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  .عمارة العتبات المقدسة نظرة في الجوانب الروحية: الكتاب •
 قسم الشؤون الهندسيةعطية المستشار الهندسي في  علي ناجي .د: المؤلف •

 .لمقدسةوالفنية في العتبة العلوية ا
 .العتبة العلوية المقدسة قسم الشؤون الفكرية والثقافية: الناشر •
 .قسم الشؤون الفكرية والثقافية: مراجعة •
 .عبد الحسن هادي الشافعي: اإلخراج الفني •
  .عباس رفيعي: تصميم الغالف •
 .األولى: الطبعة •
 م٢٠٠٨ــ  هـ١٤٢٩ النجف األشرف، :تاريخ الطبعمحل و •
  .٢٠٠٨لسنة ) ١٠٧٨(لكتب والوثائق ببغداد إليداع في دار ارقم ا •
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  العتبة العباسية المقدسة  
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  مقدمة قسم الشؤون الفكرية والثقافية

في بيوت أذن اهللا أن ترفع ويـذكر فيهـا اسـمه، وفـي رحـاب مراقـد األئمـة األطهـار                    

وبقلوب مفعمة بالحـب والـوالء يتـشرف المـسلمون الـدخول إلـى       " من ذرية الرسول األكرم     

 واللقــاء المعنــوي بهــم لتكــون الزيــارة عقــد االرتبــاط ^المعــصومين الحــرم المطهــر لألئمــة 

دخلوا إلـى   هللا ورحمته إلى عبيده، في    اض  هللا تعالى الذين هم واسطة وصول في      القلبي بحجج ا  

 الميـامين فيغـسلوا     من أجل أن يجددوا عهـد الـوالء والمـودة لألئمـة           المقدسة بخشوع   العتبات  

 التوبة إلى اهللا تعالى وليقبلـوا علـى الـدعاء بقلـب مفعـم      ن الذنوب واآلثام في بدموع الشوق در  

  .بالمعرفة واليقين

عمـارة العتبـات المقدسـة نظـرة مـن الجوانـب          (ومن هـذا الـوالء الـصادق جـاء كتـاب              

علــي (الــدكتور صه وبحثــه، فــالمؤلف صــ اســتلهمها المؤلــف مــن خــالل عملــه وتخ )الروحيــة

ون الهندسـية فـي العتبـة العلويـة المقدسـة            هو المستشار المعمـاري لقـسم الـشؤ        )ناجي عطية 

رواح  حــاول أن يبــين الجوانــب الروحيــة لعمــارة العتبــات المقدســة فــاأل    متطوعــاًيعمــل الــذي 

أرواح حية مطلعة علـى زيارتنـا ودعائنـا وتوسـلنا فقـد جـاء عـن                  ^الطيبة لألئمة المعصومين    

  ).نامن زارنا بعد مماتنا كان كمن زارنا في حيات (#اإلمام الصادق 

 لهـذا   يـة المقدسـة بعـد مراجعتـه       وقسم الـشؤون الفكريـة والثقافيـة فـي العتبـة العلو             

ــيم والدراســة الم   ــد الق ــاب   الجه ــى طباعــة هــذا الكت ــه مــن    وضــوعية دأب عل ــا في ــشره لم  ون

 الفائــدة وحيــة تــضفي علــى القــارئ الكــريم عظــيم  رٍدمعلومــات تاريخيــة عــن العتبــات وأبعــا 

  .سيتهاوالتأمل في هذه العمارات وقد

  قسم الشؤون الفكرية والثقافية             
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  ٨

  

  

  المقدمة

سيما قبور األولياء والصالحين إلسالم على زيارة القبور الادأب المسلمون منذ صدر 

في قلوبهم  ضيء  في آذانهم وتددرتف ،بيت بقادتهم عبر زيارة مراقدهموارتبط أتباع أهل ال

إن لكل إمام عهداً في عنق أوليائه ( : #الرضا الكلمات المروية عن اإلمام علي بن موسى 

 وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم فمن زارهم رغبة في زيارته ،وشيعته

  .)١() القيامةوتصديقاً بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم

 كل عصر ن فيؤون والبناومقدسة عبر السنوات الطوال المحسنتعاهد زيارة العتبات ال 

على تهيئة المباني وتوظيفها بكل ما لديهم من إمكانات وفن وحرفة لتحقيق األهداف 

لذلك أضحت مباني العتبات . المعنوية للزيارة مع توفير وسائل الراحة والخدمة للزوار 

من رموز العمارة اإلسالمية جنباً إلى جنب مع المساجد اإلسالمية الشهيرة رمزاً المشرفة 

 .  ومحبيهم ^معاني الحب والوالء واالرتباط بين األئمة تتحدث عن 

 المقدسة من  تستقريء بعض الجوانب الروحية لعمارة العتباتالتي بيت يديكدراسة ال

 نصوص الزيارات التي تقرأ عند الحضور في تلك ومراجعةها ئخالل تتبع مراحل بنا

  .المشاهد

                                                            

  .٤٤٤ / ١٤لي وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العام.  ١
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  المراقد والعالقة بين األحياء واألموات

 ولكـن الثقافـة اإلسـالمية    ،راحجـ أيـه مـن   قيمتـه مـا عل    تعـدى   تال  القبر  ن  أبعض  ال يتصور

أسست لمفهوم معاكس عن الموت فما بعد الموت حياة أخـرى والمـوتى ال تنقطـع عالقـتهم          

 قـد أسـس لهـذا       " األكـرم ن النبـي    أ نقلتالسيرة النبوية   كتب  ف .بمجرد الوفاة   مع األحياء   

: ة بدر منادياً إياهم بأسـمائهم  من مشركي قريش بعد معركاالعتقاد عندما خاطب القتلى     

 و يـا أبـا جهـل ـ      بـن خلـف    و يا أُمية   بن ربيعة  ويا شيبة  بن ربيعة  يا عتبة يا أهل القليب(

هل وجدتم مـا وعـدكم ربكـم حقّـاً فـإنّي وجـدت        وهكذا عدد من كان منهم في القليب ـ  

  .  ؟ يـا رسـول اللّـه أتنـادي قومـاً مـوتى        (:  أصـحابه    فقـال لـه بعـض       .)ما وعـدني ربـي حقّـاً؟      

  .)١() يجيبوني  ولكنّهم ال يستطيعون أن ما أنتم بأسمع لما أقول منهم :" فقال

   كمــن كــان ممــاتي فــي زارنــي مــن(: قــال إنــه) رض (عبــاس ابــن عــن نقــالً " عنــه وروي

 قـال  أو شـهيداً  مـة القيا يـوم  لـه  كنـت  قبـري  إلـى  ينتهـي  حتـى  زارنـي  ومـن  حيـاتي  فـي  زارني

 .) شفيعاً

 ٩٣٤( هجري   ٣٢٢وأخرج هذا الحديث كل من الحافظ أبو جعفر العقيلي المتوفى عام            

في ترجمة فضالة بن سعيد المـازني والحـافظ بـن عـساكر             ) الضعفاء(في كتاب   ) ميالدي  

  .)٢()شفاء السقام(في كتابه )  ميالدي١١٧٦ (٥٧١المتوفى عام 

 وبـين  بينـه  المكـاني  االرتبـاط  علـى  يؤكـد  " األكـرم  النبي نأ يجد الرواية في المتأمل

 حتـى  عليـه  زاد بـل  زارنـي  مـن  بقـول  يكتفـي  فـال  وآلـه  عليه اهللا صلوات وفاته بعد المسلمين

   . حياته في عنده الحضور بمثابة " الشريف قبره زيارة إن أي قبري إلى ينتهي

                                                            

  ٦٣٩ /١أبو محمد عبد الملك : بن هشامة الالسيرة النبوي.  ١

  ٥: الجالليالحسيني  مزارات أهل البيت وتاريخها لمحمد حسين . ٢
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 بعـد  الميـت  لوجـود  الدنيوي راألث هو اإلسالمي الفكر في المرقد أن إلى هذا من نخلص

  زوارهم وبين بينهم المكاني االرتباط موضع بمثابة هي والصالحين األولياء ومشاهد وفاته

 تلــك لتــستمد عليهــا تقــام عمــارة ةأليــ مركــزاً الــدوام علــى القبــور كانــت ذلــك علــى بنــاًء و

  .فيها دفن من حرمة من والقدسية الحرمة العمارة



אא 

 ١١

  

  الزيارة آداب

 المـادي  بالحـضور  الـشعور  ترسـيخ  علـى  الـسالفة  اإلسـالمية  العـصور  فـي  لمونالمس أكد

 والتـابعين  الـصحابة  مـن  واألوليـاء  ،والـشهداء  ،# ولـده  مـن  واألئمـة  ،" النبـي  قبـور  زيـارة  عند

 فـي  تاريخيـة  نصوصاً هنا ونورد الزيارة أدائهم عند بها يتقيدون آداب وضع خالل من) رض(

   .السياق هذا

 ١١٤٩ (هجــري ٥٤٤ ســنة المتــوفى الــسبتي اليحــصبي موســى بــن اضعيــ القاضــي نقــل

 جعفـر  أبـي  بـين  جـرت  التـي  المناظرة) المصطفى حقوق بتعريف الشفا( كتابه في) ميالدي

 ــ  المنـصور  يعنـي  ــ  جعفـر  أبـو  نـاظر : قـال  حميـد  ابـن  حـدثنا  : فقـال  مالـك  واإلمـام   المنـصور 

 ترفـع  ال المـؤمنين  أميـر  يـا : مالـك  لـه  فقـال  )وسـلم  وآلـه  عليـه  اهللا صلى( اللّه رسول مسجد في مالكاً

 صَـوتِ  فَـوق  أَصْـواتَكُم  تَرفَعـوا  ال : (فقـال  قوماً أدب تعالى اللّه فإن المسجد هذا في صوتك

(فقال قوماً ومدح )٢:الحجرات() النَِّبي : ِإن الِّذين غُضُّوني مأَصْواتَه وِل ِعنْدساللّـهِ  ر  الَّـ  أُولِئـكذين 

نتَحام اللّه مه(فقال قوماً وذم )٣:الحجـرات () ِللتَّقْوى قُلُوب :ِإن  الَّـِذين  ونَـكنادي  راِء ِمـنـراتِ  وجالح 

مهال أَكْثَر ِقلُونع٤:الحجـرات () ي(   مالـك  اإلمـام  أضـاف  ثـم : تـاً  حرمتـه  وإنـاً  كحرمتـه  ميحي . 

 اللّـه  رسـول  أسـتقبل  أم وأدعـو  القبلـة  أسـتقبل  اللّـه  عبد أبا يا : وقال جعفر أبو لها فاستكان

 يـوم  اللّـه  إلـى  # آدم أبيـك  ووسـيلة  وسـيلتك  وهـو  عنـه  وجهـك  تـصرف  ولـم  : مالك فقال ؟"

 أَنْفُـسهم  ظَلَمـوا  ِإذْ أَنَّهـم  ولَـو ( :تعـالى  اللّه قال  اللّه فيشفّعه به واستشفع استقبله بل القيامة؟

تَغْ جاُءوكوافَاسفَر اللّه تَغْفَراسو مول لَهس١()٦٤:النساء()رحيماً تواباً اهللا لوجدوا الر(.  

                                                            

  ٢٣٤: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض.  ١
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 هجـري  ٧٨٦ سـنة  المتـوفى  األول بالـشهيد  الملقـب  العاملي مكي بن محمد الشيخ ذكر

 تـؤدى  اآلداب مـن  مجموعـة ) اإلمامية فقه في الشرعية الدروس (كتابه في) ميالدي ١٣٨٤(

 بخـضوع  المرقـد  إلى والمجيء الغسل ومنها ،المقدسة المراقد سائر فيو ،" النبي زيارة في

 وجــه واســتقبال بالمــأثور واالســتئذان بابــه علــى والوقــوف نظيفــة طــاهرة ثيــاب فــي وخــشوع

 الزيـارة  في يكفي السالم إن ذكر و بالمأثور والزيارة الزيارة حال القبلة واستدبار المزور

 وإهـداؤه  الضريح عند القرآن من شيء وتالوة فراغال عند ركعتين صالة اآلداب من كذلك

  .)١(رالمزو إلى

 ١٥٨١ (هجـري  ٩٨٩ سـنة  المتـوفى  المكـي  الفـاكهي  أحمـد  بـن  القـادر  عبـد  الشيخ دون

 مـن  مـورداً  وتـسعين  أربعة ) الرسل أفضل زيارة آداب في التوسل حسن (كتابه في) ميالدي

 وقفـة  الـدخول  إرادة عنـد  يقـف  وأن ظيفـة الن الثيـاب  ولـبس  والتطيب الغسل منها الزيارة آداب

 والخــضوع والــسكينة الخــشوع ثــوب البــساً دخولــه حــال يكــون وأن كالمــستأذن يــسيرة

 الــسالم مقــام فــي بالخطــاب يتلــذذ وأن مقتــصد بــصوت فليــسلم الــسالم أراد وإذا والتعظــيم

  .)٢(األلباب أولي مقاصد من تلذذاً األحباب مع الخطاب إطالة إن مستحضراً

 مـن  شـأن  وتعظـيم  واألضـرحة  المراقـد  حرمـة  حفظ إلى تهدف اآلداب هذه إن من مبالرغ

 بإحـساسه  ومخاطبته المزور يدي بين للوقوف روحياً الزائر تهيئة تستبطن أنها إال فيها دفن

 هـذا  تعزيز في للمساهمة العتبات بناء في فنه كل المعمار وضع لذلك  لسانه قبل الوجداني

  .المباركة المواضع تلك في حضوره عند للزائر المعنوي الترقي

                                                            

 ١٤٧ :#موسوعة زيارات المعصومين لمؤسسة اإلمام الهادي .  ١

 .١٤٨ :المصدر نفسه.  ٢



אא 

 ١٣

  

  لها الروحية والمعاني المقدسة العتبات بناء تطور مراحل

 المحــراب هنــاك المــسجد ففــي عليهــا بنيــت التــي باألســس المــساجد عــن المراقــد تتميــز

 كونه مع فهو المسلمين حياة في المسجد وظيفة فرضتها المفردات وتلك والمئذنة والمنبر

 المراقـــد أمـــا . والقيــادة  للحكومـــة مركــزاًً  كـــان والجماعـــة الجمعــة  صـــالة أداء موضــع 

 جـزء  أهـم  يعـد  بـالقبر  المحـيط  الفـضاء  وهو فالحرم المساجد عن كلياً مكوناتها فتختلف

 وأروقـة  مـسجد  عادة ويضاف القبر في من زيارة هو للزوار األول المقصود لكون البناء في

 كيـف  والمصلى الحرم :عتبة ألي الرئيسيان نانالمكو هذان . القرآن وقراءة الصالة ألداء

  المتعاقبة؟ العصور عبر همابناؤ تطور وكيف ؟ بنيا

 اإلجابـة  سـنحاول  األسـئلة  هذه ؟ المأثورة الزيارة بنصوص عالقة تطورهما لمراحل وهل

 الزيـارة  وآداب لنصوص مراجعة مع ^ لألئمة المقدسة العتبات بعض بناء مراحل بتتبع عليها

  . اًالحق لها
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  :الحرم فضاء  -١

 بنــى فقــد أكثــر أو بوابــة لــه وجعلــت الحــرم فــضاء # األئمــة قبــور علــى بنــي مــا أول إن

 قبـة  # الحـسين  قبـر  علـى ) مـيالدي  ٦٨٦ (هجري ٦٦ سنة في الثقفي عبيدة أبي بن المختار

مـن كتابنـا هـذا      ) ١ (رقم شكلال. )١(وغربي شرقي بابان للمرقد وكان واآلجر الجص من

 األول القــرن فــي # الحــسين اإلمــام مرقــد علــى بنيــت قبــة ألول الرســامين أحــد ورتــص يبــين

 قبـة  # المـؤمنين  أميـر  قبـر  علـى  الرشـيد  هـارون  شـيد  الهجـري  الثـاني  القرن وفي .الهجري

 كـان  قيـل  و خـضراء  جـرة  رأسـها  علـى  وطـرح  أحمـر  طـين  مـن  وهي أبواب أربعة لها وجعل

  ).٢()ميالدي ٧٨٦ (هجري ١٧٠ عام يف أو) ميالدي ٧٧٢ (هجري ١٥٥ عام في ذلك

 بنـاء  بإعـادة  المـأمون  أمـر  الهجـري  الثالـث  القـرن  أوائـل  فـي  # الرضـا  اإلمـام  شهادة وبعد

 لهـا  منخفـضة  جـدران  أربعـة  شـكل  على الرشيد والده جانب إلى اإلمام فيها دفن التي البقعة

 أربعـة  فـي  ذراعـاً  نعـشري  التقريب نحو على البقعة أبعاد وكانت . القبلية الجهة على مدخل

 مكــسو داخلــه مــن والبنــاء واطئــة قبــة وتغطيهــا واللــبن الطــين مــن وجــدرانها اً،ذراعــ عــشر

  .)٣(بدائي بشكل بالجص

 موسـى  اإلمـامين  قبـري  علـى  أقـيم  الذي األول البناء لشكل وصف وجود عدم من بالرغم

 إال) الديمـي  ٨٣٥ (هجـري  ٢٢٠ عـام  فـي  # الجواد شهادة بعد # الجواد ومحمد # الكاظم

 حـسن  محمد الشيخ أشار فقد . البناء ذلك مثل وجود على مختلفة بأدلة استدلوا الباحثين إن

 بنيــة فــي كانــا # اإلمــامين قبــري نأ إلــى الكــاظمي المــشهد تــاريخ كتابــه فــي ياســين آل

                                                            

  .٢٥٠ /١ :دائرة المعارف الحسينية للشيخ محمد صادق الكرباسي.  ١

  . ٣٠ /١ :ماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر محبوبة.  ٢

  .org.aqrazavi.www الرضوية المقدسة األستانةموقع .  ٣



אא 

 ١٥

 تطلـق  ال والتـي  كتابـاتهم  بعض في المؤرخون أوردها التي تربة بكلمة مستدالً بهما خاصة

  .)١(قبة عليهو مختص قبر على إال

 ٢٦٠ عــام فـي  # العـسكري  الحــسن اإلمـام  بعـده  ومــن # الهـادي  علـي  اإلمــام شـهادة  بعـد 

 مدينـة  فـي  عـسكر  محلـة  فـي  فيها سكنا التي هانفس الدار في دفنا) ميالدي ٨٧٤ (هجري

 ذلـك  بعـد  لتتحـول  النـصراني  يعقوب بن دليل من اشتراها قد # الهادي اإلمام وكان سامراء

   .)٢( # لهما زارم إلى

  

  

  

  

  

  

  . # تخطيط يصور أول قبة شيدت على ضريح اإلمام الحسين) : ١(شكل رقم 

شـباك مـشرف علـى الـشارع ليـزور النـاس مـن وراء الـشباك وال                الـدار   ونصب على حائط    

إن وصـلت  : يدخلون إلى البيت وقد ورد ذكر ذلـك مـع النـصوص األولـى للزيـارة حيـث قيـل                  

  .)٣(وكذا وإال اومأت بالسالم من عند الباب الذي على شارع الشباكإلى قبرهما فقل كذا 

                                                            

  . ١١ :تاريخ المشهد الكاظمي للشيخ محمد حسن آل ياسين . ١

 .١/٣١٧مآثر الكبراء في تاريخ سامراء للشيخ ذبيح اهللا المحالتي .  ٢

 .٣٢٨: كامل الزيارات البن قولويه القمي .  ٣



 אא 

 

  ١٦

 شـيد  حيـث )  مـيالدي  ٩٨٣ (هجري )٣٧٢( عام في ابتدأ المقدسة العباسية العتبة بناء إن

  .)١(اآلجر من عالية قبة تعلوه بناء الشريف القبر على

 فــي) ديمــيال ٨١٧ (هجــري ٢٠١ ،عــام)٢( # الكــاظم اإلمــام ابنــة فاطمــة الــسيدة توفيــت

 ابنـة  زينـب  الـسيدة  هاببنائ أمرت الشكل برجية كانت قبرها على بنيت قبة وأول قم مدينة

#  الحـسني  العظـيم  عبـد  الـسيد  وتـوفي )٣(الهجـري  الثالـث  القـرن  أواسط في # الجواد اإلمام

 اإلمــام ابــن )٤(حمــزة الــسيد بجــوار ودفــن) مــيالدي ٨٦٦ (هجــري ٢٥٢ عــام الــري مدينــة فــي

 وترميمـه  البنـاء  بتجديـد  )٥(الـصغير  بالـداعي   الملقـب  زيـد   بن  محمد  قام  دق و. # الكاظم

 فـي  زيـد  بـن  الحـسن  الكبيـر  الـداعي  أخـوه  أنـشأها  التـي  العلويـة  الدولـة  يحكـم  كـان  حين

  .)٦(لهما المجاورة والمناطق والري طبرستان في الهجري الثالث القرن

 العتبـات  لجميـع  األولـى  البنائيـة  المرحلـة  كـان  بقبة المسقف الحرم فضاء بأن إذن يتبين

 بحتـة  وظيفيـة  أغـراض  هـو  القبـر  فـوق  البنـاء  إلنشاء الباعث إن البعض يتصور وقد المقدسة

ــوفير ــزوار والراحــة الظــل كت ــز أو لل ــد لتميي ــم المرق ــم واضــح كمعل ــة خــالل مــن له  القب

                                                            

  .١٣٧: عمارة كربالء للدكتور رؤوف األنصاري . ١

يت وهي في توف# أشهر ألقابها المعصومة عرفت بالورع والتقوى وروت األحاديث عن آبائها # فاطمة ابنة اإلمام الكاظم .  ٢

 .com.masoumeh.www عن موقع السيدة معصومة على االنترنت ‐ #الطريق إلى خراسان لرؤية أخيها اإلمام الرضا 

  .com.masoumeh.wwwموقع السيدة معصومة .  ٣

 عن موقع السيد عبد العظيم - ودفن في مدينة الري وقتل بعد شهادة أخيه # اإلمام الرضابخدمة أخيهالسيد حمزة  كان . ٤

  .com.abdulazim.wwwالحسني على االنترنت 

طبرستان وقام  هجري في ٢٧٠ه الحسن بن زيد في الحكم عام  خلف أخا #محمد بن زيد العلوي هو من أحفاد اإلمام الحسن.  ٥

له الدولة  هجري خالل محاولته السيطرة على خراسان وزالت بمقت٢٨٧ وقتل عام # واإلمام الحسين #بعمارة مرقدي اإلمام علي 

  . ٨٢/ ٢بن خلدون ا عن تاريخ - هجري٢٥٠ه في عام العلوية التي أسسها أخو

  .com.abdulazim.wwwموقع السيد عبد العظيم الحسني .  ٦



אא 

 ١٧

 في اردالو االستئذان أدب في التأمل خالل من يتبين آخر روحي شأن هناك ولكن المرتفعة

  . الزيارة آداب

 هجـري  ٤١٠ عـام  المتـوفى  المفيـد  الـشيخ  عـن  المرويـة  # المـؤمنين  أميـر  زيـارة  فـي  جاء

 إال إله ال أن أشهد :"ويقول القبة باب على يقف الزائر إن العلماء من وغيره) ميالدي ١٠١٩(

 أأدخـل  يمـوال  يـا  أأدخل يقول حتى ...ورسوله عبده محمداً إن وأشهد له شريك ال وحده اهللا

 لزيـارة  االسـتئذان  فـي  مـشابهة  عبـارات  ووردت . )١(االسـتئذان  نهايـة  إلـى  ...المؤمنين أمير يا

 وتـشرفه  دخولـه  قبـل  الحـسيني  الحـائر  باب على وقوفه عند الزائر يرددها # الحسين اإلمام

   .بالزيارة

 اســتئذاناً) مــيالدي ١٥٠٠ (هجــري ٩٠٥ عــام المتــوفى العــاملي الكفعمــي الــشيخ وذكــر

 وقفت إني اللهم : "فيه جاء أبوابها على يقرأ # األئمة مشاهد أحد أو " النبي مسجد لدخول

 بإذنـه  إال يـدخلوا  أن النـاس  منعـت  وقـد  وآلـه  عليـه  صـلواتك  نبيـك  بيـوت  أبـواب  مـن  باب على

 حرمـة  أعتقـد  إنـي  اللهـم  لكـم  يـؤذن  أن إال النبـي  بيـوت  تـدخلوا  ال آمنـوا  الـذين  أيها يا فقلت

ــه فــي الــشريف لمــشهدا هــذا صــاحب ــم حــضرته فــي اعتقــدها كمــا غيبت  رســولك أن وأعل

 ويــردون كالمــي ويــسمعون مقــامي يــرون يرزقــون عنــدك أحيــاء الــسالم علــيهم وخلفــاءك

 نهايـة  إلـى  ...مناجـاتهم  بلذيـذ  فهمـي  بـاب  وفتحـت  كالمهـم  سمعي عن حجبت وأنك سالمي

  .)٢(االستئذان

 المقدسـة  العتبـات  زيـارة  إن علـى  التأويـل  يقبل ال بوضوح تدل المختلفة االستئذان عبارات

 فطلـب  # والـصالحين  واألئمـة  األنبيـاء  مـن  يـزوره  مـن  يـدي  بـين  للزائـر  حقيقـي  حـضور  هي

ــتم ال بالــدخول اإلذن ــاء مــن إال ي ــم الزائــر يقــف ألن معنــى ال إذ األحي . يــسمعه ال مــن ويكل

                                                            

  . عن مزار المفيد٩٧/٢٨٤: بحار األنوار، للمجلسي.  ١

  . .٤٧٢: المصباح، للكفعمي.  ٢

 



 אא 

 

  ١٨

 بــأن يــشهد عنــدما رمالحــ يــدخل أن قبــل لــسانه علــى يجــري المــزور بحيــاة الزائــر واعتقــاد

 بـين  حجاب هناك إن غير كذلك سالمه ويردون بل ويسمعونه يرونه # وخلفاءه " الرسول

 رقيقـاً  يـصبح  قـد  حجـاب  . الجـواب  سماع من يمنع الموت بعد ما وعالم الحياة عالم العالمين

 بـاب  عندئـذ  فيفـتح  سـواه  فيـه  ليس تعالى هللا بيتاً قلبه وجعل واجتهاده بجده اإلنسان ترقى إن

  .والمناجاة الخطاب بلذيذ فهمه



אא 

 ١٩

  

  :والصحن الشريف الحرم مداخل  -٢

 وجهـه  موجهـاً  األيمـن  جانبـه  علـى  الميـت  يوضع بأن القبلة باتجاه موتاهم المسلمون يدفن

 أعطـت  لـذلك  القبلـة  اتجـاه  مـع  متعامـداً  القبـر  في المتوفى جثمان اتجاه يكون أي القبلة إلى

ــة هــذه ــر الكيفي ــارات للزائ ــة اعتب ــة االتجاهــات فــي للمكــان مختلف . الحــرم لفــضاء األربع

 موضـحاً  # المـؤمنين  أميـر  لحـرم  قـديماً  مخططـاً  يبـين مـن كتابنـا هـذا       ) ٢ (رقـم  شكلفال

 وجهـه  منـه  والجنوبيـة  الـشريف  الرأس تمثل للضريح الغربية فالجهة األربعة االتجاهات عليه

 الظهــر أو الخلــف الــشمالية الجهــة لتكــون # لــه المبــاركتين القــدمين الــضريح وشــرق #

 الدراسـة  فـي  لهـا  نتطـرق  التـي  المقدسـة  العتبـات  إن إلى اإلشارة من والبد . للضريح بالنسبة

 لهـا  بالنـسبة  القبلـة  تمثـل  لذلك المكرمة مكة من الشرق شمال أو الشمال إلى تقع الحالية

 فـضاء  اهـات التج المكـاني  التعريـف  فـي  االخـتالف  هـذا  رأثّـ . الجنوبيـة  الجهـة  عامة بصورة

 إليــه دخولـه  خـالل  الزائـر  حركــة علـى  وبالتـالي  الحـرم  مــداخل علـى  كبيـر  بـشكل  الحـرم 

 فــي ســيتبين كمــا لهــا نــصوص مــن ورد ومــا الزيــارة بــآداب ذلــك ارتــبط وقــد منــه وخروجــه

   .الالحقة السطور

 ومحاولـة  المقدسـة  للعتبـات  الحرم فضاء عمارة في المداخل تطور تتبع سنحاول البدء في

 عنــد تقـرأ  التــي العبـارات  فــي الـواردة  والنــصوص لهـا  التــاريخي التسلـسل  بــين العالقـة  إيجـاد 

  .بها المرتبطة واآلداب الزيارة

  



 אא 

 

  ٢٠

  المقدسة العلوية العتبة

 أبــواب أربـع  تحــوي كانـت  وأنهــا # علـي  اإلمــام ضـريح  علــى األولـى  العمــارة ذكـر  تقـدم 

 ولكـن  وظيفتهـا  أو أهميتها في االختالف أو المداخل تلك شكل على دليل يوجد ال ولكن

 بطوطـة  بـن ا زار . العلـوي  للحـرم  بطوطـة  بنا الرحالة وصف هو الخصوص هذا في ورد مما

 فيهـا #   المـؤمنين  أميـر  ومـشهد  المدينـة  ووصـف  هجـري  ٧٢٦ عـام  األشـرف  النجـف  مدينة

 الطلبـة  يـسكنها  عظيمـة  مدرسة إلى الحضرة باب من ويدخل(: كالمه في جاء مما وكان

 يـصل  فعنـدما  والنقباء الحجاب بابها وعلى القبة باب إلى يدخل المدرسة تلك ومن والصوفية

ــر ــوم الزائ ــه يق ــيعهم أو أحــدهم إلي ــك جم ــى وذل ــدر عل ــر ق ــون الزائ ــه فيقف ــى مع  العتبــة عل

 الحريـر  سـتور  وعليـه  الفـضة  مـن  أيضاً عتبته آخر باب وللقبة. القبة يدخل ثم له ويستأذنون

  .)١() ...الحسان بالبسط شمفرو مسجد إلى يفضي الملون

 

 

 

 

 

 

 

  . موضحاً عليه االتجاهات األربعة والقيمة المعنوية لها#مخطط حرم أمير المؤمنين ) : ٢(شكل رقم 

                                                            

  .٨٠: تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة.  ١

  



אא 

 ٢١

 الهجـري  الرابـع  القـرن  بـأن  المؤرخـون  يـذكر  حيـث  األولـى  العمارة غير هي العمارة تلك

 بـن ا شـاهدها  حتـى  وبقيـت  )١(البـويهي  الدولـة  عـضد  يـد  علـى  العمارات أحسن من عمارة شهد

  ) .٢(تقدم بما ووصفها بطوطة

 ن أ ويبـدو  مـسجد  إلـى  يـؤدي  واآلخـر  للـزوار  الرئيـسي  المدخل أحدهما بابان للحرم كان

 بـن  عمـران  مـسجد  لكـون  الضريح خلف أي الحرم من الشمالية الجهة إلى يقع الثاني الباب

 ســيأتي كمــا الهجــري ابــعالر القــرن فــي الحــرم لعمــارة الرئيــسية المعــالم أحــد هــو شــاهين

 قــدمي  عنــد  الــشرقية الجهــة فــي يكــون أن فيحتمــل الرئيــسي المــدخل موقــع أمــا. ذكــره

 حـسنة  مدينـة  النجـف  (:بعبارتـه  األولـى  مـرتين  الحضرة باب ذكر  بطوطة بنا ألن # اإلمام

 هـي  الثانيـة  والعبـارة  .)٣()الحـضرة  بـاب  مـن  دخلناهـا  ونظيفـة  حـسنة  أسـواق  لهـا  قولـه  إلى...

: اآلتـي  بالتـدرج  يمـر  والحـرم  المدينة بين الحركة محور إن على والدالة آنفاً ذكرها واردال

 مـن  الـسوق  موقـع  إن فـرض  وعلى. الحرم – القبة باب – المدرسة – الحضرة باب – السوق

 الجهـة  هـو  للحرم الرئيسي الدخول محور يكون اآلن حتى الوقت ذلك منذ يتغير لم المدينة

  .الشرقية

 فـي ) مـيالدي  ١٢٩٤ (هجري ٦٩٣ سنة المتوفى طاووس بن الكريم عبد السيد أورد    

 زيـارة  كيفيـة  روى عنـدما  للخـروج  وآخـر  للـدخول  باب وجود يؤكد ما الغري فرحة كتابه

 قـال  حيـث  الثقفـي  مـسلم  بـن  لمحمـد  علمهـا  التي # الصادق اإلمام عن # المؤمنين أمير قبر

 قوله إلى ... ثيابك أنظف والبس الزيارة غسل سلفاغت # المؤمنين أمير مشهد أتيت إذا: له

 علــى الـسالم  وقـل  مـرة  ثالثـين  تعـالى  اهللا وكبـر  القبلـة  فاسـتقبل  البـاب  إلـى  وصـلت  فـإذا  #

                                                            

 القرن في وإيران العراق على فوذهمن امتد الفرس الديالمة من أسرة وهم بويه بني ملوك أحد الدولة ركن بن الدولة عضد.  ١
 حرم في ودفن) ميالدي ٩٨٢ (هجري ٣٧٢ عام الدولة عضد وتوفي بغداد في العباسية الخالفة على أبقوا ولكنهم الهجري الرابع
  .٩٣/ ٢ خلدون بن تاريخ عن -# علي اإلمام

 .٣٣ /١ :ماضي النجف وحاضرها للشيخ جعفر محبوبة.  ٢
 ٨٠:ئب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة تحفة النظار في غرا.  ٣

  



 אא 

 

  ٢٢

 الـشمال  جهـة  فـي  يكن لم الدخول باب إن يعني وهذا )١(الزيارة نص آخر إلى ... اهللا رسول

   . للقبلة مستقبالً منها الداخل ونلك القبلة استقبال إلى لإلشارة حاجة هناك تكن لم وإال

 بـاب  مـن  أكثـر  وجـود  الغـري  فرحة كتابه من آخر موضع في اهللا رحمه أيضاً ويذكر

 فقـد  . للخـروج  بـاب  تخـصيص  إلـى  إشـارة  هذا في إن ويبدو الوداع باب ومنها للشريفة للقبة

 يقـيم  أن # المـؤمنين  أمير حرم في نذر قد النجار مظفر بن علي إن طاووس بن السيد روى

 فــي # اإلمــام رأى بنــذره الوفــاء عــن غفــل ولمــا منــه غــصبت التــي أموالــه لــه ردت إن مجلــساً

 البرانـي  الوداع باب على وقف حتى وطلع يده على قبض وقد القبة زاوية في قائم وهو المنام

 أميــر يــا وكرامــة حبــاً النجــار فأجابــه بالنــذر يوفــون يــاعلي وقــال المجلــس إلــى وأشــار

 ومنه القبة فضاء في للوداع أول باب هناك إن إلى إشارة القصة هذه في يالحظ )٢(المؤمنين

 البرانـي  الـوداع  باب من يخرجون ثم ومن حينذاك المجالس فيه تقام فضاء إلى الزائر يخرج

 ومــسجد رواق لوجــود الحــرم مــن الــشمالية الجهــة فــي البــاب هــذا يكــون أن يحتمــل لــذلك

   .التحديدب المكان هذا في شاهين بن عمران

 نـصاً  الغـري  فرحـة  فـي  طـاووس  بـن  الـسيد  أورد وقـد  أيـضاً  الزيـارة  آداب مـن  هـو  الوداع 

 وبركاتـــه اهللا ورحمـــة عليـــك الـــسالم( : الـــوداع عنـــد يقـــرأ # الـــصادق اإلمـــام عـــن مرويـــاً

 إليـه  ودعـت  به جاءت وبما وبالرسل باهللا آمنا السالم عليك وأقرأ وأسترعيك اهللا أستودعك

  .)٣()الوداع كلمات آخر إلى ... الشاهدين مع كتبنافا إليه ودلت

                                                            

   .٦٤:  الباب السادس الرواية-فرحة الغري للسيد عبد الكريم بن طاووس.  ١

  . الباب الخامس عشر القصة السادسة-المصدر نفسه  . ٢

  .٥٩: الباب السادس الرواية: المصدر نفسه. ٣

  



אא 

 ٢٣

 بعـد ) مـيالدي  ١٣٥٩ (هجـري  ٧٦٠ عـام  أنـشئت  العلـوي  للحـرم  الرئيـسية  الثانية العمارة 

 إنهـا  يبـدو  ولكـن  العمارة لهذه وصف يوجد وال عليها أتى حريق إلى السابقة العمارة تعرض

 العتبــات وإن الســيما ) ١(ئــريالجال الحكــم تحــت العــراق فيهــا كــان التــي الفتــرة إلــى تعــود

 المهـم . الوقـت  هـذا  فـي  مهمـة  عمـارة  شـهدت  قد وسامراء والكاظمية كربالء في المقدسة

 المغـول   فتـرة  إلـى  تعـود  التـي  اآلثـار  بعض على تحتوي الحرم من الغربية الجهة إن األمر في

 غـازان  محمـود  الـسلطان  أن مـن  التـاريخ  كتـب  فـي  ذلـك  علـى  يـدل  ما ذكر وقد اإليلخانيين

 أيـضاً  وشـيد  " النبـي  ذريـة  مـن  للـسادة  وأوقفـه  # علـي  مـشهد  في السيادة دار بنى قد )٢(خان

  .)٣(للصوفية خاصة تكية

 الحـرم  لنفـائس  دراستها خالل الحظت عندما األمر هذا على ماهر سعاد.د الباحثة تستدل

 دمـسج  محـراب  فـي  القاشـاني  مـن  قطعـة  وجـود ) مـيالدي  ١٩٥٨ (هجري ١٣٧٧ عام العلوي

 مـن كتابنـا     -٣-رقـم  شكلالـ  انظـر  ()٤(اإليلخـانيين  عـصر  إلـى  تعـود  بطريقة صنعت الرأس

 لوجـود  نظـراً  للحـرم  فـتح  قـد  الشريف الرأس جهة من آخر باباً إن هذا من نستخلص) . هذا

  ذلـك،  يالحـظ  كمـا  بجوارهـا  )٥(البكتاشية بالتكية تسمى للصوفية وتكية الرأس مسجد

                                                            

اإليلخانيين على يد حسن الكبير  لعراق وإيران بعد ضعف دولة المغولالجالئريون أسرة من أصل مغولي أسسوا لهم دولة في ا.  ١
  net.hukam.www عن موقع االنترنت - هجري٨٣٥ هجري إلى عام ٧٣٦الذي حكم بعده ابنه أويس وأوالده ودام ملكهم من عام 

 هجري وأعلن إسالمه بل ٦٩٤ش الدولة المغولية في العراق وإيران عام غازان خان بن أرغون بن أباقا بن هوالكو تولى عر. ٢

 net.hukam.www  عن موقع االنترنت–  هجري ٧٠٣وفرضه على الدولة لتصبح الدولة اإليلخانية تدين باإلسالم توفي عام 

  .١٣٤: لتحف لسعاد ماهرمشهد االمام علي في النجف وما به من الهدايا وا. ٣
  .١٣٤:المصدر نفسه . ٤
 هجري وبدخول العثمانيين إلى العراق أنشئت ٧٣٨سميت كذلك نسبة إلى مؤسس الطريقة الصوفية بكتاش ولي المتوفى عام . ٥

:  للخليلي عن موسوعة العتبات المقدسة-^واإلمامين الكاظمبن # واإلمام الحسين # التكايا البكتاشية في عتبات اإلمام علي 
٦/١٦١.  

  
  

  

  
 



 אא 

 

  ٢٤

 الـدكتورة  قبـل  مـن  أعـد  العلـوي  للحـرم  مخططـاً  يظهـر هـذا  مـن كتابنـا     ) ٤ (رقـم  شكلفال

) مـيالدي  ١٣٥٤ (هجـري  ٧٥٥ عـام  فـي  كـان  الحـرم  حريق تاريخ إن يقال وقد. ماهر سعاد

 وكانـت ) مـيالدي  ١٢٩٧ (هجـري  ٦٩٦ عـام  فـي  # علـي  اإلمـام  مـشهد  خان غازان زار بينما

 آثـار  كـل  يمـح  لـم  الحريـق  نأ ذلـك  وجـواب  )١()مـيالدي  ١٣٠٤ (هجـري  ٧٠٣ عـام  في وفاته

 بقوله كتابدار حسين محمد النجفي النسابة شهده الذي الشيء منها بقي بل السابقة العمارة

 ١٦٣٢ هجـــري  ١٠٤١  ســـنة  فـــي  الدولـــة  عـــضد  عمـــارة  بقيـــة  المـــشهد  فـــي  رأى أنّـــه

  .ميالدي

 أوائـل  فـي  تكانـ  التـي  الثالثة الرئيسية العمارة هو المباركة العلوية للعتبة الحالي البناء

 مـن كتابنـا     )٤ (رقـم  شـكل  فـي  المبين المخطط في وتالحظ الهجري عشر الحادي القرن

 أما  الذهب من كبير إيوان عن عبارة وهو. # اإلمام قدمي عند الرئيسي المدخل حيث هذا

 صـغيرة  مـداخل  جوارهـا  إلـى  وجعلت بشبابيك أغلقت فقد األخرى الجهات من األواوين باقي

 للمـدخل  واألولويـة  العمرانيـة  األهميـة  لتبقـى ) ٦ (ورقـم ) ٥ (رقـم  شكلينالـ  فـي  يظهر كما

   . الشرقي

    

  

  

  
                                                            

 .٣٧٦ /١ :تاريخ العراق بين احتاللين لعباس العزاوي.  ١

  

  ) :٣(شكل رقم 

   #القاشاني في محراب مسجد الرأس في حرم أمير المؤمنين



אא 

 ٢٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  #مخطط حرم أمير المؤمنين ) : ٤(شكل رقم 

  



 אא 

 

  ٢٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  #اإليوان الرئيسي المؤدي إلى قدمي أمير المؤمنين ) : ٥(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

   وقد سد بشباك وفتح جواره مدخل صغير#ل لوجه أمير المؤمنين  الجانبي المقاباإليوان) : ٦(شكل رقم 



אא 

 ٢٧

  

  المقدسة الحسينية العتبة

 لهـا  والغربـي  الـشرقي  والبـابين  # الحـسين  الشهداء سيد لحرم األولى العمارة ذكر تقدم

 # الـصادق  اإلمـام  أمـر  عـن  روي مـا  بـدليل  الـزوار  منـه  يـدخل  كـان  الـشرقي  الباب إن ويبدو

 قبــور إن ذلــك ويؤكــد. الــشرقي البــاب مــن المقــدس الحــائر يــدخل بــأن الكناســي ليوســف

 فـضاء  خـارج  تقـع  كانـت   # الحسين اإلمام قدمي عند واحدة حفرة في دفنوا الذين الشهداء

 بـن  علـي  رجلـي  عنـد  الـذي  البـاب  مـن  اخرج ثم (: # الصادق اإلمام عن صفوان لرواية الحرم

 يفصل باب هناك يكون أن فيلزم )١()لحديثا نهاية إلى ...الشهداء إلى توجه ثم  # الحسين

  .الشرقية الجهة عند الشهداء وقبور الحرم بين

 علـى  دليـل  أي يوجـد  ال ولكـن  والهـدم  البنـاء  من عديدة بأطوار  # الشهداء سيد حرم مر

 التـي  للحـرم  األخيـرة  العمـارة  أمـا . المتعاقبـة  العمـارات  تلـك  فـي  أنـشئت  التي األبواب مواضع

) مــيالدي ١٣٦٦ (هجــري ٧٦٧ عــام فــي الجالئــري أويــس الــسلطان حكــم فتــرة إلــى تعــود

 عنـد   # اإلمـام  لوجـه  مواجهـاً  يكـون  الزائـر  نأ أي القبلـة  جهـة  مـن  الرئيسي المدخل تظهر

 وجـود  الـشريف  الحـسيني  للحـرم  القديمـة  والـصور  التخطيطـات  أظهرت وقد . الحرم دخوله

 مـن   مبـين  كمـا  األخـرى  الجوانـب  يفـ  صـغيرة  ومداخل القبلة جهة في كبير وإيوان طارمة

مـن كتابنـا    ) ١١ (ورقم) ١٠ (ورقم) ٩ (ورقم) ٨ (ورقم) ٧ (رقم األشكال في كتابنا هذا   

  .هذا

                                                            

  .٧٢٢: مصباح المتهجد، للطوسي.  ١

  



 אא 

 

  ٢٨

  

   ميالدي١٨٥٠ بريشة البريطاني روبرت كاليف عام #لوحة تخطيطية لحرم الحسين ) : ٧(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  #حسين صورة جوية قديمة لحرم اإلمام ال) : ٨(شكل رقم 



אא 

 ٢٩

  

  

  

  

  

  

  
  

  . قبل المباشرة بمشروع الحرمين#صورة جوية لحرم اإلمام الحسين ) : ٩(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ) ميالدي١٩٥٠( هجري ١٣٦٩مخطط للعتبة الحسينية الشريفة قبل توسعة الصحن عام ) : ١٠(شكل رقم 

  



 אא 

 

  ٣٠

  

  ل الجانبية تظهر المدخل القبلي والمداخ#صورة لحرم اإلمام الحسين ) : ١١(شكل رقم 



אא 

 ٣١

  

  المقدسة الكاظمية العتبة

 عـام  فـي  # والجـواد  # الكـاظم  لإلمـامين  المطهـر  الحـرم  علـى  كبيـرة  عمارة أول بنيت

  عدة أطوار إلى ذلك بعد وتعرضت البويهي الدولة معز من بأمر) ميالدي ٩٤٨ (هجري ٣٣٦

 أخـرى  أحيـان  وفي المشهد تخريب في أحياناً الفتن تسببت حيث والخراب البناء من متعاقبة

 المقـدس  الحـرم  عمـارة  فـي  سـاهم  ممن وكان. )١(أركانه تضعضع إلى دجلة فيضانات أدت

 ١١٧٩ (هجـــري ٥٧٥ عــام  الخالفــة  إليــه  آلــت  بعـــدما اهللا لــدين  الناصــر  العباســي  الخليفــة 

 لألسـف  ولكن للقبة باب وبعده للرواق باب نبابا للحرم وأصبح رواقاً أضاف حيث) ميالدي

 بـأن  ياسين آل الشيخ ويعتقد . للحرم بالنسبة وجهته الرواق هذا موضع على نةقري تتوفر ال

 وكـان  للحريـق  الحـرم  تعـرض  بعـد  الحـرم  مـدخل  مقابـل  إيوانـاً  بنـى  قـد  العباسي المستنصر

ــاريخ ــاء تـ ــيالدي ١٢٢٦ (هجـــري ٦٢٣ البنـ ــد وال. )٢( )مـ ــارة توجـ ــع حـــول إشـ ــدخل موضـ  المـ

 قـد  اإليـوان  ألن الـشرقية  الجهـة  فـي  بـل  لقبلـة ا جهـة  في يكون ال أن يحتمل لكن المقصود

 ولــدها جنــب إلــى الموصــل صــاحب ابنــة) مــيالدي ١٢٣٨ (هجــري ٦٣٥ العــام فــي فيــه دفنــت

 أن يعقــل وال )٣( )مــيالدي ١٣٢٣ (هجــري ٧٢٣ عــام المتــوفى الفــوطي ابــن ذلــك أورد كمــا

  .# اإلمامين قبري أمام تدفن

 عنـدما ) مـيالدي  ١٥٠٨ (هجـري  ٩١٤ العام إلى تعود # الكاظمين لحرم الحالية العمارة

 وتجديدها أساسها من عمارته بقلع فأمر المشهد وزار بغداد )٤(الصفوي إسماعيل الشاه دخل

                                                            

  ١٣: تاريخ المشهد الكاظمي للشيخ محمد حسن آل ياسين.  ١
  ٢٣:المصدر نفسه.  ٢
  ٤٣:الحوادث الجامعة والتجارب النافعة البن الفوطي .  ٣

هجري والصفويون ٩٠٧ جنيد بن إبراهيم بن صدر الدين بن صفي الدين مؤسس الدولة الصفوية عام إسماعيل بن حيدر بن.  ٤
وقيل إن أصولهم تعود إلى  #نسبة إلى جدهم الشيخ صفي الدين وهو من شيوخ التصوف قيل إن نسبهم يرجع إلى اإلمام الكاظم 

 العراق وإيران وأفغانستان وغرب تركيا وأذربيجان للفترة من القبائل التركمانية أو الفارسية امتد حكمهم بفترات متفاوتة على
  .net.hukam.www  عن موقع االنترنت-أوائل القرن العاشر الهجري حتى أواسط القرن الثاني عشر الهجري



 אא 

 

  ٣٢

 علـى  المدونـة  التـواريخ  ذلـك  علـى  ويـدل . )١(منهـا  الشمال إلى مسجٍد وتشييد الروضة بتوسيع

 األقــدام عنــد تقــع تــيال المــراد بــاب طارمــة وســط فــي اإليــوان علــى كتــب مــا ومنهــا البنــاء

  .)٢()ميالدي ١٥٢٠ (هجري ٩٢٦ عام في وأرخ # لإلمامين المباركة

 ^ الكــاظمين اإلمــامين مــشهد بنــاء مخطــط يبــينمــن كتابنــا هــذا  ) ١٢ (رقــم شكلالــ

 الـشريفين  الـوجهين  ليقابـل  الزائـر  منـه  يـدخل  الـذي  الرئيـسي  الجنوبي المدخل فيه ويالحظ

 المـداخل  هـذه  عمـارة  تطـورت  وقد . األخرى الجهات في أصغر مداخل وجود مع ^ لإلمامين

   .لغيره بالنسبة منها كل أهمية لندرك الزمني التسلسل حسب نوجزها كبير بشكل

 الجنــوبي المــدخل فــي الواقــع اإليــوان غــشي) مــيالدي ١٨٣٩ (هجــري ١٢٥٥ عــام فــي

ــدين ناصــر أرســل) مــيالدي ١٨٦٤ (هجــري ١٢٨١ العــام وفــي بالــذهب  )٣(القاجــاري شــاه ال

 الحـرم  أمام دكتين تأسيس منها وكان الحرم عمارة ليباشر الطهراني الحسين عبد الشيخ

 اًعمـود  ٢٢ فـوق  المـراد  بـاب  طارمـة  سقف رفع تم ذلك بعد. والشرقية الجنوبية الجهتين من

 برفـع  بوشـر ) مـيالدي  ١٨٦٧ (هجري ١٢٨٤ العام وفي الشرقي المدخل لتظليل الخشب من

 وانتهـى  أيـضاً  الجنـوبي  المـدخل  لتظليـل  الخـشب  مـن  عمود ١٤ فوق الجنوبية الطارمة سقف

  . )٤()ميالدي ١٨٦٨ (هجري ١٢٨٥ عام المدخلين في العمل

                                                            

  .٤٠: تاريخ المشهد الكاظمي، الشيخ محمد حسن آل ياسين.  ١

  .٩/١٧٠: تبات المقدسة لجعفر الخليليموسوعة الع.  ٢
هجري والقاجاريون ساللة تركمانية ١٢٦٥ناصر الدين شاه بن محمد شاه رابع سالطين القاجار اعتلى عرش والده عام .  ٣

سيطروا على األراضي اإليرانية بعد تفرقها إلى دويالت عديدة بعد انهيار الحكم الصفوي في أوائل القرن الثالث عشر الهجري 

بعد صراعات دامية مع قبائل الخانات الزند الكردية في فارس وساللة نادر شاه االفشارية التركمانية في خراسان واستمرت دولتهم 

  . net.hukam.www عن موقع االنترنت -) ميالدي١٩٢٥( هجري ١٣٤٣حتى انقالب الشاه رضا بهلوي عليها عام 

 .٦٣: ريخ المشهد الكاظمي للشيخ محمد حسن آل ياسينتا.  ٤

  



אא 

 ٣٣

 متميـزة  ظلـت  الجنوبيـة  الطارمـة  نأ إال هانفـس  الفتـرة  فـي  بنيتـا  الطـارمتين  إن من بالرغم

 ذلـك  يظهـر  اكمـ  أقـل  أعمـدة  إلى وتستند الشرقية نظيرتها من أكبر بارتفاع فهي معمارياً

 مدينــة الفــوا دي مــدام زارت وقــد. مــن هــذا الكتــاب ) ١٤ (ورقــم) ١٣ (رقــم الــشكلين فــي

 بــه تحــيط للمــشهد تخطيطــاً وعملــت المــيالدي عــشر التاســع القــرن أواخــر فــي الكاظميــة

 شكلال في ذلك يالحظ كما حينها في بنيت قد الغربية الطارمة تكن ولم القديمة األبنية

  .  هذامن كتابنا) ١٥ (رقم

 بارتفـاع  الغربيـة  الطارمـة  تـشييد  فـي  العمـل  تـم ) مـيالدي  ١٩١٤ (هجري ١٣٣٢ العام في

 وللمحافظـة . مـن هـذا الكتـاب     ) ١٦ (رقـم  شكلالـ  فـي  يظهـر  كمـا  الـشرقية  للجهة مناظر

 مـن  واحـد  بـاب  الغربيـة  والطارمـة  الـرواق  بـين  بقـي  والـشرقي  الجنوبي المدخلين أهمية على

 بـاب  خـالل  مـن  بالطارمـة  الجنوبي الرواق يرتبط بينما نقوش وأ كتابات فيه ليست الخشب

  بالطارمـة   فيـرتبط  الـشرقي  الـرواق   أمـا  .  جانبيـه  علـى  خـشبيين  وبـابين  الوسـط  في ذهبي

 وقــد جانبيــه علــى الفــضة مــن وبــابين الــذهب مــن أوســطها أيــضاً أبــواب بــثالث لــه المجــاورة

 المـدخل  فـي  الجانبيـة  األبـواب  بينمـا  نـا ه الفـضة  من جانبية أبواب استخدام مستغرباً يكون

 المـدخل  هـو  الجنـوبي  المـدخل  لكـون  والنقـوش  الكتابـات  مـن  وخالية الخشب من الجنوبي

) ١٢ (رقـم  شـكل  فـي  المخطط بتأمل يكون قد اإلشكال هذا على والرد. للحرم الرئيسي

 قبـر  خلـف  مباشـرة  الحـرم  إلـى  الفـضية  األبـواب  إحـدى  تـؤدي  حيـث المبين في هذا الكتاب،   

 األبــواب تنتهــي بينمــا # لإلمــامين المواجــه الجنــوبي الــرواق إلــى واألخــرى # الجــواد اإلمــام

     .والغربي الشرقي الرواقين في الخشبية



 אא 

 

  ٣٤

   

 

  

  

  

  

  
  

  مخطط للعتبة الكاظمية المقدسة) : ١٢(شكل رقم 

  

  

  

  

  

    
  

  وبية صورة قديمة للعتبة الكاظمية المقدسة تظهر الطارمة الجن) : ١٣(شكل رقم 



אא 

 ٣٥

  

  

  

  

  

  
  

  

  صورة قديمة للعتبة الكاظمية المقدسة تظهر الطارمة الشرقية) : ١٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  ) ميالدي١٨٨١( هجري ١٢٩٨تخطيط قديم للعتبة الكاظمية المقدسة لمدام دي الفوا عام ) : ١٥(شكل رقم 



 אא 

 

  ٣٦

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الطارمة الغربيةصورة قديمة لعتبة الكاظمين المقدسة تظهر ) : ١٦(شكل رقم   



אא 

 ٣٧

  

  المقدسة الرضوية العتبة

 فـي  يتعـرض  لـم  بأنـه  ذكرها المار المقدسة العتبات عن الشريف الرضوي المشهد امتاز

 علـى  القليلـة  االعتـداء  محـاوالت  بعـض  سوى كبير تخريب أو كامل هدم إلى عمارته تاريخ

 األولـى  العمـارة  اتبـداي  ذكـر  مـر  وقـد . معالمه أغلب على الحفاظ في ساهم مما التاريخ مر

 العـصور  عبـر  كبيـر  بـشكل  ذلـك  بعـد  لتتطـور  لهـا  القبلـي  والمدخل # الرضا اإلمام لمرقد

  .من هذا الكتاب) ١٧ (رقم شكل في واضح هو كما المتعاقبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مخطط يبين مراحل تطور عمارة العتبة الرضوية المقدسة) : ١٧(شكل رقم 



 אא 

 

  ٣٨

  

 ١٠٣٤ (هجــري ٤٢٥ عــام فــي وذلــك الــرأس جهــة مــسجد هــو للحــرم أضــيف مــا أول إن

 حالـه  علـى  البنـاء  بقـي  و )١(الغزنـوي  العهـد  رجـال  مـن  العراقـي  الحسن أبي من بأمر) ميالدي

 لـه  أضـيفت  عنـدما  هجري ٨٦٢ و ٨١٠ عامي بين الممتدة الفترة حتى التزيينات بعض سوى

   .كوهرشاد وزوجته تيمورلنك بن )٢(رخ شاه عهد في عديدة مباٍن

 جهـة  في جميعها تمتد ومسجد وأروقة مدارس عن عبارة البناء في التوسعات نأ ويالحظ

 يالحـظ  كما الشريف القبر في ينتهي ال محور على القبلة باتجاه # لإلمام الشريف الرأس

 فـي  القاعـدة  هـذه  عـن  شـذ  الـذي  الوحيـد  المبنى. من كتابنا هذا  ) ١٨ (رقم شكلال في ذلك

 رقـم  شـكل  فـي  والمبـين  # األمـام  وجـه  إلى مباشرة يؤدي نهفإ  الحفاظ دار رواق هو البناء

ــاب   ) ١٩( ــا وهــذامــن هــذا الكت ــدلل مم ــى ي ــاظ دار رواق إن عل ــل كــان  الحف  المــدخل يمث

 وقـراءة  الدرس وحلقات كالصالة للزوار األخرى الفعاليات بينما # اإلمام لزائري األساسي

 الجهـة  فـي  بالقاشـاني  التـزيين  أعمـال  ذلـك  ويؤكـد . # اإلمـام  رأس عنـد  تـتم  كانـت  القرآن

 ٦١٢ و ٥١٢ و ٥٠٠ بــاألعوام أرخـت  التـي  الحفــاظ دار فـي  الواقعـة  الحــرم لواجهـة  الجنوبيـة 

ــ فــي مبــين هــو كمــا اآلن لحــد بــاٍق منهــا والكثيــر هجــري  مــن هــذا )٣()١٩ (رقــم شكلال

 أن يحتمـل  كوهرشـاد  مـسجد  محـور  مـع  الـشريف  الـضريح  محـور  تطـابق  عدم إن. الكتاب

ــة الــصورة فــي مبــين هــو كمــا # اإلمــام وجــه أمــام الــصالة فــيلتال يكــون  للحــرم الجوي

   . في هذا الكتاب)١٨ (رقم شكلال في والمسجد

                                                            

 هجري ٣٨٩وسيطروا على خراسان عام )  ميالدي٩٧٧( هجري ٣٦٦الغزنويون بدأت دولتهم في غزنة بأفغانستان الحالية عام .  ١

 عن موقع -قةوامتدت دولتهم بعد ذلك لتشمل الهند والري واصفهان وكرمان لتنتهي بعد ذلك على يد السالج)  ميالدي٩٩٩(

 . net.hukam.wwwاالنترنت 

   ). ميالدي١٤٠٤( هجري ٨٠٧شاه رخ أحد أوالد تيمورلنك حكم خراسان وباقي مناطق إيران بعد وفاة والده عام .  ٢

  .org.zaviaqra.www الرضوية المقدسة األستانةموقع .  ٣

  



אא 

 ٣٩

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  صورة جوية تظهر مسجد كوهرشاد والمباني المضافة األخرى بالنسبة للحرم الشريف) : ١٨(شكل رقم 

  

  

  

  

  

   متوجهين نحو وجهه الشريف#ه إلى اإلمام الرضا رواق دار الحفاظ يدخل الزوار من) :١٩(شكل رقم 



 אא 

 

  ٤٠

 الـسلطان  وزير النوائي شير علي األمير استحدث) ميالدي ١٤٦٨ (هجري ٨٧٢ العام في

 العــصر فــي الحقــاً توســيعه ليجــري فيــه الــشمالي واإليــوان العتيــق الــصحن )١(بــايقرا حــسين

 رواق الفتـرة  ذههـ  فـي  بنـي  ممـا  وكـان ) .  مـيالدي  ١٦٢٣ (هجـري  ١٠٣٢ عـام  في الصفوي

) مـيالدي  ١٦٠٢ (هجـري  ١٠١١ عـام  فـي  األوردبـادي  بيـك  حـاتم  الـوزير  بأمر خان حاتم قبة

 ويالحـظ . )٢(الصفوي العهد أمراء أحد وهو بانيه باسم سمي الذي خان وردي اهللا قبة ورواق

 المبـاركتين  القـدمين  عنـد  المنـورة  الروضـة  مـن  الـشرقي  الجانب إلى تقع اإلضافات هذه إن

ــ فــي واضــح هــو كمــا#  املإلمــ ــا هــذا  ) ٢٠ (رقــم شكلال  انطباعــاً يعطــي ممــافــي كتابن

 الـصحن  فيهـا  أنـشئ  التـي  الـشمالية  الجهـة  أما. الجهة هذه من مدخل استحداث نحو بالتوجه

خـط   علـى  يقـع  ال لهـا  الرئيـسي  اإليـوان  إن فيهـا  يالحـظ ) الثـورة  صـحن  حاليـاً  يسمى (العتيق

 صـغير  وإيـوان  للروضـة  التوحيـد  دار رواق أضـيف  بينمـا  المنـورة  الروضة محورمستقيم مع   

 العتيـق  الـصحن  يظهـر في كتابنـا هـذا      ) ٢١ (رقم شكلالو العتيق الصحن وبين بينها يربط

 والـسقوف  الجدران إنهاء طريقة في الواضح االختالف خالل ومن. منه الحرم إلى والمداخل

 فــي  يظهــران واللــذين  اليةوالــشم الجنوبيــة  الجهتــين مــن القبــة  فــضاء إلــى  المــدخلين فــي

 أهميـة  تمييـز  يمكـن كمـا هـو موضـح فـي هـذا الكتـاب             ) ٢٣ (ورقـم ) ٢٢ (رقم الشكلين

  .منهما كل

 الرضـوية  العتبـة  إلـى  إضـافات  بعـدة  الهجـري  عـشر  الثالـث  القـرن  فـي  القاجـار  ملـوك  قام

 امعـ  )٣(شـاه  علـي  فتح بأمر) الحرية صحن حالياً يسمى (الجديد الصحن إنشاء منها المقدسة

 المـؤدي  الرئيـسي  اإليوان وتذهيب السعادة دار رواق بناء مع ) ميالدي ١٨١٨ (هجري ١٢٣٣

                                                            

وكانت عاصمته هرات )  ميالدي١٥٠٥( هجري ٩١١حسين بايقرا بن منصور بن عمرشيخ بن تيمورلنك حكم خراسان حتى عام .  ١

   .net.hukam.www عن موقع االنترنت -في أفغانستان

  .org.aqrazavi.wwwموقع االستانة الرضوية المقدسة .  ٢

 عن - هجري ١٢١١فتح علي شاه تولى الحكم في الدولة القاجارية خلفًا لمؤسسها عمه آغا محمد خان في عام .  ٣
  . net.hukam.wwwموقع االنترنت 



אא 

 ٤١

 رواق جـوار  فـي ) مـيالدي  ١٨٨٤ (هجـري  ١٣٠١ عام ذلك بعد بني . الجديد الصحن من إليه

  . )١(والضيافة للتشريفات يستخدم كان ألنه الضيافة دار سمي آخر رواق السعادة دار

 الفتـرة  هـذه  فـي  الـشرقية  الجهـة  مـن  المـدخل  تعزيـز  الـشك  يقبل ال بما تبين األعمال هذه

 والجديــد العتيــق الــصحنين بــين االخــتالف أمــا . الــسابقة الفتــرة فــي بــه بوشــر لمــا امتــداداً

 فتـرة  كـل  فـي  الـصحن  وظيفـة  اخـتالف  بـسبب  يكـون  أن فيحتمـل  لهـا  الرئيـسية  واألواوين

 عنـد  أنـشئ  الثاني والصحن القرآن وقراءة الصالة ألداء # اإلمام خلف أنشئ األول فالصحن

 العتيـق  للـصحن فـي كتابنـا هـذا       ) ٢٤ (رقـم  شكلالـ  في التأملف. الزوار الستقبال # قدميه

 يؤكـد  الجديـد  للصحنمن نفس الكتاب    ) ٢٥ (رقم شكل مع ومقارنتها فيه الحرم وأبواب

. الثــاني مــن العكــس علــى رئيــسي بــاب فيــه لــيس األول فــي الــذهبي فــاإليوان االحتمــال هــذا

 فـي  # اإلمـام  بـأن  الزائـر  لدى انطباعاً يترك العتيق الصحن في اإليوان بجوار الذي والشباك

 مراعاة للحركة آخر محور بسلوك إال إليه الوصول يمكن ال ولكن البصري المحور هذا

  .# معه لألدب

                                                            

  .org.aqrazavi.wwwموقع االستانة الرضوية المقدسة .  ١

  



 אא 

 

  ٤٢

  

  مخطط قديم للحرم الرضوي الشريف يبين مكوناته) : ٢٠(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الصحن العتيق و محور إيوانه الذهبي بالنسبة للقبة الشريفة) : ٢١(كل رقم ش



אא 

 ٤٣

  

  

  

  

  

  

  

  #مدخل الحرم الرضوي الشريف من جهة وجه اإلمام ) : ٢٢(شكل رقم 

  

  مدخل الحرم الرضوي الشريف من جهة خلف الضريح ) : ٢٣(شكل رقم 



 אא 

 

  ٤٤

  

  أبواب الحرم الرضوي من جهة الصحن العتيق) : ٢٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

    

  أبواب الحرم الرضوي من جهة الصحن الجديد) : ٢٥(شكل رقم 



אא 

 ٤٥

 كتـاب  عـن  المقدسـة  العتبـات  عـن  موسـوعته  مـن  عـشر  الحادي الجزء في الخليلي وينقل

 فــي # الرضــا اإلمــام زيــارة خــالل وطقوســهم للــزوار مــشاهداته لدونالدســون الــشيعة عقيــدة

ــام ــيالدي ١٩١٣ الع ــذكر. م ــدخول إن دونالدســون ي ــىإ ال ــتم الحــضرة ل ــادة ي ــن ع ــة م  الجه

 الـذي  اإلمـام  على يسلمون وهناك الجنوب جهة من القبر حول طوافهم الزوار ويبدأ الشرقية

 إلـى  أتباعـه  الهـادي  المهمـوم  المحـروم  المـسموم  المعـصوم  المظلـوم  الشهيد بالغريب ينعتونه

 يـسلمون  هنـاك و اإلمـام  رجلـي  عنـد  الـشرقية  الجهـة  إلـى  بعـدها  ينتقلـون  ،المستقيم الصراط

 اهللا ولعـن  واأللـسن  باأليـدي  قتلـك  مـن  اهللا قتل هنا زيارتهم في يقولون لكنهم كذلك عليه

 مــن عليــه فيــسلمون اإلمــام رأس وراء مــا إلــى ذلــك بعــد ويــذهبون ،واللــسان باليــد ظلمــك مــن

 وأخيــراً ،ومحمــد وعيــسى وموســى وإبــراهيم ونــوح آدم بــوارث المــرة هــذه وينعتونــه جديــد

 جهـنم  نـار  مـن  ومنقـذي  وجـل  عـز  اهللا عنـد  شفيعي كن ويقولون الغربية الجهة ىإل ينتقلون

  .)١(القبر في ورفيقي وصديقي الحياة طريق في ومرشدي األرض في ومؤيدي

  

                                                            

 ١١/٢٤٧:موسوعة العتبات المقدسة لجعفر الخليلي .  ١

  



 אא 

 

  ٤٦

  المقدسة العسكرية العتبة

 الظـروف  بـسبب  النـاس  عامـة  عـن  خافيـة  أمرهـا  بـادئ  فـي  المقدسة العتبات أغلب كانت

 إحــدى ففــي . حينهــا فــي مباشــرة غيــر بــصورة تــتم الزيــارة كانــت لــذلك آنــذاك الــسياسية

 أبيـه  قبـر  يقـصد  حولـه  المـساجد  فـي  صـلوا  قـال  إنـه  # الرضـا  اإلمـام  عـن  المرويـة  الروايات

 أجابـه  داخالً الدخول لي يمكن ولم خفت إن سائله قال عندما أخرى وفي # الكاظم اإلمام

 فــي , والعــسكري الهــادي يناإلمــام عتبــة شــأن كــان وهكــذا . الجــدران وراء مــن ســلم #

 أو هورائ من , اإلمامين على يسلمون الزوار فكان الخارج إلى شباك لها جعل حتى سامراء

. , فيــه يــصليان اإلمامــان كــان المــسجد وهــذا للــدار مجــاور مــسجد مــن يزورونهمــا كــانوا

 والــرواق والحــرم القبــة موضــعه فــي وشــيدوا الــدار هــدم مــن الموالــون تمكــن األيــام بمــرور

 المتــصل المــستطيل اإليــوان نأ والمــشهور الــشريف الحــرم داخــل المــسجد فأصــبح واإليــوان

  .)١(المذكور المسجد هو , العسكريين خلف بالرواق

 ٣٣٣ عــام الــشريفين المرقــدين علــى قبــة بنــى مــن أول )٢(الحمــداني الدولــة ناصــر كــان

 بــسبب والخــراب اءالبنــ مــن عــدة أطــوار إلــى العمــارة تلــك وتعرضــت) مــيالدي ٩٤٥ (هجــري

 الــضريحين علــى فــأتى) مــيالدي ١٢٠٨ (هجــري ٦٠٤ عــام فــي األول الحريــق وقــع. الحريــق

 ١٢١٠ (هجـري  ٦٠٦ عـام  البنـاء  بإعـادة  اهللا لـدين  الناصـر  العباسـي  الخليفة ليقوم الشريفين

ــيالدي ــم) م ــع ث ــق وق ــام للحــرم آخــر حري ــيالدي ١٢٤٢ (هجــري ٦٤٠ ع ــادر) م ــة فب  الخليف

   .حاالته أجمل إلى هتعادإو عمارته إلى باهللا رالمستنص العباسي

                                                            

  .٥١٠مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي ص.  ١

على الموصل )  ميالدي٩٣٠( هجري ٣١٨ناصر الدولة الحسن بن أبي الهيجاء الحمداني واله الخليفة العباسي المقتدر عام .  ٢

    .٨٥ /٢:  عن تاريخ بن خلدون-ربيعة ونصيبين وسنجاروبعد ذلك ديار 



אא 

 ٤٧

 هجـري  ٧٥٠ العـام  فـي  لهـا  البهو وعمل والمآذن القبة بناء الجالئري حسن السلطان أعاد

 إلـى  بـالزوار  يفـضي  للحرم رئيسي مدخل وجود إلى إشارة أول ذلك وفي )١()ميالدي ١٣٤٩(

 هجـري  ١١٠٦ العـام  فـي  أيـضاً  حريق إلى العمارة هذه تعرضت . القبة فضاء إلى ومنه البهو

 العـام  وفـي . أركانـه  وتـدعيم  المبنـى  بتـرميم  الـصفوي  حـسين  الـشاه  فـأمر ) ميالدي ١٦٩٥(

 أحمـد  األميـر  يـد  علـى  كبيـر  بـشكل  العتبـة  عمـران  تطـور ) مـيالدي  ١٧٨٦ (هجري ١٢٠٠

 والبهــو والــرواق الحــرم ســاحة بتوســيع قــام حيــث آذربيجــان ملــوك مــن وهــو الــدنبلي خــان

 مكـشوفاً  كـان  والطارمـة  اإليـوان  مـن  المكـون  القبلـة  جهـة  فـي  المبنـي  البهـو و . والصحن

 الطارمة سقف فوقه ورفع  في كتابنا هذا   )٢٧ (ورقم) ٢٦ (رقم الشكلين ذلك يظهر كما

  . )٢(األوسط الفرات شيوخ أحد الواحد عبد الشيخ نفقة على الحق وقت في

 وقـد  الزنـد  قبائـل  أمـراء  أحـد  زنـد  خـان  كـريم  مع الحروب خالل الدنبلي خان أحمد قتل

 الـذي  الجـامع  بنـاء  عليهـا  فأضاف والده بدأها التي العمارة بإكمال خان قلي حسين ولده قام

 الـسرداب  مـدخل  فغيـر  أيـضاً  الـسرداب  عمر وقد الصاحب مسجد وسماه الغيبة سرداب فوق

 رواقـاً  لـه  جعـل  الـذي  الجـامع  داخل من الشمالية الجهة من وجعله الحرم داخل من كان الذي

  .)٣(وصحناً

 عبـد  الـشيخ  القاجـاري  شـاه  الـدين  ناصر أرسل) ميالدي ١٨٦٥ (هجري ١٢٨٢ العام وفي

 كــان وقــد الــشريفة القبــة وتــذهيب البنــاء تــرميم أعمــال علــى لإلشــراف الطهرانــي الحــسين

 ببـاب  عنـه  منفـصل  الحـرم  خلف صحن وهناك فقط جهات ثالث من حينها الرئيسي الصحن

 التـرميم  أعمـال  اسـتمرت  ذلـك  وبعـد .  فـي هـذا الكتـاب      )٢٨ (رقـم  شكللـ ا ذلـك  يبين كما

 ورقـم ) ٢٩ (رقـم  الـشكلين  فـي  يالحـظ  كما المآذن تذهيب ومنها الشريفة للعتبة والتزيين

                                                            

  .١٤١ لجعفر الخليلي ص١٢موسوعة العتبات المقدسة ج.  ١

  .١/٣٩٠ :سامراء للشيخ ذبيح اهللا المحالتيمآثر الكبراء في تاريخ .  ٢

 .٣٩٣/ ١:المصدر نفسه.  ٣

  



 אא 

 

  ٤٨

 وفي . للحرم األربع الجهات من واحداً صحناً ليكون الصحن وتوسيعفي كتابنا هذا    ) ٣٠(

 فـي  متعارفـاً  كـان  لمـا  خالفـاً  الغربيـة  جهـة ال مـن  ومـدخل  طارمـة  أضـيفت  األخيـرة  السنوات

 شـكل  ويوضـح .  مـن كتابنـا هـذا      )٣١ (رقم شكل في يظهر كما المقدسة العتبات عمارة

 الجانبين حيث الغربية الطارمة إضافة قبل للحرم األخيرة العمارة من كتابنا هذا     )٣٢ (رقم

  .طارمة وجود عن فضالً مدخل أو باب أي فيهما يوجد ال المقدس للحرم والغربي الشمالي

ــة واســتمرت ــاطح شــامخة , العــسكريين عتب ــا تن ــسماء قبته ــى ال ــل حت  ١٤٢٧ عــام أوائ

 حقـد  بوسائل الكامل التدمير إلى به المحيطة واألروقة المقدس الحرم تعرض حين هجري

 العديد األخرى المقدسة العتبات في سبقه فقد نوعه من فريداً يكن لم العمل وهذا . حديثة

 قبـور   علـى  المبنيـة   للعمـارة  كامـل  تهـديم  مـن  حـصل  ما آخرها كان المشابهة لاألفعا من

 مــن هــذا -٣٣- شــكل أنظــر)  (مــيالدي ١٩٢٥  (هجــري ١٣٤٣ عــام البقيــع فــي ^ األئمــة

 ^ األئمـة  حرمـة  انتهـاك  علـى  شاهد خير  من كتابنا هذا   )٣٥(و) ٣٤  (الشكلين). الكتاب

  .   شهيد ذلك بعد تعالى واهللا

  



אא 

 ٤٩

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  #صورة جوية قديمة قبل عمل الطارمة لحرم العسكريين ) : ٢٦(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  
  

    

     

  الباب الرئيسي للحرم من جهة القبلة قبل تشييد الطارمة له) : ٢٧(شكل رقم 



 אא 

 

  ٥٠

  
   قبل توسيع الصحن#مخطط قديم لعتبة العسكريين ) : ٢٨(شكل رقم                  

  

  

  

  

  

  
   قبل تذهيب المآذن^حرم العسكريين ) : ٢٩(شكل رقم                          



אא 

 ٥١

  

    
  

  

  الباب الرئيسي للحرم من جهة القبلة بعد تشييد الطارمة له وتذهيب المآذن) : ٣٠(شكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

   بعد إضافة الطارمة والمدخل من جهة الرأس الشريف له^حرم العسكريين ) : ٣١(شكل رقم 



 אא 

 

  ٥٢

  

  الجانبين الغربي والشمالي للعتبة العسكرية المقدسة) : ٣٢(شكل رقم 

  

  

  

  

  

    

   قبل انتهاك حرمته^الحرم الشريف ألئمة البقيع ) : ٣٣(شكل رقم 



אא 

 ٥٣

  

  

  

  

  

    

   بعد انتهاك حرمته^حرم العسكريين ) : ٣٤(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

   بعد انتهاك حرمته^حرم أئمة البقيع ) : ٣٥(شكل رقم 



 אא 

 

  ٥٤

  المقدسة باسيةالع العتبة

 فـي  ابتـدأت  متعاقبـة  تاريخيـة  مراحـل  عبر عمرانياً تطور المقدسة العباسية العتبة بناء إن

 شـيد  حيـث  سـابقاً  أشـير  كمـا ) مـيالدي  ٩٨٣ (هجـري  ٣٧٢ عـام  البـويهي  الدولة عضد عهد

 ١٠٣٢ عـام  فـي  أقـيم  الـذي  البنـاء  يعـد  أن ويمكـن  ،عاليـة  قبـة  تعلوه بناء الشريف القبر على

 المحـيط  الـرواق  نظـم  فقـد  العتبـة  تـاريخ  فـي  مهمـة  عمرانية مرحلة) ميالدي ١٦٢٣ (هجري

 غـرار  علـى  الحـضرة  إلى للدخول األمامي البهو شيد كما الشريف الصحن وكذلك بالحرم

  . )١(األخرى المقدسة العتبات

 إضـافات  أيـة  عليهـا  تجـر  ولـم  األخيـرة  العـصور  حتـى  الطـابع  هـذا  علـى  العمارة حافظت وقد 

 المـذهب  واإليـوان  الطارمـة  يبـين من كتابنا هـذا     ) ٣٦ (رقم شكلفال . التزيين عمالأ سوى

 فـي  المالحـظ  هـو  كمـا  لـه  القبلـي  للمـدخل  األولويـة  يعطـي  الـذي  العبـاس  الفـضل  أبي لحرم

  .األخرى العتبات

 

 

 

  

 
                                                            

 .١٣٧:عمارة كربالء للدكتور رؤوف األنصاري .  ١

  



אא 

 ٥٥

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ة في جهة القبل#الطارمة واإليوان المذهب لحرم أبي الفضل العباس : )٣٦(شكل رقم 



 אא 

 

  ٥٦

  & المعصومة فاطمة حرم

 حتـى  كانـت  عديـدة  عمرانيـة  بمراحـل  # الكـاظم  اإلمـام  بنت لفاطمة المطهر الحرم مر

 قبــة فوقــه بنيــت & بــضريحها يحــيط حــرم عــن عبــارة) مــيالدي ١٥١٩ (٩٢٥ الهجــري العــام

 الـشاه  بنـت  قامـت  المـذكور  العـام  وفـي  ،صـغيرة  أروقة الحرم وحول الملونة بالنقوش مزينة

 الـشمالية  الجهـة  فـي  العتيـق  الـصحن  الحرم إلى وأضافت القبة بناء بإعادة الصفوي إسماعيل

 اآلن يـسمى  عـالٍ  إيـوان  بنـاء  خـالل  من الحرم إلى رئيسي مدخل فتح وتم) الضريح خلف أي(

 ١٨٦٨ (هجـري  ١٢٨٥ عام منارتان اإليوان فوق وشيدت ،بالذهب تزيينه بسبب الذهب إيوان

 ١٨٠٣ (هجـري  ١٢١٨ العـام  فـي  الـشريفة  القبـة  تـذهيب  رىجـ  قـد  كان ذلك وقبل) ميالدي

 ١٨٧٨ (هجــري ١٢٩٥ العــام وفــي ،القاجــاري شــاه علــي فــتح حكــم فتــرة خــالل) مــيالدي

 الحرم إلى آخر مدخالً ليوفر الشرقية الجهة من الحرم إلى الجديد الصحن أضيف) ميالدي

 تزيينــه بــسبب رايــاالم إيــوان يــسمى آخــر إيــوان خــالل مــن المبــاركتين القــدمين جهــة مــن

  .)١(أيضاً منارتان فوقه وبنيت الحقاً بالمرايا

ــكال ــة األشـ ــصور التخطيطيـ ــذا   ) ٤٠(و) ٣٩ (و) ٣٨ (و) ٣٧ (والـ ــا هـ ــن كتابنـ ــينمـ  تبـ

 إلـى  الـدخول  نأ فيهـا  ويالحـظ  الحـرم  لـدخول  الرئيـسية  واألواوين والجديد العتيق الصحنين

 العتبـات  بناء في المتبع األسلوب من العكس على أي  الضريح خلف من بدأ قد كان الحرم

 األهميــة إعطــاء محاولتــه مــن بــالرغم المعمــار إن ذلــك يؤكــد ،إليهــا تطرقنــا التــي المقدســة

 المـدخل  (سـابقه  أولويـة  علـى  حـافظ  قـد  أعلـى  ومنـائره  أكبـر  إيوانه بجعل الشرقي للمدخل

 المـشيدة  منـائر ال رؤوس طـالء  وجرى ،بالذهب منائره رأس وتغشية إيوانه بتذهيب) الشمالي

                                                            

  com.masoumeh.wwwصومة موقع السيدة مع.  ١

  



אא 

 ٥٧

 الــصحن بنــاء فتــرة فــي أي) مــيالدي ١٨٨٤ (هجــري ١٣٠١ عــام العتيــق الــصحن إيــوان علــى

  .)ميالدي ١٨٨٦ (هجري ١٣٠٣ العام في هبناؤ انتهى الذي هانفس الجديد

  



 אא 

 

  ٥٨

  # العظيم عبد السيد حرم

 # الحــسني العظــيم عبــد الــسيد قبــر علــى العلــوي زيــد بــن محمــد شــيده الــذي البنــاء بعــد

 بويـه  آل ملـوك  من بأمر له الرئيسي المدخل يمثل كان الذي للحرم الشمالي اإليوان أنشيء

 فتـرة  وفـي  ،وتزيينـه  بتكميلـه  ذلـك  بعـد  الـسلجوقي  الـسلطان  وزيـر  القمـي  الملـك  مجد وقام

 بنيـت  فقـد  القاجـار  عهـد  فـي  أمـا  الـشمالية  الجهـة  فـي  العتيـق  الـصحن  شيد الصفوي الحكم

  ).ميالدي ١٨٥٤ (هجري ١٢٧٠ العام في يالشمال اإليوان فوق المنارتان

 مـن  الفتـرة  فـي  بالـذهب  المطلـي  النحـاس  بـألواح  العظـيم  عبـد  للـسيد  الشريفة القبة زينت

ــيالدي ١٨٨٢ (هجـــري ١٢٩٩ ــيالدي ١٩٠٢ (هجـــري ١٣٢٠ وحتـــى) مـ ــيد) مـ  الـــصحن وشـ

 رقم شكلال ذلك يبين كما الكبير المرايا إيوان يتوسطه الذي الشرقية الجهة في الجديد

 للحـرم  الغربـي  الجانـب  يمثـل فـي كتابنـا هـذا    ) ٤٢ (رقـم  شكلوالـ  ، من هـذا الكتـاب     )٤١(

 الكـاظم  اإلمـام  بـن  حمزة للسيد الزرقاء القبة خلف العظيم عبد للسيد الذهبية القبة ويظهر

  .)١(الجهة هذه في إيوان أو رئيسي مدخل وجود عدم ويالحظ #

 هـي  # العظيم عبد والسيد & فاطمة يحرم فوق المشيدة العمارة بين المشتركة الصفة

 سنناقـشه  مـا  وهـذا  للقبلـة  المعاكـسة  الـشمالية  الجهة في الكائن للدخول الرئيسي المحور

  .المقدسة العتبات لهذه المأثورة الزيارات نصوص مراجعة خالل

                                                            

  com.abdulazim.wwwموقع السيد عبد العظيم الحسني .  ١

  



אא 

 ٥٩

  

   &مخطط لحرم فاطمة المعصومة ) : ٣٧(شكل رقم 

  

  والصحنين العتيق والجديد &تخطيط يبين حرم معصومة ) : ٣٨(شكل رقم 



 אא 

 

  ٦٠

  

  

  

  

  

  

  

    

      

  إيوان الذهب ومدخل الحرم من الصحن العتيق) : ٣٩(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  إيوان المرايا ومدخل الحرم من الصحن الجديد) : ٤٠(شكل رقم 



אא 

 ٦١

  

  إيوان المرايا ومدخل الحرم من الصحن الجديد) : ٤١(شكل رقم 

  

  د عبد العظيمالجهة الغربية لحرم السي) : ٤٢(شكل رقم 



 אא 

 

  ٦٢

   :المصلى أو المسجد  -٣

 المقدسـة  العتبـات  علـى  أضـيفت  التـي  المبـاني  أوائـل  مـن  المصلى أو المسجد فضاء كان

  .ذكره سيأتي كما للزائر الرئيسية الفعاليات من القرآن وقراءة الصالة لكون

 مسجداً )١(شاهين بن عمران بنى # الحسين اإلمام وحرم # علي المؤمنين أمير حرم في

 وتلـك  اليـوم  إلـى  باقيـة  آثارهمـا  بعـض  والزالـت ) مـيالدي  ٩٧٩ (هجـري  ٣٦٨ عام في ورواقاً

 المقدسـتين  العتبتـين  فـي  آنـذاك  المـسجد  لبنـاء  الـضريح  خلـف  الفضاء اختيار على تدل اآلثار

 عمـران  مـسجد  كـان  ،مـن هـذا الكتـاب     ) ١٠ (ورقم) ٤ (رقم الشكلين في ظاهر هو كما

 تـشييد  بـسبب  عنـه  فـصل  وقـد  المقـدس  بـالحرم  متـصالً  # لـي ع اإلمـام  حـرم  فـي  شـاهين  بن

 الـذي  هـو  المـسجد  هـذا  يكـون  قـد  لـذلك  )٢(الـصفوي  عبـاس  الشاه قبل من الشريف الصحن

 القـرن  أواخـر  أي(  هانفس الفترة في بني وقد . الشهيرة رحلته في ووصفه بطوطة ابن دخله

 أبقـى  إنـه  يبـدو  ولكـن  # نالحـسي  لحـرم  الـشمالية  الجهـة  في أيضاً صحن) الهجري العاشر

 للعالمــة األنــوار بحــار كتــاب عــن الكليــدار ينقــل كمــا بتوســعته قــام أو المــسجد علــى

  .)٣(القبلة جهة خالف من زيد الصحن نأ من المجلسي

 رأســه عنــد آخــر مـسجد  # المــؤمنين أميــر حـرم  إلــى أضــيف الهجـري  الثــامن القــرن يفـ 

ــالحرم الملحقــة المــساجد أكبــر ليكــون الــشريف  بــن عمــران مــسجد اضــمحالل بعــد )٤(ب

   .الشمالي الصحن فتح عند شاهين

                                                            

عجز  عمران بن شاهين كان تحت سيطرته المنطقة الممتدة من جنوب بغداد إلى شمال البصرة في القرن الرابع الهجري أ. ١
وكان قد إلتجأ في أواخر حياته إلى قبر )  ميالدي٩٨٠( هجري ٣٦٩ عاما حتى توفي حتف أنفه عام ٤٠الخلفاء والملوك في طلبه 

 عن – إن أنجاه اهللا # هرباً من بطش عضد الدولة البويهي ونذر أن يبني مسجداً ورواقاً عند علي والحسين #أمير المؤمنين 
   ١/٦٩:حبوبة ماضي النجف وحاضرها للشيخ م

  .١٧٣: لعبد الجواد الكليدار #تاريخ كربالء وحائر الحسين .  ٢
 .٢٥٩ :المصدر نفسه.  ٣
   .١٣٤: علي في النجف وما به من الهدايا والتحف لسعاد ماهر اإلماممشهد .  ٤



אא 

 ٦٣

 عنــد تحديــد عمارتــه فــي أوائــل ^مــن أهــم المبــاني التــي أضــيفت إلــى مــشهد الكــاظمين 

القرن العاشر الهجري هو الجامع المعروف بالجامع الصفوي في شمال الحرم ويظهر تحـت              

 المبـين فـي   )١٦(شكل  الـ  في   ^مامين  المنورتين لإل القبتين  ة المزينة بالقاشاني وخلف     القب

  .هذا الكتاب

 أوائـل  مـن  # لإلمـام  الـشريف  الـرأس  عنـد  المـسجد  كان المبارك الرضوي المشهد وفي

 فـي كتابنـا     -١٧- رقـم  شـكل  أنظـر  (سابقاً بينا كما المطهر بالحرم ألحقت التي العمائر

  ).هذا

 يعـود  وقـد  مـسجد  إلضافة ذكر أي ^ العسكريين حرم عمارة تطور مراحل في نجد لم

 هــدمها بعــد ^ اإلمــامين يــسكنها كــان التــي الــدار مكــان أقيمــت عمــارة أول إن إلــى ذلــك

 المـسجد  هـذا  موقـع  إن سـابقاً  وبينـا  جوارهـا  إلـى  يقـع  الـذي  المـسجد  شملت التوسعة لغرض

 وفــي ،^ العــسكريين اإلمــامين قبــري خلــف بــالرواق المتــصل المــستطيل اإليــوان فــي حاليــاً

 الـصالة  ألداء أكبـر  مكـان  إليجـاد  المكـان  هـذا  خلف الصغير الصحن ضيفأ الحق تاريخ

  .في كتابنا هذا) ٢٨ (رقم شكل ذلك يبين كما

 العهـد  فـي  هبنائـ  تجديـد  تـم  وقـد  الـشريف  رأسـها  عنـد  & معـصومة  حـرم  فـي  المسجد بني

 هجـري  ١٣٣٨ عـام  وفـي   الروضـة  أمـاكن  مـن  سـقف  ذي مكان أكبر يعد وهو القاجاري

 ببنـاء  وبوشـر  . مـساحته  فـي  زاد ممـا  إليـه  الغربيـة  جهتـه  فـي  األرض ضمت) ميالدي ١٩٢٠(

لحــاج حجــة اإلســالم ا مؤســسة إلــى نــسبة الطباطبــائي بمــسجد المعــروف األعظــم المــسجد

 بجـوار ) مـيالدي  ١٩٤١ (هجـري  ١٣٦٠ عـام  فـي بن آية اهللا حسن القمي   محمد الطباطبائي ا  

 المبــين فــي كتابنــا ٣٧- رقــم شكللــا أنظــر ()١(ســنين عــشر هبنــاؤ واســتمر الــرأس مــسجد

  ).هذا

                                                            

  .com.masoumeh.www موقع السيدة معصومة . ١



 אא 

 

  ٦٤

 يقـع  حمـزة  الـسيد  فقبـر  ضـريح  مـن  أكثـر  يـضم  # الحـسني  العظـيم  عبد السيد حرم إن

 مـن  أكثـر  الـصفويين  الملـوك  عهـد  في الحرم إلى أضيف لذلك العظيم عبد السيد قبر أمام

 في يقع # قبره من أعلى آخر ومسجد العظيم عبد السيد مرقد خلف منها فالشمالي مسجد

 عبـد  الـسيد  قبـر  عـن  بعيـداً  الغـرب  نحـو  الثـاني  المـسجد  ينحـرف  ،)١(الغربيـة  الجنوبيـة  الجهة

 الكـاظم  اإلمـام  بـن  حمـزة  الـسيد  قبـر  خلف الزوار فيه ليصلي هكذا بني إنه ويبدو العظيم

  .) في كتابنا هذا-٤٣- رقم شكل أنظر (العظيم عبد السيد ضريح خلفهم يقع ال بحيث #

    

وخلفها المسجد #وأمامها القبة الزرقاء للسيد حمزة بن اإلمام الكاظم #القبة المذهبة للسيد عبد العظيم  : )٤٣(شكل رقم 

  .تحت السقيفة الخضراء

                                                            

  .com.abdulazim.wwwسيد عبد العظيم الحسني موقع ال.  ١

  



אא 

 ٦٥

  

   المقدسة العتبات عمارة في وآدابها الزيارة نصوص تأثير

 العتبـات  عمـارة  عليهـا  قامـت  التـي  المرتكـزات  بـين  العالقـة  إيجـاد  تحـاول  الحالية الفقرة

  .وآدابها المأثورة الزيارة ونصوص مقدسةال

 أوقــات فــي معــصوم إمــام عــن وردت أي مخــصوصة تــسمى بعــضها الزيــارات نــصوص

 #  المــؤمنين  ألميــر  الغــدير  وزيــارة#  للحــسين  األربعــين  كزيــارة الــسنة  مــن  مخــصوصة

 العبـارات  تنوعـت  لـذلك  األخـرى  األوقـات  سـائر  فـي  تقـرأ  التـي  وهـي  مطلقـة  تـسمى  وبعـضها 

  . الزيارة ووقت المزور باختالف الزيارات تلك عليها تنطوي التي يوالمعان

 والجــزء المــزور مــع خطــاب علــى تحــوي كونهــا فــي تــشترك الزيــارات جميــع ذلــك مــع

 يـا  عليـك  الـسالم  قـول  فـي  كما مباشر: نوعين على الخطاب وهذا السالم هو فيه األساسي

  . الزيارات من زيارة منه تخلو ال والسالم ... على السالم كقول مباشر وغير... 

 خـالل  الزائـر  بحركـة  يتـصل  مـا  ومنهـا  سـابقاً  ذكـره  مـر  كمـا  عديـدة  آداب الزيارة في

: ^ األئمـة  زيـارات  بعـض  في ورد فمثالً ترديدها وأماكن الزيارة عبارات بين فيربط الزيارة

  . ذلك وغير كذا فقل القبة باب على وقفت وإن كذا فقل بعيد من القبة لك تراءت إذا

 جميـع  فـي  الرئيـسي  الجـزء  إن المتأمـل  يالحـظ  المعروفـة  الزيارات نصوص مراجعة عند

ــارات  حــال فــي إال الخطــاب هــذا يقــرأ وال المباشــر الخطــاب هــو ^ المعــصومين األئمــة زي

 يلـي  ممـا  أو #  اإلمـام  مواجهـة  فـي  واقفـاً  الزائـر  يكـون  أي القبلـة  واسـتدبار  القبـر  استقبال

 الزيـارة  عبـارات  بـاقي  أمـا  ،الحـرم  لفـضاء  الغربيـة  الجنوبيـة  ويـة الزا فـي  أي الـشريف  الرأس

 مـوارد  وفـي  الحاجـة  قـضاء  فـي  #  اإلمـام  شـفاعة  طلـب  وبعضها مباشر غير خطاب فبعضها

 تقـرأ  العبارات تلك . المؤمنين ولسائر للنفس والدعاء عليه والصالة #  لإلمام الدعاء أخرى

 الــشريف الوجــه عــدا الجهــات ســائر فــي أيقــر المباشــر غيــر فالخطــاب مختلفــة أمــاكن فــي

#  اإلمـام  رأس عنـد  تقـرأ  الحاجـات  قـضاء  في #  اإلمام شفاعة وطلب الدعاء عبارات وأغلب



 אא 

 

  ٦٦

 إيجـازه  يمكـن  الزيـارة  خـالل  المعـاني  تلـك  في تسلسل هناك ويكون ،القبلة إلى التوجه مع

 ـــ   االسـتئذان  ـــ  يـارة للز التوفيـق  علـى  تعـالى  اهللا شـكر  : اآلتيـة  بالمراحـل  اإلجمـال  نحو على

 قــضاء فــي الــشفاعة طلــب ــــ المباشــر والخطــاب الــسالم  ــــ المباشــر غيــر والخطــاب الــسالم

 نـصوص  وقـراءة  الوقـوف  أمـاكن  تسلـسل  أمـا  . عليـه  والـصالة  #   لإلمـام  الـدعاء  ــ   الحاجة

 علـى  الوقـوف   ــ  المدخل عند الوقوف: كاآلتي فهي المتقدمة المعاني على المشتملة الزيارة

 القبـر  مواجهـة   ـــ   القبلـة  جهـة  مـن  أو القدمين جهة من الدخول عند القبر محاذاة ــ القبة باب

   . الشريف الرأس عند الوقوف ــ القبلة واستدبار

 اإلحـساس  لترسـيخ  ولكـن  الحرم إلى الوصول بمجرد حصل قد المزور عند الحضور إن

 عند # لإلمام مباشر غير بشكل وجهي فابتداًء متنوعة بصيغ الخطاب جعل #  اإلمام بحياة

 ملتـذاً  #  وجهـه  فـي  الوقـوف  ثـم  #  حـضرته  فـي  والتـأدب  له التواضع عن تعبير وفيه قدميه

 الـدين  نـصرة  فـي  ومـآثره  تعـالى  اهللا عنـد  الرفيعـة  منزلتـه  واسـتذكار  المحبوب مع بالحديث

 فيكــون نالبــد فــي مــا أشــرف والــرأس الــرأس جهــة إلــى الزائــر ذلــك بعــد لينتقــل ،الحنيــف

 قــضاء فــي شــفاعته بركــات مــن فيطلــب والمناجــاة القــرب مقامــات إلــى وصــل قــد الزائــر

  .المؤمنين ولسائر ولنفسه#  لإلمام ويدعو الحاجات

 إلى المباشر غير إلى المباشر من الخطاب مستويات تتدرج البالغة علماء نظر وجهة من

 الكامـل  التواصـل  شـروط  رتتـواف  األول ففي الحضور سلم على درجات وهي المعروف غير

 كــاف كــضمير بعينــه أحــد إلــى الخطــاب توجيــه تحــدد أدوات باســتخدام المخاطــب مــع

 ســياق مــن يفهــم إنمــا األدوات هــذه مثــل علــى يحتــوي فــال الثــاني المــستوى وأمــا . المخاطــب

ــه الخطــاب ــا وجهت ــث المــستوى فــي بينم ــد يكــون الثال ــر المخاطــب تحدي ــسبة مهــم غي  بالن

  . )١(معينة لشريحة أو الناس لجميع لخطابا كتوجيه للمتكلم

                                                            

 .٧٦: أسس اللغة العربية الفصحى للدكتور فالح بن شبيب العجمي.  ١



אא 

 ٦٧

 الـصالة  فـي  " النبـي  علـى  السالم صيغة على الحاضر الوقت في المسلمين بعض أشكل

 بصيغة الغائب نداء باب من تكون أن يجب نهاأ من وآله عليه اهللا صلوات وفاته بعد الواجبة

 اهللا ورحمـة  النبـي  يهـا أ عليـك  الـسالم ( مـن  بـدالً  )وبركاتـه  اهللا ورحمـة  النبـي  علـى  السالم(

 :بقولهم اإلشكال هذا على )١(واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أجابت وقد. )وبركاته

 هـذه  لكـون  )وبركاتـه  اهللا ورحمـة  النبـي  أيهـا  عليك السالم( المصلي يقول أن الصحيح إن

  .)٢(موتسي إنه يعلم وهو ألمته " األكرم النبي علمها وقد األحاديث في ثابتة الصيغة

 كتابــه فــي تيميــه بــنا قــال بمــا للجنــة المتقــدم الــرأي علــى أيــضاً العلمــاء بعــض واســتدل

 استحـضاره  لقـوة  هـي  " النبي على المباشر السالم صيغة نأ من المستقيم الصراط اقتضاء

  .)٣(أمامه كأنه المصلي يتصوره بحيث عليه السالم حين والسالم الصالة عليه

 ال المــزور عنــد بالحــضور الزائــر لــشعور وعباراتــه المباشــر الخطــاب أهميــة يتبــين بــذلك

 الوجـه  بـين  فيمـا  بالفـارق  واإلحـساس  الخطـاب  ذلـك  لترديد بعينها جهة في الوقوف مع سيما

 لقيمـة  المفـاهيم  تلك تكن ولم . األخرى الجهات بين وما أمامه يقال أن ينبغي وما الشريف

 مـن  مستوردة أو المتأخرة العصور وليدة يفالشر القبر عند األربع للجهات بالنسبة المكان

 ففـي ^  واألئمـة  " النبي زيارة في المسلمين عقيدة كأصالة  متأصلة هي بل أخرى ثقافات

 داللـة  إليها يتوجه التي الجهة عن مالك لإلمام المنصور سؤال عن ذكرها تقدم التي الرواية

ــة الجهــة عنــد يقــف كــان العباســي الخليفــة نأ علــى  ال الموقــف هــذا ،" النبــي لقبــر القبلي

 صـلوات  فيـه  دفن من مع والحديث الشريف القبر نحو التوجه فأما األمرين جمع من يمكنه

                                                                                                                                                                   

 

  ). ميالدي١٩٧١( هجري١٣٩١اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء شكلت في المملكة العربية السعودية بأمرملكي سنة .  ١

  . ٤٦ المجلد السابع ص- من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء٦٠٣٥الفتوى رقم . ٢

  ref/ar/com.qa-islam.www://http/٣٤٥٣٥موقع اإلسالم سؤال وجواب على االنترنت .  ٣

  

  



 אא 

 

  ٦٨

 بـل  التأويـل  يقبـل  ال مر كما له مالك جواب وكان القبلة باتجاه االستدارة أو وآله عليه اهللا

  .    " الكريم الرسول قبر عن الوجه بصرف للتفكير االستنكار يستبطن

 مـن  االلتفـات  أمثلتـه  ومـن  الخطـاب  فـي  االلتفـات  هـو  اللغـة  فـي  البالغيـة  موضوعاتال من

 ذلــك علــى عديــدة أمثلــة الكــريم القــرآن وفــي الغائــب خطــاب إلــى المباشــر الخطــاب صــيغة

 ٍبذَهـ  مōـن  ِبـِصحافٍ  علَـيِهم  يطَـاف  * تُحبرون وأَزْواجكُم أَنتُم الْجنَّةَ ادخُلُوا﴿ : تعالى كقوله

 إلــى الغائــب خطــاب صــيغة مــن العــدول أخــرى آيــات وفــي) . ٧١-٧٠:الزخــرف(﴾ وأَكْــواب

﴾ جـزَاءً  لَكُـم  كَان هذَا ِإن * طَهوراً شَراباً ربهم وسقَاهم﴿ : تعالى كقوله المباشر الخطاب

 تلفــةالمخ االلتفــات ألشــكال متنوعــة أغراضــاً البالغــة علمــاء ويــذكر) . ٢٢-٢١:اإلنــسان(

 ورفـع  التـشريف  أهـدافها  مـن  المباشـر  إلـى  المباشـر  غيـر  الخطـاب  صـيغة  مـن  مـثالً  فالعدول

 إمامـه  مخاطبـة  يريـد  الزائـر  حيـث  الزيـارة  أداء عنـد  مناسـب  الغـرض  وهـذا  )١(المخاطب شأن

  . # منه الشفاعة وطلب # معه العهد وتجديد

 الكــريم القــرآن مــن شــيء وتــالوة الزيــارة صــالة بــأداء عــادة الزيــارة فعاليــات تنتهــي

  .)٢( للمزور تعظيم وفيه الزّائر بذلك والمنتفع المزور إلى وإهداؤهما

 كانـت  لـذلك  ،القبـر  خلـف  أو الـشريف  الـرأس  عنـد  ذلـك  فعـل  الزيـارة  آداب فـي  ورد وقد

 الغربيــة الجهتــين فــي المقدسـة  للعتبــات أضــيفت قــد للـصالة  المخصــصة واألروقــة المـساجد 

 أمـا  . العتبـات  تلك بناء مراحل في سابقاً توضيحه مر كما منورةال الروضات من والشمالية

 الجهتــين فــي بنيــت فقــد الزيــارة نــصوص لقــراءة الزائــر فيهــا يقــف التــي واألواويــن األروقــة

                                                            

الخطاب في القرآن الكريم لعادل الصعدي نشر على موقع االنترنت جامعة اإليمان بحث االلتفات من الغيبة إلى .  ١

htm.٤blgy/blgy/agas/org.jameataleman.www://http  

 . ٢/٢٣:  للشهيد األول،الدروس.  ٢

  



אא 

 ٦٩

 تـسمى  كانـت  كمـا  أو(  الخـروج  أبـواب  عـن  الـدخول  أبواب تمييز مع الجنوبية و  الشرقية

 بوابـات  باسـتخدام  الصالة رواق أو المسجد إلى امنه الزائر يخرج التي تلك أو) الوداع أبواب

أو النوعيــة مــع تنويــع أســاليب التــزيين بــشكل متفــاوت لإليحــاء    الحجــم حيــث مــن مختلفــة

  .بأهمية كل باب 

 بقـي   ^بعد بيان تأثير نصوص الزيارة وآدابها على عمارة العتبـات المقدسـة للمعـصومين               

 وغيـر  #ورها بين أضرحة المعـصومين     إشكال مهم وهو االختالف في فلسفة العمارة وتط       

حيــث ورد فــي آداب الزيــارة إن  ) رض(المعــصومين مــن أبنــاء األئمــة والــشهداء والــصالحين   

ــه الخطــاب المباشــر للمــزور مخــتص بالمعــصوم        ــة وتوجي   #اســتقبال القبــر واســتدبار القبل

  .)١(فقط

تـأثير ذلـك علـى      ^كان واضحاً في األمثلـة التـي تـم دراسـتها لعتبـات غيـر المعـصومين           

عمارتها فبدل أن يكون المدخل الرئيسي واإليوان الكبير في جهـة القبلـة كـان بنـاؤه فـي                   

ولتفــسير هــذا االخــتالف البــد مــن . الجهــة المعاكــسة أي الجانــب الــشمالي للقبــر الــشريف 

الرجوع إلى نصوص الزيارات لهذه العتبات المباركة لنجـد فيهـا إنهـا تبتـديء بالـسالم علـى                   

من بعده واحداً بعد اآلخر قبل الـسالم علـى غيـر             ^ واألئمة     "ومن ثم على النبي       ^ياء  األنب

 هي بأسلوب الخطـاب المباشـر   ^ويالحظ كذلك إن صيغ السالم عليهم  ) . رض(المعصوم  

 واإلمــام الحجــة بـــن    # وعيــسى   #وموســى   # وإبــراهيم   #ونــوح   #ماعــدا األنبيــاء آدم   

  .)٢(بصيغة السالم على الغائب فإن السالم عليهم  #الحسن 

 زيـارة  بمثابـة  هي المعصوم غير زيارة بأن يوحي النصوص هذه في الوارد الزيارة أسلوب

 مـع  المباشر الخطاب بصيغة عليهم ويسلم ^ واألئمة " النبي يزار لماذا وأما ^ للمعصومين

                                                            

  ٣٠٨: مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي.  ١

  .# نص زيارة السيد عبد العظيم ٥٦٥وص$  نص زيارة السيدة معصومة ٥٦٣ صالمصدر نفسه.  ٢

 



 אא 

 

  ٧٠

 جنـان ال مفـاتيح  كتـاب  فـي  ورد مـا  هـو  فـالجواب  ؟ المعـصوم   غيـر  قبـر  في الحضور كون

 عـن وقـد روي     ،بعيـد  مـن  جميعـاً  ^ واألئمـة  " النبي لزيارة القديمة المزارات كتب عن نقالً

 وفاطمــة  #المــؤمنين أميــر وقبــر " اهللا رســول قبــر يــزور أن أراد مــن إن # الــصادق اإلمــام

 مـستقبل  فلـيقم  قولـه  إلـى  ... فليغتـسل  بلـده  فـي  وهـو  ^ الحجج وقبور ^ والحسين والحسن

 النبــي أيهــا عليــك الــسالم وبركاتــه اهللا ورحمــة النبــي أيهــا عليــك الــسالم(:   ويقــول القبلــة

 المنتجبـــان والـــسبطان الزهـــراء والـــسيدة الكبـــرى والـــسيدة المرتـــضى والوصـــي المرســـل

 الخلـف  وولـدكم  آبـائكم  وإلـى  إلـيكم  انقطاعـاً  جئـت  المنتجبـون  واألمنـاء  األعالم واألوالد

 إلـى  ... بدينـه  اهللا يحكـم  حتـى  معـدة  لكـم  ونـصرتي  مـسلم  لكـم  فقلبي الحق بركة على

   . )١()الزيارة كلمات آخر

 " األعظـم  النبـي  مـع  ووالء عهـد  تجديـد  هـو  المقدسة العتبات لزيارة االعتقادي المضمون

 أجمعـين  علـيهم  اهللا صـلوات  بوفـاتهم  تنته لم لألمة مستمرة وقيادتهم ^ المعصومين واألئمة

 المعنــى هــذا علـى  ويــدل الــشريفة مـشاهدهم   يفــ المـسلمين  حــضور خــالل مـن  اســتمرت بـل 

 بدعوتـه  المـنهج  لهـذا  أسـس   " الكـريم  الرسـول  ،البحـث  صـدر  فـي  ذكرتـا  اللتان نالروايتا

 بـين  يحـضرون  كأنهم بذلك وهم وفاته بعد الشريف قبره إلى الرحال يشدوا بأن للمسلمين

 هللقائـ  تـشتاق  " قائـدها  إلـى  مشدودة األمة تبقى وبذلك ،وآله عليه اهللا صلى حياته في يديه

 ،للعـالمين  رحمـة  " بهـا  جاء التي السمحاء الدعوة نشر في العزم منه لتستمد وآخر حين بين

 إمـام  كـل  بـين  العهد إلى فيها أشار التي # الرضا موسى بن علي اإلمام عن الثانية والرواية

 قبـور  بزيـارة  إال يـتم  ال العهـد  بهذا الوفاء بأن  # كالمه في بين و وأوليائه وشيعته معصوم

 وتمـام  بهـا  والعمـل  اإليمـان  خـالل  مـن   # لعلومهم االتباع هو العهد هذا نأ شك وال ^ األئمة

                                                            

  . ١٥٣: جمال األسبوع، البن طاووس.  ١



אא 

 ٧١

 لتلــك الباعــث يكــون أن علــى وزيارتهــا  # المقدســة عتبــاتهم فــي بالحــضور يكــون الوفــاء

  . أجله من والنفيس بالغالي وضحوا إليه دعوا بما التصديق الزيارات

 األصـلية  والغايـة  الهـدف  لتحقيق وسيلة) رض (المعصوم غير زيارة حتصب المعنى هذا في

 مـن  المـزور  خلـف  الزائـر  يقـف  حيـث   # المعـصومين  مـع  العهـد  تجديـد  وهـي  أال الزيارة من

 مـن  واألئمـة  " النبـي  مـع  العهـد  ليجـدد  القبلـة  نحـو  ويتوجه الصالحين األولياء أو األئمة أبناء

 نحــو) رض (معــه بروحــه وليــسافر خلفــه بــالوقوف هيــزور الــذي منهــاج علــى ســائراً  # ولــده

 زيـارة  علـى  التأكيـد  فـي   ^ األئمـة  عـن  ورد مـا  االعتقـاد  هـذا  ويؤيـد  ^ العظام قادتهم رحاب

 لـه  قـال  عنـدما  # الهـادي  علـي  اإلمـام  عـن  المرويـة  كالروايـة ) رض (المعـصومين  غيـر  قبور

 عبـد  قبـر  زرت إنـك  لـو  أمـا  # له فقال كربالء في # الحسين زرت إني الري أهل من رجل

 هـذا  ،)١(عليهمـا  اهللا صـلوات  علي بن الحسين زار كمن لكنت عندكم السالم عليه العظيم

 # المعـصوم  اإلمـام  زيـارة  مـن  الغايـة  نأ علـى  ينطـوي  قـد  الزيارتين بين # اإلمام من التشبيه

   . العالم واهللا دربه على السائرين و أتباعه زيارة خالل من تتحقق

 أيـضاً  ^ المعـصومين  لغيـر  المقدسـة  العتبـات  عمـارة  في التمييز إلى هنا ارةاإلش من البد

ــاز فقــد ــاء المقدســة كــربالء فــي  # العبــاس الفــضل ألبــي الــشريف الحــرم امت ــه ببن  مدخل

 قبـره  خلـف  زيارتـه  لقـراءة  العلمـاء  بعـض  استحـسان  مـن  الـرغم  علـى  القبلة جهة في الرئيسي

  .#الشريف

 ^ المعـصومين  عتبـات  لعمـارة  مـشابهاً  يعـد  األسلوب بهذا قدسةالم العباسية العتبة بناء إن

 القبلـة  جهـة  فـي  للحرم األمامي البهو تشييد إن ،)رض (المعصومين غير عتبات عن ومختلفاً

 أبـي  مرتبـة  علـو  لبيان مهمة عمرانية إشارة يعد أن يمكن الشريف للقبر الوجه جهة في أي

  .^ المعصومين غير عن # العباس الفضل

                                                            

  ٣٣٨: كامل الزيارات البن قولويه القمي. ١
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   البحثخالصة

التطور العمراني للعتبات المقدسة ارتبط بشكل وثيق بالمفهوم العقائدي لزيارة قبور 

   .)رض( واألولياء والصالحين من أبنائهم وأنصارهم ^ واألئمة "النبي 

 لدى المسلمين عبر العصور اإلسالمية الزياراتإن الباعث األساس لديمومة هذه 

 وحتى زيارة غيرهم صلوات اهللا ^ن األمة وقادتها المتعاقبة هو كونها تمثل التواصل بي

 وكان آلداب ،هنفسالمدار عليهم من الذين أخلصوا الصحبة لهم وأوفوا بالعهود معهم تدور ب

الزيارة ونصوصها األثر الواضح في وضع ثوابت ومرتكزات قامت عليها عمارة العتبات 

الحضور (وت بين الغاية من الزيارة المقدسة خالل المراحل التاريخية لتطورها بل حتى التفا

تحكم في ) زيارة غير المعصوم(والوسيلة لتحقيق هذه الغاية ) عند المعصوم عليه السالم

  .بناء األواوين والمداخل الرئيسية 

تهدف آداب الزيارة إلى تعزيز الشعور القوي بالحضور عند الحي من خالل االستئذان 

 لغة الزائر وحركته نحو القبر الشريف من البعد إلى أوالً والوداع آخراً وبينهما تتدرج

القرب المادي والمعنوي مع انتقاء عبارات التبجيل واالحترام تشريفاً  للمزور وترك األثر 

 لذلك كان بناء ،وع والتواضع لصاحب المقام الشريففي قلب الزائر من خالل الخض

لشرقية والجنوبية من القبور  في الجهتين ا^األروقة لمخاطبة المزور من المعصومين 

الشريفة واألروقة والمساجد للدعاء والصالة في الجهتين الشمالية والغربية منها بينما 

مخصصة للزيارة ) رض(كانت األروقة في الجهة الشمالية في قبور غير المعصومين 

   . جهة الغربية منها للصالة والدعاءوال

ات المقدسة ونصوص الزيارة لها وآدابها من المراجعة الموجزة لتاريخ عمارة العتب

  :ليها تلك العمارة بالنقاط اآلتيةيمكن تلخيص المرتكزات التي قامت ع
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 عتبات األئمة المعصومين: ئيسيينيمكن تصنيف العتبات المقدسة إلى نوعين ر •

بهم والعلماء والشهداء وعتبات غير المعصومين كأوالد األئمة وأصحا ^

  .والصالحين

 واألروقة والمسجد فضاء الحرم أو الروضة : تبات المقدسة منتكون العت •

 .والصحون

 بعضها من جهة الشرق أنشئ المقدسة ^المداخل الرئيسية لعتبات المعصومين  •

  كالعتبة العلوية المقدسة،هنفس عند األقدام المباركة لهم وبقي على الحال

ب للتوجه نحو البعض اآلخر بدأ من الشرق ولكنه تحول بعد ذلك نحو الجنو

 وفي حصل في العتبة الحسينية المقدسة، مباشرة كما ^وجوههم الشريفة 

 المدخل من الجنوب وتحول إلى الشرق بعد ذلك ابتدأالعتبة الرضوية المقدسة 

بينما في العتبة الكاظمية المقدسة هناك مدخالن شرقي وجنوبي مع األولوية 

قدسة فقد بدأ المدخل من الجنوب للمدخل الجنوبي  وأما العتبة العسكرية الم

 التي ^ن جميع العتبات المقدسة لألئمة  خالصة القول أ،قي على نفس الحالوب

أخذت شكلها األساسي في القرون األخيرة كان مدخلها من جهة القبلة عدا 

 يأتيه الزائر من جهة الشرق مع استثناء حرم اإلمام #حرم أمير المؤمنين 

 وقد يكون هذا رشاد في الجهة القبلية، كوهبسبب بناء مسجد #الرضا 

مقصود في عمارة عتباتهم وله وقع خاص في نفس الزائر  ^التمييز بين األئمة 

خصوصاً مع اإليوان الذهبي المميز للحرم العلوي عند قدمي أزهد الناس في 

  .  "الدنيا بعد النبي االمين 

سة شيدت في الجهة المقد) رض(المداخل الرئيسية لعتبات غير المعصومين  •

 .الشمالية أو خلف الضريح 

يوجد مدخل رئيسي في الجانب الغربي أو جهة الرأس الشريف لجميع العتبات  ال •

وإن وجدت أبواب هناك فهي ) رض( وغير المعصومين ^المقدسة للمعصومين 

 .أما للخروج أو لالنتقال إلى فضاء المسجد في هذا الجانب 



 אא 

 

  ٧٤

ات األخرى من العتبات المقدسة ولكنها عادة توجد أبواب ومداخل في الجه •

تكون صغيرة ومظهرها يوحي بكونها ثانوية وأغلبها ال يقع على محور 

مستقيم مع الضريح الشريف وقد تكون مثل هذه المداخل أنشئت لتخفيف 

 .الزحام أو للخروج من الحرم 

 المسجد أو المصلى تم تشييده خلف الضريح أو في جهة الرأس الشريف في •

 ) .رض(وغير المعصومين  ^جميع العتبات المقدسة للمعصومين 

يودع الزائر العتبات المقدسة بترديد كلمات العهد بينه وبين مشرفيها عليهم آالف 

فاكتبنا آمنا باهللا وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند اهللا اللهم ...  (:التحية والسالم 

 من أتباعه ليحفظوه ويراعوه اإلمامكالم يسمعه هذا العهد يكون آخر . ...)مع الشاهدين 

  .قوالً وفعالً حتى يعودوا إليه تارة أخرى ويؤكدون له بأنهم على العهد باقون

  .خر دعوانا الحمد هللا رب العالمينوآ
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  المصادر

 الشيخ محمد بن الحسن) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملي( −

 .net.rafed.wwwى موقع االنترنت منشور عل، الحر العاملي

 منشور على موقع االنترنت) ابن هشام(أبو محمد عبد الملك ) السيرة النبوية( −
com.islam-al.www  

ر على موقع  منشومحمد حسين الحسيني الجاللي،) مزارات أهل البيت وتاريخها( −

 .www.com.masom١٤ االنترنت

القاضي عياض بن موسى اليحصبي، منشور ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى( −

 .net.saaid.wwwعلى موقع االنترنت 

منشور على موقع االنترنت  : #مؤسسة اإلمام الهادي )موسوعة زيارات المعصومين( −

org.١٠mah.www. 

الشيخ محمد صادق الكرباسي، منشور على موقع ) ١دائرة المعارف الحسينية ج( −

 .net.holykarbala.wwwاالنترنت 

بوبة، منشور على موقع االنترنت الشيخ جعفر مح) ١ماضي النجف وحاضرها ج( −

com.mostafa-al.www. 

 org.aqrazavi.wwwموقع االستانة الرضوية المقدسة  −

الشيخ محمد حسن آل ياسين منشور على موقع )تاريخ المشهد الكاظمي(  −

 .org.aljawadain.wwwاالنترنت 

الشيخ ذبيح اهللا المحالتي، منشورات ) ١مآثر الكبراء في تاريخ سامراء ج( −

 . هجري١٤٢٦ ١المكتبة الحيدرية ط

  net.drafe.wwwابن قولويه القمي منشور على موقع االنترنت ) كامل الزيارات( −

 com.masoumeh.wwwموقع السيدة معصومة  −

 com.abdulazim.wwwموقع السيد عبد العظيم الحسني  −

 منشور على موقع االنترنت  بن خلدونعبد الرحمن بن محمد) تاريخ بن خلدون( −

com.eman-al.www 
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 ١٤٢٨الشيخ عباس القمي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات) مفاتيح الجنان( −

 .هجري

ابن بطوطة ابوعبد اهللا بن ) تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار( −

 net.lwaraqa.wwwمحمد منشور على موقع االنترنت 

 السيد عبد الكريم بن طاووس منشور على موقع االنترنت) فرحة الغري(  −
org.bait-ul-ahl.www  

 ٢، منشورات مؤسسة األعلمي ط٦جعفر الخليلي ج) موسوعة العتبات المقدسة( −

 . هجري١٤٠٧

سعاد ماهر، منشورات .، د)لهدايا والتحفمشهد االمام علي في النجف وما به من ا ( −

 . هجري١٣٨٨ ١دار المعارف بمصر ط

عباس العزاوي منشور على موقع االنترنت ) ١تاريخ العراق بين احتاللين ج( −

com.mostafa-al.www  
بن أحمد ابن ، كمال الدين عبد الرزاق )الحوادث الجامعة والتجارب النافعة( −

 com.mostafa-al.wwwالفوطي منشور على موقع االنترنت 

عبد الجواد الكليدار، منشورات المكتبة ) #تاريخ كربالء وحائر الحسين ( −

  . هجري١٤١٨الحيدرية ط 

 االنترنت فالح بن شبيب العجمي منشور على موقع.د) أسس اللغة العربية الفصحى( −

com.sa.edu.ksu.www 
منشور على موقع االنترنت ) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء( −

com.eman-al.www 
 
 موقع اإلسالم سؤال وجواب على االنترنت  −

٣٤٥٣٥/ref/ar/com.qa-islam.www://http  
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بحث االلتفات من الغيبة إلى الخطاب في القرآن الكريم لعادل الصعدي نشر على  −

 موقع االنترنت جامعة اإليمان 

htm.٤blgy/blgy/agas/org.manjameatale.www://http           

رؤوف محمد علي األنصاري، دراسة عمرانية وتخطيطية .د) عمارة كربالء( −

 . هجري١٤٢٧ ١منشورات مؤسسة الصالحاني ط

 .١هـ، مجلد ١٣٧١ ١السيد ابن طاووس، ط) جمال االسبوع( −

ـ، مؤسسة ه١٤١٤ الطبعة األولى، ٣السيد الشهيد األول، مجلد ) الدروس الشرعية( −

 .النشر اإلسالمي

للعالمة المجلسي، مطبعة مؤسسة الوفاء بيروت ــ لبنان، الطبعة ) بحار األنوار( −

 . م١٩٨٣هـ ــ ١٤٠٣الثانية 

هـ ١٤٠٣للكفعمي مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت، الطبعة الثالثة ) المصباح( −

 .م١٩٨٣ــ 

روت ــ لبنان، الطبعة للشيخ الطوسي، مؤسسة فقيه الشيعة بي) مصباح المتهجد( −

 .م١٩٩١هـ ١٤١١األولى 
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