
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

�ÜŠÎáæö�Ö]�ífjÓ¹]�ífÃ��KíéÊ^ÏnÖ]æ�íè†ÓËÖ]� �

E<JhJ”<Kí‰‚Ï¹]<ðøe†ÒNOO<VÌi^â<KDONNRLL<Vê×}]�<HNQM< <

www.alkafeel.net 

library@alkafeel.net  

tahqiq@alkafeel.net  

  ودار مخطوطات. مركز إحياء التراث.  مكتبةالمقدسة. العتبة العباسية 
   AL- Najaf In Arab Language Magazine النجف في مجلّة لغة العرب =

 -الطبعة األولـى.  -/ إعداد مركز إحياء التراث التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة.
  .٢٠١٦ـ = ه ١٤٣٧كربالء : مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسية المقدسة، 

 It is a delicate number, we سلسـلة اخترنـا لكـم =    -سم.  ٢٢ x ١٥صفحة ؛  ١٩٦

chose  ٣؛  
  يضم مقدمة باللغة االنجليزية.

  يضم كشافات.
تـراجم. الـف. العنـوان. ب.    ―. النجف (العراق)٢. ٢٠القرن ―تاريخ--. النجف (العراق)١

   AL- Najaf In Arab Language Magazine العنوان :

DS79.9.N35 A8364 2016  

  الفهرسة والتصنيف في مكتبة العتبة العباسية المقدسة
  Issn: 2412 - 4109الرقم الدولي: 

  .١٥٣٤م:٢٠١٦رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق الوطنية في بغداد لسنة 

  النجف في مجلّة لغة العرب الكتاب:
  .التابع لدار مخطوطات العتبة العباسية المقدسةإحياء التراث  إعداد: مركز

  سة.ة المقدالعتبة العباسي مكتبة ودار مخطوطاتالناشر: 
  ستاذ علي حبيب العيداني.��� المدقّق اللّغوي: الدكتور قاسم الوردي و

  د عامر هادي الكنانيمحماإلخراج الفني: 
  .العراق - دار الكفيل/ كربالء المقدسة  المطبعة:
  األولى   الطبعة:

  .١٠٠٠ عدد النسخ:
  م.٢٠١٦/ ٦/ ٢١الموافق  -هـ ١٤٣٧/ رمضان/ ١٥التاريخ: 



 

 

@ @

@ @
Üè‚Ïi� �

L  
الحمد هللا رب العالمين والصّالة والسالم على أشـرف األنبيـاء   

، وعلـى أهـل بيتـه    nمحمد بن عبـد اهللا والمرسلين أبي القاسم 
  .b الطيبين الطاهرين

ف الباري ،بعدا أمبعـض البِقـاع وأراد لهـا رفعـة المقـام       {فقد شر
وبارك فيها، فجعلها مقراً ألنبيائه، ومهبطـاً   ،وعلو المنزلة، إذ قدس أرضها

ــه   ــه، وبحبوحــةً ألصــفيائه، وســكناً ألتقيائ ــه، ومســتودعاً ألوليائ ، لمالئكت
عميـق   ���� ومالذاً لفقرائه، وجعل أفئدةً من الناس تهـوي إليهـا مـن كـلّ     

  لتروي ظمأ النفوس، ولترتشف أريج الرحمة اإللهية. 
نذكر منها على سبيل المثال مكة المكرمـة، والمدينـة المنـورة،    

، وكـربالء  المعظمة ريف، والنجف األشرف، والكوفةـوالقدس الش
 رفة، وســـامراءـ، ومشـــهد المشـــســـةالمقد المقدســـة، والكاظميـــة
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وغيرها من األماكن المباركة التي شرفها اهللا تعـالى بهـذه    المشـرفة
  . النعم األزلية، والرتب السامية

فلنقتصـر علـى    ؛وبالحديث عـن كـلّ واحـدة منهـا يطـول بنـا المقـام       
وهو مـا يخـصّ بقعـة الغـري المباركـة، مدينـة أميـر         ،موضوع كتابنا هذا

 ،nالرسول األمين ي، أخgالمؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب 
  ووصيه وحامل لوائه.

نعم، هي هـي   ظهر الكوفة، الغري، النجف األشرف، وادي السالم ...
تلك األرض المقدسة التي حباها الباري جلّ شأنه الخير كلّه، فاحتضنت 

وأصـفيائه وأوليائـه وعبـاده الصـالحين      راها أجسـاداً ألنبيائـه ورسـله   في ث
الشرف حينما نالت وسـام الكرامـة    طاهرة مطهرة، وكان لها الشرف كلّ
حينما بـر ترابهـا بأبيـه،     -جلّ وعال-والعز، ومقام الرضا والفوز من بارئها 

 انـي بـه أبـ   أً في حياته، ومدفناً وحاضناً له بعد استشهاده، أعئفكان له موط
  . gتراب علي بن أبي طالب

حاضرةُ العلوم العلويـة، ومسـتودع لبـاب مدينـة العلـم، ومسـتقر       فهي 
لذوي األلبـاب والفهـم، كانـت ومازالـت قطـب رحـى العلـوم، ومراكـز         

نصـرة المظلـومين فـي    ل نير ظلمات القلوب، يصـدح منهـا الحـق   إشعاعٍ تُ
  وحين. آن أرجاء المعمورة في كلّ
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ه ما فارق المداد وصفها؛ فهي أمـل .. فلو أطلقنا العنان للقلم لَطيولن نُ
  : ناقولبوالبحر الذي يرويه، فلنكتف  ،هووأب

وقبلهـا الكوفـة   -ما للنجف األشرف القارئ الكريماً على ليس خفي- 
 :أغلـب األصـعدة   فـي مـر القـرون    علـى  المهمتـين  من المكانـة والمنزلـة  

  .ةفكريالو ة،ثقافيالو ة،عمرانيالو ة،جغرافيالو ة،سياسيال
سـة احتضـنت الجثمـان الطـاهر ألميـر      ة مقدفهي باعتبارها بقعـة دينيـ  
ين والمـوالين  قد أخـذت بقلـوب المحبـ    gالمؤمنين علي بن أبي طالب

 بـل مـن غيـر المسـلمين     ، ةومـن طوائـف المسـلمين كافّـ     ، gمن شيعته
لذوي الحوائج  ىومأو ،اقللعشّ منذ قرون غابرة كعبةً فكانت بحق أيضاً،

  لخائفين.واين ئاجللّ اًرفوم ،من مختلف األعراق
نحاء المعمـورة والسـكن فيهـا بعـد     أليها من جميع إوازدادت الهجرة 

نوره على الخافقين بخاصة في أوائل القرن  شع اًعلمي أن أصبحت مركزاً
ريفة علـى  ـالشـ  ةتأسيس الحوزة العلميـ  ينالخامس الهجري وما بعده ح

يد شيخ الطائفة محم د بن الحسن الطوسـي e ّـ هـ ٤٦٠ى سـنة  المتـوف ،
فباتـت   ،bمن رام طلب علوم أهـل البيـت   ليها كلّإحيث شد الرحال 

 ،لهـا األعنـاق   بئوتشر ،نانشار لها بالبي علميةً منذ ذلك الحين مدرسةً
هم سوى لم يكن هم رجاالً - وما زالت –فأنتجت عبر القرون الماضية 
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  .الدين القويم ونشرهحفظ 
وكم كان للنجف األشرف من موقف   مضـت  لعلمائها فـي أحـداث، 

شيدوا فيه أركان الحق، جـت،  �� فتنـة  كـم مـن   فموا مزاعم الباطل، وهدج
 ن فـي وأدهـا،  كانوا هم الحصـن الحصـي  وأوشك أن تُسفك فيها الدماء، ف

زعزعة  د بهير�� خارجي  رية، وكم من مخططـحرمة النفس البش واحفظو
ة اإلسالميةكيان األم، مـن المواقـف   ذلـك   وغيـر  ،أمامه اً منيعاًفوقفوا سد


	 �التي ما هي  سة.نتاج هذه المدينة المقد  
ولم تكن النجف األشرف على مر فأبوابهـا   ،ز بين زائريهاالقرون تمي

عين يرتشف مـن عـذب مائـه مـن     مـريديها، فهي كاليها ومحبلم رعةٌـمش
بـل   ،وطبقاتهم ،وأعراقهم ،فترى المسلمين على اختالف مشاربهم ،شاءي

ى حتّـ  الـذي ال ينضـب،   عينمـلم يحرموا من هـذا الـ   أيضاً غير المسلمين
  باتت قبلة لإلنسانية جمعاء.

رت هــا هــي النجــف اليــوم تقــول كلمتهــا التــي غيــ وللتــأريخ نقــول: 
أشـرس هجمـة يتعـرض لهـا ديننـا       صـد فـي  مجريات األحداث والوقائع 

أعـداء اإلنسـانية والـدين والمـذهب،      ،رـالحنيف من قبل خـوارج العصـ  
وا حرمـة اإلنسـان ال فـي إنسـانيته     ولم يرع ،فساد رضالذين عاثوا في األ

فجاءت فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجـع الـديني    ؛وال في دينه
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األعلى سماحة السيد علي الس الحسينيعلى  –الوارف  دام ظله - يستاني
سـماحة الشـيخ عبـد المهـدي      المقدسـة  كـربالء مدينـة  لسان ممثلـه فـي   

ن على منبـر خطبـة الجمعـة فـي العتبـة الحسـينية       م -دام عزّه- الكربالئي
يةً صرخةً م٢٠١٤-٦-١٣تاريخ في سة المقدزلزلـت األرض تحـت    مدو

  ولإلنسان إنسانيته. ،وحفظت للدين هيبته ،أقدام المعتدين
سة حال هذه المدينة وعليه فإنخصوصية أكثـر مـن غيرهـا     له المقد

خاصّة على األصعدة كافة،ما امتازت به من مكانة ـل علـى  ا حـدا بهـا  مم 
ت على حداث والوقائع التي مرلكثير من األلدون غيرها  من ىن تتصدأ

خ الكثيــر منهــا فــي ر�� والتــي  ،ى مــن الزمــانـة فيمــا مضــســالمية اإلمــاأل
���	 هنا وهناك في بطـون الكتـب   بعضها  ودون مستقلة،فات مؤلّ��� ،

ولم يسة يا  لكثير من تاريخاخ ؤرفبقـي قيـد    ،لألسفهذه المدينة المقد
  واالستنتاج. ،والتحقيق ،التحليل

��	 من  )لغة العرب(ة ومجلّ�� المحلية العلمينِة التي عروها ي محر
ى المجـاالت أبـان مـدة    مـا يتعلـق بـالعراق وألويتـه فـي شـتّ       بتدوين كـلّ 

له لت لنـا مـالم تسـج   فسـج  ،رين الميالديـصدورها في بداية القرن العش
ة ة واجتماعيــسياســيوة تاريخيــ ووقــائعٍ ن أحــداثيراعــات اآلخــرين مــ

 ةوالفكريـ  ةق بالحركـة الثقافيـ  ة مهمة فيما يتعلّـ صحفي وتقريرات ،ودينية
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د واوغيرهـا مـن المـ    ،شـهرية  ة في مختلف مناطق العراق، وأخبارٍواألثري
العلميفراغاً لدى الباحثين. ة المهمة التي قد تسد  

كربالء في (إصدار ب )سلسلة اخترنا لكم(وبعد أن من اهللا علينا في 
بأقسامها األربعة هـا   )ة لغة العرببغداد في مجلّ(و )،ة لغة العربمجلّ

وهـي   ،عليكم اليوم بحاضرة من حواضـر العـراق الشـامخة    نحن نطلّ
أو تفيـد كاتبـاً    ،عين باحثاً في تقريـر ها تُعلّ )،مدينة النجف األشرف(

 ،ا بأحسـن قبـول  له منّأن يتقب - وعال جلّ - سائلين المولى  ،في تحرير
  .ه سميع مجيبنّإ

VØÛÃÖ]�l]çŞ}� �

قـات ذات عنـاوين   فرزنا المادة المتعلّقة بهذه المدينة على شكل بطا -١
  بحسب موضوعاتها. درجت�� مختلفة، 

٢-    فـرزة  قمنـا بتنضـيد المـادة المختـارة الم  قابلنـا النسـخة المنضّــدة   , ثـم
خطأ تنضيدي.ة؛ للتأكّبالنسخة األصلي د من عدم وجود أي  

كمـا   ة حاولنا جاهـدين نقـل الـنصّ األصـلي    باألمانة العلمي منّا التزاماً -٣
نـا  ، علمـاً أنّ كتـاب ال اما رأيناه خارجاً عن موضـوعنا فـي هـذ    �
	 هو، 

ة ووضـعناها فـي موضـعها األصـلي،     ليزيـ كالتزمنا بنقل الكلمـات اإلن 
هامش منّا. وكلّ الهوامش الموجودة من أصل الماد ة، ولم نضع أي  
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رتّبنا مواضيع هذا الكتاب على شكل فصول بحسب وحدة المواضيع  -٤
ــهفكــان  (أعــالم نجفيــة)، والفصــل الثــاني (الفكــر   الفصــل األول من

والثقافة في النجف)، والفصل الثالث (اآلثار النجفية)، والفصل الرابع 
  (األخبار النجفية).

لمجلّـة أو الكاتـب   ا فهو مـن  والهامش كلّ ما بين معقوفين في المتن -٥
   سوى ما ميز بنجمة فهو منّا.

شـكل   بالقدر الممكـن علـى  قمنا بتدقيق النصوص لغوياً، مع الحفاظ  -٦
كمـا قمنـا بضـبط األبيـات     و ،ما وجدناه ضـرورياً فضـبطناه   �
	 النصّ 
الشعرية الموجودة عروضياً. اً وشكلي  

٧- ة تعارف عليهـا أهـل   ياً وفق مواصفات خاصّفنّ أخرجنا النصّ النهائي
  هذا الفن.

 ... ؛نت فهرسـاً لألعـالم، واألمـاكن   تضم للكتابية وضعنا فهارس فنّ -٨
  تسهيالً للباحث والقارئ الكريم. 

أن نشكر األخ العزيز جناب الشيخ حسين  �
	 وفي الختام ال يسعنا 
 ،في مركزنـا  )قسم اإلصدارات والسالسل التراثية(العيساوي مسؤول 

 من العاملين في (سلسلة اخترنـا لكـم)   ريطيواألخ حسنين تركي الكَ
 ،السلســلة المباركــةما بــذاله مـن جهــد مشــكور فـي إصــدار هـذه    ـلـ 
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  فجزاهم اهللا خير الجزاء.

 ســيدنا المصــطفىالم علــى الة والســوالصّــ ،والحمــد هللا أوالً وآخــراً
دمحمn ،وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين b.  
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ة، أو القـرن الثـامن عشــر    شعراء العراق في القرن الثالث عشـر للهجر
  وأغلبهم من المكثرين. ،كثيرون للميالد


	 ومـا ذلـك    هم ال تكـاد تـرى لهـم تـراجم مدونـة؛     ومع توفّر عـدد � 
لشـعراء فـي عهـد    ا �������لضعف همم رجال ذلك العصـر، أو الشـتهار  

ن مـا ال  معاصريهم، فظنّوا أن شهرتهم تنتقل خلفاً عن سلف، وما خالوا أ
ن في بطون الكتب واألسفارين برز ال  دويصبر على تتالي األعصار، ومم

في حلبة الشعر السيد صالح ابن السيد مهدي ابن السيد رضي ابـن السـيد   
ــد علــي الحســينيمحم ــالقزويني ، مــن مقــدمي شــعراء العــراق  الشــهير ب

  اإلمامية، وأحد نوابغ دار السالم في القرن الماضي.

RM Zémd’ã@ÞČëcë@ém…üëë@éj�ã@ @
من شهر رجب من سنة  ١٧(لد في النجف نهار الخميس في اليوم و
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إلـى الشـعر    ومـالَ  �
	 وما كاد يترعرع  ،)١٧٩٣شباط سنة  ١٩( )١٢٠٨(
 �������وتميل إلـى   ،كلّ الميل، وكانت نفسه كبيرةً تتوق إلى األعالي

  الدينية السامية.

علـى  ينة العلم والـدين معـاً سـاعده منشـؤه     ولما كان مسقط رأسه مد
ولهـذا أصـبح وهـو صـغير السـن       ،نماء شواعره وتوجيهها أحسـن متّجـه  إ

متضـلّعاً مـن    ،هجـة صـادق اللّ  ،بعيـد الهمـة   ،الحافظـة  قـوي  ،متّقد الخاطر
  العلوم الدينية والدنيوية معاً.

ولما راهق أخذ يتلقّن مبادئ العلوم من بعض مشايخ أهل بلدته حتّى 
فأخذ الفقه والتفسـير والمعـاني والبيـان والمنطـق وغيرهـا مـن        ،بلغ أشده

العلوم العقلية والنقلية عـن الشـيخ محمـد حسـن صـاحب الجـواهر (فـي        
وكان هـذا مـن مشـاهير عصــره فـي قطـر العـراق، وال سـيما فـي           ،الفقه)

ر أن السيد صالحاً اشتهر بشعره الرائق الرقيق المترقرق حتّى أق �
	 النجف 
  ودان. بالسباق أئمة عصره من قاصٍله 
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 بهـي  ،رب حمـرة ـمشـ  ،أبـيض اللـون   ،حسن الصـورة  كان السيد صالح
 ،�������الحاجبين، أقنى األنف، صـغير   طويل الرقبة ممتلئها، أزج ،الطلعة
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ن أسود الشعر في صباه، بي ،واسع الجبهة بارزها ،أنجل العينين أزرقهما
بين، متوسـط الفـم، رقيـق    يل اللحية كثّها، خفيـف الشـار  طو ،الوجنتين
ن الكفّين، لطيف البنـان، طويـل   ثْلعسهما، طويل الذراعين، شَالشفتين أ

  جاد، خشن العظام، ريان األعضاء، ال سميناً بديناً، وال ضعيفاً نحيفاً.النّ
شـاهد فيـه   حسن السلوك، وممـا كـان ي   ،قه فكان كثير األدبوأما خُلُ

ن يهشّ بم ،وهو أمر نادر في أبناء اإلمامية البشاشة، فإنّه كان طلق المحيا
وكان مع ذلك على جانب عظيم من التُّ ،القيهيوالوقار، ال تكاد تنظر  دةؤ
بع عليـه مـن كـرم الخصـال     لما طُ ويجذب قلبك بمحاسن سمته؛ �
	 ليه إ

إن  ،سائالً أبـداً إن اسـتجداه   وكان من عادته أن ال يرد والمزايا الشريفة،
  وإن في المجالس العامة. ،في الطريق

وكان مضيافاً يحب إكرام زائريه في أقصى الغايـة، فـإن داره كانـت    
  تقسم إلى قسمين:

ــو ــه)   :البه ــديوان خان ــه أو ال ــدوه خان ــو (ال ــه   ،وه ــتقبل في ــان يس وك
  ويعدون بالعشرات كلّ يوم. ،الضيوف

  كنى. للس وهو البيت المعد :والحرم
�� ،والعلمـاء  ،وكان ينتاب مجلسـه الشـعراء  ���علـى   ،والفضـالء  ،����
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اختالف مراتبهم وطبقاتهم، وإذا جرى الحديث بحضوره لم يجسر أحد 
أو يشم منه رائحـة   ،اآلداب أو الدين �� ��على أن يخلط به ما يخالف 

      اه حـداً ال يتعـدكمـا أنّـه كـان يـزع      ،العداوات؛ ألنّه كـان يضـع لـه حـد
طافـة إذا احتـاج األمـر إلـى     الحضور وزعاً في منتهـى األدب والرقّـة واللّ  

ا كان عمله هذا بارزاً بأحسن صـورة مـن المجاملـة فمـا كنـتَ     ذلك، ولم 
  ترى أحداً يمتعض منه البتة.

T@M êŠÈ‘Z@ @

س العامرة األبيات، فَونظم القصائد الطويلة النَّ ،قال الشعر منذ حداثته
نّـه كـان شـاعراً سـاحراً،     قال فيـه إ ع في الوصف حتّى يصح أن يوقد أبد

غرويــة فــي رثــاء العتــرة رر الوقــد وضــع ديوانــاً قائمــاً برأســه اســمه (الــد
 ،عشـــر المســلمين واألئمــة االثنــي موضــوعه مــديح نبــي المصــطفوية)،

 إليـه،  ن نُسـبت والديوان يشتمل على أربع عشرة قصيدة في مدح كـلّ مـ  
قصيدة تزيد على المائتين، والقصائد كلّهـا تشـتمل علـى مـا      وأبيات كلّ

ناهز ثالثة آالف بيت.ي  
 ،وثنـاء  ،وله ديوان ثان كبير الحجم موضوع نظمه يختلف بين مـديح 

ووصف، ّ؛ورثاٍء إلى آخر ما هنـاك  ،وغزلٍ ،ونسبٍ ،وعلمٍ ٍ،وحكمٍ ،ورد 
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أيام غضاضة نشد أغلب قصائده في ألنّه طرق جميع أبواب الشعر، وقد أ
هابه ومقتبل شبابه، ثم ما زال يقلّل من النظم ويجرد المواضيع مـن كـلّ   إ

م العمر حتّى انقطع عنه ما ال يالكهولـة   الناسب تقد ؛بتة عند تجـاوز سـن 
وشأن اإلنسان في كماله أن ال يتجنّب اآلثام  ،الشعر منقصة يعدألنّه كان 

  ولهذا فطم نفسه عما تحن إليه.  ، بل أن يتحاشى النقائص أيضاً؛فقط
 -والمـراد بـالعلم علـم الـدين بفروعـه      -حتّى تفرغ للعلم كلّ التفرغ 

أهـل البيـت واألحبـاب والجلسـاء والعلمـاء       �
	 وكان ال يمدح في شعره 
له أن يمدحوم ن يحق ...  
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بل صـعد إلـى بغـداد     ،ره في النجفقم طول عمن السيد صالح لم يإ
��!وكـان قـد تـزوج فـي النجـف ابنـة        ،م)١٨٤٣ -هـ١٢٥٩( في سنة"�#�� 

ومعلّمه الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر المذكور، ولما جـاء بغـداد   
  تزوج ابنة الحاج محمد علي الشهير بالصفّار.

ا البنون فهم  لد له ستّة بنين وست بنات،وود مهدي١أموكـان   ،: السي
كـان   ،وكان شاعراً مجيداً ماهراً بالتخميس ،: السيد راضي٢عالماً فاضالً 

إذا خمس قصيدة زاد األصل حسـناً ورونقـاً وبهـاًء بمـا يحيطـه مـن درر       
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والسـيد   ،وقد أعقب أبناء، وهم: السيد محمود ،نظمه البديع ولفظه الرائع
 .وقد تـوفّي  ،: والسيد باقر٣ .وقد توفّوا هم وأبوهم ،والسيد أحمد ،جواد

  حيان يرزقان. وهما ،: السيد علي٥ .: السيد حسون٤
 السيد صالح القزويني في بغداد نهار الجمعة بعد الظهر وقد توفّي

وكـان   ،م)١٨٨٣كـانون الثـاني سـنة (    ٤هــ)  ١٣٠١ربيع األول من سنة ( ٥
  سنة، ثم نقلت جثّته ودفنت في النجف. ٩٣عمره زهاء 

  ]٣٢٩ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٢( اُألولىالسنة [

@ @



 

 

@ @

@ @

ïÇaŒ¨a@b™‰@†Čàª@ƒî’Ûa@ @
Sheikh Mohammed-Ridha al-khoza’y@ @
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جفال بـن خنجـر بـن محمـد بـن       هو ابن الشيخ إدريس بن محمد بن
القبيلة المعروفة الشهيرة المتفرعة منها  )خزاعة(إلى  حمود الخزاعي نسبةً

  وطوائف تقطن الفرات في أرض الشامية. ،بطون كثيرة

RM émd’ãZ�
فاضلٌ الخزاعي عالم، وأديب شاعر، وكاتب ناثرالورع ، كثير، شديد 

المفاكهـة،   ويضـوع، حلـو  ضـيء  له شـعر يـروق ويـروع، ونثـر ي     ،التقوى
لطيف الحاضرة، حسن  الُالبديهة، سـي  دار ) لـد فـي (النجـف   القريحـة، و

العلـوم   هـ)، ونشأ بها مشغوفاً من صـغره بحـب  ١٢٩٨العلم والعرفان سنة (
��العربية وآدابها، وقد ازدلف إلى فريق من ���وتتلمذ علـى   ،ريحآل طُ ��

ويحضـر نـواديهم    ية الصـافية، ي من بحر آدابهم العربيدهم، وأخذ يستق
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ألجـل المـذكرات األدبيـة، وبقـي      ؛&�%$��� التي كانت تنعقد بين آونـة  
مالزماً لتلك النوادي حتى نال بسببها من األدب الحظ األوفـر، وصـارت   

  له مكانة سامية في عالمه.
ه، عصـر  شـعراء  وقد نظـم فـي أكثـر أبـواب الشـعر ومواضـيعه، وسـاجل       

والشـيخ محمـد    ،كالشـيخ صـالح حجـي    الفـن،  وطارح أكثر أقرانه فـي هـذا  
وكان  ريحي وغيرهم،، والشيخ حسن الطّلحليوالشيخ محمد حسين ا ،زاهد

ولم يجمـع شـعره فـي مجموعـة خاصّـة شـأن        السابق عليهم في هذه الحلبة،
�أكثر �����  .ة، والدفاتر واألرواقبل تركه مبعثراً في المجاميع الخطي النجف، 

رهـة مـن   هــ) بعـد داء عضـال الزمـه ب    ١٣٣١( توفي في النجـف سـنة  
ناهز الثالثين، وقد رثاه أكثـر شـعراء عصـره    الزمن، ودفن فيها عن عمر ي

لذكرها هنا. ة ال محلّومحبيه بقصائد جم  
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  ئ بها أحد أقرانه باقترانه:ومن شعره الذي عثرنا عليه قوله من قصيدة يهنّ
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  ين وبسـالتهم حـين نزلـوا الحـرب     وقوله منها يصف شـجاعة الهاشـمي
  واشتبك القتال بين الطرفين:
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  وقوله أيضاً: 
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ــ   ــد حثّ ــاً إوق ــى     ه يوم ــيد مرتض ــديقه الس ــى ص ــب إل ــه أن يكت خوان

 )١(النرقيلـة) (في كربالء عن لسان حـال   )سادن(الروضة المطهرة العباسية
السـادن صـاحب الترجمـة (بـرأس نرقيلـة)       )٢(حيث وعد السيد الكليتدار

يعاتبه علـى ذلـك، وقـال     ليه الخزاعي محمد رضا كتاباً، فكتب إخلففأ
  ه:في آخر الكتاب ما نصّ

 وعليها ،و (النرقيلة) في يدي ،ح الكتاب، ببديع الخطاببينما أنا أوشّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النرقيلة كلمة فارسية بمعنى الغرشة. (الكاتب) والمشهور نارجيلة. (ل. ع) )١(
) أقليـد (، وهي مركبـة مـن   )صاحب المفتاح(الكيتدار كلمة فارسية معربة بمعنى )٢(

  ودار إشارة إلى من بيده المفتاح. )،دار(و
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  نشأت تقول ارتجال:رأس يزدي، إذ خالستني المقال، وأ
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المــذلق المشــهور والمبالغــة فــي ابــن وجــرى يومــاً بمحضــره ذكــر  
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ولعلّ له غيرها لم نتوفـق   ،ثبتناها هناأهذا ما وقفنا عليه من آثاره التي 
   للعثور عليها.

  الطريحيالنجف: عبد المولى 
  ]١٥١ص ) العدد الثالث/١٩٢٧[السنة الخامسة (

@ @



 

 

@ @

@ @

EİÛa@åí†Ûa@Š‚Ï@ƒî’Ûaï°Š@ @
Sheikh Fakhr ed Din Tureihy. 

ZémŠ�Jc@¿@†îè·@ @

سـرها  �� ريح بيت علم وفضل وأدب وتقـى فـي النجـف، ومـن أقـدم      آل طُ
رجـال العلـم واإلصـالح حتّـى      وأشهرها وأعرقها في المجد والس ؤدد، إذا عـد

ينتهـي   أعرق منه في المجد والفضل والشرف،اآلن ال يعرف بيت في النجف 
شـهد مـع اإلمـام    الـذي استُ  )١(هر األسـدي انسب هذه الطائفة إلى حبيب بن مظ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كان بنو أسد من أشرف القبائل العربية في أعراص الكوفة إلى النجف، وأكثرها  )١(

سرة آل طُريح كانت من عهد القرن السادس الهجري، وكانت نفوسـها  �� و ،عدداً
ما يقرب من زهاء مائتين وثالث وسبعين نسمة، هذا اإلحصـاء بالنسـبة إلـى مـن     
قطن النجف غير من قطـن فـي خارجهـا كالحلّـة وبغـداد وإصـفهان، صـلّى فـي         

حلّـة  مسجدهم المشهور حتّى اليوم ـ والمعـروف بجـامع الطّريحـي الواقـع فـي م      
�'ت النجف األشرف ـ  محلّاالبراق إحدى  الشهير المحقّق الفهامـة الشـيخ    ��)�	

علي الكَركي العاملي (نسبةً إلى الكَرك كسبب، وهي من مدن جبل عامل) أحد 
  .هـ)٩٩٣مشاهير علماء القرن العاشر الهجري المتوفّى سنة (
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  .)١(في واقعة كربالء المشؤومة. وسموا بجدهم (طريح النجفي) jالحسين
العريقة في الشـرف من عهـد القـرن السـادس    ريح سرة آل طُ�� قطنت 

 دانة المشــهد العلــويوكانــت لهــم ســ ،الهجــري فــي النجــف األشــرف
  ة في النجف في القرن الثـامن الهجـريكمـا نصّـت علـى    والوالية العام ،

ذلــك كتــب آثــار علمــائهم ومــؤرخيهم وغيرهــا. ولــديهم صــكوك        
صفوية وغيرهم مـن  ت مطالة بماء الذهب، فيها تواقيع الملوك ال#��	 و
  مراء العراق في ذلك العهد. �� 

وأول من هبط النجف من أجـدادهم علـى عهـد (الدولـة المزيديـة)      
التي قامت في القرن الخامس الهجري بضواحي (الحلّة الفيحاء) بعـد أن  

وحينمـا هـبط الشـيخ     ،انتقل من الفرات األوسط (الشـيخ داود األسـدي)  
حة كبيـرة اتّخـذوها مسـكناً لهـم فـي      داود النجف خطّط هو وأقرباؤه سا

علـى   )٢(الجهة الشرقية من مشهد اإلمام علي بمحلّة تسـمى اليـوم البِـراق   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ طُريح قـد أسـقطت   سبب تسميته بهذا االسم هو أن الشيخ (خفاجي) والد  )١(
زوجته حملها على التوالي سبع مرات، ولمـا حملـت بالشـيخ طُـريح نـذر والـده       
الشيخ خفاجي أنّه إذا رزقه اهللا ولداً بعد تلـك األسـقاط السـبعة المتواليـة يسـميه      
طُريحاً (بالتصغير)، ولما ولدت سماه أبوه بهذا االسم، واشتهرت الطائفة القاطنـة  

  ها حتّى اليوم بهذا اللقب.النجف وخارج
  بكسر الباء، وفتح الراء، يليها ألف، ثم قاف (ل. ع). )٢(
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مقربة من (جبل النور) واختار منها جامعـاً وهـو الجـامع المعـروف حتّـى      
  ريحي). اآلن (بجامع الطّ

����� فريق كبير من العلماء و *(��� وقد نبغ من هذه ��شـعراء مـا   وال 
وخـدموا العلـوم    يحصون عداً لكثرتهم، وقد طبقت شـهرتهم اآلفـاق،   ال

كما تشـهد بـذلك    العربية خدمات جليلة تذكر فتشكر، والفنون واآلداب
وقـد   ا علـى اخـتالف مواضـيعها وأسـاليبها،    آثارهم الموجودة في أيـدين 

  استمر فيهم العلم حتّى القرن الرابع عشـر الهجري. 
علمـاء هـذه الطائفـة فـي القـرن الحـادي        ن نبغ من أسـاطين شهر موأ

�'عشـر الهجري اإلمام    ريحي.الشهير الشيخ فخر الدين الطّ ��)�	

Zéj�ã@ @

هو فخر الدين ابن الشيخ محمد علـي ابـن الشـيخ أحمـد ابـن الشـيخ       
ابـن الشـيخ    )١(ريح ابن الشيخ خفاجيعلي ابن الشيخ أحمد ابن الشيخ طُ

ابن الشيخ خميس ابن الشيخ جمعة ابن الشـيخ   )٢(فياض ابن الشيخ حيمة
 )٣(سليمان ابن الشيخ داود ابن الشيخ جابر ابـن الشـيخ يعقـوب المسـلَمي    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  كأن الكلمة منسوبة إلى خفاجة وزن سحابة. (ل. ع) )١(
  بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء، وفتح الميم، وفي اآلخر هاء. (ل. ع) )٢(
  وفي اآلخر ميم. (ل. ع) الميم، وسكون السين، وفتح الالم، نسبة إلى مسلم بضم )٣(
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العزيــزي المنتهــي نســبه إلــى حبيــب بــن مظهــر (وزان مقــدم) األســدي  
  .j صاحب اإلمام الحسين

Zê†Ûìß@ @

فـي حجـر والديـه     )هــ ٩٧٩(لد الشيخ فخر الدين فـي النجـف سـنة    و
ونال مـا نـال مـن العلـوم      ،وفيها نشأ مثال النزاهة والكمال ،ذوي الفضائل

  وغيرها.  ،والرياضية ،والدينية ،واألخالقية ،العربية
 ،وبحـث فيـه   ،أحرز فيه ملكـة  �
	 ومن مزاياه الخاصّة أنّه ما تناول فنّاً 

  وأبدع. ،وصنّف ،وألّف ،وكتب
ZéÛaìyc@Ýà©@ @

اء وجهبـذاً مـن جهابـذة الحكمـ     الدين إمـام المصـنّفين،  الشيخ فخر  كان
وهــو العــالم  ربت لــه آبــاط اإلبــل،ســار ذكــره ســير المثــل، وضُــ ،غــويينواللّ

ــذائع الصــيت،  والمحــدث المــدقّق، واللّ ،المحقّــق ــه ال غــوي الشــهير، والفقي
الشـعور، اتّفـق علـى     المعتبر، والكاتب المتضـلّع، والشـاعر الحـي     �+��� و

  فضله وغزارة علمه جميع العلماء على اختالف طبقاتهم ومذاهبهم ونحلهم.

ZéÓý�c@ @

ــ  ــتطيع يراعـ ــب أن تُال تسـ ــنة، ة الكاتـ ــه الحسـ ــرجم أخالقـ ــفاته تـ  وصـ
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أكثر ممـا ترجمـت    ،وسجاياه الحميدة، ومزاياه المجيدة ،المستحسنة
ء ممن عاصـره  عن أخالقه ومحاسنه الكتب المنشورة ألساطين العلما

  وتأخّر عن عصره.

ZêaìÔmë@éÇ‰ëë@ê†ç‹@ @

 ،على جانب عظيم من حسـن الخلـق   ،عظيم الشأن ،كان جليل القدر
أعبـد أهـل    ، ولـين الجانـب،  فسوشرف الـنّ  ،باعوكرم الطّ ،ورزانة العقل

ويكفيك شاهداً على ذلك ما ذكره عنه معاصره صاحب  ،زمانه وأورعهم
وغيره من  )هـ١١٣٠(عبداهللا أفندي المتوفّى سنة  (رياض العلماء) الميرزا

 vكـان «المترجمين ألحواله ممن عاصروه، قال في رياض العلمـاء أنّـه:   
ا كان يلـبس الثيـاب   ومن تقواه أنّه م أعبد أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم،

وكـان هـو   «. إلـى أن قـال:   »بل كان لباسـه القطـن   بريسم،التي خيطت بال
ه كلّهـم علمـاء   مـال الـدين وبنـو عمومتـه وأقربـاؤ     أوالد أخيه الشـيخ ج و

  صُلحاء أتقياء زهاداً أبراراً.

Z÷‰†Ûa@émõaŠÓ@ @

�'قرأ الدرس على عمه  وعلـى مـن كـان     ،الشيخ محمد حسـين  ��)�	
  معاصراً لعمه من العلماء الفحول.
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Zsí†§a@éÇb�ë@éníaë‰@ @

�'إن للشيخ فخر الدين الرواية عن الشيخ   ،محمد بن جابر النجفـي  ��)�	
  .)٢(عن الشيخ البهائي ،الجزائري )١(عن الشيخ محمد بن حسام الدين

ZéäÇ@ˆ�c@åflß@ @

��'أخذ عنه الشـيخ الشـهير محمـد بـاقر      	�(��  المجلســي )صـاحب   )٣
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو الشيخ حسام الدين ابن الشيخ جمال الدين الطّريحي، ولـد فـي النجـف سـنة      )١(
هـ) وبها نشأ، أخذ العلم عن عمه الشيخ فخر الدين وعلى يده تخرج، وله ١٠٠٥(

مآثر كريمـة طائلـة منهـا: شـرح الصـومية للبهـائي، والفخريـة، وتفسـير الـوجيز،          
ي مدح خير البرية، وكتاب جامع الشتات في فروق اللّغـات، إلـى   والدرة البهية ف

هـ) ودفـن فـي مقبـرتهم فـي     ١٠٩٥غير ذلك من مؤلّفاته، توفّي في النجف سنة (
  دارهم المشهورة قرب باب الطوسي المحاذية لصحن اإلمام أمير المؤمنين.

ين الحـارثي  هو اإلمام الشهير الشيخ بهاء الدين محمد بـن عبدالصـمد بـن الحسـ     )٢(
ــكول،      ــاب، والكش ــة الحس ــا: خالص ــة، ومنه ــات القيم ــاحب المؤلّف ــاملي ص الع

  والمخالة، وغيرها. 
هـ) ، كان في زمانه من أكبر أئمة العلم والدين، وأشهر ٩٥٣ولد في بعلبك سنة (

أعالم الفضل، شيخ اإلسالم في إصفهان عاصمة الصفوية على عهد الشّاه عباس 
هــ)، وللبهـائي فـي فـارس والعـراق وغيرهمـا آثـار        ١٠٣٧سـنة ( الشهير المتـوفّى  

  هـ) في إصفهان، ونُقل إلى طوس ودفن هناك.١٠٣٠مشهورة، توفّي سنة (
��'بـا هو محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علـي اإلصـفهاني المعـروف     )٣( 	�(� 

، وجامع شتاتهم، ولـد فـي   المجلسـي، أكبر محدثي عصـره، مؤلّف آثار اإلمامية
← 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 → 

هـ)، وفيها نشأ، وكانت يومئذ عاصمة الصفويين الذين اشتد ١٠٢٧إصفهان سنة (
بها ساعدهم، وانتشر هناك مذهبهم، وعظمت صولتهم، وقد غادرهـا مطوفـاً فـي    
البالد، طالباً للرواية، ثم عاد إليها وقد حفل وطابه، فطار صـيته وكبـر اسـمه فـي     

لهند، وفارس، والبحـرين، والعـراق، وفـي هـذه األقطـار سـواد       البالد، خصوصاً ا
�'العلويين، وقد تخرج على يد  المحقّـق الشـيخ فخـر الـدين، وأخـذ عنـه        ��)�	

كثيراً حينما ورد إصـفهان كمـا يـنصّ المجلســي فـي كتبـه علـى ذلـك، وقصـد          
ده وهو المجلسي رواد العلم والحديث فتخرج عليه أكثر الفقهاء و المحدثين بع

واسعة فيها يعرف ذلـك مـن قـرأ مـا      بين قومه، وكان رب دراية كافية، بل خبرة
علّقه على متون األخبار واألبيات في كتبه، والمجلسي من أوفـر المـؤلّفين حظّـاً    
في التأليف، وقد حسب أن قسط كلّ يوم من أيـام حياتـه فـي الكتابـة خمسـون      

ي العربية وغيرها، وأشـهر مؤلّفاتـه وأكبرهـا    بيتاً، وخرج له أكثر من مائة مجلّد ف
في العربية كتابه (بحار األنوار) الذي ينيـف علـى عشـرين مجلّـداً ضـخماً، وهـو       
جامع لما هب ودب، أثبت فيه جلّ آثار اإلمامية وأخبارهم وعلومهم، ولم يترك 

ة جمعه في كتابه هذا، وهو على مـا فيـه معلمـ    �
	 شأناً من شؤون الشيعة وغيرهم 
(دائرة معارف) ال مثيل لها، وقد طُبـع غيـر مـرة فـي بـالد فـارس، ولـو طُبـع فـي          
سورية أو مصـر وجعل له فهـرس خـاصّ كمـا يفعـل المستشـرقون لبلـغ أربعـين        
مجلّداً بحجم تاريخ (ابن األثير) أو (صحيح البخاري). وقد أعانه على تأليفه أنّـه  

مثلة ولعه أن كتاب (مدينة العلم) للشيخ كان جماعاً للكتب مولعاً باقتنائها، ومن أ
الصدوق لم تكن عنده منه نسخة، ثم بلغه أن نسخة مـن هـذا الكتـاب تُـرى فـي      
اليمن، فحمل الشّاه إسماعيل على إنفاذ رسول لها خاصّاً مهماً، كلّفت من بـاهظ  
النفقة والثمن فحملت إليه، فكانت خزانته من أشهر دور الكتب في العالم ومـن  

ثرها احتواء على نفيس اآلثار، ثم تفرق أكثرها في الـبالد بعـد وفاتـه، واليـوم     أك
في خزائن الكتب الخاصّة فـي العـراق مجلّـدات غيـر يسـيرة منهـا تُعـرف بخـط         
← 
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��'بـا والسيد هاشم بن سليمان المعـروف   البحار،  )١(والحـر العـاملي   ،�)�	
وابن أخيه الشيخ حسام الدين صـاحب كتـاب (جـامع     ،صاحب الوسائل

وغيـرهم ممـا ال    ،غات والتمييز بين مفـاد الكلمـات)  الشتات في فروق اللّ
  يسع المقام ذكرهم.

ZÖaŠÈÛa@ém‰…bÌß@ @

وقد ألّف عـدة كتـب    ،)هـ١٠٦٢(غادر العراق إلى مكّة المشرفة سنة 
؛ لينتجـع  وقد عرج من الحجـاز علـى فـارس    ،في أثناء سفره إلى الحجاز

وأقـام فـي عاصـمتها آنئـذ      ،وطاف فيها تطواف المعتبـر المسـتفيد   العلم،
اللغـة العربيـة    وكانت له اليـد الطـولى فـي نشـر     ،إصفهان برهة من الزمن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 → 

المجلسي، وبنسبتها إلى خزانته؛ ألنّها كانت علماً في رأسه نـار، وقسـم منهـا فـي     
��'ى خزانة الشيخ فخر الدين، وهي التي انتقلـت إلـ   المرحـوم الشـيخ عبـد     ��)�	

�'الرسول الطريحي، وكانت وفاة  هــ)،  ١١١٠المجلسـي في إصفهان سـنة (  ��)�	
  وله مقام هناك مشيد.

هو اإلمام الشهير الشيخ محمد الملقّب بالحر العاملي نسبة إلـى (الحـر الريـاحي)     )١(
ان مـن مشـاهير   الذي صُرع في واقعة الطف، أخذ عن المترجم فخر الـدين، وكـ  

علماء ذلك العصر صاحب الوسائل في الحديث وغيرها من الكتب القيمة، وإليه 
سرة الحر العاملية القاطنة في (جبع)، توفّي الحر العاملي في طوس سـنة  �� تنتسب 

  هـ)، ودفن هناك.١١٠٤(
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  وذلك بما بحث وكتب وألّف وصنّف. ،يرانوآدابها في ديار إ

ZémbÐYÛûß@ @

�'�,و ليف نفيسـة عديـدة، ومصـنّفات جليلـة     الشـيخ فخـر الـدين تـآ     )�	
وكـان يجـري    اتب، وأبلغ يراعـة عـن وصـفها حقيقـة،    مفيدة، يقصر أبرع ك

وكـلّ مصـنّفاته    أغمض المباحث وأعضل المسائل، مترسالً في مؤلّفاته لدى
منهـا: كتـاب (مجمـع     ،وتضـلّعه مـن العلـوم والمعـارف     ،كعبـه  تشهد له بعلو

وهـو مـن أحسـن مـا      ،الغريبـة والحـديث   البحرين ومطلع النيرين) فـي اللغـة  
  ،وقـد ألّفـه فـي أوان توجهـه إلـى بـالد فـارس        ،تب علـى نهـج ابـن األثيـر    كُ
وعليه مـدار العلمـاء والمـؤرخين     ،بع في فارس غير مرةوهو مجلّد ضخم طُ 

وإليه ترجع في معضالت المسائل. وقد كتب عليـه هـو نفسـه     ،وأهل األدب
�'وكذلك ولده  ،حواشي كثيرة الشيخ صفي الدين وسـماه (مسـتدرك    ��)�	

وكتاب (المنتخب فـي جمـع المراثـي     ،وكتاب (غريب الحديث) ،المجمع)
  وكــلّ مجلــس فيــه أبــواب،  ،والخطــب) مرتّبــاً ترتيبــاً حســناً علــى مجــالس 

ــد طُ  ــرة    وق ــر م ــد غي ــي الهن ــاني ف ــه والث ــزء األول من ــع الج ــدار  ،ب ــه م   وعلي
الالمـع   وكتـاب (الضـياء   حتّى اليـوم،  jسينالخطباء والذاكرين لإلمام الح 

ــاب (حاشــية  فــي شــرح مختصـــر الشـــرائع)،  ــق  وكت ــر للمحقّ ــى المعتب عل
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د علـى المـولى محمـد أمـين     وكتاب (جامعة الفوائد) في الـر  ،))١(الحلّي
وكتاب (كنز الفوائد في  ،القائل ببطالن االجتهاد والتقليد )٢(بادياالسترآ

ويوجـد اآلن   ،ر مـن معاهـد التنصـيص   وهـو مختصــ   ،تلخيص الشـواهد) 
�'مؤلّفه في خزانة  بخطّ 	�(�� وقد سقط  ،المرحوم الشيخ نعمة الطريحي

ورسالة فـي (ضـبط أسـماء الرجـال) علـى نهـج        ،من آخره أوراق يسيرة
�'(إيضاح)  وكتاب (إيضاح األحباب في  ،الحسن بن مطهر الحلّي ��)�	

 ومنـه  ،)هــ ١٠٧١(بإصـفهان سـنة   شرح خالصة الحساب) فرغ من تأليفه 
وكتــاب فــي الرجــال (فــي تمييــز  نســخة بخطّــه فــي الخزانــة المــذكورة،

وكتـاب (جـامع    نسخة أيضاً سـقط مـن أولهـا ورقتـان،    منه  ،المعطوفات)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هو اإلمام الكبير أبو جعفر الثالث محمد بن الحسن بن علـي الطوسـي مـن أكبـر     )١(
أئمة العلم والدين، أخذ عن الشيخ المفيد محمـد بـن النعمـان، وأخـذ عنـه علـم       

هــ)  ٤٠٨هــ)، وتـوفّي فـي النجـف سـنة (     ٣٨٥الهدى السيد المرتضى، ولد سنة (
ودفن في داره الشـهيرة بقـرب جامعـه فـي الجهـة الشـمالية لمشـهد اإلمـام أميـر          

  .*المؤمنين (كذا)
ريين في القرن الحادي عشــر، وهـو أول مـن دعـا     االسترآبادي هذا رأس األخبا )٢(

إلى العمل بمتون األخبار، وأول من طعن في الفقهاء المعاصرين بلهجة شديدة، 
وأول من زعم أن اتّباع العقل واإلجماع واجتهاد المجتهد وتقليد المقصـر كلّهـا  

ينـة  بدع ومستحدثات، إلى غير ذلـك مـن اآلراء، وقـد جـاور االسـترآبادي المد     
  .هـ)١٠٢٣ومكّة، وكانت وفاته سنة (
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وهـو كتـاب شـريف     ،المقال في ما يتعلّق بالحديث والدرايـة والرجـال)  
المحدثين حات جامع لجميع ما يحتاج إليه علم الحديث في معرفة اصطال

لـذي  وما يتعلّق بتمييز المشـتركات مـن الرجـال ا    وعلمي الدراية والرجال،
ن ابتدأ مـن أصـحاب اإلماميـة    وهو أول م هو في غاية الصعوبة واإلشكال،

كمـا أنّـه    ل منهـا صـعاباً،  فعقد له في هذا الكتاب أبواباً وسه ،بالتصنيف فيه
ل موجمع بينه وبـين غريـب    ،كتاباً ن صنّف في غريب أحاديث اإلماميةأو

فاشـتهر فـي المشـرقين     ،فسماه (بمجمع البحـرين ومطلـع النيـرين)    ،القرآن
 ،وعال قدره في الخافقين. وبالجملة جامع المقال هو كتاب جامع مانع نافع

وال  ل مثله في ما يحتـاج إليـه المحـدث، ولـيس لـه فـي فنّـه نظيـر،        لم يعم
وكتـاب (شـفاء    ،خة في الخزانـة المـذكورة  ومنه أيضاً نس ،ينبئك مثل خبير

ــت الصــالة    ــم مواقي ــي عل ــي مســتطرفات المســائل) ف ــاب  ،الســائل ف وكت
 اب (اثنـا وكتـ  ،مع في شرح الجمع)وكتاب (اللُّ ،(مستطرفات نهج البالغة)

ــادئ   ،)��� ����صــول وفوائــد �� عشــرية ال ���'وكتــاب (شــرح مب 	�(��(، 
وكتـاب (الكنـز المـذكور فـي      ،وكتاب (االحتجاج في مسـائل االحتيـاج)  

 ،وكتـاب (كشـف غـوامض القـرآن)     ،عمل السـاعات والليـالي والشـهور)   
وكتاب (النكتة اللطيفة فـي   غة،في اللّ وكتاب (تحفة الوارد وعقال الشارد)

���' وهــي موجــودة بخــطّ  ،شــرح الصــحيفة) ــدين   ��)�	 الشــيخ شــمس ال
ب -��	 عامـة  علـى  الطريحي في النجف فـي الخزانـة الحسـينية الموقوفـة     
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وكتـاب (مراثـي    ،وكتاب (مجمع الشتات في النـوادر والمتفرقـات)   العلم،
تــة الفخريــة فــي شــرح وكتــاب (النك ،الحســين كبيــرة ووســطى وصــغيرة)

وهـو مرتّـب ترتيبـاً     ،وكتـاب (غريـب القـرآن)    ،))١(عشـرية  الرسالة االثني
الخزانـة   وهـو اآلن فـي   ،أنّه أوجز منه وأخصــر  �
	 حسناً كترتيب المجمع 

إلى غيـر ذلـك مـن تصـانيفه التـي أوردهـا نجلـه الشـيخ صـفي           ،المذكورة
  وغيرهما ممن تخرج على يده. )٢(والشيخ محيي الدين ،الدين

ZêŠÈ‘@ @

وللشيخ فخر الدين شعر جيد قد ضمن أكثـره فـي (المنتخـب فـي جمـع      
والمديح فقط ألنّا لم نعثـر لـه    وكأنّه اقتصر على المراثي ،المراثي والخطب)

  .jعلى نظم سوى ما نظمه في هذين البابين وأكثره قيل في اإلمام الحسين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

��'االثنا عشرية في الفقه، وهي مخطوطـة لـم تُطبـع، وهـي تـأليف       )١( الشـهير   ��)�	
الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني صاحب المعالم، ولـد فـي جبـع مـن قـرى جبـل       

هــ)، والشـيخ فخـر الـدين فـرغ مـن       ١٠١١هـ)، وتوفّي فيها سنة (٩٥٩عامل سنة (
هـ)، وهو موجود بخطّه اآلن فـي خزانـة الشـيخ    ١٠٤١اظمية سنة (شرحها في الك

  نعمة مع قسم من تصانيفه التي أسلفنا ذكرها.
الشيخ محيي الدين الطريحي هو ابن الشيخ محمود، كان من العلماء األفذاذ فـي   )٢(

النجف، وكان شاعراً ناثراً، لـه كتـب عـدة ومـراث رثـى بهـا الحسـين، ورسـائل         
وعنـه أخـذ الشـيخ أحمـد النحـوي الشـاعر الشـهير، وعلـى يـده          ومجموع شعر، 

  تخرج، ولما توفّي رثاه بقصيدة طويلة وختمها بتأريخ وفاته.
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ZémbÏë@ @
�'وكانت وفاة   )١(في الرماحية )هـ١٠٨٥(الشيخ فخر الدين سنة  ��)�	

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
: بفتح الراء وتشديد الميم المفتوحة، يليها ألف، ثم حـاء فيـاء مشـددة،    الرماحية )١(

وفي اآلخر هـاء، مصــر مسـتحدث بـالعراق لـم يـذكره الحمـوي وال غيـره مـن          
المخطّطين، وهي في ربوع خزاعة على جدول ينحطّ إليهـا مـن الفـرات، وفيمـا     

ان يحارب الصفوية في انتهى إلينا من أخبارها أن السلطان (سليم القانوني) لما ك
هـ) اختار طائفة ممن معه اإلقامة هنـاك، فخطّطـوا هـذا المكـان     ٩٤٨العراق سنة (

أن هذا وهم ظاهر؛ ألن الرماحية وزان العباسـية كانـت    �
	 وسموه (روم ناحية)، 
م)، إذ ورد ذكرها في وقائع الشّـاه طهماسـب،   ١٥٣٠هـ) (٩٣٦موجودة قبل سنة (
ولئك األتراك كانوا من متصوفتهم واحتلّوها فـي بـدء   �� ها أن ونُقل عن بعض أهل

أمرها وعمـرت بهـم، ويعـرف كثيـر مـن آثارهـا بأسـمائهم هـذه، ولمـا اكتسـح           
هــ) حاصـروا الرماحيـة بعـد امتنـاع      ١٢١٦الوهابيون قسماً من سواد العراق سـنة ( 

يحي وبنـو  النجف عليهم، فصابرتهم وأفرجوا عنها، وكان الشيخ فخر الدين الطر
سرته يقيمون فيها، وكان عالمها ومسدد أهلهـا، وقـد   �� عمومته والكثير من رجال 

أسس فيها مدرسة للطالبين؛ لطيب هوائها وحسن بهجتها وعذوبـة مائهـا. وكـان    
أهل العلم يتواردون عليه من كلّ حدب وصوب، ويقتبسون من آثـاره الجليلـة،   

، ثـم طُـم نهرهـا وتحـول مجـراه،      وقد بقيت البلـدة علـى عهـد آل طـريح آهلـة     
فهجرت وتفرق أهلها في حواضر العراق، وهم إلـى اآلن يعرفـون بالنسـبة إليهـا،     

�'وقد عثروا أخيراً على آثار  فخر الدين في جامع خرب له فـي الرماحيـة.    �,)�	
�'وقد دخل الرماحية  السيد نعمة اهللا الجزائـري صـاحب األنـوار النعمانيـة      ��)�	

هـ)، وحلّ ضيفاً عند الشيخ صفي ١٠٨٩هـ)، فلقد زارها سنة (١١١٧متوفّى سنة (ال
الدين، وبقي عنده أياماً، وهناك على مقربة من الرماحية األصلية جماعة مـن آل  

  طريح األسديين، ولم يزل أهلها حلفاء أهل النجف من القديم.
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وكـان يـوم    ،فـن فـي ظهـر الغـري    وإليها نقـل ود  ،على مقربة من النجف
لكثرة الصالة عليه من المخالف  ؛وفاته يوماً مشهوداً لم ير يوم أعظم منه

 ،وقد شيعه من الرماحية إلى النجف سبعون ألف نسمة (كذا) ،والمؤالف
���'وقبــره اآلن مشــهور فــي داره التــي يقطنهــا حفــدة  الشــيخ نعمــة  ��)�	

قرب مسجدهم الذي صلّى فيه زمناً طويالً. الطريحي   
  نجفي خبير

  ]٧٢٣ص تشرين األول) العدد العاشر/ -١٩٢٨[السنة السادسة (
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Bibliomanes et Bibliophiles de Mesopotamie 

نت الكتب فيـه واقتناهـا   ال يل الذي دوعرف على التحقيق الزمن األو
غيـر أنّـا    ،الناس على هذه الصورة أو ما يشبهها حسب اخـتالف العصـور  

، نـاس فتنـوا بهـا وسـحرتهم    �� عهد وجود الكتب وجـود  نعلم أنّه قد قارن 
  فبالغوا في جمعها وفي الضنة بها.

وقد تأنّقوا في نسخها ووراقتها وتجليدها وتنضيدها وتحليتها بما ال 
اعـة الكتـب مـن غيـر قرائهـا وال مـن       وربما كان بعـض جم  ه،مزيد فوق

ولكنّه أولع بها فوجد مع جهله لذّة في اقتنائها وارتياحـاً   ،المتدبرين لها
ولكـن لمجـرد انفتاحهـا     ،وطيب نفس ال لالسـتفادة  ،إلى االزدياد منها

اعة الكتب من الفرس فـي  وانطباقها واللهو بها كما كان يفعل أحد جم
وقد كانـت اليـد الطـولى للفـرس فـي بـثّ        ،النجف على عهد غير بعيد

وذلك على عهد هبـوطهم هـذه    ،لكتب بين أهل العراقروح المغاالة با
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وفــيهم أوالد العلمــاء  ،الــديار وانتيــابهم إياهــا لطلــب العلــم أو للجــوار
فحملوا إلينا خزائن الكتـب مـن بالدهـم     ،والملوك وأهل الجاه والثروة

مـل إلـيهم مـن    وغيـر مـا ح   ،غير ما جمعوه بعد تمكّنهم في هذه الـبالد 
يران من الفضل في طبـع الكتـب   ذا غير ما كان إلبالد الهند وغيرها، ه

التي ال تقع تحت حصر من علمية على تشعب فنون العلم ودينية علـى  
حمل إلى العراق أو إلـى النجـف حيـث    وكلّها تُ ،اختالف فروع الدين

نشــئت بيــوت الكتــب �� و ،يدت المــدارسوشُــ ،اطمــأن العلــم والعلمــاء
وكـان قـد نبـغ أثنـاء      ،علـى ابتياعهـا   فأقدم إذ ذاك عامة الناس ،الكبيرة

يـق  وبيـنهم فر  ،وشغفوا بحبهـا  ،ولعوا بجمع الكتب�� ذلك قوم معروفون 
وآخرون من  ،والبيوت األصيلة ���* من أبناء الملوك والعلماء وذوي

فعكفـوا علـى نُشـدانها وطلبهـا مـن       ،لقوا لتصـرعهم الكتـب هماء خُالد
ــيس  ـفتيســ ،مظانّهــا ــ  ،باليســير منهــار لهــم جمــع مــا ل ن ومــن هــؤالء م

فـي   المتـوفّي  )بـاقر التسـتري   ���	 (أدركناهم في زماننـا هـذا كالشـيخ    
د نـة قـلّ أن تعهـ   فإنّه كان مفتوناً بجمع الكتـب فت ، )١٣٢٩(النجف سنة 

فــي النجــف كتــاب  )معــرض الكتـب (دم إلــى وكــان إذا قُـ  ،فـي غيــره 
وربما تملّق  ،يده مخطوط بذل النفس والنفيس في سبيله على قلّة ذات

علـى بيعـه،   )المنـاداة (ن ينافسه في الكتاب تملّقاً ال مزيد عليه حـين  لم 
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وقد يقبل المنافس ويتعلّق به ليترك له طلبته. قال بعضـهم نافسـته يومـاً    
أن  �
	 فما كـان منـه    ،فسألني تركه ،ينادي عليه )المنادي(في كتاب و 

  خشى اهللا؟ ا تمأمسكني بيده قائالً وقد تغير: أَ
 ،وله نوادر جمـة فـي بـاب اقتنـاء الكتـب، وقـد جـاور زمانـاً بمكّـة         

تنى قسماً من كتبـه المخطوطـة فيهـا، ولـه     ريف هناك، واقواتّصل بالشـّ
ولقـد حصـل    ،يران رحالت كان أهم ما يحمله عليها جمع اآلثارإلى إ

مهـــات الكتـــب النفيســـة القديمـــة علـــى اخـــتالف  �� باجتهـــاده علـــى 
ــدين    ــب ال ــا كت ــاهدنا بينه ــد ش ــوعاتها، وق ــفة ،موض ــك ،والفلس  ،والفل

وكان إذا اقتنـى كتابـاً كتـب     ،والعربية ،والتاريخ ،والشعر ،والرياضيات
معـروف يشـار إليـه عنـد      وخطّ ،)للحقير محمد الباقر(بديع  عليه بخطّ

  .صحفيين وفي أسواق الكتب ومعارضهاال
رضت كتبه للبيع سنة ولموكان فيها أكثر من ألف مجلّـد   )١٣٢٩(ا ع

ــ     ــن يحض ــت مم ــدة أســابيع، وكن ــا ع ــودي عليه ــاداةـمخطــوط نُ  ،ر المن
 ،فشاهدت فيما شـاهدت مـا يـدهش المتأمـل مـن آثـار نـادرة فـي بابهـا         

مهات بيوت الكتـب الكبيـرة   �� ونفائس مخطوطات قليلة الوقوع حتّى في 
للقاضي عياض الذي كـان   )مشارق األنوار(في العالم، وذلك مثل كتاب 
، وكتاب للخليل الفراهيدي )العين(وكتاب  يظن أنّه أصبح أثراً بعد عين،
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طبقــات (وكتــاب  ،)غريــب أبــي عبيــدة(ألبــي حــاتم، وكتــاب  )الزينــة(
ري، وشـرحها أيضـاً   فـي الفلـك للخفـ    )تذكرة الطوسـي (، وشرح )القراء

وجيز حاشية على  وهو )القول المأنوس(و ،وقد ملكتهما للسيد الشـريف
ل بعـد للطبـع   ، وغير ذلك من شواذ األسفار الكبيرة التي لم تمثـ القاموس

كبعض مؤلّفات الثعالبي المعروف، ووقفت أيضاً بين كتبـه علـى كتـاب    
)هـذا عـدا مـا ال     ،بخطّ مؤلّفه قاضي القضاة ابن خلّكـان  )ات األعيانوفي

، كتبـه بـثمن بخـس   وبالجملة ذهبت  .أقدر أن آتي عليه في هذه العجالة
ولو نودي على هـذه الكتـب فـي أسـواق الغـرب       وبيعت بصفقة خاسرة،

  لذهبت بزنتها لجيناً على أن مبتاعها غير مغبون.
وممن عرِف في النجف من الغالة في اقتناء الكتب العـالم المحـدث   

الطهراني، المتوفّى قبل اثنتـي عشـرة    )ميرزا حسين النوري(الكبير الشيخ 
متفانياً في إحراز نفائس  ،فقد كان متعلّقاً بجمع المخطوطات ،يباًسنة تقر

وعظـيم   ،وله نوادر غريبة في هذا السبيل تدلّ علـى شـديد افتتانـه    اآلثار،
  بالئه بها منها:

أنّه وجد يوماً في سوق مـن أسـواق كـربالء كتابـاً كـان ينشـده عنـد        
هاً كان ذاهالً لعثوره نبفأرضاها ويظهر أنّه  ،فاستباعها واستامها عليه ،امرأة

يفاءها ثمن الكتاب لم يجد عنده شيئاً، ولكنّـه  على ضالته، فإنّه لما أراد إ
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بادر فخلع حلّة ثمينة كانت على متنه، وباعها في سوق كاسدة بثمن تافه 
  جاجة الغريبة. يسير، وأخذ الكتاب من صاحبته بهذه اللّ

 تــب الكبيــرة،وبالجملــة كانــت خزانــة كتبــه مــن أحفــل خــزائن الك 
ويحكــى أنّــه كــان فــي جملــة مخطوطاتهــا ألــف مجلّــد عليهــا خطــوط  
مؤلّفيها، وهذا مما لم يتّفق حتّى فـي خـزائن كتـب الملـوك فـي القـرون       

مراء الهند لـم يجمـع غيـر سـبعمائة مجلّـد      �� فإنّا نعرف أميراً من  ،األخيرة
  عليها خطوط المؤلّفين.

وعالمـاً مؤلّفـاً    ،الصـالح لف مصـلحاً سـالكاً سـبيل السـ     wوقد كـان 
ولــذلك لــم يوصــد بــاب خزانتــه فــي وجــوه   ؛حريصــاً علــى نشــر العلــم

. 	�/��ن يستفيد بهـا مـن النـاس كمـا يفعـل      ، ولم يمتنع أن يعير كتبه م
وخصوصاً العامة من  ،وقبض عليها قبضة الشحيح ،كثير ممن كنز الكتب

بالمعرفـة ليهـون علـيهم     وال حلموا ،فإنّهم لم يذوقوا لذّة العلم ،اعتهاجم
وعلى العكس من ذلك رجل صرعته الكتـب   ،بذل أسفارهم في سبيلهما

فإنّا كثيراً مـا سـمعنا    ،وخلصت نيته في نشـره ،وهو قد رضع أفاويق العلم
عن السن ينتفع بها من لف الصلحاء أنّهم حبسوا كتبهم حبساً عاماً على م
  .لكتاب عاريتهن زكاة ابعضهم قوله: إويؤثر عن  ،الناس

 ،ويوجد اليوم في النجف من العلماء المطبـوعين علـى حـب الكتـب    
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مـنهم الشـيخ الفاضـل الرفيـع القـدر       ،وتفقّد اآلثار الجامعين لهـا جماعـة  
وهو الرجـل   ،من آل كاشف الغطاء )الشيخ علي(الغريب الصبر والثبات 

رى الذي ال ي 	
المطالعـة أو   سخ والتأليف، أو عاكفـاً علـى  مجداً في النّ �
ويصـف لـك مظـان     ،لهجاً بجمع الكتب وذكرها، يقصّ عليك أحاديثهـا 

  اعتها.ويترجم لك أحوال صرعاها وجم ،وجودها
 ،فجـاب بـالد الفـرس    ،وقد كانت نفسه الكبيرة حملتـه علـى الرحلـة   

ولـم تكـن رحلتـه هـذه      ،والحجـاز  ،وسـوريا  ،رـوبـالد مصـ   ،وبالد الترك
كانت أشبه برحالت منتجعي العلم والروايـة  ال بل  ،رحلة تسلية وتفكهة

ه إلى زيـارة  من السه هملف الصالح، فإنّه كان إذا حطّ رحله في بلد وج
 ،هكـذا كـان فـي مصـر     ،معاهده العلمية والوقوف على دور كتبه المهمة

فشافه كبـار   ،وقد أتقن في هذه العاصمة اللغة التركية ، واآلستانة،والشام
زاره واسـتفاد   �
	 فيها بيتـاً مـن بيـوت الكتـب      ولم يبقِ ،ساستها وعلمائها

وإن كبـر كمـا    ،منه، وكان إذا أعجبه كتاب لم يكبر عليه نسخه واكتتابه
منها  ،فإنّه انتسخ فيها لنفسه بنفسه أسفاراً جمة فعل يوم كان في اآلستانة،

كتاب (شرح أبي تمام على مهاجاة جرير واألخطل)، وقد وجده منتسخاً 
فعكف  ،تهجئته ، وهو خط معمى يجهل المشارقةالمغربي القديم طّبالخ

فلم يصعب عليه بعـد ذلـك    ،أياماً على تفهمه ومحاكاته بقلمه حتّى أتقنه
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ولـم يكونـا    ،ونسخ أيضـاً ديـواني (مهيـار) و (كشـاجم)     ،انتساخ الكتاب
بع األخير على نسـخته التـي انتسـخها لنفسـه،     وبفضله طُ ،يومئذ مطبوعين

نّـه تنـاول كتـاب (أمـالي     ، حتّـى إ مته في الصبر على الكتابـة مشـهودة  وه
وكان الوباء منتشراً  ،القالي) قبل طبعه وعكف على نسخه في عدة أسابيع

   ، فلم يعقه ذلك عن مقصده.حيث أقام
وهـو   ،حر فـي مـن تشـيع وشـعر)    ومما نسخه لنفسه كتاب (نسمة السـ 

ونسـخ كتـاب (رسـائل ابـن العميـد)       ،ن سمع بهكتاب نادر الوجود قلّ م
ونسخ غير ما رأيـت بهمـة    ،وهو يقع في مجلّد ضخم ،الكاتب المعروف

قه بيـده لحصـل علـى    ، حتّى إمتواصل غريبة وجدنّه لو اقتصر على ما ور
وأخـذ يتطلّـب الكتـب     ،لكنّه لم يقتصــر علـى ذلـك    ،خزانة كتب حافلة

فاشـترى   ،جوالـه فـي الـبالد   وساعده على نجاح قصده ت ،النادرة ويبتاعها
من اآلستانة وغيرها مـن الـبالد التـي عـرج عليهـا كتبـاً نفيسـة مخطوطـة         

مهـات خـزائن الكتـب    �� فاجتمعت له خزانة كتب ال تزال مـن   ،ومطبوعة
وبعـض نسـخها    ،العربية، وفيها المخطوطات الكثيرة في كثير من الفنـون 

ر (الحسين بـن الحجـاج)   أن يعرف لها ثان مثل ديوان الشاعر المشهو قلّ
غة للسـيد  راز) في اللّومثل كتاب (الطّ ،العراقي صاحب الدعابة والمجون

علي خان األديب المعروف صاحب سالفة العصـر وأنوار الربيع، وديوان 



 النجف في مجلة لغة العرب ........................................................ ٥٠

 

(مهيــار) الــديلمي تامــاً أو قريبــاً مــن التمــام، وديــوان الســيد الشـــريف ،  
نّـه لـم   سلف ذكر بعضها، ثـم إ  وعشرات من أسفار العلم واألدب الشاذّة

فعكـف علـى    ،يقف عند جمع الكتب والتقاط آثارها أو انتساخها بقلمـه 
وقد نجـز إلـى اآلن مـن مؤلّفاتـه كتـاب       الكتابة في األدب والتأليف فيه،

(فصل الخطاب في الكتابة والكاتـب والكتـاب) مخطوطـاً فـي مجلّـدين      
غـه بهـذا القالـب    فراهو كتاب جامع لـم يسـبق مؤلّـف إلـى إ    و ،ضخمين

وبمـا   ،فّق لجمعه ونسخه من الكتـب وقد استعان على تأليفه بما و البديع،
حدث على عهده أو ما قبله بقليل مما يـدخل فـي موضـوع كتابـه، وقـد      

فجاء كتاباً ممتعاً جامعاً لفنون  ،ملّحه بشذرات من الكتب العلمية الحديثة
  ، حافالً بضروب المقاصد. المعاني

استمالني منه فصل معجب جـاء المؤلّـف فيـه علـى وصـف دور      وقد 
الكتب التي وقف عليها أو انتهى إليه وصفها سواء كانت في بالد العراق 

في غيرها من البالد التي جابها فـي رحلتـه، وقـد كـان بودنـا أن       مبالده أ
، لـوال  ننقل هذا الفصل عن هذا الكتاب لمكان مناسبته لموضوع المقالـة 

  ونحن إذا عنت الفرصة فاعلون.  ،اق الوقت حال دون ذلكق نطأن ضي
ومن مؤلّفات هذا الشيخ الكبيرة التي وقف لها حياته كتاب (طبقـات  

فمن طبقات رواتهم  ،الشيعة) على اختالف العصور وعلى تباين األحوال
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ابهم وشـعرائهم  إلى طبقـات علمـائهم وكتّـ    ،ومحدثيهم وحملة أخبارهم
مرائهم، وقد نجز إلى اآلن قسم كبيـر منـه   �� هم ووطبقات ملوكهم ووزرائ

تمامـه متّصـل االجتهـاد    عي وراء إوهو دائب السـ  ،يقع في عدة مجلّدات
وإذا تـم كـان أكبـر خدمـة لهـذه الطائفـة اإلســالمية        ،فـي سـبيل إنجـازه   

العظيمة الشأن التي قلّما انصـرف رجالها وخصوصاً المتأخّرين منهم إلى 
ريهم انصــراف أهـل السـنّة    آثار أسالفهم ومعاص وجوه التاريخ وتدوين

ن حياة هذا الرجـل حيـاة   والمتأخّرين وبالجملة إخوانهم المتقدمين من إ
  ونعمت الحياة. ،جد وعمل متّصلين

ــي        ــد عل ــيخ (محم ــوم الش ــف الي ــي النج ــب ف ــرعى الكت ــن ص وم
وقـد   ،فإنّه مبالغ في اقتناء الكتب وخصوصـاً النـادر منهـا    ،الخونساري)

ع عدداً غير يسـير منهـا، ومـن مخطوطاتـه قسـم كبيـر فـي الفلسـفة         جم
 ،فإن لديه خزانة كتب خطيـرة  ،ومنهم السيد (محمد) اليزدي .القديمة

0��حوت كثيراً من  مثل كتاب (غريب أبي عبيدة) مخطوطـاً فـي    ����	
غـة البـن فـارس    وكتاب (المجمل) في اللّ ،القرن الخامس على ما أظن

  .وغيرهما كثير
د (حسـن صـدر الـدين     ومن عشّاق الكتب في العراق وجماعيها السـي

فقد أنشـأ لـه طلبـه الحثيـث لهـا       ،العالم المعروف في الكاظمية ،العاملي)
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 ،ككتـاب (العـين)   ،خزانة كتب مهمة بينها قسم كبير مـن اآلثـار النـادرة   
وال نعـرف   ،وكتاب (طبقات القـراء)  ،وكتاب (الجمهرة) البن دريد فيها

وفيها غير ذلـك مـن    ،ن هو فقد ألّف جماعة من العلماء في هذا البابلم
وقـد نجـز إلـى اآلن     ،والرجل ممن اشتهر بالتآليف ،نفائس المخطوطات

 ،وهو كتاب تاريخي أدبي جم الفائدة ،على يده كتاب (تأسيس الشيعة)
بقها الفـرق  فألّف كتابـاً دلّ بـه علـى سـ     ،بعثت صاحبه الغيرة على الطائفة

وال  ،اإلسالمية في التآليف وانبعاثهـا قبلهـا إلـى تأسـيس العلـوم والفنـون      
بع كتـاب (المجـازات النبويـة)    يزال كتابه هذا مخطوطاً، وبسعي مؤلّفه طُ

وللسـيد هـذا غيـر ذلـك الكتـاب       )،١٣٢٩(للسيد الرضي فـي بغـداد سـنة    
   .مؤلّفات في الموضوعات الدينية والتاريخية

لـم   ،وم في هذه البالد رجال آخرون مـن صـرعى الكتـب   ويوجد الي
  نذكرهم لضيق المجال. 

  محمد رضا الشبيبي النجف/
  ]٣٦٩ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٣[السنة الثانية (

@ @



 

 

@ @

@ @

ÑväÛaë@õýiŠ×ë@âý�Ûa@‰a…@¿@òÇbjİÛa@ @

[هذا جزء من مقالة إبراهيم حلمي في شأن الطباعة في 

  *هذه المدن الثالث، وقد ذكرنا مطبعة النجف فقط]

12223* 
5�6): النجــف مطبعـة ( م)، ١٩٠٩هــ ـ   ١٣٢٨هـذه المطبعــة سـنة (   ��#	

مؤسســها جــالل الــدين الحســيني صــاحب جريــدة الحبــل المتــين الفارســية 
المنتشــرة فــي كلكتــة (الهنــد)، وأمــا اآلن فهــي تحــت إدارة الســيد محمــود  

.أفندي اليزدي  
وهي مطبعة بخارية جيدة، أما مطبوعاتها فقليلة، لم نعرف منها سوى 

ــاب  ــت كت ــا طبع ــب     أنّه ــة وآل مهل ــار البرامك ــي أخب ــب ف ــؤ المرتّ اللؤل
  ). وتُطبع فيها جريدة (نجف) الفارسية.١٨٨(ص

12223* 
  إبراهيم حلمي

  ]٣٠كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

@ @





 

 

@ @

@ @

ÑväÛa@pbjnØß@ @
Les Bibliotheques de Nedjef.@ @

QM Z†îè·@ @

مدينـة النجـف مـن العـراق وال يـزال إلـى اآلن خـزائن كتـب         كان في 
حوت نفائسها ونوادرها وغرائب المصنّفات وأمهاتهـا الممتعـة التـي ينـدر     

النجـف دار هجـرة لطـالب     وذلك أن ؛وجود مثلها في خزائن كتب العالم
وزد على ذلك ما لمجـاوري مرقـد اإلمـام     ،ة قرونالعلم من الشيعة من عد

ان األمكنـة  طّـ من األجر والثواب مـا لـيس لغيـره مـن قُ     في النجف gعلي
 ؛b عشــر  خبـارهم المنقولـة عـن األئمـة اإلثنـي     لما يروونه فـي أ  ؛والبقاع

يـرانيين  الملـوك والـوزراء واألمـراء مـن اإل     ولهذا الغرض عينه أخذ بعـض 
وبعـد أن   ،والهنود والبحرانيين وغيرهم يهاجرون إلى النجف قصد الثواب

وقد يهجر بعضهم وطنه بتاتاً  ،ة من الزمن يرجعون إلى بالدهميبقوا فيه مد
فيــأتي  ،أو يتـرك بعـض أوالده أو أحـد أسـرته مكانــه أو يرسـله نيابـة عنـه       
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ووحـدانا بالكتـب التـي     أولئك المهاجرون من شرق البالد وغربها زرافات
نتفاع بها في الـدرس  تب التي ورثوها من آبائهم قصد االفي بالدهم أو الك

والتـي   ،ليعم نفعها ؛وإذا مات أحدهم أوقف كتبه لطالب العلم ،والمطالعة
باع بعـد موتـه فـي صـحن النجـف بـأبخس       ال يوقفها صاحبها لهذه الغاية تُ

 ،حن)سـنين فـي حجـر الصّـ     (إذ كان باعة الكتب قبـل نحـو عشــر   األثمان 
 لكنها ال تخرج عن بلدة النجـف  ،فتتفرق تلك الكتب عند العلماء وغيرهم

ــداً ــد أن ،أب ــد بي ــب الكــالم أصــحابها ال يق ــا ســوى كت ــه ،رون منه  ،والفق
وال يـرون   ،والرجـال (أعنـي رواة الحـديث مـنهم)     ،والحـديث  ،واألصول

والهيئـة  ،والبلدان ،والشعر ،واألدب ،واللغة ،ة لغيرها من كتب التاريخمزي، 
يلتفتوا  ولهذا السبب أهملها القوم ولم ؛وتراجم الرجال ،والطب ،والهندسة

صلحون حالهـا إذا أصـابها سـوء مـن تمزيـق وحـرق ومـا        بل قل ال ي ،إليها
ولهـذا   ؛وال يحفظونها من التراب والرطوبة واإلرضة وما شاكل ذلك ،أشبه

 ،فت في تلك العلوم (أعني القسم الثـاني منهـا)  م الكتب التي صنّف معظلتَ
منـذ   �
	 ين وغيـرهم  اق الكتب والمتاجرون بها من النجفيـ ولم ينتبه لها عشّ

فأخــذوا حينئــذ يغــالون بكــلّ مخطــوط نالتــه  ،أربــع ســنوات علــى األكثــر
وا وضـنّ  ،فر به أحدهم، إذ تراهم قد قبضوا عليه بيد من حديـد ، وظأيديهم

ومـا   الشـحيح بـديناره؛   وال ضن ،به على كلّ أحد حتى على أبناء معارفهم
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	 ذلك � لهذا لما تُصو الكتاب شأناً عظيماً عند اإلفـرنج ره لهم المخيلة أن، 
باأللوف، بل بالماليين، ورسخ هذا الفكـر   وسيباع بالمئات من الليرات، بل

    نهم ذلـك  ولشـدة تيقّـ   فـي األرض؛  في أذهـانهم وال رسـوخ الطـود األشـم
تسمع هناك المنـادي يصـرخ إذا نـادى علـى كتـاب مخطـوط مهمـا كـان         

بة المشتري إليه فيقـول: (بابـا   موضوعه، وعهد تاريخه، وأراد أن يجلب رغ
من هذا الكتاب  –يعني به المشتري - معناه يا أبتي  )١(عنتيكاً لندن وباريساً)

ويجـدر أن يكـون فـي لنـدن      ،األعالق النفيسة التي ال يمكن تقـدير ثمنـه  
، وال تهافـت  فيتهافت عليـه الجـاهلون أثمـان الكتـب ومقاديرهـا      ،وباريس

  الجياع على القصاع.
، وكـم رجــل مـنهم اشــترى   ذلــك مـنهم مــرات عديـدة   وقـد شـاهدت  

ه وبعـد أيـام خـاب ظنّـ     ،ة وكان يظن نفسه أنـه الغالـب  الكتب بالقيم الباهظ
ال بـل لـم    ،ولكن يا لألسف لم يتعظ به األخـرون  ،وتحقق خسارته الجمة

  !يتعظ هو نفسه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة العراقيين يقلبون ألفها عيناً، أنتيكة: لفظة فرنسوية معناها (القديم والعتيق)، وعام )١(
ويريدون بها العلق النفيس الذي ال تقدير لقيمته، وقد توسعوا فيه حتـى أطلقـوه   
على الرجل المحنّك البارع الذي ال يغلبه أحد في معاملتـه ومجادلتـه، ذي فطنـة    
ودراية، فيقولون إذا أرادوا مدحه بتلك الخالل: (فالن عنتيكة مـا كـو منـه)، أي    

 هية باقعة ال يجاريه أحد.رجل دا
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إذ  ،منـذ ثـالث سـنوات    �
	 ولم تدر هذه الفكرة في خلد أحد مـنهم  
ســافر مــن بغــداد بعــض المتــاجرين بالكتــب إلــى ديــار اإلفــرنج وبعــض 

اء ، فتـابعهم متابعـةً عميـ   بتاعوا شيئاً منها بقيم فوق قيمتها بقليلاو ،اقهاعشّ
  فكان عاقبة أمرهم خسراً. ،ذوو األطماع من النجفيين

وما فيها مـن   ،وبهذه المناسبة نذكر مكتبات النجف قديمها وحديثها
و محفوظـاً فـي   ، ومـا بقـي متفرقـاً بأيـدي النـاس أ      ف منهالتَوما  ،الكتب

 ،مناه مـن إهمـال الكتـب وتمزيقهـا    ذلك ليكون مصداقاً لما قـد  ؛الخزائن
ولنبدأ أوالً بخزانة كتب أمير المـؤمنين علـي بـن     ،وتشتيت شمل أوراقها

م علـى مـا   ويجـب أن تقـد   ،إذ هي أقدم مكتبات النجف ، gأبي طالب
  . gزانة كتب اإلمامألنها خ ؛سواها

RM ïÜÇ@âbß⁄a@kn×@òãaŒ�@gZ@ @

أنه كان في خزانـة كتـب اإلمـام علـي    ثنا جماعة من الفضالء حدg 
وقـد جمعـت    ،ألف كتاب ٤٠٠وبالغ بعضهم زهاء  ،ألف كتاب ٤٠نحو 

 ،هذه الخزانة نفائس الكتـب وأمهاتهـا التـي عـزّ وجـود مثلهـا فـي الـدنيا        
كيف ال وهي مماإلمام هدى لحضرةا يجب أن يg.  

عـدد   �
	 إذ لـم يبـق منهـا     ،هابل قل كلّ ،هذه الكتب ف جلُّلولكن قد تَ
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  ختالف طبقاتهم بدون شاذ.العلم والمطالعين من الناس على ا ب�/�	 يسير 
داخل إليها إذا خرج أخبأ تحت ا كان ذلك بهذه الصورة صار الولم

 ؛ويخـرج بهـا دون أن يفتشـه أحـد     ،ته الكتـب التـي يريـد سـرقتها    عباء
ه علـى ذي  الـنقص فيهـا ظهـوراً ال يمكـن إخفـاؤ      راق ظهـر ولكثرة الس

أبــواب  ��5��7,8ئــة، وحينئــذ امــا ينــاهز الم �
	 منهــا  إذ لــم يبــق ،عينـين 
.ع ومنُ ،الخزانة   .والمطالعون ��/�	

وكنّا نشتاق إلى رؤية البقية الباقية من تلك الخزانـة التـي ضـاع أكثـر     
ربيـع األول سـنة    ١٢وكانـت فـي    ،وفي زيارتنـا النجـف األخيـرة    ،بهاكت
م) كنّا نجالس في آخر النهار فـي إحـدى   ١٩١٤شباط سنة  ٨هـ ـ  ١٣٣٢(

ريف رجـل العـراق حزمـاً وثـراًء وحسـباً ونسـباً الطـائر        حن الشّحجر الصّ
الشهرة والصيت السيد محمد جواد أفندي الرفيعي قيم [كليدار] الروضة 

درية الحالي على مشرفها السالم وفي يـوم مـن األيـام طلبنـا إليـه أن      الحي
فأجاب طلبنـا وأمـر نائبـه السـيد داود      ،jيطلعنا على خزانة كتب األمير

حن مما يلي شرقي ففتحها وهي في حجرة من حجر الصّ ،أفندي بفتحها
وكـان المسـاعد لنـا فـي تقـديم الكتـب والمصـاحف         قربه،باب القبلة وب

بـل بقينـا نتـردد إليهـا      ،منها بزيارة واحـدة  ولم نكتف ،المومأ إليه النائب
وإليك وصف مـا   ،نحو أربعة أيام نصـرف فيها من الوقت أكثر من ساعة



 النجف في مجلة لغة العرب ........................................................ ٦٠

 

 ؛ولنبـدأ أوالً بالمصـاحف   ،فيها من الكتب النـادرة والمصـاحف النفيسـة   
  فنقول: ،لشرفها على سائر الكتب

SM ïÜÇ@âbß⁄a@kn×@òãaŒ�@Ñyb–ß@Ñ•ëj@ @

مصحف من أحسن ما كتبـه   ٤٠٠أكثر من  jخزانة كتب اإلمام في
ــده المجلّــدون  ،الكــاتبون ــا جلّ ــه المــذهبون ،وأجــود م ــه  ،وذهب وزخرف

مختلــف  ،تــب فــي أواخــر القــرن العاشــرمنهــا مصــحف كُ ،المزخرفــون
سخي وبعـد ثالثـة أسـطر    فهو يبتدئ من رأس الصفحة بالقلم النّ ،األسطر

وهكذا إلـى أن   ،زرق وهو أعرض من السابقيليه سطر أ ،بالقلم العريض
يران اسمه [ابا آقـاى] يلقّـب بفـروغ    ، وقد أوقفه رجل من إيختم القرآن
وطـول مـا    ،س٣٠س فـي عـرض   ٤٤طول صـفحته   )،١٢٥١(الدولة سنة 

  س.٢٢كتب فيه في عرض 
وأقـدم تاريخـاً مكتـوب علـى      ،ومنها مصحف أصـغر منـه حجمـاً   

  سق المذكور.النّ
اه عبـاس  أوقفـه الشّـ   ،وأجود منـه خطّـاً   ،ول حجماًومنها مصحف كاأل

الموسوي ة )١٢٢٨(سنة  الحسينيل شهر ذي الحجوتـاريخ كتابتـه    ،في أو
    ).هـ٩٩٩(سنة 
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ومنهــا قطعــة مــن أول ســورة مــريم إلــى آخــر الصــافات مكتوبــة بــالقلم 
طـول   ،وتحـت كـلّ كلمـة تفسـير فارسـي      ،يتخلّل السـطور ذهـب   ،العريض

 س فـي عـرض  ٣١وطـول الكتابـة منهـا     ،س٢٥س في عرض ٣٨الورقة منها 
جاء فـي آخرهـا:    ،بالذهب وجلدها مطلي ،أسطر ٧وفي كلّ صفحة  ،س١٦

وقـد نجـزت    ... كتبه ابن عبداهللا ياقوت المستعصمي حامداً هللا تعالى مصـلّياً «
حـد السـابع   كتابة الربع الثالث من كالم اهللا العزيز مع ترجمتـه عشـية يـوم األ   

اهــ وقـد أوقفـه     »عشر من ذي الحجة حجة ثالث وثالثين وستمائة الهجرية
يران اسمه (كلب علي) في شهر ربيع المولـود (كـذا) مـن شـهور     رجل من إ

  .)١(عبداهللا ��	 م (الكليدار) بتولية قي )١١٢٨(سنة 
فاسـة  وهو فـي الغايـة مـن النّ    ،ياقوت ومنها مصحف خطّه أشبه بخطّ

س في ٣٠وطول الكتابة  ،س٣٠س في عرض ٤٧طول ورقته  ،والزخرف
ومكتـوب علـى كـلّ ورقـة منـه بالـذهب        ،س ٨ وضـخمه  ،س١٧ عرض

ــه  ،كلمــة (وقــف) ــي أول ــاء دقيــق الصــناعة  ٣وف ــة بالمين  ،أوراق مزخرف
وعليه آثار القدم، وقـد أوقفـه    ،بالذهب وكذلك في آخره وجلده مطلي

  ).هـ١١٣٧(رم سنة رجل اسمه (صفي قل بيكا)في مح
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبداهللا اليزدي صاحب الحاشية في المنطق المنسوبة إليه، وله يد طويلـة   ��	 هو  )١(
  .���� ��في الفقه 
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طولـه   ،وأنفس خطّاً وتزويقـاً  ،ومنها مصحف كأخيه السالف ضخامةً
وشـكل   ،س١٤س في عرض ٢٥وطول الكتابة  ،س٣٠س في عرض ٣٧

 ١٢وفي كلّ صفحة  ،كتابته مثل المصحف األول غير أنّها بالحبر األسود
 ،وعلى أغلـب حواشـيه المينـاء الملـون المشـجر الـدقيق الصـناعة        ،سطراً

ــية  ــرض الحاش ــ   ،س٧ وع ــه الشّ ــد أوقف ــفوي   وق ــين الص ــلطان حس اه س
الموسوي وفـي   ،هــ) ١١١٢سنة ( ����9 بهادر خان في جمادى  الحسيني

أوراق مكتوب فيهـا بـالحبر    ٥وفي آخره  ،أوراق مزخرفة بالميناء ٤أوله 
فـي التفـاؤل    عر الفارسـي بيتـاً مـن الشّـ    ٣٢ثم بعـده   ،األبيض دعاء القرآن

  اللون.  وكاغده عسلي ،وجلده مغشّى بالذهب ،بكالم اهللا تعالى
وخطّـه   ،الخطّاط الشـهير  الميرزا أحمد النيريزي ومنها مصحف بخطّ

الء وهو فـي الغايـة مـن الطّـ     ،وحجمه مثله مرة ونصفاً ،ياقوت أشبه بخطّ
  بالميناء الملون.  والزخرف والوشي

تبـه أبـو   ك«جاء في آخره:  ،بقطع الربع الكوفي ومنها مصحف بالخطّ
اآلخـر   يوم الخمـيس أول جمـادي   المجاهدي عبداهللا محمد بن الحسين

   .»سنة إحدى وثالثمائة
أقـدم مـن    ،الكوفي أيضاً، وهو بالقطع الكامـل  مصحف بالخطّ ومنها

  وفي أوله اختالف الروايات المنقولة عن المحدثين والقراء.  ،أخيه خطّاً
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وقـد سـقط مـن     ،مكتوب على خشب رقيق مصحف بقطع الكفومنها 
  تب بعد األلف من الهجرة.رز كتابته أنّه كُؤخذ من طُوي ،آخره بضع أوراق

ربيع الثاني فـتح لنـا حضــرة     ٢٦وفي الساعة الرابعة من ليلة الثالثاء 
السيد محمد حسن نجل السيد محمد جواد الكليدار (القيم) باب شباك 

ودخلنــا لزيــارة المصــحف المنســوب إلــى اإلمــام  ،المقــدسالضــريح  
 ،فتشرفنا بزيارتهما ،jوالمصحف المنسوب إلى ابنه الحسن ،jعلي

  وإليك وصفهما:
وهو مكتوب على الجلود المصقولة، : jمصحف اإلمام علي ـ١

لونها عسلي ـا   فاتح ووضعه كالسفينة (أي يا يلي عرضـه ال ممفتح مم
وقد سـقط مـن أولـه وآخـره      ،وهو بالخط الكوفي األول ،يلي طوله)

 ،وينتهـي بسـورة انشـقّت    ،والباقي منه يبتدئ بسورة المعـارج  ،أوراق
وطـول   ،س١٩ س فـي عـرض  ٢٩طـول كـلّ منهـا     ١٢٧وعدد أوراقـه  

وفـي   ،سـطراً  ١١وفـي كـلّ صـفحة     ،س١٦س فـي عـرض   ٢٤الكتابة 
والعنـاوين   ،وهو مكتـوب بـالقلم العـريض    ،أسطر ٦بعض الصفحات 

ــة]   ،بالــذهب ــالحبر األحمــر واألخضـــر [ولعلّهــا محدث  ،والفواصــل ب
وجلده مطلي   الحكميـة  بالذهب مكتوب عليه بعض أحاديـث النبـي، 

ولضيق الوقت  ؛jاإلمام علي وليس هناك عالمة تدلّ على أنّه بخطّ
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ولتزاحم النـاس   ،الكوفي واحتياجنا إلى شحذ الفكر في معرفة الخطّ
لم يسعنا أن ننظر ترتيب سوره التـي   ،لمصحف المذكورعلى تقبيل ا

 ،هي على غير ترتيب سور المصحف الموجـود اليـوم بأيـدي النـاس    
  وهو المنسوب إلى عثمان.

شار إلى ذلك ابن النديم في فهرسته [وهـو سـاقط مـن النسـخة     وقد أ
ـ   ١٥٢وإليك ما ذكر اليعقوبي في الجزء الثاني من تاريخ ص ،المطبوعة]

بن أبي طالب كان جمعه  ن عليوروى بعضهم أ«قال:  ،طبع لبسيك ١٥٤
فقـال   ،وأتى به يحمله على جمل ،oبض رسول اهللا[يعني القرآن] لما قُ

 :فـالجزء األول  ،وكـان قـد جـزّأه سـبعة أجـزاء      ،هذا القـرآن قـد جمعتـه   
 ،وحـم السـجدة   ،ولقمـان  ،والـروم  ،والعنكبـوت  ،يوسـف  وسورة ،البقرة

 ،والنازعـات  ،وأ لـم تنزيـل السـجدة    ،وهل أتى على اإلنسان ،والذاريات
وسـبح   ،وإذا السماء انشـقّت  ،وإذا السماء انفطرت ،وإذا الشمس كورت

آل  :الجـزء الثـاني   ،... فـذلك جـزء البقـرة    ولـم يكـن   ،اسم ربك األعلـى 
ــدخان ،واألحــزاب ،والحجــر ،والحــج ،وهــود ،عمــران ــرحموال  ،ن، وال
وإذا ، وإنّـا أنزلنـاه   ،والشـمس وضـحاها   ،وعـبس  ،وسـأل سـائل   ،والحاقة
فـذلك جـزء آل    ،يـالف قـريش  ، وإللم تـر ، وأوويل لكلّ همزة ،زلزلت
 ،وحمعسـق  ،ويس ،والمؤمنون ،والنحل ،النساء :الجزء الثالث ،... عمران
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وقـل هـو اهللا    ،وتبـت  ،وأرأيـت  ،المدثر وياأيها ،وتبارك الملك ،والواقعة
وطـس   ،والتين والزيتون ،والسماء ذات البروج ،والقارعة ،والعصر ،أحد

 ،ومـريم  ،ويـونس  ،المائـدة  :الجـزء الرابـع   ،... فذلك جـزء النسـاء   ،النمل
ــم ــعراء ،وطس ــرف ،والش ــرات ،والزخ ــد  ،وق ،والحج ــرآن المجي  ،والق

 ،بهـذا البلـد   ��;�6:وال  ،والطـارق والسـماء   ،والممتحنـة  ،واقتربت الساعة
 ،وقل يا أيها الكافرون ،وإنّا أعطيناك الكوثر ،والعاديات ،لك وألم نشرح

 ،واقتربــت ،وســبحان ،األنعــام :الجــزء الخــامس ،... فــذلك جــزء المائــدة
ــان ــى ،والفرق ــون ،وموس ــؤمن  ،وفرع ــم الم ــة ،وح ـــر ،والمجادل  ،والحش
 ،إلـي  ���=�>وقـل   ،وإنّا أرسـلنا نوحـاً   ،ون والقلم ،والمنافقون ،والجمعة

الجــزء ، .... فــذلك جــزء األنعــام   ،لهــاكم، وأوالضــحى ،والمرســالت
ــادس ــراف :السـ ــراهيم ،األعـ ــور ،والكهـــف ،وإبـ ــر ،وص ،والنـ  ،والزمـ
ــروا ،)١(والشــريعة ــذين كف ــد ،وال ــوم  ��;��6:وال  ،)٢(والمزمــل ،والحدي بي

وإذا جـاء   ،والليـل إذا يغشـى   ،والفجـر  ،والغاشية ،يتساءلون وعم ،القيامة
 ،وطـه  ،وبـراءة  ،األنفال :والجزء السابع ،... فذلك جزء األعراف ،نصر اهللا

 ،والصـف  ،والـنجم  ،والطور ،والفتح ،واألحقاف ،والصافات ،والمالئكة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الحاشية : والجاثية. )١(
   في الحاشية: والمرسالت. )٢(
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  . اهـ »فذلك جزء األنفال ،والمعوذتين ،والمطفّفين ،والطالق ،والتغابن
ومكتوب على  ،الكوفي بالخطّوهو أيضاً :  jمصحف الحسن ـ٢

 ،مصـحف أبيـه وأنظـم تسـطيراً     وخطّه أجود من خـطّ  ،الجلود المصقولة
ووضـعه كوضـع مصـحف أبيـه      ،ور مكتوبة بالذهبوكذلك عناوين الس

والبـاقي   ،وقد سقط من أولـه وآخـره أوراق   ،(أي يفتح مما يلي عرضه)
 ،ثـالث أوراق ومن السورة التـي قبلهـا نحـو     ،منه يبتدئ بسورة األعراف

س في ٢٢طول كلّ ورقة منها  ،١٢٤وعدد أوراقه  ،وينتهي بسورة الكوثر
وفـي كـلّ صـفحة     ،س١١س في عرض ١٧وطول الكتابة  ،س١٦عرض 

وكـذلك   ،كتـب اليـوم  والكتابة في العرض ال في الطول كما ي ،سطراً ١٤
ويتخلّل اآليات فواصـل بـاألحمر    ،jقل عن كتابة مصحف اإلمام علي

 cالحسـن بـن علـي    وليس هناك عالمة تدلّ علـى أنّـه بخـطّ    ،واألخضر
  لف.ف عن السلَسوى ما يتناقله الخَ

 ،بريسـم وخيـوط الفضّـة   كلّ مصحف منهما غالف منسوج مـن اال ول
ل فيهـا العـاج مـن صـناعة الفـرس      وهما في علبة (صـندوق) صـغيرة منـزّ   

اخل إلـى  ومحلّها عند بـاب الشـباك ممـا يلـي يسـار الـد       ،الدقيقة البديعة
وقد علمت مـن   ،الضريح بين الصندوق (أي مصطبة قبر اإلمام) والشباك

ترتيب سور مصحف اإلمام كما مر وترتيب سور المصـحفين مـن األول   
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واآلخر وعدد أوراقهما وسطورهما أن هناك ما يحمل الظنون إلى صحة 
  .cنسبة هذين المصحفين إلى اإلمامين
وذلـك   ،قنـا صـحة النسـبة أو عـدمها    ولنا عودة إلى ذكرهما متى تحقّ

وأشـكال الخطـوط    ،ور فـي المصـحفين  بعدما نالحظ مراعاة ترتيب السـ 
ــ . وفــوق الضــريح مصــحف بخــطّ jالمنســوبة إلــى اإلمــام علــي  اه الشّ

ولمـا أخـذنا    ،وهو بغالف من الحرير وخيوط الفضّة ،فويإسماعيل الصّ
تركنـا وصـف مصـحف    ف ،باالطّالع عليه بلغت الساعة السادسة من الليل

وهـم   ،وذلك لكثرة الناس وشدة تزاحمهم علينا ؛اه إسماعيل وخرجناالشّ
وفريـق تهافـت علـى أخـذ      ،فريق تراكم على تقبيل المصـحفين  :فريقان

بـاب   ��8,�<فلمـا تـم ذلـك     ،قصـد التبـرك بـه    ؛التراب من أرض الضريح
  . شباك الضريح وخرج الجميع

  كاظم الدجيلي
  ]٥٩٣ص آيار) العدد الحادي عشر/ -١٩١٤[السنة الثالثة (
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تقسم ثالثـة أقسـام: قسـم لصـقت     الكتب الموجودة في خزانة األمير 
أوراقه بعضها ببعض من الرطوبة، وقسم أكلته األرضة وتمزّقـت أوراقـه،   

  وها نحن أوالء نصف القسم األخير منها: ،وقسم بين ناقص وتام
لعبـدالرحمن   ،الجزء الثاني من التصريح في شرح التلويح فـي الطـب   -١

 لمشـهد الغـروي  هجرية في ا )٧٧٢(كتبه سنة  ،بن محمد بن العتائقيا
وفي  ،س١٤س في عرض ٢٢طول كلّ ورقة  ،ورقة ٢٦٠عدد أوراقه 
  والكتابة غير منقوطة. ،سطراً ٢١كلّ صفحة 

٢-    الجزء الثاني من شرح الملخّص من تصانيف علي بـن عمـر الكـاتبي 
هجرية.) ٧٧٦(وقد أوقف سنة  ،القزويني  

السـيد   أوقفهـا  ،سقط مـن أولهـا أوراق   ،نسخة صغيرة في علم الكالم -٣
٨١٠(عاشر شعبان سنة  جالل الدين عبداهللا بن شرف شاه الحسيني،( 

  .)هـ٧٦٨(وتاريخ كتابتها سنة 
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بـن  العبدالرحمن بن محمد  ،قطعة صغيرة من شرح ديوان المتنبي - ٤
ن بـن محمـد العتـائقي    كتبه عبدالرحم«جاء في آخرها:  ،العتائقي

  .»)٧٨١(سنة 
وقصـائد   ،ومقصـورة ابـن دريـد    ،قطعة صغيرة من شرح شـعر النابغـة   -٥

  تبت في حوالي القرن الخامس للهجرة.كُ ،لألعشى وامرئ القيس
(والمحصّــل  ،كتــاب المفصّــل فــي شــرح المحصّــل فــي علــم الكــالم  - ٦

   د بـن عمـر الـرازيتصـنيف اإلمـام العـالم    «جـاء علـى ظهـره:     ،)لمحم
 يالقزوينـ  علي بن عمر بن علـي الكـاتبي   ... سيف المنطقيين ... الفضل

...      د جالل الدين عبـداهللا بـن شـرف شـاه الحسـينيمن متملّكات السي، 
وذلـك كتـب فـي عاشـر شـعبان       ،... ووقف علي طالعي (كذا) اإلمامية

  والنسخة بقطع شرح التلخيص المار ذكره. )٨١٠(سنة 
ــ  -٧ ــائل الشّ ــاب المس ــن     ،يرازياتكت ــد ب ــن أحم ــن ب ــي الحس ــن عل الب

ــدالغفّار النحــوي ــه   ،أدام اهللا غرســه عب نقلتهــا مــن آمــد (كــذا) بخطّ
  وقرأتها عليه ألحمد بن سابور أبي غالب.

بـن  اوكتـب الحسـن    ،غالب أحمد بن سابور هذا الكتاب قُرئ على أبي«
رت هذه العبارة في ظهر كلّ جزء من أجزائـه أحمد الفارسيوقد تكر ،، 

وجـاء   ،الكتـاب  وبها يتم ،جزءاً ١٣والكتاب جلد واحد يجمع بين دفّتيه 
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بن أحمد بـن  اقرأتها على الشيخ أبي علي «في أول صفحة الجزء األول: 
ده اهللا عبدالغفّار النحويوكـذلك   .»سنة ثـالث وسـتّين وثالثمائـة    ... أي

ولكن (سنة أربـع وسـتّين وثالثمائـة     ،في أول الصفحة من الجزء الثاني
في منزله) وزاد: (قال الشيخ ابن علي الحسن بـن أحمـد بـن عبـدالغفّار     

كتبهـا لموالنـا الملـك الجليـل عضـد الدولـة        ،أرضاه اهللا بعفوه النحوي
١٣وجـاء فـي آخـر الجـزء      ،ت ملكه)أطال اهللا بقاءه وأدام سلطانه وثب :

  وآله الطاهرين). ته على النبييرازيات والحمد هللا وصال(تمت الشّ
وفرغـت   ،(قرأت هذا الكتاب من أوله إلى آخره علـى أبـي أبقـاه اهللا   

مــن قراءتــه يــوم الخمــيس غــرة شــهر رمضــان ســنة إحــدى وســتّين  
  أبي إسماعيل): #"���?� وجاء على ظهر الجزء الثامن: ( ،وثالثمائة)
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وخطّه بالقلم النسخي القريـب   ،سهل العبارة موجزها ،والكتاب في النحو

س فـي عـرض   ٢٠طـول الورقـة منـه     ،ورقـة  ٣١٣وهـو فـي    ،من الكوفي
 ١٥وفــي كــلّ صــفحة  ،س١٠س فــي عـرض  ١٤وطـول الكتابــة   ،س١٤

  ب.مشر ولون كاغده عسلي ،وهي غير مرصوفة الكلمات ،سطراً
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بـن  اكتاب العلم اإللهي مـن الكتـاب المعتبـر فـي الحكمـة لمحمـود        -٨
جاء في أول الصفحة الثانية منه: (الفصل األول فـي العلـم    ،األعرابي)

 ،وغرضه وموضوعه ومـا يخـتصّ بـه نظـره)     ،المسمى بما بعد الطبيعة
المعتبر من الحكمـة بأسـره مـا تقـدم      وجاء في آخره: (كمل الكتاب

بكتبه األجل السيد أوحد الزمان فيلسوف العالم مصنّفه أبي البركات 
أبي سعد إسـحاق  هبة اهللا بن علي أدام اهللا أيامه لألجل تاج الحكماء 

كتبه أبو سعد يونس بن  ،(كذا) حرس اهللا نعمته بن إبراهيم بن عررها
  ين وخمس مائة بمدينة السالم).المبارك في شوال سنة ثمان وثالث

 ،س١٢س فـي عـرض   ١٨ طول الورقـة منـه   ،ورقة ٢٩٩والكتاب في 
 ،سـطراً  ١٥فـي كـلّ صـفحة     ،س٨ س فـي عـرض  ١٤وطـول الكتابـة   

ولون كاغده حنطي.  
وجــاء فــي  ،����9 ســقط مــن أولــه الورقــة  ،)١(كتــاب قــوى األغذيــة -٩

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ١لم يرد في كشف الظنون اسم لكتاب قوى األغذية، وقـد جـاء فـي طبقـات األطبـاء (      )١(

ـ    ١٩٩ :كتــاب قــوى األغذيــة، ثــالث «) فــي عــداد كتــب حنــين بــن إســحاق العبــادي
كتــاب قــوى «) منــه فــي عــداد كتــب عيســى بــن ماســة: ١٨٤وجــاء فــي (ص »مقــاالت
حنين بن إسحاق العبـادي،  «): ٢٩٤انتهى، وجاء في الفهرست البن النديم (ص »األغذية

): ٢٩٦، وجـاء فـي (ص  »)، لـه كتـاب األغذيـة، ثـالث مقـاالت     ٢٦٠صفر سـنة ( ٦توفّى 
  اهـ . »عيسى بن ماسة من األطباء المتقدمين، وله من الكتب كتاب قوي األغذية«

← 
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فــي  )٢(وانطــيلسثنمــاوس (كــذا) والســانقراطس  )١(الثانيــة... انقلــيس
وقسـمت   ،ونسبت كلّ قول من ذلك إلـى قائلـه   ،األغذية والتدبير بها

  الكتاب في ثالث مقاالت.
 ،من كلّ قول عاجبـة (كـذا) قالـه جـالينوس     ����9 في المقالة  جمعتُ

ووضعت في المقالة الثانيـة   ،وعده في جميع األغذية أو في جملة منها
وأفـردت المقالـة    ،غذيـة خاصّـة  والثالثة ما قيل فـي كـلّ واحـد مـن األ    

والمقالة الثالثة لذكر مـا يعتـد    ،البزور والثمارمن الثانية لذكر ما يعتد به 
  به من النبات والحيوان.

أردت أن أقتصر هذا الكتاب على ذكر مـا يسـتعمله المسـلمون     وكنتُ
ثم رأيت  ،من األغذية وأسقط ذكر غيره مما كان اليونانيون يستعملونه

إن أنا فعلت ذلك لـم أصـل إلـى اسـتيفاء معـاني جـالينوس وغيـره فـي         
إذ كانوا قد ضمنوا علم بعـض األغذيـة بـبعض ألن لألغذيـة      ،األغذية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 → 

وكنـتُ أردتُ أن أقتصـر علـى    «وقد حملنا الظن أن هذا الكتاب لنصراني لقوله: 
. وتـرجح أنّـه لحنـين؛    »ذكر ما استعمله المسلمون من األغذيـة هذا الكتاب على 

  لتحديده في ثالث مقاالت، ولعلّ كلمة (قوى) سقطت من كتاب الفهرست.
  ).٢٩س ٢٨٦)، والفهرست البن النديم (ص٢٣: ١راجع طبقات األطباء (ج:  )١(
  ).١٠٩: ١راجع طبقات األطباء ( )٢(
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 ... ومراتـب بـين كـلّ    ،في كلّ حال من حاالتها غايتين وتوسطا بينهمـا 
إذ كانـت ال   ،وليس تحيط الصفة بجميع تلك المراتب ،وبين المتوسط

فمتـى كـان غـذاء مـن      ،بوصـف العاشـر والتوسـط بينهمـا     �
	 اية لها نه
إذ كــان متوســط فيمــا بــين  ،األغذيـة فــي قوتــه علــى الحــد فــي الغايــة 

فصارت بذلك السبب معرفة غيـره ممـا دونـه أو ممـا فوقـه ال       ،الغايات
ثــم ألغــى ذكــر ضــد ذلــك إلــى معرفــة غيــره مــن   ،بمعرفــة �
	 يكــون 
  األجود ذكر جميع األغذية واهللا أهل التوفيق. فرأيت من ،األغذية

@òÛbÔ½aIJþaHµë@ @

نـا  وبي ،قول لجالينوس وصف فيه الطرق التي بها تحبس أمر األغذيـة 
  فيه كيف تحبس بالتجربة.

األطباء حين يطلقون القـول فـي واحـد مـن      ... قال إنّي ألعجب من«
  انتهى »األغذية إلخ

من كتـاب قـوى    ����9 : (انقضت المقالة ����9 وجاء في آخر المقالة 
وجـاء فـي آخـر الكتـاب:      ،األغذية) وقد ختم الكتاب في الخمور إلخ

وكتــب بــالحبر األحمــر  ،وتــم بحمــد اهللا ومنّــه) ،(تمـت المقالــة الثالثــة 
والكتابـة واحــدة: (وصــلّى اهللا علــى خيــر خلقــه محمــد وآلــه) وكتــب  
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وفي  ،حمد بن يوسف الوراق)بالحبر األسود والكتابة واحدة: (نسخة م
طـول   ،ورقـة  ١٦١وهو فـي   ،الحاشية مما يلي أسفله (معروض بالنسخ)

 وطـول كـلّ صـفحة مـن الكتابـة      ،س١١ س فـي عـرض  ٢٠ الورقة منه
ولــون كاغــده  ،ســطراً ١٨وفــي كــلّ صــفحة  ،س٨ س فــي عــرض١٦

حنطي عمشب، وخطّه بالقلم الكوفي.  
لعالء الدين أبي الحسن علي بن أبي الحـزم   ،شرح تشريح الكلّيات -١٠

ب القرشيوقد سقط  ،وهي بقطع الربع ،المعروف بابن النفيس المتطب
  من آخرها أوراق.

ــدة    -١١ ــب الزب ــرح تعري ــهدة ش ــاب الش ــاد اهللا    ،كت ــعف عب ــرح أض ش
من بن محمد بن إبـراهيم  وأحوجهم إلى رحمته ورضوانه عبدالرح

وينتهــي البــاقي منــه إلــى:  ،وقــد ســقط مــن آخــره أوراق العتــائقي،
) ... قد تقدم أنّـه  ،(الباب الرابع والعشرون في هيئات الصبح والشفق

واألصـل لمحمـد بـن محمـد المعـروف       ،والكتاب فـي علـم الهيئـة   
ــه     ،بالخاجــا الطوســي ــد الكاشــي (ولعلّ ــن محم ــي ب ــه عل ــد عرب وق

في  عويبتدئ بالباب األول: (فيما يجب معرفته قبل الشرو ،الكاتبي)
وعـدد أوراقـه    ،والكتاب مزين بالرسوم واألشـكال  ،هذا العلم إلخ)

وفي كلّ صفحة  ،س١٢ س في عرض١٦طول كلّ ورقة  ،ورقة ٩٢
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  ارح.الشّ والنسخة بخطّ ،منوهو بقطع الثّ ،سطراً ١٥
يالفي للعبـد الفقيـر إلـى اهللا عبـدالرحمن بـن      كتاب شرح كتاب اإل -١٢

 ،وهـو فـي الطـب    ،ه اهللا لمراضيهبن العتائقي وفّقامحمد بن إبراهيم 
�'واألصل  كذا ذكـره الشـارح فـي صـدر      ،يالفيالملقّب باإل �,)�	
ــاب ــره:   ،الكت ــي آخ ــاء ف ــرحه   «وج ــنّف ش ــن تســويده مص ــرغ م ف

وذلـك بالمشـهد المقـدس     ... عبدالرحمن بـن محمـد ابـن العتـائقي    
م الحـرام سـنة        ،الغرويوذلك في يوم األحـد ثـامن عشـرين المحـر

  انتهى. »خمس وخمسين وسبعمائة
س فـي عـرض   ٢٣طـول كـلّ ورقـة منهـا      ،ورقـة  ١٨٣وعدد أوراقه 

 ٢٢وفي كلّ صفحة  ،س١٢س في عرض ١٨وطول الكتابة  ،س١٥
وفي الحواشي كتابات تتعلّـق باألصـل    ،والكتابة غير منقوطة ،سطراً

  ون ثخين.اللّ وكاغده عسلي ،سه أيضاًالشارح نف هي بخطّ
من كتاب صفوة الصفوة للعارف، شرح صفوة المعارف لعبـد الـرح   -١٣

وهو شـرح منظومـة سـعد بـن علـي       بن محمد بن إبراهيم العتائقي،ا
فـرغ مـن تأليفهـا العبـد      «: وجـاء فـي آخـره    ،الحضـرمي فـي الهيئـة  

العتــائقي الراجــي رحمــة ربــه عبــدالرحمن بــن محمــد بــن إبــراهيم 
  س الغـرويالمجاور المشهد المقـد  وذلـك فـي جمـادى     ... العلـوي
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  انتهى. »اآلخرة سنة سبع وثمانين وسبعمائة بالحرم المقدس
 ،س١٠ س في عـرض ١٢ وطولها ،والنسخة مزينة باألشكال والرسوم

  اللون ثخين. ، وكاغدها تبنيس٣ وثخنها
ري مـن كتـاب   التقطها الزمخش ،نسخة صغيرة حوت مفردات لغوية -١٤

قلـت  وقـد نُ  ،األزهـري بيـده   وقد نقلها عن خطّ ،التهذيب لألزهري
 س فـي عـرض  ١٦طولهـا   ،ورقـة  ٢٣وهي فـي   ،عن خطّه في حياته

  سطراً. ١٤في كلّ صفحة  ،س١٢
وضـعها كوضـع كتـاب فقـه اللغـة للثعـالبي        ،نسخة صغيرة في اللغة -١٥

وأول البـاقي منهـا:    ،قـد سـقط مـن أولهـا أوراق     ،(ولكنّها ليست له)
ساء: الرعـث: القـرط، وجمعـه رعـاث. والقلـب:      في معرفة حلي النّ«

  السوار من عاج ونحوه. والوقف: السوار من عاج إلخ.
باب معرفة ما يحتاج إليه من خلق اإلنسان: جثّة اإلنسان: الصدر وجثمانه 

  .»جماعة جسمه. وقمته أعلى رأسه والبشرة ظاهرة جلده كلّه إلخ
وافـق الفـراغ مـن     ،تـم الكتـاب بحمـد اهللا وعونـه    «في ختامهـا:  وجاء 

سـنة أربعـين وسـتمائة بحلـب      ����9 نسخه لثمان بقـين مـن جمـادى    
فـر لوالديـه).   غُ ... يعقوب بن موسى ... وكتبه العبد الفقير ،المحروسة

 ،س١١ س فـي عـرض  ١٥ طـول الورقـة منهـا    ،ورقـة  ٤٩والنسخة في 
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  سطراً. ١١وفي كلّ وجه  ،س٨ س في عرض١١ وطول الكتاب
 ،وهو حاشية على كتاب مقدمة وثالثة كتب ،كتاب في علم الكالم -١٦

سـقط مـن    ،دقيقـة المعنـى   ،متينة العبـارة  ،والنسخة جليلة الموضوع
وخطّهـا   ،٧٦٨وقـد أوقفـت سـنة     ،ومن آخرهـا أوراق  ،أولها أوراق

  أقدم من تاريخ الوقف بكثير.
ومـن آخـره    ،ن أولـه أوراق سقط م ،كتاب في اختالفات القراءات -١٧

وقــد رتّبــه  ،وأكلـت األرضــة حواشـي بعضــها مــن األواخـر    ،أوراق
وينتهـي   ،سـورة األنفـال  بويبدأ الباقي منه  ،ورمؤلّفه على ترتيب الس

  .وهي قريبة من الكوفي ،لةشكّوكتابة الكتاب جيدة م ،بسورة البلد
والكتاب  ،فاقعتبت العناوين بالحبر األحمر الناصع واألصفر الوقد كُ

 ،وترتيبـه  ،واختصاره ،وسبك عبارته ،نفيس جليل من حيث موضوعه
ور الكبـار مـن وجـه إلـى ثـالث      وقد تكلّم عـن كـلّ سـورة مـن السـ     

  غار من ربع وجه إلى ثلثي الوجه.وعلى الصّ ،صفحات
 بـن أبـي طالـب    هذا ما وفّقنا لوصفه من كتب خزانة األمير علـيj  ،

وبعضـها   ،وبعضـها تامـة   ،وممزّقتهـا  ،األوراقوهناك بقية كتب مشتّتة 
ــط    ــر واألواس ــل واألواخ ــن األوائ ــواقص م ــي   ،ن ــي ف  ،��� ����وه

ولــيس فيهــا مــن  ،وقليــل مــن الفقــه ،والمنطــق ،والكــالم ،والحــديث
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��'وقـد أخبرنـا    ،التاريخ واللغة والشعر شـيء سـوى مـا ذكرنـاه     	�(�� 
األمير نسخة مـن   زانةن في خسيد حسن صدر الدين في الكاظمية أال

    وهـي اليـوم    ،تفسير القرآن في ثالثة مجلّـدات ألبـي جعفـر الطوسـي
  وخطّها قريب من عصر المفسر. ،معارة لبعض األفاضل لالستنساخ

وقد جاء فـي الجـزء الثـاني مـن كتـاب النقـود والـردود للشـيخ محمـد          
ــاء ص   ــف الغط ــين آل كاش ــل ب   ،١٥٣حس ــف قب ــه وق ــي  أنّ ــة (أعن ره

مجلّد مـن شـرح نهـج البالغـة لعبـدالرحمن بـن محمـد        المؤلّف) على 
ونحـن   ،وهو بخطّ الشـارح  ،العتائقي المار ذكره في خزانة كتب األمير

  قد كأخوته واهللا أعلم.ولعلّه فُ ،لم نعثر في تنقيبنا على هذا المجلّد
خباريـة  عـض الكتـب التاريخيـة واأل   ولربما يوجد في خزانة األمير ب

إليها لما ذكرناه من تفريق أوراقها وتشـتيت   لكنّنا لم نهتد ،واللغوية
ونعود إلى وصف مـا فاتنـا    ،&%$�� ولعلّنا نراجعها في فرصة  ،شملها

أحمد.  منها والعود  
  كاظم الدجيلي

  ]٤٠تموز) العدد األول/ص -١٩١٤[السنة الرابعة (قبل الحرب)،(





 

 

@ @

@ @

ÑväÛa@¿@òrí†§a@pbÇìjİ½a@ @
Les dernieres publicatious de Nedjef. 

òíìÜÈÛa@òÈjİ½a@ @

Z†îè·@ @

لم ا انبثق فجر النهضة األدبية في العراق على عهد الدستور العثمـاني ،
المغشـى ببراقـع    ،محياها الـذي كـان محجوبـاً   وسطع جبينها وانبلج صبح 

الجهل والكسل والخمول والرقدة في هذه الربوع، وتنفّس أبناء الرافدين 
كانـت النجـف فـي طليعـة المـدن العراقيـة التـي أخـذ أبناؤهـا           ،تنفّساً مـا 

، وأمـاطوا  فـدب فـي قلـوبهم روح النشـاط     ،يرحبون بتلك النهضة الطيبـة 
 ،لمــا فــيهم مــن نضــج الفكــر  ؛زوا للوثــوبتحفّــعنهــا تمــائم الجهــل، و

ــي  ــتعداد الطبيع ــزي  ،واالس ــل الغري ــغف والمي ــوم   والش ــي العل ــى ترقّ إل
والمعارف واآلداب، وأخذوا يتمسكون بأسباب التقدم والنهوض وسـلّم  

  االرتقاء، وبكلّ الوسائل التي تمكّنهم من بلوغ أمانيهم.
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���� ففكّر يوماً لفيف من ��النجـف وأعيانهـا وأشـرافها بعـد أن كـانوا       
مجتمعين في دار أحدهم، وتفاوضوا على أن يقوموا بعقد شركة تجارية 

خرى �� إلنشاء مطبعة في النجف كاملة مجهزة بجميع لوازمها ومعداتها، و
زوم، والعـوارض  لتكون عوناً لهـا لـدى الحاجـة واللّـ     ؛صغيرة تنضم إليها

وإحيـاًء   ،للعلـم واآلداب العربيـة   خدمـةً  ،توقيفهاالموجبة ل الطارئة عليها؛
ين على اختالف موضـوعاتها وأسـاليبها، تلـك اآلثـار     لف الماضآلثار الس

دع  ،وغصّت بها خزائن الشرق والغرب على رحبهـا  ،التي مألت القماطر
  لعدم المحافظة عليها. ؛عنك التي ذهب أكثرها أدراج الرياح

عقـدوا فـي    هـذا المشـروع الحيـوي    ولما اتّفقت آراء الجمعيـة علـى  
كـلّ سـهم بجنيـه     ،الحين تلك الشركة، جعلوها حصصاً وقسطوها أسهماً

ن يريـد أن ينخـرط فـي سـلك الجمعيـة مـن       ليسهل األمر علـى مـ   واحد؛
ولهــذا دخــل فيهــا أعضــاء متبرعــون  ؛الرجــال غيــر المثــرين كــلّ الثــراء

ولهم، وشـكرتهم  فقبلت الجمعيـة دخـ   ،فخريون يتجاوز عددهم العشـرة

	 على فعلهم الجميـل، ومـا مضــى علـى تـاريخ الجمعيـة شـهر واحـد         � 

 ،لمانيـة) ندوباً خاصّـاً لشـرائها مـن (شـركة أ    أرسلت من قبلها إلى بغداد م
إحـداهما   ،وزودته بمقدار من الدراهم، فابتـاع المنـدوب آنئـذ مطبعتـين    

ذ المندوب إلى فأنف ،صغيرة بمبلغ ليس لي اطّالع عليه &%$��� � ،كبيرة
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أن يـتم هـذا المشــروع لـو لـم تفاجئنـا        �@��� � ،النجف بعض األدوات
أعني بهـا (الحـرب العامـة) التـي      ،تلك الداهية الكبرى والكارثة العظمى

 ،وعمت ببالئها أقطـار الشـرق والغـرب    ،انفجر بركانها، واستعرت نيرانها
  نائع.وتعطيل المعامل والص ،فكانت سبباً إلخفاق كلّ مشروع

ــة  ــت هــذه الجمعي ــد تفرق ــاجين حصصــهم   ،وق ــاع بعــض المحت وب
وهـدوء تلـك الثـورة التـي      ،آلخرين، وعلى أثر سكون الثـورة العراقيـة  

ونـودي عقيبهـا باسـتقالل     ،)١٣٣٨(وقعت بين اإلنكليز والعراقيين سـنة  
العراق، قام بعض أعضاء الجمعية إلكمـال ذلـك المشــروع بعـد البنـاء      

الموافــق آلذار ســنة  )هـــ١٣٤٠(فــي رجــب ســنة  �A�5��,BC  ،والتركيــب
 األميال والذوق والنزعة والمعرفة؛ وعينت لها مديراً فارسي ،)م١٩٢٢(

فلم تتطور تطور المطـابع اليـوم فـي     ،ولذلك بقيت المطبعة على علّاتها
شـرت فيها أسفار كثيرة من قديمة وحديثـة  ومع ذلك كلّه فقد نُ ،بغداد

 ،مطبوعاتها على حروف المعجم ���E	Dكان عزمي أن و ،ال يستهان بها
 ؛لكـن عـدم انتظـام سـير (المطبعـة العلويـة) المجعـول لهـا هـذا االســم         

   حملنـي علـى أن أهمـل هـذا األمـر     لمناسبة قربهـا (للمشـهد العلـوي (، 
فأذكر منها ما اتّصـل بـي ومـا وصـلت إليـه يـد البحـث والتنقيـب عنـه          

  هو: بع فيهاوأول كتاب طُ ،بالمشاهدة
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QM ZòÈßb¦a@ @

 ،ولسـائر األئمـة مـن بعـده    ،  jالجامعة هي زيارة مطلقة لإلمام علـي 
يـران وهندسـتان فـي ضـمن كتـب      بعـت عـدة طبعـات فـي إ    ولشهرتها طُ

وقد استلّها وحدها من تلـك الكتـب السـادن الحـالي      ،األدعية والزيارات
وطبعهــا علــى نفقتــه ســنة   ،(للروضــة الحيدريــة) الســيد عبــاس الرفيعــي 

وأوقفها على الروضة، وفيها عيب كبيـر   ،ص)٣٢فجاءت في ( )هـ١٣٤٠(
  [...]*.هو أنّها مجردة عن (التشكيل)

RM ZÞbuŠÛa@Þaìyc@¿@ÞbÔ½a@æbÔma@ @

�'مؤلّف هذا الكتاب  مـن   ،المرحوم الشـيخ محمـد طـه نجـف     ��)�	
تخـرج   )هــ ١٣٢٣(المتوفّى سنة  ،مشاهير علماء العراق في القرن الحاضر

لق كثير من العلماء والفضـالء، وقـد جمـع فـي هـذا الكتـاب       على يده خ
والضعفاء) ليعلم مـن يأخـذ    ،والحسان ،رجال الرواية من الشيعة (الثقات
همال علمي الرجال والحـديث مـن   وإ -الحديث عنهم مبلغه من الصحة 

علـى نفقـة الشـركة     )هــ ١٣٤٠(بـع سـنة   وقـد طُ  -سيئات العصـر الحاضـر 
أن فيـه مـن المعايـب خلـوه      �
	 رقه وطبعه جيدان وو ،العلمية في النجف

  ).٣٩٨وعدد صفحاته ( ،من (الفهارس)
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SM Zô†�a@‰aìãc@ @

يتضمن هـذا الكتـاب ردوداً علـى المـذاهب الباطلـة فـي نظـر مؤلّفـه         
 يين والطبيعيـين    ،المستتر الشهير بكاتب الهدى النجفـيكمـذهب المـاد، 

  ) صفحة صغيرة.١٢٠فجاء في ( ،)هـ١٣٤٠(بع سنة طُ

T@M Zl…þa@òjÜy@ @

ــدي       ــد مه ــيخ محم ــهير الش ــاعر الش ــارة للش ــائد مخت ــدة قص ــي ع ه
الجواهري جارى بها قصائد منتخبة لشعراء كبار مـن عصــريين    ،النجفي
ومحمـد الرضـا    ،وايليا أبي ماضي، وعلـي الشــرقي   ،كشوقي ،ومتقدمين

ندلسـي، شـرع بطبعهـا سـنة     وابـن التعاويـذي، ولسـان الـدين األ     ،الشبيبي
وقبـل أن   ،األهلية (يحيى قاف) على نفقة مدير مدرسة الغري )هـ١٣٤٠(

يكمــل طبعهــا صــادرها أحــد الشــعراء النجفيــين المتقــدم الــذكر لكــون  
صاحب (الحلبة) قد عر اً، وقد أعاد طبعها (الجـواهريض به تعريضاً مر (

  (بمطبعة دار السالم) ببغداد. )هـ١٣٤١(سنة 

UM ycZsí‰aì½aë@bíb•ìÛa@âbØyc@¿@sí†§a@å�@ @

�'هذه الرسالة تأليف  الشهير الشيخ أحمـد آل كاشـف الغطـاء     ��)�	
علم من اسمها ،)هـ١٣٤٤(المتوفّى سنة  النجفين يطـالع   ،وموضوعها يوم
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هذه الرسالة ويطالع ما كتبه (النراقي) صاحب (جامع السعادات) لـم يـر فرقـاً    
 )هـ١٣٤١(بعت سنة لك فهي من الرسائل النافعة، وقد طُومع ذ ،بين الرسالتين

  حسنين. وورقٍ صفحات بطبعٍ )١٠٨(فجاءت في  ،على نفقة صاحبها

V@M ZñbväÛa@òÜî�ë@ @

�'رسالة عملية في الفقه ألحد مقلّدي الشيعة اليوم  السيد أبـو   ��)�	
ئ ظهر لوقد م ،الحسن األصبهاني، وهي حاوية (للعبادات والمعامالت)

 ،)هــ ١٣٤١(بعـت سـنة   طُ، غالفها باأللقاب الضـخمة القديمـة واآليـات   
وفيهـا مـع ذلـك     ،متوسطة بـورق وطبـع جيـدين    )ص٢٦١(فجاءت في 

  بعض األغالط الطبعية.

WM ZÝöb�ŠÛa@k‚näß@ @

��'هي رسالة أيضاً بالفارسـية   وهـي نقـل الرسـالة     ،المتقـدم الـذكر   �,)�	
  .فجاءت بمقدار صفحاتها ،)هـ١٣٤١(بعت أيضاً سنة وقد طُ ،العربية السابقة

XM Zõb�ÈnÛa@ @

إلـى (الميـرزا خليـل)     نسـبةً  واضع هذه الرواية الميرزا جعفر الخليلي
الخليليـة اليـوم    *(��� وإليه تنتمي  ،الطبيب المعروف في القرن الماضي

واسـمها أكبـر مـن     ،وهي رواية تبحث عن التعس والتعسـاء  ،في النجف
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وقـد   )،ص٤٠(فجـاءت فـي    ،)١٣٤١(ة بعـت سـن  طُ ،موضوعها في نظرنـا 
  .رت بهذين البيتين للشاعر الجواهريدصُ

 U"+_ �� ����L� ,x�� �-W  
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Y@M Z´ÔîÛa@wèäß@ @

 )هــ ١٣٤١(بعـت سـنة   وقـد طُ  ،متوسـطة  )ص٤٨(منظومة جاءت فـي  
د أحمد الجزائريلناظمها السي د نعمة اهللا  ،النجفيوالناظم من أحفاد السي

 وهـي فـي فضـائل أهـل      ،الجزائري من علماء القرن الثاني عشر الهجـري
والمنظومة غيـر خاليـة مـن الحشـو واألغـالط       وإثبات إمامتهم، bالبيت

ة المتــوفّى ســن وقــد نقلــت مــن منظومــة الشــيخ الحــر العــاملي  ،الطفيفــة
على  فيعد ،ولم يجعله بين عضادتين ،نهولم يقوس الذي ضم ،)هـ١١٠٤(

  هذا منتحالً لبعض األشطر.

QPM ZózÜÛa@ÕÜy@‰bšß@ @

 ،صـغيرة  )ص٣٦(فجـاءت فـي    ،)هــ ١٣٤٠(بعت هذه الرسـالة سـنة   طُ
ألنّـه أصـبح    ؛وهي ال توافق الذوق الحاضـر  ،وموضوعها يعلم من اسمها

 وقـد أصـدرها مؤلّفهـا السـيد هبـة الـدين الشهرسـتاني        ،حلق اللحية عاماً
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ذلك. ،باللغة الفارسية رئيس مجلس التمييز الجعفري ولم ندرِ سر  

QQM ZæaŒî½a@�bj–ß@ @

      ــي ــن الطهران ــيخ حس ــه الش ــق لمؤلِّف ــم المنط ــي عل ــغير ف ــاب ص  كت
بقطـع   )ص٣٩(فجـاء فـي    ،هـ)١٣٤١(بع سنة طُ ،نزيل النجف السنكلجي

وعليـه تقـريظ ألحـد علمـاء      ،والكتاب مرتّـب علـى (مصـابيح)    ،متوسط
د الفيروزآباديد محمهـ١٣٤٥(المتوفّى سنة  النجف السي(.  

QRM فتارگ@Z”ì�@ @

وقـد صـدر باللغـة الفارسـية      ،فتار خوش) معنـاه (الكـالم الطيـب)   گ(
د صاحب (مجلّة الغريالتي كانت تصـدر  لمؤلّفه المرحوم الشيخ محم (

��'نجـل   ،الفارسية قبل الحـرب  في النجف باللغة المرحـوم الشـيخ    ��)�	
F	 إسماعيل  	�Gوالجـزءان جامعـان لعـدة مسـائل متفرقـة، وأكثرهمـا        ،�

فجـاء كـلّ جـزء     ،)هــ ١٣٤١(بعا سنة طُ ،وفوائد ظريفة ،حوى نكتاً لطيفة
عادتــه مــرة ثانيــة ســنة ، وقــد جــددت طبعهمــا المطبعـة وأ ص)١٤٢فـي ( 

  راش على النار.فتون على اقتنائه تهافت الفَوالفرس يتها ،)١٣٤٥(

QSM Z‹bvÇ⁄a@pbzÐã@ @

والـذي نعلمـه أن    ،الخـوئي  تب على ظهر الكتاب أن مؤلّفه العلويكُ
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 ،الخوئي ال يجيد اللغة العربية حتّى استطاع أن يكتب فيهـا هـذا الكتـاب   
وهو رد على كتاب  ،لكن المشهور أنّه لصاحب الهدى المتستّر حفظه اهللا

بـع سـنة   والكتـاب طُ  ،يجـاز) تعـرض بـه للقـرآن الكـريم     ه (حسن اإلاسم
  وطبعه جيد. ،ص) متوسطة٥٠فجاء في ( ،)هـ١٣٤٢(

QT@M ZÞì�ŠÛa@Þeë@Þì�ŠÛa@õbq‰@¿@ÞìjÔ½a@ŠÈ’Ûa@ @

صدر الجزء األول من هذا الديوان لناظم عقده الشيخ قاسم الشـيخ  
األصـل،   عـاملي  ،المولـد والمـوطن   وهـو نجفـي   ،حسن محيـي الـدين  

وقد وجـدنا   ،النجفية ال العاملية *��� آل محيي الدين تعد من  *(�� �
د صالح القزوينيفي هذا الديوان سرقات شعرية كثيرة من ديوان السي 

؛كان األولـى أن يشـير إليهـا النـاظم     ،)هـ١٢٩٣(المتوفّى سنة  البغدادي 
 ة قصائد ومراثوقد جمع فيه عد ،يقع في هذه الورطة من االنتقاد ���	 

في النبي n طبعـاً حسـناً    )هــ ١٣٤٢(بع سنة وطُ ،وأهل بيته وأصحابهم
ر الـديوان بمقطـوعتين لشـاعرين    دوصُـ  ،)ص١٢٠(على ورق جيد في 

ظين بهمــا عليــهنجفيــين مقــر، إحــداهما للشــيخ عبدالحســين الحيــاوي 
  ومطلعها: ،)هـ١٣٤٥(المتوفّى سنة 

�����	� U� ������3 j����: 6��  
 

  !&)� ) 2�y����| u����E6  
 



 النجف في مجلة لغة العرب ........................................................ ٩٠

 

د رضا الشبيبيومطلعها: ،وثانيهما للشيخ محم  

k3�����i � �������� s����.����   <�����)�3 &�b����C�� s;��������  

QUM Z´Ü�Š½a@†Čî�@òÈíŠ‘@µg@´ÔČn½a@òí†ç@ @

��'م) لكتاب هو ملخّص من كتاب (هداية األنـا هذا ا المرحـوم   �,)�	
د حسين الكاظمي(هدى المتّقين) و ،)هـ١٣٠٨(المتوفّى سنة  الشيخ محم

 ،وهـي فـي (العبـادات)    ،رسالة عملية تأليف الشيخ هادي كاشف الغطاء
وقد حشّـى غالفـه    )،ص٣٤٠(في زهاء  تفجاء ،)هـ١٣٤٢(سنة  تبعوطُ

  باأللقاب الضخمة واألسجاع الباردة.

QV@M Zlaì–Ûaë@ČÕ§a@µg@lbjÛa@|nÏ@ @
ل) جاخباري صاحب كتاب (الرلّف هذا الكتاب الميرزا محمد األمؤ

وقد جمع مسائل متفرقة بعضـها مفيـدة وبعضـها     )،هـ١٢٣٢(المتوفّى سنة 
بـع علـى نفقـة الشـيخ     وطُ ،غير مقبولة عنـدهم  ��� ���Hمضـرة في نظر 

 )ص١٧٠(فجـاء فـي    ،هــ) ١٣٤٢(سالم آل خيون رئـيس بنـي أسـد سـنة     
  وفيه من األغالط ما اهللا بها عليم. ،متوسطة

QWM ZÙÛbß@åia@òîÐÛc@�Š‘@ @
 ؛ت ألفيـة ابـن مالـك فـي النحـو والصـرف اشـتهاراً عظيمـاً        قد اشـتهر 



  ٩١  ..................  / الفكر والثقافة/ المطبوعات الحديثة في النجفالفصل الثاني

 

إذ  ،رحت عدة شروح وأحسنها شرح ابن النـاظم (بـدر الـدين)   ولذلك شُ
ولمـا قلّـت نسـخها مـن طبـع       ،هو أعرف من غيره بمقاصد أبيـه ومناحيـه  

فـي النجـف    الكتبـي  فقد، جـدد السـيد محمـد العـاملي    بيروت وكادت تُ
وقد  ،ظموهي كالنسخة البيروتية ما عدا تشكيل النّ )،هـ١٣٤٢(طبعها سنة 

وتصحيحها على  ،وتعريبها ،ساءة إلهماله تشكيلهاإ أساء بذلك الناشر أي
الدقّة كما يرام.طلب وي  

QXM Z‰aìãþa@‰…b–ß@ @

 ،خبـاري د الميرزا أحمـد األ أحم مؤلّف هذا الكتاب جمال الدين أبو
وصـاحبه   ،واألخبـار وهـو فـي تحقيـق االجتهـاد      )،٣١٩(وعدد صـفحاته  

بمعنـى أنّـه ال    ،كما ذكرنا عن كتابه المتقدم ذكره (فتح البـاب)  خباريأ
وهـو مـن الكتـب التـي يحسـن       ،بل باألخبار والحديث ،يعمل باالجتهاد

ــه وصــوابه   ــع فــي عــدة   ،االطّــالع علــى ورقــه وطبعــه وجــدول خطئ وق
  .)هـ١٣٤٢(بع سنة طُ ،صفحات

QY@M Č�äÛa@õbq‰@¿@‰ìrä½a@ûÛûÜÛa@Z‰ë†jÛa@éÛeë@ @

  الشـيخ   يحتوي هذا الكتاب على قصائد باللغة العامية للشـاعر العـامي
 ،)ص٦٤(فجـاء فـي    ،)هــ ١٣٤٢(بـع سـنة   طُ ،باقر ابن الشيخ حبيب الحلّي
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  وقد قرظه على غالفه الحاج مجيد الحلّي بقوله:
 9a�������" �+�����> ����� �., UE  

 
  �����������������  �&$���������w-R�  

  �t�����h& <����/� jO8����JR�  
 

 ��������������) �<  �&)
�����������:��  
  �������:�  �<���� $���i�� �����b��  

 
  P4�������  P�������3  �yb������D��  

  �F$���O��)  �I$���� m �H���r�  
 

  �&$L���������  �&$�������J ��)  
 

RP@M ZpýßbÈ½aë@pa…bjÈÛa@¿@ñbväÛa@òÜî�ë@ @

 )،ص١٧٦(فجـاءت فـي    ،)هــ ١٣٤٢(بعت هذه الرسالة العملية سنة طُ
تـب علـى   وقـد كُ  ،أحد مشاهير العلمـاء  وهي للشيخ ميرزا حسين النائيني

  وينفر منها الطبع. ،من األلقاب الضخمة ما يمجها السمع اظهره

RQM ZkÓbrÛa@lbè’Ûa@ @

 ،يران طبعاً مغلطاً بدون شـرح عاماً في إ ١٥هذه (المنظومة) قبل بعت طُ
   نّي الشـيخ محسـن الجـواهريا نفدت نسخها عبشـرحها وطبعهـا طبعـاً     ولم

ــداً ســنة  ــار  )هـــ١٣٤٢(جي ــى نفقــة بعــض التج ــي  ،عل  )ص٨٩(فجــاءت ف
وفي آخرها بعض التقاريظ لبعض شعراء النجـف المتـوفّين. أمـا     ،متوسطة

  ــة الطباطبــائيــد بــاقر الحجد محمالمنظومــة فهــي لناظمهــا الســي الحســني  
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 هـ١٣٣١(وتوفّي سنة  )،هـ١٢٧٢(لد سنة الذي و(.  

RR@M Č†Ûa@òÜî�ë@pbÔzÜßZåí‰a@ @

يصـف   ،هي مجموعة تتضمن كلّها قصـائد شـعرية رثائيـة باللغـة العاميـة     
طبعـاً حسـناً علـى     )هــ ١٣٤٢(سـنة   تبعطُ ،الشعراء العاميون فيها واقعة الطف

 ــد العــامليد محمــد صــقيل علــى نفقــة الســيورق جي فجــاءت فــي  الكتبــي
بل هي لفريق من مشـاهير شـعراء    ،وليست القصائد جميعها لواحد ،)ص٨٨(

كالسـيد   ،ميـة) ن جمع بـين (الفصـحى والعا  وبعضهم م ،اللغة العامية النجفيين
د ميرزا الحلّي ،باقر الهنديود غفلة ،والسيوالشـيخ   ،والشيخ جوا انواس ،وعب

وعبـد الرضـا الحجـار، وقـد أهمـل هـؤالء الشـعراء تصـحيح          ،محمود سبتي
فجـاءت فيهـا تحريفـات وزيـادة حـروف حـين الطبـع         ،شرقصائدهم قبل النّ

المجموعـة الشـعرية    ارين)وهـذه المجموعـة ملحقـة (بوسـيلة الـد      ،فشوهتها
 ،في مطبعة غيـر هـذه المطبعـة    )١٣٣٩(الصادرة باللغة العامية والمنشورة سنة 

وتتضــمن أيضــاً عــدة قصــائد فــي الشــعر العــامي لمشــاهير شــعراء النجــف    
والشـيخ   ،)هــ ١٣٤١(كالشيخ كاظم سبتي المتوفّى سنة  ،المعروفين بالقريض

والشيخ محمد حسن سميسـم المتـوفّى    ،)هـ١٢١٢(محمد نصّار المتوفّى سنة 
  والشيخ حسن سبتي وغيرهم. )،هـ١٣٤٣(سنة 
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RS@M Zåí‰a†Ûa@òÜî�ë@åß@sÛbrÛa@õŒ¦a@ @

في اللغة يشتمل هذا الجزء على جميع شعر الشيخ علي بازي النجفي 
وكلّ  ،ة ويظهر على أكثر شعر هذا الجزء الركاكة ما عدا قصيدتينالعامي

فجاء  ،)هـ١٣٤٢(بع سنة طُ،  jاإلمام الحسينما فيه من القصائد في رثاء 
  صفحة متوسطة. )١٢٤(في 

RTM ZÑväÛa@ñ†íŠu@ @

 ���I�5   رها المسـؤول  وكـان مـدي   ،)هــ ١٣٢٣( جريدة النجـف سـنة
وهي جريـدة أدبيـة اجتماعيـة     ،فندي رجيبورئيس تحريرها يوسف أ

 ،آزرهـا كثيـراً   وكنـتُ  ،سـبوع وقتيـاً  ، كانت تصدر مرة فـي األ انتقادية
وأول عدد صدر  ،ونشرت فيها عدة مقاالت مهمة في األدب واألخالق

ــة    ــوم الجمع ــي ي ــا كــان ف ـــ١٣٤٣(رمضــان ســنة  ٢٣منه نيســان  ١٧ )ه
طبع بالمطبعة العلوية، وقد أوقفهـا  وكانت تُ ،وعاشت سنتين ،)م١٩٢٥(

 ٢٣ )هــ ١٣٤٦(من المحـرم الحـرام سـنة     ٢٣صاحبها ألسباب مادية في 
 ،وانتقـل إلـى بغـداد    ،بعـد أن أصـدر عـدداً ممتـازاً     )م١٩٢٧(تموز سنة 

راً في جريدة فعن محرالحالية، وقـد ثقّفـت جريـدة     )النهضة العراقية(ي
ونشرت شيئاً  ،النجف كثيراً من شبان مدينتنا الذين طمحوا إلى التجدد



  ٩٥  ..................  / الفكر والثقافة/ المطبوعات الحديثة في النجفالفصل الثاني

 

كثيراً من بنات أفكارهم من نظم ونثر، والبالد اليوم بحاجة ماسـة إلـى   
وفضـلها علـى    ،لتظهر للمأل تقدمها العلمي واألدبـي  ؛ية فيهاصحافة راق

  النهضة العراقية الفنّية والسياسية.
  النجف/ عبد المولى الطريحي

  ]٤٦٤ص حزيران) العدد السادس/ -١٩٢٩[السنة السابعة (

� �





 

 

�

 
 
 
 

 

sÛbrÛa@Ý–ÐÛa@ @

òîÐväÛa@‰bqŁa 
 





 

 

 

 

@žëc@paŒí��ÈJ�ý�cÞ@‡bibflãflŒî��@ @
To eirizat ou les ruines de Taizanabad. 

QM �cë@‡bibãŒî�@bíbÔi@¿@†îè·ŠiòîÛb§a@bènZ@ @

في نحو أواخر شهر تشـرين الثاني أنفذت لغـة العـرب    )لغة العرب(
 ،ليتفقّـد معـالم العريسـات    ؛حضـرة الشاب األديب إبراهيم حلمي أفندي

ويكتب عنها ما يشاهده ويصفه وصفاً دقيقاً، ولما وصل النجـف وبحـث   
عن رجل يرافقه إلى طيته لم يجد له دليالً يرشده إليها مـع أنّـه أقـام فـي     

ـا كـان اليـوم األخيـر مـن مقامـه هنـاك وكـان          ين نحـو أ الغريسـبوع، ولم
يجــالس قــيم مقــام النجــف حضــرة الشــهم األديــب إبــراهيم نــاجي بــك 

ويفاوضـه فـي أمـر العريسـات ويكاشـفه بمـا فـي صـدره مـن           ،السويدي
وقـال: إنّـي    ،نهـض أحـد األعـراب    ،األسف والحزن على خفوق مسـعاه 

ب منـه أن يرافقـه أبـى وتصـاعب     أعلم موقع البلدة التي تنشدها، ولما طل
وبعـد اإللحـاح العظـيم والتمـاس حضــرة قـائم المقـام         ،في الذهاب معه
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المرة بعد المرة أذعن األعرابي ورافق كاتبنا المذكور، ولمـا وصـل معـه    
وأراه أطـالالً   ،قـال لـه: هـذه هـي العريسـات      ،على بعد ميل من القادسية

طعيريزات، ولما أنعـم النظـر حضـرة    هناك، ثم قال له: واألعراب تسميها 
وفــي بعــدها عــن الكوفــة   ،الكاتــب فــي تلــك الــدوارس أو الشــواخص 

  تحقّق أنّها طيزناباذ ال غير، فكتب لنا المقالة اآلتية: ،والقادسية

RM Z‡bibãŒî�@ÉÓìß@ @

طيزناباذ مدينة شهيرة من أقدم مدن العرب الجاهلية فـي ديـار عـراق    
ســية علــى حافّــة الطريــق علــى جــادة  وهــي بــين الكوفــة والقاد ،العــرب

ولـم   ،وكان يظـن أن آثارهـا طمسـت    ،بينها وبين القادسية ميل ،الحجاج
الزمان عليها ذيلهيبق لها أثر ي فعفى ما كان قد بقي من  ،ذكر بعد أن جر

  وإذا األمر على خالف ما ظنّوه. ،أطاللها

SM Zaˆç@bäßìí@¿@Þý�þa@êˆç@Ñ•ë@ @

فـي شـمال    )أبو صـخير (ات عن طريق قضاء كان مسيرنا إلى طعيريز
كيلـومترات، وأهـم    ٩فأشرفنا عليها بعد أن قطعنـا قـراب    ،شرقي النجف

 ٢٥و ١٥الشواخص القائمة هناك هي تلول وروابٍ يتراوح ارتفاعها بـين  
وعلى جوانب تلك التلول آثار أبنية قديمة العهد، وتمتد التلول إلى  ،متراً
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وتتقـدم إلـى مـا     ،)١(وضـع اسـمه المصـعاد   تبتدئ مـن م  ،نحو كيلومترين
  .)٢(يقرب من الخورنق

ر الجاهليـة  ـوبين هاتيك التلول والهضاب أبنيـة قـد شـيدت فـي عصـ     
قد بعضها عقداً محكماً قد غارت به األرض حتّى كادت وقد ع ،الجهالء

ومعداتـه الطابـاق    ،أثـر بنـاء السـقف    �
	 تبتلعه عن آخره، وال يظهـر منـه   
ي ظاهره بالبورق، لوطُ ،وقد شُد بعضه إلى بعض بالجصّ القوي ،لبالصُّ

وقد دخله والدي  ،قال رفيقي األعرابي: هذا البناء كان سرداباً بعيد الغور
ألنّـه   �
	 ولما خرج منه كاد يغشى عليه، وهو لم يخرج منه  ،سنة ٣٠قبل 

 لنبواتهاتيك اأحس بسلب قواه، ولهذا لم يتمكّن من رؤية شيء، وبين 
أبنيـة بـارزة للعيـان قـد هـدمها األعـراب، واسـتلّوا حجارتهـا          ��#Jآثار 

ونقلوها إلى أراضيهم ليبنـوا بهـا دوراً يتحصّـنون فيهـا      ،واحداً بعد واحد
نحـو متـر ونصـف     �
	 من ارتفاع هـذه األبنيـة    ، ولم يبق)قالعاً(يسمونها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأرضـه كلسـية، وفيـه آثـار أبنيـة قديمـة        المصعاد على بعد مرحلة من النجـف،  )١(

العهد جليلة الوضع كلّها من الطاباق الضخم، وقـد قيـل فـي سـبب تسـميته بهـذا       
االسم أن القادم من الجعارة إلى النجف ال يزال في صعود دائـم غيـر محسـوس    

  حتّى يأتي الموطن المذكور، فيصعد الروابي التي هناك، ومنها اسمه.
لشهرة طائر الصيت، وبقاياه قائمة إلى يومنا هذا، كمـا أن اسـمه   قصر قديم بعيد ا )٢(

  ال يزال معروفاً إلى هذا اليوم.
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ين يتـراوح بـين   وأكثرها بهيئة دعائم مفتولة، ومحيط أكثـر هـذه األسـاط   
  المترين وثالثة أمتار.

ن هـذه األنقـاض   دليلي األعرابـي نقـالً عـن أجـداده أ    وقد ذكر لي 
كانت قبل نحو نصف قرن دوراً فسيحة األفناء والجنبات، فنقضها أهل 

يـة الباقيـة فوجـدنا طولهـا     وقد مسـحنا هـذه األبن   ،البادية انتفاعاً بآجرها
  متراً على شكل مستطيل. ٢٨وعرضها زهاء  ،متراً ٣٥ قراب

وفي شـمالي هـذه الـدوارس بئـر مهجـورة بـين يـديها حـوض مـن          
ويبلغ طوله نحو مترين في عرض متر، والبئـر مملـوءة    ،الرخام مستطيل

رى من عمقها سوى مترين ونصـف وهـي مطويـة بالطابـاق     تراباً، وال ي
البئر قبر قد ابتلعته متراً من غربي هذه  ٥٠الحسن، وعلى بعد ما يقارب 

رى منه األرض وال ي 	
سنتيمتراً، وهنـاك بنـاء معقـود طولـه      ٢٠مقدار  �
الشـكل ولـيس عليـه كتابـة تـدلّنا       قوسي ،متران ونصف وعرضه متران

  وتشير إلى عهده. ،على صاحبه

T@M ZābÔãþa@êˆç@¿@áènČßbÇë@áènČ•b�@´îÐväÛa@ðc‰@ @

وكـلّ يـذهب    ،األطـالل قد اختلف أهل تلك الربوع في حقيقة هـذه  
  نسى:حرصاً عليه وخوفاً من أن ي ؛فيها مذهباً، ونحن ندون هنا ما سمعناه
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ن هذه الشـواخص كانـت قبـل نصـف قـرن بنـاًء       قال دليلنا األعرابي إ
في  �
	 نسف قائماً يناطح السحب بذهابه صعداً في الهواء، ولم يهدم بل ي

وأخـذت   ،ت بـين األعـراب  وذلك أن الفتن اشتد هذه السنوات األخيرة؛
نارها تشب ألدنى سبب، فأراد بعضهم أن يقوى علـى أعدائـه وخصـومه    
فابتنى قالعاً اتّخذ حجارتها من هذه األبنية الفخمة الضخمة، وكان على 

ورسوم، ونقوش، ورقم ترشد الباحثين عن دابر مجـدها،   ،بعضها كتابات
أن الـذي كـان يجـب علـيهم أن يبقوهـا علـى حالهـا،         �
	 وسابق عزّهـا،  
وذهبـت تلـك المصـانع     ،لم يعملـوا شـيئاً فـي هـذا األمـر      ،ويعنوا بحفظها

  همال.واإلوالمعاهد فريسة الجهل 
�� وسمعنا أحد��ن عهـد هـذه األبنيـة    من سكّان النجـف يقـول: إ   ���

نحـو  األول الذي كانت تطـوى أيامـه فـي     )شرجون(يرتقي إلى شرقون 
  وهو ال يورد لقوله هذا دليالً تاريخياً. ،) قبل الميالد٣٨٠٠سنة (

ــة   : إوقــال آخــر ن الــذي عمــر هــذه الــديار هــو أحــد ملــوك دول
ل عليـه، وكـال       وهذا القول أيض ،حموربياً ال يقوم علـى سـند يعـو

أن بـاني هـذه    :القولين من بـاب الـرجم والحـدس، وذكـرت جماعـة     
نّه ، فمن قائل إوقد اختلف في اسمه ناذرة،القصور هو أحد ملوك الم

النعمان األعور السائح المتنصّـر الذي عاش قبل أبـي قـابوس بمـائتي    
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ن ، فـإنّهم يـرون أ  سنة، وهم في قولهم هذا يستندون على مواد البنـاء 
فإذا ثبت ذلك  ،مواد بناء الخورنق والسدير تشبه مواد أبنية طعيريزات

 ،مان األعور؛ ألن التاريخ يؤيد هذا الزعمكان الباني الحقيقي هو النع
  .بل هو أشهر من أن يذكر

فهـي كلّهـا    ،على أنّنا ال نستصوب رأيـاً واحـداً مـن جميـع هـذه اآلراء     
لقى بين النفايات ال غير، والرأي الحقيقي عنـدنا أنّـه مـن بنـاء     جديرة بأن تُ

للمـيالد كمـا    )٣٢٨و ٣٢٦( الضيزن الذي قتله سابور ذو األكتاف بين سـنة 
  سنذكره في موطنه.

UM üa@ñ†yë@´�I‡bibãŒî�ë@paŒí�È�H@ZbàèmbÏ…aŠßë@ @

أما االسم الـذي   ،عرف اليوم طيزناباذ باسمها هذا القديم المشهورال تُ
ــا هــذه اللفظــة     ــزات، وم ــى األلســنة فهــو طعيري ــدور عل تصــحيف  �
	 ي

 ،والتركيـب  وذلـك أن العـوام اسـتثقلوا اللفظـة الدخيلـة الـوزن       ؛طيزناباذ
يســهل علــيهم حفظهــا ويفهمهــا و ،وأبــدلوها بكلمــة تقــرب منهــا صــوتاً

والطعروزة  ،ريزة مصغّر طعروزةيعوذلك أن طعيريزات جمع طُ جميعهم؛
    ــدهم أو التعــروزة أو الترعــوزة تصــحيف الترعــوزي   اءثّــوهــو القَ ،عن
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  .Concombre serpentالمعروف بالفرنسوية باسم  )١(بلسان أهل العراق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

سمي القَثّاء بهذا االسم نسبة إلى ترع عوز، وهي بلدة بحران مشـهورة بقثّائهـا أو    )١(
دبائها، ومنها يجلب العراقيون بزر القَثّاء. قال في تـاج العـروس: تـرع عـوز قريـة      

النســبة إليهــا ترعــوزي تخفيفــاً، وفــي العبــاب: ترعــزّى (بحــذف الــواو بحــران و
وتشديد الزاي)، وقال ياقوت: ترع عوز( العينـان مهملتـان والـواو سـاكنة وزاي)     
قرية مشهورة بحران من بناء الصابئة، كان لهم بها هيكل، وكانوا يبنون الهياكـل  

اسم الزهرة، ومعنى ترع على أسماء الكواكب، وكان الهيكل الذي بهذه القرية ب
عوز بلغة الصابئة: باب الزهرة، وأهل حران في أيامنا يسمونها ترعـوز، وينسـبون   

  إليها نوعاً من القثّاء يزرعونه بها عذياً اهـ 
وكثيراً ما تصحف العوام اللفظة الفصيحة التي يجهلون معناها بكلمة مألوفة على 

وس قـزح، واسـطه قـدوس فـي     ألسنتهم يفهمونهـا، كقـولهم قـوس قـدح فـي قـ      
اسطوخودوس لنبات عند العطّارين إلى غير ذلك، وتصرف العامـة فـي األلفـاظ    
على هذا الوجه قديم جداً إن عند العرب، وإن عند األعـاجم، فقـد قالـت عـوام     
العرب سابقاً تمغّر الرجل: إذا تغير وجهه عنـد الغضـب، وإنّمـا هـو تمعـر بـالعين       

كانوا يعرفون المغرة وال يعرفون المعـارة قربـوا لفظهـم ممـا      المهملة، لكنّهم لما
يعرفون معناه من األلفـاظ، وتحاشـوا اسـتعمال الفصـيح لجهلهـم أصـله ومعنـاه،        
ومثل هذا كثير عندهم، وقد ذكره صـاحب ذيـل الفصـيح، وأمـا األفـرنج فـإنّهم       

وإنّما  Il semble languille de Melun il crie avant qu on lecorche: يقولون مثالً
ثّـل شـخص   م Melunمن بلدة ملـن   Languilleاسمه أصل الحكاية هو أن رجالً و

القديس برتلماوس في رواية، فلما جاءه الجلّـاد أو السـياف ليسـلخه فـزع ورفـع      
عقيرته قبل أن يمس. فانظر كيف يحرف العـوام األلفـاظ ويقربونهـا مـن ألفـاظ      

خــرى مألوفــة علــى أســماعهم وأفهــامهم. وقيــل إن طعيريــزات جمــع طُعيريــزة �� 
← 
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هذا ما توفّقنا للوقوف عليه وربك فوق كـلّ ذي علـم علـيم وسـوف     
  يزناباذ القديمة. خرى في ط�� فع هذه المقالة بمقالة نش

  إبراهيم حلمي
  ]٣٢١ص شباط) العدد الثامن/ -١٩١٣[السنة الثانية (

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 → 
 تصغير طعرزة، والطعرزة عند العراقيين الصومعة، وهي كلّ ما ضخم أسفله ودق

  رأسه من األشياء. وتالل طعيرزات كلّها مصومعة.



 

 

 

 
ò¹†ÔÛa@‡bibãŒî�@ @

QM szjÛa@†îè·Z@ @

تقــدم القــول عــن موقــع أطــالل طيزنابــاذ فــي الــزمن الحــالي وآراء   
وبعد النظر في المسـائل األثريـة فيمـا     ،الباحثين ممن اشتهروا بطول الباع

كان لهذه المدينة القديمة العهد في القرن الماضـي مـن اآلثـار الخطيـرة     
هــذا بعــد أن أشــبعنا تلــك  ،المؤيــدة لحــدودها والناطقــة بخطــورة شــأنها

ت أقطـع  وهل هنـاك أدلّـة وأمـارا    ،األقاويل حججاً دامغة وبراهين قاطعة
عـدها عـن القادسـية، وتوسـطها حافّـة      ب ألن من تلك األدلّـة واألمـارات؟  

طريق الحجاج من البراهين التي ال تحتمل النقض، هذا فضالً عما رأيناه 
هناك من الدوارس واألطالل التي أثبتنا وصفها في رسالتنا السـابقة، بقـي   
علينا هنا أن نأتي على ما كان لها في القرون الخالية، والعصور الغابرة من 

مؤالعزّ والسذلك مع اإللماع إلى مـا قالـه    ،دد وما بلغته من العمران والتقد
ذ صغيرة من تاريخها المتفـرق أيـدي سـبا    بشعراء العرب فيها، وتدوين نُ
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 ،في بطـون الـدفاتر معتمـدين فـي ذلـك علـى أصـدق الكتـب التاريخيـة         
  وأصح الروايات، وأوثق المصادر وعلى ذلك نقول:

RM Žãë@‡bibãŒî�@�Č�ûßflj�c@åß@ˆZê‰bj@ @

ال يختلف اثنان في أن مؤسس طيزناباذ هـو الضـيزن بـن معاويـة بـن      
العبيد السليحي، يح عمر بن طريف بن عمـران بـن الحـاف بـن     لَواسم س

  ـ وقيل غير ذلك. ٢٨٤عن البالذري صقضاعة ـ نقالً 
وهـو المعـروف عنـد الجرامقـة بالسـاطرون،       ،وقد اختلـف فـي نسـبه   

(ضيزن) وهو اسم  ����9مركّبة من كلمتين  وضيزناباذ منسوبة إليه، وهي
وهي كلمة فارسية معناها (العمارة) أي (عمارة  ،والثانية (اباذ) ،هذا األمير

أنّـه لمـا غلبـت الفارسـية      �
	 وكانت العرب تتلفّظ بها بالضـاد،   ،الضيزن)
وكانت الفارسية خالية من الضاد تكلّموا  ،ضرتها العربية في هذه األرجاء

الطاء فاشتهرت بها، وكان الضيزن ملكاً من ملوك العرب المعاصرين بها ب
تخشـى   ،لسابور ذي األكتاف ملك الفرس، وكان ذا هيبة ووقار وسـطوة 

خوفاً من بطشـه،   ؛بأسه أقيال العرب وملوكها، وكانوا يهادونه ويسالمونه
 ،وهرباً من سيطرته، وكان قد ملك الجزيرة إلى الشام وأخضعها لسـلطانه 

سابور عدو العرب لما سمع بما وصل ومم ا يشهد على ذلك التاريخ، فإن
فسـار إلـى    ،إليه أحد ملوكهم من العزّ والسطوة آلى على نفسـه أن يذلّـه  
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ومهادنـاً   ،بالد الجزيرة حتّى وصل الحضر، وكان الضـيزن كثيـر الجنـود   
 يغير رجاله على العراق والسواد، فكانت فـي نفـس   ،متحيزاً إليهم ،للروم

فأقـام عليـه    ،فلما نزل الحضر تحصّـن الضـيزن فـي الحصـن     ،سابور عليه
وال يتـأتّى لـه فـي دخولـه حيلـة،       ،سابور شهراً ال يجد إلـى فتحـه سـبيالً   

، فنظرت النضيرة بنت الضيزن يوماً وقد أشرفت على الحصن إلى سـابور 
اس وأمـدهم قامـة، فأرسـلت    ته وأعجبها جماله، وكان من أجمل النّفهو
فضّلني على نسائك دللتـك علـى   إن أنت ضمنت لي أن تتزوجني وتُ إليه

وهـو نهـر    -الثرثار  تفضمن لها ذلك، فأرسلت إليه أئ ،فتح هذا الحصن
دخـل الرجـال منـه؛    ، ثم اتبعه فانظر أين يدخل فأفانثر فيه تبناً -في أعاله

ففعل ذلك سابور فلم يشـعر أهـل    ،ي إلى الحصنـفإن ذلك المكان يفض
وقـد عمـدت النضـيرة     صـن، وأصحاب سابور معهم فـي الح  �
	 الحصن 

وأمـر   ،طمعـاً فـي تـزويج سـابور إياهـا      ؛فسقت أباها الخمر حتّى أسكرته
 ٣٣٦(وكـان ذلـك بـين سـنة      ،سابور بهدم الحصن بعـد أن قتـل الضـيزن   

 ،وحصنه الحضـر  بعد الميالد، وقد أكثر الشعراء من ذكر الضيزن )٣٣٨و
  وزوال ملكه في الكتب التي نشير إليها بعيد هذا. ،وخيانة ابنته النضيرة

SM Zbè�ü@lbČnØÛa@Ñîz–m@ @

، وسكون الياء وراءها زاء معجمة مفتوحـة  ،طَيزَناباذ بفتح الطاء المهملة
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كذا ضبطها ابن  ،ثم ذال معجمة ،ثم باء يليها ألف ،وبعدها ألف ،ليها نونت
 فها غيــرهم تصــحيفاً مشــيناً،وابــن األثيــر، وقــد صــح ،لطبــريوا ،خرداذبــه

واألفصح الفتح تقريبـاً لالسـم    به عليه ياقوت،كما ن ،وضبطوها بكسر الطاء
ولعـلّ النسـاخ هـم     غـويين، من أصله المفتوح األول علـى روايـة جميـع اللّ   

الناسـخ  مـة أعجميـة، وقـد صـح مـا قيـل فـيهم: (       الذين صحفوها؛ ألنّها كل
وغيرهمـا مـن    ٢٧٤و ٢٥٥ة صـفح  فقد وردت في كتاب البالذري )،ماسخ

:  ٩(وجـاءت فـي األغـاني     ،واألصح بالفتح ،ر الطاءـفرنجية بكسالطبعة اإل
 باسم طيرناباذ، وجاءت مصحفة في بعض نسخ البالذري )١٣٣: ٢٠(و )٩٣

ن وجاءت في تـاريخ ابـن دحـال    ناباذ بالباء الموحدة في األول،بصورة طبر
وإذا أردنا أن نتتبع كلّ التصـحيفات التـي    (طبع مصر) باسم طرناباذ، ٧٣: ١

  ولهذا نجتزئ بما ذكرناه. ،وردت في هذا الصدد يطول بنا الكالم

T@M ZlŠÈÛa@pbÐYÛûß@¿@bçŠ×‡@ @

بل كانت مدينة شهيرة عريقة في  ،لم تكن طيزناباذ مدينة خاملة الذكر
 طيـب هوائهـا، وحسـن مناخهـا،     صيتها فطبق الخـافقين  القدم، والذي أذاع

بلي؛ ولهـذا كانـت ملـوك    ، حتّى إنّـه كـان يوصـف كـالقطر    وجودة شرابها
مــراء المســلمين مــن بعــدهم يتّخــذونها دار نزهــة أو �� الفــرس األقــدمين، و

عب والتمتّع بالملذّات، وكانت هو واللّمصيفاً يقضون فيها أيام الفراغ في اللّ
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وريــاض غنّــاء،  ، ونخيــل حســناء،فــي الــزمن الخــالي ذات أشــجار فنــواء 
  .وجنائن فيحاء، تخرقها األنهار من كلّ البقاع تحمل إليها من الفرات

فوصفوها وصفاً دقيقاً،  ذكرها في أشعار العرب ودواوينهم، وقد ورد
إذ يقول في معجمـه:   ،وكانت آثارها قد عفت منذ عهد ياقوت الحموي

بها  وهي اآلن خراب لم يبق 	
 ،سـمونها (قبـاب أبـي نـواس)    أثر قباب ي �
  وإليها أشار في قوله:
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مـن ذلـك    ،هذا وقد ورد ذكرها في عدة مؤلّفات من أسفار العرب

) من طبع اإلفرنج، ٥٦٩: ٣(من طبع مصـر أو  )٧٩: ٣(في معجم ياقوت 
 ٢٥٥(في صفحة  والبالذري ،)طيزناباذ(نظر مادة �� وفي مراصد االطّالع 

 ٢٨٥٥و ٢٢٦٤: ١(وتاريخ الطبـري   الطبعة اإلفرنجية،) من ٢٨٤و ٢٧٤و
من الطبعة  )١٣٣: ٢٠و ٩٣: ٩(واألغاني  ) من الطبع اإلفرنجي،٧١٨: ٢و

 )١٧٨: ٢(فـرنج و ن طبـع اإل مـ  )٣٥٧: ١(والكامل البن األثير  ،ريةـالمص



 النجف في مجلة لغة العرب ...................................................... ١١٢

 

ــي ص    ــة ف ــن خرداذب ـــر، واب ــع مص ــن طب ــه ص  ،١١م ــن الفقي ، ١٨٣واب
  فرنج.وكالهما من طبع اإل

UM ƒí‰bm@Zbè�ìÔ�ë@bèÈöbÓë@ @

ن ، ولكــن يمكننــا أن نقــول إلــم نقــع علــى تــاريخ بنــاء هــذه المدينــة 
) ٣٢٨و ٣٣٦(ن سابور ذا األكتاف قتل الضيزن ما بين سنة أ التواريخ أثبتت

��56 بعد الميالد؛ فإذا فرضنا أنّها   ،قبل هذه الحادثة بأقل من نصف قرن #	
طيزناباذ في ذلك العهد إحدى  وكانت نيت قبل ستّة عشر قرناً،فتكون قد ب

ومـا زالـت كـذلك حتّـى الفـتح اإلسـالمي،        ،المدن الفخيمة الجليلة القـدر 
ولهـذا اتّخـذها    ؛وكان الفرس قد عرفوا حسن موقعهـا الحربـي والسياسـي   

  ير في حرب القادسية مباءة لعسكره.رستم قائد الفرس الكب
طت شــملهم، وســقوتشـتّت   تلـك الحــرب، ولمـا انــدحر الفـرس فــي   

م) مــع مــا ســقط مــن مــدن الفــرس  ٦٣٦هـــ ١٥بأيــدي المســلمين ســنة (
وفـي زمـان    منـذ ذلـك الحـين تسـير نحـو التـأخّر،       أخـذت  ،وحواضرهم

وكان لمحمـد   قطعت األشعث بن قيس الكندي،�� ان خالفة عثمان بن عفّ
 وبقيـت كـذلك   صـر فخيم على عهد الدولـة األمويـة،  بن األشعث فيها قا

حتّـى   خـرى يغلبهـا،  �� وهي تقارع الدهر والـدهر يقارعهـا، تـارةً تغلبـه، و    
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  أدركت في أواخر عمرها أوائل الدولة العباسية.
ومـا زالـت فـي     ،فتوالت عليها المصائب في أواسـط الدولـة العباسـية   

وأصـبحت أثـراً بعـد عـين فـي القـرن        ،نزاع واحتضار حتّى فاضت نفسها
تلـك   �
	 اليـوم   منهـا  ولـم يبـق   ،لزمان برسومهاالرابع للهجرة، فعبثت يد ا

ومع  ي أشرنا إليها في النبذة السابقة،واآلثار الطامسة الت األطالل الدارسة،
ذلك فإن تلك األنقاض تنطق بما كان لهـا فـي العهـد العهيـد مـن الشـأن       

    وربك على كلّ شيء قدير.  لخطير والعمران الذي ليس له نظير،ا
  إبراهيم حلمي

  ]٣٧٦ص آذار) العدد التاسع/ -١٩١٣سنة الثانية ([ال

� �





 

 

� �

� �

pb�íŠÇ)١(@ @
En route pour Oreisat@ @

Q@M Z†îè·@ @

وقـد   ،اختلفت الرواة في عريسات وموقعها ووصفها اختالفـاً تامـاً  
اآلخـر أنّهـا معابـد     همبعض، ووصفها بعضهم أنّها مدينة تحت األرض

يوانــاً فيــه ، وقــال آخــرون إنّهــم رأوا فــي بعــض مغاورهــا إلألقــدمين
ومنبر، إلى غير ذلك. محراب إسالمي  

ولما لم نقف على الحقيقة لـم نـر بـداً مـن البحـث عـن هـذا األثـر         
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عريسـات مــن اصــطالح األعــراب فــي تلـك األرجــاء، يقولــون عــرس الخفّــاش    )١(
الخشّاف وهو فصيح أيضاً) أو الطير، أي اجتمع طوائف طوائـف فـي   (وبلسانهم 

موضع، ولما كان االجتماع في الغالب لعرس أو لموسـم فـرح أو نحـوه، تصـور     
أعراب تلك األرجاء أن اجتماع تلك الطويئرات هو للعرس، فقالوا: عريسات أي 
 موضــع العريســات التــي هــي جمــع عريســة، والعريســة تصــغير العــرس بمعنــى  

العروس، والحاصل: محـلّ اجتمـاع إنـاث الخفّـاش، ومـن بـاب اإلطـالق محـلّ         
  اجتماع الخفّاش.
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مـن   ١١نجف في يـوم األربعـاء   فرحلنا من بغداد إلى ال ،النفيس بأنفسنا
لنجف بعد اثم وردنا  )،١٩١٣آذار سنة  ١٩هـ = ١٣٣١سنة (ربيع الثاني 

  يوماً.١٨مدة 

ــدير      ــة، وال ــدة المحمودي ــك الم ــالل تل ــي خ ــا ف ــد زرن ــل ،)١(وق   وت
  والمســـيب، وســـدة ،واالســكندرية  ،والمـــدائن ،ارة)پ(ســ  )٢(أبــو حبـــة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هو عبارة عن تل كبير أشبه شيء بالسور، ومبني على شكل زاوية واقـع فـي غربـي     )١(

المحمودية على مسافة ساعة ونصف ساعة منها، ويبلغ طول كلّ جانب من جانبيـه  
أمتار مـن األعلـى فـي     ٣من األسفل في عرض  أمتار ١٠متراً في عرض  ٣٥٠قراب 

أمتار. أما األرض التي بين الركنين فهي قـاع صفصـف، لـيس فيهـا شـيء       ٧ارتفاع 
  سوى بعض الروابي التي يبلغ علو أعالها مترين.

واقع في الجنوب الغربي من المحمودية على بعد ساعة ونصف ساعة تقريباً، وهـو   )٢(
ـ وجد فيها النقّابون من األعراب كثيراً مـن اآلجـر     تلول كثيرة يتّصل بعضها ببعض

المشوي، وعليه كتابـة مسـمارية ـ ويحـيط بتلـك التلـول سـور يبلـغ محيطـه قـراب           
متـر منهـا    ١٠٠نصف ساعة، وفي أسفل التلول مما يلي الجنوب الشرقي علـى بعـد   

بل ثـالث  متر، وسببها أن زاد الفرات ق ٢٠٠نقرة تسمى [العين]، يبلغ محيطها قراب 
سنين زيادة فاحشة، وكسرت األزداد فوصل الماء إلى هنـاك، وحفـر تلـك األرض    

  فأحدث هذه النقرة، وهي اليوم يابسة ال ماء فيها.
متر (السيد عبداهللا)، وهو عبارة عن قبـة معقـودة    ٤٠٠وفي شرقيها على مسافة زهاء 

مـن الخشـب    أمتار، تحتها شباك ١٠والجصّ، يبلغ علوها عن األرض نحو  بالطاباق
يبلغ طوله مترين في عرض متر ونصف متر في ارتفاع مثل ذلك، وأمام القبة صـفّة  
(طرمة) أمامهـا دعامـة فـي أعالهـا رخامـة بيضـاء مكتـوب فيهـا مـا نصّـه بصـورته            
← 



  ١١٧  ................................................  عريساتالفصل الثالث/ اآلثار النجفية/ 

 

ــة، ــر أحمــد ،األخيضــروقصــر  وكــربالء، وشــفاثا، الهندي ــن )١(وقب   ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 → 
يحزنون. هذا مقام الولي السيد أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم «المغلوطة: 

صاحب الخيرات  .0عبداهللا المخلص ابن الحسن المثنّى ابن علي بن أبي طالب
سلمان بك تقبل اهللا منه ورحم والدين من دعا له بالخير، وقـرأ سـورة الفاتحـة فـي     

  اهـ . »١١٦٧عاشر محرم سنة 
فيـه   متـراً، والقـيم  ١٢٠محيطـه قـراب   ويحيط بالقبة والصفة المذكورتين بهـو يبلـغ   
  رجل من أسخياء األعراب اسمه السيد حرج.

... أبو طراز أحمد الناظر لرأس العـين  «أحمد بن هاشم ليس اسمه الصحيح بل هو:  )١(
المدفون في شفيثة ابن أبي الفائز محمد بن محمد بن علـي بـن أبـي جعفـر محمـد      

قة أحمد بن محمـد الحـائري   الحبر، ويعرف بالعمال بن علي المجدور ابن أبي عان
انتهى روايةً  »... jابن إبراهيم المجاب ابن محمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم

  عن السيد رضا الهندي النجفي الشهير بالنسابة.
أما سبب تسميته بأحمد بن هاشم فهو من باب اإلضـافة إلـى الجـد الكبيـر، وهـو هاشـم       

عرب والعجم. وكان قبره وقبر أخيه محمـدـ  الواقـع فـي     كما هو كثير الورود في نسب ال
 سـنة، إذ عثـر أحـدهم علـى     ٧٠منذ  �
	  متر منهـ  خفيين، ولم يعرفا  ١٠٠شماليه على بعد 

مرمرة مكتوب عليها مـا يفيـد وجـود قبـره هنـاك، ومنـذ ذاك الحـين بنـي عليهمـا قبتـان           
وقبل خمس سنين جـددت  بالجصّ والطاباق، ووضع على الضريح مشبك من الخشب، 

العمارة، ووسعها رجـل مـن أهـل كـربالء اسـمه الحـاج رشـيد، وأهـل تلـك األطـراف           
ينــذرون ألحمــد بــن هاشــم النــذور، ولــه زيــارة مخصوصــة يــزوره فيهــا أعــراب تلــك  
الجهات، وموسمها بعد الصرام (قصّ التمر)، وهو واقع فـي الجنـوب الشـرقي علـى بعـد      

  غربي (شفاثا) على بعد ثالث ساعات منها.   ساعة من (الرحالية) أو في
أبـو طـراز   «وقال السيد رضا المذكور آنفاً في شجرة نسبه وهو من أجداده ما نصّه: 

أحمد وأوالده سبعة، وهم: منصور، وسلطان، وعباس، ومحمد، وعقيل، وعلـي،  
← 
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ــور  ــم، والقبـــــ ــر   )١(هاشـــــ ــه، وقصـــــ ــي بقربـــــ ــة التـــــ   القديمـــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 → 
وكاظم. ولجميعهم ذراري معروفون يقطنـون كـربالء، وبعضـهم مـن وجهائهـا،      

قيل (ويظنّهم الجاهل بنسبهم أنّهم من ولد عقيل أخـي علـي بـن أبـي     وهم آل ع
ــب ــالوة    jطال ــر اهللا، والمص ــون، وآل نص ــوج، وآل قفط ــوي، وآل ع ، وآل ض

  اهـ . » (المصالوة جمع الموصلي عند العوام)
وقد نقل السيد النسابة هذا النسب عن كتاب تحفة األزهار في أنساب أبنـاء األئمـة   

ضامن السيد شـدقم المـدني الحسـيني النسـابة المتـوفّى فـي أوائـل         األطهار، للسيد
القرن الحادي عشـر مـن الهجـرة، وهـذا الكتـاب كتـاب خـطّ غيـر مطبـوع ونـادر           

  الوجود، ومنه نسخة ناقصة من آخرها عند السيد رضا المذكور.
واقعة في شرقي أحمد بن هاشم على مسافة عشر دقائق فـي سـفح تـل مـن الحجـر       )١(

ي عبــارة عــن ســراديب لهــا أبــواب أمتــار، وهــ ٣متــراً فــي علــو  ١٢٠امتــداده لــغ يب
مكشوفة في األرض، وقد أخبرنا الحفّارون من األعراب هنـاك أنّهـم وجـدوا فيهـا     
أجساماً بعضها فوق بعض، ووجدوا أيضاً حول رؤوسهم وأرجلهم أوانـي وأقـداحاً   

تـل حفـرة يبلـغ طولهـا     من الخزف وبعض الكؤوس من الزجاج، ورأينا في ظهـر ال 
أمتار في عرض ثالثة فيها عظام موتى كثيرين محروقة، ويخالطها الفحـم، وآنيـة   ٦

  ملصوق بها شيء من القار.
وقد سألنا األعراب عنها فقالوا هكذا وجدناها لما حفرناهـا. والعظـام كثيـرة ليسـت     

لحجـارة،  عظم إنسان واحد، وفي سفح التل المذكور مما يلي الشمال بئر مطويـة با 
وقد هدمت وطمت لتقادم عهدها. وقد وجـدنا فـي التـل كسـرة إنـاء مـن الخـزف        
مكتوب في باطنها بالحبر كتابة غير صريحة نظن أنّها بالخطّ المسند، وفـي شـمالي   

متر تل آخر فيه أيضاً مدافن قديمة، وعن شماليه أيضاً ٥٠٠إلى التل المذكور زهاء 
مدافن قديمة، وفيه عين ماء تُسمى (عين الرملية)، متر تل ثالث فيه أيضاً ٨٠٠قراب 

  والفرجة التي بين التلين المذكورين آنفاً تُسمى (روضة أيوب).
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 فــي )٤(وقصـــر شـمعون  ،)٣(، وقصـــر البردويـل )٢(وعــين التمـر  )١(الخـراب 
ــة، وكــويرش  ،شــفاثا ــق، والحلّ ــل)  )٥(وطويري ــي باب  ،(قصـــر بختنصـــر ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
واقع في غربي أحمد بن هاشم على بعد نصف سـاعة منـه، وبنـاؤه علـى طُـرز بنـاء        )١(

وبعـض  أنّه قد تهدم ولم يبق منه سوى حـائط تجـاه الشـمال،     �
	 ، ���&H\�%قصـر 
جدران ساقطات، وحوله تلول كثيرة يبلغ محيطهـا نحـو ربـع سـاعة، وفـي األرض      

  التي بينه وبين أحمد بن هاشم آثار انقاض، وتلول كثيرة عالية.
واقعة في غربي قصر الخراب على نحو نصف ساعة، وهي اليوم تُعـرف عنـد أهـل     )٢(

ة ـ ويسـميها البـدو    شفاثا (برأس العين) ـ وهـي غيـر رأس العـين المدينـة المشـهور      
  (مرات) وزان شداد، كأنّها جمع مرة جمعاً سالماً.

[بالم في اآلخر] واقع في شرقي أحمد بن هاشم على بعـد سـاعة منـه، وهـو عبـارة       )٣(
مبنية بالحجارة التي بني بها قصر األخيضـر،   ���&%$عن قبب أربع الواحدة بجنب 

متـراً ومحيطـه مـن    ١٥لـك يبلـغ علـوه    ومغشى باطنها بالجصّ والبورق، وهو علـى ت 
متر، وحوله تلول كثيرة كبار وصغار، وباب قصر البردويل مقابـل  ٤٠٠األسفل نحو 

  ألحمد بن هاشم.
هو قصر ضخم فخم واقع في الطرف الشمالي من شفاثا بين النخيل، وقد تهدم جانبـه   )٤(

أمتـار، ومحـيط   ٧الشمالي وقسم من الجنوبي، ويبلغ عرض حائطه نحو مترين، وعلوه 
أمتار في طـول سـتّة فـي    ٣متر، وفي وسطه سرداب معقود يبلغ عمقه ٥٠٠القصر زهاء 

أنّهـا   �
	  ����&H|�عرض ثالثة، وبناء القصر بالحجارة التي بني بها قصـر البردويـل   
قد سقطت من وجوه جدرانه، وينزله قوم من أهل شفاثا يعرفون (بالحسـاويين) لفظـة   

حسائيين)، ويسميهم أهـل شـفاثا (أوالد شـمعون)، ورئيسـهم الحـاج      عامية بمعنى (األ
  فيصل وهو أثرى أو أغنى أهل شفاثا على ما ينقل.

تصغير كورش، وهو قورش الفاتح الفارسي الكبير الذي سلب الملك من البابليين،  )٥(
وقد سمى األعراب هذا التل وما جاوره من التلول باسمه مصغّراً إشـارة إلـى فتحـه    
← 
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  .والنجف، وبرس، والكفل
R@M Zpb�íŠÇ@µg@ÑväÛa@åß@òíČ…û½a@ÕíŠİÛa@ @

شهر ربيع الثاني رحلنا صباحاً من النجـف   ٣٠في يوم االثنين 
وكان دليلنا الخريـت رجـالً مـن أهـل محلّـة       ،قاصدين عريسات

ت النجف اسـمه هجـول بـن أحمـد سـران،      محلّاالعمارة إحدى 
لطلـب ذرق   ؛سنة في عريسـات  ٤٠وقد قضى هذا الرجل مقدار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 → 

فهي في الحقيقة من أبنية البابليين كما وجده النقّابون هناك مكتوباً علـى   �
	 بابل، و
اآلجر المشوي والصخور الكبيرة الحجم، وقد أخبرنا الدكتور كولـدواي األلمـاني   

وهو الـذي يطلـق عليـه األعـراب اليـوم اسـم       (أن التل الذي فيه قبة عمران بن علي 
هو في القديم محلّ تبلبل األلسن وموضع الرصد، وفي سـفحه ممـا يلـي     )كويرش

الشمال فرجة واسعة هي صحن داره، وعنـد حـدها الشـمالي محـلّ هيكـل اآللهـة،       
  وهو معبد البابليين.

وأخبرنا على ما وجده مكتوباً أن محلّ تبلبل األلسن وموضع الرصد وهيكل اآللهة 
هيكل اآللهة وموضع الرصد بـاللّبن الضـخم ال    كان قبل هذا محلّ حموربي، وبناء

غير، واليوم العمل فيه (أي في سفح تل كويرش الذي فيه قبة عمران بن علي). أما 
وصف قصر بختنصر وما فيه من األبنية فقد ذُكر في المجلّد األول من لغـة العـرب   

  وما يليها.٢٨٩صفحة 
مـن علمـاء اللّغـات واآلشـوريين     (لغة العرب) إن هذا النقل مخالف آلراء كثيـرين  

والبابليين، وإن كان الراوي على ثقة ممـا يرويـه، فـإن رأي الـدكتور كولـدواي ال      
  يسلّم به أحد من كبار علماء العاديات في هذا العهد.
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ولـم تـزل هـذه مهنتـه      ،الخفّاش وبيعه ألهل الحـدائق والبسـاتين  
لكثـرة   ؛ولذا تراه من أعرف النـاس بمتائههـا الباطنـة    ؛حتّى اليوم

  انتيابه إليها وإلى دهاليزها العديدة.
خرجنا من باب المشهد الكبير (أي من باب النجف) الذي هـو تجـاه   

ثم انحرفنا إلـى   ،جهين إلى الغرب، ثم سرنا مع السور متّالشمال الشـرقي
تـد  مم )١(وبعد مسافة ربع ساعة عارضنا في طريقنا تـل  ،يالجنوب المغرب

وهذا التل هو الذي فيه عريسات، ثـم اخترقنـاه وملنـا معـه      ،جبالً يسمونه
يمـين  وأربعون دقيقـة رأينـا عـن     سوبعد مسافة خم ،إلى الشمال الغربي

، وهـو فـي جنـوبي    تُسمى (قصر الفتحـة)  الطريق على حافته آثار أنقاض
وذاك االنحنـاء   ،ألن التل هناك ينحني شيئاً قليالً ريسات؛فرجة من تل ع
وبعد مسافة ساعة يلوح لك عن يسار الطريق علـى بعـد    ،يسمونه (فتحة)

دقائق مررنا بأثر أنقـاض عـن    ٧وبعد مسافة  ،)٢(هيمة)ساعة منه (قصـر الرِِّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمتد هذا التل من الشرق إلى الغرب، ومبدؤه من [أبي صخير] علـى بعـد ثـالث     )١(
قُصَــير] تصــغير قصــر الواقــع دون قصــر  ســاعات مــن النجــف، ومنتهــاه عنــد [ال 

األخيضر بساعة مما يلـي شـفاثا، وأعلـى مكـان فـي التـل المـذكور يبلـغ مقـدار          
  أمتار.٤متراً، وأخفض موضع منه نحو ١٥

بكسر الراء كسراً غير بين، وفتح الهاء، واسكان الياء بعدها ميم مفتوحة يليها هاء.  )٢(
، بل هو قلعـة حديثـة البنـاء حولهـا بيـوت      وقصـر الرهيمة ليس في الحقيقة قصراً

← 
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يسار الطريق يى (قصـر الدن وهو ربـوة يبلـغ ارتفاعهـا عـ     ،)١(كاكين)سم
دقـائق ملنـا عـن     ٧وبعـد   ،متـر  ٢٠٠ومحيطها زهـاء   ،أمتار ٣األرض نحو 

 ثم مررنا بواد بين تلّـين عظيمـين علـو    ،متراً ٣٠الطريق إلى اليمين مسافة 
التـي نُسـب القصـر إليهمـا،      كاكين)وفيهما (الد ،أمتار ١٠كلّ منهما نحو 

ع إلـى دهـاليز  والدوأظنّهـا مقـابر    ،كاكين عبارة عن مساطب متوالية تتفر
وإنّمــا ســميت بهــذا االســم؛ ألن العــرب رأوا وضــعها كــبعض    ،قديمــة

ها كذلك فأطلقوا عليها هذا االسم.فظنّو ،كاكين التي عندهم اليومالد  
 ،وقد رأينا في ركن جانب منها كتابة حميرية مكتوبة بالحبر األسـود 

عــن وهــي متقاربــة تبعــد الواحــدة  ،كاكين نحــو األربعــينوعــدد الــد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 → 
جماعة من أهل النجـف، وهـم يزرعـون تلـك األرض، وفيهـا عـين مـاء تسـمى         
[الرهيمة] وقـد اصـطلح أهـل شـفاثا والنجـف وتلـك األطـراف علـى أن يسـموا          
الحارة التي لها رئيس مخصوص (قصـراً)، كما أن أهل بغداد ونواحيها يسمونها 

قية (قلعة)، وأعراب البادية [فريقاً]، والرهيمة قديمة االسم (جماعة)، وأهل الشـر
  والوجود في ذلك القطر.

 بلفظ التصغير لرهمة ضـيعة قـرب   الرهيمة«: ٩٨صقال ياقوت في مراصد االطّالع 
  .»الكوفة، وقيل عين بعد [خفية] بثالثة أميال، إذا أردتَ الشام من الكوفة

ة عـامراً، وقـد نقـض بنـاءه أهـل النجـف،       كان قصر الدكاكين قبل خمسـين سـن   )١(
ونقلوا طاباقه إلى البلد وبنوا به دورهم، وكان طاباقه من الطاباق المعروف اليـوم  

  سنتيمتراً. ٢٠و عند العراقيين بالسلطاني الذي تربيعه نح
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 ،وعـرض الواحـدة قـراب متـر أو متـر ونصـف متـر        ،أمتـار  ٣زهـاء   &%$��� 
وهي منحوتة نحتاً في الحجارة  ،وطولها يتفاوت بين األربعة األمتار والعشـرة

وبعضها فـي الجانـب اآلخـر مـن الجبـل الـذي هـو         ،في أعلى جانبي الوادي
  ويمر يميناً ويساراً. &%$��� وينفذ بعضها إلى الجهة  ،تجاه الشمال

وهـي أشـبه شـيء     )١(ف)رم الغَـ �� دقيقـة وقفنـا علـى (    ٢٠وبعد مسـافة  
كاكين بالد 	
ثالث منها في أعلى الجبل  ،١١أنّها أكبر وأعمق وعددها  �

وثمـان فـي صـفحة الجبـل التـي هـي باتّجـاه         ،الذي وجهه تجاه الشـمال 
  .يوصل إليها بطريق ١١من هذه الـ  فقط ٤و ،الجنوب

ويبلغ عـرض كـلّ واحـدة مـن      ،أما الباقي منها فال سبيل إلى وصولها
 ،أمتار٣ترين في غور سبعة أمتار في سمك األربع التي صعدنا إليها نحو م

ورائحتهـا   ،ويتفـرع منهـا ثـالث طـرق مثلهـا أيضـاً       ،وهي مقابلة للجنوب
وهنـاك كثيـر مـن كسـر      ،لكثـرة ذرق الخفّـاش الـذي فيهـا     ؛كريهة جداً

ماً) (بالتحريـك وهـو فصـيح    غار التي يسميها األعراب (رضْـ الصخور الصّ
وفي أغلب جدرانها سـواد أشـبه    ،ولكن يراد بفصيحه الصخور العظيمة)

وهـي   ،ولـيس فيهـا أثـر كتابـة قطعـاً      ،ناج (أي بسواد دخان السـراج) بالس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الغَرف، وزَان سبب ال وزان زُفر أو وزان شَداد، كما ضبط هـذا الضـبط األخيـر     )١(
  ماسنيون في كتابه.األديب لويس 
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جـر مـن اصـطالح    منجورة نجـراً (أي منحوتـة نحتـاً) فـي الحجـارة (والن     
م �� وعنـد سـفح الجبـل الـذي فيـه       ،وفيها زوايا منحوتـة أيضـاً   ،األعراب)

، رىمتراً ماء تحت األرض يبض من عين هناك ال تُـ  ١٥الغرب على بعد 
أن فيـه   �
	 وقد شربنا منه فكان عذباً ، ولم يقف األعراب عليها إلى اآلن

  اء هناك.وعدم تجدد الهو ،لقلّة االستقاء منه ؛طعم عفونة
سـاعة   ١ وبعـد مسـافة   ،ثم جاوزناه فسرنا متّجهين إلى الشمال الغربي

 ،متــراً ١٢يبلــغ محيطهــا نحــو  )١(ح)يطَســمى (عــين السـ وردنـا عــين مــاء تُ 
 ،متـر منـه   ٢٠٠عـد  وهي واقعة جنوبي الجبل أو التل علـى ب  ،وماؤها حلو

خرى مثلها.�� متراً عين  ٢٠عد وفي جنوبيها على ب  

 ل وقطعنا التـل مـن هنـاك متّجهـين إلـى      ملنا إلى ركن بارز من التثم
 يح وهــي أرض ذاتطَدقــائق رقينــا أرض الســ ١٠وبعــد مســافة  ،الغــرب

ومحيطها مسافة نصف ساعة،  ،تعلو األرض قراب مترين ،فهارصخور وأ
بعدها كان على طريقنا التل الس وسرنا معـه متّجهـين إلـى     ،كرالف الذّثم

متـراً  ٦٠طيح رأينا على بعد وعندما انحدرنا من أرض الس ،بيالشمال الغر
متراً ١٦٠ومحيطه  ،أمتار ٧ه إلى الشمال الغربي منها تالً يبلغ علو، ى  يسـم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سمي بالسطيح تصغير سطح؛ لعلوه عما يجاوره من األرضين. )١(
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عد  ،طيح)(تل الس٦٠وفي شماليه على ب   ى  متراً تل أصغر منـه بقليـل يسـم
فهار.، وفي كليهما صخور وأطيح)أيضاً (تل الس  

ح إلى الشـمال الغربـي علـى مسـافة نصـف سـاعة       طيوفوق أرض الس
محلّ في خشم الجبل ي ِى (الرـ سـميميي األعـراب أنـف      )١(ات)هـ ويسـم

ــ وفـي جنـوب     الجبل خشـماً تصـحيف الخيشـوم الفصـيح وهـو بمعنـاه      
٤٠طيح على بعد الس ٢(هبان)دقيقة (قصر الر(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
بكسر الراء كسراً مماالً فيه، وفتح الهاء، وإسـكان اليـاء، وكسـر المـيم، وتشـديد       )١(

  الياء بعدها ألف وتاء طويلة.
مـن  هو عبارة عن تل مربع األركان، يبلغ علوه خمسة أمتار، وطـول كـلّ جانـب     )٢(

متراً، وجوانبه مبنية كلّها باللّبن، وفوقه من الجنوب الشرقي تل  ٣٠جوانبه األربعة 
أكبر منه مرتين، وحوله تلول أصغر منه تُسمى [قصر األثـل]؛ وذلـك ألن حولهـا    
أشجاراً من األثل فنُسب إليها، ويزعم األعراب واهمين أنّه كان قصراً للحسن بن 

دقيقة تقريباً تلول  ٢٠وبي قصر الرهبان على بعد ، وفي جن cعلي بن أبي طالب
زازة؛ ألن فيهـا قطعـاً مـن الزّجـاج،     گوسميت بال )زازة = القزازةگتلول ال(تُسمى 

  .)زيزاً = قزازاً وقزيزاًگزازاً وگ(والزّجاج بلسان العراقيين يسمى 
اكتشـفها  متـراً منـه عـين     ٢٠وعند الجانب الغربـي مـن قصـر الرهبـان علـى بعـد       

متـراً، وقـد اكتشـف األعـراب أيضـاً       ٣٠األعراب القاطنون هناك، يبلـغ محيطهـا   
شهر ربيع الثاني  ٢٠ماؤها كلّه حلو، وفي  ��&%$حول قصر الرهبان خمس عيون 

) اكتُشف نهر قديم مفروش عقيقه بالحجر، وقد عقد جانباه به أيضاً، ١٣٣١سنة (
ع فوق قصـر الرهبان إلى الشمال الشــرقي  سنتيمتراً، وهو واق ٦٠يبلغ عرضه نحو 

← 
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طيح وبعــد مســافة ســاعة وربــع وقفنــا علــى  ثــم ســرنا مــن أرض الســ
وهي في الجبل الذي الزم طريقنا من سور النجف  ،عريسات عند العصر

حتّى وردناها، وعند وصولنا إليها دخلنا مغـارة مـن مغاورهـا وهـي التـي      
ن الوقـت ال يسـاعدنا علـى    ، ولما دخلناها وعلمنـا أ )١(سمى (أبو سبعين)تُ

 ،ألن الشمس كانـت قـد قاربـت الغـروب     االطّالع عليها في وقت وجيز؛
للمبيت فيـه   ؛هبان (أعني القلعة الحديثة)عزمنا على المسير إلى قصـر الر
  والرجوع في اليوم الثاني إليها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 → 

على بعد ربع ساعة منه، وكان مكتشفه رجالً من أهل النجـف اسـمه حسـون آل    
حمادي الشنون، وهو من رؤساء القصـر، وفـوق النهـر المـذكور مسـافة خمـس      

  دقائق عين ماء.
غربـي مـن   وفي أرض قصر الرهبان اليوم قلعتان حديثتا البناء، واقعتان في الشـمال ال 

تل قصر الرهبان، إحداهما على بعد ربع ساعة، وهي المأهولة اليوم، وقد بنيت قبل 
على بعد نصف ساعة من تل قصـر الرهبـان، وهـي خـراب،     ����&%$عشر سنين، 

  سنة تقريباً، وكلّ منهما تُسمى قصر الرهبان أيضاً.١٥٠وقد بنيت على ما ينقل قبل 
بعين]؛ ألنّها على زعم األعراب تتفرع إلى سـبعين طريقـاً فـي    إنّما سميت [أبو س )١(

الداخل، فسميت بهذا االسم، وكذلك أخبرنا هجول الدليل، ولما دخلناها وجدنا 
فـي هـذا التركيـب ومـا      )أبـو (فيها ما يربو على السـبعين واهللا أعلـم. ولـم نعـرب     

  ضاهاه جرياً على سبيل الحكاية.
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وهـو   ،فنزلنا ذلك اليوم ضيوفاً على رئيس القلعـة (حمـود العكاشـي)   
صـولنا  وقبل و الثالثاء عدنا إليها،وعند الصباح من يوم  ،من أهل النجف

إليهــا مقــدار نصــف ســاعة عــارض طريقنــا (وادي النعمــان) الــذي كــان 
أيضـاً ممـا    &H|��� وهو الذي يمر أمام قصر  ،عمان بن المنذريحميه النّ

ودخلنا تلك المغـارة   ،ثم عبرناه وسرنا حتّى وردنا عريسات ،يلي الشمال
مـدة  فكانـت   ،كرالف الـذّ التي دخلناها عصـر أمس ودليلنـا هجـول السـ   

  دخولنا وخروجنا في مغارة (أبو سبعين) ساعتين وعشر دقائق.
ودخلنـا   ،ثم اسـترحنا هنيهـة   ،وقد أنهكنا النصف قبل استقصاء طرقها

ن التجول فـي عريسـات   في شرقيها وغربيها، ولما علمنا أخرى �� مغارات 
تحصــيها  �
	 علــى الطريقــة العلميــة ـ التــي ال تغــادر صــغيرة وال كبيــرة    

ولــيس لــدينا مــن المؤونــة  ،وتصــفها ـ يســتغرق علــى األقــل مــدة شــهر   
  والمعدات ما يلزم ركبنا خيلنا ورجعنا.

وقد أجلنا التجول فيها إلى وقت آخر، وإليك وصف عريسـات كمـا   
  شاهدناه وسمعناه:

T@M Zbè�Ðã@pb�íŠÇ@Ñ•ë@ @

تتجـاوز المائـة    ،عريسات عبارة عن دهـاليز غـائرة كالمغـاور عديـدة    
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وأبوابهــا مقابلــة للقبلــة،  ،وهــي واقعــة فــي أعلــى الجبــل أو التــل ،عــدداً
ناً ويتفاوت علوفأعلى ما يكـون منهـا نحـو متـر ونصـف       ،أبوابها تفاوتاً بي

عد أبواب بعضـها عـن   وكذلك يتفاوت ب ،سنتيمتراً ٨٠وأدناها قراب  ،متر
ان أو والمغـاور صــفّ  ،فهـو نحــو المتـر والمتــرين والثالثـة األمتــار    ،بعـض 

وأكثـر أبـواب    ،أمتـار  ٤طبقتان عليا وسفلى، وبـين الطبقـة والطبقـة نحـو     
  بسلّم. �
	 ف األعلى ال طريق إليها، وال يمكن وصولها الصّ

وأكثر تلك المغاور تتفرع إلى طريقين وثالث وأربع وخمـس طـرق   
ومسافة الطرق المذكورة نحو مترين  ،كرالف الذّما عدا (أبو سبعين) الس

  أمتار ال غير. ١٠و ٧و ٤و
دليـل الخـارج   وهو  ،متراً ١٢الذي فيه عريسات يبلغ علوه نحو  والتلّ

ألنّه يمتد مع الطريـق إلـى عريسـات كمـا مـر       من النجف إلى عريسات؛
أو الجبـل   ذكره. وجميع مغاور عريسـات منحوتـة فـي حجـر ذلـك التـلّ      

  و غير ذلك البتة.بن أو الجصّ أوليس ثم أثر بناء بالطاباق أو اللّ ،نحتاً
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فيها إلى األمام مقدار  وتقدمتَ ،مغارة من مغاور عريسات إذا دخلتَ
 ؛وضيق في الـنفس  ،أمتار يعتريك في الحال دوار (دوخة في الرأس) ١٠
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رائحة بول الخفّـاش وذرقـه الـذي     ،وذلك مما تشمه من الرائحة الكريهة
وال يمر عليه الهـواء. والـدخول فـي مغـاور      ،تمر عليه المئات من السنين

عريسات بدون ضـياء بعيـد التحقيـق أو محـال؛ ألنّـك إذا جـاوزت بـاب        
صرت في ظلمة ال يبصـر  األمام مقدار عشرة أمتار  المغارة وتقدمت إلى

اخل عريسـات، فالبـد لـك مـن     وإذا انطفأ سراجك وأنت د فيها العقاب،
ألنّـك ال تـدري أيـن تضـع      قوف في مكانـك حتّـى تسـرجه (تعلقـه)؛    الو

  قدمك أفي البحر أم في النار.
(وقـد أخبرنـا جماعـة    دخلنا عريسات وفي يد كلّ منّا شمعة مسـرجة  

فوجـدناه   ،ن السراج ينطفئ فيها النحباس الهواء هنـاك من أهل النجف أ
  خالف ذلك).

بوصف مـا فـي داخـل مغـارة (أبـو سـبعين) عـن بـاقي          ولنكتف اآلن
وهـي واقعـة علـى     نا فيما سلف إن أكثر تجوالنـا فيهـا،  ألنّا قد قل ؛المغاور

  حد المغاور المقابلة للقبلة في طرف الشمال الغربي منها.
ديماس يبلغ سمكه دون القامة بقليل ووجهنـا إلـى    وسرنا في دهليز أ

متـراً ملنـا إلـى طريـق عـن اليسـار طولـه         ٢٠وبعد مسافة  ،الشمال الشرقي
، ثم سرنا وبعد ما سلكناه رجعنا القهقرى؛ ألن ال منفذ فيه ،متراً ٢٥مقدار 

وقد أخذ ارتفاع الدهاليز أو الدياميس  ،هنا أيضاً إلى الشمال الشرقيووج
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أمتـار   ١٠فكنّا كلّما مشـينا خمسـة أمتـار أو     ،وتتفرع الطرق ،يقلّ ويضيق
وفـي وسـط    ،عن اليسـار  &�%$��� �إحداهما عن اليمين  ،وجدنا طريقين

الطريق التـي تتفـرع إلـى أربـع طـرق أو ثـالث طـرق نقـرة شـبيهة بـالبئر           
الك فالبـد للسـ   ،منحوتة نحتاً بسيطاً تتّصل حافاتها بجوانب الطرق األربع

على أن بعضها ال يمكن تعديها طفراً لعـرض   وقتئذ من أن يتعداها طفراً،
إن عزم السالك على عبورها فال حيلة له سوى التثبت عنـد وضـع   فمها. و

وليس فيها موضع يضع اإلنسان فيه قدمه ـ  ألنّها ملساء ؛رجله على حافّتها
وقد سقط أحد أصحابنا في إحداها ولوال حضورنا لتعسر عليـه الخـروج   

وبعضـها   ،إذ يبلغ عمق بعضـها قامـة   ،آنئذ ـ أما عمق تلك الحفر فيختلف 
وأعمـق مـا فيهـا يبلـغ      ،وبعضها أعلى من القامة ،دون القامة بنصف ذراع

   أمتار ال غير. ٣و ٢بين 
 اوقد ألقينا في الحفر العميقة منها حجارة لنعلم ما في قعرها فسـمعناه 

م)ضْوقعت على كسر أحجار (ر، وي ولم نجد فيها ماء البتة بخالف ما ر
  ن الخبر ليس كالخبر.نا أ، فتحقّقن في بعضها ماًءلنا أ

وكلّمـا   ،ثم مررنا في تلك الطرق المتفرعة ذات اليمين وذات الشمال
خـرى تتفـرع منهـا فنسـلكها ونتـرك      �� سلكنا طريقاً منها وجدنا فيها طرقـاً  

 ،وإذا صدنا حائط ينتهي إليه طريقنا رجعنا القهقـرى  ،����9 تلك الطريق 
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  اها آنفاً.التي ذكرن ����9 وسلكنا الطريق 
فبعضـها ال يمكـن السـلوك     ،أما عرض الطرق وسعتها وكيفية وضعها

وبعضـها ال   ،لقـرب سـمائها مـن أرضـها     ؛حبواً كما يحبو الطفـل  �
	  فيها
بحيـث   كالراكع في الصالة أو كـالمنحني انحنـاءً   �
	 يسلك فيها الماشي 

ن وبعضـها يرتفـع بعلـو القامـة أو مـا يقـرب مـ        ،تقف البيضة على ظهـره 
وبعضـها ال يمكنـك أن    قلـيالً،  �
	  ولم نجد فيها أعلى مـن القامـة   ،القامة

ويكــون  ،ولكــن تمشــي مجانبــاً (صــفحاً) ،تمشــي فيهــا والطريــق أمامــك
  وجهك أمام الجدار.

لخلوه من  ؛أما نحتها فهو بسيط جداً يظنّه الرائي ألول وهلة نحتاً طبيعياً
 وفي كثير مـن أرضـها وجـدرانها وسـقوفها سـلوع      ،دقّة الصناعة والهندسة

وأرضــها وجــدرانها  ،(شــقوق أو فطــور) طبيعيــة تــدخل فيهــا يــد اإلنســان

	 وكلّهـا مضـلّعة (مركّنـة أي ذات أركـان بـارزة)       ،وسقوفها غير مستوية� 

ولـم نشـاهد فيهـا أثـر كتابـة أو       ،فإنّها مقوسة ،بعض السقوف (وهي قليلة)
ألن جميــع  ؛يء منهــا فــال يمكــن االهتــداء إليــه شــ موإن كــان ثَــ ،نقــوش

 ةشطه بدون آلگوتعسر إزالته أو  ،الجدران والسقوف مغشّاة ببول الخفّاش
  ولم نسمع فيها أيضاً سوى وطوطة الخفّاش. ،واعتناء في مدة مديدة

وبعد مسافة  الطريق عظام حيوانات غير مفترسة، وقد شاهدنا في أثناء
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 ،واقعة في وسط فسحة بين مفـرق أربـع طـرق    نصف ساعة نزلنا في نقرة
أمتار وعرض فم النقرة على قدر جسم اإلنسان الذي  ٦يبلغ محيطها نحو 

ومـن هنـاك    ،أمتار تقريباً ٣وعمقها نحو  ،هو ليس بالسمين وال بالضعيف
  تفرع منه طرق متعددة كما وصفنا.سلكنا في طريق ت

ق يبلـغ عمقهـا ثالثـة    وقد نزلنا في حفرة عند منتهى إحدى تلك الطر
 ،ماً)ضْـ فوجدنا فيها كثيراً من كســر الحجـارة (ر   ،أمتار ٦أمتار ومحيطها 

وما زلنا نخرج  زند إنسان ال غير عليه وسخ كثير، ضام عظموبين تلك الر
من دهليز ونسلك في آخر حتّى مللنا ـ وفـي أثنـاء مرورنـا شـاهدنا ضـياء       

فقال هذا من مغارة بابهـا مـن    ،فسألنا الدليل من أين هذا الضياء ،الشمس
من التل أو الجبل (أي تجاه الشمال) ـ ثـم سـرنا ووجهنـا      &%$��� الجهة 

إلى القبلة وإلى الجنـوب الغربـي حتّـى مررنـا بحفـرة لهـا بـاب كـأبواب         
وأطللنـا مـن    ،مغاور عريسات في الجدار الـذي عـن اليسـار مـن الـدهليز     

ألنّها واسعة وعميقـة ومظلمـة    ؛فلم نتحقّق شيئاً ،عليها لننظر ما فيهاالباب 
أمتار ٤ويبلغ طولها نحو  ،وليس هناك طريق للنزول فيها بدون سلّم ،جداً

وفيهـا كثيـر مـن كسـر األحجـار       ،في سمك مثل ذلك في عـرض متـرين  
د وبع ،ثم جاوزناها وسرنا متوجهين إلى الجنوب أيضاً ،الصغيرة والكبيرة

 ،متراً أفضينا إلى باب مغارة على البـر تجـاه الجنـوب    ٣٠و ٢٠مسافة بين 
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 ،متـراً ١٥وهي واقعة شرقيها نحـو   ،وهي غير المغارة التي دخلنا منها أوالً
فسـألنا الـدليل هـل أبـواب هـذه       ،وفي تلك المسافة أبـواب أربـع مغـاور   

، فكانت إليها نعم تؤدي :فقال ؟المغاور تؤدي إلى الدهاليز التي سلكناها
أبواب المغاور التي تؤدي إلى دهاليز (أبو سبعين) سـبعة: سـتّة منهـا     إذن

وواحـد فـي الجانـب اآلخـر مـن الجبـل أو التـل مقابـل          ،مقابلة للجنـوب 
  وهو الذي أشرنا إليه آنفاً. ،للشمال

إلـى   ١٥أمتـار إلـى    ١٠أمتـار إلـى    ٣أما مسافة تلك الدهاليز فيـه مـن   
والباقي تميل يمينـاً وشـماالً.    ،طرق ٦ها طرق سوية غير وليس في ،مترا٢٥ً

فـي   :فقـال  ؟وقد سألنا الدليل كيف حالة عريسات فـي الصـيف والشـتاء   
وسألناه أيضاً  ،)١(وفي أيام البرد كحمارة القيظ ،أيام الحر كصبارة الشتاء

فلمـا   ،جـوزاً  وجـدت فـي بعـض حفائرهـا     :فقـال  ؟فيها شـيئاً  هل وجدتُ
أيضاً فـي وسـط حفـرة مـن تلـك الحفـر        ووجدتُ كسرته وجدته فارغاً،
ولمـا مسسـته بيـدي انقلبـت عظامـه       ،علـى قدميـه   جسم إنسان ميت قائم

ــاداً ــداً، ، فكــان إذنرم ــم أجــد فيهــا (ي  هام ــن  ول ــي عريســات) م ــي ف عن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك المغاور واحدة صيف شتاَء، لكن في أيـام الشـتاء يظـن    والحقيقة أن حرارة  )١(
داخلها أنّها حارة؛ لكونه آتياً من محلّ بـارد، وفـي الصـيف يتـوهم داخلهـا أنّهـا       

  باردة؛ لكونه يأتي من مكان حار.
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   حناش سوى هر البر (بزّون البر) والعقارب.الحيوانات واأل
نا هنيهة دخلنا بعض المغاور الواقعة في شـرقي وغربـي   ما استرحثم بعد

وبـين تلـك المغـاور التـي سـلكناها       ،مغارة (أبو سبعين) كما أسلفنا ذكرهـا 
  متراً منها تقريباً.  ١٥مغارة واقعة في غربي كهف (أبو سبعين) على بعد 

أمتـار فـي عـرض    ١٠مشينا بعد ما جاوزنا بابها في دهليز طوله مسـافة  
وقفنا على حفرة واسعة الفوهة عميقة ال يمكن مجاوزتهـا  و ،دون الذراع

متراً فـي طـول سـبعة أمتـار     ٢٤رضه نحو ، وأمامها طريق واسع يبلغ عقفزاً
مـا   ولم ندرِ ،وسقفه مبسوط (مركن) النحت ،في علو مترين ونصف متر

ر الحفـرة الواقعـة   ألنّا لم نتمكّن من الوصول إليه كما ذكرنـا مـن أمـ    فيه؛
ولـم يكـن لـدينا شـيء نضـعه عليهـا        ،ليز الـذي نحـن فيـه   لـده بينه وبين ا

 فرجعنا كما جئنـا صـفر   ،فلم يكن لنا بد من الرجوع ،كالجسر ونمر عليه
والـذي   ،هدناه داخل عريساتاأليادي من االطّالع على ما فيه، هذا ما ش

  واهللا أعلم. ،خفي عنّا أكثر مما ظهر لنا

V@M pb�íŠÇ@ÉÓìß@Zbç‰ëb¯@bČàÇ@bç…bÈicë@¿aŠÌ¦a@ @

عريسات واقعة في الشمال الغربي من النجف أو مشهد علي بـن أبـي   
م �� وفــي غربــي  ،للراجــل ٧ و ،ســاعات للراكــب٦علــى بعــد  jطالــب
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ـ    ،ساعات ٣أو  ٢ عدالغرف على بطيح علـى  وفي الشمال الغربـي مـن الس
السـاعة  عد ساعة وربعب،   وفـي غربـي الر  عـد ثالثـة أربـاع    هيميـات علـى ب

عـد سـاعة وربـع    هبـان علـى ب  وفـي الشـمال الغربـي مـن قصـر الر      ،الساعة
وفـي   ،عـد سـاعتين تقريبـاً   وتقابـل الحياضـية مـن الشـمال علـى ب      ،الساعة

جنوبي خان الحماد (الواقع في منتصف الطريق المؤدية من كربالء إلـى  
فهـذه   ،الساعات النجف) مقابلة له على بعد بين الثالث الساعات واألربع

حدود عريسات المتداولة األسماء عند أهل تلك األطـراف، وقـد جرينـا    
  جريهم في مصطلحاتنا وعباراتنا.

WM Zpb�íŠÇ@oãb×@bß@ @

يستدلّ من كيفية وضع عريسات وهيئتهـا أنّهـا كانـت مـدافن (قبـور)      
والـذي يسـاعد علـى هـذا      ،وطوت حديثهم الدهور ،قوم تقادم عصرهم

القول هو ما رأيناه من مغاورها المسدودة األبواب بالحجر الكبيـر الـذي   
وهي عالمة القبـور القديمـة، وهـذه     ،ال يزحزحه أربعة رجال حتّى اليوم

 ،المغاور أو الكهوف المسدودة األبـواب واقعـة تجـاه الجنـوب الشـرقي     
ليس ثمـة   هبسلّم؛ ألنّ �
	 وال يمكن الوصول إليها  ،وهي أربع مغاور فقط

أمتـار   ٧وتعلو عن األرض بين  ،وهي في أعلى الجبل ،طريق تؤدي إليها
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دت به أبـواب تلـك المغـاور منحـوت علـى      والحجر الذي س ،أمتار ١٠و
  ومنه يظهر أن وضعه قديم. ،كأنّه صُب في قالب ،قدر الباب

ت كانـت  ن عريسـا ثيرين من معمري األعراب يقولون إوقد سمعنا ك
قـال كانـت عريسـات     بعضٌ مـنهم في القديم محبساً للنعمان بن المنذر و

د صالح الجزائريثني العالم الفاضل الثقة محممحبساً لبختنصّر. وقد حد 
ري األعراب يقولون بهذا  النجفيالقول أيضاً واهللا أنّه سمع كثيراً من معم

عـن غـامض سـرها     ولعلّ علمـاء العاديـات يكشـفون لنـا     أعلم بالحقائق،
ك  ،أمرها وخفيوربe 	�M  .الغيوب  

  كاظم الدجيلي
  ]٥٣٧ حزيران) العدد الثاني عشر/ -١٩١٣[السنة الثانية (



 

 

@ @

@ @

ÑväÛa@¿@õb½a)١(@ @
Linstallation de machines bidrauliques a Nedjef. 

بهذا االسم  النجف لم تسم 	
ألن  ا يجاورها من األرضـين؛ عملعلوها  �
ولعلـو هـذه    ،النجف في اللغة األرض المستديرة المشرفة علـى مـا حولهـا   

وال  ،ة علـى نهـر  ألنّها غير راكب ؛إليها ماء البتة المدينة عما حواليها ال يصل
ورمليـة   ،وأرضها كلسية البنيـة فـي بعـض األنحـاء     ،على مجرى ماء عذب
وهي فرضـة مـن    - ، وهي تبعد عن الشريعة ���&%$التركيب في الجهات 

ويرتفــع  ،ســتة كيلــومترات - رقيـفــرض الفــرات الواقعــة فــي جانبهــا الشــ
متـراً. ومـن هـذا الوصـف المجمـل       ٣٤سطحها عن مصب النهر المـذكور  

يتّضح لك أن هـا النجفيين قاسوا من أعذبة العطش أمر،  نـذ العهـد   وذلـك م
  دء اإلسالم إلى يومنا هذا.نذ بأي م ،األول من سكنى الناس إياها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتبسنا بعض اإلفادات المدرجة في هذه المقالة عن جريدة الزهور البغدادية في  )١(

) مـن  ١٩١٣شـباط  ٢٨= ١٣٣١ربيـع األول  ٢٢نهـار الجمعـة (  الصادر  ٣٥٧عددها 
  .)فراتي(مقالة لها في صدرها لكاتب انتحل لنفسه اسم 
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وقد كانت مياه الفرات تتدفّق في سابق الزمن في موضـع قريـب مـن    
 ؛)بحر النجـف (رفت باسم فنشأ هناك بحيرة ع ،فتتجمع فيه ،هذه المدينة

 ،المـاء ملحـاً   ة كانت تلك المياه تمتـزج بهـا فيجـيء   ولكون األرض رملي
منفذه في عهد السلطان عبدالحميدوقد س لتزرع تلـك األراضـي بعـد     ؛د

فانتفع بـه   ،رع جانب منهوزُ ،فنشف أغلب ذلك البحر ،انحسار الماء عنها
بعض الناس، وفي الجانب الغربي من البلـدة المـذكورة سـفوح وشـعاب     

وهـذا مـا    ه هنـاك كانـت الميـاه تـتالطم،    ا آثار تدلّ الباحث على أنّـ عليه
ان ينقطع عند يؤيده تاريخ علم طبقات األرض الذي يصرح بأن البحر ك

فرنج في كتبهم التـي  وقد نبه على ذلك علماء اإل تلك الصخور القديمة،
  وقد سبقتهم إلى ذكر هذه الحقيقة العرب.  ،تبحث عن هذه الديار

إنّهـا علـى ثالثـة    «فـي مـادة الحيـرة:     قوت في مراصد االطّـالع ياقال 
  .»زعموا أن بحر فارس كان يتّصل بها ،أميال من الكوفة على النجف

وليس في النجف نفسه ما يرشد الباحث إلى أن النـاس سـكنوه قبـل    
ن توطّنه جاء إليه بعد الحنيفية بقليل لوجود والظاهر أن أغلب م ،اإلسالم

  ومجاورة محبيه له. ،ن أبي طالب فيهقبر علي ب
وتلـك   وقوامهـا األعظـم،   بل ،ولما كان الماء من أول واجبات الحياة

منهم  ،األرض خالية منه سعى كثيرون في نقل الماء إليها بوسائل مختلفة
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بالقومنه ،ومنهم باآلنية ،برالقُني م بحفر األنهر وشق .  
فـإنّهم طلبـوا المـاء     ،والمديح بنو بويهوممن ذكر التاريخ اسمهم بالشكر 

وحفروا فيهـا آبـاراً واسـعة     ،فثقبوها حتّى بلغوا أحشاءها ،في أعماق الصخور
 ،طولكن لما رأوا أن الماء لم ينـب  ،متراً ٦٠حتّى وصلوا فيها إلى  ،بعيدة الغور

بقيت تلك الجباب الفارغة من  .)١(وأنّه وراء تلك الصخور بمئات من األذرع
م) ١٢٦٣ ٦٦٢���S( وفي نحو سنة ،بين األدلّة على ما لبني بويه من بعيد الهمةأ

عامـل بغـداد مـن قبـل هوالكـو نهـراً        حفر عالء الدين عطاء الملك الجويني
  افيات.وما أبطأ أن ردمته الرياح الس ،شقّه من الفرات إلى النجف
ا أخذ الصفويون يدون بعض المباني والمعاهد والدور ولمالسكنية شي

تضـاعف   ،رة علـى الطـراز الحـالي   ـوأنشأوا الصحن والحضـ  ،في النجف
 ،ولتحسـن سـكناها   ،نّاعلـة والصُّـ  ملكثرة مـا جاءهـا مـن الع    ؛سكّان البلدة

فاضـطر الشـاه    ،لمجـاورة تلـك البقعـة    ؛فقدم إليها زرافـات مـن اإلماميـة   
لكـي   ؛)قنـاة (سـموها   )م١٥٠٨هــ =  ٩١٤(سـنة   )٢(إسماعيل إلى حفر فقر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
كذا جاء في مقالة أحد النجفيين، ونظن أن في هذا الكالم مبالغة ال تخفى علـى   )١(

  الباحث؛ ألن مثل هذا الحفر يحتاج إلى أدوات كاملة بالغة حد اإلتقان.
ع فقير، وهي آبار ينفذ بعضها إلى بعض، والفقير أيضاً المكـان السـهل   الفقر جم )٢(

يحفر فيه ركايا متناسقة فتصل بعضها ببعض، وربما انتهت إلى نهـر كبيـر لتأخـذ    
← 
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وهي نفس القنـاة التـي كـان حفرهـا      ،ربـتمد السكّان بالماء الكافي للش
اها  عالء الدين عطاء الملك الجوينينهر الشاه(وسم( ، 	
 أنّه لـم يجـيء   �

فيأخذ منـه شـيئاً مـن     ،ألن ماء الفرات كان يختلط بماء اآلبار ؛عذباً سائغاً
  ر وال ينفع.ـجاجاً فيض�� ويصبح  ،الملوحة

في صدد ماء النجف وحفر قناة  )١(وقد قال أحد سواح الفرنسيس
، في غاية النشف واليبوسـة  )مشهد علي(ن أرض إ>هذا تعريبه: له ما 


	 نّه ال يمكن لإلنسـان أن يتصـورها. وال يـرى هنـاك الرائـي      حتّى إ� 
 يـام القـيظ،  مشاهد هائلة وأكواماً من الرمال تلهبها الشمس لهيباً في أ

وا إلـى الفـرات   وكان يضطر سكّان هذا الموطن سـابقاً إلـى أن يـذهب   
ـــ  م١٧٩٣سـنة (أي فــي سـنة   ١٥ة نـذ مــد لكــن م ليأخـذوا منــه المـاء،  

ومع كلّ ذلك  ،هـ) ابتنى أخ ملك المغول قناةً كلّفته مبالغ باهظة١٢٠٨
لكثـرة مـا    ؛ناة من أن يجعلوها على ما كان في خاطرهملم يتمكّن الب

مـال التـي تثيرهـا الريـاح إثـارة شـديدة       مدينة مـن زوابـع الر  ينتاب ال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 → 
  منه الماء، كما هو األمر في هذه اآلبار النجفية.

اريس سـنة  بـ المطبـوع فـي    )وصف باشا لك بغـداد (هو األديب روسو في كتابه  )١(
   - .٧٦J.B. Louis Jacques Rousseauم في الصفحة ١٨٠٩

 Deseription du Pachalik de Bagdad.  
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نّها كانت تردمهـا ردمـاً لـوال أن المـوكّلين     ، حتّى إوتذريها بعد ذلك
  .»بحفظها يعنون بتنظيفها كلّ سنة

بـل   ،ولهذا بقيت مسألة جر ماء النجف من الفرات من أعقد المسائل
��'ة فلما رأى ذلك صاحب المكرم ،بأعقد من ذنب الضّ 	�M  ره، ـعصـ

أبو الطائفة الجواهرية الشيخ محمد حسن، انتدب المثرين وأهـل اليسـار   
ويلطّـف حـرارة    ،ويسقي األرضين ،ليشقّوا نهراً يروي الظمأ ؛الفرس من

فــأمطر عليــه أهــل المــال  ،ويفــرش األرض بســاطاً مــن الخضــرة ،الهــواء
لوفاً �� بل  ،لة مئاتملعوكان ا ،وشرع بشق النهر ،األصفر الرنّان تلبيةً لطلبه

وهم يفرغون  ،طهم في أتعابهم بأنواع الوسائلوكان هو يقوم بينهم وينشّ
لتفتيت  ؛ضروب اآلالت واألدواتكلّ جهدهم في تحقيق أمانيه باتّخاذ 

واســتعملوا لهــذه الغايــة البــارود  ،الحجــارة وقلــع الصــخور مــن مواطنهــا
وما في قلبهم مـن الشـغف    ،وبذلوا كلّ ما في ذراعهم من القوة ،الناسف
حتّى بلغوا في  ،من عالم الخيال إلى عالم المثال ����HO'ليخرجوا  ؛باألئمة

ن سبقهم. سعيهم ما لم يبلغه م  
وكان الجمهور المتألب علـى ضـفّتي    ،ثم جاؤوا بحراقة ركبها الشيخ

الهمـة   يظفر به أجـدادهم مـن علـو    لكونهم ظفروا بما لم ؛النهر يصفّقون
وكانت مياه الفرات تتدفّق وتتدافع وتتصافق كأنّهـا تشـترك    ،عد الغايةوب
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ومـا زالـت الحراقـة تسـير      ،وتهنّئ الفـائزين بفـوزهم المبـين    ،بهذا الفرح
فإذا األرض هنـاك أعلـى مـن     ،حتّى وصلت باب النجف ،والماء يحملها

وتولّى الفرحين من الحزن والكآبة مـا   ،فوقفت لوقوف الماء ،النهر مشق
األخـرس   نهر مفغورة فغـر فـم  لاوبقيت فوهة ذلك  ،قلم واصف ال يصفه

  يحاول النطق وال يستطيع.
مـن ذاك   بـل القلـوب ولـم يبـق     ،وأخذت السافيات تدفن فيه اآلمـال 

لفـظ غالبـاً   (وتُ )كري الشيخ(وهو يسمى اليوم  ،األثر �
	 المشروع الكبير 
  المثلّثة المكسورة وكسر الراء والياء).بالجيم 

وودوا من جديد تحقيق جر الماء إلـى   ،ذهب قوم وجاء قوم آخرون
ونحـت   ،صـفهان وهو من كبـار بيوتـات إ   )أسد اهللا(فجاء السيد  ،النجف

وأرصـد   عليها طاحونتين، بفي باطن األرض سوهقة (أي كاريزاً) وركّ
إلصالح مـا يقـع فـي مشـروعه      ؛المبالغرة ما يكفل بقاءهما من لهذه المب

ولكن ما لبث أن دخل في خبـر كـان كمـا     اآليام، من الخلل على توالي
  دخل غيره فيه.

نهر ضـيق فـي الجهـة     طّوفي أيام السلطان الخليع عبدالحميد خان خُ
ألن  فاد غيره؛ولم يفد أكثر ما أ ،)الحيدريةـ(بوسمي  ،الشمالية من البلدة

ت تردمـه  فكانـ  ،كانت تنهال على مشقّه عند هبوب الريـاح كثبان الرمال 
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فلمـا انتبـه أوليـاء     ،فـال يمكـن للمـاء أن يتعـداه     ويصبح كأنّه سنام البعير،
األمر لهذا الحادث الذي ال محيد عنه غرسوا أشجاراً على مجاريه لتقف 

 ،سـداد وتكـون بمنزلـة األ   ،وتصـدها عـن مهاجمتهـا لـه     ،في وجه الرمال
حتّـى   ،كّلون بهذا الشأن يتعهدون أشجار الصفصـاف بالسـقي  ولبث المو
وأصبحت  ،����9فذبلت ويبست وعاد كلّ شيء إلى حالته  ،كلّوا وملّوا

نقعاً ومسـت  ،راتـتلك السوهقة في حمـارة القـيظ مقـر الـدويبات والحشـ     
بـل أصـبحت    ،وأصـبح ماؤهـا ضـاراً ال نافعـاً     تغزر فيه األقـذار واألدران، 

فيغـدو ذاك المـاء    ،كبدن المسلول أو المحموم تارةً يعرق فيسيل رشـحه 
وطـوراً يضـطرم    ه عصيدة وحلة ال اسـم لهـا وال وصـف،   مع ما يرسب في

  عرف حقيقته.فيصبح صلصاالً ال تُ ،ذاك البدن فيجف قطره
فمما تقدم بسطه يتبين للقارئ أن ال عالج لهذا الـداء العضـال سـوى    

ويخطّـط   ،وهو أن يتفقّـد األرض أحـد المهندسـين البـارعين     ،دأمر واح
ويقـيم   ،فيها نهراً يختلف غور حفره باختالف ارتفاع األرض وانحدارها

لفرات وتدفعـه دفعـاً عنيفـاً إلـى     على فغرته آلة بخارية تغترف الماء من ا
ركات ـويقــوم بالنفقــات أحــد الرجــال األغنيــاء أو إحــدى الشــ متدفّقــه،

ــ ــذ ،اء النجــفينشــئها أبن ــق  وحينئ ــاًء  ســقىفي��HO���� 'تتحقّ ــون م النجفي
فيجمـع فيهـا    ،يجلـب لنفسـه كـلّ محمـدة     ����HO'ومحقّق هذه  ،سلسبيالً
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شرف البويهي والجويني والصفوي والمغولي  والجـواهري  واألصـفهاني 
ويخدم الـوطن خدمـة    ،فيفوز بقصب السبق وحده دون غيره ،والعثماني

وال يوجد اليوم في النجف رجل كبير الهمة محب خير  ،قلم يسبقها ساب
' فسـه  فإنّه أخذ على ن ،)١(مثل السيد العظيم االقتدار جواد الكليد دار ����	

ويحصل ما في  ،أنابيب) من حديد أن يؤسس شركة تجلب قساطل (أي
وقـد   ،رور على ما أشرنا إليه قبيـل هـذه السـطور   ـالصدور من دواعي الس

منحتهــا بلديــة مركــز الواليــة الرخصــة بجلــب اآلالت واألنابيــب وســائر 
فتكون الخطّة على  ،ع إلى البلديةركة بدفع ربع ريـوتتعهد الش ،دواتاأل

  الوجه اآلتي تقريباً:

 حصـاناً، ٦٠، قوة كلّ واحدة منهـا  تجلب ثالث معاون بخارية (مكائن)
الحاجـة إليهـا عنـد     شـغّل عنـد  ة تُوالثالثـة تبقـى واقفـ    ،اثنتان منها تشـتغالن 

ليـرة   ٧٠٠مـن هـذه المعـاون    وقيمـة كـلّ معينـة     ،رر إحـدى الـدائبتين  ـتض
نبـوب  يكـون قطـر األ   ،متـر  )١٠،٠٠٠(ويحتاج إليها مـن األنابيـب    عثمانية،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـو اإلقليـد أي المفتـاح باليونانيـة،      الكليددار: القيم، والكلمة مركّبة من كليـد  )١(

ودار أي صاحب، وهي فارسية، والمراد به هنا هو صاحب التاجيـة الشـهيرة فـي    
التــاريخ، وهــي أرض تمتــد مــن الكوفــة إلــى حــدود الشــامية، ومســاحتها اليــوم 

  ) دونم، والدونم ألف متر مربع، وقد أخذ يزرعها بعد أن اشتراها بوراً.٤٠،٠٠٠(
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ــر مــن هــذه  وقيمــة كــلّ  ،ونصــفاًســنتيمتراً ٣٠نجــاً) أو قيراطــاً (أي إ١٢ مت
رف إلـى  ـرش يصـ النفقـات مـن أول قـ   القساطل ليرة عثمانية، وعليـه تبلـغ   

وإن بالغـت فـي النفقـات     فرنك، )٣٤٥،٠٠٠(ليرة أو  )١٥،٠٠٠(آخره نحو 
بالنسـبة إلـى   وهـو مبلـغ ال يـذكر     ،فال تقل إنّها تتجاوز نصف مليون فرنك

ركة أن تـتمم  ـوإذا أبت الشـ  يأتيها من إحياء الموات والموتى، النتائج التي
يسـتطيع   ،السيد جواد الكليـد دار ذو ثـروة طائلـة   فإن  ،ما تعهدت بالقيام به

  رف وحده المبلغ المذكور بدون أن يصيب يسره أدنى خلل.ـأن يص
  العزم أنواع التراخي والتواني!. +���حقّق اهللا األماني، وأبعد عن 

  ]٤٥٧نيسان) العدد العاشر/ص -١٩١٣[السنة الثانية (





 

 

@ @

@ @

ÑväÛa@Š¡@ @
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والجميـع يـذكرون (بحـر     ،ؤلّف اليوم الكتب وتخطّط رسوم العراقتُ
والمشهور سابقاً بهذا االسم، وهو الذي يسميه بعض الكتّـاب   -النجف) 
وهـذا دليـل علـى أن     كأنّه موجـود إلـى اليـوم،    -النجفبحيرة  المعربين

بأنفسـهم أو   ������� أغلب المصنّفين ينقلـون الكتـب نقـالً وال يحقّقـون     
فـإن   ،والصـحيح أن ال وجـود اليـوم لبحـر النجـف      اء،ناس أكفَ�� على يد 

 ،وأصـبحت قاعـه مـزارع    ،م)١٨٨٧ -هــ ١٣٠٥مياهه قد نشفت منذ سـنة ( 
  واألحيمرات. ،م البط�� و ،ولها أسماء خصوصية كالمشخاب

أما (المشخاب) فسمي كذلك؛ ألن أرضه كانت أعلـى ممـا يجـاوره    
فكان يشخب ماءه أي يسيله ويدفعه إلى قاع البحر  ،من قاع بحر النجف

 &�%$��� فنشف باكراً بالنسبة إلى ما حواليه، وسميت األرض  ،المذكور
البط فيها مدة طويلة، وأما لفظة (األحيمـرات) فهـي جمـع     م البط؛ لبقاء�� 
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واألحيمرات ثالثة، قيل لها ذلك الحمـرار ترابهـا. وهنـاك غيـر      ،األحيمر
  هذه األسماء وقد ذكرنا أشهرها.

وكان ذوق ماء بحـر النجـف يختلـف بـاختالف مـا ينصـب فيـه مـن         
طــاب، وإن الميــاه، فــإذا تحــدرت إليــه الميــاه العذبــة آتيــة مــن الفــرات 

 ،تبخّرت تلك المياه في الصيف ملح، وعلى كلّ حال لم يكن بعيد الغور
ولم يكن له من صفات البحور سوى اتّسـاع األرض المغمـورة بالمـاء ال    

باسـم البحـر    �
	 غير، ووجود البحر هناك قديم، ولم يعرفه قدماء العرب 
  ال باسم البحيرة. 

ة يمدح بها الواثق هذا البيت:في قصيد قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي  
l�-��/� $���� �����) ���� U=��	 
���  

 
 7��% m ���:��) 7�% m U����  

 
ن قـال الخـالف ممـن    هذا ما أردنا إثباته في هذا الصـدد رداً علـى مـ   

  ألّف في هذه األيام، أو رسم رسوم هذه الديار في هذه األعوام والسالم.
  ]٣٠٩العدد الخامس/صتشرين الثاني)  -١٩٢٦[السنة الرابعة (
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lŠ§a@˜ì–¢@áèíëbnÏë@ÑväÛa@¿@õbàÜÈÛaë@æë†èn�a@ @

عقـد مجتهـدوها    ،سمع أهل النجـف بـدخول روسـيا بـالد إيـران     لما 
وعطّلوا الدروس والجماعة، وذهـب عبـدالعزيز    ،وعلماؤها مجالس شتّى

   ـد كـاظم اليـزديد محمة اإلسالم السيبك قائم مقام النجف إلى (حج(، 
وطلب منه فتوى مفصّـلة مفيـدة للحكـومتين العثمانيـة واإليرانيـة، فأفتـاه       

لمذكور، وهذا تعريب الفتوى بحروفها وأغالطها نقالً عن حضرة السيد ا
  ):١٣٢٩ذي الحجة ( ١٥الصادر في  ١٤٩الزهور في عددها 

المية مـن كـلّ   على الممالك اإلسـ  �H'{�����اليوم لما هجمت الدول «
خـرى  �� لى طرابلس الغرب، ومن جهـة  يطاليا عجهة، فمن جهة هجمت إ

لروسيا بتوسط عساكرها أشغلت شمال إيران، واإلنجليـزي أتـت جنـوده    
إلى جنوب إيران، وهذا موجب لمخـاطرة واضـمحالل اإلسـالم، فلهـذا     
يجب على عموم المسلمين من العـرب والعجـم أن يهيئـوا أنفسـهم إلـى      
دفاع الكفر عن الممالك اإلسالمية، وأن ال يقصّروا وال يبخلـوا فـي بـذل    
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سـباب التـي يكـون بهـا إخـراج عسـاكر       الهم في جلـب األ أنفسهم، وأمو
يطاليا عن طرابلس الغرب، وإخراج عساكر الروسيا واإلنجليز من شمال إ

وجنــوب إيــران، التــي هــي مــن أهــم الفــرائض اإلســالمية حتّــى تبقــى    
المملكتان العثمانية واإليرانية مصونتان محفوظتـان (كـذا) بعـون اهللا مـن     

حرر يوم االثنين خامس ذي الحجة الحرام سـنة   ،هاجم الصليبيين (كذا)
)١٣٢٩د كاظم الطباطبائيره األحقر: محمحر .(«.  

يـرانيين ومسـلمي الهنـد مـا هـذا      د ألمع أيضاً علماء النجـف إلـى اإل  وق
  حرفه أيضاً:

إن هجـوم روسـيا علـى إيـران،     اإليرانيين ومسلمي الهند عامـةً:  إلى «
ب لــذهاب اإلســالم واضــمحالل وإيطاليــا علــى طــرابلس الغــرب موجــ 

وا الشــريعة الطــاهرة والقــرآن، فيجــب علــى كافّــة المســلمين أن يجتمعــ 
غير القانونية مـن روسـيا   ويطالبوا من دولهم المتبوعة رفع هذه التعديات 

وإيطاليا، وليحرموا السكون والراحة علـى أنفسـهم مـا لـم تكشـف هـذه       
ة والغائلة العظمى، وليعدمـنهم تجـاه المعتـدين علـى      وا هذه النهضةالغم

البالد اإلسالمية جهاداً في سبيل اهللا كالجهـاد فـي بـدر وحنـين. (محمـد      
كاظم الخراساني صـفهاني)،  )، (شـيخ الشــريعة اإل  ) (عبداهللا المازنـدراني

  . اهـ »(إسماعيل بن صدر الدين العاملي)
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وقد شاع بين الناس أن علماء النجـف وكـربالء وسـامراء يجتمعـون فـي      
ويتّخـذوا   ،لينظـروا فـي مسـألة إيـران     ؛أواخر شهر ذي الحجة فـي الكاظميـة  

ــة فــي طــرابلس الغــرب     ،الوســائل الالزمــة إليقــاف رحــى الحــرب الطاحن
  الخراساني. ��	 لكن لم يتحقّق األمر لوفاة  ،وللمحافظة على استقالل إيران

  ]٢٧٣كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢( ���(�[السنة 

ñbÏë@òČvy@âý�⁄a@ƒî’Ûa@ý½a@†Čàª@áÃb×@ïãb�aŠ¨a@ @

ألمع من النجف صـاحب مجلّـة العلـم هبـة الـدين الشهرسـتاني النبـأ        
  اآلتي نصّه:

رجـال  بوفـاة أعظـم    نعزّي عمـوم المسـلمين واإليـرانيين والعثمـانيين    
ليلـة الثالثـاء    كاظم الخراساني ���	 الشيخ  اإلسالم، حضرة حجة اإلسالم

ــه إلــى إ د األعــداء] بكيــ١ك ١٢[ ــة  ؛ ليمنعــوه عــن هجرت ــران مــع الطلب ي
  �2�S »واألهالي لدفاع الروس عنها، فبتنا أيتاماً، ليتنا فديناه بأرواحنا

  ]٢٧٥كانون الثاني) العدد السابع/ص -١٩١٢( ���(�[السنة 

êë†èn©ë@ÑväÛa@õbàÜÇ@ @

ــ    ــة عص ــى الكاظمي ــد إل ــين  ـوف ــار االثن ــف   ٢ك  ٨ر نه ــاء النج علم
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وقدم  دراني مع جم غفير من طلبة العلم،آية اهللا المازن وهم: ،ومجتهدوه
 وحجـة اإلسـالم السـيد علـي التبريـزي      ،نهار الثالثاء الشـيخ بـاقر القمـي   

اماد، والشيخ عبدالهادي شليلة، وشيخ الشـريعة اإلصفهاني، المشهور بالد
د آغا القزوينيد مصطفى الكاشاني، والسيـد ح والسيسـين  ، والشيخ محم

وقدم من كربالء السيد  ،، والسيد محمد علي الشاه عبدالعظيمييـالقمش
 ــاني ــد الكاش ــدر  ،محم ــماعيل الص ــيد إس ــن   ،والس ــين، وم ــيخ حس والش

د القزوينيد محمـة اإلسـالم    مجتهدي الحلّة السيوجاء من سـامراء حج ،
د تقيالميرزا محم الشيرازي.  

  ]٣٢٢عدد الثامن/شباط) ال -١٩١٢[السنة اُألولى (

ÑväÛa@ë†èn©@ @

وعادوا إلى مقرهم فاسـتقبلهم األهلـون    ،زايل بغداد مجتهدو النجف
  استقباالً حافالً.

  ]٤٩٢أيار) العدد الثاني عشر/ص -١٩١٢[السنة اُألولى (

gÑväÛa@¿@bÐ–Ûa@æaì�@ @

، وتسـموا باسـم   اجتمعت جماعـة مـن متنـوري األفكـار فـي النجـف      
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وقد أوجب كلّ فرد على نفسه أن يدفع مقـداراً معلومـاً    ،خوان الصفا)(إ
من الدراهم في الشهر، والغاية منها توزيع الصحف السـيارة مجانـاً علـى    

ليقفوا على ما يجري في البالد العثمانية واألجنبية  ؛أهل القضاء المذكور
 ،ونحن نتوقّع أن يزداد عدد أعضاء هذه الجماعة ،من األخبار واألحداث

ثبتوا في قصـدهم وإن عصـفت علـيهم العواصـف، كمـا نتمنّـى أن       وأن ي
خوان إلى سائر البلدان من ديار آل عثمان، أو على اإلينتشـر روح هؤالء 

  األقل في ديار العراق. (عن الزهور باختصار)
  ]٢١٢تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩١٢[السنة الثانية (

c@ÞbàÇð†äÏc@ð†»@ìØÛa@¿@Œßa‰@…ìàª@åiaòÏ@ @

ك مـا فعلـه مـن    ودونـ  ،هذا الرجل هو وكيـل مديريـة ناحيـة الكوفـة    
  :األعمال الجليلة

رة بين الكوفـة والنجـف   ـسلك مس وضع -  ٢أتم بناء دار الحكومة  -  ١
 -  ٥سنيات متينة مكينة علـى الفـرات   أقام م -  ٤بنى جسرها أحسن بناء  - ٣

أنـار الكوفـة    -  ٧فها عمـر سـوقاً وسـقّ    -  ٦يث شيد مكتباً على الطرز الحـد 
نشـر   -  ٩بنى مخفراً (قراغولخانـة) بقـرب القـداد (الترامـوي)      -  ٨مة القدي

اسـتمال قلـوب    - ١٠راحة في ربـوع البلـدة وجهاتهـا    أجنحة طير األمن وال
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  ،رين في أرجائها بحسن السياسة والخبرة والدرايةـاألعراب المنتش
  فعسى أن يكون مديراً لهذه الناحية وال يبدل بسواه.

  (نقالً عن المصباح والعهدة عليه)
  ]٣٥٨شباط) العدد الثامن/ص -١٩١٣[السنة الثانية (

ÑväÛa@¿@òÈîÓë@ @

علمــت المصــباح حــدوث وقيعــة فــي النجــف جــرح فيهــا الجــابي  
ولمـا أرادت   ) وكان جارحه رجل مـن أهـالي السـوق،   (مأمور الويركو

دم وأصـروا علـى عـ    ،الحكومة القبض عليـه وقـف جمـع مـن األهـالي     
وأدرجته الجريدة  ،تسليمه، فكذبت الحكومة هذا الخبر تكذيباً رسمياً

  في عددها التالي.
  ]٤٧٦صنيسان) العدد العاشر/ -١٩١٣[السنة الثانية (

ÑväÛa@‰ì�@ @

يحيط بهذه البلدة سور كبير قـائم الجـدران، وقـد انهـدمت منـه فـي       
  شرافة. ١٤ل آذار ئأوا

  ]٥٥٥العاشر/ص نيسان) العدد -١٩١٤[السنة الثالثة (



  ١٥٧  ..............................................................  الرابع/ األخبار النجفيةالفصل 

 

ï™a‰@Þe@ŠÐÈu@ƒî’Ûa@ñbÏë@ @

سالم الشيخ جعفـر آل الشـيخ راضـي ليلـة     توفّي في النجف حجة اإل
  سنة. ٧٣عن عمر يناهز  )١٣٤٤(الجمعة منتصف ذي القعدة سنة 

  ]٥٠تموز) العدد األول/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

Čð‰@ÑväÛa@ @

هج فــابت ،)١٩٢٦آب ( ٧أوصــلت الحكومــة المــاء إلــى النجــف فــي  
  الناس بذلك أيما ابتهاج.

  ] ١٨٠أيلول) العدد الثالث/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

Œöbä¦a@ @

  جنازة إلى النجف. ٥٢قلت نُ
  ]١٨٢أيلول) العدد الثالث/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

òÏìØÛa@¿@õa…�Ûa@‰b’nãa@ @

فتــدفّقت فــي كـلّ مــوطن حــول   ،انتشــرت ميــاه فيضــان الفـرات  
واطن مراتع للبعوض المسبب للبـرداء، ولقـد   فكانت تلك الم ،الكوفة
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رت فـت األشـغال، وكثّـ   انتشـرت هـذه الحمـى فـي الكوفـة حتّـى وقّ      
ات، وتركت في كلّ بيت نادباً ونائحة، والحكومة تبـذل سـعيها   الوفي

  إليقاف هذه الحمى المتلفة.  
  ]٣٠٩تشرين الثاني) العدد الخامس/ص -١٩٢٦[السنة الرابعة (

@Šèã@ÊëŠ’ß@ÖbÐ�gñ�§a@ @

وكـان   رف بنهـر الحيـرة،  كان يصل الحيرة بالنجف وبكسكر نهـر عـ  
السدير ما بين نهر الحيرة إلى النجف كما صـرح بكـلّ ذلـك ابـن الفقيـه      

وكان عبدالمحسـن شـالش فـي     ،)١٨٧ص( )البلدان(الهمذاني في كتابه 
فجمع ثالثة الكـاك ربيـة إلحيـاء ذلـك      ،عهد الوزارة العسكرية قد توفّق

ترعـة السـدير للخورنـق أو ترعـة     (الذي سماه عبدالمحسن شالش النهر 
(؟ كذا. ولم نجد لهذه األسـماء ذكـراً فـي التـاريخ      )سعد بن أبي وقّاص

أن الـوزارة الحاليـة    �
	 مع أن هذا النهر كان قبل فـاتح المـدائن بقـرون)    
زيـر الماليـة حـاالً    روع ألسباب لـم يـبح بهـا و   ـأحبطت تحقيق ذلك المش

ألن مـاء نهـر بنـي     ؛فبقي أهـل النجـف يتضـورون عطشـاً     هاشمي،يس ال
  كيلومتراً) ال يكفيهم. ٣٦حسن (وطوله الحالي 

  ]٦٢) العدد األول/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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òÏìØÛa@¿@òšî�a@ @

) بالبرداء على أثر فيضان مياه الفـرات  ١٩٢٦ابتلي الكوفيون في سنة (
  وانتشارها في األراضي المحيطة بها. 

، ودونـك إحصـاء اإلصـابات    هذه السنة هجمت علـيهم الهيضـة   وفي
ام الستّة والوفيمن وفودها. ����9 ات في األي  

  تاريخ  وفيات  صاباتإ

  أيلول ٢٨و ٢٧بين   ٦  ١٨
  منه ٢٩  ٤  ٦
  منه٣٠  ٣  ٣
  ١ت  ١  ٤  ٧
  منه ٢  ٣  ٠
  منه ٣  ٢  ٥

 ت البلدية بهذا األمر ولم تطمئنفاهتم 	
من بعـد أن ناهضـت تلـك     �
  الوافدة حتّى الشتها أو كادت.

  ]٥٠٩) العدد الثامن/ص١٩٢٧[السنة الخامسة (
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ÑväÛa@¿@ñŠçbÄß@ @

وصلت سـيارة إلـى النجـف،     شباط من هذه السنة ١١يوم السبت  في
قادمــة إليهــا عــن طريــق كــربالء، وكــان فيهــا أربعــة رجــال وصــندوقان  

فسأل  ارة،نزل من السيين قبل أن يمغلقان، واتّفق أن انكسر أحد الصندوق
فقـال: هـي رائحـة     ،ة عـن الصـندوق  الركّاب السائق عن الرائحـة المنبعثـ  

  هش الفضالء الروحانيون من نقل مسكر إلى النجف.فد خمر،
الون بسوما كادت السيرعة إلـى  ـارة تصل إلى محلّها حتّى بادر الحم

صــاحب صــيدلية  *[...] نقــل الصــندوقين علــى دوابهــم إلــى صــاحبهما 
وما كاد الحمالون يضـعون منقـولهم أمـام الصـيدلية المـذكورة       ،النجف

وقبض على الصندوقين، فامتنع الصيدلي  ،حتّى جاء مأمور مركز النجف
  من تسليمهما.

كلّمـه   وحينئـذ  ،فألح عليه مأمور المركـز فـي تسـليمهما فـأبى الصـيدلي     
 أن لطم المفوض لطمـة أو لطمتـين،   �
	 فما كان من الصيدلي  ،المأمور بشدة

رطي الحاضـر بـين يديـه أن يقـبض علـى      ـوفي الحال أمر مأمور المركز الشـ 
رطة ومعه الصندوقان، وال تسـل عـن تجمهـر    ـإلى مركز الش فساقه ،المتعدي

  ولوال أن السلطة تزج المذنب بالسجن لكان بئس المصير. الناس،
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اح الصيدلي بعد أن وردت إلى طلق سر�� شباط)  ١٢وفي اليوم الثاني (
 ،هة مدفع الرأي العـام طلقت قنبلة من فو�� الحكومة كتب العلماء، فكأنّما 

  شديد. وباتت النجف في تحمسٍ
شــباط حتّــى رأيــت الجمــاهير تحتشــد فــي    ١٣ومــا بزغــت شــمس  

وتهوس هوسات ترتج لها البلدة، ثم انقسـمت هـذه الجمـاهير     ،األسواق
 ،مـن الخشـب   اوكسرت ما فيهـ  ،مت على الصيدليةإلى فرقتين: فرقة هج

فتداركت السلطة األمر بأن أرسـلت سـتّة    ،وحطّمت بعض قناني األدوية
وقـد أعـانهم بعـض     ،رطة للمحافظة علـى مـا بقـي مـن الصـيدلية     ـمن الش

  المنورين من الشبان.
ى، قصدت دائرة الحكومة في خارج ـحصال يوالفرقة الثانية وعددها 

ن الصيدلي في محلّه (وهو لت إلى قائم المقام فقيل للناس: إووص ،البلدة
ولكـن همـة    ،فهاجوا وماجوا محاولين الدخول علـى الصـيدلي   ،النادي)

منيــتهم؛ فــذهبوا إلــى دائــرة �� ل دون مــأمور المركــز كانــت عظيمــة فحــو
ــأن    ،الحكومــة ــيهم وكلّمهــم بلطــف وأفهمهــم ب فخــرج قــائم المقــام إل

أن المتظـاهرين لـم    �
	  ،بير الالزمة لمعاقبة الصيدليالحكومة تتّخذ التدا
  فبدد مأمور المركز شيئاً من الشمل. يقنعوا،

ثــم ذهــب قــائم المقــام إلــى البلديــة وكــان المتظــاهرون فــي الصــفا  
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وفـي الوقـت    ،فخطب فيهم خطبة جمعت بـين اللـين والشـدة    ،(الميدان)
خـرج  �� فتفـرق المتظـاهرون وبعـد ذلـك      ،عينه أظهر الشرطة حزماً وعزماً

ونـادى منـادي الحكومـة     ،الصيدلي مـن النـادي (القلـوب) إلـى السـجن     
وبهـذه الصـورة    ،ففـتح النـاس حـوانيتهم    ،باإلخالد إلى الهدوء والسكينة

وختمت هذه الحادثة علـى أحسـن وجـه مـن      ،انطفأت نائرة المتظاهرين
  غير أن يصدر شيء يكدر األمن والسلم.

ثنــى كثيــرون فــي هــذه الحادثــة علــى همــة الشــباب النجفيــين وقــد أ
  وحكمة قائم المقام في البلدة. ،الناهضين، وعلى ذكاء مأمور المركز

  ]٢٣٨آذار) العدد الثالث/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

ÑväÛa@ïÛ†î•@òČîšÓ@ @

فحكمـت   ،أتمت المحكمة دعوى جميع المتّهمين في هـذه القضـية  
يـرانيين  ، وينفّذ علـى اإل على كلّ شخص منهم بالسجن لمدة ثالثة أشهر

  دة الحكم النفي إلى خارج العراق.منهم بعد قضاء م
ن مفـوض الشــرطة   ، وأوقد ثبت أن هـؤالء األشـخاص أخلّـوا بـاألمن    

صولها؛ ألنّـه أهـاج الـرأي العـام     �� السيد مهدي أفندي لم يقم بوظيفته على 
  .يدليةأمام الص
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ولم يظهر حتّى اآلن شيء بخصوص تعويض خسـائر الصـيدلي التـي    
  تقدر بخمسة عشر ألف ربية (كذا).

  ]٣١٩نيسان) العدد الرابع/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

ÑväÛa@µg@õb½a@õaŠug@ @

يراني) مع حكومتنا على إعادة المبلغ الذي كان اتّفق (الحاج رئيس اإل
لـف  وقـدره ثالثمائـة أ   ،بل ثالث سـنوات خصّصه بجر الماء إلى النجف ق
ضافة ما يقتضي له مـن المـال إلكمـال مـد     ربية، فقررت الحكومة قبوله وإ

األنابيب من الكوفة (على الفرات) إلـى النجـف، وإقامـة خـزّان كبيـر فـي       
  النجف نفسها لخزن الماء، وذلك بعد وضع اآلالت الالزمة لدفعه.

وحيدة إليصال الماء إلى النجف وقد أحست الحكومة بأن الطريقة ال
وقـد أثبتـت التجـارب     ،وربطها بها بأنابيب خاصّة ،هي عن طريق الكوفة

  هذه الفكرة.
  ]٣٩٨آيار) العدد الخامس/ص -١٩٢٨[السنة السادسة (

Čð‰†¦a@ @
  في النجف. ١٣٥شخصاً في كربالء لمكافحة الجدري، و ١٥٠قّح لُ

  ]٤٧٩السادس/صحزيران) العدد  -١٩٢٨[السنة السادسة (
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@b�ìy@�Ûa@òČvšÛaë@ÑväÛa@¿@pbäjÛa@ò�‰†ß@ @
IòšèäÛa@åÇH@ @

نـاث ذات صـفّين فـي النجـف     المعارف فـتح مدرسـة إ  اعتزمت وزارة 
هذه السنة المقبلة، وقد اشترطت على الراغبين بفتحها قيامهم بنفقات الدار 

الـدار   ��~�%(وهيـأوا المـال الكـافي     ،رطوهـؤالء قبلـوا الشَّـ    ،����9للسنة 
الالئقة بهذه المدرسة الجديدة، ولكن لم يذع خبـر إنشـاء مدرسـة البنـات     

وبينها من المحافظين عدد كبير حتّى قامت قيامتهم  ،���&%$بين الطبقات 
إلـى المراجـع المختصّـة     وتوسـلوا بتقـديم عـدة مضـابط     ،ضد هذه الفكرة
ون بهــذه نشــاء هــذه المدرســة!!! وقــام الراغبــالنظــر عــن إ يطلبــون صــرف

موها طالبين فتح المدرسة  ،نظّمون المضابطالمدرسة بدورهم يوبالفعل قد
دهم بالدار وبطائفة كبيرة من بناتهم يـ  مع تعههذه الـدار العلمي ة، دخلوهن
  وهكذا نجد النجف اليوم في سلب وإيجاب.

ذ فكرة إنشاء وقد ال يخطئ مناثية في سائر أنحـاء  لمدارس اإلان يحب
ومن الطبيعي أن يكون غير المألوف مرتاباً فيه ألول وهلة! ولكن  ،العراق

ولـو التجـأ    ،وتعميمـه  غرسـه سير العلم قد جرف أمامه كلّ معارض فـي  
المعارضون في تشكيل مدرسة البنات في النجف إلى حصن منيع يقيهم 

نتحلنـا  كراهية التجـدد حتّـى فـي العلـوم ال    تهمة المحافظة على القديم و
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في مقـاومتهم العنيفـة العتيـدة، ولكـنّهم يزعمـون أن الـراغبين        لهم عذراً
وهذه الشكوك  ،بفتح مدرسة البنات تحوم الشكوك حول بعض أفرادهم

ق العامـة هـي التـي    التي تنتهي بهم إلى وجـوب المحافظـة علـى األخـال    
ذا منتهى الضـعف  وهي في مهدها! وه ،ق مدرسة البناتتدفعهم إلى خن

وال يقرهم عليه أحد ينزع إلى انتشـار العلـم وتسـاوي الفتـاة      ،كيرفي التف
بالفتى معلومات وثقافة. ولـو أنّهـم طلبـوا المراقبـة مـن قـبلهم علـى هـذا         

نّهم محقّون في ، لقلنا إفتح أمثاله من ذي قبلى لإالمشروع أو أنّهم سعوا 
ا أنّهم يعارضون كلّ فكرة جديدة وينقمون علـى المـدارس   دعواهم، أم

خسـران   فـذاك نتيجتـه   ،ون أن يتكلّفوا عناء اإلصالح ومشقّة التهـذيب د
ة الضـرورية  قبال على هذه المشاريع العلميصفقتهم ومضاعفة النشاط لإل

  السلكي.لحياة عصر الكهرباء والّ
نحن نؤيد القائلين بوجوب المحافظة على األخالق بصورة عامة 

ى الضرب على أيـدي  ـ وخاصّة أخالق الفتيات وتعاضد الساعين إل
المفسدين أياً كانت صفاتهم ومنزلتهم ـ ولكنّا في الوقت نفسه نريد 

يفيـد (الصـياح) داخـل     اومـاذ  ،من هؤالء عمالً يفيـد الصـالح العـام   
رف ؟؟ وهل كلّ شيء في الحياة هـو المقاومـة السـلبية    وايا والغُالزّ

 يـر نموهل األحسن أن تبقى فتاة النجف محرومة من  ؟لكلّ مشروع
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فتح مدرسة ى لإألن فالناً وفالناً وغيرهما من الذين يسعون  ؛العلوم
ولذلك وجب تحـريم الـدخول إلـى قاعـة      ؛البنات ال يثق بأخالقهم

المدرسة؟ ليس هذا كلّ شيء من المنطق، قولوا نريـد هيئـة نزيهـة    
شـراف  هلين الموثـوق بسـالمة ضـمائرهم لإل   ومراقبة شديدة من األ

تربية رسات فاضالت، ونريد لجديدة، ونريد مدعلى هذه المؤسسة ا
 ،ونريد وضع برنامج يصون فتياتنا من منازع األهـواء  أخالقية متينة،

فتكـون المعارضـة وجيهـة     .لـخ إ ... و ث يتصدى لهـن ومن كلّ عاب
وال نرضـى بغيـره    ،ين عليهونحن أول القائلين بهذا والحاث ،ةومقبول

  .بديالً أبداً

ال يتّسع لما كان يتّسع له من ذي قبـل   )ادةأيها الس يا(ن الزمان اليوم إ
  ومناهضة لكلّ جديد. ،جموداً على القديم

مـاء  فاضـل والعل صبح من الواجب علـى األ ولقد أ ،ستقاللإلى اال
مختلف الطبقات لها في الدعوة وبثّ ،ة النسائيةتعزيز النهضة العلمي، 

  .فليس من جدوى وراء المقاولة السلبية (على طول الخط) �
	 و
  )٤٣٥(عن النهضة العراقية العدد 

  ]٦٧٠آب) العدد الثامن/ -١٩٢٩[السنة السابعة (
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تقـدم المسـمى (الشـيخ     ،من يولية (تموز) ١٣في مساء األحد من اليوم 
د حسن النمر إلى الس) بعد أن انتهت فريضة المغرب قفز قفزة علي القميي

وبيـده   ،وقبض على رأسه بيده اليســرى  ،صفهانيابن السيد أبي الحسن اإل
حسـن   وانهـزم فوقـع السـيد    ،ثـالث حـزّات   ةاليمنى حزّ رقبته بسكين حـاد 
ثم قُبض على األثيم وزُج بالسجن. ويقال: إن  مضـرجاً بدمائه ال حراك له،

ل النفقة التي كان يجـود بهـا علـى الـذابح     سبب هذا الذبح أن أبا الذبيح قلّ
  فأضمر له السوء بهذه الصورة الشنيعة الوحشية. ،بعد طالقه امرأته

  ]٦٤١آب) العدد الثامن/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (

|ia‡@óÜÇ@áØ§a@ @

يد ) أن الشيخ علـي القمـي ذبـح السـ    ٦٤١: ٨كنّا قد ذكرنا في مجلّتنا (
فسمعت المحكمة الكبـرى فـي    اني،حسن ابن السيد أبي الحسن اإلصفه

فأصـدرت قـراراً    ،النجف أقوال الشهود واعتراف الجاني بجرمـه الشـنيع  
ـد مـع       ،بر)أيلـول (سـبتم   ١٥ي علناً فـي  تُلوحكمـت عليـه بـالحبس المؤب

  حكماً قابالً للتمييز. ،األشغال الشاقّة
]٨٠٠تشرين األول) العدد العاشر/ص -١٩٣٠[السنة الثامنة (
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  .٦٤: oالرسول األكرم محمد 
ــي ــام علـ , ٨٤, ٦٧, ٦٤, ٦٣: jاإلمـ

١١٨.  
  .١٢٥, ٦٦ : bاإلمام الحسن بن علي

, ٣٠, ٢٧, ٢٣:  bاإلمــــام الحســــين
٣٨, ٣٥.  

  ـــــــــــــــــــــ
ÌÖù]�Í†u� �

  .١٥٤آغا القزويني، السيد: 
ــدي:    ــي أفنـ ــراهيم حلمـ , ٩٩, ٥٣إبـ

١١٣, ١٠٦.  
إبـــراهيم نــــاجي بـــك الســــويدي،   

  .٩٩األديب: 
  .١١٠، ٣٥ابن األثير: 

  .١١٢, ١١٠ابن خرداذبة: 
  .٤٦ابن خلّكان: 

  .١٥٨, ١١٢ابن الفقيه الهمذاني: 
  .٦٤ابن النديم: 

  .٧١أبو إسماعيل, االستاذ: 
  . ٨٦أبو الحسن األصبهاني, السيد: 

أحمــد, الســيد= (أحمــد بــن راضــي  
  .٢٠القزويني): 

أحمــد آل كاشــف الغطــاء النجفــي, 
  . ٨٥الشيخ: 

ــدين,   ــال الـ ــاري جمـ ــد األخبـ أحمـ
  .٩١الميرزا: 

  . ٨٧السيد: أحمد الجزائري النجفي, 
  .٧٠أحمد بن سابور أبو غالب: 
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  .٣٨أحمد النحوي, الشيخ: 
  .٦٢أحمد النيريزي, الميرزا: 

  .١١٩, ١١٨, ١١٧أحمد بن هاشم: 
ــال     ــن جفـ ــد بـ ــن محمـ ــس بـ إدريـ

  .٢١الخزاعي, الشيخ: 
  .٧٧األزهري: 

إســحاق بــن إســماعيل الموصــلي:     
١٤٨.  

  .١٤٢أسد اهللا, السيد: 
املي: إسماعيل بـن صـدر الـدين العـ    

١٥٤, ١٥٢.  
, ٦٧, ٣٣إســماعيل الصــفوي, الشــاه: 

١٣٩.  
  .١١٢األشعث بن قيس الكندي: 

, ١٥٢اإلصـــفهاني, شـــيخ الشـــريعة: 
١٥٤.  

  .٧٦اإليالفي, العالمة: 
ð^fÖ]�Í†u� �

ــالح    ــن صـ ــاقر بـ ــيد = (بـ ــاقر, السـ بـ

  .٢٠القزويني): 
  .٤٤باقر التستري المال, الشيخ: 

  .٩١باقر بن حبيب الحلي, الشيخ: 
  .١٥٤القمي, الشيخ:  باقر

  .١٣٦بختنصر: 
  .١١١, ١١٠, ١٠٨البالذري: 

Üé¢]�Í†u� �

  .٧٤, ٧٣جالينوس: 
  .١٥٧جعفر آل راضي, الشيخ: 

  . ٨٦جعفر الخليلي, الميرزا: 
  .٥٣جالل الدين الحسيني: 

  .٣١جمال الدين, الشيخ: 
ــن    جــواد, الســيد = ( الســيد جــواد ب

  .٢٠راضي القزويني): 
  .١٤٥, ١٤٤السيد: جواد الكليددار, 

ð^£]�Í†u� �

  .٣٠, ٢٧حبيب بن مظاهر األسدي: 
  .٣٤الحر الرياحي: 
  .١١٧حرج, السيد: 
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  .٣٤حسام الدين, الشيخ: 
حسن, السيد= ( السيد حسن بن أبـي  

 .١٦٧الحسن اإلصفهاني): 

  .٣٨حسن, الشيخ: 
ــدالغفار     ــن عب ــد ب ــن أحم ــن ب الحس

  .٧١النحوي, الشيخ: 
  .٧٠: الحسن بن أحمد الفارسي

حسن صـدر الـدين العـاملي, السـيد:     
٧٩, ٥١.  

  .٢٢حسن الطريحي, الشيخ: 
حسن الطهرانـي السـنكلجي, الشـيخ:    

٨٨ .  
  .٣٦الحسن بن مطهر الحلي, العالمة: 

حسون, السيد= ( السـيد حسـون بـن    
  .٢٠صالح القزويني): 

  .١٢٦حسون آل حمادي الشنون: 
  .١٥٤حسين, الشيخ: 

  .٤٩العراقي: الحسين بن الحجاج 
حسين الصفوي الموسوي الحسيني, 

  .٦٢الشاه: 
  .٩٢حسين النائيني, الشيخ: 

ــرزا,    ــي المي ــوري الطهران ــين الن حس
  .٤٦الشيخ: 

  .١٢٧حمود العكاشي: 
  .١٢٠حموربي: 
  .٣٩الحموي: 

  .٧٢حنين بن إسحاق العبادي: 
ð^¤]�Í†u� �

  .٢٨خفاجي, الشيخ: 
Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٢٨داود األسدي, الشيخ: 
  .٥٩داود أفندي, السيد: 

ð]†Ö]�Í†u� �

الراضي, السيد= ( السـيد راضـي بـن    
  .١٩صالح القزويني): 

  .٥٢الرضي، السيد: 
  .١١٢رستم, قائد الفرس: 

  .١١٧رشيد, الحاج: 
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, ١١٧رضا الهنـدي النجفـي, السـيد:    
١١٨.  

  .١٤٠روسو, األديب: 
ë]ˆÖ]�Í†u� �

  .٧٧الزمخشري: 
°ŠÖ]�Í†u� �

ــابور ذو األكتــــاف:   , ١٠٨, ١٠٤ســ
١١٢, ١٠٩.  

  .٩٠سالم آل خيون, الشيخ: 
  .٧٦سعد بن علي الحضرمي: 

= (ســلطان بــن أحمــد بــن     ســلطان 
  .١١٧هاشم): 

  .٣٩سليم القانوني, السلطان: 
°�Ö]�Í†u� �

  .١٠٣شرقون األول: 
  .٣٧شمس الدين الطريحي, الشيخ: 

�^’Ö]�Í†u� �

  .٢٢صالح حجي, الشيخ: 
رضي القزويني,  صالح بن مهدي بن

  .٨٩، ٢٠, ١٩, ١٦, ١٥السيد: 
  .٣٣الصدوق, الشيخ: 

  .٣٩, ٣٨, ٣٥صفي الدين, الشيخ: 
  .٦١صفي قل بيكا: 

�^–Ö]�Í†u� �

ضامن بن شـدقم المـدني الحسـيني,    
  .١١٨السيد: 

الضيزن بن معاوية بن العبد السليحي: 
١١٢, ١٠٩, ١٠٨, ١٠٤.  

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .١١٠الطبري: 
  .٢٨طُريح, الشيخ: 

°ÃÖ]�Í†u� �

= (عباس بن أحمد بن هاشم): عباس
١١٧.  

  .٣٢عباس، الشاه: 
  . ٨٤عباس الرفيعي, السيد: 

  .٦٠عباس الموسوي الحسيني، الشاه: 
  . ٨٩عبد الحسين الحياوي, الشيخ: 
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  .١٤, ١٣٨عبد الحميد خان, السلطان: 
عبد الرحمن بن محمد ابن العتـائقي:  

٧٦, ٧٠.   
  .٣٤الشيخ: عبد الرسول الطريحي, 

  .١٥١عبد العزيز بك: 
  .١١٦عبداهللا, السيد: 

  .٣١عبداهللا أفندي, الميرزا: 
عبداهللا بن شـرف شـاه جـالل الـدين     

  .٧٠, ٦٩الحسيني, السيد: 
  .١٥٣, ١٥٢عبداهللا المازندراني: 

  .٦١عبداهللا اليزدي, المال: 
  .١٥٨عبد المحسن شالش: 

  .٩٥, ٢٦عبد المولى الطريحي: 
  .١٥٤ليلة, الشيخ: عبد الهادي ش

  .١١٢عثمان بن عفان: 
, (عقيل بن أحمـد بـن هاشـم):    عقيل
١١٧.  

عالء الـدين عطـاء الملـك الجـويني:     
١٤٠, ١٣٩.  

= (علـي بـن أحمـد بـن هاشـم):      علي
١١٧.  

علي, السيد= ( السيد علي بن صـالح  
  .٢٠القزويني): 

  .٤٨علي آل كاشف الغطاء, الشيخ: 
  .١٥٤ علي التبريزي الداماد, السيد:

ــاتبي      ــي الك ــن عل ــر ب ــن عم ــي ب عل
  .٧٠القزويني: 

  .١٦٧علي القمي, الشيخ: 
  .٢٧علي الكركي العاملي, الشيخ: 

  .٧٥علي بن محمد الكاشاني: 
  .١٢٠عمران بن علي: 
  .٧٢عيسى بن ماسة: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

فخر الدين بن محمد علي الطريحي, 
, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣٠, ٢٩الشـــــيخ: 

٣٩, ٣٨.  
  .١١٩الحاج: فيصل, 

Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .٨٩قاسم حسن محيي الدين, الشيخ: 



 النجف في مجلة لغة العرب ...................................................... ١٧٦

 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

= (كاظم بن أحمد بن هاشم): كاظم
١١٨.  

  .١٣٦, ٧٩, ٦٧كاظم الدجيلي: 
  .١٢٠كولدواي, األلماني: 

ÝøÖ]�Í†u� �

  .١٢٣لويس ماسنيون, األديب: 
Üé¹]�Í†u� �

  .٩٢مجيد الحلي, الحاج: 
  .٩٢محسن الجواهري, الشيخ:

د بن أحمد بن هاشم): = (محممحمد
١١٧.  

  .٩٠محمد األخباري, الميرزا: 
  .١١٢محمد بن األشعث: 

  .٣٢محمد بن جابر النجفي, الشيخ: 
  . ٨٧, ٣٤محمد الحر العاملي, الشيخ: 

محمد بـن حسـام الـدين الجزائـري,     
  .٣٢الشيخ: 

محمد بن الحسن بـن علـي الطوسـي    

  .٣٦الحلي: 
محمـد بـن الحســين المجاهـدي أبــو    

  .٦٢عبداهللا: 
ــي, الســيد:   ــاملي الكتب ــد الع ٩١محم ,

٩٣.  
محمد بن عبدالصمد البهائي, الشيخ: 

٣٢.  
  .١٦٠محمد الفحام السوري: 

  . ٨٨محمد الفيروزآبادي, السيد: 
  , ١٥٤محمد القزويني, السيد: 
  , ١٥٤محمد الكاشاني, السيد: 

  .٧٥محمد بن محمد الخاجا الطوسي: 
  .٣٦ان المفيد, الشيخ: محمد بن النعم

  .٥١محمد اليزدي, السيد: 
  .٧٥محمد بن يوسف الوراق: 

  .٣٦محمد أمين االسترآبادي, المولى: 
محمــد بـــاقر الطباطبــائي الحســـني,   

  .٩٢السيد: 
محمد باقر بن محمد تقي المجلسي, 
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  .٣٤, ٣٣, ٣٢الشيخ: 
  , ١٥٤محمد تقي الشيرازي, الميرزا: 

الرفيعـي, السـيد:   محمد جواد أفنـدي  
٥٩.  

  .١٤١, ١٩, ١٦محمد حسن, الشيخ: 
محمد حسن بن محمد جواد, السيد: 

٦٣.  
  .٣١, ٢٢محمد حسين الحلي, الشيخ: 

  .١٥٤محمد حسين القمشي, الشيخ: 
  .٩٠محمد حسين الكاظمي, الشيخ: 

  .٢٥, ٢١محمد رضا الخزاعي, الشيخ: 
  .٩٠, ٥٢محمد رضا الشبيبي, الشيخ: 

  .٢٢محمد زاهد, الشيخ: 
  .١٣٦محمد صالح الجزائري النجفي: 

  . ٨٤محمد طه نجف, الشيخ: 
  .٥١محمد علي الخونساري, الشيخ: 

محمـــد علـــي الشـــاه عبـــدالعظيمي, 
  .١٥٤السيد: 

  .١٩محمد علي الصفار, الحاج: 

ــائي اليــزدي     ــد كــاظم الطباطب محم
  .١٥٣, ١٥٢, ١٥١الخراساني, السيد: 

مهــدي الجــواهري النجفــي, محمــد 
  . ٨٧, ٨٥الشيخ: 

محمود, السيد= (السـيد محمـود بـن    
  .٢٠راضي القزويني): 

  .٥٣محمود أفندي اليزدي: 
  .٣٨محيي الدين بن محمود, الشيخ: 

  .٣٦, ٢٥مرتضى علم الهدى, السيد: 
  .١٥٤مصطفى الكاشاني, السيد: 

منصور= (منصور أحمد بـن هاشـم):   
١١٧.  

( الســيد مهـدي بــن  مهـدي, السـيد=   
  .١٩صالح القزويني): 

  .١٦٢مهدي أفندي, السيد: 
áçßÖ]�Í†u� �

  . ٨٦النراقي: 
  .١٠٩النضيرة بنت الضيزن: 

  .١٠٤, ١٠٣النعمان األعور: 
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  .١٣٦, ١٢٧النعمان بن المنذر: 
  .٤٠, ٣٦نعمة الطريحي, الشيخ: 

  . ٨٧, ٣٩نعمة اهللا الجزائري, السيد: 
ð^�]�Í†u� �

  .٩٠الغطاء, الشيخ: هادي كاشف 
  .٣٤هاشم بن سلمان, السيد: 

, ٨٧هبة الـدين الشهرسـتاني, السـيد:    
١٥٣.  

  .١٢٦, ١٢٠هجول بن أحمد سران: 
  .١٣٩هوالكو: 

ð^éÖ]�Í†u� �

ــوي:   ــاقوت الحم , ١١١, ١١٠, ١٠٥ي
١٣٨ ,١٢٢.  

, ٦١ياقوت ابن عبد اهللا المستعصمي: 
٦٢.,  

  .١٥٨ياسين الهاشمي: 
  .٧٧يعقوب بن موسى: 

  .٦٤اليعقوبي: 
  .٩٤يوسف أفندي رجيب: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

@ @

@ @
á]‚×fÖ]æ�àÒ^Úù]�Œ†ãÊ@

ÌÖù]�Í†u� �

  .١٢١, ١٠٠أبو صخير: 
  .١٤٨, ١٤٧األحيمرات: 

  .٤٩, ٤٨االستانة: 
  .١١٦األسكندرية: 

ــفهان:  , ٣٦, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٢٧إصــــــ
١٤٢.  

  .١٤٧أم البط: 
, ٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢إيـــران = فـــارس :  

١٥٢ ,١٥١, ٩٢, ٨٤, ٦١, ٤٥, ٤٤, 
١٥٣.  

  .١٥٢, ١٥١إيطاليا: 
ð^fÖ]�Í†u� �

  .٣٢باب الطوسي: 
  .١٢١المشهد الكبير:  باب

  .١٤٢باب النجف: 
  .١١٩بابل: 

  .١٤٠, ٥٧باريس: 
  .٣٣البحرين: 

  .١٢٠برس: 
  .٣٢بعلبك: 

, ٨٢, ٥٨, ٥٢, ٢٧, ٢٠, ١٩بغـــــداد:  
١٥٤, ١١٦, ٩٤, ٨٥, ٨٣.  

  .٩١بيروت: 
ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٠٥ترع عوز: 
  .١١٦تل أبو حبة: 

Üé¢]�Í†u� �

  .٢٩, ٢٧جامع الطريحي: 
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  .٣٨, ٣٤جبع: 
  .٣٨, ٢٧عامل: جبل 

  .٢٩جبل النور: 
  .١٠٩, ١٠٨الجزيرة: 

  .١٠٦, ١٠١جعارة: ال
ð^£]�Í†u� �

  .٤٨, ٣٤الحجاز: 
  .١٠٥حران: 

  .١٠٩الحضر: 
  .٧٧حلب: 
  .١١٩, ٢٨, ٢٧الحلة: 

  .١٥٨الحيرة: 
ð^¤]�Í†u� �

  .١٣٥خان الحماد: 
, ٥٨خزانة كتب أمير المـؤمنين (ع):  

٧٩, ٧٨, ٦٠, ٥٩.  
  .١٠٤, ١٠١الخورنق: 

Í†u�Ù]‚Ö]� �

  .١١٦الدير: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .١١٧الرحالية: 
  .٤٠, ٣٩الرماحية: 

  .١٣٥الرهيميات: 
  .١٥١روسيا: 

°ŠÖ]�Í†u� �

  .١٥٤, ١٥٣سامراء: 
  .١١٦سدة الهندية: 

  .٤٨, ٣٣سوريا: 
°�Ö]�Í†u� �

  .١٢٢, ١٠٨, ٤٨الشام: 
  .١٤٤, ٢١الشامية: 

  .١٢١, ١١٩, ١١٧شفاثا: 
�^’Ö]�Í†u� �

  .١٦٠صيدلية النجف: 
�Í†uð^ŞÖ] 

  .١٥٣, ١٥٢, ١٥١طرابلس: 
  .٣٤, ٣٢طوس: 

  .١١٩طويريق: 
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°ÃÖ]�Í†u� �

, ٥٠, ٤٤, ٣٩, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ١٦العراق: 
١٦٤, ١٥٥, ١٠٩, ٨٣, ٨١, ٥٥, ٥١.  

ــاذ:    ــزات= طيزناب ــات= طعيري العريس
١٠٧, ١٠٦, ١٠٥, ١٠٤, ١٠٠, ٩٩ ,

١٢٠, ١١٥, ١١٢, ١١٠, ١٠٩, ١٠٨, 
١٣٢, ١٢٩ ,١٢٨ ,١٢٧ ,١٢٦ ,١٢١ ,
١٣٦, ١٣٥, ١٣٤, ١٣٣.  

  .١١٩عين التمر: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

  .١٠٧, ١٠٠القادسية: 
  .١٢٥قصر األثل: 

, ١٢١, ١١٩, ١١٧قصـــر األخيضـــر:  
١٢٧.  

  .١١٩قصر البردويل: 
  .١١٨قصر الخراب: 

  .١٢٢قصر الدكاكين: 
  .١٣٥, ١٢٦, ١٢٥قصر الرهبان: 
  .١٢١قصر الرهيمة: 

  .١١٩قصر شمعون: 
  .١٢١قصر الفتحة: 

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٥٣, ٧٩, ٥١, ٣٨كاظمية: ال
 ,١٣٥, ١١٨, ١١٧, ٤٦, ٢٥كـــربالء: 

١٦٣, ١٦٠, ١٥٤, ١٥٣.  
  .٢٧كرك: 

  .١٥٨كسكر: 
  .١٢٠الكفل: 
  .٥٣كلكتة: 

, ١٤٤, ١٣٨, ١٢٢, ١٠٠, ٢٧الكوفــة: 
١٦٣, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٥.  

  .١٢٠, ١١٩كويرش: 
ÝøÖ]�Í†u� �

  .٦٤لبسيك: 
  .٥٧لندن: 

Üé¹]�Í†u� �

  .٢٨, ٢٧محلّة البراق: 
  .١٢٠محلّة العمارة: 
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  .١١٦المحمودية: 
  .١٥٨, ١١٦المدائن: 
  .٣٦المدينة: 

  .١١٦المسيب: 
  .١٤٧المشخاب: 

مشــهد اإلمــام علــي (ع)= الروضــة    
, ٧٦, ٥٩, ٥٥, ٣٦, ٢٨الحيدريـــــــة: 

١٣٤, ٨٣.  
  .١١٢, ١١١, ١١٠, ٤٨, ٣٣مصر: 

  .٣٦, ٣٤مكة المكرمة: 
áçßÖ]�Í†u� �

, ٢٠, ١٩, ١٦, ١٥النجــف األشــرف: 
٣٦, ٣٢, ٣٠, ٢٨, ٢٧, ٢٦, ٢٢, ٢١ ,
٥١, ٤٦, ٤٤, ٤٣, ٤٠, ٣٩, ٣٨, ٣٧ ,
٨٦, ٨٣, ٨٢, ٨١, ٥٩, ٥٥, ٥٣, ٥٢ ,
١٠٦, ١٠١, ١٠٠, ٩٩, ٩٥, ٩١, ٨٨ ,

١٣٥ ,١٣٤, ١٢٨, ١٢١, ١٢٠, ١١٦, 
١٥٣, ١٤٤, ١٤٢, ١٣٩, ١٣٨, ١٣٧ ,
١٦٠, ١٥٨, ١٥٧, ١٥٦, ١٥٥, ١٥٤ ,
١٦٤ ,١٦٣, ١٦١.  

ð^�]�Í†u� �

  .١٥٢, ٥٣, ٤٤, ٣٥, ٣٣الهند: 
  . ٨٤هندستان: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  
  



 

 

@ @

@ @

âaìÓþaë@ÖŠÐÛaë@pbmìîjÛa@÷ŠèÏ@ @

ÌÖù]�Í†u� �

  .١٢٠اآلشوريين: 
  .١١٨آل ضوي: 
  .٣٩, ٢٨, ٢٧آل طُريح: 
  .١١٨آل عقيل: 
  .١١٨آل عوج: 

  .١١٨آل قفطون: 
  . ٨٩آل محيي الدين: 

  .١١٨آل نصر اهللا: 
  .١١٩األحسائيون: 
  .١٢٢أهل بغداد: 
  .١٩:  b أهل البيت

  .١٢٢, ١١٩شفاثا: أهل 
, ٨٣, ٤٣أهـــل العـــراق= العراقيـــون: 

١٢٥, ١٢٢, ١٠٦, ١٠٥.  
  .١١٧أهل كربالء: 

ــون:    ــف= النجفي ــل النج , ٥٨, ٣٩أه
١٣٧, ١٢٩, ١٢٧, ١٢٦, ١٢٢, ١٠٦ ,
١٥٨, ١٥١, ١٤٣.  

ð^fÖ]�Í†u� �

  .١٢٠, ١١٩البابليون: 
  .٩٠, ٢٧بنو أسد: 
  .١٣٨بنو بويه: 

ð^¤]�Í†u� �

  .٢١خزاعة: 
  . ٨٦الخليلية: 

ð]†Ö]�Í†u� �

  .١٥٣الروس: 
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°�Ö]�Í†u� �

  .٥٥الشيعة: 
°ÃÖ]�Í†u� �

  .١٥٣العثمانيون: 
  .٣٣العلويون: 

ð^ËÖ]�Í†u� �

, ٤٣الفرس= الصفويون= االيرانيون: 
١٥٣, ١٥٢, ١٣٩, ١١٢, ٨٨.  

Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١٥٩الكوفيون: 
Üé¹]�Í†u� �

  .١٥٣, ١١٢, ٧٣المسلمون: 
  .١١٨المصالوة: 

ð^�]�Í†u� �

  .٢٤الهاشميون: 
Í†u�æ]çÖ]� �

  .٣٩الوهابيون: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

@ @

@ @

ì…çÒ„¹]�gjÓÖ]�Œ†ãÊ@ @

ÌÖù]�Í†u� �

  . ٨٤اتقان المقال في أحوال الرجال: 
وفوائد األصـول:  اثنا عشرية األصول 

٣٧.  
  .٣٧االحتجاج في مسائل األحتياج: 

أحسن الحديث في أحكـام الوصـايا   
  . ٨٥والمواريث: 

  .١١١, ١١٠األغاني: 
  .٩٠ألفية ابن مالك: 

  .٤٩أمالي القالي: 
  .٣٩االنوار النعمانية: 

  . ٨٥أنوار الهدى: 
إيضاح األحباب فـي شـرح خالصـة    

  .٣٦الحساب: 

ð^fÖ]�Í†u� �

  .٣٣بحار األنوار: 
  .١٥٨البلدان: 

ð^jÖ]�Í†u� �

  .١٠٥تاج العروس: 
  .٣٣تاريخ ابن األثير: 

  .١١٠تاريخ ابن دحالن: 
  .١١١تاريخ الطبري: 
  .٥٢تأسيس الشيعة: 

تحفة األزهار في أنساب أبناء األئمـة  
  .١١٨األطهار: 

  .٣٧تحفة الوارد وعقال الشارد: 
التصريح في شرح التلويح في الطب: 

٦٩.  
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  . ٨٦لتعساء: ا
  .٣٢تفسير الوجيز: 

  .٧٧التهذيب لألزهري: 
Üé¢]�Í†u� �

  . ٨٦جامع السعادات: 
  .٣٢جامع الشتات في فروق اللغات: 

  .٣٦جامع الفوائد: 
جـامع المقـال فيمـا يتعلـق بالحــديث     

  .٣٦والدراية والرجال: 
  .٥٢الجمهرة: 

ð^£]�Í†u� �

  .٣٥حاشية على المعتبر: 
  . ٨٩حسن اإليجاز: 

  . ٨٥األدب: حلبة 
ð^¤]�Í†u� �

  .٣٢خالصة الحساب: 
Ù]‚Ö]�Í†u� �

  .٣٢الدرر البهية في مدح خير البرية: 
الـــدرر الغرويـــة فـــي رثـــاء العتـــرة     

  .١٨المصطفوية: 
ð]†Ö]�Í†u� �

  .٤٩رسائل ابن العميد: 
  .٣١رياض العلماء: 
  حرف الزاي

  .٤٦زينة: 
°�Ö]�Í†u� �

شرح أبي تمـام علـى مهاجـاة جريـر     
  .٤٨واألخطل: 

  .٩٠ألفية ابن مالك:  شرح
  .٤٦شرح تذكرة الطوسي: 
  .٧٥شرح تشريح الكلّيات: 
  .٧٦شرح صفوة المعارف: 
  .٣٢شرح الصومية للبهائي: 
  .٧٦شرح كتاب اإليالفي: 
  .٣٧شرح مبادئ العالمة: 

شرح الملخص من تصانيف علي بن 
  .٦٩عمر الكاتبي: 

  .٧٩شرح نهج البالغة: 
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وآل الشعر المقبول في رثاء الرسـول  
  . ٨٩الرسول: 

شفاء السائل في مستطرفات المسائل: 
٣٧.  

  .٩٢الشهاب الثاقب: 
  .٧٥الشهدة شرح تعريب الزبدة: 

�^’Ö]�Í†u� �

  .٣٣صحيح البخاري: 
  .٧٦صفوة الصفة للعارف: 
�^–Ö]�Í†u� �

ــر     ــرح مختص ــي ش ــع ف ــياء الالم الض
  .٣٥الشرائع: 

ð^ŞÖ]�Í†u� �

  .٧٣, ٧٢طبقات األطباء: 
  .٥٠طبقات الشيعة: 

  .٥٢, ٤٦قات القراء: طب
  .٤٩الطراز: 

°ÃÖ]�Í†u� �

العلم اإللهي من الكتاب المعتبـر فـي   

  .٧٢الحكمة لمحمود أبن األعرابي: 
  .٥٢, ٤٥العين: 

°ÇÖ]�Í†u� �

  .٥١, ٤٦غريب أبي عبيدة: 
  .٣٥غريب الحديث: 

  .٣٨غريب القرآن: 
ð^ËÖ]�Í†u� �

  .٩٠فتح الباب إلى الحق والصواب: 
  .٣٢الفخرية: 

في الكتابـة والكاتـب    فصل الخطاب
  .٥٠والكتاب: 
  .٧٧فقه اللغة: 

  .٧٣, ٧٢فهرست البن النديم: 
Í^ÏÖ]�Í†u� �

 .٧٢قوى األغذية: 

  .٤٦القول المأنوس: 
Í^ÓÖ]�Í†u� �

  .١١١الكامل: 
  .٤٩كشاجم: 
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  .٧٢كشف الظنون: 
  .٣٧كشف غوامض القرآن: 

  .٣٢الكشكول: 
  . ٨٨كَفتار خوش: 

كنـز الفوائـد فـي تلخـيص الشـواهد:      
٣٦.  

الكنز المـذكور فـي عمـل السـاعات     
  .٣٧والليالي والشهور: 

ÝøÖ]�Í†u� �

اللؤلــؤ المرتــب فــي أخبــار البرامكــة 
  .٥٣وآل مهلب: 

اللؤلؤ المنثـور فـي رثـاء النبـي وآلـه      
  .٩١البدور: 

  .٣٧اللمع في شرح الجمع: 
Üé¹]�Í†u� �

  .٥٢المجازات النبوية: 
, ٣٥مجمع البحرين ومطلـع النيـرين:   

٣٧.  
مجمـــــع الشـــــتات فـــــي النـــــوادر 

  .٣٨والمتفرقات: 
  .٥١المجمل: 
  .٣٢المخالة: 

  .٣٣مدينة العلم: 
  .٣٨مراثي الحسين كبيرة وصغيرة: 

  .١٣٨ ,١٢٢, ١١١مراصد االطالع: 
  .٧٠المسائل الشيرازيات: 

  .٣٥مستدرك المجمع: 
  .٣٧مستطرفات نهج البالغة: 

  .٤٥مشارق االنوار: 
  .٩١مصادر األنوار: 

  . ٨٨لميزان: مصباح ا
  . ٨٧مضار حلق اللحى: 

  .١١١معجم ياقوت: 
المفصل في شرح المحصل في علـم  

  .٧٠الكالم: 
  .٩٣ملحقات وسيلة الدارين: 

  . ٨٦منتخب الرسائل: 
ــي    ــع المراثــ ــي جمــ ــب فــ المنتخــ
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  .٣٨, ٣٥والخطب: 
  . ٨٧منهج اليقين: 

  .٥٠, ٤٩مهيار: 
áçßÖ]�Í†u� �

  .٤٩نسمة السحر في من تشيع وشعر: 
  . ٨٨اإلعجاز:  نفحات

  .٧٩النقود والردود: 
ــي شــرح الرســالة    ــة ف ــة الفخري النكت

  .٣٨االثني عشرية: 
  .٣٧النكتة اللطيفة في شرح الصحيفة: 

ð^�]�Í†u� �

  .٩٠هدى المتقين: 
  .٩٠هدية األنام: 

هديـــة المتقـــين إلـــى شـــريعة ســـيد 
  .٩٠المرسلين: 

æ]çÖ]�Í†u� �

  .٩٤وسيلة الدرين: 
  . ٨٦وسيلة النجاة: 

النجــــاة فــــي العبــــادات    وســــيلة

  .٩٢والمعامالت: 
  .١٤٠وصف باشا لك بغداد: 

  .٤٦وفيات األعيان: 
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� �D�E� �� �� �

ـــى الجــد    ــالمي مرتض ــغ س   ٢٦  محمـــد رضـــا الخزاعـــي    المجــــد  أبل
ــا منــزل األحبــاب والمعهــدا    ــدا  ي   ٢٣  محمـــد رضـــا الخزاعـــي    مرعــ

  DƒE� �    
  ١١١  أبـــــــــــــي نـــــــــــــواس  طيزناباذا  قالوا تنسك بعد الحج قلـت لهـم  

  D…E� �    
  ٨٩  الحياويالشيخ عبدالحسين   شر  عقبــــى أمــــري أنــــي أحشــــر
  ٢٥  محمـــد رضـــا الخزاعـــي    طور  فــؤادي تــارة مغــرى بحــزوى   
ــي    المنثور  هـــــــذا كتـــــــاب ســــــــمي   ــد الحلــ ــاج مجيــ   ٩٢  الحــ

  DŒE� �    
  ٢٦  محمـــد رضـــا الخزاعـــي    افالسي  يقولون إن ابـن المـذلق مفلـس   
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  DÅE� �    
ــا  ــا مطاعـ ــن ملكـ ــالم تكـ ــماعيل  مطيعا  اذا مـ ــتاذ أبــــو اســ   ٧١  األســ

  DÍE� �� �  
ــلي   طرف  بـر وبحـر فهـو بينهمـا    قد حـف   ــحاق الموصـــــ   ١٤٨  إســـــ

  DáE� �    
ــواهري  الشجنا  ال تذكرني الهنا يشـجي الحشـا     ٨٧  الجــــــــــــــــــــــ

  D{âE� �    
  ٢٢  محمـــد رضـــا الخزاعـــي    ابتكاره  أال قد حال نشـر التهاني فغن لـي 
ــامع   ــي جـ ــابن أبـ ــم يـ ــا قاسـ   ٩٠  الشيخ محمد رضا الشـبيبي   مرويه  يـ



 

 

@ @
@ @
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  ٥  ..............................................................................................................  تقديم
  ١٠  ................................................................................................  خطوات العمل

Ùæù]�Ø’ËÖ]� �

Þ�ÝøÂ_{íéËr� �

د صالح القزويني١٥  ......................................................................................  السي  
  ٢١  ..............................................................................  الشيخ محمد رضا الخزاعي
  ٢٧  ..............................................................................  الشيخ فخر الدين الطريحي

�Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]� �

ÌrßÖ]�»�íÊ^ÏnÖ]æ�†ÓËÖ]� �

  ٤٣  ...............................................................  صرعى الكتب والمكتبات في العراق
  ٥٣  ...........................................................  الطباعة في دار السالم وكربالء والنجف

  ٥٥  ...............................................................................................  مكتبات النجف
  ٦٩  ..........................................................................  وصف كتب خزانة األمير (ع)

  ٨١  .......................................................................  المطبوعات الحديثة في النجف
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oÖ^nÖ]�Ø’ËÖ]� �

íéËrßÖ]�…^mû]� �

  ٩٩  ............................................................................  طعيريزات أو أطالل طيزناباذ
  ١٠٧  .............................................................................................  طيزناباذ القديمة

  ١١٥  ........................................................................................................  عريسات
  ١٣٧  .............................................................................................  الماء في النجف

  ١٤٧  ....................................................................................................  بحر النجف

Äe]†Ö]�Ø’ËÖ]�� �

íéËrßÖ]�…^f}ù]� �

  ١٥١  ......................................................................  المجتهدون والعلماء في النجف
  ١٥٣  ............................................  وفاة حجة اإلسالم الشيخ محمد كاظم الخراساني

  ١٥٣  ................................................................................  علماء النجف ومجتهدوه
  ١٥٤  .............................................................................................  مجتهدو النجف

  ١٥٤  .................................................................................  إخوان الصفا في النجف
  ١٥٥  ............................................  في الكوفة أعمال حمدي أفندي أبن محمود رامز

  ١٥٦  ............................................................................................  وقيعة في النجف
  ١٥٦  ...................................................................................................  سور النجف
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  ١٥٧  ............................................................................  وفاة الشيخ جعفر آل راضي
  ١٥٧  ....................................................................................................  ري النجف

  ١٥٧  ...........................................................................................................  الجنائز
  ١٥٧  .................................................................................  انتشار البرداء في الكوفة

  ١٥٨  ...............................................................................  اخفاق مشروع نهر الحيرة
  ١٥٩  ..........................................................................................  الهيضة في الكوفة

  ١٦٠  .........................................................................................  مظاهرة في النجف
  ١٦٢  ......................................................................................  قضية صيدلي النجف

  ١٦٣  ..................................................................................  إجراء الماء إلى النجف
  ١٦٣  ........................................................................................................  الجدري

  ١٦٤  ...............................................................................  مدرسة البنات في النجف
  ١٦٧  ......................................................................................  ذبح شنيع في النجف

  ١٦٧  ............................................................................................الحكم على ذابح

íéßËÖ]�Œ…^ãËÖ]� �

  ١٧١  ................................................................................................  فهرس األعالم
  ١٧٩  .................................................................................  فهرس األماكن والبلدان

  ١٨٣  .......................................................................  فهرس البيوتات والفرق األقوام
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  ١٨٥  .................................................................................  فهرس الكتب المذكورة
  ١٩١  ...............................................................................................  فهرس األشعار

  ١٩٣  ..........................................................................................  فهرس المحتويات
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  .gالعباس )١(
ــد الــرزاق     ــأليف: الســيد عب ت
الموســـــــــوي المقـــــــــرم  

  هـ).١٣٩١(ت
  تحقيق: الشيخ محمد الحسون.

المجالس الحسينية (الطبعـة   )٢(
  األولى والثانية)

تأليف: الشيخ محمد الحسـين  
آل كاشـــــــــف الغطـــــــــاء 

  هـ).١٣٧٣(ت
ــق:  ــد  تحقيـ ــدعلي مجيـ أحمـ

  الحلّي.
راجعه ووضع فهارسه: وحـدة  

  التحقيق.
سند الخصام في ما انتخـب   )٣(

من مسند اإلمام أحمد بـن  
  حنبل.

ــير    ــيخ ش ــة الش ــأليف: الحج ت
محمد بن صفر علي الهمداني 

  هـ).١٣٩٠(ت
ــد    ــي مجي ــد عل ــق: أحم تحقي

  الحلّي.
راجعه ووضع فهارسه: وحـدة  

  التحقيق.
معارج األفهـام إلـى علـم     )٤(

  الكالم.



 

 

تــأليف: الشــيخ جمــال الــدين  
   ــي ــي الجبعـ ــن علـ ــد بـ أحمـ

  ).٩الكفعمي (ق
تحقيـــق: عبـــدالحليم عـــوض 

  الحلّي.
  مراجعة: وحدة التحقيق.

)٥(  مكـــارم أخـــالق النبـــي
  .bواألئمة

ــب   ــام قط ــأليف: الشــيخ اإلم ت
  هـ). ٥٧٣الدين الراوندي (ت 

ــين   ــيد حســـ ــق: الســـ تحقيـــ
  الموسوي البروجردي.

  التحقيق.مراجعة: وحدة 
منــار الهــدى فــي إثبــات  )٦(

النص على األئمـة االثنـي   
  عشرالنُجبا.

تأليف: الشيخ علي بن عبد اهللا 
  هـ). ١٣١٩البحراني (ت 

ــيم عــوض   ــد الحل ــق: عب تحقي

  الحلّي.
  مراجعة: وحدة التحقيق.  

األربعون حـديثاً. (الطبعـة    )٧(
  األولى والثانية)

اختيار: السـيد محمـد صـادق    
الخرسـان  السيد محمـد رضـا   

  (معاصر).
  تحقيق: وحدة التحقيق.

فهرس مخطوطـات العتبـة    )٨(
العباســية المقدســة.(الجزء 

  األول والثاني)
إعداد وفهرسة: السـيد حسـن   

  الموسوي البروجردي.
الصــولة العلويــة علــى    )٩(

  القصيدة البغدادية.
تأليف: السـيد محمـد صـادق    

  هـ). ١٣٩٩آل بحر العلوم (ت 
  تحقيق: وحدة التحقيق.

ديوان السيد سـليمان بـن    )١٠(



  

 

  داود الحلّي.
ــر   ــق: د. مضـ ــة وتحقيـ دراسـ

  سليمان الحسيني الحلّي.

  مراجعة: وحدة التحقيق.
كشف األستار عـن وجـه    )١١(

  .fالغائب عن األبصار
ــرزا  ــة الميــ ــأليف: العالّمــ تــ
ــوري   ــين النـ ــدث حسـ المحـ

  هـ). ١٣٢٠الــطبرســي (ت 
ــد   ــي مجي ــق: أحمــد عل تحقي

  الحلّي.
ــع  ــبطه ووضــ ــه وضــ  راجعــ

  فهارسه: وحدة التحقيق.
نهج البالغة (المختار مـن   )١٢(

  ).gكالم أمير المؤمنين
جمــــع: الشــــريف الرضــــي 

  هـ)٤٠٦(ت
  تحقيق: السيد هاشم الميالني.

  مراجعة: وحدة التحقيق.

ــأرض  مجــالي )١٣( اللطــف ب
  الطف.

نظم: الشيخ محمد بـن طـاهر   
  هـ). ١٣٧٠السماوي (ت 

ــي    ــد النبـ ــالء عبـ ــرح: عـ شـ
  الزبيدي.

ــبطه ــه وضــ ــع  راجعــ ووضــ
  فهارسه: وحدة التحقيق.

رسالة في آداب المجاورة  )١٤(
(مجــــاورة مشــــاهد  

  ).bاألئمة
الشــيخ  العلّامــةمــن أمــالي:  

  هـ).١٣٢٠حسين النوري (ت 
ــة:   ــى العربي حررهــا ونقلهــا إل
الشــيخ محمــد الحســين آل   

  هـ).١٣٧٣كاشف الغطاء (ت
تحقيق: محمد محمـد حسـن   

  الوكيل.
  مراجعة: وحدة التحقيق.



 

 

ــرح  )١٥( ــاعر  ش ــيدة الش قص
(محمد المجذوب) علـى  

  قبر معاوية.
الناظم: الشاعر األستاذ محمد 

  المجذوب.
شرح: الشيخ حمزة السـالمي  

  (أبو العرب).
ــع   ــبطه ووضــ ــه وضــ راجعــ
فهارســـه: وحـــدة التـــأليف   

  والدراسات.
دليل األطاريح والرسـائل   )١٦(

ــزء األول  ــة. (الج الجامعي
  والثاني)

ــة   ــدة المكتبــ ــداد: وحــ إعــ
  اإللكترونية.

الدرر البهيـة فـي تـراجم     )١٧(
  علماء اإلمامية.  

تأليف: السـيد محمـد صـادق    
  هـ). ١٣٩٩آل بحر العلوم (ت 

  تحقيق: وحدة التحقيق.  
جواب مسألة في شأن آية  )١٨(

  التبليغ.  
ــد اهللا   ــيخ أســ ــأليف: الشــ تــ
الخالصـــــــي الكـــــــاظمي  

  هـ).١٣٢٨(
ــثم الســيد مهــدي   ــق: مي تحقي

  الخطيب.
  مراجعة: وحدة التحقيق.

من القرآن في علي ما نزل  )١٩(
  .  gابن أبي طالب

تأليف: أبـي الفضـائل أحمـد    
ــن    ــر ب ــن المظفّ ــد ب ــن محم ب
المختـــار الحنفـــي الـــرازي   

  هـ).٦٣١(ت
تقديم: السـيد محمـد مهـدي    
الســــيد حســــن الموســــوي 

  الخرسان.
تحقيق وتعليق: السيد حسنين 



  

 

  الموسوي المقرم.
  مراجعة: وحدة التحقيق.

ــرر   )٢٠( ــب وغُـ درر المطالـ
في فضائل علـي   المناقب

  .gابن أبي طالب
تأليف: السيد ولـي بـن نعمـة    

  اهللا الحسيني الرضوي.
تحقيق: الشيخ محمد حسـين  

  النوري.
  مراجعة: وحدة التحقيق.

  تصنيف مكتبة الكونغرس. )٢١(
المجلــد األول: تــاريخ آســيا، 

  استراليا، نيوزلندا. أفريقيا،
ــاني: الفلســــفة  المجلــــد الثــ
ــفة    ــق، الفلسـ ــة، المنطـ العامـ
ــم    ــنفس، عل ــم ال ــة، عل التأملي

  الجمال، علماألخالق.
ــوم   ــث: العلــ ــد الثالــ المجلــ

  الملحقة بالتاريخ.

  ترجمة: وحدة الترجمة.
 سماته وسيرته. gالعباس )٢٢(

السـيد محمـد    العلّامـة تأليف: 
رضــــا الجاللــــي الحــــائري 

  (معاصر).
إصــــدار: وحــــدة التــــأليف 

  والدراسات.
من روائع ما قيل في نهـج   )٢٣(

  البالغة.
ــريم إعـــداد:  ــة كـ ــي لفتـ علـ

  العيساوي.
إصــــدار: وحــــدة التــــأليف 

  والدراسات.
دليل الكتـب اإلنكليزيـة.    )٢٤(

  (الجزء األول والثاني)
ــة   ــدة المكتبــ ــداد: وحــ إعــ

  اإللكترونية.
موجز أعالم الناس ممـن   )٢٥(

ثــوى عنــد أبــي الفضــل 



 

 

  .gالعباس
تــأليف: الســيد نــور الــدين    

  الموسوي.
إصــــدار: وحــــدة التــــأليف 

  والدراسات.
  مشاهير علماء الهند.تراجم  )٢٦(

ــيد علـــي نقـــي   تـــأليف: السـ
  هـ).١٤٠٨النقوي (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.
كنــز المطالــب وبحــر    )٢٧(

المناقب في فضائل علـي  
 .gبن أبي طالب

تأليف: السيد ولـي بـن نعمـة    
اهللا الحسيني الرضـوي (كـان   

  هـ).٩٨١سنة  حياً
تحقيــــق: الســــيد حســــين   

  الموسوي.
  التراث.مراجعة: مركز إحياء 

  فن التأليف )٢٨(

ــد رضــا   د محمــأليف: الســي ت
  الجاللي.

إصــــدار: وحــــدة التــــأليف 
  والدراسات.

وشائح السراء فـي شـأن    )٢٩(
  سامراء.

نظم: الشيخ محمد بـن طـاهر   
  هـ).١٣٧٠السماوي (ت 

ــع   ــبطه ووضــ ــرحه وضــ شــ
  فهارسه: مركز إحياء التراث.

ذكر األسباب الصادة عـن   )٣٠(
إدراك الصواب. (سلسـلة  

  )١تراثيات/ 
أليف: أبي الفتح الكراجكي ت

  هـ).٤٤٩(ت
تحقيــق: عبــد الحلــيم عــوض 

  الحلّي.
  مراجعة: مركز إحياء التراث.

فهرس مخطوطات مكتبـة   )٣١(



  

 

ــوئي  ــام الخـ . Hاإلمـ
 (الجزء األول)

إعداد وفهرسـة: أحمـد علـي    
  مجيد الحلّي.

ــوير   ــز تصــ ــدار: مركــ إصــ
  المخطوطات وفهرستها.

كــربالء فــي مجلّــة لغــة  )٣٢(
 العــرب. (سلســلة اخترنــا

  ).١لكم/ 
  .إعداد: مركز إحياء التراث

رسالة الحقـوق لإلمـام    )٣٣(
ــجاد ــالن  gالس واإلع

 العالمي لحقوق اإلنسان.

تأليف: الـدكتور علـي فـاخر    
  الجزائري.

ــع   ــبطه ووضــ ــه وضــ راجعــ
فهارســـه: وحـــدة التـــأليف   

  والدراسات.
لّف عن أبـي  � معجم ما  )٣٤(

. gالفضـــل العبـــاس
   (باللغة العربية)

ــأليف   ــدة التــ ــداد: وحــ إعــ
  .والدراسات

 gأبو الفضـل العبـاس   )٣٥(
�في الشعر العربي.  

 (الجزء األول).  

 (الجزء الثاني).  

جمعه ورتّبه: وحـدة التـأليف   
  والدراسات.  

 لقمان الحكيم ووصاياه. )٣٦(

تأليف: السيد محمد رضا آل 
  بحر العلوم.  

ــة: وحـــدة التـــأليف    مراجعـ
  والدراسات.

صدى الفؤاد إلى حمـى   )٣٧(
  .cالكاظم والجواد

الشيخ محمد بـن طـاهر   نظم: 
  هـ).١٣٧٠السماوي (ت



 

 

ــع   ــبطه ووضــ ــرحه وضــ شــ
  فهارسه: مركز إحياء التراث.

ــار  )٣٨( ــي أخب المختصــر ف
مشاهير الطالبية واألئمـة  

 االثني عشر.

تــأليف: الســيد صــفي الــدين 
ابـــن الطقطقـــي (ت حـــدود 

  هـ).٧٢٥- ٧٢٠
  تحقيق: السيد عالء الموسوي.
 مراجعة: مركز إحياء التراث.

ــوعة )٥٩ - ٣٩( ���3^  موسـ U�b��
  H  2االُوردبادي

ــأليف: الشــيخ محمــد علــي   ت
  هـ).١٣٨٠االُوردبادي (ت

جمع وتحقيق: سبط المؤلّف 
مهـــدي آل المجـــدد  الســـيد

  الشيرازي.
ــاء   ــة: مركــز إحي بنظــر ومتابع

  التراث.  

بغـداد فـي مجلّـة لغـة      )٦٠(
 العرب 

 �  القسم األول

  القسم الثاني.  
  القسم الثالث.
  .القسم الرابع

 )  ٢(سلسلة اخترنا لكم/ 

  إعداد: مركز إحياء التراث.
ما وصل إلينا من كتاب  )٦١(

مدينة العلم (في ضـمن  
  سلسلة التراث المفقود). 

 بـن  محمـد  جعفـر  للشيخ أبي
 بابويــه بــن الحســين بــن علــي

ــيخ   ــروف بالشـ ــي المعـ القمـ
  هـ).٣٨١الصدوق (ت

جمـــع وتقـــديم وتحقيـــق:    
ــوض    ــيم ع ــد الحل ــيخ عب الش

  الحلّي.
  مركز إحياء التراث.مراجعة: 



  

 

مســـند أبـــي هاشـــم  )٦٢(
 الجعفري.

لــداود بــن القاســم الجعفــري 
  هـ).٢٦١(ت

جمع وتحقيق: الشيخ رسـول  
  الدجيلي.

راجعه ووضع فهارسه: مركـز  
  إحياء التراث.

تعليقـــة علـــى أدب   )٦٣(
الكاتب لإلمـام الشـيخ   
ــين آل  ــد الحسـ محمـ

 wكاشف الغطاء

  تحقيق: الدكتور منذر الحلّي.
مركـز   راجعه ووضع فهارسه:

  إحياء التراث.
أقرب المجـازات إلـى    )٦٤(

  مشايخ اإلجازات.
ــيد  ــة��)���	 للس ــي   م ــي نق عل

  هـ).١٤٠٨النقوي (ت 

أعده ووضع فهارسـه: مركـز   
  إحياء التراث .

آللــئ النيســان (ديــوان  )٦٥(
 U��b��   دمة الحجـة السـي

محمد علي خير الـدين  
الموســـوي الحـــائري 

 هـ).١٣٩٤(ت

 ضبطه: عدة من األدباء.

ــة:  وحـــدة التـــأليف  مراجعـ
  والدراسات

النجف في مجلـة لغـة    )٦٦(
(الكتاب الـذي   العرب.

 )يديكبين 

  ).٣(سلسلة اخترنا لكم/
 إعداد: مركز إحياء التراث.
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ــة   )٦٧( ــازات الروايــ إجــ
3^واالجتهاد  U�b�� .النقوي 

ــوي    ــي النقـ ــي نقـ ــيد علـ للسـ
  .هـ)١٤٠٨(ت

 تحقيق: مركز إحياء التراث.

د السي فاترسالة في مصنّ )٦٨(
  .حسن الصدر

الكـاظمي   د حسن الصدرلسيل
  ).هـ١٣٥٤(ت

  تحقيق: حسين هليب الشيباني.
  مراجعة: مركز إحياء التراث.

نور األبـرار المبـين مـن     )٦٩(
حكــم أخ الرســول أميــر 

  .gالمؤمنين
ــدين   ــاث الـ ــن غيـ ــد بـ لمحمـ

  هـ). ١١الشيرازي الطبيب (ق 

  . مركز إحياء التراث تحقيق:
  تعليقة على ذخيرة المعاد. )٧٠(

ــد للمــولى ــاقر محم ــد ب  الوحي
  هـ).١٢٠٥البهبهاني (ت 

 .مركز إحياء التراث تحقيق:
  وفيات األعالم. )٧١(

للعالّمــة الســيد محمــد صــادق 
  هـ).١٣٩٩آل بحر العلوم (ت

  تحقيق: مركز إحياء التراث.
هدية الرازي إلى المجدد  )٧٢(

  الشيرازي.
ــةل ــزرك   لعلّامـ ــا بـ ــيخ آقـ الشـ

  هـ).١٣٨٩الطهراني (ت 
  تحقيق: مركز إحياء التراث.

مقاالت في حق أبي الفضل  )٧٣(
  (القسم األول). gالعباس



  

 

إعـــــداد: وحـــــدة التـــــأليف 
  والدراسات.

كتاب الحج لمعاوية بـن   )٧٤(
هـو   −�c��� g�S عمار 

جمـع  -من الكتب المفقودة 
وإعداد: الشيخ محمـد عيسـى   

  آل مكباس  
  مراجعة: مركز إحياء التراث.

اإلمام الثاني الحسن ابـن   )٧٥(
أمير المؤمنين علـي بـن   

  .bأبي طالب
    د عبـد الـرزاق الموسـويللسي

  هـ).١٣٩١المقرم (ت
  تحقيق: مركز إحياء التراث.

تعليقة السيد حسن صـدر   )٧٦(
ــاظمي  ــدين الكـــ الـــ

هـ) على خاتمـة  ١٣٥٤(ت
�3^مستدرك الوسـائل   U�b�� 

ــوري   ــين النـــ حســـ
هـ) (في ضـمن  ١٣٢٠(ت

  سلسلة تراثيات).

الكـاظمي   د حسن الصدرلسيل
  ).هـ١٣٥٤(ت

جمــع وتحقيــق: الشــيخ ضــياء  
  عالء هادي الخطيب.

  .مركز إحياء التراثمراجعة: 
عنوان الـشرف في وشي  )٧٧(

ــف ــي � ( النج ــوزة ف رج
ــف   ــة النج ــاريخ مدين ت

  .)األشرف
لشـيخ محمـد بـن طـاهر     نظم: ا

هـ)١٣٧٠(ت السماوي.  
ووضــــع  اوضــــبطه اشــــرحه
                                            .مركز إحياء التراث :افهارسه



 

 

  









Al- Najaf Relics. The fourth is about Al- Najaf News. 

Hopefully, these chapters will help a researcher to make a 

report or to benefit a writer to deliver something. Finally, 

we ask Allah to accept this work a best acceptance who is 

the listener the responder. 



significance more than other holy places because they 

have a unique rank. Due to these features, the two cities 

have the ability to face all the events that the Islamic 

nation has passed through which most of them are 

recorded in independent books. Some of these events 

are recorded inside other books and magazines. 

Unfortunately, many of the past events, about this holy 

city, are not recorded but they are still in the process of 

analysis, investigation, and documentation. 

The Arab magazine has the best luck in recording all 

the events that are related to Iraq in different fields 

through the period of its issuance at the beginning of 

the twentieth century BC. The holy Najaf is one of these 

cities of Iraq that we have talked about. 

Allah blesses us to choose a series issued by "Karbala 

in Arab language magazine" and Baghdad in Arab 

language magazine" in their four parts. And in here, we 

shed more light on one of the famous places in Iraq which 

is the city of holy Najaf and this book contains four 

chapters. The first chapter is called A’lam Najafia. The 

second is Culture and Thinking in Najaf. The third is about 



 

 

 

Introduction 

Allah (glory be to Him) dignifies some places and gives 

them a holy status and a high rank. He does also make 

these places holy and blessing areas that is why most 

peoples' hearts are very eager to come to these areas from 

the furthest places to water their thirst of spirits and to 

have Allah's mercy. Some of these places are: holy Mecca, 

Al- Madina Al- Munawra, Al- Najaf Al-Shraf, holy Karbala, 

Meshad, and other holy places. 

In fact, there is no sufficient space to talk about all 

these places. Hence, this space is only devoted to talk 

about the blessing area, the area of the commander of 

the believers and imam's of pious Ali Bin Abi Talib 

(peace be upon him). 

It is obvious for the respectable reader that the holy 

Najaf and Al-Kufa, which is prior to, are very important 

places and they have a high rank and status over 

centuries. In addition, the two holy cities have their own 





 

It is  a delicate number, we chose 
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