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مقدمة 

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني  اآله  وعلى  اأجمعني  اهلل  خلق  خري  حممد  واملر�سلني  الأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سلة 

الطاهرين .

وخ�سو�سا  الإ�سالم  يف  الأ�سيلة  املفاهيم  من  مفهوما  ال�ساحلني  بالألوياء  التو�سل  ميثل 
اأدلة قراآنية �سريحة  اأهل البيت عليهم ال�سالم ملا ورد يف هذا اخل�سو�ص من  يف مدر�سة 
وروايات م�ستفي�سة ، ويق�سد املوؤمنون هذه املزارات وامل�ساهد ال�سريفة متو�سلني ومتوجهني 
اإىل اهلل تعاىل وياأتي يف مقدمة هذه املقامات م�سجد الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله 

وم�ساهد الأئمة الأطهار عليهم ال�سالم .

وقد ت�سمنت اأر�ص العراق اأعظم امل�ساهد ال�سريفة حيث �سمت مقام اأمري املوؤمنني ومقام 
�سيد ال�سهداء واأبنائه الأطهار عليهم ال�سالم ، ولهذه املنا�سبة نقدم لكم هذا الكتيب ليكون 
دليال اإر�ساديا يت�سمن اآداب الزيارة واأهم املراقد ال�سريفة يف العراق ي�ستعني ) ي�ستنري ( 
به الزوار عند توجههم اإىل زيارتها راجني من اهلل تعاىل ق�ساء حوائج املوؤمنني واملوؤمنات 

واحلمد هلل العاملني .
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وهي عديدة نقت�صر منها على امور :
1   االّول : الُغ�سل قبل اخلروج ل�سفر الّزيارة .

2   الّثاين : اأن يتجّنب يف الّطريق التكّلم بالّلغو واخل�سام واجلدال .

3    الّثالث : اأن يغت�سل لزيارة الئمة )عليهم ال�سالم( واأن يدعو باملاأثورة من دعواته، و�ستذكر 
يف اأّول زيارة الوارث .

 4  الّرابع : الّطهارة من احلدث الكرب وال�سغر .

 5  اخلام�س : اأن يلب�ص ثيابًا طاهرة نظيفة جديدة ويح�سن اأن تكون بي�ساء .

 6  ال�ّساد�س : اأن يق�سر خطاه اذا خرج اىل الّرو�سة املقّد�سة، وان ي�سري وعليه ال�ّسكينة والوقار، 
واأن يكون خا�سعًا خا�سعًا، واأن يطاأِطيء راأ�سه فال يلتفت اىل العلى ول اىل جوانبه .

7   ال�ّسابع : اأن يتطّيب ب�سيء من الّطيب فيما عدا زيارة احل�سني )عليه ال�سالم( .

والّتهليل  والّت�سبيح  بالتكبري  املطّهر  احلرم  اىل  مي�سي  وهو  ل�سانه  ي�ستغل  اأن   : الّثامن    8
الة على حمّمد واآله )عليهم ال�سالم( . والّتمجيد، ويعّطر فاه بال�سّ

الّتا�سع : اأن يقف على باب احلرم ال�ّسريف وي�ستاأذن ويجتهد لتح�سيل الّرّقة واخل�سوع    9 
والنك�سار والتفكري يف عظمة �ساحب ذلك املرقد املنّور وجالله

 10  العا�سر : تقبيل العتبة العالية املباركة ، قال ال�ّسيخ ال�ّسهيد )رحمه اهلل(: ولو �سجد الّزائر 
ونوى بال�ّسجدة ال�سكر هلل تعاىل على بلوغه تلك البقعة كان اأوىل .

 11  احلادي ع�سر : اأن يقّدم للّدخول رجله اليمنى ويقّدم للخروج رجله الُي�سرى كما ي�سنع 
عند دُخول امل�ساجد واخلروج منها .

ياَرة  آداِب الزِّ
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ريح بحيث ميكنه اللت�ساق به، وتوّهم اّن البعد اأدب وهم،  12 الّثاين ع�سر : اأن يقف على ال�سّ
ريح وتقبيله . فقد ن�ص على الّتكاء على ال�سّ

13  الّثالث ع�سر : اأن يقف للّزيارة م�ستقباًل القرب ُم�ستدِبرًا القبلة وهذا الدب مّما يخ�ّص 
ريح ويدعو اهلل  زيارة املع�سوم على الّظاهر، فاذا فرغ من الّزيارة فلي�سع خّده المين على ال�سّ
بت�سّرع ثّم لي�سع اخلّد الي�سر ويدعو اهلل بحّق �ساحب القرب اأن يجعله من اأهل �سفاعته ويبالغ 

يف الّدعاء والحلاح ثّم مي�سي اىل جانب الّراأ�ص فيقف ُم�ستقبل القبلة فيدعو اهلل تعاىل .

14   الّرابع ع�سر : اأن يُزور وُهو قائم على َقَدميه اّل اذا كان له ُعذر مْن �سعف اأو وجع يف 
الّظهر اأو يف الّرجل اأو غري ذلك من العذار .

15  اخلام�س ع�سر : اأن يكرّب اذا �ساهد القرب املطّهر قبل ال�ّسروع يف الّزيارة، ويف رواية اّن 
من كرّب امام المام )عليه ال�سالم( وقال : ل ِالـَه ِالَّ اهلُل َوْحَدُه ل �َسريَك َلُه كتب له ر�سوان اهلل 

الكرب .

16  ال�ّساد�س ع�سر : اأن يُزور بالّزيارات املاأثورة املروّية عن �سادات النام )عليهم ال�سالم( 

كان  فان   : ال�ّسهيد  ال�ّسيخ  قال   ، ركعتان  واأقّلها  الّزيارة  ي�سّلي �سالة  اأن   : ال�ّسابع ع�سر   17
الة يف الّرو�سة، واإن كانت لحد الئمة  الّزيارة للّنبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(فلي�سّل ال�سّ

فعند الّراأ�ص، ولو �سالها مب�سجد املكان اأي م�سجد احلرم جاز

تكن  ان مل  الّثانية  الّرحمن يف  و�سورة  الّركعة الوىل  ي�ص يف  �سورة  الّثامن ع�سر : تالوة   18
ة، وان يدعو بعدها باملاأثور اأو مبا �سنح له يف  �سالة الّزيارة التي ي�سّليها ماأثورة على �سفة خا�سّ

امور دينه وُدنياه، وليعّمم الّدعاء فاّنه اأقرب اىل الجابة .

الة  19  الّتا�سع ع�سر : قال ال�ّسهيد )رحمه اهلل( : ومن دخل امل�سهد والمام ي�سّلي بداأ بال�سّ
قبل الّزيارة وكذلك لو كان قد ح�سر وقتها واّل فالبدء بالّزيارة اأوىل لّنها غاية مق�سده، ولو 
الة ويكره تركه، وعلى ناظر  الة ا�ستحّب للّزائرين قطع الّزيارة والقبال على ال�سّ اأقيمت ال�سّ

احلرم اأمرهم بذلك .
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ريح  20  الع�سرون : عّد ال�ّسهيد )رحمه اهلل( من اآداب الّزيارة تالوة �سيء من القراآن عند ال�سّ
واهداوؤه اىل املزور واملنتفع بذلك الّزائر وفيه تعظيم للمزور .

21  احلادي والع�سرون : ترك الّلغو وما ل ينبغي من الكالم وترك ال�ستغال بالتكّلم يف امور 
الّدنيا فهو مذموم قبيح يف كّل زمان ومكان، وهو مانع للّرزق وجملبة للق�ساوة ل �سّيما يف هذه 
نور )يف  �سورة  تعاىل بجاللها وعظمتها يف  اأخرب اهلل  التي  ال�ّسامية  والُقباب  الّطاهرة  البقاع 

ُبُيوت َاِذَن اهلُل َاْن ُتْرَفَع( الية

22  الّثاين والع�سرون : اأن ل يرفع �سوته مبا يزور به كما نّبهت عليه يف كتاب هدّية الّزائر .

23  الّثالث والع�سرون : اأن يوّدع المام )عليه ال�سالم( باملاأثور اأو بغريه اذا اأراد اخلروج من 
البلد .

24  الّرابع والع�سرون : اأن يتوب اىل اهلل وي�ستغفر من ذنوبه، واأن يجعل اأعماله واأقواله بعد 
الّزيارة خريًا منها قبلها .

25  اخلام�س والع�سرون : قال ال�ّسهيد: اّن من ُجملة الداب تعجيل اخُلروج عند ق�ساء الوطر 
من الّزيارة لتعظم احُلرمة ولي�ستد ال�ّسوق، وقال اأي�سًا: والّن�ساء اذا ُزرن فليكّن منفردات عن 
الّرجال والوىل اأن يزرن لياًل وليكّن متنّكرات اأي يبدلن الّثياب الّنفي�سة بالّدانية الّرخي�سة لكي 

ل يعرفن وليربزن متخّفيات مت�سّتات ولو زرن بني الّرجال جاز واإن كره .

اأن يخّففوا  ريح  ال�سّ لل�ّسابقني اىل  الّزائرين  ازدحام  ينبغي عند   : والع�سرون  ال�ّساد�س    26
ريح الّطاهر كما كانوا هم من الفائزين  زيارتهم وين�سرفوا ليُفوز غريهم بالّدنّو من ال�سّ
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فضل زيارة أوالد األئمة )عليهم السالم( و أصحابهم
من   (  : يقول   ، ال�سالم(  )عليه  الأول  احل�سن  اأبا  ،�سمعت  قال  الرازي  عثمان  بن  عمرو  عن 
مل يقدر اأن يزورنا فليزر �ساحلي موالينا ، يكتب له ثواب زيارتنا ، و من مل يقدر على �سلتنا 
فلي�سل �ساحلي موالينا ، يكتب له ثواب �سلتنا ( ، ) كامل الزيارات �ص 319 بحار الأنوار ج 95 

�ص 295 ب 6 ح 1(. 
و قال ال�سيد علي بن طاوو�ص - قد�ص اهلل روحه  -: ) ذكر زيارة قبور اأولد الأئمة �سلوات اهلل 
عليهم و �سالمه ، اإذا اأردت زيارة اأحد منهم، كالقا�سم بن الكاظم )عليه ال�سالم( اأو العبا�ص 
بن اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(، اأو علي بن احل�سني )عليه ال�سالم( املقتول بالطف ، و من 
جرى يف احلكم جمراهم ، تقف على قرب املزور منهم �سلوات اهلل عليهم ( و قل: ) ال�سالم 
عليك اأيها ال�سيد الزكي ، الطاهر الويل ، و الداعي احلفي ، اأ�سهد اأنك قلت حقا ، و نطقت 
�سدقا ، و دعوت اإىل مولي و مولك عالنية و �سرا ، فاز متبعك و جنا م�سدقك ، و خاب و خ�سر 
مكذبك ، و املتخلف عنك ، ا�سهد يل بهذه ال�سهادة لأكون من الفائزين مبعرفتك و طاعتك ، 
اأنت باب اهلل املوؤتى منه ، و  اإتباعك. و ال�سالم عليك يا �سيدي و ابن �سيدي ،  و ت�سديقك و 
املاأخوذ عنه اأتيتك زائرًا ، و حاجاتي لك م�ستودعا ، و ها اأنا ذا اأ�ستودعك ديني و اأمانتي ، و 

خواتيم عملي ، و جوامع اأملي ، اإىل منتهى اأجلي ، و ال�سالم عليك و رحمة اهلل و بركاته ( .
 و من املعلوم حاله من بينهم باجلاللة ، و املعروف بالنبالة جعفر بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( 
املدفون مبوؤتة ، و فاطمة بنت مو�سى )عليهما ال�سالم( املدفونة بقم ، و عبد العظيم احل�سنى 
ر�سي اهلل عنه املدفون بالري ، و علي بن جعفر )عليه ال�سالم( املدفون بقم ، و جاللته اأ�سهر 

من اأن حتتاج اإىل البيان.
و اأما كيفية زيارتهم ، فلم يرد فيها خرب على اخل�سو�ص ، و جتوز زيارتهم مبا ورد يف زيارة 
�سائر املوؤمنني ، و يجوز تخ�سي�سهم باخلطاب مبا جرى على الل�سان ، من ذكر ف�سلهم ، و 

التو�سل و ال�ست�سفاع بهم ، و باآبائهم الطاهرين )عليهم ال�سالم(. 
و كذا ي�ستحب زيارة املراقد املن�سوبة اإىل الأنبياء )عليهم ال�سالم( كاإبراهيم ، و اإ�سحاق ، و 

يعقوب ، و ذي الكفل ، و يون�ص ، و غريهم ، �سلوات اهلل عليهم اأجمعني. 
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وكذا ي�ستحب زيارة كل من ُيعلم ف�سله ، و علو �ساأنه و مرقده و رم�سه من اأفا�سل �سحابة النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله( ، ك�سيد ال�سهداء حمزة اأو�سائر ال�سهداء ك�سلمان ، و اأبي ذر ، و املقداد 

، و عمار ، و حذيفة ، و جابر الأن�ساري.
و كذا اأفا�سل اأ�سحاب كل من الأئمة )عليهم ال�سالم( املعلوم حالهم من كتب رجال ال�سيعة ، 
كميثم التمار ، و ر�سيد الهجري ، و قنرب ، و حجر بن عدي ، و اأبي ب�سري ، و الف�سيل بن ي�سار 

و اأمثالهم مع العلم مبو�سع قربهم. 
و كذا امل�ساهري من حمّدثي ال�سيعة و علمائهم ، احلافظني لآثار الأئمة الطاهرين و علومهم  ، 
كالنواب الأربعة ، و ال�سدوق و املفيد و ال�سيدين اجلليلني املرت�سى و الر�سي و العالمة احللي 

و غريهم ر�سي اهلل عنهم.
الأئمة  تعاىل عليه( ما ورد عن  العظيم احل�سني )ر�سوان اهلل  ال�سيد عبد  و يكفي يف عظمة 
)عليهم ال�سالم( فيه : ) فعن حممد بن يحيى ، عمن دخل على اأبي احل�سن علي بن حممد 
الهادي )عليهما ال�سالم( من اأهل الري ، قال: دخلت على اأبي احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( 

، فقال يل: اأين كنت؟ ، فقلت: زرت احل�سني )عليه ال�سالم( .
)عليهما  علي  بن  احل�سني  زار  كمن  لكنت  عندكم  العظيم  عبد  قرب  زرت  لو  اإنك  اأما  فقال: 

ال�سالم( ( ،) و�سائل ال�سيعة ج 14�ص 575 ب 93 ح ) 19849 (.
و روي : ) اإن من زار قربه ، وجبت له اجلنة ( ، ) و هذا اخلرب رواه اأي�سًا ال�سهيد يف )حوا�سي 

اخلال�سة(.
و قال املحقق الداماد:  ) اإن الروايات يف ف�سل زيارة عبد العظيم مت�سافرة (.

لذلك تعظم ال�سيعة حتى اليوم مزاره لأنه رمز الت�سحية و العمل الإ�سالمي الهادف.



10

النجف االشرف 

واكت�سبت  الإ�سالمية،  احل�سارية  املدن  اأ�سهر  من  كواحدة  الأ�سرف  النجف  مدينة  برزت 
ابي طالب  بن  الإمام علي  رفات  ثراها  احت�سان  الزمن من  والدينية عرب  التاريخية  اهميتها 
)عليه ال�سالم(، وقد لعبت دورًا ح�ساريًا يف تاريخ العراق والعامل الإ�سالمي، وكانت ول تزال 
العقود  خالل  تعر�سها  رغم  على  عدة  ولقرون  والثقايف،  والديني  احل�ساري  لال�سعاع  مركزًا 
الثالث الأخرية للكثري من الظلم وال�سطهاد والهمال املتعمد وحماولت تعطيل دورها الديني 

واحل�ساري املتميز.
تقع مدينة النجف على حافة اله�سبة الغربية التي تف�سل العراق عن احلدود ال�سرقية للملكة 
العربية ال�سعودية، فت�سغل بحكم موقعها اجلغرايف الطبيعي ما بني ال�سهل الر�سوبي واله�سبة 
ال�سحراوية، وتبعد حوايل 10 كيلو متًا اإىل الغرب من الكوفة ونهر الفرات، و161 كيلو متًا 

اإلة اجلنوب الغربي من مدينة بغداد.
وذكر اللغويون يف مادة ))النجف(( عن �سبب ت�سمية هذه املدينة فوجدوا لها معاين كثرية يكاد 
ينعقد الجماع على انها �ُسميت بهذا الأ�سم لأنها مرتفعة كامل�سناة متنع ماء ال�سيل من ان يعلو 
منازل الكوفة ومعاملها الأثرية والعمرانية. ومما يوؤيد ما نذهب اإليه هو انها تقع يف مكان مرتفع 

بينما املناطق املحيطة بها منخف�سة عنها.
ول نكاد نعرف عن تاريخ النجف القدمي قبل ال�سالم �سوى انها كانت متنزهًا مللوك احلرية 
اللخميني وان اأديرة ن�سرانية كانت قائمة يف املوقع. وبقيت مزدهرة يقوم على �سوؤونها الق�س�ص 
والرهبان ويوؤمها ن�سارى الكوفة و�سعراوؤها املُجان، حتى وبعد زوال احلرية. وجاء يف ا�سعارهم 
واأديرة  حنا  ودير  مرمي  مارت  ودير  مارفاثيون  ودير  مزعوق  ابن  دير  مثل  الأديرة  هذه  ذكر 

اأخرى.
ومن ال�سماء التي اطلقت على النجف ا�سم امل�سهد، لأم فيها مرقد الإمام علي بن ابي طالب 
هذه  وكانت  بالغري.  اأي�سًا  و�سمّيت  واملرقد،  للجامع  الف�سيح  اللفظ  وهو  ال�سالم(،  )عليه 
الربوات  البي�ص وهي  بالذكوات  فيها،  الإمام علي  يوم دفن  الدين،  تعرف عند رجال  الأر�ص 
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ثالث معروفة يف النجف حتى اليوم، ت�سمى احداها ))جبل الديك(( وهي الواقعة يف �سمايل 
القرب، والثانية ))جبل النور(( وهي الواقعة اإىل جنوبه ال�سرقي، اأما الثالثة فتقع يف اجلنوب 

الغربي، وت�سمى ))جبل �سري�سفان(( )ت�سحيف �سرف �ساه(.
التاريخ بافا�سة بالغة  ويف الع�سر ال�سالمي ا�سبحت النجف ذات �ساأن كبري، فذكرتها كتب 
اإذ كانت جامعة  البلغاء، وكتب عنها الكثري من ا�سحاب احلكمة والبيان،  وا�سهب يف و�سفها 
للعلم والفقه والأدب. ول غرو ان حتتل مثل هذه املكانة واملنزلة ال�سامية وثراها يحت�سن رفات 
ابن عم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وزوج ابنته ورابع اخللفاء الرا�سدين المام علي 

بن ابي طالب )عليه ال�سالم(.

مزارات النجف ال�صرف 
حرم االمام علي عليه ال�صالم 

هو اأمري املوؤمنني اأبو احل�سن علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم، بن عبد املطلب بن ها�سم. واأمه 
فاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم.

ولد يف جوف الكعبة، ومل يولد فيها اأحد قبله ول بعده يف )13( رجب بعد مولد الر�سول )�ص( 
بثالثني �سنة، وتربى يف كنف النبي )�ص( منذ كان عمره �ست �سنني.

الذود عن  ومواقفه يف  الدين  �سبيل  اإ�سالمًا، وف�سائله كثرية جدًا، وجهاده يف  الأمة  اأول  وهو 
حرمة �سريعة �سيد املر�سلني كالنار على املنار، وكال�سم�ص يف رابعة النهار.

ومن األقابه: الو�سي، اأمري املوؤمنني، املرت�سى، وكّناه النبي )�ص( باأبي تراب يف ق�سة معروفة.
وهو زوج فاطمة بنت النبي )�ص( اأف�سل ن�ساء الأمة، واأبو احل�سنني عليهما ال�سالم، وقد كان 
من املفرو�ص ح�سب الن�سو�ص الكثرية من النبي )�ص( وح�سب ما ي�ستفاد من عدد من الآيات 
الر�سول )�ص(،  ال�سالم هو اخلليفة بعد  اأن يكون علي عليه  �ساأن نزولها  القراآنية، مبالحظة 
ويكون هو اأول اثني ع�سر خليفة اأولهم علي واآخرهم املهدي.. ولكن قد جرت الأمور على خالف 
ما اأراده النبي )�ص( واأرادته ال�سريعة املطهرة، وكان اأن ا�سطر علي )ع( لن يكون جلي�ص بيته 
حوايل خم�ص وع�سرين �سنة ثم عاد احلق اإىل اأهله وت�سلم )ع( مقاليد احلكم يف ذي احلجة �سنة 

35 هجرية. وعا�سمته الكوفة، وا�ستمر خليفة للم�سلمني اأقل من خم�ص �سنني بب�سعة اأ�سهر..
وقد نكث بيعته طلحة والزبري وحارباه يف جي�ص كثيف يف موقعة اجلمل التي تزعمتها اأم املوؤمنني 
عائ�سة بنت اأبي بكر، وقد قتل يف هذه احلرب- كما يقولون – اكرث من ع�سرين األفًا ثم حاربه 
معاوية بن اأبي �سفيان يف جيو�ص ال�سام يف وقائع �سفني امل�سهورة، وملا اأح�ص معاوية واأ�سحابه 
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بالهزمية احتالوا بق�سية رفع امل�ساحف، الأمر الذي دفع فريقًا من جي�ص علي )ع( اإىل اإجباره 
عليه ال�سالم على قبول التحكيم... ثم خرج عليه نف�ص هوؤلء الذين اأجربوه فحاربوه يف وقايع 

النهروان، وهم اخلوارج.
ثم اغتاله اأحد هوؤلء اخلوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم املرادي – اغتاله – يف م�سجد الكوفة 
وهو يف �سالته، اأثناء �سجوده كما روى – اأو اأثناء دعوته النا�ص الذين يف امل�سجد اإىل ال�سالة. 
فكانت وفاته يف �سنة اأربعني للهجرة النبوية، يف احلادي والع�سرين من �سهر رم�سان املبارك، 
النجف، ودفن  اإىل  النقل، ثم حمل  اأو خم�ص و�ستون �سنة على اختالف  العمر ثالث،  وله من 

هناك، وعفي مو�سع قربه بو�سية منه، ويعترب عليه ال�سالم اأول اإمام اأخفي قربه..
يوفق  فلم  املوؤمنني )ع(  اأمري  النجف طلبًا جلثة  اآلف قرب يف  اإن احلجاج حفر ثالث  ويقال: 
وبقي مو�سع القرب �سرًا مكتومًا يعرفه ولده الأئمة الطاهرون، وبع�ص �سحابتهم الأبرار، اإىل اأن 
اأظهره ولده ب�سكل عام يف الدولة العبا�سية يف �سنة )170(ه. لكل اأحد... يف حادثة م�سهورة 

لي�ص هنا حمل ذكرها..
ال�صحن ال�صريف:

يحيط بهذا امل�سهد ال�سريف �سور مربع ال�سكل تقريبًا، طول كل من �سلعيه: ال�سرقي والغربي 
84 متًا من اخلارج، و77 متًا من الداخل، وطول �سلعه ال�سمايل 74 متًا من اخلارج، و72 
متًا من الداخل، واجلنوبي من اخلارج 75 متًا، ومن الداخل 72 متًا. اأما ارتفاع ال�سور فيبلغ 
17 متًا وهو موؤلف من طابقني الول منهما موؤلف من 54 اإيوانًا مقبيًا يتقدم حجرة هي مقربة 
لأحد امل�ساهري وي�سكنها عادة طالب العلم، ولكنها اأ�سبحت الآن م�سغولة بالقراء على الأموات. 
اأما الطابق الثاين: فهو عبارة عن اإيوان معقود، بعقود فار�سية مدببة يتقدم جمموعة من الغرف 
املقبية ي�سكنها عادة الطلبة، واملنقطعون للعبادة، ويحتوي الطابق الأعلى على 78 غرفة. وجميع 
جدران ال�سور مك�سوة بالقا�ساين البديع النق�ص وعلى حوا�سي جدرانه العليا مكتوب بع�ص ال�سور 

القراآنية باأحرف عربية جلية.
اآلف مت  ال�سور يحيط بال�سحن ال�سريف الذي هو رحبة وا�سعة تبلغ م�ساحتها ثمانية  وهذا 
مربع مفرو�سة بالرخام، كانت قبل فر�سها بالرخام مملوءة بالقبور واملحاريب، التي تعيق عن 

التحرك بحرية..
ال�سحن،  اأر�ص  �سويت  ثم  القبور  كثري من  اإليها  نقل  التي  ال�سراديب  �سنة 1306 حفرت  ويف 

وك�سيت ببالطات من املرمر.

1.  مقام االإمام زين العابدين عليه ال�صالم:
العابدين)ع(  زين  الإمام  اإن  يقال:  ال�سالم،  عليه  علي  مل�سهد  بالن�سبة  القبلة  اجلهة  يف  ويقع 
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كان اإذا اأراد زيارة مرقد جده اأمري املوؤمنني)ع( ياأتي هذا املكان فريبط ناقته فيه، ثم يذهب 
حافيًا، فيزور القرب ال�سريف، ثم يرجع، ويبيت يف هذا املكان اإىل ال�سبح، وي�سافر... وقد بنى 
ال�سفويون على هذا املكان بنية تعر�ست لالإ�سالح بعد ذلك. ويف حمرابه �سخرة جميلة ال�سكل 
بديعة ال�سنعة منقو�ص عليها اأحرف مقطعة، يقال: اإنها من اآثار ال�سيخ البهائي واأن ما عليها 

طل�سم ينفع من ل�سع الأفاعي، وتن�سب لهذا املقام بع�ص الكرامات.

2.  مقام املهدي عجل اهلل فرجه:
يف اجلانب الغربي من البلدة بناء يعرف مبقام الإمام املهدي عجل اهلل فرجه، واأول من بنى 
هذا املقام هو ال�سيد حممد مهدي بحر العلوم، ثم هدم يف �سنة 1310ه. ثم اأعيد على �سكله 
احلا�سر، حيث بنيت القبة باحلجر القا�ساين الأزرق، وكانت قبل ذلك من اجل�ص واحلجارة، 

ويف داخل املقام: هذا مقام يعرف مبقام ال�سادق)ع(.

3. مرقد هود و�صالح:
ويوؤتى  واأو�سعها،  العامل  اأكرب مقابر  – هي من  الأ�سرف  النجف  �سمايل  ال�سالم  وادي  مقربة 

بالأموات امل�سلمني اإليها من جميع اأنحاء العراق، وخمتلف اأرجاء العامل.
القبور املعلومة  ال�سالم، وهو من  النبي هود)ع(، والنبي �سالح عليه  يف هذه املقربة يقع قرب 
واملقامات امل�سهورة واول من بنى عليه قبة من اجل�ص واحلجارة هو ال�سيد حممد مهدي بحر 
العلوم رحمه اهلل، ثم هدمت وبني عليه قبة مغ�ساة بالقا�ساين الأزرق، ثم جدد بناوؤه يف �سنة 

1337ه.

4.  اآدم ونوح:
ورد يف كتب الزيارات: ال�سالم عليك وعلى �سجيعيك اآدم ونوح.. مما يدل على اأن اآدم ونوحًا 
مدفونان يف داخل الرو�سة املطهرة اإىل جانب الإمام عليه ال�سالم.. وقد تقدم اأن ابن بطوطة 
الذي زار النجف يف �سنة )720(ه ملا دخل الرو�سة وجد ثالثة قبور يقال اإن اأحدهما قرب علي 
والآخران قرب اآدم ونوح وذكر الرحالة �سيدي علي التكي يف كتابه: مراآة املماليك: اأنه زار �سنة 

961ه. اآدم ونوحًا و�سمعون)ع( يف النجف، بعد ما زار الإمام املرت�سى)ع(.

5.  مو�صع اال�صبعتني
تقع مو�سع  ال�سبعتني يف اجلهة اجلنوبية ل�سندوق القرب ال�سريف قرب الراأ�ص ال�سريف، وقد 
اأحيط مبجموعة من الأحجار الكرمية الثمينة واحللي الذهبية التي اأهديت للعتبة املقد�سة من 
قبل امللوك وال�سالطني والروؤ�ساء وغريهم، وكتب على الإطار املحيط مبنطقة الإ�سبعتني �سمن 
ال�سندوق الآية ال�سريفة )اإن الذين يبايعونك اإمنا يبايعون اهلل، يد اهلل فوق اأيديهم(، ولهذه 
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املنطقة خ�سو�سية ومعلومات تاريخية وق�سة ذكرت يف امل�سادر التاريخية، اإذ ذكرها املحدث 
النوري فقال: واأما ق�سة مرة بن قي�ص فهي وان مل توجد يف الكتب املعتربة اإل اأنها يف ال�سهرة 
اإىل هذه الرتبة من ال�سيوع، وقد  عند ال�سيعة مبكان ل تخفى على احد، بل قل معجزة بلغت 
اأ�سار اإليها احلكيم �سنائي الغزنوي يف حديقته وعّدها من املناقب امل�سّلمات-وهو يف حدود �سنة 
اخلم�سمائة- وكذا احلكيم الفردو�سي-وهو يف حدود �سنة الأربعمائة- وللموىل ح�سن الكا�سي 
نقله  الق�سة على ما  فيها ق�سيدة خم�سو�سة، وملخ�ص هذه  للعالمة احللي  املعا�سر  الملي 
عبد  املوىل  عن  احلائري  اهلل  ن�سر  ال�سيد  النبيل  والعامل  اجلليل  ال�سيد  عن  املذكور  الكتاب 
بالك�سفي  املتخل�ص  التمذي  �سالح  حممد  ال�سيد  ورواها  املوؤمنني  تب�سرة  كتاب  عن  الكرمي 
من علماء اأهل ال�سنة يف كتاب املناقب وقال انه ثبت ذلك بالأ�سانيد ال�سحيحة وهو: اإن مّرة 
اآبائه  اأموال وخدم وح�سم كثرية، فتذاكر يومًا مع قومه يف �ساأن  بن قي�ص كان رجاًل كافرًا له 
اأبي طالب، ف�ساألهم عن  ُقتلوا ب�سيف علي بن  اإن اأكرثهم قد  واأجداده واأكابر قومه، فقيل له: 
حمل قربه فدلوه على النجف، فجهز معه األفي فار�ص واألوفًا من الرجالة وتوجه اإىل النجف، 
ن اأهلها يف داخل البلدة، فحاربهم مدة �ستة اأيام حتى َثَلَم  فلما قرب من نواحي البلدة حت�سّ
مو�سعًا من ال�سور ودخل البلدة عنوًة، ففّر النا�ص وخرجوا هاربني على وجوههم، وجاء حتى 
دخل الرو�سة املقد�سة وخاطب �ساحب املرقد، بقوله: يا علي اأنت قتلت اآبائي واأجدادي، واأراد 
اأن ي�سق ال�سريح ب�سيفه، فخرج منه اإ�سبعان مثل ذي الفقار فقطعه ن�سفني، ويف �ساعته انقلب 
اإىل باب النجف، وكان كل من يزور املرقد ال�سريف  اأ�سودين، فجاوؤا بهما  الن�سفان حجرين 
عليهما  بال  وغريه  عليهما حيوان من حمار  مر  كلما  اإنه  ذلك  ومن خوا�ص  برجله.  يرف�سهما 
الكوفة  املنوال، فجاء رجل من خّدام م�سجد  وكان احلال على ذلك  الزمان  وم�سى مدة من 
وحمل القطعتني اإىل باب م�سجد الكوفة وطرحهما هناك واتخذهما مرتزقًا له من الزائرين 
واملتددين، وقال ال�سيد حممد �سالح التمذي: حدثني ال�سيخ يون�ص وهو من �سلحاء النجف 

ال�سرف: اأين راأيت ع�سوا من اأع�سائه هناك.

6.  مرقد ال�صحابي كميل بن زياد
هو من الآثار الباقية يف النجف ، وكان يف اأواخر العهد العثماين مهجورا يف �سحراء ل يق�سده 
امل�سورة حوايل كليو متا ون�سف  القدمية  الأ�سرف  النجف  ، فهو يبعد عن مدينة  ال عارفوه 
يف املو�سع الذي يقال له الثوية . ولبعد قربه عن الطريق العام بني النجف والكوفة مل يتعاهده 
النا�ص بالزيارة لقراءة الفاحتة ونحوها اإل اأهل العلم والف�سل والعارفون مبنزلته وجاللة قدره 
، وقيل من الزائرين البهرة الهنود والإيرانيني .وكان ال�سيخ باقر بن ال�سيخ عبد النبي الدروبي 
بعده  ومن   ، بخدامتهما  فاخت�ص   ، والتنظيف  ال�سياء  باإ�سراج  احلنانة  وم�سجد  يتعاهد قربه 
ال�سيخ حممد حتى ع�سرنا  الأكرب  ولده  باخلدامة  بعده  وخلفه من   ، علي  ال�سيخ حممد  ولده 
اأهل اخلري وال�سالح مرقده ، وجعلوا له حرما فوقه قبة عالية الذرى  احلا�سر .واليوم عمر 
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بنيت  واواوين  غرف  الداخل  من  �سحنه  حول  اأ�س�ست  وقد   . وا�سع  م�ستدير  �سحن  به  يحيط 
اأهل النجف فجعلوها مقابر لهم ولأ�سرهم ، واأ�سبح القرب يف و�سط احلي  من قبل وجوه من 
املرقد  وامل�سوؤول عن  العتبة  اأمني  البغدادي  علي  ال�سيخ  . عني  بحي احلنانة  املعروف  اجلديد 
ال�سريف اأول عمارة للمرقد ال�سريف كانت يف خم�سينيات القرن الع�سرين وقامت بها جمموعة 
من املوؤمنني حيث �سملت عمارة املرقد ت�سييد قبة جديدة مع غرفة للقرب واملقام، ثم بنى النا�ص 
مقابرهم حول مرقد كميل لي�سكلوا �سورا له، ثم تعاقبت عليه حركة الإعمار يف �سبعينيات القرن 
الع�سرين، اإذ بني رواق وطارمة خارجية �سغرية، وظل اعماره هذا اإىل عام 2000، عندما تربع 
احلاج عبد احل�سني ال�سراف املعروف بـ )ح�سون ال�سراف( باإن�ساء قبة جديدة على ال�سريح 
وهي املوجودة الآن مك�سوة بالكا�سي الكربالئي وبالزخارف الإ�سالمية ومو�ساة باأ�سماء الأئمة 
اأبي طالب  بن  املوؤمنني علي  واأمري  الأعظم )�ص(  النبي  وبا�سم  وبلفظ اجلاللة  ال�سالم  عليه 
عليه ال�سالم.ويف عام 2007، وبالتحديد يف �سهر اآذار، قام جمل�ص حمافظة النجف الأ�سرف 
بتخ�سي�ص مبلغ قدره ملياران وثالث مائة وثمانون دينار لتو�سعة املرقد، و�سملت التو�سعة بناء 
وكذلك  اليطايل،  باملرمر  واجلدران  املرقد  اأر�سية  واإك�ساء  الطارمات  وتو�سعة  اإ�سايف  رواق 
اإك�ساء ال�سقوف باملرايا، وقد مت افتتاح املرحلة الأوىل عام 2008.واأما بالن�سبة للمرحلة الثانية 
املرقد  �سحن  باإعمار  املبا�سرة  على  ال�سيعية  للمزارات  العامة  الأمانة  موافقة  ح�سلت  فقد 
ال�سريف  ال�سحن  اإعمار  وي�سمل  دينار،  مليون   944 قدره  اإجمايل  مببلغ   2009 عام  ال�سريف 
يف  ال�سيعية  للمزارات  العامة  الأمانة  و�ست�سرع  والإك�ساء،  وال�سب  والت�سليح  املجاري  اأعمال 
العراق ببناء �سور جديد للمرقد على �سكل اأواوين مك�سوة بالطابوق املنحور ومو�ساة بالكا�سي 
القا�ساين والزخارف الإ�سالمية. املرقد اإ�سافة اإىل قرب ال�سحابي اجلليل كميل بن زياد النخعي 
)ر�ص( ي�سم قبورا لأ�سحاب الإمام علي عليه ال�سالم، كما اأ�سبح املرقد الطاهر ي�سم قبورا 
لعدد من رجال الدين والعلماء واملفكرين الأفذاذ الذين �سالوا وجالوا يف �سوح العلم والعقيدة 
وعميد  القوجاين،  اآل  علماء  ومنهم  واملذهب  للدين  جليلة  خدمات  وقدموا  الر�سني،  والفكر 
املنرب احل�سيني العالمة الدكتور ال�سيخ اأحمد الوائلي واملجاهد ال�سيخ مهدي العطار واملرجع 
الديني اآية اهلل املامقاين واملرجع الديني ال�سعيدي النجفي اإ�سافة اإىل الع�سرات من الوجهاء 

واملفكرين والأدباء وال�سهداء الذين ت�سرفوا بالدفن عند هذا ال�سحابي اجلليل.

7.  مرقد ال�صاحبي اثيب اليماين ومقام االمام علي علية ال�صالم
 مقام الإمام علي عليه ال�سالم ، وقرب اليماين من الآثار التاريخية امل�سهورة عند العارفني وعند 
ال�سواد الأعظم يف النجف الأ�سرف مقام الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( ، املعروف 
قدميا مبقام ال�سفا ، وبجنبه قرب اليماين املعروف اأي�سا مبقربة ال�سفا ، اأي مقربة ال�سخر 
. موقعه يف اجلهة الغربية ملدينة النجف على ال�سفة املطلة على بحر النجف ، واإىل اجلنوب 
املقامان خارجني عن  ال�سالم(.كان  العابدين على بني احل�سني )عليه  زين  الإمام  من مقام 
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اأثر تكرار  اأ�ساده اآ�سف الدولة الهندي �سنة 1226هـ . وعلى  مدينة النجف خلف ال�سور الذي 
غزو الأعراب والوهابيني للنجف تربع ال�سدر الأعظم نظام الدولة الوزير حممد ح�سني خان 
العالف ببناء �سور �سغري يحوط املقامني ، فاأدخال يف املدينة.و�سف �سيخنا حممد حرز الدين 
قرب اليماين ، قائال : يقع مرقده بني امل�سجد الذي فيه مقام اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( غربا 
وبني �سحنه امل�ستطيل �سرقا . وحتوط �سحنه من الدخل دور عامرة ت�سكنها اليوم �سدنة القرب 
. ويف اجلانب ال�سمايل من �سحنه حيا�ص ماء بقربها بئر عبا�سية وا�سعة ي�ستقي الزائرون منها 
بالدلء للو�سوء والتطهري ، كل ذلك وقف على الزائرين . ومن هنا م�سلك طريق ينفذ اإىل مقام 
الإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( ، فالزائرون يتطهرون بهذا املاء ويوروا املقامني من هذا 

امل�سلك ال�سيق.

امل�صاجد امل�صهورة يف النجف:
و�سهرة  مزية  ماله  بع�س  هنا  نذكر  – ونحن  امل�ساجد  من  جداً  كرب  عدد  النجف  يف 

مثل:

1. م�صجد احلنانة:
هو من امل�ساجد املعظمة التي يتربك بها القا�سدون، وهو اأحد الماكن الثالثة التي �سلى فيها 
الإمام ال�سادق )ع(، وهو على ي�سار الذاهب اإىل الكوفة يف �سمال البلد، وبالقرب منه الثوية، 
وهي مدفن كرث من خوا�ص اأمري املوؤمنني )ع( ولكن قبورهم قد در�ست، ويعرف منها قرب كميل 
بن زياد رحمه اهلل، وهو مقام كبري وا�سع عليه قبة فخمة، وله دار ف�سيحة م�سورة من جهاتها 

الأربع.

2. م�صجد عمران بن �صاهني:
وهو اأقدم م�ساجد النجف لأنه بني يف اأوا�سط القرن الرابع على يد عمران بن �ساهني، الذي 
خرج على ع�سد الدولة فكانت الدائرة عليه فنذر اأن عفا عنه ال�سلطان اأن يبني رواقًا يف النجف، 

فعفا عنه، فبنى رواقني، يف الغري وكربالء.

والرواق الذي يف النجف يقع يف اجلهة ال�سمالية للحرم العلوي.

الرو�سة املطهرة، وكان رواقه هو �سحنه،  الأ�سل عبارة عن  العلوي كان يف  اإن احلرم  وحيث 
واأمامه اإيوانه ال�سرقي فقط.. وكان رواق عمران يبعد عنه عدة خطوات.. فقد جاء ال�ساه عبا�ص 
الأول فو�سع ال�سحن من جهة ال�سمال، واأدخل فيه ق�سمًا من رواق عمران.. ثم جاء ال�ساه �سفي، 

فاكت�سح الدور يف بقية اجلهات، واأوجد ال�سحن الكبري وال�سور حوله املوجود اليوم..

ثم هدمت احلكومة ثلثًا من رواق عمران يف �سنة 1368 ف�سار يف الطريق املحيط فبقي من رواق 
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عمران القطعة املعروفة اليوم بني هذا الطريق وبني ال�سحن، وبابها يف دهليز باب ال�سحن 
املعروف بباب الطو�سي..

3.  م�صجد اخل�صراء:
وهو يف اجلهة ال�سمايل من اجلانب ال�سرقي من ال�سور اخلارجي لل�سحن ال�سريف، ومدخله 
من الإيوان الثاين من ال�سور ال�سرقي، وهو قدمي، ول يعرف تاريخ اإن�سائه... ولكن ين�سب اإىل 

علي بن مظفر.

4.  م�صجد الراأ�س:
وهو م�سجد وا�سع كثري ال�سطوانات، بابه يف ال�سحن ال�سريف يف الإيوان الكبري حتت ال�ساباط 
اأي�سًا،  وهو م�سجد قدمي  البكتا�سية،  بتكية  ويت�سل  ال�سريف،  الراأ�ص  الرواق، من جهة  مقابل 
ويرجع تاريخ بنائه اإىل ع�سر الأيلخانيني، وقد جدد ورمم بناوؤه عدة مرات اآخرها �سنة 1306ه. 
ولعله  علي)ع(...  الإمام  راأ�ص  جانب  اإىل  لأنه  الراأ�ص،  مب�سجد  وي�سمى  �ساه...  نادر  قبل  من 
اأكرب م�سجد يف امل�ساجد املوجودة يف ال�سور اخلارجي لل�سحن ال�سريف، وهو م�ستطيل ال�سكل 
اإيوانان،  ال�سمالية واجلنوبية  يتو�سطه �سحن كبري مت�سع، وعلى جانبي ال�سحن من اجلهتني 
فيهما كثري من الأعمدة املقطوعة من حجر املرمر. ويف �سنة 1368ه اقتطع منه ما يقرب من 

خم�سة اأمتار، واأ�سيفت اإىل ال�سارع العام.

5.  م�صجد ال�صيخ الطو�صي:
وقد كان يف ال�سل بيت �سكني �سيخ الطائفة، فاأو�سى اأن يدفن فيه، وُيجعل بعد وفاته م�سجدًا، 
وهو يف مقابل باب الطو�سي من اجلهة ال�سمالية لل�سحن ال�سريف، وباإزائه مقربة ال�سيد بحر 
العلوم واآله وقد جدد بناء امل�سجد يف �سنة 1198ه. ومرة اأخرى يف �سنة 1305ه. واأخرى يف عام 

1380ه.

6. تكية البكتا�صية:
بناء  بناوؤها  وي�سبه  الكبرية،  بالأحجار  معقود  الإحكام،  غاية  يف  فخم  بناء  عن  عبارة  وهي 
يف  ال�ساباط  من  بالقرب  بابها  الراأ�ص،  مل�سجد  مال�سقة  وهي  طرزه  وعلى  ال�سريف  ال�سحن 
قدميًا  كانت  اأنها  البع�ص  ويزعم  ال�سريف،  ال�سحن  �سور  يف  الغرب  جهة  من  الثاين  الإيوان 
الثامن  القرن  يف  بكتا�ص  احلاج  عهد  يف  بنيت  اأنها  ويرجح  العلوية،  احل�سرة  لكتب  املخزن 
الهجري، وهي تتكون من ق�سمني، الأول: خا�ص بال�سالة والدرو�ص واجلماعة وهو مكون من 

اأربعة اأواوين متعامدة يتو�سطها �سحن �سغري مك�سوف.
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الكوفة
رت يف ال�سالم بعد الفتح ال�سالمي ، جمجمة العرب ، ورمح اهلّل وكنز  هي ثاين مدينة م�سّ
الميان ، دار هجرة امل�سلمني ، عا�سمة امري املوؤمنني ) ع ( وفيها �سيعته وحمبوه واأن�ساره ، 

املركز الزاهر للعلم واحل�سارة ال�سالمية.
اليمنى لنهر الفرات الو�سط ) �سط الهندية القدمي ( �سرق مدينة   تقع املدينة على ال�سفة 

النجف بنحو 10 كم وغرب العا�سمة بغداد بنحو 156 كم.
 ترتفع املدينة عن �سطح البحر بنحو 22 م ويحدها من ال�سمال ناحية الكفل ) حمافظة بابل ( 
ومن ال�سرق ناحية ال�سنية وناحية ال�سالحية ) حمافظة الديوانية ( ومن الغرب كري �سعد ، 

ومن اجلنوب ق�ساء ابي �سخري ، وناحية احلرية.
اأن�سئت الكوفة لتكون دار هجرة وعا�سمة للم�سلمني بدل املدائن اأ�س�سها �سعد بن اأبي وقا�ص   
�سنة 17 هـ 638 م باأمر من عمر بن اخلطاب ، بعد ان ثبت له ان بيئة املدائن قد اأثرت يف �سحة 
جند العرب ، اذ كتب عمر اىل �سعد ، ان العرب ل يوافقهم ال ما وافق ابلهم ، وامر قواده ان 
الهياج عمرو بن  ابو  التخطيط  ، ووىل  املدينة بحر ول عار�ص  يرتادوا مو�سعًا ل يف�سله عن 
مالك ال�سدي ، والذي دل �سعد عليها هو ) عبد امل�سيح بن بقيلة الغ�ساين ( وكان يقال لها ) 
�سور�ستان ( و)خد العذراء ( ، وحينما م�سرها العرب عرفت بالكوفة من التكوف ) التجمع ( 
و�سميت كوفاين ) املوا�سع امل�ستديرة من الرمل ( ، وكل ار�ص فيها احل�سباء مع الطني والرمل 
اأو ) ما بني الدغل والق�سب  ت�سمى ) كوفة ( ، و�سميت ) كوفان ( مبعنى ) البالء وال�سر ( 
تتجمع فيها اجلند (  لتكون قاعدة ع�سكرية  ا�س�ست  و�سميت كوفة اجلند ) لنها  واخل�سب ( 

ومهما يكن فاأن ا�سمها ا�سم عربي ، وقيل ان ا�سمها �سرياين.

ال�صالم عليه  علي  االمام  •  دار 
يقع اإىل جانب م�سجد الكوفة قرب ق�سر الإمارة يقع بيت الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 
على م�سافة حوايل )100( مت تقريبًا من الركن اجلنوبي الغربي من م�سجد الكوفة وهو دار 
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متوا�سعة ذات بناء ب�سيط جدًا عهدناه من طريقة حياة الإمام وزهده عليه ال�سالم بعيدًا عن 
حياة الق�سور وامللوك وزخرف الدنيا، اإذ ا�ستقر يف هذه الدار وهي لأخته )اأم هانئ( زوجة 
هبرية املخزومي لقربها من امل�سجد، بعد اأن رف�ص البقاء يف دار الإمارة حني قدومه اإىل الكوفة 

يف �سهر رم�سان �سنة )36هـ(، اأو حتى بناء دار جديدة له.
واحل�سني  احل�سن  الإمامني  حجرات  على  املطلة  الدار  �ساحة  على  يطل  واحد  مدخل  وللبيت 
عليهما ال�سالم ومكتبتهما وم�سالهما، ف�ساًل عن حجرة تغ�سيله بعد ا�ست�سهاده عليه ال�سالم، 
اإميانًا منهم  الأمرا�ص  بع�ص  ودفع  والغ�سل  بال�سرب  الزائرون  به  يتربك  العذب  للماء  بئر  مع 

بربكته.

ال�صالم عليه  علي  االإمام  بنت  خديجة  ال�صيدة  •  قرب 
اأمري  الإمام  بنت  خديجة  الفا�سلة  ال�سيدة  مرقد  يقع  املعظم  الكوفة  م�سجد  باب  قبالة  يف 
املوقع، وقد  وُدفنت يف هذا  توفيت وهي طفلة �سغرية  اأنها  وُيقال  ال�سالم،  املوؤمنني علي عليه 
�ُسّيدت فوق قربها قبة غلفت بالقا�سان الأزرق ومبرقد متوا�سع يتقدمه �ساحة متو�سطة احلجم 

توؤم الزائرين

ا�صحاق باأبي  املكنى   ..... الثقفي  م�صعود  بن  عبيد  ابي  بن  •  املختار 
ولد عام الهجرة ويعترب واحد من فر�سان العرب واحد املوالني لأهل البيت �سلوات اهلل عليهم 

عرف بال�سجاعة وال�سهامة وهو من جربته احلروب .
كان املختار ر�سوان اهلل عليه من حفظة القراآن الكرمي وكثري العبادة وال�سالة رحيمًا باليتامى 

يغ�سب لربه ل يغ�سب لنف�سه .
اأجار م�سلم بن عقيل عليه ال�سالم ون�سره ووقف اىل جنبه ثم اودع ال�سجن باأمر من عبيد اهلل 
بن زياد وبعد قتل احل�سني عليه ال�سالم اطلق �سراحه ف�سعى اىل قيام الثورة �سد احلكم الموي 
وكان �سعاره )) يا لثارات احل�سني (( وكانت الثورة موفقة حيث انت�سر املختار واخذ يتتبع من 

خرج حلرب احل�سني فقتل منهم ثمانية ع�سر الف .
وكان يقول لي�ص من ديننا ان ناأكل ون�سرب وقتلة احل�سني اأحياء ويقول واهلل لو قتلت ثالثة ارباع 
قري�ص فاأنها لت�ساوي اأمنلة من انامل احل�سني عليه ال�سالم وهكذا كان املختار ر�سوان اهلل عليه 
يلتهب ولءًا لهل البيت عليهم ال�سالم ويتفاعل حبًا للح�سني مع اعماله و�سريته حتى اخذ الثاأر 

للح�سني عليه ال�سالم وقد ترحم عليه ثالثة من الئمة الطهار �سلوات اهلل عليهم .
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المام زين العابدين عليه ال�سالم اذ قال :
)) احلمد هلل الذي اأدرك ثاأري من اأعدائي وجزى اهلل املختار خريًا (( 

المام الباقر عليه ال�سالم اذ قال لأبن املختار اأبو حممد احلكم:
)) رحم اهلل اأباك ماترك لنا حقًا عند احد اإل طلبه (( 

والمام ال�سادق عليه ال�سالم عندما راأى ا�سحاق بن املختار يف البيت احلرام :
)) رحم اهلل اباك رحم اهلل اباك رحم اهلل اباك (( ثالث مرات . 

  بعد ان ا�ست�سهد املختار وقتله م�سعب بن الزبري فاأنه قد دفن اجل�سد الطاهر يف �سور الق�سر)) 
ق�سر المارة (( وكان بالقرب من امل�سجد وبقي القرب مغمور اىل ان جاء العامل الرباين امل�سدد 
اأثاره وحماربيه وقد ترجح عند  العلوم رحمه اهلل بتنقيب امل�سجد ومعرفة  ال�سيد مهدي بحر 
ال�سيد رحمه اهلل ان يدفن م�سجد الكوفة بالتاب حيث كانت ار�ص امل�سجد القدمية منخف�سة 

ت�ساوي مقام النبي �سلى اهلل عليه واله و�سلم ال�سفل وبيت نوح عليه ال�سالم .
وقد ا�سبحت ار�ص امل�سجد تطفوا على �سطحها املياه اجلوفية وذلك ب�سبب جمرى نهر الفرات 
فقام ال�سيد رحمه اهلل بدفن املحاريب بالتاب اجلديد الطاهر حفاظًا على قد�سية امل�سجد من 

التلوث الطارئ وبنى على ا�س�ص تلك املحاريب ، املحاريب اجلدد كما هي عليه الن.
العلماء  وجماعة  ال�سيد  قبل  من  امل�سجد  اآثار  على  وال�ستدلل  التنقيب  من  الوقت  ذلك  ففي 
عرث ال�سيد بحر العلوم رحمه اهلل على القرب ال�سريف الذي كان معفى �سابقًا فعندئذ ظهر قرب 
املختار يف اآخر الدهليز النافذ اإليه حتت الر�ص اىل خارج امل�سجد املوؤدي اىل ق�سر المارة 
�سال�ص  عبود  احلاج  حم�سن  الوجيه  ت�سدى  ثم  ولقبه  ا�سمه  عليها  مكتوب  دكة  عليه  ووجدوا 
فاأن�ساأ له حرمًا جديدًا وا�سعًا واحلقه برواق م�سلم بن عقيل عليه ال�سالم جنوبًا وجعل لقربه 

�سباكًا حديديًا و�سد باب الدهليز القدمي من حجرة الزاوية يف م�سجد الكوفة.

التمار ميثم  ال�صحابي  •  مرقد 
اأبو �سامل ميثم بن يحيى موىل بني اأ�سد، كويف يبيع التمر فا�ستهر بالتّمار، �سحابي جليل القدر 
من حواري اأمرياملوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم، ا�ست�سهد يف الكوفة قبل مقدم الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم اإىل العراق بع�سرة اأيام م�سلوبًا من قبل وايل يزيد بن معاوية على الكوفة 
عبيد اهلل بن زياد، كان عاملًا باملغّيبات، ُحب�ص مع املختار الثقفي بعد ا�ست�سهاد م�سلم بن عقيل 
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لب على خ�سبة عند باب عمرو بن حريث فجعل يحّدث  عليه ال�سالم بيومني وقيل ثالثة، ثم �سُ
اأول من  فكان  فاأجلموه  الرباءة منه،  راف�سًا  ال�سالم  املوؤمنني علي عليه  اأمري  بف�سائل  النا�ص 
اأجلم يف الإ�سالم ويف اليوم الثالث من �سلبه ُطعن بحربة فكرّب وا�ست�سهد اآخر النهار ر�سوان 
العام  ال�سارع  الكوفة على م�سافة )500( مت منه، على  اهلل عليه. يقع مرقده غربي م�سجد 
احلجم  متو�سطة  �ساخمة  ّقبة  عليه  ُن�سبت  النجف،  من  القادم  ميني  على  كوفة(  ــ  )جنف 
والرتفاع ُغّلفت بالقا�سان الأزرق و�سط �سحن وا�سع ت�سل م�ساحته اإىل )5.300( متًا مربعًا 

ي�سم عددًا من احلجرات والأواوين واأروقة متعددة
.

ال�صالم عليه  يون�س  النبي  •  مقام 
عليه  يون�ص  النبي  مقام  يقع  الكوفة  مدينة  �سفاف  وعلى  الفرات  لنهر  املوازي  ال�سارع  على 
ال�سالم، اإذ األقاه احلوت الذي كان يبتلعه عليه ال�سالم يف هذا املكان، وقد بني هذا املقام يف 
زمن خالفة اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم اإىل جوار جامع احلمراء الذي كان يف عهده مقرًا 

لبيت مال امل�سلمني، وقد ُهدم املوقع بالكامل قبل �سنني اأماًل بتطويره وتو�سيعه.

ال�صالم عليه  احل�صن  اأوالد  ال�صادة  •  مرقد 
يقع مردق ال�سادة من اأولد الإمام احل�سن عليه ال�سالم على ي�سار الطريق القدمي املوؤدي اىل 
م�سجد ال�سهلة من جهة م�سجد الكوفة يعرف بني النا�ص )باأولد الكاظم عليه ال�سالم( تارة و 

)اأولد احل�سن عليه ال�سالم( تارة اخرى 
وكان قد عرث على �سخرة حتكي ا�سميهما الثالثي ) حممد ومو�سى( ولدي جعفر بن   

علي بن اأبراهيم واأكمل ال�سيخ جعفر ق�سام �سل�سة الن�سب على النحو الآتي:
بني عبيداهلل بن زيد بن ابراهيم بن حممد بن عبا�ص بن احل�سن املثلث بن احل�سن   

املثنى بن المام احل�سن ال�سبط الزكي عليه ال�سالم 

 م�صجد الكوفة املعظم 
11162م2   = الكلية  امل�سجد  •  م�ساحة 

م2   5642  = املك�سوفة  املنطقة  •  م�ساحة 
م2   5520  = امل�سقفة  املنطقة  •  م�ساحة 

 187  = امل�سجد  يف  الكلية  العمدة  •  عدد 
 56  = امل�سجد  يف  الكلية  القوا�ص  •  عدد 
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 املقامات يف املسجد 
املعراج مقام  اأو  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  حمّمد  الّنبّي  •  مقام 

ح اأّنه   يقع يف و�سط امل�سجد، قريبًا من »امِلزولة«: "و�سيلة حتديد الزوال" الآتي ِذكرها، وُيرجَّ
املو�سع الذي نزل و�سّلى فيه ر�سول اهلل �سّلى اهلل عليه واآله يف رحلة الإ�سراء، كما يف احلديث 

املتقّدم عن الإمام ال�سادق عليه ال�سالم.

املحراب وفيه  ال�صالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  •  مقام 
 وهو يف غرفة وا�سعة، ت�سّم مقاَمي الإمام زين العابدين ونبّي اهلل نوح عليهما ال�سالم، وفيه كان 
ي�سّلي اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم وفيه ا�سُت�سِهد �سالم اهلل عليه، ومن هنا �سّمي املكان باملقام 
لأّنه عليه ال�سالم كان ُيقيم �سالته فيه. وكان بجانب املحراب باب ميّر اإىل ق�سر الإمارة الّتي 
بالتربُّك، وقد ُن�سب عليه �سنة  املوؤمنون  يتعاهده  اليوم. وهذا املحراب  اأطالله ماثلة  ل تزال 

ة والذهب. وقد اأُن�سىء حديثًا بناٌء كبري يف مو�سع املحراب.  1974م �سّباك من الف�سّ

ال�صالم عليه  العابدين  زين  االإمام   •  مقام 
 وهو عند الأ�سطوانة ال�سابعة، على مقربة من حمراب الأمري عليه ال�سالم، ويبدو اأنَّ اأبا حمزة 
» دخلُت م�سجد  قال:  اأبي حمزة،  الرواية عن  املكان، ففي  الإمام يف هذا  اإىل  تعّرف  الثمايل 
الكوفة فاإذا اأنا برجل عند الأ�سطوانة ال�سابعة قائم ي�سلِّي يح�سن ركوعه و�سجوده ، ".." ثّم 
انفتل وخرج من باب كندة« فتبعه اأبو حمزة و�ساأل اأحدهم عنه، فقال له: هذا علّي بن احل�سني 

عليهما ال�سالم.

ال�سهيد  مقام االإمام ال�صادق عليه ال�صالم: على مقُربة من مدخل مرقد    •
ُم�سلم بن عقيل.

ال�ّصالم عليه  اإبراهيم  •  مقام 
 عن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم: »..وعند الأ�سطوانة اخلام�سة �سّلى اإبراهيم عليه ال�ّسالم..«، 

وُيرّجح اأّنه املقام املواجه لـ »باب الثعبان« الآتي ذكره.

ال�ّصالم عليه  اخل�صر  •  مقام 



23

 مال�سٌق ملقام اإبراهيم عليه ال�سالم. وروى ال�سيخ الطو�سي يف )الأمايل( عن ال�سيخ املفيد اأّن 
اأمري املوؤمنني كان ُي�سّلي يف م�سجد الكوفة، فدخل عليه اخل�سر، وقّبل راأ�سه.. ثّم �سّيعه الأمري 

عليه ال�سالم اإىل خارج امل�سجد. 

ال�صالم عليه  اآدم  •  مقام 
 قريبًا من مقام الإمام زين العابدين، وهو مقام وّفق اهلل تعاىل فيه النبي اآدم عليه ال�سالم، 

للّتوبة.

وحمرابه. االأمري  ملنرب  املاُل�صق  املقام  وهو  ال�صالم  عليه  نوح  •  مقام 
جربائيل •  مقام 

مرافق ال�سادق المني. اأمني الوحي جربائيل ح َّل يف هذا املكان املجاور للمكان الذي �سلى فيه 
ر�سول ااهلل )�ص( 

االماكن االثرية من غري املقامات :
الّط�صت:  اأو  الّط�صت  •  بيت 

هو املكان الذي برزت منه معجزة لأمري املوؤمنني عليه ال�سالم يف بنت عزباء كانت قد غا�ست 
ته من الّدم، فكرب بطن  َفَنَمت وكرُبت مّما امت�سّ َعَلَقة،  يف ماء فيه العلق، فَوجلت يف جوفها 
بينهم،  ال�سالم ليحكم  املوؤمنني عليه  اأمري  فاأتوا  اأخوتها حبلى، فراموا قتلها،  البنت فح�سبها 
رب يف جاِنب من امل�سجد وُجعلت البنت خلفه، واأمر بقابلة الكوفة ففح�ستها،  فاأمر ب�ستار ف�سُ
وقالت: اإّنها حبلى حتمل جنينًا يف جوفها، فاأمر عليه ال�سالم بط�ست من احلَماأة )الطني الأ�سود 
الذي اأ�سابته العفونة(، فاأُجل�ست البنُت عليه، فاأح�ّست الَعلقة بذفر احلماأة فان�سّلت من جوفها 

نحو الّط�ست، فظهرت بذلك براءة الفتاة.

• َدّكة الق�صاء: 
تقّدم ِذكرها حتت عنوان: »امل�سجد يف عهد اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم«.

امِلزولة: وهي عمود �سخري، اأقيم و�سطه لتحديد وقت زوال ال�سم�ص.

نوح • �صفينة 
 وهو مو�سع يف و�سط امل�سجد وُيقال اإنه املحل الذي ر�ست فيه �سفينة نوح النبي عليه ال�سالم 

بعد الطوفان الكبري.
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ابواب يف امل�صجد  
1. باب الثعبان :

 واأن �سبب ت�سميتها هو ما روي يف البحار ومدينة املعاجز وغرر املناقب بالإ�سناد قالوا: بينما 
اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( يخطب على منرب الكوفة اإذ ظهر ثعبان من جانب املنرب وجعل 
اأن  وهموا  ذلك  من  النا�ص  فارتاع  ال�سالم(،  )عليه  املوؤمنني  اأمري  من  دنا  حتى  ويرقى،  يجر 
يدفعوه عن الإمام)عليه ال�سالم(، فاأومى بالكف عنه، فلما �سار الثعبان على املنرب رقى اإىل 
املرقاة التي عليها الإمام، ثم قام الثعبان ثم انحنى الإمام على الثعبان فتطاول الثعبان اإليه 
حتى التقم اأذنه، فتحري النا�ص من ذلك وهو يحدثه، ف�سمع من كان قريبا كالم الثعبان ثم زال 
عن مكانه، واأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( جعل يحرك �سفتيه والثعبان كامل�سغي اإليه، ثم �سار 
الثعبان وعاد اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( اإىل خطبته ومتمها، فلما فرغ نزل من املنرب فاجتمع 

اإليه النا�ص ي�ساألونه عن حال الثعبان والأعجوبة فيه.
فقال )عليه ال�صالم(: »لي�ص ذلك كما ظننتم، واإمنا كان هذا حاكما على اجلن فالتب�ست 

عليه ق�سية و�سعبت عليه فجاء لي�ستفهمها فاأفهمته اإياها، فدعا يل باخلري وان�سرف.
وكان قد دخل الثعبان من الباب الكبري الذي يدخل منه النا�ص اليوم وهو بجهة عك�ص القبلة، 
)عليه  املوؤمنني  لأمري  الف�سيلة  اأمية ظهور هذه  بنو  فكره  بذلك،  وا�ستهر  الثعبان  باب  ف�سمي 
ال�سالم( فربطوا يف ذلك الباب فيال وراموا اأن تن�سى تلك الف�سيلة، اإل اأن احلق يعلو ول يعلى 

عليه .

2.  باب الرحمة : وهي الباب التي حتاذي باب الثعبان وتقع يف اجلدار ال�سمايل للم�سجد 
املعظم .

3.  باب احلجة : وهي الباب التي تقع يف اجلدار الغربي للم�سجد املعظم .

4.  باب مالك االأ�صرت :
اإىل املدخل الرئي�سي لرو�سة م�سلم بن عقيل )عليه ال�سالم( وتقع يف  توؤدي  التي  الباب  وهي 
اجلهة ال�سرقية ، من �سور امل�سجد ويعتلي الباب منارة ال�ساعة ، والتي يعود تاريخها اإىل �سنة 

1388 هـ 1968 م .

5.  باب عبد اهلل بن عفيف االأزدي :
 وهي الباب الثانية التي تربط امل�سجد الأعظم ب�سحن م�سلم بن عقيل )عليه ال�سالم( وتقع 

جوار باب مالك الأ�ست يف اجلهة ال�سرقية للم�سجد املعظم .
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6. باب املختار الثقفي :
الراأ�ص  جهة  من  ال�سالم(  )عليه  عقيل  بن  م�سلم  ح�سرة  على  تدخل  التي  امل�سجد  باب  وهي 

ال�سريف.

7.  باب هانئ بن عروة :
وهي باب امل�سجد التي تدخل على ح�سرة هانئ بن عروة )ر�سي اهلل عنه( من جهة الراأ�ص 

ال�سريف  

اأثارها  اليوم  توجد  والتي  املعظم  امل�صجد  يف  التاأريخية  االأبواب  واأما 
فقط فهي :

1.  باب ال�صدة :
 وهي التي كان يدخل منها اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم(،وتقع يف اجلهة القبلية من امل�سجد اأي 
يف حمراب الإمام علي )عليه ال�سالم( على ميني الداخل واأثارها باقية اإىل اليوم مقابل دار 

الإمام علي )عليه ال�سالم( . 
2. باب كندة:

 وهي من طرف ميني امل�سجد من جهة الغرب واأقرب ما يكون من الزاوية الغربية باإيوانني وهي 
معلمة األن على �سور امل�سجد من اخلارج .

3. باب الأمناط: وهي حتاذي باب الثعبان يف اجلدار ال�سمايل للم�سجد املعظم .
عدد املنارات يف امل�سجد اربع منارات 

10م   / امل�صجد  جدار  • ارتفاع 
م  30.85 امل�سجد  يف  اجلديدة  املنارة  •  ارتفاع 

 حمراب امري املوؤمنني )ع( :
م2  797  = املحراب  • م�ساحة 

48  = املحراب  يف  العمدة  • عدد 
11  = املحراب  يف  البواب  • عدد 

 م�صجد ) �صع�صعة بن �صوحان(:                                                                    
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 و هو من اأكابر املوؤمنني و ممن اأثنى عليه اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( فمدحه بو�سف : قلة 
املوؤونة ، و كرثة املعونة ، و هو ممن �سار يف ت�سييع جثمان الأمري )عليه ال�سالم( ، و رثاه بخطبة 
م�سـهورة . و ذكر اأن الإمام احلجة )عجل اهلل فرجه( كثريا ما �سوهد يف هذا املكان الطاهر.                                                  

 م�صــجد ) زيد بن �صوحان (
 و هو من خّل�ص اأ�سـحاب اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( ، قال فيه النبي)�سلى اهلل عليه واآله( 
: )) من �سّره اأن ينظر اإىل من ي�سبقه ع�سو منه ـاإىل اجلنة فلينظر اإىل زيد بن �سوحان (و قد 

قطعت يداه يوم نهاوند و ا�ست�سهد مع الأمري)عليه ال�سالم( يف معركة اجلمل.
مسجد السهلة 

م�سجد ال�سهلة.. م�سلى الأنبياء.. ومهبط املالئكة.. وفيه يظهر عدل اهلل
ين�سب م�سجد ال�سهلة اىل �ساحب الع�سر والزمان المام احلجة )عجل اهلل فرجه (  و يعرف 
الكوفة  مدينة  يف  املبارك  امل�سجد  هذا  يقع   ، الظهور  ع�سر  يف  عليه  اهلل  �سالم  له  مقر  باأنه 
كيلومتات  ع�سرة  م�سافة  على  والواقعة  ال�سالمي  الفتح  بعد  م�سرت  مدينة  ثاين  املقد�سة، 
تقريبا من مركز حمافظة النجف الأ�سرف و مئة و خم�سني كيلو متا تقريبا عن العا�سمة بغداد 
، و هو البقعة التي اختطتها القبائل بعد م�سجد الكوفة ليكون احد اكرب امل�ساجد التي �سيدت يف 
الكوفة خالل القرن الول الهجري، وي�سمخ هذا املكان امل�سرف يف اجلهة ال�سمالية الغربية من 

امل�سجد الكوفة املعظم بنحو كيلو متين يف ار�ص كانت خالية من العمران.
اجلامع  م�ستطيل ال�سكل تقريبا ابعاده هي )140(مت طول، و )125 ( مت عر�سا. وله �سور 
خارجي يزيد ارتفاعه على )7( اأمتار، مدعوم باأبراج ن�سف دائرية متماثلة الأبعاد من اخلارج 
وتقع يف منت�سف ال�سلع ال�سـرقي منه ماأذنة اجلامع التي يبلغ ارتفاعها )30 ( متا و يحيط 
�ساحة اجلامع – يف بنائه ال�سابق- على طول ال�سلعني ال�سرقي و الغربي �سفان من العقود ) 
اإيوان ( مع رواق طويل.اأما املدخل الرئي�سي للجامع فهو من الباب املجاورة للماأذنة يف منت�سف 
ال�سلع ال�سرقي،) و هناك مدخل اآخر يف منت�سف ال�سلع ال�سمايل مغلق بك�سر من اآجر املقالع 

قبل اأكرث من قرن..
يف مسجد السهلة 

ال�صالم(: ال�صادق)عليه  • مقام 
 ارتبط هذا املقام ارتباطا قويا بامل�سجد ويقع يف و�سط امل�سجد ، و ت�ســري الروايات اإىل اأن الإمام 
جعفر ال�سادق )عليه ال�سالم( اأدى ال�سالة فيه مرارا ،و فيه دعى ملوؤمنة �سجينة مظلومة ؛ 

فاأطلق �سراحها فورا“.وعادة ما توؤدى فيه �سالة اجلماعة .
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: ال�صالم(  )عليه  ابراهيم  اهلل  نبي  •  مقام 
يقع يف الزاوية ال�سمالية الغربية ، و هو مو�سع بيت النبي اإبراهيم )عليه ال�سالم( ، و منه خرج 

اإىل حرب العمالقة.

ال�صالم(: )عليه  اإدري�س  اهلل  نبي  •  مقام 
يقع يف الزاوية اجلنوبية الغربيـــة، و هو املو�سع الذي كان يخيط فيه نبي اهلل )عليه ال�سالم( 
النبي عي�سى  اليه الية )ورفعناه مكانا عليا( و قد ين�سبه البع�ص في�سميه مقام  والذي ت�سري 

)عليه ال�سالم(

ال�صالم(: )عليه  اخل�صر  اهلل  نبي  •  مقام 
يقع يف الزاوية ال�سرقية اجلنوبية ، وهو على ما ت�سري بع�ص الروايات بيت العبد ال�سالح اخل�سر 
)عليه ال�سالم( و مو�سع �سكنه وت�سري العديد من الروايات والخبار التي تتحدث عن م�ساهدة 

هذا العبد ال�سالح وهو يوؤدي ال�سالة يف م�سجد �سع�سعة .

ال�صالم(  ال�صاحلني)عليهم  •  مقام 
يقع يف الزاوية ال�سمالية ال�سرقية ، و ي�سمى اأي�سا مقام الأولياء و ال�ساحلني ، و ين�سبه البع�ص 
في�سميه مقام النبي �سالح)عليه ال�سالم(وت�سري الرواية ان يف هذا املقام زبرجدة فيها �سورة 
كل نبي .وت�سري رواية اخرى ان الطني الذي خلق منه النبياء وال�ساحلني اخذ من هذا املكان 

املبارك.

ال�صالم( العابدين)عليه  زين  •  مقام 
يقع بني الزاوية اجلنوبية ال�سرقية ، و و�ســط امل�سجد،  و ت�سري ت�سميته اإىل اأداء الإمام علي زين 

العابدين)عليه ال�سالم( ال�سالة فيه .

فرجه(: اهلل  )عجل  الزمان  �صاحب  •  مقام 
يقع يف و�سـط ال�سلع اجلنوبي و مت بتوجيه ال�سيد حممد مهدي بحر العلوم )قد�ص �سره( ت�سييد 
الأزرق عليه- كما  الكا�سي  وبناء قبة من  ال�سهلة  مقام احلجة )عجل اهلل فرجه( يف م�سجد 
هو اليوم . -و كان بني مكان املقام الذي عينه ال�سيد رحمه اهلل ، و بني مكانه ال�سابق اأكرث من 

ع�سرة اذرع(لنه رحمه اهلل �ساهد المام يوؤدي ال�سالة يف هذا املو�سع . 
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كربالء املقدسة

احل�صني  االمام  • حرم 
زمنية  تدخل يف حقب  اأن  يعني  ال�سالم،  عليه  الإمام احل�سني،  ت�سييد مرقد  تاريخ  تتناول  اأن 
تعود اإىل اأربعة ع�سر قرنًا م�ست. يقول املوؤرخون "اإن بناءه بداأ منذ دفن الأج�ساد الطاهرة بعد 

واقعة الطف".
الأخرية  رحلته  رافقته  التي  زينب،  اخته  ال�سالم،  عليه  للح�سني،  ب�سرح  وعد  من  اأول  وكان 
اإىل كربالء. تقول عليها ال�سالم وهي توا�سي ولد احل�سني وبقيته، زين العابدين، رابع الأئمة 
املَُتَفّرَقَة  الأع�ساء  "اأنَّهم يجمعون هذه  اأهله،  ابيد جميع  اأن  بعد  ال�سالم،  املع�سومني، عليهم 
ل  هداء  ال�سُّ �سّيد  اأبيك  ِلَقرب  َعَلمًا  الّطّف  لهذا  وين�سبون  جة،  رَّ املُ�سَ اجُل�سوَم  وهذه  فُيواروَنها 
اللة يف  يدر�ص اأثره ول يعفو َر�سُمه على كروِر الّليايل والأّيام، وليجتهدنَّ اأئّمة الكفر واأ�سياع ال�سّ

ِوه وتطِمي�سه فال يزداد اأثره اإّل ظهورًا واأمره اّل ُعلّوًا". حَمْ
اإىل جانب هذا النبوءة، تاأتي اأي�سًا �سرعية بناء امل�ساجد والقباب على ال�سريح املقد�ص لالإمام 
�ْسِجدًا{  ِذيَن َغَلُبوا َعَلى  اأَْمِرِهْم َلَنتَِّخَذَن  َعَلْيِهم مَّ احل�سني عليه ال�سالم، من قوله تعاىل: } َقاَل الَّ

- )الكهف:21(.
�ساركوا  اإذ  العربية،  القبائل  اأقدم  من  اأ�سد"،  "بنو  قبيلة  ن�سيب  من  كان  القرب،  بناء  و�سبق 

الإمام زين العابدين عليه ال�سالم، مواراة الأج�ساد الطاهرة، وفقًا ملوؤرخني.
ياأتي هذا بناًء على وجود القرب "ظاهرًا" يف ق�سة ثورة التوابني، الذين دفعتهم مرارة الأمل اإىل 
النتقام من قتلة احل�سني. ت�سري الق�سة اإىل زيارتهم للقرب ال�سريف وهو ما يوؤكد وجود بناء 

على القرب.
احلديث عن العمارة الأوىل يقودنا اإىل فتة حكم املختار بن اأبي عبيدة الثقفي للكوفة، عام 
65 للهجرة، التي طالب عربها بالثاأر من قتلة الإمام احل�سني، عليه ال�سالم، واإجراء حماكمة 
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لهم، ومن ثم بنى مرقد الإمام احل�سني، عليه ال�سالم، يف كربالء، وكان اأول من �سيد له قبة 
من الآجر واجل�ص.

وبح�سب املوؤرخني، فاأنه كانت على القرب �سقيفة وبنى حوله م�سجدًا، وكان له بابني اأحدهما نحو 
اجلنوب والأخر باجتاه ال�سرق.

د ذلك القول الوارد عن الأمام ال�سادق )عليه ال�سالم( يف كيفية زيارة  يقول املوؤرخون "وُيوؤيِّ
قرب احل�سني )عليه ال�سالم(، فقد قال: )اإذا اأتيت الباب الذي يلي ال�سرق، فقف على الباب، 
هذا  زال  وما  ال�سهداء(.  قبور  باإزاء  وتقف  ال�سقيفة  من  تخرج  )ثمَّ  كذلك:  وقال  وقل:...(، 
امل�سري قائمًا حتى الآن، فاجلهة املحاذية لقبور ال�سهداء حتى ال�سرق، ومرقد ال�سهداء يقع يف 

�سرقي مرقد الإمام وابنه علي الأكرب )عليهما ال�سالم(".
وطيلة فتة الدولة الأموية  حتى �سقوطها بقيت تلك ال�سقيفة وامل�سجد، لكنها تعر�ست للهدم 
يف زمن الدولة العبا�سية، وحتديدًا يف حكم هارون الر�سيد، اأحد اأ�سد حكام بني العبا�ص عداًء 
امل�سجد وطم�سوا معامل  لهدم  اأر�سل جمموعة من جالوزته  ال�سالم، فقد  البيت، عليهم  لأهل 

القرب واأمر م�سلحيه مبنع النا�ص من زيارته.

االأكرب  •  علي 
وهو مقام ال�سيد ال�سهيد علي الأكرب عليه ال�سالم بن �سيد ال�سهداء احل�سني بن علي بن اأبي 
طالب عليهما ال�سالم وهو املو�سع الذي ا�ست�سهد فيه علي الأكرب ب�سيف منقذ بن مرة فحمله 

اجلواد اإىل �سفوف الأعداء فو�سعوا فيه �سيوفهم حتى �سريه اهلل �سهيد احلق
املبنى الذي يقع املقام يف احد جدرانه عبارة عن م�سلى �سغري اأُعد للزائرين الكرام يحتوي 
على بع�ص الرموز امل�سرية اإىل اآل بيت النبوة كما وتوجد هناك ن�ص لزيارة ال�سيد ال�سهيد تعرب 
عن مكانته ال�سامية عند اهلل ور�سوله واأهل بيته �سلوات اهلل عليهم اأجمعني وحجم الت�سحيات 
التي قدمتها، يبعد املقام 200م تقريبًا عن العتبة احل�سينية املباركة ومن اجلدير بالذكر ان 
ان �سيق  كما  يحويه  الذي  والأثر اخلالد  اأخرى غري متالئم  بعبارة  اأو  ن�سبيًا  البناء هو قدمي 
وبال�سكل  بناءه  اإعادة  تو�سعة مع  اإىل  يحتاج  وبالتايل  للزائرين  ي�سبب احلرج  املوجود  امل�سلى 

الذي يكون فيه معربًا عن املحتوى الذي ميثله.

الر�صيع( )عبداهلل  االأ�صغر  • علي 
ولد عظيمًا عنوان كان م�سداقه الأكمل عبد اهلل الر�سيع بن احل�سني ال�سهيد عليهما ال�سالم 
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فهل بالمكان ان يولد الإن�سان عظيما فيتك اأثارًا و�ساءتًا على �سفحات اخللود من تاأريخ اكرب 
املالحم يف اأيام الب�سرية على وجه الأر�ص.

ابو عبد اهلل الإمام احل�سني عليه ال�سالم كنية تدل على مدى عظمة ذلك املولود الذي كنَي به 
اأباه، ومن ثم يرافقه م�ساركًا له ولأ�سحابه امليامني عط�ص اجلهاد ومر ال�سرب لي�سري بذلك 

�سهيدًا يف اأروع موقف �سجل جانب املظلوميه الكا�سفة عن طغيان بني اأمية وازلمهم.
ولد عظيمًا ومات �سهيدًاَ ودفن عند راأ�ص �سيد ال�سهداء يف رمزية تدل عن كمال ر�سيٍع اأبى اإل 

ان يخرق قوانني الطبيعة يف حاجة العظماء اإىل �سنوات اجلهاد لبلوغ الكمال الإن�ساين.

الطف  •  �صهداء 
املاأثور اإن قبور ال�سهداء عليهم ال�سالم تقع بعد قرب علي الأكرب وهناك �سريح لل�سهداء يرمز 
لتخليد ذكرهم، اإل انه ن�سب خارح حمل قبور ال�سهداء، فالأف�سل ملن اراد زيارة قبور ال�سهداء 
الوقوف عند رجلي المام احل�سني عليه ال�سالم و هو علي بن  ااحل�سني �سلوات اهلل عليهما 

فا�ستقبل القبلة بوجهك فاأن هناك حومة ال�سهداء

احل�صني  م�صرع  • مو�صع 
يف احلرم احل�سيني ال�سريف غرفة تعرف بـ )النحر ال�سريف( وهذا املكان هو املو�سع الذي 
ا�ست�سهد فيه المام احل�سني عليه ال�سالم، وهو املو�سع الذي ق�سدته بنات الر�سالة كما جاء 
يف زيارة الناحية املقد�سة: )فلما راأتن الن�ساء جوادك خمزيا ونظرن �سرجك عليه ملويا برزن 
من اخلدود، بالعويل داعيات وبعد العز مذلالت واىل م�سرعك مبادرات وال�سمر جال�ص على 

�سدرك، مونع �سيفه يف نحرك(
احلزن  حالة  يف  ال  دخوله  من  الولياء  بع�ص  ميتنع  كان  خا�سة،  حرمة  املقد�ص  املكان  لهذا 

والبكاء، ويقع بالقربق من مرقد حبيب بن مظاهر.

العبا�س • مرقد 
ال�سهداء عليه  �سيد  واأخو  ال�سالم،  املوؤمنني عليه  اأمري  ابن  ال�سالم: هو  العبا�ص بن علي عليه 
ال�سالم وحامل لوائه يوم عا�سوراء. والعبا�ص يف اللغة مبعنى اأ�سد الغابة الذي تفر منه الأ�سود.

اأّمه فاطمة الكالبية التي ا�ستهرت يف ما بعد بكنية اأُّم البنني، وقد تزّوجها علي عليهال�سالم بعد 
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ا�ست�سهاد فاطمة الزهراء عليها ال�سالم.
الذين  الأربعة  البنني  اأم  اأبناء  اأكرب  وهو  باملدينة،  للهجرة   26 عام  �سعبان   4 ولد يف  اأّنه  ذكر 
ا�ست�سهدوا يف كربالء بني يدي احل�سني عليه ال�سالم. وعند ا�ست�سهاد اأمري املوؤمنينعليه ال�سالم 
اأبو  كنيته  �سنة.   34 العمر  من  له  كان  كربالء  ويف  عمره،  من  ع�سرة  الرابعة  يف  العبا�ص  كان 
الف�سل واأبو فا�سل ومن اأ�سهر األقابه: قمر بني ها�سم، و�ساقي العطا�سى، وحامل لواء احل�سني، 

وحامل الراية، واأبو القربة، والعبد ال�سالح، وباب احلوائج و . . . اإلخ.
ا�سمهما  ولدان  ولد منها  اأبيه(،  العبّ ا�ص )ابن عّم  لبابة بنت عبيد اهلل بن  العّبا�ص من  تزّوج 

عبيداهلل، والف�سل. وذكر البع�ص اأنه له ابنني اآخرين ا�سماهما حممد والقا�سم.
كان العبا�سي طويل القامة جميل ال�سورة، ول نظري له يف ال�سجاعة، وقد �سمي بقمر بني ها�سم 
وكان  والعيال.  الأطفال  خيام  و�ساقي  العا�سر،  يوم  احل�سني  لواء  حامل  وهو  وجماله.  حل�سنه 
يتوىّل يف خميم اأخيه اإ�سافة اإىل جلب املاء، حرا�سة اخليم والهتمام باأمن عيال احل�سني عليه 

ال�سالم. وظل ال�ستقرار ي�سود اخليام ما دام هو على قيد احلياة

االمين  الكف  • مقام 
اأبو الف�سل العبا�ص بن علي عليهما ال�سالم اكرب اأولد اأم البنني والرابع من اأبناء اأمري املوؤمنني 
لقب بال�ساقي، وهو �ساحب لواء احل�سني عليه ال�سالم يف واقعة الطف التاريخية وقيل له قمر 
بني ها�سم جلماله وح�سن طلعته ال�سريفة، وكان ج�سيما طويال بحيث لو ركب الفر�ص املطهم، 

خطت رجاله على الأر�ص وله ثالث اأخوة من اأمه واأبيه ومل يكن لهم اأولد.
باجر  ويثاب  مقتلهم  ي�ساهد  كي  للقتال  واحد  بعد  واحدا  ال�سالم  عليه  الف�سل  اأبو  فاأر�سلهم 

م�سابهم، فلما قتلوا جاء اإىل اأخيه احل�سني عليه ال�سالم فقال له: يااأخي هل من رخ�سة؟
فبكى احل�سني عليه ال�سالم بكاءا �سديدا ثم قال: يااأخي اأنت �ساحب لوائي واإذا م�سيت تفرق 
ع�سكري، فقال العبا�ص عليه ال�سالم: قد �ساق �سدري و�سئمت من احلياة واأريد ان اطلب ثاأري 

من هوؤلء املنافقني.
فقال احل�سني عليه ال�سالم: فطلب لهوؤلء الأطفال قليل من املاء فذهب العبا�ص عليه ال�سالم 
العط�ص...  ينادون:  الأطفال  اأخيه فاخربه ف�سمع  اإىل  ينفعهم، فرجع  فلم  ووع�سهم وحذرهم 
العط�ص، فركب فر�سه واخذ رحمه والقربة وق�سد نحو الفرات فاأحاط به اأربع الآف ممن كانوا 

موكلني بالفرات ورموه بالنبال فك�سف عنهم وقتل منهم على ما روي ثمانني رجل وهو يقول:
          ال ارهب املـوت اإذا املوت زقا                              حتى اأوارى يف امل�ساليت لقـا
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          نف�س لنف�س امل�سطفى الطهر وقا                   اأين اأنا العبا�س اأغـدو بال�سقـا
         ول اأخاف ال�سـر يوم امللتـقى

فقاتل حتى دخل املاء فلما اأراد ان ي�سرب غرفة من املاء ذكر عط�ص احل�سني واأهل بيته فرمى 
املاء وملئ القربة وحملها على كتفه الأمين وتوجه نحو اخليمة، فقطعوا عليه الطريق واأحاطوا 
به من كل جانب، فكمن نوفل بن الأزرق اأو زيد بن ورقاء على رواية، وراء نخلة واأعانه و�سجعه 

حكيم بن الطفيل، فلما و�سل العبا�ص اإليه خرج من وراء النخلة و�سربه على ميينه فقطعها،

 فحمل القربة على كتفته االأي�سر واخذ ال�سيف بيده الي�سرى وقاتل وهو يرجتز:
واهلل ان قطعتـم مييـني                     اأين اأحامـي اأبداً عـن ديني  

وعن اإمام �سادق اليقـنِي                    جنل النبي الطاهـر االأمـني  
فقتل حتى غلبه ال�سعف فهجم عليه نوفل اللعني من وراء نخلة ف�سربه على �سماله 

فقطعها فقال العبا�س عليه ال�سالم:
يا نف�ُس ال تخ�سي من الكفـار                    وابـ�سري برحمـة اجلباِر  

مـع النبي ال�سيـد املـختاِر                          قد قطعوا ببغيهـم ي�ساري  
ف�سلهم ياربي حر الناِر

االي�صر الكف  • مقام 
واأما مقام الكف الي�سرى فهو يف بداية �سوق العبا�ص عليه ال�سالم بالقرب من املزار ال�سريف 
وقد اأ�سبح اأخريا يف ال�سارع العام بعد تو�سيع املنطقة املحاذية مل�سهد اأبي الف�سل العبا�ص عليه 

ال�سالم وقد اأقيم عليه مقام جليل مبارك تعلوه قبة من القا�سان و�سباك من الربونز.
فهكذا هي مواقف الرجال ت�سنع يف كل خطوة لها اأثرا خالدا مذكرا بعظمة �ساحبها.

مظاهر  بن  حبيب  • مرقد 
مرقد حبيب بن مظاهر ال�سدي وهو اأحد �سهداء حادثة الطف ، نا�سر احل�سني عليه ال�سالم 
و�سهر �سيفه اأمام الأعداء حتى �سقط �سريعًا على رم�ساء كربالء ، ودفن يف الواجهة الغربية 
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من الرواق الأمامي للرو�سة احل�سينية املطهرة و�سريحة م�سنوع من الف�سة . وهو اأجل �ساأنًا 
من اأن يو�سف . ذكره الك�سي يف رجاله فقال : كان حبيب من ال�سبعني الرجال الذين ن�سروا 
احل�سني عليه ال�سالم ولقوا حبال احلديد وا�ستقبلوا الرماح ب�سدورهم وال�سيوف بوجوههم ، 
ويعر�ص عليهم الأمان والأموال ، فياأبون ويقولون : لعذر لنا عند ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم ان قتل احل�سني عليه ال�سالم ومنا عني تطرف حتى قتلوا حوله رحمهم اهلل وح�سرنا 
معهم برحمته يف جوار مولنا احل�سني عليه ال�سالم . ولقد خرج حبيب بن مظاهر الأ�سدي وهو 
ي�سحك ، فقال له يزيد بن ح�سني الهمداين وكان يقال له �سيد القراء : يااأخي لي�ص هذه ب�ساعة 
الطغاة  اأن مييل علينا هذه  اإل  بال�سرور واهلل ماهو  اأحق من هذا  فاأي مو�سع   : قال   ، �سحك 
ب�سيوفهم فنعانق احلور العني . ويقال ان حبيب بن مظاهر كان يحفظ القراآن عن ظهر قلب ، 

وكان ي�سرع بتالوة جميع القراآن من بعد �سالة ع�سائه حتى الفجـر يف كـل ليلـة . 
اأو مطهر ابن رئاب بن  اأو مظاهر   وذكره الزرگيل يف ) العالم ( قائاًل : حبيب بن مظهر 
الكوفة  نزل   ، ال�سجعان  القواد  من  تابعي  الفقع�سي  ثم  الكندي  الأ�سدي  حجوان  بن  الأ�ست 
و�سحب علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم ثم كان على مي�سرة احل�سني يوم كربالء وعمره خم�ص 

و�سبعون �سنة . 
 مرقد حبيب بن مظاهر ال�سدي وجاء يف ) القامو�ص الإ�سالمي ( وهذا ن�سه : هو حبيب بن 
مطهر تابعي من �سيعة احل�سني وهو حبيب بن مطهر بن رئاب الأ�سدي ا�ستك مع احل�سني يف 
وقعة كربالء وهو كهل يف اخلام�سة وال�سبعني من العمر وعر�ص عليه الأمان فاأبى وا�ست�سهد مع 

اأ�سحابه عام 61هـ ) 680 م ( . 
 اإىل غري ذلك من الأقوال التي توؤكد على موقف حبيب بن مظاهر احلازم يف حادثة الطف ، 

وما اأّداه من بطولة نادرة و�سجاعة فريدة ي�سرب بها املثل .

الزينبي  التل  • مقام 
هذا التل املقد�ص )بالزينبي( ن�سبة اإىل احلوراء زينب عليها ال�سالم عقيلة الطالبني �سريكة 
اجلهاد الأقد�ص مع �سيد ال�سهداء احل�سني عليه ال�سالم التي �سرفته بوقوفها فوقه لكي ت�ساهد 
اأخاها احل�سني عليه ال�سالم وهو يخو�ص املعركة امل�سريية قاتاًل لأعداء اهلل مدافعًا عن دينه 
و�سريعة جده ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ويف رواية اأنها خرجت �ساعة وقوع احل�سني عليه 
ال�سالم من على ظهر جواده باأبي واأمي �سريعًا وهي بكامل حجابها فهي املخدرة من خمدرات 
بني ها�سم فخرجت �سالم اهلل عليها حتى و�سلت هذه البقعة املقد�سة ووقفت عليها تخاطب 
�سيد ال�سهداء عليه ال�سالم ثم توجهت بنظرها �سوب املدينة املنورة لتخاطب جدها �سلى اهلل 
اأخيها عليه ال�سالم، فنادت واجداه وا حممداه هذا ح�سني يف العراء  واآله وتخربه بقتل  عليه 
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قتيل يف كربالء، وبعدها �سوبت بنظرها نحو الغري منادية يا اأبتاه تخاطب اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم لتخربه مبا جرى وقد ظل ال�سرح �ساخمًا حتى يومنا هذا مزارًا يوؤمه املئات من النا�ص 

يوميًا.

احل�صني  االمام  •  خميم 
من معامل كربالء املقد�سة والأماكن املقد�سة التي يتربك بها )املخيم( ويقع يف اجلنوب الغربي 
املوقع  نف�ص  هو  الربكة  هذه  وموقع  املاء،  من  كبرية  بركة  فيه  ت�ساهد  احل�سيني.  احلائر  من 
الذي كان العبا�ص عليه ال�سالم قد حفر فيه لإيجاد املاء، وظهور املاء يف هذه البقعة يعترب من 

الكرامات.
�سهداء  من  وعدد  ال�سالم  عليه  احل�سن  المام  بن  القا�سم  فيه  دفن  مرقد  بقربه  ويوجد 
الطف ولهذا املوقع اأثر بالغ يف قلوب املوؤمنني حيث ي�سور هذا املكان جانبا من ماأ�ساة الطف 

العظمى.

الرياحي يزيد  بن  احلر  •  مرقد 
عندما دعا اأهل الكوفة احل�سني عليه ال�سالم ثار اإليهم باأله واأ�سحابه الكرام جهز اللعني عمر 
بن �سعد جي�سًا باأمر من اأمريه يزيد عليه اللعنة وقد كان من �سمن قادة هذا اجلي�ص احلر بن 
زيد الرياحي عليه ال�سالم وكان اأول من تعر�ص للح�سني عليه ال�سالم واأخذ عليه الطريق يف 
العط�ص  ب�سبب  للهالك  واأ�سحابه  اإليها. ولكن عندما تعر�ص احلر  الكوفة عند و�سوله  مدينة 
�سقاهم ابن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله احل�سني بن علي عليهما ال�سالم. وبعد و�سول اجلي�ص 
مدينة كربالء وعندما حمى الوطي�ص وقف ابن بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله خاطبًا يف 
القوم نا�سحًا لهم ولكن مل يجد فيهم �سميعًا ول جميبا. عند ذلك �سمع احلر نداء اأبي عبد اهلل 
عليه ال�سالم فوقف ليدقق النظر ويتاأمل يف اأفق احلقيقة وراح يرى بب�سريته الثاقبة ما ير�سد 
العاقل اإىل ال�سراط امل�ستقيم. فراأى احلق والباطل والبغي وال�سالح والنور والظالم واجلنة 
اإىل  م�سرعًا  لي�سل  والنور  وال�سالح  والهداية  يختار طريق احلق  اأن  اإل  عليه  كان  فما  والنار 
اجلنة. ف�سرب جواده و�ساقه �سائرًا نحو احل�سني عليه ال�سالم وهو ينادي ال�سالم عليك يا اأبا 
عبد اهلل. اإين اأنا �ساحبك الذي اأخذ عليك الطريق وها اأنا تائب. فهل ترى يل من توبة، فاأجابه 
عليه ال�سالم: نعم اإن تبت تاب اهلل عليك اإنزل عن ظهر جوادك. فقال له: اإين اأول من تعر�ص 

لك فاذن يل اأن اأكون اأول �سهيد بني يديك. فاأذن له �سيد ال�سهداء عليه ال�سالم وبرز 

اإىل القوم وهو يرجتز ويقول:

اإين اأنا احلر وماأوى ال�سيف        اأ�سربكم ب�سربة بال�سيف   

اأ�سربكم ول اأرى من حيفي     



35

انتهاء  بعد  �سعد  بن  اللعني عمر  اأمر  وعندما  عليه،  اهلل  �سالم  قتل  الأبطال حتى  قتال  وقاتل 
املعركة اأن تقدم اخليل وتدو�ص الأج�ساد الطاهرة املطهرة خرج جماعة من بني رياح بني متيم 
وحملوا احلر وذهبوا به اإىل املكان الذي هو الآن مدفون فيه والذي يبعد عن مدينة كربالء ما 

يقارب 9 اإىل 10 كيلو مت.
ميثل احلر منوذج الفرد املتب�سر الذي ي�سرع يف البحث عن �سبيل احلق والهداية وي�سرع بالتوبة 

والإنابة اإىل اهلل عزوجل فيختار طريق احلق طريق اجلنة.

• ال�صبايا
املالح ي�ست�سيف ال�سبايا

اإن احلوادث التي يتحدث عنها التاريخ مهما كربت وعظمت ومهما و�سفها الوا�سفون فهي دون 
واآله احل�سني بن  التي قتل فيها ريحانة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  كرب وعظمة، واقعة الطف 
علي بن اأبي طالب عليهما ال�سالم، تلك اجلرمية التي ارتكبها طاغية التاريخ احلديث والقدمي 
العاملني  ن�ساء  �سيدة  كبد  بفلذة  يكتفي  مل  وطغيانه  ب�ساعته  كرب  واأن  معاوية،  بن  يزيد  اللعني 
ال�سالم  بيته عليهم  اأهل  اأن قتل كل  ال�سالم، فبعد  الزهراء عليها  ال�سديقة الطاهرة فاطمة 
واأقمارًا كانت ت�سئ  ثاكالت قد فقدن كواكبا  ن�سائه وحرميه وهن  �سبي  اإىل  فبادر  واأ�سحابه 

دجى العقيدة.
الن�ساء دون حما ودون  وبقيت  العا�سر من حمرم عام 61هـ  اليوم  املعركة يف  انتهت  اأن  فبعد 
انتهكوا بذلك حرمة اهلل  رجال �ساقوهن �سبايا كما ت�ساق �سبايا التك والروم والكابل، وقد 
من  ع�سر  احلادي  اليوم  املقد�سة يف  كربالء  مدينة  من  ال�سبايا  م�سرية  انطلقت  وقد  ور�سوله 
حمرم �سالكني الطريق اإىل الكوفة ومنها اإىل ال�سام حيث ولية اأمري الفا�سقني يزيد الذي تربع 
على عر�سه اإثمًا وعدوانا وقد وقف موكب ال�سبايا وانطلق �سوت احلق الهادر �سوت عقيلة بني 
ها�سم بخطبة هزت عر�ص يزيد واأعقبها الإمام زين العابدين عليه ال�سالم مما اأحدث انقالب 
الراأي العام على يزيد فا�سطر اإىل اإخراجهم من ال�سام وعادوا اإدراجهم للذهاب اإىل مدينة 
جدهم حيث خرجوا منها وكان طري العودة على الطريق ال�سحراوي ذلك الطريق الذي �سلكه 
حني  ال�سبايا  اأن  ويروى  التمر  عني  مدينة  طريق  عن  ياأتي  الذي  الريموك  معركة  يف  اجلي�ص 
و�سولهم مدينة عني التمر طلبوا من النعمان بن ب�سري الأن�ساري الذي كان يقود قافلتهم باأمر 
من يزيد عليه اللعنة وطلبوا منهم اأن ي�سري بهم اإىل مدينة كربالء لزيارة القبور وقد نزلوا يف 
هذا املكان الذي ي�سمى )خ�سيف( حاليًا للراحة قرب )قرية املالح( ثم وا�سلوا ال�سري وو�سلوا 
كربالء فوجدوا جابر بن عبد اهلل الأن�ساري وجماعة معه جاوؤوا لزيارة اأبي عبد اهلل احل�سني 

عليه ال�سالم فنزلوا ون�سبوا العزاء جميعًا ثم عادوا قاطعني الطريق اإىل املدينة.
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مرقد ابراهيم املجاب
هو ال�سيد ابراهيم بن حممد العابد املدفون يف مدينة �سرياز بن الإمام مو�سى بن جعفر عليهما 

ال�سالم .
يقع مزاره ال�سريف يف الزاوية ال�سمالية من الرواق املعروف با�سمه يف الرو�سة احل�سينية املطهرة 
وعليه �سريح لطيف ال�سنع والإتقان و�سبب تلقيبه باملجاب ما يقال انه �سلم على احل�سني عليه 
اإبراهيم ال�سرير  ال�سالم فاأجيب من القرب وفيه يقول ابن مهنا العبيديل يف تذكرة الأن�ساب 
الكويف ابن حممد العابد بن مو�سى الكاظم ويعرف باملجاب برد ال�سالم له يقول بع�ص ولده 

فيه :
من اأين للنا�س مثل جدي           مو�سى وابنه املجاب   

اذ خاطب ال�سبط وهو رم�س         جاوبه اأكرم اجلواب   
وقالوا �سمي املجاب برد ال�سالم وذلك لأنه دخل اإىل ح�سرة اأبي عبد اهلل احل�سني  عليه ال�سالم 
فقال ال�سالم عليك يا اأبا عبد اهلل ف�سمع �سوت وعليك ال�سالم يا ولدي وقال ال�سيد املرحوم 
احلجة ال�سيد ح�سن ال�سدر طاب ثراه يف كتاب نزهه احلرمني يف ذكر قبور العلماء والأولياء 
يف العراق قال ومنهم ابراهيم املجاب بن حممد العابد بن الإمام الكاظم عليه ال�سالم قربه يف 

رواق حرم احل�سني وهو �ساحب ال�سباك وهو اأول من �سكن احلائر.

الكرامات �صاحب  عبداهلل  بن  عون  • مرقد 
كربالء التي �سرفها اهلل مبرقد �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم انت�سرت فيها 
مراقد اأ�سحابه واأن�ساره ومواليه وحمبيه من اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم ومن هذه املراقد 

امل�سهورة مرقد )عون بن عبد اهلل بن جعفر(.

ال�صريف الن�صب  حول  • اإ�صكاالت 
جاء يف كتاب مناهل ال�سرب يف اأن�ساب العرب لل�سيد جعفر الأعرجي الكاظمي )املخطوط( 
اآغا بزرك الطهراين يف جنف الأ�سرف والذي جاء فيه  والذي وجد يف مكتبة العالمة ال�سيخ 
)هو عون بن عبد اهلل بن جعفر بن مرعي بن علي بن احل�سن البنف�سج بن اإدري�ص بن داوود بن 
اأحمد امل�سود بن عبد اهلل بن مو�سى اجلون بن عبد اهلل املح�ص بن احل�سن املثنى بن احل�سن بن 
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علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم �سكن حائر املقد�ص وله �سيعة على بعد فر�سخ من كربالء اأدركه 
املوت بها فدفن فيها وعلى قربه قبة وا�ستبه النا�ص اإنه عون بن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم 

اأو عون بن عبد اهلل بن جعفر الطيار واإن الأخري دفن يف حومة ال�سهداء باحلائر(.

• كراماته
لقد ا�ستهر عون عليه ال�سالم بالكرامات وبحدوث املعجزات يف مرقده، وقد حدثنا ال�سادن عن 
اأبرزها: اأنه ذات يوم جاءت اإحدى الأ�سر وم�سطحبة ابنة لها ُكف ب�سرها اإذ فقدته متامًا ولكن 
بعد التوجه اإىل اهلل بالتو�سل بهذا العبد ال�سالح اجلليل عون عليه ال�سالم واإذا بها بعد قليل 

تطلب اأن يوؤتى لها بامل�سحف وبداأت تقراأ القراآن الكرمي.

 •  موقع املرقد ال�صريف
يبعد املرقد عن مركز مدينة كربالء املقد�سة م�سافة ما يقارب )10 كم(، ياأمه الزوار ب�سكل 
اإىل  الوحيد  املدخل  واإنها  للزائرين  ا�ستاحة  مبحطة  اأ�سبه  املنطقة  اأن  اإذ  ومكثف،  متوا�سل 

مدينة كربالء من ال�سمال.

املهدي  االمام  • مقام 
موقعه على ال�سفة الي�سرى من نهر احل�سينية احلايل، عند مدخل كربالء على الطريق املوؤدي 

اإىل مقام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم وهو مزار م�سهور عليه قبة عالية.

البنني  ام  فاطمة  • مقام 
اأبي الف�سل العبا�ص عليه  اأم البنني عليها ال�سالم يف حرم  ويقع مقام ال�سيدة اجلليلة فاطمة 

ال�سالم حيث اأنه هناك مو�سع يق�سده الزائرون عرف با�سمها عليها ال�سالم 
يعترب هذا املكان رمزا لتكرميها عليها ال�سالم ول دللة له على نزولها فيهالأنها توفت يف املدينة 

ومل تزر كربالء، وت�سمية باملقام جتوزا
وا�ستبعد املرحوم  ال�سيد املقرم رحمه اهلل بقائها حتى واقعة الطف، لأنها الفرج ال�سفهاين عن 
حممج بن علي بن حمزة ، عن النوفلي عن حماد بن عي�سى، عن معاوية بن عمار عن ال�سادق 
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عليه ال�سالم: )اأن اأم البنني كانت تخرج اىل البقيع تندب بنيها اأ�سجى ندبة( مردودة �سندا فاأن 
النوفلي �سعيف ومعاوية بن عمار ل يحتج بحديثة .

مرمي  • نخل 
مو�سع  قرب  تقع  وكانت  املقد�سة،  الرو�سة  على  طراأت  التي  التو�سعات  بعد  اأثرها  در�ص  وقد 
موقع  اأن  الروايات  بع�ص  ذكرت  حيث  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  لالإمام  املقد�ص  ال�ست�سهاد 
ولدة امل�سيح )عليه ال�سالم( كان حتت تلك النخلة، ما جعله مكانًا مباركًا يفد اإليه الزوار قبل 

در�سه.

ال�صالم عليه  علي  االمام  • مقام 
اأقام فيه المام علي عليه ال�سالم عند مروره بكربالء يف حرب النهروان،  وهو املو�سع الذي 

و�سلى فيه باجلي�ص، ويقع املقام يف �سوق ال�سراجني املوازي ل�سارع علي الكرب عليه ال�سالم.

ال�صالم  عليه  ال�صادق  جعفر  •  مقام 
 احل�سني عليه ال�سالم وكان ي�سدد ويركز يف احلث على الزيارة ومعرفة الإمام عليه ال�سالم 

معرفة تامة.
وقد قدم لزيارة جده اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم وملا اأدى مرا�سيم الزيارة واأمتها توجه لزيارة 
اإىل مكان جنب  ال�سالم. فلما و�سل كربالء املقد�سة ذهب  اأبي عبد اهلل احل�سني عليه  مرقد 
الفرات يف الغا�سرية �سمال كربالء يبعد عن املرقد ما يقارب 350 متا فاأغت�سل ولب�ص طهر 

ثيابه وتوجه ملرقد جده عليه ال�سالم يتلو زيارة وارث وانكب على القرب.
وقد  ال�سالم(  عليه  ال�سادق  جعفر  )مقام  بـ  �سمي  مزارا  فيه  اأقام  الذي  املكان  يف  اأن�ساأ  لذا 
�سميت املنطقة باجلعفريات واملقام يعرف با�سم  )�سريعة الإمام ال�سادق عليه ال�سالم( وقد 
�سيد هذا املقام عام 971 للهجرة واأ�سبح مزارا ياأمه النا�ص ويتو�سلون هلل بوجاهة الإمام عليه 

ال�سالم ويتحقق مرادهم فياأتون بالنذور وقد حدثت فيه معاجز كثرية.
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ال�صالم  عليه  الكاظم  مو�صى  • مقام 
الكاظم  المام  فيه  يقيم  الذي كان  املكان  ي�سري اىل  املنازل  اأحد  �سباك �سغري خارج من  هو 
عليه ال�سالم عندما �سكن كربالء املقد�سة ايام املهدي العبا�سي يف حدود �سنة 162هـ.ق ايل 
�سنة 165هـ.ق لزيارة قرب جده احل�سني عليه ال�سالم وا�ستمر مكوث المام الكاظم يف كربالء 

املقد�سة اأكرث من �سنتني.
يقع املقام اليوم يف املحلة باب بغداد يف زقاق ال�سادة املعروف بـ )عكد ال�سادة( حيث كان اكرث 
بيوت هذا الزقاق هم �سادة مو�سويون من اأحفاد الإمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم وقد نق�ست 

على واجهة املقام هذه البيات 
مو�سى بن جعفر كلما جاءنا               اإىل هـنا برغبـة ي�سكـن   

من حولـه اأحفاده قد اأتوا               �ساروا له من حوله م�سكـن   

ف�صة  ال�صيدة  • مقام 
اإحدى الأزقة التي تتفرع من �سارع  مقام ال�سيدة ف�سة خادمة الزهراء عليها ال�سالم يقع يف 
العبا�ص عليه ال�سالم وقد جدد اإن�ساوؤه بعد �سقوط النظام البائد وميثل املكان الذي وقفت فيه 

ف�سة ودعت الأ�سد حلماية ج�سد الإمام احل�سني عليه ال�سالم واأ�سحابه.
للحافظ رجب  ال�سالم(  عليه  املوؤمنني  اأمري  اأ�سرار  اليقني يف  اأنوار  م�سارق   ( كتاب  نقاًل عن 
الرحمة ومنبع  النبوة ومعدن  بيت  ال�سالم ودخلت  الزهراء عليها  بيت  اإىل  ملا جاءت  الرب�سي 
الع�سمة  ودار احلكمة  واأم الأئمة مل جتد هناك اإل ال�سيف والدرع والرحى وكانت ف�سة بنت 
النحا�ص  من  قطعة  فاأخذت  الكيمياء(  علم  و)  الإك�سري  من  ذخرية  عندها  وكان  الهند  ملك 
واألنتها وجعلتها على هيئة ال�سمكة واألقت الدواء و�سبغتها ذهبًا فلما جاء اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم و�سعتها بني يديه فلما راآها قال: اأح�سنت يا ف�سة ولكن لو اأُذنب اجل�سد لكان ال�سبغ 
اأعال والقيمة اأغال فقالت يا �سيدي اأتعرف هذا العلم فقال: نعم وهذا الطفل يعرفه واأ�سار اإىل 

احل�سن عليه ال�سالم.
فجاء وقال كما قال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم. ثم قال لها اأمري املوؤمنني نحن نعرف اأعظم 
اأوماأ بيده واإذا عنق من ذهب وكنوز �سائرة، فقال: �سعيها مع اإخوتها فو�سعتها  من هذا، ثم 
ف�سارت، وبقيت ف�سة يف خدمة الزهراء �سالم اهلل عليها م�سيفة اإىل ما عندها من علوم الهند 
علوم الإ�سالم عن طريق �سيدتها الزهراء وال�سيدة زينب عليها ال�سالم وبقيت مالزمة للبيت 
اأر�ص  يف  الطف  واقعة  يف  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمام  ا�ست�سهاد  بعد  حتى  العلوي  املحمدي 
وتعلمت  �سمعت  قد  فاإنها  ليلة احلادي ع�سر من حمرم  اأمرها  كان من  ما  ومن ذلك  كربالء 
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يتكلم  اأن  بعد  ال�سالم  عليه  له  ومنها كالم  الأدعية  ال�سالم عددًا من  عليه  املوؤمنني  اأمري  من 
اأ�سٌد عظيم مطاأطاأ راأ�سه اإىل الأر�ص ماأمتر باأمر الإمام عليه ال�سالم فتكلمت ف�سة  به ياأتيه 
بعد منت�سف الليل يف ليلة احلادي ع�سر من حمرم بهذا الكالم الوارد عن اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم فح�سر الأ�سد فاأخربته باأن هذه اجلثث هي لأبناء اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم وحمبيهم 
واأن�سارهم وطلبت منه اأن يحر�سها ف�سمعت بذلك ال�سيدة زينب عليها ال�سالم فاأخربتها باأن 
اجلثث الطواهر والأطفال واليتامى بحرا�سة اهلل الواحد وقادرين على فعل اأي �سيء وبقي هذا 
الأ�سد حمله يف اأر�ص املعركة حتى ورود الإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يوم الثالث ع�سر من حمرم 

لدفن الأج�ساد ال�سريفة

الكاظم  االمام  بن  االخر�س  • مرقد 
وهو حممد بن اأبي الفتح الأخر�ص )1( ينتهي ن�سبه اإىل الإمام مو�سى بن جعفر عليه ال�سالم 
واليه ينت�سبون ال�سادة اآل اخلر�سان يف النجف. يقع مرقده ب�سواحي مدينة كربالء يف املقاطعة 

املعروفة بـ )الأبيت(.
حمزة  ابن  ال�صيد  • مقام 

وهو مرقد لأحد اأحفاد اأبي الف�سل العبا�ص عليه ال�سالم وكان عاملا فا�سال ي�سم املرقد �سريحًا 
من الربونز وهو يف غرفة تت�سل مبا ي�سميه العامة طارمة مب�ساحة الغرفة نف�سها وحتاط ب�سحن 
�سغري وتعلو قبة اخل�سراء ياأم هذا املرقد الكثري من الزائرين للتربك والثواب اإذ انه ن�سبه ميتد 
اإىل حمامي اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم الذي هو اأبوالف�سل العبا�ص عليه ال�سالم وقد 
حدثت بع�ص املعجزات يف هذا املرقد ي�سجلها النا�ص يف ذاكرتهم يقع هذا املرقد يف منطقة 

املرقد يف منطقة باب طويريج وقد �سميت املنطقة التي يقع فيها املرقد مبنطقة ابن احلمزة.

ها�صم  ابو  احمد  ال�صيد  • مرقد 
املدفون يف  العني  لراأ�ص  الناظر  اأبو طراز(  اأخرى  م�سادر  ويف  )اأبو طرا�ص  اأحمد  ال�سيد  هو 
)�سفاثا( بن اأبي الفائز حممد بن حممد بن علي بن اأبي جعفر حممد احلرب ويعرف بالعمال 
بن اأبي عاتقة اأحمد بن حممد احلائري بن اأبراهيم املجاب بن حممد العابد بن الإمام مو�سى 

الكاظم )عليه ال�سالم(.
اأما �سبب ت�سميته بـ)اأحمد بن ها�سم( فهو من باب الإ�سافة اىل اجلد الكبري وهو ها�سم. وقد 
اأكت�سف قربه بحدود 1843 للميالد اأذ عرث اأحدهم على قطعة من حجر الرخام مكتوب عليها 

مايفيد وجود قربه وقرب اأخيه حممد الذي يبعد )100( م. مرقده يف عني التمر )كربالء(.
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�صعد ابن  مع  للمفاو�صة  �صعد  بن  عمر  مع  احل�صني  االمام  • موقف 
املقام قد جدد مرات عدة حيث �سيد عام 1113هـ ومت جتديده عام 1352هـ وجدد بعد ذلك يف 

عام 1378هـ.
القاعدة  غلفت  حيث  املقام  جتديد  مت  2003م  عام  البغي�ص  ال�سدامي  النظام  �سقوط  وبعد 
ب�سفرية  حماط  5و2م  وارتفاع  5و1م  بعر�ص  الأبي�ص  الكروم  من  �سباك  وو�سع  بال�سرياميك 

اإ�سمنتية طليت باللون الأخ�سر وفوق ال�سباك نق�ست اأبيات من ال�سعر على لوحة زجاجية.
اأهم جوانب املعركة وهو جانب الالعنف يف الثورة  اأقول املقام ال�سريف وهو ميثل واحدًا من 
اأن القوم لن يتاجعوا عن  احل�سينية املقد�سة فالإمام �سالم اهلل عليه رغم انه قد تيقن من 
ابن  قائدهم  �سيما  اأنف�سهم  من  ينقذهم  اأن  حاول  ذلك  رغم  حمالة  ل  مقاتلوه  واإنهم  غيهم 

�سعد.
كما وان الإمام مبوقفه هذا و�سح انه ل مييل اإىل القتال و�سفك الدماء وانه متم�سك باحللول 
ال�سلمية، من جانب اآخر فاإن هذا املعلم نقطة مهمة من النقاط املو�سحة للخارطة الع�سكرية 
اإن يكون ب�سورة متالئمة وهذه املكانة وبعبارة  للمعركة التاأريخية، فمعلم هكذا اهميتة يجب 
اأخرى ويجب اإن تتو�سع بناية هذا املعلم وان يكون للزائرين حمل للعبادة وتالوة الزيارة وغريها 

كما هو موجود يف املعامل واملقامات الأخرى 
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الكاظمية املشرفة

براثا  •  جامع 
يعترب جامع براثا من امل�ساجد  املعروفة املباركة وهو واقع بني الكاظمية وبغدا على طريق الذي 

ي�سلكه الوافدين لزيارة العتبات املقد�سة.
وكانت براثا قبل بناء بغداد قرية روي اأن المام علي مر بها ملا خرج لقتال احلرورية بالنهروان 
و�سلى يف مو�سع من اجلامع املذكور، واأنه حماما كان يف هذه القرية، وينت�سب اىل براثا وهو اأبو 

�سعيب، الرباثي العابد كان اأول من �سكن براثا يف كوخ يتعبد فيه.
قال احلمودي: براثا حملة كانت يف طرف بغداد يف قبلة الكرخ وجنوبي بابا حمول وكان لها 

جامع مفرد ت�سلي فيه ال�سيعة وقد حربت عن اآخرها.
واعيد بنائها وتو�سعته واعماره يف زمن حكم املاكاين اأمري الأمراء ببغداد

الكاظم  االمام  ابن  االكرب  ابراهيم  •  مرقد 
اإبراهيم بن الأمام مو�سى الكاظم عليه ال�سالم كان عاملا حمدثا فا�سال جليال عطيم ال�ساأن، 
له منزلة خا�سة عند والده المام الكاظم عليه ال�سالم حتى جعله اأحد اأو�سيائه، يقع مرقده يف 

مقابر قري�ص على مقربة من مرقد والده المام الكاظم.

ال�صهيد  عبداهلل  •  مرقد 
عبداهلل املعروف بال�سهيد ابن احل�سن الأفط�ص بن علي بن زين العابدين عليه ال�سالم حب�سه 
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الر�سيد عند يحيى الربمكي ف�سيق عليه حتى ا�ست�سهد فقدم راأ�سه اىل الر�سيد، قربه يف بغداد 
يف �سوق الطعام.

نون  بن  يو�صح  النبي  •  مرقد 
 : لها  يقال  منطقة  يف  بغداد،  ب�سواحي  ال�سالم  عليه  نون  بن  يو�سح  النبي  قرب  اأن  امل�سهور 
اإنه يف بابل مبو�سع يعرف بـ) م�سهد ال�سم�ص( وهو املكان  الذي ردت فيه  )القطيعة ( وقيل: 

ال�سم�ص لالإمام على عليه ال�سالم عندما اأراد اأن يعرب الفرات مع اأ�سحابه.

احلايف  ب�صر  •  مرقد 
هو ب�سراحلايف اأبو ن�سر بن احلارث، تاب اىل اهلل تعاىل بربكة موع�سة المام الكاظم عليه 
ال�سالم فاأ�سبح من كبار الأولياء واملتعففني، توفى عام 226هـ.ق قربه ببغداد يف مقربة )باب 

حرب(.

الكليني  ال�صيخ  االمام  •  مرقد 
الغيبة  زمن  عا�ص  مولده،  فيها  الري  قرى  من  و)كلني(  الكليني،  يعقوب  بن  حممد  ال�سيخ 
بلغ  الذي  ال�سريف  )الكايف(  كتاب  األف  بالتدري�ص،  م�ستغال  بغداد،  مدينة  �سكن  ال�سغرى. 

اأحاديثه �ستة ع�سر األف حديثومائة وت�سعة وت�سعني حديث.
توفى يف زمن الغيبة ال�سغرى )�سنة 329هـ.ق( ودفن يف بغداد بباب الكوفة، وقربه واقع يف 
مزارا  اأ�سبح  وقد  اليوم،  ال�سهداء  ج�سر  طرف  عند  )الر�سافة(  بـ  امل�سمى  ال�سرقي  اجلانب 

معلوما.
وقد ذكر ال�سيد ها�سم البحراين ها�سم البحراين يف ))رو�سة العارفني(( : اأن ج�سد الكليني 

قد رئي طريا بكفنه بعد �سنوات متمادية، حيث مل يتعر�ص للتاآكل.

املرت�صى  ال�صريف  •  مرقد 
مو�سى  الإمام  اإىل  ن�سبة  املنتهي  احل�سني.  بن  علي  القا�سم  اأبو  الهدى،  علم  املرت�سى  ال�سيد 
الكاظم مو�سى الكاظم عليه ال�سالم، واملولود عام 355هـ لإمام الفقة وموؤ�س�ص اأ�سوله، اأ�ستاذ 
الكالم، ونابغة ال�سعر، وهو مرجع يف تف�سري كتاب اهلل العزيز. توفى �سنة 436هـ ف�سلى عليه 
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ابنه وتوىل غ�سله اأبو احل�سني الناج�سي، ودفن بالكرخ يف مدينة الكاظمية ثم نقل. كما روى. 
اإىل احلائر احل�سيني املقد�ص بالقرب من مرقد اأبراهيم املجاب، وعلى هذا يكون املقام امل�سيد 

اإىل جنب قربه الأول قبل نقله اإىل احلرم احل�سيني ال�سريف.

الر�صى  ال�صريف  •  مرقد 
ابو احل�سن ال�سيد حممد بن احل�سني بن مو�سى ويلقب بال�سريف الر�سي، ولد �سنة 359هـ.ق 
ببغداد. وكان اأبداع اأبناء الزمان، واأجنب �سادة العراق، يتحلى مع اأ�سله ال�سريف باأدبظاهر، 

وف�سل باهر، هو اأ�سهر الطالبيني.
انتهت اإليه نقابة الأ�سرف يف حياة والده. وكانت وفاته �سنة 406هـ وعمره 45 عاما، فحزن عليه 
اأخوه ال�سريف املرت�سى حزنا �سديدا حتى اأنه مل ي�سل عليه؛ عجزا عن م�ساهدة جنازته، دفن 

يف داره مب�سجد الأنباريني بالكرخ ببغداد.

املفيد  ال�صريف  •  مرقد 
ن�سبه اىل يعرب بن  ، وي�سل  العكربي  ال�سالماحلارثي  النعمان بن عبد  حممد بن حممد بن 
قحطان ويكنى بـ )اأبي عبداهلل( ويعرف بان املعلم لأن اأباه كان معلما بوا�سط، اتفق اجلميع على 
علمه وف�سله، وفقهه وعدالته، وثقته وجاللته فهو �سيخ م�سايخ الأمامية، ريئ�ص الكالم والفقه 
ال�سريف  تلميده  عليه  �سلى  هجرية،   410 �سنة  توفى  عقيدة،  كل  اأهل  يتناظر  وكان  واجلدل، 

مرت�سى، مرقده ال�سريف يف الرواق الكاظمي وهو وا�سح معلوم.

القمي  قولوية  بن  جعفر  ال�صيخ  •  مرقد 
ولد ال�سيخ جعفر بن حممد قولوية مبدينة قم يف قرن الرابع الهجرية، ويف اأ�سرة علم وتقوى ون�ساأ 
يف جو مفعم بولء اأهل البيت عليه ال�سالم. يقول النجا�سي فيه: اإنك حينما ت�سف اأي �سخ�ص 
كل علم وجمال جتد اأكمله واأف�سل عند ابن قولوية، ويقول ال�سيخ الطو�سي فيه: �سخ�سيتة ثقة 
وله موؤلفات كثرية على عدد اأبواب الفقة، ويقول ال�سيد ابن طاو�ص فيه: هو من الرواق الكاظمي 

اىل جوار قرب تلميده ال�سيخ املفيد.
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الطو�صي الدين  ن�صري  اخلواجة  • مرقد 
والكالم  احلكمة  يف  متبحر  فقيه  عامل  اهلل،  رحمه  الطو�سي  احل�سن  بن  حممد  بن  حممد 
والفلف�سة، ا�ستاد العالمة احللي، له م�سنفات جلية، ولد �سنة 577هـ.ق  وتوفى �سنة 672هـ.ق 

ومرقده يف رواق المام الكاظم عليه ال�سالم

االربعة لنواب  •  مرقد 
اقت�ست احلكمة الإلهية غيبة الإمام املهدي عجل اهلل فرجه عن الأنظار، ففي الغيبة ال�سغرى 
كبرية يف هذا  بذلوا جهودا  الذين  الأربعة  نواب  الأمة عرب  �سووؤن  يدير  فرجه  كان عجل اهلل 
وقد عرف هولء  والإمام عجل اهلل فرجه،  الأمة  بني  الربط  �سنة  �سبعني  ملدة  فكانوا  ال�سبيل 

النواب بال�سفراء، وهم:
1.  النائب االول: عثمان بن �سعيد العمري الأ�سدي رحمه اهلل املعروف بال�سمان، كان عاملا 
فقيها حمدثا ورعا، من ا�سحاب الإمام اجلواد والهادي والع�سكري، اأ�سبح نائبا لالإمام املهدي 
الر�سافة يف �سوق  ببغداد جنب  ببغداد ومرقده  عجل اهلل فرجه )�سنة 260 هـ( حتى وفاته، 

امليدان.
2.  النائب الثاين: حممد بن عثمان بن �سعيج العمري رحمه اهلل. كان حمدثا جليال، له كتب 
م�سنقه يف الفقة، انتقلت اإليه النيابة بعد وفاة اأبيه، وبقى �سفري لالإمام حتى توفى )�سنة 305 

هـ( وقربه معروف ببغداد يف )اأخلالين(.
3.  النائب الثالث: اأبو القا�سم احل�سني بن روح النوبختي رحمه اهلل كان عاملا ثقة وحمدثا، 
ومبجال لدى اخلا�سه والعامة، اأوكل األيه الإمام عجل اهلل فرجه مهام النيابة املقد�سة حتىحلق 

بربه )�سنة 326هـ( مرقده ببغداد بجانب الر�سافة يف �سوق ال�سورجه.
4.  النائب الرابع: اأبو احل�سن علي بن حممد ال�سمري رحمه اهلل كان عاملا جليال وثقة ورعا، 
توىل ال�سفارة من حينوفاة احل�سني بن روح اإىل اأن حلق بربه )�سنة 329هـ( يف الن�سف من 
امل�ستن�سرية،  القدمي قرب حى  الهرج  �سوق  الر�سافة يف  ببغداد جانب  الرثى  وواروه  �سعبان، 

ويقع قربه بني ال�سوق وبني م�سجد القبالنية، ومرقده مزار معروف.
الغيبة  دور  وانتهاء  وفاته  بقرب  يعلن  ال�سمري  اإىل  املقد�سة  الناحية  من  التوقيع  �سدر  وقد 

ال�سغرى، وهذا ن�ص التوقيع ال�سادر من المام �ساحب الزمان عجل اهلل فرجه:
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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
يا علي بن حممد ال�سمري اأعظم اهلل اأجر اإخوانك فيك فاأنك ميت ما بينك وبني �ستة اأيام، 
فاجمع اأمرك ول نو�ص اإىل اأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك فقد وقعت الغيبة التامة فال ظهور 
وبعد اأذن اهلل تعاىل ذكره وذلك بعد طول الأمد وق�سوة القلوب وامتالء الأر�ص جورا و�سياأتي 
من يدعى امل�ساهدة األ فمن ادعى امل�ساهدة قبل خروج ال�سفياين و�سيحة فهو كذاب مفت ول 

حول ول قوة اإل باهلل العلى العظيم.

املحمدي  �صلمان  ال�صحابي  • مرقد 
وينبغي التوجه اىل املدائن لزيارة �سلمان املحمدي وقد خ�سه النبي  �سلى اهلل عليه واله بقوله: 

�سلمان منا اهل البيت.
وقال �سلى اهلل عليه واله اأي�سا يف ف�سله: �سلمان بحر ل ينزف وكنز ل ينفد �سلمان منا اهل 

البيت مينح احلكمة ويوؤتي الربهان.
وانه قد بلغ مبلغا �سهد يف حقه المام ال�سادق عليه ال�سالم قائال: ادرك �سلمان العلم الأول 

والعلم الأخر وهو بحر ل ينزح وهو من اهل البيت.

اليمان  بن  حذيفة  اجلليل  ال�صحابي  • مرقد 
حديفة بن اليمان هو من كبار �سحابة الر�سول �سلى اهلل عليه واله ومن خوا�ص اأ�سحاب اأمري 
واأقر �سلمان يف مقامه، فلما  الثاين على املدائن ثم عزله  ال�سالم وله اخلليفة  املوؤمنني عليه 
توفى عاد حذيفة واليا وا�ستمر عليها حتى عادت اخلالفة اىل امري املوؤمنني عليه ال�سالم فاقره 

واليا على املدائن اإل انه مات بعد اأيام ودفن باملدائن.

املدائن يف  الع�صكري  االمام  • جامع 
امل�سجد اجلامع يف مدائن يقع اىل جانب مرقد �سلمان وهو من�سوب اىل المام احل�سن الع�سكري 

عليه ال�سالم ومل يعرف �سبب الن�سبه فهل هو عليه ال�سالم قد اأمر ببنائه اأم انه �سلى فيه.
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الع�صكريني   االمامني  • مرقد 
وي�سم هذا املرقد الطاهر اأربعة قبور

1. قرب الإنان الهادي عليه ال�سالم 
2. خلفه قرب الإمام الع�سكري عليه ال�سالم

الإمام  قرب  خلف  ويقع  فرجه  اهلل  عجل  القائم  ام  ال�سالم  عليها  نرج�ص  ال�سيدة  قرب   .3
الع�سكري.

ال�سالم  عليهما  الع�سكريني  رجلي  يلي  مما  ويقع  ال�سالم  عليها  حكيمة  ال�سيدة  قرب   .4
ب�سريحيهما.

حكيمة  �صيدة  • مرقد 
النجيبة  اإىل  من�سوبا  قربا  ال�سريفة  القبة  اإن يف  اعلم  )ثم  اهلل:  رحمه  املجل�سي  العالمة  قال 
الكرمية العاملة القا�سلة التقنية الر�سية حكيمة بنت اأبي جعفر اجلواد عليه ال�سالم ول اأدري 
ومودعة  بالأئمة  خم�سو�سة  كانت  واإنها  وجاللتها  ف�سلها  ظهور  مع  لزيارتها  يتعر�سوا  مل  مل 
وفاته  بعد  والأبواب  ال�سفراء  من  وكانت  عندها  فرجه  اهلل  القائم عجل  ام  وكانت  اأ�سرارهم 

فينبغي زيارتها مبا اأجرى اهلل على الل�سان مما ينا�سب ف�سلها و�ساأنها واهلل املوفق.

يقع قربها ال�سريف مما يلي رجلي الع�سكريني عليهما ال�سالم مت�سل ب�سريحيهما.

سامراء 
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املهدي  االمام  • دار 
ويعرف ب�سرداب الأمام عليه ال�سالم يقع غرب �سحن الإمام الع�سكري عليه ال�سالم من جهة 
يكن  ومل  ال�سالم.  عليهم  واحلجة  والع�سكري  الهادي  الإمام  لبيت  تابع  املكان  وهذا  ال�سمال، 
�سردابا اأنذاك يف حال حياتهم بل كان �سطح دارهم وبيتهم الذي ي�سكنون فيه، فا�سبح مبرور 
الزمان وتراكم الأنقا�ص مثل ال�سرداب، لأن اأهل البيت عليهم ال�سالم حافظوا على مكنا القدمي 

تركيما لالأئمة الثالثة عليهم ال�سالم.
اأمر  الذي  هو  امل�ست�سيء  بن  اأحمد  اهلل  لدين  النا�سر  العبا�سي  اخلليفة  اأن  بالذكر  واجلدير 
بعمارةال�سرداب ال�سريف وقد كتب ذلك يف لوحة اأثرية منقو�سة عليها )اآية املودة( ثم كتب ا�سم 

اخلليفة العبا�سي باعتبار الآمر باإعمار ال�سرداب.

الهادي  االإمام  بن  حممد  ال�صيد  • مرقد 
هو اأكرب اأولد الإمام الهادي عليه ال�سالم بالبعاج و�سبع الدجيل، قدم من املدينة اإىل �سامراء 
لروؤية والده الإمام عليه ال�سالم وملا اأراد الرجوع اإىل املدينة املنورة بلغ اإىل )بلد( فمر�ص بها 
وتويف يف حياة والده �سنة 252هـ كان �سيدا جليال عاملا فا�سال، كان بع�ص ال�سيعة يظنون اإنه هو 

الإمام بعد اأبيه نظرا اإىل اأنه اأكرب اأبناء الإمام الهادي عليه ال�سالم.
البلد،  با�سم  اإداريا  وتعرف  الدجيل،  �سبع  ال�سيد  ي�سمي  لهذا  الدجيل  منطقة  يف  مرقده  يقع 

ومرقده مزارا م�سهور للفريقني.

�صامراء  ملدينة  اخرى  • معامل 
1  قرب ال�سيدة حليمه بنت الإمام اجلواد عليه ال�سالم )ت �سنة 260هـ(

2  قرب اأبي ها�سم داود من ذرية عبداهلل بن جعفر عليه ال�سالم )ت �سنة 261هـ(
3  قرب الإمام الدري الذي ينتهي ن�سبةاإىل الإمام الكاظم عليه ال�سالم )ت �سنة 300هـ(

4  بنات الكاظم عليه ال�سالمفي ناحية الدجيل
5  مرقد بنات احل�سن عليه ال�سالم يف منطقة اجلالم

6  مرقد اآمنة بنت المام احل�سن عليه ال�سالم
7  مرقد اإبراهيم بن مالك الإ�ست النخعي ر�سي اهلل عنه

8  قرب ال�سيخ حممد اجلاجريي )ت �سنة 590 هـ(
9  مرقد مهدي ال�سريازي )ت �سنة 1308هـ(

10  مرقد اإبراهيم  النوري )ت �سنة 1320 هـ(
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