
                                                                                                                                   يف فضل كربالء وتربتها الزكية  





يف  فـضـل كربالء وتربتها الزكية

ملؤلفه

املغفور له السيد حسني الرباق النجفي

املتوىف سنة 1332 هـ

حققه وعلق عليه

العالمة السيد عيل اهلاشمي اخلطيب

يف  فـضـل كربالء وتربتها الزكية



�ال ادل ر مر

الكتاب : الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية
تأليف : حسني الرباقي النجفي )املتوىف 1332هـ (

حتقيق : العالمة السيد عيل اهلاشمي اخلطيب
الطبعة : الطبعة األوىل

سنة الطبع :   1435هـ - 1435 م

مجيع احلقوق حمفوظة



سورة الكهف / اآلية 10





ترجمة امل�ؤلف



ترمجة املؤلف
بقلم العالمة اجلليل        

                            السيد عيل اهلاشمي اخلطيب

وإنام املرء حديث بعده فكن حديثا حسنا ملن وعى
كان مؤرخنا املغفور له )السيد حسني الرباقي( وأيم احلق مصداقا هلذا البيت الذي هو من 
مقصورة ابن دريد فمنذ نشأيت وترددي عىل االندية العلمية واملحافل االدبية يف النجف االرشف 

كان يطرق سمعي ثناء ومديح مؤرخنا الرباقي  من قبل العلامء والفضالء وحتى اليوم.
ولد  يف النجف األرشف سنة 1216هـ وترعرع يف أحضان والده وكان يمتهن الكسب 
والتجارة. بيد نجله الفرط ذكائه وسالمة تفكريه انخرط يف سلك الطلبة وراح يدرس مبادئ 

العلوم كالنحو والرصف واملنطق واملعاين والبيان. وصارت هوايته التدوين والتأليف.
فحصل  املاضني  بآثار  أملّ  وإنه  كام  اآلثار  وحفظة  املعمرين  من  يسمعه  ما  كّل  يكتب  وكان 
عىل الثروة الكثرية من مؤلفاهتم وجماميعهم ودفاترهم فمنها ما اقتناها ومنها ما نقلها حتى برع 
بالكتب واآلثار لكثرة استنساخه وكتاباته ومن ثم راح يؤلف ما مجع ويدون ماسمع حتى أّلف 

عّدة كتب مهمة. 
ورّبام كان يستنسخ كتابه نسخًا عديدة ويتحفه بعض العلامء وبالطبع كانوا يعوضونه ثمنها، 
النسخ والتاليف، وكان حيتفظ بنسخة واحدة من مؤلفاته  وأكثر تقديرا ألعامله وانعكافه عىل 
حممد  الشيخ  االمام  احلّجة  الراحل  شيخنا  عنه  حدثني  ولقد  الصغرية،  كتبه  خزانة  هبا  ويزّين 
باحلقيقة  هي  مكتبة  يملك  كان  الرباقي  السيد  أن  رمسه:  اهلل  عّطر  الغطاء  كاشف  آل  احلسني 
النادرة وكانت معظمها من رشحات  صغرية احلجم ولكنها كبرية املغنى واملثمن ثرية باآلثار 

يراعه وبخط يده.
واآلثار.  التاريخ  بنقل  ولعله  ولشّدة  والكتابة.  النقل  كثري  املطالعة  كثري  مؤرخنا  كان  نعم 



عكف عىل مطالعة الكتب الفارسية واملجاميع اخلطية، بعد أن لقى العناء الشديد يف تعّلم اللغة 
الفارسية.

ذكر شيخنا معايل الشيخ حممد رضا الشبيبي، عن مؤلفات السيد الرباقي قال )تربو مؤلفات 
الرباقي  عىل ثامنني جملدا رأينا أمهها بخط يده(. وهاك أسامء بعض مؤلفاته :

1 -. إرشاد األمة يف جواز نقل االموات اىل مشاهد األئمة
أكسري املقال يف علم الرجال.- 2
براقية السرية يف حتديد احلرية – تاريخ ملم يف خطط احلرية.- 3
البهجة البهية–خمترص تاريخ الكوفة الزكية.- 4
بنى أمية واحواهلم.- 5
هبجة املؤمنني يف أحوال األولني واآلخرين – أربع جملدات – تاريخ عام – وأحواهلم.- 6
تعبري األحكام فيمن عبد األصنام.- 7
اجلوهرة الزاهرة ، يف فضل كربالء ومن حّل فيها من العرتة الطاهرة.- 8
احلنانة والثوية – رسالة خمترصة.- 9
10 -.  الّس املكنون يف الغائب املصون ضمنها أخبار صاحب الزمان
11 -. السهو والنسيان ، وهل ثبتنا للنبي
السرية الرباقية ، يف الرد عىل صاحب التحفة العنربية .- 12
عقد اللؤلؤ واملرجان ، يف حتديد أرض كوفان – تاريخ ملم بخطط الكوفة وقبائلها.- 13
قالئد الّدرر واملرجان، يف حوادث الزمان.- 14
قريش وأحواهلم.- 15
16 -. كشف األستار يف أوالد خدجية من النبي املختار
كشف النقاب يف فضل السادة األنجاب.- 17
معدن األنوار يف النبّي وآله األطهار.- 18
منبع الرشف يف تراجم علامء النجف.- 19
النخبة اجللية يف أحوال الوهابية.- 20



اهلاوية يف تاريخ يزيد بن معاوية.- 21
اليتيمة الغروية – يف تاريخ النجف األرشف.- 22

اىل غري ذلك من املؤلفات التي مل نعثر عليها ، والتي ظن هبا كل من حواها بخال عىل من 
هيواها ، ومن املؤسف جدًا إن خزانة كتب السيد الرباقي ويف ضمنها مؤلفاته وخمطوطاته بيعت 
يف سوق الوراقني – باهلرج – من قبل ورثته ، فتالقفتها األيادي من هواة الكتب وغريهم، وقد 

حوت مكتبة اإلمام كاشف الغطاء العامة قسام كبريا منها.
بحر  من  بالقرب   – اللهيبات   – قرية  اىل  أيامه  أخريات  يف  انتقل  له  املرتجم  إن  وذكروا 
النجف، بينه وبني احلرية. وذلك ملا جار عليه الوقت وضاقت عليه طرق املعيشة، فصار يعمل 
هناك وأوالده يف قطعة أرض يزرعوهنا ويتعيشون بحاصلها. حتى توفاه اهلل إليه يف تلك القرية، 

فصار نرباسا للعاملني، وخملدا يف سجل اخلالدين.
واحلسات،  باآلهات  واألفاضل  العلامء  فشّيعه  األرشف.  النجف  اىل  الطاهر  جثامنه  نقل 
وسارت مواكب العزاء واألعالم أمام نعشه معربة عن حزهنا عىل الفقيد الراحل، وال تغرب 
  من مجلة كالمه  إذ قال لكميل بن زياد النخعي  عنا كلمة سيد البلغاء أمري املؤمنني
الدهر، أعياهنم مفقودة وأمثاهلم يف  بقى  ما  باقون  )يا كميل، هلك خزان األموال، والعلامء   :

القلوب موجودة(.
تلــك اثارهــم تـــــدل عليهــم فسائلوا بعدهم عن االثار

بالذكر  ألسنة اخلر والثناء، وتطريه  تلهج بمدحه   حتى بذكره وآثاره  الرباقي  وفقيدنا 
اجلميل يف املحافل العلمية واألدبية واحلسينية.

كانت وفاته  يف شهر شعبان سنة 1332هـ عوضه اهلل فسيح جنانه وحرشه مع أجداده 
الطاهرين يف عليني إنه سميع جميب.

اهلاشمي
25 مجادي األوىل1389هـ     



املقدمة





كلمة املركز


احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني
أيب القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين

وبعد
واملفكرين  الباحثني  الطويل  املرشق  تارخيها  مدى  عىل  املقدسة  كربالء  مدينة  استهوت 
  واألدباء ليكتبوا عنها ويؤرخوا لسفرها اخلالد الذي اكتسبته بعد استشهاد االمام احلسني
عىل أرضها الطاهرة يف واقعة الطف األليمة عام )61هـ( حيث أرتوت تربتها بدمه الزكي حتى 
مشارق  من  الرشيف  قربه  لزيارة  القادمني  الزائرين  جلموع  قبلة  بعد  فيام  املدينة  هذه  أضحت 
األرض ومغارهبا، وبام أن ما كتب عن هذه املدينة من كتب ومؤلفات قديمة قد ُأتيحت مشاهدته 
وقراءته لعدٍد قليٍل من القراء، إذ مل يطلع عليه اآلخرون بسبب ضياعه أو تلفه، ومن أجل إتاحة 
الفرصة أمام القّراء لإلطالع عىل هذه املؤلفات باعتبارها وثيقة مهمة تؤرخ لرتاث هذه املدينة، 
دأَب مركز كربالء للدراسات والبحوث ومنذ تأسيسه وبدعم مبارش من سامحة األمني العام 
بإعداد مرشوع إلعادة طبع  الكربالئي )دام عزه(  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة  للعتبة احلسينية 

ونرش الكتب واملؤلفات التي تعنى بالقضية احلسينية ومدينة كربالء املقدسة.
ويسنا أن نقدم للقّراء الكرام كتاب )الّدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية( للسيد 
حسني الرباقي النجفي الذي سبق وأن نرشه احلاج حممد كاظم الكتبي يف العارش من نيسان عام 
1970م. وقد رصدنا أن الكتاب فيه الكثري من األمور التي حتتاج إىل إيضاح فضاًل عن ختريج 
األحاديث وبيان مصادرها ومراجعها لعدم ذكرها يف الطبعة السابقة، وكذلك وجد أن الكثري 
من األحاديث املدونة يف الكتاب ذكرت بشكل غري كامل وهي بحاجة اىل تتمة، وبام أن الكتاب 



حمّقق ومعلق عليه من قبل املرحوم السيد عيل اهلاشمي  مما دعانا إىل عدم معاجلة األمور 
املذكورة بحسب مقتىض األمانة العلمية وأن املركز ساعي يف البحث عن املخطوطة األصلية 

وذلك إلعادة حتقيقها بالشكل الذي يتناسب وأمهيتها.
T أن تعمَّ الفائدة من قراءته واالطال م هذا الكتاب نسأل اهلل  ونحن إذ نقدِّ

التي ستكون حمّط  القيِّمة  القّراء أن يتكرموا علينا بمالحظاهتم  السادة  الوقت نفسه نرجو من 
اهتاممنا، وندعوهم كذلك أن يتعاونوا معنا وتزويدنا بأّي مطبوع خيص القضية احلسينية ومدينة 
كربالءاملقدسة لكي ُيعرض عىل اللجان املختصة يف املركز من أجل إعادة طبعه ونرشه خدمة 

. ملدينة أيب األحرار اإلمام احلسني
واهلل من وراء القصد

مركز كربالء للدراسات والبحوث
2014
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احلمد هلل رب العاملني

وصىّل اهلل عىل سّيدنا سّيد األنام حمّمد
وأهل بيته الكرام

صلوات اهلل عليهم ما هّب النسيم وهدل احلامم
وما أضاء النهار وأسدل الظالم

أما بعد
أقول: وأنا األقل السيد حسني ابن السيد أمحد ابن السيد حسني ابن السيد إسامعيل احلسني 
النجفي الشهري بالرباقي)1(. إين ملا أّلفت الرسالة املتقدمة املساّمة )بجالء القلب وقّرة العني( يف 
الدائمة  )احلسة  املساّمة  الثانية  بالرسالة  )2( وأحلقتها    احلسني  بزيارة  املخصوصة  األوقات 
ثالثة  برسالة  احلقهام  أن  أحببت  بالغارضيات)4(  أصيبوا  الذين  اهلواشم  عّدة  يف  للزفرات()3( 

)1(  نسبة اىل الرباق، طرف من أطراف النجف األرشف. واملحال األربعة القديمة. وموقع طرف الرباق 

للداخل اىل النجف األرشف من جهة الكوفة عن اليسار. وعىل اليمني طرف املشـراق، وكال الطرفني يقعان 
الرابع احلويش يقع معظمه جنوبا  العامرة موقعه غريب النجف. والطرف  النجف، كام إن طرف  رشقي قصبة 
قبلة النجف وهذا التحديد هو مّلا كان سور النجف عامرا، وحتى اليوم توجد قطع من بعض ذلك السور مائلة 
للعيان ومّلا توسعت قصبة النجف أصبحت هذه األطراف األربعة متوسط األطراف املستحدثة. بيد أن أسامءها 

عىل ما هي من قبل.

)2(  هذه الرسالة خمطوطة تتحىل هبا املكتبات اخلاصة يف النجف وغريها.

)3(  وهذه الرسالة هي خمطوطة تعتز هبا خزانة آل كاشف الغطاء العامة وبعض املكتبات اخلاصة.

)4(  الغارضيات هي عّدة أهنر صغرية تتفرع من هنر واحد أصله من الفرات. كانت تروي األرايض واملزارع 



....................................................................................................................................... الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية16

خمتصـرة أذكر فيها أرض كربالء)1( وما فيها من الثواب والشفاء، وكم مساحتها وما ورد فيها 
الثواب  بذلك  وأرجو  ختام،  وخري  اإلبتداء  نعم  تكون  حتى  وأردناه،  مجعناه  ملا  خامتة  لتكون 
من اخلالق العالم، وإن جيعله خالصا لوجهه وتقربا ألهل بيت نبيه، وسميتها بـ)الدرة البهية 
املسامة بكربالء والغارضية. ونينوى وعمورية واحلراء  املضية(، والروضة احلسينية  واجلوهرة 

املجلية عىل ساكنها ألف ألف صالة وسالم وحتية.
اىل  واهلداية  الزلل  من  والعصمة  والسداد  التوفيق  اهلل  وعىل  فأقول  الرشوع،  أوان  وهذا 
ما  الربية، وفضلها عىل  رّب  مباركة زكية وقد أصطفاها  إن أرض كربالء هي أرض  الرشاد: 
مجيع ما خلق، وقد وردت بذلك أخبار كثرية، نذكر طرفا منها، إذ ال حصـر جلمعها وال يمكن 

التي تزرعها بني غارضة قبيلة بني أسد، فنسبت إليها. وتقع هذه – املزارع للقادم من قصبة املسيب عىل اليسار 
من جهة خان العطييش رشقا وتتصل باملرقد املائل املشهور. مرقد – عون- غربا وبمقام جعفر بن حممد الصادق 

. قبلة. ويصل اىل رشقي كربالء. ومرقد العباس بن عيل 
وقد وردت أحاديث مّجة يف فضل الغارضية. كام يف كامل الزيارة ما يروي عن الصادق قال: الغارضية 

تربة بيت من بيت املقدس.
وجاء عن الباقر  قوله لبعض شيعته: “فزوروا قبورنا بالغارضية”.

وورد عن أيب محزة الثاميل  عن الصادق  أنه قال: إذا أردت الوداع بعد فراغك من الزيارات فأكثر 
منها ما استطعت وليكن مقامك بنينوى أو الغارضية.

من  كربالء  اىل  القادمني  طريق  أن  كام  سابقا  الغارضية  عىل  الفرات  أعايل  جهة  من  الزائرين  طريق  وكان 
الكوفة وأسافل الفرات كان عىل نينوى.

)1(  كربالء باملد، إشتقاقة من كربلة، والكربلة: قال ابن منظور يف لسان العرب رخاوة يف القدمني يقال جاء 

يميش مكربال أي كأنه يميش يف طني. والكربل نبت له نور أمحر مرشق حكاه أبو حنيفة وأنشد:
كأن حتى الدفىل يغشى خدورها ونوار ضاح من خزامي وكربل

.c وكربال اسم موضع، وهبا قرب احلسني بن عيّل
قال كثري عزة :

فسبط سبط ايامن وبر وسبط غيبته كربـــــــالء
وجاء يف – بغية النبالء – ومن املحتمل إن املسلمني خففوا لفظ كربالء من كور بابل كام خففوا لفظ بور 
القسم  ببعضها هي ضواحي  املتالصقة  القطع  إن كربالء ومطلق  بابيل، عىل  نبطي  لغة  برس وهو  بلفظ  سيبا 

الغريب من مدينة بابل. 
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اإلحاطة هبا لكثرهتا، فمن بعض ما ورد فيها، كام ذكره الشيخ الصدوق، ابن بابويه  )1( قال 
ما هذا لفظه: قال: عيّل بن احلسني  اختذ اهلل أرض كربالء حرمًا آمنًا مباركًا قبل أن خيلق اهلل 

أرض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وعرشين ألف عام، وإنه إذا زلزل اهلل األرض وسريها.
ويف رواية أخرى: إذا بّدل اهلل األرضني رفعها، كام هي برمتها، ويف الرواية االوىل رفعت كام 
هي برتبتها نورانية صافية، فجعلت يف أفضل روضة من رياض اجلنة، وأفضل مسكن يف اجلنة 
ال يسكنها إال النبّيون واملرسلون، أو قال : أولوا العزم من الرسل)2( وإهنا لتزهر بني رياض 
اجلنة كام يزهر الكوكب الّدري بني الكواكب ألهل األرض يغشى نورها نور أبصار أهل اجلنة 
مجيعا وهي تنادي: أنا أرض اهلل املقدسة الطيبة املباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب 

أهل اجلنة.
وذكر هذا اخلرب يف البحار، ويف أنوار اهلداية، ويف نفس الرمحن اىل غري ذلك من الكتب.

ويف الكامل، والبحار وأنوار اهلداية، ونفس الرمحان، عن ايب جعفر  قال: خلق اهلل أرض 
كربالء قبل أن خيلق أرض الكعبة بأربعة وعشـرين ألف عام، وقّدسها وبارك عليها)3( فام زالت 
قبل خلق اهلل اخللق مقدسة مباركة ال تزال كذلك حتى جيعلها اهلل أفضل أرض يف اجلنة وأفضل 
منزل ومسكن، يسكن اهلل فيه أولياءه يف اجلنة، ويف الكتب املذكورة عن أيب عبد اهلل الصادق 

)1( –ابن بابويه: من أساطني علامء الشيعة، ورؤساء املحدثني، أصله من – قم – قال ابن ادريس: كان ثقة 

 . ورد ابن بابويه القمي سنة  جليل القدر بصريا باألخبار ناقدًا لآلثار عاملا بالرجال، وهو أستاذ املفيد 
355هـ وسمع منه شيوخ الطائفة صنف اكثر من ثالثامئة مصنف، تويف بالّرى سنة 381هـ وله قرب مشيد يزار، 

بالقرب من مرقد السيد عبد العظيم احلسني بالري.

)2(  أولوا العزم، كام ذكرهم أرباب التفسري، وهم مخسة: أوهلم: نوح ابن مالك أبو البشـر الثاين، وثانيهم: 

 وأبو إسامعيل الذبيح، وثاهلم: موسى بن عمران  النبّي العظيم  البيت احلرام وجّد  إبراهيم خليل اهلل باين 
كليم الرمحن، ورابعهم: عيسى بن مريم املسيح روح اهلل، وخامسهم: سّيد املرسلني وخاتم النبّيني أبو الصديقة 

الطاهرة فاطمة الزهراء، حمّمد بن عبد اهلل ، وقد أحسن الشاعر بقوله:
أولـــــــــوا العــــــــــزم مخس رّشفــــوا بمحّمد عليهــــــــم إلــــــه العرش صىل وسّلمـــــــــا

فنـــوح بن مالك واخلليــــــــل بن تــــــــارخ وموسى بن عمران وعيسى بن مريام
وذكر هذا اخلرب يف البحار ، ويف انوار اهلداية ، ويف نفس الرمحان اىل غري لك من الكتب

)3(  وبارك هبا.
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 قال: إن أرض الكعبة قالت: من مثيل وقد بنى بيت اهلل، ويف رواية وقد جعل بيت اهلل عىل 
ظهري يأتيني الناس من كّل فج عميق وجعلت حرم اهلل وأامنه فأوحى اهلل إليها أن كفى وقّرى 
فوعّزيت وجاليل ما فضل ما فضلت به فيام أعطيت أرض كربالء إال بمنزلة االبرة غرست يف 
البحر. ويف رواية غمست يف البحر فحملت من ماء البحر. ولوال كربة كربالء. ويف رواية ولو 
ال تربة كربالء ما فضلتك، ولوال ما تضمنته أرض كربالء ما خلقتك وال خلقت البيت الذي به 
افتخرت فقّري واستقّري وكوين دينا متواضعا ذليال مهينا غري مستنكف وال مستكرب عىل أرض 

كربالء وإال أسخطت بك ويف رواية وإال سخت بك.
ويف الكتب املذكورة إن الكعبة املعظمة افتخرت، بأهنا أرشف البقاع ألن مجيع اجلن واإلنس 
مأمورون أن يتوجهوا إليها يف الصالة ويطوفوا حوهلا مع القدرة، وكان مذبحهم إليها، ودفن 
موتاهم فيها، فجاء النداء ال تفتخري يا كعبة فإين خلقت البيت املعمور، وجعلته أرشف منك 
مائة ألف مرة وخلقت العرش وجعلته أرشف منك ومن بيت املعمور مائة ألف مرة وخلقت 
أرض طيبة قبل خلقك وقبل خلق مجيع األرضني بأربع وعشـرين ألف سنة وجعلت رشفها 
ما  حلرمتها)1(  يكن  مل  ولو  مرة  ألف  بامئة  املعمور  والبيت  العرش  ومن  منك  أكثر  وعظمتها 
خلقتك وال خلقت الساموات واألرضني، فقالت: يارب أي أرض فقال: هي أرض، جعلت 
تربتها شفاء من كل داء فقالت: يارب فأوضح يل قال: أرض أمرت مالئكة العرش أن يزوروها 
كل يوم ويصعدوا برتبتها اىل العرش للربكة، فقالت: يارب فأوضح إيل أي أرض هي، قال: هي 
أرض قد حلفت أن ال أعذب من دفن فيها وال أحاسبه يوم القيامة، فقالت: يارب فأوضح إيل 
فأّي أرض هذه، قال تعاىل: فأنا آليت قبل خلق الساموات واألرض بأربعني ألف عام أن هذه 
فقالت:  العرش،  السامء وأضعها فوق  اىل  القيامة  يوم  أن أصعدها  الطيبة ومن عليها  األرض 
يارب فأوضح إيل، قال تعاىل: هي أرض من سجد عىل تربتها مّرة واحدة فكأنام سجد إيل ألف 
عام وحّج بيتي ألف عام وصىل وصام الف عام، ثم قالت: أوضح إيل حتى أعرفها، فقال تعاىل: 
هي أرض يقتل فيها سبط النبّي املختار وسّيد شباب أهل اجلنان، أيب عبد اهلل احلسني  ويدفن 

فيها مع عرتته الطاهرة وأصحابه الربرة، فبكت بكاًء شديدًا ولعنت قاتله كثريًا.

)1(  ولو ال حرمتها.
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وقد ذكر هذه األخبار التي مّرت الشيخ خضـر)1( يف مزاره. وزاد فيها حديثا، عن أيب 
جعفر الباقر  فقال: الغارضية هي البقعة التي كّلم اهلل فيها موسى بن عمران، وناجى نوحا 
فيها، وهي أكرم أرض اهلل تعاىل عليه ولو ال ذلك ما استودع اهلل فيها أولياءه وأنبياءه وأبناء نبّيه 

صىل اهلل عليهم.
إنه   )2( اجلامل  صفوان  عن  وغريه  خضـر  الشيخ  ومزار  والبحار،  الزيارات،  كامل  ويف 
سمع ]اإلمام[ الصادق  يقول: إن اهلل فضل األرضني واملياه بعضها عىل البعض فمنها ما 
تفاخرت، ومنها ما بغت فام من ماء وال أرض إال عوقبت لرتك التواضع هلل تعاىل، حتى سّلط 
اهلل عىل الكعبة املرشكني وأرسل اىل زمزم ماء ماحلًا حتى أفسد طعمه، وإن كربالء وماء الفرات 
أول أرض وأول ماء قدس اهلل وبارك عليهام، فقال هلا تكلمي بام فضلك اهلل فقالت: ملا تفاخرت 
األرضون واملياه بعضها عىل بعض، قالت: أنا أرض اهلل)3( املقدسة املباركة الشفاء برتبتى ومائي، 
وال فخر عىل من دوين بل شكرا هلل فأكرمها وزادها بتواضعها وشكرها هلل باحلسني وأصحابه 

، قال ابو عبد اهلل  : من تواضع هلل رفعه اهلل، ومن تكرب وضعه اهلل )4(.
قال ا ملؤلف فحيث جرى ذكر الفرات فأحببت أن أشري اىل فضله إشارة وأمضـى يف املقصود.
حكى املجليس واملفسـرون عن الباقر  قال: أمري املؤمنني  يف قول اهلل )وآوينامها اىل 

)1(  الشيخ خرض بنش شالل بن حطاب بن خدام العكفاري–نسبة اىل عفك، واصله من قبيلة طي، كان 

العلوم والشيخ جعفر صاحب كتاب )كشف  للسيد مهدي بحر  تقيًا عابدًا زاهدًا وكان معارصًا   ورعًا 
الغطاء( والشيخ حممد حسن صاحب كتاب )اجلواهر( له مؤلفات قيمة منها املطبوع ومنها املخطوط، انتقل 
اىل الرفيق األعىل يف النجف األرشف سنة 1255 وقد جاوز الثامنني من عمره الرشيف، ودفن بداره يف طرف 

العامرة، مقابل شارع السالم باملدرسة املعروفة بمدرسة آل اخللييل.

 قال: صفوان بن مهران  الصادق  ، من اصحاب  الطويس يف رجاله  الشيخ  )2(  صفوان اجلامل. ذكر 

اجلامل . ابو حممد االسدي الكاهيل موالهم كويف قلت: كان من الثقاة . ومن خيار الشيعة ومن رجال العقيدة 
. واملتفاين بحبه ألهل البيت

)3(  وبارك فيهام.

)4(  وما أحسن قول الشاعر يف هذا املوضوع :

تواضع تكن كالنجم الح لناظر عىل صفحات املاء وهو رفيُع
وال تكــــن كالدخان يعلو بنفســه عىل طبقات اجلو وهو وضيُع
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ربوة ذات قرار ومعني()1( قال املعني الفرات.
  فقال ويف البحار عن حنان بن سدير قال: دخل رجل من أهل الكوفة عىل أيب جعفر
 : ففي كل مجعة؟ قال: ال، قال :  له: أتغتسل يف فراتكم يف كل يوم مرة؟ قال: ال، قال
ففي كل شهر؟ قال: ال، قال : ففي كل سنة؟ قال: ال، فقال له أبو جعفر : إنك حمروم 

من اخلري.
وفيه عن ابن عيسى عن عيسى بن عبد اهلل بن حممد ابن عمر بن عيل عن أبيه عن جّده عن 

عيّل قال: املاء سّيد رشاب الدنيا واآلخرة وأربعة أهنار يف الدنيا من اجلنة منها: الفرات.
وفيه عن سليامن بن هارون إنه سمع أبا عبد اهلل  يقول: من رشب من ماء الفرات وحنك 

به فهو حمبنا أهل البيت.
وفيه عن عيّل  قال: الفرات سّيد املياة يف الدنيا واآلخرة.

وفيه عن حكيم بن جبري قال: سمعت عيّل ابن احلسني يقول: أن ملكا هيبط كل ليلة معه 
ثالث مثاقيل مسك من مسك اجلنة فيطرحها يف الفرات وما من هنر يف رشق األرض وال غرهبا 

أعظم بركة منه.

)1(  قال املرحوم السيد حيدر احليل :

يا تربـة الطف املقدسـة التـي هالوا عىل ابن حممـّد بوغاءهــــا
وللسيد جعفر احليل  بقوله :

تـربــــة تـعـكـف الـمـالئك فيها فركوع هلم هبــــــــا وسجود
من قصيدة مطلعها :

تــربــة تعــكــف الـمالئك فـيـهـا فـركـوع هلـم هبا وســجود
وللشيخ صالح العرندس  قوله:

له تربة فيهـــا الشفاء و قبــة جياب هبا الداعي اذا مسه الضـر
هذه الرتبة التي أريق عليها دم سيد شباب اهل اجلنة. ومن اهل بيته سبعة عرش بطاًل ماهلم يف االرض من 

شبيه. ذكرهم الرشيف الريض يف مقصورته بقوله:
ووجوه كاملصابيــــــــح فمن قمر غاب ومـــن نجم هــــوى

وقال آخر:
تلك الوجوه املـرشقات كأهنــــــا االقامر تسبح يف غدير دماء
تلك الوجــوه املشـرقات كــأهنا االقامر تســبح يف غدير دماء
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وفيه عن ايب عبد اهلل  قال: يقطر يف الفرات كل يوم قطرة من اجلنة.
فيه عن عبد اهلل بن سليامن قال: مّلا قدم أبو عبد اهلل  الكوفة يف زمن أيب العباس)1( فجاء 
عىل جس الكوفة ثم قال العالمة: أسقني، فأخذ كوز ماء فغرف له به فأسقاه فرشب واملاء يسيل 
من شدقيه عىل حليته وثيابه. ثم استزاده فزاده ثم استزاده فزاده. فحمد اهلل ثم قال: هنر ما أعظم 
بركته. أما إنه يسقط فيه كل يوم سبع قطرات من اجلنة، أما لو علم الناس ما فيه الربكة لرضبوا 

األخبية عىل حافتيه. أما لو ال ما يدخله من اخلاطئني ما اغتمس فيه ذو عاهة إال ابرأه اهلل.
وفيه عن أيب عبد اهلل  قال : ما أظن أحدًا حينك بامء الفرات إال كان لنا شيعة.

وفيه عن أيب عمري عن بعض أصحابنا، قال: جيرى يف الفرات ميزان من اجلنة.
وفيه عن عقبة بن خالد قال: ذكر ابو عبد اهلل  الفرات، قال: أما إنه من شيعة عيّل  وما 

حنك به أحدا إال أحبنا أهل البيت يعنى ماء الفرات.
بلخ ودجلة،  الكافران هنر   قال: هنران مؤمنان، وهنران كافران،  اهلل  وفيه عن أيب عبد 

واملؤمنان نيل مرص والفرات، فحنكوا أوالدكم بامء الفرات انتهى.
فيسقيان  يفيضان عىل األرض  التشبيه ألهنام  بيان. جعلهام مؤمنني عىل    املجليس  قال 
احلرث بال مؤنة وجعل اآلخرين كافرين ألهنام ال يسقيان وال ينتفع هبام ال بمؤنة وكلفة. فهذان 

يف اخلري والنفع كاملؤمنني وهذان يف قلة النفع كالكافرين انتهى.
ويف ذلك أخبار كثرية والكتب مملوءة يف فضل الفرات وقد اغرتفنا غرفة منها إذ ال حصـر 
هلا وال إحصاء جلمعها. وفيام ذكرناه كفاية، ونرجع اىل ما كنا فيه واىل حديث صفوان اجلامل 
الذي مّر ذكره من إن اهلل فضل األرضني واملياه. ومن قول كربالء: أنا أرض اهلل املقدسة املباركة 

الشفاء برتبتي احلديث، فإن اهلل تعاىل جعل يف تربة احلسني  الشفاء من كل أمل وداء)2(.

)1(  أبو العباس السفاح: هو عبد اهلل بن حممد بن عيّل بن عبد اهلل ابن عباس اهلاشمي، بويع باخلالفة يف سنة 

اثنتني وثالثني ومائة يوم اجلمعة ثالث عرش شهر ربيع االول، يروي أنه أصيب بداء اجلدري ومات باألنبار 
بمدينته التي ساّمها اهلاشمية، وهو ابن اثنني وثالثني سنة ونصف. وكانت خالفته أربع سنني وتسعة اشهر، 

وكان مجياًل حسن اهليئة لطيف اللحية.

)2(  وقد كتب االمام الفقيد كاشف الغطاء رسالة جليلة طبعت مرات عديدة وترمجت اىل لغات عديدة 

ذكر فيها خصائص هذه الرتبة وفضائلها، وكيف إن الشيعة تسجد عليها اىل كثري من ذلك، ومن شاء فلرياجعها 
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وقد وردت بذلك اخبار كثرية، والكتب منها مشحونة ال حصـر هلا بل نشري اىل طرف منها 
إذ ليس يتحمل هذا املختصـر مجعها. منها كام يف اآلمايل للشيخ الطويس، والبحار باإلسناد عن 
حممد بن مسلم قال: سمعت ابا جعفر  وجعفر بن حممد  يقوالن: إن اهلل عوض احلسني 
 من قتله أن جعل اإلمامة يف ذريته والشفاء يف تربته، وإجابة الدعاء عند قربه، وال تعّد أيام 
زائره جائيا وراجعًا من عمره. قال حممد بن مسلم: فقلت أليب عبد اهلل  هذه اخلالل تنال 

باحلسني  فامله يف نفسه، قال: ان اهلل أحلقه بالنبي  احلديث.
الدواء  داء، وهي  الشفاء من كل  تربته  لفظه ويف  ما هذا  الدروس   يف  الشهيد  وذكر 

. األكرب، رواه سليم البصـري عن الصادق
وذكر الكفعمي  يف مصباحه فقال: قال أبو عبد اهلل  يف طني قرب احلسني  الشفاء 

من كل داء وهو الدواء االكرب.
وقال أيضا يف مصباحه قال أبو عبد اهلل  : لو أن مريضا من املؤمنني يعرف حق أيب عبد 

اهلل  وحرمته أخذ له من طني قرب احلسني  مثل رأس األنملة كان له دواء وشفاء.
وفيه أيضا قال: قال أبو عبداهلل  : حنكوا أوالدكم برتبة احلسني  فإهنا أمان )من كل 

داء(.
وفيه أيضا، إنه سئل جعفر بن حممد عن الطني األرمني، يؤخذ من املكسـر أحيل أخذه؟ قال: 

ال بأس به، أما إنه من طني قرب ذي القرنني أو طني قرب احلسني  خري منه.
وفيه عن أحدمها  قال: إن اهلل خلق آدم من الطني فحرم الطني عىل ولده. قال: قلت: فام 
تقول يف طني قرب احلسني   ؟ قال: حيرم عىل الناس أكل حلومهم وحيّل هلم أكل حلومنا 

ولكن اليسري منه مثل احلمصة.
وفيه قال: قال: أبو عبد اهلل  من أكل من طني قرب احلسني  غري مستشف به، فكأنام 
أكل من حلومنا فإذا أحتاج أحدكم لألكل منه ليستشفي به فليقل بسم اهلل وباهلل اللهم رّب هذه 
الرتبة املباركة الطاهرة، ورّب النور الذي أنزل فيه ورّب اجلسد الذي سكن فيه، ورّب املالئكة 
املوكلني به، إجعله يل شفاء من داء كذا وكذا. وجرع من املاء جرعة خلفه، وقل: اللهم اجعله 

ليطلع عىل ذلك األثر العظيم.
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رزقا واسعًا وعلاًم نافعًا وشفاء من كل داء وسقم فإن اهلل تعاىل يدفع عنك هبا كّل ما جتد من 
السقم واهلم والغم إن شاء اهلل.

وفيه قال: قال: أبو عبد اهلل  اذا تناول أحدكم من طني قرب احلسني  فليقل )اللهّم إين 
أسألك بحق امللك الذي تناول، والرسول الذي أنزل والويص الذي ضمن فيه أن جتعله شفاء 

من كل داء ويسّمى فيه(.
قال: قال: أبو عبد اهلل  طني قرب احلسني  شفاء من كل داء فإذا أكلت فقل )بسم اهلل 
وباهلل اللهّم اجعله رزقا واسعا، وعلام نافعا، وشفاء من كل داء انك عىل كل يشء قدير( )اللهّم 
رّب الرتبة املباركة ورّب الويص الذي وارته صىّل عىل حمّمد وآل حمّمد واجعل هذا الطني شفاء 

من كل داء، وأمانا من كل خوف(.
وفيه أيضًا: أن رجال سأل الصادق  فقال: إين سمعت إنك تقول تربة احلسني من األدوية 
إين  قال  بالك؟  فام  قد كان ذلك، وقد قلت ذلك  فقال:  بداء إال هضمته،  املفردة، وإنه ال متر 
تناولتها فام انتفعت هبا. قال: إن هلا دعاء فمن تناوهلا ومل يدع مل يكد ينتفع هبا، فقلت: وما يقول 
إذا تناوهلا؟ قال: تقبلها قبل كل يشء وتضعها عىل عينك وال تتناول منها أكثر من محصة، فإن 
من تناول منها أكثر من ذلك، فكأنام أكل من حلومنا ودمائنا، فإذا تناولت فقل اللهم إين أسألك 
الذي حّل  الويص  الذي خزهنا وأسألك بحق  امللك  الذي قبضها، وأسألك بحق  امللك  بحق 
فيها، أن تصيّل عىل حمّمد وآل حمّمد وأن جتعله شفاء من كل داء، وأمانًا من كل خوف وحفظا 
من كل سوء، فاذا قلت ذلك فأشددها يف يشء واقرأ عليها )إنا أنزلناه يف ليلة القدر( فإن الدعاء 

الذي تقدم ألخذها هو االستئذان عليها وقراءة )إنا أنزلناه( ختمها انتهى.
يف اخلرائج واجلرائح، يرفعه باألسناد. قال حدثنا جعفر بن إبراهيم بن ناجية. قال: حدثنا 
سعد بن سعيد األشعري، قال سألت الرضا  عن الطني فقال كل طني حرام كامليتة والدم 

وحلم اخلنزير وما أحل به لغري اهلل به ما خال طني قرب احلسني  فإنه شفاء من كل داء.
بن  عيّل  بن  احلسن  ابن  عمر  حدثنا  الشيباين:  املفضل  أبو  وقال  قال:  أيضا.  اخلرائج  ويف 
أبو  قال: حدثنا احلسن بن حممد  القابويس  املنذر بن حممد  قال: حدثنا  ببغداد،  الشيباين  مالك 
عبد اهلل األزدي قال: حدثنا أيب قال: صليت يف جامع املدينة واىل جانبي رجالن مع أحدمها 
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داء وذلك  أن طني قرب احلسني شفاء من كل  أما علمت  يقول: أحدمها لصاحبه  السفر  ثياب 
إنه كان يب وجع يف اجلوف فتعاجلت بكل دواء فلم أجد فيه عافية وأيست. وكان عندنا عجوز 
من الكوفة فقالت: يا سامل ما أرى علتك إال كل يوم تزيد فهل لك أن أعاجلك وتربء بأذن اهلل؟ 
قلت: بىل، فسقتني ماء يف قدح فربئت، وكان إسمها سلمة، فقلت هلا بعد أشهر: بامذا داويتني؟ 
قالت: بواحدة من هذه السبحة، وكانت يف يدها سبحة من تربة احلسني  ، فقلت: يا رافضيه 
داويتني بطني قرب احلسني؟ فخرجت مغضبة فو اهلل لقد رجعت عيل علتي كأشد ما كانت، وأنا 
فيه  ينفع  )1( مرض مرضا شديدا ومل  اخلليفة  أن رجاًل من خدم  والبالء. وروي  اجلهد  أقايس 
الدواء فقيل له تناول من تربة احلسني  فلعل اهلل يشفيك بربكته، فقد روى إنه شفاء من كل 
داء وأنت مؤمن هبم، وبام قالوا، فتناول شيئا من تربته فعويف، فلام برأ ورجع اىل دار اخلالفة 
فقال خادم من خدم اخلليفة: كنا قد أيسنا منك فبأي يشء تداويت؟ فقال: إن لنا عجوزا وهلا 
سبحة من تربة احلسني  فأعطتني واحدة منها فتناولتها فجعلها اهلل شفاء يل، فقال اخلادم: 
فهل بقي منها معك يش؟ قلت: بىل. قال: فأتني بيشء منها، قال فخرجت وأتيت بحبات منها 
فأخذها وادخلها استهانة بدبره، فبينا هو كذلك إذا به صاح النار الطشت الطشت ووقع عىل 
األرض يستغيث ثم خرجت أمعاؤه كلها ووقعت يف الطشت وبعث اخلليفة اىل طبيبه النرصاين 
واستحرضه فلام رأى ذلك قال: هذا ال يداويه حتى املسيح، فأسلم الطبيب يف احلال وحسن 

إسالمه انتهى من اخلرائج.
الكلامت  بعض  بزيادة  األول  اخلرب  البحار،  يف  واملجليس  أماليه،  يف  الطويس  الشيخ  وذكر 
وها أنا أعيد ذكره كام يف الكتابني املذكورين، عنه عن أيب املفضل عن عمر بن احلسني بن عيّل 
عن املنذر بن حممد القابويس عن احلسني بن حممد األزدي عن أبيه قال: صليت يف جامع املدينة 
واىل جانبي رجالن عىل أحدمها ثياب السفر فقال أحدمها لصاحبه يا فالن أما علمت إن طني 
قرب احلسني  شفاء من كل داء وذلك إنه كان يب وجع اجلوف فتعاجلت بكل دواء فلم أجد 
فيه العافية وخفت عىل نفيس وآيست منها، وكانت عندنا إمراة من أهل الكوفة عجوز كبرية 

)1( ـ هو من اخللفاء العباسيني حيث كثر سفر الناس اىل زيارة احلسني  يف ايامهم واشتهر حديث تربة 

احلسني  يف عهدهم.
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فدخلت عيّل. وأما يف أشّد ما يب من العلة فقالت يل: يا سامل ما رأى علتك إال كل يوم زائدة، 
العلة  عىل  فسكنت  قدح  يف  ماء  فسقتني  قال:  هذا،  اىل  مني  أحوج  يشء  اىل  أنا  ما  هلا:  فقلت 
باهلل  هلا  فقلت  العجوز  أشهر دخلت عىل  بعد  كان  فلام  قط،  علة  يكن يب  مل  كان  وبرأت حتى 
عليك يا سلمة وكان اسمها سلمة بامذا داويتيني؟ فقالت: بواحدة من هذه السبحة – وكانت 
يف يدها سبحة – فقلت وما هذه السبحة  فقالت إهنا من طني قرب احلسني  فقلت هلا: 
علتي  عىل  واهلل  فرجعت  مغضبة،  عندي  من  فخرجت  احلسني؟  قرب  بطينة  داويتني  يارافضية 
كأشد ما كانت، وأنا أقايس منها اجلهد والبالء، وقد واهلل خشيت عىل نفيس ثم أذن املؤذن فقاما 

يصليان وغابا عني.
موسى  بن  حممد  عن  طاهر،  أيب  بن  حممد  بن  املفضل  عن  عنه،  املذكورين  الكتابني  ويف 
يف  املتطبب  النرصاين  رساقيون  بن  يوحنا  لقينا  قال:  العزيز  عبد  بن  موسى  أبيه  عن  الربيعي، 
شارع أيب أمحد فاستوقفني وقال يل بحق نبيك ودينك من هذا الذي يزور قربه قوم منكم بناحية 
قرص ابن هبرية )1( هل هو من أصحاب نبيكم  قلت: ليس هو من أصحابه إنام هو ابن بنته، 
فام دعاك اىل املسالة عنه؟ فقال له عندي حديث طريف فقلت: حدثني به. فقال: وجه إيل سابور 
الكبري اخلادم الرشيدي يف الليل، فرصت إليه، فقال: تعال معي فمىض وأنا معه حتى دخلنا عىل 
فيها  يديه طست  بني  وإذا  متكئا عىل وسادة  العقل  زايل  فوجدناه  اهلاشمي  بن عيسى  موسى 
فأقبل سابور عىل خادم من خاصة موسى  الكوفة  استحرضه من  الرشيد  حشو جوفه، وكان 
فقال له وحيك ماخربه؟ فقال له: أخربك، إنه كان من ساعة جالسا وحوله ندماؤه وهو من أصح 
الناس جسام وأطيبهم نفسا، اذ جرى ذكر احلسني بن عيل  ، قال يوحنا هذا الذي سألتك 
عنه، فقال موسى: إن الرافضة ليغلون فيه حتى إهنم فيام عرفت جيعلون تربته دواء يتداوون به، 
فقال له رجل من بني هاشم كان حارضا: قد كانت يب علة عليلة، فتعاجلت هلا بكل عالج فام 
نفعني حتى وصف يل كاتبي، أن آخذ من هذه الرتبة فأخذها فنفعني اهلل هبا وزال عني ما كنت 

)1( - قرص ابن هبرية ، ينسب اىل يزيد بن عمرو بن هبرية ، واىل العراق ملروان بن حممد بناه بالقرب من هنر 

سوراء، نزله السفاح ملا ويل، وزاد يف بنائه، وسامه اهلاشمية وفيه حبس املنصور السادة احلسينية ملا اشخصهم من 
املدينة اىل العراق، وسجنهم يف طامورة حتت االرض ثم هدمها عليهم، واليوم تعرف بالقبور السبعة.



....................................................................................................................................... الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية26

أجده، قال: فبقى عندك منها يشء؟ قال: نعم فوجه فجاء منها بقطعة فناوهلا موسى بن عيسى 
فأخذها موسى فاستدخلها دبره استهزاء بمن تداوى هبا، واحتقارا وتصغريا هلذا الرجل الذي 
هي تربته، يعني – احلسني  فام هو إال إن استدخلها دبره حتى صاح النار النار النار الطست 
الطست فجئناه بالطست فخرج منها ما ترى فانرصف الندماء، وصار املجلس مأمتا فأقبل عىل 
السابور، فقال: انظر هل لك فيه حيلة، فدعوت بشمعة فنظرت فإذا كبده وطحاله وريته وفؤاده 
خرج منه يف الطست فنظرت اىل أمر عظيم، فقلت: ما ألحد يف هذا صنع إال أن يكون لعيسى 
الذي كان حييى املوتى فقال يل سابور: صدقت، ولكن كن هاهنا يف الدار اىل أن يتبني ما يكون 

من أمره فبت عندهم وهو بتلك احلال ما رفع رأسه فامت يف وقت السحر.
قال حممد بن موسى بن رسيع: كان يوحنا يزور قرب احلسني  وهو عىل دينه، ثم أسلم بعد 

هذا وحسن إسالمه انتهى.
قال املؤلف: ومثل هذا كثري فال نطول بذكره الكتاب ألنه مما ال شبهة يف ذلك وال ريب. 

والذي يشك يف هذا فإنه شك يف نسبه وليس هو ابن أبيه بال ريب.
ثم ذكرنا ما مر من افتخار األرضني اىل قوله: قال اهلل تعاىل: هي أرض من سجد عىل تربتها 
مرة واحدة فكأنام سجد يل ألف عام وحّج بيتي ألف عام وصىل وصام الف عام. احلديث وقد 

مر بتاممه.
  خريطة ديباج صفراء فيها تربة أيب عبد اهلل  ويف مصباح الكعفمي، كان أليب عبد اهلل
فكان إذا حرضت الصالة صبه عىل السجادة وسجد عليه، وقال  : السجود عىل تربة أيب 
عبد اهلل خيرق احلجب السبع، ويف املصباح أيضا قال: قال أبو احلسن : ال خيلو املؤمن من 

مخسة سواك، ومشط، وسجادة، وسبحة فيها أربع وثالثون حبه وخاتم عقيق.
)وفيه( أيضا قال: قال الصادق  من أدار السبحة من تربة احلسني  فاستغفر به مرة 
واحدة كتب اهلل له سبعني مرة، وإن امسك بيده، ومل يسبح هبا، ففي كل حبة سبع مرات انتهى.
وقال الشهيد يف الدروس: فإن يف محل طني احلسني  أمان من كل خوف، ويستحب محل 
سبحة من طينه ثالثا وثالثني حبة، فمن قلبها ذاكرا هلل فله بكل حبة أربعون حسنة، وإن قلبها 

ساهيًا فعرشون حسنة وما سبح بأفضل من سبحة طينه.
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ويف البحار: إن السبحة من أرض كربالء تسبح بيد حاملها من غري أن يسبح هو هبا.
وعن  عني  أحدثك  إين  سعد:  بني  من  لرجل  قال    املؤمنني  أمري  إن  أيضا:  البحار  ويف 
وطحنت  صدرها  يف  إثر  حتى  بالقربة  فاستقت  عندي  كانت  إهنا    قال  بىل،  قال:  فاطمة، 
بالرحا حتى جملت )1( يداها وكنست البيت حتى اغربت ثياهبا، وأوقدت حتت القدر حتى دخنت 
ثياهبا، فأصاهبا من ذلك رضر شديد، فقلت هلا: لو اتيت أباك فسالتيه خادما يكيفك خدمة ما 
أنت فيه من هذا العمل، فأتت النبّي  فوجدت عنده أحداثا فاستحت وانرصفت فعلم صىل 
اهلل عليه وآله إهنا جاءت حلاجة فغدا علينا باألثر ونحن يف حلافنا. فقال: السالم عليكم فسكتنا 
  واستحيينا ملكاننا. ثم قال: السالم عليكم فسكتنا، ثم قال: السالم عليكم فخشينا أن مل نرد
ينرصف، وقد كان يفعل ذلك ثالثا، فإن أذن له وإال انرصف فقلت وعليك السالم يا رسول اهلل 
 ادخل فدخل وجلس عند رؤوسنا، فقال: يا فاطمة ما كانت حاجتك عندي فخشيت إن مل 
جتيبه فيقوم فأخرجت رأيس فقلت: أنا واهلل أخربك يا رسول اهلل إهنا استقت بالقربة حتى أثر يف 
صدرها وطحنت بالرحا حتى ملجت يداها، وكنست البيت حتى اغربت ثياهبا وأوقدت حتت 
القدر حتى ادكنت ثياهبا، فقلت هلا لو أتيت أباك وسالتيه خادما يكيفك أمر ما أنت فيه من هذا 
العمل، قال : أال أعلمكام ما هو خري لكام من اخلادم، إذا أخذمتا منامكام فكربا أربعا وثالثني 
تكبرية، وامحدا ثالث وثالثني حتميده، وسبحا ثالثًا وثالثني تسبيحة، فأخرجت فاطمة رأسها، 
وقالت رضيت عن اهلل ورسوله ثالث مرات فاختذت فاطمة  سبحة وهي خيط صوف مفتل 
معقود عليه عدد التكبريات فكانت تديرها بيدها  ، بتكبري وحتميد وتسبيح، اىل أن قتل محزة 
بن عبد املطلب )2( سّيد الشهداء فاستعملت تربته وعملت التسابيح فاستعملها الناس. فلاّم قتل 

العمل فمرنت  يداه من  بالكـس، وجملت. نفطت  يداه  العرب: جمل جملت  ابن منظور يف لسان  )1( –قال 

وصلبت وثخن جلدها. وتعجز وظهر فيها ما يشبه البثر من العمل باألشياء الصلبة اخلشنة، ويف حديث فاطمة 
 إهنا شكت اىل عيّل  الخ، ومثله يف هناية ابن االثري، شكت اىل عيّل  الخ، ويف جممع البحرين طحنت 

فاطمة  حتى جملت يداها الخ.

)2( –هو احلمزة ، بن عبد املطلب – أسد اهلل ، وأسد رسوله وعم النبي االكرم، وسيد الشهداء، كنيته ابو 

عامرة، وأبو يعىل، وهو شقيق صفية بنت عبد املطلب أم الزبري، واخو رسول اهلل من الرضاعة، ارضعتهام ثويبة 
موالة أيب هلب، وكان احلمزة، أسن من رسول اهلل بسنتني، وقد آخى رسول اهلل بينه وبني زيد بن حارثة ، وأسلم 
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احلسني  عدل باألمر اليه فاستعملوا تربته ملا فيها من الفضل واملزية.
وسئل أبا عبد اهلل  عن استعامل الرتبتني من طني قرب محزة واحلسني والتفاضل بينهام فقال 
 : السبحة التي من طني قرب احلسني  تسبح بيد الرجل من غري أن يسبح، وشاع يف الناس 

.)1( تسبيح الزهراء
قال الصادق  : من سبح تسبيح فاطمة الزهراء يف كل يوم يف دبر كل فريضة، أحب إيل 

من صالة ألف ركعة يف كل يوم.
قال الصادق : من سّبح تسبيح فاطمة يف كل يوم يف دبر كل فريضة، أحب إيل من صالة 

ألف ركعة يف كل يوم.
وعن الصادق  : أيضا من سّبح بطني قرب احلسني  كتب اهلل عز وجل له أربعامئة حسنة 

وحما عنه أربعامئة ذنب، ورفع له أربعامئة درجة انتهى.

يف السنة الثانية من البعثة، وملا أسلم احلمزة عرفت قريش أن رسول اهلل عز وامتنع، وأن محزة سيمنعه منهم، 
فكفوا عن اذاه، هاجر اىل املدينة وشهد مع رسول اهلل بدرًا وابىل يف ذلك اليوم بالءًا حسنا وقد قتل يوم واحد من 

املرشكني أحد وثالثني بطال، وكان يقاتل بسيفني، حتى افتخر به رسول اهلل قال: خري أعاممي احلمزة.

)1( - وخري أخويت عيّل، وقتل يف ذلك اليوم يوم السبت النصف من شهر شوال.

قتله وحشى بأمر من هند أم معاوية وجاءت هند اىل مرصعه فشقت بطنه وجدعت أنفه وأصابعه ومذاكريه، 
واستخرجت كبده والكتها يف أسناهنا وحينام وقف عليه رسول اهلل  قال: واهلل ما وقفت موقفا أغيظ عيّل من 
هذا املوقف، لئن مكنني اهلل من قريش ألمثلن بسبعني رجاّل منهم، فنزل عليه جربئيل هبذه اآلية الكريمة )وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صربتم فهو خري للصابرين( وقال  : لو ال أين أخشى نساء بني عبد 
اهلل املطلب لرتكته حتى حيشـر يوم القيامة من بطون السباع والطري، وأمر رسول اهلل بالقتىل فجمعوا فكان كلام 
أتى إليه بشهيد وضع اىل جانب احلمزة فصىل عليه وعىل الشهيد حتى صىل عىل احلمزة سبعني مرة ودفن احلمزة 

عند جبل أحد بجنب املهراس.
- عن الصادق ، قال تسبيح الزهراء فاطمة يف دبر كل صالة، أحب إىل من صالة ألف ركعة يف 

كل يوم.
وعن أيب جعفر  قال من سبح تسبيح الزهراء - استغفر غفر له، وهي مائة باللسان، وألف يف امليزان، 

وتطرد الشيطان، وتريض الرمحن.
 له، وقال يثنى رجليه غفر  أن  قبل    فاطمة  تسبيح  قال :    الصادق  البزنطي عن  ومن جامع 
تسبيح فاطمة  قبل أن يثنى رجليه غفر له، وقال : من بات عىل تسبيح فاطمة  كان من الذاكرين اهلل 

. كثريا أو الذاكرات ما عبد اهلل بيش أفضل من تسبيح فاطمة
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وقد ذكر هذا مجع من الفقهاء ممن صنف يف تصنيفه إذ ال حرص لذكرها.
قال الشهيد يف الدروس ويستحب وضعها مع امليت يف قربه وخلطها بحنوطه، رواه احلمريي 
عن الفقيه، ويف مصباح الكفعمي قال: قال أبو احلسن  ما عىل أحدكم إذا دفن امليت ووسّده 

بالرتاب أن يضع مقابل وجهه لبنة من طني احلسني  وال يضعه حتت رأسه انتهى.
اىل غري  الوسائل  العاميل يف  واحلر  البحار  واملجليس يف  الطويس يف مصباحه  الشيخ  وذكر 

. هؤالء من املتقدمني واملتاخرين فإهنم اتفقوا يف أن املسافر يتم صالته يف حرم احلسني
يف  وطرف  السالم،  ساكنها  عىل  واحلاير  الكوفة  مسجد  يف  الصالة  إمتام  يف  فصل  فقالوا: 
أحكام الرتبة من طني قرب احلسني ، عن أيب عبد اهلل  قال: تتم الصالة يف أربع مواطن 
يف املسجد احلرام، ويف مسجد رسول اهلل ، ويف مسجد الكوفة، ويف حرم احلسني  ويف 
 : أحب لك ما  الكتب املذكورة بحذف اإلسناد. روي زياد العبدي قال: قال أبو احلسن 
. أحب لنفيس وأكره لك ما أكره لنفيس، أتم الصالة يف احلرمني وبالكوفة وعند قرب احلسني
ويف الكتب املذكورة أيضا. عن الصادق  قال أتم الصالة يف حرم احلسني  ويف ذلك 
أخبار كثرية وكتب العلامء مشحونة وأنا أخذنا من كل باب طرف إذ ال نستطيع احلرص، وإال 

الحتجنا اىل جملد ضخم جدا، لكن إخترصنا عىل اإلشارة.
وذكر الشهيد أيضا يف الدروس ما هذا لفظه، وليتم الصالة عند احلسني  ندبا، ثم ساق 

. :الكالم اىل أن قال
روي املفضل بن عمر، عن الصادق  يف الصالة عند احلسني  كل ركعة بألف حجة 

وألف عمرة، وعتق ألف رقبة وألف وقعة يف سبيل اهلل مع نبّي مرسل.
 : صالة الفريضة عنده تعدل حجة والنافلة  وروى ابن أيب عمري مرسال عن الصادق 

تعدل عمرة انتهى من الدروس.
ويف كامل الزيارات عن الباقر  : إن الصالة املفروضة عنده تعدل حجة، والصالة النافلة 

تعدل عمرة، انتهى.
لفظه:  هذا  ما   ، مزاره  ابن شالل يف  الشيخ خضـر  وذكر  الفقهاء،  من  ذلك مجع  ذكر  وقد 
وأوالده  عّمه  ابن  وروضة    النبّي  روضة  إن  من  والنقل  العقل  وجوه  من  كثري  من  يستفاد 
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 املعصومني أفضل من املسجد احلرام، وإن املسجد احلرام الصالة فيه بامئة ألف صالة، 
مزاره  يف  خضـر  الشيخ  قال  ثم  صالة،  آالف  بعشـرة  فيه  الصالة    اهلل  رسول  مسجد  ويف 
 إن املبيت عند احلسني  )أبواب اجلنان وبشائر الرضوان( ما هذا لفظه وورد عن الصادق 

 يعدل عبادة سبعني عام.
وعن موالنا الرضا  إن اجلوار عند احلسني  خري من عبادة سبعني عام انتهى.

ويف هذا أخبار كثرية حذفناها خمافة التطويل.
صافية،  نورانية  ترفع  كربالء  ان  الرضوان(  وبشائر  اجلنان  )ابواب  يف  خرض  الشيخ  وقال 

فتجعل يف افضل روضة من رياض اجلنة، واهنا البقعة املباركة انتهى.
روى املجليس يف املجلد الثاين والعرشين من البحار ما هذا لفظه.

ويف املصباح عن االمام  ان من اقام عند احلسني  كل يوم بألف شهر، واملنفق عنده 
الدرهم بألف.

وقال أمري املؤمنني  قبض يف كربالء مائتا نبي ومائتا ويص ومائتا سبط، شهداء بأتباعهم.
ويف كامل الزيارات والبحار، مرفوعا اىل قدامة بن زائدة عن أبيه زائدة، عن عيل بن احلسني 
 يف حديث طويل، اىل أن قال جربئيل  : وإن سبطك هذا مقتول بأرض كربالء من أجلها 
يكثر الكرب والبالء عىل أعدائك وأعداء ذريتك وهي أطهر بقاع األرض وأعظمها حرمة وإهنا 

ملن بطحاء اجلنة. احلديث.
أمري  عن   ، آبائه  عن  أبيه  عن    الصادق  عن  الرضوان  بشائر  يف  خضـر  الشيخ  وقال 
املؤمنني  إنه قال: قال رسول اهلل  يقرب إبني يف أرض يقال هلا كربالء هي البقعة التي كان 

عليها قبة االسالم التي نجى اهلل عليها املؤمنني الذين آمنوا مع نوح يف الطوفان انتهى.
ويف مصباح الكفعمي عن الصادق  موضع قرب احلسني  ترعة من ترع اجلنة.

وذكر املجلـيس يف البحار، قال: قال الصادق  : أربع بقاع ضجت اىل اهلل أيام الطوفان 
البيت املعمور فرفعه اهلل والغرى وكربالء وطوس)1(.

)1( –يريد به حمل دفن الرضا  فإنه اشتهر قديام أن مرقد الرضا  يف طوس واحلال إن البقعة التي فيها 

مرقد اإلمام الرضا  اسمها – سناباد – وكانت ضيعة حلميد بن قحطبة الطويس، فدفن هبا هارون الرشيد 
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ويف كامل الزيارات، ومصباح الشيخ والكفعمي والوسائل، والبحار باإلسناد عن إسحاق 
حرمة    عيّل  ابن    احلسني  قرب  ملوضع  إن  يقول    اهلل  عبد  أبا  سمعت  قال  عامر،  بن 
  معلومة معروفة من عرفها واستجار هبا أجري. قلت: فصف يل موضعها جعلت فداك قال
من  وعشـرين  ومخسة  رجليه  ناحية  من  ذراعا  وعشـرين  مخسا  اليوم  قربه  موضع  من  امسح   :
خلفه ومخسة وعشـرين ذراعا مما ييل وجهه )الشـريف( ومخسة وعرشين ذراعّا من ناحية رأسه 
وموضع قربه، منذ يوم دفن روضة من رياض اجلنة، ومنه معراج يعرج فيه باعامل زواره اىل 
السامء فليس ملك يف السامء وال نبّي يف الساموات إال وهم يسالون اهلل أن يأذن هلم يف زيارة قرب 

احلسني  ففوج ينزل وفوج يعرج.
ورواه أيضا ابن قولوية، يف املزار وابن طاووس وابن بابويه يف ثواب األعامل، ثم قال ابن 
بابويه يف ثواب األعامل: عن اسحاق بن عامر قال: سمعت أبا عبد اهلل  يقول: من موضع 
قرب احلسني  منذ يوم دفن روضة من رياض اجلنة، وقال موضع قرب احلسني  ترعة من 

ترع اجلنة انتهى.
ذراعًا يف عرشين  عشـرون  احلسني  قرب    اهلل  عبد  أبو  قال  قال:  الكفعمي،  مصباح  ويف 

ذراعًا مكسًا روضة من رياض اجلنة.
وفيه أيضا قال: قال: أبو عبد اهلل  يؤخذ من طني قرب احلسني  عىل سبعني ذراعًا من 

عند ) القرب الرشيف(.
وفيه أيضا قال: قال: أبو عبد اهلل  حرم قرب احلسني  مخسة فراسخ من أربعة جوانب 

القرب )الرشيف(.
وفيه أيضا حرمة قرب احلسني  فرسخ يف فرسخ من أربعة جوانب القرب )الرشيف(.

مخسة  فاألقىص  األفضل  يف  املواضع  هذه  تربة  به  األخبار  هذه  يف  والوجه  الكفعمي  قال 
اخلمس  وأرشف  ذراعا،  وعرشون  مخس  الفرسخ  وأرشف  فرسخ  املشهد  من  وأدناه  فراسخ. 

وبعدها دفن فيها اإلمام الرضا  واللواء هو طوس فصاروا يذكرون االسم العام، كام يقولون إن قرب أمري 
املؤمنني يف الكوفة ويف احلقيقة هو يف ظهر الكوفة – النجف – ومقتل احلسني  يف كوفان، فيكتفون باسم 

القطر عن البقعة.
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والعرشين عرشون ذراعا وأرشف العرشين ما رشف منه وهو احلديث نفسه انتهى.
وروى السيد نعمة اهلل املحدث اجلزائري: يف كتابه عن السيد عيّل ابن طاووس، إن أبا محزة 
 يستشفون فيه،   إين رأيت أصحابنا يأخذون من طني قرب احلسني  الثاميل قال للصادق 
بني  ما    احلسني  قرب  بطني  يستشفى   :   فقال  الشفاء؟  من  يقولون  مما  فهل يف ذلك يش 
القرب وبني أربعة اميال، وكذلك قرب النبي صىل اهلل عليه واله وسلم، وكذلك قرب احلسن وعيّل 
، فخذ منها فإهنا شفاء من كل سقم وجنة مما خياف، ثم أمر بتعظيمها وأخذها باليقني بالربء 

وختتمها إذا أخذت.
ويف أنيس املسافر وجليس احلارض، قال: إن أبا محزة الثاميل، قال للصادق  : إين رأيت 
أصحابنا يأخذون من طني قرب احلسني  يستشفون به فهل يف ذلك يش مما يقولون من الشفاء؟ 
قال  يستشفى ما بينه وبني القرب عىل رأس األربعة أميال، وكذلك قرب رسول اهلل  وكذلك 
قرب احلسني  وعيّل  خذ منها، فإهنا شفاء من كل سقم وجنة مما خياف، ثم أمر بتعظيمها 

وأخذها باليقني بالرب او ختمها إذا انتهى.
أقول: أنام كررت احلديث لتفاوت بعض األلفاظ فيه.

ويف الوسائل عن منصور بن العباس رفعه اىل أيب عبد اهلل  قال: حرم احلسني  مخس 
فراسخ من أربعة جوانبه.

وفيه أيضا عّمن رواه عن أيب عبد اهلل  قال: حرم احلسني  فرسخ يف فرسخ من أربعة 
جوانب القرب.

وفيه عن أيب عبداهلل  قال: يؤخذ طني قرب احلسني  من قرب عند القرب عىل سبعني ذراعا 
رواه الكليني.

وفيه حديث السج عىل سبعني باعًا يف سبعني عامًا، رواه الكليني ورواه الصدوق، وزاد فيه 
قال إمسح من موضع قربه اليوم مخسة وعرشون ذراعا من ناحية رأسه ومخسة وعرشين ذراعا 

من ناحية رجليه ومخسة وعشـرين ذراعا من خلفه ومخسة وعشـرين ذراعا مما ييل وجهه.
 عرشون   قال: سمعته يقول: قرب احلسني  وفيه قال عن ابن سنان عن أيب عبد اهلل 

ذراعا مكسًا روضة من رياض اجلنة.
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وفيه قال: عن ايب عبد اهلل  قال: الرتبة من قرب احلسني  عىل عرشة أميال.
وفيه قال حممد بن عيل بن احلسني عليهام السالم: قال: حرم احلسني  مخسة فراسخ من 

أربعة جوانب القرب.
وفيه قال: عن أيب الصباح الكناين عن أيب عبد اهلل  قال: طني قرب احلسني  فيه شفاء، 

وإن أخذ عىل رأس أصل ميل.
الشيخ يف املصباح أكثر من هذه األحاديث انتهى من الوسائل.

وقال الشهيد يف الدروس: ويستشفى برتبته من حريم قربه وحده مخسة فراسخ من أربعة 
جوانبه.

وروى فرسخ من كل جانب.
وروى اسحاق بن عامر مخسا وعشـرين ذراعا من ناحية الراس، ومثلها من ناحية الرجلني.
من  انتهى  الفضل  يف  الرتتيب  عىل  وكله  مكسا  ذراعا  عرشون  قربه  إن  سنان  بن  اهلل  عبد 

الدروس.
وقال املجلـيس كام يف املصباح وهو: إن أرض كربالء كلام قرب منها كان أفضل فاألقىص 
مخسة فراسخ وأدناه من املشهد فرسخ وأرشف الفرسخ مخس وعشـرون ذراعا وأرشف اخلمس 

والعرشين عرشون ذراعا وأرشف العشـرين ما أرشف به وهو اجلدث نفسه انتهى.
وإن املجليس  ذكر مجيع مامر من األخبار، وكذا ابن طاووس وغريمها زادوا فيها كثريا.
وروى السيد نعمة اهلل اجلزائري يف كتابه، والشيخ يوسف يف أنيس املسافر وجليس احلارض، 
ماهذا لفظهام: إن احلسني  اشرتى النواحي التي فيها قربه من أهل نينوى والغارضية بستني 

الف درهم وتصدق هبا عليهم ورشط أن يرشدوا اىل قربه ويضيفوا من زاره ثالثة ايام)1(.

)1( - قلت من املحقق إن احلسني  اشرتى أرض كربالء من بني اسد بجميع ما كان عنده من النقود، 

حتى يقال: إنه بذل هلم ما كان معه، مائة واربعني الف دينار. وإن أهل الكوفة بعد يوم كربالء، صاروا يتحدثون 
عام هنبوه من رحل احلسني  كالربود اليامنية ومطارف اخلز، والثياب والدراعات وأنواع األواين، والطشوت 
واحلصـر  البسط  وأنواع  والزعفران،  والسكر  والسمن  والتمر  والدقيق  األرز  وأوساق  والقرب،  واملعاجن 
واألرسة والوسائد والصناديق واخليم والعمد واخليل واإلبل واملوايش وغريها، ومل يذكر أحدهم إهنم هنبوا من 
رحله ذهبا أو فضة قط، فتبني هلم بعد ذلك إنه أعطى مجيع ما كان معه من النقود املسكوكة اىل بني أسد واشرتى 
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ويف الكتابني املذكورين عن أحدمها  قال: حرم احلسني  الذي اشرتاه أربعة أميال يف 
أربعة أميال فهو حالل لولده ومواليه وحرام عىل غريهم ممن خالفهم وفيه الربكة.

يفوا  مل  ألهنم  الصدقة  بعد  حالال  صارت  إنام  طاووس:  ابن  عن  املذكورين  الكتابني  ويف 
بالرشط.

ويف أنيس املسافر قال: روى حممد بن داود عدم وفائهم يف الشـرط وإن الشيخ فخر الدين 
بن طريح روى عن الصادق  : إن حرم احلسني  الذي اشرتاه أربعة أميال يف أربعة أميال 

فهو حالل لولده ومواليه وحرام عىل غريهم ممن خالفهم وفيه الربكة انتهى.
وذكر ذلك مجيع الفقهاء يف كتبهم.

وذكر الشيخ العامل الفاضل احلاج مريزا حسني النوري يف كتابه نفس الرمحان ما هذا لفظه: 
إن املرصع هو عمورا قريب من كربالء وإن احلر ملا مانع احلسني  قال له  : دعنا ننزل 
هذه القرية أو هذي- يعني – نينوى والغارضية أو هذه يعني شفيته، وإن نينوى كورة يف بابل 

العراق من أعامهلا قرية كربالء.
وخطبته  : كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني النواويس وكربالء. والنواويس 
البلد،  وشامل  الغرب  بني  ما  وهو    احلر  مزار  فيه  الذي  املكان  يف  وإهنا  النصارى  مقابر 
وكربالء قطعة من األرض واقعة يف جنب هنر جيري. من قبل سور البلد يمر بمزار املعروف 

بابن محزة – منها بساتني ومنها مزارع، والبلد واقع بينهام انتهى.
وعمورا  ونينوى  كربالء  هلا  يقال  كربالء  أرض  وأن  عنه(  اهلل  )عفى  الرباقي  املؤلف  قال 

وحروا والنواويس والغارضية وكل ذلك نطقت هبا األخبار.
  ذكر سبط ابن اجلوزي يف تذكرة اخلواص قال: ذكر ابن سعد عن الشعبي قال ملا مر عيّل
بكربالء يف مسريه اىل صفني وحاذى نينوى هي قرية عىل الفرات وقف ونادى صاحب مطهرته 
  أخريا ياعبد اهلل ما يقال هلذه األرض فقال كربالء فبكى حتى بل األرض من دموعه ثم قال

هبا منهم أرض كربالء عىل أن يتعهدوا قربه ويشيدوه بعد دفنه ودفن أهل بيته واصحابه. وأن جيعلوا عليه علاًم 
يسرتشدون به الزوار، وأن يضيفوا زواره ويرشدوهم عىل قربه، أال ترى اىل اليوم تنصب االعالم عىل قبته وقبة 

أخيه العباس c انتهى.
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: دخلت عىل رسول اهلل  وهو يبكي فقلت له ما يبكيك؟ فقال  كان عندي جربئيل آنفا 
وأخربين إن ولدي احلسني يقتل بشط الفرات بموضع يقال له كربالء.

وقد روى احلسن بن كثري، وعبد خري قاال: ملا وصل عيّل  اىل كربالء وقف وبكى، وقال: 
بأيب أغيلة يقتلون هاهنا. هذا مناخ ركاهبم، هذا موضع رحاهلم، هذا مرصع الرجل، ثم ازداد 

بكاؤه. احلديث.
يف  املؤمنني  أمري  مع  كنت  قال:  عباس،  ابن  عن  جماهد  عن  والبحار،  الصدوق  أمايل  ويف 
خروجه اىل صفني فلام نزل بنينوى وهو بشط الفرات قال: بأعىل صوته يابن عباس: أتعرف هذا 
املوضع؟ قلت: له ما أعرفه يا أمري املؤمنني فقال: لو عرفته كمعرفتي مل تكن جتوزه حتى تبكي 
معًا وهو  وبكينا  الدموع عىل صدره  فبكى طويال حتى اخضلت حليته وسالت  قال:  كبكائي 
يقول: آه آه مايل وآلل أيب سفيان، مايل وآلل حرب حزب الشيطان واولياء الكفر، صربا يا أبا 
عبد اهلل فقد لقى أبوك مثل الذي تلقى منهم، ثم دعا بامء فتوضأ وضوء الصالة فصىل ما شاء اهلل 
أن يصيل ثم ذكر نحو كالمه األول وإنه نعس عند إنقضاء صالته وكالمه ساعة ثم انتبه، فقال 
يا امري املؤمنني فقال: أال أحدثك بام رأيت يف منامي، عند رقديت هذه،  أنا ذا  يابن عباس: ها 
فقلت: نامت عيناك ورأيت خريا يا أمري املؤمنني، قال: رأيت كأين برجال قد نزلوا من السامء 
معهم أعالم بيض قد تقلدوا سيوفهم، وهي بيض تلمع، وقد خطوا حول هذه األرض خطة، 
بدم عبيط، وكأين  فرأيتها تضطرب  بأطرافها األرض  فقد رضبت  النخيل  رأيت كأن هذه  ثم 
الرجال  وكأن  يغاث  فال  يستغيث  وهو  فيه،  غرق  قد  وخمي  ومضغتي  وفرخي  نسيل  باحلسني 
البيض قد نزلوا من السامء ينادونه ويقولون صربا آل الرسول فأنكم تقتلون عىل أيدي رشار 
الناس، وهذه اجلنة يا أبا عبد اهلل إليك مشتاقة ثم يعزونني، ويقولون: يا أبا احلسن أبرش فقد 
أقر اهلل به عينك يوم القيامة يوم يقوم الناس لرّب العاملني، ثم انتبهت هكذا والذي نفس عيّل 
بيده لقد حدثني الصادق املصدق أبو القاسم إين سأراها يف خروجي اىل أهل البغي علينا، وهذه 
لفي  فيها احلسني وسبعة عشـر رجال من ولدي وولد فاطمة وإهنا  يدفن  أرض كرب وبالء، 
الساموات معروفة تذكر أرض كرب وبالء كام تذكر وبقعة احلرمني وبقعة بيت املقدس، ثم قال 
إيل يابن عباس: أطلب يل حوهلا بعر الظباء فو اهلل ما كذبت وال كذبت هي مصفرة لوهنا لون 



....................................................................................................................................... الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية36

الزعفران قال بن عباس فطلبتها فوجدهتا جمتمعة فناديته يا أمري املؤمنني قد أصبتها عىل الصفة 
التي وصفتها يل، وقال عيّل  : صدق اهلل ورسوله ثم قام هيرول إليها فحملها وشمها وقال 
هي هي بعينها أتعلم يابن عباس ما هذه األبعار؟ هذه قد شمها عيسى بن مريم وذلك إنه مر هبا 
ومعه احلواريون فرأى ها هنا الضباع جمتمعة وهي تبكي فجلس عيسى  وجلس احلواريون 
يا روح اهلل وكلمته ما  فقالوا:  ملا جلسا وملا بكى  معه فبكى وبكى احلواريون وهم ال يدرون 
يبكي، قال: أتعلمون أي أرض هذه؟ قالوا: ال، قال: هذه أرض يقتل فيها فرخ الرسول أمحد 
وفرخ احلرة الطاهرة البتول شبيهة أمي ويلحد فيها طينتها أطيب من املسك ألهنا طينة الفرخ 
املستشهد وهكذا تكون طينة األنبياء وأوالد األنبياء. فهذه الظباء تكلمني وتقول إهنا ترعى يف 
هذه األرض شوقا اىل تربة الفرخ املبارك وزعمت إهنا آمنة يف هذه األرض ثم رضب بيده اىل 
هذه البعرات فشمها وقال: هذه بعر الظبآء عىل هذه الطيب، ملكان حشيشها اللهم فأبقها أبدَا 
حتى يشمها أبوه فيكون له عزاء وسلوة قال: فبقيت اىل يومنا هذا وقد اصفرت لطول زمنها، 
وهذه أرض كرب وبالء ثم قال: بأعىل صوته يارّب عيسى بن مريم ال تبارك يف قتلته واحلامل 
عليه واملعني عليه واخلاذل له ثم بكى بكاًء طوياًل وبكينا معه حتى سقط لوجهه وغشى عليه 
إذا  يابن عباس  قال:  ثم  أن أرصها كذلك  ردائه وأمرين  البعر فرصه يف  فاخذ  أفاق  ثم  طوياًل 
بن  قال  قتل هبا ودفن  قد  اهلل  أبا عبد  إن  فعلم  دمًا عبيط  منها  دمًا عبيطًا ويسيل  تنفجر  رأيتها 
عباس: فو اهلل لقد كنت أحفظها أشد من حفظي لبعض ما افرتض اهلل عيٌل وأنا ال أحلها من 
طرف كمي فبينام أنا نائم يف البيت إذ انتبهت فإذا هي تسيل دمًا عبيطًا وكان كمي قد امتأل دمًا 
فجلست وأنا باك وقلت قد قتل واهلل احلسني  واهلل ما كذبني عيّل قط يف حديث حدثني، وال 

أخربين بيشء قط انه يكون إال كان احلديث.
الصدوق،  أمايل  ويف  واجلرائح،  اخلرائج  ويف  الدين  إكامل  يف  احلديث  هذا  ذكر  وكذلك 
والبحار، عن جرداء بنت سمني عن زوجها هرثمة بن أيب مسلم قال: غزونا مع عيّل بن أيب 
طالب  صفني فلاّم انرصفنا نزل كربال فصىل هبا الغداة ثم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال: 
واها لك أيتها الرتبة ليحشـرن منك أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب، فرجع هرثمة اىل زوجته 
وكانت من شيعة عيّل  فقال: أال أحدثك عن ولّيك أيب احلسن نزل كربال فصىل ثم رفع إليه 
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من تربتها، فقال: واها لك أيتها الرتبة ليحرشن منك أقوام يدخلون اجلنة بغري حساب، قالت 
 قال: هرثمة كنت يف   ال يقول إال حقا فلام قدم احلسني  أهيا الرجل فإن أمري املؤمنني 
البعث الذين بعثهم عبيد اهلل بن زياد فلام رأيت املنزل والشجر)1( ذكرت احلديث فجلست عىل 
بعريي ثم رصت اىل احلسني  فسلمت عليه واخربته بام سمعت من أبيه يف ذلك املنزل الذي 
نزل به احلسني  فقال: معنا أنت أم علينا؟ فقلت: ال معك وال عليك، خلفت صبية أخاف 
عليهم من عبيد اهلل بن زياد، فقال: فامض حيث ال ترى لنا مقتال. وال تسمع لنا صوتا فو الذي 

نفس حسني بيده ال يسمع واعيتنا أحد ثم ال يعيننا إال أكبه اهلل عىل وجهه يف نار جهنم.
  عيّل  مّر  قال:    أبيه  عن  حممد  بن  جعفر  عن  والبحار  اإلسناد  قرب  التهذيب  ويف 
بكربال يف إثنني من أصحابه فلاّم مّر هبا ترققت عيناه بالبكاء، ثم قال: هذا مناخ ركاهبم وهذا 

ملقى رحاهلم وهاهنا مهراق دمائهم طوبى لك من تربة عليك هتراق دماء األحبة انتهى.
قال املؤلف )عفى اهلل عنه( حيث جرى ذكر عيسى بن مريم  يف احلديث الذي مّر أحببت 
أن أطرد الكالم عىل باقي األنبياء الذين مّروا بكربالء فأوهلم آدم  كام روى املجليس ما هذا 
لفظه، روي مرسال : أن آدم ملا هبط اىل األرض مل يرى حواء فصار يطوف األرض يف طلبها فمر 
بكربالء فاغتم وضاق صدره من غري سبب وعثر يف املوضع الذي قتل فيه احلسني  حتى 
سال الدم من رجله فرفع رأسه اىل السامء وقال: إهلي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني عليه 
فإين طفت مجيع األرض ما أصابني سوء مثل ما أصابني يف هذه األرض، فأوحى إليه: يا أدم ما 
حدث منك ذنب، ولكن يقتل يف هذه االرض ولدك احلسني ظلام، فسال دمك به موافقة لدمه 
فقال ادم يارب أيكون احلسني نبيًا؟ قال ال، ولكنه سبط النبّي حمّمد، فقال: ومن القاتل له؟ قال: 
قاتله يزيد لعني أهل السموات واألرض، فقال آدم: فأّي يشء أصنع يا جربائيل، فقال: إلعنه يا 

آدم فلعنه أربع مرات، ومشى خطوات اىل جبل عرفات فوجد حواء هناك.
روى إن نوحًا ملا ركب يف السفينة طافت به مجيع الدنيا فلام مرت بكربالء أخذته األمواج 
وخاف نوح الغرق فدعا ربه وقال: إهلي طفت مجيع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني يف 
هذه األرض فنزل جربئيل  وقال: يا نوح يف هذا املوضوع يقتل احلسني سبط حممد خاتم 

)1( ـ يريد به النبات كالعرج وغريه .
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االنبياء وابن خاتم األوصياء، فقال: ومن القاتل له يا جربئيل قال: قاتله لعني أهل سبع سموات 
وسبع أرضني فلعنه نوح أربع مرات، فسارت السفينة حتى بلغت اجلودي فاستقرت عليه.

وشج  إبراهيم  وسقط  به  فعثرت  فرسًا  راكب  وهو  كربالء  بأرض  مّر  إبراهيم  إن  وروى 
رأسه وسال دمه فأخذ يف اإلستغفار، وقال: إهلي أّي يش حدث مني فنزل إليه جربئيل وقال: 
يا إبراهيم ماحدث منك ذنب ولكن هناك يقتل سبط خاتم اإلنبياء وابن خاتم األوصياء فسال 
دمك موافقة لدمه قال جربئيل: ومن يكون قاتله، قال: لعني أهل الساموات واألرضني، والقلم 
جرى عىل اللوح بلعنه بإذن رّبه، فأوحى اهلل تعاىل: اىل القلم إنك استحققت الثناء هبذا اللعن 
فرفع إبراهيم يديه ولعن يزيد لعنا كثريا وآمن فرسه بلسان فصيح فقال: إبراهيم لفرسه أي يش 
عرفت حتى تؤمن عىل دعائي فقال: يا إبراهيم أنا أفتخر بركوبك عيّل. فلام عثرت وسقطت عن 
ظهري عظمت خجلتي، وكان سبب ذلك من يزيد لعنه اهلل. وروى أن إسامعيل كانت إغنامه 
ترعى بشط الفرات فأخربه الراعي إهنا ال ترشب املاء من هذه املشـرعة منذ كذا يومًا، فسأل ربه 
عن سبب ذلك، فنزل جربئيل وقال: يا إسامعيل سل غنمك فإهنا جتيبك عن سبب ذلك، فقال 
هلا مل ال ترشبني من هذا املاء؟ فقالت بلسان فصيح: قد بلغنا إن ولدك احلسني سبط حممد يقتل 
هنا عطشانا فنحن ال نرشب من هذه املرشعة حزنا عليه فسأهلا عن قاتله، فقالت: يقتله لعني 

أهل الساموات واألرضني واخلاليق أمجعني، فقال إسامعيل اللهم العن قاتل احلسني.
وروى إن موسى  كان ذات يوم سايرا ومعه يوشع بن نون)1(، فلام جاء اىل أرض كربالء 
انخرق نعله وانقطع رشاكه، ودخل احلسك يف رجليه وسال دمه. فقال: إهلي أّي يش حدث 
مني، فأوحى إليه أن هنا يقتل احلسني  وهنا يسفك دمه فسال دمك موافقة لدمه فقال رب 

)1( - هو يوشع بن نون ويص موسى بن عمران، وهو الذي ردت إليه الشمس بأمر من اهلل تعاىل يف أيام 

موسى بن عمران واىل هذا أشار ابن أيب احلديد املعتزيل يف عينيته الرائعة، عند ذكره يف رد الشمس لويص النبّي 
األعظم ألمري املؤمنني  بقوله :

يفز ومل  ذكـــــاء  ردت  ـــه  ل  يـــامـــن 
 

يــوشــع إال  قــبــل  مـــن   بــنــظــريهــا 

وكان مقتل عيّل ويص النبي حممد  يف الليلة التي قتل فيها يوشع ابن نون ويص موسى بن عمران، وقربه كام 
ذكره أمري املؤمنني  لرباثا الراهب يف اجلانب الغريب من هنر دجلة يف املكان املشهور اليوم بجامع براثا. ومن 

أراد الزيادة يف خرب براثا واجلامع املائل فلرياجع مضاهنا يف كتب التاريخ واخلطط.
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ومن يكون احلسني؟ فقيل له: سبط حممد املصطفى وابن عيّل املرتىض فقال: ومن يكون قاتله؟ 
فقيل: هو لعني السمك يف البحار والوحوش يف القفار والطري يف اهلواء. وهو يزيد لعنه اهلل فرفع 

موسى  يده ولعن يزيد ودعا عليه، وآمن يوشع بن نون عىل دعائه ومىض لشأنه.
وروي إن سليامن كان جيلس عىل بساطه ويسري يف اهلواء فمّر ذات يوم وهو ساير يف أرض 
كربالء فأدارت الريح بساطه ثالث دورات، حتى خاف السقوط فسكنت الريح ونزل البساط 
يف أرض كربالء فقال: سليامن للريح مل سكنتي؟ فقالت: إن هنا يقتل احلسني فقال: ومن يكون 
احلسني؟ فقالت هو سبط حممد املختار وابن عيّل الكرار فقال: ومن قاتله؟ قالت: لعني أهل 
الساموات واألرض يزيد لعنه اهلل فرفع سليامن يديه ولعنه ودعا عليه، وآمن عىل دعائه اإلنس 

واجلن فهبت الريح وسار البساط.
وروى إن عيسى كان سائحا يف الرباري ومعه احلواريون، فمروا بكربالء فرأوا أسدا كارسا 
قد أخذ الطريق فتقدم عيسى اىل األسد، وقال له: مل جلست يف هذا الطريق وال تدعنا نمر فيه، 
فقال    احلسني  قاتل  يزيد  تلعنوا  حتى  الطريق  لكم  أدع  مل  إين  فصيح  بلسان  األسد:  فقال 
عيسى: ومن يكون احلسني؟ قال: هو سبط حممد النبي األمي وابن عيّل الويل، قال: ومن قاتله؟ 
فرفع  عاشوراء  أيام  خصوصا  أمجع،  والسباع  والذئاب  والدواب  الوحوش  لعني  قاتله  قال: 
عيسى  يديه ولعن يزيد ودعا عليه وآمن احلواريون عىل دعائه فتنحى األسد عن طريقهم 

ومضوا لشأهنم انتهى.
ويف اإلرشاد والبحار عن أم سلمة إهنا قالت: خرج رسول اهلل  من عندنا ذات ليلة فغاب 
عنا طويال ثم جاءنا وهو أشعث أغرب ويده مضمومة فقلت له: يا رسول اهلل  مايل أراك اشعث 
مغربًا، فقال: إرسي يب يف هذا الوقت اىل موضع من العراق يقال له كربالء فرأيت هبا مرصع 
احلسني إبني ومجاعة من ولدي وأهل بيتي، فلم أزل القط دمائهم فيها وهو يف يدي وبسطها إيل 
فقال خذيه فاحتفظي به فأخذته فإذا هو شبه تراب أمحر فوضعته يف قارورة وشددت رأسها، 
واحتفظت هبا، فلام خرج احلسني من مكة متوجها اىل العراق كنت أخرج تلك القارورة يف كل 
اليوم  اليوم العارش من املحرم وهو  إليها وأبكى ملصابه، فلام كان يف  يوم وليلة فأشمها وانظر 
الذي قتل فيه، أخرجتها أول النهار وهي بحاهلا ثم عدت إليها آخر النهار، فإذا هي دم عبيط 
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فصحت يف بيتي وبكيت وانتهى.
الوقعة  أقول: ومن هذا كثري حذفته خمافة اإلطالة من إن كربالء صّورها اهلل تعاىل وصّور 
فيها آلدم فام دونه من األنبياء وأما املعاجز التي ظهرت عند رضيح احلسني  وجوار اخللفاء 

العباسيني فكثري يف مظانه، روي املجليس يف ابحار ماهذا لفظه.
من  انصـرفت  ملا  قال:  اخلزاعي،  دعبل  مع  رحل  ممن  الكويف،  حممد  أيب  عن  الثقات  روى 
أبى احلسن الرضا  بقصيديت التائية نزلت بالري يف ليلة من الليايل وأنا أصوغ قصيدة وقد 
ذهب من الليل شطرة فإذا طارق يطرق الباب فقلت من هذا ؟ فقال: أخ لك فبدرت اىل الباب 
ففتحته وأتى شخص فدخل فاقشعر منه بدين وذهلت منه نفسـي، فجلس ناحية، وقال يل: ال 
ترع أنا أخوك من اجلن ولدت يف الليلة التي ولدت فيها ونشأت معك، وإين جئت أحدثك بام 
يسـّرك ويقّوى نفسك وبصريتك، قال فرجعت اىل نفسـي وسكن قلبي، فقال: يا دعبل إين كنت 
من أشد خلق اهلل بغضًا وعداوة لعيّل بن أيب طالب  فخرجت يف نفر من اجلن املردة العتاة 
فمررنا بنفر يريدون زيارة احلسني  قد جنهم الليل فهممنا هبم وإذا مالئكة تزجرنا من السامء 
ومالئكة من األرض تزجر عنهم هوامها، فكأين كنت نائام فانتبهت أو غافال فتيقضت وعلمت 
أن ذلك لعناية هبم من اهلل ملكان من قصدوا له وترشفوا بزيارته، فاحدثت توبة وجددت نية 
السنة،  تلك  بحجهم  وحججت  بدعائهم،  ودعوت  بوقوفهم،  ووقفت  القوم،  مع  وزرت 
وزرت قرب النبي  ومررت برجل حوله مجاعة، فقلت: من هذا ؟ فقالوا: هذا ابن رسول اهلل 
الصادق، قال: فدنوت منه وسلمت عليه، فقال يل: مرحبا بك أهيا العراقي أتذكر ليلتك ببطن 
كربالء ومارأيت من كرامة اهلل تعاىل ألوليائنا إن اهلل قد قبل توبتك وغفر خطيئتك، فقلت احلمد 
هلل الذي مّن عيّل بكم ونور قلبي بنور هدايتكم وجعلني من املعتصمني بحبل واليتكم فحّدثني 
يا بن رسول اهلل بحديث انرصف به اىل أهيل وقومي. فقال نعم: حدثني أيب حممد بن عيل عن أبيه 
عيل بن احلسني عن أبيه احلسني بن عيل عن أبيه عيل بن ايب طالب  قال: قال يل رسول اهلل: 
يا عيّل اجلنة حمرمة عىل األنبياء حتى أدخلها أنا، وعىل األوصياء حتى تدخلها أنت، وعىل األمم 
تدخلها أمتي، وعىل أمتي حتى يقروا بواليتك، ويدينوا بإمامتك، يا عيّل والذي بعثني باحلق ال 
يدخل اجلنة أحد إال من أخذ منك بنسب أو سبب، ثم قال: خذها يا دعبل فلن تسمع بمثلها 
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من مثيل أبدا ثم ابتلعته األرض فلم أره.
ويف كامل الزيارات، والبحار، باإلسناد، عن احلسني ابن بنت أيب محزة الثاميل قال: خرجت 
يف آخر زمان بني مروان اىل قرب احلسني بن عيّل  مستخفيا من أهل الشام حتى انتهيت اىل 
كربال فاختفيت يف ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القرب فلام دنوت منه 
إذا كاد  إليه فرجعت فزعا حتى  فإنك ال تصل  فقال يل: إنرصف مأجورا،  أقبل نحوي رجل 
يطلع الفجر أقبلت نحوه حتى إذا دنوت منه خرج ايّل الرجل فقال يل: ياهذا إنك لن تصل إليه، 
فقلت له: عافاك اهلل ومل ال أصل اليه؟ وقد أقبلت من الكوفة أريد زيارته، فال حتل بيني وبينه 
عافاك اهلل وأنا أخاف أن أصبح فيقتلوين أهل الشام إن أدركوين هاهنا، قال: فقال يل: إصرب قليال 
فإن موسى بن عمران يسأل اهلل أن يأذن له يف زيارة قرب احلسني بن عيّل  فأذن له فهبط من 
السامء يف سبعني ألف ملك فهم بحضـرته من أول الليل ينتظرون طلوع الفجر ثم يعرجون اىل 
السامء قال: فقلت: فمن أنت عافاك اهلل؟ قال: أنا من املالئكة الذين أمروا بحرس قرب احلسني 
إذا طلع  فأقبلت حتى  واإلستغفار لزواره فانرصفت وقد كاد يطري عقيل ملا سمعت منه قال: 
الفجر أقبلت نحوه فلم حيل بيني وبينه أحد فدنوت منه فسلمت عليه ودعوت اهلل عىل قتلته، 

وصليت الصبح وأقبلت مسعا خمافة أهل الشام.
قال:  النيسابوري،  جعفر  أبو  الشيخ  حدثني  قال:  الراوندي  ابن  دعوات  من  البحار  ويف 
اكثر  أو  املشهد  من  فرسخني  عىل  كنا  فلام  مجاعة  يف    احلسني  زيارة  اىل  سنة  ذات  خرجت 
الفالج وصار كأنه قطعة حلم قال: وجعل يناشدنا باهلل أن ال نخليه  أصاب رجاًل من اجلامعة 
وأن نحمله اىل املشهد، فقام عليه من يراعيه وحيافظه عىل البهيمة فلام دخلنا احلرضة وضعناه 
عىل ثوب وأخذ رجالن منا طريف الثوب ودفعناه عىل القرب وكان يدعو ويترضع ويبكي ويبتهل 
ويقسم عىل اهلل بحّق احلسني  أن هيب له العافية قال: فلام وضع الثوب عىل األرض جلس 

الرجل ثم قام ومشى وكأنام نشط من عقال.
ويف كامل الزيارات، والبحار عن إسحاق بن عامر قال: قلت أليب عبد اهلل : إين كنت 
باحلرية ليلة عرفة وكنت أصيل وثم نحو مخسني ألفا من الناس مجيلة وجوههم طيبة أرواحهم 
وأقبلوا يصلون بالليل أمجع فلام طلع الفجر سجدت ثم رفعت رأيس فلم أر منهم أحدا فقال يل 
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أبو عبد اهلل  : إنه مّر باحلسني بن عيّل مخسون ألف ملك وهو يقتل فعرجوا اىل السامء فأوحى 
اهلل إليهم مررتم بابن حبيبي وهو يقتل فلم تنصـروه فاهبطوا اىل األرض فاسكنوا عند قربه شعثا 

غربا اىل أن تقوم الساعة.
قال العالمة املجليس، ما هذا لفظه )اقول( وجدت يف بعض مؤلفات أصحابنا قال: روي 
بالكوفة وكان يل جار وكنت آيت إليه وأجلس عنده  عن سليامن األعمش أنه قال: كنت نازالً 
فأتيت ليلة اجلمعة إليه فقلت له: يا هذا ما تقول يف زيارة قرب احلسني ؟ فقال يل هي بدعة 
وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، قال: سليامن فقمت من عنده وأنا ممتيل عليه غيظا فقلت 
يف نفسـي إذا كان وقت السحر آتيه وأحدثه شيئا من فضائل احلسني  فإن أرص عىل العناد 
قتلته، قال سليامن: فلام كان وقت السحر آتيته وقرعت عليه الباب ودعوته باسمه واذا بزوجته 
تقول يل: إنه قصد اىل قرب احلسني  من أول الليل قال سليامن: فست يف أثره اىل زيارة قرب 
ويبكي يف  اهلل  يدعو  بالشيخ ساجد هلل عز وجل وهو  أنا  فإذا  قرب  اىل  دخلت  فلام    حلسني 
سجوده ويسال اهلل التوبة واملغفرة. ثّم رفع رأسه بعد زمان طويل فرآين قريبا منه فقلت: ياشيخ 
النار، واليوم   بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف  تقول زيارة احلسني  باألمس كنت 
أتيت تزوره فقال: ياسليامن ال تلمني فإين ما كنت أثبت ألهل البيت إمامه حتى كانت ليلتي 
جليل  رجال  رأيت  قال:  الشيخ؟  أهيا  رأيت  ما  له:  فقلت  وروعتني  هالتني  رؤيا  فرأيت  تلك 
القدر ال بالطويل الشاهق وال بالقصري الالصق ال أقدر أن أصفه من عظم جالله وهبائه وكامله 
وهو مع أقوام حيفون به حفيفا ويزفونه زفيفا وبني يديه فارس وعىل رأسه تاج وللتاج أربعة 
أركان ويف كل ركن جوهرة تضئ مسرية ثالثة أيام فقلت لبعض خدامه من هذا؟ فقال: هذا 
 ثم مددت  حممد املصطفى قلت: ومن هذا اآلخر؟ فقال : عيّل املرتضـى ويّص رسول اهلل 
نظري فإذا أنا بناقة من نور وعليها هودج من نور وفيه إمراتان والناقة تطري بني السامء واألرض 
الناقة؟ فقال: خلدجية الكربى وفاطمة الزهراء فقلت: ومن هذا الغالم؟ فقال  فقلت ملن هذه 
املقتول ظلام شهيدا يف  لزيارة  فقالوا:  بأمجعهم؟  يريدون  أين  واىل  فقلت:  عيّل  بن  احلسن  هذا 
كربال احلسني بن عيّل املرتىض  ثم إين قصدت نحو اهلودج الذي فيه فاطمة الزهراء، وإذا 
أنا برقاع مكتوبة تتساقط من السامء فسألت ما هذه الرقاع؟ فقال: هذه رقاع فيها أمان من النار 
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لزوار احلسني  يف ليلة اجلمعة. فطلبت منه رقعة فقال يل: إنك تقول زيارته بدعة فإنك ال 
تناهلا حتى تزور احلسني  وتعتقد فضله ورشفه فانتبهت من نومي فزعا مرعوبا وقصدت من 
وقتي وساعتي اىل زيارة سّيدي احلسني  وأنا تائب اىل اهلل تعاىل فو اهلل ياسليامن ال أفارق قرب 
احلسني  حتى يفارق روحي جسدي. وأما ما حدث عىل قربه من الظلم واجلور فكثري نذكر 

طرفا منها، فمنها كام يف البحار ماهذا لفظه.
يف كتاب ابن بطة والنطنزي، روى أبو عبد الرمحن بن أمحد بن حنبل بإسناده عن األعمش 
وهم  والربص  واجلذام  اجلنون  بيته  وأهل  فأصابه    احلسني  القرب  عىل  رجل  أحدث  قال: 

يتوارثون اجلذام اىل الساعة. وكذا ذكر يف نور األبصار وإسعاف الراغبني، وغريمها انتهى.
ويف أمايل الشيخ الطويس والبحار ما هذا لفظهام: إبن حشيش عن حممد ابن عبد اهلل عن عيّل 
بن حممد بن خملد، عن أمحد بن ميثم عن حييى بن عبد احلميد احلامين أمأل عيّل يف منزله، قال: 
خرجت أيام والية موسى بن عيسى اهلاشمي عىل الكوفة من منزيل فلقيني أبو بكر بن عياش 
فقال يل: إمض بنا يا حييى اىل هذا فلم أدر من يعني، وكنت أجل أبا بكر عن مراجعته، وكان 
راكبا محارا له فجعل يسري عليه، وأنا أمشـي مع ركابه فلام رصنا عند الدار املعروفة بدار عبد اهلل 
بن حازم إلتفت إيل وقال: يابن احلامين إنام جررتك معي وجشمتك خلفي ألسمعك ما اقول 
هلذا الطاغية قال: فقلت من هو يا أبا بكر؟ قال: هذا الفاجر الكافر موسى بن عيسى فسكت 
عنه ومضـى وأنا أتبعه حتى إذا رصنا اىل باب موسى بن عيسى وبصـر به احلاجب وبينه، وكان 
الناس ينزلون عند الرحبة – ينزل أبو بكر هناك – وكان عليه يومئذ قميص وأزار وهو حملول 
األزار، قال: فدخل عىل محاره وناداين تعال يابن احلامين، فمنعني احلاجب فزجره أبو بكر، وقال 
له: أمتنعه يا فاعل وهو معي فرتكني، فام زال يسري عىل محاره حتى دخل اإليوان فبصـر بنا موسى 
وهو قاعد يف صدر اإليوان عىل رسيره وبجنبتي السير رجال مسلحون وكذلك كانوا يصنعون 
فلام أن رآه موسى رحب به وقربه وأقعده عىل رسيره ومنعت أنا حني وصلت اىل اإليوان أن 
أجتاوزه فلام استقر أبو بكر عىل السير إلتفت فراين حيث أنا واقف فناداين فقال وحيك فرصت 
إليه ونعيل يف رجيل وعيّل قميص وأزار فأجلسني بني يديه فالتفت إليه موسى: فقال هذا رجل 
تكلمنا فيه قال: ال، ولكني جئت به شاهدا عليك قال: بامذا؟ قال: إين رأيتك وما صنعت هبذا 
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القرب قال: أي قرب؟ قال قرب احلسني بن عيّل بن فاطمة بنت رسول اهلل  وكان موسى قد وجه 
إليه من كربه وكرب مجيع أرض احلاير وحرثها وزرع الزرع فيها فانتفخ موسى حتى كاد أن 
ينفد، ثم قال وما أنت وذاك قال: إسمع حتى أخربك وأعلم أين رأيت يف منامي كأين خرجت 
اىل قومي بني غارضة فلام رصت بقنطرة الكوفة إعرتضتني خنازير عرشة تريدين فأغاثني اهلل 
برجل كنت أعرفه من بني أسد، فدفعها عني فمضيت لوجهي، فلام رصت اىل شاهي)1( ضللت 
الطريق فرأيت هناك عجوزا، فقالت: أين تريد أهيا الشيخ؟ قلت أريد الغارضية قالت يل: تنظر 
هذا الوادي فإنك إذا أتيت اىل آخره إتضح لك الطريق فمضيت وفعلت ذلك، فلام رصت اىل 
نينوى إذا أنا بشيخ كبري جالس هناك فقلت: من أين أنت أهيا الشيخ؟ فقال يل: أنا من أهل هذه 
القرية، فقلت: كم تعد من السنني، فقال: ما أحفظ ما مر من سني عمري، ولكن أبعد ذكرى 
أين رأيت احلسني بن عيّل  ومن كان معه من أهله ومن تبعه يمنعون املاء الذي تراه وال متنع 
الكالب وال الوحوش رشبه فاستفظعت ذلك وقلت له: وحيك أنت الذي رأيت هذا قال: أي 
والذي سمك السامء، لقد رأيت هذا أهيا الشيخ وعاينته وإنك وأصحابك الذين تعينون عىل 
ما قد رأينا مما أقرح عيون املسلمني إن كان يف الدنيا مسلم، فقلت وحيك وماهو؟ قال: حيث 
 وحيرث  النبّي  ابن  أيكرب قرب  ما أجرى سلطانكم عليه قلت: وما جرى، قال:  تنكروا  مل 
أرضه؟ قلت: وأين القرب؟ قال: ها هو ذا أنت واقف يف أرضه فأما القرب فقد عمى من أن يعرف 
موضعه، قال أبو بكر بن عياش: وما كنت رأيت القرب قبل ذلك الوقت قط، وال رأيته يف طول 
عمري، فقلت من يل بمعرفته، فمىض معي الشيخ حتى وقف يب عىل حري له باب وآذن، وإذا 
بجامعة كثرية عىل الباب فقلت: لآلذن أريد الدخول عىل ابن رسول اهلل  فقال: ال تقدر عىل 
الوصول يف هذا الوقت، قلت ومل؟ قال: هذا وقت زيارة إبراهيم خليل اهلل وحممد رسول اهلل 
 ومعهام جربئيل وميكائيل يف رعيل من املالئكة كثري، قال: أبو بكر بن عياش: فانتبهت وقد 
دخلني روع شديد وحزن وكآبة، ومضت يب األيام حتى كدت أن أنسى املنام، ثم اضطررت 

)1( - شاهي: قال ياقوت: شاهي موضع قرب القادسية فيام احسب انظر معجم البلدان ج5ص244.

وذكر ابو الفرج يف مقاتل الطالبني إن حييى بن احلسني بن زيد بن عيل بن احلسني  عندما أراد اخلروج 
بدأ فزار قرب احلسني  وأظهر ملن حرض من الزوار ما أراده فاجتمعت إليه مجعية من األعراب ومىض فقصد 

)شاهي( فأقام هبا الليل ثم دخل الكوفة ليال وذلك يف خالفة املستعني باهلل العبايس.
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اىل اخلروج اىل بني غارضة لدين كان يل عىل رجل منهم فخرجت، وأنا ال أذكر احلديث، حتى 
رصت بقنطرة الكوفة لقيني عرشة من اللصوص فحني رأيتهم ذكرت احلديث، ورعبت من 
خشيتي هلم فقالوا يل: إلق ما معك وانج بنفسك، وكان معي نفيقة فقلت: وحيكم أنا أبو بكر 
بن عياش، وإنام خرجت يف طلب دين يل، واهلل ال تقطعوين عن طلب ديني وترصفاين يف نفقتي 
لبعض  قال:  ثم  له  تعرضوا  ال  الكعبة  ورّب  موالي  منهم  رجل  فنادى  اإلضافة،  شديد  فإين 
فتياهنم كن معه حتى تصري به عىل الطريق األيمن قال أبو بكر: فجعلت أتذكر ما رأيته يف املنام، 
وأتعجب من تأويل اخلنازير حتى رصت اىل نينوى فرأيت واهلل الذي ال اله إال هو، الشيخ الذي 
كنت رأيته يف منامي بصورته وهيئته رأيته يف اليقظة كام رأيته يف املنام سواء، فحني رأيته ذكرت 
األمر والرؤيا فقلت ال اله إال اهلل ما كان هذا إال وحيًا ثم سألته كمسألتي إياه يف املنام فأجابني 
بام كان أجابني، ثم قال يل: إمض بنا فمضيت فوقفت معه عىل املوضع، وهو مكروب فلم يفتني 
شئ من منامي إال اآلذن واحلري، فإين مل أر حريا ومل أر آذنا، فاتق اهلل أهيا الرجل فإين قد آليت 
عىل نفيس أن ال أدع إذاعة هذا احلديث ولزيارة ذلك املوضع وقصده وإعظامه، فان موضعا يأّمه 
إبراهيم وحممد وجربئيل وميكائيل حلقيق بان يرغب يف إتيانه وزيارته فإن أبا حصني حدثني 
أن رسول اهلل  قال: من راين يف املنام فإياي رأى فإن الشيطان ال يتشبه يب، فقال له موسى: 
إنام أمسكت عن إجابة كالمك ألستويف هذه احلمقة التي ظهرت منك وتاهلل إن بلغني بعد هذا 
الوقت إنك حتدث هبذا ألرضبن عنقك وعنق هذا الذي جئت به شاهدًا عيّل فقال له أبو بكر: 
إذا يمنعني اهلل وإياه منك فإين إنام أردت اهلل بام كلمتك به، فقال له: أتراجعني يا ماص؟ وشتمه 
فاخذوا  قال خذوه  ثم  فأوعد موسى عىل رسيره  لسانك،  اهلل وقطع  أخزاك  له: اسكت  فقال 
الشيخ عن السير وأخذت أنا فو اهلل لقد مر بنا من السحب واجلر والرضب ما ظننت إننا ال 
نكون من األحياء أبدا، وكان أشد ما مر يب من ذلك، أن رأيس كان جير عىل الصخر وكان بعض 
مواليه ياتيني فينتف حليتي وموسى يقول: إقتلومها إبنْي كذا كذا بالزاين ال يكني وأبو بكر يقول: 
توكلنا  وعليك  غضبنا  نبيك  ولولد  إردنا  إياك  اللهم  منك  وانتقم  لسانك  اهلل  قطع  أمسك  له 
فصري بنا مجيعًا اىل احلبس فام لبثنا يف احلبس إال قليال فالتفت إيل أبو بكر ورأى ثيايب قد خرجت 
وسالت دمائي فقال يامحاين قد قضينا هلل حقا، واكتسبنا يف يومنا هذا أجرا، ولن يضيع ذلك عند 
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اهلل وال عند رسوله فام لبثنا إال قدر غذائه ويوم حتى جاءنا رسوله فأخرجنا إليه، وطلب محار 
أيب بكر فلم يوجد فدخلنا عليه فإذا هو يف رسداب مل يشبه الدور سعة وكربا فتعبنا يف امليش إليه 
تعبا شديدًا، وكان أبو بكر إذا تعب يف مشيه، جلس يسريا، ثم يقول اللهم إن هذا فيك فال تنسه 
فلام دخلنا عىل موسى وإذا هو عىل رسير له فحني برص بنا قال: ال حيا اهلل وال قرب من جاهل 
أمحق متعرض ملا يكره، ويلك يادعي ما دخولك فيام بيننا معرش بني هاشم فقال له أبو بكر: قد 
سمعت كالمك واهلل حسيبك فقال: له أخرج قبحك اهلل واهلل إن بلغني أن هذا احلديث شاع 
أو ذكر عنك ألرضبن عنقك، ثم التفت إيل وقال يا كلب وشتمني وقال: إياك ثم إياك أن تظهر 
هذا فإنه إنام خيل هلذا الشيخ األمحق شيطان يلعب به يف منامه أخرجا عليكام لعنة اهلل وغضبه 
فخرجنا وقد أيسنا من احلياة فلام وصلنا اىل منزل الشيخ أيب بكر وهو يميش وقد ذهب محاره فلام 
أراد أن يدخل منزله إلتفت إيل وقال احفظ هذا احلديث واثبته عندك وال حتدثن هؤالء الرعاع 

ولكن حّدث به اهل العقول والدين انتهى.
يامصانة  يامصانة شتم  يامصان ولألنثى  بيان، قال اجلوهري قوهلم  املجلسـي  العالمة  قال 

شتم أي ياماص فرج أّمه ويقال أيضا رجل مصان إذا كان يرضع الغنم انتهى.
وموسى هذا هو موسى بن عيسى بن عيل بن عبد اهلل بن العباس ابن عبد املطلب ابن عم 
املنصور الدوانيقي والسفاح، ألن السفاح واملنصور ولدا حممد بن عيّل، وموسى بن عيسى بن 

عيّل انتهى.
ويف آمايل الشيخ الطويس، والبحار، ما هذا لفظهام عنه عن أيب املفضل عن حممد بن عيل بن 
هاشم األربيل عن احلسن بن أمحد بن النعامن اجلوزجاين عن حييى بن املغرية الرازي قال: كنت 
عند حريز ابن عبد احلميد إذ جاءه رجل من أهل العراق فساله حريز عن خرب الناس، فقال: 
تركت الرشيد وقد كرب قرب احلسني  وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت، قال: فرفع 
حريز يديه وقال: اهلل اكرب جاءنا فيه حديث عن رسول اهلل  إنه قال لعن اهلل قاطع السدرة 
ثالثا فلم أقف عىل معناه حتى اآلن ألن القصد بقطعه تغيري مرصع احلسني  حتى ال يقف 

الناس عىل قربه انتهى.
وقد ذكر هذا احلديث يف تسلية املجالس ومكان قوله ألن القصد بقطعه كان قصده بقطعها 
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تغري مرصعه حتى ال يقف الناس عىل قربه انتهى.
ويف كامل ابن االثري، ففي سنة ست وثالثني ومائتني أمر املتوكل العبايس هبدم قرب احلسني 
 )1( وهدم ما حوله من املنازل والدور وأن يبذر ويسقى موضع قربه، وأن يمنع الناس من 
إتيانه فنادى بالناس يف تلك الناحية من وجدناه عند قربه بعد ثالثة حبسناه يف املطبق، فهرب 
الناس وتركوا زيارته وخرب وزرع، وكان املتوكل شديد البغض لعيّل  وألهل بيته، وكان 
يقصد من يبلغه عنه أنه يتوىل علّيًا وأهله باخذ املال والدم، وكان من مجلة ندمائه عباد املخنث 

)1( - ذكر ابن الوردي يف تارخيه، ج1 ص309 سنة ست وثالثني ومائتني فيها أمر املتوكل هبدم قرب احلسني 

 فحرث، وقد أشاع  املتوكل بحرث قرب احلسني  املنازل، الخ وذكره غريه: وأمر  ، وهدم ما حوله من 
هذا اخلرب، وساء هذا األمر كل موحد، وكان ابن بسام الشاعر وهو من أهل بغداد، نظم أبياتا يف ذلك وكتبها 
رقاعا ووقف بباب مدرس للصبيان وملا انصـرفوا صار يناوله كل واحد منهم رقعة، فحفظها الكبار والصغار 

واألبيات :
اتــت قـــد  ـــة  امـــي ـــت  كـــان ان  ــــاهلل   ت
ـــو ابـــيـــه بــمــثــلــه ـــن  فــلــقــد اتــــــاه ب
يــكــونــوا شــاركــوا ان ال   اســفــوا عــىل 

ــهــا مــظــلــومــا ــي ــب ــــن بــنــت ن  قــتــل اب
ـــرك قــــــربه مـــهـــدومـــا ـــم ـــع  هــــــذا ل
ـــام ـــي رم ـــوه  ـــع ـــب ـــت ـــت ف قـــتـــلـــه   يف 

 – تارخيه وكان  الوردي يف  ابن  – قال  ويلعنونه  املتوكل  يشتمون  الناس  األصقاع وصار  اخلرب يف  وشاع هذا 
املتوكل – شديد البغض لعيّل  وألهل بيته وكان نديمه عبادة املخنث يكرب بطنه بمخدة ويكشف رأسه وهو 

أصلع و يقول :
ــني ــط ــب ــــل االصـــــلـــــع ال ــــب ـــــمـــــني قـــــد اق  خــــــلــــــيــــــفــــــة املـــــســـــل

يعنى عليًا  فقال له املنترص يوما: يا أمري املؤمنني إن عليًا ابن عمك فكل أنت حلمه إذا شئت وال ختل مثل 
هذا الكلب وأمثاله يطمع فيه، فقال املتوكل للمغنني غنوا:

ــه ــم ع بــــــن  ال  ــــى  ــــت ــــف ال ـــــــار  حــــرامــــه غ يف  الــــفــــتــــى   راس 

وكان جيالس من اشتهر ببغض عيّل كابن اجلهم الشاعر وأيب السمط انتهى .
قلت: فانتقم اهلل عز وجل من املتوكل أن سلط عليه ابنه املنترص فقتله حتى يروي أنه كان يف ليلة من الليايل 
يف جملس رشابه ومعه وزيره الفتح بن خاقان فدخل عليه املنتصـر ومعه قائد اجليش – باغر الرتكي – وثالثة من 
اجلنود ، وصاروا يرضبون املتوكل ووزيره بسيوفهم حتى قطعومها إربا إربا، واختلط حلم املتوكل مع حلم الفتح 
بن خاقان ودم الفتح من دم املتوكل ومن ثم لفومها ببساط ودفنومها، وهذا جزاء من أبغض سيد الوصيني يف 

الدنيا ولعذاب االخرة أخزى. وقد نظمت أبياتا مادحا هبا سيف باغر فقلت:
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انتهى.
وكذا ذكر يف رشح قصيدة أيب فراس، ويف مقاتل الطالبيني ورشح القصيدة املذكورة واللفظ 
أليب الفرج األصفهاين، كان املتوكل شديد الوطأة عىل آل أيب طالب غليظا عىل مجاعتهم مهتام 
بأمورهم شديد الغيظ واحلقد عليهم وسوء الظن والتهمة هلم، واتفق له من فتح بن خاقان عبد 
اهلل بن حييى وزيره بس من رأى يسء الرأي فيهم حيسن له القبيح يف معاملتهم فبلغ هبم ما مل 
يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله، وكان من ذلك كرب قرب احلسني  وعفى آثاره ووضع 
عىل سائر طرق الزوار مسالح ال جيدون أحدا زاره إال أتوه به فقتله أو أهنكه عقوبة فحدثني أمحد 
بن اجلعد الوشا وقد شاهد ذلك قال: كان السبب يف كرب قرب احلسني  إن بعض املغنيات 
كانت تبعث بجوارهيا إليه قبل اخلالفة تغنني له إذا رشب، فلام بعث عىل تلك املغنية أيام خالفته 
فعرف إهنا غائبة وكانت قد زارت قرب احلسني  وبلغها خربه فأرسعت الرجوع، وبعثت إليه 
بجارية من جوارهيا كان يلفها فقال هلا اين كنتن قالت: خرجت مواليت اىل احلج واخرجتنا معها 
 فاستطار  وكان ذلك يف شعبان فقال : اىل أين حججتن يف شعبان؟ قالت اىل قرب احلسني 
غضبا وأتى بمواالهتا فحبست واستصفى أمالكها وبعث برجل من أصحابه يقال له الديزج 
كان هيوديا فأسلم، اىل قرب احلسني وأمره بكرب قربه وحموه وإخراب كل ما حوله فمىض لذلك 

ــــدا ك  ع بـــاغـــر ال  ــف  ــي ــاس  ي
ــــردى  ـــار ت ـــت ـــب ــــدك ال ــــح  وب
ـــــت اريــــتــــنــــا ـــــح  ملــــــــا مل
ــا ــض ــق ال ـــم  ـــك ح لـــيـــلـــة   يف 
ـــوا مــعــا ـــح ـــرا ومـــــا ص ـــك  س

ـــــور ـــــده ـــم ابــــــــد ال ـــه ـــم ـــك  ت
ـــــور ـــــف ــــــــار ك ــــــــب  كــــــــــل ج
ـــــر ـــــوزي ـــة وال ـــف ـــي ـــل  قـــتـــل اخل
ــــــام بــــخــــامتــــة الـــــــــــسور  هل
ـــري ـــع ـــس ال ـــب  ـــه ـــت ـــل ـــم ب  اال 

واحسن من قويل: عمر بن الوردي:
كام  بشـر  ــري  خ ــى  حم ــد  ق  وكــم 
عىل جنى  وملــا  جهل  يف   تعمق 

 انــمــحــت بــبــغــض عــيل ســـرية املــتــوكــل
ــل مـــن عيل  ــي ــس ــه ال ــط  جــنــاب عـــيل ح

وكان قتل املتوكل ليلة االربعاء لسبع خلون من شوال وخالفته أربع عشـرة سنة وعشـرة أشهر وثالثة أيام، 
وعمره نحو أربعني سنة وكان أسمر خفيف العارضني وكان فيه داء ال يداويه إال العبيد واألوالد.
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وخرب ما حوله وهدم البناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريب فلام بلغ اىل قربه مل يتقدم إليه 
أحد فأحضـر قوما من اليهود فكربوه وأجرى املاء حوله ووكل به مسالح بني كل مسلحتني ميل 

ال يزوره زائر إال أخذوه ووجه به إليه أي اىل املتوكل.
فحدثني حممد بن احلسني االشناين قال بعد عهدي بالزيارة يف تلك األيام خوفا ثم عملت 
عىل املخاطرة بنفسـي فيها وساعدين رجل من العطارين عىل ذلك فخرجنا زائرين نكمن النهار 
أتينا نواحي الغارضية وخرجنا منها نصف الليل فسنا بني مسلحتني وقد  ونسري الليل حتى 
ناموا حتى أتينا القرب فخفى علينا فجعلنا نتنسمه ونتحرى جبهته حتى أتيناه وقد قلع الصندوق 
فزرناه  كاخلندق  وصار  اللبن  موضع  فانخسف  عليه  املاء  وأجرى  وأحرق  حواليه  كان  الذي 
واكببنا عليه فشممنا منه رائحة ما شممت مثلها بيش من العطر، فودعناه وجعلنا حول القرب 
عالمات يف عدة مواضع فلام قتل املتوكل اجتمعنا مع مجاعة من الطالبيني والشيعة حتى رصنا 

اىل القرب فاخرجنا تلك العالمات واعدناه اىل ما كان عليه انتهى من املقاتل.
ويف أمايل الشيخ الطويس، والبحار باإلسناد عن احلسني بن حممد ابن مسلمة عن ابراهيم 
الديزج قال بعثني املتوكل اىل كربالء لتغيري قرب احلسني  وكتب معي اىل جعفر بن حممد بن 
فاذا قرأت  لينبش قرب احلسني  الديزج اىل كربالء  إبراهيم  بعثت  القايض: أعلمك إين قد  عامر 
كتايب هذا فقف عىل األمر حتى تعرف فعل أو مل يفعل، قال الديزج فعرفني جعفر بن حممد بن 
عامر ما كتب به اليه ففعلت ما أمرين به جعفر بن حممد بن عامر، ثم أتيته فقال يل: ما صنعت؟ 
فقلت قد فعلت ما أمرت به فلم أر شيئا ومل أجد شيئا فقال يل أفال عمقته قلت قد فعلت فام 
رأيت فكتب اىل السلطان إن إبراهيم الديزج قد نبش فلم جيد شيئا وأمرته فمخرة باملاء وكربه 
بالبقر، قال أبو عيل العامري، فحدثني إبراهيم الديزج وسألته عن صورة األمر فقال يل: أتيت 
يف خاصة غلامين فقط وإين نبشت فوجدت بارية جديدة وعليها بدن احلسني بن عيل ووجدت 
من رائحة املسك فرتكت البارية عىل حاهلا وبدن احلسني عىل البارية وأمرت بطرح الرتاب عليه 
وأطلقت املاء عليه وأمرت بالبقر لتمخره وحترثه فلم تطأه البقر وكانت إذا جاءت اىل املوضع 

رجعت عنه فحلفت لغلامين باهلل وباأليامن املغلظة لئن ذكر أحد هذا قتلته انتهى.
قال املجليس: بيان خمرت األرض أي أرسلت فيه املاء، وخمرت السفينة إذا جرت تشق املاء 
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مع صوت.
ويف أمايل الشيخ الطويس والبحار عن أيب عبد اهلل االقطاين قال: ضمني عبيد اهلل بن حييى 
بن خاقان اىل هارون املعري وكان قائدا من قواد السلطان أكتب له وكان بدنه كله أبيض شديد 
البياض حتى يديه ورجليه كانت كذلك وكان وجهه أسودا شديد السواد كأنه القري وكان يتفقا 
مرض  إنه  ثم  خيربين،  أن  فأبى  وجهه  سواد  عن  سألته  يب  أنس  فلام  قال:  منتنا  قيحا  ذلك  مع 
مرضه الذي مات فيه، فقعدت عنده فسألته فرأيته كأنه حيب أن يكتم عليه فضمنت له الكتامن 
فحدثني قال وجهني املتوكل أنا والديزج لنبش قرب احلسني وإجراء املاء عليه، فلام عزمت عىل 
الديزج وال تفعل  املنام فقال ال خترج مع   يف  الناحية رأيت رسول اهلل  اخلروج واملسري اىل 
ما أمرتم به يف قرب احلسني فلام أصبحنا جاءوا يستحثوين يف املسري، فست معهم حتى وافينا 
كربالء وفعلنا ما أمرنا به املتوكل فرأيت النبي يف املنام فقال: أمل آمرك أن ال خترج معهم، وال 
تفعل فعلهم فلم تقبل حتى فعلت مافعلوا، ثم لطمني يف وجهي فصار وجهي مسودا وكام ترى 
جسمي عىل حالته األوىل ويف الكتابني املذكورين، عن املفضل بن حممد ابن عبد احلميد، قال: 
دخلت عىل إبراهيم الديزج وكنت جاره أعوده يف مرضه الذي مات فيه فوجدته بحال سوء 
فإذا هو كاملدهوش وعنده الطبيب فسألته عن حاله وكانت بيني وبينه خلطة أنس توجب الثقة 
يب واإلنبساط إيل، فكامتني حلاله وأشار اىل الطبيب فشعر الطبيب بإشارته ومل يعرف من حاله 
ما يصف له من الدواء وما يستعمله فقام فخرج وخال املوضع فسالته عن حاله فقال: أخربك 
واهلل واستغفر اهلل، إن املتوكل أمرين باخلروج اىل نينوى اىل قرب احلسني فأمرنا أن نكربه ونطمس 
أثر القرب فوافيت الناحية مساء ومعنا الفعلة والدركانيون معهم املساحي واملرور وتقدمت اىل 
نالني من  القرب وحرث أرضه فطرحت نفيس ملا  الفعلة بخراب  غلامين وأصحايب بأن يأخذوا 
تعب السفر ونمت فذهب يب النوم فإذا بضوضاء شديدة وأصوات عالية وجعل الغلامن ينبهوين 
فقمت وأنا مذعور فقلت للغلامن: ماشأنكم ؟ قالوا: أعجب شأن قلت: وماذاك ؟ قالوا: إن 
بموضع القرب قوما قد حالوا بيننا وبني القرب وهم يرموننا بالنشاب، فقمت معهم ال تبني األمر 
الليل من ليايل البيض، فقلت: إرموهم فرموا فعادت  فرأيت كام وصفوا، وكان ذلك يف أول 
سهامنا إلينا فام سقط سهم منها إال يف صاحبه الذي رمى به فقتله، فاستوحشت لذلك وجزعت 
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وأخذتني احلمى والقشعريرة ورحلت عن القرب لوقتي ووطنت نفيس عىل أن يقتلني املتوكل، 
ملا مل أبلغ يف القرب مجيع ما تقدم إيل به.

قال أبو برزة فقلت: قد كفيت ما حتذر من املتوكل، قد قتل بارحة االوىل، وأعان عليه يف قتله 
املنترص)1(. فقال يل: قد سمعت بذلك وقد نالني يف جسمي ماال أرجو معه البقاء.

قال: أبو برزة كان هذا يف أول النهار فام أمسى الديزج حتى مات انتهى.
ويف رواية أيب الفرج االصفهاين، التي مّر ذكرها إن الديزج خرب ماحول القرب وهدم البناء 

وكرب ما حوله نحو مائتي جريب.
ويف رشح قصيدة أيب فراس، ملا ذكر احلديث. قال يف آخره أيضا: الديزج : إسم لرجل هيودي 
أسلم، واجلريب: قدر من األرض بستني ذراعا يف ستني والذراع بست قصبات، والقصبة بأربع 
أصابع، واملسالح من قوله وضعت املسالح ليأخذوا الزوار، املسالح واحلدود واألطراف من 

البالد: يرتب فيها أصحاب السالح، وخمره: أي أرسل فيها املاء ليجود.
ويف آمايل الشيخ الطويس والبحار، وتسلية املجالس ورشح القصيدة عنه عن أيب املفضل عن 
عيّل بن عبد املنعم بن هارون اخلدجيي الكبري من شاطئ النيل قال: حدثني جدي القاسم بن 
أمحد بن معمر األسدي الكويف وكان له علم بالسرية وأيام الناس، قال: بلغ املتوكل جعفر بن 
املعتصم إن أهل السواد جيتمعون بأرض نينوى لزيارة قرب احلسني  فيصري اىل قربه منهم خلق 
كثري، فأنفذ قائدا من قواده وضم إليه كثفا من اجلند كثريًا، والكثف: كناية عن اجلامعة ليشعب، 
ويف نسخة ليشعث أي يشق وينبش قرب احلسني  ويمنع الناس من زيارته واإلجتامع اىل قربه، 
فخرج القائد اىل الطف وعمل بام أمر وذلك يف سنة سبع وثالثني ومائتني فثار أهل السواد به، 
واجتمعوا عليه وقالوا: لو قتلنا عن آخرنا ملا أمسك من بقي منا عن زيارته ورأوا من الدالئل 
ما محلهم عىل ما صنعوا فكتب باألمر اىل احلرضة فورد كتاب املتوكل اىل القائد بالكف عنهم 
واملسري اىل الكوفة مظهرا إن مسريه إليها يف مصالح أهلها واإلنكفاء اىل مرص، فمضـى األمر عىل 

)1( –املنترص هو حممد بن جعفر املتوكل بويع له باخلالفة يف الليلة التي قتل فيها أبوه وبويع له من الغد البيعة 

العامة كانت خالفته ستة أشهر وأياما، وعمره ست وعرشون سنة كان مربوعا سمينا أعني أقنى األنف مليحا 
مهابا كامل العقل، وكان بعكس أبيه حمبا ألمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب  فلذلك قتل أباه املتوكل الذي كان 

. شديد البغض ألمري املؤمنني وأوالده
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ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعني فبلغ املتوكل أيضا مصري الناس من أهل السواد والكوفة اىل 
كربالء لزيارة قرب احلسني  وإنه قد كثر مجعهم لذلك وصار هلم سوق كبري فأنفذ قائدا يف مجع 
كثري من اجلند وأمر مناديا ينادي برباءة الذمة ممن زار قربه ونبش القرب وحرث أرضه وانقطع 

الناس عن الزيارة، وعمد عىل تتبع آل أيب طالب الشيعة لقتلهم ومل يتم له ما قدره.
عبد  قال  باإلسناد  القصيدة  ورشح  والبحار،  املجالس،  وزينة  الطويس  الشيخ  أمايل  ويف 
اىل  فلام صدرت من احلج رصت  الطوري: حججت سنة سبع وأربعني ومائتني  رابية  بن  اهلل 
العراق فزرت أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب  عىل حال خيفة من السلطان وبعد أن زرته ثم 
توجهت اىل زيارة احلسني  فإذا هو قد حرث أرضه وخمر فيها املاء، وأرسلت الثريان العوامل 
يف األرض فبعيني وبصـري كنت رأيت الثريان تساق يف األرض فتنساق هلم حتى إذا حاذت 
مكان القرب حادت)1( عنه يمينا وشامال فترضب بالعصا الرضب الشديد فال ينفع ذلك فيها وال 

تطأ القرب بوجه وال سبب فام أمكنتني الزيارة فتوجهت اىل بغداد وأنا اقول :
ـــت ات قـــــد  ــــة  امــــي ــــت  كــــان ان  ــــــاهلل   ت
ــلــهــا ــمــث ــــه ب ــــي ـــو اب ـــن ـــــــاك ب  فـــلـــقـــد ات
ــعــوا شــاي ـــوا  اليـــكـــون ان  ـــىل  ع ـــوا  ـــف  اس

مظلوما نبيها  بــنــت  ـــن  اب  قــتــل 
ــا ــــربه مــهــدوم ــرك ق ــم ــع ــــذا ل  ه
رمـــيـــام فـــتـــتـــبـــعـــوه  قـــتـــلـــه   يف 

فلام قدمت بغداد سمعت اهلايعة فقلت ما اخلرب؟ قالوا: سقط الطاير بقتل جعفر ابن املتوكل 
فعجبت لذلك وقلت: إهلي ليلة بليلة.

وما يف الكتب املذكورة أيضا باإلسناد عن حممد بن جعفر بن حممد ابن فرج الرخجي، قال: 
 فرصت اىل  حدثني أيب عن عمه عمر بن فرج قال: أنفذين املتوكل يف ختريب قرب احلسني 
قال:  عليه،  متر  مل    احلسني  قرب  بلغت  فلام  كلها،  القبور  فمر هبا عىل  بالبقر  فأمرت  الناحية 
عمي عمر بن فرج فأخذت العصا بيدي فامزلت أرضهبا حتى تكست العصا يف يدي فو اهلل ما 

جازت عىل قربه وال ختطته.
قال لنا حممد بن جعفر كان عمي عمر بن فرج كثري االنحراف عن آل حممد  فأنا أبرأ اىل 

)1( - واالخبار يف حري املاء كثرية، وسمى قرب احلسني احلائر واختلف أرباب التاريخ يف احلائر، يايت ذكره 

انشاء اهلل يف حمله.
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اهلل منه.
أتواله  فأنا  املودة هلم ريض اهلل عنهم ورىض عنه،  وكان جدي أخوه حممد بن فرج شديد 

لذلك وأفرح بوالدته.
  ويف مثري األحزان ورشح القصيدة أن املتوكل قبل قتله أمر بإرسال املاء عىل قرب احلسني

فأرسل املاء بقدرة اهلل تعاىل عىل بعد من القرب بأثنني وعرشين ذراعا صار املاء كاحلائط.
ويف مناقب السعداء ومصائب الشهداء عن أيب اجلارود قال: حفر عند قرب احلسني  عند 

رأسه وعند رجليه أول ما حفروه خرج املسك األذفر، ومل يشك فيه.
ويف الدر النظيم، قال: هشام بن حممد ملا أجرى املاء عىل قرب احلسني  نضب بعد أربعني 
يوما وانمحى أثر القرب الرشيف فجاء إعرايب من بني أسد فجعل يأخذ قبضة قبضة ويشمه حتى 
وقع عىل قرب احلسني  فبكى حني شمه وقال بأيب وأمي ما كان أطيبك وأطيب قربك وتربتك 

ثم انشأ يقول:
حمبه  عـــن  ـــربه  ق لــيــخــفــوا   وطــيــب تـــراب الــقــرب دل عــىل الــقــرب)1( ارادوا 

1ويف البحار إنه ملا أمر املتوكل بحرث قرب احلسني  وأن جيري املاء عليه من العلقمي أتى زيد 

املجنون وهبلول املجنون اىل كربالء، فنظرا اىل القرب وإذا هو معلق بالقدرة يف اهلواء فقال زيد       
) يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون()2(.

وذلك إن احلراث حرث سبعة عشـر مرة والقرب يرجع اىل حاله فلام نظر)3( رئيس احلراث اىل 
ذلك آمن باهلل وحل البقر فأخرب املتوكل بذلك فأمر بقتله.

قال الفاضل املجليس، وروي إن املتوكل كان كثري العداوة شديد البغض ألهل بيت رسول 
اهلل  وهو الذي أمر احلارثني بحرث قرب احلسني  وأن خيربوا بنيانه وخيفوا آثاره وأن 

)1(   ومثله قول مهيار الديلمي  قوله:
ــــزوار ـــــاللدرســـــوا قـــربه لــيــخــفــى عـــىل ال هــــيــــهــــات كــــيــــف خيــــفــــى اهل

)2( ـ سورة التوبة آية 32

)3( ـ )قلت( ملا نظر اىل القرب الرشيف من مسافة بعيدة نظر شوق ووالء وكان الشوق خطف أبصارمها حتى 

جتىل هلام وكأنه معلق يف الفضاء.
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الناس  وتوعد  خرب  عىل  له  يقف  أحد  وال  أثر  له  يبقى  ال  بحيث  الفرات  من  املاء  عليه  جيروا 
بالقتل ملن زار قربه وجعل رصدا من أجناده وأوصاهم كل من وجدمتوه يريد زيارة قرب احلسني 
فاقتلوه يريد بذلك إطفاء نور اهلل وإخفاء آثار ذرية رسول اهلل  فبلغ اخلرب اىل رجل من أهل 
اخلري يقال له: زيد املجنون ولكنه ذو عقل سديد ورأى رشيد وإنام لقب باملجنون ألنه أفحم 
كل لبيب وقطع حجة كل أريب وكان ال يعي من اجلواب، وال يمل من اخلطاب فسمع بحرث 
قرب احلسني  وتضييع معامله فعظم ذلك عليه واشتد حزنه وجتدد مصابه بسّيده احلسني وكان 
ماشيا  مرص  من  خرج  اإلمام  قرب  حلرث  والغرام  الوجد  عليه  غلب  فلام  بمرص  يومئذ  مسكنه 
هايام عىل وجهه شاكيا وجده اىل ربه وبقى حزينا كئيبا حتى بلغ الكوفة وكان البهلول يومئذ 
بالكوفة فلقيه زيد املجنون وسلم عليه فرد ، فقال له هبلول: من أين لك معرفتي ومل تراين 
قط، فقال زيد يا هذا إعلم إن قلوب املؤمنني جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف فقال له البهلول: يازيد ما الذي أخرجك من بالدك بغري دابة وال مركوب فقال واهلل 
  ماخرجت إال من شّدة وجدي وحزين، وقد بلغني إن هذا اللعني أمر بحرث قرب احلسني
وخراب بنيانه وقتل زواره فهذا الذي أخرجني من موطني ونغص عىل عييش وأجرى دموعي 
قبور  لنشاهد  اىل كربالء  بنا نميض  قم  له:  فقال  وأنا واهلل كذلك  البهلول  فقال  وقل هجوعي 
أوالد عيّل املرتىض قال فأخذ كل بيد صاحبه حتى وصال اىل قرب احلسني  عىل حاله مل يتغري 
وقد هدموا بنيانه وكلام أجروا عليه املاء فغار وحار واستدار بقدرة العزيز اجلبار ومل تصل قطرة 
واحدة اىل قرب احلسني  وكان القرب الرشيف إذا جاء املاء يرتفع أرضه بإذن اهلل تعاىل فتعجب 
زيد املجنون مما شاهده وقال انظر يا هبلول )يريدون ليطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأبى اهلل إال أن 
يتم نوره ولو كره املرشكون()1(، قال: ومل يزل املتوكل يأمر بحرث قرب احلسني  مدة عشـرين 
سنة والقرب عىل حاله مل يتغري وال تعلوه قطرة من املاء فلام نظر احلارث اىل ذلك قال: آمنت باهلل 
  واهلل ألهربن عىل وجهي وأهيم يف الرباري وال أحرث قرب احلسني  وبمحمد رسول اهلل
ابن بنت رسول اهلل  وإن يل مدة عرشين سنة أنظر آيات اهلل وأشاهد براهني آل بيت رسول 
املجنون  الفدان وأقبل يميش نحو زيد  الثريان وطرح  إنه حل  ثم  أعترب  أتعظ وال   وال  اهلل 

)1( –سورة التوبة اية 32.
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وقال له: من أين أقبلت يا شيخ؟ قال من مرص، فقال له: وألي يشء جئت اىل هنا وإين ألخشى 
عليك من القتل، فبكى زيد وقال: واهلل قد بلغني حرث قرب احلسني  فأحزنني ذلك، وهيج 
حزين ووجدي فانكب احلارث عىل أقدام زيد يقبلهام وهو يقول: فداك أيب وأمي فو اهلل ياشيخ 
من حني ما أقبلت إيل أقبلت إيل الرمحة واستنار قلبي بنور اهلل وإين آمنت باهلل ورسوله وإن يل 
مدة عرشين سنة وأنا أحرث هذه األرض وكلام أجريت املاء اىل قرب احلسني  فام وصلت اليه 

قطرة وكأين كنت يف سكر وأفقت اآلن بربكة قدومك إيل فبكى زيد ومتثل هبذه االبيات :
أتــت ــد  ق ــة  ــي ام ــت  ــان ـــاهلل إن ك  ت
بمثله أبـــيـــه  ــو  ــن ب أتـــــاه  ــقــد  ــل  ف
شاركوا يكونوا  ال  أن  عىل   اسفوا 

مظلوما نبيها  بــنــت  ابـــن   قــتــل 
ــرك قــــربه مــهــدومــا ــم ــع  هــــذا ل
رمــيــام فـــتـــتـــبـــعـــوه  قـــتـــلـــه   يف 

فبكى احلارث، وقال يازيد قد أيقظتني من رقديت وأرشدتني من غفلتي وها أنا اآلن ماض اىل 
املتوكل بسـر من رأى أعرفه بصورة احلال إن شاء أن يقتلني وإن شاء أن يرتكني فقال له زيد: 
بام  املتوكل وخربه  اىل  احلارث  فلام دخل  قال:  إليه وأساعدك عىل ذلك  أيضا أسري معك  وأنا 
شاهد من برهان قرب احلسني  إستشاط غيظا وازداد بغضا ألهل بيت رسول اهلل  وأمر 
ثم يصلب يف  به يف رجله حبل ويسحب عىل وجهه يف األسواق  يشد  أن  احلارث وأمر  بقتل 

جمتمع الناس ليكون عربة ملن اعترب، وال يبقى أحد يذكر أهل البيت بخري أبدا.
وأما زيد املجنون فإنه ازداد غمه واشتد عزاؤه وطال بكاؤه، وصرب حتى أنزلوه من الصلب 
والقوه عىل مزبلة هناك فجاء إليه زيد فاحتمله اىل هنر دجلة وغسله وكفنه وصىل عليه ودفنه 
سمع  إذ  جالس  يوم  ذات  هو  فبينام  عنده  اهلل  كتاب  يتلو  وهو  قربه  يفارق  ال  أيام  ثالثة  وبقي 
اجليوب  مشققات  الشعور  منتشـرات  بكثرة  ونساءا  عظيام  وبكاءا  شجيا  ونوحا  عاليا  رصاخا 
مسودات الوجوه ورجاال بكثرة يندبون بالويل والثبور والناس كافة يف اضطراب شديد وإذا 
بجنازة حممولة عىل أعناق الرجال وقد نرشت هلا األعالم والرايات والناس من حوهلا أفواجا 
اىل  فتقدمت  مات  قد  املتوكل  أن  فظننت  زيد:  قال  والنساء  الرجال  من  الطرق  امتألت  وقد 
رجل منهم وقلت له من يكون هذا امليت فقال هذه جنازة جارية املتوكل وهي جارية سوداء 
حبشية وكان اسمها رحيانة، وكان حيّبها حّبا شديدا ثم إهنم علموا هلا شانا عظيام ودفنوها يف قرب 
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جديد وفرشوا فيه الورد والرياحني واملسك والعنرب وبنوا عليها قبة عالية فلام نظر زيد اىل ذلك 
ازدادت أشجانه وتصاعدت نريانه وجعل يلطم وجهه ويمزق أطامره وحيثوا الرتاب عىل رأسه 
وهو يقول: واوياله وا أسفاه عليك ياحسني أتقتل بالطف غريبا وحيدا ظمآنا شهيدا وتسبى 
نساؤك وبناتك وعيالك وتذبح أطفالك ومل يبك عليك أحد من الناس وتدفن بغري غسل وال 
كفن وحيرث بعد ذلك قربك ليطفئوا نورك وأنت ابن عيّل املرتىض وابن فاطمة الزهراء ويكون 
هذا الشأن العظيم ملوت جارية سوداء ومل يكن احلزن والبكاء البن حممد املصطفى قال ومل يزل 
يبكي وينوح حتى غيش عليه والناس كافة ينظرون إليه فمنهم من رّق له ومنهم من حّن عليه 

فلام أفاق من غشوته أنشد يقول:
ـــرب احلــســني ــف ق ــط ــال  أحيـــــرث ب
يعــــــود قــد  هبــم  ــان  ــزم ال  لعل 
الفســـــــاد أهــل  اهلل  لعن   أال 

ـــة ـــي ـــزان ـــي ال ـــن ــــرب ب ـــعـــمـــر ق  وي
ـــــأيت بــدولــتــهــم ثــانــيـــــــــــــــــة  وي
ــيــة ــــن يـــأمـــن الـــدنـــيـــة الــفــان  وم

قال وإن زيدًا كتب هذه األبيات يف ورقة وسلمها لبعض حجاب املتوكل، قال: فلام قرأها اشتد 
غيظة وأمر بإحضاره وجرى بينه وبينه من الوعظ والتوبيخ ما أغاظة حتى أمر بقتله فلام مثل بني 
يديه سأله عن أيب تراب من هو استحقارا له، فقال: واهلل إنك عارف به وبفضله ورشفه وحسبه 
ونسبه فو اهلل ما جيحد فضله إال كل كافر مرتاب وال يبغضه إال كل منافق كذاب، ورشع يعدد 
فضله ومناقبه حتى ذكر منها ما أغاظ املتوكل، فأمر بحبسه فحبس فلام أسدل الظالم وهجع 
أهلكك اهلل  له: قم وأخرج زيدا من حبسه وإال  برجله، وقال  املتوكل هاتف ورفسه  اىل  جاء 
عاجال فقام هو بنفسه وأخرج زيد من حبسه وخلع عليه خلعة شيقة وقال: له اطلب ما تريد 
قال أريد عامرة قرب احلسني  وإن ال يتعرض أحد لزواره فأمر له بذلك فخرج من عنده فرحا 
مسورا وجعل يدور يف البلدان، وهو يقول من أراد زيارة احلسني  فله األمان طول الزمان 

انتهى.
يف البحار، قال: يف نوادر عيّل بن اسباط عن غري واحد قال: ملا بلغ أهل البلدان ما كان عن 

أيب عبد اهلل  قدم لزيارته مائة ألف إمراة ممن كانت ال تلد فولدن كلهن.
وكان املتوكل يبغض من تقدمه من اخللفاء، املأمون واملعتصم والواثق يف حمبة عيّل  وأهل 
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. بيته
وإنام كان ينادمه وجيالسه مجاعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعيّل  منهم عيّل بن اجلهم 
الشاعر الشامي من بني شامة بن لؤى وعمر بن فرج الرخجي، وأبو السمط من ولد مروان بن 
أيب حفصة من موايل بني أمية، وعبد اهلل بن حممد بن داود اهلاشمي املعروف بابن اترجه، وكانوا 
خيوفونه من العلويني ويشريون عليه بإبعادهم واإلعراض عنهم واإلساءة إليهم، ثم حسنوا له 
الوقعية يف أسالفهم الذين يعتقد الناس علو منزلتهم يف الدين ومل يربحوا به حتى ظهر منه ما 

كان.
هكذا ذكر يف رشح القصيدة ويف كامل ابن االثري وغريه قالوا: إنه كان شديد البغض لعيّل 

 وألهل بيته وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتوىل علّيا  وأهل بيته بأخذ املال والدم.
قال أبو الفرج األصفهاين يف مقاتل الطالبيني، واستعمل املتوكل عىل املدينة ومكة عمر بن 
فرج الرخجي، فمنع آل أيب طالب من التعرض ملسألة الناس ومنع الناس من بّرهم وكان ال 
يبلغه أن أحدا بّر أحدا منهم بيش وإن قل إال أهنكة عقوبة وأثقله غرما، حتى كان القميص يكون 
بني مجاعة من العلويات يصلني فيه واحدة بعد واحدة ثم يرفعنه وجيلسن عىل مغازهلن عوارى 

حوارس اىل أن قتل املتوكل انتهى.
بعض  يف  ورأيت  قال:  أنه  إخواننا  بعض  من  الفاضل  الثقة  وحدثني  الرباقي  املؤلف  قال 
التواريخ اال أنه مل اذكر اآلن أّي تاريخ هو أن آل أيب طالب آل هبم األمر أن كل عرشة بيوت 

يطبخون يف قدر واحد هكذا تركهم املتوكل.
ويف رشح القصيدة وكامل ابن االثري وغريه إنه كان من مجلة ندماء املتوكل عبادة املخنث 
املتوكل  يدي  بني  ويرقص  أصلع  وهو  رأسه  ويكشف  خمدة  ثيابه  حتت  بطنه  عىل  يشّد  وكان 

واملغنون يغنون :
ــني ــط ــب ــــع ال ــــل ــــد اقــــبــــل االص ـــــة املـــــســـــلـــــمـــــني ق ـــــف ـــــي ـــــل  خ

حيكى بذلك علّيا  ، واملتوكل يرشب ويضحك ففعل ذلك يوما واملنترص حارض فأوما اىل 
عبادة يتهدده فسكت خوفا منه، فقال له املتوكل: ما حالك؟ فقام وأخربه فقال املنترص: يا أمري 
املؤمنني إن الذي حيكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هو ابن عّمك وشيخ أهل بيتك وبه 
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فخرك فكل أنت حلمه إذا شئت وال تطعم هذا الكلب وأمثاله منه، فقال املتوكل املغنيني غنوا 
مجيعا :

عــمــه بـــــن  ال  ـــى  ـــت ـــف ال ــــــار  ـــه غ ـــرام ح يف  ـــى  ـــت ـــف ال  رأس 

فكان هذا من األسباب التي استحل هبا املنترص قتل املتوكل.
.) ( وإنه أيضا سمع منه شتم فاطمة الزهراء

قال يف البحار ويف األمايل للشيخ، عن ابن حبيش قال أبو املفضل إن املنترص سمع أباه يشتم 
فاطمة فسأل رجال من الناس عن ذلك، فقال له: قد وجب عليه القتل إال إنه من قتل أباه مل 
يطل له عمر، قال: ما أبايل إذا أطعت اهلل بقتله أن ال يطول يل عمر، فقتله وعاش بعده سبعة 

أشهر انتهى.
الفتح ومجاعة من  باجلعفري)1( هو ووزيره  املتوكل يرشب  كان  الكامل:  االثري يف  بن  قال 
الندماء واملغنني وغريهم فدخل باغر الرتكي ورضب املتوكل فقطع حبل عاتقه وأكب الفتح 

وزيره عليه وقال: ال واهلل ال عشت بعدك فقتال مجيعا.
فكان قتله ليلة األربعاء أربع خلون من شوال، وقيل ليلة اخلميس باجلعفري الذي بناه وكان 

عمره نحو أربعني سنة.
وإن أبا السمط مروان بن أيب اجلنوب أنشد املتوكل فقال:

)1(  اجلعفري قرص من قصور املتوكل، وذكره يف القصور، ذكر ابن خرداذبه قال: إن املتوكل أنفق عىل األبنية 

والبديع،  والغريب،  واجلعفري،  واملختار،  والربكة، واجلوسق،  والعروس،  والشاه،  بركوارا  بناها وهي  التي 
والصبيح، واملليح، والسندان، والقرص، واجلامع، والقالية، والربج، وقرص املتوكلية ، والبهو، واللؤلؤة ، مأتى 
ومخسة  دينار  ألف  ومخسامئة  دينار  ألف  ألف  ماءة  العني  ومن  درهم  ألف  ألف  وسبعني  وأربعامئة  ألف  ألف 

وعرشين ألف دينار فال غرابة إذا قال احلمداين :
فاألرض إال عىل مالكها سعة واملال إال عىل أربابه ديم

كل  تكسو    اهلل  رسول  وبنات  والزناة  والغواين  واخلمور  البنايات  عىل  بإرساف  املاليني  املتوكل  يبذل 
عرشة منهن عباءة واحدة.
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ــــة جــعــفــر ــــف ــــي ــــل  مــــلــــك اخل
 لــــــكــــــم تـــــــــــــــراث حمـــمـــد
ــات ــن ــب ــو ال ــن ــــــرتاث ب   يـــرجـــو ال
بــــــوارث لـــيـــس  ــــصــــهــــر  وال   
ـــــوا  مـــــــــا لــــــلــــــذيــــــن ختـــــل
ـــا ـــه ــــــــة أهـــل ــــــــوراث  أخــــــــذ ال
ـــا ــــــــو كــــــــــان حـــــقـــــكـــــم مل  ل
ـــغـــريكـــم ــــس الــــــــــــرتاث ل ــــي  ل
ـــــــني حمـــبـــكـــم ـــــحـــــت ب  أصـــــب

 

 لــــلــــديــــن والـــــدنـــــيـــــا ســـالمـــة
ــة ــالم ــظ ــى ال ــف ــش ـــد لـــكـــم ت ـــع  وب
ــــة ــــالم ــــا ق ــــه ــــي  ومـــــــاهلـــــــم ف
اإلمــــامــــة تــــــرث  ال   والـــبـــنـــت 
ــــة ــــدام ــــن ال إال   مـــــرياثـــــكـــــم 
ـــــالم ـــــم ع ـــــك ـــــوم ــــــالم ل ــــــع  ف
ــة ــام ــي ــق ـــت عــــىل الــــنــــاس ال ـــام  ق
كــــرامــــة وال  ــــــــــــه  واإلل  ال 
ـــة  واملــــبــــغــــضــــني لــــكــــم عـــالم

فلام فرغ اللعني من إنشاده خلع عليه املتوكل أربع خلع وأمر له بثالثة آالف دينار فنثرت عليه 
ثم أمر بجمعها وأعطاها له ثم عقد له الوالية عىل البحرين والياممة انتهى.

قال املؤلف الرباقي )عفا اهلل عنه( أال تنظر أهيا األخ اىل نصب هذا الكافر العنيد وعداوته 
آلل بيت الرسول وهو يدعى أنه هاشمي كال ثم كال والذي خبث ال خيرج إال نكدا، أال هل 
من عاذر يعذرين منه واىل فعله وما فعل بقرب احلسني  وما صنع بآل بيت املصطفى فهل من 
جميب إليه واىل اللعني أيب السمط مروان بن أيب اجلنوب صاحب األبيات وكيف ارتاح اللعني 

هلا وأنعم عليه عند سامعه إليها.
نعم، له جواب وقد ذكر ذلك أبو بكر يف كتابه رشفة الصادي، وهو من أهل السنة واجلامعة 
لشاعر  جميبا  الصفى  قال:  فقال:  حرضموت  سكان  من  هم  الذين  احلرضميني  السادة  ومن 
العباسيني وكان الصفي قد أجاب بقصيدته هذه عبد اهلل بن املعتز بن املتوكل إبن املعتصم بن 

الرشيد العبايس حيث فاخر النبّي  وجاء فيها بام متّجه األسامع التي قال يف أوهلا :
ــا ــاهب ــك ــس وت ــي  ــن ــي ــع ل مــــن   اىل 

 
ـــكـــاهـــا هبــا ــي الــــقــــذا وب ــك ــش  ت

 اىل أن قال فيها :
ــّي ــب ــن ـــا ثـــيـــاب ال ـــن  ونـــحـــن ورث
ــه ــت ــن  لـــكـــم رحــــــم يـــابـــنـــي ب
ـــمـــهـــال بـــنـــي عـــّمـــنـــا إهنـــا  ف

ــا ـــ ـــ ــــون بــأهــداهب  فـــكـــم جتــــذب
هبــا أوىل  ـــم  ـــع ال بـــنـــو  ـــن  ـــك  ول
هبـــــــــــا ـــا  ـــان حـــب رّب   عـــطـــيـــة 

األبيات، وأيضا هلا جواب آخر، وقد أجاب أبو فراس  تعاىل من آل محدان حيث قال من 
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قصيدة له يقول يف أوهلا :
ـــن خمــرتم ـــدي ـــق مــهــتــضــم وال  احل

 
)1( مــقــتــســم  اهلل  رســـــول  آل   ويف 

اىل أن قال:1
منتــرص هلل  أمـــا  لــلــرجـــــال   يــا 
ديـــارهـــم ـــا يف  ـــاي عــــيّل رع ــو  ــن  ب

منتقـــــم للدين  ومــا  الــطــغــاة   مــن 
ـــدم ــوان واخل ــس ــن  واألمـــــر متــلــكــه ال

 اىل أن قال :

)1( قصيدة أيب فراس احلارث بن أيب العالء سعيد – واىل املوصل وديار ربيعة من قبل املقتدر العبايس – إبن محدان بن محدون 

احلمداين، وآل محدان أمراء حلب فهم كام ذكرهم الثعالبي يف اليتيمة، أوجههم للصباحة ألسنتهم للفصاحة عقوهلم للرجاحة أيدهيم 

للسامحة.

نظم أبو فراس هذه القصيدة – امليمية – رادًا هبا قصيدة – حممد ابن سكرة اهلاشمي التي يندد هبا عىل العلويني وصار أبو فراس 

يعدد يف قصيدته موبقات العباسيني، وقصد بغداد بخمسامئة من جيشه فدخل معسكر املهدي مع جنوده وألقاها عىل رؤس األشهاد 

الفضل  أرباب  العلامء ومخسها وشطرها  – وقد رشحها  – الشافية  العريب وسامها  الشعر  اىل حلب وهي من روائع  قافال  ثم رجع 

واألدب وطبعت عدة طبعات. وكانت والدة أيب فراس سنة 320هـ وقتل يف سنة 357 هـ يف ضيعة تعرف بصدده.
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ملكهم  الــعــبــاس  ــي  ــن ب يــطــغــني   ال 
لكـــــــم أبًا  ال  عليهـــــــم   أتفخرون 
شـــــــــرف بينكم  يوما  تــوازن   ومــا 
جّدهـــــــــــم معشار  جلّدكــــم   وال 
هلـــــــــم الغدير  يــوم  هبــا  النبّي   قــام 
ملكهـــــــــم العباس  بنو  ادعوها   ثم 
ذكــــــروا معشـر  ما  إذا  يذكرون   ال 
موضعهـــــــــا ــوام  األق جهل  ما   تاهلل 
قرابتكــــــــــــــم أدنــى  فقد  عــيّل   أّمــا 
نعمتــــــــه اهلل  عبد  احلــرب  ينكر   هــل 
حســن بني  يف  جزيتم  ـــزاء  اجل  بئس 
دمائهـــــــــــم عن  ردعتكم  بيعة   ال 
سبب بال  األرسى  عن  صفحتم   هال 
ألسنكــــــــم الديباج  عن  كففتم   هال 
مهجتــــــــــه اهلل  لرسول  نزهت   ما 
عظمت وأن  حــرب  بنو  منهم  نــال   ما 
واضحـة الديـــن  يف  لكم  ــدرة  غ  كم 
وفـــــــي ــرون  ـــ ـــ ت فــيــام  ـــه  آل  أأنــتــم 
رحــــم وال  قربى  قربت  ال   هيهات 
رحــــــــــــم له  سلامن  ــودة  م  كانت 
يكتمهـــــــا  مساوهيم  يف  جاهــــدًا  يا 
وال القياس  يف  كموسى  الرشيد   ليس 

ــوا)3( ــم رغ وإن  مــوالــيــهــم  عـــيّل   بــنــو 
جّدكـــــــم اهلل  رســـول  ــان  ك  حتى 
قدم مــوطــن  يف  لكــم  تــســاوت   وال 
أمــــــــــــم أمهم  من  نثيلتكم   وال 
واألمـــــــم واألمـــالك  يشهد   واهلل 
قـــــــــــــــــــدم وال  قــدم   ومــاهلــم 
حكــــــــم هلــم  أمــر  يف  حيكم   وال 
علمـــوا ــذي  ال وجــه  ــرتوا  س  لكنهم 
النعــــــم تكفر  مل  أن  الــواليــة   عند 
قثــــــــــــم أم  اهلل  عبيد  أم   أبــوكــم 
وأّمهـــــم ــادي  اهل العلــــــم   أبوهم 
ذمـــــــم وال  قربى  وال  يمني   وال 
أسريكـــــم عــن  بــبــدر   للصافحني 
شتمكــــــم  اهلل  ــول  رس بنات   وعــن 
احلـــــــــــرم فــاألنــزه  السياط   عــن 
نيلكــــــــــم دون  أال  اجلرائم   تلك 
عندكــــــــــــــم اهلل  لرسول  دم   وكـم 
دم الطاهرين  بنيه  من   أظفاركــــــم 
والشيــــم األخــالق  أقصت  إذا   يوما 
رحـــــــــم وابنه  نــوح  بني  يكن   ومل 
ينكتـــــــم  كيـف  بيحيى  الرشيد  غدر 
احلكم  أنصف  إن  كالرضا  مأمونكم 

 اىل أن قال:1

)1(  البيت من ميمية أيب فراس احلمداين اآلنفة الذكر والطاغي لغة الظامل اجلبار ومجعه طغاة، 

ويقال: أطغاه املال ونحوه أي جعله طاغيا وكني بامللك عن اخلالفة واإلمرة التي كانت لبني 
العباس ومواليهم مجع موىل وله معان شتى منها املالك والسيد ورغموا الرغام الرتاب، تقول: 
بنت  نثيلة  اىل  البيت  منه ولقد أشار هبذا  الراء وضمها أي عىل كره  بفتح  أنفة  فعلته عىل رغم 
كلب بن حباب ألهنا كانت أمة لفاطمة بنت عمرو املخزومية زوجة عبد املطلب واىل نثيلة هذه 

تعرض ابن هاين األندليس حيث يقول من قصيدة له يمدح هبا املعز الفاطمي )ره( :
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مفاخركم عــن  كفو  اخلمر  باعة   يــا 
سئلـوا إن  لعالمني  الفخــــار   خلو 
سحــــرا أبياهتم  يف  الــتــالوة   تنشى 
لكـــــم وكــان  منهم  أم  علية   منكم 
معتصـــر للخمر  بيوهتـــم  يف   مــا 
تنادمهــم خــنــثــى  هلــم  ــيــت  ــب  والت
منزهلـــــم واألستار  والبيت   الركن 

 ملــعــشـــــــــــر بــيــعــهــم يــــوم اهلـــيـــاج دم
عملـوا إن  ــني  ــامل وع الـــســـؤال  ـــوم   ي
والنغـــــــم ــــار  األوت بيوتكم   ويف 
هلـــــــم أم  إبــراهــيــم  املــغــنــني   شــيــخ 
معتصــــــــــم للسوء  بيوهتم   وال 
حشـــــــــم ــه  ل قـــرد  ــم  هل يـــرى   وال 
واحلــرم واخلــيــف  والــصــفــا  ـــزم   وزم

)االبيات( وهي كثرية، وقد أجاد وأحسن فيام قال: وجزاه اهلل من أهل بيت نبيه خري اجلزاء، 
. قال: فيام قال: يف أئمته  وأردت أن أذكر خمازهيم فاكتفيت هبا وإن دعبل اخلزاعي

ــالوة ــن ت ــــدارس آيـــات خــلــت م  م
 

ــات ــرص ــع ـــزل وحــــي مــقــفــر ال  ومـــن

اىل أن يقول:
متقـــــسام غريهم  يف  فيأهم  صــــفرات أرى  فــيــئــهــم  مـــن  ـــدهيـــم   وأي

نثله  اهلل  أورث  ـــا  م ــة  ــل ــث ن ــي  ــن ــعــبــد واحلـــر ب ــــدت هـــل يــســتــوى ال ـــا ول وم

اهلل،  وعبد  طالب  وأبى  الزبري  أم  املطلب  عبد  زوجة  عمرو  بنت  لفاطمة  أمة  نثيلة  كانت  نعم 
فأخذها عبد املطلب فأولدها العباس فقال له الزبري: هذه اجلارية ورثناها من أمنا وابنك هذا 
عبد لنا فتحمل عليه ببطون قريش فقال له الزبري: أجبتك عىل خله، عىل أن ال يتصدر ابنك هذا 

يف جملس وال يرضب معنا بسهم – أي ال يرشك معنا يف أموالنا بنصيب وكتب عىل ذلك كتابًا.
واىل هذا أشار عبد اهلل بن العباس بن عبد املطلب حني سئل، ما تقول يف عيّل بن أيب طالب 
البيعتني  وبايع  القبلتني  بالشهادتني وصىل  الثقلني، سبق  أحد  واهلل  للسائل: ذكرت  فقال   
ذاك  القرنني  ذي  مثل  األمة  يف  فمثله  الكونني  صاحب  وهو  السيفني  وجرد  السبطني  وأعطى 

. موالي عيّل بن أيّب طالب
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 فبكى الرضا  ، وجعل يقلب كفه ويقول: أي واهلل صفرات ثم قال: اللهّم احكم بيننا وبني 
قوم غصبونا إرثنا ومنعونا تراثنا أهل البيت وأنت أحكم احلاكمني. احلديث.

قال ابن االثري يف الكامل: وملا قتل املتوكل بويع البنه من بعده املنتصـر باهلل وملا ختلف املنترص 
خوفهم  بعد  وأمنهم  العلويني  اىل  وأحسن  الشـريف  املرقد  عىل  ميال  وبنى  احلائر،  بعامرة  أمر 

انتهى.
 املتوكل، ملا حبس زيد املجنون  ابتدأ بعامرة قرب احلسني  وقد ذكرنا فيام مر أن أول من 
وجاءه اهلاتف ورفسه برجله، وقال له: قم واخرج زيدا من حبسه وإال أهلكك اهلل عاجال فقام 
هو بنفسه وأخرج زيدا وقال له: اطلب ما تريد قال: أريد عامرة قرب احلسني  وأن ال يتعرض 
  أحد لزواره فأمر له بذلك وخرج زيد يدور يف البلدان وهو يقول: من أراد زيارة احلسني
فله األمان طول الزمان، وقد مّر هذا بتاممه)1( واملنترص أيضا مّر آنفا عمر احلائر وبنى ميال عىل 

)1( - دعبل بن عيل بن رزين اخلزاعي، وقبيلة خزاعة، قحطانية األصل يقال هلم خزاعة ألهنم انخزعوا من 

عمرو ابن عامر عند نزوحهم من اليمن ونزوهلم مكة املكرمة زاد اهلل رشفها وتعظيمها.
املؤرخون يف اسمه فذكر أحدهم إن اسمه حممد، وقال اآلخر: إسمه  أما اسمه فقد اختلف  لقبه  ودعبل 

احلسن، ومنهم من قال: اسمه عبد احلامن، غري إنه ال يعرف إال بلقبه – دعبل – وكنيته أبو عيّل وأبو جعفر.
قال بن أخيه، إسامعيل بن عيّل بن رزين، ولد عمي دعبل سنة 148هـ بالكوفة يف خالفة املنصور ورأى 
القصائد  من  هي  التي  التائية  قصيدته  وأنشده  طوس  اىل  إليه  وسار    الرضا  ولقى    جعفر  بن  موسى 

التارخيية.
كان دعبل بن عيل اخلزاعي عاملا عارفا أديبا له إملام بأيام العرب ووقائعها وكان من املتفانني دون أهل البيت 
التبجيل  بالثناء  الرجال  العباسيني هبجاء مقذع ممض وذكره علامء  وأكثر شعره يف مدحهم ولقد هجا اخللفاء 

وحسن العقيدة .
قتل دعبل يف زج مسموم سنة 246هـ وقيل 245، يف قرية من نواحي السوس من خوزستان ودفن هناك 

.
ذكر التنوخي يف كتابه – الفرج بعد الشدة – ص312، قال: بلغني عن قايض القضاء أيب السائب ومل أسمع 
ذلك منه ، قال: وافيت من مهدان اىل العراق وأنا فقري وزرت قرب احلسني ريض اهلل عنه، فلام أنرصفت أريد 
قرص ابن هبرية قيل إن األرض مسبعة وأشري عىل أن احلق قربة فيها حصن سميت يل فأوى إليها املساء وكنت 
ماشيا فأرسعت واتعبت نفيس اىل أن حلقت القرية فوجدت باب احلصن مغلقا فدفعته فلم يفتح يل وتوسلت 
للقائمني بحراسته بمن قصدت زيارته – يعنى احلسني  – فقالوا: قد أتانا منذ أيام من ذكر مثل ما ذكرت 
فأدخلنا وأويناه فكان عينا علينا للصوص وفتح الباب ليال وسلبونا ولكن احلق بذلك املسجد وكن فيه لئال 
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املرقد وجاءت الناس لزيارة احلسني  من كل فج ومحلوا له النذور والتحف وبقى عىل ذلك 
اىل زمان املسرتشد فصنع ما صنع كام يأيت عن قريب إن شاء اهلل.

قال بن االثري يف الكامل: ويف سنة إثنتني ومخسني وثالثامئة يف يوم عاشوراء أمر معز الدولة 
ابن بويه أهل بغداد باملأتم والنوح عىل احلسني  وأمر الناس بأن يغلقوا دكاكينهم ويغلقوا 
األسواق ويبطلوا البيع والرشاء وأن يظهروا النياحة ويلبسوا ثيابا عملوها باملسوح وأن خترج 
النساء منرشات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثياهبن ويدرن يف البلد بالنوائح ويلطمن 
وجوههن عىل احلسني  ففعل الناس ذلك وأمر أن تعلق عىل األسواق املسوح، وأن ال يطبخ 

طباخ وخرجن نساء الشيعة الطامت الوجوه يبكني وينحن، ثم فعل ذلك سنوات انتهى.
السنة  اىل  املذكورة  السنة   وبقى عىل ذلك من  نياحة عملت للحسني  أول  أقول وهذه 

السابعة والستني والثامنامئة اىل أن جاء عضد الدولة العراق.
قال ابن االثري يف الكامل: ويف سنة تسع وستني وثالثامئة رشع عضد الدولة )1( بعامرة مشهد 

متيس فيأتيك السبع فرصت اىل املسجد فدخلت بيتا كان وجلست، فلم يكن بأرسع من أن جاء رجل عىل محار 
منرصفا من احلائر – أي قرب احلسني  – فدخل املسجد وشد محاره يف غلق كان يف باب البيت ودخل إيل 
ومعه كرز فيه خرج فأخرج منه رساجا فأصلحه وقدح ، فأوقدها وأخرج خبزه وأخرجت خبزي واجتمعنا 
عىل األكل فام نشعر إال والسبع قد حصل يف املسجد فلام رآه احلامر دخل اىل البيت الذي كنا فيه فدخل السبع 
ورآه فخرج احلامر وجذب باب البيت بالرسن فاغلقه علينا وعىل السبع ورصنا حمبوسني فيه، وقدرنا أن السبع 
ال يفرت سنا بسبب السـراج، وإنه إذا انطفى أخذنا وأكلنا، وما طال األمر أن فنى ما كان يف السـراج من الدهن، 
وطفئ ورصنا يف الظلمة والسبع معنا فام كان عندنا من حاله يش إال إذا تنفس فأنا كنا نسمع نفسه، ورأث احلامر 
من فزعه- فمأل املسجد روثا ومىض الليل ونحن عىل حالنا وقد كدنا نتلف فزعا، ثم سمعنا صوت األذان من 
داخل احلصن وجاء املؤذن فدخل املسجد فلام رأى ما فعله احلامر لعن وشتم، وحل رسن احلامر من الغلق فمر 
يطري يف الصحراء وفتح املؤذن باب البيت لينظر من فيه، فوثب السبع إليه فدقه ومحله اىل األمجة وقمنا نحن 

وانرصفنا ساملني، أقول: إن سالمتهام كانت بربكات سّيد الشهداء أيب عبد اهلل احلسني  ألهنام من زواره.

)1(  عضد الدولة هو فنا خسو بن ركن الدولة بن بويه، كان حمبا ألهل العلم وجملسه حاشد هبم، فصنف 

له اإليضاح يف النحو، واحلجة يف القراءات، وامللكي يف الطب، والتاجي يف تاريخ الدليم وغري ذلك.
وملا مات ركن الدولة أبوه، سار عضد الدولة بعساكره سنة 364 ودخل البصـرة ويف سنة 267 استوىل عىل 

العراق وقتل ابن بقية وزير بختيار وصلبه، فرثاه أبو احلسن األنباري يف تائيته الغراء ومطلعها.
املــــــامت  ويف  احلــــــيــــــاة  يف  ــــزات عــــلــــو  ــــج ــــع ــــــــت إحــــــــــدى امل ــــــق أن  حل
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الدولة  زيارة عضد  كانت  أيب طالب واحلسنيc. ويف سنة إحدى وسبعني وثالثامئة  بن  عيّل 
للمشهدين الغروي واحلائري.

قال بن طاووس يف فرحة الغري: كان يف شهر مجادى األوىل من هذه السنة ورد احلائر 
الناس عىل اختالف   لبضع بقني من مجادى فزاره وتصدق وأعطى  مشهد موالنا احلسني 
إثنان  منهم  واحد  كل  فأصاب  العلويني،  عىل  ففرقت  دراهم  الصندوق  يف  وجعل  طبقاهتم 
وثالثون درمها، وكان عددهم ألفني ومائتي اسم ووهب لعوام املجاورين عرشة آاللف درمها 
الثياب مخسامئة قطعة وأعطى  التمر والدقيق مائة ألف رطل ومن  وفرق عىل أهل املشهد من 
املؤرخ ودخلها وتوجه  بقني من مجادى  الكوفة خلمس  اىل  ألف درهم، وتوجه  الناظر عليهم 
اىل املشهد الرشيف الغروي، يوم االثنني يوم وروده وزار احلرم الرشيف وقبض عىل عمران 
بن شاهني)1( وملا فرغ عضد الدولة من زيارة احلرم الرشيف طرح يف الصندوق دراهم فأصاب 
كل واحد منهم أحد وعرشون درمها. وكان عدد العلويني ألفا وسبعامئة وفرق عىل املجاورين 
مخسة آاللف درهم و... وعىل الناحية ألف درهم وعىل املرتبني من اخلدم والبواب عىل يد أبى 
احلسن العلوي وعىل يد أيب القاسم بن أيب العائد، وأيب بكر بن سيار وعىل الفقهاء والفقراء ثالثة 
آالف درهم ومن آثاره بناء مشهد موالنا أمري املؤمنني  ومشهد موالنا احلسني  انتهى من 

فرحة الغرى.

ويف سنة 371 إستوىل عىل بالد جرجان وطربستان، ويف سنة 732هـ يف ثامن شوال تويف عضد الدولة، ومحل 
نعشه اىل مشهد اإلمام عيّل بن أيب طالب  ودفن به وكانت واليته بالعراق مخس سنني ونصف، وعمره سبع 

وأربعون سنة، ومقابر البوهييني معروف مكاهنا يف الصحن الرشيف.

– اجلامدة قرية من قرى واسط، جنى جناية فهرب من السلطان اىل  )1(  عمران بن شاهني هو من أهل 

البطائح ثم بعد مدة اشتدت شوكته وكثر اتباعه. وبعد ذلك استأمن أبا القاسم الربيدي، فقلده اجلامدة للحامية 
واألهوار التي يف البطائح، ومازال جيمع الرجال والسالح حتى قوى أمره وحارب سلطان عرصه، وصارت 
مملكته من املاملك الشيعية، وناجزه عضد الدولة فظفر به واستوىل عىل مملكة البطائح، فاختفى عمران وذلك يف 
أيام معز الدولة وملا مات معز الدولة جاء اىل الغرى وأخرب إن عضد الدولة قادما لزيارة أمري املؤمنني  فنذر 
أن عفا عنه السلطان يبنى رواقا يف النجف وكربالء للزوار، فلام جاء عضد الدولة ألقى بنفسه عليه فعفا عنه 
ووىف عمران بنذره وبنى الرواقني إحدمها يعرف اليوم بمسجد عمران بن شاهني عند باب الطويس، والثاين يف 

الروضة احلسينية معروف، وتوىف سنة369 ووىل مكانه ابنه احلسن.
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وقال املجليس: وعمران بن شاهني هو الذي بنى الرواق املعروف برواق عمران يف املشهدين 
. الرشيفني الغري واحلائري

قال يف الكامل البن االثري: ويف سنة سبع وأربعامئة يف ربيع األول احرتقت قبة مشهد احلسني 
 واألروقة وكان سببه أهنم أشعلوا شمعتني كبريتني فسقطت يف الليل عىل التأزير فاحرتقت 

وتعدت النار.
ويف سنة ست وثالثني وأربعامئة، مىض أبو كاليجاربويه اىل زيارة املشهدين بالكوفة وكربالء.
ويف هذا السنة توىف الرشيف املرتىض نقيب العلويني أبو طالب، وقيل أبو القاسم عيّل بن 

.احلسني أخو الريّض
قال يف لؤلؤة البحرين، السيد أبو القاسم عيّل بن أمحد بن موسى ابن حممد بن موسى بن 
إبراهيم بن موسى الكاظم  امللقب بذي املجدين علم اهلدى، كانت وفاته خلمس بقني من 
  شهر ربيع االول سنة ست وثالثني وأربعامئة ودفن يف داره ثم نقل اىل جوار جّده احلسني

ودفن يف املشهد املقدس مع أبيه وأخيه الريض)1( انتهى.
قال يف الكامل ابن االثري: يف سنة تسع وعشـرين ومخسامئة قتل املسرتشد باهلل العبايس.

ويف املناقب والبحار إن املسرتشد أخذ من مال احلاير وكربالء وقال إن القرب ال حيتاج اىل 
اخلزانة، وأنفق عىل العسكر فلام خرج قتل هو وابنه الراشد انتهى.

قال ابن االثري إن املسرتشد باهلل أبو املنصور الفضل ابن املستظهر باهلل خرج لقتال مسعود 

)1(  الرشيف الريض هو حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم بن اإلمام موسى بن 

جعفر  أشعر شعراء اهلاشميني شقيق الرشيف املرتىض علم اهلدى عيّل بن احلسني جامع خطب جّده أمري 
املؤمنني  ومواعظة وكتبه وقال املختار من خطبه املختار من مواعظه املختار من كتبه  وله تفسري مشهور 
وكتب أخرى وديوان شعره تتحىل هبا املكتبات األوربية وتفتخر هبا املكتبات العربية، إنتقل اىل جوار رّبه صبيحة 
يوم األحد وقيل يوم السبت من املحرم سنة أربع وأربعامئة، وست وأربعامئة وكان يوما مشهودا مشى خلف 
نعشه اخلاصة والعامة والوزير فخر امللك وأعيان بغداد واألرشاف والقضاة ، وصىل عليه الوزير، وملا جيء 
بنعشه اىل مقابر قريش حيث مقربته اخلاصة مىض أخوه املرتىض اىل قرب اإلمام موسى الكاظم كي ال يرى دفن 
أخيه بعينيه وكان جزعه عليه شديدا ثم نقل جثامنه وأخيه بعد مدة اىل كربالء ودفنا اىل جنب أبيهام احلسني بن 
موسى وجّدمها إبراهيم املجاب ويقع مرقدمها بني رضيح احلسني الشهيد  وبني قرب السيد ابراهيم املجاب.
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السلجوقي فقبض عليه مسعود وجعله يف خيمة وأدخل عليه أربعة وعشـرين رجال فجرحوه 
عرشين جراحة وقتلوه، ومثلوا به فجدعوا أنفه وأذنيه وتركوه عريانا.

وكان قتله يوم األحد سابع عرش ذي القعدة عىل باب مراغة فكانت خالفته سبعة عرش سنة 
وستة أشهر وعرشين يوما انتهى.

له  ظهر  وما  الشـريف  القرب  عىل  حدث  ما  مجيع  أذكر  أن  أردت  ولو  عنه :  اهلل  الرباقيعفى  قال 
من الكرامات واملعاجز ومن تصّدوا لتعمريه والذين جاوروه من الرؤساء واألجالء والعلامء 
والذين دفنوا عنده من امللوك والسالطني واألجالء والفقهاء لطال املقام، ولصار جملدا ضخام 
يف ذلك)1( وإنام بنينا رسالتنا هذه عىل اإلختصار وأخذنا من كل باب غرفة اغرتفناها إذ الشهرة 
كافية يف ذلك وال يريد له تعريف حيث هو باب نجاة األمة ويف اإلشارة فيه كفاية ملن كان له 

أدنى معرفة ودراية.
فيه  قتل  الذي  املوضع  باملد هو  قال يف مراصد االطالع:كربالء  وأما أسامء أرض كربالء، 

احلسني بن عيّل  يف طرف الربية عند الكوفة عىل جانب الفرات الطف.
قال يف مراصد االطالع: الطف بالفتح والفاء مشددة وهو ما أرشف من أرض العرب عىل 
ريف العراق وطف الفرات شاطئها والطف أرض من ضاحية الكوفة يف طرف الربية هبا كان 
مقتل احلسني  بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية منها عني الصيد والقطقطانة 

والرهيمة وعني مجل وهي عيون كانت للموكلني باملسالح التي كانت للفرس)2(.
بوزن  والواو،  النون  وفتح  السكون  ثم  بالكس  نينوى  اإلطالع:  مراصد  قال  نينوى(   (

. طيطوى قرية بسواد الكوفة وناحية يقال هلا نينوى منها كربالء التي قتل فيها احلسني
)الغارضية( قال يف مراصد اإلطالع: الغارضية قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربالء.

)1(  يراجع يف هذا املوضوع للزيادة واإلطالع كتاب )بغية النبالء( يف تاريخ كربالء للمغفور له السيد عبد 

احلسني الكليدار آل طعمة، وكتاب )كربالء وحائر احلسني  ( ملؤلفه املرحوم السيد عبد اجلواد الكليدار آل 
طعمة وللمثل املشهور )أهل مكة أدرى بشعاهبا(.

)2( –انظر كتابنا )احلسني يف طريقه اىل الشهادة ( جتد فيه ما يغنيك عن غريه بالنسبة اىل هذه العيون ومواقعها 

ونسبتها وكذلك ملم بمواقع كربالء وبقاعها.
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)احلاير( )1( قال يف مراصد اإلطالع: احلاير بعد األلف مكسورة وراء، واحلاير موضع قرب 
. احلسني

تم وباخلري عم
عىل يد مؤلفه السيد حسني الرباقي هنار األربعاء 12ربيع الثاين سنة 1316هـ

وأكثر  حوران  ومجعه  حائر  احلروف  املرتفع  الوسط  املطئن  للموضع  يقال  األصمعي:  قال  )1( –احلائر، 

 وقال أبو القاسم: هو  الناس يسمون احلائر احلري، كام يقولون لعائشة عيشة، واحلائر قرب احلسني بن عيّل 
. احلائر إال إنه ال مجع له، ألنه اسم ملوضع قرب احلسني بن عيّل

قلت: وهذا االسم ملوضعني بالعراق األول موضع قرب احلسني  سمي هبذا االسم من اليوم الذي أمر 
املاء قربه وتضييع  ليغمر  الفرات عىل أرض كربالء   وفتحه ثغرة من  العبايس بحرث قرب احلسني  املتوكل 
كربالء  أرض  غمر  حتى  اجلبال  كأنه  انحدر  املاء  فإن   ، أراد  ما  بعكس  األمر  صار  ولكن  آثاره  ومتحى  معامله 
والغارضية ووصل اىل قرب احلسني  فحار حول القرب ومل يلتئم، فتعجب الناس لذلك وصار الزوار يقصدونه 

أضعاف مضاعفة، واملوضع الثاين بالبرصة يقال له: حائر احلجاج كان معروفا، وال يعرف اليوم موضعه.
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يقول حممد كاظم احلاج حممد صادق الكتبي النجفي – ناسخ الكتاب – هذا آخر ما وجدته 
حممد  الشيخ  اإلمام  له  املغفور  موقوفات  نفائس  من  وهي  عليها  استنسخت  التي  النسخة  يف 

احلسني كاشف الغطاء  )خمطوطة( برقم)830( خمطوطات.
وقد تفضل هبا علينا مشكورا نجله الفاضل األديب الشيخ رشيف كاشف الغطاء حرسه 
اهلل وسمح لنا باستنساخها لنرشها تعميام للفائدة ومتشيًا مع غاية الواقف  يف خدمة العلم 

ونرشه.

النارش
حممد كاظم الكتبي

طبع يف 2000/1970/4/10






