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رقم االيداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد  388لسنة 2016م

يف هذا الكتاب رشح لدواعي بناء مدينة كربالء ،دوافع القائمني عىل

صياغة التاريخ اجلغرايف ،األحداث السياسية ،اهلدم واإلعامر عىل مدى

ألف وثالثامئة عام ،أمهية وعظمة املزار ،بناء القبة ،القبة ،املرقد ،املنارة،
الصحن ،اإليوان ،رواق الروضة ،الرضيح ،الصندوق ،القبو ،األبواب
املطعمة بالذهب والفضة ،تزيينها ،تفاصيل املتحف ،تعداد الزائرين ،معدل

إنفاق الناس يف هذا السبيل ،مواقف الزيارة إىل كربالء التي غالبا ما اسست
بتطوع وإبداع اإليرانيني مع صورها.

اقتبا�س وت�أليف
عماد الدين ح�سني ا�صفهاين
�صاحب االمتياز وم�س�ؤول جريدة وجملة خرد
(الثاين ع�شر) ن�شرة خرد

إىل القرّاء

القراء األعزاء ! لقد كان تأليف هذا الكتاب وإعداد  140صورة
أهيا ّ

وديباجته وطباعته يف غاية الصعوبة واملشقة ،وإنني امحد اهلل تعاىل لتوفيقه

إياي فأكملت هذا العمل حتدوين روح اإليامن واملحبة لرتاث آل حممد
 وتعاليمهم .كان مزمع ًا أن يطبع الكتاب بورق اجلريدة كي يكتمل
بأزهد سعر ويطبع بأعداد أكثر ألضعه يف متناول مجيع القراء ،ولكن نظر ًا

لفائق العناء الذي بذل يف إعداد الصور ومجعها كي تبدو أكثر وضوحا فقد
اضطررنا لطبعه بكمية أقل وبورق أبيض ،وان هذا الثمن املحدد بـ ()60

ريال جاء يف ضوء وجود  140صورة ،وبالنسبة يل فان الفخر بنرشه أكثر

أمهية من املردود املادي ،واألمل حيدوين أن يكون موضع قبول لدى حمبي
هذه العرتة .

طهران � -شهر مهر  1326هـ �ش
ح�سني عماد زاده

االهداء

...........

تعبري ًا عن مشاعري الدينية وعرفانا لتعاليم اإلسالم أقدم هذا

الكتاب إىل مقام والدي الشيخ احلاج املريزا امحد عامد الواعظني.

عماد زاده

�صورة ( )1عماد الواعظني الأ�صفهاين
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كلمة املركز
مل تكن واقعة عاشوراء جمرد حدث تأرخيي جرت وقائعه لساعات معدودات
ومن ثم أخذ مكانه يف صفحات التأريخ كسائر األحداث والوقائع التي شهدها
التأريخ  ،وربام يطوهيا النسيان أو يتم املرور عليها مرور ًا عابر ًا أو تذكر ضمن سجل
األيام والذكريات  ،بل إن يوم عاشوراء وواقعته غدا ثقافة وهوية ألمة حافظت
عىل هويتها وصانت عقيدهتا بثورة وهنضة كان قوامها دم سيد شباب أهل اجلنة ،
ومل تقف تأثريات تلك الواقعة وذلك احلدث عند طائفة معينة من املسلمني وال
ضمن حدود املسلمني أنفسهم وإنام أصبحت مهوى أفئدة من رام اإلصالح وأراد
التجديد ونشد التغيري وتاق لالنعتاق واحلرية عىل امتداد مساحة اإلنسانية  ،وال
غرو يف ذلك فان احلسني  سبط من ُبعث رمحة للعاملني  ،و ُارسل للناس كافة.
الشك يف أن بقعة كأرض كربالء حتتضن هذه اجلوهرة االهلية  ،البد هلا أن
تصبح حمط أنظار الكتاب واملؤلفني السيام عشاق العرتة الطاهرة وبالذات سيد
الشهداء  فيتناولون بالبحث والكتابة كل ما خيصها والثاوي فيها عليه السالم ،
ولقد تعددت الكتابات واملؤلفات عن كربالء وتأرخيها وجغرافيتها وتفنن أصحاب
األقالم يف تسطري ما جتود به قرائحهم ختليد ًا وإحيا ًء هلذه املدينة املقدسة  ،وهذا
الكتاب ( دليل كربالء ) واحدٌ من الكتب التي جاءت يف هذا االجتاه ويعد حماولة
من مؤلفه السيد عامد الدين زاده اصفهاين  يف توثيق تاريخ املدينة املقدسة .
ويف إطار برناجمه املرسوم يف تبني إحياء تاريخ كربالء وتوثيق كل ما يتعلق هبا

10

بادر مركز كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة اىل ترمجة هذا
الكتاب من اللغة الفارسية اىل اللغة العربية من أجل تعميم الفائدة وكذلك احلفاظ
عىل كل شاردة وواردة ختص هذه املدينة املقدسة حيث توىل االستاذ ماجد محيد

اخلاقاين ترمجة وحتقيق الكتاب  ،وال يفوتنا التنويه اىل ما ييل :
أوالً  :أننا توخينا املحافظة عىل ذات النسق الذي جاء به املؤلف يف ترتيب
الكتاب ال سيام ما خيص الصور غاية األمر اننا جتنبنا التكرار فيها وما وجدناه زائد ًا
عن احلاجة .
ثاني ًا  :هنالك نصوص ومعلومات جاءت خالف ًا ملا تواتر عليه يف التاريخ لكننا
اوردناها كام هي وعلقنا عليها يف اهلوامش كل ذلك حفاظ ًا عىل األمانة العلمية .
ثالث ًا  :ثمة مفردات جاءت خالف ًا ملا يف عقائدنا لكننا أوردناها كام هي واردفناها
بام نذهب اليه بني معقوفني كام يف الصلوات عىل النبي األكرم  والرتيض الذي
سار عليه سائر املسلمني .
ويف اخلتام ال يسعنا إال ان نتقدم بالشكر واإلمتنان لكل من ساهم وأعان يف
انجاز هذا املرشوع احلسيني وكانت له اليد يف خدمة سيد الشهداء  هبذا املجال،
ونسأله تعاىل أن يسجل هذا اجلهد املتواضع يف سجل احلسنات و يمحو به عنا
السيئات ويرزقنا شفاعة احلسني يوم الورود ..

مركز كربالء للدراسات والبحوث
العتبة احلسينية املقدسة
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�صورة ( )2قبة ومقام الإمام احل�سني

السالم عليك يا أبا عبد اهلل وعىل األرواح التي حلت بفنائك ،عليك مني سالم
اهلل أبد ًا ما بقيت وبقي الليل والنهار وال جعله اهلل آخر العهد مني لزيارتكم
فزوروا

بالغري

وكربالء

ويثرب قد حوت منهم وطوس

وبغداد

قبور

أئمة

وسامرا
حتط

القبورا

املزورا

---------------------------- -1عيل بن عبد اهلل بن وصيف ّ
احللء املعروف بالنايشء الصغري ( 366-271هـ 976-884 ،م) .

()1
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بطيبة نفيس والبقيع وكربال

قبور متى تلمم هبا تستدم هبا

وطوس وسامرا وبغداد والنجف

سوالف معنى مصطفاها ومؤتنف

()1

-----------------------------

بطيبة والغري وارض طف

قبور

ائمتي

وهم

هدايت

وبغداد وطوس ورس من را

عليهم

رمحة

الرمحن

ترتى

()2

----------------------------قبور النبي والطاهرين من ذريته

هي يف آفاق االرض كنجوم السامء

هي جنة االرض املقدسة وجنة الفرقد

وروضة الرضوان فهي علياء السامء

طهرت تربتهم بمكة واملدينة وكربالء

والنجف وطوس والكاظمني وسامراء

ويف هذا الكتاب رشح كـــــــل ذلك .
فاقرأه فال نظري له بذي النشأة الظلامء .

املؤلف

-1مل نعثر عىل اسم الشاعر هلذين البيتني.

 -2البيتان لشاعر ما قبل القرن السابع اهلجري مل نعثر عىل اسمه.
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املقدمة


ِ
ِ

 يا َأيا ا َّل ِذين َآمنُوا ا َّت ُقوا اللََّ واب َت ُغوا إِ َليه ا ْلوسي َل َة وج ِ
اهدُ وا ِف َسبِ ِيل ِه َل َع َّلك ُْم
َ َ
ْ َ
َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
ُت ْف ِل ُح َ
ون.(((
ما دمت بال دليل يف طريقك

فأنت كثعلب تائه وإن كنت أسد ًا
مولوي

(((

إن اإلنسان بحاجة إىل الدين (أي اإلسالم) واإلسالم أورثنا القرآن ،والقرآن
بحاجة إىل تفسري ،وجيب أن يكون املفرس مؤه ً
ال لتفسري املراد من الرصاط املستقيم.
وقد سلك أل البيت  الرصاط املستقيم ود ّلوا عليه .وليس الرصاط املستقيم

سوى إتباع أهل البيت  ،واملودة ألهل البيت  سبيل القرب إىل اهلل ،والتقرب
إىل اهلل يفيض إىل هتذيب النفس ،وهتذيب النفس الغاية القصوى لإلسالم ،واإلسالم إنام

هو الرتبية السامية .ولقد اختار اإليرانيون التشيع ،واملشاهد املرشفة هي آثار اإليرانيني
و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َع ِائ َر اللَِّ َفإِ َّنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب.((( 
َ
إن احلياة املادية للبرش ليست سوى أمواج نشاطهم وهذا النشاط عبارة عن اآلالم

واملصاعب واإلخفاقات واإلحباط والشقاء ومواجهة املشاكل ومقارعة األحداث

وعدم حتقيق الغايات ،واحلوادث املريرة ،ومواجهة املنغصات ،التأقلم مع إفرازات
 -1املائدة (.35 : )5

 -2حممد بن حممد حسني هباء الدين البلخي املعروف باملولوي (672-604هـ)
 -3احلج (.32 : )22

14

احلرمان من املرام ،فقدان نعمة من نعم احلياة بمجرد احلصول عىل أمنية غريها ،تضييع

رأس مال احلياة يف خضم السعي من اجل املعيشة ،وما شابه هذه األحاسيس التي تطرأ

لكل إمريء عىل مدى احلياة شاء أم أبى .ان جمموع هذه احلاالت تسمى احلياة .ولقد
قامت احلياة املادية لإلنسان من جمموعة أمور مريرة ومعقدة .فلام يزل بكاء فرتة الطفولة
ممتزج ًا بدموع مكدرات العيش بنحو ان دموع العيون حرسة وندما ملا كان قد انقىض مل

جيف بعد فاذا باآلالم واملنغصات حتل حملها .إن رياح الزمان العاتية مثلها كجالد متجرب
ال ضعيف ًا لسعات السياط لي ً
يذيق امري ًء جاه ً
ال وهنار ًا ثم يسوقه إىل املوت .إن اإلنسان
الشقي ،اإلنسان اجلاهل عديم التدبري ،عديم اهلدف ،عديم اإلرادة ،الضعيف العاجز
الذي جعل عقله وراء عينيه ال مناص له إال االستسالم أمام هذه القوة ،وهل يتصور

القراء سوى ذلك؟

إنني حينام انظر إىل احلياة املادية من منظار العقل واملنطق واالستدالل والربهان
والتجربة العملية وتصاريف الدنيا ،ال أرى يف هذه الدنيا اشد إيالم ًا واستجالب ًا للهم

بالنسبة لالنسان من احلياة البرشية .تبدأ هذه احلياة املليئة باألرسار ،بمواجهة احلوادث

األليمة واملآيس املحزنة ومقارفتها منذ الشهر السادس حيث تبدأ حمنة نمو األسنان إىل
أن ينزوي املرء عاجز ًا هزي ً
ال قد تساقطت أسنانه واشتعل رأسه شيب ًا وانحنى منه الظهر
واهنارت قواه ،فيبقى دائ ًام يف مواجهة ومعاناة مع احلوادث املريرة واملؤثرة ،وإذا ما حالفه
احلظ قلي ً
ال فإهنا تكون مرهقة وجتعل من اإلنسان عاجز ًا .انظروا إن شطر ًا من احلياة يف

بدايتها ويف ظل الرتبية املشوهة يميض باألالعيب الصبيانية ،فيام ينقيض ردح منها يف
سكرة اجلهل والطيش وعنفوان الشباب والوقوع يف ارس الترصفات املشينة واالنغامس

باللهو واللعب يف مرحلة الشباب ،وجانب منها يف التفكري بالبحث عن الزوج وتوليد
املثل ،فيام ينقيض شطر منها ما بني حزن وأمل يف مواجهة احلرمان ومآيس املنغصات
االجتامعية ،ويف النهاية يميض العمر باليأس واإلحباط خاضع ًا ملقتضيات الشيخوخة.
حقا إن هذه احلياة ليست سوى قبض ًا تدرجييا للروح .فال حفاظ عىل الروح وال دنيا آمنة
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َّاس من يعبدُ اللََّ َع َل حر ٍ
ِ
ف َفإِ ْن َأ َصا َب ُه َخ ْ ٌي ا ْط َم َأ َّن بِ ِه َوإِ ْن
وال آخرة مضمونةَ  .وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ
َْ
ِ ِ
ِ
س الدُّ ْن َيا َو ْالَ ِخ َر َة َذلِ َك ُه َو ْ
س ُ
ني.((( 
ان ا ُْلبِ ُ
َأ َصا َب ْت ُه ف ْتنَ ٌة ا ْن َق َل َ
الُ ْ َ
ب َع َل َو ْج ِهه َخ َ

الدنيا يف نظر اال�سالم
ينبغي اآلن أن نرى ما هي رؤية اإلسالم هلذه احلياة وما هي تعاليمه للخالص من

الوقوع يف أرسها؟

إن اإلسالم – كام رصح يف القرآن الكريم – ال يتصور هذه احلياة املشحونة باملادية إال
هلو ًا ولعب ًا ،وكام يترصف جدٌ عجوز طاعن يف السن متدين إذ ينظر بسخرية هازئا بأطفال

يلعبون يف الطرقات ،فان كتاب املسلمني ينظر إىل هذه األفعال والقبض التدرجيي للروح
بعني االستهزاء ويقول:
ِ
اخر َب ْينَكُم َو َتكَا ُثر ِف ْالَم َو ِ
ال َو ْالَ ْو َل ِد
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
ا ْع َل ُموا َأن ََّم ْ َ
ْ
ٌ
ْ
ب َو َل ْ ٌو َو ِزينَ ٌة َو َت َف ُ ٌ
ِ ِ
ٍ
تا ُه ُم ْص َف ًّرا ُث َّم َيك ُ
اب
ُون ُح َطا ًما َو ِف ْالَخ َرة َع َذ ٌ
ب ا ْل ُك َّف َار َن َبا ُت ُه ُث َّم َيِ ُ
ك ََم َث ِل َغ ْيث َأ ْع َج َ
يج َف َ َ
َش ِديدٌ .((( 

ويقول يف سورة أخرى:
ِ
ِ
ِ
ورك ُْم َو َل َي ْس َأ ْلك ُْم
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا َلع ٌ
إن ََّم ْ َ
ب َو َل ْ ٌو َوإِ ْن ت ُْؤمنُوا َو َت َّت ُقوا ُي ْؤتك ُْم ُأ ُج َ
َأ ْم َوا َلك ُْم.((( 

ويقول يف سورة أخرى:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ال َي َو ُ
ان َل ْو كَانُوا
َ
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِ َّل َل ْ ٌو َو َلع ٌ
و َما َهذه ْ َ
ب َوإِ َّن الدَّ َار ْالَخ َر َة َل َي ْ َ
َي ْع َل ُم َ
ون.((( 
 -1احلج (.11 :)22

 -2احلديد (.20 : )58
 -3حممد (.36 : )47

 -4العنكبوت (.64 : )29

16

كام يقول يف سورة أخرى:
ِ
ون َأ َف َل َت ْع ِق ُل َ
ب َو َل ْ ٌو َو َللدَّ ُار ْالَ ِخ َر ُة َخ ْ ٌي لِ َّل ِذي َن َي َّت ُق َ
ون.((( 
ال َيا ُة الدُّ ْن َيا إِ َّل َلع ٌ
َ
و َما ْ َ
إن هذه احلياة املادية ليست سوى هلو ًا ولعب ًا وألعوبة يف نظر اإلسالم ،ولكن هل

خلقنا نحن ملضامر اللعب هذا؟ حاشى وكال ،فال يصدر فعل العبث عن املبدأ احلكيم.

لقد استثنى اإلسال ُم املسلمني عن سائر األمم يف العامل من األالعيب ،فاصدر تعاليمه

للمسلمني وخلق فيهم الروح اإليامنية ليزيل عنهم اخلوف والتزلزل الذي طاملا رافق
ِ
الس ِكينَ َة ِف ُق ُل ِ
ني
وب ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
الكفار وخالطهم ،وليكون دليل سعادة هلم ُ
ه َو ا َّلذي َأن َْز َل َّ
لِ َي ْز َدا ُدوا إِ َيمنًا.((( 
ومثلام تصور اإلسالم احلياة املادية لعب ًا فانه اصدر تعليامته للمسلمني بالسعي والعمل
ولَِّ ا ْل ِع َّز ُة
من اجل نيل حياة السعادة واخللود وقرهنا بالعزة والعظمة والقيمة املعنوية َ
ني  ،((( فبام ان السعادة والفالح تبدأ من احلياة املادية فقد أعطاها
َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
أمهية من الناحية املعنوية واخللود األبدي اذ يقول:
وا ْب َت ِغ فِ َيم َآت َ
َاك اللَُّ الدَّ َار ْالَ ِخ َر َة َو َل َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ك ََم َأ ْح َس َن اللَُّ
َ
ِ
إِ َل ْي َك َو َل َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِف ْالَ ْر ِ
ب ا ُْل ْف ِس ِدي َن .((( وورد يف احلديث النبوي:
ض إِ َّن اللََّ َل ُي ُّ

(ال ترتك دنياك آلخرتك وال تبع آخرتك بدنياك)(((.

وعن عيل( :اعمل لدنياك كأنك تعيش أبد ًا واعمل آلخرتك كأنك متوت

غد ًا)(((.

 -1األنعام ( .32 : )6
 -2الفتح (.4 : ) 48

 -3املنافقون (.8 : )63

 -4القصص (.77 : ) 28

 -5ورد ما يقارب هذا احلديث عن لقامن احلكيم وهو ينصح إبنه (بع دنياك بآخرتك تربحهام مجيعا ،وال تبع
آخرتك بدنياك خترسمها مجيعا) انظر :ميزان احلكمة :ج ،2ص .77
 -6يروى هذا احلديث عن رسول اهلل  ،انظر :بحار األنوار :ج  ،2ص.14
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الإن�سان حمتاج للدين

ِ
اه ِ ِ
ِ
اص َط َفى َلك ُُم الدِّ ي َن َف َل َتُو ُت َّن إِ َّل
وب َيا َبن َّي إِ َّن اللََّ ْ
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
َ و َو َّص ِ َبا إِ ْب َر ُ
َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُم َ
ون.((( 

ان العقل هو الذي حيكم عىل اإلنسان ويعلمه املصالح واملفاسد ،وان اإلنسان –

بحكم العقل – بحاجة إىل قوة تنقذه من مهاوي اجلهل والضالل الذي عاقبته الضياع
وتزعزع األفكار ،وتوضح له طريق السعادة .ان اجلميع يعرتف – بدء ًا من البدو الرحل

ساكني الصحاري وحتى كبار العلامء املاديني – وتتفق آراؤهم بان النوع البرشي ونظر ًا
الكتسابه صفة االجتامعية وما يراه يف نفسه من قابلية عىل تطبيق النظام واألهداف
والوصول اىل مستوى يمكن معه أن يسمى قوم ًا أو جمتمع ًا ،فانه يكون مضطر ًا للقبول
بقانون وسلطة تنفيذية وهو الدين واملقتدى الذي يدافع عن ذلك الدين ،وان مقتداه
متالزم معه تالزم ًا أبدي ًا كتالزم الكتاب واملعلم وان أي ًا منهام ال يصل إىل نتيجة بناءة

بدون اآلخر ،فالسعادة األبدية إنام تكمن يف القبول باإلنقياد للقانون .لقد غذى

الفالسفة املجتمع اإلنساين هذه احلقيقة وعلموه إياها حتت مسمى رضورة القانون يف
املجتمع ،فيام قدّ م األنبياء والرسل النظام االجتامعي بمسمى الدين .لقد جاهد دعاة
الدين والقانون يف العامل املتحرض كل حسب قدرته ودوره وقدموا التضحيات لرتسيخ

معتقدهم كوقوف عامل عىل شفري حوض إلنقاذ اسامك من ماء آسن يكاد أن يودي هبا إىل

موت حمتم ،متجرعا شتى اآلالم واملشقات لكي ينتشل هذا احليوان اجلاهل من موت
حتمي .لقد جترع األنبياء صنوف الشدائد املضنية هلداية اإلنسان اجلاهل الضعيف ،إىل
الطريق املستقيم بعد أن ل ّفته احلرية وسلك الطريق إىل وادي اجلهل املميت واىل اجلنون.
إن التاريخ الدامي بني عباد اهلل وعبيد الشيطان عىل مدى عدة آالف من السنني مضت،

من قبيل رصاعات بني إرسائيل ونزاعات املسيحيني وحروب صدر اإلسالم وتضحيات
املسلمني املذهلة واحلروب الصليبية ،كل ذلك شاهد عىل هذا الكالم.

 -1البقرة (.132 : )2
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إن نبي اإلسالم الذي كان معلمه شديد القوى ،واجه هذه املعاناة (ما أوذي

نبي بمثل ما أوذيت) ((( .من خالل هذا القول تظهر عظمة الدين اإلسالمي ومستوى
املقاومة والتضحية التي قدمها نبيه ومستوى الصعوبات واآلالم النامجة عن

الصمود بوجه العدو وما حلق به  من إيذاء مما يؤيد ما قلناه بام يعني ان ذلك جيسد

العالقة العكسية بني العلم واجلهل .بناء عىل هذه الرضورة فان اهلل سبحانه وتعاىل اختار

للمسلمني دين اإلسالم الذي هو صفوة األديان وعصارهتا ضامنا للمسلمني احلياة

اخلالدة من خالل تعليمهم إياه.

الدين يعني الإ�سالم

إِ َّن الدِّ ي َن ِعنْدَ اللَِّ ْ ِ
ال ْس َل ُم.(((
و َم ْن َي ْب َت ِغ َغ ْ َي ْ ِ
الَ ِ ِ
ال ْس َل ِم ِدينًا َف َل ْن ُي ْق َب َل ِمنْ ُه َو ُه َو ِف ْالَ ِخ َر ِة ِم َن ْ
اسي َن.((( 
َ

لقد نزل لكل زمن من أزمنة اخللق دين ومنهاج اجتامعي يتناسب مع اآلفاق الفكرية

والبناء العقيل لإلنسان ،وإننا بحكم العقل أدركنا أن اإلنسان بحاجة للدين ،وعلينا أن

نرى ما هو الدين األكثر انسجاما مع مستوى عقل وثقافة هذا املجتمع ،وبمقدوره أداء
واجبات اهلداية والقيادة نحو السالمة والسعادة عىل أفضل وجه ؟

لو افرتضنا وجود  124ألف نبي يف برهة زمنية واحدة من حياة البرشية فأننا سنرى

إن مجيع تلك األديان والرشائع تصدر عن منبع واحد وان اهلدف احلقيقي جلميع األنبياء

والرسل واحد ،ويف النهاية فان الدين اإلسالمي – مصدقا بالكتب الساموية – هو املنهج
احلضاري األكثر انسجام ًا مع املستوى الفكري والعقيل والثقايف للبرش يف كيفية التعليم
والرتبية واهلداية وبيان املواعظ والنصح بام يقتضيه الزمان واملكان.

 -1انظر بحار األنوار :ج  ،39ص .56باختالف طفيف.
 -2آل عمران (.19 : )3
 -3آل عمران (.85 : )3
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َان ُم َ َّمدٌ َأ َبا َأ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِك ُْم َو َل ِك ْن َر ُس َ
َ ما ك َ
ني.((( 
ول اللَِّ َو َخات ََم النَّبِ ِّي َ

إن مجيع األنبياء كانوا مقدمة خلامتية اإلسالم ،الن اإلسالم بعث ألعىل مراتب

العقل البرشي ولسوف يبقى حتى يوم القيامة وليس هنالك دين حيظى بالقبول سوى
اإلسالم ،وان كل من يرتيض غري اإلسالم سيكون خارس ًا يف اآلخرة.

اال�سالم جاء بالقر�آن
لقد ُدونت مجيع التعاليم اإلسالمية يف مصحف يسمى القرآن ووضعت يف متناول

املسلمني.
 ب ْل هو ُقر َآ ٌن َ ِميدٌ (ِ )21ف َلو ٍح َم ْ ُف ٍ
وظ  .((( إن تعاليم القرآن مصدر السعادة
ْ
َ ُ َ ْ
األبدية للبرش ،ولكن نظر ًا لتفاوت العقول ومستويات اإلدراك والشعور ،وكذلك تباين

األلفاظ البرشية واختالف مراتبها فان هذا املنهج مل يرتك حلاله ليفهم منه كل إنسان عىل
و ِعنْدَ ُه َم َفاتِ ُح ا ْل َغ ْي ِ
ب َل َي ْع َل ُم َها إِ َّل ُه َو َو َي ْع َل ُم
قدر استيعابه ،وبالرغم من قوله تعاىل َ
ما ِف ا ْلب وا ْلبح ِر وما تَس ُق ُط ِمن ور َق ٍة إِ َّل يع َلمها و َل حب ٍة ِف ُظ ُلم ِ
ت ْالَ ْر ِ
ض َو َل َر ْط ٍ
ب
َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
ْ ََ
َ ِّ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َاب ُمبِ ٍ
س إِ َّل ِف ِكت ٍ
َو َل َيابِ ٍ
ني ((( فقد وضع الكتاب املبني يف أيدي مفرسين وشارحني
حجى يستلهمون من مصدر العلوم الغيبية وتربوا يف بيت النبوة ومهبط الوحي
ذوي
ً

ويفسوا ما
ليفصلوا ويبينوا
ولدهيم كامل العلم بأرسار القرآن وعلل وأسباب نزولهّ ،
ّ

أشار إليه القرآن عىل نحو اإلمجال من مشكالت وأصول وفروع .ومن هذا األمر يصبح
من املس ّلم به عدم وجود يشء مطلق العنان يف عامل اخللق .ملا اوشك رسول اهلل  عىل
الرحيل عن هذه الدنيا دعا املسلمني إىل املسجد ،وبعد الفراغ من الصالة اعتىل املنرب
وقال أوشك أن ُادعى ف ُاجيب وقد تركت لكم شيئني ثمينني إذا ما متسكتم هبام فإنكم

 -1األحزاب (.40 :)33

 -2الربوج (.22-21 :)85
 -3األنعام (.59 :)6
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ستفلحون يف الدنيا واآلخرة:

عيل
(إين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي لن يفرتقا حتى يردا ّ
احلوض)((( ،مؤكدا أن هاتني العروتني بأيديكم أهيا املسلمون فاحفظومها وأدوا حقهام

لتكونوا قريبني من اهلل .ومن توجيهاته من اجل فالح املسلمني رصح رسول اهلل:
أين ال أريد اجر رسالتي منكم لكن األمل حيدوين أن حتبوا عرتيت وذوي قرباي وتودوهم

كي تنتفعوا منهم (((.

القر�آن بحاجة اىل تف�سري
يتضمن القرآن األحكام والقوانني الساموية ،وهو غني باملناهج االجتامعية اخلاصة
باإلنسان ،ونظر ًا لنزول مضامينه جمملة فانه بحاجة إىل تفسري وبيان ك ًام ونوع ًا ،فلقد جاء

بيان الطهارة والصالة والصوم والزكاة واحلج واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر – وهي األركان الثامنية لإلسالم وأساس هتذيب النفس – عىل نحو اإلمجال،
فمثال إن حكم َ أ ِق ِم الص َل َة لِدُ ُل ِ
الش ْم ِ
وك َّ
س إِ َل َغ َس ِق ال َّل ْي ِل  (((يفيد وجوب الصالة
َّ

غري انه حيتاج ملفرس وشارح فيام خيص عدد الركعات والكيفية التي تؤدى فيها الصالة.
ِ
وحتتاج اآلية ولَِّ َع َل الن ِ ِ
اع إِ َل ْي ِه َسبِ ًيل (((التي نزلت يف السنة
اس َت َط َ
َ
َّاس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
األخرية من حياة النبي  وفرضت احلج ،إىل تفصيل ملناسك احلج من حيث الوقت
والكيفية ومستوى االستطاعة التي جيب فيها أداء هذه الفريضة االجتامعية .لقد ُبعث

نبي اإلسالم بالرسالة يف األربعني من عمره ،وأمىض ثالث عرشة سنة يف مكة يدعو

الناس ريثام بني هلم مفهوم كلمة (قولوا ال اله إال اهلل تفلحوا)  ،وخاض يف املدينة 84

 -1انظر أمايل املفيد :ص .83

 -2بحار األنوار :ج  ،22ص .322
 -3اإلرساء ( .78 : )17
 -4أل عمران (.97 :)3
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معركة لتثبيت هذا املفهوم ،وبذل جهود ًا مضنية ومتواصلة دون كلل أو ملل إىل أن أعلن

( )22000قانون من األحكام ورسخ اإلسالم يف عقول الناس وأفواههم ،وقد وردت
سبع روايات عن طريق أهل السنة وسبع روايات عن طريق الشيعة فيام خيص قوله تعاىل
ْت من ِْذر ولِك ُِّل َقو ٍم ه ٍ
اد  (((بان النبي هو مب ّلغ الدين وقد قام ببيان الدين
ْ َ
إِن ََّم َأن َ ُ ٌ َ
ورضورياته بعمومياته ،وقام بتنصيب القرآن والعرتة بأمر من اهلل لتفصيل جزئياته
جاع ً
ال من عيل وأهله  هادي ًا للمسلمني .إن كل مسلم ومهام كان عامل ًا ال مناص له
مفس القرآن لفهم القرآن.
إال الرجوع إىل ّ

يجب �أن يكون املف�سر م�ؤه ًال
ال جمال للشك بوجوب أن يكون مفرس القرآن مؤهالً ،إذ البد من أن يعرف املفرس
األرسار واحلكمة واألسباب والعلل يف نزول القرآن .جيب أن يكون املفرس خاضع ًا

للرتبية يف مهد نزول القرآن وتربى تربية قرآنية ليشهد كيفية نزول القرآن .مل يكن ألحد
من العلم واملعرفة والرتبية والزهد والتقوى واالطالع والتسلط عىل أسباب وموارد
نزول القرآن بقدر ما كان لعيل أمري املؤمنني من بني أكثر من مائة وعرشة آالف من
املسلمني من بينهم ما يقرب من اثني عرش ألف صحابي ًا كان مالزما للنبي ،من

هنا فان تفسري القرآن لدى مجيع املسلمني ينتهي بعيل ،أي أن مجيع الرواة من العامة

واخلاصة ينتهون عنده  الن أهل البيت أدرى بام يف البيت ،فلقد خضع عيل 

لرتبية حممد  منذ السابعة من عمره وحتى رحيل النبي  ،وكان واقفا أفضل من
أي احد آخر عىل القرآن وتفسريه وتأويله وأسباب وعلل النزول .لقد استمع املسلمون
هلذا احلديث عن النبي بخصوص تفسري القرآن وبقي عالق ًا يف أسامعهم حيث

يقول :من فرس القرآن بام خيالف سنة حممد سيخلد يف نار جهنم (((.
 -1الرعد (.7 : )13

فس
 -2ورد عنه ( :من فرس القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار) عوايل اللئايلء ،ج ،4ص( ،37ومن ّ
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من ناحية أخرى إن علم سائر الصحابة مل يكن باملستوى الذي يمكنهم من تفسري

القرآن ،من هنا فان املسلمني قاطبة وحتى اخللفاء الراشدين كانوا يرجعون لعيل يف

تفسري القرآن .لقد كان خلفاء املسلمني وملوكهم حريصني عىل إدراك هذه احلقيقة فكانوا

يقيمون املناظرات وجمالس النقاش وتفسري القرآن بحضورهم وحضور كبار العلامء

ليزحيوا حجب األوهام عن وجه احلقيقة الناصع وليقوموا بعملية تنقيح وبيان لإلسالم
الصايف ،وان جمالس االحتجاج التي أقامها املأمون ومناظرات آل بويه والسالجقة شاهد

عىل هذا القول.

أهل البيت � ٌ
� ُ
أهل لتف�سري القر�آن
من األمور املهمة التي كان العقالء ومازالوا يولوهنا بالغ العناية هي أن كل قائد
وإمام جيب أن يلتزم هو أوالً بام يريد أن يقوم بتعليمه أو اإلرشاد إليه ليصبح قدوة للناظر

ولتنعكس تعاليمه يف املجتمع عىل أحسن وجه .لقد متتع آل البيت وعرتة النبي 
األطهار باألهلية لتفسري القرآن ألهنم نشأوا وتربوا يف مدرسة النبوة ومهبط الوحي،
ولقد اعرتف األعداء بأفضليتهم وأهليتهم ،وان فضائلهم األخالقية والعلمية وملكاهتم

الساموية متثل أسمى السطور يف احلياة اإلنسانية التي تقرص عن تناوهلا أيدي اآلخرين .مل

يكونوا  ينطقون إال هلل سبحانه وتعاىل ،ومل يكونوا خيطون خطوة واحدة إال له،
وان صفحات حياهتم هلي أفضل شاهد عىل هذا الكالم وهي موضع قبول وتأييد من
الصديق والعدو ،فلقد عزفوا عن الدنيا وتساوت أمام أنظارهم اخلالفة والعزلة ،ومل

يكونوا يفرسون القرآن ملصاحلهم الشخصية واملآرب السياسية ،ولقد أثبتت الدراسات

عىل مدى ألف سنة أن الفقه اجلعفري هو األكثر شموال واألسهل يف األحكام اإلسالمية.

القرآن برأيه ،فقد افرتى عىل اهلل الكذب) بحار االنوار  :ج ،36ص .227

23

املراد من تف�سري ال�صراط امل�ستقيم
مكلف بان يصيل كل يوم سبع عرشة ركعة صباح ًا ومساء ،ويسأل اهلل
إن كل مسلم
ٌ
ِ
ِ
ِ
ص َ
الص َ
اط ا َّل ِذي َن َأ ْن َع ْم َت
تعاىل الرصاط املستقيم عرش مرات ْ
اط ا ُْل ْستَق َ
يم (َ )6
إهدنَا ِّ َ
َع َل ْي ِه ْم َغ ْ ِي ا َْل ْغ ُض ِ
ني ،((( فالغاية الرئيسة من إرسال الرسل وإنزال
الضا ِّل َ
وب َع َل ْي ِه ْم َو َل َّ
الكتب الساموية هي هداية الناس إىل الرصاط املستقيم .لقد جاء األنبياء لينقذوا البرش

من الطريق الذي جعلته ظلامت اجلهل غري سالك ويؤدي إىل املوت املحتم والفناء
املؤبد ،ويرشدوهم اىل طريق اهلداية الالحب وينريوا مسارهم برساج من نور يوقدونه
أمام بصائر البرشية ليقتدوا به.

إن أهل البيت هم الرصاط املستقيم بنص اآليات القرآنية ،كام إن أي احد سوى

أهل البيت  مل يكن مؤه ً
عرف
ال للتفسري يف ضوء املنطق والدليل العقيل ،ومل ُي َ
ٌ
مستقيم غريهم ألهنم هنلوا من معني العلوم الغيبية ،وقد ورد الترصيح يف
رصاط ٌ
ٌ
اس َأ ُلوا
احلديث الرشيف أن أهل البيت األطهار  هم أهل الذكر يف قوله تعاىل َ ف ْ
(((
الذك ِْر إِ ْن ُكنْت ُْم َل َت ْع َل ُم َ
َأ ْه َل ِّ
ون ،((( وان القول النفيس (سلوين قبل أن تفقدوين)
الذي ال قدرة ألحد عىل التفوه به حيكي هذه احلقيقة.

روي يف تفسري وكيع بن اجلراح عن سفيان الثوري عن السدي عن جماهد عن عبد اهلل

بن عباس يف قوله تعاىل :إهدنا الرصاط املستقيم ،قال :قولوا معارش العباد :أرشدنا إىل

حب حممد وأهل بيته  ((( فهم الرصاط املستقيم .لقد وردت ثالثة أحاديث
عن طريق العامة وأربعة وعرشون حديث ًا عن طريق الشيعة تفيد أن الرصاط املستقيم هم
 -1الفاحتة (.7-6 :)1
 -2النحل (.43 :)16

 -3هنج البالغة ،رشح حممد عبده :ج  ،2ص .96

 -4انظر :غاية املرام وحجة اخلصام ،هاشم البحراين ،ج ،5ص.70
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النبي وأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب واألئمة األطهار عليهم صلوات اهلل أمجعني (((.

�أهل البيت� سلكوا ال�صراط امل�ستقيم ود ّلوا عليه
ليس ألحد من البرش صفحات أو رشيط حياة تفوق أهل البيت األطهار 
موضع ًا لإلهتامم ألهنم كانوا يتمتعون بأسمى الفضائل األخالقية واجتمعت فيهم
األضداد ،فالعبودية هلل واإليامن باملبدأ واملعاد وشحذ اهلمة يف الشؤون االجتامعية تعترب

من املناقب الفاضلة هلذه العرتة  ،وإن سيف عيل قامع األرشار يف ميادين
احلرب عىل مدى أربعني عاما حيث مرغ بالرتاب أنوف أهل العناد من املرشكني من

جهة ،وكتاب هنج البالغة الذي دان له العاملون من جهة أخرى ،أضف إليه حلم
احلسن ومناقبه الروحية ،وشجاعة احلسني وحسن سياسته ،وبالغة عيل بن
احلسني وأدبه وتواضعه وسجع كالمه ،ودقة حتقيقات باقر العلوم حممد بن عيل،
وتدريس املذهب اجلعفري وتعليمه من قبل جعفر بن حممد الصادق حيث قال

أربعة االف من كبار عرصه (حدثنا جعفر بن حممد الصادق) ((( ،وتسليم وتواضع

موسى بن جعفر ،وحماججات ثامن األئمة عيل بن موسى الرضا ونقاء حممد
بن عيل اجلواد ،وتقوى عيل بن حممد النقي وقدرته العلمية ،ورشوح احلسن
العسكري وإيضاحاته العلمية ،واقتدار وعظمة منزلة املهدي ما هي إال سلسلة
ِ ِ
ب
من األبعاد السامية من الفضائل الروحية للعرتة الطاهرة  إِن ََّم ُي ِريدُ اللَُّ ل ُي ْذه َ
َعنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
(((.
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِه ًريا
ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
لقد محلوا مشاعل اهلداية وأعالم الوالية يف طريق السعادة رغم مصاعب زماهنم،

ومل يروا يف سريهم هبذا الطريق سوى االضطهاد واألخطار والسب والتعذيب بل وحتى
 -1املصدر نفسه ،ج ،4ص.70

 -2بحار األنوار :ج  ،7ص  213و ج  ،47ص .27
 -3األحزاب (.33 :)33
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القتل والسبي والنهب والتجاوز عىل األموال دون أن يثنيهم ذلك عن بلوغ النجاح،
وقد ر ّبوا أتباعهم عىل هذا أيض ًا.
فإما أن تَقتِل وإما أن تُقتل

فذاك ما يقتضيه تبليغ الدين

()1

ال�صراط امل�ستقيم لي�س �سوى �إتباع القر�آن ومودة ذوي القربى
ُ ق ْل َل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّل ا َْل َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى .(((

اتضح مما تقدم رضورة الدين ومعرفة الرصاط املستقيم وعرفنا إن أمامنا طريق ًا

جدّ مهول يف جانبه اآلخر وادي فناء وعدم ،وجيب أن نتلمس دلي ً
ال هلذا الطريق ،ولقد
قيل :اسلك طريق ًا قد سلكه السالكون ،وعلينا أن نختار دلي ً
ال ومرشد ًا لئال نسقط
يف وادي احلرية والتيه ،ولقد نصت األحاديث النبوية الرشيفة عىل أن القرآن والعرتة
مها الثقالن اللذان يؤدي التمسك هبام إىل الفالح وان اإلعراض عنهام مدعاة للهالك
واملوت املحتم .إن حديث (مثل اهل بيتي كمثل سفينة نوح من متسك هبا نجا ومن

ختلف عنها غرق وهوى)

(((

واإلشارات والتلميحات والتلوحيات والعبارات التي

عرب هبا اهلل سبحانه وتعاىل عن أهل البيت من قبيل :حبل اهلل املتني ،الصادقون ،سفينة

النجاة ،اهلادي واملقتدى ،اإلمام واخلليفة ،الويص ،أولو األمر ،الثقالن ،أولوا القربى،
الصاحلون ،املؤمنون ،املجاهدون ،السابقون ،أولوا العلم وغريها ،كلها تؤيد القول ،كام
وجعلت لإلمام ثالثون ميزة ال توجد ألحد غريه ،ولقد ورد تسعة وثالثون حديث ًا عن

العامة واثنان وثامنون حديثا عن اخلاصة يف وجوب التمسك بالثقلني ،وقد أمر رسول
اهلل املسلمني باالقتداء بعيل وأئمة اهلدى واوجب حمبتهم عىل املسلمني يف واحد
-1تعريب لقول شاعر إيراين (كاهي بكُشته كشتن وكاهي بكشتن است ترويج دين هبرجه زمان اقتضا كند)
 -2الشورى (.23 :)42

 -3األمايل للطويس :ج  ،1ص .67
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وعرشين حديثا .يقول حافظ:

من ال حيبك بقلبه يف هذا العامل

حقا إن طاعته ضائعة وباطلة

()1

يروي موفق بن امحد وهو من أعالم أهل السنة إن عليا قال :تفرتق هذه األمة

إىل ثالث وسبعني فرقة ،اثنتان وسبعون يف النار وواحدة يف اجلنة وهي التي قال عنها
ال ِّق َوبِ ِه َي ْع ِد ُل َ
و ِم َّ ْن َخ َل ْقنَا ُأ َّم ٌة َ ْيدُ َ
ون ((( ثم قال إن شيعتي هم
اهلل عز وجل َ
ون بِ ْ َ
الفائزون((( .وكثرية هي األحاديث املشاهبة لذلك ذكرناها بالتفصيل يف كتاب رس تفوق

الشيعة .لقد وجبت حمبة أهل البيت  عىل املسلمني لكي يتقربوا منهم ويشخصوا
الرصاط املستقيم استلهاما منهم وينالوا الفالح يف كال الدارين.

مودة �أهل البيت  و�سيلة القرب �إىل اهلل
إن لبالط كل ملك أعراف ًا خاصة للدخول عليه ،ولقد أكدت اآليات القرآنية برصيح
العبارة أن أعراف القرب من املبدأ تعاىل هي التقوى والورع والفضائل األخالقيةإِ َّن
َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اللَِّ َأ ْت َقاك ُْم ((( وليس ثمة مستثنى من هذا القانون فسيان السيد القريش
والعبد احلبيش .وبام أن احلكم عىل األمور جيب أن يكون يف خواتيمها ،فان ما جاء

به األنبياء من اهلدى وما نزل من السامء إنام الغاية منه هداية البرش ،واهلداية من اجل
هتذيب النفس واستكامل امللكات األخالقية الفاضلة ،وان مجيع صوالت اجلهاد الديني

إنام غايتها تقريب الناس من اهلل عز وجل ليكونوا عىل إهبة االستعداد للعودة إىل املبدأ
احلقيقي .لقد ُج ِعل حب آل حممد حسنة وفضيلة ال متحوها أية سيئة،وجرى التاكيد
واحلث عىل حب آل حممد لغرض التحيل باخلصال احلميدة التي تقرب اإلنسان من اهلل
 -1تعريب لقول الشاعر (هر كس كه ندارد بجهان مهر تو در دل حقا كه بود طاعت او ضايع وباطل)
 -2األعراف.181/

 -3صحيح الرتمذي :ج  ،5ص .634
 -4احلجرات (.13 :)49
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من خالل التقرب إليهم  .ورد ستة عرش حديثا عن العامة وستة أحاديث عن

اخلاصة يف باب احلب والبغض لعيل وآل النبي والعرتة الطاهرة  من بينها قول

النبي لعيل ( :يا عيل ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق) ((( .إن اهلل

سبحانه وتعاىل خص أنبياءه وأولياءه باملحبة ودعا الناس إىل حمبتهم ،وأن حديث (وهل
الدين إال احلب) ((( يفيد أن حمبة أهل البيت  هي وسيلة القرب إىل اهلل تعاىل ،وان

احلب واملودة من املنن واخلصال الساموية التي جعلت يف الناس بمثابة القوة اجلاذبة يف
النباتات .لقد ُاودع مصدر هذه الفضيلة يف آل حممد  وان إيامن الشيعة كأسالك
الربق التي تستمد الطاقة والنور منه ومن ثم تقوم بعكسه إىل العاملني ،وأفضل شاهد عىل

ما نقول تاريخ التشيع وإبداع شتى الفنون والعلوم اإلسالمية .إن هذه اجلاذبة واملحبة

كقوة الربق التي جتتذب آالف املواد وتشدها مع بعضها عىل اختالفها ،وتصنع الضوء
منها.

التقرب �إىل اهلل ي�ؤدي �إىل تهذيب النف�س
(إنام بعثت الُمتم مكارم األخالق) ((( .يؤكد بان العلة والغاية من البعثة هي

هتذيب النفس وإمتام امللكات األخالقية .لقد قام األنبياء املاضون – كل حسب دوره

– بتعليم مكارم األخالق ،وقد اختري نبي اإلسالم إلمتامها ،وان االتصاف هبذه
اخلصال واألخالق يفيض إىل احلياة املعنوية الدائمة ودليل نحو السعادة األبدية والفالح
يف الدنيا واآلخرة.

تهذيب النف�س منتهى الآمال يف الإ�سالم

ون بِا َْلعر ِ
ُ كنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْت لِلن ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر َوت ُْؤ ِمن َ
ُون بِاللَِّ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ ْ ُ

 -1مسند أمحد :ج  ،2ص 136؛ بحار األنوار :ج  ،39ص .251
 -2املصدر نفسه :ج  ،27ص .95

 -3بحار األنوار :ج  ،16ص .210
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ُون و َأ ْك َثرهم ا ْل َف ِ
ِ
ِ
َو َل ْو َآ َم َن َأ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
َاب َلك َ
اس ُق َ
ون .((( حيثام
َان َخ ْ ًيا َل ُ ْم من ُْه ُم ا ُْل ْؤمن َ َ ُ ُ ُ
زالت الرذائل عن اإلنسان وح ّلت حملها الفضائل ،ووضع يف احلسبان إن اهلل هو الشاهد
والرقيب عىل األفكار واألقوال واألفعال ،فتلك هي الغاية املقدسة ومنتهى اآلمال يف
اإلسالم ،ألنه يريد أن يأخذ بيد اإلنسان إىل أسمى مراتب الرقي وسمو الدين احلق
يف ظل تعاليم القرآن وتوجيهات العرتة الطاهرة  ويفتح أمامه موجبات السعادة
األبدية ،وهذه احلقيقة مستحيلة إال يف ظل التبعية لإلسالم.
ِ
ٍ
من هنا فقد خاطب القرآن املسلمني قائالُ  :كنْت ُْم َخ ْ َي ُأ َّمة ُأ ْخ ِر َج ْت للن ِ
َّاس ت َْأ ُم ُر َ
ون
بِا َْلعر ِ
وف َو َتن َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنْك َِر .
ُْ
إننا نعتقد بان رذائل األخالق متى ما تسببت بإرهاق بني البرش واهنيارهم إذ ذاك
سيهيمن الدين اإلسالمي عىل العامل وسيبسط املسلمون سيطرهتم ونفوذهم عىل مجيع
أقطار العامل ،وقد ألقيت حمارضات مطولة حول هذا املوضوع عن طريق إذاعة طهران.
االسالم والرتبية السامية
(املسلم من سلم املسلمون من يده ولسانه) (((.
ً ()3
بل جيب أن يصبح سلامن ًا ثم يصري مسلام
ال يقال لكل من اسلم انه صار سلامنا
ال شك ان االسالم دين اجتامعي ،فالفرائض العينية والفردية تؤول اىل واجبات
اجتامعية ،وموضوعات الفقه االسالمي لشاهد صدق عىل ذلك ،من هنا يتعني عىل
كل مسلم أن يعد نفسه وهييئها الداء الواجبات االجتامعية عىل الدوام .ورد حديث
عن االمام جعفر الصادق يف اصول الكايف حيث يقول :من أصبح ال هيتم بامور
املسلمني فليس بمسلم.

(((

 -1آل عمران (.110 : )39

 -2بحار األنوار :ج ،1ص  113و ج .321 ،64

 - 3ترمجة لقول الشاعر االيراين وفائي شوشرتي (نه هركس شد مسلامن ميتوان كفتش سلامن شد *** كز
اول بايدش سلامن شد وانكه مسلامن شد)
 -4الكايف :ج ،2ص( .235من أصبح ال هيتم بامور املسلمني فليس منهم. ). .
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ان اهلل ليغفر لعبد

كان الناس بمأمن منه

()1

كثرية هي اآليات واخلطب والكلامت القصار واالحاديث واالخبار عن أئمة الدين

 يف باب حسن املعارشة والسرية والسلوك االجتامعي ،فال نظري لرتبية االسالم
االجتامعية يف أي دين آخر ونورد هنا نموذجا عن الرتبية يف االسالم:

يف احدى حروب املسلمني التي وقعت يف افريقيا وحتققت الفتوحات للمسلمني،

فرغ املسلمون من املعركة متأخرين وقد حل الليل ومل يكن بوسعهم البحث عن الطعام،

فوضعوا ما كان متوفرا عىل سفرة الطعام ،فقال الشباب ليأكل الكهول وكبار السن

ضعفاء البنية من هذا الطعام القليل ليقووا عىل القتال ،فيام قال الكهول وكبار السن

ليأكل الشباب قليلوا التحمل من هذا الطعام كي ال تضعف عزيمتهم يف ميدان القتال،
وظل االمر عىل هذا املنوال حيث بقيت مائدة الطعام ممدودة حتى الصباح حيث مل يأكل

احدٌ حرصا عىل اآلخر ،ويف الصباح توجهوا اكثر نشاطا اىل ميدان القتال وقاتلوا ببسالة.
ويف معركة بدر خرج محزة بـ  1200رج ً
ال لقتال  12000من املرشكني واملنافقني ،وملا

قطعت يداه عض عىل الراية بأسنانه ونادى باملسلمني ان ال َيدَ ُعوا الراية تسقط عىل

االرض فدماء املسلمني الغالية قد اريقت من اجل ان ترتفع ((( ،وان االسالم هو السبيل
الوحيد نحو السعادة والفالح ،وهنالك الكثري من هذه النامذج يف تاريخ االسالم.

الرتبية اال�سالمية رفعت االيرانيني علميا
(طلب العلم فريضة عىل كل مسلم ومسلمة) (((.
 -1ترمجة لقول الشاعر اإليراين سعدي الشريازي:
(خدا را از آن بنده بخشايش است

كه خلق أز وجودش در آشايس أست)

 -2هذا خالف ما تواتر عليه املؤرخون ،فاملعركة هي معركة مؤتة والذي قطعت يداه هو جعفر بن أيب طالب
وليس محزة.
 -3مرآة العقول :ج  ،7ص .329
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لقد برز االيرانيون بالذكاء والفطنة والفهم والعبقرية من بني املسلمني ،وملا شعروا

ان الثقافة والعلم تكمن يف مدرسة االسالم فقد تقبلوا االسالم بكل اندفاع ،وقد ظهر

النبوغ الفكري لاليرانيني عندما انفتح امامهم باب الوالية وعرف باب مدينة العلم ،وقد
ادى تواصل االيرانيني مع آل عيل  اىل تعاظم شغف االيرانيني وحمبتهم لالسالم
واهل البيت .

وبتعلق االيرانيني وتبعيتهم الهل البيت  واختيارهم للتشيع وتشخيصهم

للرصاط املستقيم ،فقد انتفعوا من العلوم واملعارف االسالمية ،فابدعوا يف كافة
املوضوعات العلمية ،ومما يؤيد هذا القول املؤلفات والكتب املوجودة عند الطائفة
الشيعية .ولقد كان الشيعة االيرانيون كاملرآة بني املسلمني حيث استمدوا انوار الثقافة

االسالمية من آل حممد  واناروا هبا العاملني ويؤيد هذا القول املاليني من الكتب يف
مكتبات اوربا.

االيرانيون يختارون الت�شيع
بعد ثالث وستني سنة من عمر نبي االسالم  وثالث وعرشين سنة من

التضحيات يف سبيل تثبيت دعائم االسالم ،كان يلفظ انفاسه االخرية فيام كان
املتآمرون من طالب السلطة – اولئك الذين ارتكبوا اشد املخالفات بحق االسالم
وانضووا حتت ظالله ملا راوا االسالم يزداد تالقا يف كل يوم – يعقدون وفق ختطيط
مسبق اجتامع ًا كان رسي ًا يف السابق حتت سقيفة خارج املدينة تدعى سقيفة بني ساعدة
واثاروا شبهة حول اخلالفة ولتحقيق مآرهبم اختاروا جمموعة منهم للخالفة ،ثم نقلوا

اجتامعهم من السقيفة اىل املسجد ،وملا اشتد اخلالف باآلراء عمدوا اىل اختيار احدهم
للخالفة ،وبذلك فقد نفذوا خمططهم عملي ًا فحرفوا املسلمني عن الرصاط املستقيم
والقوا هبم يف حالة من التشتت يف االفكار واهتزاز املعتقدات والتفرقة ،ولقد دونت

تفصيل هذه القصة يف كتاب رس تفوق الشيعة .يف ضوء االمر واالرصار القرآين فتح
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نبي االسالم وبآيات قرآنية واحاديث رصحية ،باب الوالية وقدم للمسلمني خليفته
ووصيه وباب مدينة علوم االسالم ،ومل يمض اكثر من سبعني يوم ًا عىل تنصيبه لعيل بن
ايب طالب وصي ًا وامام ًا وخليفة من بعده يف ارض تسمى غدير خم عندما رفع يده

امام اكثر من مائة وثامنني الفا كام ينقل ابن اجلوزي معرفا اياه بكل ما فيه من املواصفات
لئال ينحرفوا عن رصاط االسالم املستقيم.

لقد ادى اختالف اآلراء يف سقيفة بني ساعدة اىل تشتت املسلمني وظهور ثالث

وسبعني فرقة يف االسالم ،الناجي منها فرقة الشيعة االمامية االثني عرشية من اتباع

عيل وآله  .ولقد كان سلامن الفاريس رأس مجاعة االيرانيني ومن كبار الصحابة
ورجال االسالم املؤثرين ،ففي مجيع الفرتات التارخيية كان سلامن ومعه  2700من شيعة

عيل واتباعه مل يذعنوا هلذه اخلديعة السياسية ،فاعتزلوا وامتنعوا عن البيعة ،فادرك

االيرانيون هذه احلقيقة بوجوب االنتفاع من باب مدينة العلم وتعاليم اهل البيت 

لنيل الفالح من خالل رصاط االسالم املستقيم فهو الذي يفيض اىل النجاح يف هناية
االمر .ان التحيل بفضائل االخالق – التقوى والزهد – والعزوف عن الدنيا واالمور
املادية وااللتزام باملعنويات وحقيقة اهل البيت  من جهة ،وعلو كعبهم ومتيزهم

عن سائر الصحابة بالفعل والقول من جهة اخرى ،وارتباط االيرانيني بآل عيل 
وتقرهبم من أهل البيت  ،كل ذلك ادى اىل أن يزداد االيرانيون اندفاعا يف التعبري
عن حبهم للتشيع واخالصهم له ومتسكهم به ويف طريق ترسيخ هذا املعتقد مل يكونوا
يأهبوا ألي يشء حيول دون التبعية ألهل البيت  ونرصهتم وحمبتهم .يف ضوء

هذه املقدمات أدرك االيرانيون هذه احلقيقة واختاروا التشيع ملتزمني بام نصت عليه
اآليات واالحاديث الواردة يف باب الوالية وتعيني االمام .لقد ايقن االيرانيون ان آل

حممد  هم املرآة الشاملة العاكسة للعلوم االهلية ومنبع الفضائل امللكوتية والقادة
احلقيقيون نحو السعادة االبدية.
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بآل

حممد

عرف

الصواب

امل�شاهد امل�شرفة� ،آثار االيرانيني

ويف أبياهتم نزل الكتاب

ون لِي ْط ِف ُئوا نُور اللَِّ بِ َأ ْفو ِ
اه ِه ْم َواللَُّ ُمتِ ُّم ن ِ
ُور ِه
َ
ُ ي ِريدُ َ ُ
َ
حترتق حلية
الرساج الذي يوقده اهلل

()1

َو َل ْو ك َِر َه ا ْلكَافِ ُر َ
ون
()3
من يريد اطفاءه

(((

ان شكر النعمة من أول الواجبات عىل كل عاقل ،ولقد اسس احلديث :من مل

يشكر اخللق مل يشكر اخلالق ((( ،قواعد الشكر عىل اساس شكر القائمني عىل اخلدمة

واالحسان يف املجتمع ،وجيب اداء شكر كل نعمة من خالل تلك النعمة ،فشكر نعمة

الصحة األخذ بيد العاجز.

شكر نعمة الساعد القوي

األخذ باليد الضعيفة

()5

وشكر نعمة الثروة واملكنة املادية البذل عىل االيتام والفقراء واملساكني واكرامهم
ون وما ُتن ِْف ُقوا ِمن َ ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم.((( 
شء َفإِ َّن اللََّ بِه َعل ٌ
ب َحتَّى ُتنْف ُقوا مَّا ُت ُّب َ َ َ
َ ل ْن َتنَا ُلوا ا ْل ِ َّ
ْ ْ

عرف االيرانيون آل حممد  فظهر منهم النبوغ الفكري يف ظل التبعية واالنتفاع
من هذه العرتة  وعرفان اجلميل هلم،وخلفوا آثار ًا عىل مستوى العامل ستعرف عىل
مدى آالف من السنني عىل اهنا مظهر لعلوم االيرانيني وافكارهم وآداهبم ،وستبقى آالف ًا

 .1من شعر النايشء الصغري.
 -2الصف (.8 :)61

 - 3مثل إيراين يستخدم كناية عن من حياول سلب قوت اآلخرين الذين يبذلون قصارى جهودهم لكسبه،
لكن اولئك اللصوص ال يصلون اىل مبتغاهم  ،وللمثل قصة من الواقع.
 -4ورد ما يشابه هذا املعنى من قبيل قول االمام الرضا  :من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر اهلل عز
وجل (بحار األنوار :ج  ،68ص . )44
 -5ترمجة لقول الشاعر اإليراين سعدي الشريازي (شكرانه بازوي توانا *** بكرفتن دست نا توان است)
 -6آل عمران (.92 :)3
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اخرى من السنني حتمل اسم االيرانني افتخار ًا وادب ًا وثنا ًء عليهم .لقد كان االيرانيون

جيتمعون حول كل راية ترتفع باسم آل حممد  معربين عن حمبتهم وتضحيتهم يف
سبيل اهدافها السامية ،وال يألون جهد ًا يف اجلهاد والتضحية من اجل بقائها مرتفعة،
فلقد كان سلامن الفاريس حارض ًا يف املعارك – غزوات االسالم – التي حدثت يف عهد

رسول اهلل ،وهنالك الكثري من الشيعة الذين جاهدوا يف احلروب والفتوحات
االسالمية ،فيام مل يكن هنالك ايراين يف سقيفة بني ساعدة ،ومل يكن ثمة ايراين يف جيش

معاوية خالل معارك اجلمل وصفني والنهروان يف وقت كان االيرانيون يالزمون ركاب

عيل ،ويف واقعة كربالء كان اثنا عرش الف ايراين يقطنون الكوفة ومل يكن ايراين واحد
يف جيش عمر بن سعد الذي بلغ عديده اثنني وثالثني الف ًا يف الوقت الذي كان هنالك

عدد من الشهداء االيرانيني من بني اصحاب احلسني  الذين بلغ عددهم 153
رج ً
ال((( .وبذلك فقد ابدى االيرانيون منتهى احلرص عىل ان خيدموا األئمة األطهار

 ويالزموهم ،ويشاهد الكثري من قبور االيرانيني من مرحلة صدر االسالم يف مكة
واملدينة قد سجلت اسامؤهم يف التاريخ بكل فخر .وملا تم استدعاء ثامن األئمة اإلمام

عيل بن موسى الرضا اىل ايران ليتبوء والية العهد يف عهد املأمون بلغ االيرانيون
مرامهم فاصبحوا كاملرآة يستلهمون العلوم االسالمية ويقومون بنرشها ،فكثري ًا ما
يالحظ يف االخبار والروايات اسامء علامء واخيار وابرار وصلحاء زماهنم الزموا األئمة

األطهار انتهاء باالمام الثاين عرش صاحب االمر (عج) بل حتى النواب االربعة
هم من االيرانيني ،و ُيالحظ ايض ًا ان اكثر املقربني من امام الزمان (عج) عند ظهوره

سيكونون من اإليرانيني.

وادا ًء لشكر نعمة علوم آل حممد  مل ينس االيرانيون اآلية ُ ق ْل َل َأ ْس َأ ُلك ُْم
َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا إِ َّل ا َْل َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى  ،((( فانربوا لرد اجلميل واداء احلق باقامة جمالس الذكر

 -1املشهور ان عدد كان  72رجالً ،ينظر بحار االنوار :ج،53ص.7
 -2الشورى (.23 : )42
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واملديح واملناقب التي متجد عظمة آل حممد  من جهة ،وبناء القبب واملراقد عىل

مزاراهتم وزيارهتم عىل مدار السنة ،وانفاق املاليني من االموال يف كل عام يف طريق

زيارة قبور األئمة االطهار  وعمراهنا السيام قرب أيب عبد اهلل احلسني يف كربالء
من جهة أخرىَ  .و َم ْن ُي َع ِّظ ْم َش َع ِائ َر اللَِّ َفإِ َّنَا ِم ْن َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
وب (َ )32لك ُْم فِ َيها َمنَافِ ُع
إِ َل َأج ٍل مسمى ُثم َ ِم ُّلها إِ َل ا ْلبي ِ
ت ا ْل َعتِ ِ
يق. ((( 
َْ
َ ُ َ ًّ َّ َ
إن أكثر ما دفع الشيعة وحثهم عىل اداء الشكر وجتديد جمالس الرثاء واملدائح التي

تعظم آل حممد  وزيارة قبورهم وبذل االموال يف سبيل ذلك هي اآليات القرآنية
واالحاديث النبوية الواردة يف باب ثواب زيارة قبور األئمة األطهار  ال سيام زيارة

قرب ايب عبد اهلل احلسني ،ويف القرون األخرية فتح املسترشقون االوربيون صفحة
تارخيية جديدة للمباين التارخيية واملشاهد املقدسة يف العامل وأخذوا يقارنوهنا بام قامت به
االقوام القديمة من حيث طريقة واسلوب البناء والتصميم والرسم والعامرة واهلندسة
والفسيفساء والتذهيب ،وقد اوىل السياح والرحالة امهية لالبنية التارخيية والعامرات
الكبرية يف املدن والبلدان اكثر من أي يشء آخر ،فالقصور واالبنية الشاهقة تنبيء عن

عظمة ورفعة صاحب الدار ،فحيثام دخلوا مدينة ورأوا بنايات شاهقة وعامرات عالية

ومرتفعة فاهنم وبدافع من غريزهتم يسألون :هذه ملن؟
ِ
ٍ ِ
لقد اجازت اآلية ِ
اس ُم ُه ُي َس ِّب ُح َل ُه فِ َيها بِا ْل ُغدُ ِّو
ف ُب ُيوت َأذ َن اللَُّ َأ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذك ََر ف َيها ْ
َو ْالَ َص ِ
ال (ِ )36ر َج ٌال َل ُت ْل ِه ِيه ْم ِ َت َارةٌ ((( ...للمسلمني ان يشيدوا املساجد الكبرية
واملدارس العالية ليذكروا اهلل وينرشوا العلوم االسالمية فيها ،واذا ما امعنا النظر فهنالك

العديد من املساجد الكبرية واألبنية الشاهقة واملباين القديمة التي قل نظريها والتي تبهر
كل ناظر ألمهيتها وتعد مثاال لسمو أصحاهبا أخالقي ًا ورفعة منزلتهم ودليل معنويتهم
وروحهم العظيمة ومقامهم الشامخ مثل املسجد احلرام ومسجد املدينة وبيت املقدس

 -1احلج (.33 – 32 :)22

 -2النور (.37 – 36 :)24
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ومسجد الكوفة ومساجد مرص واالندلس وغرناطة ومساجد الشاه والشيخ واجلامع يف

اصفهان واملدارس الكربى يف طهران واصفهان وشرياز ،فضال عن قبة ومرقد رسول

اهلل والقبة واملرقد الذهبي للمرتىض عيل يف النجف واملرقد املعظم لالمام
احلسني بن عيل والروضة املقدسة لالمام عيل بن موسى الرضا يف طوس ،وقبة

ومرقد الكاظمني  ويف سامراء ،والقباب اخلرضاء ألبناء األئمة  املنترشة يف

اصقاع العامل ال سيام يف ايران والعراق حيث غدوا كنجوم أهل األرض تنري ألهل السامء.
إن هذه األبنية السامقة تنبيء عن علو وعظمة منزلة هداة الدين االسالمي ،ولو افرتضنا
العامل بيت ًا سكني ًا فان هذه املباين العالية تعكس سمو مقام اصحاهبا ورفعة مراتبهم فهم
الذين كانوا محلة مشاعل اهلداية ورواد قافلتها .يفتخر االيرانيون اهنم استطاعوا – اكرام ًا
ألئمة دينهم – ان يش ّيدوا هذه املراقد اخلالدة التي يعرب عنها باملراقد املباركة ،العتبات

العالية ،املشاهد املرشفة ،ويف كل مبنى قاموا ببناء صحن ورواق وحرم وصندوق وقبة
ومنارة وقبو ،وجتميله بالذهب والفضة واألبواب املرتفعة املصنوعة من اخلشب الثمني

مثل املنبت ،والبلور ،املزين بالفضة ،والتزيني باملجوهرات ،ونصب الرسج والقناديل
الذهبية واملفروشات النفيسة ،وإهداء احليل النادرة وتقديم أفضل التحفيات اىل حمرض

األئمة .

ان االيرانيني يتسابقون بكل رسور يف هذا العمل اخلريي حيث يعدون مدخراهتم

السنوية ليقدموها اىل الروضات املقدسة لالئمة  متجرعني ما ال حيىص من
املتاعب واآلالم والصعوبات وهم يسافرون لزيارة قبور األئمة  وتقديم حتفياهتم
وهداياهم ،وان ابواب وجدران هذه املشاهد تنطق بمحبة الشيعة االيرانيني .يعترب

االيرانيون العتبات املقدسة افضل وسيلة للقرب اىل اهلل ونيل الشفاعة عنده يف حمرض
العدل االهلي ،وال يدخرون وسع ًا من اجل التمسك باملحرض املقدس لنبي االسالم
واألئمة األطهار  .اننا ويف هذه الصفحات نقوم برشح وتفصيل تاريخ االبنية

واملشاهد املرشفة التي قلام جرى دراستها حلد اآلن رغم االهتامم املتزايد هبا من قبل
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الشيعة وكوهنا مزار ًا للماليني يف كل عام ،ونتناول التطورات التي حصلت يف هذه اآلثار

بفضل اندفاع وارصار االيرانيني للمحافظة عىل العتبات املقدسة وتزيينها ،ونضعها امام
انظار القراء مشفوعة بالصور التي استحصلناها بشق األنفس.

�صورة ( )3امل�سجد النبوي من الداخل

ظهور العتبات املقد�سة
عادة ما تكون أسباب ظهور املدن وتطورها يف العامل هي الفائدة التي يتوخاها الناس

منها ،وهذه الفائدة عىل نحو العموم إما مادية او طبيعية مثل عذوبة املاء واهلواء ،القدرة
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التعبوية ،وفرة املحاصيل ،الشواطيء واملواينء ،وجود املنابع املعدنية والثروات الطبيعية

او معنوية كتلك التي ظهرت بفعل التطورات واألحداث التي صنعها عظامء الرجال يف
العامل واصبحت موضع تقديس واحرتام مثل مدن مكة املكرمة وبيت املقدس واملدينة

املنورة والنجف االرشف والكوفة وكربالء املقدسة والكاظمني وسامراء وقم وغريها.
لقد حظيت بعض املدن بالقداسة لكوهنا مكان ًا عام ًا للعبادة وقد اضفت عليها الديانات

الساموية عظمة وجالالً اضافي ًا مثل مكة وبيت املقدس التي تعد مكان عبادة عىل مدى
قرون ،وعىل اثر توطن جمتمعات واقوام متنوعة فيها ممن تقتيض فطرهتا وخلقتها املعنوية

التذلل والعبادة واخلشوع واخلوف ،وكذلك الهنا حتظى بموقع جتاري كام هو احلال
بالنسبة ملكة وفلسطني ،فقد اكتسبت امهية جتارية ويقصدها املاليني من شتى الشعوب

كل عام.

�صورة ( )4امل�سجد النبوي

38

ٍ
احداث مهولة وقعت فيها ثم جرى اعادة بنائها
واشتهرت بعض املدن بسبب

فاصبحت احداثها التارخيية بداية لسلسلة من التطورات االجتامعية والسياسية عرب

التاريخ مثل كربالء التي ظهرت اىل الوجود عىل اثر هنضة شعبية وحركة وقيام دام ويف

ضوء هذه الثورة تكشفت ارسار من التاريخ ،حيث ترمجت الثورة الدامية جمموعة من
التعاليم الدينية واالخالقية واالجتامعية وقامت بتعليمها عملي ًا بنحو جعل املاليني من
املسلمني يف العامل وكبار املؤرخني بعد ثالثة عرش قرن ًا يندفعون للتعرف عىل اسباب
وارسار هذه الثورة الدامية وفلسفتها ودواعيها ،وان تُكتب حوهلا اآلالف من الكتب يف

خمتلف اللغات .لقد ظهرت مدينة كربالء التي مل تكن سوى ارض زراعية اىل الوجود
واكتسبت امهية فائقة عىل مدى ثالثة عرش قرن ًا ،ونتيجة ألمهية هذه األرض وقيمتها فقد
انتبه أبناء البرش اىل أمهية وقيمة املعابد والبقاع املقدسة يف العامل وما تتمتع به من تأثري يف
مصري االنسان وحياة بني البرش وما متثله من عامل قوي يف حتقيق السعادة والفالح

والقيادة نحو السعادة.

�صورة ( )5م�سجد الكوفة
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لوال وقوع هذه احلادثة األليمة يف كربالء مل يكن ممكن ًا ان تكتسب أية امهية وقيمة

وان تشغل مساحة واسعة عىل صفحات التاريخ ،بيد ان مسرية التاريخ تغريت بوقوع

حادثة دامية ليوم واحد فاكتشف فيها املاء والعمران واكتسبت مكانة جتارية وزراعية
وصناعية وهي اليوم مزار ملاليني املسلمني .وكان للنجف األرشف مثل هذا الوضع

غري ان عثور هارون الرشيد عىل املثوى الطاهر ألمري املؤمنني عيل فيها وبناءه املرقد
واحلرم جعلها تشهد التطور ،فالنجف تقع اىل جانب منحدر عميق كان يف السابق بحر ًا

ثم جف فقامت عليه بساتني املدينة ولوال امهيتها التارخيية مل تكن هلا القابلية عىل ان تظهر
كمدينة.

ان كربالء احلالية ال يمكن مقارنتها مع كربالء ما قبل ثالثة عرش قرنا فلقد كانت يوم
ذاك ارض ًا جمهولة ال أمهية هلا ،لكن احداث ثالثة عرش قرن من الزمن صنعت هلا تارخيا

مليئا باملفاخر.
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اندالع الثورة احلسينية

•وفاة معاوية وو�صيته
• الرجال املعار�ضون ليزيد
• م�سري احل�سني  من املدينة اىل
مكة ومن مكة اىل العراق
• نتيجة الثورة وا�شتهار �أر�ض كربالء
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يقول حممد بن جرير الطربي يف حوادث سنة  60للهجرة :لقد مات معاوية وكان
يزيد غائب ًا وكتب وصيته ثم مات ،وملا عاد يزيد فتح وصية ابيه فوجده قد كتب :لقد

وطأت األرض لسلطانك ،فعليك بتوقري أهل احلجاز الهنم بمنزلة األصل والباقون
ِ
وسال اهل العراق وانظر إن أرادوا
فرع ،وهم قد ادركوا رسول اهلل وسمعوا حديثه.
منك ان تعزل يف كل يوم والي ًا فافعل .وعامل اهل الشام عىل اهنم بطانتك فهم املطيعون

واسكت املخالفني ،وال ختف اال من اربعة،
لك ،وال ختش احدا فلقد مهدت لك السبل
ُ

االول احلسني بن عيل والثاين عبد اهلل بن عمر والثالث عبد اهلل بن الزبري والرابع عبد
الرمحن بن ايب بكر ،أما احلسني بن عيل فهو رجل له منزلة عظيمة عند اهل احلجاز ملا

رأوا له من منزلة عند رسول اهلل ،واذا ما بايعه أهل العراق وخرج لقتالك فال تقاتله

فانك ان قاتلته لن تفلح ،واعف عنه ان استطعت.

أما عبد اهلل بن عمر فهو رجل عبادة فان بايعك الناس بايعك هو ايض ًا .واما عبد

الرمحن بن ايب بكر فهو رجل هلو ودائم املعارشة مع النساء وال مهة له عىل القتال من اجل
اخلالفة النشغاله بالطرب واللهو مع النساء .واما عبد اهلل بن الزبري فهو رجل خدعة
وحيلة فال متهله ما استطعت ،وان ظفرت به فقطعه إرب ًا إرب ًا اال ان يلتمس منك السلم،

�صورة ( )6م�سجد ال�شام من اخلارج
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فاذا عملت بوصيتي يف هؤالء االربعة سيدوم ملكك ((( .لقد مات معاوية سنة 60
للهجرة بعد تسعة عرش عام ًا ونيف من حكمه ،وقال قبل موته :لقد ارتكبت ثالث ًا من
الكبائر :وهي انني سلبت حق عيل ،وخدعت زوجة احلسن فدست السم لزوجها،
وانني جعلت يزيدا خليفة من بعدي .

�صورة ( )7م�سجد دلهي

تربع يزيد عىل مسند اخلالفة فأعمى بصريته عنفوان الشباب والثروة والسلطة

واالمارة واخلمر ،وبأفعاله جعل االضواء تتسلط عىل عرشين سنة من جرائم أبيه

وممارساته اخليانية املخزية وذلك بارتكابه لثالث جرائم ،فلقد ولد يزيد سنة  25هجرية
من ميسون بنت بجدل الكلبية املعروفة لدى العرب ،ووصل اىل اخلالفة سنة  60هجرية،
ومات يف الثامنة والثالثني من عمره سنة  64هجرية خملف ًا وراءه ثالث جرائم ارتكبها

-1ينظر تاريخ الطربي :ج  ،3ص .260
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يف غضون ثالث سنني من حكمه .يف السنة االوىل من خالفته قتل احلسني ابن بنت

رسول اهلل ،ويف السنة الثانية هاجم املدينة واباد اهلها ،ويف السنة الثالثة خرب مكة.
ولقد سأله هشام :عىل أي دين انت اذ ال تدع منكر ًا اال فعلته؟ فاجابه:
اهيا

السائل

عن

ديننا

نحن عىل دين ايب شاكر

()1

كان ابو شاكر قد افنى عمره يف اجلاهلية برشب اخلمر.

�صورة ( )8امل�سجد النبوي ال�شريف

ملا مات معاوية صعد الضحاك بن قيس الفهري املنرب ،فحرض يزيد بان يأخذ البيعة

من هؤالء النفر األربعة الذين اشار اليهم ابوه ،وبناء عىل ذلك كتب اىل الوليد بن عتبة بن
 .1املصدر نفسه :ج  ، 4ص  ،222والظاهر ان هذه املحاورة وقعت بني هشام والوليد عندما افرط األخري
بالرشب  ،فغضب هشام عىل ابنه مسلمة وكان يكنى أبا شاكر وقال له يعريين بك الوليد وأنا أرشحك للخالفة
فالزم األدب واحرض اجلامعة  .وواله املوسم سنة تسع عرشة ومائة فأظهر النسك والوقار واللني وقسم بمكة
واملدينة أمواال فقال موىل ألهل املدينة .. .يا أهيا السائل عن ديننا .. .نحن عىل دين أيب شاكر .. .الواهب اجلرد
بأرساهنا .. .ليس بزنديق وال كافر.
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ايب سفيان الذي كان والي ًا عىل املدينة خيربه بموت معاوية وانه قد اصبح خليفة املسلمني
كام كتب اليه رس ًا :أما بعد فخذ حسين ًا وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذ ًا شديد ًا ليست فيه
رخصة حتى يبايعوا والسالم .

وهبذا األمر جر يزيد الويالت عىل نفسه وعىل املسلمني ،فدعا الوليد مروان بن

احلكم للتشاور ورأى ان يستدعي اولئك األربعة يف حينه إلبالغهم باألمر.

�صورة ( )9باب العنربية يف املدينة املنورة

كان احلسني اذا ما خرج من داره يتعقبه ثالثون فارس ًا من شباب بني هاشم

بسيوف مصلتة تعلوهم اهليبة والوقار ،وملا قرأ احلسني  طلب الوليد توجه اىل دار
الوليد ومعه شباب بني هاشم متنكبني سالحهم ،،ولدى وصوهلم الدار قال ملرافقيه:
ابقوا هنا واذا سمعتم صويت قد ارتفع ادخلوا الدار واال فابقوا يف مكانكم حتى اخرج،

دخل احلسني دار الوليد فاستقبله بكل ترحيب ووجه مبتسم ،غري ان مروان العدو
اللدود لبني هاشم بقي جالس ًا متزمت ًا بنحو مل يتحرك من مكانه ،فقرأ الوليد للحسني ما
جاء يف كتاب يزيد ،فعرب احلسني عن رفضه وقال ان بيعتي ليزيد ال تكون رس ًا ومتى
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ما مجعت اهل املدينة للبيعة اخربنا لتكون بيعتنا علنية ويف الوقت نفسه ،فقبل الوليد

وهنض احلسني ليخرج فالتفت مروان للوليد وقال له – بحضور احلسني – لقد
اخطأت ،فامنعه واما ان يبايع واال فارضب عنقه ،فغضب احلسني لكالمه والتفت

ملروان قائال :انت تقتلني؟ لقد كذبت واثمت ،فثار جدل بني الوليد ومروان حيث قال

الوليد :أتأمرين بقتل احلسني بن عيل ابن بنت رسول اهلل؟ ماذا جتيب رسول اهلل غدا

؟ ((( .يقول ارباب املقاتل امىض احلسني بن عيل تلك الليلة – وهي ليلة  17من
رجب – عند قرب جده مشغول البال مفكر ًا بام يفعله مع يزيد وكان متيقظا حتى الصباح،
فلقد ذهب لالستئذان فبكى طوي ً
ال لفراق جده حتى استحوذ عليه النوم فرأى

جده يف املنام يقول له :ولدي

حسني اخرج اىل العراق فقد شاء اهلل
ان يراك قتيالً ،فقال احلسني اخرج
وحيدا ام آخذ االطفال والعيال معي؟

فقال له :خذهم معك فقد شاء

اهلل ان يراك قتي ً
ال ويراه ّن سبايا
ليحفظ اهلل بذلك دينه .يف تلك الليلة

(((

خرج احلسني من املدينة خائفا

يرتقب متوجها اىل مكة ،ومكث فيها

لشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة،
ويف يوم عرفة حيث يتوجه اجلميع اىل
مكة إلدراك هذا اليوم خرج
احلسني من مكة فكان هلذه احلركة

 -1انظر :تاريخ الطربي :ج  ،3ص .269
 -2بحار األنوار :ج  ،44ص .364

�صورة ( )10م�أذنة م�سجد النبي 
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صدى عجيب وردة فعل قوية يف احلجاز وبني مسلمي العامل بنحو دفع مجيع املسلمني
لتحري اسباب هذا التحرك.

لقد دونت تفاصيل مطولة هلذه النهضة الدينية يف كتاب (ما هو يوم عاشوراء) .

خرج احلسني من مكة اىل العراق ووصل كربالء يوم الثاين حمرم ،وبقيت الرسل

تروح وجتيء بينه وبني عمر بن سعد وعبيد اهلل بن زياد وايل الكوفة حتى عرص يوم التاسع

من حمرم إىل أن أعلنوا احلرب عىل احلسني يف يوم

العارش من املحرم ،فكان يوم عاشوراء الذي أصبح

منطلقا لسلسلة من األحداث والثورات السياسية
والدينية واكتسبت األرض التي كانت جمهولة بعد

الكلدانيني واآلشوريني ،ما يليق هبا من االشتهار

وهي اليوم مأوى املاليني من مسلمي العامل.

للحصول عىل مزيد من املعلومات عن جرائم

بني أمية وبني العباس واسباب الثورة احلسينية
وتأثري وقوع يوم عاشوراء وظهور كربالء وآثارها

بني املسلمني يف العامل ،راجعوا كتاب ما هو يوم

�صورة ( )11غطاء قرب النبي

عاشوراء.

�صورة ( )12م�سجد ر�سول اهلل �ص من الداخل
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�شرح موجز حلياة االمام احل�سني 
ان االمام احلسني بن عيل بن ايب طالب  من اعظم ساسة العباد وهو شهيد

احلق واحلقيقة وقد ضحى من اجل هدفه ومرامه املقدس وهي تعاليم الدين اإلسالمي.
لقد أرشقت شمس اإلمام احلسني بن عيل  – كام يروي الشيخ البهائي – حني

ولدته فاطمة الزهراء  يوم اخلميس الثالث من شهر شعبان للسنة الرابعة من اهلجرة

يف املدينة املنورة يف موقع يسمى اليوم مولد احلسني  وفيه نبات حسن الرائحة ،وبعد
سبع ومخسني سنة وسبعة أشهر وسبعة أيام ويف يوم اجلمعة العارش من حمرم احلرام أقام
يوم عاشوراء وتذوق طعم الشهادة يف عام  61للهجرة ،واستشهد معه مجاعة بلغ عددهم

مائة((( من العظامء والصاحلني واألخيار والسادة واإلخوة وأبناء اإلخوة حيث ارتشفوا
طعم الشهادة يف ركابه وجعلوا من كربالء مطاف ًا للمسلمني.
استشهد احلسني عىل يدي شمر

بن ذي اجلوشن وبإمرة عمر بن سعد
وتوجيه عبيد اهلل بن زياد وبأمر خطي

من يزيد بن معاوية بعد معركة مصريية
من بعد رشوق الشمس وحتى غروهبا

تقريبا وبتضحيات جرى تأليف آالف

الكتب عنها.

كان للحسني مخس زوجات

ما عدا اجلواري وله ستة اوالد واربع

بنات ،وكانت له اسفار اىل مرص وايران

وسورية والعراق بيد ان اشهرها وامهها

كانت رحلته األخرية من املدينة اىل مكة

�صورة ( )13بيت علي ع يف املدينة

 -1متت االشارة يف ما مىض اىل املشهور يف عدد الشهداء مع احلسني .
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ومن ثم اىل كربالء .ان كربالء هي املثوى االبدي للحسني الشهيد وأصحابه وقد
امتأل بذلك ما ال حيىص من الكتب ،ولقد اذهلت حياته الزاخرة بالعجائب عقول
ذوي االلباب عىل وجه البسيطة .واوهلا مدة احلمل به إذ انه ولد عن ستة اشهر وليس

يف املجتمع البرشي من ولد عن ستة اشهر ثم بقي عىل قيد احلياة سوى حييى وعيسى
واحلسني ،فلم تكن الفرتة بني والدة احلسن واحلمل باحلسني اكثر من طهر واحد (((.

وهكذا فانه مل خيضع لرتبية احد وال ارتضع من ثدي امرأة غري لسان النبي،
والعجب العجاب يف سائر خصاله أيض ًا.

�صورة ( )14املدينة املنورة من اخلارج

 -1بحار األنوار :ج  ،2ص :68؛ الكايف :ج،1ص.464
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تاريخ كربالء
إن األرض التي تقع أنظار القراء عىل تاريخ بنائها وحضارهتا ومسرية تطورها مل حتظ
بالكتابة والتأليف حلد اآلن يف هذا البعد من أبعادها رغم مرور  1300سنة ،ولكن نظر ًا
ألمهية الواقعة التي حصلت يف هذه البقعة فاهنا احتلت صفحات مهمة من تاريخ
اإلسالم ،بل وجرى احلديث عنها يف الكتب الساموية أيضا .مل تلفت القصة املثرية التي

وقعت سنة  61للهجرة أنظار الفرق اإلسالمية بأرسها ودفعت اآلالف من العلامء عىل
مدى  1300سنة للتأليف والكتابة عنها فحسب ،بل أثارت اهتامم العامل بأرسه ومجيع

أهل الديانات بثورة الزعيم الديني العظيم اإلمام احلسني  الذي يعد العلة والسبب
يف صناعة احلضارة عىل هذه األرض ومدعاة ديمومة عظمتها ،وأرغمت كبار املسترشقني
وأصحاب األقالم للتطرق إىل هذه الواقعة والعناية بأسباهبا وفلسفتها.

�صورة ( )15جنة البقيع
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لقد استقطبت هذه األرض وأنجبت الكثري من الفحول من علامء اإلسالم وفقهاء
مذهب التشيع وغدت كربالء او تربة اإلمام احلسني  مطاف ًا وكعبة آمال املاليني من

مسلمي العامل ،وعىل إثر سيل الدماء الطاهرة عىل تلك البقعة فقد أضحت كطبيب

إسالمي ماهر إذ حيتفظ املسلمون يف بيوهتم من تربتها الطاهرة تيمنا وبركة ويسجدون
عليها ،فليس ثمة دار من دور الشيعة ال توجد فيه تربة احلسني الطاهرة ،كام حيتفظ

بالرتبة احلسينية الطاهرة لالستشفاء يف أوساط أهل السنة واجلامعة وسائر الفرق
اإلسالمية.

�صورة ( )16خارطة م�سجد النبي
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إن تربة كربالء وحدها عىل وجه البسيطة التي حتظى هبذه القيمة إذ يتم نقلها إىل

سائر بقاع العامل للربكة واالستشفاء ،وهذا املرصع واملقتل هو الذي جعل االستشفاء يف
هذه الرتبة وميزها عن مجيع البقاع اجلغرافية يف العامل .يقول القايض نور اهلل الشوشرتي:

كربالء اسم منطقة تقع عىل أطراف صحراء الكوفة ونظرا الن أرضها تتميز بالرخاوة
فقد سميت كربالء ،أو أهنا ُاخذت من الكربلة أي تقشري احلنطة وما شابه ذلك من الرمل
والتبن والعلف حيث يقال هلا كربلة أيض ًا إذ أهنا تنمو كثريا يف تلك املنطقة.

ملا حيل بني احلسني وبني التوجه اىل الكوفة ووصل هذه املنطقة ،توقف فرسه

عن احلركة مهام ُضب بالسوط ،حينها قال :من يعرف اسم هذه األرض؟ فدعوا
له كبار السن فقالوا إن اسمها مارية ،فقال هل هلا اسم آخر؟ قالوا :يقال هلا كربالء أيض ًا،
فقال :اهلل أكرب إهنا ارض كربالء وبالء ومسفك الدماء (((.

�صورة ( )17الكعبة امل�شرفة

عىل أية حال ،لقد كانت كربالء وما زالت من أعظم األمصار وجممع األخيار ففيها

املياه العذبة والبساتني واألشجار وهنالك الكثري من الروايات يف فضل أرض كربالء
وثواب زيارة قرب االمام احلسني ،وقد نظم الشعراء مضامينها يف أشعارهم.

 -1انظر :ينابيع املودة لذوي القربى :ج  ،3ص .55
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ماذا عىل من مر بكربالء
وقال املال فضويل البغدادي

(((

ٍ
ثاو بكربالء وإن
رض
ما
ّ
فلقدسه يغدو الرتاب مسابح ًا
ويقول جامي ((( متعصب ًا:

جعلت النواظر حتدو يب نحو مشهد احلسني

والكعبة إذ تطوف حول روضته فأين
وكرامته

متأل

أن

ال

يمسه

لظى

النريان

()1

اخلافقني

غدا حتت الرتاب مغيب ًا ملحــــــودا
بيد األنام يسبحون الواحد املعبودا

فهذا السفر فرض عىل العاشقــــني

تروحون يا ركب احلجيج أين
فبأي حيلة ترتكه فذاك شـــــــــني

يقول يف جمالس املؤمنني :لقد أضحت كربالء من

أعظم األمصار وجممع أخيار كل الديار (((.

اآلن حيث العام  1363للهجرة ،يرى املؤلف ان

كربالء التي كانت يرتفع فيها رصاخ العطش العطش
لعدم وجود املاء ،يعمها العمران ملساحة  20فرسخ ًا
مربع ًا ومتتد فيها البساتني واملزارع والنخيل التي تبعث
عىل الرسور وتنعش الروح حيث أصبحت جنة خلد،

�صورة ( )18احلجر الأ�سود

 - 1تعريب لقول شاعر إيراين (آنرا كه بكربال كذار است بآتش دوزخش جكار است)

 -2حممد بن سليامن امللقب بفضويل البغدادي (963 -885هـ) شاعر تركي ولد يف مدينة كربالء ،وهذا
تعريب لبيتني من شعره.

 -3نور الدين عبد الرمحن جامي ( 998-817هـ) من مشاهري شعراء فارس وكتاهبم يف القرن التاسع اهلجري.
 -4جمالس املؤمنني :ص .25
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وقد قيل من الشعر والنثر ما يتسق مع األخبار يف ثواب زيارهتا ما ال حدود له ،وخالصة
كل ذلك يف هذا البيت:

ماذا عىل من مر بكربالء

ان ال يمسه

لظى النريان

كتب يف موسوعة اليهود ان ابراهيم – وكان اسمه ابرهم او ابرم ايضا وابوه املعروف

بآذر – ولد يف قرية باكو داو كونه التابعة لكلدان سنة  2000قبل امليالد ،وهنالك احتامل
قوي بأن كور بابل التي تسمى حاليا كربالء كانت موضع والدة ابراهيم  جد نبي

اإلسالم  أو سكناه املؤقت ،وتتوفر أخبار بأن ابراهيم اخلليل عثر وسقط عىل
األرض يف هذه املنطقة و ُاصيب يف بدنه ،وحيث ان حتقيق هذا املوضوع بحاجة اىل
تفصيل مطول ال يتسع له هذا البحث فاننا نوكله اىل حمله.

�صورة ( )19جبال مكة

56

�صورة ( )20جبل النور

�صورة ( )21غار جبل ثور
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يقول ابن حوقل يف هناية حديثه عن مدينة املوصل :فمن ذلك رستاق نينوى وكانت

به مدينة يف سالف الزمان جتاه املوصل من اجلانب الرشقي من دجلة آثارها بينة واحواهلا

ظاهرة وسورها مشاهد.((( . .

�صورة ( )22غار حراء يف مكة

ان نينوى تتبع لبالد آشور وتقع عند ملتقى هنر خوسور مع هنر دجلة ،وهناك تقع

قرية كورنجك التي ولد فيها النبي يونس ،ونينوى هي مركز امللوك اآلشوريني
وكانت تتمتع بكثري من العظمة خالل القرن التاسع قبل امليالد ،ثم انتقلت اىل بابل بعد

سقوط الدولة اآلشورية ،ولقد كان مللوك آشور سلطة وإمارة عىل مدى قرون من الزمن
 -1صورة األرض :ج  ،1ص .216
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وتثبت ذلك آثارهم ومبانيهم احلضارية منها املحتويات النفيسة يف املكتبة الكربى التي

ما تزال آثار بنائها باقية يف موضعها.

�صورة ( )23خارطة امل�سجد احلرام
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عىل أية حال ،كانت نينوى تعترب من اكرب املدن احلضارية يف الرشق ،وكانت تعترب

يف طليعة االقوام املتمدنة يف عرصها من حيث عظمة املدينة وبنائها وعمراهنا وحصنها
وسورها وسكاهنا وسلطاهنا واقتدارها وحضارهتا ،وقد جرى تدوين ذلك بالتفصيل يف

كتب التاريخ.

كربالء وموقعها اجلغرايف
يقول ياقو ت احلموي يف معجم البلدان :كربالء باملد وهو املوضع الذي قتل فيه

احلسني بن عيل (ريض اهلل عنه) يف طرف الربية عند الكوفة ،فأما اشتقاقه فالكربلة

رخاوة يف القدمني يقال جاء يميش مكربال ،فيجوز عىل هذا أن تكون أرض هذا املوضع
رخوة فسميت بذلك ويقال كربلت احلنطة إذا هذبتها ونقيتها ،وينشد يف صفة احلنطة:

�صورة ()24جنة املعايل يف مكة
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حيمل

محراء

رسوبا

للثقل

قد غربلت وكربلت من القصل

فيجوز عىل هذا أن تكون هذه األرض منقاة من احلىص والدغل فسميت بذلك

والكربل اسم نبت احلامض ،وقال أبو وجرة يصف عهون اهلودج:
وثامر

كربل

وعميم

دفىل

عليها

والندى

فيجوز أن يكون هذا الصنف من النبت يكثر نبته هناك فسمى به.

�صورة ()25م�سجد قبا يف املدينة

سبط

يمور
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�صورة ( )26قبة الثنايا

وقد روي أن احلسني (ريض اهلل عنه) ملا انتهى إىل هذه األرض قال لبعض أصحابه

ما تسمى هذه القرية وأشار إىل العقر ((( فقال له اسمها العقر فقال احلسني نعوذ باهلل من
 -1العقر اسم منطقة تتصل بكربالء ،وهنالك موضع بني تكريت واملوصل يسمى العقر ايضا ،وعىل الطريق
اىل بغداد موضع هبذا االسم ايضا ،وان ابا الدر لؤلؤ بن ايب املكرم بن لؤلؤ بن فارس العقري من هذه القرية
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العقر ثم قال فام اسم هذه األرض التي نحن فيها قالوا كربالء فقال أرض كرب وبالء
واراد اخلروج منها فمنع كام هو مذكور يف مقتله حتى كان منه ما كان ورثته زوجته عاتكة

بنت زيد بن عمرو بن نفيل فقالت

واحسينا فال نسيت حسين ًا

غادروه

بكربالء

رصيع ًا

أقصدته

أسنة

األعداء

ال سقى اهلل جانبي كربالء

ونزل خالد عند فتحه احلرية كربالء فشكا إليه عبد اهلل بن وثيمة النرصي الذبان فقال

رجل من أشجع يف ذلك:

�صورة ( )27مقابر �شهداء �أحد
القريبة اىل بغداد ،وثمة قلعة حصينة يف جبال املوصل حتمل اسم العقر ،والعقر تعني ثني قدم البعري ويده ومنعه
عن السري.
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لقد حبست يف كربالء مطيتي

ويف العني حتى عاد غثا سمينها

ويمنعها من ماء كل رشيعة

رفاق من الذبان زرق عيوهنا

إذا رحلت من منزل رجعت له ً

لعمري

وأهيا

إنني

ألهينها
()1

(((.

�صورة ()28قرب احلمزة (ع) قبل وبعد الهدم

خالصة القول ،ان ارض كربالء انام سميت بذلك لرخاوهتا ،كام وان كربله اسم

لنبات ينمو بكثرة هناك وهذا وجه تسمية آخر ،وملا وصل احلسني اليها سأل عنها
فقيل كربالء فقال ارض كرب وبالء أي ارض حزن وهم ،فيام رأى البعض ان اسم

كربالء مركب من (كرب) و (ايل)  ،فالكرب تعني احلرم ،وايل تعني االله فيكون
املعنى حرم االله وهي مفردة آشورية وهي تدل عىل ان هناك حرم اهلل ويتعبد الناس
فيه ،ويمكن استفادة هذا املعنى من وجود مقربة ومسجد هناك وهو حرم اهلل .وبعد
واقعة الطف يكون حقا حرم اهلل اذ اصبح معبدا لعامة املسلمني ال سيام الشيعة ،فام

 -1معجم البلدان :ج  ،4ص  ،445باب الكاف والراء
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اكثر الصالة والعبادة والترضع واخلشوع يف هذه البقعة عىل مدار الليل والنهار مما ال

حيصيها اال رب العاملني.

يقول ياقوت يف كتابه اآلخر املسمى مراصد االطالع عن القادسية :قرية قرب

الكوفة من جهة الرب بينها وبني الكوفة مخسة عرش فرسخا ،وبينها وبني العذيب أربعة

أميال ،عندها كانت الوقعة العظمى بني املسلمني والفرس ((( .ان القادسية من االحداث
التارخيية وهي املعركة بني االيرانيني واملسلمني ،ويف تلك املعركة سقطت ايران بايدي
املسلمني ،وقد احتلت صفحات من التاريخ .كانت القادسية تتميز بسوء طقسها،

فكانوا يبنون منازهلم من طابقني فيسكنون يف الطوابق السفىل ،وهناك قادسية اخرى

تقع يف نواحي الدجيل بني حربى وسامراء ،ومن هذا الكالم يتضح ان القادسية من
النواحي الكبرية للكوفة التي تبدأ من مؤخرة هنر الفرات (القادسية – حيط – عانه

– راوه – فلوجة) وحتى املسيب ،فهي تعد من توابع القادسية .كانت القادسية تطلق

عىل مجيع تلك النواحي ،وكانت كربالء ،نينوى ،شاطي الفرات ،الغارضية تعترب منها
ايض ًا ،فكربالء تقع عىل الربية من جهة الكوفة عىل جانب الفرات ،وقد اضفت عليها
واقعة عام  61للهجرة حيث قتل ابو عبد اهلل احلسني امهية مضاعفة .نينوى :بكرس
النون وسكون او فتح النون والواو عىل وزن طيطوى ،مدينة تنسب اىل يونس بن متى،

وهي قرية اىل اجلانب الرشقي من املوصل ،وعىل اطراف الكوفة سواد كبري اسمه نينوى

وكربالء منها.

شاطيء الفرات :يقال جلوانب كل هنر شاطيء ،وشاطيء الفرات هو جانب

الفرات ،وهو ارض زراعية خصبة تقع عىل امتداد هنر الفرات اىل الكوفة .الغارضية:
قرية يف نواحي الكوفة عىل مقربة من كربالء ،وقارصين مدينة صغرية ايض ًا قريبة من

نابس حتاذي الفرات.

 -1مراصد اإلطالع :ج  ،3ص  .1054الظاهر ان هذا الكتاب ليس لياقوت احلموي بل لصفي الدين
البغدادي (عبد املؤمن بن عبد احلق)  ،وهو خمترص ملعجم البلدان .وهكذا وجدناه يف املصادر.
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املناخ يف كربالء
يقول احلاج زين العابدين شريواين يف بستان السياحة ((( :تقع كربالء يف ارض

منبسطة وتتميز بسعة نواحيها ومناخها احلار ومائها العذب ،وكثرة نخيلها ورخص
غالهتا ،وفيها ما يقارب اربعة االف دار.

�صورة ( )29قباب البقيع

حتيط هبا املزارع وبساتني النخيل الكثرية من اربع جهات ،وتتوفر فيها الفاكهة

الصيفية باسعار زهيدة ،وتقطنها اقوام متنوعة من اهلند والسند وكشمري وكابل وايران

وغريها وهم بامجعهم من الشيعة اإلمامية .يقول السيد عبد الرزاق احلسني ((( يف كتاب
يعرب حلد اآلن.
 -1كتاب باللغة الفارسية مل ّ

 -2مل يتم حلد اآلن تأليف كتاب عن تاريخ كربالء سوى نزهة اهل احلرمني يف فضيلة املشهدين تأليف العالمة
السيد حسني الصدر الذي طبع يف لكهنو يف شهر حوت سنة  1354للهجرة ،ولقد سمعت من العالمة العلم
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تاريخ العراق  :ان قاعدة اللواء او كربالء احلالية – مدينة كربالء – بمثابة حمافظة يف
ايران ،وهي والية يف ضوء التقسيم السابق وتعرف هبذا االسم يف التاريخ قدي ًام وحديث ًا.

�صورة ( )30هدم قبور البقيع

وفيام خيص الري والسقي يف التاريخ القديم – شق قنوات املاء للمزارع – لقلة

مصادر املياه ،فان هذا املوضوع حمط نقاش ،لكنه ليست هنالك مصادر كافية متوفرة
والعبقري اجلليل السيد هبة الدين الشهرستاين ان السيد عبد الرزاق احلسني الف كتابا من ثالثة اجزاء يف
كربالء (كربالء يف التاريخ) غري ان كراس ًا صغري ًا واحد ًا طبع من جزئه الثالث وهو مفقود ،وهذا التاريخ
خيتلف عن كربالء يف التاريخ للسيد عبد الرزاق آل وهاب الذي كتب حول رصاع آل كمونة مع آل عواد يف
 104صفحات.
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لدينا ،ما عدا الروايات االسالمية عن كربالء فيام خيص مزار االمام احلسني .لعل

كربالء مشتقة من كلمة كور بابل التي تعني قرى بابلية مثل نينوى التي هي ارايض

اهلندية حاليا ،والغارضية هي االرايض التي تعرف حاليا باحلسينية ،او من كر ُبالء –

بتفخيم الالم – التي تقع عىل مقربة من كربالء حاليا باجتاه اجلنوب الرشقي ،او كربالء
التي كانت عقر بابل وهي قرية مقربة عامة تابعة للحرية كانت قبل الفتح االسالمي ،كام

يقال هلا (احلائر) وهو املوضع احلايل لقرب احلسني حتى اطراف الصحن املقدس.
وهنالك قرى اخرى ايض ًا قد تم تدوينها يف حمله .

�صورة ( )31مقام احل�سني بن علي

ونظرا لعدم توفركتابة تاريخ وجغرافيا لكربالء توضح حدودها من هنا فان من

املتعذر تشخيص حدودها ،ونظرا لعد توفر وثائق كافية خلصائص كربالء يف التاريخ

القديم ،فان مجيع هذه املعاين واالقتباسات اللفظية واالحتامالت النابعة من خفايا
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االفكار انام هي اقرب للتخمني واحلدس منها للظن واليقني ،ولعل مستمسك ًا يعثر عليه

يف املستقبل من التنقيبات التي جتري يف االطالل واخلرائب املنترشة يف مدينة الكوفة او
سائر البقاع التارخيية فيحل املشكلة ويطلعنا عن التاريخ القديم هلذه املنطقة املهمة.

عىل اية حال ،ان كربالء التي حتتفظ هبا ذاكرة االنسان تثري شجن القلب وجتعل العيون

تغرورق بالدموع حني التلفظ هبا ،فاملعنى الذي خيرج يتالزم مع االحداث االليمة التي
شهدها عام  61للهجرة ،أو لتأثري الرتبية الدينية حيث ترعرع املسلمون عامة والشيعة

عىل نحو اخلصوص عىل هذه الرتبية الشجية واملحزنة وخلقت نسق حياهتم عىل هذه
الفطرة احلزينة ،او لتأثري تربة كربالء التي تضوعت هبذا التاثري بعد افول شمس احلسني
 وسفك دمه ودماء شهداء سبيل االنسانية واآلدمية عىل ايدي دمى بني امية ،بنحو ان

كل من يرد ارض كربالء او يسمع اسم كربالء يصيبه احلزن والكرب والغم دون اختيار
منه ،وكأن هذا التأثري كان يف هذه االرض قبل ان يسفك عليها دم احلسني واصحابه.
 ،فلسان الروايات حيكي ان الكثري من االولياء قد مر هبذه االرض وعثر وسقط عىل
االرض فيها واصيب احد اعضائه باجلراح ،او انفتحت امامهم ابواب احلزن وملا سألوا
جربئيل – لقربه من اهلل تعاىل – عن السبب يف هذه احلرقة واحلزن والغم واالمل ،فاخربهم

عن واقعة أليمة وحمزنة تقع يف آخر الزمان ،وهنالك اخبار كثرية حتكي هذه احلقيقة.
باالضافة اىل ان االمام احلسني ملا وصل اىل هذه االرض سأل اصحابه ،ما اسم هذه
وهم بالرحيل عنها ،فلام اراد اخلروج
االرض :اجابوا :كربالء ،فقال :ارض كرب وبالءّ ،

منها منعوه فاضطر لرضب خيامه فيها.

وملا سار امري املؤمنني يف طريقه ملعركة صفني توقف يف هذه االرض متأم ً
ال ونظر

اىل تالهلا وآثارها وشخوصها نظرة متحري وملا سئل عن ذلك قال :ان هلذه األرض
شأن ًا عظي ًام فههنا حمط ركاهبم وههنا مهراق دمائهم ،فسألوه عن تفاصيل ذلك ودم من
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الذي يراق؟ ومن الذي حيط يف هذه األرض؟ فقال :ثقل آلل حممد ينزلون ههنا (((.

شهدت ارض كربالء تغريات وتطورات نتيجة تغيري مسري ومصب هنر الفرات عن
املجرى االصيل للنهر وتوزيعه عىل املدن والقصبات ،فعىل سبيل املثال ان الفرات يف

صدر االسالم كان يبعد أمياال عن منطقة كربالء واحلائر ،اما اليوم فهو حياذي احلائر بل

عىل مقربة منه ،وقد بدأت هذه التغريات منذ زمن البابليني وامللوك الذين اعقبوهم ،وان
االسامء البابلية واآلشورية للقرى والقصبات يؤيد هذا القول ،ويبدو ان كربالء ارض
معروفة منذ عهد ايب البرش آدم وكانت موضع اهتامم االنبياء ،وكانت اسامع

انبياء اهلل واوليائه قد سمعت عن طريق جربئيل باسم كربالء وواقعة الطف االليمة التي

وقعت  61للهجرة وبمنزلة االمام احلسني  حفيد نبي آخر الزمان .

�صورة ( )32مقام العبا�س

 -1بحار األنوار :ج  ،32ص .420
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مل تكن كربالء تستحق الذكر يف التاريخ قبل هذه الواقعة األليمة من هنا كان من النادر

ان يرد ذكرها ،ويشار اليها لدى التفصيل عن بعض القرى فريد اسم الطف وكربالء باهنا

كانت قبل االسالم قرية صغرية تضم مزارع وبساتني اغلب زراعها وفالحيها كانوا من
االيرانيني .تم فتح كربالء سنة  14للهجرة عىل يد ابن عرفطة بامر من سعد بن ايب

وقاص قائد جيوش املسلمني يف معركة القادسية وسقطت يف ايدي املسلمني واصبحت
مقرا للعساكر يف منطقة احلرية ،وبعد فرتة وبسبب سوء املناخ وكثرة البعوض غادر
العسكر اىل الكوفة وانشد الشعراء يف ذم مناخها.

�صورة ( )33الكاظمني من اجلو

مل يكن فيها آنذاك كثري من املزارع واملسطحات اخلرضاء ،ونتيجة لكثرة املياه فقد

كانت تكثر فيها املستنقعات مثل األرايض التي يزرع فيها الرز وهي تؤدي اىل كثرة
البعوض املؤذي ،اىل ان جاءت واقعة الطف عام  61للهجرة التي تعد من االحداث
املهمة يف تاريخ االمة االسالمية ،فرتكت قصة استشهاد االمام احلسني  وثلة من
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اصحابه عىل يدي يزيد بن معاوية االموي صفحات مهمة يف تاريخ االسالم وحفرت

يف االذهان ذكريات مثرية للغاية وذاع صيت مدينة كربالء يف اآلفاق .من هنا فقد نقلت
هذه القصة يف تاريخ االمة االسالمية عرب دواوين الشعراء من العرب والعجم وتاريخ
الشعوب املتحرضة من الرتك وتتار فارس واالفغان واهلند والسند وغريهم ،وملئت

صفحات كثرية من تاريخ تلك االمم هبذه الواقعة بكل دقة.

كربالء اليوم
منذ عام  61للهجرة حيث احلائر احلسيني ما بني النواميس والغارضيات أو بني

الطفوف والغارضيات حياذي هنر العلقمي الذي يشكل عمودا عىل هنر الفرات ،واحلائر

هو مكان قرب احلسني بن عيل ومثواه األبدي ،ومنذ ذلك اليوم اكتسبت كربالء
منزلة خاصة ،وهي تقع عىل بعد  64ميال عن بغداد وقد تم يف عام  1925للميالد مد
خط للسكك احلديد بني بغداد وكربالء .ان كربالء مدينة كبرية وفيها الكثري من األبنية

القديمة التي حتيط باحلائر احلسيني ،وفيها املزارع وبساتني النخيل التي متتد حتى أربعة

فراسخ ،وتنتج أنواع وأصناف الفاكهة من قبيل التني والرمان والعنب واحلمضيات

والتمر واملوز وأشجار السدر ،وشوارع املدينة وأسواقها تتميز بانتظامها ،ولقد جرى مؤخرا
إنشاء مدينة جديدة ،ولغرض ربط كربالء القديمة بكربالء احلديثة جرى شق طرق كبرية

وواسعة وإكساؤها بالقري وبناء عامرات متعددة الطوابق وفيها مزارع وبساتني واهنار

كثرية وكلها تزخر بالزهور والرياحني تظللها أشجار النخيل واحلمضيات وأنواع
الزهور واملروج من أعالها وحتى أسفلها وتضفي اخرضار ًا ومشاهد ترس الناظرين.
لقد بدأت كربالء احلديثة يف عهد املصلح الكبري مدحت باشا عام  1285للهجرة،

ومنذ عام  1300وحتى يومنا هذا حيث مىض ما يقرب من  63عاما ،تغري شكل األبنية
والعامرات كلي ًا عن السابق ،فلقد جرى تنظيم الطرق وغرس األشجار اخلرضاء عىل

جانبي الشوارع وجرى شق قنوات صغرية لتجري فيها مياه غزيرة ،و ُانشئت عامرات
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متعددة الطوابق بمواصفات صحية وهندسية وبكامل الروعة واملتانة .يبلغ عدد سكان

كربالء مخسني ألف نسمة ،وعدد زوارها يف تزايد مضطرد ويقيم أكثرهم يف البيوت
ومنازل القوافل ،وحسب اإلحصائية التي جرت سنة  1349للهجرة –  1949للميالد

فان املعدل السنوي لعدد الزائرين ملرقد اإلمام احلسني هو  185000زائرا ،غري انه
وطبقا الحصائية مديرية الرشطة فان السنوات االربع األخرية  -من عام  1359وحتى

اآلن – شهدت قدوم  700000زائر من العرب و 60000زائر من العجم خالل زيارة

االربعني وحدها ،وهذه االحصائية ملا عدا زيارة عاشوراء والرجبية ويوم عرفة .ليس

ثمة مكان يؤوي هذه االعداد ويستقبلهم من هنا يشاهد ان اغلب االماكن املرتوكة
ومداخل احلاممات اصبحت مكان ًا القامة الزائرين ،وحالي ًا تقوم رشكة من املتربعني يف

طهران ببناء  400وحدة لالسرتاحة تشكل عامرة من طابقني السفيل منهام لالغتسال
والنظافة والوضوء والطابق العلوي للراحة ،نعم لقد بنيت كربالء وحمورها القبة الذهبية

ملرقد االمام احلسني التي يشم منها عطر الدم ،وتتألأل القبة الصفراء وسط احلائر

فتحكي عن احلزن احلسيني .تقع الدور السكنية يف كربالء عىل اطراف احلائر فيام تشمخ
شمعة يطوف حوهلا الناس كالفراشات ،ويقع احلائر يف بقعة منخفضة من ارض كربالء،
والصحن يشكل جانب ًا من حدوده ،ويف الصحن يقع الرواق املطهر ،ويف الرواق هنالك
الروضة الزاهرة للرضيح املقدس يتوسطه الصندوق الذي وضع عىل القبو الذي يستقر

يف وسط تربته اجلثامن الطاهر لالمام احلسني بن عيل بن ايب طالب املعلم الكبري

للثورة والسياسة.

ان هذه القبة الصفراء اللون تصور تلك احلوادث الدموية التي شهدها عام 61

للهجرة ومظهر العظمة ومهد التعاليم السامية لالمام احلسني وصحابته الكرام،
وهي من ناحية اخرى حتكي جرائم بني امية وبني العباس وانحطاطهم االخالقي،
والقبة واملرقد احلايل تعتربان يف عداد ارقى املتاحف يف العامل حيث جرى تقديم أغىل

وأثمن وأروع األموال واملقتنيات لتزيني هذه القبة واملرقد من قبل املحبني واملوالني،
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و ُاهديت التحف النفيسة واحليل واملفروشات واحلرير واألسلحة والكتب وسائر

النفائس من أقىص البقاع وأرسلت اىل املرقد مما تقر وحتتار به االعني وتعمى به عيون بني
امية واعداء االمام احلسني .مدينة كربالء من اجلو

يصور هذا املنظر اجلميل مرقدي االمام احلسني وايب الفضل العباس ،فالذي
حيلق يف سامء كربالء هنار ًا يرى مشاهد مثرية لن ينساها ابد ًا ،فالقباب الذهبية واملنارات

املتأللئة ملرقدي االمام احلسني وايب الفضل العباس التي ترتفع وسط العامرات

وبساتني النخيل واملزارع لتناطح السامء تذهل الناظر هلا.

�صورة ( )34كربالء من اجلو حديث ًا

ان مشهد كربالء من اجلو يشبه حقا لوحة زاخرة بالرسوم والفنون وتعكس اروع

الصور جلامل الطبيعة ،فجميع ازقة كربالء وشوارعها املزدمحة تنتهي عند مرقد االمام
احلسني حيث يعد بمثابة قلب املدينة وحمورها وهي تفتخر بذلك .تقع كربالء عىل بعد
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 60ميال اىل اجلنوب الغريب من بغداد وبمحاذاة هنر احلسينية ،ويناهز عدد سكاهنا 50000
نسمة ،ونسبة كبرية من هذا الرقم هم من املسلمني غري العرب خاصة من االيرانيني ،وقد

قدموا من البلدان املجاورة واستوطنوا فيها .تعترب كربالء من املناطق املهمة يف العراق،

وهي تصدر التمر واجللود والصوف وغريها من املواد ،وقد ُبني داخل املدينة وفق
الطراز القديم حيث حافظ عىل آثار األلف سنة املاضية حلد اآلن ،أما القسم اخلارجي

منها وهي املدينة اجلديدة فقد بني وفق التخطيط احلديث بشكل تام وقد زودت شوارعه
الواسعة واجلميلة بمصادر املياه والكهرباء.

�صورة ( )35مدينة كربالء من اجلو قدمي ًا
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�أين احلائر ؟
هنالك اختالف كبري بني الفقهاء يف تشخيص حدود احلائر السيام يف ما خيص التخيري

بني القرص والتامم يف الصالة يف البقع األربع حيث تعترب من املهامت يف املسائل الفقهية
ومن أرسار األئمة  واخلاص من الشيعة اإلمامية وهي مكة واملدينة ومسجد
الكوفة واحلائر احلسيني ،فيام أضاف بعض الفقهاء حائر اإلمام أمري املؤمنني أيضا.

�صورة ( )36مدينة النجف من اجلو

ال شك يف أن احلرم واحلائر احلسيني كلام كان واسع ًا فان ذلك يدل عىل جالل قدر

صاحب احلرم ،بناء عىل هذا فال داعي للتضييق يف حتديد احلائر واعتبار احلائر يف الـ 25
ذراعا – الذراع نصف مرت تقريب ًا – أو اعتبار ما حتت القبة فقط هو احلائر والقول بان
حائط املشهد هو احلائر ،وها نحن نورد األخبار الواردة حول احلائر كي جيري احلكم يف
أين احلائر ؟
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روي يف كتاب الفقيه عن اإلمام

الصادق بورود لفظ احلائر يف
مسألة التخيري بني القرص والتامم يف
الصالة ،وعليه فان هنالك أخبار ًا

كثرية ُاكتفي فيها بلفظ احلائر منها

رواية ابن قولويه يف كامل الزيارات

عن محاد بن عيسى إىل أن يصل إىل
أيب عبد اهلل حيث ورد لفظ
احلائر ،ويروي الصدوق يف اخلصال

عن محاد بن عيسى بلفظ احلرم ،فيام
يروي الصدوق وابن قولويه يف املزار

بالسند املذكور ما ييل:

قال :قال أبو عبد اهلل إن

من خمزون علم اهلل اإلمتام يف أربعة
مواطن ،حرم اهلل وحرم رسول اهلل

�صورة (� )37أحد �شوارع كربالء

وحرم أمري املؤمنني وحرم احلسني .((( يروي أبو بصري عن أيب عبد اهلل بالقول:

سمعته يقول صلوا التامم يف أربعة مواطن املسجد احلرام ،مسجد الرسول ،مسجد الكوفة
وحرم احلسني ،((( فيام أوردوا بعض الروايات بلفظ القرب ،ففي الكايف عن إبراهيم

بن أيب البالد روى بإسناده إن أبا عبد اهلل قال :أمتوا يف ثالثة مواطن املسجد احلرام،
مسجد الرسول وعند قرب احلسني.((( 

 -1كامل الزيارات ،ج  ،1ص .397
 -2ينظر الكايف :ج  ،4ص .834
 -3املصدر نفسه.
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�صورة ( )38احد �شوارع كربالء

�صورة ( )39م�سجد علي الكبري يف املدينة

يروي يف كتاب كامل الزيارات بسنده الذي يصل اىل زياد القندي قوله :يا زياد
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أحب لك ما أحب لنفيس وأكره لك ما أكره لنفيس أتم الصالة باحلرمني ،بالكوفة وعند
قرب احلسني.((( 

�صورة ( )40بيت علي يف الكوفة

كانت هذه األخبار بلفظ (حائر – حرم – قرب) أما لفظ احلاير حيث الياء املسكورة

والراء الساكنة بعد األلف ،فهي باألصل حوض جيري فيه ماء املطر اذ حيري املاء بنزوله

من األعىل إىل األسفل ،وبذلك يطلق اسم احلاير عىل موضع قرب احلسني  ألنه أكثر
عمق ًا وانخفاض ًا من أطرافه .ومن هنا فقد عرف بوادي املقتل ،وما تزال آثاره واضحة
للعيان حلد اآلن بعد مرور  1300سنة ،وباب الزينبية وباب السدرة خري شاهد عىل هذا
القول ،ولكن ال ينبغي التعويل كثري ًا عىل هذا القول ،إذ أن هذا الوجه بالتسمية إنام كان
عندما أطلق املتوكل املاء وكان يف ضوء املسار الطبيعي أن يمتيلء وادي نينوى باملاء يف

حني ان االخبار تواترت عن مجيع املؤرخني من العرب والعجم ان املتوكل عندما أطلق
 -1كامل الزيارات :ج  ،1ص .397
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املاء وأصدر أوامره بحرث منطقة القرب وزراعتها لتندرس آثار قربه فتجمع املاء

وحار ومل يتقدم ،فسمى بعض املحققني املنطقة التي توقف عنها املاء (احلائر).

�صورة ( )41م�آذن �أبي الف�ضل العبا�س (ع)

إن هذه احلادثة اإلستثنائية تلفت نظر اإلنسان نحو حقيقة معنوية ،كام ان هذا األمر
ال يقنعنا بإطالق لفظ احلائر ألن احلائر احلسيني كان مشهور ًا ومعروف ًا بني الفقهاء
واملؤرخني وأهل املعرفة قبل املتوكل .يروي أبو محزة الثاميل عن الصادق قوله :إذا

أردت زيارة قرب العباس بن عيل وهو عىل شط الفرات بحذاء احلري ((( .واحلال ان والدة

املتوكل كانت يف سنة  306للهجرة فيام كانت وفاة اإلمام الصادق يف سنة 148
للهجرة أي قبل  58سنة بالضبط من ذلك االغراق ،بناء عىل هذا ال يمكن حتديد احلائر
عىل منطقة وقوف املاء .إن الظاهر هو إطالق كلمة احلائر احلقيقية عىل مواضع القبور

 -1بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج  ،98ص .277
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الطاهرة ،وان عبارة الشيخ املفيد يف ذيل حديثه عن من قتل مع احلسني من أهله تفيد هذا

املعنى ،اذ يقول :واحلائر حميط هبم ،إال العباس رمحة اهلل عليه ،فإنه قتل عىل املسناة (((،

وهي العبارة الواردة يف الرسائر بتحديد احلائر من ان املراد باحلائر ما دار سور املشهد
واملسجد عليه دون ما دار سور البلد عليه ،ألن ذلك هو احلائر حقيقة ،ألن احلائر يف

لسان العرب ،املوضع املطمئن الذي حيار املاء فيه ((( ،حيث ال يعلم مقدار خروجه عن
الصحن احلايل.

ويطلق احلائر عىل مدينة كربالء املقدسة يف لغة القدماء واملعارصين لألئمة األطهار

 والقريبني من عهدهم وكذلك يف كتب األخبار والسري بكل ما حصل فيها من

توسيع.

يروي الشيخ بسنده عن

الصادق قوله :ومن خيرج من
مكة إىل املدينة أو إىل مسجد الكوفة
أو حاير احلسني قبل أن ينتظر
اجلمعة نادته املالئكة أين تذهب

ال ردك اهلل ((( .ومن البدهيي أن
اخلروج من القبة غري اخلروج من
املدينة وان صالة اجلمعة ال تقام

حتت القبة بل يف املدينة ،واخلروج
من املدينة هو املراد وليس من
 -1املصدر نفسه ،ج  ،86ص .89
 -2املصدر نفسه.

 -3كتاب املزار ،ص .87

�صورة ( )42قبة احلر ومقامه
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القبة .وجاء يف القاموس وتاج العروس :واحلائر موضع يف العراق فيه مشهد اإلمام

املظلوم الشهيد أيب عبد اهلل احلسني بن عيل بن ايب طالب (ريض اهلل عنهم) سمي لتحري
املاء فيه (((.

وإن نرص اهلل بن حممد الكويف واإلمام النسابة عبد احلميد بن الشيخ النسابة جالل

الدين املختار احلائريان من تلك املنطقة ،وهنالك من نظائرمها الكثري من الرواة والعلامء

ممن لقبوا باحلائري وورد ذكرهم يف كتب الرجال واللغة واألنساب ،ونحن نتجنب
التطرق إليهم ،ويطلق لقب احلائري حالي ًا عىل املولودين يف كربالء واملنتسبني اليها.
يقول الشيخ الطويس يف فهرست رجاله لدى ذكره حلميد بن زياد :من أهل نينوى ،قرية

بجنب احلائر عىل ساكنه السالم ((( .ففي هذه األخبار أطلق احلائر عىل مدينة حمصورة
بسور وحائط وقلعة ،وال يمكن اعتبار املدينة كلها حرما إلطالق كلمة احلرم.

يروى يف املصباح وكامل الزيارات وثواب األعامل والكايف والتهذيب عن اسحاق

بن عامر قوله ،سمعت من ايب عبد اهلل أنه قال :إن ملوضع قرب احلسني حرمة
معلومة من عرفها واستجار هبا ُاجري فقلت :صف يل موضعها ،قال امسح من موضع

قربه اليوم مخسة وعرشين ذراع ًا من خلفه وموضع قربه يوم دفن روضة من رياض اجلنة.
 ..الخ (((.

هنالك يف كتاب الفقيه رواية مرسلة عن الصادق أنه قال :حريم قرب احلسني

مخسة فراسخ من اربع جوانبه ((( .ويروي يف التهذيب بسنده عن أيب عبد اهلل أنه
قال :فأما حرم احلسني عرشون ذراع ًا مكرس ًا روضة من رياض اجلنة ((( .ويف رواية
 -1تاج العروس ،باب حندر ،ج ،1ص .2734
 -2رجال الشيخ الطويس :ج  ،1ص.195

 -3هتذيب األحكام ،الشيخ املفيد :ج  ،1ص  219باب حد حرم احلسني .

 -4من ال حيرضه الفقيه :ج  ،1ص  ،3باب ثواب زيارة النبي واألئمة صلوات اهلل عليهم.
 -5هتذيب األحكام ،الشيخ املفيد :ج ،1ص  .219باب حد حرم احلسني .
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اخرى قال أيض ًا :الرتبة من قرب احلسني بن عيل عىل عرشة أميال (((.

�صورة (� )43أعمدة الأيوان يف كربالء

إن هذا االختالف إنام جاء بسبب االختالف بالعناوين يف ضوء االختالف يف مراتب

الفضيلة لألمكنة وبمقتىض ثبوت احلكم للحرم احلسيني الذي تم توسيعه حتى سور
املدينة ،وكل ذلك دليل عظمة املقام الشامخ أليب عبد اهلل احلسني.

لقد ُع ّب باحلائر عن ارض كربالء يف بعض احلاالت كام يف خرب مضاهاة كربالء

بالكعبة اذ روى يونس بن ظبيان عن ايب عبد اهلل قوله :اذا اردت زيارة احلسني
 -1املصدر نفسه :ج ،2ص.219
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فاغتسل يف شط الفرات والبس طاهر ثيابك واقصد يف خطواتك فانت يف حرم اهلل وحرم

رسوله (((.

�صورة ( )44ال�ساعة وال�صحن والإيوان

يقول صاحب اجلواهر  :أنه ملا كان القرص هو األصل يف املسافر  -وكثري من هذه

النصوص اعتبارها من جهة اإلنجبار بالشهرة ،وقد قيل إن املشهور هنا االقتصار يف
احلرمني عىل املسجدين منه ،بل عىل األصليني منهام دون الزيادة احلادثة ،كام أن الظاهر

كونه كذلك بالنسبة إىل مسجد الكوفة وقرب احلسني وان ورد بلفظ احلرم يف بعض
النصوص ((( ،وان شهرة هذه النصوص ليست معتربة من جهة العمل بل الختالف

طرق الرواة وتواترها.

 -1كامل الزيارات :ج  ،1ص .337

 -2جواهر الكالم :ج  ،14ص .331

84

أما األخبار فيام خيص احلائر فهو يطلق عىل القرب والبعد يف عرف خرب االطالق

وان اختالف املراد يأيت طبقا الختالف التعبري ،فمثال ربام يقول :بقيت ليلة عند قرب
احلسني فلعل املراد هو املبيت يف مدينة كربالء الذي فيه بعد عن القرب ،إذا ما كان

مذهب علامء اللغة يريد هذا املعنى ،أو املراد هو البقاء يف الروضة والرواق والصحن
إذا ما استنبط املتقدمون ذلك من هذه العبارة ،مثل الشيخ وابن محزة وحييى بن سعيد

اجلبيل يف كتاب السفر والشيخ احلر العاميل يف الوسائل والفاضل النراقي الذي يؤكد عىل
هذا املعنى ايض ًا ،كام ان صاحب املستند بنى عىل االحتياط ايضا ،ومثل السيد النوري

يف رشح نجاة العباد والشيخ ايب الفضل الرازي يف كتاب شفاء الصدور يف رشح زيارة

عاشور وغريها.

يقول الشيخ املفيد يف كتاب االرشاد بعد ذكره لشهداء الطف :واحلائر حميط هبم إال
العباس فأنه قتل عىل املسناة .وهذا ما اختاره ابن ادريس احليل أيض ًا وقال :احلائر سور
املشهد واملسجد عليه ((( ،وهنالك قبور يف كربالء تعترب زيارهتا يف نظر العرف بمثابة

زيارة لكربالء مثل قرب احلر بن يزيد الرياحي وقرب الشيخ نصري الدين عيل بن محزة بن
احلسن الطويس الذي كان عامل ًا فاض ً
ال وله مؤلفات ،وقرب عيل بن حييى احلناط الذي
يروي عنه ،وكام ينقل صاحب أمل اآلمل انه والد الشيخ عامد الدين ايب جعفر حممد بن

عيل بن محزة الطويس صاحب الوسيلة.

والعجيب ان املحدّ ث النوري يقول يف كتاب اللؤلؤ واملرجان حول قرب احلر :ال

يعرف حلد اآلن اين يقع قرب احلر ،فيفهم من مفاد املقاتل وروايات الزيارات انه مدفون
مع سائر الشهداء يف نفس احلائر ،ولعل مراد املحدث النوري من هذا املعنى مفردة
الشهيد التي يتحدث عنها يف الدروس حيث يقول :بعد زيارة احلسني فليزر ابنه

عيل بن احلسني وسائر الشهداء وأخاه العباس واحلر بن يزيد ،والظاهر ان املحدث
 -1الرسائر البن ادريس :ج ،1ص .332
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النوري أعىل اهلل مقامه مل يتذكر ما نقله صاحب نزهة القلوب محد اهلل املستويف ((( بقوله:

ان يف ظاهر كربالء قرب احلر الذي هو جده الثامن عرش تزوره الناس واألوالد واألحفاد

أعرف بقبور أسالفهم ،أو ما يذكره بأن السيد اجلزائري يروي يف األنوار النعامنية عن

ثقاة بأن الشاه إسامعيل الصفوي ملا استوىل عىل بغداد جاء لزيارة قرب احلسني وسمع
من البعض طعن ًا باحلر فجاء عند قرب احلر وأمر بنبش قربه وملا فتحوه وجدوه كشهيد قتل

لتوه نائام وقد شدّ ت عىل رأسه عصابة قامش فاراد الشاه أن يفتح قطعة القامش وهي ذلك
املنديل الذي لف به احلسني رأس احلر ،وما أن فتح املنديل حتى اخذ الدم يسيل ومل

(العصابة) لذلك فقد أعاد لف
يكن ثمة يشء حيول دون خروج الدم إال ذلك املنديل
ّ
رأس احلر بذلك املنديل ،ولعله اخذ نصف ذلك املنديل ليتربك به ،وقام بتغطية القرب
وأمر بتشييد بناء ضخم عليه وعني خادم ًا للقرب وخصص موقوفات له ،ويف هذا الكتاب

تشاهدون صورة مرقد احلر وقبته من العهد الصفوي.

�صورة ( )45ال�صحن والإيوان القبلي

 -1محد اهلل املستويف القزويني (ت  750هـ) كان ينسب نفسه اىل احلر الرياحي.
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يف ف�ضل زيارة احل�سني 
روى املجليس مخسة وأربعني حديثا ً يف وجوب زيارة احلسني ،نكتفي بواحد

منها .يروي حممد بن مسلم عن أيب جعفر أنه قال :مروا شيعتنا بزيارة احلسني بن
عيل  فإن زيارته تدفع اهلدم والغرق واحلرق وأكل السبع ،وزيارته مفرتضة عىل من
أقر للحسني باإلمامة من اهلل عز وجل (((.

وروى أربعة وعرشين حديثا يف باب وجوب زيارة احلسني مرة واحدة كل سنة

او سنتني عىل أقل تقدير ،وحق عىل األغنياء أن يأتوا لزيارة قرب احلسني مرتني يف
السنة ،والفقراء مرة واحدة (((.

ويف باب اإلخالص بالزيارة روى اثني
عرش حديث ًا منها رواية أيب أيوب احلزاز عن
حممد بن مسلم قال :قلت أليب عبد اهلل:

ما ملن أتى قرب احلسني؟ قال :من أتى قرب
احلسني شوق ًا إليه كان من عباد اهلل املكرمني،

وكان حتت لواء احلسني بن عيل  حتى
يدخلهام اهلل مجيع ًا اجلنة (((.
وروى ما يقرب من  35حديث ًا يف إن

زيارة احلسني توجب غفران الذنوب منها

ما يرويه فائد احلناط عن أيب احلسن عيل بن

موسى الرضا أنه قال :من زار قرب احلسني
�صورة ( )46ال�ساعة يف �صحن االمام احل�سني (ع)

 -1بحار األنوار :ج  ،98ص .1
 -2كتاب املزار  :ج ،1ص .9

 -3بحار األنوار ،العالمة املجليس :ج  ،98ص.18
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صىل اهلل عليه واله عارف ًا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(((.

وروى  80حديثا تقريب ًا يف ان زيارة احلسني تعدل احلج والعمرة واجلهاد وعتق

رقبة ،منها رواية ابن املغرية عن قداح عن أيب عبد اهلل انه قال :قلت له :ما ملن أتى

قرب احلسني  زائر ًا عارف ًا بحقه غري مستكرب وال مستنكف؟ قال :يكتب له ألف حجة

مقبولة وألف عمرة مربورة ،وإن كان شقي ًا كتب سعيد ًا ،ومل يزل خيوض يف رمحة اهلل عز

وجل (((.

ويف رواية ُاخرى يرصح  بأن زيارة

احلسني تعدل عتق ألف رقبة (((.

وروى ثامنية عرش حديث ًا يف ان زيارة

احلسني توجب طول العمر وصيانة النفس
واملال والزيادة يف األموال وسعة الرزق ودفع

اهلم والغم وقضاء احلوائج حيث يقول ان
من زار احلسني قىض اهلل حوائجه وانسأ يف

عمره ودفع عنه اهلم والغم وحفظ له النفس
واملال والولد ووسع عليه رزقه (((.

ويف باب ان زيارة احلسني أفضل

األعامل روى أربعة أحاديث ،وما يقرب من
سبعة وسبعني حديث ًا يف ان االنفاق يف سبيل

�صورة ( )47امل�آذن الذهبية للإمام احل�سني

احلسني يتضاعف فيه الثواب آالف املرات من بينها رواية حممد احلمريي عن ابيه اىل

 -1املصدر نفسه :ص .21
 -2املصدر نفسه :ص .43

 -3املصدر نفسه :ص .82

 -4كامل الزيارات :ص .292
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ان يصل اىل االمام الصادق يقول :قلت أليب عبد اهلل  :جعلت فداك إن أباك كان

يقول يف احلج حيسب له بكل درهم أنفقه ألف ،فام ملن ينفق يف املسري إىل أبيك احلسني
؟ فقال :يا ابن سنان حيسب له بالدرهم ألف وألف حتى عد عرشة ،ويرفع له من
الدرجات مثلها ،ورضا اهلل خري له ،ودعاء حممد و دعاء أمري املؤمنني واألئمة عليهم

السالم خري له (((.

ويقول يف باب فضل زيارة احلسني إن من زار احلسني مقرا بحقه إمام ًا رفعه

اهلل يف أعىل عليني

(((

ويروي ما يناهز مخسني حديثا ورواية .وفيام خيص يوم عرفة

وعاشوراء واألربعني ورجب وشعبان وشهر رمضان فإنه يروي لكل منها  68رواية

بسنده.

�صورة ( )48مرقد م�سلم بن عقيل يف الكوفة
 -1املصدر نفسه :ص .227
 -2املصدر نفسه :ص .258
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ويروي ثامنني حديثا يف فضل تربة احلسني واالستشفاء هبا فيقول موسى بن

جعفر :ال تأخذوا من تربتي شيئا لتتربكوا به ،فان كل تربة لنا حمرمة إال تربة جدي
احلسني بن عيل ،فان اهلل عز وجل جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا (((.

وهنالك الكثري من الروايات يف أثر تربة احلسني مما ال حرص هلا ،وقد كتب حاجي

فرهاد مريزا ونارص الدين شاه يف سفرهيام  :ان عدة عواصف هبت ونحن وسط البحر
وجرفنا الطوفان اىل مسافة  80ميال حتى يئسنا من حياتنا ،وكانت عندنا كمية من تربة

احلسني فالقيناها يف البحر فتوقف الطوفان واصبح كأنه ماء يف احلوض ووصلنا

الساحل بسالم .وما أكثر املرىض الذين استشفوا برتبة احلسني وحتسنت صحتهم،
وكثري ًا ما حتوي كتب االخبار من هذه القصص .يروي املجليس ثالثة وثالثني حديث ًا يف

باب فضل زيارة احلسني عىل غسل ،ففي رواية ينقل عن االمام الصادق انه قال:

 . .لو أخربت الناس بام فيها ملن زار احلسني  لقامت ذكور الرجال عىل اخلشب (((.
ويقول يف حديث آخر :لو

يعلم الناس ما يف زيارة احلسني

من الفضل ملاتوا شوقا وتقطعت
أنفسهم عليه حرسات (((.

ويف رواية تنقل عائشة عن رسول

اهلل حديثا يقول فيه .. . :فمن
زاره بعد وفاته كتب اهلل له حجة
من حججي .قالت :يا رسول اهلل

 -1بحار األنوار :ج  ،48ص .225
 -2املصدر نفسه :ج  ،98ص .95
 -3كامل الزيارات :ص .249
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حجة من حججك؟ قال :نعم وحجتني من حججي قالت :يا رسول اهلل حجتني من

حججك؟ قال :نعم وأربعة قال فلم تزل تزاده ويزيد ويضعف حتى بلغ تسعني حجة

من حجج رسول اهلل  بأعامرها(((.

�صورة ( )50مرقد هاين بن عروة

وان هذا األجر والثواب إنام جاء ليتوجه الناس نحو التعاليم احلسينية املقدسة.

وال خيفى أن هذه االحاديث والروايات وما فيها من أجر وثواب الزيارات واالدعية

واالذكار املستحبة انام هي من نصيب املسلم الذي يعمل بجميع االحكام االسالمية وال

يتجاهل أيا منها ،ولكي ال يشتبه املفلسون واملفسدون نعيد القول ان ثواب الزيارة انام
يناله الزائر الذي يعمل بجميع مسائل الدين وتعاليمه واال فان لكل امريء بمقدار ما
حتمل من عناء السفر ومشقته ،وان املعنويات واأللطاف الروحية ال تنال كل احد.

 -1بحار األنوار :ج  ،98ص .35
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�آثار القرب �أو �شعائر الإ�سالم
من بني الفرق اإلسالمية الـ ( )73تربز الوهابية بعقائدها التافهة واملتناقضة وقوهلم

بأن طلب احلاجة من النبي واإلمام واالستشفاء بالرتبة والسجود وبناء القبب
واملراقد وآثار القرب كلها رشك ،ولقد أدركت الفرق اإلسالمية بأرسها اخلطأ الفادح

الذي وقعت به الوهابية فهي تطلب احلاجة من اهلل عز وجل بواسطة النبي
واالمام وآثارمها من قرب وتربة وقبة ومرقد ورضيح وتتخذهم وسيلة وشفيع ًا،

فيام خيتلف الوهابيون حيث يعتربون ذلك رشك ًا ،اذ يتصورون ان الشيعة وسائر الفرق

تتخذ آثار قرب وقبة ومرقد جلسد شخص معني فيطلبون حاجاهتم منها ويعبدوهنا ،وهذا
بحد ذاته وهم تافه ،فاملحبون للنبي والقرآن ولعرتته وذريته انام يعتربوهنم
وسيلة وشفعاء ومقربني عند اهلل سبحانه وتعاىل فاختذوهم وسيلة يف طلب حوائجهم

كام هو حال كل أمة ،فحتى الوهابيني انفسهم يقدمون طلباهتم اىل امللك أو األمري أو
السلطان عن طريق حاشية البالط ،ومل ُير يف أية ُامة من األمم متحرضة كانت او متخلفة
أن يتواصل عامة الناس مع امللك بشكل مبارش .باالضافة اىل هذه األمور االجتامعية
املهمة فان العقل يقيض بأن يكون ويل أمر املسلمني متبعا للقرآن .لنر ماذا يقول القرآن

الكريم هبذا اخلصوص :إن القرآن يرصح بان طلب احلوائج سواء كان طلب شفاء

من األمراض أو سعة رزق أو رفع بالء أو جلب خري أو دفع رش أو أي نوع من أنواع
طلب احلوائج من غري اهلل ،هو رشك ومناف للعقل والناموس وخمالفة رصحية للدين

االسالمي .يقول القرآن يف سورة اإلرساء:
الض َعنْك ُْم َو َل َ ْت ِو ً
ُ ق ِل ا ْد ُعوا ا َّل ِذي َن َز َع ْمت ُْم ِم ْن ُدونِ ِه َف َل َي ْم ِلك َ
يل ()56
ُون ك َْش َ
ف ُّ ِّ
ون إِ َل َر ِّبِ ُم ا ْل َو ِسي َل َة َأ ُّ ُي ْم َأ ْق َر ُب َو َي ْر ُج َ
ون َي ْب َت ُغ َ
ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َيدْ ُع َ
ح َت ُه َو َيَا ُف َ
ون َع َذا َب ُه
ون َر ْ َ
اب َر ِّب َك ك َ
أدع الذين يتصورون أن غري اهلل – املالئكة
ورا  ،(((أي يا حممد ُ
إِ َّن َع َذ َ
َان َم ْ ُذ ً
واألنبياء – يملكون قدرة رفع الرضر عنكم أو تغيريه ،كال فليسوا كذلك ،إنام الذين

 -1اإلرساء (.57-56 :)17
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يدعوهنم هم وسيلة للتقرب من اهلل وان كال منهم يريد التقرب اىل لطف اهلل ويتمنون
رمحته وهم حيذرون وخيافون عذاب اهلل.

�صورة ( )51مرقد ميثم التمار

ويقول يف سورة سبأ:
ُون ِم ْث َق َال َذر ٍة ِف السمو ِ
ُ ق ِل اد ُعوا ا َّل ِذين َز َعمتُم ِمن د ِ
ون اللَِّ َل َي ْم ِلك َ
ات َو َل ِف
َّ َ َ
َ ْ ْ ْ ُ
ْ
َّ
ِ ِ ِ
ْالَ ْر ِ
ش ٍك َو َما َل ُه ِمن ُْه ْم ِم ْن َظ ِه ٍري (َ )22و َل َتنْ َف ُع َّ
الش َفا َع ُة ِعنْدَ ُه إِ َّل
ض َو َما َل ُ ْم ف ِيه َم م ْن ْ
َلِ ْن َأ ِذ َن َل ُه.(((  . .
أي يا حممد ،قل هلم ادعوا أولئك الذين تصورتم أهنم آهلة ومعبودون من دون اهلل،

فأهنم ال يملكون ذرة يف األرض وال يف السامء وال يصدر عنهم نفع وال رض ،وليس ألحد
 -1سبأ (.23-22 :)34
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شفاعة عند اهلل إال أن يأذن له ويمنحه الشفاعة.

يقول تعاىل يف سورة البقرة:
ال ُّي ا ْل َق ُّيو ُم َل ت َْأ ُخ ُذ ُه
 اللَُّ َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو ْ َ
ِسنَ ٌة و َل نَوم َله ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض
َّ َ َ
َ ْ ٌ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َم ْن َذا ا َّل ِذي َي ْش َف ُع عنْدَ ُه إِ َّل بِإِ ْذنه .((( 
جاءت ( )2032آية يف القرآن حول
التوحيد ،ويف هذه اآليات اقيمت األدلة العقلية
والفنية بام يف ذلك مظاهر الطبيعة وعجائب
اخللقة عىل توحيد اهلل ،وورد الترصيح فيها

بأن طلب احلوائج من غري اهلل رشك ووثنية،

كام ورد الترصيح بأن اهلل تعاىل قدير وال حدود

لقدرته ،وله أن يمنح قدرة ألي كان أن يشفي
املرىض أو حييي املوتى أو يعرج اىل السامء

أو يترصف بالشمس ويقوم بعمل ينقض
العادات الطبيعية والسنن املألوفة ،وان املنكر

�صورة ( )52حمراب زكريا (مكان
عبادة و�شهادة امري امل�ؤمنني (ع)

هلذه القدرة مرشك وعابد صنم ألن اإلله الذي يعبده عاجز وعديم القدرة ،وهنالك

آيات يف القرآن تصدق هذا القول بأنه تعاىل يمنح خاصة عباده قدرة عىل القيام بأفعال

خارقة للعادة .يقول تعاىل يف سورة آل عمران عىل لسان عيسى:
ول إِ َل َبنِي إِ ْس ِائ َيل َأ ِّن َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم بِ َآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبك ُْم َأ ِّن َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
و َر ُس ً
ني
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ُون َطيا بِإِ ْذ ِن اللَِّ و ُأب ِر ُئ ْالَكْمه و ْالَبرص و ُأح ِيي ا َْلوتَى بِإِ ْذنِ
ِ
ْ
َ َ َ َْ َ َ ْ
َ ْ
ك ََه ْي َئة ال َّط ْي َف َأ ْن ُف ُخ فيه َف َيك ُ ْ ً
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
اللَِّ َو ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِ َم ت َْأ ُك ُل َ
ني.(((
ون ِف ُب ُيوتِك ُْم إِ َّن ِف َذلِ َك َلَ َي ًة َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
 -1البقرة (.255 :)2

 -2آل عمران (.49 :)3
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أي أن عيسى املسيح ُبعث بالنبوة إىل بني إرسائيل وقال هلم لقد جئتكم بداللة من

اهلل عىل صدق ما أقول ،فاصنع من الطني ما يشبه الطري وأبث فيه الروح فيحيا الطري،
واشفي األجذم واألبرص بإذن اهلل ،وأحيي املوتى بإذن من اهلل ،و ُاخربكم بام ختفون

وتتكتمون عليه ،وبام تأكلون باخلفاء ،وبام تدخرون يف بيوتكم ،ويف ذلك برهان عىل

نبويت إن كنتم مؤمنني .ويقول القرآن يف أواخر سورة املائدة:
ِ
يسى ا ْب َن َم ْر َي َم ا ْذك ُْر نِ ْع َمتِي َع َل ْي َك َو َعىل َوالِدَ تِ َك إِ ْذ َأ َّيدْ ت َ
ُك بِ ُر ِ
وح
 إِ ْذ َق َال اللَُّ َيا ع َ
س ُت َك ِّلم النَّاس ِف ا َْله ِد وكَه ًل وإِ ْذ َع َّلمت َُك ا ْل ِكتَاب و ِْ
الن ِ
الك َْم َة َوالت َّْو َرا َة َو ْ ِ
ا ْل ُقدُ ِ
ْج َيل َوإِ ْذ
َ َ
ْ َ ْ َ
َ
ْ
ُ
ِ
ِ
َْ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُون َط ْيا بِإِ ْذ ِن َوت ْ ِ
ص
ُب ُئ ْالَك َْم َه َو ْالَ ْب َر َ
ت ُل ُق م َن ال ِّطني ك ََه ْي َئة ال َّط ْي بِإ ْذن َف َتنْ ُف ُخ ف َيها َف َتك ُ ً
بِإِ ْذ ِن َوإِ ْذ ُْت ِر ُج ا َْل ْوتَى بِإِ ْذ ِن.(((  . .
ويف هاتني اآليتني جرى الترصيح بأن اهلل تعاىل مقتدر وقادر عىل أن هيب عباده القدرة

�صورة ( )53قبة ومقام علي املرت�ضى

 -1املائدة (.110 :)5
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وسرت وكُتم والقيام بأعامل تتناىف
عىل إحياء املوتى وشفاء املرىض واإلخبار عن ما أخفي ُ
مع ما جرت عليه العادة وسارت عليه الطبيعة .اذن املرشك هو من ينكر هذه القدرة التي

هيبها اهلل سبحانه وتعاىل لعباده.

ونحن نرى ان عيل بن أيب طالب – وهو أعلم رجل يف عامل الوجود – يرصح

من عىل منرب مسجد الكوفة أمام اآلالف من الناس ويقول :إنني أترصف بالشمس
والقمر والكواكب والساموات واجلنة والنار بإذن ريب ،وان معنى الوالية يف أن يكون
األوىل بالترصف يف مكونات الكون ،وباإلضافة إىل هذه املفاهيم ،إذا مل يكن النبي

واإلمام يتمتع بقدرات استثنائية تفوق القدرات البرشية من اجل هداية البرش فلن يفلح
يف القيادة واهلداية ،وهذه املوضوعات حتتاج بحوث ًا مطولة خترج عن دائرة موضوعنا،
ونحن هنا انام نريد بيان أن طلب احلوائج من النبي واإلمام وطلب الشفاء بالرتبة اعتقاد ًا

بأهنم نبي أو إمام وهم األوىل بالترصف يف الكون ،وهم وسيلة وشفعاء ومقربون

عند اهلل جل وعال ،وهم يتولون قضاء حوائجنا ويمنحوننا الشفاء ولقد جعلت تربة
احلسني شفاء بالنسبة للشيعة واملؤمنني به ،وذلك ليس رشك ًا وصنمية بل هو عني

اإليامن بوحدانية اهلل وبالنبوة واإلمامة والتبعية لتعاليم القرآن حيث يقول:
ني وا ُْل ْؤ ِمن ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َات (((  .. .وبذلك فهو يعطي النبي
اس َت ْغف ْر ل َذنْبِ َك َول ْل ُم ْؤمن َ َ
َ
و ْ
اإلذن بالشفاعة .أما التأثري املوجود يف تربة احلسني فليس خافي ًا عىل أحد وأن اإليامن
هبذا األمر ال يوجب الرشك ،إذ هنالك الكثري ممن يتداوون بالرتاب وله تأثري صحي يف
الكثري من األدوية.
وناهيك عن عدم قول أي أحد بأن الرتاب يعالج مجيع االمراض فان القول قد درج
عىل ان الشفاء يكمن يف تربة احلسني ،واما ما خيص السجود عىل تربة احلسني
فإن أدلة الفقهاء واضحة بوجوب أن يكون موضع السجود طاهر ًا نظيف ًا وال يكون من
وأي تراب هو اطهر من تربة
جنس املأكول وامللبوس ،واألفضل أن يكون من الرتابّ ،
احلسني التي وردت كل هذه الروايات يف فضلها ؟!
 -1حممد (.19 :)47
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�صورة ( )54م�شهد لقبب وم�آذن االمامني مو�سى بن جعفر وحممد اجلواد (ع)

نقل املجليس يف اجلزء  23ما يقرب من ثامنني رواية يف فضل تربة احلسني

واإلستشفاء هبا ،وهذه الفضيلة إنام جاءت بسبب التضحيات التي قدمها احلسني يف
سبيل الدين وهداية املسلمني .ومن نافلة القول كيف يتسنى للمسلمني وخاصة الشيعة
الصالة عىل الرتاب يف الغرف املبلطة واملفروشة بالسجاد؟ األفضل أن تكون يف كل بيت

(قطعة) من الرتبة احلسينية الحراز طهارهتا يف الصالة ،وبطبيعة احلال فان بمقدورنا
السجود عىل الرتاب الطاهر النظيف إن كنا يف الصحراء كام رصح بذلك الفقهاء .كام أن
األطباء يقولون بوجود آثار كثرية للرتاب يف التطبب وقتل اجلراثيم التي تسبب األمراض

املزمنة ،ومن هنا فان املسلمني السيام الشيعة حيتفظون بكمية من الرتاب الطاهر يف بيوهتم

للتيمم ،وبطبيعة احلال يفضل أن يكون من تراب احلسني فيحتفظ به للربكة عىل
الدوام.
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�صورة ( )55جانب من �صحن الكاظمني و�أعمدة االواوين

بناء القبة واملرقد
ال أدري استنادأ ألية رؤية تعترب فرقة الوهابية بناء القبب واملراقد رشك ًا؟ فليس فن

البناء واملعامرية يرتبط بعقيدة وأن هذه اآلثار قائمة يف أوساط مجيع األمم احلية ،بل ناهيك

عن القبب واملراقد فإن األمم املتحرضة تبني متاثيل للعظامء من املعادن الصلبة وتنصبها،
وليس هنالك من بني الفرق اإلسالمية سوى الوهابية ممن يعتقد هبذه اخلرافات فاننا نرى

قرب مالك يف مرص والشيخ عبد القادر الكيالين يف بغداد وكثريين آخرين من أئمة الدين

هلم مراقدهم وأرضحتهم التي تقوم عليها القبب .أما طلب احلاجة فليس هنالك ذو
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شعور يطلب حاجة من الطني والرتاب واجلص واآلجر واخلشب واملعدن ،وانام يبدي
التواضع واخلشوع للقداسة النسبية التي حظيت هبا هذه األرضحة والقباب واملراقد

وجمموعة املشاهد املرشفة واألماكن املباركة والعتبات العالية ،وإال فليس ثمة أثر يف هذه
اجلامدات ،ولو أن أحد ًا خشع للقبة واملرقد والرضيح وجعل له حرمة لذاته فأنه مرشك
وعابد صنم ،غري أن بناء املرقد والرضيح وتشييد القبة والعتبة وتزيينها فرع من فروع

الفقه الذي حترمها الوهابية فقط ،وهذا بحد ذاته يتناىف مع رصيح القرآن ألن القرآن جييز

طلب احلاجة من أي كان وبأي نحو وبأي مقدار ،كام إنه يرى جواز نسبة أي فعل من

األفعال ألي أحد ،فيقول يف سورة التوبة:
َاه ُم اللَُّ َو َر ُسو ُل ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه.((( 
و َما َن َق ُموا إِ َّل َأ ْن َأ ْغن ُ
َ
ه َو ا َّل ِذي
أي أن سخط املنافقني عىل بعض املؤمنني مصدره إغناء اهلل ورسوله هلمُ .
َأ َّيدَ َك بِن ْ ِ
ني  .((( ويف نفس السورة يقول تعاىل:
َص ِه َوبِا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ني .((( 
َ يا َأ ُّ َيا النَّبِ ُّي َح ْس ُب َك اللَُّ َو َم ِن ا َّت َب َع َك ِم َن ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
بمعنى يا أهيا النبي أن كافيك هو اهلل والذين اتبعوك .ويقول يف سورة الطالق:
ني َوا َْل َل ِئ َك ُة َب ْعدَ َذلِ َك
اه َرا َع َل ْي ِه َفإِ َّن اللََّ ُه َو َم ْو َل ُه َو ِج ْ ِب ُيل َو َصالِ ُح ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
وإِ ْن َت َظ َ
َ

َظ ِه ٌري  .((( أي إذا ما أقدمتام – اخلطاب لعائشة وحفصة – عىل أي فعل ضد النبي فان

اهلل نصريه ومعينه واملؤمنون الصاحلون .هذه آيات القرآن يف طلب احلوائج من اإلخوة
يف الدين ،واحلوائج هنا انام تأيت لإلعانة واملساعدة يف شؤون احلياة املشرتكة وهذه
احلوائج املتبادلة يف ضوء أعراف كل جمتمع تبقى دائمة بني أبنائه ،وتعمل عىل توجيه
اجلهود املشرتكة يف مسرية املجتمع.

 -1التوبة (.74 :)9

 -2األعراف (.62 :)7
 -3األعراف (.64 :)7
 -4التحريم (.4 :)66
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بناء عىل هذا فان مقدمات بناء املرقد والرضيح والقبة وتزيينها متثل نمطا من املحبة

واخلضوع واخلشوع واالجالل والشكر لصاحب القرب والقول رصيح (من مل يشكر
اخللق مل يشكر اخلالق) (((.

�صورة ( )56الكاظمية من اجلو
وحسبك أن يشكر أبناء البرش بعضهم بعض ًا ،فام بالك بالنبي واإلمام وما

هلم من عظيم احلق عىل أمتهم ،فالبد من أداء حقوقهم عن طريق نرش الشعائر اإلسالمية
واحلفاظ عىل جمالس ذكرهم ومحاية أهدافهم ودينهم ،وهنالك الكثري من احلث يف الكتب

والروايات واألحاديث عىل بناء البقاع املباركة وإعامرها .يروي املجليس يف البحار ،باب

ثواب تعمري قبور النبي واألئمة صلوات اهلل عليهم ،عن الوليد عن الصفار عن ابن
 -1ورد ما يشبه هذا احلديث كام يف قول االمام الرضا  :من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر اهلل عز
وجل (بحار األنوار :ج  ،68ص .)44
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عيسى عن الوشا أنه قال :سمعت الرضا  يقول :إن لكل امام عهدا يف عنق اوليائه
وشيعته وإن من متام الوفاء بالعهد وحسن االداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغبة يف
زيارهتم وتصديق ًا بام رغبوا فيه كان أئمتهم شفاءهم يوم القيامة (((.
ويف رواية أخرى يروي عن أيب عبد اهلل الصادق عن رسول اهلل أنه قال

لعيل :واهلل لتقتلن بأرض العراق وتدفن هبا ،قلت :يا رسول اهلل ما ملن زار قبورنا
وعمرها وتعاهدها؟ فقال يل :يا أبا احلسن إن اهلل تعاىل جعل قربك وقرب ولدك بقاع ًا
من بقاع اجلنة وعرصة من عرصاهتا ،وإن اهلل جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من
عباده حتن إليكم وحتتمل املذلة واألذى فيعمرون قبوركم ويكثرون زيارهتا تقربا منهم
إىل اهلل ومودة منهم لرسوله ،أولئك يا عيل املخصوصون بشفاعتي الواردون حويض
وهم زواري غدا يف اجلنة.

يا عيل من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنام أعان سليامن بن داود عىل بناء بيت املقدس.

ومن زار قبوركم عدل ذلك ثواب سبعني حجة بعد حجة اإلسالم وخرج من ذنوبه

حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمه ،فابرش وبرش أولياءك وحمبيك من النعيم وقرة
العني بام ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش ،ولكن حثالة من الناس

يعريون زوار قبوركم كام تعري الزانية بزنائها أولئك رشار أمتي ال أناهلم اهلل شفاعتي وال
يردون حويض (((.

لقد نقل أمثال هذا احلديث و 33حديثا آخر رواة من قبيل اخلواجة نصري الدين

الطويس وقطب الراوندي واسحاق بن حممد وامحد بن زكريا وعيل بن الفضل وغريهم.
ورد ما يقرب من  40حديثا يف آداب الزيارة وأحكام البقاع املقدسة ،وكذلك الكثري من

اآليات يف القرآن الكريم مثل:
 -1بحار األنوار :ج  ،97ص .116
 -2املصدر نفسه ،ص .121
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اخ َلع َنع َلي َك إِن ََّك بِا ْلو ِ
اد ا ُْل َقدَّ ِ
س ُط ًوى.((( 
َ
َ ف ْ ْ ْ ْ
وت النَّبِ ِّي إِ َّل َأ ْن ُي ْؤ َذ َن َلك ُْم .((( 
َ يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا َل تَدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
وورد ف ما يقرب من أربعني حديث ًا يف ثواب زيارة النبي وفاطمة الزهراء
 ،إذ قال :من جاء احلج ومل يزرين فذاك نقص يف حجه ومن زارين حي ًا وميت ًا

كنت له شفيع ًا يوم القيامة ((( .وقد وردت  13آية يف القرآن بخصوص الشفاعة.

زيارة املقابر وامل�شاهد
يوجد ما ال حيىص من األحاديث يف زيارة القبور عن طريق الشيعة وأهل السنة،

وهنا ننقل جمموعة من األحاديث الواردة عن طريق أهل السنة والتي خيالفها الوهابيون.
يروي مسلم يف الصحيح ان رسول اهلل قرب أمه فبكى وأبكى من حوله

وقال . . :واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل فزوروا القبور فإهنا تذكر املوت (((.

يروي مسلم يف الصحيح عن ابن بريدة أن رسول اهلل قال :هنيتكم عن زيارة القبور
فزوروها (((.

وتروي عائشة :كلام كان ليلتها من رسول اهلل خيرج من آخر الليل إىل البقيع

فيقول السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،ثم يقول اللهم اغفر ألهل بقيع الغرقد (((.

يروي البيهقي عن حممد بن عمران ان رسول اهلل قال :من زار قرب أبويه أو

 -1طه (.12 :)20

 -2األحزاب ( 53 :)33احلديث .2304

 -3انظر :كامل الزيارات ،ص ( 35قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) :من أتى مكة حاجا ومل يزرين باملدينة
جفوته يوم القيامة ،ومن زارين زائرا وجبت له شفاعتي ،ومن وجبت له شفاعتي وجبت له اجلنة).
 -4السنن الكربى للبيهقي :ج  ،8ص .311

 -5صحيح مسلم :ج ،3ص  65احلديث .2305
 -6السنن الكربى للبيهقي :ج ،3ص .63
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أحدمها يوم اجلمعة غفر اهلل له وكتب حسنة يف ديوان أعامله ((( .يروي ابن عباس
والغزايل وابو هريرة وكذلك الرتمذي عن جابر امثال هذه الروايات .وأما ما يتعلق

بزيارة املشاهد املرشفة فهنالك أخبار كثرية مفادها أن هبوا اىل زيارة النبي وعيل
وفاطمة واحلسن واحلسني وسائر أئمة اهلدى  لتؤدوا حقهم ،فام أكثر األجر الذي

تدره هذه الزيارات.

ناهيك عن هذه األخبار فان العرف االجتامعي بدء ًا من صلة الرحم وزيارة األصدقاء

والتواضع وإلقاء السالم والصدقة والتعارف وتقديم التهاين من شأهنا زيادة املحبة
والعالقة بني أبناء البرش ،فام بالك بأئمة الدين صلوات اهلل عليهم أمجعني .لقد أ ّلف علامء
اإلسالم وخاصة علامء الشيعة كتب ًا كثرية يف الرد عىل العقائد التافهة للوهابية ،واهم

ما يف كتب الشيعة رسالة الرد عىل الوهابيني آلية اهلل السيد حسن الصدر الكاظمي

(((

(طاب ثراه) وكتاب (منهج الرشاد ملن أراد السداد) لشيخ الطائفة العالمة النابغة الشيخ

جعفر الكبري صاحب كشف الغطاء

(((

(قدس اهلل رسه) حيث بحثت بالتفصيل يف معنى

العبادة والنذر لغري اهلل والقسم بغري اهلل واإلستغاثة بغري اهلل والتوسل باألئمة واألنبياء،

وشفاعة األنبياء واألئمة وتساوي احلياة واملامت عند األئمة واألنبياء واملؤمنني ،وزيارة
القبور ،وزيارة النبي واألنبياء واألئمة األطهار وزيارة الشهداء ،والتربك بقبور النبي
واألئمة األطهار وبناء القبور وتعظيم شعائر الدين وتنظيمها واثبات جوازها .ومن

 -1شعب اإليامن للبيهقي :ج  ،6ص .201

 -2السيد حسن بن هادي بن حممد عيل الصدر العاميل الكاظمي (1354-1272هـ) فقيه وحمدث وشاعر
واديب وله الكثري من املؤلفات والتصانيف.

 -3الشيخ جعفر بن خرض بن حييى اجلناجي النجفي املعروف بالشيخ جعفر كاشف الغطاء (-1156
1228هـ) من مشاهري الفقهاء عند الشيعة األثني عرشية واحد تالمذة املجدد الوحيد البهبهاين.
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الكتب اجليدة يف الرد عليهم كتاب كشف النقاب للسيد حمسن األمني ((( ،وشفاء السقام

للسبكي الشافعي (((.

الوهابيون وهدم القبور
من الرضوري أن نبحث عىل نحو اإلجياز هذه الواقعة ونتعرف عىل مؤسيس هذا

املذهب اجلديد الذي جرى نرشه إلشاعة دين هدفه هدم قبور أئمة اهلدى وزعامء الدين

والسطو عىل خمزوناهتا .يف عام  1115للهجرة ولد يف نجد شخص يدعى حممد بن

عبد الوهاب ،ثم جاء اىل العراق وأخذ بالتتلمذ عىل يدي أحد علامء البرصة ،ثم ذهب
اىل أصفهان ودرس أدب العرب والعجم وعلومهم ،وقد أحدث تغيريات يف أحكام
الرشيعة وأعلن خروجه عن مذهبي التشيع والتسنن بابتداعه مذهب ًا جديد ًا يسمى

تصفية اإلسالم وعاد اىل نجد .ويف عام  1158للهجرة ،أي بعمر  43عام ًا بدأ بنرش
معتقداته يف نجد ومنها حتريم تذهيب البقاع املقدسة وتزيينها وبناء القباب الذهبية
وارساج القناديل وتقبيل العتبات واإلحتفاظ بالنفائس يف البقاع املقدسة والسجود عىل

الرتبة حيث كان يعترب من يقوم هبذه االفعال مرشك ًا ،ويقول حسبنا القرآن ،وال قيمة

لكالم رسول اهلل بعد موته ،وال معنى لشفاعة األنبياء ،واإلتيان بام مل يكن يف عهد
كفر ،وجيب قتل من
رسول اهلل بدعة مثل التدخني ،وطلب الشفاعة من عند غري اهلل ٌ
يكفر أو يرشك عىل الفور ،ووفقا هلذه املعتقدات فانه كان يعترب اجلميع كفار ًا ومرشكني

يستحقون القتل ويبادر للقضاء عليهم وهنب أمواهلم.

ونظرا لولع عبد العزيز النجدي بالسلطة فقد تقبل آراءه إذ وجدها مناسبة جدا

لتحقيق حبه للجاه ونيل مسند اإلمارة ،فقام بنرشها بني البدو يف نجد وأعدهم للهجوم
 -1السيد حمسن بن السيد عبد الكريم األمني العاميل (1371-1284هـ) من كبار العلامء وهو لبناين األصل
وقد تعددت منجزاته العلمية ومؤلفاته يف شتى الفروع.
 -2تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي (756-683هـ) ،فقيه وحمدث واصويل ونحوي ومتكلم شافعي.
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عىل املدينة ،فكان أول ما قام به هو السطو عىل مجيع النفائس املوجودة يف املدينة عىل مدى
 1200سنة وقد كانت ال تعد وال حتىص ،وقفل راجع ًا إىل نجد فبنى قلعة الدرعية
املوجودة حلد اآلن .جهز عبد العزيز إبنه سعود للتوجه نحو العراق ،وبام عنده من خزائن
املدينة أعدّ جيش ًا ،كام التفت حوله قوات من نجد وشنوا هجوم ًا عىل النجف ،ولكن
نظر ًا حلصانة قلعتها وإقدام العرب الشيعة من خزاعة للدفاع عنها ببسالة كاألسود فقد

تراجعوا آيسني.

�صورة ( )57قبة عون بن علي

ويف املرة الثانية شن سعود هجوم ًا بعرشة آالف أو عرشين ألف ًا عىل كربالء يف يوم

األربعاء الذي صادف يوم عيد الغدير من عام  1216للهجرة فقتلوا ستة آالف شخص
وهنبوا الكثري من املستودعات واملخازن واملجوهرات والنفائس واحليل الذهبية وسلبوا

الكثري من األقمشة التجارية فسارت قافلة كبرية حمملة بالذهب واملجوهرات واملواد
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النفيسة عائدة اىل نجد .وبعد عودته اىل نجد قتل عىل يد أحد النجديني ،وكان قد ابتيل

ببالء عجيب وغريب كان مدعاة لالعتبار !
واستمر عبد العزيز بن سعود ملك ًا للحجاز ونجد ،فاستحصل فتوى من ابن بلهيد
احد علامء املدينة ورئيس القضاء عند الوهابيني وكانت الفتوى مشحونة بتحريم اآلثار

والقبور ووجوب هدمها وختريبها ،من هنا فقد بادر يف  8شوال عام  1344للهجرة هبدم

القبور يف بقيع الغرقد وشهداء أحد وغريها بعد أن كان قد هدم جنة املعىل يف مكة وقرب
حواء يف جدة قبل ما يقرب من ثالثني عام ًا عىل هذه احلادثة ،وكان مصم ًام عىل هتديم قرب
النبي أيض ًا ،ويف الليلة التي كان قد اختذ القرار فيها رأى يف املنام رؤيا مهولة حيث
رأى النبي  يمنعه عن فعله وكان بدنه مثخن ًا باجلراح ونزف الدماء ،فنهض مرعوب ًا
وعدل عن قراره ،وبناء عىل التحقيقات التي قمت هبا يف املدينة فان ابن سعود مل يذهب
اىل املدينة بعدها .أما فيام خيص معتقداهتم فقد كتب كبار علامء الشيعة ردود ًا عليها من

بينها (الرد عىل الوهابية) آلية اهلل السيد حسن الصدر ،وألف العالمة النابغة الشيخ
جعفر كاشف الغطاء كتاب ًا حيمل اسم (منهج الرشاد ملن أراد السداد) كر ّد مكتوب عىل
النجديني ،وقد بحثوا يف باب الشفاعة والتوسل والزيارة وآثار القبور والسجود عىل
الرتبية بشكل كامل واثبتوها استناد ًا للروايات اإلسالمية الصحيحة (((.

 -1لقد كتبت رشحا حول بروز عقائد الوهابية الباطلة يف كتاب (تاريخ رجال اإلسالم) وقد تطرقت اليها هنا
بإختصار ،ولكي يعرف القراء االعزاء بان ظهور هذه العقيدة انام كان لالستغالل واملصلحية وحب السلطة
ودس البدع يف اإلسالم ،فلقد كتبت أدناه سطورا معدودات عن اآلثار مثل القباب واملراقد وبناء املقابر قبل
ظهور هذه العقيدة بام هو مستنبط من النصوص التارخيية ويمثل قبسا من الشعائر الدينية ،وهي كام ييل:
 بنى عقيل بن أيب طالب بناء حمك ًام عىل قرب أم حبيبة بنت صخر بن حرب - .بناء قبور األنبياء املدفونني يفالشام يف عهد عمر بن اخلطاب وأشهرها قرب النبي إبراهيم اخلليل  وهو جد نبي اإلسالم  ،وقد صدق
ابن تيمية بنفسه بناءه سنة  400للهجرة - .بناء قرب محزة سيد الشهداء واملسجد املجاور له يف النصف األول
من القرن الثاين - .بناء قبة ومرقد العباس عم النبي  ،نق ً
ال عن مسالك األبصار يف ممالك األمصار تأليف
ابن الفضل عمر (طباعة مرص) قبل ظهور ابن تيمية ،حيث يقول :فدفن يف البقيع يف قبة العباس .وفيها أيضا
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زين العابدين ،وابنه حممد الباقر ،وابنه جعفر الصادق .وقد تم بناء املرقد سنة  95للهجرة (نقال عن املحدث
املعروف البخاري يف فصل اخلطاب) - .تشييد بناء عىل قرب ابراهيم بن رسول اهلل  يف زمن النبي ،
وبعده  وضعوا قبة عىل املرقد.
 كان القرب املنسوب لفاطمة  بنت رسول اهلل  مغطى بقبة مهيبة. كان عمر بن اخلطاب أول من بنى قرب رسول اهلل  باللبن ،ويف سنة  195للهجرة بناه هارون الرشيدباحلجر ،فيام قام املتوكل – وهو الذي حرث قرب احلسني  وأغرقه باملاء – بتسقيفه (السمهودي).
 يف سنة  183للهجرة قام هارون ببناء قبة ورضيح عىل قرب اإلمام موسى الكاظم  يف مقابر قريش (ابنخلكان وتاريخ بغداد).
 بناء هارون قبة ورضيح املرتىض عيل  يف عام  183للهجرة (عمدة الطالب) . بناء القبة عىل قرب حبيب بن األويس الطائي املتوىف سنى  230للهجرة ،وبوران بنت احلسن بن سهل املتوفاةسنة  271للهجرة بعد املأمون (نقال عن حبيب السري) .
 بناء املأمون للقبة الكبرية عىل مرقد عيل بن موسى الرضا  والتي ما زالت آثارها باقية حلد اآلن .وما شابههذه األبنية والقباب واألرضحة التي تعلو املقابر هي من الكثرة بحيث تثبت بدعة العقائد الوهابية وبطالهنا،
ونحن ننقل اىل القراء الكرام بعض الكتب التي تناولت هذا املوضوع بالتفصيل أو تلك التي بحثت فيه
باختصار ،فالكتب التي كتبت ردا عىل ابن تيمية عبارة عن:
1.1شفاء السقام ،تقي الدين السبكي .اجلوهر املنظم ،ابن حجر اهليثمي.
2.2منتهى املقال ،املفتي صدر الدين.
3.3نسيم الرياض يف رشح شفاء القايض عياض ،تأليف أمحد شهاب الدين اخلفاجي املرصي .رشح شفاء
القايض تأليف املال عيل القاري .كشف الظنون ،الشلبي .حل املعاقد ،عبد احلليم اهلندي .الدرر الكامنة،
ابن حجر .تاريخ الذهبي .مرآة اجلنان ،اليافعي .تاريخ أبو الندا الكتبي الذي كتب يف إثبات جواز عامرة
البقاع املقدسة وبناء القبور .وفاء الوفا ،السمهودي .األوراق املداوية ،السيد إبراهيم الراوي .يف عام
 400للهجرة أيد ابن تيمية نفسه بناء قبور األنبياء يف الشام .صواعق ابن حجر يف ترمجة اإلمام حممد
الباقر واإلمام زين العابدين .فصل اخلطاب ،املحدث اخلواجة بارسا البخاري سنة  95للهجرة.
معامل التنزيل ،البغوي .باب التأويل ،اخلازن .الكشاف ،الزخمرشي .تفسري أيب السعود .غرائب القرآن،
النيشابوري .اجلاللني ،الزخمرشي .تاريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي .عمدة الطالب ،مجال الدين عتبة.
إبن األثري يف الكامل يف التاريخ .حبيب السري ،مري غياث الدين .روضة الصفا ،املري خواند .رشح
البخاري .رشح البخاري ،النووي .رشح البخاري ،ابن حجر العسقالين .كلامت إبن عمر .تفسري
إسحاق إبن إبراهيم الفقيه .كتاب امللل والسؤاالت ،امحد بن حنبل .كتاب الشفاء ،نقل ابن قسيط
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ال�سرداب املقد�س �أو املذبح
قيل إن أرض كربالء كثرية الوديان واملرتفعات ،وملا أشرتى احلسني  تلك
األرض اختار منخفض األرض مكان ًا ملرصعه ،وهو ما عرف بوادي املرصع ،فهناك نزل

عن ظهر جواده واستشهد ومن ثم دفن .إن لوادي املرصع حالي ًا سقف ًا وقد وضع عليه
صندوق يعلوه الرضيح الذي يتوسط الروضة املباركة وهي تقع بني مسجدين ،مسجد

أعىل الرأس ومسجد خلف الرأس ،وعىل جهة أسفل الرجلني تقع قبور الشهداء ،وهذه
املجموعة تشكل احلرم احلسيني حالي ًا ،وتتوزع األروقة عىل وسط الصحن ،والصحن

هو حمور العمران يف أرض كربالء ،نشاهد اآلن بناء كل منها .إن للرسداب – وهو املرصع

واملرقد األبدي لإلمام احلسني  ومنطلق الثورة ،وما زال عطر الدم يعطر املشام من
تلك األرض الطاهرة – باب ًا يقع يف اجلنوب الغريب اىل األسفل قلي ً
ال من قرب حبيب

بن مظاهر األسدي ويف الزاوية الغربية ،وهو باب من الفضة وقد رضب عليه قفل من
الفضة أيض ًا ،وقليلون هم الذين يتمتعون بقوة الفؤاد والقوة عىل قطع درجات الس ّلم
والعتبي .ينابيع املودة ،القندوزي البلخي .سنن ماجد ،يف تقبيل أيب بكر لقرب النبي  .الفتاوى
الغريبة .مطالب املؤمنني .كفاية الشيعي .خزانة الزاوية .هبجة املحافل يف استشفاء عائشة بقرب النبي
 ،عامد الدين العامري .رشح دالئل اخلريات يف توسل أيب بكر بقرب النبي  .االستيعاب ،ابن
عبد الرب ،وشعر النابغة يف هذا الباب
فيا قبة النبي وصاحبيه أال يا غوثنا لو تسمعونا.
 4.4احلصن احلصني ،شمس الدين اخلوري .عذب القلوب ،الشيخ عبد احلق.
 5.5القسطالين يف مواهب الدنيا .اخلصائص الكربى ،السيوطي .احاديث البيهقي وأيب نعيم يف صحيح
البخاري .زاد املعاد ،ابن القيم .رشح دعاء ابن الزبري يف الركن اليامين .ابن حجر املكي يف اجلوهر املنظم،
يف تقبيل قرب النبي  واإلمام  .السرية ،برهان الدين احللبي .جممع البحار ،املحدث الفتني.
زهر الربى ،السيوطي .البيضاوي والعالمة السندي يف حاشية النسائي .الغزايل يف احياء العلوم ،يف
صالة الصديقة الطاهرة  عند قرب محزة وزيارته .املحدث القمي يف فضل الصالة عند حجر اسامعيل.
الكنوز ،الرتمذي .النوادر ،الديلمي .الرصاط املستقيم ،ابن تيمية نقال عن امحد بن حنبل.
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والوصول اىل املرصع ،واستناد ًا اىل ما ينقله التاريخ إن أغلب الذين أرادوا النزول اىل

هناك للزيارة يغمى عليهم بمجرد سريهم لعدة درجات فيتم اخراجهم فاقدين لوعيهم.
هنالك معامر ماهر يف كربالء جاء لتعمري س ّلم الرسداب فوصل اىل املذبح واملقتل

وأخذ مقدار ًا من الرتاب ثم خرج ،فاغمي عليه .وبعد سنوات متامدية قال البنه :اين
احتفظ بكمية من الرتاب يف زاوية حتت س ّلم املحراب ،فقام ابنه باخراج ذلك الرتاب،

فرأى احلسني  يف املنام وقال له :فرق هذا الرتاب عىل املوالني ،فقام بتوزيعه وأعطاين
قلي ً
ال منه .نعم ،ان الرسداب واملذبح مظلم جد ًا ومرعب وخموف وليس لكل أحد اجلرأة

عىل زيارته.

�صورة ( )58قبة الع�سكريني يف �سامراء قدمي ًا

ال�صندوق
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ال جمال للشك يف أن العمران احلايل هو الباقي منذ العام  767للهجرة ،بناء عىل هذا

ليس ثمة علم لنا بام كان عليه فيام سبق ذلك ،كام حصلت أحداث وتغيريات منذ ذلك
اليوم وحتى يومنا هذا لكنها غامضة يف مسارها وليست معروفة بالنسبة إلينا ،وما هو

معروف لدينا إن الصندوق كان من احلديد يف بداية األمر ،وكلام يتم اإلتيان بصندوق
ورضيح يف عهد أي من امللوك او املوالني ُيرتك الصندوق السابق ويتم إيداعه يف اخلزينة.

�صورة ( )59قبة الع�سكريني يف �سامراء حديث ًا
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�صورة ( )60املخيم من اخلارج

إن أقدم صندوق وقعت عليه عيوننا هو الصندوق الذي يعود اىل عهد الشاه اسامعيل

الصفوي ،ففي عام  932للهجرة أمر الشاه اسامعيل بصناعة صناديق منقوشة ومزينة
وأهداها اىل العتبات املقدسة واملشاهد املرشفة .وما زال نموذج هلذه الصناديق يشاهد

عىل املرقد املطهر لالمامني موسى الكاظم وحممد التقي يف الكاظمية ،حيث
استطعت بشق االنفس معرفة تاريخ ذلك الصندوق ،وكانت نظائره موجودة يف أرضحة

أمري املؤمنني واإلمام احلسني واإلمام الرضاحيث صنع يف سنة  926وأهدي
ونصب يف سنة  932للهجرة .إنه صندوق يف غاية الروعة ويعترب من آثار الصناعة
اإليرانية املهمة ونموذج ًا للمودة وكامل احلب لالمام احلسني  ودلي ً
ال عىل قوة اليد
اإليرانية يف الصناعات الدقيقة .وهنالك صندوق بعد ذلك الصندوق الذي صنع من

اخلاتم يف عهد الشاه اسامعيل الصفوي مل يشاهد مثله من حيث روعته ودقة صنعه ،فهو

يف غاية القوة واملتانة والروعة والدقة وطالئه بمختلف األلوان وخشب العاج الذي
استخدم يف صناعته ،فهذا الصندوق والصندوق الذي ما زال موضوع ًا عىل رضيح
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اإلمام أمري املؤمنني  يذهل األبصار يف توصيف عمله وصناعته وكأهنام من صنع

أستاذ واحد أو جمموعة صناع قد تعلموا يف مدرسة واحدة أو أهنم تظافروا يف صناعتهام

وذلك لتقارب تاريخ صناعتهام.

�صورة (� )61صحن وقبب �أوالد م�سلم بن عقيل (ع)

لقد صنع هذا الصندوق يف عهد امللك طهامسب الثاين او يف عهد السلطان حسني،

وقد كتب ان تاريخ صناعته يف سنة  1133للهجرة ،غري ان الوهابيني جاؤوا اىل كربالء

سنة  1216للهجرة فنهبوها ،واشعلوا النريان هناك فاحرتق قسم منه وقد بورش بإصالح
الصندوق سنة 1219من وحتى سنة  1225حيث اكملوه بخشب العاج ونقشت عليه

سورة هل أتى وسائر السور القصار بخطوط عمودية وافقية عىل اطراف النقوش العليا
والسفىل وما حول الصندوق ،وبطرق فنية يف غاية الدقة ومذهلة وباستخدام كل ما كان
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متاح ًا يف فن النقوش وبكل مهارة وقدرة ،وختمت عليه هذه العبارة :بعد حتطيمه عىل
ايدي اعداء اهلل سنة  1216جدده خانجار القاجار ،عىل يد االستاذ عيل ارشف النجار
والكاتب عبد الرحيم ،وتاريخ أصل الكتيبة  1133بقلم عبد الرمحن الكاتب.

كان التاريخ املنقوش عىل الصندوق املوجود يف رضيح أمري املؤمنني  هو سنة

 1198يف العهد الزندي ،وكانت بداية العمل به يف أوائل عهد القاجار وتم الفراغ منه
ونصبه سنة  1202للهجرة.

نعم لقد متت صناعة الصندوق السدايس األضالع ،ومتت إنارته من الداخل برسج

كهربائية وزعت يف أطرافه وزواياه وتم تزويده بصفحات زجاجية سميكة يبلغ سمكها

 10ملم حتيط بجوانب الصندوق وسقفه ،وتم حتشية أماكن التقاطعات بني قطع الزجاج
بالقطن لئال يدخل الغبار والرتاب وللحيلولة دون أن يبىل ،فعندما ينظر الزائر إىل هذا
الصندوق يبدو له وكأنه مرآة صافية قد خرج توا من حتت يد صانعه ،يبهر الناظر اليه

ويدهشه .وقد تم تغطية أعىل الزجاج وأسفله برشيط مطاطي بحيث تلتصق مع بعضها

بشكل جيد فتبدو مضيئة يف الليل كام هو يف النهار ،وان هذا املشهد من الروعة ما يعكس
عظمة ومنزلة صاحب القرب ويدهش املرء ويذهله.

النق�ش على ال�صندوق
يف العام  1360للهجرة أصبح الصندوق الطاهر لرضيح أيب عبد اهلل احلسني 
مليئ ًا بالرتاب والغبار ،ولقد كان قد تعرض لالحراق عىل أيدي املعتدين الوهابيني عام
 ،1216وبقي حتى العام  1225حيث جرى اصالحه ،وقد بقي عىل حاله املأساوي
حتى بارش احلريف اإليراين الشهري املؤمن االستاذ الفاضل حممد صنيع خاتم الشريازي

بعملية اصالحه ،ولقد قام هذا االستاذ البارع باصالح الصندوق وتعمريه بنحو يبدو
معه وكأنه خرج تو ًا من بني يدي صانعه ،ولغرض محايته من األتربة والغبار فقد تم
تغطيته من جوانبه واعاله ذي الزوايا الست بزجاج حجري خاص وحتشية أماكن القص

113

واحلافات بالقطن بحيث ال يدخل اليه تراب وغبار ،وتم نصب املصابيح الكهربائية

القوية بني الزجاج والصندوق لتيضء مجيع زوايا الصندوق يف الليل كام هو يف النهار.
لقد تم نصب الصندوق عىل رضيح أمري املؤمنني  سنة  1361للهجرة ،ونصب

الصندوق عىل رضيح أيب الفضل العباس  سنة  1362للهجرة ،وتعمري الصندوق

عىل مرقدي االمامني موسى الكاظم  وحممد اجلواد  ونصبه حتى سنة 1366
للهجرة ،وما زال الصندوق املخصص ملرقدي العسكريني  خاضع ًا لإلصالح.
خالل نصب الصندوق حرض سمو األمري عبد اإلله ويل عهد العراق ورئيس الوزراء

وحشد من شخصيات الدولة البارزين وأعالم املجتمع وبعض من كبار علامء الدين

يف العراق وايران وأعيان الشيعة والسنة وأرشافهم من العراق وايران واهلند وغريهم،
وقدموا الشكر للخدمات اجلليلة التي يقدمها املحبون آلل حممد  الذين أبقوا عىل

هذه اآلثار قائمة عىل مراقد أهل البيت  ،واعربوا عن تقديرهم ملا قام به صنيع خاتم
من عمل جليل ،وكان اإليرانيون يتفاخرون بأن هذه اآلثار هي تركة أسالفهم .وهنا
اسطر للقراء الكرام – لغرض الذكرى – اللقاء الذي أجريته مع السيد صنيع خاتم

حول الصندوق :ان لصناعة الصندوق درجات يمكن يف ضوئها املقارنة بني جمموعة
الصناديق املوضوعة عىل مراقد األئمة األطهار.

يأيت الصندوق املوضوع عىل مرقد أمري املؤمنني عيل  بالدرجة االوىل يف صناعة

الصناديق ،وكان جعفر خان شقيق كريم خان هو من أمر بصناعته من قبل عبد الرحيم
الشريازي اجلد الرابع لصنيع خاتم يف سنة  1204للهجرة ،وهذا الصندوق قل نظريه

من مجيع النواحي ويف غاية الرباعة والدقة وكثرة التفنن بوروده ونقوشه وزينته وكتاباته،
وافضل اعامله احلرفية قسم املحراب فيه ورسوم األزهار التي تتوسط الصندوق ،وان

خطوطه العاجية ونقوشه ذات الدرجة العارشة هي افضل نقوشه احلساسة التي تشبه
املغناطيس يف استقطاهبا ألنظار املشاهدين .استمر تعمري هذا الصندوق من قبل صنيع

خاتم ملدة  7أشهر ،وتبلغ مساحته  350,000سانتمرت مربع وقدر اخلرباء من إيران
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والعراق واهلند قيمة كل سانتمرت بدينار واحد ،بيد ان هذا الصندوق يف نظرنا ال ثمن

له فهو ال نظري له وال شبيه .كان الشاه حسني هو من أمر ببناء الصندوق يف كربالء سنة
 1133للهجرة عىل أيدي األساتذة بصناعة الصناديق يف شرياز ،ويأيت هذا الصندوق

بالدرجة الثانية من حيث فن صناعة الصناديق ،وبسبب تعرضه لالحراق عىل أيدي
الوهابيني وعدم تصليحه من قبل صانع صناديق ماهر حيث بقيت آثار احلرق يف خلفه،
فقد استمر تصليحه مدة سنة ونصف ،ويبلغ طوله  4,5مرت وعرضه  3مرت وارتفاعه

 1,30مرت ،وجمموع مساحته يف حدود  400,000سانتمرت مربع ،وهو أقل إرتفاع ًا من
الصندوق املنصوب عىل رضيح أمري املؤمنني  لكنه أكرب حجام ألنه سدايس األبعاد.
ويأيت الصندوق املنصوب عىل مرقدي اجلوادين  يف الدرجة األوىل أيض ًا من حيث

فن صناعة الصناديق ،ألنه األكثر روعة من حيث الدقة ،وهو يفوق حتى الصندوق
املنصوب عىل رضيح أمري املؤمنني  دقة .وقد أمر الشاه إسامعيل الصفوي ببناء هذا
الصندوق سنة  926للهجرة ،فيام ال يعرف إسم صانعه ،لكنه من الدقة وضخامة العمل

بحيث ال ترى فنونه إال بالعني املسلحة ،إذ صنع من معدن املثلث املفتول بسمك 1,0
مليمرت ،وهكذا احلال بالنسبة الجزاء العاج واخلشب املصنع من شجر األبنوس والبقم

وغري ذلك مما جرى استخدامه فقد كان بسمك 1,0مليمرت ،وقد رسمت يف وسطه ورود

منقوشة من العاج ،وجرى اعداد كل غصن وردة من العاج بمقدار نصف مليمرت وهذا
مما ليس متيرس ًا يف آليات عاملنا اليوم ،فهو يعكس هذا التفنن ،وان اروع صور الفن يف
هذه املنتوج هي نقوش الورود التي تتوسط العاج والتي يبلغ قطر الواحدة منها  2مليمرت

مما يتعذر تشخيصه حتى عىل املاهرين من أصحاب احلرفة .ومن الصعوبة حتديد قيمة

هلذا الصندوق من حيث تقسيامته والنقوش التي عليه لقلة نظرياته ونفاسته ،من هنا فان

صناعته حتظى باهتامم اساتذة املهنة بشكل كامل .ان امهية هذا الصندوق تكمن يف اضافة
ابداع آخر له عند تعمريه وهو تلك السارية عىل جوانبه التي تبهر انظار كل مشاهد.

يبلغ طول هذا الصندوق أربعة أمتار وعرضه  3,10مرت ،وارتفاعه  1,5مرت أي
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بمساحة تبلغ  182,000سانتمرت .واىل نفس االستاذ يعود عمل الصندوق املنصوب

عىل رضيح اإلمام موسى بن جعفر  لكنه مل يصنع بنفس تلك الفخامة التي عليها
الصندوق يف النجف األرشف وال الدقة التي عليها الصندوق املنصوب عىل رضيح

اإلمام اجلواد  بل هو يأيت يف الدرجة الثانية ،وهو بمساحة تبلغ 152,000

سانتمرت أي اصغر من الصندوق اخلاص باإلمام اجلواد  وقد كتب عىل سارياته إنه
من عمل ويل زند نوايب سنة  1324شميس .ان هذا الصندوق أكثر ضخامة ومتيز ًا من
الصندوقني املنصوبني عىل رضحيي أمري املؤمنني  واإلمام اجلواد  من حيث احلفر
والنقوش ،ولقد جرى نصبه وافتتاحه رسميا وبمراسيم ملكية ويعد يوم ًا مشهود ًا يف

تاريخ العراق(((.

يبلغ طول هذا الصندوق  4,5مرت وعرضه  3مرت وارتفاعه  2مرت تقريب ًا ،منه 1,5

مرت عرضا يغطي مرقد األمري عيل أكرب وهو سدايس األضالع بواجهات يف غاية الروعة

من العاج األبيض مكتوب عليها.

 -1السيد حممد صنيع خاتم الشريازي بن حممد كاظم صنيع من احفاد املرحوم االستاذ عبد الرحيم خاتم ساز
املعروف يف عهد كريم خان.
ولد صنيع خاتم يف سنة  1269هجري – شميس ،وافضل ابداعات هذا االستاذ الفنان هذه اآلثار التي
اشتهرت يف البلدان االسالمية.
يف عام  1281حصل صنيع خاتم شهرة فائقة وحصل عىل أوسمة كام هو مبني ادناه:
لقب صانع الديوان (خاتم ساز مهايوين) يف سنة  .1294وسام العلم من وزارة الثقافة سنة  .1298وسام
األسد والشمس سنة  .1298وسام األسد والشمس  .1300وسام معرض الغذاء الوطني .1302
امليدالية الذهبية من املعرض العاملي يف فيالدلفيا سنة  .1305شهادة من معرض باري بايطاليا سنة .1314
وسام الدرجة االوىل من معرض السلع االيرانية سنة  .1315الساعة الذهبية ذات املاركة امللكية املهداة من
قبل سمو ويل عهد العراق سنة  .1321ميدالية مهايون الذهبية من الدرجة االوىل  .1322لقب حمبوب
األئمة  من قبل علامء النجف بعد نصب الصندوق عىل رضيح أمري املؤمنني  .لقب خاتم ساز (صانع
الصندوق) عند مقام األئمة األطهار  من قبل سدنة املشاهد املرشفة .وباالضافة اىل احلرف املهنية فقد كان
صنيع خاتم رجال مؤمن ًا يتميز بالصدق يف القول والفعل ومعروفا بفضائل األخالق.
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ال�ضريح املقد�س
1.1رضيح يشبه صندوقا أبيض ًا وكان أول رضيح حديدي.

 2.2الرضيح من الفضة ذو القوائم املصنوعة من خشب الغابات كان قد أهدي من اهلند.
الرضيح الذي أهداه فتح عيل شاه القاجاري.

 3.3الرضيح الفيض اآلخر الذي قدمه نارص الدين شاه وهو مشبك ،ويف جانب منه
مخسة مشبكات طوالً واربعة عرض ًا وعرض كل مشبك  80سانتمرت ،والرضيح
منصوب حالي ًا عىل مرقد االمامني عيل النقي واحلسن العسكري.

4.4والرضيح احلايل الذي أهداه الشيعة واملوالون يف اهلند يف غاية اهليبة والروعة.
يبلغ طول شباك الرضيح املقدس لالمام احلسني  5,5 مرت وعرضه  4,5مرت

وارتفاعه  3,7مرت ،ويف الرضيح املقدس  16مرآة مستطيلة مزينة بالذهب حتيط

هبا احليل وسقفه من خشب اخلاتم ،وقد خطت عليه قصيدة حمتشم الكاشاين باخلط
األبيض من خشب اخلاتم ،فيام صمم االستاذ نرص اهلل نام اصفهاين داخله يف غاية
املتانة والدقة والنظافة واجلامل مما يعجز اللسان عن وصف مجالياته وقوته وحسن

صنعته ،ومن الواضح أنه ُصنع بدافع املودة واملحبة.

ال�ضريح
يقع الرضيح يف الوسط ،وقد ُصنع من الفضة اخلالصة ،وله مخسة شبابيك طوالً وستة
شبابيك عرض ًا ،وصنع يف غاية الروعة ،وارتفاعه ثالثة أمتار ،ويف اعاله مطوق بالذهب
ومنقور بخطوط من ذهب .كتب بالذهب عىل الواجهة العليا من الرضيح الفيض وبخط
النسخ اآليةَ و َل َ ْت َس َب َّن ا َّل ِذي َن ُقتِ ُلوا ِف َسبِ ِ
لل َأ ْم َواتًا َب ْل َأ ْح َيا ٌء ِعنْدَ َر ِّ ِب ْم ُي ْر َز ُق َ
ون،(((
يل ا َِّ

وعىل أعىل الرأس آيات من سورة النور ،ويف هناية سورة النور احلديث النبوي حيث قال
 جلابر :يا جابر زر قرب احلسني فان زيارته تعدل مائة حجة ،وان قرب احلسني عىل

 -1آل عمران (.169 :)3
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ترعة من ترع اجلنة ،أال وأن كربالء أرض من أرض اجلنة (((.

ويعود تاريخ كتابة اخلطوط الذهبية اىل سنة  1355للهجرة ،وتاريخ كتابة الواجهة

الفضية اىل سنة  1359للهجرة بخط حممد بن طاهر بن أيب حممد طاهر سيف الدين
اهلندي.

لقد أهدت طائفة البهرة هذا الرضيح اىل جانب الرضيح املقدس ألمري املؤمنني 

وجاؤوا هبام سوية اىل كربالء والنجف.

لقد كان للقرب رضيح وشباك من عهد بني أمية ،لكنه أخذ يتحسن ويكرب وبني من

الذهب والفضة اخلالصة كلام تقدم به الزمان ،فالرضيح األول كان من احلديد املمتاز

وقد نصبه حممد بن زيد الداعي ،والرضيح الثاين نصبه آل بويه وكان من الفضة اخلالصة

واخلشب ،وهكذا استمر احلال حتى العهد الصفوي حيث اقيمت األعمدة اخلشبية

والشبابيك الفضية اذ قامت بنت السلطان حسني الصفوي – بعد نادر شاه – باعامر
املسجد وانفقت أمواالً كثرية الجل ذلك ،ويف مطلع القرن  12أهدى فتح عيل شاه

القاجاري شباك ًا من الفضة فأخذوا هذا الشباك اىل سامراء وهو املوجود حالي ًا هنالك.

وعىل الشباك احلايل ابيات شعر ملحتشم خطت بالذهب يف أعاله ،وكتب ان تاريخ تشييد
الشباك وتذهيبه يعود اىل عهد نارص الدين شاه بام يوضح انه هو الذي أهدى الشباك
أيض ًا وان القسم الذهبي منه قد احلق به .السيد سيف الدين بن الشيخ طاهر بن الشيخ

نجم الدين حممد امللقب بـ (الداعي اىل اهلل) زعيم فرقة اإلسامعيلية .يرجع نسب هذا

الزعيم العامل – نق ً
ال عن السيد النجفي املرعيش املقيم يف قم – اىل اخللفاء الفاطميني
يف قم .سيف الدين رجل عارف عامل فقيه ورع يتميز بالصدق يف القول والفعل وهو
زعيم فرقة اإلسامعيلية إحدى الفرق الشيعية اخلمس ،وهذه الفرقة تتميز بمحبتها
الفائقة ألمري املؤمنني واإلمام احلسني الشهيد وينفقون أمواالً طائلة سنوي ًا من
أجل زيارهتام ويقدمون تضحيات تذهل العقول من أجل ترسيخ ذكر اإلمام احلسني

 -1انظر :كتاب املزار :ص .55
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 وإحياء ثورته .يتميز أبناء هذه الفرقة بفضائل األخالق والرتبية الدينية ،ومن آثار

والئهم الرضيح املقدس لإلمام احلسني  والرضيح املقدس ألمري املؤمنني  الذي

حيوي  300أوقية من تربيز الفضة اخلالصة و 14أوقية من تربيز الذهب اخلالص من
عيار  ،22وقد تم نصب وافتتاح هذا الرضيح سنة  1361للهجرة خالل مهرجان كبري

أقيم يف النجف األرشف .لقد كتبت ترمجة مفصلة هلذا الرجل العظيم يف كتاب تاريخ
رجال اإلسالم ،ورشح ًا عن الرضيح بكامل مواصفاته يف كتاب تاريخ النجف األرشف.

مرقد الإمام احل�سني 
ال يتطرق اإلختالف تارخيي ًا يف أن مزار اإلمام احلسني  ومرقده هو واصحابه يف

هذه البقعة التي هي اآلن موضع طواف املاليني من املسلمني.

منذ الساعة التي سار جيش عمر بن سعد من كربالء نحو الكوفة جاء بنو أسد

الذين كانوا يقطنون الغارضية ودفنوا تلك األجساد الطاهرة ،وكام كتبنا يف كتاب ما

هو يوم عاشوراء فان ذلك مل يتعد ليل الثاين عرش من حمرم عىل اقوى الظنون .وبناء عىل
يغسله إال إمام ،لذا فقد حرض اإلمام السجاد  اذ ال
روايات الشيعة فان اإلمام ال ّ
قدرة ألحد أن يعرف أباه  فلقد وجده دون رأس مثخن ًا باجلراحات ودفنه بمعونة بني
أسد ،كام دفن األجساد الطاهرة لسائر الشهداء ،ووضع عالمة عىل ذلك القرب املقدس
وكتب بأصبعه :هذا قرب احلسني الذي قتلوه عطشان ًا ،ولقد كانت عالمة القرب تلك من

الوضوح بحيث إن العشائر والقبائل بمجرد وصول اخلرب اليها جاءت لزيارة القرب
ورسعان ما حفظوا العالمة ،وبقي القرب واملرقد احلسيني معل ًام إسالمي ًا حتى يومنا هذا
رغم التغريات والتطورات التي حصلت عىل مرور األيام ،وقد جرى تزيينه من مجيع
نواحيه داخلي ًا وخارجي ًا فغدى عىل أحسن ما يرام يضاهي اجلنة فيزوره شيعته وحمبوه

وموالوه .نخن نعتقد أن الزائرين من العرب والعجم مل يتوانوا عن زيارة احلسني 

منذ يوم احلادي عرش من حمرم سنة  61للهجرة وحتى اآلن بام تيرس هلم وبأي ثمن،
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ويتسابقون مع بعضهم يف تقديم اهلدايا وتشييد املرقد وتزيينه وإهداء النفائس وكل غال
وتقديم اخلدمات ملواليه ،ولقد قام املوالون بتبديل القرب اىل مبنى وبنوا سقف ًا ومظلة عليه
حتى يف عهد بني أمية ،فلام أعلن التوابون ندمهم وساروا اىل كربالء بقيادة سليامن بن
رصد اخلزاعي وشيوخ الكوفة وجلسوا حول القرب للبكاء والنحيب ،فقد كان عىل القرب

مظلة وسقف بل له بواب وخدام يومذاك .لقد بدأت هنضة الشيعة سنة  61للهجرة
وأخذوا يذهبون اىل كربالء شيئ ًا فشيئ ًا ملشاهدة املرصع وزيارته  حتى جاء العام 64

للهجرة حيث موت يزيد واجتامع سليامن بن رصد ومعه الشيعة عىل قرب احلسني  يف
أواخر العام  64وبداية العام  65للهجرة يندبونه ويبكون عليه.

�صورة (�)62صورة خارجية للمخيم يف اجلهة املقابلة لباب قبلة االمام احل�سني(ع)

يتضح ان عالمة قرب احلسني  خالل فرتة السنوات الثالث من حكم يزيد ظهرت

عىل شكل قبة ورضيح ومن ثم ظهر السقف واملظلة والبواب .يقول السيد ابن طاووس
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يف اإلقبال إن احلسني بن أيب محزة خرج لزيارة قرب احلسني  يف أخر زمن بني أمية
فكان عامر ًا ،ونقل عن جابر بن عبد اهلل األنصاري أن القرب كان عامر ًا يف أخر زمن بني
أمية وبالذات يف عام  128للهجرة أي قبل أربع سنوات من انقراض بني أمية.

القبــــة
تعلو الرضيح قبة ضخمة بنيت من الداخل يف غاية اإلبداع واجلالل ومزينة بأمجعها

بالفسيفساء والنقوش وقد جرى تزيني الكثري من نواحيها باملينا ،وهي من الزهو والروعة
واالبداع والدقة يف داخل الروضة ومسجد أعىل الرأس ومسجد خلف الرأس والقسم

الذي ييل القدمني يف مقابل قبور الشهداء اىل أن يصل اىل الرواق إذ مل يستخدم مثل هذا
اإلبداع والدقة يف الصناعة بأي من البقاع والعتبات ،ما يدهش اإلنسان.

هنالك كتيبتان عىل القبة من الداخل تم خطهام باللون األبيض عىل أرضية بلون

احلناء وقد حاطتا بجميع نواحي الروضة ،وخطت عىل الكتيبة العليا سورة الدهر
والسور القصار من القرآن ،وتاريخ حتريرها سنة  1299للهجرة ،فيام خطت عىل الكتيبة

السفىل سورة املنافقون وسورة أخرى من القرآن كتبت يف سنة  1320للهجرة ،وكتب
من الداخل حول الشبابيك العليا للقبة كثري من شعر حمتشم وغري ذلك يعود اىل عهد

نارص الدين شاه .أما الغطاء اخلارجي للقبة فقد كان حتى زمن نادر شاه القاجاري من

الكايش ،فهو الذي قام بتذهيب القبة وغلفها باحلجر ذي اللون األصفر الذهبي .ونقال

عن كتاب حتفة العامل فان تذهيب قبة االمام احلسني  كان من قبل السلطان حممد
خان القاجاري سنة  ،1207ويف سنة  1299كتب أهايل كربالء اىل فتح عيل شاه ان لون
ذهب القبة اصبح أسود ًا فأمر بتبديل ذهب القبة بأفضل منه ،وقام بتذهيب قبة الكاظمني
 بالذهب القديم ،واستمر احلال حتى سنة  1276للهجرة حيث قدم الشيخ عبد
احلسني الطهراين اىل كربالء بتوجيه من نارص الدين شاه فقام بتجديد تذهيب القبة وبناء

اإليوان والصحن وتزيينه بالكايش امللون وتوسيع الصحن من جهة الرأس املقدس،
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ويف تلك األثناء إعتل وتويف يف الكاظمني ودفن يف كربالء سنة  1282للهجرة .هنالك

منارتان عىل جانبي القبة باجتاه القبلة ،ومها كالقبة تتزينان بالذهب ،ويف هذه السنة
 1363للهجرة – جرى جتديد بناء املنارة الغربية من قبل ذوي اهلمة من أهل طهرانفجرى اكساؤها بالذهب اخلالص ،وهنالك منارة يف الصحن املطهر تسمى منارة العبد.

قرب االمام احل�سني 
يظهر من األخبار ان ما بني يف زمن بني أمية هدمه هارون ،وقد كانت عىل مقربة
منه شجرة سدر قطعت بأمر من هارون الذي قام هبدم القرب أيض ًا ،غري ان من املدهش

تارخيي ًا ان هارون الذي قام ببناء قبة ورضيح ألمري املؤمنني  كيف يقوم هبدم قرب
احلسني  وما هو هدفه من ذلك؟ ليس من الواضح ال سيام وان أمره بقطع شجرة

السدر ليس موضع شك أو ريبة .لقد ورد يف رواية ان النبي  لعن قاطع السدرة،
ولعله قام بقطعها نتيجة وشاية األعداء أو كان يقصد البناء ،عىل أية حال فقد قام ابنه

املأمون ببناء قرب احلسني  وتشييد قبة ورضيح وكان ُيظهر احرتاما للزائرين ،وبقي

ذلك البناء حتى زمن املتوكل ،بيد ان خبيث النفس هذا الذي كان العداء آلل حممد

 يستعر يف نفسه بكل شدة أمر هبدم وتدمري القرب والتشدد يف منع الزائرين من زيارة
القرب الرشيف ،كام أمر بحرث القرب وإغراقه باملاء كي تزول هيئة القرب كلي ًا ،غري ان ما

كان مثري ًا للدهشة أوالً ان الصحن بموقعه احلايل الذي يتوسطه املرقد احلسيني الرشيف
يقع يف منخفض أريض وهو أكثر عمق ًا وانخفاض ًا بعدة أمتار من االبواب السبعة احلالية
– ويقول البعض انه انام سمي حائر ًا هلذا السبب – ورغم ذلك فان املاء توقف عند هذا
احلد ومل يتقدم ،أما الثاين ان هذه األرض التي هي قطعة من اجلنة البتة ال تصلح للزراعة
لكثرة منعرجاهتا .نعم ،فاستناد ًا ملا ينقله كبار املؤرخني ان املاء مل يغمر تلك األرض
املنخفضة ،ويسمون ذلك اجلزء الذي مل يغمره املاء باحلائر ،فيقول الشيخ الطويس يف
األمايل :ان املتوكل العبايس كان يزداد حقد ًا وغيض ًا وبلغه أن أهل السواد جيتمعون
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بأرض نينوى لزيارة قرب احلسني فيصري إىل قربه منهم خلق كثري ،فأنفذ قائد ًا من
قواده ،وضم إليه كتف ًا من اجلند كثري ًا ليشعب قرب احلسني ويمنع الناس من زيارته
واالجتامع إىل قربه ،فخرج القائد إىل 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 إىل احلرضة،
فورد كتاب املتوكل إىل القائد بالكف عنهم واملسري إىل الكوفة مظهر ًا أن مسريه إليها

مصالح أهلها واالنكفاء إىل املرص ،فمىض األمر عىل ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعني،
فبلغ املتوكل أيض ًا مسري الناس من أهل السواد والكوفة إىل كربالء لزيارة قرب احلسني
 وأنه قد كثر مجعهم كذلك ،وصار هلم سوق كبري ،فأنفذ قائد ًا يف مجع كثري من اجلند،
وأمر مناديا ينادي برباءة الذمة ممن زار قرب احلسني ،ونبش القرب وحرث أرضه ،وانقطع
الناس عن الزيارة ،وعمل عىل تتبع آل أيب طالب  والشيعة (ريض اهلل عنهم) فقتل

ومل يتم له ما قدر (((.

لقد ترك هذا الفعل وصمة عار يف سجل تاريخ املتوكل وخالفته وبقي الناس يلعنونه

بالرس والعلن قوال وكتابة وقد مألوا جدران بغداد وحيطاهنا طعنا باسمه وأكثروا من
الشعر ونرشه يف هجائه وذم بني العباس ومن بني ذلك:
تا هلل ان كانت أمية قد أتت

قتل ابن بنت نبيها مظلوما

أسفوا عىل أن ال يكونوا

شايعوا يف قتله فتتبعوه رميام

فلقد أتاه بنو أبيه بمثلها

هذا

لعمرك

قربه

مهدوما
()2

نعم ،مل يكن ألحد اجلرأة عىل زيارة قرب احلسني  يف زمن املتوكل إال بتجرع

اآلالف من صنوف التعذيب واالضطهاد او تقبل املوت كام ان القرب انعدمت آثاره ،أما
 -1األمايل للطويس :ص .329

-2من شعر عيل بن حممد البسامي (303-230هـ).
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احلريم أو احلائر الذي توقف عنده املاء ومل يتقدم فقد بقي موجود ًا.

ملا قتل املتوكل سنة  236أو  237للهجرة كان ابنه املنترص عىل عكس أبيه – كاملأمون

بن الرشيد – قد أبدى كامل االعتزاز واالجالل آلل عيل  وباالضافة اىل اطالق

احلريات للناس فقد قام بحثهم وتشجيعهم لزيارة قرب احلسني  وبادر اىل تشييد بناء
ضخم يفوق سابقه روعة له قبة ورضيح ومسجد وصحن وجعل له بواب ًا وخادم ًا.

�ص ٍو رة (� )63صورة عامة للمخيم احل�سيني

بقي هذا البناء حتى الفرتة ما بني  289 – 279للهجرة حيث قام ملك طربستان

بتجديد البناء وتوسيعه ،ومنذ ذلك الوقت كان آل بويه الذين يعتنقون املذهب الشيعي

قد أبدوا غاية اجلد يف إعامر هذه البقاع وتزيينها ال سيام عضد الدولة الديلمي الذي قام

بالكثري من أعامل البناء واإلعامر .من ثم قام احلسن بن مفصل بن سفيان الرامهرمزي
امللقب بأيب حممد – وهو وزير سلطان الدولة البوهيي – بأعامل من العمران خاصة ما
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قام به من بناء سور للصحن واحلائر .بعد أن إنطلق ابن بطوطة الرحالة املعروف يف القرن
الثامن اهلجري برحلته من شامل أفريقيا ترشف بزيارة مكة املكرمة ثم سار نحو العراق
واهلند وجزر اهلند الرشقية حتى وصل بكني ،وعن طريق إيران زار جزء ًا من جنوب

روسيا والشواطيء الشاملية للبحر األسود ،ومن هناك ذهب اىل القسطنطينية والسودان
وزنجبار ،ثم يروي مشاهداته يف كربالء سنة  727للهجرة :ثم سافرنا منها إىل مدينة

كربالء مشهد احلسني بن عيل عليهام السالم وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخل
ويسقيها ماء الفرات والروضة املقدسة داخلها ،وعليها مدرسة عظيمة ،وزاوية كريمة

فيها الطعام للوارد والصادر وعىل باب الروضة احلجاب والقومة ،ال يدخل أحد إال
عن إذهنم ،فيقبل العتبة الرشيفة وهي من الفضة وعىل الرضيح املقدس قناديل الذهب
والفضة وعىل األبواب أستار احلرير (((.

يتبني من الوصف الذي يقدمه ابن بطوطة أوالً :ان هنر احلسينية مل يكن قد اقرتب

آنذاك ألن جمرى هنر الفرات يبعد عدة فراسخ عن كربالء وان هنر احلسينية الذي يتفرع
عنه هو الذي يسقي بساتني كربالء ومزارعها حالي ًا.
وثاني ًا :كانت هنالك مدرسة وزاوية هلا يف الوقت احلارض بابان احدمها يتجه نحو

زقاق واآلخر نحو الشارع ،ويف الوقت الذي يقوم املؤلف هبذا التحقيق فان هنالك
مضيف احلسني  الذي جرى تشييده خصيص ًا للزائرين فكل زائر يرد حيل ضيف ًا عليه
حتى يغادر.

يتصل املضيف بدار الشفاء احلسينية وان نفقات املضيف هلا باب معنون من

املوقوفات اخلاصة بايب عبد اهلل احلسني  أو تدفع من وارد املمتلكات املهداة والوقفية

للمضيف الباقية من آثار ملوك الدياملة .وبعد مدة حيث طالته يد احلدثان وزال املضيف
عن الوجود حتول اىل مسجد وقد اصبح اليوم قاعدة ملآذن املسجد ،وهذا مما شاهده
املؤلف بنفسه ،ولعل املسجد الذي كان معروف ًا بانه مسجد أهل السنة قد اصبح قسم منه
 -1رحلة ابن بطوطة ،باب مدينة بغداد ،ج  ،1ص .103

125

اآلن داخل الشارع وقسم منفتح عىل الصحن وقسم بقي مسجد ًا ،ويف هذه السنة 1363
حيث ترشف مؤلف هذا الكتاب للزيارة اكتمل بناؤه .ثالث ًا :لقد اصبح لذلك الرضيح
الفيض والقناديل الذهبية شكل آخر اذ ان الرضيح قد تغري عدة مرات منذ ذلك الوقت
وحتى اآلن ،ونظرا لظهور الكهرباء فقد تم ايداع القناديل الذهبية يف املخزن وهنبت

خالل فتنة الوهابيني سنة  1216للهجرة.

�صورة (� )64صورة داخلية للمخيم احل�سيني

باالضافة اىل ذلك فقد تغريت العامرة والرضيح ،فبعد اربعني سنة من ذلك التاريخ

أي يف سنة  767للهجرة قام السلطان أويس االيلكاين هبذا العمران احلايل (((.

 -1حتيط بصحن االمام احلسني  عدة مدارس ومساجد بنيت منذ القدم ،وتدل آثارها عىل بقائها منذ عرشة
قرون مضت ،أما اآلن فهنالك ثالث مدارس دينية كبرية ومهمة يف خارج الصحن هي:
أ – مدرسة حسن خان القزويني ،وهي حق ًا مما ال نظري وال شبيه هلا يف العراق ،فهي مدرسة ذات  70غرفة
صاحلة ومسكونة وهلا بابان واحدة يف الصحن واالخرى يف السوق ،وتعترب برهانا عىل حمبة هذا الرجل املعطاء
الذي انفق أمواال طائلة من اجل خلود التعاليم احلسينية .ب – مدرسة الزينبية وهي من املدارس الكبرية
العامرة الزاخرة بالطلبة .ت – مدرسة الصدر االصفهاين وزير فتح عيل شاه ،وتقع اىل جانب الصحن املطهر
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يقول صاحب املآثر واآلثار وأحسن الوديعة :يف هناية ترمجة الشيخ عبد احلسني

الطهراين املتوىف سنة  1286للهجرة ،فلقد كان ويص أمري كبري املريزا تقي خان ،وله

منزلة رفيعة يف بالط نارص الدين شاه وموضع اجالل لدى الوزراء القاجاريني ،ولقد جاء
اىل كربالء سنة  1274للهجرة جماور ًا ومن اجل تعمري الصحن واعادة تذهيب القبة

املباركة وبناء الصحن واكساء اإليوان واحلجرات بالكايش وتوسيع الصحن الرشيف

من جهة الرأس املقدس ،ولقد كان العمل بمبارشة شخصية منه .وبعد مدة ذهب اىل رس
من رأى لتذهيب قبة االمامني العسكريني  ،وبعد الفراغ من العمل اعتل وتويف

يف الكاظمني ،وقربه موجود يف كربالء يف حجرة تتصل بباب السلطانية وقد أوقف مجيع

كتبه لطالبه.

جامع الإمام احل�سني 
يمثل هذا الرضيح الشامخ املهم واملطاف العظيم نرباس ًا لتاريخ حافل وأحداث
تارخيية ال تنسى يف يوم عاشوراء سنة  61للهجرة –  680للميالد ،ولسان ًا ناطق ًا عن

مسلسل من احلوادث التي شهدها التاريخ اإلسالمي .اآلن حيث مضت أكثر من ثالثامئة
عام وقد أصبح مزار ًا للماليني من شعوب العامل الذين يتهافتون من مجيع بقاع الدنيا
واصقاعها من بالد الرتك والتتار وفارس ،من عرب وعجم واهلند وفلسطني واليابان

وافريقيا وغرب آسيا ،وبالتايل من كافة االمم املتحرضة لزيارة هذه القبة وهذا الرضيح
العظيم لالطالع عىل هذا التاريخ الدامي الذي يمثل لسان حال الدين االسالمي الذي

انطلق من جزيرة العرب ،متناسني كل يشء يف طريق زيارته ،من هنا ينبغي القول ان
من جهة باب السلطانية ومن املدارس العامرة يف كربالء ،وهي مسجد ومدرسة جامع راس احلسني  التي
كانت فيام سبق بابا للصحن وجرى هدمها .وهنالك مدرسة دار الفقراء ،واملدرسة اهلندية ،ومدارس عديدة
اخرى مثل مدرسة الشيخ مهدي ،مسجد ومدرسة كاشف الغطاء ،مسجد ومدرسة صاحب الرياض وغريها،
حيث جرى هدم وختريب بعضها ،فيام هدم البعض اآلخر الحداث الدوار املحيط بالصحن فاندرست آثار
نفيسة لاليرانيني.
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كربالء ديار الغرباء من شتى امللل عىل وجه األرض ،وان هؤالء انام زهدوا بامواهلم
وارواحهم حب ًا للحسني  ومل يتوانوا عن بذل األموال واالرواح من اجل حمبته ،وال
يثنيهم يشء عن بذل الصدقة واملعروف واهلدايا والذبائح واإلكرام واإلطعام واإلنعام
من اجل احلسني لن َتنَا ُلوا ا ْل ِب حتَّى ُتن ِْف ُقوا ِما ُ ِ
ت ُّب َ
ون ،((( فهم ينفقون ما كانوا
َّ
َّ َ
أكثر حب ًا له من اجل احلسني  ويبذلونه يف حمبته.

�صورة ( )65مدخل املخيم احل�سيني

إن كل فرد يف الطائفة الشيعية يبذل ما بوسعه من املال ومستعد للتضحية بام يمكنه
ويقدر عليه حب ًا للحسني  وديمومة العقيدة من خالل إقامة جمالس الذكر ومأتم اإلمام

احلسني  وحمافل العزاء وباإلضافة إىل األموال فتارة يصل حد اإليثار بالنفس أيض ًا .ان
ٍ
ٍ
وواله بحب
وحمب
موال
كل شخص وزائر -وعىل طول هذه السنوات املتامدية  -وكل
ّ
احلسني  تولد لديه اليقني بطيب وطهارة أمواله ومرشوعية الطريق الذي اكتسبها من

 -1آل عمران (.92 :)3
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خالله فهو ينفقه لبناء قبته أو رضحيه  ،أو يقدم اهلدايا والتحفيات واإلتيان بأفضل
النفائس واملجوهرات واملرايا واملنقوشات والفضة والذهب واملصوغات واألثاث

وأحسن املواد الدقيقة الصنع واحليل النفيسة والآليلء الفريدة من نوعها ويقدمها إىل

حمرضه املقدس واىل هذا املزار الشامخ الذي أصبح يعرف بـ (جامع احلسني  )وهو
أثمن وأنفس بقعة عىل وجه البسيطة حيث حظي وحيظى بأمهية متزايدة يوم ًا بعد يوم
وأصبح متحف ًا بحد ذاته .إن كربالء من اكرب مساجد العامل وهي من حيث البناء من أرقى
األبنية التارخيية واهم التصاميم اهلندسية يف العامل.

ال�صحن احل�سيني
ان هذا املبنى الشامخ بشكله املربع والذي يقع يف منخفض أريض (وادي) هو حمل

طواف املاليني من النفوس اإلنسانية الزاكية .إن الصحن بمثابة كنز كبري بنيت فيه غرفة
حمكمة ووضع يف داخلها صندوق ثمني يضم يف داخله أنفس املجوهرات ملفوفة وخمفية

ما بني ثنايا القطن واحلرير ،ويف ثنايا اللفافة اخلامسة والسادسة يكمن ذلك املشعل املتوقد

من العشق احلسيني .فالصحن يف داخله رواق يضم رواق الروضة واملسجد ومن ثم

روضة الرضيح والصندوق املطهر ويف داخل الصندوق يلتهب كانون العشق اإلهلي
الذي يتوىل صيانة ومحاية هذا الصحن ،بحيث مل تعد لذلك املاء اجلارف القدرة عىل

ان يميض ولو خطوة واحدة إىل األمام ،وهذا الكالم يعرتف به ويقره مجيع املؤرخني

بأن الصحن هو تلك البقعة التي متثل مهبط جربئيل وموضع العناية واللطف اإلهلي.
لقد انتظمت وسط هذا الصحن اجلنة احلسينية وأغصان الدوحة املحمدية التي ارتوت

بالدماء.
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طريق نهر العلقمي

�صورة ( )66خارطة ال�صحن
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�صورة ( )67مواكب العزاء احل�سيني
ويف وسط هذا الصحن معرض حسيني يستعرضه اهل السامء والنفوس املقدسة
دفعة واحدة ليلة احلادي عرش من حمرم سنة  61للهجرة فبقي نرباس ًا مصريي ًا وناطق ًا إىل
آخر مديات احلياة ليدرك الناظرون اليه احلقائق اإلهلية ويشاهدوا املعنى احلقيقي للعشق

والعواطف واإلستقامة والثبات عىل طريق الدين والعقيدة .ان هذا الصحن الذي بني
بطول  70مرت ًا وعرض  55مرتا وبأبوابه السبع ،يتهافت عليه األنام من كل حدب
كتهافتهم عىل الكعبة ،هو كنز األرسار الغيبية ومستودع العشق والعاطفة ،وهنا تُرمجت
ورفعت راية الثورة بنمط سيايس حساس .وعىل امتداد سنوات
األخالق عمليا للعاملنيُ ،

طويلة استشهد ما يقرب من أربعامئة ألف شخص من أجل إحياء هذه العقيدة لتفتضح
جرائم بني أمية بطريقة تذهل العقول املعارصة فيطوى سجل تارخيهم وتظهر حقيقة
احلسني  اس ًام وحق ًا بام يثبت ويستعيد تلك السيادة املس ّلم هبا التي كانت يوما ما لبني

هاشم .إن هذا الصحن هو ذاك امليدان الذي كان ابن بنت رسول اهلل  قد امتطى يف
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بقعة منه فرسه حام ً
ال القرآن عىل رأس رمح ومطلق ًا رصخته :أال هل من نارص ينرصين،

هل من معني يعينني ،وهل من ذاب يذب عن حرم رسول اهلل ،وبارتدائه ثوب املظلومية
سلك خري سياسة ليمزق أستار اجلهل عن احلقيقة التي كادت أن تلفها ضغوطات الظلم
الذي يامرسه حكام بني أمية وأوشكت عىل الزوال ،كاشف ًا عن وجه احلقيقة الناصع
أمام أنظار العاملني ،وما زال املشهد الرهيب يراه األنام بعني البصرية بام يمثله من جتسيد

أخالقي عميل يف سبيل احلفاظ عىل احلقيقة .يضم الصحن احلسيني  65غرفة وأمام كل

منها إيوان مقوس مزين بالكايش ،وقد بني عىل طبقتني ،وتتوسطه الروضة التي تعترب

من أقوى األبنية يف العامل ،وأرضية الصحن مرصوفة بالصخر األسود ،وللصحن سبعة

أبواب هي:

1.1باب القبلة .باب قايض احلاجات .باب الزينبية .باب السلطانية .باب السدرة.
باب السوق .باب الصايف او ما بني احلرمني الذي يؤدي اىل الشارع املتجه نحو

حرم أيب الفضل العباس  .لقد تم تغليف مجيع اجلدران واملمرات بالكايش
الزاهي بااللوان اجلميلة ،كام ان أغلب أبواب احلجرات مصنوع من خشب اخلاتم
وأخشاب الغابات الثمينة ،وقد جرى تزويد الغرف بالفراش وتعترب مزار ًا ألعالم

الطائفة الشيعية .يعترب هذا الصحن صغري ًا جد ًا يف مقابل عدد الزائرين الذي يبلغ
مليون زائر سنويا ،وحقيق ًا أن يضاف صحن أكرب خارج حدود هذا الصحن ،ليكون
ما يشبه القلعة املنيعة ،ولقد سمعنا مؤخر ًا أن ثمة مرشوع لتشييد مبان مهمة تقدر

قيمتها بـعرشة ماليني دينار عراقي ،عىل أمل التوفيق بانجازها يف القريب العاجل،

ليكتمل إعامر هذا املبنى الذي فيه علة بقاء اإلسالم وواحد من أعظم شعائر الدين

وتوفري كل رضورياته.
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�أبواب ال�صحن احل�سيني املقد�س
ان الصحن اليوم كبري جد ًا وفيه  65غرفة وأمام كل غرفة إيوان مقوس مزين

بالكايش ،وتتوسط الروضة املطهرة هذا الصحن ذا الطابقني ،والذي تتوزع الغرف عىل

جوانبه .للصحن سبعة أبواب وقد رصفت أرضيته بالصخر األسود.

�صورة ( )68مواكب ال�شيعة

1.1باب القبلة :وتعلوه الساعة ويعود تاريخ تزيينه بالكايش وإقامة الساعة اىل سنة
 1312للهجرة ،أما تاريخ املدخل يف باب القبلة الذي قام ببنائه امحد كواد فهو
 1257للهجرة ،وقد كتبت سورتا الشمس والضحى بخط حممد سكاري وبالكايش

يف أعىل املدخل .يقابل باب القبلة إيوان كبري يرتكز سقفه عىل أعمدة عالية ،وهو
مزين باملرايا واأللوان الزاهية ،وجرى تذهيب جوانبه التي أصبحت قواعد للمنائر
حتى قمتها ،وتم بناء عدة كشوانيات عىل جوانبه يقوم عىل كل منها جمموعة من

االشخاص.

 2.2باب قايض احلاجات :وهو يف اجلنوب الرشقي ويتصل بالصحن عرب رواق ،وهو
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يقابل باب اخلزينة.

 3.3باب الزينبية :ويقع اىل اجلنوب الغريب للصحن داخل السوق ومنه يصعد اىل تل
الزينبية.

 4.4باب السلطانية :وهو يقابل باب مدرسة حسن خان ،ويف السابق كان باب السوق
يف هذا املكان ،ويف الوقت الراهن له طريق اىل السوق أيض ًا.
 5.5باب السدرة :ويقع اىل شامل الصحن وله طريق باجتاه السوق وسائر النواحي.

6.6باب سوق البزازين :وينفتح عىل قاعة ،وقد قلنا ان هنالك عالمة عىل كونه مسجد ًا،
وكان فيام سبق مضيف حرضيت (احلسني) .
7.7باب الصايف :أو الشارع حالي ًا ،واملعروف بباب ما بني احلرمني أيض ًا ،وكتب يف
أعاله تاريخ تزيينه بالكايش سنة  1357للهجرة ،وقد قام شعاع الدولة العراقي
بتزيينه بالكايش من اخلارج .جرى بناء كل باب من األبواب بطاق مرتفع ومرصوف
بالكايش وجدرانه مزينة بالكايش ذي االلوان الزاهية جد ًا.

الرو�ضة املطهرة �أو احلرم
من مميزات الروضة احلسينية املطهرة بناء مسجدين احدمها عند الرأس املقدس

واآلخر خلف الرأس ،حيث جرى بناء املسجد االول يف عهد بني أمية لعدة سنوات بعد

شهادته  ،فيام بني املسجد خلف الرأس يف عهد آل بويه ،وبرصف النظر عن املساجد
فان الروضة احلسينية صغرية جد ًا يف مساحتها ال سيام يف زمن صدر االسالم واىل ما قبل
زمن الدياملة حيث كانت روضة الشهداء حتت قبة منفصلة ،أما اآلن فقد اصبح املسجدان
وروضة الشهداء املحاذية للحائط الذي هو اسفل القدمني جزء ًا من احلرم .يبلغ طول
احلرم  10,40مرت وعرضه  9,10مرت ويف داخله الصندوق والرضيح املطعم بالفضة
والذي تزينه املجوهرات الراقية وقد تزين سقفه وجدرانه باملرايا والفسيفساء ومتتد

الكتائب ذات اخلط اجلميل وقد كتبت فيها اآليات والسور القرآنية واألحاديث النبوية
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مما يدهش الناظرين ،وقد وضعت يف جوانبه املصابيح الكهربائية ويف داخله قناديل
الذهب والفضة وتتوسطه الشمعدانات الكهربائية التي ينعكس نورها يف املرايا املوجودة

يف احليطان فيتكون منظر يف غاية اجلامل .حتتوي القناديل الذهبية والقبب الصفراء التي

تعلو الرضيح شموعا كهربائية بقوة  500 - 100فولت ،وثريات منها ذات  50قطب،

ومنها ذات  100قطب ،وقد وضعت مجيعها يف أماكن مزودة بأقطاب الكهرباء ،وتم

نصب ما يكفي من األسالك الكهربائية متعددة األقطاب يف مجيع اجلوانب ،كام تم توزيع

مكربات الصوت يف كافة الزوايا ،وعلقت اللوحات املطرزة باملجوهرات النفيسة التي

تنقل املرء اىل عامل آخر.

�صورة ( )69عا�شوراء يف طهران

تم رصف أرضية الروضة باملرمر املمتاز األبيض ،كام غلفت جنباهتا بالرخام الطويل
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عىل ارتفاع مرتين وفرشت بمفروشات منسوجة من الصوف الرقيق يف اصفهان وكاشان

وكرمان وخراسان الغالية الثمن.

للروضة او احلرم املطهر بابان من االمام مدقوقان بالفضة والذهب احدمها حيمل

اسم نارص الدين شاه وتارخيه  1292للهجرة واآلخر حيمل اسم حممد عيل شاه ،واىل
األدنى من القدم املبارك هنالك باب يفيض إىل الرواق ويقابل رضيح الشهداء ويؤدي
إىل مسجد خلف الرأس ،والرواق مفتوح كلي ًا نحو مسجد اعىل الرأس ومن ادناه نحو
الرواق ومن خلف الراس نحو املرشق وطريف الشامل وجنوب ابواب املسجد.

إن الباب احلايل ألعىل الرأس يقابل رضيح حبيب بن مظاهر األسدي .نعم ان للحرم

املطهر ثامنية أبواب ،ثالثة أبواب منها تنفتح نحو الروضة ،ومخسة منها تنفتح نحو
املسجد ،وليس هنالك ما يفصل بني الروضة واملسجد حالي ًا ،وان املساجد يف الوقت
احلارض داخلة ضمن الروضة املنورة يف احلرم املطهر.

قبور ال�شهداء
تقع مقربة الشهداء يف الزاوية اجلنوبية الرشقية من احلرم حيث يدفن اجلميع يف رضيح
واحد ،وهناك صندوق أيض ًا من اخلاتم ،والرضيح مشبك من احلديد يعلوه شباك من

الفضة .ويبدو من ظاهر الصندوق أنه موروث من العهد الصفوي وما قبله ،وان طول

الشباك الفيض احلايل  4,80مرتا وهو عبارة عن مخسة شبابيك يبلغ عرض كل شباك 75

سانتمرت وارتفاعه  1,70مرتا ،وقد أهدي الرضيح الفيض للشهداء من قبل أنيس الدولة
زوجة نارص الدين شاه (((.

 -1رجال اإلسالم :ص( 186فاريس) .
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القبة وال�ضريح
تعلو الروضة املطهرة التي تبلغ أبعادها من الداخل 10,4 x 9,15مرت ،قبة مزينة
من الداخل باملرايا البهية جد ًا وملونة بمختلف الرسوم الباهرة ،وفيها الكتائب الضخمة
التي خطت من قبل أمهر اخلطاطني يف العهد الصفوي ،وبنيت عليها شبابيك طويلة

ومغلفة بالذهب .إن القبة املطهرة بأكملها ذهب خالص ،ويف الدائرة الداخلية هلا 12

شباك ًا عرض كل منها مرتا واحدا ومن اخلارج  1,30مرتا واملسافة بني شباك وآخر
25سم ،وارتفاع القبة من مستوى األرض  15مرتا ومعها ثالث مآذن ضخمة ،اثنتان

منها غلفت بالذهب ومها اىل جانبي القبة ،واألخرى من الكايش يف احلرم اىل جوار
الصحن والسور اخلارجي ،وان ذهب القبة اهداه نادر شاه أفشار ،ومن بعده جرى

تذهيبها من قبل نارص الدين شاه وأخذ الذهب القديم لتذهيب قبة العسكريني .

تولت زوجة فتح عيل شاه تذهيب املآذن يف سنة  1337للهجرة ،ويف هذه السنة بورش
بتعمري وتذهيب املأذنة الغربية.

هنالك كتيبتان يف داخل القبة أرضيتهام من املينا وكتبت عليهام آيات القرآن بخط

أبيض ،فكتب عىل السفىل سورة املنافقون سنة  1220للهجرة ،وعىل الكتيبة الوسطية

كتبت سورة الدهر وسائر السور القصار من القرآن سنة  1299للهجرة ،وكتب فيام حول
الشبابيك ابيات شعرية ملحتشم ،وكتب يف اعىل احد الشبابيك بخط ذهبي :كُتِب تاريخ
البناء والتذهيب يف زمن نارص الدين شاه .يقول يف حتفة العامل :ان تذهيب قبة االمام

احلسني  كان من قبل السلطان حممد خان القاجاري حيث كان يف سنة  1207للهجرة

((( ،ويف عهد فتح عيل شاه كتب أهايل كربالء سنة  1311للهجرة اليه بأن لون الذهب
اصبح اسود ًا ،فأوعز بتبديل ذهب القبة بأحسن منه ،وتذهيب قبة الكاظمني 
بالذهب القديم ،اىل أن حل عام 1276هـ حيث جاء الشيخ عبد احلسني الطهراين اىل

كربالء بأمر من نارص الدين شاه القاجاري وجدد تذهيب قبة اإلمام احلسني  وبنى
 -1حتفة العامل ،ج  ،1ص ( 208فاريس) .
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صحن ًا وإيوان ًا وزينهام بالكايش امللون وقام بتوسيع الصحن من جهة الرأس املبارك،

ويف تلك األثتاء إعتل وتويف يف الكاظمني ودفن يف كربالء سنة .1282لقد كتبت ترمجة
الشيخ عبد احلسني الطهراين يف كتاب تاريخ رجال االسالم.

الرواق
ال مستطي ً
يقع الرواق عىل اجلوانب األربعة للروضة واملسجد ويتخذ شك ً
ال بأبعاد 20
*  30مرتا وله  11باب ًا يدخل الناس منها اىل احلرم والروضة ليجتمعوا كالفراشات حول

شمعة الوجود احلسيني ويطوفوا حوله .هنالك إيوان كبري باجتاه القبلة يتصل بالرواق
من خالل باب ضخمة وعىل جانبيه أربعة أبواب أيض ًا داخلة يف الرواق ،وجرى تزيني
الرواق بمرايا متنوعة ،وقد كتب بأنه بورش بتزين عدة أماكن منه باملرايا سنة  1295وتم

الفراغ منها سنة .1301

يف الرواق اجلنويب من جهة مسجد أعىل الرأس يقع رضيح حبيب بن مظاهر

األسدي ،عىل اليسار عند الدخول من باب القبلة ،ويف اجلزء الغريب يقع رضيح السيد
ابراهيم املجاب بن حممد العابد بن موسى بن جعفر  ،اذ له رضيح من الربونز كام هو

حال حبيب بن مظاهر االسدي ،ويف اجلانب الرشقي صندوق قرب السيد باقر البهبهاين.

قلنا ان الرواق ينفتح يف احد اجتاهاته عىل الروضة ويف االجتاه اآلخر عىل الصحن ،ويف

هذا اجلانب جرت تزيينات كثرية من قبيل املرايا والكايش والفرش والرسوم والنفائس
التي قدمت اىل زاوية واحدة من العامل مما ال يمكن الكتابة عنها مجيع ًا ،ويمكن القول هبذا
املقدار ان أغلب التزيينات كانت من بقايا العهد القاجاري ،أما يف العهد البهلوي فان

غالبيتها كانت من املوالني االيرانيني واهلنود حيث قدموا اهلدايا والتحف وقاموا بتشييد
البنايات الدائمة ،ومل تقم احلكومة البهلوية بأية أعامل .يف سنة  933أرسل الشاه اسامعيل
صندوق ًا ،ويف عهد الشاه عباس والشاه سلطان حسني كتبت الكتائب داخل الروضة
والقبة ونواحي املسجد وكتائب الرواق ،ويف سنة  1048قام السلطان مراد العثامين
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بتعمري القبة املنورة ،ويف سنة  1135قامت زوجة نادر شاه وبنت الشاه سلطان حسني
الصفوي بتعمري املسجد وتزيينه وانفقت أمواالً كثرية ،ويف مطلع القرن  12أهدى فتح

عيل شاه شباك ًا من الفضة وعدد من األبواب سنة  1248 -1211باالضافة اىل قيامه
بتزيينات مجيلة.

�صورة ( )70مدينة النجف

بعد العام  1216حيث اخلراب الذي خلفه العدوان الوهايب أمر حممد عيل شاه بتزيني

احلرم الرشيف وقام بتعمري عام للبناء ونصب ابواب من الفضة ،وقامت زوجة فتح عيل

شاه بتذهيب املأذنة واملنائر وذلك يف سنة  ،1237ويف العام  1313-1264قام نارص
الدين شاه بتذهيب القبة املطهرة وتزيني داخلها باملرايا والنقوش التي كانت غاية يف
الروعة وقام بتحشية داخل الكتائب باملينا وخط اآليات القرآنية بخط أبيض وكان تاريخ
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الكتائب من سنة  1220وحتى  1299حيث كانت يف زمن نارص الدين شاه ،وجرى

كتابة ابيات شعر ملحتشم بخط الذهب حول الشبابيك العلوية للقبة من الداخل ،وقد

كتب تارخيها يف زمن نارص الدين شاه عىل اعىل الباب سنة  1292وهي حتمل اسم نارص

الدين شاه ،أما باب الدخول فكانت باسم حممد عيل شاه سنة  ،1224وتاريخ مسجد
وإِ ْذ
أهل السنة سنة  1310وكان يف زمن نارص الدين شاه .كتب يف أعىل باب السوق َ
اعدَ ِمن ا ْلبي ِ
اهيم ا ْل َقو ِ
ِ
ت(((  . .يف سنة  1328من عهد امحد شاه القاجاري،
َ َْ
َي ْر َف ُع إِ ْب َر ُ َ
وان تاريخ نصب الساعة املهداة من قبل نارص الدين شاه سنة  ،1312وتاريخ بناء أعىل

باب القبلة  1257عىل يد الكواز وبخط حممد كاري وتزيني أعىل الباب بالكايش وكتابة

سوريت الشمس والضحى – يف زمن حممد شاه القاجاري ،فيام توىل شعاع الدولة العراقي
بتزيني باب الشارع بالكايش وتعمريها سنة  ،1357وكان تاريخ الفراغ من النقوش
والتزيني سنة  ،1295وتاريخ االنتهاء من التزيني باملرايا سنة  1301والكتيبة العلوية

لاليوان من اجلهة اخلارجية بخط حممد عيل املوسوي سنة  ،1335وكتب يف الرواق عىل
اجلانب األيمن من باب الدخول (تم الفراغ منه سنة  1299حسب األمر الصادر من
السيد شوكت مدار املقرب من اخلاقان حممد حسني خان قوللر آقايتي واحلاج عباس قيل

خان واحلاج ابراهيم بختياري وبجهود احلاج حممد كريم اصفهاين ) .جرى نقش الدعاء
الذي يعلو الراس املقدس عىل رخامة وبخط واضح جد ًا وتارخيه سنة  ،1255وتاريخ
النقش عىل رخامة املرمر التي وضعت يف مكان نخلة مريم عند الراس املقدس وكتب
و ُه ِّزي إِ َل ْي ِك بِ ِج ْذ ِع الن َّْخ َل ِة (((. .وكذلك نصبها سنة  ،1225وتاريخ تزيني
عليها َ
الصحن من اجلهة اخلارجية للرواق من قبل شعاع الدولة العراقي سنة  ،1357وتزيني
مدخل الباب الفيض لاليوان الكبري باجتاه القبلة بالكايش وتذهيب الباب سنة .1329

نعم لقد بني الرضيح احلسيني الذي يتوسطه قربه املبارك ،وكذلك قبور صحابته وأهل
 -1سورة البقرة (.127 :)2
 -2سورة مريم (.25 :)19
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بيته التي تقع عىل جانب منه ،يف وسط الصحن وحوله الرواق الذي تغلفه الزينة باملرايا
واملينا والزينة التي تثري االهتامم.

ان مجيع االبواب التي تنفتح من الرواق باجتاه احلرم هي من الفضة اخلالصة ،ويف

بعض األبواب جرى دق الفضة بالذهب ،وان ارضية الروضة املنورة بجانبيها يف مسجد

أعىل الرأس ومسجد خلف الرأس واملتصالن ببعضهام قد رصفت باملرمر املمتاز بنوعيته
فيام بنيت جوانبها باملرمر الناصع البياض واملمتاز ،وجرى تزيني املنطقة من هناية املرمر
وحتى االعىل باملرايا البهية اجلميلة ذات االلوان املتنوعة ،ولقد كان فيها الكثري من التفنن
حق ًا .وقد كتب تاريخ التزيني باملرايا سنة  1301وسائر التزيينات سنة  1295يف اعىل
مدخل باب القبلة الفيض ،وكتب عىل اليمني:

تم الفراغ من تزيني اإليوان يف كربالء يف عهد احلاج السيد جواد كليد دار .وعىل

اليسار:

باين هذا البناء الرشيف احلاج حمسن أتك الذي حاز درجة اخلدمة لسلطان كربالء

 .1295وكُتب تاريخ الكتيبة العليا اليوان باب القبلة بخط حممد عيل املوسوي سنة
.1335

املرمر االيراين املر�سل للعتبات املقد�سة
يف يوم األربعني من سنة  1366للهجرة اجتازت ثالثون شاحنة كبرية حمملة باملرمر

احلدود من منطقة خانقني ودخلت بغداد ومنها وصلت اىل كربالء بارشاف من قبل آية
اهلل السيد الشهرستاين .ويف يوم األربعني حيث يرد ما يناهز الـامئتي ألف ًا من الزائرين
الشيعة من خمتلف البقاع اىل هذه املدينة ،حتركت ثالثون شاحنة حتمل األعالم اإليرانية

فخرج الستقباهلا حمافظ كربالء ومجيع مسؤويل الدوائر والقنصل الشاهنشاهي وحشد

كبري من أبناء املدينة ،فدخلت املدينة بكل حفاوة وتقدير متميز ،وتسري مواكب اللطم
يف مقدمة قافلة الشاحنات ومؤخرهتا ختليدا لذكر احلسني  واسمه واحيا ًء ملجده.

لقد تركت هذه األعامل اإلستثنائية التي قام هبا التجار واالخيار واالبرار من الشيعة
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اإليرانيني أثر ًا إجيابي ًا يف اوساط الناس السيام العرب الشيعة ،وهي تربهن عىل مستوى

نزعة االيرانيني لالعامر والبناء ،ووفقا ملا رصح به السيد حممد حسن آل ضياء سادن
الروضة العباسية أن الف مرت مكعب منها يمثل هدية من احلاج حممد حسني حجار

بايش زنجاين املقيم يف مشهد املقدسة ومن ماله اخلاص .ان هذا املرمر خمصص لرصف
أرضية الروضة والرواق وجدران العتبات املقدسة ،وهو بمثابة نموذج بارز ملحبة ومودة
االيرانيني آلل حممد  .علمنا ان السيد حممد آقاي يزدي من يزد ارسل  950قطعة

من املرمر يبلغ وزهنا  55طن ًا اىل حرم سيد الشهداء  .كام ارسل السيد مصطفوي
وعدد من التجار يف طهران  60شاحنة أيض ًا .أرسل حجار بايش من خراسان  35طن ًا

من املرمر اىل حرم العباس  .وبشهادة التاريخ فان  %90من املباين والعامرات وتأثيثها
ونفقات املشاهد املرشفة والعتبات املقدسة هي من تدبري ابناء الشعب االيراين وهداياهم

والتزامهم وتكفلهم.

ان هذه االحجار التي بلغت تكاليف نقلها  270ألف ريال إيراين تعرب عن مشاعر

الشيعة االيرانيني التي جتسدت عندما اصطف الزائرون االيرانيون اىل جانب  30شاحنة
ووضعوا يد ًا بيد وأوصلوا هذه االحجار اىل حملها تيمن ًا .هنالك اآلالف من اآلثار
والعالمات التي تكشف وتنم عن الطراز املعامري االيراين املستخدم منذ القدم يف مجيع

املشاهد املرشفة ،ويف عهد الدولة العثامنية نصبت آثار من تلك الدولة بدال عن ما بناه
االيرانيون غري ان هؤالء يعجزون عن حمو آثار االيرانيني اخلالدة ،فام زالت الصوالت

النادرية يف حرم أمري املؤمنني  واآلثار الصفوية ومعامل االرادة القاجارية يف حرم ايب

الفضل العباس  .ان آثار االيرانيني واضحة املعامل يف كل مكان يف النجف وكربالء
والكوفة والكاظمني يف بغداد ويف سامراء بل وحتى يف حرم السيد حممد بن اإلمام عيل

اهلادي  ،ويف حرم عون بن عيل وحرم احلر بن يزيد الرياحي وحرم مسلم بن عقيل

وهاين بن عروة.
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تاريخ بناء امل�سجد واعمار املرقد احل�سيني
كام سلف القول ،بالرغم من تصنيف ماليني الكتب حول واقعة عام  61للهجرة،

اال انه مل ُيشاهد تأليف كتاب حول بناء املسجد وأعامل االعامر التي جرت عىل املرقد
احلسيني والتغيريات والتطورات التي شهدها سوى بعض الكتب التي اوردها أدناه:

�صورة ( )71مدينة دم�شق

1.1يف تلك االيام التي عزمت عىل ان اكتب عن تاريخ بناء كربالء وأخذت أسأل عن من
لدهيم إطالع وأصحاب الكتب يف هذا الشأن ،كتب يل سامحة السيد شهاب الدين
املرعيش النجفي املقيم يف قم ان هنالك كتاب ًا آلية اهلل السيد حسن الصدر (قدس
رسه) حيمل اسم (نزهة أهل احلرمني يف عامرة املشهدين) وهو مطبوع يف اهلند،
ورغم ما بذلت من حماوالت للحصول عىل هذا الكتاب لكنني مل أصل اىل نتيجة ،اىل
ان عدت من رحلة احلج فعثرت عىل الكتاب يف مكتبة العالمة الكبري الشيخ آقا
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بزرك الطهراين يف النجف األرشف فسمح يل باالستفادة منه .سألت املعمرين

والعلامء يف كربالء فعثرت عىل رسالة صغرية جدا من عدة صفحات كانت للسيد

عبد الرزاق احلسيني وهي يف غاية االجياز وال تتعدى ما كان قاله العالمة الصدر.
وعندما سألت العالمة الكبري واجلليل السيد هبة الدين الشهرستاين يف طهران عن

تاريخ بناء كربالء ،أجاب بان السيد عبد الرزاق كتب تاريخ كربالء يف كتاب من

ثالثة أجزاء ،األول منها يف الفرتة التي سبقت واقعة عام  61للهجرة ،واجلزء الثاين

يف واقعة عاشوراء ،واجلزء الثالث يف األحداث التي أعقبت عاشوراء حتى التاريخ
الذي عارصه ،وإن ذلك الكراس الصغري طبعه كعينة للجزء الثالث .ولألسف ان

هذا الكتاب مل يطبع وليست هنالك معلومات عنه .الكتاب الذي ألفه السيد عبد

الرزاق آل وهاب بثالثة أجزاء وان جمموع أجزائه يف  104صفحة وحيمل اسم

كربالء يف التاريخ ،غري ان موضوعه هو الرصاع بني آل كمونه وآل عواد وليس ثمة
ذكر للبناء واإلعامر .سبق وان سمعت من الفقيد املرحوم املريزا اسامعيل منريي بن
احلاج منري الدين املتوىف سنة  ،1350ان املريزا حممد خان مؤرخ كلستانه يف اصفهان

الف كتاب ًا اسمه تاريخ كربالء ،لكنني مل اصل اىل املؤرخ شخصي ًا ،وبعد وفاته مهام
طلبت من نجله ورجوته أن أرى الكتاب لكن عدة سنني ترصمت عىل وعده ومل
افلح برؤية الكتاب .سمعت من صديقي العامل الفقيه السيد مهدي بن السيد رحيان

اهلل الكشفي املقيم يف طهران ان احلاج السيد الواعظ الطهراين يمتلك معلومات عن

بناء واعامر كربالء ولعله كتب شيئ ًا هبذا اخلصوص ،ومهام طلبت منه سواء حتريري ًا
اوشفوي ًا هبذا الشان مل نصل اىل نتيجة .وها نحن نضع أمام القراء الكرام ما مجعناه من
معلومات ،كام ندعوهم لتزويدنا بأي كتاب يف هذا املجال او إعالمنا باسمه مما مل

نكن عىل علم به ،ونكون شاكرين هلم .ورد يف كتاب نزهة أهل احلرمني يف عامرة
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املشهدين تاليف العالمة الكبري السيد حسن الصدر الكاظمي املتوىف سنة 1354

للهجرة ،والذي طبع يف تلك السنة بمدينة لكهنو اهلندية تزامنا مع الذكرى السنوية

لرحيله.

�صورة ( )72مدينة القاهرة

التغريات على القرب
يف رواية زائدة عن اإلمام السجاد  ،من املعروف انه  ملا دفن أباه  كتب

هذه العبارة :هذا قرب احلسني . .الخ ،وبقي القرب مدة من الزمن دون بناء او عامرة حتى
وضع الزائرون عالمة وبنوا بنا ًء صغري ًا .ويف بعض الروايات ان املختار بن ايب عبيد

الثقفي كان اول من بنى عىل مرقد ايب عبد اهلل احلسني  ،فيام كتب البعض انه ملا
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كان الناس يذهبون للزيارة رس ًا او عالنية ويرون املعجزات فقد اعتنوا بقرب احلسني 
وبنوا عىل القرب .ويف كتاب النوادر يقول عيل بن اسباط – وهو من اصحاب ايب عبد اهلل

الصادق  : – وجدت انه يف تلك السنة ( 61للهجرة) التي قتل فيها ابو عبد اهلل
احلسني الشهيد (روحي فداه) ان نسوة كثرية يقدر عددهن باكثر من مائة الف ممن كن

عقيامت ذهبن لزيارة القرب املطهر ،وبعد الزيارة محلن وولدن مجيعهن ((( .يتضح من هذه
األخبار ان قرب احلسني  قد بني عليه يف زمن بني امية وان الروايات تؤكد ذلك.

يروي السيد ابن طاووس يف االقبال عن احلسني بن أيب محزة قال خرجت يف آخر زمن

بني أمية وأنا أريد قرب احلسني فانتهيت إىل الغارضية حتى إذا نام الناس اغتسلت ثم
أقبلت أريد القرب حتى إذا كنت عىل باب احلري (احلائر) خرج إ ّيل رجل مجيل الوجه طيب
الريح شديد بياض الثياب فقال انرصف فإنك ال تصل فانرصفت إىل شاطئ الفرات

فأنست به حتى إذا كان نصف الليل اغتسلت ثم أقبلت أريد القرب فلام انتهيت إىل باب

احلائر خرج إيل الرجل بعينه فقال يا هذا انرصف فإنك ال تصل فانرصفت فلام كان آخر
الليل اغتسلت ثم أقبلت أريد القرب فلام انتهيت إىل باب احلائر خرج إيل ذلك الرجل فقال

يا هذا إنك ال تصل فقلت فلم ال أصل إىل ابن رسول اهلل  وسيد شباب أهل اجلنة
وقد جئت أميش من الكوفة وهي ليلة اجلمعة وأخاف أن أصبح هاهنا وتقتلني مصلحة

بني أمية فقال انرصف فإنك ال تصل فقلت ومل ال أصل فقال إن موسى بن عمران استأذن

ربه يف زيارة قرب احلسني  فأذن له فأتاه وهو يف سبعني ألف فانرصف فإذا عرجوا إىل
السامء فتعال فانرصفت وجئت إىل شاطئ الفرات حتى إذا طلع الفجر اغتسلت وجئت
فدخلت فلم أر عنده أحدا فصليت عنده الفجر وخرجت إىل الكوفة (((.

تفيد هذه الرواية ان قرب اإلمام كانت له قبة ورضيح آنذاك .يقول السيد اجلليل

 -1يتضح من هذه الرواية أي تأثري تركه مقتل احلسني  ابن بنت رسول اهلل  يف اهل اجلزيرة العربية،
واي أثر نفيس خلقه محل هؤالء النسوة بكرامة من احلسني بن عيل  عند عوائلهم. .
 -2إقبال األعامل :ج  ،2ص.382
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حممد بن ايب طالب يف تسلية املجالس وزينة املجالس :وكان قد بني عليه مسجد ،ومل

يزل كذلك بعد بني أمية ويف زمن بني العباس إال عىل زمن الرشيد لعنه اهلل فأنه خربه

وقطع السدرة التي كانت نابتة عنده وكرب موضع القرب ثم أعيد عىل زمن املأمون (((.
واملتصور ان بني امية هم الذين بنوا القرب بعد دفن الشهداء .والدليل اآلخر هو ان ابن

قولويه ينقل يف كامل الزيارات رواية عن جابر اجلعفي عن ايب عبد اهلل الصادق  يف
سنة  127للهجرة – أي قبل هناية دولة بني امية بست سنوات – أنه قال . . :إذا اتيت
قرب احلسني بن عيل فقف بالباب وقل .((( . .وهذا دليل واضح وقاطع بان القرب
كانت له قبة وابواب متعددة ،ويقول ايض ًا :ثم خترج من السقيفة وتقف بحذاء قبور

الشهداء ،. .من هنا يتضح ان قبور الشهداء كانت يومذاك خارج القبة .كانت وفاة ايب

محزة يف عهد املنصور الدوانيقي ،وهو املعارص لإلمام الصادق  ،وكانت يف سنة 148

للهجرة أي بعد  15سنة متاما من انقراض دولة بني امية .كام ينقل السيد الرشيف فخار

بن سعد وحممد بن املشهدي يف املزار رواية صفوان اجلامل عن الصادق  اذ يقول. :
 .فإذا توجهت اىل احلائر . .فإذا اردت االستيذان فقم عند باب القبة وارم بطرفك نحو
القرب وادخل رجلك اليمنى واخر اليرسى وقل (((..ويف هذه الرواية يورد زيارة وارث.
يروي املجليس يف البحار والكفعمي يف البلد األمني عن الصادق  أنه قال :اذا

وكب  34مرة ،((( . .ويروي ابن قولويه عن ايب محزة الثاميل باسناد
أتيت الفرات فاغتسل ّ
معنعن عن الصادق  قوله :إذا أردت زيارة قرب العباس بن عيل وهو عىل شط
الفرات بحذاء احلائر فقف عىل باب السقيفة وقل :سالم اهلل وسالم مالئكته املقربني،

 -1تسلية املجالس وزينة املجالس :ج  ،2ص .474
 -2كامل الزيارات :ج ،1ص .347
 -3انظر :املزار :ج  ،1ص .385

 -4انظر بحار األنوار ..( 172 ،98 :فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق نعليك وامش حافيا ،وامش ميش
العبد الذليل فإذا أتيت باب احلري فكرب اهلل أربعا. ) . .
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اىل أن قال :ثم ادخل فانكب عىل القرب وقل السالم عليك أهيا العبد الصالح. .الخ (((،

وكل ذلك دليل عىل ان القرب كان له بناء وعمران يف عهد الصادق  .ويف املزار يروي
الشيخ املفيد رواية صفوان بن مهران . . :فإذا أتيت باب احلاير فقف وقل . .ثم تأيت باب

القبة وقف من حيث ييل الرأس وقل . .ثم قم ورص إىل عند رجيل القرب وقف عند رأس

عيل بن احلسني  وقل . .ثم توجه إىل الشهداء . .ثم امش حتى تأيت مشهد العباس بن

عيل ،فاذا أتيته فقف عىل باب السقيفة فقل :السالم . .الخ (((.
لقد كان مشهد أيب عبد اهلل احلسني  عامر ًا حتى زمن هارون ،فهو الذي هدمه،
حيث اورد الشيخ الطويس يف األمايل بسند معنعن ان هارون الرشيد هو الذي هدم قرب
احلسني  .يقول حييى بن املغرية :كنت عند جرير بن عبد احلميد إذ جاءه رجل من

أهل العراق ،فسأله جرير عن خرب الناس ،فقال تركت الرشيد وقد كرب قرب احلسني

 وأمر أن تقطع السدرة التي فيه فقطعت .قال :فرفع جرير يديه ،فقال اهلل أكرب،

جاءنا فيه حديث عن رسول اهلل  أنه قال لعن اهلل قاطع السدرة ،ثالثا (((.
قام املأمون بتاليف ما فعله أبوه فبنى القرب ومسجد ًا معه ،وبقي عامر ًا حتى أغرقه

املتوكل لعنه اهلل باملاء وكربه ،وبعد موت املتوكل انربى املنترص إلعامره وجعلهام
مشهدين ،وأكمل بناء مشهد أمري املؤمنني  الذي كان قد رشع به هارون ،وأعاد بناء
مشهد اإلمام احلسني  فوق ما كان بناه املأمون ،وبقي بناء املأمون حتى زمن عضد

الدولة الديلمي حيث شيد بناء ً كامالً ،استنادا اىل ما نقله اخلوارزمي يف كتاب مقتل
احلسني  .يورد املجليس يف البحار ان املنترص عمد بعد أبيه اىل بناء القرب واقامة اعمدة

املرقد ليصبح كالرضيح ليكسب ود العلويني ،وكانت وفاة املتوكل سنة  248وخلفه
املنترص .يروي السيد ابن طاووس يف كتاب األمان من األخطار عن ابن داود ان القرب قد

 -1كامل الزيارات :ص .406

 -2انظر بحار األنوار :ج  ،98ص .199
 -3األمايل للطويس ،ص .369
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هدم يف شهر ذي احلجة من سنة  273إلعادة بنائه (((.

�صورة ( )73م�سجد الزينبية

يقول ابن األثري :يف هذه السنة أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل  ،وهدم ما

حوله من املنازل والدور ،وأن يبذر ويسقى موضع قربه ،وأن يمنع الناس من إتيانه،
فنادى عامل صاحب الرشطة بالناس يف تلك الناحية :من وجدناه عند قربه ،بعد ثالثة،

حبسناه يف املطبق! فهرب الناس ،وتركوا زيارته ،وحرث وزرع ،وكانت ذلك سنة 236
((( .وهكذا يروي الطربي يف التاريخ الكبري وابو الفداء أيض ًا .يروي الشيخ الطويس،
يف سنة  237وبعد سنة مما تعرضوا له من إيذاء وتعذيب اجتمع أناس كثريون عند قرب

 -1اذا كان املراد منه كتاب األمان من أخطار األسفار واألزمان فان السيد ابن طاووس يقول بشأنه( :وقد
رأيت أن أصنف كتابا مفردا حيتاج اإلنسان إليه يف أسفاره ويأخذ منه باهلل جل جالله أمانا من عثاره وأكداره
وأسميه :كتاب األمان من أخطار األسفار واألزمان) ومل نجد ملطلبنا موضعا يف هذا الكتاب.
 -2الكامل يف التاريخ :ج  ،3ص .226
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احلسني  للعزاء وقالوا لو قتلنا املتوكل وقطعنا ما تركنا زيارة قرب احلسني  ،فلم
ير املتوكل بد ًا إال ان يدعهم وشأهنم ويعيد جيشه اىل الكوفة ،وبقي املتوكل عىل قراره

بمنع الزيارة حتى تزايدت أعداد الزائرين يف سنة  247فبلغه ذلك اال انه مات ومل يقدر

عىل يشء (((.

كان املنترص عىل عكس والده فقد اصدر اعالن ًا عام ًا ودعا الناس لزيارة قرب احلسني

 ،ولقد كانت الوحوش تأيت قرب القرب دون أن تؤذي الزائرين .ويف زمن املعتضد
العبايس قام حممد بن زيد الداعي ملك طربستان ((( بتشييد بناء كبري ،وقد جاء العمران

الذي قام به حممد بن زيد عند بداية حكم املعتضد وخالل السنوات العرش من – 279

 ،289وأعقبه دخول عضد الدولة الديلمي اىل بغداد وقيامه باعامر املشهدين سنة 367

واقام هبام بنا ًء عالي ًا وبالغ يف تعظيمهام وعني هلام موقوفات كثرية ،وقد تويف سنة .372
وبعد مخس سنوات ونصف من احلكم تويف عن  47سنة ودفن يف النجف ،ويف  14ربيع

سنة  407طال حريق املشهد احلسيني ((( وفقا ملا يؤرخ له الشيخ املفيد (قدس رسه)

ولكن ليس واضحا ما كان احلريق قد أتى عىل كل ما بناه عضد الدولة أم بقي يشء
منه؟ فلقد كانت فيه خزينة نفيسة جد ًا استوىل عليها املسرتشد بن املستظهر سنة 511

(وكانت خالفة املسرتشد سبع سنوات) .يقول ابن شهراشوب :واخذ املسرتشد من
مال احلائر وكربالء والنجف وقال :ان القرب ال حيتاج اىل اخلزانة وانفق عىل العسكر فلام

 -1انظر :أمايل الطويس ،ص .374

 -2حممد بن زيد بن حممد بن اسامعيل احلجة بن احلسن بن زيد بن احلسن السبط  املعروف بالداعي
الصغري ،واملقتول سنة  ،287وكانت مدة حكمه  17سنة.

 -3اوردنا يف تاريخ النجف ان املشهد الغروي اصابه حريق سنة  ،704وهنا ثمة رواية ايض ًا بأن املشهد
احلسيني أصابه حريق أيض ًا ،ونحن نعتقد اهنام من مصدر واحد ،اذ يتعرض املشهدان يف النجف وكربالء
للحريق ولكن لغموض التاريخ مل يتضح حلد اآلن من الذي كان يقف وراء هذا احلريق وكيف حصل؟ وربام
حيل هذا اللغز من خالل التمعن بام يامرسه السالطني يف عرصنا الراهن وسياساهتم اخلارجية.
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خرج قتل هو وابنه الراشد ((( .يقول ابن بطوطة الذي جاء اىل كربالء سنة  :727مدينة

كربالء مشهد احلسني بن عيل عليهام السالم وهي مدينة صغرية حتفها حدائق النخل
ويسقيها ماء الفرات والروضة املقدسة داخلها ،وعليها مدرسة عظيمة ،وزاوية كريمة
ً
مفصال عن االبواب التي من الفضة
فيها الطعام للوارد والصادر((( .ويكتب رشح ًا
والقناديل الذهبية وستائر احلرير وفخامة البناء .التاريخ املوجود حالي ًا يف اعىل املحراب

الكائن يف مسجد اعىل الراس هو سنة  767وان بطوطة قد زار كربالء قبل هذا العمران
وشاهد مسجد ًا ،فيستفاد من مجيع هذه األخبار ان مقام االمام احلسني  جرى عمرانه
سبع مرات ما عدا ما عليه من عامرة:

العمران االول :وكان يف زمن بني أمية حيث بني املسجد وكان بابه الرشقي داخل

املسجد ،كام كان له باب من جهة الغرب .العمران الثاين :وهو عمران ما بعد زمن

الرشيد وحتى أيام املتوكل ،ولعل القائم به هو املأمون .العمران الثالث :وهو ما تبقى

عن املنترص ،حيث بقي حتى سنة  273كام نص عليه حممد بن ايب طالب اخلوارزمي
والعالمة املجليس .العمران الرابع :وهو ما بناه حممد بن زيد بن احلسني بن حممد بن
اسامعيل حالب احلجارة ابن احلسني زين احلاجزين زيد اجلواد بن احلسن السبط بن عيل

بن أيب طالب  ملك طربستان الذي قام بعد أخيه ببناء واعامر املشهدين يف النجف
وكربالء ،وكان ملك طربستان معارص ًا للمعتصم العبايس .العمران اخلامس :هو البناء
الذي قام به عضد الدولة الديلمي املتوىف سنة  372واملعارص للطالع بن املطيع العبايس.

العمران السادس :بناء احلسن بن املفضل بن سهل ابو حممد الرامهرمزي وزير سلطان
الدولة الديلمي الذي بنى سورا حول احلائر احلسيني ،وهذه القصة يروهيا القايض نور

اهلل املرعيش يف جمالس املؤمنني نقال عن تاريخ ابن كثري ،وقد جاء هذا العمران بعد
اخلراب الذي حصل سنة  407وقتل الوزير الشيعي سنة ،412وقد وصف ابن بطوطة

 -1مناقب آل أيب طالب :ج ،2ص .171

 -2رحلة ابن بطوطة :مدينة بغداد ،ص .103
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هذا العمران ،والسور هو ذلك السور الذي حكى عنه ابن ادريس سنة  .588العمران

السابع :وهو العمران القائم اآلن الذي جاء يف سنة  767بعد اهنيار دولة آل بويه بـ 320

سنة وان تاريخ بناء مسجد اعىل الراس هو  ،767وبناء عىل هذا فان العمران ال يعود اىل
آل بويه وال اىل بني العباس الذين سقطت دولتهم سنة ( 656انتهى) (((.

تاريخ ال�سيد عبد الرزاق احل�سيني
فيام ييل نضع امام انظار القراء الكرام معلومات اخرى من مؤلفات السيد عبد

الرزاق احلسيني والسيد عبد الرزاق آل وهاب وسائر الكتب التي توفرت لدينا يف
العتبات املقدسة.

�صورة ( )74مقام ال�سيدة زينب
 -1اىل هنا كان رشح كالم العالمة آية اهلل الصدر.
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كربالء قبل التاريخ
يستفاد من الكتب واألخبار ان كربالء كانت ارض ًا تتميز بشهرهتا منذ زمن آدم أيب
البرش ،وكانت موضع عناية االنبياء ،واىل ما قبل واقعة الطف كانت أرض ًا زراعية فقط
وغري مأهولة قليل سكاهنا ويعرب عنها باهنا قرية صغرية ذات مزارع وبساتني واغلب

سكاهنا من االيرانيني .فتحت كربالء سنة  14للهجرة عىل يد ابن عرفطة بامر من سعد بن
ايب وقاص قائد جيش املسلمني يف معركة القادسية ،فسقطت بايدي املسلمني واصبحت
مقر ًا جليوشهم ،وكام مر ذكره فقد سئمها اجليش لسوء مناخها وكثرة البعوض فيها

فساروا اىل الكوفة .لقد اضفت واقعة سنة  61للهجره امهية عىل كربالء وحظيت هذه
املدينة باهتامم متزايد يوم ًا بعد يوم بحيث احتلت كثري ًا من الصفحات يف كتب التاريخ.

ويمكن بيان ذلك من قرن اىل قرن بأجياز.

مل يكن يف كربالء عمران وبناء يف القرن االول غري ان اخلاشعني والعلويني والشيعة

عىل نحو اخلصوص كانوا يأتون لزيارة مرقد احلسني  فقط خالل االربعني سنة
االخرية من القرن االول.

يف القرن الثاين ويف زمن بني العباس اخذ صيت كربالء يتنامى شيئ ًا فشيئ ًا،

وقد زاد منع بني العباس من امهيتها السيام قيام هارون هبدم القرب وكذلك قيام
املتوكل هبدم القرب واغراقه باملاء حيث زاد ذلك من اهتامم العامل االسالمي هبذه
الواقعة االليمة بنحو كان الناس يأتون لزيارة احلسني  افواج ًا ومجاعات يف
القرن الثالث.
يف القرن الرابع شهدت كربالء بنا ًء واعامر ًا كام ً
ال وذاع صيتها وغدت موضع اهتامم
الدياملة حتى قام عضد الدولة بزيارة املرقد سنة  370للهجرة ،واستناد ًا للتفصيل الذي

قدمه ابن بطوطة يف سنة  768للهجرة يتضح اهنا كانت يف غاية التطور خالل القرون
الثالثة  5,6,7أي يف عهدي الدياملة واالتابكة وكان اآلالف يسكنوهنا وتتوفر فيها
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املزارع وبساتني النخيل اجلميلة.

يف القرنني الثامن والتاسع عاشت كربالء حالة من الركود وذلك الن سكنة كربالء

كانوا من قبيلتني هم اوالد (زحيك) وأوالد (فائز) وكان بينهام رصاع ،ورغم اهنام كانتا
من الشيعة االمامية غري ان املدينة كانت تتجه نحو اخلراب نتيجة الرصاع بينهام واخذت
تبتعد عن العمران والشهرة ،والرس االخر الذي اضيف هو تعرض ملوك الطوائف يف
ايران للقتل يف زمن جنكيز خان وتيمورلنك .يف القرنني التاسع والعارش حيث بسطت
الدولة العثامنية سلطاهنا عىل العراق واجهت كربالء احداث ًا مل يتوقف فيها العمران

فحسب بل انحدرت نحو اخلراب وبالرغم من انفاق بعض ملوك العثامنيني لالموال من
اجل اعامر القبة واملرقد لكن مدينة كربالء ختلفت عمراني ًا.
يف القرن احلادي عرش أي يف عرص الشاه عباس والشاه صفي ويف جممل العهد

الصفوي تالفت كربالء آثار القرون املاضية
وشهدت عمران ًا شام ً
ال مما زاد اهتامم الناس

هبا وشهد املرقد والرضيح والقبة واملبنى
والصحن عمران ًا كبري ًا وتزيين ًا فأصبحت
مثار اهتامم القايص والداين من املوالني
والشيعة.

من القرن العارش وحتى اآلن (القرن)14

جرى أكامل اإلعامر يف كربالء من قبل ملوك
الصفويني والزنديني والقاجاريني وتعد
جدراهنا وزواياها نموذج ًا ملا نقول والتاريخ
شاهد ًا عىل تلك العهود.

لكن مما يؤسف له ان االمري سعود

�صورة ( )75ال�صندوق على قرب االمام احل�سني (ع)
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الوهايب ((( ارسل عرشين الف مقاتل اىل العراق ونظر ًا لعدم وجود سور حول كربالء –
وهذا ما كان متوفر ًا يف كل مكان بمقتىض رضوريات ذلك العرص – فقد دخل الوهابيون
فص من لؤلؤ ال يقدر بثمن
واحرقوا الصندوق املطهر وهنبوا مدخرات القرب ومن بينها ٌ

ومعه عرشون سيف ًا مطلي ًا بالذهب وجموهرات من الفريوزة واالملاس واربعة آالف من
الستائر الكشمريية وألفا سيف من الفضة وغريها كثري (((.

ثم جرى بناء سور للمدينة كي ال يتمكن العدو من دخوهلا غري ان املدينة ليس فيها

سور اليوم وقد تضاعف البناء فيها ضعفني او ثالثة اضعاف.

حوادث كربالء
بعد هجوم الوهابيني بقيت كربالء تعاين الفتنة والفوىض يف كل عام حتى سنة 1240

حيث تضاءل العمران واألمن يف املدينة .من سنة  1241وحتى  1245وقعت حادثة
اخرى تسمى واقعة مناظرة األمري األخرية أبان ضعف الدولة العثامنية حيث ثار داود

باشا يف بغداد .يف سنة  1258وقعت حادثة رفض أهايل كربالء الطاعة لنجيب باشا.
يف سنة  1293وقوع فتنة عيل هدلة بني أهايل كربالء .يف سنة  1324وقوع فتنة شهر

رمضان .يف سنة  1333فتنة الزوار واألهايل و أطالق رساح السجناء .يف سنة 1340
اإلحتالل األجنبي للعراق وتدخل آية اهلل املريزا الشريازي وآية اهلل اخلاليص وحدوث

الثورة يف تلك السنة .مل يلحق أي رضر باملبنى والقبة والصحن والرواق يف غضون مجيع
 -1كان عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الوهايب مروج ًا ونارش ًا ملعتقدات حممد بن عبد الوهاب وقد عمل
عىل نرش معتقدات ابن تيمية وابن القيم اللذين كانا حيرمان اآلثار والقبور .يف يوم االربعاء (يوم عيد الغدير) سنة
 1216هجم سعود عىل كربالء بعرشة اآلالف رجل وقتل خالل  6ساعات ستة اآلالف من الرجال والنساء
وهنب املدخرات والنفائس واملجوهرات واحليل وقفل عائد ًا يف عرص نفس اليوم .وبعد عودته قتل سعود فقام
ابنه احلايل ،واستناد ًا اىل فتوى ابن بلهيد قايض قضاة الوهابية يف املدينة قام هبدم قبور بقيع الغرقد وجنة املعىل
وختريبها وهنب مجيع نفائسها (نق ً
ال عن تاريخ الرجال – اسم الكاتب يف الصفحة .)797
 -2كربالء يف التاريخ ،السيد عبد الرزاق احلسيني.
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تلك احلوادث اال خالل غزو الوهابيني ،وان هذه األحداث تسببت بتقليص األعامر
ونسبة السكان يف املدينة فقط.

تاريخ بناء القرب
يقول ابن قولويه يف كامل الزيارت منذ أن دفنوا جسد احلسني  ووضعوا عالمة
عىل القرب ،فقد نصبوا عل ًام وبنوا عليه بنا ًء صغري ًا ،ويبدو انه كان من قبل املختار بن ايب
عبيد الثقفي ،وقد هدم هارون الرشيد هذا البناء وبنى عليه مسجد ًا .ويقول حممد بن أيب

طالب يف كتاب تسلية املجالس وزينة املجالس :وقد كان بني عليه مسجد ومل يزل كذلك

بعد بني أمية،ويف زمن بني العباس إال عىل زمن الرشيد وانه خربه وقطع السدرة التي

كانت نابتة عنده وكرب موضع القرب ثم أعيد عىل زمن املأمون وغريه اىل أن حكم املتوكل
من بني العباس فأمر بتخريب قرب احلسني  وقبور أصحابه وكرب مواضعها وأجرى
املاء عليها اىل أن قتل املتوكل وقام باألمر بعده ابنه املنترص فعطف عىل آل أيب طالب
وأحسن إليهم وفرق فيهم األموال وأعاد القبور يف أيامه ((( .يف سنة  273للهجرة هدموا

ما بناه املنترص وبعد ذلك بناه صاحب طربستان حممد بن زيد الداعي ( 289 -279هـ)

يف زمن املعتضد،وبعد ذلك هدم عضد الدولة الديلمي ما بناه حممد بن زيد الداعي وقام
بتشييد بناء أكثر سعة بتاريخ  14ربيع االول سنة  407للهجرة  1016للميالد،وبعده
احرتق الصندوق فقام حسن بن أسامعيل وزير الدياملة بإصالحه وتعمريه.

حكم التاريخ
يقول ابن قولويه ان الصحايب املعروف جابر بن عبد اهلل األنصاري زار قرب احلسني
 يف سنة شهادته وكان اول زائر لقرب احلسني  ويف حينها وضع عالمة عليه،ويف
سنة  65هـ اجتمع سليامن بن رصد اخلزاعي والثوار والطالبون بدم احلسني  الذين
كانوا يسمون بالتوابني وأناس كثريون عىل قرب احلسني  وزاروه كاجتامع الناس عىل
 -1تسلية ا ُملجالس وزينة ا َملجالس :ج ،2ص.473
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احلجر األسود،لكنه كان حينها مظل ً
ال ال قبة له والقرب حمتفظ هبيئته.
ورد يف كنز املصائب ((( ان املختار بن أيب عبيد الثقفي بنى ما يشبه القرب وحوله
وكذلك بنى قرية وأبنية حول احلرم املطهر ،وينقل عن أيب محزة الثاميل املتوىف سنة 150
وكان قد ذهب لزيارة قرب احلسني  يف عهد املنصور العبايس سنة  136قوله :ان القرب
كان له آنذاك طاق ورواق.

�صورة ( )76مكان �شهادة االمام احل�سني (ع)
 -1كتاب قديم جد ًا غري معروف ،مؤلفه يعرف بـ (قمري كلزار) واسمه املريزا حممد تقي ،وهو عبارة عن
قصائد باللغة الرتكية الفارسية يروي واقعة الطف بصورة مفصلة ويقال أنه حيتوي عىل احداث ووقائع مل تذكر
يف أي من مصادر الشيعة.
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يروي املجليس يف البحار وكثريون آخرون من العلامء أن القرب يف زمن املنصور وعهد
الصادق  كان له طاق ورواق وقبة ومبنى وان املرقد املطهر كان معزوال عن قبور
الشهداء وله رحبتان.
يقول السيد ابن طاووس ان القرب كان له باب من الرشق وباب من الغرب .وبالنتيجة
فأن القرب كان له بناء شامخ وعال يف أواخر الدولة األموية وبداية الدولة العباسية.

مل خيتف قرب احلسني  عن األنظار يف زمن تسلط األمويني وقوهتم بالرغم من كل
ذلك اإلرصار الذي أبدوه ملحوه ،فلقد ُع ّلم القرب باخلشب والقصب واحلجر األسود

وبني عليه بناء صغري.

اما بنو العباس فنظر ًا النتزاعهم السلطة من األمويني بأيدي اإليرانيني وقائدهم ايب
مسلم اخلراساين فقد أبدوا احرتام ًا لبني هاشم ملدة من الزمن يف بداية األمر وكانوا
يظهرون هلم االجالل نوعا ما لكسب الرأي الشيعي واإليراين فكانوا حيرتموهنم عىل

العكس من بني أمية الذين كانوا يتتبعوهنم ويبالغون بالتنكيل هبم ،كام قاموا بالعناية بقرب
احلسني  كسب ًا ملشاعرهم.
كان هذا الوضع عىل عهد املنصور لكنه أمهل رويدا رويد ًا أيام املهدي واهلادي بل

اخذ ينعكس حتى زمن هارون الرشيد الذي كان يأخذ الكبار والصغار والرضع من

العلويني ويرمي هبم يف السجن وينكل هبم ويسفك دماء شباهبم ويضعهم يف اسطوانات
املباين واحليطان ويقتلهم ويقيض عليهم هبذه الطريقة ،ولغرض القضاء عىل هذه الفرقة

(العلويني واهلاشميني) كان يقتل شيعتهم ويدس هلم السم وقام هبدم قرب احلسني 
الذي كان مطافا هلم وساواه مع األرض وقطع شجرة السدر كي ال تبقى معامل للقرب بعد

ذلك لكن الشيعة كانوا يستعلمون مكان القرب رغم خوفهم ويعتنون به حتى زمن املأمون
الذي كان عىل العكس من أبيه فأصدر إذن ًا عاما وفسح املجال للشيعة لكنه كان يظهر
حقده الدفني لبني هاشم والعلويني حيثام كان يستدعي احلال ،ولغرض كسب ود ويل
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مبنى كبري ًا عليه .ولعل
عهده اإلمام عيل موسى بن الرضا  قام ببناء القرب وتشييد ً
القوائم املوجودة يف البناء احلايل تعود لذلك الزمان ،فكان الشيعة جيتمعون حول قرب
احلسني  للزيارة والطواف فيحومون حوله كام حتوم الفراشات حول الشمعة.

�صورة ( )77ويل عهد العراق يف حفل افتتاح ال�صندوق
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تخريب القرب
انتهى عهد املأمون ليحل عهد املتوكل ،ولقد كان شق عليه أن يكون قرب احلسني
 مطاف ًا للشيعة وأبنائهم ،فأمر هبدم القرب وختريبه وإغراقه باملاء ،غري ان املاء توقف
ومل يتقدم ،وعمد اىل قطع رؤوس الزوار وأيدهيم وأرجلهم وواجه الشيعة بصنوف
التعذيب ،وجتددت املصائب العظمى عىل الشيعة وذرية بني هاشم والعلويني.

مضت حقبة املتوكل سوداء مظلمة فاستتبت احلرية يف زمن املنترص ،وانعتق الشيعة

فقاموا بتشييد مبنى فخم عىل القرب ومنائر عالية لريى الزائرون املرقد املطهر من بعيد،
وخالل حقبته وحقبة املسرتشد محلوا املجوهرات واحليل واهلدايا الثمينة اىل املرقد
مبنى كبري ًا ،لكن خيانة املسرتشد طفحت فاخرج املجوهرات واحليل
الطاهر وشيدوا ً

والنفائس ووزعها عىل جيشه وكان يقول ان القرب ليس بحاجة للخزينة واملجوهرات،

لكنه مل يمس املبنى .يف عام  512كانت كربالء قد تطورت من حيث البناء واصبحت
فيها عامرات ومباين وسوق وسكنها الكثري من الشيعة .ان البناء الذي جرى تشييده يف

عهد املنترص تم هدمه يف ذي احلجة سنة  273إلعادة بنائه ،وتوىل ملك طربستان يف عهد
املعتضد عملية البناء واالعامر حتى سنة  ،284وبقي يشهد بناء وتزيين ًا مضطرد ًا حتى
عهد عضد الدولة الديلمي الذي جاء لزيارة القرب الطاهر سنة  370وقام ببناء الرضيح
واجراء التزيينات البهية ،وكان  2200من العلويني واهلاشميني قد استوطنوا كربالء فيام

حول قرب احلسني  آنذاك .كتب ابو الفداء – املتوىف سنة  732وهو من مؤرخي القرن

الثامن – يف حوادث سنة :236

يف هذه السنة أمر املتوكل هبدم قرب احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه وهدم
ما حوله من املنازل ومنع الناس من إِتيانه .
وكان املتوكل شديد البغض لعيل بن أيب طالب وأهل بيته وكان من مجلة ندمائه عبادة

ويكشف رأسه وهو أصلع ويرقص ويقول:
املخنث وكان يشد عىل بطنه حتت ثيابه خمدة
َ
قد أقبل األصلع البطني خليفة املسلمني  -يعني علي ًا  -واملتوكل يرشب ويضحك وفعل
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كذلك يوم ًا بحرضة املنترص فقال :يا أمري املؤمنني إِن علي ًا ابن عمك فكل أنت حلمه إِذا
شئت وال ختيل مثل هذا الكلب وأمثاله يطمع فيه فقال املتوكل للمغنني غنوا:
غار الفتى البن عمه

رأس الفتى يف حر أمه

وكان جيالس من اشتهر ببغض عيل مثل ابن اجلهم الشاعر وأيب السمط من ولد

مروان بن أيب حفصة من موايل بني أمية وغريمها (((.

مذهب الت�شيع و�آل بويه
كان آل بويه – وهم من أعاظم امللوك وأرفعهم شأن ًا وجالالً يف إيران وقد تبوؤا

بجدارة صفحات التاريخ – من الشيعة املخلصني يف تشيعهم وكانوا يعقدون املجالس

الكربى لكبار علامء التشيع ليثبتوا من خالهلا حقانية الطائفة الشيعية ،حتى وصل األمر

أن أعلنوا سنة  352يوم عاشوراء يوم عزاء حسيني يف بغداد ،فأصبح يوم عاشوراء يوم
عزاء ومأتم بشكل رسمي ومازال هكذا اىل يومنا هذا.

يف سنة  408اشتعل الرضيح بنار الشمعدانات فاحرتقت الستارة احلريرية

والصندوق واحرتق كل يشء من فراش وستائر ما عدا اجلدران ،ويبدو ان كل ما بناه آل

بويه أصبح بحاجة اىل كثري من االعامر ،فتوىل الوزير الشيعي احلسن بن املفضل بن سهل
الرامهرمزي عملية اإلعامر والتزيني واكامل املبنى ،وبناء سور كربالء أيض ًا.
وكام يقول ابن بطوطة انه قام سنة  727بتشييد أبنية فخمة اخرى باالضافة اىل أعامل

التعمري .وقد شاهد حممد بن سليامن بن الوزير السليامين هذا التاريخ وقد كتب الوزير

بنفسه التاريخ يف سنة  1216أي قبل الغزو الوهايب .تال ذلك العامرة احلالية التي قام هبا

السلطان أويس االيلكاين ببناء املسجد واحلرم واكمله وكتب تاريخ ذلك سنة .767
ثم بدأت الفرتة الصفوية وقد بقي العمران مضطرد ًا منذ تلك االيام حتى يومنا هذا،
 -1تاريخ أيب الفداء ،خالفة املتوكل جعفر بن املعتصم ،ج  ،1ص .393
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ويمكن القول باختصار ان هذه القبة والبناء التي يتوجه اليها املاليني من املسلمني يف

العامل حتى هذا اليوم قد هدمت وجرى اعامرها اثنتي عرشة مرة .واآلن فان ابناء الطائفة
الشيعية يقدمون املعدات واألثاث والفراش والتحف واهلدايا الرضورية العامر وبناء
املسجد واستمراره وتعظيمه وإكرام ًا إلمامهم العظيم .ان ما بذل من مساع يف تشييد
املسجد والبناء وتزيني القبة والرضيح هو كام ييل:

1.1بناء مسجد الرأس يف عهد بني أمية ما بني  63 – 61وكان دون قبة .بناء القبة واملبنى
والبابني الرشقي والغريب للمسجد وفصل روضة الشهداء عن الروضة احلسينية ،ويف

نظرنا ان ذلك كان من قبل املختار وقد بدأ من سنة  ،64بعد ستة أشهر من موت يزيد
وانتهى سنة  67ويف زمن االمام الصادق  وهو الذي قام بتعليم الزيارة وترتيبها.

بناء القرب واملبنى من قبل املأمون بعد ختريبهام من قبل هارون وقد قام باالعامر سنة
 198وما بعدها ،وبنى املسجد بناء فخ ًام وبقي حتى زمن املتوكل سنة  .246قيام
املنترص بالبناء عىل أرض مسطحة ما بني العامني  248-247فقام ببناء القبة واملبنى

والرواق واملسجد .بناء ملك طربستان يف سنة  273أي بعد  25سنة متاما من بناء

املنترص حيث قام هبدمه وبدأ بالبناء سنة  .287بناء عضد الدولة الذي قام هبدم ما
قام به زيد الداعي من عامرة وأقام بناء فخ ًام سنة  371أي بعد  58سنة تقربي ًا من
عامرة زيد ،وكان بناء واسع ًا جد ًا وفخ ًام وكبري ًا ومزين ًا حيث جدد بناء القبة والرضيح

وجعل قبور الشهداء ضمن قبة االمام احلسني .
2.2بناء وعامرة احلسن بن فضل بن سهل الرامهرمزي وزير سلطان الدولة الديلمي
حيث احرتق الرضيح والصندوق ،فقام سنة  408بتعمري وترميم ما تبقى من القبة
وبنى سور ًا حول كربالء ما بني عامي  412 -409حيث تويف ،ويف سنة  724زار
ابن بطوطة كربالء ووصف ما بناه الديلمي بانه مزين وبناء الرامهرمزي بان فيه
مضيف ًا ومشفى ومدرسة ومسجد ًا خاص ًا .عمران وبناء السلطان أويس االيلكاين
الذي وصل اىل السلطنة سنة  757واضاف مسجد خلف الرأس وكان تاريخ بنائه
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سنة 767هـ ،أي انه بني بعد هناية دولة آل بويه بـ  320سنة ،و 111سنة بعد هناية
دولة بني العباس التي كانت سنة .656
ان السلطان أويس (الشيخ أويس) اجلالئري اإليلكاين هو من سالطني التتار
(سالطني جالئر) الذين حكموا العراق وايران ،وقامت حكومتهم بعد موت
هوالكو ،وقد كتب يف أعىل املحراب بمسجد الرأس :السلطان أويس بن السلطان
الشيخ حسن اجلالئري يف سنة  .767ولقد سألت السيد صالح الكليدار آل طعمة
فلم تزد معلوماته عن ما ذكر أعاله .تعمري وتوسيع الصحن وتزيني الرواق من
قبل الصفويني والذي بدأ من عام  ،932وقد قام امللوك الصفويون بتقديم اهلدايا
والتحف الثمينة هلذا املرقد املعظم واملشهد الغروي وقاموا بالكثري من البناء
واإلعامر .التزيينات وتذهيب قبة اإلمام احلسني  عىل يد نادر شاه سنة ،1156
وترصيع الرضيح والباب بالفضة واهداء الكثري من املفروشات والقناديل الذهبية
واحليل من قبل نادر وزوجته وذويه.
3.3التزيني واكامل األبنية املحيطة بالرضيح وتوسيعها من قبل ملوك القاجاريني مثل
حممد خان وفتح عيل شاه ونارص الدين شاه من العام  1192حتى العام 1326
حث قدموا كثري ًا من التحف واهلدايا الراقية والنفيسة وقاموا باعامل مشهودة
لتأمني نفقات بناء واعامر وترميم الرضيح والتذهيب والتغليف بالكايش وتوفري
الفراش والقناديل الذهبية والفضية والرضيح والصندوق ،وقد ورد ذكر أسامئهم
يف الكثري من املوارد.

الأماكن املقد�سة واملباركة يف كربالء
من األماكن التي حتظى بالتعظيم والتكريم يف هذه البقعة التي متثل معرض ًا حسيني ًا

هي:

1.1املذبح الذي يؤدي اىل القبو وقد تم تفصيله .املخيم الذي يقع اىل اجلنوب الغريب
من الصحن ويقع خارج السوق بمحاذاة الشارع ،وقد تم بناء خيمة االمام احلسني
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 بام يشبه خيمة ملك عظيم ،واىل جانبها خيمة عليل كربالء ،وعىل بعد قليل منها

خيمة العريس القاسم بن احلسن  وفيه خيمة زينب الكربى ،ومنها كانت زينب
تأيت اىل التل الزينبي فتشاهد جمريات املعركة او ما يعرب عنه يف عرصنا (استطالع

احلرب) ثم تعود.

ورد يف األخبار ان احلسني  ملا نزل يف أرض كربالء نظر حواليه فوجد أرض ًا

منخفضة ثم شمها وقال ههنا يسفك دمي ثم قال انصبوا اخليام يف أرض منخفضة

فقالت زينب :يا أخي ان أبانا كان يف سفره يأمر برضب اخليام عىل مرتفع من

األرض ،فقال :يا أختاه ان ابانا كان يتفاءل بالفتح واين ألرى اهنم سيقتلونني هنا،
وعىل أية حال فقد نصبوا خيمة زينب عىل مرتفع من األرض وحفروا خندق ًا حول

املخيم واشعلوا النار فيه لئال يصل العدو اىل اخليام .وحق ًا إنني ملا دخلت املخيم
أصابني الغم وكأنني قد شاهدت يوم عاشوراء واملعركة .التل الزينبي :عىل مقربة

من الصحن ،داخل السوق ،اىل اجلنوب الغريب هنالك مكان مرتفع يعرف بالتل
الزينبي ،ويف يوم عاشوراء كانت زينب تأيت عدة مرات ماشية من املخيم اىل هذا
التل وتشاهد جمريات املعركة ،وقد ورد ان زينب قد قطعت هذه املسافة سبع مرات

لتشاهد كيفية قتل عيل األكرب اىل ان ُخطف لوهنا وارتعدت أقدامها يف املرة األخرية

حني نودي باستشهاد عيل األكرب .بعد مسافة عدة مئات من اخلطوات يؤدي التل
الزينبي إىل الصحن ولقد نصب مزار عىل التل حالي ًا وأصبح موضع ًا لطلب احلاجات

من قبل الزائرين .كف العباس :يقع حيث املكان الذي قطعوا فيه يد العباس 
اىل جانب الصحن باجتاه هنر العلقمي وهو موضع تكريم من قبل الزائرين .موقف
األسد وفضة.

يف شارع ما بني احلرمني ،ويف سوق النحاسني ،ويف زقاق طويل كتب عليه :زقاق

األسد وفضة ،هنالك نصب لقصيدة شعر باللغة الفارسية وصورة ألسد .لقد أوردنا
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قصة ذلك يف كتاب زينب الكربى وخالصتها :ان فضة كانت جارية عند فاطمة الزهراء

 وقد كانت تعرف بوجود أسد هناك ،وملا أصدر عمر بن سعد اوامره بأن تدوس
عرشة من اخليول أجساد الشهداء قامت فضة باخبار ذلك األسد – وهذه القضية ينقلها

أكثر أصحاب املقاتل – فجاء األسد ومل يقدم العدو عىل فعلته .قرب احلر بن يزيد الرياحي:
يقع عىل مسافة فرسخ باجتاه الغرب من مدينة كربالء اذ ان بني أسد ملا أخذوا جثامنه قد

دفنوه بني أهله .قرب عون بن عيل  يقع عىل بعد فرسخني من املدينة وعىل مقربة من

سكة احلديد .قرب القاسم بن موسى بن جعفر  ،يقع عىل بعد فرسخني من املدينة (((.
2.2قرب إبراهيم املجاب بن حممد بن موسى بن جعفر  ،ويقع يف الرواق.

3.3قرب حبيب بن مظاهر األسدي ،ويقع يف الرواق .وهنالك قبور الكثري من كبار العلامء
املدفونني يف كربالء كنا قد ذكرناهم يف حمله.

 -1املشهور ان قرب القاسم بن اإلمام موسى بن جعفر  يقع يف مدينة القاسم التابعة اىل حمافظة احللة ،وانام
هو القاسم بن احلسن السبط  املدفون يف كربالء مع الشهداء.
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مرقد أبي الفضل العباس 

•ال�صحن
•الإيوان والرواق
• الرو�ضة وال�ضريح
• ال�صندوق
•القرب
• نهر العلقمي
•القبة واملبنى والكا�شي
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�صورة ( )78خارطة �صحن االمام العبا�س
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يف تلك األيام التي كنت منهمك ًا بتأليف كتاب حول حياة قمر بني هاشم أيب الفضل
العباس  حتريت كثري ًا يف بطون الكتب ع ّلني أجد موثقا عن بناء القبة ومرقده 

لكنني لألسف مل أعثر عىل مدونة تتعلق هبذا املوضوع وكل من سألته وجدته أقل معرفة
مني حتى عرفت يف هناية املطاف انه مل يكتب يش ٌء حول هذا املوضوع ،وما زال حرم
العباس  يبعد  500خطوة عن احلائر احلسيني ويقع اىل جانب هنر العلقمي ظاهرة

آثاره له صحن كبري وايوان مذهب ورواق عظيم وروضة زاهية ورضيح من الفضة
وصندوق خشبي وقبة ومبنى كبري وواسع مزين بالكايش وفيه كل ما يف حائر اإلمام
احلسني  من بنايات ،كام تشاهد اآلثار التارخيية يف أغلب جنباته تلك التي تم إكامهلا

وتزينها خالل القرون األخرية خالل العهد الصفوي وما بعده ،وحري بنا اآلن أن
نعرف متى بدأ أساس البناء ووقته .عندما نتأمل يف كتب املزار نجد انه ومنذ القرون
األوىل حيثام صدر األمر بالغسل لزيارة احلسني  من قبل أئمة اهلدى عليهم صلوات
اهلل والدخول اىل الرواق والباب والروضة والقبة واملرقد يرد ذكر العباس .

فعىل سبيل املثال ورد يف رواية الكفعمي يف البلد األمني ما يرويه املجليس يف املزار

وكذلك يف رواية صفوان بن مهران التي يروهيا الشيخ املفيد،فكلام ورد أمر بالتوقف عند
الباب لالستئذان بالدخول ورد ذات األمر بالنسبة حلرم العباس ،ويتضح أن قرب

العباس بن عيل  كانت له روضة وباب للدخول يف القرن الثاين يف زمن األمام
الصادق  من هنا فأننا ندون رأينا وفق ًا ملا رأيناه وتتبعناه يف هذه الروايات.
بناء قبة العبا�س 

1.1من املؤكد أن قرب أيب الفضل  كانت فيه آثار قرب وكان له مدخل،ويمكن القول أن
آثار القرب ومدخل الروضة هي من آثار التوابني واملختار وأصحابه وقد بنيت ما بني

العامني  72 -64وكان املوالون والعلويون يذهبون لزيارته.

2.2يف رأينا أن هذه اآلثار مل يتم هدمها من قبل هارون وقد قام املأمون بإكامهلا

وإضافة
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مبنى عليها حيث بقيت حتى زمن املتوكل،واألدلة التي تظهر لنا هي :أوالً،أن هارون
ً
مل خيرهبا بقصد التهديم وهو مستبعد جد ًا يف ضوء معتقدات هارون الرشيد وموقفه
من آل عيل  ان يكون قد خرب قرب احلسني  قاصد ًا حمو اآلثار .أننا نعتقد انه
أراد البناء مثلام بنى قبة أمري املؤمنني  لكنه مل يفلح،وليس معلوم ًا أن يكون قرب
العباس  الذي كانت له قليل من اآلثار قد جرى هدمه خالل عمليات اهلدم

تلك فض ً
ال عن أن بني أسد ما زالوا يسكنون يف نواحي الغارضية وهلم حمبة خاصة
للعباس  كام أن بني أمية كانوا يكنون احرتام ًا خاصا للعباس  بسبب قرابتهم

من أم البنني .

3.3عامرة املنترص :من املؤكد أن املتوكل قد هدم مرقد بناء وآثار قرب احلسني  وأتباعه
ليس مرة واحدة بل مرتان ولقد كان مصم ًام عىل ذلك وأرسل من هيدمه وإغراقه
باملاء وزراعته .بنا ًء عىل هذا إأن كل آثار قرب العباس  قد هدمت وخربت بال
شك،وحتى العام  273قام املنترص بتشييد بناء صغري لغرض كسب ود العلويني

عىل العكس من أبيه .بناء زيد الداعي :حيث يفهم من األخبار أن زيد الداعي جاء
بأموال طائلة لغرض إعامر املشاهد ومن املس ّلم به انه انفق ماالً يف مرقد العباس
،ويشاهد يف أخبار الزائرين يف القرن الثالث فيام خيص زيارة العباس بن عيل
 أهنم كانوا يقفون عند باب احلائر والروضة ويقرأون الزيارة،بيد أنه ليس هنالك

معرفة لكيفية ذلك.

 4.4عامرة الدياملة حيث ذهب عضد الدولة للزيارة سنة  371فأقام البناء وأعلن تشيعه
رسميا ومن املسلم به انه بنى قبة ورضحي ًا أليب الفضل العباس ،وليس ثمة جمال
للشك يف انه كانت له قبة ورضيح ،وأقوى الظن أن الرضيح احلايل هو لعضد الدولة
الديلمي وأن حريق ًا مل حيدث يف روضة العباس  ليكون قد هدم بعد ذلك،كام

أن وصف ابن بطوطة ينطبق عىل هذه القبة،وفيام بعد قام بتعمريه وأكامله السلطان
جالئر األيلكاين الذي بنى قبة ورضيح اإلمام احلسني ،وبقي هذا البناء حتى
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زمان الصفويني.

5.5إعامر وبناء الصفويني ،من املسلم به أن الصفويني قد ترصفوا هبذه القبة والرضيح

وجيب أن يكون األمر كذلك الن ما بني سنة  373حتى زمان الصفويني سنة 907
فرتة تبلغ  534سنة ومن املسلم به أن البناء والتعمري الذي جرى مرتني خالل هذه

الفرتة حيتاج اىل ترميم،واملتصور أن أساس بناء الدياملة قد أزاله الصفويون وأسسوا

عليه الن متانة البناء والعامرة ال تبدو ضاربة بالقدم بل هي تشبه سائر أبنية الصفويني.
وقد استمر التعمري والتزيني بشكل منتظم منذ احلقبة الصفوية وحتى االن السيام

تزيني جدران الروضة والصحن وااليوان الذي بدأ من زمن نادر وما بعده خاصة يف

زمن نارص الدين شاه القاجاري.

الصحن والرواق والضريح

يعود رصف القبة بالكايش  -عىل سبيل املثال – اىل سنة  ،1305ويتضح ان الكايش
املرصوف يف العهد الصفوي قد تم تبديله ايض ًا وقد رصفها نارص الدين شاه يف أواخر

حكومته .وحدد تاريخ الكايش يف الصحن بـ  1304وكتب عليه :كتبه حممد حسني،
وتاريخ املنائر يف  1211فيتضح أن الكايش كان يف زمن فتح عيل شاه.

نعم أن طراز بناء روضة ورضيح العباس  مشابه لرضيح احلسني .

أن سعة الصحن تبلغ ما يقارب  70 * 60مرت ومساحة الرواق تناهز  30* 20مرت

أما االيوان فهو شبيه بااليوان احلسيني ما عدا أن قبة العباس  من الكايش وإيوانه
قد جرى تذهيبه وقيل أن نادر شاه أراد تذهيب القبة لكنه او خدامه قد رأو يف املنام أن

العباس  يقول له جيب أن تكون قبتي من الكايش ليتضح الفرق بيني وبني أخي

لذلك فقد استخدموا الذهب يف االيوان فأصبح اصفر اللون .أن روضة العباس 

تشابه روضة أمري املؤمنني  فلها أربعة منافذ عىل أربعة أطرافها وهلا أربعة أبواب
تنفتح عىل الرواق ويف الزاوية الشاملية من الرواق يقع باب القبو بحيث أننا عندما نزلنا
وذهبنا عن طريق ممر رفيع وقصري مستخدمني اإلنارة اىل حذاء القرب املقدس وهناك أدينا
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الصالة والزيارة ثم توجهنا نحو هنر العلقمي الذي يقع اىل الشامل من القرب املقدس
ومازال يتميز بامئه العذب مما يتضح أن النهر كان يمر من هنا وعندما أرادو بناء القبة يف
زمن الدياملة حرفوا املجرى وأصبح املاء هناك راكد ًا كامء البئر.

أن الرضيح من الفضة أهداه نادر شاه والصندوق املطهر من خشب اخلاتم الذي
صنع منه صندوق أمري املؤمنني واحلسني عليهام السالم لكنه احدث تأرخي ًا ()1267

يف حني أن تأريخ صندوق األمري 1202 وصندوق احلسني  1233 ولقد جرى

تعمريه سنة  1225بعد أحداث سنة .1216

رصفت الروضة باملرمر ورصف الرواق والصحن بالصخر األسود وسقف االيوان

من اخلشب وله أعمدة خشبية ضخمة ،والقبة من الكايش ويبلغ ارتفاعها من الداخل ما
يقر ب من  40مرت ًا والروضة يف سعتها تشبه روضة األمري .
ان لصحن العباس  ستة أبواب واحد نحو السوق وبابه املهم هو باب الساعة

الذي بناه نارص الدين شاه ويقابل الشارع اجلديد الذي يتجه نحو مدينة كربالء احلديثة

و يقابله ساحة هلا أربع اجتاهات حتيط بالسوق.

�أبواب ال�صحن
 1 .باب القبلة او باب الساعة الذي يقابل الشارع.
 2 .باب القبلة الصغري الذي يتجه نحو السوق.

 3 .باب السوق الذي يتجه نحو سوق بني احلرمني.

 4 .باب موسى بن جعفر  فقد دخل اإلمام السابع من هذا الباب.

 5 .باب عيل بن موسى  اذ كان اإلمام الرضا  يدخل من هذا الباب.
 6 .باب صاحب الزمان وكان  يدخل من هذا الباب.

كتبت كتائب روضة ورواق أيب الفضل  بخط املريزا رضا خان شكوه االصفهاين

يف السابع والعرشين من عمره بأمر من الصدر االعظم االصفهاين.
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نهر الفرات والعلقمي
يقول املسعودي (املتوىف سنة  345للهجرة) يف كتاب التنبيه واإلرشاف مذي ً
ال يف

البحار واالهنار :من األهنار العظام املشهورة الفرات وخمرجه من اإلقليم السادس من

ناحية قاليقال وكانت من ثغور أرمينية من حتت جبل هنالك يدعى افرد مخش ويقطع

بالد الروم ويمر بالقرب من ملطية وسميساط وبالس والرقة والرحبة وهيت واألنبار
الرفيل والرصاة وهنر
ويأخذ منه هنر عيسى الذي ينتهي إىل مدينة السالم وكان يسمى هنر ّ
رصرص ومجيعها تصب إىل دجلة ثم ينقسم الفرات إىل جهتني قسم منهام يتوجه نحو

املغرب يسمى العلقمي يمر بالكوفة وغريها والقسم اآلخر يسمى سورا يمر بمدينة
سورا إىل النيل والطفوف ويسقي كثري ًا من أعامل السواد ثم ينتهي مجيع ذلك إىل بطيحة
البرصة وواسط التي ينتهي منها إىل هذا البحر يف دجلة العوراء التي تدعى بالفارسية

هبمنشري وهي دجلة املفتح واألبلة وع ّبادان فمسافته من ابتدائه إىل انتهائه مخسامئة فرسخ

وقيل ستامئة فرسخ (((.

وينبع هنر دجلة الذي يبلغ طوله ما يناهز  400فرسخ ًا ،من االقليم اخلامس ومن

املنطقة املعروفة بحصن ذي القرنني ويمر عرب مدن مهمة مثل املوصل وقرب شابور وكثري

من املدن املهمة يف العرص الساساين فيصب يف بحر بطيحة البرصة .يقول فريد وجدي
يف ص 145من اجلزء  7من موسوعته :من أشهر األهنار يف آسيا وينبع من جبال أرمينيا

ثم يتصل بنهر دجلة بعد  2750-2200كم وطوله  2860كم حتى يصب يف مصب
مدينة عبادان يف اخلليج الفاريس .وحتى العام  1205للهجرة –  1790للميالد كان هنر
الفرات جيري اىل الشامل من كربالء ويمر بمحاذاة احللة فقاموا مؤخر ًا بإنشاء سد عرف

باسم السدة وخصصوا مكان ًا لسكة احلديد يفصل كربالء عن الكاظمني ،وقد أخذ هذا
السد بدفع املاء نحو احللة وبذلك فقد اصبحت احللة مدينة عامرة ،وقام هبذا العمل

 -1التنبيه واإلرشاف :ص .21
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آصف الدولة مهراجا اهلندي ولذلك عرف هذا السد بسدة اهلندية ،ولقد كان وجد

شحة املاء يف النجف فبادر بحفر جدول يف سنة  1208ليأخذ املاء من احللة اىل النجف
وانفق امواالً طائلة يف أزاء ذلك ليجعل منه صدقة جارية ،لكن هذا اجلدول – ولالسف
– غمره الرتاب واختفى من الوجود بسبب طوارق احلدثان والظروف الطبيعية وبقيت

آثاره التي هي عبارة عن أشجار.

وبعده قررت احلكومة الرتكية اكامل بناء احللة وتقويتها عىل ايدي مهندسني خرباء،

ويف سنة 1913للميالد كان هذا السد بطول  250م وعرض  4م وفيه  36بوابة عرض

كل منها 5م ،وقد دونت هذه العبارة عىل رخامة املنارة:

بسم اهلل الرمحن الرحيم – ملا حتول هنر الفرات عن جمراه عدل اىل غري جهة كام تراه

أمرنا بإنشاء هذا السد السديد املحكم وشد هذا اخلليج عىل وجه األتم من كان أمره
املطاع جار عىل وجه األرض جريان املاء يف الفرات عميم اخلريات املربات سيد سادات

السالطني موالنا أمري املؤمنني وخليفة رسول املسلمني فخر سالطني آل عثامن الغازي

عبد احلميد خان بن سلطان الغازي عبد املجيد خان كان اهلل تعاىل متكف ً
ال بربه وقرن
التوفيق بمطاع أمره إلحياء األرض بعد موهتا وهي أرض حلة الفيحاء أو ما يليها من

األنحاء ،وقد وافق الفراغ من ذلك يف السنة الثامنة بعد الثالثامئة والف وصلوات اهلل
وسالمه عىل حممد وآله وصحبه الطيبني أويل الرشف  1308هـ.

نهر العلقمي
هو فرع من هنر الفرات ،وقد جرى البحث كثري ًا يف موضوعه ،فاعترب البعض ان

تسمية هنر العلقمي انام هي نسبة اىل العلقمي ،وكام ورد يف مجيع التواريخ وكذلك ما

كتبه فريد وجدي يف موسوعته يف الصفحة  :581ان حممد بن عيل ابو طالب الوزير
مؤيد الدين بن العلقمي البغدادي كان وزير ًا للمستعصم آخر خليفة عبايس حتى العام
 ،657بناء عىل هذا فان النهر كان معروف ًا بنهر العقمي قبل وجود الوزير العلقمي .يقول
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ياقوت احلموي يف معجم البلدان يف ذيل مفردة علقمة :علقامء بفتح أوله وسكون ثانيه

ثم قاف وبعدها ميم وألف ممدودة اسم موضع . .علقمة بفتح أوله ثم السكون وقاف
مفتوحة وميم وهاء مدينة عىل ساحل جزيرة صقلية ((( .لقد بحث املسعودي الذي تويف

سنة  345للهجرة يف موضوع هنر العلقمي وعرفه هبذا اإلسم قبل هذا التاريخ ،بناء
عىل هذا ان العلقمي الذي شق النهر مل يكن ابن العلقمي الوزير ،وان نسبة هنر العلقمي

له جمرد إسفاف ،ويمكن القول يف الربط ما بني هذه التواريخ ان هنر العلقمي كان قد
طمره الرتاب وان جد الوزير مؤيد الدين ايب طالب حممد بن العلقمي قام بكري النهر
ومن هنا عرف بنهر العلقمي  .نعم ،ان هنر العلقمي فرع من هنر الفرات يمر من جانب
مزار ايب الفضل العباس  وقربه ،وبعد تشييد البناء والعامرة قاموا بحرف النهر بيد
ان آثاره ما تزال باقية حلد اآلن حيث قام السيد حسن الكليدار سادن الروضة العباسية
املقدسة قد ّ
دل املؤلف عليها ،كام ان الوارد يف األخبار ان العباس  قد استشهد اىل

جانب هنر العلقمي ،وما زالت املسافة بني قربه املقدس والنهر ال تزيد عن  50مرت ًا ،وان
هنر العلقمي يبني من األسفل أي عرب القبو بشكل واضح وفيه ماء عذب جد ًا وسائغ
ويمكن استخراجه بانزال دلو وحبل بطول ثالثة أمتار.

سمع ابن العلقمي مؤيد الدين ابو طالب حممد بن امحد العلقمي املكنى برشف الدين
ايب القاسم – وكان شاعر ًا ،فاضالً،عامل ًا ،جليل القدر واديب ًا ،وابوه وزير املستعصم من

الشيعة وقتل عىل يدي هوالكو يف سنة  656للهجرة ،وقد ورث عن ابيه كنز ًا نفيس ًا يضم
ما يقرب من عرشة آالف كتاب ق ّيم من بينها كتاب الصنعاين العباب الزاخر وهو كتاب

يف غاية األمهية بلغة العرب ،وقد دونه عز الدين عبد احلميد بن ايب احلديد شارح هنج
البالغة يف عرشين جزء ًا وحصل عىل مكافأة كربى – أن اإلمام الصادق  ملا زار قرب
 -1يقول فريد وجدي :صقلية هي سيسيل وهي جزيرة يف ايطاليا عىل ساحل البحر األسود عىل مسافة
 3100مرت جنوب ًا ومساحتها  25838كيلومرتا مربع ًا ،وعدد نفوسها  55260نسمة (معجم البلدان ،ج
 ،5ص . )130
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جده خاطب هنر العلقمي قائال :اىل اآلن جتري يا فرات وقد قتل عندك ابن رسول اهلل

عطشانا؟ فقرر من ذلك التاريخ أن يردم جمرى هنر العلقمي وجعل مدينة الكوفة ترشف
عىل اخلراب ،ومن هنا اشتهر النهر بنهر العلقمي ((( .من بني املبعوثني الذين كان النبي

 يبعثهم اىل قريش ثم يرجعون من قريش للقاء رسول اهلل  لغرض السامح له
لزيارة املسجد احلرام ،يشاهد حنيس بن علقمة وكان رجال كري ًام ،وكانوا قد ارسلوه
لثني النبي  عن حج الكعبة ،لكنه وبعد لقائه بالنبي  عاد اىل مكة واقتع الناس
وقريش بالصلح والقبول بان يميض النبي  اىل احلج وال قصد له غري ذلك.

�صورة ( )79قبة ال�سيدة زينب

 -1حتفة العامل ،نق ً
ال عن التحفة الرضوية :ج  ،1ص .193
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دجلة و�ضفافه
الرافد املهم يف ح�ضارة العراق الذي مازال م�صدر �سعادة هذا البلد

(((

إن دجلة من االهنار النابعة من بحرية وان واملناطق الصخرية الباردة يف سلسلة جبال

طوروس يف رشق تركيا ،وهو يقطع مسافة 1100ميل حتى يلتقي بصنوه الفرات يف
وسط منطقة كثيفة البساتني قرب مدينة البرصة القريبة من املنطقة احلارة.

منذ ما يناهز  8000سنة تظافر دجلة والفرات بانشاء اقدم احلضارات يف القمم
والوديان التي تشكل اليوم شامل العراق .يومذاك كان اخلليج الفاريس يمتد شامالً حتى
مدينة سامراء غامر ًا بمياهه مدينة املدائن وسلوكيا بل وحتى بغداد .وخالل االف من

حول الفرات ودجلة وروافدمها اآلالف من األميال املربعة من سهل
السنني التي مضت ّ
العراق اجلنويب اىل أرض زراعية خصبة وجعال منها أرض ًا تدر باملحاصيل ،وحلسن احلظ
فان هذين النهرين مازاال مستمرين يف نشاطهام ،وكذلك االمر يف املناطق التي تقع شاميل

البرصة حيث األهوار اذ نشاهد أراض تتجدد نتيجة تراكم الرتسبات الطينية للنهرين،

فاألرايض الزراعية التي تربز هبذه الطريقة ستكون وفرية املحاصيل ان هي سقيت بطريقة
مالئمة ،فمنذ أربعة آالف سنة اصبحت تلك املنطقة ذات األرض اخلصبة حمط سلسلة

من االمرباطوريات العظمى التي هلا من املستويات الثقافية الراقية بحيث استحوذت
عىل لقب مهد حضارة بني النهرين .من خالل حتري ومتابعة هنر دجلة بدء ًا من منبعه
وانتها ًء بمصبه بوسعنا قراءة قصة مدهشة عن افول وزوال ومسار تلك االمرباطوريات
لتكون الفرع الغريب
التارخيية ،ففي القاطع الرشقي من االناضول احتدت عدة اهنر صغرية ّ
من هنر دجلة ،وهذا قبل ان ينحدر جمرى دجلة نحو الغرب يف ادنى مدينة ديار بكر التي

تعترب اول مدينة كبرية مشاطئة هلذا النهر وتقع عىل الطريق الكبري بني اسالمبول وبغداد.
ان الفرع الرشقي والفرع الغريب من دجلة يلتقيان ببعض يف التل رغم انه مل يصبح اكرب
هنر يف العراق بعد لكنه ما إن يصبح مصب ًا للجداول واالهنار الصغرية يف جبال املوصل
 -1املقال أعاله كتبه أحد املسترشقني.
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يصبح أكثر رسعة وعرض ًا وعمق ًا بدء ًا من املوصل وما بعدها ،وما زالت أطالل نينوى
قائمة حلد اآلن عىل امتداد دجلة .ان نينوى احدى مدن آشور وكانت حين ًا من الدهر

هتيمن عىل مملكة بابل التي كانت تضاهي آشور من حيث الرقي يف التنظيم وكان هنر
الفرات مصدر حضارهتا .هنا نشاهد جانب ًا من أقدم اآلثار ملا كان املزارعون يستخدمونه

يف االستفادة من النهر وايصال املاء اىل املزارع ،وهنا أيض ًا خيطف ابصارنا سدان جرى
بناؤمها يف عصور ضاربة بالتاريخ ،وبالرغم من االرضار والعيوب التي حلقت هبذين
السدين نتيجة ركام االمهال من قبل األهايل فاهنام يعيقان مرور البواخر بشكل كامل.

ما بني املوصل وهنر الزاب الكبري الذي يصب يف هنر دجلة عىل بعد مسافة أربعني مي ً
ال
باجتاه اجلنوب هنالك قطعة أرض مثلثة الشكل خصبة تشكل االهنار والقمم حدودها

الشاملية ،ويف مثل هذه البيئة واحلدود كان قد وضع األساس لبالط عظمة اآلشوريني،
عمت القاطع اجلنويب من هذه األرض أرايض غري مزروعة متتد اىل أعايل منطقة
فيام ّ
ارتباط الزاب الكبري بمدينة تكريت ،تلك املنطقة التي يتسنى فيها ادراك آثار النشاطات
التي كانت متارس يف عصور التاريخ يف جمال ري األرايض ،واملدينة الكبرية الوحيدة يف

هذه املنطقة هي قلعة الرشقاط وهي املنطقة القائمة يف البقعة التارخيية حلضارة آشور
وهي املنطقة التي كانت عاصمة اإلمرباطورية اآلشورية لفرتة من الزمن ،وكون هذه

املنطقة عاصمة ،دليل واضح عىل ان نواحي املدن والقرى يف العصور القديمة كانت
أكثر عمران ًا وأراضيها أوفر زراعة بكثري مما عليه اليوم ،وخالل السنوات األخرية حيث
مل يكتمل ايصال سكة احلديد اىل بيجي – وهذه السكة تنتهي يف البرصة – اكتسبت بيجي

شهرة واسعة بسبب كوهنا هناية خط سكك احلديد اىل الشامل من بغداد.
عىل بعد ثالثني ميال أدنى الرشقاط يصب رافد آخر يف دجله هو الزاب الصغري،
غري ان األرايض غري الزراعية عىل هنر دجلة ال تنتهي حتى قبل الوصول اىل تكريت
بسبعني ميالً ،وتكريت مدينة بنيت وفق طراز حديث ،ولقد كانت هنالك مدينة عامرة
قائمة يف هذه املنطقة يف زمن األمرباطورية اإليرانية القديمة ،وتتميز هذه املنطقة بقلة
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أمطارها بنحو ان اهلها يواجهون مصاعب يف استيفاء حمصول الفصل الواحد ،ورغم
ذلك فان سكاهنا القدامى ومن خالل شق اجلداول ورفع املياه اىل االرايض الزراعية
أثبتوا هذه احلقيقة وهي امكانية تبديل أرض العراق اىل واحدة من أكثر األرايض وفرة
من املحاصيل الزراعية يف العامل من خالل عملية الري .اذا تتبعنا النهر من هذه النقطة
وقطعنا مسافة ستني مي ً
ال فاننا نصل اىل مدينة سامراء .لقد كانت سامراء يف العصور

يكون دجلة والفرات سهل العراق اجلنويب – تقع يف متناول أمواج
السالفة – أي قبل أن ّ
اخلليج الفاريس ،وبعد أن اصبحت االرايض املحيطة هبا يابسة جافة حتمل الرجال يوم
ذاك العناء حتى عمروا تلك األرض الصاحلة والرسوبية ،فلقد شقوا هنر ًا بطول مئتي

ميل من سامراء اىل كوت اإلمارة وجعلوا جمرى دجلة مستقي ًام ،ويف نفس الوقت بدلوا

هنري أدهم وباله – ومها فرعان رئيسان لدجلة يف هذه املنطقة – اىل قناة .لقد سهلت
الطبيعة ويرست عملية شق جداول املاء لكثرة منعطفات دجلة يف مساره نحو اجلنوب
واقرتابه من هنر الفرات بنحو ان املسافة من بغداد القائمة حالي ًا وحتى الفرات  36مي ً
ال
فقط ،ونظر ًا ألن جمرى الفرات أكثر ارتفاع ًا من جمرى دجلة نوع ًا ما فقد جرى شق أكثر

اجلداول من هنر الفرات اليصال املاء اىل األرايض التي تفصل بينهام .هنا تشد اهتاممنا

عظمة وشوكة عهود احلضارة املعارصة ،فبغداد التي كانت عاصمة اخللفاء العباسيني،
هي اليوم عاصمة العراق املبجلة ،وان أنابيب املياه املمدودة فيها وفق الطراز احلديث
وشوارعها املرصوفة باحلجر ،ومصابيحها الكهربائية ،ومتنزهاهتا الشعبية املفعمة

باحليوية ،جتعلها واحدة من أحدث املدن يف الرشق األوسط .اىل اجلنوب من بغداد

وعىل مسافة قليلة تقع املدائن وحمل السلوكيني القدامى ،التي تذكرنا بالعمران والبناء
الذي حتقق ألبناء هذه الديار حتى يف العصور القديمة التي مر هبا هنر دجلة .املدينة
الكبرية القائمة عىل شواطيء دجلة هي كوت اإلمارة ،ولقد كان موقع دجلة اىل أدنى

هذا املدينة كان بنحو يسهل معه حصول تغيري يف جمراه من هنا فهو حيول دون تأسيس
وعمران املراكز السكنية ،ومع ذلك فقد جرى بناء جمموعة من املدن املعارصة يف هذه
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املنطقة وآخرها القرنة ،واىل اجلنوب من القرنة يلتقي دجلة والفرات ببعضهام ليشكال
شط العرب الذي تقف البرصة عىل شواطئه .ان قطع مسافة  1100مي ً
ال سفر ًا أمر
مدهش للغاية ،فدجلة يمر عرب مزارع خصبة وصحاري قفرة قاحلة ،وخيرتق واحدة من
أكرب املدن يف الرشق األوسط ،ويصب أخري ًا يف منطقة حتاكي عامل احلداثة وهي االهوار

يسكن قاطنوها أكواخ ًا من احلصري ويؤدون أعامهلم الزراعية بالقوارب .ربام يبدو من
املستغرب واملدهش أن يوصف دجلة بأنه رافد حضارة مهم عىل مدى ثالثة آالف سنة

وال يتم توفري التسهيالت الرضورية لعمل القوارب كام ينبغي ،كام ان الوسيلة املتداولة
لنقل البضائع من املوصل اىل بغداد كانت نوع ًا من البواخر التي متخر حتى مصب النهر
وتقطع مسافة  275مي ً
ال بني هاتني املدينتني خالل ثالثة أو أربعة أيام ،وبسبب كثرة
الواردات والصادرات فان مرايفء بغداد تعكس عىل الدوام مشاهد نشاط كثيف ،واليوم

هنالك نوع خاص من القوارب يسمى (السفينة) يقوم بحمل البضائع التجارية من
العاصمة اىل سائر مناطق العراق ،وان هذه السفن حتمل الكثري من معطيات احلضارة
احلديثة واخبار العامل اخلارجي وتوصلها اىل القرى النائية يف البلد .إن هنر دجلة الفسيح

يسدي خدمة ملؤها الربكة واملنفعة للعراق اجلديد كام قدمها آلشور احلضارة (شبيور).
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زيارة �أبي الف�ضل العبا�س 
طيع هلل ولر�سوله ولأمري
ال�سال ُم عليك �أ ُّيها العبدُ
ال�صالح املُ ُ
ُ
َّ
َ
امل�ؤمنني واحل�سن ُ
عليك
الم
واحل َ�س ْ ِ
ال�س ُ
ي �صلى اهلل عليهم و�سلَّم َّ
ورحمة اهلل وبركاته و َمغفر ُتهُ ور�ضوانهُ وعلى ُروحك وبدنك.

� ْأ�ش َهدُ و� ْأ�شهِدُ اهلل �أن ََّك َم�ضيت على ما َم�ضى به ال َبدر ُّيون
واملُجاهدون يف �سبيل اهلل املُنا�صحون له يف جهاد �أعدائه املُبالغون
يف ُن ْ�ص َر ِة �أوليائه َّ
الذا ُّبون عن �أح َّبائه فجزاك اهلل �أف�ضل اجلزاء
من وفى ببيعته
و�أكرث اجلزاءِ و�أوفر اجلزاء و�أوفى جزاء � ٍ
أحد ِ َّ
وا�ستجاب لهُ َدعوتهُ و�أطا َع ُوال َة �أمر ِه.
�أ�شهدُ �أنَّك قد بالغت يف الن�صيحة و�أعطيت غاية املَجهود فبعثك
َ
اهلل يف ُّ
ال�سعداء و�أعطاك
ال�شهداءِ
وجعل ُروحك مع �أرواح ُّ
من جنانه �أف�سحها منز ًال و�أف�ضلها ُغرف ًا ورفع ِذ َ
كرك يف عل ِّيني
وال�صدِّ يقني ُ
َ
وح�سن
وال�صاحلني
وال�شهداء
وح�شرك مع النَّب ِّيني
ُ
َّ
ِّ
�أولئك رفيق ًا.
ب�صرية من �أمرك
�أ�شهدُ �أنك مل َت ِه ْن ومل َتنكلْ و�أنَّك َم�ضيت على
ٍ
بال�صاحلني و ُمتبع ًا للنبيني فجمع اهلل بيننا وبينك وبني
ُمقتدي ًا َّ
نازل املُخبتني ف�إنه �أرحم ال َّراحمني.
ر�سوله و�أوليائه يف َم ِ
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ترجمة ال�سيد املرع�شي النجفي:
السيد شهاب الدين أبو املعايل احلسيني احلسني اإلمامي املرعيش املقيم يف قم املشهور

بالسيد النجفي ،أحد املدرسني ومن العلامء
األجالء وفحول املؤلفني واملصنفني من الشيعة.

كانت والدته يف عام  1318للهجرة يف النجف
األرشف ،وبعد إكامل مرحلة املقدمات الفقه
واألصول وكذلك السطوح واخلارج جاء اىل قم

وأقام فيها .لقد كرس السيد النجفي عمره
للدراسة والتأليف والتصنيف خملف ًا أكثر من

ثالثني كتاب ًا قي ًام قل نظريها من بينها مشجرات آل

الرسول ،وطبقات النسابني ،وسلوات العلامء
وغريها .يعترب السيد النجفي من العلامء األفذاذ يف

تتبعه وحتقيقه يف أغلب العلوم اإلسالمية وله اليد

�صورة ()80
ال�سيد النجفي املرع�شي

الطوىل يف ذلك ،وله معرفة كافية بالكتب اإلسالمية

وعالقات خطية باملؤلفني والعلامء املعارصين يف العامل اإلسالمي ،ويتسنى للجميع
االستزادة من سامحته السيام فيام خيص فضائله األخالقية وملكاته الساموية التي ال

يشوهبا رياء أو شبهة والتي ورثها عن أجداده الطيبني بنحو ان كل من يتعرف عليه يصبح
مطيع ًا ومريد ًا له .اللهم أيده بتأييداتك.
وفيام ييل نقدم للقراء الكرام وثيقة خدمته يف الروضة املقدسة أليب الفضل العباس.
احلمد هلل رب العاملني مالك يوم الدين والصلوة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد واله

الطاهرين أئمة املسلمني وهداة الربية أمجعني وبعد . .ملا كان النسب الرشيف وحفظ
انساب اهلاشميني من أهم ما توجهت إليه مهم الرجال ورصفت يف ضبطها األعامر ملا

يرتتب عليه من القواعد اخلطرية واألحكام الرشعية قام يف كل عرص ومرص عدة من
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أرباب الفضل والدين هبذا الشأن العظيم فلله درهم وعليه تعاىل أجرهم حيث سهروا
الليايل واتعبوا أنفسهم وركبوا املشاق فجمعوا وأجادوا واستفادوا فأفادوا وممن نبغ يف هذا

الفن وبرع هو الرشيف األصيل العرين الطاهر وارث املجد عن أسالفه امليامني شمس

سامء السيادة وبدر فلك السعادة عيبة العلم وينبوع الفضائل ذخر الفقهاء الراشدين
حجة االسالم واملسلمني حرضة السيد ابو املعايل شهاب الدين املدعو بالنجفي النسابة
احلسيني احلسني املرعيش نجل املرحوم حجة االسالم شمس الدين السيد حممود النسابة

ابن املرحوم السيد عيل سيد األطبا النسابة التربيزي خادم العتبة احلسينية عىل مرشفها

السالم والتحية ادام اهلل بركته ونفع األنام بوجوده فانه دام جمده وفاق سعده شمر الذيل
عن ساق اجلد وساح يف البالد وجال املفاوز والسباسب لتأليف كتابه الكبري املشجر
املحتوي عىل انساب بني الزهراء البتول وساللة آل الرسول  وغريهم حتى جاء
بحمد هلل كتاب ًا كام ً
ال يف بابه إمام ًا عىل أقرانه يف حمرابه وحيث كان دام بقاؤه وعم نفعه

أه ً
ال فرشفنا وأكرمنا وجعلنا من خدمة هذه العتبة السامية والبقعة الشاخمة الثاوي هبا
سيدنا وموالنا أبو الفضل العباس بن أمري املؤمنني  عىل كونه نسابة تلك الروضة
املرشقة سالم اهلل عىل من رشفها فليحمد اهلل تعاىل عىل هذه النعمة اجلليلة وليشكره بام

وفقه وخصه هبا بني أبناء عرصه واملرجو منه أن ال ينسانا من الدعاء يف مضان االجابة

أين ما كان وان ال يقرص يف ضبط انساب السادة الكرام واألمل من فضل ريب أن شاء

اهلل تعاىل.
رئيس َ
اخلدَ َمة

 :السيد مهدي ضياء الدين

سادن الروضة العباسية  :السيد حممد حسن ضياء الدين

سادن الروضة العباسية  :احلاج سيد مرتىض ضياء الدين

خادم الروضة العباسية  :سيد كاظم السيد عزيز التاجر

خادم الروضة العباسية  :السيد عزيز السيد كاظم التاجر
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م�شهد ر�أ�س احل�سني  يف القاهرة
بعض
هنالك روايات فيام خيص كيفية انتقال راس احلسني  اىل القاهرة ،فيقول ٌ
ان الفاطميني ملا سيطروا عىل مرص أرسلوا من يأيت بالرأس من عسقالن ودفنوه يف

بعض ان الرأس كان يف عسقالن
مرص وبنوا ذلك الرضيح القائم حلد اآلن ،فيام كتب ٌ
حتى أوان احلروب الصليبية وملا دخل النصارى اىل بيت املقدس أخذ الوزير الفاطمي

الصالح طالئع الرأس منهم مقابل ثالثني الف دينار ومحله اىل مرص وخرج الوزير بنفسه
واألمراء واجليش مشي ًا عىل األقدام اىل املكان املعروف بالصاحلية الستقبال الرأس ثم

وضع الرأس يف كيس أخرض اللون من احلرير ووضع الكيس عىل كريس من شجر
اآلبنوس وفرشوا ما حتته باملسك والعنرب والعطور الطيبة ودفنوه يف املكان الذي أعدوه

له .ورد يف كتاب (احلسني) طبعة مرص :يف زمن عبد الرمحن كتخد قزاغيل أرادوا ترميم
املسجد املجاور ملدفن رأس احلسني  وتوسيعه لكنهم عدلوا بسبب جماورته ملشهد

بعض مل يثبت دفن الرأس هنا ،وليس معلوم ًا ما اذا كانت
رأس احلسني  .وقال ٌ

ثمة حقيقة بأن عبد الرمحن قزاغيل ولغرض أن يطمئن قلبه أمر بفتح القرب ودخله اثنان
من العلامء وملا خرجا قاال لقد وجدنا كرسي ًا من اخلشب وكان فوقه طست من ذهب
وعلقت عليه ستائر من حرير وكان حتت الستائر كيس أخرض اللون من احلرير وكان

رأس احلسني  يف ذلك الكيس ،وبناء عىل ذلك فقد عدل عبد الرمحن عن التفكري

بتوسيع املسجد وأمر باعادة إعامر ذلك املشهد وتعيني موقوفات له .واليوم فان يف
القاهرة ويف املسافة ما بني الرسوي احلبيل واجلامع األزهر مشهد ًا معظ ًام هو مشهد رأس
احلسني  وحيظى باهتامم خاص وله منزلة عظيمة ومشهد فخم يأتيه الناس للزيارة
وتقديم الكثري من النذور واهلدايا.

عمارة ر�أ�س احل�سني  يف القاهرة
هنالك كتاب صغري تم تأليفه يف مرص اسمه (قرة العني يف تأريخ إمام الشهداء وفرع
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خاتم النبيني سيدنا احلسني) ((( ،وتم يف هذا الكتاب توصيف مشهد رأس احلسني 
يف القاهرة .ويف بداية هذا الكتاب ينقل روايات عن فضائل آل بيت رسول اهلل 

والتوسل هبم ثم يتناول عىل نحو االجياز حياة احلسني  من مولده وحتى شهادته ومن
ثم يرشع باحلديث عن املجيء بالرأس الرشيف اىل مرص وبناء مشهد رأس احلسني ،
وهنا نضع أمام أنظار القراء الكرام جانب ًا منه:
حرم احلسني يف مرص هبجة

قوم واقصده وامتىل يابن الكرام

يزيح عن القلب العنا والصرب

واطلب من املوىل هيون العسري

وقد نقل هذه األحاديث يف فضل أهل البيت .

عن عبد اهلل بن عباس ،أنه روى عن رسول اهلل  قوله( :أحبوا اهلل ملا يغذوكم

به من نعمه ،وأحبوين حلب اهلل ،وأحبوا أهل بيتي حلبي) ((( .عن مسلمة بن األكوع أن

رسول اهلل  قال( :النجوم أمان ألهل السامء وأهل بيتي أمان ألمتي) ((( .عن عبد
اهلل بن الزبري أن رسول اهلل  قال :مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا

ومن ختلف عنها غرق (((.

وينقل هذه اآلية الكريمة َ يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذي َن َآ َمنُوا ا َّت ُقوا اللََّ َوا ْب َت ُغوا إِ َل ْي ِه ا ْل َو ِسي َل َة ((( يف

 -1ورد يف ديباجة هذا الكتاب :حوى سرية ومناقب وفضائل وشامئل أيب عبد اهلل احلسني (ريض اهلل عنه
وأرضاه) تذكارا ملناسبة مولده الرشيف (رىض اهلل عنه) وقد نقلت من كتاب نور األبصار يف مناقب آل بيت
النبي املختار .
 -2انظر :مستدرك الصحيحني ،ج  ،11ص  .23سنن الرتمذي :ج  ،13ص  ،410ح .4158
 -3انظر اجلامع الكبري للسيوطي :ج  ،1ص .24884
 -4انظر :املعجم الكبري :ج  ،3ص  ،46ح .2639
 -5سورة املائدة (.35 : )5
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احلديث عن التوسل .لقد محلت فاطمة الزهراء  باحلسني  بعد مخسني يوم ًا من
والدة احلسن  ،وولد  بعد ستة أشهر من احلمل يف السنة الرابعة للهجرة فأ ّذن

رسول اهلل  وأقام يف أذنيه وسامه حسين ًا ،وكانت القابه الزكي والرشيد والطيب
والويف واملبارك والتابع ملرضاة اهلل ،وكان تام الشبه برسول اهلل  يف ما دون الرسة

حتى قدميه .وكثرية هي األحاديث الواردة يف فضل احلسني  وامهها احلديث (حسني
مني وأنا من حسني ،أحب اهلل من أحب حسين ًا) ((( وكان يكرر قوله :من رسه أن ينظر
إىل سيد شباب أهل اجلنة فلينظر إىل احلسني بن عيل (((.

ولقد كتبوا ان احلسني  كان كثري الصالة والصيام وقد حج  25مرة ويتميز

بكريم االخالق وسموها وكان صاحب مروة وعفاف .لقد اتفق مجيع املؤرخني بأن
وفاة احلسني  كانت يف يوم اجلمعة العارش من حمرم ،يوم عاشوراء سنة  61للهجرة

عندما استشهد هو و 18من الرجال الذين كانوا معه من اوالد فاطمة الزهراء 

ومن أهل البيت .

ر�أ�س احل�سني 
لقد أخذ عمر بن سعد رأس احلسني  وسار به اىل الكوفة قاصد ًا ابن زياد،

وطاف بالرأس يف األسواق ثم أرسله اىل يزيد يف دمشق ،وبعد ان اخذ يزيد يزهو بالفتح

أمر بان يطاف بالرأس يف املدينة وملا وصل الرأس اىل عسقالن وكان أمريها من الصاحلني
يومذاك فاخذ الرأس ودفنه يف رسداب وبقي حتى شهر شعبان من سنة  491للهجرة

حيث خرج األفضل بجيش اىل بيت املقدس وملا وصل اىل عسقالن وكان يعرف ان فيها

رأس احلسني  فاخرج الرأس وضمه اىل صدره وعطره وأعاده يف مكانه وبقي حتى

سنة  548للهجرة حيث بعث أمري عسقالن يومذاك بالرأس اىل اخلليفة الفائز بأمر اهلل
 -1بحار األنوار :ج  ،43ص .261
 -2املصدر نفسه :ص .298
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يف مرص الذي كان خيشى عليه من االفرنج الذين كانوا قد شنوا احلروب الصليبية فلام
وصل الرأس اىل مرص خرج وزير الفاطميني الرجل العامل طالئع بن رزيك ((( وعسكره

وقادة اجليش والدولة من مرص الستقبال الرأس وملا وصل الرأس أخذه وضمه اىل
صدره وعاد هو ومرافقوه اىل مرص مشي ًا عىل األقدام وأكرموا الرأس أيام إكرام.

بناء امل�شهد احل�سيني يف م�صر
أقام طالئع بن رزيك بنا ًء يف املسجد الذي يقع خارج باب زويلة واملعروف بجامع
الصالح ،ويومها كان الدم الطاهر طري ًا مل جيف وتفوح منه رائحة عطر خاص ،فأمر بأن
يصنع كريس من خشب املسك ولوحة يوضع عليها الرأس املقدس ويدفن الرأس يف
املسجد ،فامنعه أهل القرص وهم اخلليفة الفائز وذووه وقالوا ما دام القرص موجود ًا فال

عيل بن أيب طالب
 -1كتب املقريزي عن طالئع بن رزيك يقول :قدم يف ّأول أمره إىل زيارة مشهد اإلمام ّ
[ريض اهلل عنه] بأرض النجف من العراق يف مجاعة من الفقراء ،وكان من الشيعة اإلمامية ،وإمام مشهد عيل
[ريض اهلل عنه] يومئذ السيد ابن معصوم ،فزار طالئع وأصحابه وباتوا هنالك ،فرأى ابن معصوم يف منامه
عيل بن أيب طالب [ريض اللّ عنه] وهو يقول له :قد ورد عليك الليلة أربعون فقري ًا ،من مجلتهم رجل يقال له
ّ
طالئع بن رزيك من كرب حمبينا ،قل له اذهب فقد وليناك مرص .فلام أصبح أمر أن ينادي :من فيكم طالئع بن
فقص عليه ما رأى ،فسار حينئذ إىل مرص وترقى
رزيك فليقم إىل السيد ابن معصوم ،فجاء طالئع وسلم عليهّ ،
يف اخلدم .وينسب له هذان البيتان من الشعر:
واليتي ألمري املؤمنني عيل * هبا بلغت الذي أرجوه من أميل
إن كان قد أنكر احلساد رتبته * يف جوده فتمسك يا أخي هبل
يف احدى ليايل شهر رمضان سنة  556للهجرة قال :يف هذه الليلة ُ ِ
عيل بن أيب
ض َب يف مثلها أمري املؤمنني ّ
ّ
وصل عىل رأي اإلمامية مائة وعرشين ركعة ،أحيا هبا
طالب [ريض اهلل عنه ] ،وأمر بقربة ممتلئة فاغتسل
وتشوشت ،فقعد يف دهليز دار الوزارة وأمر بإحضار ابن
ليله ،وخرج لريكب فعثر وسقطت عاممته عن رأسه
ّ
الضيف ،وكان يتعمم للخلفاء والوزراء ،وله عىل ذلك اجلاري الثقيل ،فلام أخذ يف إصالح العاممة قال رجل
للصالح :نعيذ باللّ موالنا ،ويكفيه هذا الذي جرى أمر ًا يتطري منه ،فإن رأى موالنا أن يؤخر الركوب فعل،
فقال :الطرية من الشيطان ،فوقف له رجال من خصومه بدهاليز القرص ورضبوه حتى سقط عىل األرض عىل
وحل جرحي ًا ال يعي إىل داره ،فالتحق اىل ربه يف يوم التاسع عرش من شهر رمضان سنة 656للهجرة.
وجههُ ،
(القمقام ص.)509
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يدفن الرأس يف املسجد ،وهو خري بقية من رسول اهلل وجيب ان يدفن يف قرص اخلليفة

ليكون مدعاة فخر ومباهاة ،فدفن الرأس يف القرص حتت املنارة التي ما زالت قائمة حلد
اآلن عند باب اخلرضاء واصبح املسجد حيمل اسم املسجد احلسيني وفتحوا باب ًا من
القرص اىل أعىل املسجد وسموا ذلك الباب (باب الديلم) وفيه مكان اخلدم والعاملني
مبنى واقاموا متحف ًا ووضعوا فيه النفائس وادوات
يف الكشوانيات .لقد بنوا هنا أعىل ً
الزينة وعلقوا ستائر احلرير ورصفوه باملرمر املمتاز حتى غدا هبذه اهليئة احلالية.

قبة احل�سني  يف م�صر
قلنا آنف ًا ان ما يسمونه مشهد ًا هناك ويأتيه الناس بقصد املشاهدة والزيارة يناظر
املشهد الغروي واملشهد احلسيني واملشهد الرضوي ،ومنذ ذلك اليوم اكتسب املشهد
احلسيني يف القاهرة مكانة متميزة وأصبح يعرف باملشهد احلسيني ،ونتيجة الهتامم كبار
العلويني والفاطميني فقد غدا من افضل املباين يف مرص واكثر متاحف العامل نفاسة من
حيث النقوش والنظام اهلنديس وروعة البناء حيث جرى بناء قطعة من القصور الفخمة
وهي ما عرفت بقبة الديلم اذ بنيت يف غاية الروعة .لقد كان طالئع بن رزيك اول من أقام
البناء هناك حيث بنى مشهد رأس احلسني  ثم قام األمراء واألعيان باكامله وتزيينه
وتوسيع مبنى املسجد وزيادة حجمه وارتفاعه .يقول اجلربيت ،وهو أحد املؤرخني ان
األمري حسني كتخدا صنع تابوت ًا هلذا املقام من شجر األبنوس رصعه بالصدف والفضة
النفيسة جد ًا ووضع عليه ستارة من احلرير منقوشة بالذهب ،ووضع هذا التابوت وسط
قفص كان حيمله أربعة أنفار ونصب عىل أركانه األربعة أربعة جنود من الفضة املرصعة
بالذهب وقد جيء هبذا القفص املدولب املكعب املستطيل وسط مراسم عسكرية ختللها
اشعال أعواد البخور والعنرب ورش ماء الورد وتوزيع الرشبت ونقر الطبول وعزف
املوسيقى الرسمية لذلك العرص حيث اوصلوا الصندوق او القفص اىل مشهد رأس
احلسني  هبذه الطريقة ووضعوه فوق مقام الراس الرشيف وكانت عليه ستارة من
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احلرير ،وبقي هكذا مدة من الزمن (((.

التابوت احلايل و�آثار امل�سجد
ان التابوت احلايل هو من اخلشب املعطر املزخرف بالذهب ،أي جرى كتابة خمطوطات

بالذهب عليه وقد تم انفاذ الذهب يف اخلشب وكتبت آيات القرآن يف خمطوطاته بالفضة
ووضعوا تاج ًا يف مقدمته وعاممة مهيبة خرضاء اللون عىل رأس التابوت فيام كان ظاهر
التابوت من الربونز االصفر وهو بمثابة الرضيح الذي يتوسط الروضة ،وبنيت القبة

اعالها وكتب عىل باهبا بخط الثلث :بسم اهلل الرمحن الرحيم هذا خط السلطان غازي
حممود خان ،وهنالك اربع حلقات من الفضة عىل الباب يمسك هبا الزائرون ويقولون
لدى الزيارة:

لن خيب اليوم من رجائك

من حرك من دون بابك احللقة

وحييط هبا البلور املرسوم بالوان متنوعة يف غاية االبداع والرباعة ويظهر عليها اسم
امللك ،وكتبت عليها آية اللَُّ نُور السمو ِ
ات َو ْالَ ْر ِ
ض ((( ويبلغ عدد قطع البلور 23
ُ َّ َ َ

قطعة ،وقد كانت قيمتها يف القرن املايض تقدر بـالفي دينار عراقي .ترتفع القبة عىل
اربعة أعمدة من رخام السامق ونصبت يف اركاهنا شمعدانات عالية من رخام املرمر قد

ربطت باحلديد ومجيع جوانب القبة من الرخام األبيض وامللون ،واعىل تلك القبة الواح
من خشب مرسوم بمخطوطات ذهبية كتبت عليها القصيدة الشهرية لالمام ابن جابر

األندليس وأوهلا إشارة ألسامء القرآن وسوره ،ومطلعها:

 -1ان لكل قوم وامة طراز بنائها اخلاص هبا ،فهيئة القبور يف مرص واحلجاز ختتلف عنها يف العراق وايران ،كام
تدل عىل ذلك هيئة قرب رسول اهلل  فالصندوق اخلاص بالقرب يمثل بديال عن الرضيح ،وهذا القفص هو
بمثابة الصندوق ملشهد رأس احلسني  او رضحيه املقدس.
 -2النور (.35 : )24
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يف كل فاحتة للقول معتربه

حق الثناء عىل املبعوث بالبقره

وكتبت يف املخطوطة املحيطة بالقبة قصيدة اخرى منسوبة لالمام احلسني  قد

خطت بالذهب وبخط الثلث وهي لسان حال احلسني :
خرية اهلل من اخللق أيب

عبد

اهلل

غالم ًا

ناشئ ًا

والدي شمس وأمي قمر

بعد جدي فانا ابن اخلريتني
وقريش

وانا

يعبدون

الكوكب

ابن

الوثنني
النريين

وتوجد عىل القبة صفائح من األخشاب املعطرة الثمينة التي كتبت عليها سورة

الفتح ،ودونت قصيدة أخر مطلعها:
أال أن تقوى اهلل خري البضائع

ومن الزم التقوى ليس بضائع

م�سجد احل�سني  يف م�صر
وكتب يف كل ركن ومقام يف املسجد احلسيني بيت من هذه األبيات:

ٍ
عدن
رك ُن هذا املقا ِم جن ُة
رك ُن هذا املقا ِم رك ٌن سديدٌ

رك ُن هذا املقا ِم كعب ُة مرص

حاز فخر ًا
رك ُن هذا املقا ِم
َ

َمن

أتاه

يفوز

باملأمول

نال ِ
َ
فيه الداعون ُحس َن القبول
ِ
بالسيد ِ
بن البتول
زاد جمد ًا
ِ
سبط الرسول
باإلما ِم احلسني
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توجد من املسجد اىل القبة مشبكات بني أحدها باجتاه الباب األخرض ،وللقبة

احلسينية اربعة ابواب ،والباب الغريب باجتاه املسجد وآخر بجانب املنرب ،وقد كتب

بالذهب عىل تلك الرخامة وبخط واضح وجيل (اإلجابة حتت قبته والشفاء يف تربته

واألئمة من ذريته) ((( ،واالخرى يف جوار قاعدة اآلثار وتعرف بباب الثالثاء الن هذه
الباب انفتحت ليلة ثالثاء خالف ًا ملا هو مألوف وكتب فوقهاُ  :ق ْل َل َأ ْس َأ ُلك ُْم َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا
إِ َّل ا َْل َو َّد َة ِف ا ْل ُق ْر َبى .(((هذه االبواب من األخشاب املعطرة املرصعة بالفضة وفيام بينها
مشبكات فضية وبرونزية مطعمة بالفضة وكلها مغطاة بحرير أخرض مجيل ورائع جد ًا.
الباب الثالث هو الباب القبيل والباب الرابع اىل جانب الباب األخرض الذي افتتحه

املرحوم السيد عيل أبو األنوار سنة  1204للهجرة وكتب عليه بخط من الذهب:
ّ
هلل طه جدّ كُم
باب ا ِ
إن
َ
كل من يرجو الوفا ِمن ِ
بابه
ُ َ

در من ُعىل َمن َعىل
ولكُم َق ٌ
ُ
يدن يل
وأتى ِمن غريكم مل

مو�ضع الر�أ�س املقد�س

ٍ
برنس أخرض ،ووضعت
لقد وضع الرأس املقدس عىل كريس من شجر األبنوس وسط

حواليه عطور راقية ال تنفد راحتها مدى الزمان ،وهذا الكريس يف الطبقة الثالثة من
األرض وليس ألحد الوصول إليه ،ولقد دخل بعض أعالم القرون املاضية اىل الرسداب

 -1انظر :بحار االنوار :ج  ،36ص  ،286عن عبد اهلل بن عباس قال :دخلت عىل النبي صىل اهلل عليه وآله
واحلسن عىل عاتقه واحلسني عىل فخذه يلثمهام ويقبلهام ويقول :اللهم وال من واالمها وعاد من عادامها ،ثم
قال :يا ابن عباس كأين به وقد خضبت شيبته من دمه ،يدعو فال جياب ،ويستنرص فال ينرص ،قلت :فمن يفعل
ذلك يا رسول اهلل؟ قال :رشار امتي ،ماهلم ال أناهلم اهلل شفاعتي ،ثم قال :يا ابن عباس من زاره عارفا بحقه
كتب له ثواب ألف حجة وألف عمرة ،أال ومن زاره فكانام قد زارين ،ومن زارين فكأنام قد
زار اهلل ،وحق الزائر عىل اهلل أن ال يعذبه بالنار ،وإن االجابة حتت قبته ،والشفاء يف تربته واالئمة من ولده.
 -2الشورى (.23 :)42
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لغرض الزيارة وما ان رفعوا الستارة احلريرية حتى ارتعدت فرائصهم وملا أخرجوهم
وجدوا احدهم قد اصيب بالعمى فيام اصبح اآلخر أخرس ًا دون ان يتمكنوا من
عالجهم .ال وجود للبناء يف الطابق الثاين سوى باب تنفتح نحو الطابق الثالث ولقد
صنعت هذه األبواب من احلديد املستحكم كيال تكون ثمة أمكانية ألحد عىل فتحها.

الطابق األول هو الروضة الرشيفة التي هي موضع التابوت (الصندوق) املوضوع فوق
القرب ومنقوش عليه بنقوش وخطوط وألوان بديعة تثري االهتامم وقد كتبت عىل جوانبه

آيات قرآنية ومورست فيه حرفة اخلط والرسم بام ال يمكن العثور عىل نظري هلا ويقال أن
هذا التابوت قدمه طالئع بن رزيك وهو أفضل من تابوت كد خدا والصندوق مسقف
وال طريق اىل داخله ويقال أن آثار النبي يف وسطه.

�آثار النبي يف امل�سجد احل�سيني
من األمور التي تبعث عىل الفخر والزهو هي اآلثار النبوية املتبقية عن سيد األنبياء

 املوجودة يف املسجد احلسيني وحمفوظة يف قاعة اآلثار الشهرية وعبارة عن:

 1.1ثامنية أبواب ال نظري هلا.

 2.2شعرتان من كريمة النبي صىل اهلل عليه وآله حمفوظتان يف زجاجة كأهنا كوكب دري
حمكمة وسط صندوق من الفضة وهذا الصندوق موضوع يف رصة خرضاء اللون قد

ربطت بخيوط من الفضة .مكحلة تعود له  وهي كملعقة من فضة ومرود قد
وضع بشكل حمكم يف الزجاجة

3.3عصا للنبي .

 4.4قميص للنبي  .مصحف كريم بخط سيف اهلل الغالب اإلمام عيل بن أيب طالب
كتب باخلط الكويف عىل  500صفحة من جلد الغزال.

5.5مصحف كريم بخط عثامن كتب باخلط الكويف عىل جلد الغزال وعدد صفحاته
 1350صفحة وهو جملد وظريف جد ًا ودقيق وثمني وقد قام السلطان ملك ارشف
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قايل صوه غوزي بأعادة جتليده خشية اندراسه.

وكتب يف النهاية فمن زار هذا املقام املبارك للحسني  كأنه حج بيت اهلل احلرام.

مزار ال�سيدة زينب الكربى 
يف هذا الكتاب نتناول بالبحث ويف اسطر معدودات حول روضة السيدة زينب

الكربى  ومقامها ومزارها وذلك المرين:

 1.1ان السيدة زينب الكربى من الشخصيات البارزة يف عامل النساء والسيدات وفض ً
ال
عن قلة من يناظرها يف عامل النساء فأننا قل ما نجد نظري ًا وشبيه ًا هلا يف اوساط الرجال
ايض ًا ولقد هنضت يف قضية دينية مهمة لن ينساها تاريخ الدنيا ابد ًا.

2.2هنالك كثري من اجلدل حول مزار السيدة زينب الكربى  وما يزال موضع شك
وهنا نبني ذلك يف اسطر معدودات.

نحن نعرف ثالثة أماكن حتمل اسم الزينبية وطبقا لألخبار الواردة فأن ك ً
ال من

الكتاب ذوي االطالع عن موضع قرب زينب الكربى بنت أمري املؤمنني التي شاركت
احلسني القيام يف أمر سيايس وشاركته جهوده ،يرى أن واحد ًا من املواضع الثالثة
التالية هو موضع دفن السيدة العالية العلية وسيدة االسالم الكربى
1.1بقيع الغرقد يف املدينة.
2.2يف الشام.

3.3قرص احلمراء يف قناطر السباع يف مرص .لقد اثبتنا يف كتاب زينب الكربى ان ك ً
ال
من هذه املراقد الثالثة متعلق ببنت عيل بن أيب طالب وكام ييل:

 1.1زينب الكربى  واسمها رقية وتكنى بأم كلثوم هي البنت الكربى لفاطمة 
وكانت زوجة لعمر بن اخلطاب وهلا ولدان رقية وزيد وقد توفيت يف املدينة يف زمن

االمام احلسن املجتبى  ودفنت بالبقيع .زينب الكربى املكناة بأم كلثوم وكانت

يف البداية تعرف بزينب الصغرى وبعد وفاة اختها الكربى عرفت بزينب الكربى
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وهي شقيقة احلسني ورشيكته يف مصائب كربالء وقيامه االهلي وهي زوجة عبد اهلل

بن جعفر وهلا أربعة أوالد هم عيل وعون األكرب وعباس وأم كلثوم وقد رحلت اىل
الشام مع عبد اهلل بن جعفر اثناء واقعة احلرة ونزول الطاعون باملدينة،ولدى عودهتا
اعتلت قرب الشام وتوفيت ودفنت يف املوضع الذي يسمى االن بالزينبية ونقال عن

عبيديل كتب عىل رخامة قربها (زينب الصغرى بنت امري املؤمنني  )حيث

اسموها الصغرى نسبة لزينب الكربى.

2.2زينب الصغرى التي كانت تعرف بأم كلثوم وقد ولدت من صهباء التغلبية وقد
رحلت من املدينة اىل مرص مع السيدة سكينة وتوفيت هناك وقربها االن يف قناطر

السباع يف مرص له روضة ومرقد معروف .ولكن ليست هنالك معلومات عن
الروضة واملرقد يف البقيع حيث جرى هدمه.

اما القبة واملرقد والروضة الزينبية يف الشام فهي عامرة وعظيمة وتبعد عن الشام

مسافة اربعة فراسخ والروضة هناك مذهبة ومزينة بالفسيفساء وارسجة الكهرباء وقناديل

الذهب والفضة والرضيح والصندوق وقد كتب عىل رخام القرب (هذا قرب زينب الكربى
بنت أمري املؤمنني) وتضم خمزوناته جموهرات ثمينة جد ًا اهديت من مجيع االصقاع
ومزارها مطاف للمسلمني يف العامل وروضتها املنرية يف غاية البهاء ومثار لالهتامم ،لكننا

اآلن ال نمتلك معلومات اكثر من هذا حول بنائها ،وبطبيعة احلال اننا سنضيف عىل هذا
املخترص بعد القيام بالزيارة والتحقيق ان شاء اهلل تعاىل.

اما القبة واملرقد يف قناطر السباع فإن ابا عبد اهلل حممد الكوهيني الفاريس االندليس

وهو من مشاهري الرحالة يف العامل االسالمي دخل القاهرة يف  14حمرم سنة  369وكان
معارص ًا للخليفة ايب نرص نزار بن املعز لدين اهلل ابو متيم سعد الفاطمي يقول يف وصف
مزار السدة زينب  ما ييل:

دخلنا مشهد زينب بنت عيل  فوجدناه داخل دار كبرية وهو يف طرفها البحري
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يرشف عىل خليج ويف طرفها اآلخر قبة كبرية للسيدة زينب وكانت بارزة ،فنزلنا

إليه يف مدرج وعاينا الرضيح وشممنا منه رائحة طيبة ورأينا بأعاله قبة من اجلص ،ويف
صدر احلجرة ثالثة حماريب وعىل كل ذلك نقوش يف غاية اإلتقان ويعلو باب احلجرة

زليخة قرأنا بعد البسملة.
و َأ َّن ا َْلس ِ
اجدَ لَِّ َف َل تَدْ ُعوا َم َع اللَِّ َأ َحدً ا ((( هذا ما امر به عبد اهلل ووليه ابو متيم
َ
َ
امري املؤمنني االمام العزيز باهلل صلوات اهلل عليه وعىل ابائه الطاهرين وابنائه املكرمني

امر بعامرة هذا املشهد عىل مقام السيدة الطاهرة زينب بنت عيل بن ايب طالب صلوات اهلل

عليها وعىل ابائها الطاهرين وابنائها املكرمني .يف القرن السادس ويف ايام امللك العادل

سيف الدين ايب بكر بن ايوب أجرى يف هذا املشهد عامرة أمري مرص ونقيب أرشاف
الزينبيني هبا الرشيف فخر الدين ثعلب اجلعفري الزينبي صاحب البساتني التي عرفت

بمنشأة ابن ثعلب ومنيشء املدرسة الرشيفية ،وما زالت هذه املدرسة تعرف بجامع العريب

يف اجلودرية .يف القرن العارش قام االمري عيل باشا الوزير وايل مرص من قبل السلطان

سليامن خان بن السلطان سليم الفاتح بإضافة مسجد اليه إنشاء مبنى فخم والكثري من
التزيينات وكان ذلك يف سنة  956للهجرة .

يف سنة  1174قام األمري عبد الرمحن كتخداه القازدوغيل بتجديد البناء وبناء عامرة
كبري للطهارة والوضوء ليتوضأ الناس قبل الزيارة وبنى مقام
فخمة وأنشأ ساقية وحوض ًا ً
الشيخ حممد العرتيس .يف سنة  1210جددت املقصورة الرشيفة التي حتيط بالتابوت

الطاهر املقام فوق القرب ،وصنعت من الربونز األصفر ووضع فوق باهبا لوحة برونزية
كتب عليها (يا سيدة زينب يا بنت فاطمة الزهراء مددك سنة . )1210

يف سنة  1212ظهر تصدع يف جوانب جدار املسجد فجرى جتديد البناء يف زمن

حكومة عثامن بيك املرادي.

ويف سنة  1216قام الوزير يوسف باشا بإكامل ذلك الرتميم وكتب األبيات التالية
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عىل رخامة نصها :
نور بنت النبي زينب يعلو

مسجدا

فيه

زاد إجالله كام قلت أرخ

مسجد

مرشق

قد بناه الوزير صدر املعايل

يوسف

وهو

قربها

للعال
به

واملزار

خمتار

أنوار

()1216

والظاهر ان رخامة القرب هذه قد جرى إعدادها قبل سنة  1216ألهنا ال تناسب

هذا التأريخ .لقد أكمل املرحوم حممد عيل باشا مجيع ما حتتاجه القبة واملرقد واملسجد
واملدرسة واحلوض من تعمري وتزيني ،وعزم عباس باشا عىل توسيع املسجد ورشع به
ووضع أساسه حتى العام  1270لكن األجل مل يمهله وبقي البناء ناقص ًا فقام املرحوم

سعيد باشا بإكامل ذلك البناء والواجهة الغربية املرشفة عىل باب أو مقام العرتيس
والعيدروس وقد كان هذا البناء سنة  1276حيث كتب تأرخيه عىل رخامة بعد إكامل

البناء.

رب الفخار مليك مرص االفخم

يف ظل ايام السعيد حممد

من فائض االوقاف احتف زينب ًا

عون الورى بنت النبي االكرم

من بات ينوي للوضوء مؤرخ ًا
وكتب عىل باب املقام:

يا زائرهيا قفوا بالباب وابتهلوا

يسعد فان وضوءه من زمزم

بنت الرسول هلذا القطر مصباح

ويف سنة  1294بني الباب املقابل له باملرمر املرصي واالستانبويل عىل اهليئة اجلميلة

املوجودة اآلن بأمر من اخلديوي حممد توفيق باشا.

ويف سنة  1297قام بتجديد القبة واملسجد واملنارة وانتهى العمل فيها سنة 1320
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وكتب عىل ابواب القبة.
باب الشفاعة عند قبة زينب

من جيني توفيق العزيز مؤرخ

يلقاه غاد للمقام ورائح

******

قف توسل بباب بنت عيل
حتظ بالعز والقبول وارخ

نور عىل باب الشفاعة الئح
بخضوع وسل اله السامء

******

رفعوا لزينب بنت طه قبة

نور القبول يقول عن تأرخيها

باب اخت احلسني باب العالء

علياء حمكمة البناء مشيدة
باب الرضا والقبول باب السيدة

ان هذا التأريخ مطابق للعام 1293ويتضح انه نصب يف سنة  1294ومن بعده

أخذت القبة واملرقد باستقطاب األنظار بسبب املرايا وتعدد األلوان والرسوم البديعة
الرائعة وتغطية القبة باحلرير والديباج حيث أصبحت يف أوج الرباعة والنظافة والنورانية

وقد أضاءت املصابيح الكهربائية أطراف القبة والروضة فأصبحت منرية كوضح النهار

تدهش كل من ينظر مشهدها .ان اساس القبة واملرقد قرص السلطان من زمن مسلمة بن

خملد االنصاري وايل مرص واملعروف بدار احلمراء او احلمراء القصوى وهو واحد من
ثالث بساتني محراء يف مرص واحلمراء تعني بستان ًا كبري ًا يف داخله قصور فخمة وكبرية.
ورد يف اخبار الزينبيات ان السيدة زينب مكثت يف ذلك البستان  11شهر ًا
و 15يوم ًا وتوفيت يوم االحد  5رجب سنة  62وان هذ القرص يعود اىل عبد الرمحن بن

عوف عندما كان والي ًا ملرص ويقيم فيه.

يقول مؤلف كتاب السيدة زينب بعد وفاهتا اجتمع اهل مرص عن بكرة ابيهم عىل
جنازهتا ودفنوها هناك ،ويعترب شهر رجب أيام ًا لزيارة السيدة زينب الكربى عىل
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طول السنني.

نعم لقد ارشقت شمس السيدة زينب الكربى  شقيقة احلسني  ورشيكته يف

ثورته يف  4مجادى االوىل سنة  5للهجرة يف املدينة وافل نجمها ليلة االحد  5رجب سنة
 62للهجرة صلوات اهلل عليها.

امل�ؤلف وم�ؤلفاته
منذ اليوم الذي تعرفت فيه عىل الدين وحتى هذا اليوم حيث مىض أكثر من اربعني
عيل وقد هدأت وسكنت ّيف نزعة الفطرة يف الكتابة
عام ًا من عمري ال أتذكر أن يوم ًا مر ّ

والقراءة التي برزت بشدة من خالل القلم والتعبري .وحلد اآلن استطعت هبذه النزعة
(((
و َأ َّما بِنِ ْع َم ِة َر ِّب َك َف َحدِّ ث
الفطرية أن أؤلف الكتب أدناه ،وبمقتىض قوله تعاىل َ

فانني أشكر اهلل سبحانه وتعاىل ،واتقدم بالشكر للعلامء حيدوين األمل ان تصبح مصابيح
هداية يف دروب الظالم.

مو�سوعة رجال ال�شيعة والإ�سالم
زاخرة بأحوال نبي اإلسالم  – األئمة األطهار  – أبناء األئمة – العلامء من

القراء – املفرسين – الفقهاء – األصوليني
الصحابة والتابعني – أصحاب التابعني – ّ

– الرواة – اإلخباريني – املناطقة – املتكلمني – احلكامء – الفالسفة – الرصفيني –

النحويني – اللغويني – البيانيني – األدباء – الشعراء – املتحدثني – الكتّاب – علامء

التاريخ واجلغرافيا – املنجمني – الرياضيني – الفلكيني – علامء اهليئة – األطباء –

العرفاء – األقطاب – مشايخ املتصوفة – املرتاضني – املخرتعني – املبدعني اإليرانيني
يف العلوم والفنون اإلسالمية – الوعاظ – اخلطباء – املبلغني – السالطني – امللوك

– الوزراء – احلكام – األمراء – القضاة – النقباء – علامء األنساب – اخلطاطني –
ارباب املهن الدقيقة – املوسيقيني – الرسامني – كتّاب اجلرائد واملجالت واملسؤولني
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عن إعداد الطالسم والرمل واجلفر واالسطرالب والكيمياء والفنون الطبيعية – النساء
الفاضالت – الشاعرات – العارفات – الكاتبات  -مؤلفي الكتب ومصنفيها منذ صدر
اإلسالم حتى عرصنا احلارض وفق ًا لتسلسل احلروف .املوضوعات التي تم تناوهلا يف

موسوعة الرجال

تاريخ القرآن بالتفصيل والكتّاب يف علوم القرآن يف مجيع فروعها األدبية واملعاين
الظاهرية والباطنية بدء ًا من احلروف وانتها ًء باملعاين وطبقات مفرسي القرآن وتفاصيل

حياهتم سواء كانوا من الشيعة أو أهل السنة ،والكتّاب اإليرانيون والكتب املهمة يف اللغة
الفارسية ،واملؤرخون من الشيعة وكتبهم التارخيية ،أبناء األئمة وكافة املزارات والبقاع
املقدسة لعرتة النبي  وذريته ،الفالسفة واحلكامء فيام قبل اإلسالم وبعده ،اإليرانيون

املبدعون يف العلوم اإلسالمية الذين طاملا أمسكوا بزمام اإلبداع يف العلوم والفنون،
والوعاظ واخلطباء املعارصون ،رشاح هنج البالغة حيث تم مجع أكثر من  92رشح ًا

مع ترمجة لرشاحها ،الكتّاب يف غرائب العلوم يف اإلسالم ،حلقات العرفاء واألقطاب.

مكة املكرمة
هذا الكتاب ثمرة رحلة احلج حيث جرى فيه بيان البناء واإلعامر يف البقاع املقدسة

واملشاهد املرشفة واملواقع املعظمة واملزارات وجنة املعىل وجرى نرشها يف جملة (جلوه)

يف سنة  1326 – 1325للهجرة الشمسية .تاريخ املدينة املنورة

رشح لبناء القبة واعامرها والرضيح وخصائص املسجد ومطاف رسول اهلل 

واملزارات والبقاع املقدسة وجنة البقيع والتاريخ اجلغرايف للمدينة ،وهو حتت الطبع.

النجف اال�شرف
تاريخ بناء القبة والرضيح والصحن والرواق ومزار اإلمام عيل  الذي هو مطاف
ملاليني املسلمني يف العامل ،مشفوع ًا بمئات الصور منها  300صورة جاهزة للطبع حالي ًا.
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كربالء املقد�سة
يدور حول التطورات السياسية عىل مدى ألف سنة وأعامل البناء واإلعامر والتهديم

وختريب القبو وإعادة بنائها والرضيح والصحن والرواق والروضة واحلرم املطهر أليب
عبد اهلل  حيث يوضع أمام أنظار القراء الكرام مشفوع ًا بـ  140صورة مطبوعة.

الكاظمية
رشح ألعامل بناء وإعامر قبة ورضيح اإلمامني موسى بن جعفر وحممد اجلواد 

مع  100صورة جاهزة للطبع.

م�شهد املقد�سة
يشمل رشح ًا لتاريخ بناء القبة والرضيح والصحن والرواق ومسجد كوهر شاد

وتطوراته التارخيية مع جمموعة من الصور جاهزة للطبع.

ت�أريخ وجغرافيا �سامراء
رشح لبناء وإعامر القبة واملقام والروضة والرضيح ومزار اإلمامني عيل النقي واحلسن

العسكري ومقام صاحب األمر (عج) والرسداب اخلاص به ،وهو جاهز للطبع.

ت�أريخ الأدب الإيراين يف الإ�سالم
ويشمل ترمجة ملشاهري العلامء يف أيران يف مجيع ومستوياهتم وآثارهم حتى القرن ،14

ويقع يف  1300صفحة.

ت�أريخ القر�آن الكرمي
ويشمل أسباب النزول والكتّاب ومجع القرآن وكتابته واملؤلفني يف القرآن،يف

احلروف،يف األعراب،يف التجويد،يف التنظيم،يف القراءة يف فضل القرآن،بداية

الوحي،فقهاء الشيعة،االختالف يف قراءات القرآن،دقة األصحاب يف مجع القرآن،نظم
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القرآن وتأليفه،مصنفي الشيعة يف اآليات واألحكام ،املتشابه ،غريب القرآن ،أسباب

النزول ،الناسخ واملنسوخ ،األجزاء ،عدد اآليات ،معاين القرآن ،املجازات ،املقطوع

واملوصول ،الوقف واالبتداء ،اإلعراب والنقطة والشكل ،اللغات ،املعاين املختلفة

وغريها،ترمجات القرآن باللغات األجنبية ،عدد الطبعات احلالية للقرآن تبلغ 775

كتاب تفسري ملفرسي الشيعة.

ما هو يوم عا�شوراء
بحث هذا الكتاب أكثر القضايا التارخيية حساسية يف ثورة اإلمام احلسني 

الدامية،وقد طبع سنة  1318ونفد من األسواق.

�أبو الف�ضل العبا�س 
كان هذا الكتاب بدعة من الكتب يف ترمجة أيب الفضل العباس بن عيل ابن أيب طالب

 حيث مل يؤلف مثله باللغتني العربية والفارسية طبع سنة  1220يف أصفهان و أعداده

قليلة.

زينب الكربى 
رشح حلياة السيدة زينب  وتشخيص املقابر الزينبية يف الشام ومرص واملدينة،كام

جرى يف هذا الكتاب تناول حقوق النساء يف االسالم .طبع يف طهران يف سنة .1322

حياة الأمام املهدي (املنتقم احلقيقي)
ناقش هذا الكتاب قضية إثبات إمامته  وبقائه وظهوره مستشهد ًا بالقرآن

وبالروايات عن طريق أهل السنة .طبع يف طهران سنة .1322

تذكرة ال�شعراء املعا�صرين
يشمل ترمجة ألكثر من  2000من الشعراء املعارصين مشفوعة بصور أكثرهم
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وموجز عن آثارهم.

حياة ال�شهيد علي الأكرب 
يتناول هذا الكتاب تفصي ً
ال حلياة هذا السيد استناد ًا آلراء أرباب املقاتل وعظمته و

شهادته .طبع يف طهران .1325

تاريخ الطباعة والكتاب باللغة الفار�سية
ويقع يف  500صفحة .جاهز للطباعة.

ال�سر يف تفوق ال�شيعة يف اال�سالم
يقع هذا الكتاب يف  800صفحة ويشمل دواعي وأسباب تفوق الشيعة وتقدمهم
وإبداعهم يف العلوم والفنون الغسالمية واثبات خالفة اإلمام عيل  استناد ًا لراويات

أهل السنة واجلامعة .جاهز للطباعة

املر�أة وموقعها يف اال�سالم
يشمل هذا الكتاب مجيع احلقوق التي اقرها االسالم للمرأة وآراء سائر األمم اجتاه
اجلنس اللطيف،والنساء اللوايت يعتربن نموذج ًا كام ً
ال يف االسالم عفة وطهارة وتقدمن

النساء يف الثورات وما زالت آثارهن العلمية باقية حلد اآلن ويبلغ عددهن  1000امرأة.
جاهز للطباعة

ر�سالة يف احلركة اجلوهرية
هذه الرسالة بحث يف احلركة اجلوهرية ومعنى اخللع واللبس يف رأي القدماء

والفالسفة .العلم والدين

هذا الكتاب من تقريرات أستاذي الكبري السيد أديب بجنوردي ويشمل مسائل

فلسفية ودقائق العلوم واملعارف االهلية واثبات وحدة العلم والدين ونفي األثنينية
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بينهام ،يقع يف  300صفحة وهو قيد التصحيح.

دورة �سنة واحدة من جملة خرد
يشمل جانبا من الكتّاب،العلامء السادة يف أصفهان،شعراء أصفهان،مقابر

أصفهان،تاريخ الري يف أصفهان،األمثال وغريها.

الأمثال يف اللغة الفار�سية

ويشمل الفني ومخسامئة من األمثال الفارسية وقد نرش قسم منها يف جريدة ِ
(خ َرد) ،

وهي مرتبة حسب حروف اهلجاء .وهو جاهز للطباعة.

ر�سالة يف احلب وتداعياته
يتناول هذا الكتاب نظريات القدامى واملتأخرين يف احلب ومعانيه وآثاره الظاهرية،

وآراء الشعراء يف احلب ،وقد نرشت بعض مقاالته يف جرائد العاصمة.

روائع الكلم
يشمل املعاين ،البيان ،البديع ،العروض ،القوايف ،وسائر فنون الشعر واخلطابة،

ويقع يف  210صفحة .وهو كامل.

الوجود
يشمل آراء القدامى واملتأخرين يف وجود األرض واإلنسان والعلم ،وقد نرشت

بعض مقاالته يف جرائد طهران.

علم النف�س
هذا الكتاب ترمجة لكتب مرصية وتقريرات األساتذة من القدامى واملعارصين يف

علم النفس .وهو مل يكتمل.
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جواهر الكهرباء
ترمجة لنساء عرتة النبي  واألئمة األطهار  مثال العفة والعصمة وقدوة

النساء يف هنضتهن.

�شرح التوحيد
يتضمن رشح ًا لكتاب توحيد املفضل.

ترجمة فل�سفة التاريخ
هذا الكتاب من تأليف حسن حسني املرصي وقد قمت برتمجته أثناء الدراسة يف

مرحلة املعقول .وهو مل يكتمل.

فهر�ست خمت�صر الرجال يف الإ�سالم
يشتمل هذا الكتاب عىل ترمجة موجزة أللفني من علامء اإلسالم ،ومن بعده جرى
تناول رشح ًا مفص ً
ال له .وهو مكتمل.

حما�ضرات �سنة كاملة يف �إذاعة طهران
للفرتة من  1366وحتى حمرم سنة  ،1367وتتضمن بحوث ًا دينية وأخالقية وعلمية

واجتامعية ،وتوجيه الناس نحو الدين والقرآن.

�أر�شيف عماد زاده
يقع هذا األرشيف يف مخسة جملدات وكان لعدة آالف من العلامء املعارصين آثار فيه

بل هي أفضل آثارهم.

كتاب الإجازات
وهي اإلجازات التي حصلت عليها من آية اهلل اإلضفهاين وسائر األساتذة.

رحلة احلجاز

203

يتضمن هذا الكتاب موجز ًا لتاريخ إيران والعراق والكويت والرياض ونجد ومكة

واملدينة.

قامو�س رجال ال�شيعة والإ�سالم
يشمل هذا القاموس ترمجة ألكثر من  16ألف ًا من علامء اإلسالم بكافة طبقاهتم،
ومجعت فيه  2000صورة ونظم حسب احلروف يف  30جزء ًا.

ت�أريخ الري وطهران
نرش قسم منه يف جريدة (أخرت طهران) وما زال قيد النرش ويوشك ان يكتمل.
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فــــهر�س امل�صــــادر
1.1القرآن الكريم

 2.2هنج البالغة ،االمام الشيخ حممد عبده ،النارش :دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت
 -لبنان .إقبال األعامل ،السيد ريض الدين بن عيل بن موسى بن طاووس املتوىف

سنة  664هـ ،حتقيق جواد القيومي االصفهاين ،الطبعة األوىل ،سنة الطباعة :رجب
 1414هـ ،املطبعة :مكتب اإلعالم اإلسالمي ،النارش :مكتب اإلعالم اإلسالمي.

3.3األمايل للطويس ،شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس (ت  460هـ)  .النارش:
دار الثقافة للنرش – قم الطبعة :األوىل  1414هـ عدد األجزاء 1 :عدد الصفحات:

737عدد صفحات مقدمة (النارش/املحقق)  30 :عدد صفحات الفهارس150 :

أعده للموسوعة :خادم أهل البيت .

4.4أمايل الشيخ املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن البغدادي العكربي اصدارات املؤمتر
العاملي للشيخ املفيد  /قم املقدسة  1413للهجرة.

5.5األمان من اخطار األسفار واألزمان ،السيد ريض الدين بن عيل بن موسى بن
طاووس ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،الطبعة
االوىل  1409هـ.

6.6بحار االنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمة االطهار ،تأليف الشيخ حممد باقر املجليس،
الطبعة الثانية املصححة  1403هـ  1983 -م مؤسسة الوفاء  -بريوت  -لبنان -
رصب.1457 :

الرزاق احلسيني ،أبو
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 7.7تاج العروس من جواهر القاموسّ ،
الزبيدي ،عدد األجزاء 10 :مصدر الكتاب :موقع الوراق
الفيض ،املل ّقب بمرتىض َّ
[ الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع ].
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8.8تاريخ أيب الفداء ،املخترص يف تاريخ البرش ،امللك املؤيد إسامعيل بن أيب الفداء .تاريخ
الطربي عدد األجزاء8 :مصدر الكتاب :موقع يعسوب[ ترقيم الكتاب موافق

للمطبوع ].
9.9تسلية ا ُملجالس وزينة املجالس ،املوسوم بـ (مقتل احلسني  )السيد حممد بن أيب
طالب احلسيني احلائري الكركي ،من أعالم القرن العارش ،حتقيق فارس حسون

كريم .التنبيه واإلرشاف ،املسعودي ،مصدر الكتاب :موقع الوراق http://
www.alwarraq.com

(الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع).

1010هتذيب األحكام ،ابو جعفر حممد بن احلسن الطويس ( 460هـ)  ،حققه وعلق
عليه السيد حسن املوسوي اخلرسان ،النارش :دار الكتب اإلسالمية ،الطبعة

الثالثة ،مطبعة :خورشيد.

1111مجع اجلوامع أو اجلامع الكبري للسيوطي ،املصدر :موقع ملتقى أهل احلديث
http://www.ahlalhdeeth.com

1212جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،الشيخ حممد حسن النجفي ،النارش :دار
الكتب االسالمية طهران  -بازار سلطاين متتاز هذه الطبعة عام سبقها بعناية تامة يف
التصحيح الشيخ حممد اآلخوندي  1392هـ ق.

1313رجال اإلسالم ،عامد الدين زاده (فاريس).

1414رجال الشيخ الطويس ،ابو جعفر حممد بن احلسن الطويس ( 460هـ)  ،حتقيق:

جواد القيومي االصفهاين ،الطبعة األوىل ،رمضان  1415هـ ،النارش :مؤسسة

النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة.

 1515رحلة ابن بطوطة ،رحلة ابن بطوطة املؤلف :ابن بطوطة ،عدد األجزاء ،2 :مصدر
الكتاب :موقع الوراق  [http://www.alwarraq.comالكتاب مرقم آليا
غري موافق للمطبوع ].
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1616الرسائر ،املؤلف :حممد بن إدريس احليل املحقق :جلنة التحقيق املوضوع :فقه عدد
األجزاء 3 :أجزاء الطبع :مطبعة مؤسسة النرش االسالمي الطبعة :الثانية املطبوع:

 3000نسخة التاريخ 1410 :ه .ق مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة
املدرسني  -بقم املرشفة.

1717السنن الكربى للبيهقي ،احلافظ اجلليل ايب بكر امحد بن احلسني بن عيل البيهقي عدد
األجزاء 10 :مصدر الكتاب :موقع يعسوب [ ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ].

 1818سنن الرتمذي ،املؤلف :حممد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك،
الرتمذي ،أبو عيسى عدد األجزاء ،5 :مصدر الكتاب :موقع وزارة األوقاف
املرصية

 http://www.islamic-council.comوقد أشاروا إىل مجعية املكنز
اإلسالمي

(الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع)

1919شعب اإليامن ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،النارش :دار الكتب العلمية –
بريوت ،الطبعة األوىل ،1410 ،حتقيق :حممد السعيد بسيوين زغلول ،عدد

األجزاء.7 :

2020صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،النارش :دار
إحياء الرتاث العريب – بريوت ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،عدد األجزاء.5 :

2121صورة األرض ،ابو القاسم حممد بن عيل املوصيل احلوقيل ،النارش ك در مكتبة احلياة
للطباعة والنرش 1992 ،م.

2222عوايل اللئايلء ،ابن ايب مجهور اإلحسائي 4 ،أجزاء ،اصدارات سيد الشهداء ،
قم املقدسة  1405للهجرة.

2323غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام ،السيد هاشم
البحراين املوسوي التوبيل ،حتقيق السيد عيل عاشور ،سلسلة الكتب العقائدية
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( ،)196إعداد :مركز األبحاث العقائدية.

2424فرحة الغري ،يف تعيني قرب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  ،حتقيق وتقديم:
حممد مهدي نجف ،النارش :العتية العلوية املقدسة ،قسم الشؤؤون الفكرية
والثقافية ،الطبعة األوىل املحققة  2010م.

 2525الكايف ،االصول من الكايف ،حممد بن يعقوب بن اسحاق الكليني ،صححه وقابله:
الشيخ نجم الدين اآلميل ،قدم له وعلق عليه :عيل أكرب الغفاري ،من منشورات
املكتبة اإلسالمية ،طهران ،شارع بوذر مجهري ،املطبعة اإلسالمية  1388هـ.

2626كامل الزيارات ،الشيخ اجلليل جعفر بن حممد بن قولويه القمي املوضوع :احلديث
والزيارة التحقيق :الشيخ جواد القيومي ،جلنة التحقيق الطبعة :االوىل املطبعة

مؤسسة النرش االسالمي الكمية 1000 :ليتوغرايف محيد التاريخ :عيد الغدير
 1417مؤسسة (نرش الفقاهة).

2727كنز املصائب ،املريزا حممد تقي املعروف بقمري كلزار ،اهليئة العامة لدار الكتب
والوثائق القومية 1908 ،م (باللغة الرتكية الفارسية) .

2828جمالس املؤمنني ،السيد نور اهلل بن السيد حممد احلسيني التسرتي املعروف بالقايض
التسرتي ( 1019-956هـ)  ،سرية أعالم الشيعة ،النارش :دار النرش يف العتبة
الرضوية املقدسة ،تاريخ االصدار  1435هـ.

2929مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،النارش :دار الكتب اإلسالمية  /طهران،
تصحيح السيد هاشم الرسويل املحاليت ،ترقيم الكتاب موافق للمطبوع.

3030مراصد االطالع ،صفي الدين البغدادي (عبد املؤمن بن عبد احلق) ،بريوت 1954
م.

3131املزار ،الشيخ املفيد ،جزء واحد ،اصدارات املؤمتر العاملي للشيخ املفيد ،قم املقدسة
 1413للهجرة.

3232معجم البلدان ،املؤلف :ياقوت احلموي ،عدد األجزاء ،8 :مصدر الكتاب :موقع
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الوراق

( ،http://www.alwarraq.comالكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع).

3333املعجم الكبري ،سليامن بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ،النارش :مكتبة العلوم
واحلكم – املوصل ،الطبعة الثانية ،1983 – 1404 ،حتقيق :محدي بن عبد املجيد
السلفي ،عدد األجزاء.20 :

 3434املستدرك عىل الصحيحني للحاكم النيسابوري ،عدد األجزاء ،4 :مصدر
الكتاب :موقع جامع احلديث ( ،http://www.alsunnah.comالكتاب

مرقم آليا غري موافق للمطبوع) .

3535من ال حيرضه الفقيه ،الشيخ الصدوق أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه

القمي ،ارشف عىل تصحيحه والتعليق عليه العالمة الشيخ حسني األعلمي،
النارش :منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل  1986م.

 3636مناقب آل أيب طالب،تأليف االمام احلافظ ابن شهر اشوب مشري الدين أيب عبد اهلل
حممد بن عيل بن شهر اشوب ابن أيب نرص بن أيب حبييش الرسوي املازندراين املتوىف

سنة  588هـ قام بتصحيحه ورشحه ومقابلته عىل عدة نسخ خطية جلنة من أساتذة
النجف االرشف ،قام بطبعه حممد كاظم الكتبي صاحب املكتبة واملطبعة احليدرية

وله حقوق الطبع حمفوظة  1376هـ 1956م طبع يف املطبعة احليدرية يف النجف.

 3737ميزان احلكمة ،املؤلف :حممد الري شهري التنقيح الثاين 1416 :ه .ق التحقيق:

دار احلديث النارش :دار احلديث املطبعة :دار احلديث الطبعة :االوىل الكمية:

3000

3838ينابيع املودة لذوي القربى ،تأليف :سليامن بن ابراهيم القندوزي احلنفي حتقيق:

السيد عيل مجال ارشف احلسيني النارش :دار االسوة للطباعة والنرش املطبعة:

اسوه الطبعة :االوىل تاريخ النرش 1416 :ه .ق عدد املطبوع 2000 :دورة مجيع
احلقوق حمفوظة للنارش.
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فـــهر�س الأعــــالم
1.1سيف الدين ابو بكر بن ايوب ،امللقب بامللك العادل احد ملوك الدولة االيوبية
(1218-1145م) .

2.2الفاضل النراقي ،أمحد بن حممد مهدي النراقي الكاشاين (ت  1245هـ) .

3.3الشاه إسامعيل الصفوي ( 930 -892هـ) ابو املظفر اسامعيل اهلادي الوايل بن
حيدر بن جنيد الصفوي مؤسس الدولة الصفوية.

4.4السدي ،ابو حممد احلجازي اسامعيل بن عبد الرمحن بن ايب كريمة السدي احد موايل
قريش وحدث عن انس بن مالك وابن عباس.

5.5الكفعمي (  905-828هـ) الشيخ تقي الدين ابراهيم بن عيل بن احلسن العاميل
الكفعمي ،من مواليد قرية كفرعيام يف جبل عامل صاحب املصباح او جنة األمان.

6.6أمري كبري املريزا تقي خان ( 1852 – 1807م) رئيس وزراء احلكومة االيرانية يف
بداية عهد امللك نارصالدين القاجاري ،ويعرف بلقب أمري كبري.

7.7السبكي ،تقي الدين عيل بن عبد الكايف السبكي (756-683هـ) .

8.8أبو محزة الثاميل ،ثابت بن ايب صفية بن دينار الكويف ،صاحب اربعة من األئمة
املعصومني ( ت 150هـ).

9.9الرشيف فخر الدين ثعلب اجلعفري الزينبي ،األمري الكبري وينتهي نسبه اىل جعفر
الطيار بن ايب طالب .

1010ابن قولويه ،جعفر بن حممد بن جعفر بن موسى بن قولويه القمي (ت 386هـ)
حمدث ومن تالمذة الشيخ الكليني.

 1111الشيخ جعفر بن خرض بن حييى اجلناجي النجفي املعروف بالشيخ جعفر كاشف
الغطاء (1228-1156هـ).
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1212ابن ادريس احليل (املحقق احليل)  ،نجم الدين جعفر بن احلسن (ت  676هـ)
صاحب كتاب رشائع االسالم.

1313الرياحي ،احلر بن يزيد بن ناجية بن قعنب بن عتاب بن هرمي التميمي الريبوعي
الرياحي.

1414احلسن بن مفضل بن سفيان الرامهرمزي امللقب بأيب حممد – وهو وزير سلطان
الدولة البوهيي.

1515السيد حسن بن هادي بن حممد عيل الصدر العاميل الكاظمي (1354-1272هـ).
1616السيد النوري ،املريزا احلاج حسني النوري الطربيس (ت  1320هـ) .

1717محاد بن عيسى اجلهني البرصي ،كويف االصل ،سكن البرصة عاش نيف ًا وتسعني
سنة وحلق بايب عبد اهلل الصادق .

1818محد اهلل املستويف ،محد اهلل بن اتابك القزويني املستويف (750-682هـ) جغرايف
ورحالة وموسوعي واديب فاريس ،كان ينسب نفسه اىل احلر الرياحي.

1919محزة بن عبد املطلب بن هاشم القريش (ت  625م) عم النبي وسيد الشهداء،
استشهد يف معركة احد.

 2020خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي القريش (ت  21هـ).

2121زين العابدين شريواين ،املريزا زين العابدين مست عيل شاه ،له كتب عديدة منها
رياض السياحة.

2222قطب الراوندي (ت573هـ) ابو احلسني سعيد بن هبة اهلل بن احلسن الراوندي،
عامل ومفرس وفقيه.

2323سفيان الثوري ،ابو عبد اهلل سفيان بن سعيد بن مرسوق الثوري الربايب التميمي
( 161 – 97هـ) من الرواة.

2424النجفي املرعيش ( 1411 – 1315هـ) شهاب الدين بن شمس الدين احلسيني
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املرعيش النجفي ،كان احد مراجع الدين يف قم املقدسة.

2525طالئع ( 556-495هـ) ابو الغارات نصري الدين طالئع بن زريك بن الصالح
األرمني نسبة اىل أرمينيا ،من وزراء الدولة الفاطمية وهو شاعر ايض ًا.

2626طهامسب الثاين (1740-1704م)  ،احد شاهات ايران الصفويني وهو ابن الشاه
حسني الصفوي.

2727الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب الفهري القريش ( 64 -4هـ) وقتل يف حرب
خاضها ضد مروان بن احلكم بمرج راهط.

2828عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب بن هاشم ( 687- 619م) صحايب جليل
ويعرف بحرب االمة.

2929عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب العدوي القريش ( 693 -614م) ويكنى ابو عبد
الرمحن ،من الصحابة وممن روى عن رسول اهلل .

 3030عبد اهلل بن الزبري بن العوام األسدي القريش ( 73 -2هـ) وأمه اسامء بنت ايب
بكر.

3131األمري عبد اإلله ( 1958 -1913م) بن امللك عيل بن الرشيف حسني اهلاشمي،
من مواليد الطائف يف احلجاز .ويل عهد العراق قبل احلكم اجلمهوري.

 3232عز الدين عبد احلميد بن ايب احلديد (ت  655هـ) له رشح هنج البالغة.

3333عبد الرمحن بن ايب بكر التيمي القريش ،ابن اخلليفة األول (ت  675م) .

3434عبد الرمحن كتخدا قزاغيل (ت  1190هـ) من أمراء املامليك يف عرص عيل بك
الكبري.

3535اجلربيت ،عبد الرمحن بن حسن بن برهان الدين (1240-1167هـ) مؤرخ مرصي
عارص احلملة الفرنسية ،له كتاب (عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار).

 3636الشيخ ابو الفضل الرازي (454-371هـ) ،عبد الرمحن بن امحد بن بندار بن بريل
العجيل الرازي.
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3737جامي ،نور الدين عبد الرمحن جامي ( 998-817هـ) من مشاهري شعراء فارس
وكتاهبم يف القرن التاسع اهلجري.

3838عبد الرزاق احلسني ( 1415 – 1321هـ) مؤرخ عراقي وشخصية وطنية تعترب
كتبه مراجع تأرخيية.

3939الصنعاين ،االمام عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ( 211 – 126هـ) له تفسري القرآن
يسمى تفسري الصنعاين وكذلك األمايل.

4040الشيخ عبد القادر الكيالين (561-470هـ) اجلييل او اجليالين ،ابو حممد عبد القادر
بن موسى بن عبد اهلل ،امام صويف وفقيه حنبيل.

4141السيد ابن طاووس ،السيد عبد الكريم بن طاووس احلسني ( 647ـ  693هـ) .

4242ابن األثري ( 630-555هـ) عز الدين ابو احلسن اجلزري املوصيل ،مؤرخ اسالمي

عارص الدولة األيوبية ،وله الكامل يف التاريخ.
4343النايش ،عيل بن عبد اهلل بن وصيف ّ
احللء املعروف بالنايشء الصغري (366-271
هـ 976-884 ،م) .

4444عضد الدولة الديلمي ،عيل بن احلسن بن بويه الديلمي ( 372 - 324هـ) .

4545حمتشم الكاشاين ،كامل الدين عيل بن امحد الكاشاين ( 996 – 913هـ) احد شعراء
ايران يف اوائل العرص الصفوي ويلقب بشمس الشعراء ،سيد الشعراء.

4646فائد احلناط ،كويف وقيل قائد ،وقيل قابد بن طلحة احلناط ،وقيل اخلياط ،الكويف.
حمدث إمامي حسن احلال ،وله كتاب .روى عن االمام الكاظم  أيضا .روى عنه

عثامن بن عيسى ،ومالك املسمعي ،وحممد بن عمر الزيات.

4747فتح عيل شاه القاجار ( 1834-1772م) بن حسني قيل خان جانسوز شاه بن حممد
حسن خان القاجاري ،شاه فارس وثاين سالطني الساللة القاجارية.

4848حاجي فرهاد مريزا (1305 -1233هـ) القاجاري ،معتمد الدولة ،ابن ويل العهد
عباس مريزا بن فتح عيل شاه القاجاري.
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4949االمام مالك (179 -93هـ) ابو عبد اهلل مالك بن انس بن ايب عامر االصبحي
احلمريي .امام املالكية.

5050جماهد ،جماهد بن جرب موىل السائب بن ايب السائب املخزومي القريش (104 – 21
هـ) حمدث ومفرس.

5151السيد حمسن بن السيد عبد الكريم األمني العاميل (1371-1284هـ) .

5252حافظ ،شمس الدين حممد حافظ الشريازي ( 792-725هـ) شاعر فاريس ومن
اشهر شعراء الفرس.

5353مولوي ،حممد بن حممد حسني هباء الدين البلخي املعروف باملولوي (-604
672هـ)

5454حممد بن جرير بن يزيد بن كثري الطربي 310-224هـ) مؤرخ ومفرس وفقيه.

 5555املال فضويل البغدادي ،حممد بن سليامن امللقب بفضويل البغدادي (-885
963هـ) شعر تركي ولد يف مدينة كربالء وهو مدفون عىل مقربة من حرم االمام
احلسني .

 5656ابن حوقل ،ابو القاسم حممد بن عيل املوصيل احلوقيل البغدادي (ت  367هـ)
صاحب كتاب صورة االرض ،كاتب وجغرايف ومؤرخ ورحالة.

 5757الشيخ املفيد ،حممد بن حممد النعامن بن املعلم ابو عبد اهلل العكربي البغدادي
( 413 – 336هـ).

5858الشيخ الطويس ،شيخ الطائفة حممد بن احلسن الطويس (ت  460هـ).

5959صاحب اجلواهر ،شيخ الفقهاء وامام املحدثني الشيخ حممد حسن النجفي (ت
 1266هـ).

 6060ابن محزة ،عامد الدين حممد بن عىل بن حممد الطويس املشهدى فقيه ،عامل فاضل
واعظ له تصانيف منها الوسيلة يف الفقه.

6161الشيخ احلر العاميل ،الشيخ حممد بن احلسن احلر العاميل (ت  1104هـ) .
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6262الشيخ عامد الدين ابو جعفر حممد بن عيل بن محزة الطويس (ت 580هـ) من اعالم
القرن السادس.

 6363املجليس ،الشيخ العالمة حممد باقر بن املوىل حممد تقي املجليس االصفهاين (ت
 1110هـ) ويعرف ايضا باملجليس الثاين.

 6464حممد بن مسلم بن رياح الثقفي الطائفي ابو جعفر وجه االصحاب يف الكوفة ،فقيه
ورع صحب ابا جعفر وابا عبد اهلل .

6565حممد بن عبد الوهاب بن سليامن آل مرشف التميمي ( 1206-1115هـ) حنبيل
املذهب لكنه اسس هذه الفرقة التي كفرت املسلمني.

6666السيد حممد صنيع خاتم الشريازي بن حممد كاظم صنيع من احفاد املرحوم االستاذ

عبد الرحيم خاتم ساز املعروف يف عهد كريم خان .ولد صنيع خاتم يف سنة 1269

هجري – شميس .

6767السلطان حممد خان القاجاري ( 1797 – 1742م) مؤسس الدولة القاجارية يف
ايران ،وهو ابن حممد حسن خان زعيم قبيلة قاجار.

 6868ابن بطوطة ( 779 – 703هـ) حممد بن عبد اهلل بن حممد اللوايت الطنجي ،رحالة
ومؤرخ وقايض وفقيه مغريب ،ولقب بامري الرحالة املسلمني.

 6969آقا بزرك الطهراين ( 1389 – 1293هـ) الشيخ حممد حمسن بن عيل بن ممد رضا
الطهراين النجفي ،من أعالم املراجع يف عرصه وهو صاحب كتاب (الذريعة اىل

تصانيف الشيعة).

 7070هبة الدين الشهرستاين ( 1386-1301هـ) السيد حممد عيل بن السيد حسني بن
حمسن بن مرتىض احلسيني ،من اعيان علامء عرصه متيز بالبحث واالدب وله الكثري

من املؤلفات.

7171حممد بن زيد الداعي ،حممد بن زيد بن حممد بن اسامعيل احلجة بن احلسن بن زيد
بن احلسن السبط  املعروف بالداعي الصغري ،واملقتول سنة  287هـ .
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7272حممد بن عيل بن شهر آشوب بن أيب نرص بن أيب اجليش ،العامل الر ّباين ،أبو جعفر
السوي املازندراين ،احلافظ ،يل ّقب رشيد الدين ،و ُيعرف بابن شهرآشوب (488
َّ َ
ـ  588هـ).

7373املريزا الشريازي ،آية اهلل العظمى الشيخ املريزا حممد تقي الشريازي ابن حمب عيل
( 1338 -1256هـ) زعيم الثورة العراقية سنة  1920م.

7474آية اهلل اخلاليص ،احلجة الكبري املجاهد الشيخ حممد مهدي اخلاليص الكاظمي
املتوىف سنة  .1343من زعامء ثورة العرشين يف العراق وقد تعرض لنفي اىل ايران

بمعية نحو ثالثني من علامء الدين بينهم السيد أبو احلسن االصفهاين واملريزا حسني
النائيني بسبب مواقفهم السياسية جتاه سياسات حكومة االنتداب.

7575آصف الدولة مهراجا اهلندي وزير حممد شاه اهلندي يف القرن الثامن عرش امليالدي.
7676ابن العلقمي حممد بن عيل ابو طالب الوزير مؤيد الدين بن العلقمي األسدي
(ت 656هـ) كان عاملا فاض ً
ال حمب ًا للعلامء ،وزير املستعصم آخر خلفاء بني العباس.
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