ...R.  

 .)١٢٢-٢/١٠٥: ، معجم األدباء١٨٢: ، معالم العلماء٤٧١ -٢/٤٦٩: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ٤٧٢) ١(
  :أسعد بن محمد بن موسى البراوشتاني القمي

S          وزيـر  . مجد الملك أبو الفضل أسعد بـن محمـد بـن موسـى البراوشـتاني القمـي
تـاريخ ابـن   (كمـا فـي   ) هــ ٤٩٢(تل سـنة   قُ. السلطان بركيارق بن ملكشاه السلجوقي    

: )معجم البلدان( سنة، وفي    ٥١وله  : ، وزاد الثاني  )تاريخ دولة آل سلجوق   ( و )األثير
فن في جـوار  أنه نُقل بعد شهادته ود: )مجالس المؤمنين(، وفي  )...هـ٤٧٢(تل سنة   قُ

 ).٣٠٠ -٣/٢٩٩: أعيان الشيعة: ينظر( .jRمشهد اإلمام الحسين

  ).الناظم. ( هـ ٦٠٦) ٢(
  :آقسنقر بن عبد اهللا التركي الوزيري فلك الدين

  :)٢/٨٨: أعيان الشيعة( سنة وفاته، وفي �كذا ذكر الناظم
← 



  ٥٠٧......يها وتواريخهمفي ذكر جملة من الملوك الذين دفنوا ف/ الفصل الخامس والثالثون/ الباب السابع

ـ  ـن اب ـرـي األمِ مثُ ـ  ـيِر األِم   رمـتَشْقَ
  

ـ  ـاهافَ و نـياً حِ ـيِلـي ع ـِعنْ��     رـد القَ
  ـ  اَءج ـ  لِ �'��&����� ـِه ِب   يـِن الــس ـفلـطَّ

  
  ــو ــفَ (خْر�� :ـالَقَ   )١()ِنـــصُّح تَـِهـِب

  ـلُـثِْموه �����&��'� ـ  ب ـعـ  ـد م  ىــضَ ـا م  
  

ـ ح نَ ـهـفَلْ خَ ِنـيـتَنَسِب   ىــضَ ـاً قَ ـب  
ـ  فـلـطَّـ لِ يَءـِجفَ   ـ تَـر م ـِه ِب   ـياـِق

  
  مع ـِهِن اب ��ـ ر ـ  (هخْ   )٢()يــا ـقَتَ الْ ِهـيِف

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

S            جمـادى  )١٥(آقسنقر بن عبد اهللا التركي الوزيري فلك الدين، توفي يـوم األحـد 
 .Rفن هناك فدjمل إلى مشهد الحسينببغداد، وح) هـ٦٠٤(األولى سنة 

  ).الناظم. ( هـ ٦٣٥) ١(
  :األمير فخر الدين بغدي علي ابن األمير جمال الدين قشتمر

S    فـي سـنة   - فيهـا أيـضاً   :  البن الفـوطي، وقـال     )الحوادث الجامعة (ونقلنا هذا من 
فـن عنـد     توفي األمير شرف الدين علي ابن األمير جمال الدين قشتمر، ود           -هـ٦٣٥

مر إلـى دار الـوزارة ومعـه        دعي جمال الـدين قـشت     ، واستُ jوالدته بمشهد الحسين  
   ولده مظفر الدين محم وهـو فخـر الـدين       يلد ولده شرف الدين علـي المتـوفّ       د وو 

عل أميراً على مائة فارس وعمره يومئذ بغدي أو مغدي، فخلع على مظفر الدين وج
ثالث عشرة سنة، وخلع على فخر الدين بغدي أو مغـدي وجعـل أميـراً علـى عـدة          

لع على األمير جمال الدين قـشتمر  ئذ خمس سنين، ثم خّخمسين فارساً وعمره يوم   
 ).٣/٥٨٧: أعيان الشيعة: ينظر( .R... كل ذلك جبراً لقلبه من فجعته بولده

  ).الناظم. ( هـ ٦٣٧) ٢(
← 
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ـلُثِْموـظَ الـنِّ ـهـ  ـام ـ  ـاه شَ   كِلمـ ال
  

ـ  اقضَى و ضَ قَ نـيِح   ـ  ِهـي ِف الم لَسك  
ـ    ِه بِ ـِدنِْه الْ ـن مِ ـيَءِج   فـي الـب ِدـع  

  
  و��ــر ــ ِبالذَ(ـوا خُ ــ سٍمـجـنَ ١()ـِدع(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  :قشتمر الناصري البغدادي
S ... قــشتمر مــن مماليــك قطــب الــدين ســنجر، وانتقــل منــه إلــى الخليفــة الناصــر

لجند في دولته، وارتقت حالـه عنـده إلـى أن تـوفي فـي               العباسي، وكان من أمراء ا    
فن في تربة له فيهـا زوجتـه        ، ودj ببغداد، وحمل إلى مشهد الحسين    ) هـ٦٣٧(سنة  

 ).٣/٥٨٧: أعيان الشيعة: ينظر( .R... وولده علي

  ).الناظم. ( هـ ٩٦٠) ١(
  :برهان نظام شاه بن أحمد شاه

 )٣/٥٥٧: أعيـان الـشيعة  (مين في  سنة وفاته، وذكره السيد األ�كذا ذكر الناظم  
فن جنب نظامـشاه، ثـم      ود) هـ٩٦١(برهان نظام شاه بن أحمد شاه، توفي سنة         S :قال

قال إلى الحائر الحسيني فدفنا فيه، هو أحد الملـوك النظامـشاهية فـي أحمـد نكـر،           نُ
  .R أنه أول من اختار التشيع من عائلة النظام شاهية)آثار الشيعة اإلمامية(وفي 
 وهـم   ،النظامشاهية كانوا ملوكاً في أحمد نكر من بـالد الهنـد          S ):٢٢٢/ ١٠ج  (ال في   وق

ملك حسن نظام الملك بن برهمنان، ثـم برهـان نظامـشاه بـن أحمـد              : رة ملوك، أولهم  ـعش

شاه، وهو أول من اختار مذهب التشيع من أسرة النظامشاهية، وآخرهم مرتـضى نظامـشاه               

 .R، وبعده أخذت سلطنتهم في االنحطاط والزوال) هـ١٠١٦ (بن شاه علي كان حياًا



  ٥٠٩......يها وتواريخهمفي ذكر جملة من الملوك الذين دفنوا ف/ الفصل الخامس والثالثون/ الباب السابع

ـ ظَ الم ـاه الـشَّ  كلِذَكَ ـ  الفَ ـرـفَّ   ـىـتَ
  

ـ قَ آلِ ـنِم   ـاجـ   إذِ ـار الم ـ �� تُـو   ىتَ
  #�M� ِِنـصِْح ب ـ  عِ ِن األم   ادـهالـشُّ  ـدنْ

  
  ����ـ نَ(ـوا  خُر ج ـ ا م ـ  رـفَّـظَ اله ١()ىد(  

  نَوـــج ــح مـهـلُ ّــمدــ الـع   ـيـِل
  

  #�Mفَـِه ِبـــ� ـرـــبـعـهـِلـــ عـي  
ـ  ب نِم   ـ  خَ ِدع ـ ِب و ـٍعلْ ـ  ـاٍدع ي ـفَسـع  

  
  ������ٍنصِْحــ ِبالذَ(وا خُــرفَـــشْ ي٢()ـع(  

  و��حـمد ـ  اب ـ ي الـذِ  ـهـنُ ـ د قَ   اـع خُِل
  

  و��ـ ب ـعـدوي الـشَّ  ِفــهـمال مـعاِقــو  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٢٤) ١(
  :مظفر الدين شاه بن أحمد ناصر الدين شاه القاجاري

ى تـولّ . مظفر الدين شاه بن أحمد ناصر الدين شاه القاجاري، أحـد ملـوك إيـران          
ب الملك بعد مقتل والده ناصر الدين شاه في مشهد السيد عبد العظيم الحـسني قـر            

فن فـي الحـائر فـي الـرواق الـشمالي أو األمـامي،              ، ود )هـ١٣٢٤(توفي سنة   . طهران
الذي يحتوي على مقبرة للملوك القاجاريين) رواق الملوك(دعى بـ وي.  

 )٦/١٩١٨: مكارم اآلثار: ينظر(

  ).الناظم. (هـ ١٣٤١) ٢(
  :محمد علي شاه بن مظفر الدين شاه بن أحمد ناصر الدين شاه القاجاري

 المتقـدم  - جلـس علـى سـرير الملـك بعـد وفـاة والـده        ،قاجاري، أحـد ملـوك إيـران    ال

فـن فـي الحـائر فـي رواق         ود. مخلوعاً منفياً ) هـ١٣٤١(، وتوفي سنة    )هـ١٣٢٤( سنة   -ذكره

 ).٦١: دوائر المعارف لإلصفهاني: ينظر (.الملوك



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥١٠

 
 

#�M� ِـ  ِه ب ـ  ـن ِم ب ـ  خَ ِدـع ـ  و ـٍعلْ ـفَسر  
  

  نِوعـ  م ا   م��ـ ِل (خْر ِهِرـشْح ـ  اد   )١()رخَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٣٤٨) ١(
  :اه القاجاريأحمد شاه بن محمد علي شاه بن مظفر الدين ش

S                   أحمد شاه بن محمد علي شاه بن مظفر الدين شاه بن أحمـد ناصـر الـدين شـاه
وجلـس    )هــ ١٣١٥(لـد سـنة     و. القاجاري، آخر الملوك القاجارية في مملكة إيران      

، وتوفي بمدينـة نـيس مـن بـالد          )هـ١٣٢٧( شعبان سنة    )٢١(على سرير السلطنة في     
فن قل إلى دمشق ومنهـا إلـى كـربالء فـد          ، ونُ )هـ١٣٤٨(فرنسا في شهر رمضان سنة      

  ... . سنة)٣٢(فيها بوصية منه وعمره 
وكانت دولة إيران قد صارت دستورية في عهد جده مظفر الدين، وبعـد مـوت               
مظفر الدين وقيام ولده محمد علي الذي كان يبغض الدستور اتفق سراً مع روسـيا               

 النيابي في طهران بالمدافع     رب المجلس ـوإنكلترا على مقاومة طالبي الدستور، فض     
وشتت شمل أهله، وأظهرت روسيا له المساعدة التامة، وتوالت الحروب بينه وبـين       
األهلين، وانتهت بمحاصرته في طهران والتجائـه إلـى الـسفارة اإلنكليزيـة، وخلعـه               
ونفيه إلى أودسا من بالد روسيا، وأقيم مكانه في الملك ولـده أحمـد شـاه وعمـره                  

عل ولي عهده أخـوه محمـد       ، وج هقيم عضد الملك نائباً عنه لصغر سن      سنة، وأ ) ١٢(
حسن ميرزا، ثم خرج أحمد شاه من إيران بإيعاز من الشاه رضا البهلوي الذي كان 
يومئذ رئيس الوزارة وبيده الحل والعقد وليس للشاه معه أمر وال نهي، فمر بالعراق           

ة بملوكيـة أحمـد شـاه بـن     فسورية وذهب إلى أوروبا، واستمرت سـلطنة القاجاريـ        
، )هــ ١٣٤٤(محمد علي شـاه وواليـة العهـد ألخيـه محمـد حـسن ميـرزا إلـى سـنة                     

← 



  ٥١١......يها وتواريخهمفي ذكر جملة من الملوك الذين دفنوا ف/ الفصل الخامس والثالثون/ الباب السابع

والسـيالـشّ د ـ �� ـاه مـيـ  الـهِ ـر   ـِدـنْ
  

  مــح ــمــد ــ������ ـازَ فَ ـــنَس ى سِدـع  
ـــادعــ وارزَ   ــالد ِعـوقُــي و ِف   ةْـياِه

  
  �����ـ (وا  خُر ـ اِهانــاً زَ  نَ جِ ارـتَاخْ ١()ةْي(  

ــفَ   ِشِهـِذه ــِذـر ـــةٌم 
 ـن ِم�������P�  
 

ـ  م ـدقَ   ـ وا و ـكُلَ ـ ركَوا لِ ـلُنُـِق ٢(ـالب(  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

فانقرضت بتقرير المجلس النيابي اإليراني، وجاء ولي العهـد ووالدتـه إلـى سـوريا               
: وعدد الملوك القاجارية سبعة. ال ملكهإفكانوا كأحد الرعايا، فسبحان من ال يدوم 

د علـي شـاه،   حمد حسن خان، وآخرهم أحمد شاه بن محم       أولهم محمد شاه بن م    
  .       R)هـ١٣٤٤(إلى ) هـ١٢١٠( سنة، من سنة ١٣٤ومدة ملكهم 

 ).١٣٩/ ٣: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣٦) ١(
  .هـ ١٣٣٥كذا في المطبوع الذي اعتمدناه، والتاريخ المنظوم بحساب الجمل هو 

 . فيما توفر لدينا من المصادرر المذكوةهتِد إلى ترجمالم و

فـن فـي    مـن الملـوك واألمـراء وأبنـائهم وأحفـادهم ونـسائهم ممـن د        جملةوهناك  ) ٢(
 إلـى التزامنـا بترجمـة       الحائر الحسيني الشريف ممن يضيق المقام بذكرهم، إضـافةً        

  .�من ذكرهم ناظم األرجوزة
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وهـ �� ـاك ـ  رخْ ـ  نى ِم ـلُمـ  العِ ِكو   ِملْ
  

  مـــضَ ِخٍملَـي عــٍرـحــ بلِّ كُـــنِمــ  
ـ  م ِن ب ـاِرـخَ فَ لُـثِْم   ـعـ  د ِرـاِئ الحي  

  
ـ  الع ِدوطَ   ـ لِد و ِمـوـلُ ـِلي ـ  الح   ـِرـاِئ

ـ  ى بِ ـوثَ   ـ  )١(تَّـغَـهـا فَ ـ  ع لَّ كُ   يِولَ
  

  و��خُرا  و)اِعسـ  د ـ  ٍمه شَ ـ  د قَ   )٢()يِو لُ
  و��حـمـ  ـد ب ـ  فَـن ـ  الـِحـٍدـه   ـيـلِّ

  
  ـاِرالـصَّوم ـ  الم ـجـرب ـ  الج   يــِل

  
 ــــــــــــــــــــــــ

القـول بـالقول، والـشرب    غت : يقال. أن تتبع القول القول، أو الشرب الشرب : الغت) ١(
  ). يسير بتصرف٦٣/ ٢: لسان العرب( .أتبع بعضه بعضاً: بالشرب، يغته غتاً

  ).الناظم. ( هـ ٦٣٠) ٢(
عدشيخ الشرف السيد شمس الدين أبو علي ِفخار بن م:  

Sبـن فخـار بـن معـد بـن                النس عدابة شيخ الشرف السيد شمس الدين أبو علي ِفخار بن م
لحسين بن محمد بن إبراهيم المجاب بـن محمـد العابـد ابـن موالنـا                أحمد بن محمد بن ا    

 على ما ضبطه البهائي في حواشي أربعينـه بفـاء          -، وِفخار   ) هـ ٦٠٣(توفي سنة   . jالكاظم
 كـان   -مكسورة وخاء معجمة وآخره راء، ومعد بميم مفتوحة وعين مهملة ودال مـشددة            

قـرأ علـى عميـد    .ند مـن أسـانيد علمائنـا    منه سمن عظماء وقته في الدين والدنيا، ولم يخلُ      
  .R ... وشاذان بن جبرئيل القمي)السرائر(الرؤساء اللغوي وابن إدريس صاحب 

 ).٣٩٤ -٣٩٣/ ٨: أعيان الشيعة: ينظر(
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ـ حى بِ ـوثَ ـ  زَ ـثُـي هةُـر ـ  الر ـاِضي  
  

ـ  ـدمغَ   ـ ر������ ـه لَ ـ  (هـوخُ ١()ـاِضم(  
ـ  األَ ِدـاِعــس  م ن ب نـيـس الح مثُ     يِب

  
  واِمجاألخْ ع اِرـب ـ  ب ـعـ  ـد   ـِبس الـنَّ

  الموـِوسي ـِراِئ الحـ  ي   ىــضَ  م ـد قَ
  

ـ  ــِهبرِل   ـ ر������ا  ـه ِب   )٢()ىــضَ قَ (ـهخْ
ـ      يـِل الـعـــدـمــح م8>�}�-������ا ـذَكَ

  
  اِرشَوـ  ح ـ  اِف الكَ ـ ـنْ م ٍحرشَي ِب ـِلـج  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ٨٤١) ١(
  :أحمد بن محمد بن فهد الحلي األسدي

S                 ،الـشيخ  جمال السالكين أبو العباس أحمد بن محمـد بـن فهـد الحلـي األسـدي
األجل الثقة الفقيه الزاهد العالم العابد الصالح الورع التقي صاحب المقامات العالية     

، )المــوجز (ر النــافع، وـ شــرح المختــص)كالمهــذب البــارع( :والمــصنفات الفائقــة
  . وغير ذلك)اللمعة الجلية(، و)التحصين(، و)عدة الداعي(، و)التحرير(و

 ...فـن فـي جـوار أبـي عبـد اهللا          )هــ ٨٤١(، وتـوفي سـنة      )هــ ٧٥٧(لد سـنة    وود ،
نقل عن السيد األجل صاحب زار، وي، وقبره مشهور ي )خيمكاه( قرب   jالحسين
   .Rأنه ينتابه ويتبرك به: الرياض

 ).٣٨١ -٣٨٠/ ١: الكنى واأللقاب: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ٩١٠) ٢(
ن بن مساعد بن الحسن بـن المخـزوم بـن أبـي القاسـم الحـسيني           يحسال

  .ئريالحا
  .)مرت ترجمته في الفصل السابع والعشرين من كتابنا، فلينظر(



  ٥١٥.......في ذكر جملة من العلماء والمصنفين الذين دفنوا فيها وتواريخهم/ الفصل السادس والثالثون/ الباب السابع

ـ نْاماً م ــس  ح ان كَ ـِمـد إذْ غْ��   ىضَـتَ
  

ـ ر������ ِهِضورِب   ـ (وا  خُ سيـ  ف ١()ىضَ م(  
  ويوسـ  ف ب ن ��ـ ح مد ـفُــصْ  العْيِرو  

  
  ـنِّصَمـف الح ـ ـد ـ  ـِقاِئ شْ المـهِرـو  

  يِنــوـ  س ـ ا و يـقْ لُ ـ ـو ياقاًـرِف سـف  
  

  ��تَ (خْرــم ــكلَّ ــابو الثَّ ي ـوس٢()ف(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٠٠٠) ١(
  :محمد علي بن محمد البالغي النجفي

S هـ١٠٠٠(الشيخ محمد علي بن محمد البالغي النجفي، توفي في كربالء سنة ( ،
ن  لـسبطه الـشيخ حـس      )تنقيح المقال (فن في المشهد المقدس الحسيني كما عن        ود

م مــن وجــوه علمائنــا المتــأخرين وفــضالئنا     ، والمتــرج... بــن عبــاس البالغــي  
المجتهدين، ثقة، عين، صحيح، نقـي الكـالم، جيـد التـصنيف، لـه تالمـذة فـضالء                  

��	
شـرح  (للكلينـي،    )شـرح أصـول الكـافي     (:  وكتب حسنة جيدة، منها    ، علماء �
. )واشي أصـول المعـالم    ح(،  )حواشي الفقيه (،  )حواشي التهذيب (،  )�������إرشاد  

 ).٢٧/ ١٠: أعيان الشيعة: ينظر( .Rوكان هذا الشيخ من تالمذة األردبيلي

  ).الناظم. ( هـ ١١٨٦) ٢(
}��O��� 9V�F)�� F&l\L `� )~� `� ��&:: 

S          الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بـن أحمـد بـن عـصفور
  .)الحدائق(الدرازي البحراني صاحب 

، والـدرازي  )هــ ١١٨٦( ربيـع األول سـنة     ٤بالء بعـد ظهـر يـوم الـسبت          توفي بكر 
  بالدال المهملة المفتوحة والراء المخففـة بعـدها ألـف وزاي           -راز  منسوب إلى د - 

 بــارع فــي الفقــه ، معتــدل الــسليقة،مــن أفاضــل علمائنــا المتــأخرين، جيــد الــذهن 
← 
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واِقالبالحِ ر ـبـ  الـكَ ر   ـاِنالــشَّ  رـيـِب
  

  وِمتـَـنْالمـخــاً لِ  ـنْ سِ يبـ ـه ـباِنـه  
ـ  عِ الَ نَ دقَ   ـ  داِءـه الـشَّ  دنْ الم ْرـقَـتَس  

  
  )١()رـفَ ظَـــاهبـــوـطُِب (خْر�� راِقـبفَــ  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .والحديث، وكان على طريقة األخباريين
حر ماهر، محدث، ورع عالم، فاضل، متب: )الرجال(احب قال في حقه أبو علي ص

ة مـشايخنا المعاصـرين وأفاضـل علمائنـا المتبحـرين،       دين، من أجلّـ  ، صدوق ،عابد
ة تالمذة شـيخنا الـشيخ سـليمان المـاحوزي، وكـان            كان أبوه الشيخ أحمد من أجلّ     

األخبـاريين كمـا     صرفاً، كثيـر التـشنيع علـى         ، مجتهداً ، مدققاً ، محققاً ، فاضالً ،عالماً
 أوالً أخباريـاً    Hصرح به ولده شيخنا المذكور فـي إجازتـه الكبيـرة، وكـان هـو              

المجلـسي   �������� إنهـا طريقـة   : صرفاً ثم رجع إلى الطريقة الوسطى، وكان يقـول        
 ).٧/٧٥: ، منتهى المقال٣١٨ -٣١٧/ ١٠: أعيان الشيعة: ينظر( .البحار صاحب

  ).الناظم. ( هـ ١٢٠٥) ١(
  :قر بن محمد أكمل البهبهانيمحمد با

S ...           شيخ الطائفة اإلمامية واألصولية المؤسس الوحيد اآلغا باقر بن محمد أكمـل
  . فقد حفلت سيرة هذا المجاهد بالمواهب النادرة والقابليات الفذة،البهبهاني

كـان فـي    : نستاس ماري الكرملي بخصوص مدرسة اآلغا بـاقر قـائالً         أذكر األب   
مدرســة األخباريــة : ر مدرســتان للــشيعة فــي كــربالء تتزاحمــانـالقــرن الثــاني عــش

ومدرسة األصولية، وكان الرجحان لمدرسة األخبارية حتى بعث اهللا ذلك المجدد           
  .)اآلغا باقر البهبهاني(ـ المعروف ب������� الكبيروالمصلح الشهير

 وبعـد أن بـرز فيهـا        ،نبغ ذلك العبقري في بهبهان إحـدى مـدن الخلـيج الفارسـي            
← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 فزاحمت المدرسـة  ،هاجر إلى كربالء فنفخ من روحه الطاهر في مدرسة األصولية 
 تأسـست   �������� األخبارية بل أخرجتهـا مـن كـربالء والنجـف، وعلـى يـد ذلـك               

المدرسة األصولية الكبرى أو دار المعلمـين فـي النجـف، وصـارت تلـك المدينـة                 
 وكـل   ،ا بـاقر البهبهـاني     فالنجف اليوم هي مدرسة اآلغـ      ،مدرسة عالية لتلك الطائفة   

  .البهبهاني من نبغ فيها أو ينبغ من العلماء فهم تالميذ اآلغا
ثم انتقل إلى كربالء في      ، وقطن برهة في بهبهان    )هـ١١١٨(صفهان سنة   إلد في   و 

ر على أركان الملـة     ـ وحض ،)الحدائق(عهد رئاسة الشيخ يوسف البحراني صاحب       
ر فيها العلم، فانتهـت إليـه       ـ العلماء ونش  وأقطاب الشريعة من سدنة المذهب وفحول     

 كـالمولى  :مامي، وأخذ عنه علماء ذلـك العـصر  الزعامة الدينية ورئاسة المذهب اإل    
 والــسيد ،والمــرزا مهــدي الــشهرستاني،والمــرزا أبــي القاســم القمي،مهــدي النراقي

 والــشيخ األكبــر جعفــر صــاحب ، والــشيخ أبــي علــي الحــائري،محــسن األعرجــي
  . والسيد مهدي بحر العلوم وغيرهم،)كشف الغطاء(

فـن  ود، ...  وكان يـوم وفاتـه مـشهوداً   )هـ١٢٠٥(أجاب داعي ربه في كربالء سنة  
ف ما يقـرب    وقد صنّ ،  ... في الرواق الشرقي من الحضرة الحسينية المعروف باسمه       

 وحواشــيه علــى ،شــرحه علــى المفــاتيح للفــيض الكاشــاني: مــن ســتين كتابــاً منهــا
ــوافي، شــرح اإلرشــاد للمحقــق األردبيلــي  وعلــى،المــدارك  ، والمعــالم، وعلــى ال
  ... . وعلى الرجال الكبير وغيرها، والمسالك على شرح القواعد،والتهذيب

أعيـان الـشيعة،    : رجم له في كثير من المصنفات وكتـب الرجـال والـسير أهمهـا             تُ
البهيـة،  الكنى واأللقاب، الكرام البررة، روضات الجنات، منتهـى المقـال، الروضـة            

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥١٨

 
 

ْـ  دـمـح م ـمثُ ـ ـاِعـم إس ن بـ ـِلـي  
  

ــ��&������   ـِل عي ــس ــِعرـ الـقـاِب ـِلـي  
  ـتْـطَس ـلَ ع ى الدـ  ِني ـ ِنالم ِه ِب ةْــي  

  
  و��ـتْـطَقَس �����ـ ر ـ شَ(ـوا  خُ   )١()ةْـيِظ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .فوائد الرضوية، منتخب التواريخ، ريحانة األدب، معارف الرجال وغيرهاال
  ).٢٦١ -٢٥٩: تراث كربالء: ينظر(

وصفه تلميذه السيد مهدي بحر العلوم في بعض        : ... وقال السيد األمين في أعيانه    
ة، امــ، وأســتاذنا الحبــر الفاضــل الفه���������شــيخنا العــالم العامــل : إجازاتــه بقولــه

 والفقيه العديم النظيـر، بقيـة العلمـاء ونـادرة الفـضالء، مجـدد مـا                 ،المحقق النحرير 
اندرس من طريقة الفقهاء، ومعيد ما انمحى من آثار القدماء، البحر الزاخر واإلمـام       
الباهر الشيخ محمد باقر ابن الشيخ األجل األكمل والمولى األعظم األبجل المـولى      

  . برحمته الكاملة وألطافه السابغة الشاملةمحمد أكمل أعزه اهللا تعالى
، منتهـى   ١١:  الحائريـة  الفوائـد : ، وينظر ترجمته أيضاً   ٩/١٨٢: أعيان الشيعة : ينظر(

، ١٤٣ رقـم    ٢/٩٤: ، روضات الجنات  ٣١: ضة البهية ، الرو ٢٨٥٢ رقم   ٦/١٧٧: المقال
: ية، الفوائـد الرضـو    ١٢١ رقـم    ١٠٧/ ٢: ، الكنى واأللقـاب   ٤٧/ ٢: خاتمة المستدرك 

: ، الكــرام البــررة١/٥١: ، ريحانــة األدب٥٢رقــم  ١/١٢١: ، معــارف الرجــال٢/٦٥٦
 ).٧٢٦ رقم ١٨٤:  ، معجم رجال الفكر واألدب في كربالء٣٦٠ رقم ١٧١

  ).الناظم. (هـ ١٢١٥) ١(
  :محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار المازندراني الحائري

S     دين المازنـدراني الحـائري  الشيخ محمد بن إسماعيل بن عبد الجبار بـن سـعد الـ .
← 



  ٥١٩.......في ذكر جملة من العلماء والمصنفين الذين دفنوا فيها وتواريخهم/ الفصل السادس والثالثون/ الباب السابع

والسـيـ  ـد المِدـهذُ ي و ـ  اإلي ـاِنـم  
  

  وــالم 
 يِمـتَـنْ� �F�d�َش ـــِرـه اِنـتَس  
ـ  فَ ِهـِهج و رـد ب ـاب غَ دقَ   ـ  م   برا غَ

  
  لَظْ��ووا  م�����ـ ر ـ و(وا  خُ جـ  ه   )١()بر غَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

لـد بالحـائر فـي ذي الحجـة سـنة           ، و )الرجال( صاحب كتاب    )أبي علي (ـ  المعروف ب 
لد هو  أصل أبيه من مازندران وو    . فن فيه بالحائر ود ) هـ١٢١٥(، وتوفي سنة    )هـ١١٥٩(

في الحائر وسكنه حياً وميتاً، حكى هو عن والده أن نسبه يتصل بابن سينا، وقـال هـو                  
 - ��������مات والدي ولي أقل من عـشر سـنين، واشـتغلت علـى األسـتاذ          : هعن نفس 

 - يعني الـسيد علـي الطباطبـائي   - والسيد األستاذ -يعني المحقق محمد باقر البهبهاني   
  .صاحب الرياض دام عالهما برهة

رجـال  ( المعـروف بــ   )منتهى المقال في أحوال الرجـال (كتاب  : فاتله من المؤلّ  
  ).٩/١٢٤: أعيان الشيعة: ينظر( .R... )أبي علي

  .، وهو أنه توفي في النجف ودفن فيهاwته وهناك قول آخر في وفا: ملحوظة
 .)٣٩-١/٣٨: مقدمة منتهى المقال: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٢١٦) ١(
  :الميرزا السيد مهدي الشهرستاني الموسوي

S    ابن الميرزا   الشهرستاني الموسوي    - محمد مهدي  : ويقال -الميرزا السيد مهدي
) هــ ١١٣٠(لد حوالي سـنة     ، وj أبو القاسم المنتهي نسبه إلى اإلمام موسى الكاظم       

فن بمقبرته التي كان    ، ود )هـ١٢١٦( صفر سنة    )١٢(في إصفهان، وتوفي بكربال في      
رة الحسينية بجوار ـقد أعدها لنفسه في حياته في الرواق الجنوبي الشرقي من الحض

← 
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والهـماِنـدـِه الـشَّ  يـيـ  د ـ ي الب  ِف   دلَ
  

ـ  و ِمولُ الع وخُ��   الـالع ـ  ع بالـصَّ  د مـد  
  ــ نَـاثُـغَــبلَ ـٍدـجـــبـبـوراقْـ نُــه  

  
  و��ـ (وا  خُر ـ ب ذَ دقَ ـحـوـ  صَ ه   )١()ـراقْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

بحت فيما بعد مقبرة األسرة الشهرستانية من أوالد المترجم قبور الشهداء، والتي أص
  ... .وأحفاده

هو من ساللة علوية عريقة أسندت إلى كثير من أفرادها الصدارة فـي الدولـة               ... 
الصفوية، منهم الميرزا السيد فضل اهللا الشهرستاني الوزير األعظم للـشاه طهماسـب     

ص صّكثير من مدن إيـران التـي خُـ   األول الصفوي، والواقف لألوقاف العظيمة في   
 سواء في الحجاز أو فـي العـراق أو فـي إيـران،          bريعها على مراقد األئمة األطهار    

، التـي   )هـ٩٦٣( رمضان سنة    )٧(وذلك حسب وثيقة الوقفية التاريخية المؤرخة في        
               م الـسيد صـالح   يبلغ طولها أكثر من عـشرة أمتـار والموجـودة لـدى حفيـد المتـرج

 ).١٦٥ -١٠/١٦٣: يعةأعيان الش: ينظر( .Rيل طهرانالشهرستاني نز

  ).الناظم. ( هـ ١٢١٦) ١(
  :السيد عبد الصمد الحسيني الهمذاني الحائري

  : بقوله)١٧/ ٨: أعيان الشيعة(ذكره السيد األمين في 
S           السيد عبد الصمد الحسيني الهمذاني الحائري من أحفاد المير السيد عليـا دفـين

كـان تلميـذ   ). هــ ١٢١٦( ذي الحجـة سـنة     )١٨(هابيين يـوم    همذان، استشهد بيد الو   
ومـستطرفات   ف فـي الفقـه االسـتداللي مبـسوط مـع مـستطردات            البهبهاني، له مؤلّ  

 إن صـاحب الريـاض كـان ال         :خرج بتفاصيلها عن وضع كتـب المـصنفين، ويقـال         
← 



  ٥٢١.......في ذكر جملة من العلماء والمصنفين الذين دفنوا فيها وتواريخهم/ الفصل السادس والثالثون/ الباب السابع

الشَّوهم ع بِهـ اللّ د ��ـ ع   يِرتَــس  التَّ يِن
  

  ذُوو التِ ـِباِقنَ الم ـ  ـي   ـِرـتَــس  تُ م لَ
ـ ـتــاً ح  ـي م ـِه بِ ـيَءِج   ـ  ـاهكَ الح ي  

  
ـ ر�����الً  ضْفَ   ـ  (هـوخُ ـ ـابغَ ح ١()ـي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 فارسـي  )بحـر المعـارف فـي العرفـان والتـصوف     (ولـه كتـاب   . يعترف لـه بالفـضل    
  . في بمبي وتبريزبعوعربي طُ

فيمن قتلوا، وهو أحـد العلمـاء     ) هـ١٢١٦(يون عند أخذهم كربالء سنة      قتله الوهاب 
العرفاء المشاهير، أخذ في كربالء عن صاحب الرياض، واتصل بعد إقامته أربعـين             
سنة في العراق بنور علي شاه العارف اإلصفهاني وأخذ الطريقـة عنـه وأصـبح مـن                 

رياضـة الـنفس ومجاهـدتها، وأذن لـه بلقـاء الحـاج            جملة مريديـه، فانـصرف إلـى        
ــه       ــا فقتل ــؤثراً المجــاورة فيه ــى كــربالء م ــاد إل ــم ع محمــد حــسين اإلصــفهاني، ث

 .Rالوهابيون

  ).الناظم. (هـ ١٠٢١) ١(
  :ن التسترييعبد اهللا بن الحس

S ...          قـال المجلـسي     .شيخنا األجلّ عز الدين المولى عبد اهللا بن الحسين التـستري
كان شيخنا وشـيخ الطائفـة اإلماميـة فـي عـصره            : رح المشيخة في حقه   األول في ش  

 الـورع، وأكثـر فوائـد هـذا الكتـاب مـن             ، العابد ، الزاهد ، المدقق ، المحقق ،�������
إفاداته رضي اهللا تعالى عنه، حقق األخبار والرجال واألصول بما ال مزيد عليه، وله              

لـي علـى قواعـد الحلـي سـبعة           لـشرح الـشيخ نـور الـدين ع         )التتميم(تصانيف منها   
وكان لي بمنزلـة األب الـشفيق، بـل         .  منها يعرف فضله وتحقيقه وتدقيقه     ،مجلدات

← 
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ـلُــــثِْموــــهـِل عـــ الـفَيـاضُـي  
  

  وملَ ـن ـ ي خُ  فِ ـه ـ  الـر ِهـِدـلْ ـاضُي  
  جِزـوي ع رِ ـن ـ ي ـ ������ ـِهـاِض ىـنَس  

  
  ����وا  خُر)يزَج ـ ى الر ـ  اضَي الح ١()ىنَس(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ر األول مـن محـرم الحـرام، وكـان     ـ في العش�كافة، وتوفي  بالنسبة إلى المؤمنين  
ى عليه قريب من مائة ألف، ولم نر هذا االجتماع          يوم وفاته بمنزلة العاشوراء، وصلّ    

قـل إلـى    فن في جوار إسماعيل بن زيد بن الحسن، ثم نُ         لفضالء، ود على غيره من ا   
  .R بعد سنة، ولم يتغير حين أخرجjمشهد أبي عبد اهللا الحسين

 ).١٢١ -٢/١١٩: الكنى واأللقاب: ينظر(

  ).الناظم. (هـ ١٢٣١) ١(
  :)الرياض(السيد علي ابن السيد محمد علي الطباطبائي الحائري صاحب 

S   د محمد علي بن أبي المعالي الصغير بن أبي المعالي الكبيـر            السيد علي ابن السي
         لد في الكاظمية فـي     أخي السيد عبد الكريم جد بحر العلوم الطباطبائي الحائري، و

، وجـاء فـي تـاريخ وفاتـه         )هــ ١٢٣١(، وتوفي سـنة     )هـ١١٦١( ربيع األول سنة     )١٢(
 مقابر الشهداء،   ريف مما يلي  ـفن في الرواق الش   ، ود )بموت علي مات علم محمد    (

  ... .زارالبهبهاني في صندوق واحد ي وهو مع اآلقا
 ...ج عليه علماء أعالم وفقهاء عظام صاروا من أكابر المراجع فـي اإلسـالم             تخر: 

 وأمثـالهم   )مفتـاح الكرامـة   ( وصـاحب    ،)المطالع( وصاحب   ،)المقابيس(كصاحب  
  ... .بأجمل الصفاتفاتهم ووصفوه ة، وقد ذكروه في إجازاتهم ومؤلّمن األجلّ

 أخرجهــا ولــده بالمفــاتيح )حجيــة الــشهرة(، رســالة ... )الريــاض(: فاتــهمــن مؤلّ
← 



  ٥٢٣.......في ذكر جملة من العلماء والمصنفين الذين دفنوا فيها وتواريخهم/ الفصل السادس والثالثون/ الباب السابع

نَوـــج ـــح مـهلُ ـمـدالم ــج   ـدـاِه
  

ـ ـتَضَولـر لِ هـرـبـقَفَ   ـِنـي ـ  ر   ـداِص
ـ الم بِ ـلَّحى فَ ـضَقَ   ـ  ـاِمقَ الم ْيِضـر  

  
ـ (وا  خُر��و   ـ  ـدقَ ـ م�� الَ نَ ى  ه��١()ِضر(  

  نَوجـ  ِلــضْ  الفَ ةُـع   امالعــلَ  فيِر شَ
  

  ومغَ ن ـلَــما  ٍلــضْ  فَ لِّي كُ ا فِ ـدع   
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

رسـالة فـي حجيـة    (، )رسـالة فـي أصـول الـدين    (، )شرح صـالة المفـاتيح    (بتمامها،  
  .R... )اإلجماع واالستصحاب

 )١٩: ، مقابس األنوار٣١٥ -٨/٣١٤: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. (هـ ١٢٤٢) ١(
الطباطبـائي  )الريـاض (السيد محمد المجاهد ابن الـسيد علـي صـاحب           

  :الحائري
S         الطباطبـائي الحـائري،    )الريـاض (السيد محمد المجاهد ابن السيد علي صـاحب

وتـوفي فـي قـزوين عائـداً مـن جهـاد             )هــ ١١٨٠(لد في كربالء في حـدود سـنة         و ،
بـره مـزور مـشهور      فن فيهـا، وق   مل نعشه إلى كربال فـد     ، وح ) هـ ١٢٤٢(الروس سنة   

  .عليه قبة عظيمة
د الفقهاء العظام، وأعلم أهل  العلماء األعالم، وسي�����: )تكملة أمل اآلمل(في  

   ج على بحر العلوم وهو صهره علـى ابنتـه الوحيـدة أم      العلم باألصول والكالم، تخر
  ... .)الرياض(أوالده األفاضل، وعلى والده صاحب 

  .R...)الوسائل في األصول( مطبوع، )صولمفاتيح األ(: له من المصنفات
 )٢٠٧٢ رقم ٥/٥٣: ، تكملة أمل اآلمل٩/٤٤٣: أعيان الشيعة: ينظر(
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ــ ـــالَنَ ـــِر كَِهاِرـد ِب يـمــ م   ىـوـثْ
  

  ����قَ(وا  خُرـ ـد م ـ اد ع ودـ  ر   )١()ىوضْ
  لَخَوف ب ـ  ن ع ـ  ِرـكَس ـ  ِرـب الخُ   ىضَ قَ

  
  ولَّسـ  ـم ـ ـِط بِ سـفْ النَّ ـٍبي ـ ِر و   اـضَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٢٤٥) ١(
  : محمد شريف بن حسن علي المازندراني الحائريلىالمو
S    ،المولى محمد شريف بن حسن علي المازندراني الحائري شيخ الفقهاء العظـام

خام، أستاذ العلماء الفحول، جامع المعقول والمنقول، تولـد فـي           ي الفضالء الف  ومرب
  الريـاض (ذ على صاحب    الحائر الشريف، وتلم(     زق الـسعادة    والـسيد المجاهـد، ور

  .في التدريس واإلفادة وكثرة التالميذ من الفقهاء والعلماء
ثني شـيخنا الفقيـه الـشيخ    حد: )تكملة أمل اآلمل (قال أبو محمد الحسن صاحب      

سنا في علم   كان يدر : د حسن آل يس، وكان أحد تالمذة شريف العلماء قال         محم
، وكـان  )مدرسة حسن خـان   (ـ  األصول في الحائر المقدس في المدرسة المعروفة ب       

ومـن  . ر تحت منبره ألف من المشتغلين وفيهم المئات من العلمـاء الفاضـلين          ـيحض
ح تلك التحقيقـات  و منقّ وه،� الشيخ المرتضى األنصاري  �������تالمذته شيخنا   

له ، وكان بعض تالمذته كالفاضل الدربندي يفـضّ األنيقة وكفى بذلك فخراً وفضالً    
  .على جميع العلماء المتقدمين، انتهى

 ...    وقبـره فـي دار      )غرمـه ) (هــ ١٢٤٥(س بالطـاعون سـنة      توفي في الحائر المقـد ،
  .Rيكون بقرب الصحن المطهر من طرف الجنوب

 ).٣/١٥٧: ، تكملة أمل اآلمل٢/٣٦١: لقابالكنى واأل: ينظر(
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بِ ـلَّح ـثْمى طَ وـ  ـٍبـي ـ د ازْ ِد قَ   فلَ
  

  �����ـ بِ(وا  خُر ـ  ٍبـيطَ ـ ى خَ ـو ثَ   )١()فلَ
 ــــــــــــــــــــــــ  

  ).الناظم(هـ ١٢٤٦) ١(
ــو      ــاريخ المنظــوم بحــساب الجمــل ه ــذي اعتمــدناه، والت ــوع ال ــي المطب كــذا ف

  .)هـ١٢٤٩(
  :الشيخ خلف ابن الحاج عسكر الحائري

S وهي )هـ١٢٤٦(الشيخ خلف ابن الحاج عسكر الحائري، توفي في كربالء سنة ،
، وكيـف كـان فـال شـك أن وفاتـه فـي العـشر                )هــ ١٢٥٠( سنة   :سنة الطاعون، وقيل  

       ريف قـرب بـاب     ـفـن فـي دكـة فـي الـصحن الـش           الخامس بعـد مـائتين وألـف، ود
هو من العلماء المـشهورين  و ، في كربال منسوب إليه )طاق الشيخ خلف  ( و ،السدرة

  .وله ذرية في كربال معروفون
ــات(وفــي  ــصلحاء  الفقهــاء والمجتهــدين�
	����كــان مــن : )روضــات الجن  وال

. ، وكان ال يرى لمن جاء بعده كثيـر فـضل          )الرياض( على صاحب    المتورعين، قرأ 
 ،)شرح على الـشرائع   ( له   ).مطالع األنوار (نعم، كان يعجبه كثرة تتبع السيد صاحب        

  ... .ىهنتا
 فـي الطهـارة     )الريـاض ( تلخـيص فتـاوى أسـتاذه صـاحب          )الخالصة(وله كتاب   

، ولــه تلخــيص )هـــ١٢٢٨(ا فــي حياتــه ســنة صهوالــصالة مــن شــرحه الــصغير لخّــ 
رعية فـي   ـوقام مقامه ولده الشيخ حسين في اإلمامة وسائر الوظائف الش         . )الرياض(

ومن تالميذه الشيخ عبد الجبار بن محمد بـن أحمـد بـن             . مسجده القريب من داره   
، )االجتهاد(علي بن عبد الجبار الخطي البحراني، نسخ بأمر أستاذه المذكور كتاب   

← 
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ـ  ـمثُ الح سـيـ  ن   ِلوــصُ  الفُ باِح صَ
  

  ي الفُ ـاِنجـرـ  ِعو ـ  ساِر غَ   ِلـو األصُ
ـ ضَو ر ـن مِ الَ نَ ـدقَ   ـ ـرـع م ـِهِت ـاس  

  
  ـِهى بِ ـنَج ا كَ  مان ��غَ (خْرـ ر ١()ـاس(  

  والسـيا ـدبـ اِهـر ـيـ ـزْ القِ ـم ـِنويي  
  

  كْرـن الـم ـاِلـع ـ ي و ـ  الد امـوِق ـِني  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .R)هـ١٢١٥(البهبهاني بتاريخ  لآلقا )األخبار في الرد على األخبارية(و
 ).٣٣٤/ ٦: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٢٦١) ١(
  :)الفصول(الشيخ محمد حسين بن عبد الرحيم الرازي الحائري صاحب 

S     ــرازي األصــل، الحــائري المــسكن ــرحيم ال ــد ال ــن عب ــشيخ محمــد حــسين ب ال
الفقيـه األصـولي    ). هــ ١٢٦١(، توفي في كـربالء سـنة        )فصولال(والمدفن، صاحب   

، وعـن   )هدايـة المـسترشدين   (أخذ عن أخيه الـشيخ محمـد تقـي صـاحب            . الشهير
وأخـذ  . واختار اإلقامة في كربال، فرحل إليه الطـالب       . الشيخ علي ابن الشيخ جعفر    

ن  الحــاج ميــرزا علــي تقــي، والميــرزا زيــن العابــدي:عنــه جماعــة مــن العلمــاء مثــل
 وهي من كتـب القـراءة فـي         )الفصول(فات في األصول، منها     وله مؤلّ . الطباطبائيين

، وأحفاده موجـودون    ...  أورد فيه مطالب القوانين وحلها واعترض عليها       ،هذا الفن 
الشيخ عبـد الحـسين مـات بكـربالء، والـشيخ           : ف ولدين في كربالء وإصفهان، خلّ   

  .Rباقر مات بإصفهان
  ).٩/٢٣٣ :أعيان الشيعة: ينظر(
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ـ  ن مِ الَ نَ دقَ ـ  اِب ب الح سِنـي ظّــا  ح  
  

  ������خُــروــ (هبدنُر ٍكـــسي ١()ىظَــح(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٢٦٤) ١(
  :السيد إبراهيم ابن السيد محمد باقر الموسوي القزويني

S               السيد إبراهيم ابن السيد محمد باقر الموسوي القزويني، المجاور بالحـائر الحـسيني علـى
فـن فـي مقبـرة      عـن عمـر نـاهز الـستين، ود        ) هــ ١٢٦٤(توفي في كربالء سـنة      . مشرفه السالم 

 إحـدى   )خـومين (كـان أبـوه مـن أهـل         . شريف الحـسيني  ــ باً من المـشهد ال    بجانب داره قري  
القرى الخمس المعروفة بمحال قزوين وسكن قزوين، وانتقل المترجم مـع أبيـه مـن محـال                 
قزوين إلى كرمانـشاه، وقـرأ مبـادئ العلـوم علـى مـن فيهـا مـن المدرسـين، وأقـام أبـوه فـي               

 فيهـا،  ة المالكة القاجارية الـذي كـان حاكمـاً      كرمانشاه عند محمد علي ميرزا من أمراء العائل       
ثم انتقل مع ولده المتـرجم إلـى كـربالء، فقـرأ ولـده أوالً علـى الـسيد            . وصار معلّماً ألوالده  

  . في أواخر أيامه، ثم الزم درس شريف العلماء في األصول)الرياض(علي صاحب 
شف كـ (ثم هاجر إلى النجف فقرأ على الشيخ علـي ابـن الـشيخ جعفـر صـاحب        

.  في الفقه نحو ثمانية أشهر أو سبعة عشر شهراً، وعلى أخيـه الـشيخ موسـى                )الغطاء
س في الفقه بعد أن كان درسه ثم عاد إلى كربالء فابتدأ أستاذه شريف العلماء يدر

 على األصول، وشرع في بحث البيـع الفـضولي فبقـي أسـتاذه نحـو ثمانيـة                  مقصوراً
التدريس في حياة أستاذه حتى اجتمـع فـي         أشهر ثم توفي، وكان المترجم اشتغل ب      

  .ني بمسعاه، ومن آثاره بناء سور سامراء، فقد ب... مجلس درسه نحو المائة طالب
 في مجلدين مطبوع وكان تأليفه في سنة الطاعون،         )ضوابط األصول (: فاتهمؤلّ... 

دالئــل األحكــام فــي شــرح شــرائع ( فــي األصــول بقــدر المعــالم، )نتــائج األفكــار(
← 
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ـ  م ـمثُ حـمـ  د ـِل العي المرــشِ عـي  
  

  والمِوتَـرمِ ي ن الم اِلـع ْيـِشـتَنْي الم  
ـ  ن مِ انتَسِرهشَى لِ ميـنْ   ـ  ٍره ِص   ىضَ قَ

  
  �������ـوا خُــر)كْــرنــ ع   )١()اضَــ قُويِل

  اِلالصَوح قَ المدـ  س اب ـن ـ  الم ـِدهي  
  

  والمـتَجـ  د ـ  الع نى ِم ـ  الم ِمولُ ِدجي  
ـ  رِنحى الـصَّ ر ذُن مِ الَنَى و ضَقَ     بتَ

  
  �����وا  خُر)بحالكَ ر ـ  اِلم ـ  د قَ   )٢()بضَ نَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  ).٢٠٤/ ٢: أعيان الشيعة: ينظر( .R... في الفقه من الطهارة إلى الديات)الماإلس
  ).الناظم. ( هـ ١٢٨٧) ١(

  :الشهرستاني السيد محمد علي ابن السيد محمد حسين المرعشي
 ،الـشهرستاني الحـائري    هو األمير محمد علي ابن األمير محمد حسين المرعـشي         

  ). هـ١٢٨٧( ربيع األول سنة ١٣ى في المتوفّ
آل المرعشي وهم سادة حـسينيون، اشـتهروا بـالعلم          S:قال السيد سلمان هادي آل طعمة     

والفضل، وقد غلبت عليهم شهرة الـشهرستاني نـسبة لمـصاهرتهم بأسـرة آل الـشهرستاني               
ونبـغ فـيهم الـسيد محمـد        . استوطنوا كربالء في القـرن الثـاني عـشر الهجـري          . الموسويين

، ومنهم السيد محمد علي ابن السيد محمـد         )هـ١٢٤٧ (ىحسين المرعشي الحسيني المتوفّ   
 .)١٥١: تراث كربالء: ينظر. (R)...هـ١٢٨٧(ى سنة حسين المرعشي المتوفّ

  ).الناظم. ( هـ ١٢٨٨) ٢(
  :الشيخ صالح ابن الشيخ مهدي ابن الخطاط النوري الحائري

S        بـن   ا )آقا محمـد جعفـر    (ـ  الشيخ صالح ابن الشيخ مهدي ابن الخطاط المشهور ب
تـوفي بكـربالء    .  النوري الحائري  )كدا علي بك  (ـ  األمير فضل علي خان المشهور ب     

← 
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اَألوراِنكَدي ْـ ـلـ الج ـ  الـزَّّ لُيـ   نيــ
  

  ـبدالـتُـقَر ـى مـحـمـدالح ـسـين  
  بِ ـلَّح ا ثُ ـهى فِ ـضَ قَ م نْي مـ ج   ِهــِع

  
  �����ـ ر ـ  ج اقر(وا  خُ ـ  لَـيِم ضْ م١()ِهـِعج(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  ... .بعد ما ناهز المائة) هـ١٢٨٨(في ذي الحجة سنة 
 مـشهور بـذلك عنـد الحـائريين، ولـه قبـول           ، صـالحاً  ، ثقـة  ، فقيهـاً  ، فاضـالً  ،كان عالماً 

زوينـي الحـائري صـاحب    وهو من مشاهير تالميذ السيد إبـراهيم الق   . عندهم وإمامة بهم  
، وكان مرجعاً للعرب في الحائر، لكنه يفتي برأي الشيخ مرتضى األنـصاري             )الضوابط(

لعـين علـى   نكر عليه لو ادعى االجتهاد كما يقوله بعض المطّ مع أنه ال ي   ،تورعاً واحتياطاً 
رف بالزهد والتقى والورع حتى صار محل ثقـة  وغلب عليه النسك والعبادة، وع    . أحواله

ي خلفه جماعة زهاء خمـسة عـشر        العامة والخاصة، وصار اإلمام الوحيد في الحائر يصلّ       
ألفاً، فتمأل الصحن الشريف الحسيني من جميع أطرافه تقريبـاً، فيقـف هـو فـي الزاويـة                  
الجنوبية الغربية عند باب الزينبية، وتنتهي الجماعـة فـي الزاويـة الـشمالية الـشرقية عنـد                  

م يتفـق حتـى اآلن ألحـد مثـل ذلـك فـي جميـع األزمـان         باب مدرسة حـسن خـان، ولـ    
ر التي مرت على كربالء، وتعاقبت فيها األلوف من أئمة الجماعة فـي الـصحن               ووالعص

وكان جده كدا علي بك من خوانين إيـران، ومـن أكـابر المثـريين               . ريف الحسيني ـالش
 .R... بخـت في بروجرد وسلطان آباد، ومن قبيلة جوذرزي، ومن المنـسوبين إلـى آل نو             

 .)٣٨٠/ ٧: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٣٠٢) ١(
  :)الفاضل األردكاني(ـ المال محمد حسين األردكاني المعروف ب

S�، نزيـل الحـائر     )الفاضل األردكاني (ـ  حسين األردكاني المعروف ب   ] محمد [��
← 
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ـ  نيـِدـاِب الع ني زَ خُـيوالشَّ ِراِئ الحي  
  

  ــــِقب ــطَاَأل ـةُي ــاألطَ ـِبـاِئ   ـِرـاِه
ـ  الـر �'�#��&�	�  بـابِ ِدـرـفَ بِ انزَ     ـبتَ

  
  زَوفِ اد اِر تَ يالـشَّ  (ِهِخيرـ  ذَ ع ه١()ب(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

ورثته الشعراء)...هـ١٣٠٢(توفي سنة . سالمقد ،.  
 ، مرجعـاً فـي األحكـام   ، مؤسـساً ، وأصـولياً ،حـراً  متب، وفقيهـاً ،اً محققـ ،كـان عالمـاً  

ج على يـده جماعـة      كان سوق العلم قائماً في أيامه بالحائر، وتخر       . ومالذاً لإلسالم 
   ئي أقل اعتنـاء منـه فـي علمـاء     من العلماء، وكان قليل االعتناء بالدنيا والرئاسة، ما ر

هــداً، ناســكاً، روحانيــاً، ربانيــاً، ترابــي  عــصره مــع إقبــال الرئاســة عليــه بكليتهــا، زا 
األخالق، كريم الطبع، هشاً بشاً كثير المداعبـة، وكالمـه حكـم وأمثـال، ال يحـابي                 

يـروي عـن عمـه وأسـتاذه العـالم الربـاني       . أحداً يقول الحق وال يخشى لومـة الئـم      
  .R محمد تقي األردكاني، عن السيد باقر الرشتي��� اآلخوند

 ).٤٥٢ -٤٥١/ ٥: يعةأعيان الش: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٣٠٩) ١(
  :المازندراني الحائري الشيخ زين العابدين بن مسلم البارفروشي

S ــدين بــن مــسلم البارفروشــي ــد،  الــشيخ زيــن العاب المازنــدراني المحتــد والمول
، وتـوفي فـي     )هـ١٢٢٧(لد في بارفروش سنة     و. الحائري المسكن والمنشأ والمدفن   

فن فيها في باب  سنة، ود٨٢عن ) هـ١٣٠٩( ذي القعدة سنة ١٦و  أ١٣ أو ١٩كربالء 
             بـاب  (ـ اة بـ الصحن الشريف الحسيني الخـارج إلـى سـوق البـزازين العـرب المـسم

  .شي عليه يوم األحد فتوفي مرض يوم السبت وغُ،)قاضي الحاجات
← 
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ـْــس  الح ـمثُ ـ  اله ني ـماِندـ  ي   يـِل قَ
  

  وـاِمجـِمـلْ العِ ـع ـ  و ـ  رـيخَ العِلـم  
ـَ   ـ ى ه وث ـ  اكنَ ـ  ��ر فَ ى أسـ  م   فرى شَ

  
ـ ي م  فِ الَ نَ إذْ   ـ  (ِخر�� اهوثْ   )١()فـرالغُ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

    بـة  ئـي أشـد مواظ  شيخ الفقهاء والمجتهدين وأحد مراجع المسلمين العابد الناسك، مـا ر
، أصـله مـن     )الـضوابط (منه على السنن والنوافـل، وكـان مقـرراً لـدرس أسـتاذه صـاحب                

قرأ فـي بـارفروش   .  وهي عاصمة بالد مازندران-  بلدة من أكبر بالد طبرستان-بارفروش  
 ثـم هـاجر     ،)سـعيد العلمـاء   (ـ  البارفروشي الملقب بـ    على المولى محمد سعيد المازندراني    

قي مدة في كربالء قرأ فيهـا علـى الـسيد إبـراهيم     ، وب )هـ١٢٥٠(إلى العراق في رجب سنة      
 في األصول والفقـه، وعلـى الـشيخ محمـد حـسين صـاحب         )الضوابط(القزويني صاحب   

ــى النجــف ) هـــ١٢٥٨(وفــي ســنة .  وغيرهمــا)الفــصول( ــرأ علــى صــاحب  ،هــاجر إل  وق
   .... وكان من أكبر تالميذه، وعلى الشيخ علي ابن الشيخ جعفر)الجواهر(

  .R... دين كالهما لعمل المقلّ):رسالته الصغرى(، )رسالته الكبرى(: فاتهمؤلّ. ..
 ).١٦٨ -١٦٧/ ٧: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٣١١) ١(
  :يالمال حسين قلي الهمذاني الدرجزيني النجفي األخالق

S�	��       ء سـنة  في زائراً بكربالحسين قلي الهمذاني الدرجزيني النجفي األخالقي، تو
فن في الحجرة الرابعة من الـصحن الـشريف علـى يـسار الـداخل مـن                 ، ود )هـ١٣١١(

 ، أصـولياً  ،كـان فقيهـاً   . باب الزينبية، وقلي بالفارسية بمعنى الغـالم، أي عبـد الحـسين           
 من الحكماء العرفاء السالكين، مراقباً محاسباً لنفسه، بعيداً عن          ، إلهياً ، أخالقياً ،ماًمتكلّ

← 
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وـِولَالعى  ـقَو التُّ  ذُ ي�����&�� الح  ــسن  
  

  نجلـد ي لِ ـلِّج الم رـيِمـشْ كِ ابهِش  
  ـ لَ اَءـجـ  طَ ه ـ  ـبـاِل ـ نَ و ٍمـلْ ِع   ـرـفَ

  
ـ  (هخْر�� ـِهـِله�� ـنِم   ـ  نَالمِب   )١()رـفَى ظَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

بها والرئاسات، لم يتعـرض للفتـوى، ولـم يتـصد للزعامـة، أقـر فـي الفقـه          الدنيا وأسبا 
  .واألصول ما سمعه من أستاذه الشيخ مرتضى األنصاري، وما استخرجه بنفسه

    رف بعلم األخالق، وكان يدوع رس بعـده  رس فيه كل يوم صباحاً في داره، ويد
: ر بحثه في الفقـه    في الفقه واألصول، وكتب بعض تالميذه ثالثة مجلدات من تقري         

ولم يكن في زمانـه وال قبلـه بـسنين وال    . صالة المسافر، الخلل، القضاء والشهادات    
، وانتفـع بدرسـه   ... بعده كـذلك مـن يماثلـه فـي علـم األخـالق وتهـذيب النفـوس           

  ... .األخالقي خلق كثير من فضالء العرب والعجم ممن أراد اهللا بهم الخير
 )صـالة المـسافر   (لشيخ مرتضى فـي األصـول، مجلـد فـي           تقرير بحث أستاذه ا   : فاتهمؤلّ

، ما كان يمليه في درسه األخالقي جمعه بعـض تالميـذه،            ... تقرير بحث أستاذه المذكور   
 جمعها الميرزا إسماعيل بن حسين التبريزي نزيل المشهد الرضـوي مـن             )تذكرة المتقين (

  .R ...وككلمات األعاظم في األخالق ومكاتباتهم الصادرة في آداب السل
 ).١٣٦/ ٦: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٣١٣) ١(
  :ياللكهنوئ يالسيد أبو الحسن محمد ابن السيد علي شاه الكشمير

S                    السيد أبو الحسن محمد ابن السيد علي شاه ابـن الـسيد صـفدر شـاه ابـن الـسيد
        نـد،  بـبالد اله  ) هــ ١٢٦٠(لـد سـنة     صالح الرضوي القمـي الكـشميري اللكهنـوئي، و

← 
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وـِولَالعي المرـِشعـ  ي اب ـن ـ  ع   ـيِل
  

  محمـ  د الح سيذُ ن ـ  و ـ  الج ِلضْ الفَ   يِل
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ).هـ١٣١٣( محرم الحرام سنة ٢٤وتوفي بكربالء في 
ذكره السيد عالم حسين الهندي تلميذ ولده السيد محمد باقر بن أبـي الحـسن     ... 

 تـأليف ولـد المـذكور، ووصـفه         )إسداء الرغائـب  (محمد المترجم في ذيل كتاب      
د بالهنـد سـنة     لـ لقد و :  الزاهد، وقال  ، العامل ، العالم ، األجل ،األورع، الكامل ،بالفقيه

، ثم قرأ على الميرزا محمد علي، والمفتي السيد محمد عباس التـستري،             )هـ١٢٦٠(
  .وقرأ في الفقه واألصول على السيد محمد تقي ممتاز العلماء

ا سافر المترجم إلى العراق كتب له كتاباً أصحبه إياه واثنـى فيـه عليـه كثيـراً                   ولم
 ١٠٨٩( المدرسة اإليمانية أسسها سنة      :إنه أسس في الهند عدة مدارس، منها      : وقال

ـ المدرسـة الناظميـة الملقبـة بـ    : سـاً، ومنهـا  ، وجعل فيهـا الـسيد حيـدر علـي مدر        )هـ
س فيها شمس العلماء     ودر ، بناها بإشارته محمد عباس علي خان      ،)مشارع الشرائع (

س  كـان يـدر  )سلطان المدارس(ـ  المدرسة الموسومة ب  : السيد نجم المحسن، ومنها   
وزار أئمـة العـراق خمـس مـرات، وتـوفي فـي سـفره الخـامس لزيـارة                   . ها بنفسه في

: ف ولـدين عـالمين    خلّـ . فـن بكـربالء   ود)  هـ ١٣١٣( محرم سنة    ٢٤ في   jالحسين
  .، والثاني السيد محمد هادي)إسداء الرغائب(أحدهما السيد محمد باقر صاحب 

ه إلى مبحث النبوة،  وصل في، لم يتم )شرح الفصول في علم الكالم    (: فاتهمن مؤلّ 
  .R... على مبحث الدماء)حواش على الرياض( لم يتم، )شرح أربعين حديثاً(

 ).٤٣٠ -٤٢٩/ ٩: أعيان الشيعة: ينظر(
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ضَم ـ ى و ـ ي ج ِف ـ  ِبنْ الح سِني ـ  ر   اسِم
  

  ��خْر) ـفُيوـ  ق ضْ مـج ـ عاً م   )١()ساـدقَ
  وِولَـالعي الم ـ ر ـ  ضَتَ   يـِريـِمشْى الِك

  
  العـاِلوـ  ـم ـ  ـاِئالنَّ ـ  النَّ ـِني ع   ِرـيـِظ

  آو ِهى إلـي ـ  ب ــعـ  د ـعِدـب ـ  م   ىـونْ
  

  �����خُروـ  (ه ـ  ارتـَاخْ   )٢()ىو���	� ىـجأنْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٣١٥) ١(
  :ي الحائريالشهرستان يالسيد محمد حسين بن محمد علي الحسين

S                 لحـسيني  الحاج السيد ميرزا محمد حسين بـن محمـد علـي بـن محمـد حـسين ا
، )هــ ١٣١٥( شـوال سـنة      ٣، وتـوفي فـي      )هــ ١٢٥٦(لد سـنة    و. الشهرستاني الحائري 

العـالم األديـب لـه مـشاركة فـي      . فن في مقبرتهم المعروفة في المشهد الحسيني    ود
 يروي ، وأخذ الفقه واألصول عن األردكاني وهو أكبر تالميذه وأجلّهم   ،عدة فنون 

ن الميرزا باقر اليـزدي، والحـساب والهندسـة         باإلجازة عنه، وأخذ الهيئة والنجوم ع     
  .والعروض عن الميرزا عالم الهروي الحائري

شوارع األعالم فـي   (بع في إيران، و في األصول طُ)غاية المسؤول (: من مصنفاته 
  ... .)شرح شرائع اإلسالم

 ...   عليه سكينة ووقـار، حـسن        جليالً ، مهيباً ، وقوراً ،داًوكان صاحب الترجمة سي ،
 ).٢٣٢/ ٩: أعيان الشيعة: ينظر( .R...  حلو األخالق،اضرةالمح

  ).الناظم. ( هـ ١٣٢٣) ٢(
  :ي الكشميرىالسيد مرتض

S          ،السيد مرتضى الكشميري ابن السيد مهدي ابن الـسيد كـرم اهللا القمـي النجفـي
← 
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ـ و ـاِقالبالطَّ ِمـلِْعـــ الرـــاطَـبـاِئـبي  
  

ــوذُ   ــالم وِمـلْ الِع عـرِفوــ و ـاِءاإلب  
ــِش   ـلُبــ ع ــقَ ويِل ـــجـا ِبـفَ   ِهـِبـنْ

  
  ������خُرـوقَ (هـ  ـد ـ ى بِ ـظَ ح   )١()ِهبِرـقُ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

فن فــي مـل إلـى كـربالء فـد    بالكاظميـة، وح ) هــ ١٣٢٣( شـوال سـنة   ١٣تـوفي فـي   
  .)الزينبية(ـ مين الخارج من الباب المعروف بالحجرة الثالثة على ي

  .Rالمجلسي )وجيزة( في الرجال أكبر من )أعالم األعالم(له كتاب ... 
  ).١٢١/ ١٠: أعيان الشيعة: ينظر(

 نـسخ مكتبتـه إلـى مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة               بعـض  وقد انتقلـت  : ملحوظة
 مكتبة ضمنوكانت ، ـ ه١٤٢٨ من عام ١ ربيع ١٢العباسية المقدسة بالشراء في يوم 

 .ارالمحقق المحامي رشيد الصفّ

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣١) ١(
  :ي الحائري الحسني القاسم الطباطبائيالسيد محمد باقر ابن الميرزا أب

S        ابن الـسيد حـسن      )الحجة(ـ  السيد محمد باقر ابن الميرزا أبي القاسم المعروف ب 
د ابن الميـر الـسيد علـي صـاحب           ابن السيد محمد المجاه    )الحاج آقا (ـ  المعروف ب 

 رجـب  ١١، وتوفي في ) هـ١٢٧٣(لد سنة   و. الطباطبائي الحسني الحائري  ) الرياض(
فن مع عمه وأبيـه فـي مقبـرتهم المعروفـة مقابـل مقبـرة               بكربال، ود )  هـ ١٣٣١(سنة  

  .السيد محمد المجاهد
وفاً بحدة الذهن وقوة     موص ، مدرساً ، رئيساً ، مهيباً ، نبيالً ، جليالً ، فاضالً ،كان عالماً 

فـات فـي الفقـه      لـه مؤلّ  ... .  رأيته بكربالء وحـضرت مجلـسه       حسن األخالق  ،الفهم
← 
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نَوــلُجـاِد الـصَّ  هـ  ق ـ   ِف   اِلـوي األقْ
  

  مصَـتَــهــشَّر ــاِبـب ال   ـاِلجــي الر ِف
ــوِل   ــِهـِهج ــنـي ِح ب ـــد ا اإليـمان  

  
  ����ـ ر ـ ـتَاشْ (هـوخُ ـ  الجِ ـِتـاقَ   )١()ـانـنَ

  ثــلُِموه الح سـيَـ  ن ـ  رد بـ ِقـِرشْ الم  
  

  ِلسـ  زَ لُـي ـ  ـِني ـ  الم نيـِد العاِب   يـِقتَّ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

    مطبوعة مع هائية األزري، ولـه عـدة         )منظومة(بة، وله   واألصول غير مهذبة وال مبو 
منظومـة فـي الكـالم واألخـالق، وأخـرى فـي النكـاح، وثالثـة فـي               : منظومات منها 

نظومة بحر العلـوم أكمـل بهـا الـصالة، وكـل واحـدة مـن                الحج، ورابعة في تتمة م    
، jاألربع تنيف على ألف بيت، وخامسة في رد قصيدة البغـدادي بـشأن المهـدي          

  .Rوسادسة في الخيارات، وسابعة في الصوم
 ).١٨٦ -١٨٥/ ٩: أعيان الشيعة: ينظر (

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣٧) ١(
  :ي الحائري الحسنيئالسيد محمد صادق ابن السيد محمد باقر الطباطبا

S                ـ السيد محمد صادق ابن السيد محمد باقر ابن الميرزا أبـي القاسـم المعـروف بـ
 ابن الـسيد حـسن ابـن الـسيد محمـد المجاهـد ابـن الـسيد علـي صـاحب                       )الحجة(
) هــ ١٣٣٧( ذي الحجـة سـنة       ٢٣توفي فـي    . الطباطبائي الحسني الحائري   )الرياض(

 كـاظم   ���� ء، وقرأ في النجـف علـى الـشيخ        قرأ على والده في كربال    .  سنة ٣٢عن  
  .الخراساني وغيره، وقام مقام أبيه بعد وفاته

، معظـم   )كتـاب الوقـف   (،  )كتاب الخمـس  (،  )كتاب الطهارة (: له من المصنفات  
 ).٣٦٧/ ٩: أعيان الشيعة: ينظر( .R...كتاب الطالق
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ـ ى فَ ـضَقَ ـ  ـلَّح م ـع  ِه أبــي م بــا ِقر  
  

ـ  ـعس (ـهخْر�� ـِهـاِبـبِب     )١()باـرـداً غَ
  ـَو ـْش ـ  دـمح م مـهـنا الشَّ خُي   يـِق التَّ

  
  نْوـتَالمـْى شِ م ـ  ازَري ح ثُـي ـ  ي   يِقـتَلْ

ـَي ثَ فِ ـازَفَـى و ـضَقَ   ـ ن ـ ـاي   ـفا الطَّ
  

  �����ـوا  خُر)ـ و سـ  ـم ـ ��  يـِق التَّ   )٢()يـِفخْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣٩) ١(
  :ي الحائريدرانالشيخ حسين ابن الشيخ زين العابدين المازن

S         الشيخ حسين ابن الشيخ زين العابدين المازنـدراني الحـائري، تـوفي فـي شـوال
 بعــد وفــاة والــده، يــروي عنــه  جلــيالً، رأس، فاضــالً،كــان عالمــاً). هـــ١٣٣٩(ســنة 

 ).١٨٧/ ٩، ٢٦/ ٦: أعيان الشيعة: ينظر( .Rباإلجازة السيد سبط الحسن اللكهنوي

  ).الناظم. ( هـ ١٣٣٨) ٢(
  :ي الشيرازي محمد تق المجاهد الشيخيرزاالم
S    محمد تقي بـن محـب علـي    )  م١٩٢٠ -/ ...  هـ ١٣٣٨ -(...محمد تقي الشيرازي

بن محمد علي كلشن الحائري الشيرازي، مجتهد إمامي، من أركان الثورة العراقية ا
لـد بـشيراز،    و. ، وأول من دعـا إليهـا مـن رجـال الـدين            )م١٩٢٠(على اإلنجليز سنة    

 حملــة الفكــرة االســتقاللية فــي النجــف �����.  فــي الحــائر، وأقــام بــسامراءونــشأ
أن المسلم ال يجـوز لـه أن        (زعامتهم الدينية، فانتقل إلى كربالء، وأصدر فتواه في         

ف مجلساً سـرياً    فكانت الصيحة األولى للثورة، وألّ    ) يختار غير المسلم حاكماً عليه    
 القاسـم الكاشـاني، ومحمـد علـي هبـة           ي، وأبـو  ـمهدي الخالص : للمشورة، أعضاؤه 

  .الدين الشهرستاني، وأحمد الخراساني، ومحمد رضا الشيرازي
← 
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والســيد قَـ المــدس ـ  الب ـحاِنـري  
  

  محـمد ـ  الـر ـ  ـياِق ـ ى األَ ـلَ ع   اِنـرقْ
ـِ��     ِتــم �� ىـجالـِحبِو ِبـربالقُ ـلَين

  
  ����نُ(ـوا  خُرـوـ الِح ر ـ  ىج ـ  ـِه ِب   )١()مِت خُ

ــفَ   ـــافَ�� ِهـِذـهـ ــ تُـلٌِضـ   دـدـعـ
  

  ��جاثُـدـهم ب ـعالذِ ـد ين ِهـشْتُ اسواد  
ـ ـاً لَ ــضَ ـع ب تُركَذَ   ـهـم ـ  س ـبـاق  

 

ـَ نِ مِهـِرـصْـح بِ ــطْـِح ي م لَ ذِْإ     اقط
ـ  ذَ ني إِ ـِرذي ع ـنـكُفَ  ـ  تُـركَ   دار فَ

 

ـ  فِ ـنِم   ـ  اعـطَـتَ ال تُــس   ـٍةـئَ ع اـد  
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ...حاشــية (: ولــه كتــب فقهيــة، منهــا. فــن بكــربالء، ورثــاه كثيــر مــن الــشعراءود
ديوان شـعر  (، و) ط-رسالة الخلل(، و) ط-رسالة صالة الجمعة (، و ) ط -المكاسب

 ).٦٤ -٦٣/ ٦: األعالم: ينظر( .) ط-فارسي

  ).الناظم. ( هـ ١٣٥٥) ١(
  :ي الحائريالبحراني السيد محمد بن محسن بن عبد اهللا الموسو

S          لـد سـنة   السيد محمد بـن محـسن بـن عبـد اهللا الموسـوي البحرانـي الحـائري، و
درس الفقه واألصول   . بالحائر) هـ١٣٥٥( ذي القعدة سنة     ٢، وتوفي يوم    ) هـ ١٢٦٢(

ي، والـسيد   ـردكاني، والسيد محمـد حـسين المرعـش       على والده، والشيخ حسين األ    
  .محمد باقر الحجة

، )رسالة فـي اإليمـان واإلسـالم   (، )الفصول البهية في أخبار الحجج المرضية   ( :له
هديـة العبـاد فـي    (، )تذكرة المصاب(، )اللؤلؤة الغالية في الرد على الفرق المغالية      (

 ). يسيربتصرف ١٤٩٨ رقم ٢٣٠/ ١٥: الذريعة( .)تقريب زاد المعاد
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بي با ِفقَ النُِّركِْذ ِباب������-�  

  ��-���8��R ـِضـعب وِمـلْسـِر الِع��و

* * * *  

َـ قَـالنِّبِ  خُــصَّ  ـنمـ مِ ـركُذْ��   ةْـابـ
  

  ��ــوع ي ِس ِفـــمــٍةـانَـــدصَ ع١(ةْـاب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :النقابة )١(
Sالعريــف، وهــو شــاهد القــوم : والنقيــب. عريــف القــوم، والجمــع نقبــاء: النقيــب

]. ١٢: المائـدة  [Oوبعثْنا ِمنْهم اثْنَي عشَر نَقيبـاً     P: وضمينهم، وفي التنزيل العزيـز    
  ... .النقيب في اللغة كاألمين والكفيل: قال أبو إسحق
  .كسر االسم، وبالفتح المصدر، مثل الِوالية والواليةالنقابة بال: قال سيبويه

 ...    ب عن م عليهم، الذي يتعرف أخبارهم، وينقّ    وهو كالعريف على القوم، المقد
وإنما قيل للنقيب نقيب؛ ألنه يعلم دخيلة أمر القوم، ويعرف ... . أحوالهم أي يفتش 

  ).٧٧٠ -٧٦٩/ ١: لسان العرب: ينظر( .Rمناقبهم، وهو الطريق إلى معرفة أمورهم
  :السدانة
  . j خدام حرم سيد الشهداء منصب رئاسة هنا هوالسادن

S       وكان هذا المنصب في العهود القديمة ألجداد الرسولs      ،في سدانة بيـت اهللا 
 كان أجداده وآباؤه يتولون منصب سدانة الكعبة وسقاية الحجاج واستضافتهم،           إذ

عوكان ذلك شرفاً وفخراً ال ي ن نمط من السلطة الدينية واالجتماعيةضاهى، وينم.  
← 
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ــو ــؤ�� ـملَ ــ وـهمرخْ ـــِب�� ـملَ   رتِّ
  

  
� �J,�� � َـ  + ـ  ي م لـ ـ  دـرفْ ـ ـي كُ وا ِف   ِبـتُ
  اِعـم دهــنْ عبيـِقــنـْالتَّ وـثُحــالبفَ  

  
ــ   ــو�� ِفـرصَِل ــانْ ��-���� ـاٍتقَ   اِعـفَِت

  كُذْ��وـر ـ  الب يـ ـ مِ تَـو مـ زْ�� ـن ـراه  
  

ـ  ـِملْي العِ ِف   ـ �� و��ناً  ـر قَ ـ كْ�� ـامقَ   ـراثَ
  لَــوـم ��ـــلَـفَـــصِّـلْ عـاَءم 
���������  

  
  
���ــ�,�+   ـِرصَ لـــم تُحــٍةـرثْــ كَـن ِم

  ـاِهنَـــ تَـهـا لَــ مـــيٌء شَــاكـذَفَــ  
  

  لَوـم ـ  ـطِْح ي ـ  ـِه ِب س ـ  ـو   )١(ـِهى اإللَ
  ـكُذْ��وـَّ النُّ ر ـ  لَب ـ  الم ِرـعي الـشِّ   ِف   يِل

  
ـ  لِ اِةثَالـر ـنِم   لحـْس ـ  ِني ـِنب ـ  ع   يِل

ْ  ــِصتَــقْمى ذَلَــراً عـ الــشُّويجِنـو  
  

�������c- ِه هــــِذيِفـــ   +D�2� القُــــر٢(ِنو(  
ــ   مـؤرـاتَــفَخاً وـــه ـــي كَم ِف   ةْـمِل

  
ـ  الو ـاِم ع ن ع ـئُِبتُنْ   ـ ؤالم ـاِةفَ   ةْمـِل

  لَوِهِحـطْ بِ �� مـ  كَ ـم ـ  م ـ �� مـا لَ   ـِطِح
  

ـ  نـمِب   ى قَ ضَ مـ ب ـ  مـهلَ ـ  ـن ِم   ِطـر فَ
ـ   الـذِ ِرـذْ الع كِلـذَِل   ـ  م ـدي قَ هاـد  

 

ـ   م ـِركْ ذِ ي فِ ئـِدتَبنَلْفَ   ـ  ع ـدا قَ   اـدِه
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، ويقترن هذا المنصب jوهكذا الحال أيضاً بشأن منصب سادن روضة الحسين 
على الدوام باالحترام، حتى اشتهرت الكثير من األسر بهذا اللقب، وبقيت أجيالهم            

  ).٢٢٩: موسوعة عاشوراء لجواد محدثي: ينظر( .Rتتفاخر بخدمة الحرم الحسيني
 للـسيد عبـد     )نقباء األشراف ( فليراجع كتاب     عن النقابة والنقباء   راد االستقصاء من أ ) ١(

 .فصل كربالء /الرزاق كمونة

 .١٤ و١٣ و١٢: أي القرون) ٢(



 
  

  

æìqýrÛaë@Éib�Ûa@Ý–ÐÛa@ @

÷bČjÈÛaë@´�§a@ïmŠšy@õbjÔã@¿c 

ـ   آلِ ـلَثْ مِ ـطٌه ر ـكيم ْ لَ   )١(ِزـاِئ الفَ
  

  ـِزـاِئـــ حو�� ـةًـابـــ نقَِـٍلـاِئـــنـَِب  
ـ  ـتْضَ م ـدقَفَ   ـ ري كَ  ِف ـ  ب   نوـرـال قُ

  
ـــنِْم   هــ نَـم قيـب ��������-��ــ ي   نـوكُ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :آل فائز) ١(
S            أقدم القبائل العربية العلوية في كربالء وأنقاهـا نـسباً، ويرجـع تـاريخ سـكناها إلـى القـرن

طن كربالء هـو الـسيد إبـراهيم المجـاب بـن محمـد              وكان أول علوي استو   . الثالث الهجري 
آل :  جـد الـسادة آل فـائز المعـروفين اليـوم بـسادات      ،jبن اإلمام موسـى بـن جعفـر    االعابد  

  .، وآل السيد أمين)عوج(طعمة، وآل نصر اهللا، وآل ضياء الدين، وآل تاجر، وآل مساعد 
 الحـرمين فـي    نزهة أهـل  ( المرحوم السيد حسن الصدر في كتابه        ������� هوذكر

وهو المدفون في الـرواق الغربـي مـن الحـائر الحـسيني        : ...  فقال )عمارة المشهدين 
زارالمقدس، وقبره ظاهر معروف ي.  

  خون وعلماء النسب على أن إبراهيم المجـاب الـضرير الكـوفي    وقد أجمع المؤر
هو أول من انتقل إلى الحـائر الحـسيني، وآثـر االسـتيطان فـي كـربالء بعـد حادثـة             

ـ لقـب ابنـه األكبـر بـ    هجريـة، ولـذا ي    ) ٢٤٧(المتوكل في أيام المنتصر العباسي سنة       
  .R؛ وذلك نسبة إلى الحائر الحسيني ومجاورته ألرض كربالء)محمد الحائري(

 ).٩ -٨: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(
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ـ ـ الفَ يبِ�� ـلُثِْم ـ ـح م و�� ـِزاِئ ١(ِدـم(  

  

  ��طُو ــعاَألةَم ٢(ِِِلو(قْــ ميـِد النَّــِلـو  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

)١ (S        وفي أواسط القرن الثامن الهجري وأوائل عام)بـة فـي    ى شـؤون النقا   تـولّ )  هـ ٧٢٥

الحائر السيد أبو الفائز من ساللة محمد الحائري بـن إبـراهيم المجـاب بـن محمـد                   

، وذكر ذلك المرحوم الـسيد جعفـر الكـاظمي          jبن اإلمام موسى بن جعفر    االعابد  

  .)مناهل الضرب في أنساب العرب(في كتابه 

رة، يمتاز على ريـ نقي الس، تقياً، ورعاً، عفيفاً، غيوراً، شهماً ، جليالً ،وقد كان سيداً  

  .سائر العلويين الساكنين في الحائر، ويتبعه أكثر من نصف سكانه

 هاشـم النـاظر   ]-  ظ-ي أبـ [ أبـو    والسيد أبو الفائز محمد هـو والـد الـسيد أحمـد           

وكانـت  ،)... أحمـد بـن هاشـم     (ـ  لرأس العين المدفون في شفاثا أو شفيثه ويعرف ب        

ابرة، ولهـم فيهـا عقـار وبـساتين تعـرف           شفاثا موطناً لسادات آل فائز في القرون الغ       

  ... .بالفائزيات، وال تزال آثارها باقية حتى هذا اليوم

وقد بقيت نقابة األشراف في آل السيد أبي الفائز وأحفاده نسالً بعد نسل إلـى               ... 

أن آل أمرها إلى حفيده السيد طعمة كمال الدين بـن أحمـد أبـي طـراس بـن أبـي        

  .Rشراف سيداً جليالً يتمتع بنفوذ واسع في الحائرالفائز محمد، وكان نقيب األ

 ).١٣ -١٢: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(

)٢( S                         السيد طعمة كمال الـدين بـن أحمـد أبـي طـراس بـن أبـي الفـائز محمـد، وكـان نقيـب

ضـامن بـن    د ذلـك المرحـوم      األشراف سيداً جليالً يتمتع بنفوذ واسع في الحـائر، كمـا أيـ            

، حيـث   )تحفـة األزهـار وزالل األنهـار      (فـي كتابـه     ) هـ١٠٨٨(م المدني المتوفى عام     شدق

إن طعمة هو ابن أبي جعفر أحمد أبو طراس المـذكور مـن غيـر واسـطة واهللا أعلـم،                    : قال
← 



  ٥٤٥............... cنقباء حضرتي الحسين والعباسفي / الفصل السابع والثالثون/ الباب الثامن

��شَ و ِفـر الد ١(ىتَ الفَ ِني( ��طُ و ـ ع ةْم  
  

  )٣(ةْمـع ِنــِن بــةَفَــيِل خَو�� )٢(يـاِنلثَّــ��  
  )٤(ـمايالـس  ِنيـس الح راِج د ـِن اب ِو��  

  
ـــي الخَِو��   ــ نَِلل ِإ ـِلجبـــر   )٥(ماـياِه

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .Rاسة ونقابة وعظمة وجاللة بالحائرئ ذو أهل ور�����آل طعمة سادات : ويقال لولده
  ).١/٩٤: j، تاريخ مدينة الحسين١٤ -١٣: بالءالبيوتات العلوية في كر: ينظر(

 المعـروف بـأبي   - طعمة بن أبـي جعفـر أحمـد        بن كمال الدين  ن  شرف الدي السيد   )١(
: ينظـر ( ). هـ٨٤٥( ولي نقابة الحائر الشريف  بعد وفاة والده، وليها في سنة     -طراس

 ).١/٩٥: j، مدينة الحسين١/١٥١: اء األشرافموارد األتحاف في نقب

 كمال الدين بن أبي جعفر أحمد، ولي نقابة          طعمة  يحيى بن شرف الدين بن     لسيدا) ٢(
  . هـ٨٩٩الحائر الشريف سنة 

، بغيــة النــبالء فــي تــاريخ ٢٠٣-٢٠٢: cتــاريخ مرقــد الحــسين والعبــاس: ينظــر(
 .)١٣٥-١٣٤: كربالء

بـن شـرف   ابن علم الدين بن طعمة الثاني       اهو السيد خليفة بن نعمة اهللا بن طعمة الثالث           )٣(
ى تـولّ . الدين بن طعمة األول كمال الدين الفائزي الجد األعلى لسادات آل طعمة اليوم 

 .)١٥-١٤: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر). ( هـ١٠٩١(شأن النقابة في عام 

 بعـد وفـاة الخـازن     ى الـسدانة   مرتضى آل دراج من آل زحيك، تولّ        بن هو السيد حسين   )٤(
ردن، وتولى زعامة كربالء بعد عودته من األسر وتوفي بالطاعون          السيد محمد علي ابو     

  .ولم يعقب ذكوراً إال ولداً واحداً توفي وانقطع نسله) هـ١٢٤٧(عام 
 .)٢١٢: c ، تاريخ مرقد الحسين والعباس ١/٨٠: تاريخ مدينة الحسين: ينظر(

)٥( S         مع ديوان الـسيد    السيد خليل ابن السيد إبراهيم الخازن للروضة الحائرية، ذكره جا
← 
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��١(ـٍتاِب ثَ و( ��ـ �� و حـمـ  د صُ الح٢(ِرو(  
  

ــ الفَِو��   ــى المتَ ِده٣(ي( ��وــ م   )٤(ِروصُنْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ه ئـ هنّر اهللا ي  ـالجليـل النبيـل الـسيد خليـل، وقـال الـسيد نـص             : نصر اهللا الحائري فقـال    
  :بمولود

  الحمد هللا بدر الـسعد قـد طلعـا        
  

  ونشر مسك التهاني في الورى سطعا       
  .Rإلخ...   

 ).٣٣٦/ ٦: أعيان الشيعة: ينظر(

 ثابت بـن سـلطان كمـال    السيد ثابت بن درويش محمد آل ثابت، ويرجع نسبه إلى      ) ١(
وإلى ما )  هـ١٢٣٢(، وكان سادناً في عام ) هـ٩٥٧(الدين نقيب نقباء العراق في عام 

  ). هـ١٢٣٨(بعد 
  ).الموقع اإللكتروني للعتبة العباسية المطهرة(

  . في المصادر المتوفرة بين يدية المذكورلم اهتِد إلى ترجم) ٢(
ونس بن حسين بن جميل بن علم الـدين  هو السيد مهدي بن حسن بن منصور بن ي ) ٣(

  ). هـ١٢٠٤(الفائزي الموسوي، وقد توفي عام  بن طعمة الثاني
 ).٤٠: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(

)٤ (حتمل كونه جد السادن السابق، وهو السيد منصور بن يونس بن حسين بن جميـل   ي
  .الى أعلمواهللا تع. الفائزي الموسوي بن علم الدين بن طعمة الثاني

ى  السيد محمد منصور بن حسين بن محمد قاسم الزعفراني الرضوي تولّ     :أو لعله 
  . ) هـ١١٢٥ حتى عام ١١٠٦(السدانة سنة 

← 
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  )١(يِن الس ِلضْي الفَ  ذِ اِسبى الع تَ الفَ ِو��
  

  والحِنس باالـشَّ  ياِضالم ��و ـ م ٢(ِنِسح(  

ـ  ـد قَ مـهنَِّكـلَ   ـ  ـلُصَ فَ ـ ـي نَ وا ِف   ـِرفَ
  

ـ  ـِن ب ـدمح����م  ِهـِري غَ ـنِم   م سِرـه  
ـ واله ـالوا الع ازُـى ح ولَ��
 نِم   يةْـب  

  
ــ   ـِنبيالم ـــه ــ��ـا ـنّ مــاِء طَـر يةْـب  

  ــالنَّكَو ـــِبــقي الح ــشَّـِنس   اِرـع ال
  

ـ  ب ـن مِ ـيِل ع ـِلجنَ   ـ خْي الم ِن   )٣(ـاِرتَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 .)٢١٠: cتاريخ مرقد الحسين والعباس : ينظر(

ى الـسدانة نيابـة عـن ابـن أخيـه      هو السيد عباس السيد حسين آل ضياء الـدين، تـولّ      ) ١(
  .، ستأتي ترجمته مصطفى، وكان صغير السنالسيد مرتضى نجل السيد

  ). يسير بتصرف٩١ -٨٩/ ١: مدينة الحسين(
 ).٤٤: البيوتات العلوية في كربالء (

، )آغـا حـسن   ( آل ضياء الدين ويعرف بـ        ابن السيد مرتضى   هو السيد محمد حسن   ) ٢(
الموافـق لعـام   ) هــ ١٣٧٢(، لغايـة وفاتـه فـي عـام     )هــ ١٢٥٧(سـنة  مـن  ى السدانة  تولّ

  ).٤٤: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر( .، ستأتي ترجمته) م١٩٥٢(
Sحد طرفه، والجمع الشبا والشبوات: شباة كل شيء: شباR.  
  ).٢٣٨٨/ ٦: الصحاح: ينظر(
Sأضاء بعد تغير: عال ووجهه: شبا: وقيلR .)٣٤٦/ ٤ :القاموس المحيط: ينظر.( 

  :بنو المختار) ٣(
S ...     خيار ذرية الرسول  بنو المختار مختارون منs     يتصل نسبهم الشريف بأبي ،

علي المختـار النقيـب أميـر الحـاج، وكانـت نقابـة المـشهد الغـروي وإمـارة الحـج                     
← 
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وِناب ��بـي ِع سِدـي ع ـ  اِننَـد   ىـد النَّ
  

ـ  شَ ـيبِ�� ـمثُ   ـةَام ��ـ ع ـ ح��ـي  ِن ماـد  
  كَــوــ كَِنابمنةَـوــ مـِدهالـــزَّي من  

  
  مِ ِهـِونِْصو ـن ب ِدع ـ  ضَا قَ  م ى الحسن  

ـــنَِّكلَ   ـــمـ ــسبِ اِنـذَا هـ   ةْانَدـالــ
  

ـ  يا فِ مـا لِ ـازَفَ   ـ  ـنـها ِم ١(ةْانَـكَالم(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 الـسيد الجليـل نقيـب نقبـاء ممالـك      :مفوضة إلى أكابر هـذه السلـسلة العليـة، مـنهم          
بـن  االعراق وخراسان شمس الدين أبو القاسم علي بن عميد الـدين عبـد المطلـب                

 النقباء جالل الدين أبو نصر إبراهيم ابن السيد العـالم الفاضـل النقيـب عميـد                 نقيب
الدين عبد المطلب بن شمس الدين علي األول الذي كـان آخـر نقبـاء زمـان بنـي                   

، وكذلك السيد  ... ، ومن أكابر متأخريهم األمير شمس الدين علي اآلخر        ... العباس
 ابة المتوطن فالفاضل المير محمد قاسم النس  ض ي سبزوار، والمير شرف الـدين فـو

إليه الشاه حسين الصفوي نقابة النقباء في بلـخ وتوابعهـا فـي زمـان ظهـور المـشهد                   
   .R...  في بلخjالمنسوب إلى أمير المؤمنين علي

  ).٦١٣/ ٣: أعيان الشيعة: ينظر(
  :آل كمونة) ١(

S مونـة  أسرة عربية معروفة في كربالء، انحـدرت مـن الـشيخ عيـسى ك             : آل كمونة
ر الهجـري،   ـالذي هاجر من ظهر الكوفة واستوطن كربالء في أوائل القرن الثاني عش           

ى سـدانة الروضـة   ظهر فيها الـشيخ مهـدي بـن محمـد بـن عيـسى كمونـة الـذي تـولّ                 
رزا حسن بن محمد بن عيسى كمونة الذي        ي، والشيخ م  )هـ١٢٧٢ -هـ١٢٥٨(الحسينية  

  .R)...هـ١٢٩٢ - هـ ١٢٧٢(ه ى سدانة الروضة الحسينية بعد وفاة أخيتولّ
← 
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وــب ــ ِنتْـيِقـ ــ��
 ةُـابقَـ   اِفـرشْـ
  

  e���اٍج د١(ر( -���������   اِفـرـِحــــــ انْ�
  
� ــ+ � ــو دـنصْ غُـ �#ـها ِحـ ������ �R��P  

  
ــ بإذْ   ــ لَتْـيِق ــغَـظاً ِبفْ ـِريــ م ىـنَع  

ـ  واِدـجلْ لِ تْدـعي�� مثُ   ـ  ِن ب الح س٢(ـن(  
  

ـ  ةُانَـدِس   بِ ِرـاِئ الح ـ الو ـ  ـِهج الح سن  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 ).١٩٥ -١٩٤: تراث كربالء: ينظر(

  ):آل النقيب(أسرة آل دراج ) ١(
S             من األسر العلوية العريقة في الشهرة والشرف التي تعرف في كربالء سابقاً بـآل

) األصـغر (ى ـمن ذرية السيد إبراهيم المرتـض ) آل زحيك(دراج المتفرعة من قبيلة  
 ،استوطنت كربالء في مطلع القرن الخامس الهجـري       . jابن اإلمام موسى الكاظم   

 تزال دور آل النقيب في محلة آل زحيك مالصقة للروضة الحسينية مـن جهـة                ماو
ى مـنهم رجـال   وكـربالء، تـولّ  ) عين التمر( ولهم أمالك شاسعة في شفاثة    ،الجنوب

ية بعض المناصب الهامة في هذه المدينة كنقابة األشراف وسدانة الروضـة الحـسين            
  ....ورئاسة البلدية، وفيهم رجال فضل وعلم

ومن مشاهيرهم السيد دراج بن سليمان بن سلطان كمـال الـدين مـن آل زحيـك             
  .R)...  هـ١٠٤٨(، كان حياً سنة jالموسوي نقيب السادات وسادن مشهد الحسين

 ).١٥٢: تراث كربالء: ينظر(

  :السيد جواد ابن السيد حسن آل طعمة) ٢(
ابن السيد حسن بن سلمان بن درويش بن أحمد بـن يحيـى بـن خليفـة               هو السيد جواد    

 السيد طعمة علم الدين الفائزي الموسـوي، وقـد   ��
	����بن نعمة اهللا ابن   انقيب األشراف   
← 
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ـ  ِهـِن اب ـمثُ ـِل الـعـ  )١(ي ـ  ـم ثُ   ِهِلـج نَ
  

  عـِدـب الح س٢(ِنـي( الب ـ  ر ب ـين ��ـ ه   ِهِل
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ع  طيـب القلـب يـوزّ   wوكان الـسيد جـواد   . ى السدانة بعد وفاة الميرزا حسن كمونة      تولّ
فـن  ، ود )هــ ١٣٠٩(الروضتين، وقد تـوفي عـام       الهدايا التي يقدمها له الزائرون على خدمة        

  .Rفي بهو الروضة الحسينية) الكشكخانة(في المحل الذي يعرف بـ 
 ).١/٨٢: j، تاريخ مدينة الحسين ٣٨ -٣٧: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(

  :السيد علي السيد جواد آل طعمة )١(
S       ّعد وفاة والـده الـسادن الـسابق        ى السدانة ب  الحاج السيد علي السيد جواد آل طعمة، تول

فـن فـي مقبـرة خاصـة لـه وألسـرته فـي              ، ود )هـ١٣١٨(، وتوفي عام    )هـ١٣٠٩(وذلك عام   
ي معظـم أوقاتـه فـي العبـادة         ـالروضة العباسية، وكان من األتقياء األخيار، قائم الليل يقـض         

اعد داخل الروضة الشريفة، ويفـتح بـاب الحـرم بيـده، وينفـق أموالـه علـى أقربائـه، ويـس                    
  .Rالضعيف والمريض منهم ومن غيرهم، وبنى بعض القناطر على جدول نهر الحسينية

 ).٣٩ -٣٨: البيوتات العلوية في كربالء(

  :ن السيد علي آل طعمةيالسيد عبد الحس )٢(
S        ّى سـدانة الروضـة الحـسينية بعـد      الحاج السيد عبد الحسين السيد علي آل طعمة، وتول

في االعتكـاف والعبـادة والدراسـات       ) هـ١٣٥٠(قد سعى عام    ، و )هـ١٣١٨(وفاة والده عام    
 ى إلى نقـل الـسدانة إلـى ولـده الـسيد عبـد الـصالح آل طعمـة، وكـان عالمـاً                     الخاصة فأد

. خينيملك مكتبة تعد في طليعة المكتبات العراقية كما أشار اليها كثير مـن المـؤر              . فاضالً
  .Rمةتاريخية قيفات ، وترك مؤلّ)هـ١٣٨٠( شوال سنة ١٣وتوفي يوم 

  ).٣٩: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(
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ـ  و ِحاِل الصَّ ِهـِن اب مثُ هـو ـ نْ الم ـِلجي  
  

ـ  ِنيسالح ِطبـالس ِمرح يِف   ِنب ـ ع   )١(يِل
  ِفوي ح ِمـري ـ  الب ـ ـعـ ال ِلــطَ ـاِسب  

  
ـ ِل ح ـاسـب ع امقَ��   ـيـ  ـف ٢(ـاِس الب(  

  والمى ثُ ضَتَـرم ـنُ ابـتَ الفَ ه ى حسـن  
  

  وهالذِ و ي ي سدـ   فِ ن ا الـزَّ  ذَي هم٣(ن(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :ن السيد علي آل طعمةيالسيد عبد الصالح ابن السيد عبد الحس )١(
S             ّى الـسدانة   السيد عبد الصالح ابن السيد عبد الحسين السيد علي آل طعمـة، تـول

سـعى  في زمن سدانة أبيه المتقدم ذكره، وكان والده المـذكور قـد             ) هـ١٣٥٠(عام  
  .Rفي االعتكاف والعبادة والدراسات الخاصة فأدى إلى نقل السدانة إليه

 ). يسير بتصرف٣٩: البيوتات العلوية في كربالء(

  :السيد مرتضى آل ضياء الدين/ السيد عباس آل ضياء الدين )٢(
ى سدانة الروضة العباسـية الـسيد مرتـضى الـسيد مـصطفى آل              تولّ) هـ١٢٩٨(في عام   

كان صغير السن، وقد أناب عنه في اإلشراف على شـؤون الـسدانة عمـه               ضياء الدين، و  
ى السيد عباس آل ضوي لمدة عشر سنوات، إلى أن بلغ السيد مرتضى سن الرشد فتـولّ               

دت لـه وألسـرته     يفن في مقبرة خاصة شُـ     ، ود )هـ١٣٥٧(زمام أمور السدانة، وتوفي عام      
  .) يسيرتصرف ب٩١ -٨٩/ ١: مدينة الحسين. (في الروضة العباسية

  :السيد محمد حسن السيد مرتضى آل ضياء الدين )٣(
ى السدانة بعد وفـاة والـده   السيد محمد حسن السيد مرتضى آل ضياء الدين، تولّ      

 عـالي الهمـة، وتـوفي       ، دمث األخالق  ،، وكان كريماً  )هـ١٣٥٧(السادن السابق عام    
 ).٤٤: البيوتات العلوية في كربالء( ). هـ١٣٧٢(عام 
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ـفَانْــورِفــتْد ـقَا النِّــنَِرـــصْي عةْاب  
  

  e���اٍج دِمـــر ــــصَالـِع ـنةْــاب  
ـَ   ـ  اسـبا الع هازَحف   نــسِ ح الم ـم ثُ

  
  )١(نــس ـها الح يلَ ع يـاِق الب هـنُ اب مثُ  

  ــو ــولَ�� ـلُّكُـ ـَـك آلُـِئـ ــ ف   ـِزاِئـ
  

  ـِزـاِئــمبِ مـهتُــيـنَـثْتَى اسولَــ اُأل�#�=  
  ةْـمحــ لُـن عــلٌـاِئصَ فَــمهــنَّــِكلَ  

  
  ةْـمـعـــــ طُآِل واٍجر دـآِلكَـــــ  

  ي التَّ  فِ ِهـ اللّ ِرــصْ نَ آِلوـ ـِيـع ـِنـي  
  

  ��R���8������-ـــ ِض آِل��ـاِءـيالــــد ٢(ِني(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 هو السيد عباس بن بهـاء الـدين بـن احمـد بـن محمـد دراج بـن سـليمان                      :عباسال )١(
  .)١/١٥٣: موارد األتحاف في نقباء األشراف: ينظر. (الموسوي

 هو السيد محسن بن عباس بن محسن بن محمد كنعان بـن حـسن بـن           :المحسن
 عباس  بن بهاء الدين بن احمد بن محمد دراج ، ولي نقابة الحائر الشريف في سنة

 . هـ ولما توفي وليها بعده ابنه السيد حسن١٣٣٦

  )١/١٥٤: موارد األتحاف في نقباء األشراف: ينظر(
 هو السيد حسن بن محسن بن عباس ولي النقابة في الحائر الشريف في              :الحسن

 مـيالدي والنقابـة     ١٩٥٢هـ بعد وفاة والده وبقيت بيده الى ان توفي سـنة            ١٣٣٩سنة  
 .)١/١٥٤: موارد األتحاف في نقباء األشراف: نظري( .باقية في هذا البيت

  :آل نصر اهللا )٢(
S                 وينحدر هذا البيت من ساللة السيد نصر اهللا بن حسين بن يونس بن جميـل بـن

كمـال الـدين    ) األول(بـن شـرف الـدين بـن طعمـة           ) الثـاني (علم الدين بن طعمـة      
  ... .الفائزي

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

من أبـرز   )  هـ ١١٦٨(سطنبول سنة   ر اهللا الفائزي الحائري المقتول في ا      ـوالسيد نص 
 الشيخ عبـد الحـسين األمينـي فـي     �������الشخصيات العلمية المعروفة، وقد ذكره   

ر اهللا بـن حـسين بـن علـي بـن            ـالـسيد نـص   :  بقولـه  )٢١٥ص  : شهداء الفضيلة (كتابه  
، هـو ممـن جمـع اهللا      )الـشهيد (ـ  إسماعيل الحسيني الموسوي الحائري المعـروف بـ       

، ى والـشهادة دون مـا يحـب اهللا ويرضـ          ، السعادة بالعلم والتقى   :يينسبحانه له الحسن  
 ، فقيـه  ، والفـضل المكتـسب، فهـو عـالم        ،علو النـسب  : رقينـكما أنه جامع بين المش    

وهنـاك مـصادر    . مشارك في علوم قلَّ من اطلع عليها أجمـع         ، شاعر ، أديب ،ثمحد
  ).٢٤: ي كربالءالبيوتات العلوية ف: ينظر( .Rكثيرة تبحث عن شخصيته العلمية

) ٧٦٩٥ رقـم    ١١٩٥ -١١٩٤ص  / ٤ق  / ٩ج  (ذكره الشيخ الطهراني فـي الذريعـة        
  :قال
S                  وهو السيد صفي الدين أو عز الدين أبو الفتح نصر اهللا بن الحسين بن علـي بـن

 والـشهيد بـين سـنتي       ، المدرس بهـا   ،إسماعيل الحسيني الموسوي الفائزي الحائري    
  ).١١٦٨ و ١١٦٦(

إنــه كـان آيـة فـي الفهــم    : )إجازتـه الكبيـرة  (اهللا الجزائــري فـي  قـال الـسيد عبـد    
 أديباً، له ديوان حـسن، ولـه اليـد       ، وفصاحة التعبير، شاعراً   ،والذكاء، وحسن التقرير  

ــالف       ــد المخ ــوالً عن ــياً مقب ــان مرض ــات، وك ــاريخ والمقطع ــم الت ــي نظ ــولى ف الط
  .R... والمؤالف

نصر اهللا بـن الحـسين بـن    S:قال) ٩٥ /١٣ :فينمعجم المؤلّ(وذكره عمر كحالة في  
صفي الـدين، أبـو     (علي بن إسماعيل الموسوي الحسيني الفائزي الحائري، الشهيد         

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

: مـن آثـاره   ).  هـ ١١٦٨(توفي في حدود سنة     . أديب، شاعر، عارف بالرجال   ) الفتح
  .R)وسالسل الذهب(، )اإلجازات(، )ديوان شعر(

  :آل ضياء الدين
S     سيد محمد بن شرف الدين بـن ضـياء الـدين بـن             ينحدر هذا البيت من ساللة ال

كمـال الـدين الفـائزي،      ) األول(يحيى نقيب األشراف ابن شرف الدين بـن طعمـة           
في كربالء على أفراد هذه األسـرة،       ) بستان ضوي (وقد أوقفت األرض المعروفة بـ      

ونت فيها تواقيع كثيرة، والسادة آل ضياء الـدين هـم    ف، ود وإن الوقفية لدى المؤلّ   
  ).٢٦: البيوتات العلوية في كربالء( .Rليوم سدنة الروضة العباسيةا

S                 وحسب هذه األسرة شرفاً وفخراً أنها أنجبـت رجـاالً بـذلوا جهـوداً صـادقة فـي
  :خدمة خزانة العتبة العباسية المشرفة والسهر على شؤون السدانة، ومنهم

 نقيـب  :السيد حسين بن محمد علي بـن مـصطفى بـن ضـياء الـدين               -١
نقيب األشـراف ابـن شـرف       ) الثاني(شراف ابن يحيى نقيب األشراف ابن طعمة        األ

ى سدانة الروضة   كمال الدين نقيب األشراف الفائزي، تولّ     ) األول(الدين بن طعمة    
  ). هـ١٢٨٨(، وتوفي سنة ) هـ١٢٨١(العباسية سنة 

ى سـدانة الروضـة      تـولّ  :السيد مصطفى ابن السيد حسين آل ضياء الدين        -٢
  ).هـ١٢٩٧(إلى أن توفي سنة ) هـ١٢٨٨(اة والده المذكور في أوائل سنة بعد وف

٣-    كان صغير الـسن عنـد وفـاة    :د مصطفى آل ضياء الدينالسيد مرتضى ابن السي 
ى سدانة الروضة الـسيد محمـد مهـدي الـسيد محمـد كـاظم آل طعمـة حتـى                والده، فتولّ 

ى ـى السدانة الـسيد مرتـض     وتولّشي به لدى الوالي، فعزل السيد محمد مهدي المذكور،          و
← 
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ٍتـاِب ثَـــــآِلوالـــــشُّآِل و ِفـر  
  

  آِلوــ و ــ اللُّآِلو ـاٍبهـ   )١(ـِفـطْـ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

   .)...هـ١٣٥٧( ربيع األول سنة ١٨إلى أن توفي يوم الخميس ) هـ١٢٩٨(سنة 
ى الـسدانة    تـولّ  :السيد محمد حسن ابن السيد مرتضى آل ضياء الـدين          -٤

كان من أكبر شخصيات كربالء خلقاً ونبالً وشهامة        ). هـ١٣٥٧(بعد وفاة والده سنة     
الجميع، وله مكانة مرموقة تحوطها الهيبة والوقار، توفي يوم         وكرماً، يتمتع باحترام    

  )... . هـ١٣٧٢( ربيع الثاني سنة ١٦
ى سـدانة    تـولّ  :السيد بدر الدين السيد محمد حـسن آل ضـياء الـدين            -٥

  .R، وقام مقام والده في تمشية أمور السدانة)هـ١٣٧٢(الروضة سنة 
  .)١٨٤ -١٨٣: تراث كربالء: ينظر(

  :آل ثابت )١(
S             ٩٥٧(تنتسب هذه الساللة إلى السيد سلطان كمال الدين نقيب نقباء العراق عام 
وقد اختص بعض سـادات آل  . من ساللة أبي محمد عبد اهللا الحائري المذكور ) هـ

  :ثابت بسدانة الروضة العباسية، وهم
السيد محمد علي ابن السيد درويش بن محمد حسين بن ناصـر بـن               -١

، وهـو الجـد     )١٢٢٩ - هــ    ١٢٢٥ (: سلطان كمـال الـدين     نعمة اهللا بن ثابت بن    
  .األعلى آلل ثابت في كربالء وخراسان

هـ ١٢٣٢ (:السيد ثابت ابن السيد درويش بن محمد بن حسين آل ثابت       -٢
- ١٢٣٨.(  

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

السيد سعيد ابن السيد سلطان بن ثابت بن درويـش بـن محمـد بـن              -٣
  ). هـ١٢٥٨(ى سنة  المتوفّ:حسين بن ناصر آل ثابت

عـرف بــ     وي :السيد حسين ابن السيد سعيد ابن السيد سلطان آل ثابـت           -٤
، وعلى أثر عزله من سدانة الروضة العباسية، أواله ناصـر الـدين شـاه     )نائب التولية (

، وذلـك فـي أوائـل القـرن     )مـشهد (القاجاري سدانة الروضة الرضوية في خراسـان    
  .R)ثابتي(بـ الرابع عشر الهجري، وتُعرف هذه األسرة في إيران 

  ).١٨٥ -١٨٤: تراث كربالء: ينظر(
  :آل الشرف

وينتسب هذا البيت إلى الـسيد شـرف الـدين بـن ضـياء الـدين بـن يحيـى نقيـب                     
وقـد مـر ذكـر     . كمال الـدين الفـائزي    ) األول(األشراف ابن شرف الدين بن طعمة       

 .عدة من أعالمهم في شرح البيت السابق

  :آل الوهاب
S    آل ـ  اللة آل السيد يوسف الموسويين المعروفين اليوم بـ        يتفرع هذا البيت من س

استوطن كربالء في مطلع القـرن  . الوهاب وآل الجلوخان بنو عم السادة آل زحيك      
مي بآل الوهاب؛ تيمناً منهم بتخليد السيد محمـد موسـى            وقد س  ،الخامس الهجري 

أحمد ابن محمد علي بن محمد بن حسين بن موسى بن           ) سادن الروضة الحسينية  (
بن محمد بن فخر الدين بن بدر الدين بن ناصـر الـدين، هـو وأخـوه الـسيد حـسن               

  .R) هـ١٢١٦( ذي الحجة سنة ١٨اللذان استشهدا في حادثة الوهابيين يوم 
  ).١٧٧: تراث كربالء: ينظر(

← 
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ـ و ملٌـاِئصَفَــ ـ الع ِبةٌلَـوصُـ   ِمــاِلـ
  

  ــمحــ نٍَدـمـــِلجِمـاِظ الكَـــاِم اإلم  
  موس ـ  ـِنى ب ج ٍرفَـع ��  ـ بـي الذُر ةْـي  

  
ـ ى ع ـلَّصَ   ـ  ِهـيِل ـ ـِر الب قـاِل خَ ١(ةْـي(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

فآل لطي:  
S            أسرة علوية تتمتع بمكانة عالية في المجتمع الكربالئي، وهي تنتسب إلى السيد

يف بن مهدي بن خزعل بن شمس الدين بن ربيع بن محمود بن علي بـن         عبد اللط 
 ]- ض -أبي [ يحيى بن ناصر بن حسن بن علي بن محمد بن علي بن جعفر بن أبو

بـن علـي األعـرج      ابن الحسين بن حسن األحـول       ا )المجدي(يعلى محمد صاحب    
ء في  ، استوطنت كربال  jبن محمد بن جعفر بن الحسن ابن اإلمام موسى الكاظم         ا

 ودخلـت ضـمن خدمـة       ،ر الهجري، وصاهرت السادة آل نصر اهللا      ـالقرن الثاني عش  
 .)١٩٠ -١٨٩: تراث كربالء: ينظر( .R... الروضة المطهرة

  :jمحمد العابد بن موسى الكاظم) ١(
 وكان محمـد بـن موسـى        :...فقال) ٢٤٥ /٢: اإلرشاد( في   wذكره الشيخ المفيد  

  .من أهل الفضل والصالح
ثتني حـد : ثني جدي قـال   حد: و محمد الحسن بن محمد بن يحيى قال       أخبرني أب 

  :هاشمية موالة رقية بنت موسى قالت
S            ي يـصلّ وكان محمد بن موسى صاحب وضوء وصالة، وكـان ليلـه كلـه يتوضـأ

ثم يهـدأ سـاعة فيرقـد، ويقـوم فنـسمع           ي ليال ً  فنسمع سكب الماء والوضوء ثم يصلّ     
قـد سـويعة ثـم يقـوم فنـسمع سـكب المـاء            ي ثـم ير   سكب الماء والوضوء ثم يـصلّ     

← 
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ــــضَّنَوـــر ــ ِبعوـر الفُـ   اِنـماإليـ
  

ـ  ـٍنـغْ م مـهحوـدفَ   ـِن ع ـ  الب ـاِنـي  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ي فال يزال ليله كذلك حتى يـصبح، ومـا رأيتـه قـط إال ذكـرت                 والوضوء، ثم يصلّ  
  .R]١٧: الذاريات[ O ِمن اللَّيِل ما يهجعونكَانُوا قَِليالPً: قول اهللا تعالى

 -٢١٦: عمدة الطالب في أنـساب آل أبـي طالـب         (وذكر ابن عنبة عِقبه في كتابه       
 في إبـراهيم المجـاب      jبن موسى الكاظم  اوالعقب من محمد العابد     S :فقال) ٢١٨

محمـد الحـائري، وأحمـد بقـصر ابـن هبيـرة، وعلـي        : وحده، ومنه في ثالثة رجـال  
بالسيرجان من كرمان، والبقيـة لمحمـد الحـائري بـن إبـراهيم المجـاب، كـذا قـال                   

 .R... الشيخ تاج الدين
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ــ��و ـــر الِعـ ـــرـكَبِ ِمـلْسـ   ـالءابـ
  

ـ  س ـنمـِم   ـتْم �����R������'� ـ اع   ـالءاـِت
ـِْثكَ     فـلَـما ســيــما ِفـي ال ِســةٌريــ

  
ـ  يـِنب لِ امـقَ الم إِذ   ـ ـتَ ائْ ِمـلْ الِع   ـفلَ

  ْيـِولَــ العـاِرخَــلفَ اـاِميــ�� ـِلثْــِمكَ  
  

  وـِرصْع م ِف الصَّ ـٍدـعي الم وِوس١(ي(  
ـ   �� ملَفَ   ح صِْطـق ـ لَـراً و ـ ذْ�� نِك   ـركُ

  
  مكَ ـن ـ  ان ـ  شُ ي ِف هِهِتـر #� � ـ  ي   رـكَنْ

  ـِرشَـعــ مو�� ـه لَـــٍفيِنصْتَـــا ِبأمــ  
  

ـ      ِرــــِشتَنْها مـِريـــغَ و��-�������� يِفـ
ـ �� اِتئَ المِ ـِعبي األر ِف   ـِنعي ـ اِقالر ةْي  

  
ـ اِقم ب ـهـنْ مِ اآلثـار فَ ـِعسلتِِّل   ٢(ةْــي(  

ــِم   ـــلُثْ ـــِن ب ي المــ اَألِدـاِعس   ـدشَ
  

  )٣(ـِدشْ الـر ي فِ ـٍرثَ�� ـن مِ مه لَ مـكَفَ  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

 .السادس والعشرين، فلينظرسبقت ترجمته في بداية الفصل ) ١(

  .١٣ و١٢ و١١ و١٠: القرون: أي) ٢(
  :آل مساعد) ٣(

S                     وينتسب هذا البيت إلى السيد مـساعد بـن محمـد بـن شـرف الـدين بـن طعمـة
 -٩٤٣(كمال الدين الفائزي، وكان السيد مساعد بن شرف الدين حياً عام            ) األول(

قرضـين اليـوم، وسـادات      ، وهو الجد األعلى لسادات آل شرف الدين المن        ) هـ ٩٥٧
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٦٠

 
 

طُآِلو ـــعنْي اَألِو ذَـٍةـمـاِبــــس  
  

  ـ  ـِلضْالفَو ـ ي الع  ِف   )١(اِباآلد و ِمـولُ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  مساعد بن شـرف الـدين بـن طعمـة          (قرأ توقيعه في الوقفيات القديمة      آل عوج، وي
  ... .)كمال الدين بن أبي الفائز الكربالئي

ى سدانة الروضة الحسينية من آل مساعد هو الخازن السيد محمد علي   وممن تولّ 
 مـا   )٨٠ -٧٩/ ١: مدينـة الحـسين   (، وقد ورد ذكره في كتـاب        )أبو ردن (المعروف  

ى السدانة بعد خروج السيد وهـاب مـن كـربالء           وكان صهراً آلل دراج، وتولّ    : هنصّ
 حـسناً، وتـوفي     على أثر واقعة المناخور، وحارب في تلك الواقعة وأبلى فيهـا بـالءً            

، وكانت وفاته دون أن يعقب ذكورا، وكان السيد محمد بن أحمد            ) هـ ١٢٤٤(عام  
  . له صهراً- روفيجد آل ش -بن يحيى آل طعمة 

وتتفرع سادات آل عوج اليوم من ساللة السيد محسن عوج بن داود بـن موسـى              
. بن مساعد بن محمد بن مساعد بن شرف الدين بن طعمـة كمـال الـدين الفـائزي           ا

  .R) هـ١٢١٠(وكان السيد محسن عوج حياً عام 
  ).٣٠ -٢٩: البيوتات العلوية في كربالء: ينظر(

  :آل طعمة) ١(
S ألسر والبيوتات العلوية التي قطنت كربالء في منتصف القـرن الثالـث الهجـري،     أقدم ا

يرتقي نـسبها إلـى الـسيد إبـراهيم المجـاب ابـن الـسيد محمـد العابـد ابـن اإلمـام موسـى                         
هجرية، وهو الجد األعلـى لهـذه الـساللة،         ) ٢٤٧(، الذي استوطن كربالء سنة      jالكاظم

) عـين التمـر   (ة آل فائز، ولها في كـربالء وشـفاثة          عرف في القرون السابقة بالساد    وكانت تُ 
← 



  ٥٦١...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

آِلود ــــِقـى النَّـتَـــ الفَاِجرـِبـي  
  

ـ ِد�� ـٍلـاِض فَ ـن مِ ـمه لَ مكَفَ   ١(ـِبي(  
ــ��# �����   ــضَ الفَيِو ذَيِنـتُوفْ   ـِلـاِئـ

  
ـ  ع ـلِّ كُ ـنِم   ـ  ـٍماِل ـ عوم ْ ـه لَ   )٢(ـِلـاِم

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

وقـد أنجبـت نقبـاء     . بساتين ومسقفات وعقارات، يرجع تاريخهـا إلـى عـدة قـرون خلـت             
  .وسدنة وعلماء وأدباء وخطباء سجل لهم التاريخ سطوراً ذهبية المعة

 ...ا أشهر علماء هذا البيت هو السيد السند والكهف المعتمد السيد طعمة علـم          أم
على أوالده الذكور   ) فدان السادة (دين الفائزي الموسوي، وهو الواقف لمقاطعة       ال

 شـهد  ،من علم الدين هذا عالماً جلـيالً ) الثالث(وكان السيد طعمة ).  هـ١٠٢٥(سنة  
 الشيخ أحمد ابن الشيخ علي النحوي في وقفية فدان الـسادة التـي              �������له بذلك   

  .ف الكتابيحتفظ بها مؤلّ
علماء األسرة من المتأخرين الـسيد عبـد الحـسين الكليـدار آل طعمـة               ومن أبرز   

ف التـصانيف   مؤلّـ ) هــ ١٣٨٠( شـوال سـنة      ١٢سادن الروضة الحسينية المتوفى يوم      
، وهنـاك مــصادر كثيـرة تناولــت تـاريخ هــذه    ... التاريخيـة المطبوعـة والمخطوطــة  

 ).١٤٧ -١٤٥: تراث كربالء: ينظر( .Rاألسرة سواء منها مطبوعة أو مخطوطة

، )cرتي الحـسين والعبـاس    ـفي نقباء حـض   : (مر ذكر هذه األسرة في الفصل السابق      ) ١(
 .فلينظر

  :آل الفتوني) ٢(
S              من أسر العلم والفضل العربية الكربالئية، هاجرت من جبـل عامـل واسـتوطنت

كربالء في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، ينتهي نـسبها إلـى الـشيخ بهـاء الـدين                  
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٦٢

 
 

آِلو ـ  ـِرـاِق ب ـلُ العـ   ذِ ِمو ي الحسب  
  

  وِمـتَنْالملِ يبـهبهي النَّ  فِ ان ــس١(ب(  
  آِلوــ م ـِدهيــ ب ــ اإليـيـِن ـاِنـم  

  
  وـ  ِمتَـنْالم ــشَ ى لِ نَـكْي سِرـه٢(اِنـتَس(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 الـشيخ محمـد   �������� رفت بحدبها على العلم واألدب، وكان منها      وقد ع . يالعامل
  ). م١٧٩٦/ هـ ١١٨٣(ى سنة بن بهاء الدين الفتوني الحائري، المتوفّاتقي 

ومنها أيضاً الشيخ علي بن محمد بن علي بن محمد التقي بن بهاء الدين الفتوني               
  ). هـ١١٩٢(العاملي الحائري، المتوفى سنة 

يضاً الشيخ حسين بن علي بن محمد بن علـي بـن محمـد التقـي بـن بهـاء                    ومنها أ 
، كان واسـع العلـم   ) هـ١١٧٩(ى بعد سنة    د في كربالء، المتوفّ   الدين الفتوني، المتولّ  
  .)الدوحة المهدية(ف أرجوزة فاضالً أديباً، وهو مؤلّ

         خـة غـرة ذي الحجـة      ومن هذه األسرة علي الفتوني، رأيت توقيعه في وثيقة مؤر 
  ).هـ١٢٤٨(سنة 

ومن أفراد هذه األسرة المرحوم الحاج سلمان ابن الـشيخ مهـدي الفتـوني الـذي                
، وكـان بيـده فرمـان       ) م ١٩٦٨/ ٦/ ١(كانت له وظيفة خدمة بالمخيم، وتـوفي يـوم          

  .R... وال يزال أفراد هذا البيت يقطنون كربالء). إرادة سلطانية(
 ).١٤٩ -١٤٨: تراث كربالء: ينظر(

  : باقر بن محمد أكمل البهبهانياآلغا) ١(
 .مرت ترجمته في الفصل السادس والثالثين من االرجوزة، فلينظر

  :آل الشهرستاني) ٢(
S       إحدى األسر العلمية التي لها نصيب وافر في العلم، وصيت طائر وسمعة طيبة فـي

← 



  ٥٦٣...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

ذِ آِلو  ي المـ  ـاِلع   بــا ـاطَـبطَ ني ِم
  

  ��لحـِنـسـيـين  الـس النُّ اِةـرـ ـج ١(ـاـب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

وأشهر أعالم هذا البيت العالم الجهبذ الـسيد مـرزا محمـد مهـدي              . كربالء وخارجها 
ره وهـو جـد األسـرة الـشهرستانية         ـوسوي الشهرستاني أحد مراجع التقليد في عص      الم

ر ـاليوم، الذي انتقل إلى كربالء لتلقي العلم فيها وذلك في أواسط القـرن الثـاني عـش                 
دوراً وعقـارات تقـع أكثرهـا    ) هــ ١١٨٨(الهجري، واستوطنها واستملك فيها منذ عـام      

) آل عيـسى  (هـو جـزء مـن محلـة         ، و jمـن صـحن الحـسين     ) باب السدرة (في حي   
، )هــ ١٢١٦(إحدى محالت قصبة كربالء الثالث آنذاك، وتوفي بهـا فـي صـفر سـنة              

فن في مقبرة خاصة له في الحضرة الحسينية المقدسة خلف ضريح الشهداءود.  
ومن هـذه الـساللة الكريمـة الـسيد مـرزا أبـو القاسـم ابـن الـسيد محمـد مهـدي                       

  .ة وجيزةمدبعد وفاة والده بى الشهرستاني المذكور، المتوفّ
ومنهـا أيــضاً الــسيد مـرزا محمــد حــسين ابــن الـسيد محمــد مهــدي الــشهرستاني    

، وكـان كوالـده مـن فطاحـل العلمـاء      )هــ ١٢٤٧(ى بالطاعون سـنة   المذكور، المتوفّ 
  .ومرجعاً للتقليد

اثة الكبير المعاصر صديقنا الوفي المتغمد بالرحمة الـسيد صـالح            البح ومنها أيضاً 
الــذي ســاعدنا فــي كثيــر ممــا تحــتفظ بــه مكتبتــه مــن   ،شهرستاني نزيــل طهــرانالــ

 ).١٤٣ -١٤٢: تراث كربالء: ينظر( .R... الصكوك والمستندات والوثائق التاريخية

  :آل الطباطبائي) ١(
S              بنو طباطبا سـادات حسنيون من أنجال الحسن المثنى ابن اإلمام الحـسن الـسبط

ج منها الـسيد أبـو المعـالي الـصغير      وأول من تخرj.ابن اإلمام علي بن أبي طالب    
← 
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ــ ِذآِلو ي العـــال م حــِدـم ْيـِل الع  
  

  ـالمرـِشعالنَّ ي  ـِبــس الم ـ ب ١(ـِلـج(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

السيد محمد علي ابن السيد محمد ابن السيد عبد الكريم ابن السيد مراد، وهو أول          
 ،ر الهجري طلباً للعلـم    ـمن هاجر إلى كربالء واستوطنها وذلك في القرن الثاني عش         

  .وحازت الزعامة الدينية والمرجعية في بعض األدوار
الـسيد علـي الطباطبـائي الـشهير        : ثين مـنهم   مـن العلمـاء والمحـد      ونبغ فيهـا عـدد    

، والـسيد   )هــ ١٢٣١(ى سنة    ابن السيد محمد علي المتوفّ     )رياض المسائل (بصاحب  
ــي صــاحب    ــسيد عل ــن ال ــاض(محمــد المجاهــد اب ــوفّ)الري ــنة  المــذكور المت ى س

 المـذكور  )الريـاض (، والـسيد محمـد مهـدي ابـن الـسيد علـي صـاحب             )هـ١٢٤٢(
 ١٢٨٩(ى سـنة    ، والسيد مرزا علـي نقـي الطباطبـائي المتـوفّ          ) هـ ١٢٣١(ى سنة   وفّالمت
ى يـوم  ، والسيد زين العابدين ابن السيد حسين ابن السيد محمد المجاهد المتوفّ        )هـ
، ) هــ ١٣٢٥(ى سـنة  ، والـسيد مـرزا أبـو القاسـم المتـوفّ     )هـ١٢٩٢( ذي القعدة سنة   ٨

، والـسيد محمـد صـادق الحجـة         ) هـ ١٣٣١(والسيد محمد باقر الحجة المتوفى سنة       
  .R)... هـ١٣٤١(ى سنة ، والسيد محمد مهدي الحجة المتوفّ) هـ١٣٣٧(المتوفى سنة 

  ).١٤٥ -١٤٤: تراث كربالء: ينظر(
  :آل المرعشي) ١(

S               وهم سادة حسينيون، اشتهروا بالعلم والفضل، وقد غلبـت علـيهم شـهرة الـشهرستاني؛
اسـتوطنوا كـربالء فـي القـرن الثـاني          . ستاني الموسويين نسبة لمصاهرتهم بأسرة آل الشهر    

  .) هـ١٢٤٧(ي الحسيني المتوفى ـعشر الهجري، ونبغ فيهم السيد محمد حسين المرعش
← 



  ٥٦٥...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

ـ  ـِلـضْي الفَ  ذِ آِلو ـ لَالع ِفيِر شَ ام  
  

  ومبِ ن ا  ـم��ى اإللَ ضَرـ  ه ـ  ـد قَ س ١(اـم(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ى ســنة ومــنهم الــسيد محمــد علــي ابــن الــسيد محمــد حــسين المرعــشي المتــوفّ 
  ).هـ١٢٨٧(

ر ومنهم السيد محمد حسين بن محمد علي بن محمد حسين المرعـشي المـذكو        
، وكان هذا مـن كبـار أعـالم الفـضل ممـن لـه صـيت عـال                )هـ١٣١٥(ى سنة   المتوفّ

  .ومجد منيف، وكانت له خزانة كتب حوت نفائس المخطوطات ورثها عن آبائه
، )هـ١٣٤٤(ى سنة   ومنها السيد مرزا علي ابن السيد محمد حسين المذكور المتوفّ         

  .وقد حذا حذو والده في إمامة الجماعة
ى ي المـذكور المتـوفّ    ـين العابدين ابن السيد محمد حسين المرعش      ومنها السيد ز  

  ). هـ١٣٥٦(سنة 
ــ   ــد الرضـ ــسيد عبـ ــر الـ ــل المعاصـ ــالم الفاضـ ــا العـ ــسيني ومنهـ ــشي الحـ ا المرعـ

 ).١٥٢ -١٥١: تراث كربالء: ينظر( .R...الشهرستاني

  : محمد شريف بن حسن علي المازندراني الحائريىالمول) ١(
Sشيخ ،مد شريف بن حسن علي المازندراني الحائريشريف العلماء المولى مح 

 جـامع المعقـول     ، أسـتاذ العلمـاء الفحـول      ،ي الفـضالء الفخـام     ومربـ  ،الفقهاء العظام 
 والــسيد )الريــاض(ذ علــى صــاحب د فــي الحــائر الــشريف، وتلمــتولّــ. والمنقــول

ــد، ور ــاء    المجاه ــن الفقه ــذ م ــرة التالمي ــادة وكث ــدريس واإلف ــي الت ــسعادة ف زق ال
  ).٣٦١/ ٢: الكنى واأللقاب: ينظر( .R... لعلماءوا
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ـــِدـنْ ِقآِلو ـــِذـِلي ــ��ي  ال   ـاءاضَ
  

ـ   إذْ ـِهـِلــضْ ي فَ ِف   -�������� لَّ ح���١($(  
  ـ  ـِرـصْ نَ آِلو   ةْـادـهي الـشَّ   ذِ ِهـ اللّ

  
ــ   مـدِسرــ الح ــبِ ـِرـاِئ   )٢(ةْـادـاإلفَ

  آِلوــ و ــ كَـاٍبه ـبِرـدــ الـد ـِني  
  

  وغْـنِ ِهِدلْوالم ـيـ  ـن ع تَ ن ـ ـع   )٣(ِنـيـِي
  خَ آِلو ـ  ـِفـلَ الخَ ِرـي ـ  ـِن اب ع ِركَس  

  
ـ  الم ـِري غَ ِفورع الم ِعروواَأل     )٤(ِرـكَنْ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  :آل قنديل) ١(
S                   أسرة معروفة تنتسب إلى قبيلة بنـي أسـد لهـا منزلـة اجتماعيـة مرموقـة، تمـتهن

    إلـى أنهـم كـانوا       ؛عزى سبب تسميتهم بهذا اللقب    الخدمة في الروضة الحائرية، وي 
ر هـذه األسـرة العـالم     ومـن مـشاهي   ،  ... يتولون إضاءة القناديل في الروضة المقدسة     

ر اهللا ـسـتاذ الـشاعر العـالم الـسيد نـص     أبـن الـشيخ محمـد قنـديل     االفقيه الشيخ علي   
وفـضل تـضلعه فـي      ،  )م١٧٤٤/هـ  ١١٥٨(ستانة سنة   الفائزي الحائري المقتول في األ    

 .)٢/٥٠٤: عشائر كربالء وأسرها: ينظر( ... .العلوم على جانب عظيم

  .الفصل السابع والثالثون /لثامنينظر الباب ا: آل نصر اهللا) ٢(
ــامن  ) ٣( ــاب الث ــر الب ــون    /ينظ ــسابع والثالث ــصل ال ــض  (الف ــاء ح ــي نقب ــسين ـف رتي الح

  ).cوالعباس
  :آل الشيخ خلف )٤(

S          باالنتـساب إلـى     )الزوبـع (إحدى األسر العلمية العربية التي تفرعت من عـشيرة ،
فـي القـرن الثـاني    جدها الفقيه الشيخ خلف بن عسكر الحائري، استوطنت كـربالء     

وأشهر من نبغ   . عشر الهجري، رأيت شهادة بعض أعالمها في الصكوك الكربالئية        
← 



  ٥٦٧...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

عِ آِلو ـيى الهِ ـسر الــذِ  وـ  ي   ـزْ نُـِب
  

ـ  ـان كَ ذْا ـٍمـاِسقَ   ـ كْراً م ـيِص قَ   )١(زْـِنـتَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ى بطــاعون ســنة الــشيخ خلــف بــن عــسكر المتــوفّ : فيهــا مــن العلمــاء والمحــدثين 
وأعقـب  ... . )الرياض(، وهو أحد تالمذة السيد علي الطباطبائي صاحب         )هـ١٢٤٦(

  :ثالثة أوالد فضالء هم
رعية، ـأ مكانة والده في اإلمامة والوظائف الش فاضل، تبو،عالم: ين الشيخ حس-١

  .الشيخ علي، والشيخ صادق: وأعقب ولدين هما).  هـ١٣٤٦(وكانت وفاته بعد سنة 
أعقـب  .  جليـل، لـه مكانـة سـامية وشـأن مرمـوق            ،فاضل:  الشيخ عبد الحسين   -٢

  .الشيخ باقر، والشيخ حسن: ولدين فاضلين هما
  . فاضل، يتمتع بسمعة حسنة وذكر حميد،عالم:  الشيخ محمد-٣

  ).١٤٢ -١٤١: تراث كربالء( .Rوال تزال ذراريهم يقطنون كربالء
  :آل الهر) ١(

S    الطهـامزة (كانت من األسر األدبية المعروفة في كربالء، وهي فخذ من عـشيرة (
وإن أول من رحل منهـا إلـى كـربالء فـي أوائـل القـرن               . المتفرعة من قبيلة خفاجة   

لثاني عشر الهجري واستوطنها هو الشيخ أحمد بن عيسى الهـر الحـائري، وتخـرج        ا
ها رعيل من أهل الفـضل واألدب، سـاجلوا أدبـاء عـصرهم وطـارحوهم بأفـانين                 في

 قوا أعناق األعيان بغرر مدائحهم ومراثيهم، وقد توارثوا النبوغ والـسبق           الشعر، وطو
  :اشتهر منهم. في األدب خلفاً عن سلف

 البـصير   :خ قاسم بن محمد علي بن أحمد بن عيسى الهر الحائري          الشي -١
  ). هـ١٢٧٦(ى سنة ، والمتوفّ) هـ١٢١٦(أخيراً، المولود سنة 

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٦٨

 
 

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

كان شاعراً لبيباً، حسن البديهة، حاز على قسط وافـر مـن األدب، اشـترك فـي          ... 
لـه  . معظم الحلبات األدبية التي كانت تعقد في بغداد، وكان قـادراً علـى االرتجـال        

ونت في المجاميع المخطوطة، توفي فـي        د ،ىمجموعة قصائد قالها في أغراض شتّ     
فن في صحن الحسينكربالء ودjبالقرب من باب السدرة . ...  

 :الشيخ محمد علي ابن الشيخ قاسم بن محمد علي بن أحمد الحائري            -٢
  .) هـ١٣٢٩(ى سنة ، والمتوفّ) هـ١٢٤٨(الشهير بالهر، المولود سنة 

ذ على عمه الشيخ صادق ووالده      من أهل الوعظ واإلرشاد، أديباً بارعاً، تتلم      كان  
الشيخ قاسم، وأخذ الخطابة لنفسه وبدأ فيها فـي الروضـة الحـسينية ثـم طلـب إلـى                   

ى لــه بــضع قــصائد فــي شــتّ. اذالبــصرة والمحمــرة، وكــان ذا صــوت جهــوري أخّــ
  . ... وباألخص مدائحه للسادة آل الرشتي وآل كمونةضاألغرا

 الـشهير بـالهر،     :الشيخ كاظم بن صادق بن محمد بن أحمـد الحـائري           -٣
  ).هـ١٣٣٠(ى بها سنة ، والمتوفّ)هـ١٢٥٧(المولود في كربالء سنة 

كان شاعراً مجيداً وهو أشهر شعراء هذا البيت، وكان سريع البديهة، أعجوبة في             
رس الفقه وأصوله د. الظرافة، سريع اإلجابة، حسن الروية، له نظم رائق وشعر جزل   

علــى أعــالم عــصره كالــشيخ زيــن العابــدين المازنــدراني، والــسيد محمــد حــسين 
لـه ديـوان شـعر مخطـوط        . الشهرستاني، والشيخ صادق ابن الشيخ خلـف       المرعشي

 ... . مدائح كثيرةbحوى مجموعة قصائد في شتى األغراض، وله في آل البيت

رف الـشمالي   ـاألخيرة مـن الـش    فن في الحجرة    ، ود )هـ١٣٣٠(توفي بكربالء سنة    
  ... .للروضة العباسية

← 



  ٥٦٩...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 :الشيخ جعفر ابن الشيخ صادق بن محمد علي بـن أحمـد الحـائري              -٤
  .) هـ١٣٤٧(ى بها سنة ، والمتوفّ) هـ١٢٦٧(الشهير بالهر، المولود في كربالء سنة 

درس مبادئ العربيـة علـى أخيـه الـشاعر الـشيخ كـاظم، ودرس المعـاني والبيـان            
 كالشيخ زين العابـدين المازنـدراني، والـشيخ حـسين           :على أعالم كربالء  والمنطق  

 ، أديبـاً ،كـان فاضـالً  . الـشهرستاني  األردكاني، والسيد مرزا محمد حسين المرعشي    
ى منهـا مديحـه     شديد الورع، له ديوان شعر مخطوط يحوي قصائد في أغراض شتّ          

  ....bورثاؤه آلل البيت
فن في الـرواق الحـسيني قـرب صـندوق         ، ود ) هـ ١٣٤٧(توفي في كربالء سنة     ... 

  .)الرياض(صاحب 
الشيخ جواد ابن الشاعر الشيخ كاظم بن صادق بن محمـد علـي بـن           -٥

ى بهـا   ، والمتـوفّ  )هــ ١٢٩٧(الشهير بالهر، المولود في كربالء سـنة         :أحمد الحائري 
  ). هـ١٣٤٧( محرم سنة ١٠يوم 

     درس على حملـة العلـم مـن    ذ على والده، و كان من أهل الفضل واألدب، وتتلم
           ي كنّمعاصريه في مدرسة حسن خان الدينية، نظم في الفنون الشعريةكافة، وكان ي

، شــعره تقليــدي حافــل بالــصور الكالســيكية وجــامع )شــاعر آل كمونــة(ـ نفــسه بــ
  ... .الظرافة

الشيخ موسى ابن الشاعر الشيخ جعفر بن صادق بن محمد بـن علـي               -٦
  .) هـ١٣٦٩(ى سنة  بالهر، المتوفّالشهير :بن أحمد الحائري

أحد شعراء األسرة وأفاضلها، أخذ من أبيه بعض المبادئ األولية، وتخـرج علـى              
← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٧٠

 
 

ـ  زَآِلو ـِنيـــِدـاِب العيىـقَتْــ اَألـن  
  

  وـنْالمـِلـجبِ ي ـلُالعِمو س ـ ـب   )١(ـاـقَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

له بضع قصائد دينية وتقاريض لـبعض الكتـب التـي كانـت تُهـدى               . أساتذة فضالء 
 ذي الحجـة سـنة      ١٨تـوفي يـوم     . إليه، غير أن شعره تقليدي ينحى منحى األقدمين       

 ).١٧٧ -١٧٠: تراث كربالء: ينظر( .R...  في مقبرة قرب دارهفن، ود) هـ١٣٦٩(

  :آل المازندراني) ١(
S                ،أسرة مشهورة بالعلم والفضل، قطنت كربالء فـي القـرن الثـاني عـشر الهجـري

، ونبغ فيها في غضون القرن الماضـي الـشيخ زيـن العابـدين              �
	��ظهر منها علماء    
، ) هـــ١٣٠٩(ى ســنة ســالمي المتــوفّالمازنــدراني الحــائري أحــد جهابــذة الفكــر اإل

 داره ندوة علميـة تـضم نخبـة طيبـة مـن            دعوتُ. وانتهت إليه الرئاسة العلمية في بلده     
الــشيخ حــسين : رجـال العلــم واألدب، وقـد أعقــب أربعــة أوالد نهجـوا نهجــه هـم    

  .، والشيخ علي، والشيخ محمد، والشيخ عبد اهللا) م١٩٢١/  هـ ١٣٣٩(المتوفى سنة 
ألسرة العالم الفاضل الشيخ أحمد ابن الشيخ حـسين ابـن الـشيخ زيـن               ومن هذه ا  

/ ١/ ١(الموافـق  )  هـ١٣٧٦( جمادى األولى سنة  ٢٩ى يوم   العابدين المذكور المتوفّ  
 فـي بيئـة   شـب . مـاً لـشعائر الـدين   ، وكان مـن أهـل العلـم والـصالح، معظّ       ) م ١٩٥٧

  .علمية، وتخرج على رجال عصره األماثل
 الــشيخ محمــد بــاقر ���������: اب فــي كــربالء وإيــران، مــنهمولهــذا البيــت أعقــ

فاضـل  : المازندراني، والمحامي الشيخ صـدر الـدين الحـائري، ومـنهم المهندسـان            
  .Rالشيخ أحمد الحائري، وفضل اهللا الشيخ أحمد الحائري

 ).١٥١: تراث كربالء(



  ٥٧١...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

ــآِلوإب اِهـريــمب ِرـدــ الـدـِني  
  

  والمـِزـتَعي ـ  ـخَنْ س ـ ـاً إلَ   )١(ِنـزويى ِق
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  :آل القزويني) ١(
S               اسـتوطنت  . ة والثقافـة  من األسر العلميـة التـي حظـت بنـصيب وافـر مـن المعرفـ

العراق في القرن الثاني عشر الهجري، واشتهر منها السيد بـاقر الموسـوي القزوينـي               
ـــ  ــسلطان(الملقــب ب ــم ال ــى النجــف األشــرف ســنة  ، وهــو أول مــن )معل هــاجر إل

مع أخيه السيد محمد علي ابن     )  هـ ١١٩٨(، ومنها إلى كربالء وذلك سنة       )هـ١١٨٥(
القزوينـي الحـائري، وأشـهر أعـالم هـذه الـساللة فـي         السيد عبد الكريم الموسوي     

 المولود سـنة    )الدالئل ( و )الضوابط(صاحب   -كربالء هو السيد إبراهيم القزويني      
  . ابن السيد باقر الموسوي القزويني- ) هـ١٢٦٢(ى سنة ، والمتوفّ) هـ١٢٠٤(

ى سـنة   ، والمتوفّ ) هـ ١٢٠٧(ومنها السيد محمد مهدي ابن السيد باقر المولود سنة          
  ). هـ١٢٦٩(

ى السيد محمـد رضـا المتـوفّ      : ها، وولد ) هـ ١٣٢٧(ى سنة   ومنها السيد هاشم المتوفّ   
  ). هـ١٣٦٠(ى سنة ، والسيد محمد إبراهيم المتوفّ) هـ١٣٤٨(

ومنها العالم الشاعر السيد مهدي ابن السيد محمد طاهر ابن السيد محمـد مهـدي        
  ). هـ١٣٥١(ى سنة المذكور المتوفّ

لسيد حسين القزويني أحد رجاالت الثورة العراقية الكبـرى المولـود سـنة          ومنها ا 
  ). هـ١٣٦٧(ى سنة ، والمتوفّ) هـ١٢٨٨(

 )األمانـة الكبـرى   (ف كتـاب     مؤلّـ  ،)آغـا ميـر   (ومنها السيد محمد حسن الشهير بـ       
  ). هـ١٣٨٠(ى سنة المتوفّ

← 



  لطف بأرض الطفمجالي ال................................................................................................٥٧٢

 
 

ِماِس قَ ِلآو الح  ــسِنـيالـنَّ ي  ــسب  
  

  وِمتَنْالملِ ي مِ تَشْر ـ  ن م ِنكَس ��١(ب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، )ـ هـ ١٢٨٧(ومنها الـسيد محمـد حـسين ابـن الـسيد محمـد طـاهر المولـود سـنة              
  ). هـ١٣٨٥(ى سنة والمتوفّ

ى سـنة   ومنها الخطيب الشاعر السيد محمد صالح ابن السيد محمد مهدي المتـوفّ           
  ). هـ١٣٧٥(

ومنها اليوم العالم الفاضل السيد محمد صادق ابن السيد محمد رضا المولود سنة        
  ). هـ١٣٢٥(

ود سـنة  اثة السيد إبراهيم شمس الـدين ابـن الـسيد حـسين القزوينـي المولـ         والبح
  .)البيوتات العلوية في كربالء(ف كتاب مؤلّ)  هـ١٣١٨(

السيد محمد كاظم ابن السيد محمد إبـراهيم المولـود          : ومنها الخطيبان الفاضالن  
، والسيد مرتضى ابن الـسيد محمـد صـادق المولـود سـنة              ) هـ ١٣٤٨( شوال سنة    ١٢

ة فـروع فـي أغلـب       ولهذه األسرة الكريم  . ، وغيرهم من العلماء واألدباء    ) هـ ١٣٤٩(
 ).١٥٠ -١٤٩: تراث كربالء( .Rالمدن العراقية، ولهم فرع في الكويت

  :آل الرشتي) ١(
S             وهي من األسر العلمية واألدبيـة الـشهيرة، يرجـع اسـتيطانها كـربالء إلـى أوائـل

القـرن الثالـث عـشر الهجـري، ومـن أبـرز أعالمهـا الـسيد كـاظم ابـن الـسيد قاسـم             
أرشـد  >: ذكره الشيخ الطهراني بمـا نـصه      ،  )هـ١٢٥٩(سنة  ى  الحسيني الرشتي المتوفّ  

: له تصانيف كثيرة، منهـا . تالميذ الشيخ أحمد األحسائي، وحاله أشهر من أن يذكر    
صـول العقائـد، ودليـل المتحـرين،        �
شرح الخطبـة التطنجيـة، واللوامـع الحـسينية، و         

← 



  ٥٧٣...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

زَ آِلو ـِني ـ  الـد ـِني واألح  ـاُءــس  
  

ـ  ـفي الـطَّ ِف و ـلٌصْ��   ـ �� مـه لَ ١(اُءـنَب(  
  زَ آِلو ِني الد مِ ِني ن ـ  ب ـ  ِن ي الحسـن  

  
ـ  و يـِر الغَ مـهـلَفَ   ـ  و فـالطَّ   )٢(نطَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  .ها مطبوعة كلgوشرح قصيدة عبد الباقي العمري الالمية في مدح اإلمام الكاظم
وطبع جملة من رسائله في مجلدين، وذكر هـو نفـسه فهـرس تـصانيفه فـي عـدة             

على ) من الكتب والرسائل  (بعينه، يربو مجموعها    ) نجوم السماء (أوراق، أورده في    
 ).٢٦٩: الكرام البررة. (<مائة وخمسين

ن أحفاد الشيخ أحمد ابـن الـشيخ زيـن الـدين ابـن الـشيخ إبـراهيم بـن صـقر بـ                   هم  ) ١(
 إبراهيم بن داغر بن راشد بن دهـيم بـن شـمروخ آل صـقر المطيـري أو المطيرفـي       

  .األحسائي البحراني مؤسس مذهب الكشفية
وســتأتي ترجمتــه وشــيء مــن أخبــاره فــي الفــصل التاســع والثالثــين فــي رثــاة  (

  ). من سكنة كربالء وأهلهاjالحسين
  :آل زيني) ٢(

S    ي نسبها إلـى العـالم الفاضـل الـسيد     إحدى األسر المعروفة في كربالء التي يرتق
زين الدين ابن السيد علي ابن الـسيد سـيف الـدين مـن سـاللة اإلمـام الحـسن بـن                      

وهو الذي استوطن كربالء في . رفت باالنتساب إلى جدها المذكور  ، وقد عc  علي
       ١١٧٣(خـة سـنة   أواخر القرن الثاني عشر الهجري حسب ما جاء فـي الوثيقـة المؤر 

 أن السيد زينـي ابـن الـسيد علـي بنـى داراً فـي كـربالء واتخـذها                    :، والتي تنص  )هـ
 أي في القسم الشرقي من محلة باب الطاق ،مسكناً له، وموقعها في محلة آل عيسى

  .واندمج ذووه في سلك خدمة الروضتين، اليوم
← 
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ـ ِر القَ ِحاِل صَ آِلو ـ  ِبي ـ  خَ ن ِم   )١(فلَ
  

  غَوِهـِرـيمِ م ـمنِق بيو مـنلَ سـف  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

الـسيد محمـد بـن أحمـد بـن زيـن الـدين بـن علـي                   ومن أشهر أعالم هذا البيت    
، ) هــ ١٢١٦(ى فـي الكاظميـة سـنة    ، والمتـوفّ  ) هــ  ١١٤٨ (المولود فـي النجـف سـنة      

تلـك  ) وقعة الخمـيس (، كان شاعراً مشهوراً من أبطال )الزيني البغدادي(ـ  عرف ب وي
 ١٢١٢(ى سنة المساجلة األدبية التي اتفقت في عهد السيد مهدي بحر العلوم المتوفّ 

  .... ير، وأوردتها المجاميع العراقية وكتب التراجم والِس)هـ
ومنها األديب الشاعر السيد جواد ابن السيد محمد ابن السيد أحمد زيني المولود 

الـسيد جـواد الـسياه      ـ  عرف ب ، وي ) هـ ١٢٤٧( بطاعون سنة    ، والمتوفى ) هـ ١١٧٥(سنة  
  ....بوش

ومن هذه األسرة الخطيب الفاضل السيد عبد الرزاق ابن السيد كاظم ابـن الـسيد               
سيد أحمد ابن السيد زين الدين الحسني المولود سنة         جعفر ابن السيد حسين ابن ال     

  ). هـ١٣٧٣(ى سنة ، والمتوفّ) هـ١٣١٠(
ــف          ــداد والنج ــي بغ ــنهم ف ــربالء، وم ــون ك ــت يقطن ــذا البي ــراد ه ــزال أف وال ي

وعميد هذه األسرة في كربالء الـسيد سـعيد بـن أحمـد زينـي صـاحب                 .والكاظمية
 ).١٦٧ -١٦٥: تراث كربالء: ينظر( .Rمكتبة السعادة

  :آل صالح) ١(
S      ُاسـتوطنت  )بيـت گـدا علـي     (عـرف أيـضاً بــ       أسرة مشهورة بـالعلم والفـضل وت ،

الشيـخ محمد صـالح  : كربالء في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وأشهر أعالمها  
ـ بن مهدي ابن الخطاط آغا محمد جعفر ابـن األميـر فـضل علـي خـان المـشهور بـ              
← 



  ٥٧٥...... في أسر العلم وذكر بيوتهم المالزمة للعلم قرناً وأكثر/ الفصل الثامن والثالثون/ الباب الثامن

�������,��|��#�$� �� ـــر ــقَ��ســـ   ـواامـــ
  

  زُـى لُ ـلَعِمـلْ العِ ِمو و ـ ـتَاس   واـامـقَ
  ـ ـِعوا الْ ـذُاتّخَو ـ  ـمـلْ ـ  مـه لَ   اراع ِش

  
ــإذْ   ـــم لَ ـكُ ين ��A�-��'ــ� م ـتَساراـع  

  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، كان من مراجع عـصره،  ) هـ١٢٨٨(ى سنة فّ النوري الحائري المتو)گدا علي بيك (
  .واشتهر بين مختلف طبقات أهل كربالء

 ١٣٤٠(ى سـنة    ومنها نجله الشيخ مهدي ابن الشيخ محمد صالح المذكور المتـوفّ          
  . اقتفى سيرة والده في إقامة الجماعة والفتيا، جليل،، فاضل)هـ

 ،) هــ  ١٣٥٢( سـنة    ىومنها أيضاً الشيخ صالح ابن الشيخ مهـدي المـذكور المتـوفّ           
شـرح  ( جليل، كان يقيم الجماعة في مسجد قرب باب الـسدرة، ولـه كتـاب                ،عالم

الشيخ عيسى العطار، والشيخ    :  يقطنون كربالء، منهـم   هعقابأ، و )على قانون األصول  
  .هادي العطار، والشيخ مرتضى ابن الشيخ صالح ابن الشيخ مـهدي المذكور

  .Rاني ابن الشيخ مرتضى المذكورومنهم الدكتور عبد الرزاق الشهرست
 ).١٤٤ -١٤٣: تراث كربالء: ينظر(
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ــ�� ـــا الِذم يـن ������������الم ــر   ـياِث
  

ــنِْم   هـــم ـــئَي ِم ِف   )١(�+-��E����cا ـهاِت
ـ   ذِ ـِديِهـالشَّـكَفَ   ـ  ي الع ـاِهـال والج  

  
ــ الحِسرـدمــ     ِهـ اللّـــِرصْ نَـــِرـاِئ

ـ الفَ ِنيس الح ِلجنَ   ـ  يِزـاِئ تَنـْالمىم  
  

ـ  مـكَ و مكَفَ   ـ  ن ِم الممــا ظَي نَ اِثـر  
  جاهـ  ِصقْي نَ  فِ د ـ  م ـالِث الثّ   ادـرفْ

  
  ����وا  خُر)ِهشْتُاسـ  نَ د ـ  راِص اله ٢()ىد(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

 .١٤ و١٣ و١٢: القرون: أي) ١(

  .)الناظم. (هـ ١١٥٨) ٢(
  :السيد نصر اهللا الحسيني الموسوي الفائزي

 وقـد مـرت   ،هو السيد نصر اهللا بن الحسين بن علي الحـسيني الموسـوي الفـائزي         
وال بـأس  ، ...)ي أسـر العلـم وذكـر بيـوتهم    فـ (ن يترجمته في الفصل الـسابع والثالثـ    

فهو من أبرز أعالم العراق في القرن الثـاني عـشر الهجـري،          : بذكر بعض ما قيل فيه    
حاطـة شـاملة بكثيـر مـن        إسالمي، وجهبذ فذ له     فهو علم شامخ من أعالم الفكر اإل      

اسـتهل دراسـته العلميـة واألدبيـة علـى لفيـف مـن فـضالء                . العلوم العقليـة والنقليـة    
 )س الطـف  مـدر (ـ  عرف تـارة بـ    صره، وأخذ عنه جماعة كثيرة من أهل الفضل، ي        ع

← 
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كَوالحسـِني ِن ب ـ  الر ـ  الر ِديِش   يِوضَ
  

  رب ِد البـ ي النِّ  فِ ـِعي ـ  النَّ ِمـاظَ ـِوبي  
ــِملِْت   ـــِذِهـِذي ــ ال   جـــارـخَ تَـِهي ِب

  
  قَوفَ قَ ـدـ   فِ ـاه لُـي العِمو م دجــا ر  

  ـايــِوى رتَّــ حـِلضْ الفَــر داهـقَســ  
  

  ��خْر) حسـيبِ ن حسٍنـي ـ ِظ ح ١()ـاي(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

 كما  )هـ١١٦٨(، استشهد في اسطنبول سنة      )س الروضة الحسينية  مدر(وتارة أخرى   
 كما ذكره الشيخ السماوي     )هـ١١٥٨( في كثير من المراجع، وفي رواية أخرى عام       

  : وأولهاjه من قصيدة له يتفجع فيها للحسين ومن أشعار،أعاله
ـ       يبــت فــي ثــرى كــربالِءكيــف غُ     الـسماءِ   أفـق  ضَريا بدوراً لم تَ

   وكانـتْ   غارتْ يا شموساً في الترب     ــر ــ الخَتبه ــسناءِ قلْ ــسنا وال    بال

ــف    يــا جبــاالً شــواهقاً للمعــالي    ــكي ــةُِك وارتْ ــراِء ترب    الغب

ـ   الطـفِ  يا بحاراً في عرصةِ      ِء الــورى بالعطــا ما أروِتبعــد    تْ جفّ

  :ومنها قوله
ــاءُ آِه ــئ البكـ ــي ال يطفـ ــو      غليلـ ــاءِ أول ــن دأم ــت م ــي اغترف   ن

 والسبطُ فىطكيف ي  ــةٍ      لعينـي   نصب ــي كرب ــو ف ــرِطوه ــاِء وف    عن

 .)٢٥٨-٢٥٦:  تراث كربالء،٢١٩ -١٠/٢١٣:  أعيان الشيعة:ينظر( .لخ إ...

  ).الناظم( هـ ١١٦٧ )١(
  .)هـ١١٧٧( المنظوم بحساب الجمل هو كذا في المطبوع الذي اعتمدناه، والتاريخ

← 



  ٥٧٩...........  وأهلهاء من سكنة كربالjفي رثاة الحسين/  والثالثونالتاسعالفصل / الباب الثامن

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .كذا أرخ الناظم سنة وفاته، ويأتي من ذكر غير ذلك
  :السيد حسين ابن األمير رشيد بن قاسم الحسيني النقوي الرضوي

S             السيد األمير حسين ابن األمير رشيد بن قاسم الحسيني النقوي الرضوي نسباً الهندي
اً، المنتهـي نـسبه إلـى اإلمـام علـي بـن محمـد               أصالً، النجفي ثم الحائري مسكناً ومـدفن      

:  وغيرهـا )الطليعة( وفي  ،)هـ١١٦٠هـ وقبل سنة    ١١٥٦بعد سنة   (توفي بكربالء   . jالنقي
 ولكـن الباحـث يعقـوب       ،)هــ ١١٧٠(سـنة   : )الذريعـة ( وفـي    ،)هــ ١١٥٦(أنه توفي سـنة     

ين وبعـد  جد على ظهر نسخة ديوانه أنه توفي قبل الـست إنه و: سركيس نزيل بغداد يقول 
، بل كانت بعـد ذلـك بمـدة         )هـ١١٥٦( وفاته لم تكن سنة      ومنه نعلم أن  : ، قال )هـ١١٥٦(

  .ال تزيد على ثالث سنوات على أكثر تقدير؛ ألنه لم يبلغ الستين
 شاعراً، أحد شعراء العراق في القرن الثاني عـشر الهجـري، لـه              ، أديباً ، فاضالً ،كان عالماً 

  . وعلى غرار بديعية الصفي الحلي وأمثالها،ةبديعية على وزن وقافية البرد
 جمعه فـي    )ذخائر المال في مدح النبي المصطفى واآلل      (له ديوان كبير اسمه     ... 

، فيـه بديعيـة عـدد أبياتهـا         sحياته وقسمه على خمسة فصول افتتحها بمدح النبي       
  :مائة وخمسون بيتاً خالية عن تسمية األنواع البديعية، أولها

اوملعب الحي بـين          أحباب بـذي سـلمِ     ا الحيا ربع  حي  ـ لبـان والع   ِملَ
 وسائر أساتيذه   ،ر اهللا الحائري  ـوقصائد في مدح السيد صفي الدين أبي الفتح نص        

  .كالسيد صدر الدين القمي شارح الوافية، والشيخ أحمد النحوي
  :)الطليعة( كما في bومن شعره قوله في أهل البيت... 

ــضلُ     ميــا آل بيــت الــوحي إنـــكُ    ــدرا وأف ــورى ق   هاأســمى ال
← 
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كَوـــالهــاِمـمــِم�� ِن ابـــِريـاِج الح  
  

  محـ  ٍدـم ب ـ  ا ِرـد لهـد ـ ى الو ـاِجه  
ـ  يي الــذِ  اِنـ الثَّ ِهـِذيِملْتَ   ـ  أ ـد قَ مه  

  
  ـنَّصَوـ  ف ـاِتـفَنَّصَ الم ـ  الج ةْــم  

ـ  هلَ   ـ  الم ـِطبِس ِب ـ وى زَ فَـطَصْـ   ـراِه
  

ـ  (هـوخُر�� ـد قَ ـِه بِ وـهفَ     )١()رـاِفظَ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــا وأوفر وأدقُّ ــا علمــ ــاهــ ــا وأكملُـــ      هــ ــا وأزكاهـ   ـهاحلمـ

ــ ــدا ِفتْتبـ ــ يـ ــِرٍركَـ ــظَنَ    مكُ بغيـ تْمــود ــدِح عق ــا أنملُ الم   ه

ــمواُهللا    مكُ فــــي بيـــوتِ إن الرســـالةَ ــثُ أعلـ ـــجعلُ حيـ   ها يـ

 ).١/٢٥٥: ، الطليعة١٧ -٦/١٥: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. (هـ ١١٨١) ١(
  :السيد محمد بن الحسين بن محمد الحسيني النجفي

S                  بـن  السيد محمد بن الحسين بن محمد بن محسن بن عبد المطلب بن علـي بـن فـاخر
  .أسعد بن أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن أحمد أمير الحاج الحسيني النجفي

     فاضـالً ،لمـاً كـان عا . فن بهـا توفي سنة ألف ومائة ونيف وثمانين في النجف ود ، 
اآليات الباهرات فـي  (ذ على السيد نصر اهللا الحائري ومدحه، وله       شاعراً، تلم  ،أديباً

، شـعر جعـل فيـه لكـل معـصوم تـسع             )عليه وعليهم الـصلوات    مدائح النبي واألئمة  
 ذكر في كل واحدة منها آية بالـشعر أو الرجـز أو الموشـح أو المقامـة،              ،منظومات

  :jس بن عليفمن شعره قوله في العبا
  لنصـِر حسيٍن عزَّ بالجِد عن مثـلِ          بــذلتَ أيــا عبــاس نفــساً نفيــسةً

← 
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ِقالفَكَوـِهي ي ـوسـ  ـف ِن ب ��ـ ح ـدام  
  

ـ  ـاِسبقْ مِ ـِنيرح الب ِةؤلُـؤلُ   اله ىـد  
ــفَ   ــمـكَ ــ دـه لَ ــ القَـنر ِم   ـِديِصـ

  
  يــر ــشَّلَــ عـاهايــظَي شَِم   ـِديِهـى ال

  قَوـ  ـد أِرى تَ ضَ مـ ي ـ دزْ الم ـهخُ   ـفِل
  

ـ  كلَّمتَ (ركُاذْفَ   ـ و ي ابو الثَّ س١()ف(  
  كَوـِكالحـِمي ��ـ ح مـد 
ـ �� حاِئـسي  

  
  ِلسـ  زَ ـِلي ال ـِني ـ د ي   ذِ ـِني�!���-��$�  

ـ  ه لَ مكَفَ   ـِْص قَ ـ  تَ ٍةدي ـ  عـنْ ى الهىـد  
  

ـْــس  الح نِم   ـ  و ِني   ـداهالـشُّ  اِمـرِك
  حـ   وفِ ـج ـ ِقى الب ري ثَ ـ تَ انْ ـِعي   ـماظَ

  
  ����ـ ِقى فَ كَزْ��(ـوا  خُر ٍدي ـ ـظُ ع ٢()ـام(  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  وحسن فعاِل المرِء فرع عِن األصـلِ          أبيتَ التـذاذَ المـاِء قبـلَ التـذاِذهِ        
  وفي يوِم بذِل الماِء أنتَ أبو الفـضلِ           فأنتَ أخو السبطيِن في يوِم مفخرٍ     

 ).٩/٢٥٩: أعيان الشيعة(

  ).الناظم. (هـ ١١٨٦) ١(
  :يوسف بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني

فـي ذكـر جملـة مـن العلمـاء          : (نوتقدمت ترجمته فـي الفـصل الـسادس والثالثـ         
فلينظر)فنوا فيها وتواريخهموالمصنفين الذين د ،.  

  ).الناظم. (هـ ١٢٤٣) ٢(
  :الشيخ أحمد ابن الشيخ زين الدين األحسائي البحراني

S  بن الشيخ زين الدين ابن الشيخ إبراهيم بن صـقر بـن إبـراهيم بـن                الشيخ أحمد ا
األحـسائي   داغر بن راشد بن دهـيم بـن شـمروخ آل صـقر المطيـري أو المطيرفـي           

← 
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تـَالفَــكَوى مــحـِدمــ البـحنِاري  
  

  ِنأع ي ابـن م صُعخَ�� ٍمـو ـا اإليـاِنم  
   الـسالــذِ ي ـدـ ي ي ـ قْ يـادكَ   ـيِضـ

  
  ــإن ــسـر ذُِك ـــطُب ال   ِضر������� ـه لَ

  ى ِبضَـــى قَتَّــحـــحــ ـِهبـطِّتَشْالم  
  

  ����ـ ر ـ غْ��(وا  خُ ـ  نَ اه حب  الـس ١()ـِطب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  .البحراني مؤسس مذهب الكشفية
وتوفي وهو متوجه إلى الحج بمنـزل        )هـ١١٦٦(لد في األحساء في رجب سنة       و ،

اإلسهال ليلة الجمعة أو آخر ذي القعدة سنة هدية قريباً من المدينة المنورة بمرض 
ن شاهد قبـره  كي عم، ح... فن في البقيع مل إلى المدينة المنورة ود    ، وح )هـ١٢٤١(

  ).هـ١٢٤٣(وعليه لوح عليه تاريخ وفاته سنة  ،بجنب مشهد أئمة البقيع
 مائـة رسـالة وكتـاب ذكرهـا تلميـذه           لـى فـات مـا يزيـد ع       إن له من المؤلّ    :قيل... 
مباحث األلفاظ في (، ...  صدرا�� )شرح الحكمة العرشية(: ... تي وغيره، منها الرش

 )الرسـالة الخاقانيـة   (،  ...)بيان حقيقة العقل والروح والـنفس بمراتبهـا       (،  ... )األصول
  .R... م في البرزخ والجنة في جواب سؤاله عن حقيقة البرزخ والمعاد والتنعأيضاً

 ).٥٩٤ -٢/٥٨٩: أعيان الشيعة: ينظر(

  ).الناظم. ( هـ ١٢٦٩ )١(
ــو      ــاريخ المنظــوم بحــساب الجمــل ه ــذي اعتمــدناه، والت ــوع ال ــي المطب كــذا ف

  .)هـ١١٦٩(
  :السيد محمد بن مال اهللا بن معصوم الموسوي القطيفي الحائري

S                  السيد محمد بن مـال اهللا بـن معـصوم الموسـوي القطيفـي الحـائري، تـوفي فـي
← 
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������
ــِد�� ــ قَـِبي ــ البـِماِس   ِرـيِصـ
  

ـــلُ   ــ ِبـبقِّ ـــرالِه ــِدـقْ التَّـن ِم ـِري  
ـْإ   ـ  ِدـمـح م ِنب ِلـ العي ـ  الح   يـِراِئ

  
ـ  مكَفَ   ـ  ـِرـعالـشِّ  بِ ـه لَ ـ  م ـن ِم   ـِرآِث

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

  ).غاب الحبيب محمد عنا: ( بعضهم بقولهخهكما أر) هـ١٢٦٩(كربالء سنة 
 لى محققاً في عقليتها فضالً ع،كان فاضالً أديباً، مشاركاً في الفنون    : )الطليعة(في  

 محبـة شـديدة، ولـم يكـد         jما الحـسين  السيو bنقليتها، متنسكاً، محباً آلل البيت    
وقوله من قصيدة... . سمع من شعره في غير المراثيي: 

 عالم ـ قلب ــين     الحــسراتِ  ائــم ى د نَّ ــهوالع ــريعةُ من ــراِت س    العب

ــدع ال تلم ــهِ ه ــا ب ــتحكم فم ـ لَلم يـصغ مـن ولـه لِ            م لحـاةِ ي ِ ح  

  كــــال وال لخيامهــــا ومهــــاِة     ورامــةٌ العقيــِقكــر ِذِهِجشْلــم يــ

لكن شجاه ـدٍ   سـبطِ   مصابــِب     محم ــِةقط ــِز اإلمام ــاِت مرك    اآلي

ــرعتْ  ــه ص ــي ل ــةُهلهف ــِد أم    فــراِت منفــرداً بــشطِ ظمــآن    ِه ج

ـ   لو السما انفطـرتْ    خطب يقلّ    .Rبالرجفـاتِ   منـه  تْقّ شُ واألرضُ    ه لَ

  ).٢/٢٨٢: ، الطليعة١٠/٤٤: أعيان الشيعة :ينظر(
له رسالة في ترجمة أستاذه الـسيد عبـد اهللا شـبر مطبوعـة ضـمن مجلـة                  : ملحوظ

يد محمـد بـن الـسيد معـصوم         أن اسـمه الـس    :  وفيها )١٦(ميراث حديث شيعة العدد     
 .  الموسوي القطيفي النجفي الحائري
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��ضَرـ   ذُ اه ـ  بِ ِضيو الفَ ـ  ح ٍلضْفَ   ِماِس
  

  ������ــر ــزَ(وا خُ هــا الر ــقَا ِلضَ   )١()ِماِس
ـ ح م ـِلضْي الفَ ِخ�������   ـ  ِدـم ِلـالعي  

  
  ��ِنع ي ابكَ ن مـ ا الفَ  ذَ ةَنَو ـ  الج ِرخْ   يِل

ـ  مكَفَ   ـ  ـه لَ ـ  النِّ ـن ِم ـ  ـاِمظَ اِك الحي  
  

ــزَِب   ــو كَِهـِرهــ 
����� ـباِكــ��-��h�  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٢٧٦) ١(
  :الشيخ قاسم بن محمد علي بن أحمد الحائري

S         الهر البصير (ـ  الشيخ قاسم بن محمد علي بن أحمد الحائري الشهير ب( .لد سـنة   و
  . في آخر عمره، وأضر)هـ١٢٧٦(، وتوفي سنة )هـ١٢١٦(

  ... . ناسكاً، تقياً، شاعراً، كان أديباً:)الطليعة(في 
  :وقوله من قصيدة... 

        وبـيضُ المـالح ما أنتَ يا قلـب    ــاٍق وراح ــاٍت وس ــف كاس   ووص

  ــستمع ــي ن ــاِح مع ــا ص ــم ي   حديثُ من في رزِئـِه الجـن نـاح            هل

ـ          لقــد قــضـى ريحانــةُ المــصطفى ظبـا البـيِض وس بينِرم  الرمـاح   

ــ  ــه م ــي علي ــا ذْلهف ــوى ظامي ــوزع    ه ــيِض الجــسم ِبم ــصفاحب    ال

ــي ـ      فــي كــربالْء الــضيِمثــوى أب    فيهـــا غــدا مـــستباح هورحلُـ

هبيـــوِم مقـــداٍمبكـــلِّ    وا بنـي عمـرو العلـى للـوغى        ب الكفـــاح   

ــساؤكم ــالطِفن ــين ب ــدى ب ــالنوِح     الع ــا بـ ــاح ذاتُكأنهـ    الجنـ

 ).٢/١٢٠: ، الطليعة٤٤٧ -٨/٤٤٦: يان الشيعةأع: ينظر(
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ـَ ــ ــ ِب��L�-��$r الَن الحسـِنيشَــ وـرف  
  

  وـ  لَّح ـ ِب (خْر�� �'�#�� ـن ِم   )١()فـرغُ
  كَوالجاِدو ـ  ـِن ب الح سـ  ِني ِمتَنـْ المي  

  
  يـِمجــع�� ـاٍفكَـــزاً ِببــ نٍَتكَدبــِل  

ـ  يـِدساَأل   ـ ـه�� ـن ِم ـ رـي كَ اِل ـالب  
  

ـ  ـٍدـقْ عِ ـِمظْ نَ ن مِ ه لَ مكَفَ     ��-��A د قَ
  كَب ى و��ـ  كَب ـ  ى مقَ ـ ـحي م ـالً ِف   ـِلِف

  
  ����وا  خُر)ـ ج ـ ى ِرنَ اضَيـ  الم   )٢()ـِلقَ

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٢٨٢) ١(
  :الحاج محمد علي ابن الشيخ محمد بن عيسى كمونة

S ...               ّى الشاعر األديب الحاج محمد علي ابن الشيخ محمـد بـن عيـسى كمونـة المتـوف
ت فـي  ، وقد ثبـ )م١٩٤٨/ هـ١٣٦٧(، وله ديوان شعر مطبوع سنة )م١٨٦٥/ هـ١٢٨٢(سنة  

   ال الفكـر، ويـضم قـصائد كثيـرة فـي رثـاء       ن عاصـرهم مـن رجـ   شعره تواريخ وفيات م
  : هذه األبياتjومن أروع ما قاله في رثاء اإلمام الحسين. bومديح آل البيت

  الـصبرا   واستأصلَ  الكرب  أهاج مصاب     فاستمر الخطب واستوعب الـدهرا    عرى

وطبـ   البـسيـطـةِ   أرجـاءَ  ـق   الحشـرا نه هو  روعاً هولُ  وأحدثَ    ه حزنُ
األرضِ لَ خـال وجاس   هـا  حتى أثار     إلى الجو  نقعاً ح جب والبدرا  الشمس  
  بهـا طـرا   أخاشُ  وانهدتْ له األرضُ      وزلزلـتْ   حتى الـسماءُ    له ومارتْ

عجيبٍ وغير   علـى الغبـرا   تهوى السماُءومن أوجهٍ      لـه الـسماء     أن تمور   
 ).١٩٥: تراث كربالء: ينظر(

  ).الناظم( هـ ١٢٨٥) ٢(
  .)هـ١٢٧٥(المطبوع الذي اعتمدناه، والتاريخ المنظوم بحساب الجمل هو كذا في 

← 
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تـَفَـالكَو ـ ى ع ـ  ـيِل ـ  النّ ـِن ب   ـِراِص
  

ـ  الح ضَر�� ِناِك الس ـِراِعوالشَّ     ـِرـاِئ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  :الحاج جواد بذقت ابن الحاج محمد حسين األسدي الحائري
S   ابن الحاج محمد حـسين ابـن الحـاج عبـد النبـي      - محمد :ويقال -الحاج جواد 

ابن الحاج مهدي ابن الحاج صالح ابـن الحـاج علـي األسـدي الحـائري الـشهير بــ                    
فـي كـربالء، وتـوفي      ) هــ ١٢١٠(لد سنة   بالكاف األعجمية، و  ) بدگت(أو  ) قتبذ(

) هــ ١٢٨٥(ة الكتاب، وفـي مجلـة الغـري تـوفي سـنة            كما في مسود  ) هـ١٢٨١(سنة  
        لقـب جـدهم الحـاج      ) بـذقت (و  . فـن بهـا   واهللا أعلم، وكانت وفاته فـي كـربالء ود

  ).بذقت: (، فقال لتمتمة فيه)بزغت(مهدي أراد أن يقول عن الشمس 
  .b مشهور المحبة ألهل البيت، محاضراً، شاعراً، أديباً،كان فاضالً: )الطليعة(في 
  : أيضاjوله يرثي الحسين... 

ــجتك ــائن شـ ــعالظغـ    فــــؤادك ال األدمــــعوســــالَ     ال األربـ
ــ     االشــتياقك قلبــبِذولــو لــم يــ ــننفِم ــ أي ي لُسترســدمع    الم

ــمتُ ــةًتوســ ـــقعاها دمنــ ــا     بـلــ ــةُ أنـــتَفمـ ــع والدمنـ    البلقـ
ــوي  ــي ال ترعـ ــا وهـ   ها وهــــي ال تــــسمعوتــــسألُ    تخاطبهـ

ــ فعتَدــروم ــبيلَ ت ــس س ــالم    ـولُ ال ــضمِت قــِدع    األضــلع ان
ــسيتَ    )األجـرعين  ( من وقفةِ  هل ارتعتَ  ــابِ فأم ــن ص ــرع م   ها تج

ــ ــٍفكفأينَ ــن موق ـــالطفوف م    األرفـــع لـــه الفلـــكيحــــطُّ     ب
 ).١/٢٠٢: ، الطليعة٢٨٢ -٤/٢٨١: أعيان الشيعة: ظرين( .Rإلخ...
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ـ  ِطبي الـس   فِ ـه لَ مكَفَ ـ  ن ِم   ةْـديِص قَ
 

  نُمــــِر فَـِهِلضْـفَـــ ِبـٍةطَــــويةْـد  
  ى غَ تّحـ  د ا يـ  ـزُِجنْتَس الج د ـ  الو   ـافَ

  
  �����غَ(وا  خُرـ ا لِ د ـ  اِبب ١()ىفَطَصْ الم(  

  �����
ـ  ـِنِسح الم ِبيِد�� ـ  ِن ب الح ِنس  
  

ـ  ِبيـِط الخَ ـبي الح بِ�� ِنبإ     ـِنِس اللَّ
ـ  ر د ـِطم سِ ن مِ ه لَ مكَفَ   ـ ي الر  ِف   ـاثَ

  
ـ ـ الظَّ ـقاِئ س ـاهعا و إذَ   ـِنع ـ  ج   ـاثَ

  ر�� فِ اَءـزَى الج  ـ ي الح ـ   إذْ ـاِةي ه ـو  
  

ـ  (خْر�� :ـلَيِقفَى  دى الـر دلَ     )٢()هذْخُ
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٠٠) ١(
  :الشيخ علي بن ناصر الحائري

  :، بقوله)٤٨٠ رقم ١/٨٢ ق ٩: الذريعة(ذكره الشيخ الطهراني في 
Sى حـدود    المتـوفّ  )األعور الحـائري   ( هو الشيخ علي بن ناصر الشهير بـ       ،الحائري

 يوجد عند الـشيخ  ،من ألفي بيت في مواضيع شتى ، يقرب ديوان األعور )هـ١٣٠٠(
 .Rمحمد علي اليعقوبي في النجف

  ).الناظم. (هـ ١٣٠٥) ٢(
  :الخطيب الشاعر محسن بن محمد حسن بن محسن أبي الحب

S ...      هــ ١٣٠٥(، المولود سـنة     ... محمد حسن الخطيب الشاعر محسن ابن الشيخ( ،
  ).هـ١٣٦٨(نة  ربيع الثاني س)٥(ى نهار يوم الجمعة والمتوفّ

    ل وكان شاعراً مكثراً مطبوعاً قوي الحافظة، فصيحاً جريئاً، له ديوان مطبـوع سـج
  .فيه تاريخ عصره وأحداث زمانه

  :jومن شعره قوله في رثاء الحسين
← 
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كَومــح ـِدمــس ـــِديِع ال   يِفـو الـكُ
  

  ـِراِئالحي ـ المـِنكَس ـ ـ الم عـرِفو  
ـ  ـن مِ ـه لَ وـهفَ   ـالمـ ي الطِّ اِثر يـب  

  
  ــي ــسـهقُـشُنْ ــالخَ وـعاِمـ ال   بـيِط

  رــاملُـ بغَوإذْـٍةنَّــ ج طُـــخْ يـو  
  

  ��خْر) يـغُـلِّـــبِعـ الــسيدالــس ١()طُـب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  وما لـه مـن معـيٍن ناصـٍر وولـي              القى الصالةَ بأرِض الطِف منفـردا     

  وا بين منحـوٍر ومنجـدلِ     حتى قَضَ     أصحابه جاهدوا عنْـه ومـا نَكَلُـوا     

ــلِ     ه منهم شرى قُـدماً نفوسـهم      ـوالل ــال مه ــاً ب ــه طوع ــدموها ل   فق

ــفَ    ون بــِهعــ ال يهج فهــماد ليــٍلعبــ ــصلٍّنِم ــ م ــِل داٍعن وِم    ومنتق

أماجد   الحـربِ  كان يـوم  عيـد هوالموتُ    م عند هأحلى مِ  م العـسلِ  ن   

ـ   شدوا على زُمـر ِ       .R من الهمـلِ    تشد على جمعٍ   دس��    مهأنّاألعـداء ك

 ).١٥٧ -١٥٦: تراث كربالء: ينظر(

  ).الناظم. (هـ ١٣١٩) ١(
محمد سعيد بن محمود بن سعيد نائب خازن الروضة الحيدرية النجفـي            

  :الحائري
S     رأيتـه واجتمعـت بـه، وكـاتبني         ،خاً رائعـاً  كان أديباً جامعاً، وشاعراً بارعاً، ومؤر 

 فرأيته منه الرجـل المثـري مـن األدب الـصافي الـسريرة، الحـسن الـسيرة،                وكاتبته،
  :ومن شعره، ... األريحي الطبيعة، الظريف اللسان، النقي الجنان 

← 
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تَالفَكَو ـ ى الو ـ لْ لِ اِبه   يِو الـر  ِلضْفَ
  

ـ  ِنبإ   ِلـ عي ـ ِئ الر ِسـي الم ـ و ـِوسي  
ـ  ياِلع الم ِسمشَ   ـ  ب ن ِم ـ  الو يِن اِبه  

  
  وعـِمـلَــــيـلُــــ العِمـواآلداِب و  

  )١(مشبحيـة بنـد بـسـه     مكَى و ضَقَ  
  

  �����وا  خُر)��ـ ر ـ  ـاهضَ ح ـق ـ  ر ٢()ـِهب(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  ما عنـد   المـدامع   من العـينِ   سالَأ    هنّــإ ف يــوم الطــِفولــيس كيــوِم

  مـا عِلمد جاء بالوحي ِ    قَ ن ابن م  لحرِب    هـا  جموع  حربٍ  آلُ  استفزتْ غداةَ

أتحسب  ملقيـاً   السبطُ  أن يستسلم      ــد ــا مقالي ــوِرإليه ــسلّ األم   ما م

   إذا حمى   وغى تغشي الوطيس   ِدس����    هـا  لحربِ  هبـتْ   الهيجاءُ فمذ شبتِ 

 متى تلق    شَ     باسـالً   منهم فارساً تلـقملَرد المـرفقين غشمـشما    لَ عب   

  .لخ من األبياتإ... 
ائتين وخمـسين، ثـم سـكن كـربالء وتـوفي ليلـة             لد في النجـف سـنة ألـف ومـ         و

فـن فـي    ود،بها) هـ١٣١٩(رة ـاألربعاء سلخ ربيع األول سنة ألف وثلثمائة وتسع عش       
  .Rصحن الحسين وهو ابن أخت عباس بن علي البغدادي

 .)٢٤٦-٢/٢٤٤: الطليعة: ينظر(

  .ادر الوجودوكم من أمثال هذا العبد الكتوم الن: جملة فارسية تعطي معنى بالعربي )١(
  ).الناظم. (هـ ١٣٢٢) ٢(

  :السيد عبد الوهاب ابن السيد علي بن سليمان آل الوهاب
S           ّى بالوبـاء سـنة     السيد عبد الوهاب ابن السيد علي بن سليمان آل الوهاب المتـوف

← 
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 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

، كان على جانب عظيم من الفضل والورع والتقى، يزخر شـعره بحـرارة       )هـ١٣٢٢(
  .تجربةالعاطفة وعمق الشعور وصدق ال

  :jومن شعره قوله في رثاء اإلمام الحسين
   تـثلّم   وهـي   الهنـدِ   بسيوفِ غدتْ     هاشمٍ ذكرتُ السيوف الغر من آلِ    

وتلك الوجوه  يحطّ     أصـبحت   بالطفِ  الغرمالمــثلّ  الوشــيِجهــا شــوكم  

   نـوم   البـسيطةِ  نشاوى على وجـهِ        حتى انثنوا وهـم     الموتِ وا كؤوس تساقَ

ـ   الـضراغـم  دس األُ بِه بيوٍم     المعالي أماجـداً وا حقضَوا فقَ ضَقَ   م تحِج

 مفـرداً   في الجمعِ   إال السبطُ  ولم يبق     وال ناصـــرإال حـــسام  ولهـــذم  

ـ     وعزم ـ ملَ ي فـوق  ب إذا مـا صُ ـــر    ٍملُ ــ إذاًلخ أو ه ـدــه ــملَ ي من   ملُ

 فرداً لئن عاد   عضوٍ كِلففي      عرمـرمٍ   جـيشٍ   بـين  جـيشٌ   منه   عرمـرم  

ــدائق    هـا  نار  إذ شـب    الحرب كأن لديهِ  ــاٍتح ـــار جن   ها دم وأنه

ــِه    خواضـباً  المواضـي بالـدماءِ     كأن ــاحلدي ـــيِق أق ــ بـالنق مكم م  

هــزّنــشاوى غــصوٍن     في الـوغى   السمهرياتُ  لديهِ كأن هن التنــسم  

  سطى فسقى العضب و     مـن دمٍ    المهندمن فرطِ  أحشاه    الغمى تتـضـر م  

رب مرض الوباء الـذي اسـتفحل داؤه آنـذاك،          ـأرداه سلطان الموت نتيجة تس    ... 
وهي ضيعة قريبة من كربالء تعـود ملكيتهـا للـسادة آل            ) الفراشية(وتوفي بمقاطعة   

← 
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����
ـ  ِبيِد�� ـ  ـِم الكاِظ ِقاِد الـصَّ  ِن اب  
  

ــقَي الح ِفـــر الِهــ آِلِفيــِرظَ     ـِقاِئ
ــفَ   ــهـرعِشـ 
 ـان كَ� ���@����ــ الب ـِتي  

  
  ـِتيـــمـ الكُِةـرغُـــ كَـرِهـتَشْمـــ  

ــ�[�#   ـــه لَ ــ نَك فُلْ ـــاٍةج   ـم عاِص
  

  �����ـوا  خُر)رـ فُ لِ اح ـ  كَ ـٍكلْ   )١()مـاِظ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

وحـه فـي رمـضان سـنة     الوهاب، وهو لم يبلغ العقـد الثالـث مـن عمـره، ففاضـت ر         
فـن بـالقرب مـن مرقـد صـاحب          فاتـه إلـى الروضـة الحـسينية ود        قل ر ونُ) هـ١٣٢٢(
 ).١٧٨ -١٧٧: تراث كربالء: ينظر( .R)الرياض(

  ).الناظم. (هـ١٣٣٠) ١(
  :الشيخ كاظم بن صادق بن محمد بن أحمد الحائري

S           المولـود  . )الهـر (ـ  الشيخ كاظم بن صادق بن محمد بن أحمد الحائري الشهير بـ
كان شـاعراً مجيـداً، وهـو       ). هـ١٣٣٠(ى بها سنة    متوفّ، وال )هـ١٢٥٧(في كربالء سنة    

أشهر شعراء هذا البيت، وكان سريع البديهة، أعجوبة في الظرافـة واللطافـة، سـريع        
  .اإلجابة، حسن الروية، له نظم رائق وشعر جزل

له ديوان شعر مخطوط حوى مجموعة قصائد في شتى األغراض، وله في آل             ... 
  . مدائح كثيرةbالبيت

  : في هذه القصيدة التي استهلها بالغزلسمعها
   فهـو جمـاح    القلـبِ   عنـان  ألوتْ     رداحغيــداُء مــن بــيِض المــالِح

ــتِّ��كــم ذا  ــا وذامك    لـصبوتي فـضاح    دمعي الـسفوح       صــبوتي فيه
 الـصبا سـحراً فلـي      تُمهما تنسم     ـــلب ــاِقق ــسيِم كخف ــاح الن    مت

← 
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ـ ـع ج ـِهيِخ������� ـ  ـٍرفَ ب ـ  التُّ ِرـد   ـىقَ
  

  ــو ضْهــ الِعـِةب ــ تُرتَ�# �>�����0 ـِملْ   ىقَ
  ـاشَع ـ ِم ح ي ـ ـداً و ضَم ـ ِعى س ـداي  

  
  ازْودــاد ــ رالً إذْضْ فَ ــشَّثَ   ـدايِهـا ال

ـ  راخَفَ   ـ ي رِ  ِف ـ  ج ـِديِهـا الـشَّ  ثَ هاـر  
  

  ����ـوا  خُر)جـفَعر ��ـ ع ـ فَى  لَ   )١()ـراخْ
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

ــاِهللا ــيمب ــي المت ــا قلب ــضنى ي    جـراح   الغـرامِ   مـن ألـمِ    يك ف كم     بال
   صـفاح   العيـونِ   من نجـلِ   كوبرتْ     رمـاح   القـدودِ   من هيـفِ   كطعنتْ
وسبالعاشــقينِ فيهــا دمـــاءُ     الغـواني غـادةٌ     من خـودِ   تك تبـــاح   
فن في الحجرة األخيرة من الطرف الـشمالي    ، ود )هـ١٣٣٠(توفي بكربالء سنة    ... 

 ).١٧٣: ث كربالءترا: ينظر( .R...للروضة العباسية

  ).الناظم. (هـ ١٣٤٥) ١(
  :الشيخ جعفر ابن الشيخ صادق بن محمد علي بن أحمد الحائري

S                    ـ الشيخ جعفر ابن الشيخ صادق بـن محمـد علـي بـن أحمـد الحـائري الـشهير بـ
درس ). هــ ١٣٤٧(ى بهـا سـنة      ، والمتـوفّ  )هــ ١٢٦٧(المولود في كربالء سـنة      . )الهر(

شاعر الشيخ كاظم، ودرس المعاني والبيان والمنطق على مبادئ العربية على أخيه ال   
 كالـشيخ زيـن العابـدين المازنـدراني، والـشيخ حـسين األردكـاني،               :أعالم كربالء 

.  شديد الـورع   ، أديباً ،كان فاضالً . الشهرستاني والسيد مرزا محمد حسين المرعشي    
ل له ديوان شعر مخطوط يحوي قصائد في أغـراض شـتى منهـا مديحـه ورثـاؤه آل                 

  ....bالبيت
  ... :jقال راثياً شهيد كربالء علي األكبر ابن اإلمام الحسين

← 
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ِطـــالخَكَوِبـيـ الــســِدـيالج اِدـو  
  

  ـِدنْ الهِ ِمـاِرالصَّوـ  ي ـ ـي النَّ  ِف ـاِدج  
ـ  شِ ه لَ مكَفَ   ع ـ ـراً ر ـ  ثَ ـى الحساـنَـي  

  
  ��ور يـهِ ا فِ شَى الح ـ  و ـكَأب ى العـ ي   ـانَ

  كَب ـى و��كَب ـ ـى و حـاِتفَى الـصِّ  و  
  

  �����خُــرـوــكْ�� (هــ الخَـلُمي١()اِتـر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ
→ 

  رزايـــا الطـــِف ال ذاتُ النهـــوِد    بقلبـــي أوقـــدتْ ذاتُ الوقـــوِد

ــدِ     شــباب بــالطفوف قــضى شــهيداً ــِه رأس الوليـ ــشيب ِلرزِْئـ   يـ

  وفــي لفتــاِت جيــِد وفــي مــشٍي    شـــبيه محمـــٍد خَلْقـــاً وخُلْقـــاً

  :ن يقولإلى أ... 
بــالطفوِفعلــي كحرِبــ     حربــاً أقــامكيــا علــي اليهــوِد مـــع   

 ـــ��ر كــربال بــدراً و  وصــيداًح       ونادى يا حـروب  عـودي   الجـد   

 ...R. )١٧٤: تراث كربالء: ينظر.(  
  ).الناظم. (هـ ١٣٣٣) ١(

  :الخطيب السيد جواد ابن السيد محمد علي الحسيني الهندي الحائري
Sــسيد محمــد علــي الحــسيني اإل الــسيد جــواد صــفهاني الحــائري الــشهير  ابــن ال

فـن   ود )هــ ١٣٣٣( من الحج في كربالء سـنة        ه توفي بعد مجيئ   ، الخطيب )الهندي(ـب
 ،ذ على الشيخ زين العابـدين المازنـدراني الحـائري فـي الفقـه              تلم كان فاضالً . فيها

 ، أديباً ،لق اللسان  خطيباً ط  ، من مشاهير الذاكرين   ،jوكان ذاكراً لمصاب الحسين     
← 
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كَوِزالـوذِ ِري  ـ ي الم اِلع ـ ي و   ـنساللُّ
  

ـ  م ح ِن اب ِناِسح الم بيِأ   ادي الحسن  
ـ رالم ـن مِ ـه لَ مكَفَ   ـ ـي و اِث ـِدالمح  

  
  م ذُا عي الفَ  فِ ـتْبوازْ مدتْاد ـ م   حِل

  
 ــــــــــــــــــــــــ

→ 

 وجاء إلى دمشق ونحن فيها في       ، رأيته في كربالء وحضرت مجالس ذكره      ،شاعراً
  : فمن شعره قوله، ألداء فريضة الحج؛طريقه إلى الحجاز

  ــا إن جاَء    نـــاأال هــل ليلـــةٌ فيهــا اجتمع ــا ثقـــالُومـ ــا فيهـ   نـ

ــالٌ ــراهم  ثق ــسوا ت ــا جل    الجبــالُمهــجبــاالً بــل ودونَ      حيثم

 : من قصيدةj في رثاء الحسين وقوله

ــادِ   ــب الرق ــي طي ــارق طرف   وفــي ســِهدِه يــشهد الفرقــد       وف

   الموقــــدم قلبــــيكُبتــــذكاِر    يطــارح بــالنوِح ِورق الحمــامِ  

 ــان ــا ك ــ يوم ــبلِ دشَنْ ــن ق ــد      مكُ م ــذي يعبـ ــال والـ ــداً فـ   فقيـ

ــ ــوى م ــهنس ــي ل ــضجع بقلب    مـــشهد لـــه بـــالطفوِفنومـــ     م

ــ ــَأله رزؤنومـ ــافقيِن مـ   دفَــــنْ ال ي الــــدهردفَــــن نَإو     الخـ

ــ الطــف يــسألُنفمــ ــِهيقــــصُّ    ِه عــن حاِل ــ عليــ   د وال يجحــ
بــــأنوفتيانَــــ الحــــسين ــهِ     ه ــا بأكنافـ ــظمايـ   دواِهشْ استُـ

ــشبا ماضــياِتمــضَ ــسيوِفوا ب ــا مــ      ال ــذلِّدوم ــنهم لل ــد م   .R ي
 .)٤/٢٨٨: أعيان الشيعة(
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ـ  اِدـه ي الحـْس ـ ح فَ ِني بـاه ـ  الح   ـاقَّ
  

  وراح ��ـاِمـظَالنِِّب (خْر ي ـ ـر   )١()ـىقَ
  تَالفَكَو ـى المِدهـ  نَ ي ـ  ـِلج ِرـاِق الب  

  
  ـِدنْــ الِهِمـاِرالــصَّوِذي ــي الم   ـِرآِث

  ـاِرعـــي األشِْقـــتَنـْ ميـِوقَــالنَّ  
  

ـ ى األطْ ر الـو  اِتاد س ِحدي م ِف   ـاِره  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٤٤) ١(
  :الحاج محمد حسن بن حمادي بن مهدي الجناجي الكربالئي

S           الجنـاجي   )أبـو المحاسـن  (الحاج محمد حسن بن حمـادي بـن مهـدي مـن آل
 ذي )١٣(، وتـوفي فــي جناجــة يــوم الخمــيس  )هـــ١٢٩٥(لــد حــدود الكربالئـي، و 

  ).هـ١٣٤٤(الحجة سنة 
. ب نـاثراً، لـه ديـوان كبيـر مخطـوط مبـو       كاتبـاً  ، حسن البديهة  ، أديباً ،كان شاعراً 

درس في كربالء على جماعة من علمائها األعالم، وخـالل الثـورة العراقيـة انتدبـه                
 د تقي الشيرازي عن علماء كربالء للتفـاوض مـع اإلنكليـز، وقـد كـان       الميرزا محم

وهـو أحـد   .  للمجلس الملي الثوري والحكومة المؤقتة فـي كـربالء يومـذاك       رئيساً
 جنودهـا    الذي طلبت بريطانيا تسليمهم للمحاكمة عند احتالل       ر شخصاً ـعة عش السب

قل مع أولئك األشخاص في بغداد ثم في الحلـة         ، فاعتُ )م١٩٢٠(لمدينة كربالء عام    
  ـ . كم عليهم بأحكام مختلفة حتـى صـدر القـرار بـالعفو العـام          أياماً عديدة، وحا ولم

 للمعارف في وزارة جعفر العـسكري       وزيراًن  يكلت الوزارة العراقية بعد الثورة ع     شُ
  .R)... م١٩٢٣(سنة 
 ).٩/١٥٠: أعيان الشيعة: ينظر(
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مـ ـراً لِ ِخد ـ  ِهـِرشْح ح ـ  ـب   رـر الغُ
  

ـ لْى لِ جالتَ (ـهخْر�����داً  رـفَ   مخَد١()ر(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).الناظم. (هـ ١٣٤٩) ١(
  :السيد مهدي ابن السيد باقر ابن السيد حسين النقوي الهندي الحائري

S             السيد مهدي ابـن الـسيد بـاقر ابـن الـسيد حـسين النقـوي الهنـدي النـصيرآبادي
 رجـب  )٢(، وتوفي   )هـ١٢٨٧( محرم سنة    )٥(نصيرآباد من الهند    لد في   الحائري، و 

  .فن بهاقل إلى كربالء ود، ونُ)هـ١٣٤٩(سنة 
فاضــل متفــنن فــي العلــوم النقليــة والعقليــة بــارع فيهــا خــصوصاً  : )الطليعــة(فــي 

لد في الهند وأتى مع أبيه لطلب العلـم إلـى العـراق فـسكن          ، و ... األصولية والفقهية 
 جمعـه فـي    bن الفضل حظاً وافراً، وله شعر كثيـر أكثـره فـي األئمـة             الحائر ونال م  

المختار في مديح بني المختار(اه ديوان سم(. ...  
  :وقوله... 

   ــوالكُم ــي م ــد إنن ــا آلَ أحم   ويدي قَـد علقـتْ بحبـِل والكُـم            ي

كُن ذا الذي لم يأتِ    مـ   م فنجـا وم ضلّ الـسبيلَ      ن  وتـاه   أتـاكُ   حـين م  

ــتُ ــراممأن ــضلَ  ك ــداني ف ــضلٌ    مكُ ال ي ــدف ــماكُ  اِهللا وعن ــا أس   م م

ــال وال ضر    مكُ عـنْ نيا بـشـيءٍ  الـد  ِتما استغنَ  ـــكـ ــسواِكاتُـ   مها بـ

أنتم  ـ  ربِ  صـنائع ــنائع     والخلـق بعـد    مكُ ــمصـ ــاكم لكـ ــا أغنـ    فمـ

  .Rإلخ... 
 ).٢/٣٥١: ، الطليعة١٠/١٤٤: أعيان الشيعة: ينظر(
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كَوِلعـي ـ  ـِن ب الح سـِني  الـس ِدعي  
  

  رــ الكَِضو ـاِلم ����@�-����ــس   ـِدع ال
ـــه لَـــمكَــفَ   ���� ـٍةحــد ِمن ِم���@����  

  
  اهـاشَغْ ي ـٍةاع س فو خَ ـِطبي الس ِف  

  تَّح ِقى نَ ضَـى مـ  ي ـ ـاِل س ٍبو ثَ مـه  
  

  �����اَءقَنَ(وا  خُر سـ اِتالخَ ـِنح ١()ةْـم(  
  

 ــــــــــــــــــــــــ

  ).لناظما ( .هـ١٣٥٥) ١(
  . هـ١٣٤٧كذا في المطبوع الذي اعتمدناه، والتاريخ المنظوم بحساب الجمل هو 

  :علي بن الحسين السعدي
Sّــ، شــاعر كربالئــي،)هـــ١٣٥٥(ى ســنة المتــوفه لإلمــام الحــسين بــن ئــرف برثا ع

  .R كان ورعاً تقياً حسن السيرة،jعلي
 .)١٤٤: معجم رجال الفكر واألدب في كربالء(
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  ـاِلجـــ الرـن ِمــــدقْـــ ِع�#��|�,����
  

ـ  تُمتَخَ   ـ  مِهـي ِف ـ ال ِهـِذ هـ م ـاِلجي  
  وكَا ذَ مـ  غَ تُـر يـ  ـر م ـن ع ـ فْر   ـهتُ

  
ـ  بِ ـفي الطَّ ِنـاِك س نِم   م ـ فْصَا و   ـهتُ

  ــو ــر تَدقَ ــنْ ِمتُكْ هــِثالكَ ـم ـراي  
  

ــإذْ   ــ�� م لَ ــ ِبـنكُ ــِب خَمِهـحاِل ـراي  

 ريغَ  ��n��  ـ ـ  ن ِم   ةْـفَاِلالـس  ِنوـر القُ

  
ــنَِّإفَ   ـــهـ ــاِلخَـا منَِطـرشَـا ِلـ   ةْـفَـ

  حشَ ثُي طْر ـ نا الو ـ  تَقْ ـ ري الم  ِف   ياِث
  

  ـالِث الثَّــِر اآلِخـــاِتئَــِمـ الـنِمــ  
ــحفالْ   مــ ِلـد ــ عـِهلّ ــى إتْلَ   ـهاماِم

  
  ��ــر جزَـوـــد ــةً جِه ــااِمظَي ِنتُ ِف   ه

ـــا زَألنَّ   ــوه ــ ِمـراِه ــشُّـلُثْ   ـبه ال
  

  ِثتَنْماتٌـر ـ  ب يـ �� ـن ـ  الكُ ـالِكفْ   ـبتُ
ـ مى ج تَّ ح ـعِمتَج تَ ملَ   ـ  ـتُع   هالَم شَ

  
ــ   ــظَ نَمثُ ـتُمــ ب ــابــها و   ـهالَصْفَ

ـ   ـاتُيب�� ـتْـمظَتَانْفَ     يِفـوتـَسهــا تَ
  

  �������lr ِم ـن ـ  الر ـِزج و ـ ر بـع ����١(����(  
  خَ��وـ  ر ـ ي االب ـتْ ِف   هــا ِم باس اِءـدِت

  
ـ  ـتَمِلـا ع مكَ   ـ ي م  ِف هـا ِمظْي نَ اِدب  

  
 ــــــــــــــــــــــــ

  ).١٢٤٨(ت األرجوزة هو  عدد أبيا)١(
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ـ  ِدلَـتْب��و ـ ي الخَ  ِف ـ  (ـِمتْ   )ـواِلبالنَّ
  

ـ الم (ـِةظَفْ لَ ـنـها ع ِلضْفَِل   اِلج١()ي(  
ــرفَ  ــمـِح ــ هـ اللّ امـرءاً رــو ـااه  

 

ـ  َءي الشَّ ادـفَتَ اس أِو   ـ  فَ ـن ِم حاهاـو  
ــ������������  ــ القَهـ اللّ بلْ ِللَـوـــعـلْم  

 

  فْالصَّوح ع ن ج ـ ر ـ بتَ و يِم غَلي 
���	���  
ـ الصَ مثُ  ـ  ع ـهتَ ـ  لَ ى مـن ��رـ س   ـهلَ

 

  ةْـلَـجـــبالم ِةـرتْـــ والِعمــــةًاِتخَ  
 

  

 ــــــــــــــــــــــــ

كمـا  ) ١٣٥٨(وهـو يـساوي     ) رض الطـف  أمجالي اللطف بـ   ( تاريخ ابتداء القصيدة     نأأي   )١(

 .)١٣٦٠(وهو يساوي ) نوال اللطف بأرض الطف(ذكره في مقدمة األرجوزة وختامها 
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  اآليات القرآنية رسفهـ ١

  األحاديث النبوية ـ فهرس٢

  األعالم ـ فهرس٣

  الوقائع والحوادثفهرس ـ ٤

  األمكنة والبلدانـ فهرس ٥

  والقبائل والفرق ـ فهرس البيوتات٦

  ـ فهرس األشعار٧

  ـ فهرس الحيوانات٨

  والمراجع المصادر ـ فهرس٩

           المحتويات        ـ فهرس  ١٠
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

�������وما تُقَدموا { � 	 	� � 
 ِمن �� � 
وهتَِجد ... O  ٤٢٤  ١١٠  البقرة  

P هِمعا سمدعب لَهدب نفَم����
 � 	 
هِإثْم ... O  ٤٢٥  ١٨١  البقرة  

P ماصْطَفَى َآد اللَّه ِإن ...O ٤٢١  ٣٣  آل عمران  

Pاِتِإناوم٤٢٠  ١٩٠  آل عمران }... ِفي خَلِْق الس  

Pًنَقيبا شَرع اثْنَي مثْنا ِمنْهعبوO ٥٤١  ١٢  المائدة  

Pولُهسرو اللَّه كُمِليا و٤٢٠ـ٤١٩  ٥٥  المائدة }....ِإنَّم  

P�
 �����
 	 � 
لَكُم اللَّه غِْفري موالْي كُملَيع ... O ٤٤١  ٩٢  يوسف  

�������ربنا ِإنِّي { 
 � 
  ٩٩  ٣٧  إبراهيم  O ... ِبواٍد  ِمن ذُريتي

P ِإنَّما����� � 	 � أَن �� �
 � � 
  ٩٩  ٩١  النمل  O ... رب هِذِه الْبلْدِة 

Pدىنَتَِّبِع الْه قالُوا ِإن و  نُتَخَطَّف كعم ...O ٩٩  ٥٧  القصص  

Pع ذِْهبِلي اللَّه ِريدا يإنَّم سجالر نْكُم...O ٤٢٠  ٣٣  ألحزابا  

Pْقُل� 
 ��"#��� �� � 
 
&�%�$ علَيِه  � 
  ٤٢٠  ٢٣  الشورى }...
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  الصفحة  رقم اآلية  السورة  اآلية

P كَانُوا'()*& 
	 ِمن +()"$	 � �ونعجها يم O ٥٥٨  ١٧  الذاريات  

P الَِّذينو $,�-��   ٤٢٠  ١١  المجادلة Oالِْعلْم درجاٍت�

P ال��*�� 	 �   ٩٩  ٢ -١  البلد O أَنْتَ ِحلٌّ ِبهذَا الْبلَِد و* ِبهذَا الْبلَِد �
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  الصفحة  الحديث 

<١٠٠  .< ... األرض إلى اهللا تعالى مكة، وأحب  

  ١٨٠  .<...أحسنت يا بشير أيما مؤمن أتى >

  ١٨٤  .< ...gأدنى ما يثاب به زائر أبي عبد اهللا>

  ١٢٣  .< ...gإذا أخذت طين قبر الحسين>

  ١٢٥  .<...ا أخذت من تربة المظلوم ووضعتها إذ>

  ١٢٣  .<...إذا أردت حمل الطين، طين >

  ١٩٠  .<... في كربالء gإذا أردت قبر الحسين>

  ١٢٤  .<...اللهم رب هذه التربة : تقولإذا أكلته >

  ١٢٢  .<... فليقل gإذا تناول أحدكم من طين قبر الحسين>

  ١٨٤  .< ...إذا كان النصف من شعبان نادى مناٍد>

  ١٢٠  .<... وخذ من طين ،نوزعفرااشتر به عسالً >

  ٢٢٢  .<... سأل g بن عمرانموسى فإن ،اصبر قليالً>



  مجالي اللطف بأرض الطف......................................................................................٦٠٦

  الصفحة  الحديث 

  ١٢٥  .<...أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير >

  ٨٣  .<...أال أحدثك بما رأيت في منامي آنفاً عند رقدتي >

  ٢٢٨  .<...ألم آمرك أال تخرج معهم >

  ٦٠  .<...ما إذا دخلت الحير أ>

<إبراهيمإن g م مكة ودعا لها، وحرمت١٠١  .<... حر  

<إبراهيمإن g ١٠٠  .<...فأوحى ..  كان نازالً في بادية الشام  

<الف ملك عند قبر الحسين أربعة آإنg ١٨٢  .<... شعث  

<ن مثلي وقد بني بيت اهللا :  أرض الكعبة قالتإن١١٤  .<...م  

  ١٨٥  .<...ال تعد آجالهم  gم زائري الحسين بن عليإن أيا>

  ١١٥  .<... لما ولد أمر اهللا جبرئيل أن gإن الحسين بن علي>

<١٢٨  .<... الحور العين إذا أبصرن واحداً من األمالك يهبط أن  

<ين بن عليس عند رأس الحإنg ١٢٢  .<... لتربة حمراء  

<فاطمةإن h١٢٧  .< ... مفتّل كانت مسبحتها من خيط من صوف  

<في طين الحائر الذي فيه الحسينإن g ١٢١  .<... شفاء من كل داء  

<١٢٥  .<... اهللا تبارك وتعالى خلق آدم من الطين فحرم الطين على ولده إن  



  ٦٠٧...........................................................................................فهرس األحاديث/ الفهارس العامة

  الصفحة  الحديث 

<اهللا تبارك وتعالى يبدأ بالنظر إلى زوار قبر الحسين بن عليإن g... >.  ١٨٣  

<حسين اهللا تعالى جعل تربة جدي الإنg ١٢٩  .<... شفاء من كل داء  

<٩٩  .<... مكة بلد عظمه اهللا وعظم حرمته، خلق مكة إن  

<من أدار تربة الحسينأن g ١٢٦  .<... في يده وقال  

<٤٧٨  .< ...يته عثمان بعثمان بن مظعون أخيإنما سم  

  ٤٨٤  .<...أنه لم تقع من ذلك الدم قطرة إلى األرض >

  ٨٧  .< ...في أحد يومي هذيني قد أجمعت المسير إنّ>

  ١٨١  .< ...د هؤالء؟أين يري>

  ١٢١  . < ...gبعث إلي أبو الحسن الرضا >

  ١٤٩  .<...بلغني يا زائدة، أنك تزور قبر أبي عبد اهللا أحياناً >

  ١٩٠  .<...ثم امش قليالً وعليك السكينة والوقار بالتكبير والتهليل >

  ٦٦  .< ...ميال في أربعة أميال الذي اشتراه أربعة أgحرم الحسين>

  ٦٦  .< خمسة فراسخ من أربعة جوانب القبرgحريم قبر الحسين>

  ٤٢٢  .<حسين مني وأنا من حسين>

  ١٢١  .< فإنها أمانgحنكوا أوالدكم بتربة الحسين>



  مجالي اللطف بأرض الطف......................................................................................٦٠٨

  الصفحة  الحديث 

  ٨٤  .<...رأيت كأني برجال قد نزلوا من السماء >

  ١٨١  .<... تعدل عشرين حجة وعمرة وأفضل gزيارة قبر الحسين>

  ٢٤٨  .< ...صيرا إلى أمكما بما معكما وابدءا بأبيكما>

  ١٢٠  .<...طين قبر الحسين شفاء من كل داء >

  ١٢٤  .<...طين قبر الحسين شفاء من كل داء وإذا أكلته >

  ٩١  .<...فامض حيث ال ترى لنا مقتالً وال تسمع لنا صوتاً >

  ٥٨  .<...ذراعاً  عشرون ذراعاً في عشرين gقبر الحسين بن علي>

  ٤٧٢  .<... نافذ البصيرة gكان عمنا العباس بن علي>

  ١٢٦  .< ...ي عليهاعن خمرة يصلّ:  ال تستغني شيعتنا عن أربع>

  ١١٩  .< ... ال واهللا الذي ال إله إال هو ما يأخذه>

  ٤٢٩، ١٦٣  .< ... لعن اهللا قاطع السدرة>

<لو أن بن علي ثم لم يزر الحسين ، دهره أحدكم حجc... >.  ١٨٥  

<مريضاً من المؤمنين يعرف حق أبي عبد اهللا لو أن j... >.  ١٢٢، ١٢٠  

<١٠٠  .<...ولوال !  ما أطيبك من بلد وأحبك إلي  

S ما بين قبر الحسينjإلى السماء السابعة مختلف المالئكة R.  ١٨٣  



  ٦٠٩...........................................................................................فهرس األحاديث/ الفهارس العامة

  الصفحة  الحديث 

  ١٨٤  .< ...nكمن زار رسول اهللا: ما لمن زار أحدكم؟ قال>

Sالحسين قبر بزيارة تناعيش مرواj، ١٨٤  .< ...يزيد إتيانه فإن  

Sشيعتنا بزيارة الحسين بن عليا مروc،١٨٤ .< ... فإن زيارته  

Sعلى ١٠١  .< ...المدينة مهاجري ومضجعي من األرض، وحق  

Sالمسبحة التي من طين قبر الحسينjح بيد الرجل١٢٨  .< ...تسب  

S١٨٢  .< ... لهمن أتى الحسين عارفاً بحقه غفر اهللا  

Sمن أتى عليه حول لم يأت قبر الحسينjّ١٨٦  .< ...ص اهللا نق  

Sمن أتى قبر الحسين بن عليc ١٨٣  .< ... قلبه اهللا،بعرفة  

Sمن أتى قبر الحسينj ١٨٢  .< ...عارفاً بحقه كتب اهللا  

S تخذ سبحة من تربة الحسينامنjح بها١٢٧  .< ... إن سب  

<من أحب ١٥٤  .< ...أحب عهم، ومنر مـش قوماً ح  

  ١٢٨  .< ...، فاستغفر ربهjمن أدار الحجير من تربة الحسين>

S١٢٨  .< ...سبحان: من أدار الحجير من التربة وقال  

Sمن أراد زيارة قبر الحسينjً١٨٦  .< ... ال أشراً وال بطرا  

S١٠١  .< ...من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع  



  مجالي اللطف بأرض الطف......................................................................................٦١٠

  الصفحة  الحديث 

Sبي عبد اهللامن زار قبر أjبشط الفرات كمن زار اهللا فوق عرشه R.  ١٨٦  

Sمن زار قبر الحسين بن عليc ً١٨٣  .< ... علىجعل ذنوبه جسرا  

Sح بسبحة من طين قبر الحسينمن سبj١٢٧  .< ... تسبيحة، كتب اهللا  

Sمن كنت مواله فعلي موالهR.  ٧٥  

  ٩٠  .<. .. منك أقوام يدخلون لك أيتها التربة، ليحشرن واهاً>

S١٨٣  .< ...بالحسين صلوات اهللا عليه سبعين ألف ملك ~وكّل اهللا  

Sل اهللا بقبر الحسينكّوj١٨٢  .< ...ربك شعث غلَ أربعة آالف م  

Sومن كان معه سبحة من طين قبر الحسينjكُتب م ،١٢٦  .< ...حاًسب  

<المؤمن إذا أتى قبر الحسينيا بشير، إن j١٨١  .< ... يوم عرفة  

  ١٨٥  .< ...jبن علي بن أبي طالبن خرج من منزله يريد زيارة الحسين ا حسين، مي>

Sيؤخذ طين قبر الحسينjًمن عند القبر على قدر سبعين ذراعا R.  ١٢٢  

  ١٠٧ .< ...ة بغير حساب يدخلون الجنّيحشر من هذا الظهر سبعون ألفاً>

<٩٤  .< ... بدرقتل في هذا الموضع شهداء ليس مثلهم شهداء إال شهداءي  
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  .١٢٥، ١٠٨ ،٧٠، ٦٩: gآدم

، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٧، ١٦:  الطهرانــيآغــا بــزرك
٥٨٧، ٥٧٢، ٥٥٣، ٣٦، ٢٩، ٢٨، ٢٤.  

ــد اهللا    ــن عب ــسنقر ب ــقيالآق ، ٥٠٦، ٢٣٦: برس
٥٠٧.  

  .٥١٦: األب انستاس ماري الكرملي
  .٣٩٤: كو خانباقا خان بن هالأ
  .١٨٢: بان بن تغلبأ

./$0 12 342� :678 ,677 ,67:;  
  .١٩٨: زهرة بني  جد إبراهيم الشريفوأب

  .٥٤١:أبو إسحق
  .١٨٥:  إسماعيلوأب
  .١٨٣:  بصيروأب
  .١٠٤: بي شيبةأبو بكر بن أ

 أبو بكر بن الحسن بـن علـي بـن أبـي طالـب              
� :٤٨٤.  

محمـد  = �بن علي بن أبي طالب     أبو بكر   
  .٤٧٩، ٤٧١: عبد اهللا= غراألص

  .١٢٢، ١٢٠:  بكر الحضرميوأب

 أبـــو ثمامـــة عمـــرو بـــن عبـــد اهللا الهمـــداني
  .٤٩٢: لصائديا

  .١٢٣:  جعفر الموصليوأب
عبـد اهللا بـن محمـد بـن         = بو جعفر المنـصور   أ

، ١٥٧: ور العباســيالمنــص= علــي بــن العبــاس
١٦٠، ١٥٩، ١٥٨.  

  .٢٣٤: النيشابوري جعفر أبو
<=$ ,<2�'<�/$ >/4 ?<<@A"$ B��4�<�"$ 3 =

��DE$ :FG:; 
: العجالني األنصاري الحرث بن الحتوف أبو

٤٩٤.  
، ١٢١ :g الحــسن علــي بــن موســى الرضــاأبــو

٢٢٩،  ١٨٧،  ١٨٦،  ١٨٥،  ١٨٣ ،١٦٤،  ١٣٥ ،١٢٨ ،
٣٥٩، ٣٥٢    
أبي الحسن =  g الحسن موسى بن جعفرأبو

  .٥٥٧، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٢٦: األول
  .١٩٣: ابت بن أبي صفيةث= بو حمزة الثماليأ
  .١٨٢:  داود المسترقوبأ
  .١٦٤:  السرايا بن السريوأب

  .٢٣١: أبو سعيد األشج



  مجالي اللطف بأرض الطف......................................................................................٦١٢

  .١١٤:  سعيد القماطوأب

: عبداهللا بن عبد األسد المخزومي    =  أبو سلمة 
٧٥. 

  .١٦٨ :بو السمطأ
فَنّاخسـرو ابن ركن الدولـة أبـي       =  شجاع أبو

ــسن  ــي الح ــة  = عل ــضد الدول ، ١٩٩، ١٩٧: ع
٢٩٦،   ٢٩٥،   ٢٩٤،   ٢٩٣،   ٢٩٢،   ٢٠٠،٢٩١ ،
٤٣٧، ٤٣٦، ٣٩٠، ٣٢٥، ٢٩٧.  

  .٤٧١ : g طالبوأب
  .٤١٥: الةالرح خان طالب ابو

   .١٩٧: البويهيأبو طاهر جالل الدولة 
 بـن  محمـد  بـن  اهللا عبـد = فاحأبو العباس الـس 

  .١٥٩، ١٥٨، ١٥٦: العباس بن اهللا عبد بن علي
ن محمد بن أحمد بن الحسين      أبو عبد الرحم  

  .١٢٣: العسكري
مام  اإل=جعفر بن محمد الصادق  = عبد اهللا  أبو

ــصادق  ،١٠٠ ،٦٦ ، ٦٠، ٥٩،  ٥٦  ،٥٣: gالـ
١٢٢ ،١٢١ ،١٢٠ ،١١٩ ،١١٧ ،١١٥ ،١١٤، 
١٢٩ ،١٢٨ ،١٢٧ ،١٢٦ ،١٢٥ ،١٢٤ ،١٢٣، 
١٨٩ ،١٨٥ ،١٨٤، ١٨٢،١٨٣ ،١٨١ ،١٣٠، 
٤٢٣،٤٧٢ ،٣٩١، ١٩٤، ١٩٠،١٩٣.  

  =cعلي بن الحسين اإلمام=  gعبد اهللا أبو
، ٧٠، ٦٩، ٦٤، ٦٢، ٦٠، ٥٩، ٥٤ :j الحــسين

٨٦،  ٨٤،  ٧٩،  ٧٨،  ٧٧ ،    ٨٦،  ٧٥،  ٧٣،  ٧٢ ،
١٢٢،  ١١٥،  ١٠٧،  ١٠٦،  ١٠٢،  ٩٤،  ٩١،  ٨٧ ،

١٤٦،  ١٤٥،  ١٣٩،  ١٣٦،  ١٣٣،  ١٢٨،  ١٢٣ ،
١٦١،  ١٥٤،  ١٥٢،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٨،  ١٤٧ ،
١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٨٠،  ١٧٤،  ١٧٠،  ١٦٣ ،
٢٣٤،  ٢٣١،  ٢١٠،  ١٩٣،  ١٩٢،  ١٨٦،  ١٨٥ ،
٢٥٣،  ٢٥٢،  ٢٥٠،  ٢٤٨،  ٢٤٥،  ٢٤٤،  ٢٤٣ ،
٤١٧،  ٤١٤،  ٤١٣،  ٣٥١،  ٣٤٧،  ٣٢٥،  ٢٧٥ ،
٤٧٧،  ٤٧٦،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٤٧١،  ٤٣٤ ،
٤٨٤،  ٤٨٣،  ٤٨٢،  ٤٨١،  ٤٨٠،  ٤٧٩،  ٤٧٨ ،
٤٩٥،   ٤٩٤،   ٤٩٣،   ٤٩٢،   ٤٩١ ،٤٩٠،   ٤٨٩ ،
٥٩٤، ٥١٤، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٩٧، ٤٩٦.   

  .٢٢٨: أبو عبد اهللا الباقطاني
  .١٨٤، ١١٩:  عبد اهللا البرقيوأب
  .١٦٠: بو عصمة الشيعيأ

  .٥٠٢: أبو العالء المعري
محمـد بـن إسـماعيل بـن        =  الحائري أبو علي 

، ٥١٧،  ٥١٦:  الحائري ر المازندراني عبد الجبا 
٥١٩، ٥١٨.   
  .١٧٥: علي العماريأبو 

  .٥٤٧:  علي المختار النقيبوأب
  .١٤٦: بو عمر الزاهدأ
  .٩٤: بو عوانةأ

  .٢٠٢: السلطان أبو الفتح جالل الدولة
  .١٩٨: أبو فراس

ــفهاني  أ ــرج األص ــو الف ــبهانياإل= ب ، ١٦٥: ص
٤٨٤، ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٩.   



  ٦١٣...............................................................................................فهرس األعالم/ الفهارس العامة

  .٤٣٦، ٢٩٧، ٢٨٦: فرج  ابن الجوزي الوأب
ــ ــضل وأب ــي    =  الف ــن أب ــي  ب ــن عل ــاس ب العب

، ٢٦٥،  ٢٥٨،  ٢٥٦،  ١٤٨،  ١٤٧،  ٥٩: gطالب
٢٧٥،  ٢٧٤،  ٢٧٠،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٦٦ ،
٤٧٧،  ٤٧٦،  ٤٧٥،  ٤٧٤،  ٤٧٣،  ٤٧٢،  ٣١١ ،
٥٨٠، ٤٧٨.  

  .٢٠٦:  الفضل ابن الشحنةوأب
  . ٤٤٢:  القاسم عليوأب

ن السيد محمد مهدي اب  القاسمالسيد مرزا أبو
  .٥٦٤، ٥٦٣: الشهرستاني

   .٥١٧:  القاسم القميوالمرزا أب
  .٤١٨:بو القاسم اليزديأالسيد 

  .٢٣١: أبو كريب
  .٤٨٧: أبو اللسالس

 بــن ســعد بــن يحيــى بــن لــوط= بــو مخنــفأ
، ٤٧٩،  ٤٧٣،  ٤٣٤،  ١٥٢،  ٨٧: مخنف اليـزدي  

٤٨٤، ٤٨٢، ٤٨٠.  
  .١٥٦: بو مسلم الخراسانيأ
  .٧٧ : المقداموأب
  .١٣٣:  موسى بن عبد العزيزوأب

  .٥٠٢: بهاء الدولة أبو نصـر بن بويه
  .٦٢: بو وجرةأ
  .١٢٢، ١٢٠:  والدوأب

   .٣٠٣:  يزيد العثمانيوالسلطان أب
  .١٢١: أبو اليسع

  .٤٨٥: أبجر بن كعب
  .١٠١، ١٠٠، ٧١، ٧٠:gإبراهيم

  .١٢٩، ١٢٢: إبراهيم بن إسحاق النهاوندي
  .٤٥٩: انيالسيد إبراهيم األصفه

  .٢٧٣: الميرزا إبراهيم السبزواري
  .٢١٦: الجويني حمويه بن براهيمإ الشيخ

، ١٧٥،  ١٧٤،  ١٦٦: الـديزج = براهيم الـديزج  إ
٤٣٥، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٣.  

  .١١٥: إبراهيم بن شعيب الميثمي
 ابن السيد حـسين      شمس الدين  السيد إبراهيم 

   .٥٧٢: القزويني
  .٣٣: ائيبراهيم الطباطبإالسيد 

  .٢٨٠: الشيخ إبراهيم الكفعمي
، ٥٢٦،  ٤٢٣:  الحائري يالسيد إبراهيم القزوين  

٥٧١، ٥٣١، ٥٢٩، ٥٢٧.  
بن موسـى   ابن محمد العابد    اإبراهيم المجاب   

، ٥٠١ ،٤٤٤ ،٤٤٣، ٣٤٢، ٢٩٥ : g الكـــاظم
٥٦٠، ٥٥٨، ٥٤٣.  

ابن إلمـام   ) األصغر(السيد إبراهيم المرتضـى    
  .٥٤٩: موسى الكاظم

  .٢٣٠ الدوابأبيابن 
  .١١٧: ابن أبي عمير

  .١١٩: ابن أبي يعفور
، ٢٩٠، ٢٤٠، ٢٣٩، ١٨٧، ١٦٧:  ابــــن األثيــــر

٤٣٧، ٢٩٦.  



  مجالي اللطف بأرض الطف......................................................................................٦١٤

  .٥٨: دريس الحليإابن 
  .٢٣٧: ابن األزرق الفارقي

  .٤٤٢: ابن االنباري
  .٥٠٤: ابن بسام األندلسي

  .٤٧١: ابن البطريق
  .٤٤٥، ٤٤٤، ٢٩٥: ابن بطوطة الطنجي

ــر  ــن جري ــ  = اب ــو جعف ــر  أب ــن جري ــد ب ر محم
  .٤٣٤، ١٧٣: الطبري

  .٤٣٦، ٢٩٧: ابن الجوزي
  .٧٩: ابن حبان

  .٨٧، ٧٨: ابن حجر العسقالني
  .٣٩١: ابن خرداذبة

، ١٧٥، ١٦٢، ١٣٢، ١٢٩، ٧٧: ابــــن خــــشيش
٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٥.  

  .١٦٩: ابن خلكان
  .٢١٥: ابن الدواتدار

  .١٤٦،٢٣٢، ١٤٥، ٨٩: ابن زياد
  .٢٩٨: ابن الساعي

  .٥٨: ابن سنان
  .٥١٩: ابن سينا

  .٢١٠: ابن السويدي
  .٢٣٥: ابن شهر آشوب

  .٤٧١: ابن الصباغ
رضـي الـدين علـي بـن        = د ابن طـاووس   السي

  .٤٧٢، ٤١٤، ٢٩٨، ٢٣٠، ١٨٩، ١٤٥: طاووس

  .٢٩٨: ابن الطقطقي
  .٤٤٢:ابن طلحة

  .٨٧: ابن عبد البر
  .١٧٠، ٧٨: ابن عساكر
ابـن المهنـا جمـال الـدين أحمـد      =  ابـن عنبـة  

  .٥٥٨، ٤٤٤: ةالنساب
  .١٠١:عيينةابن 

  .٥٠٧، ٣٩٥: ابن الفوطي
، ٢٢١،  ١١٩،  ١١٤،  ١١٣،  ٥٩،  ٥٨: ابن قولويـه  

٢٢٢.  
  .٤٣٩، ٢٩٧، ١٧٣، ٧٩: ابن كثير

  .٦١: ابن المستوفي
  .٢٨٦: ابن المعتز
  .٤٤٢:ابن ناصر

  .٤٤٤: براهيم المجابإ حفيد =أحمد
 .٤٤٤: براهيم المجابإابن = أحمد

 أحمـد  بـن  يوسف يخالش والد= الشيخ أحمد 
  .٥١٦: الدرازي عصفور بن إبراهيم بنا

  .١٦: أحمد آل عبد الرسول السماوي
  .٥٠٥: أحمد بن إبراهيم الضبي الكافي

   .٥٤٤: السيد أحمد أبو هاشم
  .١٨٤: أحمد بن أبي عبد اهللا البرقي

  .١٨٥: أحمد بن إدريس
  .٣٠٣: الجالئري حسن بن أويس بن أحمد

  .٢٠١: ن بن أويسالسلطان أحمد بهادر خا
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  .١٦٦: أحمد بن الجعد الوشاء
  .٩٠: حمد بن الحسن القطانأ

  .٢٦٥: الحسيني أحمد السيد الحاج
الشيخ أحمد ابن الشيخ حسين ابن الشيخ زين 

  .٥٧٠: العابدين
= أحمد بن الحسين بن عبـد الـصمد الجعفـي         

  .٤٣٦: المتنبي
الشيخ أحمد ابن الشيخ زين الدين األحسائي       

  .٥٨١، ٥٧٣: البحراني
  .٣٣٠، ٣٢٩ ،٣٢٨: بك شكري أحمد

  .٣٤٧: العالمة السيد أحمد الصافي
  .١٧٥: أحمد بن عبد اهللا بن محمد

  . ٥٠١:  الحسينيسيد النسابة أحمد بن عليال
  .٤٢١، ١٢: حمد علي مجيد الحليأ

  .٥٦٧:الشيخ أحمد بن عيسى الهر الحائري
  الشيخ ابن محمد الشيخ ابن أحمد الشيخ

  .٥١٤:  محمد بن فهد الحليحمد بنأ
  .٢٦٣: الشيخ أحمد محمد رضا الحائري

 :أحمد شـاه بـن محمـد علـي شـاه القاجـاري            
٥١١، ٥١٠.  

، ١٢٢ ،١٢١،  ١١٩: أحمد بن محمد بن عيسى    
١٨١.  

  .١٤٨: أحمد بن محمد الواسطي
  .١١٥: أحمد بن محمد بن يحيى العطار

  .٢٠٤: أحمد بن مروان بن دوستك

  .٤٤٧: دين أحمد بن مسهرالسيد شهاب ال
ــن أحمــد ــضيء ب ــدين الناصــر= المست  =اهللا ل

  .٥٠٨، ٣٩٣، ٣٠٠، ٢٩٨: الناصر العباسي
  . ١٢٣: أحمد بن مصقلة

 محمدشــاه  ابــن  شــاه  الــدين  ناصــر  أحمــد 
  . ٤٠٨، ٣١٤: القاجاري

  .٥٧٩، ٥٦١ :النحوي أحمد الشيخ
  .٢٠٢: أحمد بن نصـر الفقيه الشافعي

  .٨٣: قطانأحمد بن يحيى بن زكريا ال
  .١٤٥: أخنس بن مرثد

  .٢٣١: إدريس بن عبد اهللا األودي
  .٤٩٦: األدهم بن أمية العبدي البصري

  .٣٠١: أرغون بن هوالكو المغولي
  .١٨٢: براهيمإسحاق بن إ

  .٢٠٦: إسحاق ابن اإلمام جعفر الصادق
  .١٤٥: سحاق بن حوبةإ
  .١٨٣: سحاق بن عمارإ

  .٥٠٦: القمي أسعد بن محمد بن موسى
  .٤٩١ : cالحسين مولى عمرو بن أسلم

  .١٠٠ ،٧٢ ،٧١ : gإسماعيل
  .٣١٧: النقّاش األصفهاني إسماعيل األميرزا

  .٤٦٦: إسماعيل باشا
  .٥٣٢: الميرزا إسماعيل بن حسين التبريزي

ــدر    ــسلطان حي ــن ال ــماعيل األول اب ــشاه إس ال
  .٣٩٦: الحسيني الموسوي الصفوي
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  .٥٢٢: إسماعيل بن زيد بن الحسن
  .٢٨٩: عيل السامانيإسما

  .٤٢٧، ٢٠٩: الصفوي إسماعيل السلطان
  .٢٨٨: إسماعيل بن عيسى العباسي

السيد إسماعيل بن محمد بن يزيد بـن ربيعـة          
  .٢٨٦، ٣٨ :السيد الحميري= الحميري

  .١٤٥: أسيد بن مالك
  .٧٦، ٣٠: األصمعي
  .١٥٣، ١٥٢: األعمش

  .٢٣٦: الخادم إقبال الدين جمال
  .١٥٠: أم أيمن

 : hفاطمــة بنــت حــزام الكالبيــة = م البنــينأ
٤٧٨، ٤٧٧، ٤٧٦، ٤٧٢، ١٤٦.  

، ٧٨، ٧٧، ٧٥: هنـد بنـت أبـي أميـة       = ةأم سلم 
٢٤٨، ١٠٦، ٧٩.  

  .١٦٩: حبشية= أم ولد
  . ١٦٥: جاعش= أم ولد

  .٤٨٣:  القيسامرؤ
  . ٤٩٧. : أمية بن سعد الطائي

 ،١٦١: الـسيد محـسن األمـين     = السيد األمـين    
٥٢٠، ٥١٨، ٥٠٨ ،٤٥٤، ٢٩١، ١٦٤.  

  .٤٢٤، ٤٢٣: أمين الدينالشيخ 
  .٤٩١: أنس بن الحرث األسدي الكاهلي

  .٦٣: ن بارااانطو
الـــسلطان = الجالئـــري الحـــسن بـــن أويـــس

  .٣٣٧، ٣٠٤، ٣٠٢، ٣٠٠،٣٠١، ٢٠١ :أويس
  .١٨٤: يوب الخزارأ

  .١٢١:أيوب بن نوح
  )ب(

  .٤٢٥: باريك بيك برناك
ن ابــن الــشيخ  عبــد الحــسين ابــ= الــشيخ بــاقر

  . ٥٦٧:الشيخ خلف ابن الحاج عسكر
 عبـد  بن حسين محمد الشيخ ابن= الشيخ باقر 

  .٥٢٦: الحائري الرازي الرحيم
  .٥٣٠: السيد باقر الرشتي

  .٤٩: باقر شريف القرشي
  .٥٦٢، ٥١٦: باقر بن محمد أكمل البهبهاني
  .٥٧١:السيد باقر الموسوي القزويني

  .٥٣٤، ٢٤٦: الميرزا باقر اليزدي
  .١٧٠: تريالبح

  .٥٠٥: بدر بن حسنويه الكردي
السيد بدر الدين السيد محمد حسن آل ضياء  

  .٥٥٥: الدين
  .٣٩٦: السيد البراقي

  .٣٠٣، ٢٠٢: برقوق
ــسلجوقي   ــن ملكــشاه ال ــارق ب ــسلطان بركي : ال

٥٠٦.  
  .٢٠٦: الحافظ برهان الدين الحلبي

  . ٥٠٨: برهان نظام شاه بن أحمد شاه
  .٤٤٤: هيم المجاببراإ  السيدأخت= برية
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  .٤٩٢ : برير بن خضير الهمداني المشرقي
ــضرمي    ــدوث الح ــن األح ــرو ب ــن عم ــشر ب  ب

  .٤٩٤ : الكندي
  .١٨٠: بشير الدهان

األمير فخر الدين بغدي علي ابن األمير جمال 
  .٥٠٧: الدين قشتمر

  .٤٩٧: حي بن تيم اهللا بن ثعلبة التيميبكر بن 
  .٨٣: بكر بن عبد اهللا بن حبيب

ــاء  ــاملي به ــدين الع ــائي=  ال ، ٣٠٧، ١٨٧: البه
٥١٥، ٣٩٦.  

  .١٩٥:بهلول
  .٢٠٤: بهلول الدنبلي

  .٤٥٠، ٤٤٩: األمير بوداق= بير بوداق
  .٣٠: البيروني

  )ت(

  .١٥٩: تحسين آل شبيب
  .٣١٦: الميرزا تقي خان النوري

  .٤١٥، ٤٠٥:  تكسيراالرحالة البرتغالي 
  .٨٣: تميم بن بهلول

، ٢٠٢ :تيمـور لنـك   = األمير تيمور الگرگـاني     
٣٠٤، ٣٠٣، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٣.  

  )ث(

:  آل ثابــتالــسيد ثابــت ابــن الــسيد درويــش
٥٥٥.  

  .٥٤٦: ثابت بن سلطان

  .٥٠٣: الثعالبي
  .١٨٥، ٦٠: ةثوير بن أبي فاخت

  )ج(
   .٤٩٧: جابر بن الحجاج

  .١٩١، ١٨٩، ١٥٣: جابر بن عبد اهللا األنصاري
  .١٩٤: جابر بن يزيد المذحجي

  .٣٥ :الجاحظ
  .٢٦٤: سامالشيخ جاسم ق

، ١٥١، ١١٥، ١١٢ ،٧٨، ٧١، ٧٠ :g ئيلجبر
٢٤٨.  

 .٤٩٨ : .جبلة بن علي الشيباني

  . ٣٢، ٢٧: جرجي زيدان
  .١٦٣: جرير بن عبد الحميد

  .٤٨٥: جرير بن عبد اهللا
  .٤٤٤: المجاب براهيمإ  السيدأخو= جعفر

   .٤٥٩: السيد جعفر آل ثابت
  .٤٧٣ :× ب جعفر بن أبي طال

  .٤٢٤، ٣٠، ٢٥: لخليليا= جعفر الخليلي
الشيخ جعفر ابن الشيخ صادق بن محمد علي      

  .٥٩٢، ٥٦٩: بن أحمد الحائريا
  .٥٩٥: جعفر العسكري

 .٤٩٠: �جعفر بن عقيل بن أبي طالب

، ٤٧٨: � بــن علــي بــن أبــي طالــب جعفــر
٤٧٩.  

  .٢٠٣: فر شمس الملك ابن األمير عيسىجع
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ــر جعفرك  ــشيخ األكب ــ اال ــف الغط  ، ٣١١: اءش
٣١٣، ٥١٧.  

  .٤٢٩: الكاظمي جعفر السيد
  .٢٩٠، ٥٨: جعفر المتوكل

  .٢٩: الشيخ جعفر محبوبة
  .١٨٥: أبو القاسم جعفر بن محمد

  .١٧٥: جعفر بن محمد بن عمار القاضي
  .١١٤: جعفر بن محمد بن قولويه

  .٤٩، ٤٤، ٣٣: جعفر النقدي
ــويهي  ــة الب ــالل الدول ــالل  =ج ــاهر ج ــو ط  أب

  .١٩٧: الدولة
  .٣٠: جمال الدين التركماني

  .٥٠٧: جمال الدين قشتمر
  .٤٩٣: جنادة بن الحرث المذحجي المرادي
  .٤٩٤: جنادة بن كعب األنصاري الخزرجي
  .٤٩٤: جندب بن حجير الكندي الخوالني

  .٤٢٣: هان ددهج
الحاج جواد بذقت ابن الحاج محمـد حـسين        

  .٥٨٦ : األسدي الحائري
  .٥٤٩: حسن آل طعمةالسيد جواد ابن السيد 

  .٤٥: الشيخ جواد الساغرجي
  .١٦: السيد جواد شبر

 كاظم بـن صـادق بـن         الشيخ بن ا الشيخ جواد 
  .٥٦٩: شاعر آل كمونة= الحائري

الـسيد جـواد    = السيد جواد ابن السيد محمـد       

 .٥٧٤: السياه بوش

جواد ابن السيد محمد علي الحسيني الهندي       
  ٥٩٣: الحائري

  ٢٣٦ :جوش بك أتابك
  ٤١٢: جون أشر

  ٤٦٨: جون بيترز
  ٤٩٥: مولى أبي ذر الغفاري= جون بن حوي

:  بن مالـك بـن قـيس بـن ثعلبـة التيمـي          جوين
٤٩٧  

  )ح(
  .٤٩٤ : .الكندي القيس ئامر بن الحارث

  .٧٩: الحارث بن عبد اهللا بن أبي ربيعة
  .٨٧: الحارث بن كعب الوالبي

مــولى حمــزة بــن عبــد = الحــارث بــن نبهــان
  .٤٩٠: cالمطلب

  .٤٩٧ : . التيميالحباب بن عامر بن كعب
  .٤٩٢: حبشي بن قيس الهمداني النهمي

  .١٨: الشيخ حبيب
، ٤١٤،  ٣٤٢،  ٣٣٦: ديحبيب بن مظاهر األسـ    

٤٩١.   
  .٤٩٨: ر التميمي السعديالحجاج بن بد

ــي   ــسروق المــذحجي الجعف ــن م : الحجــاج ب
٤٩٣.   

  .٤٩٤ : .حجير بن جندب
  .٤٩٨، ٤٢٧، ٤٢٦: الحر بن يزيد الرياحي
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  .٤٤٤: براهيم المجابإحفيد  =الحسن
ابـن الـشيخ عبـد الحـسين ابـن          = الشيخ حسن 

  .٥٦٧: الشيخ خلف ابن الحاج عسكر
  .٥٥٠، ٢٦٧، ٢٤٦ : .الميرزا حسن

  .٥٠٥:الحسن بن أحمد بن حمولة
  .١٦٢: الحسن بن أحمد بن النعمان الوجيهي

  .٢١٠: السلطان حسن باشا
  .٥٠٨: همنانملك حسن نظام الملك بن بر

  .٢٤٨: الحسن البصري
  .٣٠٣ ، ٢٠١، ٣٠٠: حسن الجالئري

  .٢٦٥: السيد حسن الرادود
  .٢٠٦: الحسن بن زهرة بن الحسن بن زهرة

  .٢٨٩: الداعي الكبير= الحسن بن زيد 
  .٢٠٧: الحاج حسن الشهير

  .٢٢: الشيخ حسن الصغير الجواهري
  .٥١٥: الشيخ حسن بن عباس البالغي

 : د بــن عيــسى اهللا بــن محمــالحــسن بــن عبــد
٢٢٢، ١٢٥.  

  .٥٩: يةالحسن بن عط
  .١٨٥: الحسن بن علي بن أبي عثمان

  .٩٠:الحسن بن علي السكري
  .١٨٤، ١١٩: الحسن بن علي بن فضال

  .١٢٣: الحسن بن علي بن مهزيار
  .٢٩٧: الحسن بن الفضل

  .١٨٤: الحسن بن متيل الدقاق

بـن  الحسن المثنى ابن اإلمام الحـسن الـسبط ا        
  .٥٦٣، ٤٢٩: اإلمام علي بن أبي طالب

  .٤٨٤، ١٥٥ ،١٣:  gالحسن المجتبىاإلمام 
، ١٢٨، ١٢٥:  البجلـــيالحـــسن بـــن محبـــوب

٢٢٢، ١٩٣.  
  .١٨٥: الحسن بن محمد بن عالن

: الشيخ حـسن بـن محمـد بـن عيـسى كمونـة            
٥٤٨ .  

  .٥٥٧: الحسن بن محمد بن يحيى
  .٢٦٧: الميرزا حسن اليزدي

  .٤٤٤: براهيم المجابإ سيد الحفيد= الحسين
  .٢٤٦: حسين ميرزا الحاج

الشيخ حسين ابن الشيخ خلف = الشيخ حسين
  .٥٢٥: ابن الحاج عسكر الحائري

نجل المرحـوم الـشيخ محمـد       = الشيخ حسين 
  .٢٥٩: علي

ــاني   ــسين األردكــ ــشيخ حــ ــل =  الــ الفاضــ
  .٥٩٢، ٥٦٩، ٥٣٨، ٥٢٩: األردكاني

 سـى مو الحـسن  أبـي  الـسيد  ابـن  حسين السيد
  .٢٤٧: العاملي الحسيني

  .١٢١: الحسين بن أبي العالء
  .١٢٣: الحسين بن أسد

  .٢٠٩: الله بك حسين
الحـسين   = الحسين بن حمزة الليثـي الكـوفي      

  .٢٢٢، ١٩٤:ابن بنت أبي حمزة الثمالي
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  .٤٢٧: شجاع خان حسين آغا
ــن قاســم     ــر رشــيد ب ــن األمي ــسيد حــسين اب ال

  .٥٧٩: ي الرضويالحسيني النقو
ــشي ــ ال ــسين اب ــدين   خ ح ــن العاب ــشيخ زي ن ال

  .٥٣٧: ي الحائريالمازندران
  .١٨٢: الحسين بن سعيد

: سـلطان آل ثابـت     بـن     سعيد  بن السيد حسين 
٥٥٦.  

  .٥٤٨: الشاه حسين الصفوي
  .٨٣: الحسين بن عبد الرحمن

  .١٨٥: الحسين بن عبيد اهللا
  .٤٠٦: العلوي حسين السيد

  .١٨٥ :الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة
  .١٨٥: الحسين بن علي بن زكريا

:  الفتـوني  الشيخ حـسين بـن علـي بـن محمـد          
٥٦٢.  

  .٤٥٩: المشير حسين فوزي
  .٥٧١، ٢٩٦: الحائري القزويني حسين السيد
 'E$H٥٣١: حسين قلي الهمذاني الدرجزيني.  

ــضى آل دراج   ــن مرت ــسين ب ــسيد ح ، ٤٥٢: ال
٥٤٥.  

  .١٧٥ : الحسين بن محمد
٢٣١، ١٨٦، ١٨٢: د القميالحسين بن محم.  

  .١٨١: الحسين بن المختار

ــسيد ــن حــسين ال ــساعد ب ــن م ــن الحــسن ب  ب
  .٢٨٠:  المخزوم

مد الحسين بن موسـى األصـغر      النقيب أبو أح  
  .٥٠٢ :ذي المناقب

  .٤٦٥: حسين ناظم باشا
  .٤٥٣: السيد حسين نقيب كربالء

، ٢٤١ : الطبرسي حسين النوري الميرزا الشيخ   
٤٧١، ٣١٨.  
  .٣٠٩:األفشاري نادر السلطان وزير نحسي

  .١٢٣: حكيم بن داود
  .٤٧٤، ١٤٥:حكيم بن طفيل السنبسي

  .٤٤٤: براهيم المجابإ  السيدأخت=  حكيمة
  .٤٩٦ : الحالس بن عمرو األزدي الراسبي

ــي    ــن الحــارث التغلب ــن حمــدون ب حمــدان ب
  .٢٠٠، ١٩٨: الوائلي

  .١٨٦: حمدان بن سليمان النيسابوري
 ،١٢٨،  ١٢٧ ،١٠٢: gالمطلب عبد بن حمزة
٤٩٠، ٤٧٣.  

  .١٨٥: حميد بن زياد
  .٤٨٦، ٤٨٢: حميد بن مسلم األزدي

  .٤٩٢: حنظلة بن أسعد الهمداني الشبامي
  .٧٠ ،٦٩:ءحوا

  .٢٠٤: حيدر الصفوي
  .٥٣٣: السيد حيدر علي
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  )خ(

  .٥١: خالد جواد جاسماألستاذ 
  .٦٣: خالد بن الوليد
  .٣٣٩، ٣٣٨: خالق زادكان

  .٧٥ : hنت خويلدخديجة ب
  .٣٣١، ٨٦: gالخضر

، ٥٦٦،  ٥٢٥:  عسكر الحائري  بنالشيخ خلف   
٥٦٧.  

: السيد خليفة بـن نعمـة اهللا بـن طعمـة الثالـث            
٥٤٥.  

  .٥٤٥: السيد خليل ابن السيد إبراهيم
 الطهرانــي إبــراهيم المــال ابــن خليــل الميــرزا
  .٢٤٣، ٢٤٢:الطبيب النجفي

  .٤٨٨: الخوصاء بنت حفصة بن ثقيف
  .٤٧٩، ٤٧٨: لي بن يزيد األصبحيخو

  .١٨٦، ١٢٢، ١٢٠: الخيبري
  .٤٤٨، ١٩: خير الدين الزركلي

  .٥٨: الخيزران

  )د(

  ١٣٨: السيد الداماد
  .٤٥٣، ٤٥٢ ،٤٤٢:داود باشا سلطانال

  .١٨٣: داود الرقي
  .٤٤٠، ١٩٩: دبيس بن صدقة بن منصور

د دراج بــن ســليمان بــن ســلطان كمــال الــسي 
  .٥٤٩: الدين

  .٧٥:  أبو سلمة عبد اهللا المخزوميتبن= درة 
  .١٦٨:دعبل

  .٤٠٠: السيد دلدار علي النقوي
  .٤٤٨: دوه بيك

  )ذ(

  .٢٩٤،٤٤٢، ٢٠٧، ١٦٨: الذهبي
  )ر(

، ٣٤٠:يرؤوف محمد علي األنـصار   الدكتور  
٤٦٧، ٣٤٤.  

لفـضل  بـن ا  ا أبو جعفـر  = الراشد باهللا = الراشد  
  .٤٤٢ ،٤٣٩، ٢٣٨ ،٢٣٧ ،٢٣٦ :المسترشد

  .٤٩٦: مولى مسلم األزدي=  عبد اهللاع بنراف
  .٤٨٣: الرباب بنت امرئ القيس

  .١٤٥: رجاء بن منقذ العبدي
  .١٢٢: رزق اهللا بن العالء

  .١٠١:  مولى ابن عباس رزين
  .٤٥٧، ٤٥٦: رشيد باشا الزهاوي

  .٥٣٥: المحامي رشيد الصفار
  .٢٢:  الرضا اإلصفهاني أغابي المجدأالشيخ 

  .٢١٦: رضا شاه بهلوي
  .٢٢: لحاج أغا رضا الهمدانيا

  .٢٠٦: الرضي الحنبلي
  .٤٨٦، ٤٣٤، ٢٢٩ :رملة

  )ز(

  .١٩٢: ابو الصلت الثقفي= زائدة بن قدامة 
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  .٤٩٤ : .زاهر بن عمرو الكندي
  .١٩٨: الزاهي

  .٤٧٩: زجر بن بدر النخعي
  .٢١٣: مرزا زكي

  .٢٠٥: زهرة بن علي حفيد محمد الممدوح
  .٤٩٦: زهير بن سليم األزدي

  .٤٩٩: هير بن القين األنماري البجليز
  .٤٩٢: زياد بن عريب بن حنظلة

  .١٢٩: زيد أبي أسامة
  .١٨٣، ١٨١: زيد الشحام

  .١٩٥، ١٩٤ : g الشهيد بن عليزيد
  .٢٠٨، ١٩٥: زيد المجنون

  .٤٧٥:زيد بن ورقاء الجهني
السيد زين الدين ابن الـسيد علـي ابـن الـسيد            

  .٥٧٣: سيف الدين
  .٤٢٣: ين المازندرانيالشيخ زين الد

السيد زيـن العابـدين ابـن الـسيد حـسين ابـن             
  .٥٦٤: السيد محمد المجاهد

 ابن السيد محمـد حـسين       السيد زين العابدين  
  .٥٦٥: المرعشـي

 المازنـدراني   بـن مـسلم   الشيخ زيـن العابـدين    
ــائري ، ٥٩٢، ٥٧٠، ٥٦٩، ٥٦٨، ٤٢١،٥٣٠:الحـ

٥٩٣.  
  .٧٥: خزوميبنت أبوسلمة عبد اهللا الم= زينب

 زينـب  =�زينب بنت علي بن أبـي طالـب      

، ٤٨٤، ٤٨٣، ٤٢٠، ٤١٧، ٢٣١، ١٤٩ :العقيلــــة
٤٨٧، ٤٨٢، ٤٨٥.  

  )س(

  .٦١: يالسائح الهرو
  .١٣٤، ١٣٣: رسابو

  .١٤٥: خيثمة  الجعفي سالم بن
: الكلبـي مـولى بنـي المدينـة       سالم بـن عمـرو    

٤٩٥.  
  .٤٩٦: مسلم بن عامر مولى سالم

  .٥٣٧: لكهنوئيالسيد سبط الحسن ال
  .١٩٨: السـري
  .٤٨٩، ٤٨٨: السروي

  .٤١٨: الحاج سعد
  .٤٩٤: سعد بن الحارث األنصاري العجالني

ن الحــارث مــولى علــي بــن أبــي      ســعد بــ  
  .٤٩٠: gطالب

  .١٢٥: سعد بن سعد
  .١٦: الشيخ سعد السماوي
، ١٢٤، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠: ســـعد بـــن عبـــد اهللا

١٨٥.  
  .٤٥٤: سعد اهللا باشا

  .٤٩١: األسدي خالد بن عمرو مولى سعد
، ٣١٠: الوهـابي النجـدي  سعود بن عبـد العزيز   

٤٥٠، ٤٠٨.  
  .٥٧٤: السيد سعيد بن أحمد زيني
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: أبـو القاسـم الفقيـه     د بن العراد    سعيد بن أحم  
٢٢٥.  

  .٧٧: سعيد بن جبير
  .٧٩: سعيد بن زيد
  .٥٥٦: بن السيد سلطان بن ثابت السيد سعيد ا

  .٤٩٨ : .سعيد بن عبد اهللا الحنفي
  .١٤٨: سعيد بن محمد

  .٤٨٣: سكيـنة
  .٥٥٥: السيد سلطان كمال الدين

  .٤٩٩: البجلي األنماري مضارب بن سلمان
  .٥٦٢: الفتوني مهدي الشيخ ابن سلمان الحاج

، ٢٥٩ ،٢٥٧ :ســلمان هــادي آل طعمــةالــسيد 
٤٥٨، ٤٤٨، ٤٣٨، ٥٢٨، ٤٢٩، ٣٥١، ٢٩٧.  

  .٧٥: ابن أبو سلمة عبد اهللا المخزومي= سلمة
  .١٥٢: سلمة بن كهيل

  .٧٤، ٧٣ : gسليمان
  .٤٥٣: سليمان أغا

  .٤٩٠: cسليمان بن رزين مولى الحسين
  .١٩١، ١٧٤، ١٥٢: سليمان بن صرد

  .١٢٢: سليمان بن عمرو الـسراج
  .٤٦١، ٤٦٠، ٣٩٧، ٢٠٩: سليمان القانوني

  .٤٨٩، ٤٨٨، ٤٨٤: سليمان بن قتة
  .٥١٦: الشيخ سليمان الماحوزي

  .١٩٢: ران األعمشيسليمان بن مه
  .١٠٢: السمهودي

  .٤٤١، ٤٤٠: سنجر الملك
  . ٤٩٢ : .سوار بن منعم الهمداني النهدي

  .٤٩٩ : .سويد بن عمرو األنماري الخثعمي
  . ٥٤١: سيبويه

  .٤٩٢:  الهمداني الجابريسيف بن الحرث
  .١٨٦: سيف بن عميرة

  .٤٩٦:سيف بن مالك العبدي البصري
  )ش(

  .٥١٣: شاذان بن جبرئيل القمي
ــولى شــبيب ــن الحــرث م  الهمــداني ســريع ب

  .٤٩٣: الجابري
السيد شرف الدين بن ضياء الدين بن يحيـى         

  .٥٥٦: نقيب األشراف
  .٢٩: شريف الجرجانيالالسيد 

  .٢٢: الشيخ شكر البغدادي
  .٤٨٥: الشليل بن عبد اهللا البجلي

  .٤٨٥، ٤٧٣: شمر بن ذي الجوشن
  .٣٩٥:شمس الدين أخو عطاء الدين الجويني

  .٤٩٢: يوذب بن عبد اهللا الهمداني الشاكرش
  .٩٤: شيبان بن مخرم

  )ص(

  .٥٠٥: الصاحب بن عباد
: الجـويني  محمـد  بـن  الملـك  عطاء الصاحب

٣٩٤، ٣٩٣.  
  .٢٥٦: صاحب الفراتي
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  .٢٤٤: صاحبة بيگم
ن ابـن الـشيخ     ابن الشيخ حـسي   = الشيخ صادق 

  .٥٦٧: خلف ابن الحاج عسكر
مـد علـي ابـن    عـم الـشيخ مح    =الشيخ صـادق  

  .٥٦٨: الشيخ قاسم بن محمد علي
  .٤١٨: الحاج صادق

  .٢١٣: صادق خان
  .٥٦٨: فالشيخ صادق ابن الشيخ خل

  .٥٦٣، ٥٢٠: السيد صالح الشهرستاني
  .١٨١، ١٨٠: صالح بن عقبة

  .٣٠٦: العابد محمد صالح
  .٥٧٥، ٥٢٨: مهدي الشيخ ابن صالح الشيخ

  .١٤٥: صالح بن وهب الجعفي
  .٥٧٠: الشيخ صدر الدين الحائريالمحامي 

  .٥٧٩: السيد صدر الدين القمي
 :بـن مزيـد   صـدقة   = ة بن دبيس األسدي   قصد
٤٣٨، ٤٣٧، ٢٤٠، ٢٣٩.  

  .٢٢٣، ١١٥، ٩٠، ٨٣، ٨١ :الصدوق
  .٨٧، ٧٩: الصفدي

  .١٩٠، ١٦٠: صفوان الجمال
  .٥٧٩: الصفي الحلي

  .١٩٨:الصنوبري
  .٢٠١: صواب الخادم السكورجي

  .٤٩١، ١٤٥: الصيداوي
  

  )ض(

  .٥٤٤، ٤٤٩: ضامن بن شدقم المدني
  .٤٣٧، ٤٣٦، ٤٣٥: ضبة بن محمد األسدي

  .٤٩٨: الضرغامة بن مالك التغلبي
  )ط(

، ١٦: الفـضلي الـسماوي   طاهر بن حبيـب بـن       
١٧.  

: طاهر بـن محمـد برهـان الـدين اإلسـماعيلي          
١٢٠، ٣١٩، ٣١٨.  

  .١٠٧، ٩٣: الطبراني
  .٤٣٩: طغرل بن محمد بن ملكشاه

  .٢٩٠: حة بن جعفر المتوكلطل
الشاه طهماسـب ابـن الـشاه       = طهماسب األول 

ــصفوي  ــماعيل ال ، ٣٢٥، ٣٠٧، ٣٠٦، ٣٠٥: إس
٥٢٠، ٣٩٧.  

أبو جعفر محمد بن الحـسن      = الشيخ الطوسي 
ــي ، ١٦٢ ،١٣٢، ١٢٩، ٧٧، ٧٥، ٦٧: الطوســــ

٢٢٨، ٢٢٥، ١٩٤، ١٨٨، ١٨٤، ١٧٤، ١٦٩.  

  )ع(

  .٤٩٣: حجيعائذ بن مجمع بن عبد اهللا المذ
  .١٠٧، ١٠٢: عائشة

  .٤٩٢ : بس بن أبي شبيب الشاكريعا
  .٧٥: عاتكة بنت عامر

  .٤٥٩: عاكف باشا
  .٥٣٣: السيد عالم حسين الهندي
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  .٤٩٦: عامر بن مسلم العبدي البصري
  .٤٨٩: ن نهشل التيميعامر ب

  .١٢٥:  سليمانعباد بن
  . ١٦٧: عبادة المخنث

  .٥٥١: السيد عباس آل ضوي
ــاس آ  ــسيد عب ــدين ال ــياء ال ، ٥٤٧، ٤٠٣: ل ض

٥٥١.  
  .٢١٧: عباس حلمي

  .٣٠٧: الشاه عباس الصفوي
  .١٦١: العباس بن عبد المطلب

  .٤٥٧: عباس العزاوي
  .٥٨٩: عباس بن علي البغدادي

  .٣٠٨، ٢٠٩: الشاه عباس الكبير السلطان
  .١٢١: العباس بن موسى الوراق

  .٤١٨: لالحاج عباس الوكي
  .٤٩٥: يي العليمبد األعلى بن يزيد الكلبع

  .٤١٨: ابن الشيخ صالح االسديعبد االمير 
  .٤١٦: عبد األمير القرشي

ــاقي العمــري  ــد الب  ،٣٢٩، ٣٢٨ :الموصــلي عب
٣٣٠.  

الخطي  الشيخ عبد الجبار بن محمد بن أحمد   
  .٥٢٥: البحراني

  .١٨٥: عبد الجبار النهاوندي
  .٣٢٣ ،٣١٣ :عبد الجواد الكليدارالسيد 

 األميـر  عبـد   الحاجابن= الحاج عبد الحسين

  .٤١٨: األسدي صالح الشيخ ابن
 حسين محمد الشيخ ابن= الحسين عبد الشيخ

  .٥٢٦: الحائري الرازي الرحيم عبد بنا
  . ٥٥٣، ٢٦٣: الشيخ عبد الحسين األميني

  .٤١٨: عبد الحسين جيتا
  .٤١٠: عبد الحسين الحجة
: شيخ العراقين =  الطهراني الشيخ عبد الحسين  

٣١٧، ٣١٥، ٣١٤.  
آل الكليـدار   السيد عبد الحسين الـسيد علـي        

، ٥٥٠ ،٣٩٧، ٣٩٤ ،٣٩١، ٣٣٤، ٣٠٤: ةطعمـــــ
٥٦١، ٥٥١.  

  .٤٦٥: عبدالحميد الثاني
  .١٦: الشيخ عبد الحميد السماوي

ــد ــرحمن عب ــن = ال ــسعود اب ــن م ــاج ب  الحج
  .٤٩٧: التيمي
ــد ــرحمن عبـ ــن الـ ــد بـ ــصاري رب عبـ  األنـ

  .٤٩٤: الخزرجي
: األرحبـي  الهمـداني  اهللا عبد بن الرحمن عبد
٤٩٢.  
:  الرحمن بـن عـروة بـن حـراق الغفـاري            عبد
٤٩٥.  

: �عبد الرحمن بن عقيـل بـن أبـي طالـب          
٤٨٩.  

  .١٨٥: عبد الرحمن بن كثير
، ٢٧٣: الـشيخ عبــد الـرحيم التــستري النجفــي  
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٢٧٥.  
: كمال الملك أبو المعالي عبد الرحيم الكمي      

١٩٧   
لـشيخ  الدكتور عبد الرزاق الـشهرستاني ابـن ا       

  .٥٧٥: مرتضى
السيد عبد الرزاق ابن السيد كاظم ابن الـسيد         

  .٥٧٤: جعفر
: عبد الرزاق ابن السيد محمد رضا آل طعمـة        

٢٦٠.  
  .٤٥:  السماوي ابن الشيخ محمدعبد الرزاق

: الشيخ عبد الرضا آل الـشيخ راضـي النجفـي         
٢٨٠.  

ــسيني     ــشي الحـ ــا المرعـ ــد الرضـ ــسيد عبـ الـ
  .٥٦٥: الشهرستاني

ــد ا ــستار الحــسنيعب ، ٣٥، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٥: ل
٥٠، ٤٤.  

السيد عبد الصالح ابن السيد عبد الحسين آل        
  .٥٥١، ٥٥٠ :طعمة

  .٥٢٠:سيد عبد الصمد الحسيني الهمذانيال
: جد بحر العلوم الطباطبائي  السيد عبد الكريم    

٥٢٢.  
  .٤٩، ٣٤: عبد الكريم الدجيلي

  . ٣١٩: عبد الكريم النايف
  .٤٩٦: يزيد بن ثبيطبن ا =عبد اهللا
  .٤٤٤:  أبراهيم المجاب السيدأخو= عبد اهللا

ابــن الــشيخ زيــن العابــدين = الــشيخ عبــد اهللا 
  .٥٧٠: المازندراني الحائري

  .١٢٧: عبد اهللا بن إبراهيم بن محمد الثقفي
  .٢٣١: عبد اهللا بن إدريس

  .٤٩٩: الخثعمي بشر بن اهللا عبد
  .٥٥٣: السيد عبد اهللا الجزائري

  .٤٨٧، ١٨٥: اهللا بن جعفرعبد
 المعـروف  الحائري اهللا عبد محمد أبي السيد

  .٤٤٥: )الديلمية ابن(بـ
 عبد اهللا بن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب           

� : ٤٨٥ ،١٤٦.  
  .٢١٦: األمير عبد اهللا بن الحسين

  .٥٢١: عبد اهللا بن الحسين التستري
 عبد اهللا بن الحسين بـن علـي بـن أبـي طالـب         

  .٤٨٣، ١٤٦: لرضيععبد اهللا ا =�
١٢٩، ١٢٢، ٥٨: اد األنصاريعبد اهللا بن حم.  

  .١٩٥: عبد اهللا بن رابية الطوري
  .١٢٢: عبد اهللا بن سنان

  .١١٥: عبد اهللا بن صباح المزني
  .٧٩:  صفوان بنعبد اهللا

  . ٨٧، ٨١، ٧٧: عبد اهللا بن عباس
  .٤٩٥: بد اهللا بن عروة بن حراق الغفاريع

  .٤٨٤: نويعبد اهللا بن عقبة الغ
  .٤٨٩: �عبد اهللا بن عقيل بن أبي طالب

، ١٤٦ :� بن علي بن أبـي طالـب        عبد اهللا   
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٤٧٧ ،٤٧٢.   
  .٤٩٥: عبد اهللا بن عمير الكلبي العليمي

  .١٨٢، ١٢١: عبد اهللا بن القاسم
  .٤٨٨: عبد اهللا بن قطنة الطائي النبهاني

  .١٦٨: عبد اهللا بن محمد بن داود الهاشمي

 بــوأ=  الهاشــمي العباســي محمــدعبــد اهللا بــن
  .٤٣٨، ٢٣٥: المقتدى

  .١٨٦: عبد اهللا بن محمد اليماني
 عبد اهللا بـن مـسلم بـن عقيـل بـن أبـي طالـب           

� :٤٩٠.  
  .١٢١: عبد اهللا بن المغيرة

  .٦٣:  النصريهعبد اهللا بن وشيم
 د عبــد اللطيــف بـن مهــدي بــن خزعــل الـسي :
٥٥٧.  

  .٣٤٧: الكربالئي المهدي عبد الشيخ
  .٢٠٧:  الهاديالحاج عبد

  .٢٢:الشيخ عبد الهادي بن جواد شليلة
  .٢٦٤: الشيخ عبد الواحد المظفّر

ــسيد علــي     ا ــن ال ــد الوهــاب اب ــسيد عب  آل ل
  .٤٥٣، ٥٨٩: الوهاب

  .٤٢٣: السر عسكر عبدي باشا
  .٤٩٦: بن  يزيد بن ثبيطا =عبيد اهللا

  .١٩١: عبيد اهللا بن الحر الجعفي
، ١٦٥،  ١٤٥،  ٩١: ابن زياد  = عبيد اهللا بن زياد   

٢٣٢.  

  .٤٤١: د اهللا بن سكينةيعب
  .٤٧٢ : gعبيد اهللا بن العباس بن علي

  .١٤٨: عبيد اهللا بن الفضل بن محمد بن هالل
  .٢٢٨، ١٦٥: عبيد اهللا بن يحيى بن خاقان

  .٨٧: عتبة بن سمعان
  .٤٨٠: عثمان بن عفان

، ١٤٦ :�بـن علـي بـن أبـي طالـب           عثمان  
٤٧٩، ٤٧٨ ،٤٧٢.  

  .٤٧٨، ١٠٦: عونظعثمان بن م
  .٢٠: السيد عدنان بن شبرالغريفي

  .١٢: األسديعدي فاضل 
  .١٩٧: عز الدولة البويهي

  .٥١٠: عضد الملك
  .٩٤: عطاء بن السائب

  .١٩١، ١٥٤، ١٥٣: عطية العوفي
  .٤٨٤، ٤٧٩:  الغنوي بن بشيرعقبة

  .٤٨٠: عقبة بن سمعان
  .١٩٣: عقبة بن عميق السهمي

  .٤٨٩، ١٤٦ : gعقيل بن أبي طالب
  .٣٩٥: عالء الدين الجويني

  .١٣: عالء عبد النبي الزبيدي
  .٥٣٤: الميرزا عالم الهروي الحائري

  .٣٩٢: عدس بن زرارة بن علقمة
  .٢٤٦: الحاج مال علي

 حـيـــدر= g أمير المؤمنين  =gاإلمام علي 
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g  =: ٨٥،  ٨٣،٨٤،  ٨١،  ٧٥ ،٦٠،  ٤٦ ،٤٥ ،

٢٠٣،  ١٤٠،  ١٣٩،  ١٢٣،  ١٠٧،  ١٠٦،  ٩١،  ٩٠ ،

٤٨٣، ٤٧٩، ٤٧٨، ٢٩٩، ٢١٩.  

  .٤٤٤: براهيم المجاب إ السيدابن= علي

ــشيخ ــي ال ــن = عل ــشيخ اب ــن ال ــدين زي  العاب

  .٥٧٠: الحائري المازندراني

ن ابـن الـشيخ     ابـن الـشيخ حـسي      =الشيخ علي   

  .٥٦٧: خلف ابن الحاج عسكر الحائري

  .٥٢٠: المير السيد عليا

ــن  ــي ب ــد عل ــسين أبــي أحم الــشريف =  الح

  .٥٠٤، ٥٠٢ : المرتضى

  .١٨٣: علي بن أبي حمزة

  .١٦٨: البسامي= علي بن أحمد

  .١٤٨: gعلي بن الحسين= علي األصغر

  .٤٥٣: علي أفندي

، ٣٣٦ : gعلي بن الحسين  = gعلي األكبر 

٥٩٢، ٤٨٧، ٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠.   

   .٤٥٢: علي باشا ذلتلي تبه

:  باقر صـاحب الجـواهر    الشيخ بناالشيخ علي   

٢٤، ٢٣.  

  .٥٠٥: فخر الدولة علي بن بويه

  . ٥٢٦: الحاج ميرزا علي تقي

: شـف الغطـاء   ا ك رالشيخ علي ابن الشيخ جعف    

٥٣١، ٥٢٧، ٥٢٦ .  

  األمير شرف الدين علي ابن األمير جمال 

  .٥٠٧: الدين قشتمر

  .٤٨٩: علي جهاد الحساني

  .١٦٩: علي بن الجهم

  .٥٥٠: السيد علي السيد جواد آل طعمة

علي بن الحسن بن علي بن      = علي بن الحسن  

  .١٢٥: فضّال

  .٢٦٢: حسين علي الحاج

= gزيــن العابــدين= g علـي بــن الحــسين 

٤٧٢، ٢٤٨، ١٧٦، ١٤٩، ١٤٨.  

  .٢٨٨: علي بن الحسين بن الحجاج

  .٥٩٧: السعدي علي بن الحسين

  .٣٣، ٢٦:  الخاقانيالشيخ علي

  .٢٤٣، ٢٤١: الطهراني خليل الميرزا ابن علي

  .٢١٧: السيد علي رضا خان الرامبوري

  .١٢٣: علي بن الريان بن الصلت

  .١٣١: علي بن سليمان

  .١٤١: السيد علي بن سليمان بن عبد الوهاب

  .٤٤٢: علي بن طراد

:  المعـروف بالعاصـمي   الزاهـد  علي بن عاصم  

٢٣٠، ٢٢٩، ١٩٦،  ٨٣.  

  .٣٠٦ : الكركي الشيخ علي عبد العال

  .١٠١: علي بن عبد اهللا بن عباس

  .٥٤٨: علي بن عميد الدين عبد المطلب

  .١٢: علي العيداني

  .١٢: علي كاظم خضير
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  .٥٦٥: علي ابن السيد محمد حسين السيد
  .١٧٥: سليمان النوفلي محمد بن علي بن

السيد علي ابن السيد محمد علـي الطباطبـائي         
، ٥٢٢، ٤٠٠ : )صـــاحب الريـــاض( الحـــائري

٥٦٤.  
  .٥٦٢ :شيخ علي بن محمد بن علي الفتونيال

، ٤٤٧: يعلي بن محمـد بـن فـالح المشعـشع          
٤٥٠ ،٤٤٩ ،٤٤٨.  

  .٥٦٦: الشيخ علي ابن الشيخ محمد قنديل
  .٧٧ :علي بن محمد بن مخلد الجعفي

  .٥٧٩: اإلمام علي بن محمد النقي
  .٢٢: السيد علي بن السيد محمود الحسيني

  .٢١٣: علي مراد خان 
بـــا الحـــسن أ= gعلـــي بـــن موســى اإلمــام  

  .٣٥٢، ١٨٧، ١٨٥، ١٨٣ : gالرضا
ــن   ــي ب ــشيخ عل ــور ( =ناصــر الحــائريال األع

  .٥٨٧ : )الحائري
  .٥٦٤: السيد مرزا علي نقي الطباطبائي

  .١٨: علي نقي المنزوي
  .٤٥٩، ٤٥٨: علي هدلة

  .٢٤٩: علي ابن شيخ يعقوب عمران
ابن أبو سـلمة عبـد اهللا بـن عبـد األسـد        = عمر

  .٧٥: المخزومي
  .١٨٢: عمر بن آبان الكلبي

  .٤٢٦، ٢٣٢، ١٤٥: عمر بن سعد

  .٤٨٦: بن سعيد بن نفيل األزديعمر 
  .١٤٥: بيح الصيداويعمر بن ص

بـة الـضبعي    عمر بن ضـبيعة بـن قـيس بـن ثعل          
  .٤٩٧: التيمي

  .٥٥٣، ٥٠: عمر كحالة
  .١١٤: عمر بن يزيد بياع السابري

  .٤٩٢:  بن أبي سالمة الهمداني الداالنيعمار
  .٤٩٧: عمار بن حسان بن شريح الطائي

  .٢٩٥، ٢٩٤، ١٩٩: عمران بن شاهين
  .٧٧: عمرو بن ثابت

بـــن كعـــب األنـــصاري  بـــن جنـــادة عمـــرو
  .٤٩٤: الخزرجي

  .٤٧٣: عمرو بن الحجاج الزبيدي
  .٤٩١: عمرو بن خالد األسدي الصيداوي

  .٤٨٧: عمرو بن سعيد بن العاص
  .٤٩٢: عمرو بن عبد اهللا الهمداني الجندعي

  .١٦٨: عمرو بن الفرخ الرخجي
ــصاري   ــب األنـ ــن كعـ ــة بـ ــن قرظـ ــرو بـ  عمـ

  .٤٩٣: الخزرجي الكوفي
: �عون بن عبداهللا بن جعفربن أبي طالب        

٤٨٨، ٤٨٧، ٤٢٩، ٤٢٨.  
  .١٣٤، ٨٥، ٧٣ : gعيسى

  .١٤٨: عيسى بن أبي شيبة القاضي
  .١٦١: عيسى بن جعفر

  .٣١٤: الشيخ عيسى زاهد
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  .١٢١: عيسى بن سليمان
  .٥٧٥: الشيخ عيسى العطار
  .٥٤٨: الشيخ عيسى كمونة

  )غ(

  .٣٩٥، ٣٩٤، ٢١٦، ٢٠١، ٣٩٣: غازان
: الملك غـازي    = بن الحسين غازي بن فيصل    

٤٦٤، ٤٦٣، ٤١٠، ٤١٢ ،٢٦٥ ،٢١٥.  
  .٢٨٥، ١٤٧، ٦٥: غاضرة

  .١٨٧: غسان البصري
  .٧٧: غوث بن مبارك الخثعمي

  )ف(

  .٤١٨: الشهيد فاضل

  .٥٧٠: فاضل الشيخ أحمد الحائري
  .٥٢٤: الفاضل الدربندي

  .٤٤٤: المجاب أبراهيم  السيدأخت= فاطمة
: فاطمة بنت الحسين بن عبد اهللا بن اسـماعيل        

١٩٥.  
 hفاطمـة = الصديقة الطاهرة = فاطمة الزهراء 

  .٢٨٠، ١٩٨، ١٢٧ ،٨٥ :الزهراء البتول= 
: فــتح علــي شــاه القاجــاري= فــتح علــي شــاه 

٤٠٨، ٣١٣، ٣١٢، ٣١٠، ٢١٣.  
  .٤٥٣: فتح اهللا خان

 عد٥١٣، ٢٩٨: الموسويأبو علي ِفخار بن م.  
  .٤٢٢: ة فضةلسيدا

  .١٧٣: الفضل بن دكين

  .١٣٢: الفضل بن محمد بن أبي طاهر الكاتب
  .٢٢٥: الفضل بن محمد بن عبد الحميد

الفضل بن محمد بن الفـضل بـن الحـسن بـن            
  .٤٧٥: عبيد اهللا بن العباس

  .٥٧٠: فضل اهللا الشيخ أحمد الحائري
  .٥٢٠: السيد فضل اهللا الشهرستاني

  .١١٥:فطرس
، ٢١٤: حـسين ملـك العـراق     بـن فيـصل األول 

٤١٠ ،٤٠٢ ،٤٠٠.  
فيـصل بـن الحـسين بـن علـي          = فيصل الثـاني  

  .٢١٥: الهاشمي
  .٥١٧: الفيض الكاشاني

  )ق(

  .٥٠٥: قابوس بن وشمگير
مولى الحـسين بـن     = قارب بن عبد اهللا الدئلي    

  .٤٩١: cعلي
  .٤٩٨: قاسط بن زهير بن الحرث التغلبي

   بن والد الشيخ محمد علي= الشيخ قاسم
  .٤٧٧: القاسم بن األصبغ بن نباتة

  .٤٩٦: لقاسم بن حبيب بن أبي بشر األزديا
 القاسم بـن الحـسن بـن علـي بـن أبـي طالـب           

�: ٤٨٧، ٤٨٦.  
  .١٨٢: القاسم بن محمد

ــن أح     ــي ب ــد عل ــن محم ــم ب ــشيخ قاس ــد ال م
  .٥٨٤، ٥٦٨، ٥٦٧: الحائري
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  .٣٥ :القاليأبو علي = القالي
  .٢١٠ :ن مصطفي باشاقبال
  .١٤٩ ،١٤٨ :ة بن زائدةقدام

  .١٨٦: قدامة بن مالك
  .٣٠٤: قرا يوسف

  .٢١١، ٦١: القرماني
  .٤٣٨، ٢٤٠:قريش بن بدران بن دبيس
  .٥٠٨: قشتمر الناصري البغدادي

  .٢٣٤، ٢٣٣: قطب الدين الراوندي
  .٥٠٨: قطب الدين سنجر

  .٤٩٨: قعنب بن عمر النمري
  .٤٩١: قيس بن مسهر األسدي الصيداوي

  )ك(

  .٤١٥: ن نيبوركارست
  .٤٨، ٢٥٢: كاظم األزريالشيخ 

  .٥٣٦: الشيخ مال كاظم الخراساني
الشيخ كاظم بن صادق بن محمـد بـن أحمـد      

  .٥٩١، ٥٦٩، ٥٦٨: الحائري
  .٣٨، ٣٧: الشيخ كاظم الفتالوي

الــسيد كــاظم ابــن الــسيد قاســم الحــسيني      
  .٥٧٢: الرشتي

  .٥٢٩، ٥٢٨: كدا علي بك
  .٤٩٨ :التغلبيبن زهير بن الحرث  كردوس

  .٢١٣: كريم خان
   ١٩٨: كشاجم

  .٤١٤: الكشي
  .٤٤٤: أخت أبراهيم المجاب= كلثوم 

، ٤٧٥: الكميـت بـن زيـد األسـدي       = تيالكم
٥٩١.  

  .٢٠٣: كميل بن زياد النخعي
  .٤٩٧: كنانة بن عتيق التغلبي

  .٢٩: كوشيار
  )ل(

  .٨١: رثالبانة بنت الح
  .٣٠: لغدة صاحب األصمعي

  .١١: سيد ليث الموسوي
: ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي

٤٨٠.  
  .٤٧٩، ٤٧١، ١٤٦: ليلى بنت مسعود الدارمية

  )م(
: د اهللا بن سريع الهمداني الجابريمالك بن عب

٤٩٢.  
  .١٢٥: مالك بن عطية

  .٤٨٥: مالك بن النسـر الكندي
  .٢٨٧، ٢٠٣، ١٦٨، ١٦٤، ١٦٣: المأمون

٣٥: دالمبر.  
، ١٦٥،١٦٧،  ٥٨ :المتوكل =المتوكل العباسي   

٢٢٦،  ٢٢٥،  ١٩٥،  ١٧٥،  ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨ ،
٢٢٨،٤٢٩.  

  .١٨٢: مثنى الحناط
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، ١٢٧، ١١٧، ٩٤، ٦٠، ٥٩، ٤٢: المجلــــــــسي
٥٣٥، ٥٢١، ٥١٦.  

  .٥٢١: المجلسي األول
  .٤٩٣: جمع بن عبد اهللا المذحجي العائذيم

  .٤٥٧: الوالي مجيد بك
  .٧٩: محارب بن دثار

  .٤٥٩: الحاج محسن آل كمونة
  .٥١٧: السيد محسن األعرجي

، ١٦١: لــسيد األمــينا =نالــسيد محــسن األمــي
٥٢٠، ٥١٨، ٥٠٨، ٤٥٤، ٢٩١، ١٦٣.  
  .٣٧٥: الحكيم محسن السيد العظمى اهللا آية

  .٢٤٧: محسن خنفر
السيد محسن عـوج بـن داود بـن موسـى بـن             

  .٥٦٠:مساعد بن محمد بن مساعد
  .٥٨٧: محسن بن محمد حسن بن أبي الحب

 الرسول األعظم=  sاهللا رسول= s دحمم
s = النبيs =  محمد المصطفىs  :٤٦ ،
٩٨،٩٩،١٠١،١٠٢ ،٨٦ ،٨١ ،٧٨ ،٧٦،٧٧ ،٧٥ ،

١٤٩ ،١٤٠ ،١٢٥،   ١١٧،   ١١٥،   ١٠٩،   ١٠٦، 
٢٢٨،       ١٩٨ ،١٨٧ ،١٨٤ ،١٥٥ ،١٥٤ ،١٥٠ ،
٤٨٠،  ٢٢٩،  ٤١٤،  ٣٧٩،  ٢٧١،  ٢٧٠،  ٢٤٨ ،
٤٨٢، ٤٨١.  

  .٥٤٤: السيد أبو الفائز محمد
 ابن الشيخ خلـف ابـن الحـاج         =لشيخ محمد ا

  .٥٦٧: عسكر

ــشيخ ــد ال ــن= محم ــشيخ اب ــن ال ــدين زي  العاب
  .٥٧٠: الحائري المازندراني

  .٥١١: الشاه أمير الهند محمد
  .٥٧١: السيد محمد إبراهيم

: يمحمد بن إبراهيم بن أبي السالسل األنبـار       
٢٢٨.  

  .١٦٤: سماعيل طباطباإبراهيم بن إمحمد بن 
، ١٥٥: بــراهيم بــن مالــك األشــترإبــن محمــد 

١٩١.  
 :محمد الحائري = محمد بن إبراهيم المجاب   

٥٥٨، ٥٤٤، ٥٤٣، ٤٤٧، ٤٤٤، ٤٤٣.  
 = أبـي أحمـد الحـسين   أبو الحسن محمد بـن   

  .٥٠٣، ٥٠٢: الشريف الرضي
  .١٩٤: محمد بن أبي حمزة

 محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبـي طالـب          
� :٤٩٠، ١٤٦.  

محمد بـن أبـي طالـب      = بمحمد بن أبي طال   
  .١٦٣، ١٥٥: الحسيني الحائري

  .١٢٣: محمد بن أبي عمير
  .١٨٤: حمد بن داودأمحمد بن 

السيد محمـد بـن أحمـد بـن زيـن الـدين بـن         
  .٥٧٤: الزيني البغدادي= علي

  .٨٣: حمد السنانيأمحمد بن 
، ١١٥:  األشـعري  ن يحيـى  محمد بن أحمـد بـ     

٥٦٠، ١٢٠.  
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  .١٢٥: محمد بن أحمد بن يعقوب
  .٢٥: سحاقإمحمد بن 

ــماعيل  ــن إس ــد ب ــصري محم ، ١٢١، ١٢٠ :الب
١٨٦، ١٨٠، ١٢٤ .  

  ٨١ : gمحمد بن أمير المؤمنين
 cالبـاقر  محمد جعفر أبي=  gمحمد الباقر 

  .٤٨٤ ،١٩٤، ١٩٣، ١٧٦، ١٠٠  :gالباقر =
  .٥٧٠، ٥١٨ ،٢٧٣: الشيخ محمد باقر

 القاســم يبــن الميــرزا أبــالــسيد محمــد بــاقر ا
الـسيد محمـد    = ي الحـائر  ي الحسن يالطباطبائ

  .٥٦٤، ٥٣٨، ٥٣٥، ٥٣٣: باقر الحجة
  .٥٧٠: الشيخ محمد باقر المازندراني

ــاني    ــل البهبه ــد أكم ــن محم ــاقر ب ــد ب محم =
  .٥١٩، ٥١٨، ٥١٦: الوحيد البهبهاني

  .٥٣٠: نياآلخوند مال محمد تقي األردكا
الـشيخ محمــد تقـي بــن بهـاء الــدين الفتــوني    

  .٥٦٢: الحائري
  .٥٩٥ ،٥٣٧  :الميرزا محمد تقي الشيرازي

   ٥٣٣: السيد محمد تقي ممتاز العلماء
  .٤٢٦: العلوم بحر جعفر محمد السيد

  .٢١٣: الزندي محمد جعفر خان
  .١٢١، ١١٤: زمحمد بن جعفر الرزا

  .٤١٨: محمد جعفر عبد الحسين
  .٤٣٤: الطبري جرير بن محمد

  .٣٧٦: السيد محمد جمال الهاشمي

ــسن  ــن الحـ ــد بـ ، ١٢٥، ١٢٢، ١١٩، ٤٢:محمـ
١٨٦ ،١٨٤.  

  .٥٢٤: الشيخ محمد حسن آل يس
  .٥٧١: آغا مير السيد محمد حسن

ــاج  ــن  الح ــو المحاس ــسن أب ــد ح ٤٥٧: محم ،
٥٩٥.  

  .١٨٤: حمد بن الوليدأمحمد بن الحسن بن 
  .٣١٢: ر اإلصفهانيمحمد حسن خان الصد

  .٣٠: محمد بن الحسن الشيباني
 ،٢٥٧،  ٢٥٦: محمد حـسن صـادق آل طعمـة       

٢٧٠، ٢٦٥، ٢٦٣، ٢٦٢ ،٢٦٠.  
  .١٢٥، ١١٩: محمد بن الحسن الصفار

، ٢٦٨:   آل طعمـة   الكليدار محمد حسن السيد
٤١٦،   ٤٠٤ ،٣٩٧،   ٣٩٢،   ٣٢٩ ،٣٢٤ ،٣٠٠ ،
٤٦٦، ٤٦٠، ٤٤٦.  

  .٢٢: محمد حسن المامقانيالشيخ 
الـسيد محمـد حـسن ابـن الـسيد مرتـضى آل       

  .٥٥٥ ،٥٤٧، ٥٥١ ،٤٠٣ :ضياء الدين
  .٥١٠: محمد حسن ميرزا

  .١٢١: محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
  .١٩٥: سين األشتيانيمحمد بن الح

  .٥٢١: محمد حسين اإلصفهاني
: الشيخ محمد حسين الشيخ سليمان األعلمـي      

٤٤٤.  
حيم الـرازي  الشيخ محمد حسين بن عبـد الـر      
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  .٥٢٦: الحائري
  .١٢٠: محمد بن الحسين بن مت الجوهري

السيد محمد بن الحسين بن محمـد الحـسيني      
  .٥٨٠: النجفي

: السيد محمد حسين ابن الـسيد محمـد طـاهر       
٥٧٢.  

ــن     ــد ب ــن محم ــن الحــسين ب ــد ب د محمــسي ال
  ٥٨٠، ٢٨٠: محسن

ــدي       ــد مه ــسيد محم ــن ال ــسين اب ــد ح محم
  .٥٦٣: الشهرستاني

 ،٥٣٨ ،٥٣٤ : السيد محمد حـسين المرعـشـي     
٢٩٢، ٥٦٩، ٥٦٨، ٥٦٥.  

  .٢١٣: محمد حسين نجار شيرازي
  .٣٧١: محمد حسين النقاش

  .٣١٠: أغا محمد خان
  .٢١٦: محمد خان اللكناهوري

  .٣٧٧: الشيخ محمد الخطيب
  .٤٦٥: محمد رشاد

  .٢٦١:طعمة آل السيد محمد رضا
  .٢٦٣: لمازندرانيمحمدرضا الحائري االشيخ 
 بــراهيمإ  الـسيد أخــو= النـسابة  الزاهــد محمـد 

  .٤٤٤: المجاب
  .٩٠: محمد بن زكريا

  .١٢١: محمد بن زياد
ــد ــن محم ــد ب ــن زي ــن إســماعيل ب  الحــسن ب

  .٢٩٠، ٢٨٩: الصغير الداعي= الحسني العلوي
  .٧٧: محمد بن سالم بن عبد الرحمن األزدي

  .٦١: محمد سعيد الطريحي
  .٥٣١: زندراني البارفروشيالمامحمد سعيد 

  .٥٨٨: محمد سعيد بن محمود بن سعيد
  .١٤٨: محمد بن سالم الكوفي

  .١٨١، ١١٤، ٥٨: ابن سنان = محمد بن سنان
  .٢٢: بيانيامال محمد الشر

: شرف الدين بن ضياء الدين السيد محمد بن    
٥٥٤.  

شـريف بـن حـسن علـي المازنـدراني          محمد  
  .٥٦٥، ٥٢٤: الحائري

١٥٣: د بن شهريار الخازنمحم.  
 ،٢٤،  ١٨،  ١٧ :العلـوم  بحـر     آل محمد صـادق  

٣٢٣، ٢٩٥، ٥٠، ٤٤، ٤٣ ،٤٢ ،٤١ ،٣٦.  
ابن الـسيد محمـد     الحجةالسيد محمد صادق 

  .٥٦٤، ٥٣٦: ي الحائري الحسنيباقر الطباطبائ
  .٥٧٢: لسيد محمد رضامحمد صادق ابن ا

  .٥٧٢: محمد صالح ابن السيد محمد مهدي
، ٥٧٤: الخطـاط  ابـن  مهـدي  بن صالح محمد

٥٧٥.  
  .٢٠: محمد الصدرالسيد 

  .٢٤٧، ٢٣: محمد طه نجف
  .٢٩، ١٠: محمد بن طاهر السماوي

  .٣٤٧، ١٩: السيد محمد الطباطبائي
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  .٢١٧:  شاهالسلطان محمد ظاهر
، ٥٥٧،  ٥٠١: محمد العابد بن موسـى الكـاظم      

٥٥٨.  
  .٥٣٣: السيد محمد عباس التستري

  .٥٣٣: محمد عباس علي خان
  .٣٢٦:القاجاري بن عباسشاه  السلطان محمد

  .١٨٦: محمد بن عبد الحميد
 :محمدبن عبداهللا الحضرمي  =محمدبن عبداهللا 

٢٢٨، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٥، ١٦٢، ١٢٩، ٩٤.  
:  الـنفس الزكيـة    محمد بن عبد اهللا بن الحسن     

١٥٩.  
  .٥٨: محمد بن عبداهللا الحميري

  .١٨٦: بن جعفرمحمد بن عبد اهللا 
  بـن أبـي طالـب      بـن جعفـر   محمد بن عبد اهللا     
� :٤٨٨.  

  .٢١٣: محمد بن عالء الدين محمد الحسيني
  .٥٣٣: الميرزا محمد علي

  .١٢٨: بو القاسم محمد بن عليأ
  .٥٦٠، ٥٤٥: أبو ردن السيد محمد علي

  .٤٥٢: محمد علي باشا
: أبي جعفر محمد بن علـي بـن بابويـه القمـي           

١٨٨.  
  .١٢٧: د بن علي الجباعيمحم

  .٤٢١، ٤١٧:محمد علي الحاج حسين الحالق
د درويشالسيد علي ابن السي٥٥٥: د محم.  

الــسيد محمــد علــي ابــن الــسيد عبــد الكــريم 
  .٥٧١: الموسوي القزويني الحائري

الــسيد محمــد علــي الــسيد عبــد الوهــاب آل  
  .٤٥٩: طعمة

  .٥٢٧، ٣١٣: محمد علي مرزا القاجاري
يخ محمد علي ابن الشيخ قاسم بن محمـد      الش

  .٥٦٨: علي بن أحمد الحائري
لـسيد علـي شـاه    السيد أبو الحسن محمد ابن ا  

  .٥٣٢: ي اللكهنوئيالكشمير
: شـاه  علي ماجد السلطان ابن شاه علي محمد

٣٢٦.  
: الشيخ محمد علي بن محمد البالغي النجفي    

٥١٥.  
سين السيد محمد علـي ابـن الـسيد محمـد حـ          

  .٥٦٥، ٥٢٨: المرعشي
السيد أبو المعالي الصغير الـسيد محمـد علـي          
ابن السيد محمد ابن السيد عبـد الكـريم ابـن           

  .٥٦٣: السيد مراد
ــن   الحــاج محمــد علــي ابــن الــشيخ محمــد ب

  .٥٨٥: عيسى كمونة
محمد علي شاه بن مظفر الدين شاه بن أحمد 

  .٥١٠، ٥٠٩: ناصر الدين شاه القاجاري
  .١٦٢: مد بن علي بن هاشم اإلبليمح

  .٥٣٧: محمد علي هبة الدين الشهرستاني
  .٥٨٧، ٤٤٥، ٣٢: الشيخ محمد علي اليعقوبي
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  .٢٨٨: محمد بن عمران بن الحجاج
  .١٢٤، ١٢١، ١٢٠ : .محمد بن عيسى

  .٢٦٩، ٢٦٨: يمحمد غفّارالحاج 
  .٢٤٦: الميرزا محمد الطبيب
  .٣٧٧: محمد فاضل الجمالي

  .٤٤٨: مد بن فالحمح
 .٣٠١: المكي الهاشمي فهد بن محمد

  .٤٥٧: محمد فيض الزهاوي
  .٥٤٨:السيد الفاضل المير محمد قاسم النسابة

: السيد محمد كاظم ابن السيد محمد إبراهيم       
٥٧٢.  

السيد محمد بن مال اهللا بن معصوم الموسوي     
  .٥٨٢: القطيفي الحائري

  .٥٦٤، ٥٣٥، ٥٢٣: السيد محمد المجاهد
السيد محمد بن محسن بن عبد اهللا الموسوي        

  .٥٣٨: البحراني الحائري
  .٥١١: محمد شاه بن محمد حسن خان

  .١٢٧: محمد بن محمد بن الحسن بن معية
  .١٢: محمد محمد حسن الوكيل

 بـن  محمد بـن محمـد   الحسن أبو الدين مؤيد
  .٣٠٠، ٢٩٩: عبد الكريم المقدادي القمي

  .١٢٩: مد بن معقل القرميسيني محمحمد بن
  .١٢٣: محمد بن مروان

ــن محمــد ــاهللا المــستظهر ب ــاهللالمقتفــي = ب  : ب
٤٤٣ ،١٩٦.  

  .١٨٤: محمد بن مسلم
: �محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب       

٤٩٠.  
  .٢٠٠: محمد بن المسيب

  .٢٠٦: أبو إبراهيم محمد ممدوح المعري
  .٣٩٩: السلطان محمد الشاه ملك الهند

لسيد محمـد منـصور بـن حـسين بـن محمـد             ا
  .٥٤٦: قاسم الزعفراني الرضوي

السيد محمد مهدي ابن    = السيد محمد مهدي  
  .٥٧١: السيد باقر

  .٥٦٤: السيد محمد مهدي الحجة
  .١٤٧: محمد مهدي شمس الدين

السيد محمد مهدي الـسيد محمـد كـاظم آل          
  .٥٥٤: طعمة

 :شهرستانيالسيد محمد مهـدي الموسـوي الـ       
٥٦٣، ٥١٩.  

ــى الــسريعي      ــن موس ــد اهللا محمــد ب ــو عب  أب
  .١٣٢: الكاتب

) سادن الروضة الحسينية(السيد محمد موسى 
  .٥٥٦: ابن محمد علي

  .٣٣٠، ٣٢٨: محمد نجيب باشا
  .٥٣٣: السيد محمد هادي

  .٣٥، ٣٢: محمد هادي األميني
  .٢٨٩: محمد بن هارون

 الهنـدي  شـجاعت     بـن   هاشم  بن السيد محمد 
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  .٢٤٧، ٢٢: الرضوي
  .٢٩٠: محمد بن ورد العطار

  .٢٠٣: محمد بن وهبان الدنبلي
، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، ١٨٠: محمـــد بـــن يحيـــى

١٨٦.  
  .٩٤:  أبي سمينة يحيى بنمحمد بن

  .٤٤٧: محمد بن يحيى زحيك
  .١٩٦: محمد بن يحيى الشيباني

  .١٨٦: محمد بن يحيى العطار
  .١٨٥: محمد بن يزيد

ــن يعقـــوب   ــد بـ ــشيخ الكلينـــي = محمـ = الـ
  .١٨٧، ١٨٦، ١٨٠، ١١٧، ٩٨: الكليني
أخو أبو الفـتح مـسعود بـن محمـد          = محمود  
  .٢٣٦: ملكشاه

  .٤٤٠: الملك محمود
  .٢٥٨: محمود شاكر الحائري

ــان   ــازان خ ــود غ ــسلطان محم ، ٢١٦، ٢٠١: ال
٣٩٥.  

  .١٩١، ١٥٥:  عبيدة الثقفي أبيالمختار بن
  .٤٦٦: الوالي مدحت باشا

  .٤٨٢: مرة بن منقذ العبدي
، ٢٧٣،  ٢٤٧: العلّامة الشيخ مرتضى األنصاري   

٥٣٢، ٥٢٩، ٥٢٤، ٢٧٦.  
الشيخ مرتضى ابن الـشيخ صـالح ابـن الـشيخ           

  .٥٧٥: مـهدي

: د  بن عبد الحميد بن فخار بـن معـ        المرتضى  
٤٤٤.  

  .٥٣٤: يلكشميرالسيد مرتضى ا
  .٥٧٢: السيد مرتضى ابن السيد محمد صادق

د مـصطفى آل ضـياء          السيد مرتضى ابن الـسي
  .٥٥٤، ٥٥١، ٥٤٧، ٤٠٤:الدين

  .٥٠٨: بن شاه عليامرتضى نظامشاه 
  .٣٠٢: عبدالسلطان اويس الجالئري= مرجان 
ــان ــة  = مرزب ــي كاليجــار ابــن ســلطان الدول أب
  .١٩٩، ١٩٨: البويهي

  .١٦٢، ١٦٠: المرزباني الخراساني
  .١٦٨: مروان بن أبي حفصة

  .٤٧٦، ٧٩: مروان بن الحكم
  .١٥٧، ١٥٦: مروان بن محمد

  .١٥٠: مزاحم بن عبد الوارث
السيد مساعد بن محمد بن شـرف الـدين بـن         

  .٥٦٠، ٥٥٩: طعمة
  .٢٠٩: المستر لونكريك

المـسترشد بـاهللا ابـن أحمـد     =  المسترشد بـاهللا  
ــاهللا( ــد اهللا ابـــن ا) المـــستظهر بـ لمقتـــدي عبـ

  .٤٤٢، ٤٣٩، ٤٣٨ ،٢٣٨، ٢٣٦ ،٢٣٥: العباسي
  .٣٠: لمستظهر العباسيا

  .١١١، ١١٠، ١٠٤: مسروق بن األجدع
  .٤٩٧: التيمي الحجاج بن مسعود

= أبــو الفــتح مــسعود بــن محمــد بــن ملكــشاه 
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، ٤٣٩، ٢٣٦، ٢٣٥، ١٩٩: مــسعود الـــسلجوقي 
٤٤٣، ٤٤٢، ٤٤١، ٤٤٠.  

  .٧٩: مسلم بن عقبة
 ،٤٨٩=�مـسلم بــن عقيـل بــن أبـي طالــب   

٤٩٠.  
  .٤٩١ :مسلم بن عوسجة األسدي السعدي

  .٤٩٥: مسلم بن كثير األعرج األزدي
  .١٩١، ١٥٢: المسيب بن نجبة
  .٤٦٦: المسيو جون تلي

  .٣١٤: الشيخ مشكور الحوالوي
  .٦٣: مصطفى جواد

السيد مـصطفى ابـن الـسيد حـسين آل ضـياء            
  .٥٥٤: الدين

: الـسيد مــصطفى ابــن الــسيد حــسين الكاشــي 
١٣٩، ١٣٨، ١٣٧.  

  .٤٧٢، ٤٧١:مصعب بن الزبير
  .١٩٨:  أرسالنأبو الحارث= ظفرالم

مظفر الدين شاه بن أحمـد ناصـر الـدين شـاه          
  .٥١٠، ٥٠٩: القاجاري

مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك       
  .٢٠٥: علي

  .٥٠٧: مظفر الدين محمد
  .٤٨٠:معاوية

  .١١٧: معاوية بن عمار
  .١٨٧: معاوية بن وهب

  .١٦٨:المعتصم
ر، أبو   جعف أحمد بن طلحة بن   = المعتضد باهللا 

  .٢٩١، ٢٣١ ،٢٠١ :العباس المعتضد باهللا
  .١٨٢: معلى بن محمد
، ١٤٨، ١٤٦، ١٢٨، ١٢٧ ،٥٩ :الـــشيخ المفيـــد

٥٥٧ ،٥٠١ ،٤٨٥، ٤٧١.  
  .٣٠٠، ٢٩٩ :المقداد بن األسود الكندي

  .٤٩٨: أخو قاسط بن زهير= مقسط
  .١٩٨: الملك الرحيم بن أبي كاليجار البويهي

مد بن جعفـر    مح= المنتصر العباسي = المنتصر
، ٢٨٧ ،١٧٠، ١٦٩ ،١٦٨، ١٦٧ ،٥٨ :المنتـــصر 

٥٤٣، ٤٤٣.  
: cمنجح بن سـهم مـولى الحـسن بـن علـي             

٤٩٠.  
  .١٨٦: منصور بن حازم

ــان   ــن الزبرق ــلمة ب ــن س ــصور ب ــصور = من المن
  .٤٣٥، ١٦٢، ١٦٠،١٦١: النمري

: السيد منصور بن يونس بن حسين بن جميل       
٥٤٦.  

  .١٨٦: منيع بن الحجاج
  .١٥٨، ١٣١:  العباسيهديالم=  المهدي

  .٤٦٠:السيد مهدي األشيقر
السيد مهدي ابن السيد باقر ابن السيد حـسين         

  .٥٩٦: النقوي الهندي الحائري
  .٥٧٤، ٥١٨، ٥١٧: السيد مهدي بحر العلوم
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: السيد مهدي بن حسن بن منصور بن يونس         
٥٤٦.  

  .١٣٨: السيد مهدي الحيدري
  .١٦: اويالشهيد السعيد الشيخ مهدي السم

الــسيد مهــدي ابــن  =الــسيد مهــدي القزوينــي
  .٥٧١، ٢٧: السيد محمد طاهر

  .٤٢٢: قلي مهدي
  .٢٦٣: الشيخ مهدي المازندراني

  .٥٧٥: صالح محمد الشيخ ابن مهدي الشيخ

: الشيخ مهدي بـن محمـد بـن عيـسى كمونـة           
٥٤٨.  

  .٥١٧: مهدي النراقي
  .٢٣٥: مودود ابن التوتكين

، ٧٢ : × عمـران      موسى بن  = ×ى  موس
٢٢٢.  

ــشيخ موســى ــشاعر  = ال ــن ال ــشيخ موســى اب ال
  .٥٦٩: الشيخ جعفر بن صادق بن محمد

ــام  ــر اإلم ــن جعف ــى ب ــسن أ= gموس ــا الح  ب
 ،١٨٢ ،١٢٦: اإلمــام موســى الكــاظم  = األول
٥١٩، ٤٤٨، ١٨٤ ،١٨٣.  

  .٥٢٧: الشيخ موسى بن جعفر كاشف الغطاء
  .١٣٤، ١٣١: موسى بن سريع

  .١٨٢، ١٢١: موسى بن سعدان
  .٤٢٩: موسى بن عبد الملك

  .١٨٧، ١١٥: موسى بن عمر

ــسى  ــن عي ــن  = موســى ب ــسى ب ــن عي موســى ب
، ١٣١: موســى بــن محمــد العباســي الهاشــمي

١٥٨، ١٣٣، ١٣٢.  
  .١٢: ميثم مهدي الخطيب

  .٩٤: ميمون بن مهرا
 حـرب  بـن   سـفيان  أبـي ميمونة بنت   =  ميمونة

  .٤٨٠، ٨١: ةأمي بنا

  )ن(
، ٢١٢: األفشاري شاه ادرن السلطان=  شاه نادر
٤١٦، ٣٢٥، ٣٠٩، ٣٠٨.  

  .١٩٨: الناشي
، ٢١٦ ،٢١٤ ،٢١٣: ناصر الدين شاه القاجاري   

٥٥٦ ،٥٠٩.  
  .٤١٩: ناصر شبر

  .٤٩٣: نافع بن هالل المذحجي الجملي
  .٢٠٧: نايف آغا الشهير

  .٢٣١: نجاح الحرمي
: نجم الدين محمد بـن جعفـر بـن أبـي البقـاء            

٤٣٤.  
  .٥٣٣ :السيد نجم المحسن

  .٤٥٥، ٤٥٤، ٣٣٠ :نجيب باشا
 نصر بن أبي نيزر مولى علـي بـن أبـي طالـب            

g  :٤٩١.  
السيد صفي الـدين    =  السيد نصر اهللا الحائري   

ــائري   ــصـر اهللا الح ــتح ن ــي الف ، ٥٥٣، ٥٥٢ :أب
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٥٧٩،٥٨٠، ٥٧٧.  
  .٥٠٨: نظامشاه

  .٢٠٢: خواجة نظام الملك
  .٤٩٦: بن عمرو األزدي الراسبيالنعمان 

 .١٣٥: السيد نعمة اهللا بن عبد اهللا الجزائري

  .٤٩٤: عيم بن العجالن األنصاري الخزرجين
  .٧٠ : gنوح

  .١٤٩: نوح بن دراج
  .٥٢١: الشيخ نور الدين علي

  .١٢: السيد نور الدين الموسوي
  .٥٢١: نور علي شاه العارف اإلصفهاني

  )هـ(
  .٢٦٧: الحائري راسانيالخ هادي ميرزا السيد

  .٥٧٥: رالشيخ هادي العطا
  .٤١٩: هادي الكربالئي

  .٥٧١:السيد هاشم
  .٤١٨: الزيدي هاشم الشيخ

  .١٨٤، ١٨٢: هارون بن خارجة
 ،١٣٣، ١٣١ ،٥٨: = الرشــيد= هــارون الرشــيد

١٦٣،١٦٤ ،١٦٢ ،١٦١ ،١٦٠ ،١٥٨ ،١٥٥ ،
٤٣٥، ٤٣٠، ٤٢٩، ٢٠٣.  

  .٥٨: هارون بن مسلم
  .٢٢٨:هارون المعري

  .٥٥٧: موالة رقية بنت موسى هاشمية
هـاني بـن شـبث       = هاني بن ثبيت الخـضرمي    

  .٤٧٩، ٤٧٨ ١٤٥: الحضرمي
  .٤٩٣: هاني بن عروة المرادي
  .٥٣٧، ١٥: هبة الدين الشهرستاني

  .٩٠: بي مسلمأهرثمة بن 
  .١٧١، ١٠٧: هشام بن محمد

  .٣٩٤: هوالكو خان
  .١٨٥: الهيثم بن عبد اهللا

  .١٠٧: الهيثمي
  )و(

  .١٦٨: الواثق
  .١٤٥: واحظ بن ناعم
ــ  ــح الترك ــذحجي   يواض ــرث الم ــولى الح م

  .٤٩٣: السلماني
  .٧٩، ٧٨: الواقدي

  .٧٩: بي سفيانأالوليد بن عتبة بن 
  .٤٠١: ونستون تشرشل

  )ي(

  .٣٢٤: ياسين الهاشمي
  .٥٠٥، ٦٣، ٦٢: ياقوت الحموي
  .٩٤: يحيى بن حماد

آصـف  = اللكهنـوي  النيـسابوري  خـان  يحيى
، ٤٠٠، ٣٩٩، ٣٩٥:  ملــك أود الهنــديالدولــة

٤١٦.  
  .١٩٤ : gيحيى بن زيد الشهيد

يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين بـن زيـد           
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  .١٩٥: الشهيد
  .١٦٣: يحيى بن المغيرة الرازي

: د بـن ثبـيط العبـدي عبـد قـيس البـصري            يزي
٤٩٦.  

  .٤١٤: يزيد بن حصين الهمداني
  .٤٩٤: ن زياد بن مظاهريزيد ب

  .١٨١: د الملكيزيد بن عب
  .٤٩٣: يزيد بن مغفل المذحجي الجعفي

  .٥٧٩: الباحث يعقوب سركيس
  .١٦٨: يعقوب بن السكيت

  .١٢٢: يعقوب بن يزيد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١٣٣: يوحنا بن سراقيون النصراني
 الدرازي عصفور بن أحمد بن يوسف الشيخ

  .٥١٥: البحراني
  .٤١٩: يوسف الحبوبي

  .٤٢٣: السيد يوسف السيد سليمان
  .٢٥٧: يوسف السيد كريم الغريفي الموسوي

  .٧٢: يوشع بن نون
  .١٢٢: يونس بن رفيع

  .١٨٦: يونس بن عبد الرحمن
النبـي  = يـونس ذا النـون     = gيونس بن متى  

  .٦٢، ٦١:  gيونس
  

  

  

  

  





  

  

@ @
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  ٢٠: نكليزياالحتالل اال
ــر  ــة الكب ــورة العراقي ــة =  ىالث ــورة العراقي : الث

٥٩٥، ٥٧١.  
  ٥٤٣، ٤٤٣: لحادثة المتوك

  ٢٣٨: حادثة المسترشد
  ٤٥٢: حادثة المناخور

: حادثــة مــولى علــي المشعــشعي فــي كــربالء
٤٤٨  

  .٤٥٤ :حادثة نـجـيب باشا
  ٢٢٨: حادثة هارون المعري

ــابيي ــة الوه ــة = نحادث  ،٣١٠ :جريمــة الوهابي

٥٥٦، ٤٥٢ ،٤١٦.  

  ٤٤٨: حرب البصرة

  ٤٠٠، ٢٠: الحرب العالمية األولى
  .٤٥٨: حركة علي هدله

  .٤٣٧، ٢٤٠: غارة خفاجة
  .٤٣٦: غارة ضبة بن محمد األسدي

  
  
  

  ٤٤٦: ةغزوة بني المهنا العلوي
   .٤٥٠:  الوهابيغزوة سعود بن عبد العزيز

 gهدم قبر الحسين = gكرب قبر الحسين  
ــب = ــسين ن ــر الح ، ١٦٥ ،١٦٣ ،١٥٨ :gش قب

٢٢٨، ١٧٥، ١٧٤ ،١٦٦.  
  ٤١٠: فتنة اآلشوريين

 معركة كـربالء  = واقعة الطف = واقعة كربالء 
، ٤٧، ١٠: gيـوم الحـسين  =  يوم عاشوراء = 

٤٧٣، ٤٣٤، ٣٤٢، ٣٢٩،٣٣٠، ١٧٦، ٨٧، ٨٦.  
  ٤٧٢: روقائع المختا
  ٧٩: وقعة الحرة

  ٥٧٤: وقعة الخميس
  ٤٥٥: وقعة الزهاوي

  ٤٧٢: يوم أحد
  ١٠٧: يوم الجمل

   ٤٧٣: يوم مؤتة

  

  

  





  

@ @

@ @
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  .١٠٢: أحد
  .٥٨٢، ٥٧٣: األحساء

  .٥٠٨: أحمد نكر
  .٤٤٢: ذربيجانأ

  .٤٢٣: أراضي الجعفريات
  .٥٧٨، ٥٥٣: اسطنبول

، ٥١٩،  ٥١٧،  ٤٤٢ ،٣٧٥،  ٢٩٢ ،٢٣٧: صفهانإ
٥٢٦.  

  .٤٥٢: ألبانيا
  .٥١٠ ،٤١٠، ٤٠١: انكلترا= نجلترةا

  .٤٤٩، ٤٤٨: األهواز
  .٥١٠: أودسا
  .٥١٠: أوروبا

، ٢٥٦، ٢٤٢، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ١٣٧: ايـــــران
٣١٢،  ٣١٠،  ٣٠٨،  ٣٠٧،  ٣٠٦،  ٢٦٣،  ٢٦٠ ،
٤٠١،  ٣٩٦،  ٣٧٥،  ٣٢٥،  ٣١٥،  ٣١٤،  ٣١٣ ،
٥١١،  ٥١٠،  ٥٠٩،  ٤٥٦،  ٤٥٠،  ٤٠٨،  ٤٠٤ ،
٥٧٠، ٥٥٦، ٥٣٤، ٥٢٩، ٥٢٠.  
  .٣٨٩، ٦٥، ٦٣، ٦٤: بابل

  .٣٨٩، ١٠٠: الشام= بادية الشام

  .٥٣١، ٥٣٠: بارفروش
  .٥٨٢: البرزخ

  .٥٢٩، ٥٠٥: بروجرد
  .٥٥٤: بستان ضوي

ــصرة ، ٣٠٣، ٢٨٦، ١٩٩، ١٦٠، ١٣٨، ١٣٥: البـ
٥٦٨، ٤٩٦ ،٤٧٢، ٤٤٩، ٤٤٨.  

  .٦٣: بعقوبا
، ١٥٨، ١٥٧، ١٣٢، ٦٣، ٣٤، ٢١، ٢٠: بغـــــداد

٢١٠،   ٢٠٩،   ١٩٩،٢٠٢،   ١٨٧،   ١٧٧،   ١٧٦ ،
٢٩٣،  ٢٩٢،  ٢٩١،  ٢٨٦ ، ، ٢٣٧،  ٢٣٦،  ٢١٣، 
٣٠٢،   ٣٠٠،٣٠١،   ٢٩٩،   ٢٩٨،   ٢٩٦،   ٢٩٤ ،
٣٣٠،   ٣٢٨،   ٣٢٧ ،٣٢٣،   ٣٠٦،   ٣٠٤ ،٣٠٣ ،
٤٢٣،  ٤١٠،  ٤٠٦،  ٤٠١،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٥٧ ،
٤٤٥،  ٤٤٢،  ٤٤١،  ٤٤٠،  ٤٣٩،  ٤٢٧،  ٤٢٤ ،
٥٠٧،  ٥٠٣،  ٤٦٨،  ٤٦٧،  ٤٥٩،  ٤٥٢،  ٤٤٨ ،
٥٩٥، ٥٧٩، ٥٧٤، ٥٦٨، ٥٣٦، ٥٠٨.  

  .٥٨٢، ٤٧٦، ٥٨١: البقيع 
  .٥٣١: بالد طبرستان

  .٥٤٨: بلخ
  .٦١: بلدة كفركنا
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  .٦٢: بلط
  .٥٢١: بمبي

  .٥١٧، ٤٥٠، ٤٤٨، ٥٦٢، ٥١٦: بهبهان
  .٩٩، ٨٤: بيت المقدس

  .٦٢: بيروت
، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠٢، ٣٠١، ٢٠٤، ٢٨: تبريـــــــز 

٥٢١، ٤٠٨، ٣٩٦، ٣١٤.  
  .٤١٧، ٣٤٥، ٣٣٨: تل الزينبية

  .١٣٥: جايدر
  .٧٠: جبل عرفات

، ٤٦٦، ٤٠٦، ٤٠٥ :محلــة العباســية= الجديــدة
٤٦٨.  

  .١٣٥: الجزائر
ــة ، ١٥١،٢١٠، ١٠٧ ،٩٠، ٨٤، ٧٧، ٥٨: الجنــــ

٥٨٢، ٤٧٣.  
  .٦٣: جوخا

  ٧٠: الجودي
مشهد = الروضة الحسينية= الحائر الحسيني

 ،١٢١:  g الحسين قبرc=الحسين بن علي
١٩٩ ،١٩٨، ١٩٧، ١٨٥، ١٦٩ ،١٥٩ ،١٤١، 
٢١٧، ٢١٥، ٢١٤، ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٢ ،٢٠١ ،
٣٠٦ ،٣٠٢ ،٢٩٧ ،٢٩٥، ٢٩٠ ،٢٣٨،٢٦٤، 
٣٢٣، ٣٢٢، ٣١٨، ٣١٥ ،٣١٣، ٣٠٨،٣١١، 
٣٤٤، ٣٤١ ،٣٣٩،٣٤٠، ٣٣٨ ،٣٢٧، ٣٢٥، 
٤٢٩، ٤٢٣، ٤١٥ ، ٤١٢، ٤٠٤، ٣٩٣، ٣٥١ ،

٤٤٩، ٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٤، ٤٤٣، ٤٣٩، ٤٣٨ ،
٥٦٨، ٥٦١، ٥٦٠، ٥٥٦، ٥٥٠، ٥٤٨، ٥٠٨ ،
٥٩١، ٥٩٠، ٥٧٨.  

  .٥٩٤، ٥٢٠، ٤٠١، ٤٤٠، ٢٠٥: الحجاز
، ٣٦٣، ٨٤،٣٥٢: بقعـــة الحـــرمين= الحـــرمين

٥٤٣، ٥٠١، ٤٤٦، ٤٤٣، ٣٩١.  
  .٣٠٣، ٢٠٧، ٢٠٦، ١٩٨: حلب

ــة ، ٣٩٤، ٣٩٠، ٢١٣، ٢٠٩، ٢٠١، ١٩٩: الحلـــ
٥٩٥، ٤٥٢، ٤٤٩، ٤٤٤، ٤٣٨، ٤٠٥، ٣٩٥.  

  .٤٦٦: حوض نهر الرشدية
  .٤٤٨: الحويزة

  .١٧٠، ٦٣: الحيرة
  .٦٢: خان بني يونس

، ٣٠٣،  ٢٦٧،  ٢٠٣،  ١٩٤،  ١٥٧ ،١٢١: خراسان
٥٥٦، ٥٥٥، ٥٤٨.  
  .٥١٦: ليج الفارسيالخ

  .٤٤٨: خوزستان
  .١٩٤ .): سابق(دار 
  .٥١٥: دراز

ــشق ، ٢٠٧، ١٧٣ ،١٧٠، ١٥٨، ١٣٢، ٧٨: دمــــ
٥٩٤، ٥١٠، ٤٣٣، ٤٠١، ٣٠٤.  

  .٤٢٥، ١٦: الديوانية
  .٤٨٧: ذات عرق

  .١٣٩: ركن الحطيم
  .٥١٠، ٤٥٦: روسيا
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  .٤٦٧: jساحة اإلمام علي 
ــامراء ، ٣١٥، ٢٩٢، ٣١٨، ٥١، ٤١، ١٩، ١٠: سـ

٥٣٧، ٥٢٧.  
   ٥٤٨، ٢٧٣: سبزوار

  .٤٦١: سدة السليمانية
  .٤٠٢، ٦٠: سدة الهندية

 ،٤٥٦: القنصلية البريطانية= نكليزيةالسفارة اال 
٥١٠ ،٤٥٧.  

  .٥٢٩: سلطان آباد
  .٣٢، ٢٦، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦: السماوة

  .٥٥٨: السيرجان
  .٤٣٠، ٣٤٠: شارع السدرة

ــشام  ،٢٠٠، ١٩٨، ١٨٩، ١٦٩، ١٥٦، ١٠٠: الـــ
٤٣٤، ٣٨٩، ٢٩٨.  

  .١٥٦: الشراة
  .٤٢٣، ٣٩١: j شريعة اإلمام جعفر

  .١٣٨: الشعيبة
  .٥٤٤، ٣٩١: شفيثه= شفاثا
  .٣١٠، ٢٩٦، ٥٣٧: شيراز

  .١٣٥: الصباغية
  .٦٥: صحراء البحر

  .٤٥٤: الصحن العباسي
  ١٣٧.: صحن قريش

  .٦٣: صرورا
  .٢٦٢، ٩٠، ٨٣، ٨٩، ٨١: صفين

  .٦٢: صيدا
  .٥٢٥: طاق الشيخ خلف

ــرانط ، ٤٠٩، ٣١٤، ٣١٣، ٣١٠، ٢٤٦، ٢٤٣ :هـ
٥٦٣، ٥١٠،٥٢٠، ٥٠٩.  

  .١٦٤، ٥٣: طوس
  .٥٤٨: ظهر الكوفة

ــراق ، ٨٧، ٦٣، ٦٢، ٤٩، ٣٧، ٣٣، ٣١، ١١: العـ
١٨٩،  ١٨١،  ١٦٣،  ١٥٨،  ١٥٧،  ١٣٧،  ١٣٢ ،
٢١٤،     ٢١٢،     ٢٠٩ ،٢٠٦،     ٢٠١،     ١٩٩ ،
٣٠٦،   ٣٠٣،   ٣٠٢،   ٢٩٤،   ٢٩٢،   ٢٣٤،٢٤٢ ،
٣٦٩،   ٣٥٢،   ٣٤٧ ،٣٢١ ،٣١٢،   ٣١٠،   ٣٠٧ ،
٤١٠،  ٤٠١،  ٤٠٠،  ٣٩٧،  ٣٩٤،  ٣٨٩،  ٣٧٧ ،
٤٥٤،٥٠٣،   ٤٥٢،   ٤٥٠،   ٤٤٩،   ٤٤٨،   ٤٢٧ ،
٥٣٣،٥٧١،   ٥٣١،   ٥٢١،   ٥٢٠،   ٥١٠،   ٥٠٤ ، 
٥٩٦.  

  .٥٧٨: عرصة الطف
ــر ــين التمــ ، ٥٤٩، ٤٣٧، ٤٣٦، ٣٩١، ٣٠٢: عــ

٥٦٠.  
  .١٩١، ١٧٤: عين الوردة

  .١٤٨،٣٩١، ١٤٧، ٦٥: الغاضرية
  .٥٦١: فدان السادة

ــرات ــراتئطاشــ= الف ، ٦٤، ٦٢، ٥٧، ٤٨ : الف
١٨٦،  ١٨٤،  ١٨١،  ١٥٣،  ١٥١ ،٨٣،  ٧١،  ٦٥ ،

٣٩٤،  ٣٩٠،  ٣٨٩،  ٣٦٠،  ٢٠١،  ١٩٦،  ١٩٤ ،
٤٢٣،  ٤٠٢،  ٣٩٩،  ٣٩٨،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٥ ،
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٤٦١، ٤٤٩، ٤٤٤، ٤٢٤.  
  .٥٩٠: الفراشية

  .٥١٠: فرنسا
  .٤٦٧: فسحة البلوش

  .٤٠١، ٦١: فلسطين
  ١٥٥.، ١٦: القادسية

  .٤٤٩، ٢١٣:  gقبر اإلمام علي
  .١٠٢: n النبيقبر

  .٦١: jقبر النبي يونس 
  .٦١: قرية حلحول

  .٥٢٧، ٥٢٣ :قزوين
ــشلة ــة =الق ــدر خان ــة الحي ــة=  منطق : أوج قلع

٤٥٩، ٣٥٧، ٣٢٧.  
  .٤٨٠: قصر بني مقاتل
  .٥٥٨، ١٥٨، ١٥٧، ١٣٣: قصر ابن هبيرة

  .٤٤٤: قم
  .١٦٢: قومس
  .١٣٧:كاشان

، ٢٦٤،٣١٤، ١٣٨، ١٣٧، ٣٩، ١٠: الكاظمية
٥٧٤، ٥٣٥، ٣١٥،٥٢٢.  

ــربالء ، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦٠ ،٢٠، ١١، ١٠، ٩: كــ
١٤٧،  ١١٤،  ٩٤،  ٩٠،  ٧٨،  ٧٣،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩ ،

١٩٤،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٧٥،  ١٦١،  ١٥٥،  ١٥١ ،
٢١٦،  ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١٢،  ٢١١،  ١٩٥ ،
٣١١،  ٣٠٦،  ٣٠٢،  ٢٦٨،  ٢٦٥،  ٢٦٤،  ٢٥٦ ،

٣٩٧،  ٣٩٢،  ٣٩١،  ٣٧٥،  ٣١٦،  ٣١٤،  ٣١٢ ،
٤٠٨،   ٤٠٥ ،٤٠٣،٤٠٤،   ٤٠٢،   ٤٠٠،   ٣٩٨ ،
٤٢٣،  ٤٢٢،  ٤١٦،  ٤١٥،  ٤١٤،  ٤١٢،  ٤١٠ ،
٤٣٧،  ٤٣٤،  ٤٣٦،  ٤٢٩،  ٤٢٨،  ٤٢٧،  ٤٢٤ ،
٤٤٩،  ٤٤٧،  ٤٤٦،  ٤٤٥،  ٤٤٤،  ٤٤٣،  ٤٣٨ ،
٤٦٦،  ٤٦٥،  ٤٥٩،  ٤٥٦،  ٤٥٥،  ٤٥٤،  ٤٥٠ ،
٥٢١،   ٥١٧،   ٥١٥،   ٥١٠ ،٥٠٦،   ٤٧٥،   ٤٦٧ ،
٥٣٠،  ٥٢٩،  ٥٢٨،  ٥٢٧،  ٥٢٦،  ٥٢٥،  ٥٢٣ ،
٥٤٩،  ٥٤٣،  ٥٣٨،  ٥٣٧،  ٥٣٥،  ٥٣٣،  ٥٣١ ،
٥٦٤،   ٥٦٣،   ٥٦٢،   ٥٦٠ ،٥٥٩ ،٥٥٦،   ٥٥٥ ،
٥٧٢،   ٥٧١،   ٥٧٠،   ٥٦٩،   ٥٦٨،   ٥٦٧ ،٥٦٦ ،
٥٨٤،   ٥٨١،   ٥٧٨ ،٥٧٧ ،٥٧٥،   ٥٧٤،   ٥٧٣ ،
٥٩٤،  ٥٩٣،  ٥٩٢،  ٥٩١،  ٥٩٠،  ٥٨٩،  ٥٨٦ ،
٥٩٦، ٥٩٥.  

  .٥٥٨: كرمان
  .٥٢٧: كرمانشاه

  .٥٥٠: الكشكخانة
  .٤٤٨، ١٣٩، ١١٤، ١١٣:الكعبة

  .٤١٠: كلية هارو
  .٦٥، ٦٤: كور بابل

  .٤٣٣: ةكورة الغوط
  .٦٣: كوش

، ١٣١، ١٢٢، ٨٧ ،٥٣،٦٢: الكوفـــة= كوفـــان
١٩١،  ١٧٤،  ١٥٨،  ١٥٦،  ١٥٥،  ١٤٩،  ١٣٣ ،
٣٩٠،  ٢٩١،  ٢٣٠،  ٢٢٢،  ٢٠٥،  ١٩٥،  ١٩٢ ،
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٤٨٩، ٣٩٩.  
  .٥٧٢: الكويت

  .٢٥٧: لبنان
  .٤٠٠: لكهنو

  .٢٩٢، ٥٣١، ٥١٩: مازندران
  .٤١٣: محل النحر

  .٥٤٩: محلة آل زحيك
  .٤٦٨، ٤٦٧، ٤٠٦: محلة باب بغداد
  .٤٦٧، ٤٠٥: محلة باب الخان

  .٤٦٨، ٤٦٧: محلة باب الساللمة
: محلـة الـسادة آل عيـسى      = محلة باب الطـاق   

٥٧٣، ٤٦٨، ٤٦٧، ٤١٦.  
  .٤٦٧، ٤٢٢: باب المشهد= محلة باب النجف

  .٤٦٨: محلة العباسية الشـرقية
  .٤٦٨، ٤٠٥: محلة العباسية الغربية

  .٤٦٨، ٤١٦: محلة المخيم
  .٥٦٨: المحمرة

  .٤١٥: مخيم الحسينيال
  .١٩٤: المدائن

  .٥٣٣: المدرسة اإليمانية
مدرســة حــسن خــان  = مدرســة حــسن خــان 

  .٥٦٩، ٥٢٩، ٥٢٤: الدينية
: )ســلطان المــدارس(رســة الموســومة بـــ المد
٥٣٣.  

  .٥٣٣: المدرسة الناظمية

، ٩٩،  ٩٨،  ٧٩،  ٥٣ :المدينـة المنـورة   = المدينة
١٥٤،   ١٢٠ ،١١٠،   ١٠٥ ،١٠٢،   ١٠١ ،١٠٠ ،
٥٨٢، ٤٤٨ ،٢٨٩ ،١٥٩.  

  .٤٧٢: المذار
  .٤٢٦: مرقد الحر بن يزيد الرياحي

  .٤١٤: مرقد حبيب بن مظاهر األسدي
  .٤٢٨: مرقد عون بن عبد اهللا بن جعفر

  .١٠١: المروة
  .٦٢، ٦١: جد الحمراءمس

  .٥٨٢: b مشهد أئمة البقيع
  .١٩٠: j مشهد أبي الفضل العباس

، ٦٦: المـشهد الحـسيني   = j مشهد الحـسين  
٤٣٧،   ٢٩٧،   ٢٩٦،   ٢٩٢،   ٢٤٣،   ٤١١،٢٤٠ ،
٥٢٢،   ٥٠٨،   ٥٠٧ ،٥٠٥،   ٥٠٢،   ٤٥١،   ٤٤٤، 
٥٤٩، ٥٣٤.  

، ٤٠٩،  ٣١٤: مشهد السيد عبد العظيم الحسني    
٥٠٩.  

  .٢٩٢: c مشهد العسكريين
 :المشهد الغـروي المقـدس   =  jمشهد علي

٥٤٧، ٢٩٢، ١٧٣.  
  .٢٩٢:  cوالجواد موسى مشهد

  .٦١: مشهد النبي يونس
  .٢٩٨، ٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٥، ١٥٨ :مصر
  .٩٨: j براهيمإمقام 

  .٤١٧، ٤١٥: j مقام زين العابدين
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  .٤٢٢:  شير فضةمقام
  .٣٥٨: مقام كف العباس األيسر

  .٦١: j مقام يونس
  .٥٢٠: مقبرة األسرة الشهرستانية

  .٥٣٥: مقبرة السيد محمد المجاهد
، ١٠٥،  ٩٩،  ٩٨: البيت الحرام = مكة المكرمة   

٤١٣.  
  .٥٧٤: مكتبة السعادة

  .٥٣٥: مكتبة المحقق المحامي رشيد الصفار
ــية    ــة العباسـ ــات العتبـ ــة ودار مخطوطـ مكتبـ

  .٥٣٥، ١١، ١٠: المقدسة
  .٦٣: المناذرة

، ٢٠٢، ٢٠١ ،١٩٨، ١٢٣، ٦٢، ٦٠ :الموصـــــل
٤٤٢، ٣٣٠.  

  .٤٦٦، ٤٠٢، ١٦: الناصرية
  .٤٥٠، ٣١٠، ٢٠٤: نجد

ــف ، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١١، ١٠:النجـ
٢٠١،  ١٩٩،  ١٧٣،     ٥١،  ٤٥،  ٤٣،  ٢٩،  ٢٨ ،

٢١٧،  ٢١٤،  ٢١٣،  ٢١١،  ٢١٠،  ٢٠٩،  ٢٠٢ ،
٢٧٣،  ٢٦٤،  ٢٦٣،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٢،  ٢٣٨ ،

٣١٢،   ٣١١،   ٣١٠،   ٣٠٧،   ٢٩٢،   ٢٧٥،٢٧٦ ،
٤٣٦،  ٣٩٩،  ٣٩٧،  ٣٩٦،  ٣٩٠،  ٣٤٧،  ٣١٤ ،

٥٣١،  ٥٢٧،  ٥١٩،  ٥١٧،  ٤٦٥،  ٤٥٠،  ٤٤٩ ،
٥٨٩، ٥٨٧، ٥٨٠، ٥٧٤، ٥٧١، ٥٣٧، ٥٣٦.  

  .٦١: النخيلة
  .٦٢: بينينص

  .٥٩٦: نصيرآباد
، ٤٠٥،  ٣٩٨: سـدة الـسليمانية     = نهر الحـسينية  

٥٥٠، ٤٦١، ٤٢٤، ٤٠٦.  
  .٤٠٥: نهر الحلة

  .٤٥٠: نهر ابن الحمزة
، ٣٩٢، ٣٩١، ٣٦٠، ٣٥٢، ٦٠: نهـــر العلقمـــي 

٤٢٣، ٣٩٥، ٣٩٤.  
  .١٧٣: نهر كربالء
  .٤٠٥: نهر الهندية

   ٥١٠: نيس
  .٣٩١، ٢٢٥، ١٩٤، ٨٣، ٦١، ٦٠: نينوى

  .٤٦٨:  العربيةهضبة الجزيرة
  .٥٢٠، ٢٣٧، ٢٣٦: همذان= همدان

، ٣١٩، ٢٤٧ ،٢٤٤، ٢١٧ ،٢١٦ ،٥٠٨:  الهنــــد 
٥٩٦، ٥٩٠، ٣٩٩،٥٣٣.  

  .٤٨٧: وادي العقيق
  .١٣١: اليمن
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  .٤٤٤: آل إبراهيم المجاب
  .٥٩٥: الئيآل أبو المحاسن الجناجي الكرب

  .٤٤٤: آل أبي حترش
  .٤٤٤: آل أبي الحمراء

  .٤٤٤: آل أبي رية
  .٨٣: بي سفيانأآل 

  .٢٨٧، ١٧٠، ١٦٥: آل أبي طالب
  .٤٤٤: آل أبي فويرة

  .٤٤٥ : .آل األشيقر
  .٤٤٤: آل باقي
  .٤٤٤: آل بشير
  .٤٤٤: آل باللة
  .٥٤٣، ٤٤٣: آل تاجر
  .٤٤٥، ٥٥٥: آل ثابت

  .٥٥٦، ٤٤٥: آل الجلوخان
  .٥٨٩، ٨٣، ٢٩١: ل حربآ

  .٤٤٤: آل الحرث
  .٤٢١: آل الحسين

  .٥٦٦: آل الشيخ خلف
  .٤٤٩، ٤٤٥ :آل النقيب =آل دراج 

  .٤٨٨، ١٨٩، ٨٦، ٨٤: آل الرسول
  .٥٧٢، ٥٦٨: آل الرشتي
  .٥٥٦، ٥٤٩، ٤٤٦: آل زحيك

  .٥٧٣: آل زيني
  .٢٠٢: آل سلجوق
  .٥٥٦، ٥٥٥: آل الشرف
  .٥٦٠: آل شروفي

  .٥٦٤، ٥٦٢، ٥٢٨: آل الشهرستاني
  .٤٤٤: آل شيتي
  .٥٧٤: بيت گدا علي= آل صالح

  .٤٤٤: آل الصول
  .٥٥٤، ٥٥٢، ٥٤٣، ٤٤٣: آل ضياء الدين
  .٥٦٣: آل الطباطبائي

  .٥٦٠، ٤٤٤، ٤٤٣ :آل طعمة
  .٢٨٩، ٢١٤، ١٥٩:آل علي

  .٤٤٤: آل عوانة
  .٥٦٠: آل عوج

  .٥٧٣، ٥٦٧، ٥٦٣، ٤١٦: آل عيسى
ــائز ، ٥٥٢، ٥٤٤ ،٥٤٣، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤: آل ف

٥٦٠.  
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  .٥٦١: آل الفتوني
  .٤٤٤: آل فخار

  .٥٧١: آل القزويني
  .٥٦٦: آل قنديل

  .٤١٨: آل الكشوان
  .٥٦٨، ٥٤٨: آل كمونة
  .٥٥٧: آل لطيف

  .٥٧٠: آل المازندراني
  .٥٦٤، ٥٢٨: آل المرعشي

، ٥٤٣،  ٤٤٣ : )عوج(آل مساعد   =  آل مساعد 
٥٦٠، ٥٥٩.  

  .٤٤٤: أبي المصارين= آل المصارين
  .٤٤٤: ل نزارآ

  .٥٦٦، ٥٥٧، ٥٥٢، ٥٤٣، ٤٤٣: آل نصر اهللا
  .٥٢٩: آل نوبخت
  .٥٥٦، ٤٤٥: آل الوهاب
  .٤٤٤: آل وهيب

  . .٥٩٧: آل الهر
  .٥١٦: نواألخباري

  .٤٩٥: نواألزدي
  .٥٥٦): ثابتي(أسرة 

  .٤٢٣، ٢١٧: سماعيليةاإل
  .٦٣: أشجع

 .٥٢١، ٥١٦، ٣٩٦، ٢٩٨، ١٨٨: اإلمامية

  .٤٩٩: بجيلة

  .٤٢٣، ٢٠٣: البكتاشي
  .٥٤٧: بنو المختار
  .٤٩٢: بنى أرحب
، ٣٩١، ١٧٦، ١٧١ ،١٤٨ ،١٠٧، ٦٥: بنــي أســد

٥٦٦، ٤٩١، ٤٣٦.  
، ١٩٤،  ١٩٣،  ١٦٩،  ١٦٣،  ١٥٦،  ١٥٥: بني أمية 

٤٨٠.  
  .٥٠٢، ٣٩٢، ٢٩٢، ١٩٧: بني بويه
  .٤٩٨، ٤٧٢، ٤٢٦: بني تميم

  .٥٠٢، ٢٠٤، ١٩٨، ١٩٧: بني حمدان
  .٤٢٦: بني رياح
  .١٦٩:بني شامة 
  .١٠٧: بني ضبه

ــاس ــي العبـ ، ١٦٣، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥ :بنـ
٥٤٨، ٥٠٢، ٢٦٣، ٢٠٢، ١٩٦، ١٦٥.  

  .٤٨٩، ٢٠٤: بني عقيل
  .٤٩٥: بني كلب

  .٢٢٢، ١٩٤، ١٩٢: بني مروان
  .٤٨١، ١٨٩،٤٨٠، ١٤٦، ١٣٣: بني هاشم

  .٤٩١: بني همدان
  .٤٢٣، ٣١٨: البهرة
  .٤٣٤، ٤٠١: الترك
  .٤٩٧: ونالتغلبي
  .٤٨٨، ٤٨٠: ثقيف

  .٤٩٩: نوالخثعمي
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  .٤٩٤، ٤٩٣، ١٤٩: الخزر
  .٥٠٥، ٤٤٥، ٢٩٢، ٢٨٩، ١٤٩: الديلم
  .٤٨٨، ٢٨٦، ٢٠٠، ١٦١، ٧٩، ٧٥: ربيعة

  .٤٥٤: الرمازية
  .٤٩٧: نوالطائي

  .٥٠٣، ٥٠٢، ٤٢١، ١٦٧: نوالطالبي
  .٥٦٧: الطهامزة

  .٤٩٦: نوالعبدي
ــ ، ٢٠١، ١٦٨، ١٦٤، ١٦٠، ١٥٩: نوالعلويـــــــ

٥٤٤، ٤٣٧، ٣٩٥ ،٣٩٢، ٣٠٠، ٢٩٣، ٢٩٠.  
  
  

  .٤٩٥: نوالغفاري
  .٥٠٩، ٤٠٨، ٣١٠، ٢١٣: ونيالقاجار

  .٤٤٦: قبيلة بني المهنا العلوية
  .٥٢٩:  قبيلة جوذرزي

  .٥٦٧، ٤٣٨، ٤٣٧، ٢٤٠، ٢٣٩ :قبيلة خفاجة
  .٥٠٣: قريش
  .٤٩٤: نوالكندي

  .٥٧٣: مذهب الكشفية
  .٤٤٨: المشعشعين

  .٥٢١، ٤٥٢ ،٤١٦، ٣١٢: ونالوهابي
  

  





  

  

@÷ŠèÏa‰bÈ‘þ@ @

  ص الشاعر قافيةال البيت الشعري

 IñŒà�aH    

  ٥٧٨ الحائريالسيد نصراهللا  كربـالء  السـماءيابدوراً لم تـرض أفق

 IõbjÛaH    

  ١٥ ... النسب باًكُن ابن من شئت وآتّخذ أد

  ٤٨٣ g الحسيننسب إلى اإلمامي والرباب  إنني ألحب داراًلعمرك

  ٤٣٦ المتنبي الطرطبه ما أنصف القوم ضبه

 IõbnÛaH    

  ٤٦ الشيخ السماوي باالنصالت أخجلت جيد الريم باإللتفات

  ٤٥٧ محمد حسن أبو المحاسن سفكت فتكت بالفرس قد عصبةسل باهللا

  ٥٨٣ بن معصوم اهللا لالسيد محمد بن ما العبرات  الحـسراتقلب المعنَّى دائـم

  ٤٨٤ سليمان بن قتة تحل ـنا من دمائ غني قطرةوعند

    )الحاء( 

  ٥٩١ الشيخ كاظم الحائري جماح  رداحغيداء من بيض المالح

  ٥٨٤ الشيخ قاسم بن محمد الحائري وراح  المالحما أنت يا قلب وبيض

 IÞa†ÛaH    

ـاثل للسبط مأبا الفضل أنت الباب   ٢٦٥ رجل علوي من أهالي الكاظمية حـمـداأل م

  ٥٩٣ الحائريالشيخ جعفر  النهود  الوقودبقلبي أوقدت ذات

  ٥٩٤ سيد جواد الحسيني الهندي الفرقد وفارق طرفي طيب

  ٤٧٦ ÷أم البنينينسب إلى  النقد  كريا من رأى العباس
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  ص الشاعر قافيةال البيت الشعري

 IõaŠÛaH    

  ١٠٧ إعرابي من بني أسد القبر  عداوةأرادوا ليخفو قبره عن

  ٤٨٨ عون بن عبد اهللا بن جعفر أزهر  جعـفرإن تنكروني فأنا ابن

  ٤٧٨ عثمان بن علي بن أبي طالب الطاهر  ذو المفاخرإني أنا عثمان

  ٥٨٥ الحاج محمد علي كمونة الصبرا الدهرا فاستمرالخطب واستوعب عرى

  ٢١ ليعقوبيالشيخ ا ريـدو يي الذ للسمـاوقل

  ٤٠٦ السيد حسين العلوي الكوثر مقطركالزالل  صاف الماء

  ١٩٣ عقبة بن عميق السهمي غزيرها مررت على قبر الحسين بكربال

  ١٤٦ )لع (سيد بن مالكأ األسر نحن رضضنا الصدر بعد الظهر

  ١٧٠ البحتري عمر وإن عليا ألولى بكم

  ٦٢ ابو وجرة يمور وثامر كربل وعميم دفلى

  ١٣٩ السيد مصطفى الكاشاني األوطارا وحز الفخر والعلى بعلي

 I…bšÛaH    

  ٤٦  السماوي محمدالشيخ اومض معان البرق اذا اومضل

 I´ÈÛaH    

  ٣٣ ئيالسيد ابراهيم الطباطبا تبرعا تبرع في كسب الحمال فخاره

  ٥٨٦ الحاج جواد بذقت  الحائري األدمع  ال األربعشجتك الظغائن

  ٣٧٦  محمد جمال الهاشمي دفعت نا األمنعضريحك مفزع

 IõbÐÛaH    

  ٤٧٥ الفضل بن محمد  فتختط هموقف للعباس إني ألذكر

 IÒbÔÛaH    

  ٤٧٤ gالعباس بن عليينسب الى  لقى  الموت إذا الموتال أرهب
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  ص الشاعر قافية ال البيت الشعري

 IÒbØÛaH    

  ١٤٠  للسيد مصطفى الكاشي رياك محياكأشمس أفق تبدت أم 

 IâýÛaH    

  ٣٣٠ عبد الباقي العمري السبيل أحمد من أنشأ هذا السبيل

  ٨٦ ينسب إلى الخضر النحول اصبروا آل الرسول

  ٥٩٤ الحائريالخطيب السيد جواد  ثقـال أال هل ليلةٌ فيها اجتمعـنا

  ٤٧٨ هللا بن علي بن أبي طالبعبد ا األفعال النجدة واألفضال] ذي[أنا ابن

  ٤٧٩ جعفر بن علي بن أبي طالب األفضال  ذو المعـاليإني أنا جعفر

  ٥٨٠  الحسينيالحسين بن محمد دالسي مثل  نفساً نفيسةًبذلت أيا عباس

  ٤٧٩ أبو بكر بن علي بن أبي طالب تعدل شيخي علي ذو الفخار األطول

  ٤٨٨ سليمان بن قتة التيمي لآل الرسو عيني جـودي بـعـبـرة وعـويـل

  ١٦١ منصور بن سلمة الزبرقان غليل متى يشفيك دمعك من همول

  ٤١٩ الشيخ هادي الكربالئي سليلة هذا المقام لزينب الكبرى

  ٤٨٩ سليمان بن قتة مصقول  فيهمغودروسمي النبي 

  ٥٧٩ . الرضويالسيد األمير حسين هاأفضل ميا آل بيت الوحي إنـك

 Iaáî½H    

  ٤٨  السماوي محمدلشيخا عظما ان يقتلوك على شاطي الفرات ظما

 ساميب  لل:عقوب بن السكيت وقيلي مظلوما باهللا إن كانت أمية قد أتت

 أحمد بن علي

١٦٨  

  ٢٦٥ علوي من الكاظمية اآلثامـا  زادجئت أسعى إليك من غير

  ٥٧٩  الرضويالسيد األمير حسين مالعل حيا الحيا ربع أحباب بذي سلم

  ٥٩٠ الوهاب علي الوهاب ابن السيدالسيدعبد متثل  هاشمذكرت السيوف الغر من آل
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  ص الشاعر قافية ال البيت الشعري

  ١٦٨ )استشهد بها (المتوكل العباسي أمه غار الفتى البن عمه

  ٤٧  السماوي محمدالشيخ بمأتم كم طلعت لك ياهالل محرم

  ٤٧٥ الكميت بن زيد األسدي األسقام ـوأبو الفضل إن ذكرهم الحل

  ٥٨٩ الحائري محمد سعيد بن محمود  عندما وليس كيوم الطف يوم فإنه

  ٥٩٦ هنديالمهدي ابن السيد باقرالسيد  موالك ميا آل أحمد إنني موالك

 IæìäÛaH    

 ٣٣٩ ... الزمان  منجىي فيكحسبأبا الشهداء 

  ٤٨٩ محمد بن عبد اهللا بن جعفربن أبي طالب عميان  العدوانأشكو إلى اهللا من

  ٤٨  السماوي محمدالشيخ وحزنه بكرت نصب اللوم مزنة

  ٢٩٩ الناصر لدين اهللاينسب إلى  منى  وزمزمقسماً بمكة والحطيم

أم البنين العرين  البنينال تدعونّي ويك أمg ٤٧٦  

  ٦٣ رجل من أشجع سمينها لقد حبست في كربالء مطيتي

  ٤٧٤ gالعباس بن عليينسب الى  ديني  يميني قطعتمواهللا إن

  ٤٧٤ gالعباس بن عليينسب الى  تكونيأن   الحسين هونييا نفس من بعد

 IëaìÛaH    

 ١٣  السماوي محمدالشيخ فحواها  رواهافرحم اهللا امرءاً

 IõbîÛaH    

٢٥٢ تخميس للشيخ السماوي وذري بساحته  ضرغاماأصحرت في الطف  

  ٤٧٥ gينسب إلى العباس يساري  الفجارال ترون معشـرأ

  ٤٨١ علي األكبر بن الحسين بالنـبي أنا علي بن الحسين بـن علي

  ٥٤٦ الحائري اهللا نصر السيد التهاني الحمد هللا بدر السعد قد طلعا

  ٥٨٨ محسن بن محمدأبي الحب وولي  منفرداى الصالة بأرض الطفالق
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 القرآن الكريم      

 ،)هــ ١٣٧٠ ت(السماوي طاهر بن محمد الشيخ: g الحسين أنصار في العين بصارإ -١

  .هـ١٤٢٤ -١ط بيروت، -البالغ مؤسسة: نشر الحساني، جهاد علي: تحقيق

 بيـروت، سـنة     -دار المرتـضى   ، )هــ ١٤٠١ بعـد    ت(الـسيد جـواد شـبر       : طفأدب ال  -٢

 . م١٩٩٨

أبو عبد اهللا محمـد بـن محمـد بـن النعمـان        : في معرفة حجج اهللا على العباد      اإلرشاد -٣

، تحقيــق مؤســسة آل ) هـــ٤١٣ت (العكبــري البغــدادي المعــروف بالــشيخ المفيــد  

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ -٢ط لبنان،/  بيروت-إلحياء التراث، دار المفيدDالبيت

ــة األصــحاب  -٤ ــن : االســتيعاب فــي معرف ــر   أحمــد ب ــد الب ــن عب ــن أحمــد ب عبــد اهللا ب

 -١ط بيـروت،    - علـي محمـد البجـاوي، دار الجبـل         :، تحقيق ) هـ ٤٦٣ت  (ندلسياأل

 . هـ ١٤١٢

، )هـ٨٥٢ت (الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني : اإلصابة في تمييز الصحابة -٥

 -بــد الموجــود وعلــي محمــد عــوض، دار الكتــب العلميــةعــادل أحمــد ع: تحقيــق

 .  هـ١٤١٥ -١طبيروت،

 الحـسيني  الكـريم  عبـد  بـن  محـسن  الـسيد : بالثـار  األخـذ  قـصة  فـي  األخبـار  أصدق -٦
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  .هـ ١٣٣١ سنة ،صيدا - العرفان مطبعة بصيرتي، مكتبة نشر ،)هـ١٣٧١ ت(يالعامل

الـسيد صـادق آل   حمد حسن ابن  السيد م :  jأعجب القصص في كرامات العباس     -٧

 .طعمة

 . م١٩٨٠ -٥ط بيروت، -خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين: األعالم  -٨

حـسن األمـين،   .د: ، تحقيـق )هـ١٣٧١ت  (السيد محسن األمين العاملي     : أعيان الشيعة  -٩

 ..هـ١٤٠٣-٥ط، بيروت/ دار التعارف: نشر

مد بن طاووس  موسى بن جعفر بن مح بنالسيد رضي الدين علي: إقبال األعمال -١٠

جواد القيومي اإلصفهاني، نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي : ، تحقيق) هـ٦٦٤ت (

 .هـ ١٤١٤ -١ط إيران، -قم

قـسم  : ، تحقيـق  ) هـ ٤٦٠ت(أبو جعفر محمد بن الحسن الشيخ الطوسي        :  األمــالي -١١

  . هـ١٤١٤ -١ط قم، -دار الثقافة: الدراسات اإلسالمية في مؤسسة البعثة، نشر

أبو جعفر محمـد بـن علـي بـن الحـسين بـن موسـى بـن بابويـه القمـي                  : لي األمـــا -١٢

قسم الدراسات اإلسالمية في مؤسسة البعثة، : ، تحقيق ونشر  ) هـ ٣٨١ت  (الصدوق  

 . هـ ١٤١٧ -١ ط إيران،-قم 

ــالي -١٣ ــسيد: األم ــضى ال ــي المرت ــي القاســم أب ــن عل ــي الطــاهر ب  الحــسين أحمــد أب

 اهللا آيـة  مكتبـة  نشر الحلبي، النعساني نالدي بدر محمد السيد: تحقيق ،)هـ٤٣٦ت(

 . هـ١٣٢٥ -١ ط، قم -النجفي المرعشي العظمى

 موسى بن جعفر بن محمـد        بن علي السيد رضي الدين  : أخطار األسفار األمان من    -١٤

 -مؤسـسة آل البيـت إلحيـاء التـراث، قـم     : ، تحقيق ونشر  ) هـ ٦٦٤ت  (بن طاووس ا
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 . هـ ١٤٠٩ -١طإيران، 

 الـسيد : تحقيـق  ،)هــ ١١٠٤ت( العـاملي  الحـر  الحـسن  بن مدمح الشيخ: اآلمل أمل -١٥

 النجـف  - اآلداب بمطبعـة  طبـع  بغـداد،  - األنـدلس  مكتبـة : نشر ، الحسيني حمدأ

 .األشرف

ــار األئمــة األطهــار    -١٦ ــدرر أخب ــوار الجامعــة ل ــاقر  : �بحــار األن ــشيخ محمــد ب ال

 .ـ  ه١٤٠٣ -٢ط لبنان، -مؤسسة الوفاء، بيروت: ، نشر) هـ١١١١ت (المجلسي 

علـي شـيري،   : ، تحقيـق ) هـ٧٧٤ت  (إسماعيل بن كثير الدمشقي     :  البداية والنهاية  -١٧

 . م١٩٨٨ / هـ ١٤٠٨  -١ط لبنان، -دار إحياء التراث العربي، بيروت: نشر

: ، تحقيـق  ) هــ  ٥٢٥ت  (محمد بن علي الطبـري      : بشارة المصطفى لشيعة المرتضى    -١٨

ــشر    ــفهاني، ن ــومي اإلص ــواد القي ــ  : ج ــشر اإلس ــسة الن ــة  مؤس ــة لجماع المي التابع

 .   هـ١٤٢٠ -١ط إيران، -المدرسين، قم

 الحيدريـة،  المكتبـة : نشر ،)هـ١٣٩٥ ت( المظفر الواحد عبد الشيخ: العلقمي بطـل -١٩

 . هـ١٤٢٥ -١ط

، ) هـ ١٣٨٠ت  (السيد عبد الحسين جواد آل طعمة       :  بغية النبالء في تاريخ كربالء     -٢٠

 .داد عادل الكليدار، مطبعة اإلرشاد، بغ:تحقيق

السيد إبراهيم حسين القزوينـي الموسـوي الحـائري،      : البيوتات العلوية في كربالء    -٢١

 .م١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢مطبعة كربالء، كربالء سنة 

: ، تحقيق )هـ١٢٠٥ت   (محمد مرتضى الزبيدي  : تاج العروس من جواهر القاموس     -٢٢

 . هـ ١٤١٤ -ط بيروت، -علي شيري، دار الفكر للطباعة والنشر
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أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان        : م ووفيات المشاهير واألعالم   تاريخ اإلسال  -٢٣

 -عمـر عبـد الـسالم تـدمري، دار الكتـاب العربـي       : ، تحقيـق  ) هــ  ٧٤٨ت  (الذهبي  

 . م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ -١طبيروت، 

، ) هــ  ٣١٠ت  (محمد بـن جريـر الطبـري        ): تاريخ الطبري ( تاريخ األمم والملوك     -٢٤

ــر  ــسخة  -وتمؤســسة األعلمــي للمطبوعــات، بي ــى الن ــة عل ــان، الطبعــة المقابل  لبن

 . م١٨٧٩المطبوعة في ليدن 

مـصطفى  : ، تحقيـق ) هــ ٤٦٣ت (أحمد بن علي الخطيب البغـدادي   :  تاريخ بغداد  -٢٥

 . هـ ١٤١٧ -١ط بيروت، -عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية

 بغـداد،   :، طبـع  ) هــ  ١٣٩١ت  (عباس محمـد العـزاوي      : حتالليناتاريخ العراق بين     -٢٦

 . هـ ١٣٧٦

 ،)هــ ١٣٧٩ ت( الكليـدار  الجـواد  عبـد  الدكتور: gالحسين وحائر كـربالء تاريخ -٢٧

 . هـ١٤١٨ سنة طبع الحيدرية، المكتبة: نشر

: ، تحقيـق  ) هــ  ١٣٣٢ت  (السيد حسين بـن أحمـد البراقـي النجفـي           : تاريخ الكوفة  -٢٨

 هــ ، مطبعـة     ١٤٢٤ -١طماجد بـن أحمـد العطيـة، انتـشارات المكتبـة الحيدريـة،              

 . إيران-شريعت

 مؤسـسة : نـشر  طعمـة،  آل هـادي  سـلمان  الـسيد : gوالعباس الحسين مرقد تاريخ -٢٩

 . هـ١٤١٦ -١ط بيروت، -األعلمي

ــشق  -٣٠ ــة دم ــاريخ مدين ــن الحــسن  : ت ــي ب ــابن عــساكر،  عل ــة اهللا المعــروف ب ــن هب  ب

 . هـ ١٤١٥ -١ط بيروت، -علي شيري، دار الفكر: ، تحقيق)هـ٥٧١ت(
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 الكاتـب  واضـح  ابـن  وهـب  بـن  جعفـر  بـن  يعقوب يأب بن حمد أ :اليعقوبي تاريخ -٣١

 – bبيـت  أهـل  فرهنـگ  ونشر مؤسسة ،)هـ٢٨٤ ت(ي  باليعقوب المعروف العباسي

 .بيروت -صادر دار قم،

، بيـروت،   األعلمـي  مؤسـسة    :نـشر السيد سـلمان هـادي آل طعمـة،         : تراث كربالء  -٣٢

 . هـ ١٤٠٣ -٢ط

الـسيد طيــب  : حقيـق ، ت)٤ق (علـي بـن إبـراهيم بــن هاشـم القمـي      : تفـسير القمـي   -٣٣

 .ـ   ه١٤٠٤ -٣ط قم، -الموسوي الجزائري، مؤسسة دار الكتاب

 الـدكتور : تحقيـق  ،)هـ١٣٥٤ ت( الكاظمي الصدر حسن السيد: اآلمل أمل تكملة -٣٤

 المــؤرخ دار: نــشر الــدباغ، وعــدنان الــدباغ الكــريم وعبــد محفــوظ علــي حــسين

 .هـ ١٤٢٩ -١ط بيروت، -العربي

 - المرعشي اهللا آية مكتبة: نشر ، الحسيني حمدأ السيد: المجلسي العالمة تالمذة  -٣٥

 . هـ١٤١٠ األولى   الطبعة ، قم

 الـسيد   :، تحقيـق  ) هــ  ٤٦٠ت  (محمد بن الحسن الطوسي     الشيخ  : تهذيب األحكام  -٣٦

 . هـ ١٣٩٠ -٤ط طهران، -دار الكتب اإلسالمية : نشرحسن الخرسان،

ــذيب  -٣٧ ــال ته ــي الكم ــماء ف ــال أس ــال: الرج ــدين جم ــي ال ــاج أب ــف الحج  يوس

 - الرسـالة  مؤسـسة  :نـشر  معـروف،  عواد بشار الدكتور: تحقيق)  هـ٧٤٢ت(المزي

  .هـ١٤٠٦ -٤ط بيروت،

 العـاملي  الـصمد  عبـد  بـن  حـسين ال بـن  محمـد  البهـائي  الـشيخ : المقاصـد  توضيح  -٣٨

 . هـ١٤٠٦ ط ، قم - المرعشي اهللا آية مكتبة: نشر ،)هـ ١٠٣١ت(
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 بغـداد  – الزمـان  مطبعـة  المطيـري،  الـدرويش  طربـا  مهنـا : كـربالء أنهار جغرافية -٣٩

 . هـ١٤١٥

ــل  -٤٠ ــين الحب ــشيخ: المت ــائي ال ــن محمــد البه ــن حــسين الب ــد ب ــصمد عب ــاملي ال  الع

  .قم -بصيرتي مكتبة :نشر ،)هـ١٠٣١ت(

 .الكويت - هـ١٣٩٨ -١ط بارا، أنطوان االستاذ: الحسيني الفكـر في الحسين -٤١

، تحقيـق  ) هــ ١٣٢٠ت ( الطبرسـي  الشيخ حسين النوري  : خاتمة مستدرك الوسائل   -٤٢

 . هـ ١٤١٥ -١ط قم، - إلحياء التراث�مؤسسة آل البيت: ونشر

، دار التعارف ) هـ١٤٢٢ت (حسن األمين السيد : دائرة المعارف اإلسالمية الشيعية   -٤٣

 . هـ ١٤٢٢ بيروت، الطبعة السادسة -للمطبوعات

 المركــز  الكرباسي، صادق محمد الشيخ: المراقد تاريخ /الحسينية المعارف دائرة -٤٤

 . هـ١٤١٩ -١ط المتحدة، المملكة -لندن للدراسات، الحسيني

الميـــرزا حـــسين النـــوري الطبرســـي : دار الـــسالم فيمـــا يتعلـــق بالرؤيـــا والمنـــام -٤٥

 . إيران-، المطبعة العلمية، الطبعة الثالثة، قم)هـ١٣٢٠ت(

زي الحـسيني   السيد علي خان المدني الشيرا    :  الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة     -٤٦

 - مكتبة بـصيرتي :نشر بحر العلوم،    آل السيد محمد صادق  : ، تقديم ) هـ ١١٢٠ت  (

 . هـ ١٣٩٧ -٢طقم، 

المـشهور بــقطب الـدين الراونـدي        سعيد بـن هبـة اهللا       ): سلوة الحزين ( الدعوات   -٤٧

 . هـ ١٤٠٧ -١ط قم، -gمدرسة اإلمام المهدي: ، تحقيق ونشر) هـ٥٧٣ت(

، دار  ) هــ  ١٣٨٩ت  (الـشيخ آغـا بـزرك الطهرانـي         : عةالذريعة إلـى تـصانيف الـشي       -٤٨
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 . هـ ١٤٠٣ -٣ط بيروت، -األضواء

 الـسبزواري  بـاقر  محمـد  مـال  المحقـق  العالمـة : اإلرشـاد  شـرح  فـي  المعـاد  خيرةذ -٤٩

 .التراث إلحياء b البيت آل مؤسسة:  وتحقيقنشر ،)هـ١٠٩٠ت(

 مكـي  دينالـ  جمـال  بـن  محمـد  األول الـشهيد : الشريعة أحكام في الشيعة ذكرى -٥٠

 قـم،  - التـراث  إلحيـاء  b البيـت  آل مؤسـسة : وتحقيق نشر   ،)هـ ٧٨٦ ت( العاملي

 . هـ١٤١٩ -١ط

 ،)هــ ٦٤٥ت( الحلـي  نما ابن محمد بن جعفر الشيخ : الثار شرح في النضار ذوب  -٥١

 لجماعـة  التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة: نشر ، كريم حسون فارس الشيخ : تحقيق

 ..ـه١٤١٦ -١ط قم، – المدرسين

الـسيد محمـد مهــدي بحـر العلــوم    ): الفوائـد الرجاليــة (رجـال الـسيد بحــر العلـوم     -٥٢

، آل بحر العلـوم  نوالسيد حسيالسيد محمد صادق    : ، تحقيق وتعليق  ) هـ ١٢١٢ت(

 . هـ ١٤٠٥ -١ط طهران، -مكتبة الصادق: نشر

 محمـد علـي    الـسيد :، شـرح  ) هـ ٣٦٨ت  (أبو غالب الزراري،    : رسالة في آل أعين    -٥٣

 . هـ ١٣٩٩ اإلصفهاني، مطبعة رباني يلموسوي الموحد األبطحا

ــسادات    ر -٥٤ ــاء وال ــوال العلم ــي أح ــات ف ــات الجن ــساري   : وض ــاقر الخوان ــد ب محم

 .. هـ١٣٩٠ طهران، سنة -عة الحيدريةالمطب: ، نشر) هـ١٣١٣ت (اإلصفهاني 

، )ـ  ه ٥٠٨ت  ( محمـد بـن الحـسن بـن علـي الفتـال النيـسابوري               : وضة الواعظين ر -٥٥

 . هـ ١٤٠٦ -١ط بيروت، -حسين األعلمي، مؤسسة األعلمي: تحقيق

مركـز جـواد للطباعـة والنـشر،        : الشيخ علي األحمدي، نشر   : لسجود على األرض  ا -٥٦
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 . هـ ١٤١٤ -٤ط

الـشيخ عبـد الحـسين األمينـي        : السجود على التربة الحسينية عنـد الـشيعة اإلماميـة          -٥٧

 بيـروت،  - دار الزهـراء السيد محمد عبـد الحلـيم الـصافي،   : ، تحقيق ) هـ ١٣٩٠ت(

 . هـ ١٣٩٧ -٢ط

الشيخ محمد بن منصور بـن أحمـد بـن إدريـس            : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي    -٥٨

 . هـ ١٤١٠ -٢طمؤسسة النشر اإلسالمي، قم، : ، تحقيق ونشر) هـ٥٩٨ت (الحلي 

أبو عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي           ): الجامع الصحيح (سنن الترمذي    -٥٩

 . بيروت-أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث: ق، تحقي) هـ٢٩٧ت (

: ، تحقيـق  ) هــ  ٧٤٨ت  (محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي             : ر أعالم النبالء   سي -٦٠

 . هـ ١٤١٣ بيروت، الطبعة التاسعة -شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة

ــاض شــجرة -٦١ ــي الري ــي مــدح ف ــاض النب ــشيخ: الفي ــن محمــد ال ــسماوي طــاهر ب  ال

 علـوم  مجلـة  ضـمن  المطبـوع  الحـسني،  الـستار  عبـد  دالـسي  :تحقيق ،)هـ١٣٧٠ت(

 . هـ١٤٢٧ لسنة ٢٠/العدد العاشرة السنة  الحديث

محمـد أبـو    : ، تحقيـق  ) هــ  ٦٥٦ت  (ابن أبي الحديـد المعتزلـي       : شرح نهج البالغة   -٦٢

 . هـ ١٣٧٨ -١ط القاهرة، -الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية

 العظمـى  اهللا آيـة  مكتبـة  :نـشر  ،)هــ ١٣٩٩ ت( الخاقـاني  علي الشيخ: الغري شعراء -٦٣

 .هـ١٤٠٨ سنة طبعة قم، -النجفي المرعشي

 .محمد جواد مغنية، دار الشروق، بيروتالشيخ : الشيعة في الميزان -٦٤

أحمـد بـن    : ، تحقيق ) هـ ٣٩٨ت  (أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري       : الصحاح -٦٥
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 .ـ  ه١٤١٠ -٤ط بيروت، -عبد الغفور العطار، دار العلم للماليين

 الـسيد  بـن  أصـغر  علـي  الـسيد  العالمـة : الرجـال  طبقـات  معرفة في المقال طرائف -٦٦

: نـشر  الرجـائي،  مهـدي  الـسيد : تحقيـق  ،)هــ  ١٣١٣ ت (وجردي البر شفيع محمد

 هـ١٤١٠-١ط ، قم -النجفي المرعشي العظمى اهللا آية مكتبة

: حقيـق ، ت ) هـ ١٣٧٠ت( السماوي    بن طاهر  الشيخ محمد : الطليعة من شعراء الشيعة    -٦٧

 . لبنان/ بيروت- هـ ، دار المؤرخ العربي١٤٢٢ -١كامل سلمان الجبوري، ط

 بـن  محمـد  الـشيخ  : الحـرام  البيت ألهل المنام في المتلو النظام في األحالم ظرافة -٦٨

 التـراث  إلحيـاء  األميـر  مركز ، الحداد سعد: تحقيق ،)هـ١٣٧٠ ت(السماوي طاهر

  .هـ١٤٢٩ -١ط النجف، -اإلسالمي

الـشيخ  : ، تحقيـق  ) هــ  ١٣٩١ت  (السيد عبد الرزاق الموسـوي المقـرم        : jالعباس   -٦٩

 . هـ ١٤٢٧ مكتبة الروضة العباسية، سنة :محمد الحسون، نشر

 - البيـضاء  المحجـة  دار طعمـة،  آل هـادي  سـلمان  الـسيد : وأسـرها  كربالء عشائر -٧٠

 . هـ١٤١٨ -١ط ، بيروت

 -١طي األنـصاري،    رؤوف محمد عل  ): دراسة عمرانية وتخطيطية  (عمارة كربالء    -٧١

 . هـ ١٤٢٧

أحمد بن علي الحسيني المعـروف بــابن   : عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب       -٧٢

ــة  ـــ٨٢٨ت (عنب ــة ) ه ــة الحيدري ــرف،  -، المطبع ــف األش ـــ ١٣٨٠ -٢ط النج  - ه

 .م١٩٦١

، دار  )هــ ١٣٩٠ت( عبد الحـسين أحمـد األمينـي         الشيخ: الغدير في الكتاب والسنة    -٧٣
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 . هـ ١٣٩٧ -٤ط بيروت، -الكتاب العربي

السيد : ، تحقيق ) هـ ٦٩٣ت  (بن طاووس الحسني    االسيد عبد الكريم    : فرحة الغري  -٧٤

 . هـ ١٤١٩ -١ط قم، -تحسين الموسوي، مركز الغدير للدراسات اإلسالمية

علي بن محمد بن أحمد ابـن الـصباغ المـالكي           : الفصول المهمة في معرفة األئمة     -٧٥

 -١ط قــم، -دار الحــديث: ريــري، نــشرســامي الغ: ، تحقيــق وتعليــق) هـــ٨٥٥ت (

 . هـ ١٤٢٢

: تحقيـق  ،)٦ق ( الحـائري  المـشهدي  جعفـر  بن محمد: ومساجدها الكـوفة فضل  -٧٦

 .بيروت -المرتضى دار الطريحي، سعيد محمد

 ناصر: تحقيق ،)هـ١٣٥٩ ت( القمي  بن محمد رضا  عباس الشيخ: الرضوية الفوائد  -٧٧

 . هـ١٣٨٥ سنة طبع كتاب، بوستان مؤسسة: نشر هندي، بيد باقري

 ).هـ ٨١٧ ت(آبادي الفيروزمحمد بن يعقوب :المحيط القاموس -٧٨

، )  هـ٣٢٩ / ٣٢٨ ت(محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي الشيخ  : الكافي -٧٩

الطبعة الثالثـة   ،    طهران -علي أكبر غفاري، دار الكتب اإلسالمية     : تصحيح وتعليق 

 . هـ ١٤٠٥ -

 تعريب ،)٧ق(الطبري الدين عماد محمد بن علي نب الحسن الشيخ: البهائي كامل -٨٠

  .هـ١٤٢٦ -١ط الحيدرية، المكتبة انتشارات فاخر، شعاع محمد :وتحقيق

، ) هــ  ٣٦٨ت  (أبـو القاسـم جعفـر بـن محمـد بـن قولويـه القمـي                 : كامل الزيارات  -٨١

  هـ ١٤١٧ -١ط قم، -الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نشر الفقاهة: تحقيق

 علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف :الكامل في التاريخ -٨٢
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 هـ ١٣٨٥ ط بيروت، -، دار صادر) هـ٦٣٠ت (بـابن األثير 

ــن الخليــل :  العــين كتــاب -٨٣  مهــدي الــدكتور: تحقيــق ،)ـ هــ ١٧٥ ت(الفراهيــدي أحمــد ب

  .هـ١٤٠٩  -٢ط الهجرة، دار مؤسسة : نشر  السامرائي، إبراهيم الدكتور و المخزومي

 . م١٩٨٨السيد سلمان هادي آل طعمة، مطبعة بغداد : الء في الذاكرةكرب -٨٤

ــشيخ: الكــشكول  -٨٥ ــن محمــد البهــائي ال ــن حــسينال ب ــد ب  ت (العــاملي الــصمد عب

 . هـ١٤٢٠-٧ط بيروت، -األعلمي مؤسسة نشر ،)هـ١٠٣١

 يوسـف  بـن  محمـد  اهللا عبـد  وأبـ : gطالب أبي بن علي مناقب في الطالب كفاية -٨٦

 شـركة : نـشر  األمينـي،  هادي محمد الشيخ: تحقيق ،)هـ٦٥٨ ت(الشافعي الكـنجي

 . هـ١٤١٣ -٤ط بيروت، -الكتبي

 محمد: تقديم ،)هـ١٣٥٩ ت(القمي  بن محمد رضا  عباس الشيخ: واأللقاب الكنى  -٨٧

 . طهران -الصدر مكتبة األميني، هادي

، ) هــ  ١٣٥٩ت  ( القمـي     بـن محمـد رضـا      المحدث الشيخ عباس  : الكنى واأللقاب  -٨٨

 . هـ ١٣٨٩ النجف األشرف -الحيدريةالمطبعة 

عالء الدين علي المتقي ابـن حـسام الـدين          : كنز العمال في سنن األقوال واألفعال      -٨٩

 . هـ ١٤٠٩ -ط بيروت، -، مؤسسة الرسالة) هـ٩٧٥ت (الهندي 

 ).هـ١٣٧٠ت(السماوي طاهر بن محمد الشيخ: السماوية الكواكب  -٩٠

، دار ) هــ ٧١١ت(ظـور المـصري     محمد بن مكـرم بـن من      أبو الفضل   : لسان العرب  -٩١

 . هـ ١٤١٠ -١ط بيروت، -صادر

 دار :نــشر، ) هـــ١٣٧٧ت (الــشيخ جعفــر آل محبوبــة : ماضــي النجــف وحاضــرها -٩٢
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 . م١٩٨٦ -٢ط بيروت، -األضواء

، )٥ق(علي بن محمد بن علي بـن محمـد العلـوي    :  المجدي في أنساب الطالبيين    -٩٣

 قـم،   -ة اهللا المرعـشي العامـة      مكتبـة آيـ    :نـشر أحمد المهدوي الـدامغاني،     : تحقيق

 . هـ ١٤٠٩ -١ط

قـسم الدراسـات    : ، تحقيـق  ) هــ  ١٠٨٥ت  (فخر الـدين الطريحـي      : مجمع البحرين  -٩٤

 .هـ ١٤١٥ -١ط قم، -اإلسالمية في مؤسسة البعثة

، )هــ   ٨٠٧ت (نور الدين علي بن أبي بكـر الهيثمـي   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   -٩٥

  هـ١٤٠٨ - بيروت، طبع -دار الكتب العلمية

 محمـد  الشيخ: تحقيق ،)هـ٣٨٥ ت( عباد بن إسماعيل الصاحب: اللغة في المحيط -٩٦

 .هـ ١٤١٤ -١ط بيروت، -الكتب عالم: نشر ياسين، آل حسن

ــصر  -٩٧ ــار مخت ــعراء أخب ــشيعة ش ــي: ال ــد ألب ــد اهللا عب ــن محم ــران ب ــاني عم  المرزب

 لكتبـي ا شـركة : نشر األميني، هادي محمد الشيخ: تحقيق ،)هـ ٣٨٤ ت(الخراساني

 . هـ١٤١٣ -٢ط، بيروت -

ــة -٩٨ ــسين مدين ــصر (الح ــاريخ مخت ـــربالء ت ــسيد  :)ك ــد ال ــسن محم ــدار  ح             الكلي

 . هـ١٣٨٩ -١ط كـربالء، -البيت أهل مطبعة ،)هـ١٤١٦ ت(

: ، نـشر )هــ ٧٦٨ت ( محمد عبداهللا بن سعد اليافعي  وأب: مرآة الجنان وعبرة اليقظان     -٩٩

 .هـ١٤١٧ -١ط بيروت، –دار الكتب العلمية 

 قــسم الــشؤون :نــشر القريــشي، األميــر عبــد: كــربالء فــي والمقامــات المراقــد  -١٠٠

 . هـ١٤٢٩-١ط المقدسة، العباسية العتبة /الفكرية
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الـسيد تحـسين آل شـبيب الموسـوي، دار          : عبر التاريخ  g مرقد اإلمام الحسين   -١٠١

 . هـ ١٤٢١ -١ط قم، -الفقه

ي بــن الحــسين المــسعودي الحــسن علــأبــو :  مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر -١٠٢

ـــ ٣٤٦ت( ــق) ه ــا،: ، تحقي ــر مهن ـــ ، ١٤٢١  -١ط أمي ــشر ه  مؤســسة األعلمــي :ن

 . لبنان-للمطبوعات، بيروت

محمـد  : ، تحقيق ) هـ ٤١٣ت  (محمد بن محمد بن النعمان      المفيد    الشيخ : المزار -١٠٣

 . هـ ١٤١٤ -٢ط بيروت، -باقر األبطحي، دار المفيد

: ، تحقيــق) هـــ١٣٢٠ت (النــوري الطبرســي الميــرزا حــسين : مـستدرك الوســائل  -١٠٤

 . هـ ١٤٠٨ -١ط بيروت، -مؤسسة آل البيت إلحياء التراث اإلسالمي

 -الــسيد حــسن األمــين، دار التعــارف للمطبوعــات: مــستدركات أعيــان الــشيعة -١٠٥

 . هـ ١٤١٨ -٢طبيروت، 

: ، تحقيق ) هـ ٢٤١ت  (أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني       : مسند أحمد بن حنبل    -١٠٦

 . هـ ١٤١٤ -٢ط بيروت، - محمد الدرويش، دار الفكرعبد اهللا

: ونـشر  تحقيـق  ،)هــ ٦٦٤ ت(طـاووس  بـن  موسـى  بـن  علي السيد: الزائر مصباح -١٠٧

  هـ١٤١٧ -١ط قم، -التراث إلحياء  b البيت آل مؤسسة

  ،)هــ ٤٦٠ ت(الطوسـي  الحـسن  بـن  محمـد  جعفـر  أبـي  الشيخ: المتهجد مصباح  -١٠٨

 .هـ١٤١١ -١ط نان،لب / بيروت -الشيعة فقه مؤسسة: نشر

: الشيخ محمـد حـرز الـدين، تحقيـق    : معارف الرجال في تراجم العلماء واألدباء    -١٠٩

مكتبـة آيـة اهللا المرعـشي    : ، نـشر ) هـ١٣٦٥ت (الشيخ محمد حسين حرز الدين      
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 . هـ ١٤٠٥ قم، سنة -العامة

مطــابع : ف، طبــعالمؤلّــ: أحمــد فــتح اهللا، نــشر:  معجــم ألفــاظ الفقــه الجعفــري -١١٠

 . هـ ١٤١٥ -١طلدمام،  ا-المدخول

، دار  ) هــ  ٦٢٦ت  (ياقوت بن عبد اهللا الحموي الرومي البغدادي        :  معجم البلدان  -١١١

 . هـ ١٣٩٩ -١ط بيروت، -إحياء التراث العربي

 دار  طعمـة،  آل هـادي  سـلمان  الـسيد : كـربالء  فـي  واألدب الفكر رجال معجم -١١٢

 . هـ١٤٢٠ -١ط ، بيروت - البيضاء المحجة

 األمينــي هــادي محمــد الــشيخ: النجــف فــي ألدبوا الفكــر رجــال معجــم -١١٣

 . هـ١٤١٣ -٢ط ،)هـ١٤٢٥ت(

 -٢ط بيـروت،    -عمـر رضـا كحالـة، دار العلـم للماليـين          :  معجم قبائـل العـرب     -١١٤

 . هـ ١٣٨٨

حمـدي عبـد   : ، تحقيـق ) هــ ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد الطبرانـي      : المعجم الكبير  -١١٥

 . هـ ١٤٠٥ -٢ط بيروت، -المجيد سلفي، دار إحياء التراث العربي

 . بيروت-عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي:  معجم المؤلفين -١١٦

كـاظم  : ، تقـديم وإشـراف  ) هــ ٣٥٦ت ( الفرج اإلصـفهاني     وأب:  مقاتل الطالبيين  -١١٧

 . هـ ١٣٨٥ -٢ط،  النجف األشرف - المكتبة الحيدرية:نشرالمظفر، 

ن موسى بـن  علي بالسيد ): اللهوف في قتلى الطفوف(g  مقتل اإلمام الحسين -١١٨

 . هـ ١٤١٧ -١ط قم، -أنوار الهدى: ، نشر) هـ٦٦٤ت (طاووس 

، ) هــ  ١٥٧ت  (لوط بن يحيى بـن مخنـف األزدي الغامـدي           : g  مقتل الحسين  -١١٩
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 -طمكتبة السيد شـهاب الـدين المرعـشي النجفـي،           : نشرحسن الغفاري، : تعليق

 .هـ ١٣٩٨

: ، تحقيـق ) هـ٥٦٨ت  (الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم       :  مقتل الحسين  -١٢٠

 . إيران/ أنوار الهدى: هـ ، مطبعة مهر، نشر١٤٢٥- ٣طالشيخ محمد السماوي،

: نـشر   ،)هـ٥٤٨ ت(الطبرسي الفضل بن الحسن نصر أبي الشيخ :األخالق مكارم -١٢١

 .هـ١٣٩٢ -٦ط الرضي، الشريف

، ) هــ  ٣٨١ت  (محمد بن علي بن بابويـه القمـي الـصدوق           : من ال يحضره الفقيه    -١٢٢

 -بر غفاري، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعـة المدرسـين         علي أك : تحقيق

 .قم، الطبعة الثانية

، ) هـ ٥٨٨ت  (محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني       : مناقب آل أبي طالب    -١٢٣

 النجـف  - المكتبـة الحيدريـة   :نـشر لجنة من أسـاتذة النجـف األشـرف،         : تحقيق

 . هـ ١٣٧٦ -طاألشرف، 

 : ونـشر  تحقيـق  ،)هــ ١٢٣١ ت(القمـي  القاسـم  أبـو  ميـرزا ال العظمـى  آية: األحكام مناهج -١٢٤

 . هـ١٤٢٠-١ط قم، -المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر مؤسسة

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن      : المنتظم في تاريخ الملوك واألمم     -١٢٥

محمد عبـد القـادر عطـا ومـصطفى عبـد القـادر             : ، تحقيق ) هـ ٥٩٧ت  (الجوزي  

 . هـ ١٤١٢ -١ط بيروت، -تب العلميةعطا، دار الك

 بيأبـ  المعـروف  إسـماعيل  بـن  محمـد  الـشيخ : الرجال أحوال في المقال منتهى  -١٢٦

 التـراث  إلحياء b البيت آل مؤسسة: وتحقيق نشر ،)هـ١٢١٦ ت( الحائري علي
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 . هـ١٤١٦ -١ط قم، –

 -١ط بيـروت،  -األكـرم  الرسـول  دار: نـشر  محــدثي،  جـواد : عاشوراء موسوعة -١٢٧

 هـ١٤١٨

ــات المقدســة  -١٢٨ ــشورات مؤســسة األعلمــي،   :  موســوعة العتب ــي، من ــر الخليل جعف

 . هـ ١٤٠٧ -٢ط لبنان، -بيروت

 . الموقع اإللكتروني للعتبة العباسية المطهرة -١٢٩

 . الموقع اإللكتروني لصحيفة الجريدة -١٣٠

 . الموقع اإللكتروني لشبكة كربالء -١٣١

هلموت ريتـر،   : ق، تحقي ) هـ ٧٦٤ت  (خليل بن أيبك الصفدي     :  الوافي بالوفيات  -١٣٢

 .جمعية المستشرقين األلمانية

ــصطفى   -١٣٣ ــار الم ــاء بأخب ــاء الوف ــسمهودي    :  وف ــد اهللا ال ــن عب ــي ب ــسن عل ــو الح أب

 .ـ ه١٣٢٦ القاهرة، سنة -، مطبعة اآلداب والمؤيد)هـ٩١١ت(

شمس الدين أحمد بـن محمـد بـن أبـي بكـر            : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     -١٣٤

 بيـروت، سـنة   -ار الثقافـة إحـسان عبـاس، د    : ق، تحقيـ  ) هــ  ٦٨١ت  (ابن خلكـان    

  هـ ١٣٩٧
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PREFACE 

The Range of Lightness in al-Taff Land 

    It is a blank verse (realistic poetry) in the history of holy Karbala. It is 

versed in an eloquent, good style, and precise terms by sheikh Mohammad 

bin Dhahir  al-Samawi.  In common with the other blank verses were 

epidemic at that time. The blank verse consists of 1250 verses. It begins 

with a speech deals with the cause of its name. It is divided into 8 

categories: 

      1
st

: The name of al-Taff and what it was. 

      2
nd

: In the meaning of al-Hussein's shrine soil is remedy. 

      3
rd

: About the shrine, what around it and the grace of pilgrimage to it. 

      4
th

: About some miracles appeared from the holy shrine. 

      5
th

: Mention the shrine building and its builder, and water and light of  it. 

      6
th

: About the events of Karbala and its statistics. 

      7
th

: Mention who buried in Karbala and the martyrs' statistics (martyrs 

of al-Taff  battle) peace be upon them.                  

      8
th

: Mentioning the  guardians, scholarly families, and artistic families. 

  

      Each category consists of several chapters sometimes only one chapter 

according to the requirement of the scientific material. The expositor aimed 

at explicating accounts related to historical events mentioned in the blank 

verse. Then returned it to its source, explanation of some great figures, and 

clarifying some ambiguous places and explaining some extraneous terms. 

Blank verse emended in a prosodic way by specialists in this field. The study 

section in the library and house of manuscripts of al-Abass holy shrine 

reviewed the explanation, enriched it, with many valuable information 

from diverse and rare sources, did language check, emended its text, and 

made technical indexes to it in order to produce it in seemly way, and the 

important historical works. 




