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 :الممخص
عرف العراق منذ القدم بأنو بمد الحضارات التي اقيمت عمى أرضو وأولى 
لبنات حضارتو ىي مدنو من شمالو إلى جنوبو، ومنو انتشرت في العالم 
فكرة بناء المدن فيي مراكز اشعاع لمعمم واإلبداع والتطور،وكربالء المقدسة 

التي سعى الى توثيق تراثيا ابناؤىا ومحبوىا ،وكان  واحدة من تمك المدن
من ابرزىم السيد سممان ىادي آل طعمة الذي أجرى قممو في كل نواحييا 
؛ العممية واألدبية واالجتماعية والعمرانية ،فحاز قصب السبق في ميدانو ، 
وكانت جيوده محمودة ،تنوعت بين تأليف وتحقيق ، مطبوع ومخطوط ، 
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Abstract: 

Iraq has been known since ancient times as the country 

of civilizations that were established on its land and the 

first building blocks of its civilization are its cities from 

its north to its south ,and from it the idea of building 

cities spread in the world as they are centers of radiation 

for science , creativity and development, and Karbala is 

one of its cities that sought to document its heritage, its 

sons and their  lovers.   

   The most prominent of them is Mr. Salman Hadi Al-

Tohme, who conducted his pen in all its scientific, 

literary, social and urban aspects  His efforts were 

commendable, ranging from authoring and investigation,  

printed and manuscript,  published and under 

publication, efforts that simulate the holy image of 

Karbala. 
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 المقدمة :

مدينة قل نظيرىا ،رفدت العالم إن المتتبع لمنشاط العممي في العراق يجد نفسو أمام 
العربي  واإلسالمي بقوافل من العمماء واألدباء والشعراء والمفكرين والمجاىدين ، سحرت أعين 
الناظرين وأسرت قموب العاشقين ،فصارت القموب قبل األقدام تيرع إلييا ،تمك ىي كربالء 

مت  العالم دروسا في اإلنسانية ، اإلباء ،كربالء الشيادة ،كربالء الفداء ، تمك المدينة التي عم
فال عجب أن يذوب بحبيا أبناؤىا البررة قبل غيرىم فتسارعوا في إعمال أقالميم لتسطر 
بأحرف من نور تراثا اشرأبت لو األعناق ،فتناولتو توثيقا ودراسة وتحميال لتزيد عمى دنيا 

 سيد :المعرفة أشياًء حتى ال تكون زائدة فييا .من أولئك األبناء ىو ال
 (1)سممان هادي ال طعمة 

 اسمه ونسبه:
ىو السيد سممان بن السيد ىادي بن السيد محمد ميدي بن السيد سميمان بن      

 السيد مصطفى بن السيد احمد بن السيد يحيى ال طعمة من ال فائز الموسوي الحائري .
وىي أقدم من أسرة عموية عريقة تعرف بالسادة )آل طعمة( من قبيمة )آل فائز (    

قبيمة استوطنت كربالء في منتصف القرن الثالث اليجري ،ويرجع نسبيا الى األمام موسى 
الكاظم )عميو السالم( ،تولى بعض رجاليا حكومة كربالء ونقابة األشراف وسدانة الروضتين 

 .(2)الحسينية والعباسية قرون عدة  
 والدته وتعميمه:  

 ىـ . 1353ذي القعدة  13ق م/المواف 1935ولد في كربالء سنة    
درس مبادئ القراءة والكتابة  في الصحن الحسيني الشريف عمى يد فضيمة الشيخ و 

حسن كوسة الحائري ، وبعد أن أتم السيد سممان دراستو االبتدائية دخل ثانوية كربالء لمبنين 
كتاب م وقرأ  1959،ثم دخل دار المعممين  في كربالء وتخرج فييا سنة  1952- 1951في 

)شرح القطر (في النحو عمى العالمة الشيخ عبد الحسن البيضاني ،كما درس التاريخ 
 االسالمي عمى العالمة السيد عبد الحسين الكميدار ال طعمة .

جامعة بغداد )قسم التربية وعمم النفس ( وحاز عمى شيادة  –دخل كمية التربية 
 م . 1970البكموريوس سنة 

نح شيادتي الماجستير ودكتوراه الدولة في جامعة الحضارة أكمل دراستو في لبنان وم
 م في التاريخ العربي االسالمي .  2009االسالمية في بيروت سنة 
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وحاز عمى شيادة ماجستير أخرى في العموم االسالمية من الجامعة االسالمية في 
..ابن عربي م عن رسالتو المعنونة بـ  )التفسير الصوفي لمنص القرآني  2010لبنان سنة 
 انموذجا (.

وألنو من اسرة عرفت بالعمم واألدب وأنجبت العديد من رجالو فضال عن الفكر 
 والسياسة

فقد شجعو والده وىو في سن الخامسة عشرة من عمره عمى حفظ قصائد خالدات 
ة الفرزدق ، وتائية دعبل الخزاعي يلشعراء تركوا بصماتيم في ساحة األدب والعمم كميم

انتيل من معين والده الكثير والذي كان معممو األول في  لسيد الحميري وغيرىا .فيونية ا،وعي
الدين والشعر واالدب  ،فضال عما وفره لو من كتب مخطوطة ومطبوعة أفاد منيا الكثير   
،فبدأ ينظم الشعر في مراحل دراستو  األولى ،كما لقي توجييا وتشجيعا من قريبو الدكتور 

ال طعمة ،أحد رواد الشعر الحر في العراق فكان لو األثر البارز في الشاعر صالح جواد 
تنمية مؤىالتو الشعرية حتى أصبح في عداد الشعراء المعروفين  ،فأسيم في الحفالت الدينية 
التي كانت تعقد في الروضتين الحسينية والعباسية  المقدستين وفي بعض المساجد والدارس 

.وأول قصيدة ألقاىا كانت في افتتاح جمعية التمور فرع  الدينية ،فكانت بصماتو واضحة 
م ثم ألقى قصيدة أخرى في استقبال جاللة الممك فيصل الثاني  1952كربالء أواخر سنة 

م .ولم يمض طويل وقت  1953وسمو األمير عبد االلو لدى زيارتيما مدينة كربالء سنة 
درىا في ثانوية كربالء خالل حتى أظير نشاطا ممحوظا من خالل نشرات جداريو كان يص

 م باسم )الرشاد(وصدر عددىا األول مطبوعا .             1953سنة 
ثم أخذ ينشر 1954أصدر أول مجموعة شعرية باسم )األمل الضائع ( في سنة 

قصائده في الصحف والمجالت العراقية ،وكانت لو عالقات حميمة  مع أترابو من الشعراء 
ىاب والسيد مرتضى القزويني وغيرىم .ثم  تجاوز محيط كربالء الى أمثال  السيد مرتضى الو 

محيط بغداد فأقام عالقات مع شعراء مميزين ليم شيرة واسعة في القطر كـ بدر شاكر السياب 
ونازك المالئكة وجعفر الخميمي وغيرىم ،  فضال عن عمماء المغة وشخصيات موسوعية ليا 

أمثال الدكتور مصطفى جواد  والعالمة حسين عمي ثقميا في العراق والعالم اإلسالمي  
 (.3دبائو )اوغيرىم الكثير من عمماء العراق و محفوظ والدكتور حسين أمين 

 مناصبه ونشاطه:
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م عّين مرشدا تربويا  1976عّين معمما في عدد من مدارس كربالء .وفي سنة     
م. أسيم مع مجموعة   1985في متوسطة المكاسب في كربالء حتى احيل عمى التقاعد عام 

من أدباء كربالء بتأسيس )رابطة الفرات األوسط ( وىي جمعية أدبية استمر نشاطيا من 
م ، أقام ندوة أدبية في داره باسم )ندوة الخميس (استمرت عاما واحدا 1959حتى سنة 1956

م وكان ليا نشاطا ممحوظا ،وقد اسيم  فييا عدد كبير من أدباء العراق 1967ىو عام 
 عممائو  .و 

 (4جازة  )اإل
نظرا لعو ىمتو ،وسعة اطالعو ،وتنوع مشارب عمومو ،وتعدد ميادين اىتمامو ،  

ولعفتو ،وأمانتو  وصدق حديثو فقد أجاز لو ثمة من العمماء األعالم  من داخل العراق وخارجو 
لشيوخ رواية الحديث النبوي الشريف وأحاديث األئمة المعصومين عمييم السالم ،وقبل ذكر ا

 الذين أجازوا لو ال بد من الوقوف عمى تعريف اإلجازة وأركانيا .
اإلجازة لغة : " اإلجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث ،ويقال: 
استجزتو فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك وأرضك ،وكذلك طالب العمم يستجيز العالم عممو 

 (5)فيجيزه 
االصطالح : إذن في الرواية لفظُا أو خطًا ،يفيد اإلخبار اإلجمالي واإلجازة في 

  (6)عرفاً 
وعرفيا العالمة أغا بزرك الطيراني) رحمة اهلل عميو( بأنيا :" الكالم الصادر عن 
المجيز المشتمل عمى إنشائو اإلذن المشتممة عمى ذكر الكتب التي صدر اإلذن في روايتيا 

 ،وعمى ذكر المشايخ كل واحد من ىؤالء المشايخ طبقة بعد عن المجيز إجمااًل أو تفصيالً 
  (7)طبقة إلى أن تنتيي إلى المعصومين عمييم السالم" 

 وأركانيا أربعة : المجيز ، والمجاز لو، والمجاز بو ، ولفظ اإلجازة.
المجيز : ىو الشيخ المانح لإلجازة ،  المجاز لو: الطالب الذي يطمب اإلجازة ، 

الكتاب أو الحديث الذي يذكره الشيخ ، لفظ اإلجازة : أن يقول الشيخ لمطالب  : المجاز بو: 
أجزت لك أن تروي عني ىذا الحديث بعينو أو الكتاب أو الكتب ، واإلجازة عمى سبعة 

   (8)أنواع
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حصل السيد سممان عمى أربع وستين  إجازة عممية من لدن عمماء أعالم ورجال دين 
و قدرىم القاصي والداني  ،وىم عمى امتداد األمة اإلسالمية ،ذكر يشيد بعمميم وشرفيم وعم

أسماءىم السيد عبد عون النصراوي في كتابو المعنون بـ )السيد سممان آل طعمة حياتو 
الفكرية واألدبية ( ، دون التفصيل في نوع اإلجازة  من كل عالم أو ذكر الكتب أو األحاديث 

وفي أي سنة حصمت تمك اإلجازة ،ولعل ذلك ناتج عن  التي اجازوا روايتيا لمسيد سممان 
أىمية ىذه اإلجازات فيي وثيقة تاريخية  ميمة جدا فضال عن كونيا عممية ولعل السيد سممان 
يريد أن يخرجيا بكتاب مستقل لذلك لم يفصح عنيا لمسيد عبد عون ،نسال اهلل تعالى ان يوفقو 

 .لما فيو خدمة العمم والدين 
 لعمماء الذين اجازوا لمسيد سممان رواية كتبيم عمى سبيل المثال :وسنذكر من ا 
 الشيخ اغا بزرك الطيراني  -1

إجازة الشيخ أغا بزرك الطيراني لمسيد سممان :" إنو مجاز مني أن يروي عني جميع 
ما صحت لي روايتو عن كافة مشايخي الخاصة والعامة بجميع طرقيم وأسانيدىم المتصمة 

 (9)يم السالم "إلى أىل البيت عمي
 الشيخ محمد رضا األصفياني  -2
 السيد محمد ميدي الموسوي األعممي  -3
 الشيخ فرج العمران القطيفي  -4
 السيد محمد سعيد الطاطبائي الحكيم  -5
 الشيخ عمي الكوراني العاممي  -6

ولم يقتصر األمر عمى من أجاز لو برواية الحديث ، بل أن السيد سممان أخذ يجيز 
خ رواية  الكتب واألحاديث التي أجيز لو روايتيا  منيا عمى سبيل المثال لبعض العمماء والشيو 

)  الكتب األربعة القديمة ،وىي )الكافي( :لمشيخ الكميني ، )ومن ال يحضره الفقيو (: لمشيخ 
الصدوق ،)وتيذيب األحكام( و)االستبصار(: لمشيخ الطوسي  ومن الكتب الحديثية الحديثة 

لمعالمة المجمسي،و)الوافي(: لمفيض الكاشاني ،و)وسائل الشيعة ( :  منيا :) بحار األنوار (
(ومنيم عمى سبيل 10لمحر العاممي ،و) مستدرك وسائل الشيعة ( : لمشيخ حسين النوري ( )

 المثال ال الحصر:
 الشيخ محمد ميدي شمس الدين  -1
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 الشيخ عبد األمير قبالن  -2
 الشيخ حسن عمي منصور الغسرة الحميري البحراني  -3
 السيد محمود المقدس الغريفي  -4
  (11)وسام عباس السبع  -5

نشر العديد من المقاالت والقصائد المتنوعة في مجالت متعددة 
 (و)الورود(المبنانيةمنيا)العرفان(و)اآلداب

كما نشر الكثير من البحوث في المجالت العراقية والعربية وفي الصحف المحمية      
 مؤلفاته:  .  

 شعرية أواًل: المؤلفات ال
 م( 1954األمل الضائع )بغداد  -1
 م(  1995دمشق  2م(،)ط1955النجف  1شاعرات العراق المعاصرات )ط -2
 م (1960جمع وتعميق )كربالء  –ديوان حسين الكربالئي  -3
 م( 1962أبو المحاسن الشاعر الوطني الخالد )كربالء  -4
 م( 1962األشواق الحائرة )بغداد -5
 1968النجف –م(،)الجزء الثاني 1967الجزء األول )النجف  -شعراء كربالء -6

 م( 1969م(،)الجزء الثالث النجف 
 (1980ـ من أجميا )بغداد 7
 م(1984ـ  رياض الذكريات )بغداد 8
 م( 1985ـ  أحمد الصافي شاعر العصر )بغداد 9

 (1986ـ أعالم الشعراء العباسيين )بيروت 10
 (1993ث )بيروت ـ دراسات في الشعر العراقي الحدي11
 (1992حسين الكربالئي حياتو وشعره )بغداد  -ـ 12
 م(1998غزليات الشعراء العرب )بيروت  ـ13
 م(2001ـ الحسين في الشعر الكربالئي )بيروت 14
 م( 2001ـ ديوان المدح والرثاء )بيروت 15
 م(2003ـ رواد الشعر الحر في العراق )بيروت 16
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 م(2003ـ بين الظالل )شعر()بيروت 17
 م(2003ـ العشق والحرية )شعر حر()كربالء 18
 م ( 2005،دمشق 1ـ الشعراء الشعبيون في كربالء )ج19

 ثانيًا: مؤلفاته في األعالم 
 م(1999)بيروت 2م (،ط 1979)القاىرة  1من أعالم الفكر العربي ط -1
 م(1998معجم خطباء كربالء )بيروت  - -2
 م( 1999معجم رجال الفكر واألدب في كربالء )بيروت -3
 م( 2005أعالم من بالدي )دمشق  -4
 م(2005أعالم النساء في كربالء )دمشق  -5
 م( 2012آل الشيرستاني )بيروت  -6
 م( 2012ال الشيرازي )النجف  –األسر العممية في كربالء  -7
 (2016عمماء كربالء في الف عام )قم  -8
 (2016عيمم من كربالء )بيروت  -9

 ثالثا: مؤلفاته عن كربالء
 م(1983)بيروت 2م(ط 1964)النجف  1تراث كربالء ط -1
 م (2001دليل كربالء المقدسة )بيروت  -2
 م (2006كربالء  2م ،ط2005دمشق 1صحافة كربالء )ط -3
 م(2008المزارات المقدسة في كربالء )بيروت  -4
 م(2008مشاىير المدفونين في كربالء )بيروت  -5
 ( 2010الء )النجف القراء والمقرئون في كرب -6
 م(2001المعالم األثرية والسياحية في كربالء )طيران  - -7
 ( 2012االنتفاضة الشعبانية في كربالء )طيران  -8

 
 رابعًا: مؤلفاته في التاريخ 

 م( 1967ومضات من تاريخ كربالء )النجف  - -1
 م (2004كربالء  2م ،ط1975كربالء  1دليل كتاب كربالء )ط -2
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 (1997والعباس )ع()بيروت تاريخ مرقد الحسين  -3
 م(1997عشائر كربالء وأسرىا )بيروت   -4
 م(2000كربالء في ثورة العشرين )بيروت  -5
 م (2011تاريخ غرفة تجارة كربالء )النجف  -6

 خامسًا: مؤلفاته في التراث والموروث الشعبي:
 م(1988كربالء في الذاكرة )بغداد  -1
 م ( 2003الموروثات والشعائر في كربالء )بيروت  -2
 م( 2007كايات من كربالء )بيروت ح -3
 م(2009معجم األكالت والحمويات في كربالء )دمشق  -4

 سادسًا: مؤلفاته في الشخصيات اإلسالمية
 م (1996فاطمة الزىراء أم السبطين )طيران  -1
 م (2008بيروت 2م،ط1996أم البنين )طيران  -2
 م(2011المربي السيد حسن موسى )الحمة  - -3
 (2014المرعشي مثال واثار )بيروت السيد شياب الدين  - -4
 (2014مسمم  بن عقيل )بيروت  -5
 ( 2015الحسن المجتبى )عميو السالم ()كربالء  -6

 سابعًا  مؤلفاته الدينية :
 م(1993خواطر اسالمية )بيروت - -1
 م( 2001الكرامات المنظورة )بيروت   -2

 ثامنًا :مؤلفاته في المخطوطات 
 م( 1973 الجزء االول )النجف –مخطوطات كربالء  -1
 م( 1977خزائن كتب كربالء الحاضرة )النجف  -2
 م(1984المخطوطات العربية في خزائن كربالء )الكويت  -3
خزانة السيد محمد باقر الحجة -مخطوطات كربالء )الجزء الثاني ( - -4

 م (1985)الكويت –الطباطبائي 
 (2012مخطوطات كربالء الجزء الثالث )طيران  -5
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 م(2013)طيران مخطوطات كربالء الجزء الرابع  -6
 تاسعا : مؤلفاته عن البمدان 

 م(2006مشاىداتي في لندن )بيروت  -
 :تحقيقاته

 م(1966ديوان أبي الحب )النجف  -1
 م(1999ديوان الحاج جواد بدقت )بيروت  -2
 م(1999ديوان السيد مرتضى الوىاب )جمع وتحقيق () -3
 م( 2001ديوان عباس أبو الطوس )جمع وتحقيق( ) -4
 م( 2002)بيروت   تشريح بدن االنسان -5
نزىة االخوان في وقعة بمد المقتول العطشان )لمؤلف مجيول ( ) الحمة  - -6

 م(2009
لـ  عباس ابو الطوس )جمع وتحقيق ()قم  –األعمال الشعرية الكاممة  -7

2001) 
 كتاب تراث كربالء

آثرنا الدراسة في ىذا الكتاب من بين النتاج الوافر لممؤلف  ألنو من أبرز أعمالو 
ببة إلى نفسو ،فيو يعد المصدر الرئيس الذي اعتمد عميو المؤلفون والباحثون لتضمنو المح

 (12تفاصيل كثيرة عن تاريخ المدينة وحياتيا الثقافية )
كتاب )تراث كربالء ( الذي اعتمدنا عميو في بحثنا يقع في )أربعمئة وأربع وستين ( 

عام لمدينة كربالء ،وسُتة أبياٍت صفحة بدًءا من العنوان ثم االىداء وصورة ُتمثل منظر 
ىـ ،نظميا الشاعر السيد مرتضى 1383شعرية تؤرخ صدور الطبعة األولى من الكتاب سنة 

 الوىاب .
طبع الكتاب أربع طبقات األولى والثانية والرابعة منيا غير متوافرة في األسواق ، أما 

والتي استعنا بيا في بحثنا  2013الثالثة فقد قامت دار الشؤون الثقافية العامة بطبعيا عام 
م ثالث مقدمات تمثل ثالث طبعات من الكتاب ،أما الطبعة الرابعة فتوجد عمى الشبكة  وتضَّ

 المعموماتية تضم المقدمات الثالث التي أشرنا ليا مع مقدمة الطبعة الرابعة .
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)تراث تبدأ ىذه المقدمات بكمماٍت ُتشيد بجيد المؤلف سممان ىادي المبذول في كتابو 
كربالء(، وتثمن قيمة المادة العممية التاريخية التي تناوليا في توثيق تاريخ مدينة كربالء 

ىـ ، والكممة  1383،فكانت الكممة األولى لحجة االسالم الشيخ اغا بزرك الطيراني سنة 
لسيد ىـ ،والكممة  الثالثة لمبحاثة الكبير ا1383الثانية لحجة االسالم األصفياني الحائري سنة 

 ىـ.1383حسن األمين ،والكممة الرابعة آلية اهلل السيد محمد الحسيني الشيرازي سنة 
في مقدمة الطبعة األولى يوضح المؤلف منيجو ودوافع تأليفُو لمكتاب وفيو ُيثني عمى 

أقوم بجمع ما " جيود من سبقُو في تدوين تاريخ مدينة كربالء ، ويفصح عن نواياه لقولو: 
ما يخص تاريخ كربالء الثقافي والسياسي واالجتماعي تخميدًا لذكرى المفكرين  يمكن جمعٌو كل

الذين أنجبتيم ىذه األرض الطيبة من عمماء وشعراء وفالسفة ورجال جياد وسياسة .... وقد 
بقي تاريخ قسم من ىؤالء المفكرين مجيواًل لم يعرف عنو المأل اال النزر اليسير، فآثرت وضع 

 (13)ورة في الصحف والمجالت العربية في كتاب جامع باسم تراث كربالء "ىذه البحوث المنش

ويوضح أن مدينة كربالء تستحق الدراسة والبحث فعمى أرضيا سطر االمام     
 الحسين بن عمي )عمييما السالم ( أروع صور البطولة والفداء .

من أساطين كما يشير الى األثر الروحي لمدينة كربالء المتمثل بوجود عدٍد غفير 
 العمماء، حتى باتت كربالء في منافسة مع النجف األشرف في حركتيا العممية .

وقد اشار المؤلف في مقدمة كتابو أنو تناول أحوال كربالء منذ أول تشييدىا وتدوين 
تطوراتيا اإلجتماعية والسياسية والعمرانية واألدبية ، وتراجم أقطاب العمم ،إلى غير ذلك من 

 ميمة  المتعمقة بشؤون كربالء.المواضيع ال
 ويؤكد أن الغاية من تأليف كتابو أن يكون حافزًا ليواة األدب والتاريخ وتوسيع طاقاتيم . 

وقد توفرت لدي مصادر كافية غنية يعتمد عمييا  ))أما مصادر معموماتو فيقول عنيا 
وطات التي تتعمق ما ينبغي ايرادُه من الشواىد والدالئل ،عممًا بأن ىناك عددا من المخط

بمواضيع الكتاب ،قد اطمعت عمييا في مكتبات إيران والعراق  ،زد عمى ذلك أني استمتعت 
الى روايات المعمرين من الجيل الماضي ،وأحاديث ممن يروي عنيم طيمة السنين الخوالي 

."(14) 
اكرًا ثم يتوجو المؤلف بالشكر واالمتنان لكل من ساندُه في اتمام عممو بإنجاز كتابو ذ

 اسماءىم داعيًا ليم بالتوفيق خدمة لمعمم واألدب والتاريخ .
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موثقًا تاريخ مقدمتو باسمو وتحدد المكان والتاريخ اليجري والميالدي باليوم والشير 
 والسنة .

وفي مقدمة الطبعة الثانية يوضح المؤلف السيد سممان ىادي دوافع طبعيا إذ يعزو 
األولى وكثرة الرغبة عمى كتابو من األصدقاء والمثقفين وقد  السبب  الرئيس لنفاد ُنسخ الطبقة

فأخذت عمى عاتقي اخراجو بثوب جديد بعد أن  ))تبمورت لديو رؤية اخرى لمكتاب إذ يقول 
توفرت لدي معمومات قيمة ووثائق عظيمة األىمية تمقي أضواء عمى بعض األحداث التاريخية 

المواضيع التي ىي غير جديرة بالتسجيل ؛حيث .كما إنني حذفت من الكتاب بعض األفكار و 
يغمب عمييا طابع التشكيك في صحتيا ،أو التي ىي غير مرغوب في ادراجيا ،وقد دعاني 

 . (15إلى تدوينيا في الطبعة األولى اإلسراع ")
موضحًا أن ىذه الطبعة تمتاز بدقة المعمومات ،وصحة األسانيد وروعة األغراض 

 ن األخطاء التي وقعت فييا خالل الطبعة األولى .وسمو األىداف، وقد خمت م
وفي ىذه الطبعة لم يشر الى محتويات كتابو ومنيجُو ومضامينو ولعل ذلك يعود الى 
أنو تناول  ذلك في مقدمة الطبعة األولى  التي أرفقيا بالكتاب فقط أكتفى باإلشارة الى أن 

بالء ،ثم يثني عمى رجال العمم ممن غايتو ىي خدمة الفكر وحفظ التراث العربي في مدينة كر 
 ساندوه وقدموا لو الدعم في مادة كتابو بطبعتو الثانية .

 ويتوجو الى القراء من محبي تتبع تراث كربالء إلى أن ىدفو تقديم النفع ليم .    
ويختتم مقدمتو باسمو وذكر اسم مدينتو وبمده والتاريخ باليوم والشير والسنة حسب 

 التقويم اليجري
أما الطبعة الثالثة التي في متناولنا ففييا يوضح دوافع اعادة طبع الكتاب لممرة الثالثة  

وىي ذاتيا التي أشار إلييا في الطبعة الثانية من كثرة اإلقبال عمى كتابو ونفاد النسخ   وأثره 
 في خدمة تراث مدينتو 

اليوم والشير والسنو ويختتم مقدمتو بذكر المدينة )كربالء ( والبمد واسمو والتاريخ ب
 حسب التقويم اليجري .

وفي الطبعة الرابعة أشار الى اليدف منيا اال وىو اتمام ما نقص من فائدة واستدراكو 
في الطبعات الثالث السابقة فيما يخص الجوانب الفكرية والسياسية واالجتماعية واآلراء 

لطمبة العمم االفادة منيا عمى  والمواقف الدينية ،واضاف في ىذه الطبعة فيارس متنوعة تيسر
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أحسن وجو . فعمل فيرس لألعالم الذين ترجم ليم مرتبين عمى حروف المعجم ، فضال عن 
فيرس لمكتب المذكورة في المتن والمصادر التي استقى منيا مادة الكتاب ،وفيرس لألمكنة 

 والبقاع .
ريخ والسيرة لتبنيو ويختتم مقدمتو بشكر معيد الحج والزيارة وعمى االخص فريق التا

 اصدار الطبعة الرابعة .
ويوقع بذكر اسم المدينة والبمد واسمو  مفصحا الى أن غايتو األسمى ىي نفع القراء .

 والشير بالتقويم اليجري والسنة اليجرية .
 أن  الطبعة الثالثة وعند تصفح فيرس المحتويات لمطبعة الثالثة والرابعة يتبين لنا

ضمت عشرة فصول األول تناول نظرة عامة في تاريخ كربالء وفي الطبعة الرابعة أضاف 
فقرات لم يشير ليا في الطبعة  الثالثة  وىي : )اسماء كربالء (و )النيرين(و)كرى سعدة (والى 
فقرة )تاريخ الروضة الحسينية ( يضيف عبارة )من البدء الى اخر العيد األموي (و)والحائر 

 سالجقة ( ، و)تولية سدانة الروضة الحسينية (،و)تولية سدانة الروضة العباسية (.في عيد ال
 أما الفصل الثاني في الطبعة الثالثة فقد حمل عنوان )كربالء قبمة األنظار (

وفي الطبعة الرابعة  كان الفصل الثاني بعنوان )الوقائع والحوادث اليامة في تاريخ 
 ثالثة ضمن الفصل التاسع .كربالء (والذي ورد في الطبعة ال

وا الفصل الثالث في الطبعة الثالثة كان بعنوان )اآلثار التاريخية في كربالء (والذي 
جاء في الطبعة الرابعة ضمن الفصل الرابع وفي ىذا الفصل اضاف فقرات ضمن الطبعة 

ابن سعد الرابعة  لم يذكرىا في الطبعة الثالثة ،وىي : )مقام الحسين )عميو السالم ((، و)
(،و)مرقد األخرس ابن االمام الكاظم )عميو السالم (،فضال عن قيامو بتقديم بعض الفقرات 

 وتأخير بعضيا اآلخر .
أما الفصل الرابع في الطبعة الثالثة فحمل عنوان  )األسر العممية( وفي الطبعة الرابعة  

اليو بعض الفقرات  حمل عنوان )األسر العممية واالدبية (وجاء ضمن الفصل السادس وأضاف
 .لم يذكرىا في الطبعة الثالثة ،مثل :)آل بدقت (،و )آل طالب (

والفصل الخامس عنوانو )المعاىد العممية في كربالء( والذي ورد في الطبعة الرابعة  
ضمن الفصل السابع ،والمؤلف في الطبعة الثالثة  لم يذكر في فيرس الفصل اسماء المدارس 

 لطبعة الرابعة  .مفصال كما ذكرىا في ا
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اما الفصل السادس فعنوانو )تاريخ الحركة العممية ( في الطبعة الثالثة ،وجاء في 
 .الطبعة الرابعة  ضمن الفصل الخامس 

وجاء الفصل السابع في الطبعة الثالثة دون عنوان ،وفي الطبعة الرابعة يأتي ضمن 
ذكرىا أكثر مما ذكره في الطبعة الفصل الثامن بعنوان )مجالس الكربالئيين (والتي يتوسع ب

 .الثالثة 
اما الفصل الثامن فيو اآلخر دون عنوان في الطبعة الثالثة ،  كما أن بعض فقرات 
الفصل مثبتة في متن الفصل ولم يذكرىا في قائمة المحتويات ،منيا : )مخطوطات  الروضة 

 .ربالئيين(الحسينية( ،أما في الطبعة الرابعة فعنوان الفصل ىو : )مجالس الك
وجاء الفصل التاسع في الطبعة الثالثة دون عنوان وفيو يتحدث عن أىم الحوادث 
التاريخية التي حصمت في كربالء المقدسة وىو الفصل الثاني نفسو في الطبعة الرابعة ولكن 
بتفصيل أكثر ،وأما الفصل التاسع في الطبعة الرابعة فجاء بعنوان ) المكتبات الخاصة 

في ىذه الطبعة يسيب في ذكر الكثير من المكتبات عما ذكره في الطبعة الثالثة والعامة(  و 
 في الفصل الثامن .

وجاء الفصل العاشر في الطبعة الثالثة دون عنوان ايضًا وبفقرات مختصرة في حين 
جاء في الطبعة الرابعة بعنوان )الجمعيات واالحزاب السياسية والثقافية ( فيو يتوسع بذكر 

 .ن الجمعيات الكثير م
وفي الطبعة الرابعة يضيف فصال آخر ىو الحادي عشر بعنوان )تاريخ الحركة 

 م ( ،متحدثا فيو عن األنماط األدبية والنقد والترجمة .1980-1900الفكرية في كربالء 
ولطول فصول الكتاب وتشعبيا في الحديث عن أوجو تراث مدينة كربالء اقتصرنا     

ص عبر األجيال جاءت عراقة المدينة وسموىا وقداستيا منو أال في بحثنا عمى شاىد شاخ
وىو الروضتان الحسينية والعباسية المقدستان المتان تنبري األقالم اذا ما خطت سطورىا عن 
تراث كربالء لتضع أول حرف عن شيداء كربالء أئمة اليدى سميمي النبوة الحسين والعباس 

ط الضوء عمى ما ورد في كتاب تراث كربالء عن أبناء عمي )عمييم السالم (.لذلك سنسم
الروضتين الحسينية والعباسية المقدستين وجاءت معموماتو ضمن الفصل األول وفيو تناول 

 المؤلف :
 مدخل تاريخي لمروضة الحسينية  -أ
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لسيولة عرض ما تناولو المؤلف وإليضاحو نضع لو فقرات حسب ما ورد من 
 معمومات 
 كربالء :األمام الحسين في -1
ال ريب  ان يبدأ حديثُو عن دخول االمام الحسين )عميو السالم( بصحبة أىمو  

ىـ ، في الوقت الذي لم يكن فييا أثر يذكر لمعمران إلى أن 61وأصحابو إلى كربالء سنة 
 (16)استشيد  في السنة نفسيا  ودفن في الحائر المقدس 

( مستعرضًا الروايات التاريخية  من ثم يشير إلى مقتل االمام الحسين )عميو السالم
  (17)التي تناولت الحادثة وموضحًا أدقيا ومؤيدا ألصوبيا .

 قبر االمام الحسين )الحائر المقدس (-2
وحسب المصادر المعتمدة ان من قام بدفن االمام الحسين )عميو السالم( أقام لقبره 

القبر الشريف  من إساءة في رسمًا ونصبوا لو عالمة وبناء ال يندرس  أثرُه. وما تعرض لو 
العصر األموي اذ يقول :"وفي عيد بني امية وضعت عمى قبره المسالح لمنع الزائرين من 

 (18)الوصول إلى القبر المطير ..."
ويركز المؤلف عمى ذكر أول من زار الحائر المقدس وردة فعمُو وخشوعو أمامو 

،فضاًل عن اشارتو الى بعض (19) ورة .ليستعبر باكيًا ويرثي االمام الحسين )ع( بقصيدة مشي
الصحابة ممن زاروا القبر مع ما بو من اعاقو جسدية اذ يروي أن " الصحابي الجميل الضرير 

 20جابر بن عبد اهلل األنصاري انو قال لقومو عندما زار قبر الحسين )عميو السالم ( يوم 
جتمع بالسنة نفسيا  ىجرية مع جماعة من المسممين من أىل المدينة، وا 61صفر سنة 

 ( . 20باإلمام السجاد )ع( :المسوني القبر " )
وُيبّرز المؤلف أثر اإلمام الصادق )عميو السالم( في حثو لشيعتو عمى االكثار من 

ويستشيد بنصوص تؤيد ما ( 21)زيارة الحائر ،ويأمر باتخاذ المقام بنينوى  أو الغاضرية .
 . اورده

كما يستعرض نصوصًا تفيد بوجود مسجد لإلمام الحسين )عميو السالم( وسقيفة 
. وفي العصر العباسي وتحديدًا عيد الخميفة (22)تظمميا شجرة السدرة أيام العيد االموي واواخره 

ابو العباس السفاح فُسح المجال لزيارة قبر الحسين )عميو السالم( ليبدأ عمران القبر في ذلك 
 (23)دًا بنصوص تؤيد ذلك .الحين مستشي
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 الحائر الحسيني في العصر العباسي -3
يعود المؤلف ليفرد فقرة خاصة عن الحائر الحسيني في العصر العباسي موضحًا ما  

طرأ عميو  من اساءات في عصر الخمفاء العباسيين .ففي الوقت الذي أشار فيو إلى موقف 
يق عمى زواره )يقف المؤلف عمى ما ابي العباس السفاح من تعمير المكان وعدم التضي

تعرض اليو الحائر في عيود الخمفاء الرشيد والمتوكل من مضايقات وأعمال تخريب تمثمت 
بمنع الزائرين من الوصول إلى القبر الشريف  واحاطة القبر بثمة من الجند ،ووصل تمادي 

و، واسالة الماء عميو المتوكل العباسي أن أمر بتيديم قبر الحسين )عميو السالم( وحرث أ رض
فحار الماء حول القبر الشريف ،وأقام في المسالح اناسًا يترصدون لمن يأتي لزيارة قبر 

. ويستشيد المؤلف برواية طويمة تؤيد ذلك (24) الحسين )عميو السالم( او ييتدي الى موضعو 
ر اال بعد ،ولم يتنفس محبي االمام الحسين )عميو السالم ( الصعداء ولم يتحسن حال القب

مقتل المتوكل ،لتعاد العناية  بقبر االمام عمي والحسين )عمييما السالم (اذ بمغ بيما الحال 
 (25)غاية التعظيم في عيد عصر الدولة البوييي . 

ويصف لنا المؤلف ما طرأ من عمران والشخصيات العموية التي توافدت عمى القبر 
لكوفي بن محمد العابد بن االمام موسى الكاظم وفي مقدمتيم "السيد ابراىيم المجاب الضرير ا

)عميو السالم ( وىو أول عموي وطأة قدماه أرض الحائر الشريف فاستوطنيا مع ولده وذلك 
 (26)ىـ...."247سنة 

ويختتم المؤلف ذكر الحائر في العصر العباسي بموقف الخميفة المنتصر باهلل ابو 
و وسمك مع الرعية مسمكًا مرضيًا مقربًا جعفر محمد بن المتوكل الذي خالف أساليب أبي

العمويين منو واكثر من تكريميم وتعظيميم ، ووجو عنايتو  الى عمارة أضرحة اإلمام الحسين 
 (27))عميو السالم(وشيداء كربالء موضحًا ما آلت إليو عمارتو ومن تولى بعدُه تجديدىا 

 الحائر في الدور البوييي -4
حائر في العيد البوييي ويسميو الدور ألنو جزء من يسمط المؤلف الضوء عمى ال 

العصر العباسي تمثل باحتالل وسمطة داخل سمطة تمتعت بنفوذ كبير يضاىي نفوذ الخميفة 
الرسمي فالحل والعقد بيد االمراء البويييين  ،ويبين المؤلف احترام البويييين  عمى مختمف 

ر ىنا ما ذكر ه مسبقًا من موقف عضد شخوص امرائيم لمحائر الحسيني وعنايتيم  بو ويكر 
كرام العمويين بعد أن أمر المتوكل عام  الدولة بإعادة مشيد الحسين بن عمي )عميو السالم( وا 
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ىـ بيدم قبره ، ثم يثني عمى مواقف أمراء آخرين مستشيدًا بنصوص تاريخية من 236
شخاص الذين دفنوا في المصادر العربية اإلسالمية التي تؤكد صحة رواياتو ،ويذكر أبرز اال

  (28)مشيد الحسين )عميو السالم( بناًء عمى وصيتيم 
من ثم يركز عمى وصف مشيد الحسين )عميو السالم( من الداخل وحسب ما نقمو أن 

م ( ،وما ُعرف عن القبر 14ىـ / 8أقدم إشارة إلى ذلك جاءت عند ابن بطوطة في القرن )
  (29.)ز ،وحولة شموٌع مضاءة قبل ىذا العيد أنو كان يغطى بقماش تاري

ولم يكتف المؤلف بذكر الحائر في العيد البوييي إذ  أشار إلى طبيعة الحياة بمختمف 
جوانبيا في مدينة كربالء أبان حكم البوييي اذ تميزت باالنتعاش واالزدىار عمى األصعدة 

شيد بالمصادر الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية  كافة ، ليعود مرة اخرى ويست
التاريخية التي تُبرز موقف البويييين وعنايتيم بالحائر الحسيني مع اإلشارة إلى من سار عمى 
نيجيم من أمراء البطائح مستشيدا بالنصوص التاريخية التي توضح موقفيم لقولو : "  واقتفى 

ق بالروضة أثره عمران بن شاىين أحد أمراء البطائح ؛ فبنى المسجد والرواق الخمفي الممح
 ( 30)الحسينية المعروفة باسمو((.

كما سجل المؤلف الحوادث التي تعرض ليا الحرم الحسيني نتيجة االىمال من 
ىـ أثر سقوط شمعتين كبيرتين في 407القائمين عمى المكان ،من ذلك الحريق الذي وقع سنة 

 حرم الحسين )عميو السالم( ، بسبب االغفال عنيا ليعنى البويييون بإعادة البناء . 
 الحائر في عيد السالجقة 05
الوقت الذي يتوسع المؤلف بذكر الحائر في العيد البوييي فانو يعطي اشارات في 

محدودة عن الحائر في عيد السالجقة ،ولعل ذلك يرتبط بما توافر لديو من معمومات اذ 
يكتفي باإلشارة إلى زيارة أحد السالطين السالجقة إلى الحائر الشريف وىو السمطان ممكشاه 

 ىـ وتعميره لسور الحائر .479ا كان في طريقو لمصيد سنةمع وزيره نظام الممك عندم
ويركز المؤلف حسب ما توافر لديو من مادة عمى كثرة زوار اإلمام عمي ومشيد 

ىـ يقصد قبر 553الحسين وانتشار التشيع ،مع ذكر الخميفة المقتفي باهلل الذي خرج سنة 
 االمام الحسين )عميو السالم( بالزيارة .

 يد المغولي )األيمخاني(الحائر في الع-6
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وبإيجاز ايًضا يستشيد المؤلف كعادتو بنصوص تاريخية تدل عمى أمانتو في نقل 
معموماتو عن حال كربالء بصورة عامة والمشيد الحسيني بصورة خاصة أبان العيد المغولي 

غم إذ توجو فريق من أقطاب الشيعة إلى ىوالكو ليحموا مقدساتيم التي لم يمسيا بسوء عمى الر 
من تدىور حالة مدنية كربالء في العيد المغولي إلغفال العناية واالىتمام بمرافقيا و خدماتيا 
. مشيرًا الى أن سكان كربالء في ذلك الوقت ىم وجوه األشراف من العمويين والمنقطعين في 

 جوار الحسين .
مطان أرغون ثم ينتقل ليذكر السالطين المغول الذين عرفوا بحبيم آلل البيت ومنيم الس

من أباقاخان بن ىوالكو الذي حاول تحسين حالو كربالء بحفر نير جديد يخرج من الفرات 
 (31)ويدفع ماءه إلى سيل كربالء لُيعرف بالنير الغازاني األعمى 

وكذا الحال لمسمطان اولجياتو محمد خدابنده ،والذي أعمن تشيعو عمى يد العالمة 
 (32)ثر زيارتو لمنجف الشرف .الحمي الحسن بن يوسف بن المطّير إ

ويذكر المؤلف أبرز أدباء ىذا العصر و رجالو المشيورين ،وما وقع من فتن 
 (33)واضطرابات حينيا .

وأرى أن ىدفو من ىذه اإلشارات ىو عرض موضوعي لما تعرض لو الحائر المقدس 
 سواء أكان سمبًا أم إيجابًا.

 الحائر وتعميرات  الجالئريين  -7
في تصفح سريع من المؤلف ألبرز األحداث التي مرت بالحائر الحسيني عبر 
العصور المختمفة ،نراُه ىنا في ىذه الفقرة يبرز تعميرات الجالئريين عمى الحائر الحسيني بدًءا 

ىـ وأتمو ولده السمطان حسين اذ 767من بناء القبر الذي جددُه السمطان أويس االيمخاني سنة 
تعميرات المكان وما ُشيد فيو من أروقو ،ومن دُفن فييا من العمماء  يعطي تفصيالت عن

  (34)األعالم والشيداء الكرام 
 الحائر في العيد الصفوي -8

وكعادة المؤلف اإلشارة إلى وصف ما طرأ عمى الحائر في العيود التي مرت عميو 
من حيث اجماعيم  ،يكتفي في عيد الصفويين  باإلشارة الى موقفيم  بصورة عامة من الحائر

ىـ وزار الحائر اذ نال حظوة لديو واىتمام من 914بدًءا بالشاه اسماعيل الذي  دخل بغداد عام 
 ( 35)ذلك تذىيب حواشي الضريح الحسيني فضاًل عن اليدايا الثمينة 
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والشاه صفي الدين الصفوي الذي بذل الكثير من األموال لتعمير الروضة الحسينية 
 ( 36)المسجد الكبير الممحق بالحائر الحسيني ىـ وتوسيع 1042عام 

فضاًل عن األثر الكبير الذي وضعو  والي بغداد عمي باشا الوند بأمر من السمطان 
بتشييد ضريح األمام الحسين)عميو السالم(  والمسجد والرواق والقبة وقباب شيداء كربالء ،كما 

ذي فعمتو زوج نادر شاه عام كان لنساء السالطين الصفويين أثر  في تعمير المسجد كال
 (37)ىـ.1153

 .مستشيدًا عمى ذلك بنصوص متعددة من مصادر تاريخية توثق كالمُو 
 الحائر في العيد القاجاري -9
لم يختمف القاجاريون  عن سابقييم من الحكام الذين اعتنوا بالحائر الحسيني ،فقد  

نال حظوة كبيرة لدييم ال سيما سالطينيم  إذ اجروا اصالحات واسعة ورصدوا مبالغ طائمة 
لمحائر الشريف وعمى رأس تمك اإلصالحات  كان تذىيب قبة االمام الحسين )عميو السالم( 

ي عيد السمطان أقا محمد خان )الخصي( مؤسس الدولة القاجارية في ثالث مرات األولى ف
 (38)إيران والتي خمدىا أحد الشعراء بأبيات تمجد الحدث 

والتذىيب الثاني كان في  عيد السمطان فتح عمي شاه ، والثالث في عيد السمطان 
ى االيوان وبن (39)ناصركما قام ناصر الدين شاه بتوسيع الجانب الغربي من الصحن الشريف 

ىـ المعروف باإليوان الناصري نسبو السمو ،والذي أكممُو السمطان عبد 1283الوسطي عام 
  (40.)ىـ وقد ثبت ىذا التاريخ عمى الجدار األمامي ليذا االيوان 1309الحميد العثماني 

وفي كل مرة ينقل لنا المؤلف اغداق القاجارين عمى الحائر يفصل ما قاموا بو من   
صالحات إثر ما تعرض لو الحائر في  غارة الوىابيين من خراب ونيب مثال ذلك إنجاز و ا

ىـ  ثم يعطي وصفًا لييئة الضريح ومراقد الشيداء  1216كسرىم  صندوق الخاتم وحرقو عام 
 ليذكر ابياتًا من نسج شعراء ترثي بسالتيم .(41)الذين كانوا مع االمام الحسين )عميو السالم( 

ما جرى من إعمار متواصل عمى الحائر من ذلك ما قام بو  ليواصل المؤلف ذكر
السيد جواد السيد حسن آل طعمة سادن الروضة بفتح شبابيك من قاعدة القبة المطمة عمى 
الضريح بقصد اإلضاءة والتيوية ، ولم تستمر االصالحات القاجارية إذ قرر ليا أن تتوقف 

 (42) 1908بعد إعالن الدستور العثماني عام 
 الحائر في العصر الحاضر ـ 10
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ىـ ويتحدث فيو عن أبرز األحداث التي مرت 14وقد قصد بالعصر الحاضر القرن 
ىـ ،الذي  1355بالحائر الحسيني من ذلك زيارة الداعية اإلسماعيمي طاىر سيف الدين سنة 

أمر بتجديد شباك الضريح الحسيني المقدس من الفضة الخالصة ،فضاًل عن اإلشارة إلى 
عات المقدمة من بعض الوجوه لتجديد ىيكل الضريح ،وعرض ما نظمُو الخطباء من التبر 

 (43)قصائد تؤرخ ذلك بعض منيا كتب عمى الضريح الحسيني بماء الذىب 
ويعرض لنا مرافق الروضة الحسينية من ذلك خزانة الروضة الواقعة في الجية 

ة التي ال تُثمن ومن بينيا المصاحف الشمالية منيا ،ويستعرض لنا مقتنياتيا من الذخائر النادر 
الخطية الثمينة فضاًل عن المجوىرات والتحف الميداة من مموك إيران واليند وغيرىا من 

 (44)النفائس .
ويستطرد الحديث عن الخزانة ليقف عمى مكتبتيا الواقعة في الجانب الغربي منيا  ،اذ 

نوعة من خشب الساج . تضم المصاحف الشريفة الثمينة التي تحفظ داخل مكاتب مص
ويكتفي بوصفيا معتمدًا عمى ما ذكرُه الرحالة العباس بن عمي الممكي الحسيني الموسوي 

ىـ من وصف بديع 12ىـ ( عن المشيد الحسيني في القرن  1180)المتوفى في حدود عام 
  (45)لممكان 

ينتقل مؤرخنا بعد ذلك لذكر اآلثار التاريخية المقدسة في الروضة الحسينية والتي  
كما يصفيا بمحط احترام وتعظيم الماليين من الزائرين ، اذ يصف الضريح الذي يّضم رفاة 
االمام الحسين )عميو السالم( ونجميو عمي األكبر وعمي األصغر)عمييما السالم( أىم  اثر 

ي الحضرة الحسينية ضريح الشيداء وضريح حبيب بن مظاىر األسدي تاريخي مقدس ،و ف
،وضريح السيد ابراىيم المجاب ،ومن المزارات التي ليا قداستيا يذكر مقام )نخمة مريم 

 (46)(ويعرف أيضًا بمقام جذع النخمة .
ويصف ما تضمو الواجية األمامية من الروضة الحسينية وىو )ايوان الذىب ( او ما 

ارمة  الخشبية ،و عمى جانبي جدران السقفية أبيات ألحد الشعراء ،ويتتبع المؤلف يسمى بالط
ىـ ثم يذكر من أخذ عمى عاتقو تعميرىا بشكل 1388ما آلت اليو  الطارمة من تيديم عام 

من محبي اإلمام الحسين )عميو السالم( من إيران فضال عن مشاركة رئاسة   (47)تفصيمي 
 اقية في ذلك ديوان وزارة األوقاف العر 
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وبعد أن يذكر اإليوان الوسطي المعروف باإليوان الناصري والذي عرف فيما بعد 
باإليوان الحميدي يذكر إيوان رأس الحسين الممحق برواق السيد ابراىيم المجاب ،ويصف 
زخارف المكان التي نقش عمييا اسم عامميا وفي أسفميا ُكتيبة نُقشت عمييا األبيات الشعرية 

 عن وصفو لممسجد الكائن  في القسم الشرقي من الصحن الشريف ،فضاًل 
كما يصف خزانات اإلرواء في الجية الجنوبية الشرقية من الصحن الشريف ومن  -

ىـ  ،وينقل روايات 1282ذلك ما أمرت بإنشائو والدة السمطان عبد الحميد العثماني عام 
 (48)المعاصرين لبنائيا ومن اعتنى  بإنشائيا 

بالوصف الى القسم الشمالي من الصحن الحسيني وقيام الشاه سميمان  لينتقل 
الصفوي ببنائو والذي عرف باإليوان الكبير . وىو من منشآت الصفويين وُعرف فيما بعد 
بإيوان ليمو ،ثم ايوان الوزير نسبة إلى مجدده المرحوم مرزا موسى أحد وزراء الدولة القاجارية 

ىـ ،  وتجديد المرايا الخاصة باإليوان والكتيبة  1281سرتو عام في إيران ليكون مقبرة لو وأل
  (49)القرآنية والكاشي المعرق 

ىـ أرصدت مديرية األوقاف العامة لتسوير أسس 1354كما أشار إلى أنو في عام    
جدار الرواق الغربي لمصحن الحسيني .  وخصصت مبالغ لتعمير الصحن بجيود  مدير 

 اوقاف كربالء المرحوم السيد عبد الحسين السيد أحمد ال طعمة  .
ع بو السمطان ناصر ويوضح لنا أرض صحن الروضة المفروشة بالرخام الذي تبر 

الدين شاه القاجاري وتبرع أحد تجار إيران بالرخام اإليراني لتجديد فرش الصحن والروضة 
 (50)الحسينية .
 اآلثار الفنية  -ب

يسمط المؤلف الضوء عمى اآلثار الفنية التي كانت تزين الحائر الحسيني ومنيا 
من الصحن الحسيني ،من ثم يشير إلى )مئذنة العبد (التي تقع في الزاوية الشمالية الشرقية 

ىـ وتزيينيا بالقاشاني وبناؤه مسجدًا في الجانب 767بانييا الخواجة مرجان اولجياتي عام 
الشرقي من الصحن وخصص أوقافًا من أمالكو لمصرف عمى الجامع والمئذنة ، ويشير إلى 

ىـ بأمر من  1357ىـ بإيعاز من البالط العثماني ، لتيدم عام 1308إصالح المئذنة عام 
ياسين الياشمي رئيس الوزارة العراقية انذاك نظرًا العوجاجيا ،  ويعد ذلك خسارة الفن 

 (51)المعماري ألثر تاريخي رائع قل نظيره .
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ولألمانة يذكر المؤلف اآلثار المُندرسة في الحائر المقدس وخص بالذكر منيا  
منو يذىب الزائر إلى الروضة  )الصحن الصغير (  الذي يقع خمف مئذنة العبد والذي

العباسية والذي يعود تاريخو إلى العيد البوييي ،ويعطي شرحًا عن ىذا الصحن والمئذنتين 
المتين شيدتا عند  مدخمو والمقبرتين المتين شيدتا في العيد العثماني واألسر التي دفنت  فييا 

 (52)ومنيا آل بويو .
ىندسة البناء ، إال أنو ُىدم في عيد ويصفُو بانو كان آية في الفن المعماري و 

. ويستمر بوصف الروضة الحسينية 1948م اء كربالء عبد الرسول الخالصي عامتصرف لو 
وقبتيا الشاىقة المطمية بالذىب االبريز ويذكر التعميرات التي جرت عمييا ابان العيد العثماني 

 (53)،والقاجاري .
وىناك شواىد عمى ما قاموا بو ، من ذلك تذىيب القبة عمى عيد السمطان ناصر 

ىـ والذي ثُبت عمى الُكتيبة المنقوشة عمى الحزام األسفل لمقبة 1273الدين شاه القاجاري ،عام 
 نفسيا . 

إذ رصعت باألحجار  1951ويستمر بذكر العمارة التي شممت القبة من ذلك في سنة 
ن االسفل باثني عشر  شباكًا ترتفع عمى جنبييا مئذنتان شاىقتان الذىبية ،واحيطت م

 . (54)ة  االسالمية ر ياز بالذىب الخالص ،تبرز فييا ال مكسوتان
كما يصف ساعات الصحن وتاريخيا تمك الواقعة فوق باب القبمة واالخرى فوق 

 (55)المسجد في الجية الشرقية لمصحن وذكر من اعتنى بيا .
م مميزات الروضة الحسينية سعة صحنيا ،وكثرة أواوينيا ويعد المؤلف من أى

وحجراتيا اذ يصف طولُو وعرضو وعدد أبوابو واسمائيا وزخارفيا ،ويصف حجرة تعمم الطالب 
، فضاًل عن جعل بعض الُحجر مقابر لمسالطين والمموك والعمماء ورجال الدين واألسر 

 المعروفة .
 تولية سدانة الروضة الحسينية   -ج
يفرد المؤلف فقرة لسدانة الروضة الحسينية انما تأتي المعمومات ضمن فقرة الحائر ال 

في  الوقت الحاضر ،ويركز فييا عمى أن السدانة كانت متوارثة الخمف عن السمف ، وتنتقل 
 (56.)بين األسر العموية ،ويعرف بيا 
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السدانة  ومن ثم يشير الى أسماء من تسمم مقاليد الروضة الحسينية الى أن اصبحت
 (57)أمانة عامة تابعة الى ديوان الوقف الشيعي وبإشراف المرجعية الدينية .   2003عام 

ويختتم حديثُو عن الروضة الحسينية بثالث صور األولى تمثل منظر عام لمروضة 
الحسينية المقدسة ، والثانية لضريح االمام الحسين )عميو السالم( دون أن يحدد السنة التي 

 ورتان فييا .التقطت الص
أما الصورة الثالثة والتي يسمييا تاريخية فيي لمباب الفضي في مدخل الروضة 

ويقف عمى جانبي الباب مجموعة من أبرز الشخصيات  التي اعتنت  1921الحسينية عام 
بالروضة،  ومنيم الممك فيصل األول وسادن الروضة ،ولم يغيب عن المؤلف التعريف 

 (58)الشمال .بأسمائيم من اليمين إلى 
 تاريخ الروضة العباسية  -د

بعد أن أسيب المؤلف حسب ما توافر لديو من معمومات في ذكر الروضة الحسينية 
لم يغفل عن ذكر الروضة العباسية ولكن بشكل موجز ولعل ذلك يعود أيضًا الى ما توافر 

 لديو من معمومات عنيا .
بي طالب )عمييما السالم ركز فيو عمى التعريف بشخصية العباس بن عمي بن ا

(عمى الرغم من كونو عممًا وصرحًا كأخية االمام الحسين )عميو السالم( كل الكممات تقف في 
محرابيم عاجزه عن وصف بسالتيم في الذود بأرواحيم عن مبادى االسالم السامية ،يبدأ 

ة التي يبعد المؤلف بذكر القابو ثم يشير الى موقع مرقده الشريف بالنسبة لمروضة الحسيني
الشمالية الشرقية ،ويبين أن العناية بمرقد اإلمام العباس تزامنت مع  الجيةم في  300عنيا 

العناية  بمرقد اإلمام الحسين عبر العصور المتعاقبة إذ ينقل من نصوص  متعددة عناية 
البويييين ،والصفويين والقاجاريين ،والعثمانيين ،وااليرانيين ،فضاًل عن مختمف الشخصيات 

يذه الروضة من ذلك قولة :"أن الديالمة )آل بويو (كانوا أخمص المعروفة بالثراء والتبرع ل
الناس والًء بال البيت )عمييم السالم (فيم أول من بادروا بتخميد ذكرى الحسين وأخية العباس 

 (59))عمييما السالم (...."
وقولة " أما في عيد الصفويين فقد تقدم العمران في الروضة العباسية تقدمًا محسوسًا 

 (60)ىـ ....."1032م الشاه طيماسب الصفوي بتزيين القبة السامية بالقاشاني سنة ؛حيث قا
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ىـ ..... نيض السمطان فتح 1216وقولة :"وبعد حادثة الوىابيين التي نشبت عام 
عمي شاه القاجاري وجدد ما نُيب من الروضتين المقدستين ، وعّمر قبة العباس )عميو السالم 

 (61)( بالقاشاني ..." .
مر السمطان عبد الحميد العثماني بتسقيف البيو المذكور بالخشب الساج والزان و))أ

 (62)ىـ ....((.1306في سنة 
ىـ تبرع الثري االيراني الحاج حسين حجار باشي برصف وفرش  1367و))في عمم 

 (63)أرضية الروضة العباسية ...((
ة محبة واجالاًل وغيرىا الكثير من النصوص الدالة عمى العناية  بالروضة العباسي

  (64)لصاحبيا 
ولم يغفل المؤلف ذكر القصائد التي نقشت عمى مصراعي الباب الفضي الكائن في 
إيوان الذىب ،والباب المؤدي لمروضة في الجانب الغربي ،فضاًل عن أبيات في تُشييد باب 

 ( 65)ىـ وغيرىا .1318،وعام 1936الروضة المقدسة عام 
لعباس الذي ينعتُو بالفخم من حيث البناء يتخممو ضريح ويعطي المؤلف وصفًا لمرقد ا

في وسط الحضرة الشريفة ، تكسوه الفضة ،محاط بجياتو األربعة بأروقة تؤدي واحدة الى 
 (66)وساعتُو مع ذكر ابيات شعر ُتخمد ما يضمُو المرقد .  ومآذنواألخرى ليصف اركانُو 

عمي )عمييما السالم( اذ ينقل لنا  يفرد المؤلف  فقرة عن تذىيب قبة سيدنا العباس بن
نص محرر من سماحة الحجة اية اهلل الخطيب الى فخامة رئيس الوزراء محمد فاضل 

يطمب منو تذىيب قبة العباس ) عميو السالم( . وبالفعل تم لو ذلك  1955الجمالي عام 
 (67).وينقل لنا ابيات شعرٍ تؤرخ ما جرى 

التي تتداوليا العامة فال تعد وال تحصى  ،إذ  وأما عن كرامات العباس )عميو السالم(
بات الكثيرون يقصدون قبرُه تضرعًا لطمب قضاء حاجة .وينقل لنا روايات تؤيد ىذه 

  . (68)الكرامات
الى يومنا  1951أما تعميرات الروضة العباسية فيذكر المؤلف أنيا بدأت من عام  

ىذا اذ بذل المسؤولون في كل العصور جيدا مشيودا  في ذلك .ويشيد ايضًا بدور المسممين 
ومحبتيم لمراقدىم وعنايتيم بتزيينيا بالمجوىرات والحمي ،  ومن ثم يصف مساحة الروضة 
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الى جوانب الصحن الشريف ف وابوابو الثمانية وذكر اسمائيا واالشارة العباسية والصحن الشري
 . (69)واوين ُدفن فييا العمماء والسالطين والوزراء وكبار الشخصيات االسالمية امن غرف و 

ىـ احتفمت مدينة 1385ومن االحداث الميمة التي ركز عمييا المؤلف انو في سنة 
قد سيدنا العباس )عميو السالم ( والذي ُصنع من كربالء بوصول الضريح األثري الجديد لمر 

الذىب الخالص والفضة ، مطعم بالميناء واألحجار الكريمة ،وقد التقى المؤلف بسادن 
الروضة السيد بدر الدين ضياء الدين  واخبرُه بكمفتو ومدة العمل بو ومساعي من اعتنى 

 (70)واسيم في إنجازه .
جاورة لو شيدت مضيفًا لسيدنا العباس )عميو ويشير لتوسع الصحن باستمالك قطعة م

السالم( اما تولية سدانة الروضة العباسية فقد كانت تابعة لسدانة الروضة الحسينة ،ثم تسنم 
مقاليدىا الحاج السيد بن الدين الكميدار الذي يعود نسبو الى ال فائز الموسوي الحائري . إال 

وكل الى لجنة خاصة من خدمة الروضة أن السدانة لم تبَق  لديو غير عشر سنوات لت
العباسية بإشراف مديرية األوقاف ،ليستمميا السيد محمد حسين بن ميدي بن أحمد ال ضياء 

،ومن بعده تسمميا السيد ميدي فاضل الغرابي حتى عام  1991الى  1982الدين من عام 
لمرجعية الدينية لتصبح كما ىو حال الروضة الحسينية تابعة لموقف الشيعي وبإشراف ا 2003

(71) 
ويختتم الحديث عن الروضة العباسية بثالث صور كما ىو الحال في الروضة 
الحسينية االول عن ضريح العباس والثانية عن الروضة العباسية دون ذكر سنوات التقاط 

 الصور 
مع  1921والثالثة تمثل صورة تاريخية لمممك فيصل االول في الروضة العباسية عام 

 (72)شخوص يتوسطيم الممك  يعرف المؤلف بيم بدءَا من اليمين إلى اليسار .عدد من ال
 مخطوطات الروضتين الحسينية والعباسية  -هـ 

تحدث المؤلف عن مخطوطات الروضتين الحسينية والعباسية ضمن الفصل الثامن 
،وبما انيما جزء من تراث الروضتين نسمط الضوء عمييما حسب ما أمدنا بو المؤلف من 

 معمومات .
 مخطوطات الروضة الحسينية  -1
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يكتف المؤلف باإلشارة الى أن مخطوطات الروضة الحسينية بما فييا من مصاحف 
خطية كانت غاية في النفاسة والقدم ،وكانت أىم مصدر ليا من ىدايا السالطين واالمراء 

نة اثر ( مصحف إذ نيبت المصاحف الثمي272والعمماء ،اال انو لم يتبق  منو شيء سوى )
ىـ عمى كربالء ،ليعدد لنا اسماء من خط بعض المصاحف الشريفة 1216غارة الوىابيين سنة 

  (73)كاإلمام زين العابدين )عميو السالم(
إال أن مؤلفنا الموسوعي لم يتطرق إلى خزانة الروضة الحسينية اليوم وما تزخر بو  

 (74.)من مخطوطات قيمة ..
 مخطوطات الروضة العباسية -2
( وجميعيا مصاحف ،ويشر إلى أن 109ل  لنا عدد المخطوطات فييا وىو )ينق

نفاسة وقدم ىذه المخطوطات ال تقل عن نظيراتيا في الروضة الحسينية ،وليذه المخطوطات 
 (75)في الروضتين ثبُت لم ُيطبع في مكتبة المتحف العراقي . 

أرضو ومقدساتو   وأخيرا أقول :إن لمعراق رجاال حموا تراثو كما حمى المجاىدون
،ومن واجب الوفاء ليم أن نقف عمى نتاجيم الفكري وقفات متنوعة بالتأليف عنيم تارة ،وأخرى 
بتحقيق ما خطتو أيادييم الكريمة من عمم وكنوز معرفة ،وتارة أخرى بإقامة الندوات 

يجئ والمؤتمرات وورش العمل  في الجامعات والمعاىد ومراكز العمم والمعرفة عنيم ،وتارة 
العرفان بحقيم عن طريق تعريف جيل المستقبل ولو بنبذ عن حياتيم وانجازاتيم العممية 
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وتكون شخصياتيم موجودة عمى صفحات مناىج وزارة 
التربية وال سيما في المدارس االبتدائية والثانوية ، وىذا أقل العرفان .وفق اهلل تعالى الجميع 

 ة ىذا البمد العظيم وتراثو .لخدم
 قائمة المصادر والمراجع

 :قائمة المصادراوال.
ابن طاووس العموي الحسني، غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن موسى بن جعفر   -1

ىـ(:  فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين عمي بن أبي طالب عميو 693ـ 648)ت 
السالم في النجف ، تحقيق وتقديم محمد ميدي نجف ،العتبة العموية المقدسة ، قسم الشؤون 

 الفكرية والثقافية
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ىـ( : المجمل في المغة، تحقيق زىير عبد الحسن 395،أحمد ابن زكريا )ت ابن فارس -2
 م.1982سمطان ،مؤسسة الرسالة ،بيروت، 

ىـ( : الحوادث الجامعة 723ابن الفوطي ، لكمال الدين عبد الرزاق بن أحمد)ت  -3
والتجارب النافعة في المائة السابعةـ المنسوب خطا البن الفوطي، تحقيق د. بشار عواد 

 م1997وف ،ود. عماد عبد السالم ، دار الغرب اإلسالمي ، بيروت معر 
ىـ(  : كامل 367ابن قولويو، أبو  القاسم جعفر بن قولويو القمي البغدادي )ت  -4

 الزيارات ،تحقيق قسم الفقاىة ،دار السرور ،بيروت ـ لبنان
م(: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، النجف األشرف 1970أغا بزرك الطيراني )ت  -5
،1936 
الراغب األصفياني ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفياني  -6

 ىـ( : المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة لمطباعة والنشر ، بيروت ـ لبنان502)ت
ىـ( : تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، دار 911السيوطي، جالل الدين )ت  -7

 م 2001،  إحياء التراث العربي ، بيروت 
ىـ( : تيذيب 460الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة )ت  -8

األحكام في شرح المقنعة لمشيخ المفيد ، حققو وصححو وعمق عميو محمد جعفر شمس الدين 
 ، دار المعارف لممطبوعات ، بيروت ـ لبنان.

س المحيط ، ىـ(  :القامو 817ـالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب )ت  -9
 م1987مؤسسة الرسالة ، بيروت ،

 قائمة المراجعثانيا :
آدم متز: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري ، نقمو إلى العربية محمد عبد   -1

 ،دارالكتاب العربي ،بيروت .5اليادي أبو ريدة  ،ط
 م2013،  بغداد ، 3آل طعمة ، سممان ىادي : تراث كربالء ، وزارة الثقافة ،ط -2
 م1999،بيروت 2التحافي، عبد الحميد : آل طعمة في التاريخ ،،ط -3
العزاوي، المحامي عباس : تاريخ العراق بين احتاللين، منشورات الشريف الرضي ،قم  -4

 ـ إيران



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3066 ) 
 

العالف ، أ.د. إبراىيم خميل : الدكتور سممان ىادي آل طعمة مؤرخا ـ ،بحث منشور  -5
لسنة  23ة لمصحافة واإلعالم ،السنة السابعة ،العدد في مجمة رؤية الصادرة عن مؤسسة رؤي

 م2019
 م1963القزويني ، إبراىيم شمس الدين: البيوتات العموية في كربالء ، كربالء  -6
القصيري، د. اعتماد يوسف : أضواء عمى التراث الحضاري المعماري اإلسالمي في  -7

افة ،إيسيسكو  ،الرباط ،المممكة العراق ، منشورات المنظمة  اإلسالمية لمتربية والعموم والثق
 م 2008المغربية،

 م1968الكربالئي ، موسى : البيوتات األدبية في كربالء، كربالء  -8
 2الكميدار ، د. عبد الجواد: تاريخ كربالء وحائر الحسين )عميو السالم(  ، ط -9

 كربالء.
 ىـ.1349الكميدار، السيد عبد الحسين:  تاريخ كربالء المعمى ،النجف  -10
النصراوي ، عبد عون صالح ىادي : السيد سممان آل طعمة حياتو الفكرية واألدبية ،  -11
  م2019، 2ط

  االحاالت
 

                                                 
م ،ص 2019( لسنة 23ـ الدكتور سممان ىادي آل طعمة مؤرخا  :بحث منشور في مجمة رؤية العدد ) 1

 48ـ 45
 40،والبيوتات العموية في كربالء :25: ينظر: ال طعمة في التاريخ ـ  2
 271ـ ينظر: البيوتات األدبية في كربالء : 3
 93ـ ينظر: السيد سممان آل طعمة حياتو الفكرية واألدبية :  4
 2/149ـ مجمل المغة :  5
 651ـ القاموس المحيط :  6
 1/126ـ الذريعة إلى تصانيف الشيعة : 7
 365ـ 328ـ تدريب الراوي :  8
مد بن السيد سممان آل طعمة عبر مكالمة ىاتفية معو في يوم ـ زودني بيذه اإلجازة األخ الدكتور السيد أح 9

 م13/1/2020اإلثنين الموافق 
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ـ زودني بيذه اإلجازات األخ الدكتور أحمد بن السيد سممان آل طعمة ،ومضيفا أن أغمب اإلجازات مطمقة  10

إلثنين الموافق لم يخصص فييا الكتب أعاله ... بل مجمل الروايات ، عبر مكالمة ىاتفية معو في يوم ا
 م13/1/2020
 .   97ـ السيد سممان آل طعمة حياتو الفكرية واألدبية: 11
 48ـ 47الدكتور سممان ىادي آل طعمة مؤرخا:ـ  12
 13ـ تراث كربالء : 13
 14ـ نفسو : 14
 15ـ  نفسو : 15
تحير ،، المفردات ـ الحور التردد إما بالذات أو بالفكر ... وحار الماء في الغدير تردد فيو وحار في أمره  16
 135ـ134:

 32ـ تراث كربالء: 17
 32، وتراث كربالء: 133ـ ينظر: كامل الزيارات :  18
 32ـ ينظر: تراث كربالء:  19
 33، وتراث كربالء : 3/17ـ ينظر: تيذيب األحكام  : 20
 33، وتراث كربالء :254ـ253ـ ينظر : كامل الزيارات :  21
ـ يذكر بعض المؤرخين أن المختار الثقفي )رضوان اهلل تعالى عميو(  ىو الذي شّيد الضريح وأسس قرية  22

 128صغيرة حولو . ينظر:    أضواء عمى التراث الحضاري المعماري اإلسالمي في العراق : 
 34ـ نراث كربالء : 23  
 35، تراث كربالء:13ـ  ينظر: تاريخ كربالء المعمى : 24
 36ـ35: ـ نفسو 25
 36ـ  نفسو :26
 37ـ36ـ نفسو : 27
 37، وتراث كربالء: 89ـ   ينظر: فرحة الغري:  28
 38، وتراث كربالء :112ـ  ينظر: الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع اليجري : 29
 38،وتراث كربالء:67ينظر: فرحة الغري :  30
 42،وتراث كربالء :497ـ ينظر: الحوادث الجامعة: 31
 43ـ ينظر: تراث كربالء : 32
 43ـ نفسو: 33
 44ـ نفسو:  34
 ـ أنفسيما  35
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 ـأنفسيما 36
 45،ـ تراث كربالء : 37
 45، وتراث كربالء :262ـ ينظر: تاريخ كربالء وحائر الحسين : 38
 52، وتراث كربالء :126ـ ينظر: تاريخ العراق بين احتاللين : 39
 52ـ تراث كربالء  40
 52، 46ـ ينظر: تراث كربالء : 41
 47ـ ينظر: تراث كربالء :  42
 47ـ ينظر :نفسو : 43
 49ـ ينظر : نفسو : 44
 ـ ينظر: أنفسيما 45
 51ـ نفسو : 46
 52ـ51ـ  نفسو :47
 55ـ53ـ نفسو : 48
 55ـ نفسو : 49
 56ـ55ـ نفسو  50
 57ـ56ـ نفسو : 51
 57ـ نفسو:  52
 58ـ نفسو : 53
 59ـ58ـ نفسو : 54
 59ـ نفسو : 55
 ـ أنفسيما 56
 60نفسو: 57
 63ـ63ـ نفسو : 58
 64ـنفسو : 59
 65ـ نفسو: 60
 66ـ نفسو:  61
 67ـ نفسو : 62
 ـ أنفسيما 63
 68ـ67ـ نفسو : 64
 70ـ69ـ نفسو: 65
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 131،وينظر: أضواء عمى التراث الحضاري المعماري اإلسالمي في العراق : 71ـ نفسو : 66
 ـ أنفسيما  67
 73نفسو: 68
 75ـ74ـ نفسو : 69
 75ـ نفسو : 70
 ـ أنفسيما 71
 78ـ نفسو : 72
 346ـنفسو : 73
ـ لم يذكر السيد سممان التطورات الحديثة عمى العتبتين المقدستين لكونيا من اإلضافات الجديدة  التي من  74

ر بنا بو أبنو البار الدكتور أحمد عالمؤمل أن يضيفيا عمى الطبعة الخامسة لكتابو )تراث كربالء( ىذا ما  أفاد
 م13/1/2020الموافق  االثنينكالمة الياتفية في يوم الم
 347ـ نفسو : 75
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