
w

R



ä

١١٢٢: ٢٠١١وزارة الثقافة العراقية لسنة -رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق 

٩٧٨٩٩٣٣٤٨٩٢٩٨: ISBNرقم الدولي 

  
 


 

– 
 

        –
 

BP 
 

BP
٥/٥٣

/م ٣
ب٨



R
S
T

i

1

الطبعة الثانية

¼



جميع الحقوق محفوظة

للعتبة الحسينية المقدسة

ثانيةالطبعة ال
م٢٠١٢هـ ــ ١٤٣٣

المقدسة ـــ العتبة الحسينية المقدسة كربالء : العراق
٣٢٦٤٩٩: قسم الشؤون الفكرية والثقافية ــ هاتف

www.imamhussain-lib.com
E-mail: info@imamhussain-lib.com



6٥7

املقدمة
يف تربتـه  عليه السالمهم الذين دفنوا إىل جوار سيد الشهداء      ونكثري

ر وصـاحب شـأن وعـامل    الطاهرة املقدسة فكم من ملـك وسـلطان ووزيـ        
وفازوا بنعمـة اجلـوار،   عليه السالموفقيه وحمدث قد أحلدوا قرب احلسني 

ما خـصه اهللا  فيمع السيد إبراهيم اابونيشتركالذينمنهم لكن قليال 
فقبــور كــل مـن دفــن مــن امللــوك  ،ينفقــوديف عـداد امل مبــل هــسـبحانه 

لـسيد إبـراهيم   لوغريهم مدروسة خمفية ليس لساكنيها اسـم وال رسـم، و      
لسان كل من يزور قرب أيب عبد اهللا واسم يتردد ذكره على   ااب قرب مبين    

.الشهداء رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعنيوأنصارهعليه السالماحلسني

لقـرب سـيد   الزائر  هلذا السيد ااب هي إننا نرى        واخلصوصية األخرى 
مـن   والعلمـاء وغريهـم   ال يذكر من أولئـك امللـوك        عليه السالم الشهداء

ال يف ًايف أثنـاء زيارتـه أحـد      عليـه الـسالم   املدفونني يف جوار أيب عبد اهللا     
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، ولكن احلال مع السيد إبراهيم ااب خيتلف إال نادرًازيارة وال يف دعاء    
و تقبلت منه ما مل مير بقربه أن زيارته قد متت    أ، فالزائر ال يكاد يرى ب     كلّيًا
.ومتقرباوبه إىل اهللا متوسًالاهللا داعيًاىل إوومسلمًازائرًا

بتلـك عليهم الـسالم     احلسني أنصارقد تساوى مع    عليه السالم  فهو
وقربه حمـط   ،عليهم السالم  مشيد بارز ظاهر مثل قبورهم    اخلصلتني فقربه 

مـن مواقـف الـداعني واملتوسـلني شـأنه يف ذلـك        رحال الزائرين وموقف  
.ليهم السالمعشأن أنصار أيب عبداهللا احلسني

مـا هلـا    وومن هذه اخلصائص وغريها نكتشف عظمة هذه الشخـصية        
والـيت  عليه السالممرتلة عند اهللا سبحانه وتعاىل وعند اإلمام احلسني     من  

اإلمام ورّدعليه السالمواضح يف سالمه على اإلمام احلسنيبنحوجتلت 
دليـل  فكـشف الغطـاء عنـه       ،يف حادثة مـشهورة   بشكل مسعه الناس    عليه  

.على رفعة مقامه املعنوي وكماله الذايت

وهذه الصفحات الـيت بـني يـديك تعريـف ـذه الشخـصية العظيمـة                 
الفذة اليت خفي عن كثري من الناس خربها ومـا حتملـه مـن كمـال ورفعـة            

تكون وافية بالغرض وتبيان   أنوصفات وتاريخ مشرق، نسأل اهللا تعاىل       
بــسبب الــنقص احلــاد يف ؛خــربًاحنــيط بكــل جوانبـها الن كنــا إاملقـصد و 

املصادر التارخيية اليت حتدثت عن التفاصيل احلياتية هلذه الشخصية، وكما         
.قيل ما ال يدرك كله ال يترك جله
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امسه ونسبه
إبـراهيم امللقـب   الـسيد نإعلـم األنـساب   يف أهـل اخلـربة   داشتهر عن 

عليــه الــسالمنيباــاب واملــدفون يف الــرواق الغــريب حلــرم اإلمــام احلــس
واملعروف برواق الـسيد إبـراهيم اـاب، هـو ابـن حممـد امللقـب بالعابـد                 

بن اإلمام اهلمام موسى بن جعفر بن اإلمام جعفر الصادق بـن     والصاحل،
اإلمامبن اإلمام احلسني بناحلسنياإلمام حممد الباقر بن اإلمام علي بن      

.أمجعنيوات اهللا عليهم لطالب صأيبعلي بن 

وأمـا «: لسيد الشريف النسابة أمحد بن علي بن احلـسني احلـسين  ل ا قا
فهـو املعـروف   عليـه الـسالم  إبراهيم الضرير بن حممد بن موسى الكاظم    

.)١(»معروف مشهورعليه السالمبااب وقربه مبشهد احلسني

إبراهيم ااب بن حممد «: وقال السيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية
قال السيد الشريف النـسابة أمحـد   . عليه السالمسى الكاظمالعابد بن مو  

.٢٢٤ص،٢ج:لسيد حمسن األمنيلأعيان الشيعة نقال عن )١(
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عمـدة الطالـب يف أنـساب    ببن علي بن احلسني احلسيين يف كتابه املعروف   ا
.)١(»آل أيب طالب وقرب إبراهيم ااب يف احلائر معروف مشهور

قال الشيخ املفيد يف كتابه اإلرشاد يف باب عدد أوالد اإلمـام موسـى               
وهـو يـصف حممـد العابـد والـد الـسيد إبـراهيم        سالمعليـه الـ   بن جعفر ا

أخـربين أبـو    . وكان حممد بن موسى من أهل الفضل والـصالح        «: ااب
حـدثتين هامشيـة   :ين جدي قـال   حدث: حممد احلسن بن حممد بن حيىي قال      

ان حممـد بـن موسـى صـاحب وضـوء      كـ : موالة رقية بنت موسى قالـت   
سـكب املـاء والوضـوء مث      وكان ليله كله يتوضأ يـصلي فنـسمع         وصالة،

ويقوم فنسمع سـكب املـاء والوضـوء مث      يصلي ليال مث يهدأ ساعة فريقد،     
يصلي مث يرقد سويعة مث يقوم فنسمع سـكب املـاء والوضـوء، مث يـصلي                
فال يزال ليلـه كـذلك حـىت يـصبح، ومـا رأيتـه قـط إال ذكـرت قـول اهللا                  

.)٣(»)٢(>a`_^[\<:تعاىل

وإمنا لقب أبوه حممد بالعابد لكثـرة عبادتـه    «: وقال السيد حبر العلوم   
.)٤(»...وصومه وصالته

.٤٣٧ص، ١ج:لسيد حبر العلوملالفوائد الرجالية )١(
.١٧اآلية : سورة الذاريات)٢(
.٢٤٤ص،٢ج:لشيخ املفيدلاإلرشاد )٣(
.٤٣٥، ص ١ج : الفوائد الرجالية للسيد حبر العلوم)٤(
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حممد بن موسى بن جعفـر    «: الشيخ علي النمازي الشاهرودي   وقال  
.)١(»عابدًاكان صاحلًا. من رواة األحاديث: صلوات اهللا عليه

إال ما حكي عن احملدث ًاأما زوجاته سالم اهللا عليه فلم جند هلن ذكر
إبراهيم بن حممـد العابـد ابـن    )٢(كان برفقة االشتاين«:النوري حيث قال  

اإلمام موسى بن جعفر املعروف بسيد إبراهيم ااب أو إبراهيم الـضرير         
.)٣(»الكويف فسكن ا وتزوج من بين أسد ااورة

فهـو يف شـرياز يف حملـة    ـوالـد إبـراهيم اـاب     ـــ قرب حممد العابد أما
حممد العابد ابن اإلمام موسى بن جعفر     أخو كما دفن م  اليو) زار مرغ اب(

يف تلـك احمللـة، وبـني قربيهمـا     ) شاه جراغ(ـاملعروف بوامحدوالذي امسه   
مسافة ال تقل عن مائة ذراع، وقربامها اليوم مزاران مشهوران يتربك مـا             

نعمــة اهللا اجلزائــريالزائــرون مــن الــشيعة، قــال العالمــة احملــدث الــسيد
ومهـا  «: عليه الـسالم  محد وحممد أبناء موسى بن جعفرأعن قرب   متحدثًا

وتكثر زيارما، وقـد زرنامهـا       ،مدفونان يف شرياز والشيعة تتربك بقربيهما     

.٣٤١ص، ٧ج: علي النمازي الشاهروديلشيخ لمستدركات علم رجال احلديث ) ١(
لعل االشتاين هو نفسه األشناين وهو حممـد بـن احلـسني بـن حفـص اخلثعمـي الكـويف         )٢(

نـه زار كـربالء   إللهجرة، وقيـل  ٣١٥سنة للهجرة واملتوىف٢٢١األشناين املولود سنة  
.بأم عينيهعليه السالم وشاهد ما فعله املتوكل بقرب احلسني٢٤٠سنة 

عن كتاب ، نقًال٨، هامش رقم  ٢٨٥، ص ١ج: ئرة املعارف احلسينية تاريخ املراقد    دا)٣(
.باللغة الفارسية) شهر حسني(
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. )١(»كثريا

يقـال إنـه يف أيـام       ...«:رمحـه اهللا  السيد جعفر آل حبـر العلـوم      وقال  
دخل شـرياز واختفـى مبكـان ومـن أجـرة كتابـة القـرآن               ني  اخللفاء العباسي 

.)٢(»نسمةألفأعتق 

يف شرياز معروف بعد السيد حممد العابدفمرقدمهما يكن من شيءو
فبىن ،ه٦٥٩املتوىف سنة إىل زمان أتابك بن سعد بن زنكي أن كان خمفياً  

وقد جدد بنـاؤه مـرات عديـدة، منـها يف زمـان         ) باغ قتلغ (له قبة يف حملة     
النواب أويس ) صلحهأي أ(رمثه  ه ١٢٩٦السلطان نادر خان، وىف سنة      

.)٣(مريزا ابن النواب األعظم العامل الفاضل شاه زادة

املـصادر  حبسبأما والدة السيد إبراهيم ااب فلم نعثر هلا على ذكر       
الشيخ املفيد ذلك   ىكما رو ،ولد أمإااليت بني أيدينا سوى ما قيل من        

.)٤(»وأمحد، وحممد، ومحزة، ألم ولد... «: بقوله

لـيس  عليه السالمنهإأخوة السيد إبراهيم ااب فقد قيل      ما خيص   و

.طبع إيران،١٢٧ص:لنعمة اهللا اجلزائرياألنوار النعمانية )١(
.٣١ص ٢ج جلعفر آل حبر العلوميف حتفة العامل )٢(
، ١رقـم هـامش  .٤٣٨ص، ١ج:ــ الـسيد حبـر العلـوم   ـالفوائـد الرجاليـة    نقال عـن  )٣(

.حتقيق وتعليق حممد صادق حبر العلوم وحسني حبر العلوم
.٢٤٤ص ٢لشيخ املفيد ج لاإلرشاد )٤(
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والعقب مـن حممـد العابـد بـن موسـى الكـاظم          «:له أخوة قال ابن عنبة    
ــسالم ــه ال ــة رجــال، حممــد   علي ــه يف ثالث ــراهيم اــاب وحــده ومن يف إب

، )٢(بالـسريجان مـن كرمـان   ي، وعلـ )١(احلائري، وأمحد بقـصر ابـن هـبرية     
.)٤(»بن إبراهيم ااب)٣(ياحلائروالبقية حملمد 

من )٥(كل من انتسب إىل حممد بن موسى «: نصر البخاري  وقال أبو 
.)٦(»كذابدعيغري ولده إبراهيم بن حممد فهو 

ولكن الشيخ علي النمازي الشاهرودي يـذكر للـسيد إبـراهيم أخـوة           

قصر أيب هبرية وهي مدينة كبرية عامرة ذات أسواق وعمارات وهي أعمر الـبالد الـيت              )١(
ة من الفـرات  وأوفرها أمواال وأكثرها نفعا وهي على غلو  ) العراق(يف نواحي السواد    

ــاق  (ومنــها إىل بغــداد ثــالث مراحــل خفــاف   راجــع نزهــة املــشتاق يف اختــراق اآلف
).٦٦٨، ص٢ج: للشريف اإلدريسي

أعظم مدن كرمان من مدن إيران ويرتهلا العمال والـوالة         : والسريجان يف ذلك العصر   )٢(
مياسـري  وا الدواوين وعليها سور تراب حصني وا أسواق كثرية عامرة بالناس وـا   

راجع نزهة املشتاق يف ... (ذوو أموال كثرية وأحوال حسنة ويف أهلها عفة وخري ظاهر   
).٤٣٣،ص١ج: اختراق اآلفاق للشريف اإلدريسي

احلائري نسبة إىل احلائر وهو موضع قرب احلسني بـن علـي صـلوات اهللا وسـالمة عليـه        )٣(
).٢٠٨، ص٢ج: راجع معجم البلدان للحموي(

.٢١٦ص:بن عنبةالب عمدة الطال)٤(
.وهو والد السيد إبراهيم ااب)٥(
.٤٤ص:أيب نصر البخاريـسر السلسلة العلوية )٦(
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:حيث يقول

ت صـلوا (ااب ابن حممد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم    إبراهيم  «
الضرير الكويف املتوىف باحلائر احلسيين، املدفون يف زاوية رواق         ):اهللا عليه 

وهـو أول  . لـه ضـريح يـزوره النـاس    ). صلوات اهللا عليه(موالنا احلسني   
جعفر، : وإخوته. زاهدًاعابدًاوكان عاملًا. من جاور احلائر من األشراف

اهيم اـاب مـن     مث أعقـب إبـر    . وعبد اهللا، وحممد الزاهد النسابة، وأمحد     
)١(ثالثة بقصر ابن هبرية، وعلي بالسريجان من كرمان، وحممد اخلـابوري          

.)٣(»)٢(واحلسني وهلم ذيل يف اخلابوروالد أمحد واحلسن

الظاهر ان لقب اخلابوري إما هو تصحيف للحائري وإمـا هـو وهـم مـن املؤلـف الن          )١(
حممد ابن إبراهيم ااب مشهور ومعروف يف كتب النسب والتـراجم بلقـب احلـائري           

.بوريوليس اخلا
رض اجلزيرة وعليـه واليـة واسـعة    أاخلابور اسم لنهر كبري بني راس عني والفرات من         )٢(

ــه      ــسبت إلي ــا امســه فن ــب عليه ــة غل ــدان مج ــوي (وبل ــدان للحم ، ٢ج: معجــم البل
ن اخلابور مدينة لطيفة على شاطئ الفرات وهلـا بـساتني وحـدائق       إ: وقيل). ٣٣٤ص

). ٦٥٧، ص٢ج: آلفاق للـشريف اإلدريـسي    نزهة املشتاق يف اختراق ا    (وكثري فواكه   
.وقوله هلم ذيل يف اخلابور مبعىن هلم امتداد نسيب يف منطقة اخلابور

.١٨٦ص،١ج:الشيخ علي النمازي الشاهروديــمستدركات علم رجال احلديث )٣(
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ألقابه وأوصافه
هلـا علـى   سـنتعرض عّدةألقاببلقب السيد إبراهيم ااب رمحه اهللا    

رمحـه اهللا مـن ذكـره  أولـه  واليت جاء ذكرها على لسان من ترجم        ،قلتها
: وهذه األلقاب اليت وقعت حتت أيدينا هي،من باب االستطراد

وهـو  و ااب برد السالم،أ، لقب سالم اهللا عليه بلقب ااب   : أوال
:األشهر من بني ألقابه

للـسكن فيهـا  قـصد كـربالء   بعـدما اللقبذا سالم اهللا عليه   ولقب
احلـسني سـالم اهللا   لإلمـام لقـرب الـشريف     توجه حنو ا  نإفما  وقيل للزيارة 

، ويف رواية أخرى قال السالم عليك يـا    أبتاهعليه وقال السالم عليك يا      
.)١(جداه، مسع اجلواب من القرب الشريف وعليك السالم يا ولدي

.١٤٧ص: تاريخ مرقد احلسني والعباس للسيد سلمان آل طعمة)١(
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سبب تلقيب إبراهيم بااب فهو مـا يقـال   أما«: ميينقال العالمة األ  
فأجيـب مـن القـرب واهللا أعلـم بـصحة         عليه السالم إنه سلم على احلسني   

.)١(»ذلك
مسـي باـاب   «: وقال ابن زهرة نقيب حلب يف كتابه غاية االختصار    

عليه عبد اهللا احلسني بن عليأيبدخل إىل حضرة ألنهبرد السالم وذلك 
فـسمع صـوت وعليـك الـسالم يـا          يـأبـ السالم عليك يا    : فقالالسالم
. )٢(»ولدي

قم احلسيين املدين الـذي كـان حيـا سـنة       السيد ضامن بن شد   وذكر  
سـببا آخـر لتـسميته باـاب        ) حتفـة األزهـار   (كتـاب  يفهجري١٠٨٨

قـرب جـده     نه قـصد زائـرًا    إقيل   والسبب يف تلقيبه بااب   «: حيث قال 
: ويقال لولـده ، من الضريحاإلمامفأجابه   ،عليه السالم أمري املؤمنني 

.)٣(»آل احلائر

ن السيد إبراهيم ااب كـان قاصـدا        إي  والذي يظهر من هذا الرأ    

.٢٢٤ص ٢مني ج لسيد حمسن األلأعيان الشيعة )١(
غاية االختصار يف البيوتات العلوية احملفوظة من الغبار للسيد تاج الدين بن حممد بـن           )٢(

. ، طبع يف النجف٨٩ص: محزة ابن زهرة احلسيين
،١رقـم هـامش  ،٤٣٨ص،١ج:الفوائد الرجالية السيد حبـر العلـوم      نقال عن   )٣(

وكتاب حتفة األزهـار  ،العلومحتقيق وتعليق حممد صادق حبر العلوم وحسني حبر   
.خمطوط



6١٥7....................................................................................وأوصافهألقابه

وخاطبـه بالـسالم   عليـه الـسالم  طالبأيبعلي بن   زيارة أمري املؤمنني    
، وذلك عليه السالمومسع اجلواب من أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

عليـه  طالـب أيباملـؤمنني ال يطلـق إال علـى علـي بـن            أمـري ن لقب   أل
. السالم

ن إوإمنا حـصلت مـن إمـام معـصوم،           ومهما يكن فان إجابة السالم    
اجلـواب مـن   سـالم اهللا عليـه قـد مسـع     بأنـه ميكن اجلمع بني الـرأيني      كان  

يف عليـه الـسالم  ومـن اإلمـام احلـسني     عليـه الـسالم   اإلمام أمري املـؤمنني   
ن كانت حادثة مساع اجلواب من قرب اإلمام احلسني      إو،  حادثتني منفصلتني 

. ألمورالعامل حبقائق اواهللا، أشهرله 
: حد أوالدهأويف هذه املناسبة قال 

موســــــــــــــى أو ابنــــــــــــــه المجــــــــــــــاب مـــــــن أيـــــــن للنـــــــاس مثـــــــل جـــــــدي 

ــب الــــــسبط وهــــــو رمــــــس    )١(ه أكــــــــــــــرم الجــــــــــــــواب  ــــــــــــــــ جاوبإذ خاطــــ

ــراهيم اــاب  ورمبــا ــسيد إب ــسميته بال ــهيكــون ســبب ت ــان هــو ان ك
ولعل كثرة استجابة دعائه وقبـول مـسألته كانـت سـببا      مستجاب الدعوة   

.هاره ذا اللقبالشت

١١٢ص: راجع تذكرة األنساب ألمحد بن حممد بن مهنا بن علـي بـن مهنـا النـسابة            ) ١(
نقـال عــن  (ونـسخته يف مكتبـة اإلمـام الرضـا عليـه الـسالم مبدينـة مـشهد         ) خمطـوط (

، ١٤٧ص: كتــاب تــاريخ مرقــد احلــسني والعبــاس للــسيد ســلمان هــادي آل طعمــة 
).١هامش رقم
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عليـه  قد مسع اجلواب من جـده أمـري املـؤمنني    عليه السالم نهإسواء  و
أو كانـت دعوتـه ال تـرد    عليه الـسالم  أو من جده اإلمام احلسني    السالم

فان كل ذلك يكشف عن عظيم قدره وجليل مرتلتـه وعلـو شـأنه حبيـث            
.ف له احلجاب فسمع من جده اجلوابكش

ــا ــرا  : ثاني ــسيد إب ــب ال ــا  ولق ــب ث ــاب بلق ــاحب  نهيم ا ــو ص وه
.الصندوق

قال السيد حمسن األمني يف كتابه أعيـان الـشيعة عنـد ذكـر مـن مسـي                 
إبراهيم ااب بن حممـد العابـد بـن موسـى     «: بإبراهيم من آل أيب طالب    

ــه الــسالمالكــاظم ــسالماملــدفون مبــشهد احلــسني علي ــه ال صــاحب علي
.)١(»الصندوق

عـدة  ن أمـور   مـ ًاه ناجتـ  ؤون منـش  ولقب صـاحب الـصندوق رمبـا يكـ        
: حمتملة منها

ــاءه   : أ ــب ج ــذا اللق ــل ه ــور    ّنأللع ــني القب ــن ب ــد م ــربه الوحي ق
املوجودة يف احلرم احلسيين الشريف باستثناء قبور الشهداء وقرب حبيـب           

عليه صندوق ظاهر يزار من قبـل زوار أيب عبـد اهللا     ،بن مظاهر منهم  
ــسالم احلــسني ــه ال ــزة وخــصوص ،علي ــذه مي ــريه مــن  وه ــست لغ ية لي

عدد املـدفونني هنـاك      إناملدفونني داخل احلرم الشريف، مع مالحظة       

.٢٣٠، ص٢ج: أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني)١(
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الـشريفني الرضـي واملرتـضى      أمثـال يشمل علماء كبـار مـن        كبري جداً 
أعيــانبويــه والــسالجقة وغريهــم مــن آل، وملوكــا مــن رمحهمــا اهللا

ظحيـ من هـؤالء مل  ولكن واحدًا،وحديثًاقدميًاورموزهوجتاره اتمع
ــه الــسيد ظــمبثــل مــا ح ــراهيمي ب ــك اــاب ســالم اهللا عليــه إب ، وذل

خلــصوصية اختــصه اهللا ســبحانه وتعــاىل ــا ال يعلــم ســرها إال هــو   
.عليه السالمسبحانه واإلمام احلسني

لـه ولقـربه     ولعله سالم اهللا عليه مسي بصاحب الـصندوق متييـزًا          :ب
امسـه  عليه السالممن أوالد اإلمام موسى بن جعفر خرآعن قرب شخص    

ن إبـراهيم بـن موسـى بـن         إالتارخييـة  يف بعض الروايات  و،إبراهيم أيضاً 
، ويـسمى بـإبراهيم األصـغر   جعفر هذا كان يسمى بإبراهيم ااب أيـضا    

، )١(ذرع وليس علـى قـربه صـندوق   أوالذي دفن خلف ظهر احلسني بستة   
ن إل وقيـ وهو جد الشريف الرضي واملرتضى وهـو صـاحب أيب الـسرايا      

فلرفــع ، صــاحب أيب الــسرايا هــو أخــوه األكــرب املــسمى بــإبراهيم األكــرب
بـن الـسيد حممـد    ما بينهما مسي السيد إبراهيم اـاب فياالشتراك واخللط   

ن إبراهيم األصغر ابن اإلمام الكاظم هو امللقب باملرتضى وهـو املعقـب املكثـر جـد                إ)١(
املرتضى والرضي وجد األشراف املوسوية معه مجاعة من أوالده يف سردابني متصلني         

يـت األخـري حم خلف الضريح املقدس كانت قبورهم ظاهرة وملا عمـر املـشهد الـتعمري     
. آثارها

).٢٣٠ص،٢ج:لسيد حمسن األمنيلأعيان الشيعة (
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.بصاحب الصندوقالعابد بن اإلمام موسى بن جعفر

ورمبا جاءت تسميته بصاحب الصندوق ألنه كان ميـسك مبـصاحل    :ج
نـه وكمـا سـيأيت أول مـن سـكن كـربالء مـن        أتبار املرقد وأوقافه على اع   

عليـه  ن كان ال يوجد عندنا نص صـريح عـن كونـه           إالسادة العلويني، و  
ننـا ميكـن أن نفهـم    إكان راعيا ملصاحل احلرم وشـؤونه الوقفيـة إال       السالم
ن إفقـد روي  املوجودة يف النـصوص التارخييـة    اإلشاراتمن بعض   ذلك  

كانـت توليـة تلـك التربـة املقدسـة      العابـد  بـن حممـد      أوالد السيد إبراهيم  
ـم كـانوا   أ، ممـا يعـين   )١(إال بإجـازة منـهم  هنـاك أحدومل يدفنيدهم،  أب

ميتازون بسيطرة ومركزية على احلرم الـشريف ومـا حولـه مـن األراضـي              
ألحـد بالـدفن يف تلـك    ونمل يكن يسمحإىل أّنهمحىت وصلت سيطرم  

.منهمةاألراضي إال بإجاز

عليه بن حممد العابد بن موسى بن جعفر ولقب السيد إبراهيم   :ثالثًا
: بالضرير والكويفالسالم

وأمـا إبـراهيم   «: محد بـن علـي بـن احلـسني احلـسين     أقال عنه النسابة    
فهـو املعـروف باـاب    عليـه الـسالم  الضرير بن حممد بن موسى الكاظم 
.)٢(»وقربه مبشهد احلسني معروف مشهور

.٢١١ص،٤ج :األميينللعالمةالغدير )١(
.٢٢٤، ص٢ج: أعيان الشيعة للسيد حمسن األمني)٢(
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) ارـحتفــة األزهــ(ن شــدقم احلــسيين املــدين يف الــسيد ضــامن بــوقــال 
حممـد إبـراهيم     أبـا تـاج الـدين     : حممد العابد خلـف ابـنني     «: وطــاملخط

.»وأبا جعفر حممد الزاهدــيعرف باابــالضرير 

إبـراهيم اـاب ابـن حممـد     «: الشيخ علي النمازي الشاهرودي وقال  
.)١(»...الضرير الكويف:عليه السالم العابد ابن اإلمام موسى الكاظم

كـان يـسكن الكوفـة مث       عليـه الـسالم   نهإوسبب تسميته بالكويف هو     
الـضرير بإلبـراهيم اـاب  وأما وصفهمجاور احلائر مع ولده فمات ا،       

مــن اهللا لبــصره امتحانــًاكــان فاقــدًاعليــه الــسالمفواضــح وذلــك ألنــه
.واختبارًا
بـالعلم والعبـادة    ه الـسالم  عليـ ووصف السيد إبراهيم اـاب    : رابعا

:والزهد والورع

ابن حممـد  ...إبراهيم ااب «: الشيخ علي النمازي الشاهرودي   قال  
املـدفون   ...الضرير الكويف عليه السالم العابد ابن اإلمام موسى الكاظم    

وهـو   ،له ضريح يزوره الناس   عليه السالم يف زاوية رواق موالنا احلسني    
.)٢(»...زاهدًاوكان عاملا عابدًا. ألشرافأول من جاور احلائر من ا

.Sقيلت فيهاألوصاف اليتوهذا ما وقع بني أيدينا من األلقاب

.١٨٦ص، ١ج:الشيخ علي النمازي الشاهرودي،مستدركات علم رجال احلديث) ١(
.نفسهاملصدر )٢(





6٢١7

ه إىل كربالء املقدسةؤجمي
يوجد شبه إمجاع من قبل أهل الـسرية والتـاريخ الـذين ترمجـوا حليـاة              

هـو أول مـن     عليـه الـسالم    ن الـسيد إبـراهيم    إالسيد إبراهيم ااب مـن      
.رض كربالء من السادة العلوينيأسكن

إبـراهيم اـاب بـن حممـد العابـد ابـن       «: فقد جـاء يف أعيـان الـشيعة      
اإلمام موسى الكاظم انه أول من سكن احلائر من املوسوية كـان ضـريرا        

. )١(»يسكن الكوفة مث سكن احلائر

بعد هـالك  )٢(للهجرة٢٤٧سنة ن وقت جميئه إىل كربالء كان     إوقيل  
الذي هدم البناء الذي كان على قـرب احلـسني         )٣(لعباسي لعنه اهللا  املتوكل ا 

ــه الــسالم ــه املــاء وحــرث  وأجــرىعلي ــرب خفــاءإلوزرعهــااألرضعلي الق

.٢٣٠، ص٢ج: لسيد حمسن األمنيأعيان الشيعة ل)١(
.١٢٩ص: بغية النبالء يف تاريخ كربالء، عبد احلسني الكليدار آل طعمة)٢(
ذهـب إىل ذلـك الــسيد أبـو الفـضل حممــد الكـاظم بـن أيب الفتــوح احلـسيين يف كتابــه        )٣(

نقـال عـن كتـاب بغيـة النـبالء يف تـاريخ       (النفحات العنربيـة يف انـساب آل خـري الربيـة       
).١، هامش رقم١٢٨ص: للسيد عبد احلسني الكليدار آل طعمةكربالء، 
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مـن  ًاوكذلك وضع العيـون واجلواسـيس وقطعـ     الشريف عن زائريه وحمبيه،   
من قبله بالقبض على كل من    وأمرواواراً العسكر حترس تلك املنطقة ليًال    

ل زيارة القرب احلسيين أو حىت االقتراب من تلـك املنطقـة الطـاهرة، وقـد                 حياو
ــة العلــويني  أذاق ــه اللعن العــذاب واالضــطهاد والتنكيــل  ألــواناملتوكــل علي

رصتـ املنمث جـاء    ،سلطانه الغاشم  إليهايصل   أنوالحقهم يف كل بقعة ميكن      
ام أمري املـؤمنني  أبيه املتوكل ومسح للناس بزيارة قرب اإلم       العباسي للحكم بعد  

ن العلـويني، فقـصد الـسيد       ّمأوعليه السالم  وقرب اإلمام احلسني  عليه السالم 
إبراهيم اـاب إىل مدينـة كـربالء واسـتقر فيهـا وسـكن احلـائر هـو وأوالده                   

.هلم إىل يوم الناس هذاذريته باختاذ كربالء موطنًامنواستمر قسم
قر احلكم للمنتصر يف نفـس   وملا است «: قال حممد صادق حممد الكرباسي    

السنة وبلغ مسامع األشناين توجه من سـاعته إىل كـربالء ومعـه مجاعـة مـن            
.)١(»الطالبيني والشيعة فلما وصلوا كربالء أعادوا للقرب معامله القدمية

بـن حممـد     إبـراهيم )٢(كـان برفقـة االشـتاين     «: قال احملـدث النـوري    و
اـاب أو  إبـراهيم بـسيد  العابد ابـن اإلمـام موسـى بـن جعفـر املعـروف             

.)٣(»ااورةأسدالضرير الكويف فسكن ا وتزوج من بين إبراهيم

.٢٨٥ص: دائرة املعارف احلسينية تاريخ املراقد اجلزء األول) ١(
.٢هامش رقم ٧االشتاين هو نفسه األشناين الذي مر ذكره يف ص) ٢(
شـهر  (نقال عن كتاب  ٨دائرة املعارف احلسينية تاريخ املراقد اجلزء األول هامش رقم          ) ٣(

.باللغة الفارسية) حسني
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ومدفنه عليه السالموفاته
عليـه  ال يعرف بالتحديد الزمن الـدقيق لوفـاة الـسيد إبـراهيم اـاب       

للهجرة نعرف ٢٤٧إذا الحظنا زمن جميئه إىل كربالء سنة أنناإال السالم
، ومـن  كـان علـى قيـد احليـاة إىل تلـك الـسنة املـذكورة         السالمعليه   بأنه

املتيقن أيضا انه بقي بعد هذه السنة مدة من الزمن حبيث استقر يف كربالء 
البـاحثون واملؤرخـون بأنـه أول مـن         وصـفه   نه مستوطنا هلـا حبيـث       أُعدّ  و

سكن كربالء املقدسة من العلويني، وـذه املـدة مـن االسـتيطان الـيت ال               
بالضبط كم هـي ولـد للـسيد إبـراهيم اـاب ولـده حممـد والـذي             نعرف  

.)١(عرف بعد ذلك بلقب احلائري

عليـه   احلـسني مبقربة مما يلـي رأس اإلمـام        دفن  عليه السالم  وملا تويف 
فاختـذ بنـوه تربتـه    يف الزاوية الشمالية الغربية من الضريح املقدس     السالم

عاش حممد احلائري يف كربالء وتناسل ا، واستمر هذا اللقب يطلق علـى أوالده آل           )١(
.احلائري
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يدهم ومـا كـان يـدفن فيهـا        أب وكانت تولية تلك التربة املقدسة    مدفنا هلم 
.أي أحد إال بإجازة منهم

سـنة  وبقي قرب السيد إبراهيم ااب يف الصحن احلـسيين الـشريف إىل    
مدينة كربالء ووصف )١(حيث وصف الرحالة أبو طالب خانهـ،١٢١٧

عنـد الغـزو،    عتبتنيأحداث غزو الوهابيني ملدينة كربالء فأورد ما حل بال        
وقـد جـاء يف   عليـه الـسالم  حلرم اإلمام احلـسني    دقيقاً كما انه قدم وصفًا   

أنمما يدل على  »ويف وسط الصحن مقام إبراهيم ااب     «: بعض وصفه 
مل يكـن ضـمن الـرواق احلـسيين حـىت      عليـه الـسالم   مرقد إبراهيم اـاب   

.)٢(نـك احليـذل

للــهجرة قــام الــسيد علــي الطباطبــائي تنفيــذاً ١٢١٨ويف حنــو ســنة 
١٢١٦سـنة  ىفاملتـو )٣(ا السيد حممد مهـدي الـشهرستاين   هأوصالوصية  

هو ابن حاجي حممـد بـك خـان األصـفهاين هـو تركـي األصـل ولـد يف لكهنـو عـام                      )١(
للهجرة إىل أوربا واسيا وبقي يف رحلتـه حـىت     ١٢١٤للهجرة قام برحلته عام      ١١٦٦

، وقـد تـويف   ١٢١٨للهجرة ووصف رحلته بعـد عودتـه إىل كلكتـه عـام             ١٢١٧عام
، ترجم رحلته هذه من الفرنسية إىل العربية مصطفى جواد ومساها برحلة       ١٢٢١عام  

.أيب طالب خان
.١٢١ــ ١٢٠دائرة املراقد احلسينية حملمد صادق حممد الكرباسي اجلزء الثاين ص)٢(
رباين حممد مهدي الشهرستاين ااور للمشهد احلـسيين علـى        هو السيد األجل العامل ال    ) ٣(

مشرفه السالم يروي عن صاحب احلـدائق ويـروي عنـه صـاحب املـستند تـويف سـنة          
!
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ليـصبح جممـل الـرواق     للهجرة بوصـل الـرواق الغـريب بـالرواق الـشمايل            
على بعضه ويـدور حـول الروضـة احلـسينية وبـذلك وقـع مرقـد                 مفتوحًا

السيد إبراهيم ااب داخـل الـرواق يف الزاويـة الـشمالية الغربيـة للمرقـد        
. )١(كان يف الصحن الشريفكما هو اآلن بعدما

إبـراهيم قـرب الـسيد     إحلـاق ن  إمجلة من الباحثني يذهبون إىل       أنعلى  
طالب خان وغريه، أبواليت حتدث عنها الرحالة املّدة ااب كان قبل هذه 

والعمـارة  «: حيـث يقـول   الدكتور رؤوف حممد علـي األنـصاري         ومنهم
الدولة البويهي مـا بـني   هي اليت شيدها عضد    )٢(اخلامسة للمرقد الشريف  

حيـث جـدد عمـارة    ) للمـيالد ٩٨٢ــ ٩٨٠(للـهجرة ٣٧١ــ ٣٦٩سنيت  
واجلـص، وشـيد   ) اآلجـر (تعلوه قبة مرتفعة من الطـابوق    املرقد وصارت   

من حوله وكان هناك باب يف كل جانب من جوانب البناء، وقد              األروقة
ع بـصحن واسـ    وأحاطـه ،  األمحـر زين املرقد من الداخل خبـشب الـصاج         

واحد منـها يف كـل       أبوابأربعةحييطه سور عال وكان يوجد هلذا السور        
"

الكـىن  (رمحـه اهللا وهو الذي صلى على جنازة العالمة الطباطبائي حبر العلوم         ١٢١٦
ي بظهر وهو الذي احلق املسجد الذ  ) ٣٧٤، ص ٢ج: واأللقاب للشيخ عباس القمي   

على اللحاق رواق السيد إبراهيم ااب احلسني إىل ضمن احلرم الشريف وكان عازمًا
.وفتحه على املسجد ولكن األجل مل ميهله، فأوصى بذلك إىل السيد علي الطباطبائي

.١٢٢ص: نفسهاملصدر )١(
.م اابوليس مرقد السيد إبراهيعليه السالم يقصد باملرقد هنا مرقد اإلمام احلسني) ٢(
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يف جنوب البطائح أمريجانب من جوانبه، وكذلك قام عمران بن شاهني 
املــسجد والــرواق امللحــق باحلــضرة العــراق يف عهــد عــضد الدولــة ببنــاء 

والذي يقع يف اجلانب الغريب من احلـرم الـذي مسـي بامسـه ويعـرف اليـوم            
.)١(»اابإبراهيمالسيد برواق

: ن ذكر قصة عمران بن شاهني    أبعد   رمحه اهللا وقال العالمة السي  
وبىن الرواق املعروف برواق عمران يف املـشهدين الـشريفني الغـروي             ...«

.)٣(»على مشرفهما السالم)٢(واحلائري

ن رواق ابــن شــاهني يف إ«: وقــال الــسيد حممــد صــادق حبــر العلــوم 
إبـراهيم من احلائر الـشريف املعـروف اليـوم بـرواق الـسيد      اجلانب الغريب 

مسي بامسه ذكره ابن بطوطة يف رحلته وكان هـذا       ااب وبىن جبنبه مسجد   
يف الـصحن   فاسـتثنوا بـدمج املـسجد     الـصفويني    أيامإىل   املسجد موجوداً 

حـىت اليـوم وهـو حمـل خـزن      أثـره فادمج يف الصحن وبقـي مـن املـسجد       
الناصـري   بـاإليوان املعـروف    اإليـوان سينية خلف   مفروشات الروضة احل  

املعمـاري رؤوف حممـد   سعمارة كربالء دراسة عمرانيـة وختطيطيـة للـدكتور واملهنـد          )١(
وراجع موسـوعة العتبـات املقدسـة قـسم كـربالء جلعفـر        . ١٢٣ص: علي األنصاري 

.٦٣٧، ص٤ج: ودائرة املعارف اإلسالمية.٢٦٠ص: اخلياط
عليه الـسالم  علي بن أيب طالب يقصد باملشهد الغروي هو مشهد اإلمام أمري املؤمنني         )٢(

.عليه السالمنسبة إىل الغري، ويقصد باحلائري مشهد اإلمام احلسني الشهيد
.٣٢٠، ص٤٢ج: راجع حبار األنوار للعالمة السي)٣(
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ومت ذلــك البنــاء أي بنــاء الــرواق واملــسجد املعــروف بــرواق مــسجد ابــن 
.)١(»للهجرة٣٦٧شاهني يف سنة 

اـاب بـاحلرم احلـسيين فيـه         إبراهيمقرب السيد    فإحلاقوعلى أي حال    
ًان لـه خـصوصية وامتيـاز   إداللة أخرى على عظيم قدره ورفعـة مرتلتـه و   

عليـه  حىت صار الزائـر لقـرب احلـسني   لى كل من دفنوا يف احلرم املقدس، ع
ال خيرج من احلرم الشريف إال بعد زيـارة الـسيد إبـراهيم اـاب              السالم

يف الزيـارة   علـيهم الـسالم      عليه الرمحة والرضوان، فهو مشارك للشهداء     
وم مات على قربه، فسالم عليه يوم ولد وينيوظهور القرب وطواف الطائف
.واستشهد ويوم يبعث حيا

عـن  نقـالً (سالسل الذهب للسيد حممد صادق حبر العلـوم، خمطـوط يف عـدة أجـزاء                )١(
).٣٩ص: ةكتاب تراث كربالء لسلمان هادي آل طعم
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الفكرية والثقافيةقسم الشؤونإصدارات
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