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�س البحث ملخَّ

اكرون،  ف الذَّ احلم��د هلل ال��ذي ال إله إالَّ هو امللك احل��قُّ املبني، الذي بذكره يت��رشَّ
د س��يِّد األنبياء  وبش��كره يفوز الش��اكرون، وبطاعته ينجو املطيعون، وصىَّ اهلل عى حممَّ

واملرَسلني وعى آله الطيِّبني الطاهرين.

نه الشيَِّخ علِّ ابِن الشيَِّخ مانِِع امَلَحاِويِلّ اخلَاِقايّن املتوفَّ  إنَّ هذه الرسالة هي ما دوَّ
سة، َأاَل وهي النجف  ت عى املدينة املقدَّ سنة 1348ه�/1929م، من أحداث تارخييَّة مرَّ
األرشف، وهذه األحداث كانت مقترصة عى ما ُيعانيه سكنة هذه البقعة من صعوبات 
باحلصول عى املاء، إضافة إىل ذلك كانت هنالك إش��ارات مجيلة لكثري من الشخصيات 
سة، ووضع حجر األساس لتقديم  ة املقدَّ ذات الدور الفاعل يف إعادة إعامر العتبة العلويَّ

اخلدمات لزائري قرب ابن عمِّ رسول اهلل صلوات اهلل وسالمه عليهام.

إضافًة لذلك، فقد بيَّنت هذه الرس��الة الدور الذي ش��غله فضيلة الشيخ عّل يف 
ن هبا ما دار من أح��داث قرأها ورآها،  ��اذه من القلم أداًة ُي��دوِّ ه��ذه املحنة، أاَل وهو اختِّ
اد اإلبداع يف جم��ال تدوين ما دار من أح��داث تارخييَّة  وس��معها ووعاها؛ فهو أح��د روَّ
ت باملَحن، وكانت حمطَّ رحال النِّقم،  بقيت حمفوظة عى م��رِّ الدهور يف جبني مدينة عجَّ

وكيفيَّة زواهلا بربكة حاميها واإلمام املدفون فيها.

كر أنَّ ه��ذه األحداث كانت قد ُاختريت من مصَدَرين رئيَس��ني،  وم��ن اجلدير بالذِّ
صة بتاريخ هذه املدينة،  ل منهام: هو نقل األحداث من داخل املصادر التارخييَّة املتخصِّ األوَّ
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 وقد طغا عى هذا النقل هو املش��اهدة العينيَّة من املصنِّف ل�ام ش��يِّد من آثار عمرانيَّة، أو 
ما بقي بعد هدم هذه اآلثار.

ا  ��ا املص��در الث��اين: هو ما ع��ارصه املصنِّف م��ن أح��داث، وكان نقل��ه يعتمد إمَّ أمَّ
ع��ن طريق املع��ارصة أو عن طري��ق النقل بالس��امع، أو عن طريق مش��اهدة ما بقي من 
 آث��ار، وإنَّ م��ا أعان املؤلِّ��ف يف هذا املضامر ه��و معارصتُه لكثري من ه��ذه األحداث 

الشائكة.

فم��ن خالل م��ا مرَّ ِذك��ره، يمك��ن تصنيف هذه الرس��الة م��ن الرس��ائل التارخييَّة 
صة بأحوال مدينة النجف األرشف. املتخصَّ

واحلمد هللِ ربِّ العاملني.
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Abstract

Praise be to Allah, besides whom there is no god, the King, the 

Truth, the Manifest, by whom those who remember are honored, 

and by His praise the thankful win, and by His obedience the 

obedient are saved. May Allah’s peace and blessings be upon 

Muhammad, the master of the prophets, and upon his pious 

and pure family.

This letter is what Sheikh Ali Ibn Al-Sheikh Mani’ Al-Mahawili 

Al-Khaqani, may Allah have mercy on him, who died in the year: 

1348 AH/1929 AD, wrote about historical events that passed 

through the holy city of Najaf. In addition, there were beautiful 

signs of many personalities who played an active role in the 

reconstruction of the Imam Ali Holy Shrine, and laying the 

foundation stone for providing services to visitors to the tomb 

of the cousin of the Messenger of Allah, may Allah’s prayers and 

peace be upon them both.

In addition to that, this letter clarified the role played by His 

Eminence Sheikh Ali, may God have mercy on him, in this ordeal, 

which is that he was armed with a pen and wrote down the 
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events that took place that he read, saw, heard and understood; 

He is one of the pioneers of innovation in the field of codification 

of historical events that have been preserved throughout the 

ages in the forehead of a city wracked with adversity, and it was 

the focus of the journey of resentment, and how it vanished 

with the blessing of its protector and the imam buried in it. It 

is worth noting that these events were drawn from two main 

sources, the first of which is the transmission of events from 

within the historical sources specialized in the history of this city, 

and this transmission was dominated by the kind observation 

by the compiler of what was built of urban monuments or what 

remained after the demolition of these monuments.

As for the second source: it is the events that the author lived 

through, and his writing depended either through contemporary 

or through audio transmission, or by watching what remains of 

traces, What helped the author, may God have mercy on him, in 

this regard was his contemporary and his closeness to many of 

these thorny events.

Through what has been mentioned, this message can be 

classified as one of the historical messages specialized in the 

conditions of the city of Najaf.

and thank Allah the god of worlds.
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ق كلمة املحقِّ

اكرون،  ف الذَّ احلم��د هللِ ال��ذي ال إل��ه إالَّ هو امللك احلقُّ املب��ني الذي بذكره يت��رشَّ
د س��يِّد األنبياء  وبش��كره يفوز الش��اكرون، وبطاعته ينجو املطيعون، وصىَّ اهلل عى حممَّ

واملرَسلني وعى آله الطيِّبني الطاهرين.

أما بعد..

قال تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾)1(، وقال رس��ول اهلل: »َمن س��قى 
مؤمنًا رَشَبًة من ماٍء من حيث يقدر عىل املاء أعطاه اهلل بكليِّ رشبة سبعني ألف حسنة، وإن 

سقاه من حيث ال يقدر عىل املاء فكأنَّام أعتق عرش رقاب من ولد إسامعيل«)2(.

إنَّ لكلِّ قوٍم امتحان ال بدَّ أن يروه وإن اختلف، كام ال بدَّ أن جيدوا نتيجة امتحاهنم، 
وعندما أقول امتحان أي وجب أن يكون اإلنس��ان س��اعًيا صاب��ًرا جماهًدا كاجلبل يصدُّ 
كلَّ الرياح مهام َقَوت وتغريَّ لوهنا، وإالَّ س��يكون رماًدا تلعنه أسطر كتب التاريخ عى مرِّ 
ا إذا ظنَّ اإلنس��ان أنَّه بأمان سواء بام ملكت يده من مال، أو بحصن  الدهور؛ لفش��له، أمَّ
ا، فإنَّ امتحان��ه هو بام وهبه اهلل  ه، أو بج��اٍه ذي جناَحني؛ فقد ذهب بعي��ًدا جدًّ بل��د ضمَّ

تعاىل، ونجاحه بتقديمه املساعدة للغري لدوام نعمته.

وهذه الرس��الة التي بني أيدينا تبنيِّ ما مرَّ عى س��كنة مدينة النجف، وهم صابرون 
ه من امتحان، وهو  بجوار س��يِّد الوصيِّني عّل ب��ن أيب طالب من امتحان، وما أش��دُّ

)1( سورة األنبياء 30/21.
)2( الكايف، الكلينّي: 201/2، ح7.
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نه اهلل، فمنهم من بذل،  صعوب��ة احلصول عى املاء؛ فكانت أدوار القوم خمتلفة كلٌّ بام مكَّ
ومنه��م من عمل، ومنهم من صرب، ومنهم من س��عى وأوصل صوت قومه إىل من يبده 

. ه بتسجيل أحداث ما مرَّ احللُّ والعقد، ومنهم من أعطى التاريخ حقَّ

ن ما دار من  ذ من القلم س��الًحا، ودوَّ ��ا فضيلة الش��يخ عّل اخلاقايّن، فق��د اختَّ أمَّ
أح��داث قرأها ورآها، وس��معها ووعاها؛ فهو أحد رواد اإلب��دع يف جمال تدوين ما دار 
ت باملحن، وكانت  من أحداث تارخيية بقيت حمفوظة عى مرِّ الدهور يف جبني مدينة عجَّ

حمطَّ رحال النِّقم، وكيفيَّة زواهلا بربكة حاميها واإلمام املدفون فيها.

هذا وال أنس��ى أن أشكر عالًيا مكتبة أمانة مس��جد الكوفة املعظَّم وكادرها املبدع؛ 
قني، وكذلك ال يفوتني أن أشكر األستاذ حسني  لعملهم اجلاد يف خدمة الباحثني واملحقِّ
جهاد؛ لكونه س��بًبا يف حصويل عى هذه الرس��الة القيِّمة، فلهم الشكر منِّي والثواب من 

اهلل.

ٍة قد أكون وقعت هبا من حيث ال أعلم، والعصمة  م عن كلِّ هفوٍة وزلَّ والعذر مقدَّ
ألهلها، وأخرًيا وليس آخًرا، أرجو من اهلل أن يكتب هذا القليل يف صالح أعامل املصنِّف 
 ويف صال��ح أعاميل، وأن يكون س��بًبا لن��زول الرمحة والغف��ران يل ولوالدي، إنَّه س��ميع 

الدعاء.

 املحقيِّق

ة سنة 1438ه�  18 من شهر ذي احلجَّ
من حتت قبَّة أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب
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صورة املصنيِّف
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ترجمة املوؤلِّف

ن�شبه وولدته

هو الشيخ عّل ابن الشيخ مانع ابن الشيخ درويش بن حسني بن عبد اهلل بن حسن 
د بن ش��مس املع��روف باملحاويّل النجفّي، عامل  ابن أمحد بن عبد عّل بن حمس��ن بن حممَّ
ًما عند عل��امء عرصه ورجال  فاض��ل كبري م��ن أهل الفض��ل واألدب، وكان فقيًه��ا مقدَّ

السياسة يف العراق.

وآل املحاويّل من البيوت العلميَّة العريقة التي س��كنت النجف األرشف منذ أكثر 
ة القحطانيَّة العراقيَّة املعروفة،  م��ن قرن، وهم فرع من بني خاقان القبيلة العربيَّة احلمرييَّ
��م من فخذ ُيقال هل��م آلبوهات، وهو لقب  ويزع��م بعض م��ن يمتُّ إىل هذه األرسة أهنَّ
مش��هور مع��روف يف مكانه، وقد ُنس��بوا إىل قري��ة املحاويل التي هي الي��وم من نواحي 

حمافظة بابل؛ لسكنى بعض أجدادهم فيها.

وقد اش��تهر بع��ض رجال هذا البي��ت يف النجف يف أواس��ط الق��رن احلادي عرش 
للهجرة، ومنهم الش��يخ درويش بن حس��ني بن عبد اهلل ابن الش��يخ حسن املذكور، ومل 
ُيع��رف يشء عن أحوال هذه األرسة، هل غادروا النجف وع��ادوا إليها؟ أم بقوا فيها؟ 
وق��د رزق الش��يخ درويش املذكور ولًدا يف س��نة )1247ه�(، وهي الس��نة التي اجتاح 
فيه��ا الطاعون اجل��ارف مدن العراق، والس��يام النج��ف األرشف، وكان��ت والدته يف 
ي املول��ود )مانًعا(، وأصبح  أواخ��ر الطاعون، حيث خفَّت وطأته يف تلك األيام، فُس��مِّ
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ل، وأش��هر من ُعِرف م��ن أوالده هو   اس��مه مقروًنا بأرست��ه الكريمة، وُن��يِس لقبه األوَّ

املرَجم له.

وكان م��ن العلامء األعالم ومش��اهري رجال الفضل، ومن ذوي املكانة يف وس��طه، 
ولد سنة )1271ه�(.

درا�شته واجتهاده ومكانته
س��ني، ومنهم: الس��يِّد كاظم  مات العلوم عى لفيف من أهل الفضل واملدرِّ قرأ مقدِّ
د الرشبيايّن، وقد  د األيروايّن، والشيخ حسن املامقايّن، والشيخ حممَّ اليزدّي، الش��يخ حممَّ
د  د طه نجف، وش��يخ الرشيعة األصفهايّن، والش��يخ حممَّ أجازه بالرواية، والش��يخ حممَّ
كاظم اخلرس��ان، وحرض سابًقا يف كربالء املقدسة عى الشيخ زين العابدين املازندرايّن، 
وبعثه وكياًل عنه إىل عني التمر؛ هلداية أهلها، إذ كانت العقيدة الكشفيَّة هي السائدة فيام 

د تقي الشريازّي صاحب الثورة يف العراق. بينهم، وحرض درس الشيخ حممَّ

ثقافته ودوره ال�شيا�شّي
يف س��نة )1317ه�(، س��افر إىل إيران لزيارة اإلمام الرضا، وكان بصحبة ولده 
ر الدين ش��اه  مه الس��لطان مظفَّ د جعفر؛ فاحتفل به اإليرانيُّون، وكرَّ األك��رب الش��يخ حممَّ
ها  القاج��ارّي، وعندم��ا زار اإلمام الرض��ا ورأى القبَّ��ة الرشيفة، نظم قصيدة س��امَّ
م عى أن حيجَّ من  ل وآخر ما نظم من الش��عر، وصمَّ )املعج��زة(، وقد ُطبعت، وه��ي أوَّ
ا بالس��ويس، والقى  طريق قفقاز س��الًكا البحر األس��ود، ومن ث��مَّ البحر األبيض، مارًّ
ة، وعند وصوله إىل األس��تانه اتَّصل بالس��لطان  احراًم��ا لدى م��روره يف املدن القفقازيَّ
س��ة  عب��د احلميد خان، وطلب من��ه إيصال املاء إىل النجف األرشف؛ لكوهنا مدينة مقدَّ
ا يساوي راتب قايض  ر له فيه راتًبا ش��هريًّ كاحلَرَمني، فمنحه وس��اًما، وكتب له فرماًنا قرَّ
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مه ابن راش��د أمري  ف إىل احلجِّ ح��لَّ ضيًفا عند الرشيف عون، وكرَّ القض��اة، ول�امَّ تش���رَّ
احلج��از، ول�امَّ ع��اد إىل النجف، جرى له اس��تقبال، ول�امَّ التهبت نريان الث��ورة العراقيَّة 
ضدَّ اإلنكليز، س��اهم فيها، ول�امَّ استوىل اإلنكليز هرب مع من هرب إىل إيران، واتَّصل 
ل مل��ًكا عى العراق، رجع إىل  بالس��لطان أمحد ش��اه القاجارّي، ول�امَّ نودي بفيصل األوَّ

النجف، وظلَّ عاكًفا عى العبادة والتأليف.

اآثاره
ره باس��م الس��لطان عبد  ول��ه آث��ار منها: كت��اب إثبات قرب أم��ري املؤمنني، صدَّ
احلميد، وأرس��له إليه، فأمر بإحداث هنر الس��نيَّة، وكتاب يف أصول الدين، ورس��الة يف 
عي الوقوف عليها(، قرظه الش��يخ صادق مس��عود  العقائ��د والرشائع أس��امها )ممَّ��ن يدَّ

والشيخ جعفر النقدّي، ورسالة يف ماء النجف، وهي التي بني أيدينا اآلن.

اأولده
د جعفر، وقد كان السلطان عبد احلميد  وخلَّف ثالثة أوالد، أكربهم الشيخ حممَّ
س يف املدرسة السليميَّة القريبة من دار أبيه، ويصلِّ  س؛ فكان يدرِّ أنعم عليه بلقب املدرِّ
خ وفاته الشيخ  إماًما يف مسجد هناك، إىل أن تويفِّ يف سنة )1361ه�(، وُدفن مع أبيه، وأرَّ

حسن سبتي بقوله:

م�������ان�������ع آل  ف��������ق��������ي��������د 
ف�������ق�������دان�������ه ه�����������زَّ ال����ن����ج����ف

ج������ع������ف������ر م�����������ن ي����ع����ل����م����ه
ورشف ف�������ض�������اًل  ح����������از  ق��������د 
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ح����تَّ����ى ج�������رى ج��������اري ال���ق���ض���ا
وط����������ائ����������ر امل����������������وت ه����ت����ف

خ������������������ار ل������������ق������������اء رب���������ه
خ������������ري ج�������������������وار وك������ن������ف

خ�������ل�������ده ج�����������ن�����������ان  ويف 
خ������������ت������������ه ن��������������ال غ�������رف أرَّ

والثاين الش��يخ مهدي، وقد كان من أهل الفضل واألدب، صحب أباه يف س��فرته 
الثانية إىل طهران؛ فكان يعتمد عليه ويثق به، وهو من أهل األخالق الفاضلة والسلوك 

احلسن، تويفِّ سنة )1357ه�(، وُدفن مع أبيه أيًضا.

د رضا، وقد نش��أ عى أبيه، فنهج هنجه وس��ار  والثال��ث، وهو األصغر، احلاج حممَّ
عى هديه يف س��لوكه وحسن أخالقه وتواضعه وكامله، وقد انخرط يف سلك التعليم يف 
امل��دارس احلديثة، وكان من النامذج الطيِّبة بني رجال العل��م والتعليم، ومل يرصفه ذلك 
ع��ن التزامات��ه األوىل وواجباته الرشعيَّة، ب��ل وحتَّى املندوب��ات، وكان ظاهر الصالح 
م  وال��ورع، عرف��ه به القريب والبعيد، وتويفِّ عش��يَّة األربعاء التاس��ع والعرشين من حمرَّ
سنة )1384ه�(، وُدفن مع أبيه وأخويه يف مقربهتم، وأقيم له جملس األربعني يف مسجد 

الشيخ الطويّس من قبل املعلِّمني.

وفاته

ة به يف القرب  تويفِّ املصنِّف يف ربيع الثاين سنة )1348ه�(، وُدفن يف مقربة خاصَّ
 من داره يف حملَّة املرشاق، ورثاه عدد من الشعراء، ومنهم اخلطيب الشيخ حسن سبتي

بقوله:
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ت��ال��ًي��ا ح��زًن��ا س��ط��وري هب��ا اعترب أي���ا 
بِ���َم���ن ف�����ارق ال��دن��ي��ا وش�����طَّ م����زاره

صال��ًحا يعمل  ك��ان  ق��د  مل��ن  فطوبى 
ع��ث��اره ُي���ق���ال  األخ�����رى  ويف  ل��ي��ن��ج��و 

ًم��ا مسليِّ ع���لٍّ  م��ث��وى  زر  س��ع��د  ف��ي��ا 
ق���راره ص���ار  ال���ف���ردوس  ف��ف��ي  خ  وأريِّ

مصادر الرتمجة

طبق��ات أعالم الش��يعة، نقباء البرش يف الق��رن الرابع عرش، الش��يخ أغا بزرك . 1
الطهرايّن: 1508/16.

د حرز الدين: 134/2.. 2 معارف الرجال يف تراجم العلامء، الشيخ حممَّ

مايض النجف وحارضها، الشيخ جعفر آل حمبوبه: 268/3.. 3

آل الرشقي تراجم رجال األرسة اخلاقانيَّة النجفيَّة، طالب عّل الرشقّي: 115.. 4

تاريخ العشائر اخلاقانيَّة يف العراق، محدي الرشقّي: 87.. 5
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الصحيفة األوىل من املخطوط
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الصحيفة األخرية من املخطوط
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درا�شة املخطوط

ا وعلميًّا بأربع فقرات: يمكن أن نجمل دراسة املخطوط ماديًّ

الفقرة األوىل: موضوع املخطوط

س��ة،  ت عى املدينة املقدَّ إنَّ ه��ذه الرس��الة هي تدوين لألح��داث التارخييَّة التي مرَّ
أاَل وه��ي النج��ف األرشف، وهذه األح��داث كانت مقترصة عى ما ُيعانيه س��كنة هذه 
البقع��ة م��ن صعوبات باحلصول عى املاء، إضافة إىل ذلك كانت هنالك إش��ارات مجيلة 
سة، ووضع  ة املقدَّ لكثري من الشخصيَّات ذات الدور الفاعل يف إعادة إعامر العتبة العلويَّ
 حجر األس��اس لتقديم اخلدمات لزائري قرب ابن عمِّ رس��ول اهلل صلوات اهلل وس��المه 

عليهام.

ل  ومن اجلدير بالذكر أنَّ هذه األحداث كانت مس��طَّرة من مصَدَرين رئيَسني، األوَّ
ص��ة بتاريخ هذه املدينة،  منه��ام: هو نقل األحداث من داخل املص��ادر التارخييَّة املتخصِّ
 وقد طغت عى هذا النقل املش��اهدة العينيَّة من قبل املصنِّف ملا ش��يِّد من آثار عمرانيَّة أو 

ما بقي بعد هدم هذه اآلثار.

ا  ��ا املصدر الث��اين: هو ما ع��ارصه املصنِّف م��ن أح��داث، وكان نقل��ه يعتمد إمَّ أمَّ
ع��ن طريق املعارصة، أو ع��ن طريق النقل بالس��امع، أو عن طريق مش��اهدة ما بقي من 
 آث��ار، وإنَّ م��ا أعان املؤلِّ��ف يف هذا املضامر ه��و معارصتُه لكثرٍي من ه��ذه األحداث 

الشائكة.
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فم��ن خالل م��ا مرَّ ِذك��ره، يمك��ن تصنيف هذه الرس��الة م��ن الرس��ائل التارخييَّة 
صة بأحوال مدينة النجف األرشف. املتخصِّ

الفقرة الثانية: وصف املخطوط
رة الورقيَّة املوجودة يف  هذه الرس��الة عبارة عن نسخة فريدة من املخطوطات املصوَّ
رت عى يد املصنِّف الش��يخ  مكتب��ة اإلمام أمري املؤمنني النجف األرشف، والتي ُحرِّ
عّل ابن الش��يخ مانع، ومل اس��تطع احلصول عى نس��خة أخرى غري النس��خة التي بني 
 ،رت عى األصل املوجودة عند عائلة املصنِّف أيدينا، وهذه النس��خة هي نس��خة صوِّ
 وه��ي بخ��طٍّ واض��ٍح وس��هل الق��راءة، مع وج��ود بع��ض الكل��امت املغم��رة وصعبة 

القراءة.

ولة البوهيي كان وزيًرا  يبتدئ املخطوط: »بس��م اهللِ وله احلمد، روَي أنَّ عض��د الدَّ
حن..«، وينتهي  لبني العبَّاس، وهو الذي توىلَّ عامرة النجف األرشف، وبنى القرب والصَّ
��ه من أيدهيم، وم��ىض إىل بالده عى  ة، ثمَّ حصل من فكِّ  بق��ول املصنِّ��ف: »وأرسوه م��دَّ

ة إالَّ باهلل العّل العظيم«. ما سمعت، واهلل العامل بالصواب، وال حول وال قوَّ

ا مس��طرة املخطوط، فعدد الصفح��ات )15( صفحة، وقياس كل صفحة منها:  أمَّ
)2185×270 مل��م(، وع��دد األس��طر يف كلِّ صفح��ة خمتل��ف، أي مل حياف��ظ املؤلِّف 
ا لون املت��ن، فقد ُكتِب باللون األس��ود،  عى تس��اوي عدد األس��طر يف كلِّ صفح��ة، أمَّ
 وأنَّ املخط��وط بحال��ة جيِّ��دة وال يوج��د في��ه نقص بع��دد الصفح��ات أو أج��زاء من 

الصفحات.

الفقرة الثالثة: منهج املؤَلف
ا منهج املؤلِّف ومميِّزاته، فيمكن تلخيصه بنقاط: أمَّ
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ة حافظة املؤلِّف؛ بنقله بعض األحداث باملعنى.. 1 قوَّ

��ا أن يكون قد عارصه��ا ميدانيًّا، أو . 2 إنَّ كث��رًيا ممَّا ينقل��ه من أحداث تارخييَّة إمَّ
ن عارصها سامًعا، أو يشاهد ما بقي من آثارها. ينقلها عمَّ

مراجعة النصِّ بعد حتريره.. 3

4 .. دة من متن املخطوط بشطٍب أو حكٍّ فقرات متعدِّ

نج��د يف هذه الرس��الة أس��لوًبا مجياًل قد اتَّبع��ه املصنِّف، أاَل وهو أس��لوب . 5
قها. الرأس والتذييل؛ للحفاظ عى تسلسل الصفحات يف حال تفرُّ

اس��تعمل املصنِّف يف بعض املواضع طريقة القدماء يف كتابة الرموز مثل: )تع( . 6
بمعنى تعاىل.

نجد يف بداية كلِّ فقرة جديدة فراغ يدلُّ عى ذلك.. 7

استعمل املصنِّف بعض املفردات الفارسيَّة ضمن سياق الكتابة، دون اإلشارة . 8
د ثقافة املصنِّف. إىل ذلك، وهذا ممَّا يدلُّ عى تعدُّ

ة . 9 يوج��د بعض الكل��امت املكتوب��ة باللهجة العاميَّ��ة التي اصُطل��ح عليها عامَّ
الناس.

الفقرة الرابعة: منهج التحقيق
رأين��ا أنَّ النصَّ جيب أن خيرج للقارئ س��هاًل واضًحا مفهوًما له؛ فآليت عى نفيس 
أن أرشح بعَض الكلامت املبهمة يف اهلامش، من أجل أن يستفيد القارئ فائدة كاملة من 

هذه الرسالة اجلليلة.
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ج اآليات القرآنيَّة وضبط  - رأينا أن نخرِّ وإكاماًل هلذه الفائدة- بعد أن ضبطنا النصَّ
ة املستخَرجة من  نصوصها، واألمر نفس��ه بالنسبة لألحداث التارخييَّة، واألبيات الشعريَّ
مصادره��ا األصليَّة، م��ع ترمجة موجزة ألعالم الكتاب، كام ذك��رت أيًضا ترمجة موجزة 
��ف الكتاب، بام أمكنني احلصول عليه من مصادر، وأضفت يف هناية الرس��الة قائمة  ملؤلِّ
ا باملوضوعات  للمصادر واملراجع املس��تعملة يف ذلك كلِّه، وكذلك وضعُت دلياًل خاصًّ

يف هناية الرسالة.

كت ما اس��تعمله املصنِّف من طريقة القدم��اء يف كتابة بعض الرموز مثل:  وق��د فكَّ
أ القارئ أثناء القراءة، ووضعت كلَّ إضافٍة أضفتها أنا  )تع( بمعنى تعاىل؛ لك��ي ال يتلكَّ
بني معقوَفني؛ وكذلك كلَّ سقط يثبت من املصدر ووضعته بني معقوَفني، وكذلك بيَّنت 
الس��قط الذي مل اس��تطع حتديده من املصدر مع اإلش��ارة باهلامش؛ لكي يستقيم املعنى، 
ولكي تكون العبارة سلس��ة، وألجل ذلك أيًض��ا أدخلت عالمات الرقيم يف كلِّ مكاٍن 

حيتاج إليه.

دت مواقع الكل��امت التي ُكتبت باللغة الفارس��يَّة، وقد متَّت  إضاف��ة إىل ذل��ك، حدَّ
ترمجتها ترمجة دقيقة، بام يتامشى مع سياق عبارة املصنِّف، كام بيَّنت املدلوالت املقصودة 

ة. ة الناس يف تلك املدَّ من املفردات العاميَّة التي اصطلح عليها عامَّ
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ب�شم اهلِل وله احلمد

�ى عامرة  ول��ة البوهيّي)1( كان وزيًرا لبني العبَّاس، وهو الذي تولَّ روي أنَّ عضد الدَّ
حن)2(. النجف األرشف، وبنى القرب والصَّ

��ه زار مرقده الرشيف يف )371ه�(، خلمٍس بقنَي يف ش��هر مج��اْد األخرى دخل  فأنَّ
الكوف��ة، ويف ثاني��ه وه��و ي��وم األثن��ني ورد النج��ف، وزار احلرم الرشي��ف وطرح يف 
دين مخس��ة  ق ع��ى املجاورين مخس��ة آالف، وعى املردِّ الصن��دوق دراه��م كث��رية، وفرَّ
ب��ني يف اخلانات واألبواب عى يد  آالف، وع��ى الناحي��ة)3( والفقراء والفقهاء وعى املرتَّ

ب ركن الدولة ابن بويه  ب عضد الدولة ابن احلسن امللقَّ )1( هو فناخسو بن احلس��ن بن بويه، امللقَّ
الديلمّي، يكنَّى أبو ش��جاع، هو أحد املتغلِّبني عى امللك يف عهد الدولة العبَّاس��يَّة بالعراق، توىلَّ 
ل من ُخطِب له ع��ى املنابر بعد اخلليفة،  مل��ك ف��ارس، ثمَّ ملك املوصل وبالد اجلزي��رة. وهو أوَّ
ب يف اإلس��الم شاهنش��اه، وجاء يف وص��ف عضد الدولة بأنَّه وج��ٌه فيه ألف عني،  ل من لقِّ وأوَّ
وفٌم فيه ألف لس��ان، وصدٌر فيه ألف قلب، كان ش��ديد اهليبة، جبَّاًرا عسوًفا، أديًبا عاملا بالعربيَّة، 
ر القناطر واجلسور، وبنى سوًرا حول  ينظم الش��عر، وُنعت بالنحوّي، وكان كثري العمران، وعمَّ
مدينة الرسول، تويفِّ ببغداد، ومُحِل يف تابوت وُدفِن يف النجف سنة )372ه�(. ينظر، املنتظم 
د الذهبّي:  يف تاريخ األمم وامللوك، أبو الفرج ابن اجلوزّي: 290/14، س��ري أعالم النبالء، حممَّ

249/16، األعالم، خري الدين الزركّل: 156/5.
)2( ينظ��ر: الكامل يف التاري��خ، ابن األثري: 705/8، عمدة الطالب يف أنس��اب آل أيب طالب، ابن 
د الديلم��ّي: 436/2، ش��ذرات الذهب يف  عنب��ة: 63، إرش��اد القلوب إىل الص��واب، أبو حممَّ
ة، الش��يخ جعفر  ة واألرسار املرتضويَّ أخبار من ذهب، ابن العامد احلنبّل: 78/3، األنوار العلويَّ

النقدّي: 409، مايض النجف وحارضها، الشيخ: 43/1.
)3( الناحية: أي عى من قابله واجتمع معه. ينظر: العني، اخلليل الفراهيدّي: 304/3، مادة نوح، 
ة ن��وح، معجم مقاييس اللغة، أمح��د بن فارس: 367/5،  ح��اح، اجلوهرّي: 413/1، مادَّ الصِّ

ة نوح. مادَّ
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أيب احلسن العلوي)1(، وأيب القاسم بن أيب عائد)2(، وأيب بكر بن سيَّار)3(، ثمَّ صار جيتهد 
يف إج��راء املاء إليه؛ ل���امَّ رأى من حاجتهم إليه، ول�امَّ رأى أنَّه مل يتيسَّ هنر مكش��وف من 
ى اآلن بقعة، عرضت هلم عني ماء مالح،  احِللَّة أمر بحفر قناة، فلامَّ وصلوا إىل مكاٍن يسمَّ
نوا، وأفس��دت م��اء القناة، وقد كانوا أوصل��وا القناة إىل  ها فلم يتمكَّ وكلَّام عاجلوا س��دَّ
س��ور النجف)4(، وكان قصدهم إيصاله إىل دور املجاورين فعند ذلك أجروا منه ثالث 
حن الرشيف، وطريق إىل  ط��رق: طريق إىل حملَّة املرشاق، وطريق إىل العامرة، ويمرُّ بالصَّ
 ، احلويش، ويمرُّ عى حملَّة الرباق، وحفر يف س��ائر الدور آباًرا تتَّصل هبذا القناة عمق الربِّ
مات، وبقي املجاورون من جهة الرشب  وحيث إنَّه مل يفد إالَّ الس��تعامل احلياض واحلامَّ

ة عظيمة؛ لعدم ]وجود[ املاء العذب. يف مشقَّ

ث بن عمر بن حييى بن احلس��ني  ��ابة بن أمحد املحدِّ د بن عمر بن حييى بن احلس��ني النسَّ )1( هو حممَّ
ذي الع��ربة بن زيد بن عّل بن احلس��ني بن ع��ّل بن أيب طالب، ورد العراق من احلجاز س��نة 
)251ه�(، وكان أحد الفضالء املش��هورين، جيمع بني رَشَف�يِّ احلسب والنسب، ويأخذ بطَرَف�يِّ 
املجد اإلرثي واملكتسب وذو مال وكثري من العقار، وهو من أهل الكوفة، سكن بغداد، وكانت 
وفاته يف سنة )407ه�(. ينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي: 244/3، الدرجات الرفيعة، 

عّل خان املديّن: 503.
)2( جاء يف بعض املصادر: )أيب عابد(، وجاء: )أيب عايد(، وهو جمهول.

د بن سامل بن الرباء بن سربة بن سيَّار  د بن عمر بن حممَّ )3( هو اسم مشت�َرك بني القايض أيب بكر حممَّ
التميم��ّي املعروف باجلعايّب، وهو من مش��ايخ الش��يخ املفيد، وبني القايض أمحد بن س��يَّار الذي 
تناظر مع الش��يخ املفيد حول ِذكر النص ِّعى أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب. ينظر: الفصول 
 : ّ م��ة احِللِّ  املخت��ارة، الش��يخ املفيد: 18، الفهرس��ت، الط��ويّس: 229، إيضاح االش��تباه، العالَّ

 .268
)4( وه��و الس��ور الذي يرجع تاريخ بنائ��ه إىل أكثر من ألف عام، وكان الغ��رض من بنائه هو محاية 
س��اكني مدين��ة النجف م��ن هجامت األع��راب املحيطني هبا؛ لغ��رض الس��لب والنهب، وصدِّ 
هج��امت الوهابيَّة الذين قصدوها من ش��بة اجلزي��رة العربيَّة. ينظر: م��ايض النجف وحارضها: 

208/1، النجف يف جملَّة لغة العرب: 156.
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وتويفِّ عضد الدولة يف سنة اثنَتني وسبعني وثلثامئة بعد الفراغ يف البيامرستان)1( من 
]تلك[ السنة، وتاريخ ذلك عى احلائط مكتوب)2(.

باط)4(،  ول��ة اإليلخانيَّة)3( فعم��ل الرَّ ة يف الس��نني جاء صاحب ديوان الدَّ وبع��د مدَّ
وكان وضع أساس��ه يف سنة اثنتني وسبعني وس��تامئة، وقد ابتدأ بحفر القناة من احِللَّة إىل 
النجف يف س��نة اثنتني وس��تني وستامئة، وجرى املاء فيه يف س��نة ستٍّ وسبعني وستامئة، 
وقد كان س��نجر ش��اه ابن ملك ش��اه الس��لجوقّي)5( اجتهد يف ذلك من قبل، فلم يتوفَّق 

)1( البيامرس��تان: هي كلمة فارسيَّة تعني مستشفى باللغة العربيَّة، فيكون سياق العبارة: توفِّ�ي بعد 
الف��راغ م��ن إعامر املرقد الرشيف يف املستش��فى من تلك الس��نة. ينظر: قام��وس عرصي عريّب- 

د غفرايّن: 693، معجم تاج املعاجم، سعيد السعيدّي: 161. فاريّس، حممَّ
ة،  )2( ينظ��ر: الكام��ل يف التاري��خ: 705/8، فرحة الغرّي، ابن ط��اووس: 293، اليتيم��ة الغرويَّ
الرباق��ّي: 343، و355، حتف��ة الع��امل، الس��يِّد جعف��ر بحر العل��وم: 535/1، م��ايض النجف 

وحارضها: 185/1.
ة ببغداد، توفِّ�ي  د اجلوينّي، م��ن وزراء اجلنكيزيَّ )3( ه��و عطاء املل��ك عالء الدين بن هباء الدين حممَّ
س��نة )683ه�(، له كتاب بعنوان: جهان كش��اى يف التاريخ فاريّس، وكان ذا كرم وسؤدد وخربة 
ام الصاحب  باألمور وعدل ورفق بالرعيَّة وعامرة البالد، وبالغ بعض الناس فقال: كانت بغداد أيَّ
ام اخلليفة، وكان الفاضل إذا عمل كتاًبا ونسبه إليهام، يكون جائزته  عالء الدين أجود ما كانت أيَّ
ألف دينار، وكان هلام إحس��ان إىل العلامء والفضالء، وهلام نظر يف العلوم األدبيَّة والعقليَّة. ينظر: 

ة العارفني، إسامعيل باشا البغدادّي: 665/1. فوات الوفيات، الكتبّي: 64/2، هديَّ
)4( الرباط: هو مكان يس��كنه الفقراء من املقيمني والزائرين، وقد ذكر ابن القوطّي تأسيس الرباط 
ه: »أمر عالء الدين صاحب الديوان ببناء رباط بمش��هد  يف ح��وادث عام )666ه�(، ب��كالم نصُّ
عّل؛ ليس��كنه املقيمون هناك، ووقف علي��ه وقوًفا كثرية، وأدرَّ ملن يس��كنه ما حيتاج إليه..«. 
ينظ��ر: احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة، ابن القوط��ّي: 256، معجم ألفاظ الفقه اجلعفرّي، 

الدكتور أمحد فتح اهلل: 204.
)5( هو أبو احلرث الس��لطان س��نجر بن ملكشاه بن ألب أرسالن، ومولده بسنجار سنة )479ه�(، 
د، واجتمع معه  وس��كن خراس��ان واس��توطن مدينة مرو، ودخل بغداد مع أخيه الس��لطان حممَّ
د بالسلطنة، وجعل سنجر ويلَّ عهده، تويفِّ سنة )552ه�(.=   باخلليفة املستظهر باهلل، فعهد إىل حممَّ
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له)1(. ذكر ذلك ابن األثري يف تارخيه)2(، وآثار هذا القناة باٍق إىل اآلن)3(.

ويف ذي القعدة س��نة س��بع وس��بعني وس��تامئة ابتدأ بعمل الربكة يف جامع الكوفة، 
ولة املؤمن اليد، وبقيت هذه  وكمل��ت عى ما قيل يف )679ه�( بأمر صاحب دي��وان الدَّ
ة م��ن الزمن، ثمَّ خ��رب وانقطع املاء إىل زمان طهامس)4( الش��اه  الربك��ة وه��ذا القناة مدَّ
��ه أيًضا أم��ر بحفر هنر يف غ��ريب احِللَّة، وبذل األموال ع��ى حفره، فلم  الصف��وّي)5(، فإنَّ
يتّم، ومل يصل إىل النجف، وهو معروف اآلن، وقرب صدره مزارع عظيمة)6( وعش��ائر 
كث��رية، يؤدُّون اخل��راج للخزانة العثامنيَّة كّل س��نة، وكان ابتداء العم��ل يف هذا النهر يف 

)943ه�()7(.

=ينظر: الكامل يف التاريخ: 222/11.
)1( جاء يف األصل املخطوط كلمة: )يتَّفق(، والظاهر أنَّ الصحيح ما ُأثبت.

)2( مل ترد هذه احلادثة التارخييَّة يف كتاب الكامل يف التاريخ، وما يثبت هذا الكالم أنَّ كتاب الكامل 
ا احلادثة التي رواها املصنِّف هي بتاريخ  مل يتجاوز يف رسد أحداثه التارخييَّة س��نة )628ه�(، أمَّ
)676ه�(، فالظاهر أنَّ الذي أراده املصنِّف هو التعريف بش��خصيَّة الس��لطان س��نجر شاه الذي 

عرفت شخصيَّته يف كتاب الكامل بالتفصيل.
)3( ينظر: فرحة الغرّي: 298.

)4( ورد اخلرب باختالف يسري بالتواريخ يف تاريخ الكوفة، الرباقّي: 200، فرحة الغرّي: 298.
ل، ولد سنة )919ه�( يف قرية شهاب آباد يف  ل ابن الشاه إسامعيل األوَّ )5( هو الشاه طهامسب األوَّ
أصفهان، وكان جلوس��ه عى رسير امللك سنة )930ه�(، وتويفِّ يف سنة )984ه�(، ويعترب الشاه 
طهامس��ب مثااًل للملك املتديِّن. ينظر: مس��تدرك سفينة البحار، الش��يخ عّل النامزّي: 306/6، 
��ة يف إيران، الدكتور  ة، كامل الس��يِّد: 88، تاريخ الدولة الصفويَّ نش��وء وس��قوط الدولة الصفويَّ

د سهيل طقوش: 88. حممَّ
 )6( ج��اء يف األص��ل املخط��وط: )وق��رب ص��دره عليه م��زارع عظيم��ة(، والظاه��ر أنَّ الصحيح 

ما ُأثبت.
��ة. ينظر: تاريخ الكوفة:  )7( وه��و معروف اآلن بنهر الطهامس��يَّة، وصحف اللفظ إىل هنر الطهامزيَّ

200، مايض النجف وحارضها: 192/1.
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 ام الش��اه عبَّاس الصفوّي)1( جاء ابنه الش��اه صفي)2( زائ��ًرا مرقد األمري�� ويف أيَّ
رة  جّده، يف س��نة ألف ومائة وإحدى وأربعني، وأمر وكالءه واملهندس��ني ببناء القبَّة املنوَّ
والصح��ن واخلان��ات عى ه��ذا التفصيل الذي ه��و موج��ود اآلن؛ فأجروا هل��ذا البناء 
ة عل�ّي، وُيعرف بنهر الش��اه،  ى بمكريَّ املذك��ور هنر م��اء من الفرات من ثرية احِللَّة يس��مَّ
ى بالعبَّاسيَّات، حتَّى أوصلوه إىل الكوفة، ثمَّ أجروه يف قناة إىل اجلرف،  ومن وسطه يسمَّ
وم��ن هناك أوصلوه إىل حصن س��ور النجف، ونصب��وا عليه ك��رًدا)3(، وأجروا املاء إىل 
ح��ن الرشيف يف س��اقية، وتاريخ وصوله آب ما از مدد س��اقي الكوث��ر آمد)4(، يف  الصَّ

)1042ه�()5(.

ح��ن والرباط املع��روف إىل اآلن بخان دار الش��فاء، وبنى حمالًّ  فُبني��ت القبَّة والصَّ
ازي العرب، وبنى  للطبخ، وحمالًّ إلطعام الطعام، وهو موجود إىل اآلن، وصار سوًقا لبزَّ

ج ملًكا سنة )996ه�(، وله من العمر ثامين عرشة  د خدابنده بن طهامسب، توِّ )1( هو ابن الشاه حممَّ
سنة، وتويفِّ ليلة اخلميس سنة )1038ه�(، وهلذا السلطان كثري من اخلانات والقناطر والعامرات 
به للمذهب الشيعّي االثني عرشّي، وهو كأسالفه بذل جهًدا  س��ة، إضافة لتعصُّ يف العتبات املقدَّ

ة يف إيران: 123. كبرًيا يف تروجيه ونرشه. ينظر: تاريخ الدولة الصفويَّ
)2( هو حفيد الش��اه عبَّاس، ارتقى العرش يف أصفهان سنة )1038ه�(، فكان قايس القلب، وبعد 
ه وقادته،  أن ثبَّت أقدامه يف احلكم، اهنال بالس��يف عى أفراد أرسته، وقتل معظم مستش��اري جدِّ
ة  تويفِّ يف كاش��ان س��نة )1052ه�(، ومُحل جثامنه إىل قم ودفن فيها. ينظر: تاريخ الدولة الصفويَّ

يف إيران: 213.
ى بالناعور، ُيس��تعمل يف حتريك املاء ودفعه من موضع إىل آخر. ينظر: معجم  )3( كرد: هو ما يس��مَّ
مقاييس اللغة، أمحد بن فارس: 176/5، مادة كرد، لس��ان العرب، ابن منظور: 379/3، مادة 

كرد.
)4( عجز بيت من الشعر قاله أحد الشعراء الفرس إىل الشاه صفّي، ومعناه بالعربيَّة: جاءنا هذا املاء 

بمساعدة ساقي الكوثر.
)5( ينظر: تاريخ الكوفة: 201، مايض النجف وحارضها: 194-193/1.
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حن الرشيف زقاًقا إىل قرب باب البل��د، ويف جانبيه أواوين، وحتتها  أيًض��ا من باب الصَّ
قاق هو السوق  ار ومبيتهم، وهذا)1( الزُّ رساديب وآبار، كلُّ ذلك جعل االس��راحة للزوَّ
الكبري اآلن، ومتتلكه الناس، وبنى يف ما يل خان دار الش��فاء من جهة املرشق، ومطاهر 
ف دائرة األوق��اف، وكل هذه البناءات يف  للزوار، وهي اآلن س��وق للصاغة، ويف ترصُّ

ة ثالث سنني)2(. مدَّ

ام  ول�امَّ رجع نادر شاه)3( من سفر اهلند، جاء إىل بغداد يف )1154ه�(، وأعطى خلدَّ
ق��رب اإلمام األعظم أيب حنيفة ألف تومان نادريه كان نذرها ل�امَّ دخل بالد اهلند، ثمَّ جاء 
إىل النجف األرشف عى طريق احِللَّه، ومجع العلامء يف النجف من مجيع املذاهب، وأكرم 
علامء الش��افعيَّة واإلماميَّة، وأمر ببناء قبَّة األمري بالذهب، وأعطى األموال الكثرية، 
ة حتًفا جس��يمة، واش��تغل ال��وكالء بالتذهيب، ورجع هو إىل  ووضع يف اخلزانة احليدريَّ

خ فقال يف تاريخ القبة: إيران، وبعد إكامل تذهيب القبَّة واملنائر، أجاد من أرَّ

ن���اًرا)4( ال��ط��ور  م��ن جانب  آن��س��ُت 
وقال يف املنائر:

)1( جاء يف األصل املخطوط: )وهو(، بدل: )وهذا(، والظاهر أنَّ الصحيح ما ُأثبت.
ة: 398. )2( ينظر: اليتيمة الغرويَّ

ة يف إيران من قبيلة أفشار الركامنيَّة، ولد سنة )1100ه�(، كان  ��س السلسلة األفشاريَّ )3( هو مؤسِّ
ة  ة والشجاعة، وهو سنِّي ذو عبقريَّ أبوه مغموًرا فقرًيا يعمل يف خياطة اجللود، وقد ُعِرف عنه القوَّ
ة. ينظر: إيران يف العصور القديمة  اته العسكريَّ ة، انضمَّ إىل الشاه طهمسب عى رأس قوَّ عس��كريَّ

والوسطى واحلديثة. هوما كاتوزيان: 179، تاريخ إيران، شاهني مكاريوس: 197.
س��ة التي نضمها الس��يِّد ن��رص اهلل احلائرّي مادًحا به أمري  )4( هو املقطع اخلامس من القصيدة املخمَّ

رة، وقد إشار فيه إىل قوله تعاىل: ﴿پ پ پ پ ڀ  املؤمنني، وواصًفا به القبَّة املنوَّ
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ س��ورة القص��ص: 29/28. 

ديوان السيِّد نرص اهلل احلائرّي: 261.
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ف�����ق�����ام م���������ؤذن ال�����ت�����اري�����خ ف��ي��ه
أك������رب« »اهلل  أرب������ًع������ا  ر  ي������ك������ريِّ

وهي بس��نة )1156ه�(، ثمَّ اش��تغلوا ببناء الكايش عى الصحن، وكان الفراغ من 
اجلميع سنة ألف ومائة وستِّني)1(.

ة، ثمَّ اهندم وامتأل وسطه  كلُّ ذلك يف ماء هنر الش��اه عبَّاس املذكور، وبقى بعده مدَّ
رماًل وتراًبا؛ فكتب علامء النجف إىل األقطار حتَّى أنَّ أمني الدولة اهلندّي)2( أمر بتطهري 
ة، ومل تسكن فوره الناس، وما زالوا  م ِذكره، ولكن مل حتصل فائدة تامَّ القناة والنهر املتقدِّ
يكتبون إىل األقطار، فهم يف هذه احلرية إذ هجم عليهم الوهايّب ابن س��عود)3( غازًيا عى 
النج��ف، فهدم القن��اة وحارص البالد، وبربك��ة صاحب املرقد مل يظف��روا ووىلَّ راجًعا، 

َتني، يف سنة )1221ه�(، ويف سنة )1223ه�()4(. وكان جميؤه مرَّ

ة  ولة اهلنديَّ ة، فإنَّ أصف الدَّ ومن مجلة األهنار التي ُحِفرت ألجل النجف هنر اهلنديَّ

د  ة: 410، مش��هد اإلمام، حممَّ ة واألرسار املرتضويَّ ة: 404، األنوار العلويَّ )1( ينظر: اليتيمة الغرويَّ
عّل التميمّي: 197/1، مايض النجف وحارضها: 64/1.

د ش��اه ملك  ب بآصف الدولة، كان وزيًرا عند الس��لطان حممَّ )2( ه��و حييى خان النبس��ابورّي امللقَّ
د س��عيد الطرحيّي:   اهلن��د. ينظ��ر: معارف الرجال يف تراجم العل��امء: 288/3، أعالم اهلند، حممَّ

.628
د بن سعود أمري آل سعود يف دولتهم األوىل، ولد سنة )1132ه�/1720م(،  )3( هو عبد العزيز بن حممَّ
وويل بعد وفاة أبيه عام )1179ه�/1765م(، وكانت عاصمة حكمه الدرعيَّة بنجد، امتدَّ ُملكه 
من ش��واطيء الفرات إىل رأس اخليمة وعامن، ومن اخلليج الفاريّس إىل أطراف احلجاز وعسري، 
ة من ديار اجلزي��رة يف جامع الدرعيَّة س��نة )1218ه�/1803م(.  اغتال��ه رجل من أه��ل العامديَّ

ينظر: األعالم: 27/4.
ة  ة: 415، كش��ف االرتياب، الس��يِّد حمس��ن األمني: 20، العبقات العنربيَّ )4( ينظر: اليتيمة الغرويَّ
د احلسني كاش��ف الغطاء: 108، مايض النجف وحارضها:  ة، الش��يخ حممَّ يف الطبقات اجلعفريَّ

د عّل كامل الدين: 33. 324/1، النجف يف ربع قرن، حممَّ
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ل���امَّ ج��اء إىل الع��راق وزار العتب��ات واطَّلع عى ح��ال أهل النجف، أم��ر بحفر هنر من 
املسيَّب؛ فصار هلذا النهر سمعة عظيمة ]ممَّا[ اضطرب ]منها[ بعض الرؤساء، وعلم أنَّ 
امل��اء إذا جاء عى هذه احلالة تعمر النجف، وتكون حمطَّ إنظار الدول، ويكثر فيها الظلم 
م رأهيم  ار من األجانب؛ فأراد منعه بتدبرٍي حسن، فصمَّ د إليها غري الزوَّ والفس��اد، ويردَّ
عى أن يكتبوا إليه، وكان مضمون كتابتهم له: إنَّ هذا احلفر عى هذه الوس��عة حيتاج إىل 

أكياس دراهم من املسيَّب إىل النجف.

فاجاب: »قد ذكرتم زيادة املصارف، أنا وطَّنت نفيس أن أسطِّر أكياس عى عرض 
النَّهر من املسيَّب إىل النجف، وأحوز هذا الثواب«.

وحي��ث إنَّ النجف جبل، وال جيري إليه املاء، أوصلوا النهر إىل الكوفة، وأصلحوا 
القن��اة وجرى فيه املاء، وكان جري��ان املاء يف هذا النهر يف س��نة )1218ه�(، ثمَّ إنَّ هذا 
��ع حتَّى أخذ بطون األودية، وانقلب إىل جهة الرشق، فصار من املس��يَّب إىل  النهر توسَّ
الكوف��ة كأنَّه بحر، ثمَّ صلحت به بالد الكوفة، وس��كنها الناس، واتَّصلت عليه املزارع 
العظيمة إىل اآلن، ثمَّ اتَّصل املاء وجرى حتَّى وصل إىل )أبو صخري(، ودخل إىل الوادي 
ال��ذي هو بني اخلورنق والنجف، وبني الرحب��ة والرهيمة، فصار منه بحر عظيم عرضه 
تقريًبا أربعة فراس��خ، وطوله تقريًبا مخسة عرش فرسًخا، وُبعده عن النجف نصف ميل، 
ار يف راحة عظيمة، وحسنت أحواهلم  واتَّصل إىل غرب النجف، فصار املجاورون والزوَّ
من جهة املاء، ومن جهة الس��فن الواردة إليهم من البرصة بأنواع األجناس، ورخصت 

عندهم األسعار، وصاروا إىل أحسن ما يكون)1(.

ث��مَّ محل بعض األرشاف فس��دَّ )أبو صخري( ومنع املاء عن ه��ذه البحرية، وأجرى 

��ة: 411، تاريخ الكوف��ة: 201، مايض النج��ف وحارضها: 199/1،  )1( ينظ��ر: اليتيم��ة الغرويَّ
تاريخ النجف األرشف، حرز الدين العقيّل: 291/1، و375/2.



337

اأمري كرمي ال�شائغ

السنة السادسة/املجلَّد السادس/العدد التاسع عشر
م احلرام 1444هـ/آب 2022م حمرَّ

�ا كان ذلك، وانقطع  ، فلمَّ ، ومل حتصل منه فائدة أصاًلً للنجف هنًرا حتت الطار)1(، فلم يتمَّ
ا؛ فاستغاث املجاورون، فانتدب هلم)2( بعض  املاء عن البحرية؛ فسد املاء، وصار ماحلًا مرًّ
مة عرصه الشيخ صاحب  أهل اهلند فبعث األموال اجلس��يمة عى يد املرحوم املربور عالَّ

اجلواهر)3(، عى أْن حيفر هنًرا ألهل النجف.

ه الَفَعلة واملهندس��ني، وجعل عليهم وكياًل املرحوم املربور الش��يخ دخيل ابن  فوجَّ
وا يف احلفر، وعمل��وا التدابري يف قلع  املرحوم الش��يخ عب��د اهلل املحاويّل اخلاق��ايّن؛ فجدُّ
الصخور، وكان عزمهم أن يأتوا به مكش��وًفا إىل باب النجف، وكان صدره مقابل خان 
النصف يف طريق سيد الشهداء، من منتهى شطِّ أبو روية، فلامَّ أطلقوا املاء من الصدر 
ى بالطبي��ل، ووقف ومل جيِر، وكان هذا املكان عن النجف مس��افة  جرى إىل مكان يس��مَّ
ة من  نصف فرس��خ، ول�امَّ رشع��وا يف تكميله تويفِّ صاحب اجلواه��ر، وانقطعت املادَّ
ت عليه س��نني حتَّى اندرس أغلب الكري)4(، وكان آنذاك يف النجف الس��يِّد  اهلند، ومرَّ
د باقر األصفهايّن، ورأى حال الناس واحتياجهم إىل املاء بقى  املرحوم املربور السيِّد حممَّ
يف نفسه حتَّى رجع إىل بالده، وندب أهل اخلري لذلك، ومجع األموال، وصاروا حيفرون 

)1( الط��ار: هو التس��مية التي ُأطلقت عى املنخف��ض املوجود باألطراف الغربيَّ��ة واجلنوبيَّة هلضبة 
ق فيهام من ظاهرة جيولوجيَّة، وهذه الظاهرة هي انقطاع اهلضبة  النجف من قبل النجفيِّني؛ ملا حتقَّ
ا ب��ارًزا. ينظر: جغرافية أهنار كرب��الء، مهنَّا رباط املطريّي:  ل جرًفا صخريًّ ة؛ لتش��كِّ بص��ورة حادَّ

.43/2
حاح: 223/1، مادة ندب. )2( فانتدب هلم: أي فاستجيب هلم. ينظر: الصِّ

د باقر بن عبد الرحيم األصفهان�ّي النجفّي، املعروف بصاحب  د حس��ن بن حممَّ )3( هو الش��يخ حممَّ
اجلواه��ر، فقيه وله رس��ائل يف األصول والفرائض واملواريث وغ��ري ذلك، فهو صاحب الفضل 
والعلم، والعوام يقلِّدونه، تويفِّ سنة )1266ه�(. ينظر: طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، 

السيِّد عّل الربوجردّي: 47/1، األعالم: 92/6.
حاح:  )4( ان��درس أغلب الك��ري، أي ُدفِن أغلب ما ُحِفر. ينظر: العني: 403/5، مادة كرى، الصِّ

2472/6، مادة كرى. 
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يف وس��ط هنر الش��يخ صاحب اجلواه��ر قناة، واملبارش املرحوم الش��يخ ع��ّل اجلزائرّي، 
وبع��د أن ت��ويفِّ ص��ارت األموال ت��أيت عى يد املرح��وم احلاج أب��و القاس��م الكلبايّس، 
وبع��ث املهندس��ني من أهايل إي��ران، وبعد املص��ارف الكليَّة واجلهد الت��ام، جرى املاء، 
 فعمل��ت الربكة املوجودة والرحى)1( الثالث املوجودة أيًضا، واس��راح الناس برهة من 

الزمن)2(.

ة شهر رمضان املبارك، أمطرت السامء َبَرًدا)4( كثي�ًرا؛  ويف س��نة )1304ه�()3( يف عزَّ
امتأل الكري وصار س��بًبا الهن��دام القناة، وتويفِّ املرحوم الكلبايس، وكان الس��يِّد قد 
تويفِّ يف العام الذي قد جرى فيه يف كرمانش��اه)5( يف أثناء مس��ريه قاصًدا للزيارة واملباركة 

ك بدفع  )1( الظاه��ر أنَّ املقص��ود من الرحى هنا هو الناعور األفقّي الذي يس��تعمل لنقل املاء، وحيرَّ
 حرك��ة امل��اء أو بتحريك دابَّة تربط به، ويكون ش��كله مش��ابه للرحى التي تس��تدير وترتفع عى 
ح��اح: 2353/2، م��ادة رحى، معجم مقايي��س اللغة:  م��ا حوهل��ا لطحن احلب��وب. ينظر: الصِّ

449/2، مادة رحى.
ة: 421، مايض النجف وحارضه��ا: 197/1، تاريخ النجف األرشف:  )2( ينظ��ر: اليتيمة الغرويَّ

.297/1
)3( جاء يف األصل املخطوط س��نة )1204ه�(، والظاهر أنَّ الصحي��ح ما أثبتناه، ودليلنا عى ذلك 
هو من خالل استقراء النصِّ وتتبُّع املصادر، إضافة إىل ذلك، فإن هذه األحداث جرت بعد وفاة 
الش��يخ صاحب اجلواهر، أي بعد س��نة )1266ه�(، وهذا هو ما أقرَّ ب��ه املصنِّف عندما قال: 

ة من اهلند(. )تويفِّ صاحب اجلواهر، وانقطعت املادَّ
)4( برًدا: أي مطر جامد. لسان العرب: 85/3، مادة برد.

)5( كرمانش��اه: هي وآلية مشهورة وناحية كبرية معمورة ذات بالد وقرى ومدن واسعة بني فارس 
ومكران وسجستان وخراس��ان، فرشقيها منطقة مكران، وغربيها أرض فارس، وشامليها مفازة 
خراس��ان، وجنوبيه��ا بحر ف��ارس، وهي بالد كث��رية النخل وال��زرع واملوايش والرضع، تش��بَّه 
ام الس��لجوقيَّة واملل��وك القارونيَّة من أعمر  بالب��رصة يف كثرة التم��ور وجودهتا، وقد كانت يف أيَّ
البل��دان وأطيبه��ا، ينتاهب��ا الركبان ويقصده��ا كلُّ بكر وع��وان. ينظر: معجم البل��دان، ياقوت 

احلموّي: 454/4. 
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ة عظيمة، ويرشبون  ت القناة، ص��ار الناس يف ش��دَّ أله��ل النج��ف باملاء، وبع��د أن اهندَّ
م��ن املاء املالح، م��اء البحرية املذك��ور، واألغنياء يأتون باملاء م��ن الكوفة احلمل نصف 
قران أبيض)1(، وبعض يف س��تِّ ورقات، وهذا كثري يف ذل��ك الزمان عى أهل النجف؛ 
لعدم متوهلم والعموم يس��تغيثون فال يغاثون، وحاهلم كام قيل: كلامَّ داويت جرًحا س��ال 

جرح)2(.

ويف: ]1305ه���[)3( َمل��ك اجلع��ارة)4(، أي احل��رية)5( ونواحيها حرضة الس��لطان 
 الغ��ازي عب��د احلمي��د خ��ان)6(؛ بال��رشاء الطاب��و فاستحس��ن عل���ّي أفن��دّي س��د أبو 

���ّي إيران�ّي، دخل العراق من��ذ عهد قديم، لقرب البل��د الواحد من البلد  )1( الق��ران: ه��و نقد فضِّ
مني بلف��ظ قران عى  ة من اصط��الح املنجِّ اآلخ��ر، وق��د اختل��ف يف س��عره، وكلمة قران مش��تقَّ
 اجتامع كوكَبني غري الش��مس والقمر. ينظر: تاريخ النقود اإلس��الميَّة، السيِّد موسى املازندرايّن: 

 .161
اس، جاء يف مطلعه: )2( هو عجز بيت من الشعر للشيخ فتح اهلل بن النحَّ

ح��ي��ل��ت��ي ����ْت  ق����لَّ ال���ق���ل���ب  أداوي  ك����م 
����ام داوي���������ت ج�����رًح�����ا س������ال ج���رح ك����لَّ

اس، فتح اهلل: 39، سالفة العرص، السيِّد عّل صدر الدين املديّن: 277. ديوان ابن النحَّ  
)3( يوجد هنا سقط، وما بني املعقوَفني ُأثبت من املصدر.

)4( اجلع��ارة: أس��م ُيطلق عى مدينة احل��رية التارخييَّة، واجلعارة هي املدين��ة اجلديدة التي ُبنيت عى 
أنق��اض مدينة احلرية الش��هرية. ينظر: موجز تاري��خ البالد العراقيَّة، عبد الرزاق احلس��نّي: 60، 

حضارة احلرية، الدكتور عبد الزهرة الفتالوّي: 349.
)5( احلرية: مدينة قديمة بقرب من أرض الكوفة، كانت مس��كن ملوك العرب يف اجلاهليَّة من زمن 
نرص ثمَّ من خلم النعامن وآبائه، وبنى النعامن بن امرئ القيس قرًصا بظاهر احلرية يف س��تِّني س��نة 
اس��مه اخلورنق، وكان يصعد النعامن أعى القرص، وينظ��ر إىل البحر جتاهه، وإىل الرب خلفه، وإىل 
ا القزوينّي:  البس��اتني حوله. ينظ��ر: معجم البلدان: 328/2، آث��ار البالد وأخبار العب��اد، زكريَّ

186، موسوعة املدن واملواقع يف العراق، بشري فرنسيس: 343/1.
ل، ولد عام )1842م(،  )6( هو السلطان عبد احلميد الثاين االبن الثاين للسلطان عبد املجيد خان األوَّ
ه عب��د العزيز=   جل��س ع��ى الع��رش س��نة )1876م(، وقد ورث عب��د احلميد الع��رش من عمِّ
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صخ��ري)1( واملدلق والقرنة)2(، ومنع املاء بالكليَّة عن ه��ذه البحرية حتَّى جفَّت بالكليَّة، 
ا ك��ام كانت س��ابًقا؛ فأكث��ر الناس الش��كايات واالس��تغاثات، فأم��ر بحفر  فع��ادت ب��رًّ
ل الذي خطَّه  هن��ر إىل النج��ف من جه��ة أبو صخري، حماذًي��ا للجرف م��كان النه��ر األوَّ
ك��ني، وُتِرك قب��ل اإلكامل فص��اروا يصلحونه، ومج��ع عليه العش��ائر الذين  بع��ض املالَّ
 ه��م يف املش��خاب)3(، وكان معه��م جناب الس��يِّد هادي زوي��ن)4(، وكان ه��و الباذل 

م، ومل  =وأخي��ه م��راد يف ظروف صعب��ة، لكون الدولة يف انح��دار رسيع، وكانت ديوهن��ا تتضخَّ
لني للقيام  لون عبء النفقات الباهظة للس��لطان املحاط بوزراء غ��ري مؤهَّ يع��د العثامنيُّ��ون يتحمَّ
��س معه��ًدا للعلوم  بمس��ؤوليَّات احلك��م، وم��ع هذا فق��د كان مهتامًّ باملعرف��ة والتعليم، فقد أسَّ
السياس��يَّة، وجامع��ة تض��مُّ كلَّ فروع العلم، ب��ام يف ذلك الزراع��ة والتجارة واملع��ادن والطب، 
س��ات الثقافيَّة  ة عى النمط الغريّب، إضافة إىل املؤسَّ ��س ش��بكة للمدارس االبتدائيَّة والثانويَّ وأسَّ
كاملتاحف، وبنى املستش��فيات ومراكز رعاية املس��نِّني من حسابه الشخيّص. ينظر: السلطان عبد 
ة العثامنيَّة، بلامز  احلميد الثاين والعامل اإلسالمّي، قيرص أ. فرح: 65، موسوعة تاريخ اإلمرباطوريَّ

د فريد بك املحامي: 587. أوزتونا: 95/3، تاريخ الدولة العليَّة العثامنيَّة، حممَّ
)1( أب��و صخ��ري: هي مرك��ز قضاء منطقة احل��رية التابعة إىل مدين��ة النجف، وتق��ع أبو صخري عى 
ع من ش��طِّ الكوفة، وحتيط هبا بس��اتني النخيل، وقد أخذت هذا االس��م من  اجل��دول الذي يتفرَّ
ة الذي قامت عليه البلدة. ينظر: موسوعة املدن واملواقع  وجود صخرة كبرية يف قعر النهر البكريَّ

يف العراق: 57/1.
)2( املدلق والقرنة: قرى تقع غريب مدينة احلرية.

)3( املش��خاب: مدينة تقع جنوب مدينة النجف، واملشخاب مدينة زراعيَّة كثرية اخلريات، متتدُّ عى 
ابة عبور آمنة توفَّر  ت أيًضا بوَّ جانَبي هنر الفرات، تقع أس��فل اهلضبة الغربيَّة من الع��راق، كام ُعدَّ
ة القادمة من جنوب العراق، واملتَّجهة  ة للقوافل الس��ياحيَّة الدينيَّة والتجاريَّ فيها اخلدمات امليسَّ
إىل النجف وما بعدها. ينظر: املشخاب جنَّة الفرات، الدكتور عبد الزهرة تركي الفتالوّي: 21، 

دليل املشخاب، عبد اجلليل األسدّي: 14.
د بن حسن زوين، ولد يف احلرية سنة )1285ه�(، واملتوفَّ�ى سنة  )4( هو السيِّد هادي ابن السيِّد حممَّ
)1323ه�(، وكان وجيًها عند رؤساء القبائل الفراتيَّة، ومطاًعا عند احلكومة العثامنيَّة، وقد أعان 
 يف ترغيب املس��ؤولني عى حفر هذا النهر. ينظر: تاري��خ النجف األرشف: 302/1، حضارة= 
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��ة)1( ال��زاد، والوكي��ل م��ن جان��ب احلكومة عب��د الغن��ي أفن��دي)2(، وهذا يف  للحرشيَّ
)1304ه�(؛ فجرى املاء، وحدثت يف ش��اطى البحر مزارع وباغات)3(، وصارت ُتسقى 

من هذا النهر.

فل��م يكن خالًصا أله��ل النجف، حي��ث كان جمراه حتت ذيل اجلبل، فلم يس��رح 
ام الريح العاصف؛ فلم تس��كت أصوات  ام املطر، ويف أيَّ من الرمل ]الواصل[ إليه يف أيَّ

ام السنة جيفُّ هلذه العلل املذكورة. الناس؛ ألنَّه يف أغلب أيَّ

ويف أغل��ب األيام لو حرض)4( أقس��ى الناس قلًبا، ويرى عط��ش الناس وتراكمهم 
ع��ى باب البلد ذكوًرا وإناًثا وأطفااًل، واضطراهب��م وبكاءهم؛ لذاب قلبه ورقَّ عليهم، 
م ليس��وا بأهل أمالك وال زراعني، وال هلم كسب يعتدُّ به، بل مجعهم ]بني[ جوار  مع أهنَّ
ة  مرق��د ابن عمِّ الرس��ول أمري املؤمنني أو طال��ب علم فقري خ��ادم للروضة احليدريَّ
رة، وهذان الفريقان: )دعاكويان()5( ينتظران اخلريات ألمر معاش��هم، والباقي بني  املطهَّ
ال، وغري ذلك، وكسبهم أضعف ما يكون؛ فاجلميع حملٌّ  اء، وحائك، وبقَّ حطَّاب، وسقَّ
دقة، وبربهم ُيكس��ب األجر والثواب، وعالوة عى ذلك غالب ]أهل[ البلد رعايا  للصَّ

=احلرية: 378.
ة: هم جمموعة اخللق من العش��ائر التي اجتمعت وحتارشت الصالح جمرى املاء. ينظر:  )1( احلرشيَّ

حاح: 630/2، مادة حرش، معجم مقاييس اللغة: 66/2، مادة حرش. الصِّ
)2( هو مدير ناحية احلرية واملس��ؤول عى األمالك الس��نيَّة العائدة إىل الس��لطان عبد احلميد. ينظر: 

تاريخ النجف األرشف: 302/1، أبو صخري يف ذاكرة الزمان، عبد الزهرة الفتالوّي: 39.
�ّي فارس�ّي- عريّب، الدكتور  )3( باغات: كلمة فارسيَّة تعني البساتني أو احلدائق. ينظر: املعجم الفضِّ

رؤوف سبهاين: 102، قاموس عرصّي عريّب- فاريّس: 156، معجم تاج املعاجم: 114.
)4( جاء يف األصل املخطوط: )مل حيرض(، بدل من: )لو حرض(، والظاهر أنَّ الصحيح ما ُأثبت.

)5( كلمة عاميَّة اصطلح عليها العوام حني ذاك، ُيقصد هبا أنَّ القوم ال يملكون إالَّ الدعاء أو دعوة 
العلم، لكسب قوهتم.
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ول��ة العليَّة العثامنيَّة والتابعة أوالد امللك وهو أبوه��م، ونفقة األوالد واجب األب،  الدَّ
وهم بال ماء فاقدون احلياة، قال تعاىل: ﴿ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ﴾)1(.

وإحياء بلد فيها مرقد س��يِّد الوصيِّني وأمري املؤمنني ابن عمِّ الرسول من أعظم 
القربات إىل اهلل تعاىل، وما توفيقي إالَّ باهلل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وقد متَّت يف رابع 
ة عى مهاجرها  عرش مجادى األخرى يف ش��هور الس��نة الثامنة بعد األلف وثلثامئة هجريَّ

ألف ألف صلوة وحتية)2(.

وبعد هذا سنح أن أذكر بعض املياه الواردة إىل النجف بعد هذا التاريخ، فنقول: ل�امَّ 
قام  ط جناب القائمَّ ختمت هذه النقمة، وُأرسلت هي أو مضموهنا إىل دار السعادة بتوسُّ
خري اهلل أفندي)3( يف زمان وآلية املرحوم حاج حس��ن باش��ا)4(، واملش��ري الكبري املرحوم 

رجب باشا)5(.

)1( سورة األنبياء: 30/21.
د الكويّف: 58، مايض النجف  ة: 427، نزهة الغ��رّي يف تاريخ النجف، حممَّ )2( ينظ��ر: اليتيمة الغرويَّ

وحارضها: 200/1، تاريخ النجف األرشف: 301/1، ثورة النجف، حسن األسدّي: 26.
، وكان يدع��و بعض الطلبة من  )3( ه��و خ��ري اهلل أفندي من نواحي حلب، كان رجاًلً حازًما ش��هاًمً
نواحي حلب يف ش��هر رمضان لضيافته وعمل هلم مضبطة لدخوهلم يف سلك الطلبة والتخلُّص 
��ة، ومل يكلِّفه��م بفلس واحد، ويف س��نة )1298ه�( نف��ي مع مجاعة من ال��وزراء إىل  م��ن اجلنديَّ
اق  احلجاز، فحبس��وهم يف قلعة الطائف. ينظر: حلية البرش يف تاريخ قرن الثالث عرش، عبد الرزَّ

البيطار: 854/1، أعيان الشيعة، السيِّد حمسن األمني: 10/8.
 ، )4( هو احلاج حسن رفيق باشا وايل بغداد، التي وصلها سنة )1309ه�(، واسُتقبل استقبااًلً حافاًلً
س��ت مطبعة دار الس��الم، وُنقل احلاج رفيق  وقام ببعض األعامل واإلصالحات، ويف عهده تأسَّ
باشا إىل والية سورية سنة )1314ه�(، وحلَّ حملَّه يف منصب وآلية بغداد عطاء اهلل. ينظر: تاريخ 
اوّي: 138/8، بغداد خلفاؤها والهتا ملوكها رؤساوها، باقر  العراق بني احتالَلني، عبَّاس العزَّ

أمني الورد: 257.
 )5( هو املشري وقائد الفيلق السادس يف بغداد الذي ُعيِّ�ن بسنة )1308ه�(، وكان قبل ذلك مشي�ًرا= 
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صدرت االرادة الس��نيَّة يف حرضت الس��لطان األكرم وامللك األعظم الغازي عبد 
احلميد خان بحفر هنر خاص للنجف، وبذل ألف وثامنامئة لرية عني عثامنية عى يد املشري 
ق��ام املذكور خري ]اهلل[ أفندي يف النجف؛  املذك��ور؛ فبعث املهندس، وكان آنذاك القائمَّ
ة  فجمعوا الناس ش��يوًخا وكهواًل وصبياًنا، وذلك يف ش��هر حزيران، وصاروا بتامم اهلمَّ
ون، وبذلوا مهمهم  ار من الظَّ��امء)1( يبكون ويضجُّ حيف��رون حيث كان املجاورون والزوَّ
ة شهرين، وجرى  يف ذلك الصيف اهلجري)2(، وبارش العمل اجلليل واحلقري؛ فكمل يف مدَّ

املاء للساكنني.

وبعده حرض املش��ري الذك��ور لتهنئة أهل النجف، واس��تقبلوه بالتعظيم والتبجيل، 
فلم يقع يف زماننا ألحد مثل ذلك اإلستقبال، ومجع العلامء واألرشاف، وأكثروا األدعية 

للسلطان، وأخذ ُرسم كشاد)3(، وقد أجاد من أرخ:

نا فيا لك احلمد بارئ)4( الوجود، ماء  اللهمَّ يا منَّان يا ذا الكرم واجلود، أنعمت يا ربَّ
طيِّب مرغوب، ماء غري حمجوب، عذب عطري مريء، بل يطيب به الغرس، شق ليعمر 
ب��ه فريق النجف وُتصان ج��ّل أهاليها عن التلف، وهو خري يبق��ى ببقاء العامل ال يزول، 

=للفيل��ق اخلام��س، وكان ضابًط��ا وأمرًيا يف بغداد، وكان��ت له معرفة بالكثريي��ن، وهلم حبٌّ له 
واشتياق كبري؛ ملا كان متَّصًفا به من أوصاف الرأفة والشفقة. ينظر: تاريخ العراق بني احتاَلَلني: 

.132/8
حاح: 61/1، مادة ظمأ، معجم مقاييس  )1( الظَّ��امء: أي العطش والذبول من قلَّة املاء. ينظر: الصِّ

اللغة: 470/3، مادة ظام.
حاح: 851/3، مادة هجر. )2( الصيف اهلجري: أي الصيف ذو احلرِّ الشديد. ينظر: الصِّ

)3( كش��اد: كلمة فارس��يَّة تعني االفتتاح، فبهذا تكون العباره أخذت مراسيم االفتتاح تبدأ. ينظر: 
معجم تاج املعاجم: 676. 

 )4( ج��اء يف األص��ل املخطوط كلم��ة: )يرمى(، ب��دل من كلمة: )ب��ارئ(، والظاه��ر أنَّ الصحيح 
ما أثبتناه.
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قت بعينه الدولة، ولقد أباحت رشابه اهلنى لكلِّ ملَّة،  كلُّ عامل بس��واه مفضول، قد تصدَّ
يغرس احلبَّ يغس��ل محق اللب)1(، املاء طيب غزير تدافعة، جديد كثري أجراه اهلل بحس��ن 
قل��م التقدير، وها نش��كر به مهم جانب املش��ري قد أثبت به مقيم إيامن��ه، بل وخدم أعتاب 
س��لطانه، ولقد خدمته بإجياده الدنيا وذوي العقول واملناصب العليا، وها هو لعمري قد 
خ��دم فيه الدين، بل وطور س��يناء)2(، وأحيا هذا البلد األمني، فقرن اهلل ش��وكتة بالدوام، 

ومتَّع بعدالته ألباب مجيع األنام، كام شيد بجنود سلطاهنا املنصور دعائم اإلسالم.

ول���امَّ فرغ��وا من عمل هذا النهر، أخرب املهندس��ون بأنَّه ال يس��تقيم ه��ذا إالَّ بأحد 
له إىل آخ��ره، أو حُيفر بجانبه هنر آخر يك��ون حمالًّ ملجرى  ف م��ن أوَّ ا أن يس��قَّ ش��يَئني: إمَّ
الس��يول والرمل فلم يس��مع، وبقى هكذا، واش��رك به أيًضا أهل امل��زارع مع ما به من 

العلَّة، فلم حتصل االسراحة.

ام نقيصة املاء ينزل ش��ّط أب��و صخري عن صدره، فيحتاج إىل  ع��الوة عى ذلك يف أيَّ
ه، إنَّا هلل وإنَّا  ، والسدُّ غالًبا ُمرِضٌ ألهل زراعة الشلب يف املشخاب؛ فيتثاقلون عن سدِّ سدٍّ

إليه راجعون)3(.

��ار إي��ران يف )1321ه�(، ورأى ح��الًّ للناس، وكان ألج��داده قرية  وزار أح��د جتَّ
وق��ف)4( أله��ل النجف، وق��د كان مج��ع واردات عرش س��نني؛ فرشع يف إص��الح قناة 

ْيل من احلب. ينظر:  )1( يغس��ل محق اللب: أي يغس��ل ما نبت عى ُطُرِق الناِس، وعى َم�ْجَرى السَّ
تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدّي: 97/13، مادة محق. 

)2( طور س��يناء: وهو أحد أس��امء مدينة النجف األرشف. ينظر: تاريخ النجف األرشف: 36/3، 
فرحة الغرّي: 150. 

ة: 441، تاريخ  د اليعقويّب: 25/4، اليتيمة الغرويَّ )3( ينظ��ر: حتفة العامل: 565/1، البابليَّات، حممَّ
النجف األرشف: 307/1.

)4( جاء يف أصل املخطوط كلمة: )وفق(، بدل كلمة: )وقف(، والظاهر أنَّ الصحيح ما ُأثبت.
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الس��يِّد أس��د اهلل)1(، وصار عزم��ه أن يغري صدر املاء، ويأيت به م��ن أم منينة، وكان يبارش 
احلرش)2( بنفس��ه، حتَّى أنَّه عمل يف ش��هر وأحد ما ُيعمل يف س��نة، ولو بقي ش��هًرا آخر 
 ألكمل��ه، ولك��ن صادف وباء يف النجف)3(؛ فاصيب به وم��ات رضوان اهلل عليه، وُترك 

د تقي احلس��ينّي املوسوّي اجليالن�ّي  د باقر ابن الس��يِّد حممَّ )1( هو الس��يِّد أس��د اهلل نجل الس��يِّد حممَّ
ة اإلسالم، ولد يف أصفهان س��نة )1227ه�(، وهو من أجلِّ  الرش��تّي االصفهايّن املش��تهر بحجَّ
العل��امء ومش��اهريهم، ح��از الزعام��ة الدينيَّ��ة، وله نفوذ الت��ام يف إي��ران، كان ورًعا تقيًّ��ا زاهًدا 
معرًض��ا ع��ن الدنيا، تويفِّ س��نة )1290ه�(، وُنِق��ل إىل النجف ودفن يف احلجرة التي عى يس��ار 
اخل��ارج من الصحن الرشيف من باب القبلة، حجرة رقم 13. ينظر: تكملة أمل اآلمل، الس��يِّد 
 حس��ن الصدر: 165/2، مش��اهري املدفونني يف الصح��ن العلوّي الرشيف، كاظ��م الفتالوّي: 

.59
حاح:  )2( احل��رش: أي يعم��ل م��ع جمموع��ة من اخللق حت��ارشت الصالح جم��رى املاء. ينظ��ر: الصِّ

630/2، مادة حرش، معجم مقاييس اللغة: 66/2، مادة حرش.
ل من سنة )1320ه�/1902م(، ظهر وباء الطاعون يف النجف،  )3( يف اخلامس عرش من ربيع األوَّ
خ الش��يخ أغا رضا األصفهايّن ع��ام ارتفاع الطاعون الذي ح��لَّ بالنجف يف قصيدة قال   وق��د أرَّ

فيها:
�����غ�����وا ع�����نيِّ�����ي اإلم�����������ام امل����رت����ىض ب�����ليِّ

م������ن ب������ه ق��������در ال�����ع�����ل�����وم ارت����ف����ع����ا
��������������اده ق امل��������������ال ع���������ىل وفَّ ف��������������رَّ

وب������������ه ش�������م�������ُل امل���������ع���������ايل مج���ع���ا
ي�������ا ل�������ك ال�������ب�������رشى ف�������ام ن�����ح�����ذره

ب�����������أيب ال�����س�����ب�����ط�����ني ع������ن������ا دف����ع����ا
ج�������������اءه م����س����ت����ش����ف����ًع����ا ش���ي���ع���ت���ه

ش���ف���ع���ا ق��������د  ش����ي����ع����ت����ه  يف  وه����������و 
م������زن������ة ال�����ع�����ف�����و ع����ل����ي����ن����ا ه���ت���ف���ت

وغ������������امم ال������غ������م ع�����ن�����ا ان���ق���ش���ع���ا
ف������أت������ى ت��������ارخي��������ه )ك����������ل ال�����وب�����ا

ب�������أم�������ري امل�������ؤم�������ن�������ني ارت������ف������ع������ا(
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العمل يف تلك األيام)1(.

ار أصفهان)2( الوكالء واملهندس��ني، وصاروا يصلح��ون القناة املذكور،  ووج��ه جتَّ
وعزمهم أيًضا تغيري الصدر من جهة خان أبو فشيقة ]واستغرق[)3( عملهم سبع أو ثامن 
س��نني حتَّى بلغت مصارفهم قيل ثالثني ألف لرية ذه��ب عثامنيَّة، وقيل ثامنية وعرشين 
ألف لرية، وقيل مخس��ة وثالث��ني ألف لرية، وقب��ل إكامله بدعوى املهندس��ني والوكالء 
ام، وكان قد بني  اضط��رَّ الن��اس إىل املاء ففتحوا صدره وجروا فيه املاء ثالثة أو س��بعة أيَّ
أس��اس القناة بالقطع املس��تخرجة م��ن أرض- معدن اجلص- قبل طبخ��ه املعرب عنها: 
باجل��دم؛ فلامَّ مرَّ عليها امل��اء ذابت واهنارت، وس��قط ما عليها من اآلج��ر)4(، واندفنت 
ه أيًضا هلم دراهم لتطهريه، فلم تفي بعمله بزعمهم، وبقي  القن��اة؛ فكتبوا إىل امللك فوجَّ

معطَّاًل سنة أو أكثر.

م��ة  العالَّ جن��اب  فب��ذل  الصي��ف،  عن��د  النج��ف  بأه��ل  احل��ال  اش��تدَّ  ث��مَّ 
 اخلراس��ايّن)5( مبلًغ��ا ع��ى تنظيفه، وجرى م��اؤه إىل الربكة والرح��ى، ولكن صار فيه 

ينظر: تاريخ النجف األرشف: 78/3، شعراء الغرّي، عّل اخلاقايّن: 72/4.  
ة: 422، تاريخ النجف األرشف: 301/1. )1( ينظر: اليتيمة الغرويَّ

)2( أصفه��ان: وهي مدينة بأرض فارس، وهي مدينة عظيمة مش��هورة من أع��الم املدن وأعياهنا، 
ويسف��ون يف وص��ف عظمه��ا حتَّ��ى يتج��اوزوا ح��دَّ االقتص��اد إىل غاي��ة اإلرساف من طيب 
��ة األبدان وحس��ن ص��ورة أهلها  ��ة اهل��واء وعذوب��ة امل��اء، وصف��اء اجل��وِّ وصحَّ الرب��ة وصحَّ
 وحذقه��م يف العل��وم والصناع��ات. معج��م البل��دان: 206/1، آث��ار الب��الد وأخب��ار العباد: 

.296
)3( يوجد هنا كلمة مغمرة، والظاهر أنَّ الصحيح ما ُأثبت.

ة آجر. حاح: 576/2، مادَّ )4( اآلجر: أي ما ُيبنى به من الطابوق. ينظر: الصِّ
د كاظم بن ماّلَّ حسني اهلروّي اآلخوند اخلراسان�ّي، ولد الشيخ يف خراسان  )5( هو الشيخ ماّلَّ حممَّ
ماته العلميَّة فيها، وهاجر إىل العراق سنة )1279ه�(، وأقام  س��نة )1255ه�(، ونش��أ وقرأ مقدِّ
 يف النج��ف األرشف، ووفِّق ج��ّل تالمذته للرئاس��ة العلميَّة، وألَّف كتًبا كثرية أش��هرها كفاية= 
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نزي��ز)1( وناق��وط م��ّر مالح، بحي��ث صيَّ�ره غ��ري قابل لل��رشب؛ فركه الن��اس، والتزم 
بإصالحه أهل مزارع شواطئ البحر يف سنة، ويأخذون ماَءه ملزارعهم)2(.

ويف سنة )1330ه�(، جاء امللك...)3( زائًرا، ورأى املاء والقناة؛ فتوسل إليه الناس، 
وطلب منه املبارشون مخس��ة اآلف لرية عى أن يعمل��وا التدبري يف قطع املاء ال�مرِّ املالح؛ 
فأبى أن يدفع، وقيل: إنَّه اشرط بأن يلتزموا بإكامله هبذا املبلغ فلم يقبلوا، ورس ذلك أنَّ 

املبارشين أغلبهم من أهل بلده، فام أدري ما سبب إمتناعه؟!

جت��اوز  ول���امَّ  )1331ه���(،  س��نة  ش��عبان  ش��هر  يف  إي��ران  إىل  رج��ع  ث��مَّ 
ان تل��ك األرض؛   كرمانش��اه هج��م علي��ه وع��ى حاش��يته الك��رد)4( الذي��ن ه��م س��كَّ

 =األصول، تويفِّ س��نة )1329ه�(. ينظر: معارف الرج��ال: 323/2، تاريخ النجف األرشف: 
 .131/3

حاح: 899/3، مادر نزز، جممع  )1( نزي��ز: أي صار فيها ما يتحلَّب يف األرض من املاء. ينظر: الصِّ
البحرين، الشيخ فجر الدين الطرحيّي: 38/4، مادة نزز.

ة: 447. )2( ينظر: اليتيمة الغرويَّ
د عل�ّي ش��اه سادس ملوك  )3( جاء هنا س��قط بالنس��خة اخلطيَّة، والظاهر أنَّ املقصود هو امللك حممَّ
ة الذي اس��تمر حكمه عى إيران من عام )1324ه�(، حتَّى )1327ه�(، لينتقل  الدولة القاجاريَّ
العرش إىل ولده الش��اب أمحد ش��اه الذي مل يتسلَّم السلطة رسميًّا إالَّ بتاريخ )1332ه�(، بسبب 
صغ��ر عمره، وكثرة األزمات واالضطرابات التي واجه��ت احلكومة بتلك الفرة، والتي كانت 
د وحبِّ اجلاه والس��لطنة من قبل س��االر الذي كان ذا عالق��ة وثيقة مع الكرد  م��ن منطل��ق التمرُّ
ة منطقة كرمان ش��اه. ينظر: موسوعة تاريخ إيران السيايّس، الدكتور  املنترشين يف إيران، وخاصَّ

حسن كريم اجلاف: 358-318/3.
)4( الك��رد: هم س��كان أصليُّون للمناطق اجلبليَّ��ة، وجدوا منذ الِقَدم يف مناطق واس��عة من غرب 
آسيا تش��مل جنوب رشقي تركيا، وشامل العراق وشامل سوريا ومناطق من أرمينيا وأذربيجان، 
وغرب إيران التي يتمركز أكثر الكرد فيها يف واليَتي كرمانش��اه وكردستان. ينظر: الكرد دراسة 
سوس��يولوجيَّة وتارخييَّ��ة: 57، 91، تاري��خ الكرد يف العهود اإلس��الميَّة، الدكت��ور أمحد حممود 

اخلليل: 47.
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ه م��ن أيدهيم،  ة، ثمَّ حص��ل َمْن فكَّ فأخ��ذوا مجي��ع ما عنده حتَّ��ى اللب��اس، وأرسوه مدَّ
ة إالَّ باهلل العلِّ  ومىض إىل بالده عى ما س��معت، واهلل العامل بالصواب، وال حول وال قوَّ

العظيم)1(.

د ما قاله املصنِّف، وهو حصوله عى املعلومة  )1( مل أحصل عى مصدر يسد هذه احلادثة، وهذا يؤكِّ
سامًعا.
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امل�شادر واملراجع

* القرآن الكريم كتاب اهلل.
أبو صخري يف ذاكرة الزمان، الدكتور عبد الزهرة تركي فريح الفتالوّي، الطبعة . 1

األوىل، س��نة 1435ه�/2014م، املطبعة العامليَّ��ة احلديثة، النجف األرشف، 
العراق.

د بن حمم��ود القزوينّي )ت681ه�/ . 2 ا بن حممَّ آث��ار البالد وأخب��ار العباد، زكريَّ
 1283م(، الطبع��ة األوىل، س��نة 1389ه���/1969م، دار ص��ادر، ب��ريوت، 

لبنان.

د الديلمّي )ت841ه�-. 3 د احلسن بن حممَّ إرشاد القلوب إىل الصواب، أبو حممَّ
1437ه���(، حتقيق هاش��م املي��اليّن، الطبع��ة األوىل، س��نة 1412ه���، مركز 

ة، قم، إيران. األبحاث العقائديَّ

د س��عيد الطرحيّي، الطبعة األوىل، س��نة 1426ه�/2005م، . 4 أعالم اهلند، حممَّ
سة البالغ ودار سلوين، بريوت، لبنان. مؤسَّ

األعالم، خري الدين الزركّل )ت1410ه�/1989م(، الطبعة اخلامس��ة، سنة . 5
1980م، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.

أعيان الش��يعة، السيِّد حمس��ن األمني )ت1371ه�/1951م(، حتقيق وختريج . 6
حسن األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان.
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آل الرشقّي تراجم رجال األرسة اخلاقانيَّة النجفيَّة، طالب عّل الرشقّي، الطبعة . 7
األوىل، س��نة 1425ه�/2004م، مطبعة أوفسيت األدباء، النجف األرشف، 

العراق.

ة، الش��يخ جعفر النق��دّي )ت1370ه�/ . 8 ة واألرسار املرتضويَّ األن��وار العلويَّ
ة، النجف  1957م(، الطبعة الثانية، س��نة1381ه�/1962م، املطبعة احليدريَّ

األرشف، العراق.

إي��ران يف العصور القديمة والوس��طى واحلديثة، هوم��ا كاتوزيان، ترمجة أمحد . 9
حس��ن املعين��ّي، الطبع��ة األوىل، س��نة 2014م، دار جداول للن��رش والرمجة 

والتوزيع، بريوت، لبنان.

ر . 10 ّ أيب منصور احلس��ن بن يوس��ف ب��ن املطهَّ م��ة احِللِّ إيض��اح االش��تباه، العالَّ
د احلسون، الطبعة األوىل،  األسدّي )ت726ه�/1325م(، حتقيق الشيخ حممَّ

سة النرش اإلسالمّي، قم، إيران. سنة 1411ه�، مؤسَّ

د عّل بن يعقوب بن جعفر اليعقويّب )ت1385ه�/1965م(، . 11 البابليَّات، حممَّ
الطبعة الثانية، دار البيان، قم، إيران.

بغ��داد خلفاؤها والهتا ملوكها رؤس��اوها، املحامي باقر أم��ني الورد، الطبعة . 12
األوىل، سنة 1984م، منشورات دار الربية، بغداد، العراق.

د مرتىض . 13 تاج العروس من جواهر القاموس، حمّب الدين أبو الفيض السيِّد حممَّ
احلس��ينّي الواس��طّي الزبي��دّي )ت1205ه�/1790م(، حتقيق عّل ش��ريي، 
 س��نة 1414ه���/1994م، دار الفك��ر للطباع��ة والنرش والتوزي��ع، بريوت، 

لبنان.
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وش، الطبعة األوىل، . 14 د سهيل طقُّ ة يف إيران، الدكتور حممَّ تاريخ الدولة الصفويَّ
س��نة 1430ه�/2009م، دار النفائ��س للطباعة والن��رش والتوزيع، بريوت، 

لبنان.

د فريد بك املحامي، حتقيق إحسان . 15 تاريخ الدولة العليَّة العثامنيَّة، األس��تاذ حممَّ
ي، الطبعة احلادية عرشة، س��نة 1430ه���/2009م، دار النفائس للطباعة  حقِّ

والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

اوّي، الطبعة األوىل، مكتبة . 16 تاري��خ العراق بني احتالَلني، املحامي عبَّ��اس العزَّ
احلضارات، بريوت، لبنان.

تاري��خ العش��ائر اخلاقانيَّ��ة يف الع��راق، محدي الرشق��ّي، الطبعة األوىل، س��نة . 17
1386ه�/1969م، مطبعة األدب، النجف األرشف، العراق.

د اخلليل، الطبعة األوىل، . 18 تاريخ الكرد يف العهود اإلسالميَّة، الدكتور أمحد حممَّ
سنة 2013م، دار الساقي، بريوت، لبنان.

تاريخ الكوفة، الس��يِّد حسني ابن الس��يِّد أمحد الرباقّي النجفّي )ت1332ه�/ . 19
��د صادق بح��ر العل��وم، الطبعة الرابعة، س��نة  1913م(، حتقي��ق الس��يِّد حممَّ
 1407ه���/1987م، دار األض��واء للطباع��ة والن��رش والتوزي��ع، ب��ريوت، 

لبنان.

��د حرز الدين . 20 د حس��ني بن عّل بن حممَّ تاري��خ النجف األرشف، الش��يخ حممَّ
العقيّل )ت1418ه�/1997م(، هتذيب وزاد عليه عبد الرزاق حس��ني حرز 
الدين، الطبعة األوىل، س��نة 1427ه���/1385ش، انتش��ارات دليل ما، قم، 

إيران.
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تاري��خ النقود اإلس��الميَّة، الس��يِّد موس��ى ب��ن مه��دي احلس��ينّي املازندرايّن . 21
)ت1399ه�/1978م(، الطبعة الثالثة، سنة 1408ه�/1988م، دار العلوم 

للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

تاريخ إيران، ش��اهني مكاريوس، الطبعة األوىل، سنة 1424ه�/2003، دار . 22
اآلفاق العربيَّة، القاهرة، مرص.

تاريخ بغداد، أبو بكر أمحد بن عّل اخلطيب البغدادّي )ت463ه�/1070م(، . 23
دراس��ة وحتقيق مصطفى عب��د القادر عط��ا، الطبعة األوىل، س��نة 1417ه�/ 

1997م، دار الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان.

حتف��ة العامل يف رشح خطبة املعامل، الس��يِّد حس��ني بحر العل��وم )ت1377ه�/ . 24
، الطبعة األوىل، س��نة 1433ه�، مركز  ّ 1957م(، حتقيق أمح��د عّل جميد احِللِّ

تراث السيِّد بحر العلوم، النجف األرشف، العراق.

تكملة أمل اآلمل، الس��يِّد حس��ن الص��در )ت1354ه���/1935م(، حتقيق . 25
��اغ، الطبعة  ��اغ وعدنان الدبَّ الدكتور حس��ني ع��ّل حمفوظ وعب��د الكريم الدبَّ

خ العريب، بريوت، لبنان. األوىل، سنة 1429ه�/2008م، دار املؤرِّ

ثورة النجف، حسن األسدّي، الطبعة األوىل، سنة 1975م، منشورات وزارة . 26
ة للطباعة، بغداد، العراق. ة العراقيَّة، دار احلريَّ اإلعالم يف اجلمهوريَّ

جغرافي��ة أهنار كرب��الء، مهنَّا رباط الدروي��ش املطريّي، الطبعة األوىل، س��نة . 27
1994م، مطبعة الزمان، بغداد، العراق.

حض��ارة احلرية، الدكتور عب��د الزهرة تركي فريح الفت��الوّي، الطبعة األوىل، . 28
ة، بريوت، لبنان. سنة 1437ه�/2016م، دار احلجَّ
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اق البيطار )ت1335ه�/ . 29 حلية البرش يف تاريخ الق��رن الثالث عرش، عبد الرزَّ
د هبجة البيطار، الطبعة األوىل، سنة 1413ه�/1993م،  1916م(، حتقيق حممَّ

دار صادر، بريوت، لبنان.

احلوادث اجلامعة والتجارب النافعة يف املائة الس��ابعة، كامل الدين أيب الفضل . 30
اق بن أمحد الش��يبايّن البغدادّي املع��روف بابن القوطّي )ت723ه�/  عبد الرزَّ
1323م(، حتقيق مهدي النجم، الطبعة األوىل، س��نة 1424ه�/2003م، دار 

الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان.

الدرج��ات الرفيع��ة يف طبق��ات الش��يعة، الس��يِّد عّل خ��ان املديّن الش��ريازّي . 31
بح��ر  ص��ادق  ��د  حممَّ الس��يِّد  وتقدي��م  حتقي��ق  )ت1120ه���/1708م(، 
 العل��وم، الطبع��ة الثاني��ة، س��نة 1397ه���، منش��ورات مكتبة بص��رييت، قم، 

إيران.

دليل املشخاب، عبد اجلليل األسدّي، الطبعة األوىل، سنة 1429ه�/2008م، . 32
طباعة رشكة املارد العاملية، النجف األرشف، العراق.

اس احللبّي )ت1052ه�/1642م(، . 33 اس، فتح اهلل بن عبد اهلل النحَّ ديوان ابن النحَّ
ديوان ش��عر خمطوط يف جامعة امللك سعود، رقم املخطوط 2396، الرياض، 

ة. السعوديَّ

دي��وان الس��يِّد ن��رص اهلل احلائ��رّي، نرص اهلل ب��ن احلس��ني املوس��وّي احلائرّي . 34
ة،  )ت1156ه�/1743م(، ديوان شعر خمطوط يف مكتبة اإلمام احلكيم العامَّ

رقم املخطوط العام 1269، العراق، النجف األرشف.

س��الفة العرص يف حماس��ن الش��عراء بكلِّ مرص، ابن معصوم السيِّد عّل صدر . 35
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الدي��ن امل��ديّن من أعالم القرن احل��ادي عرش، الطبعة األوىل، س��نة 1324ه�، 
ة إلحياء اآلثار اجلعفرية، إيران. املكتبة املرتضويَّ

د م. . 36 الس��لطان عبد احلميد الثاين والعامل اإلس��المّي، قيرص أ. فرح، ترمجة حممَّ
األرناؤوط، الطبعة األوىل، سنة 2012م، دار جداول، بريوت، لبنان.

د بن أمحد بن عثامن الذهب��ّي )ت748ه�/1347م(، . 37 َس��ري أعالم النبالء، حممَّ
إرشاف ش��عيب األرن��ؤوط، حتقي��ق ع��ّل أب��و زي��د، الطبعة التاس��عة، س��نة 

سة الرسالة، بريوت، لبنان. 1413ه�/1993م، مؤسَّ

ش��ذرات الذه��ب يف أخبار من ذهب، اب��ن العامد احلنبّل عبد احل��يِّ العكرّي . 38
 الدمش��قّي )ت1089ه���/1678م(، دار إحي��اء ال��راث الع��ريّب، ب��ريوت، 

لبنان.

شعراء الغرّي، عّل بن عبد عّل اخلاقايّن، طبع سنة 1373ه�/1954م، املكتبة . 39
ة، النجف األرشف، العراق. واملطبعة احليدريَّ

حاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة، إسامعيل بن محَّاد اجلوهرّي )ت393ه�/ . 40 الصِّ
2001م(، حتقيق أمح��د عبد الغفور العطَّار، الطبعة الرابعة، س��نة 1407ه�/ 

1987م، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان.

طبق��ات أعالم الش��يعة نقب��اء البرش يف الق��رن الرابع عرش، الش��يخ أغا بزرك . 41
الطهرايّن )ت1389ه�/1969م(، الطبعة األوىل، س��نة 1430ه�/2009م، 

دار إحياء الراث العريّب للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

مة السيِّد . 42 طرائف املقال يف معرفة طبقات الرجال، الس��يِّد عّل أصغر ابن العالَّ
د ش��فيع اجلابلق��ّي الربوج��ردّي )ت1313ه�/1895م(، حتقيق الس��يِّد  حممَّ
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مه��دي الرجائّي، الطبعة األوىل، س��نة 1410ه�، نرش مكتب��ة آية اهلل العظمى 
ة، قم، إيران. املرعيّش النجفّي العامَّ

د حس��ني كاش��ف الغطاء . 43 ة، الش��يخ حممَّ ة يف الطبقات اجلعفريَّ العبقات العنربيَّ
)ت1373ه���/1953م(، حتقيق الدكتور ج��ودت القزوينّي، الطبعة األوىل، 

سنة 1418ه�/1998م، توزيع بيسان للنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

عم��دة الطال��ب يف أنس��اب آل أيب طال��ب، اب��ن عنبة أمح��د بن عّل احلس��ينّي . 44
د حس��ن آل الطالقايّن، الطبعة  )ت828ه�/1424ه���(، حتقيق وتصحيح حممَّ
��ة، النج��ف  الثاني��ة، س��نة 1380ه���/1961م، منش��ورات املطبع��ة احليدريَّ

األرشف، العراق.

فرح��ة الغرّي يف تعيني قرب أم��ري املؤمنني عّل بن أيب طالب يف النجف، النقيب . 45
غياث الدين الس��يِّد عبد الكريم بن ط��اووس )ت693ه�/1293م(، حتقيق 
د مهدي نجف، الطبعة األوىل، سنة 1431ه�/2010م، منشورات العتبة  حممَّ

ة املقَدسة، النجف األرشف، العراق. العلويَّ

د ب��ن النعامن . 46 ��د ب��ن حممَّ الفص��ول املخت��ارة، الش��يخ املفي��د أيب عب��د اهلل حممَّ
العكربّي البغدادّي )ت413ه�/1022م(، حتقيق السيِّد نور الدين جعفريان 
االصبهايّن والشيخ يعقوب اجلعفرّي والشيخ حمسن األمحدّي، الطبعة الثانية، 
 س��نة 1414ه���/1993م، دار املفي��د للطباع��ة والن��رش والتوزي��ع، بريوت، 

لبنان.

د بن احلس��ن الطويّس )ت460ه���/1067م(، حتقيق جواد . 47 الفهرس��ت، حممَّ
سة نرش الفقاهة، قم، إيران. القيُّومّي، الطبعة األوىل، سنة 1417ه�، مؤسَّ
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د بن يعوض . 48 فوات الوفيات، الكتبّي )ت764ه���/1362م(، حتقيق عّل حممَّ
اهلل وع��ادل أمح��د عب��د املوج��ود، الطبع��ة األوىل، س��نة2000م، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان.

د غفرايّن، الطبعة األوىل، سنة 1428ه�/ . 49 قاموس عرصي عريّب- فاريّس، حممَّ
سة اهلدى للنرش والتوزيع الدويّل، طهران، إيران. 1386ش، مؤسَّ

د بن يعقوب بن إس��حاق الكلينّي )ت329ه���/940م(، حتقيق . 50 ال��كايف، حممَّ
ع��ّل أكرب الغف��ارّي، الطبعة اخلامس��ة، س��نة1363ه�، املطبعة حي��درّي، دار 

الكتب اإلسالميَّة، طهران، إيران.

د بن عبد . 51 د بن حممَّ الكامل يف التاريخ، عّز الدين أبو احلسن عّل بن أيب الكرم حممَّ
الكريم بن عبد الواحد الش��يبايّن املعروف بابن األثري )ت630ه�/1232م(، 

سنة 1386ه�/1966م، دار صادر ودار بريوت، بريوت، لبنان.

كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدّي )ت170ه�/786م(، حتقيق الدكتور . 52
ائّي، الطبعة الثانية، سنة 1409ه�،  مهدي املخزومّي والدكتور إبراهيم السامرَّ

سة دار اهلجرة، إيران. مؤسَّ

الك��رد دراس��ة سوس��يولوجيَّة وتارخييَّ��ة، باس��يل نيكيت��ني، ترمج��ة الدكتور . 53
ب��ريوت،  الس��اقي،  دار  2001م،  س��نة  الثاني��ة،  الطبع��ة  طالب��اين،   ن��وري 

لبنان.

��د ب��ن عبد الوه��اب، الس��يِّد حمس��ن األمني . 54 كش��ف االرتي��اب يف أتب��اع حممَّ
)ت1371ه�/1951م(، حتقيق حسن األمني، الطبعة الثانية، سنة 1382ه�/ 

1952م، مكتبة احلرَمني، قم، إيران.
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د بن مك��رم بن منظ��ور األفريقّي امل��رصّي )ت711ه�/ . 55 لس��ان الع��رب، حممَّ
1311م(، سنة 1405ه�، نرش أدب احلوزة، قم، إيران.

مايض النجف وحارضها، الشيخ جعفر الشيخ باقر آل حمبوبة )ت1370ه�/ . 56
1957م(، الطبع��ة الثانية، س��نة 1406ه���/1986م، دار األضواء، بريوت، 

لبنان.

جممع البحرين، الش��يخ فخر الدي��ن الطرحيّي )1085ه���/1674م(، حتقيق . 57
ة  الس��يِّد أمحد احلس��ينّي، الطبعة الثانية، س��نة 1362ش، نرش املكتبة املرتضويَّ

ة، طهران، إيران. إلحياء اآلثار اجلعفريَّ

مس��تدرك س��فينة البحار، الش��يخ عّل الن��امزّي الش��اهرودّي )ت1405ه�/ . 58
1984م(، حتقيق وتصحيح الشيخ حسن بن عّل النامزّي، سنة الطبع1419ه�، 

سة النرش اإلسالمي، قم، إيران. مؤسَّ

مش��اهري املدفون��ني يف الصح��ن العل��وّي الرشيف، كاظ��م عبُّ��ود الفتالوّي، . 59
ة املقدسة، النجف  الطبعة الثانية، س��نة 2010م/1431ه�، نرش العتبة العلويَّ

األرشف، العراق.

املش��خاب جنَّة الفرات، الدكتور عبد الزهرة تركي الفتالوّي، الطبعة األوىل، . 60
ة البيضاء، بريوت، لبنان. سنة 1437ه�/2016م، دار املحجَّ

د عل جعف��ر التميم��ّي، الطبعة األوىل، س��نة 1431ه�/ . 61 مش��هد اإلم��ام، حممَّ
ة، قم، إيران. 1389ش، املكتية احليدريَّ

د حسني . 62 د حرز الدين، تعليق حممَّ معارف الرجال يف تراجم العلامء، الشيخ حممَّ
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حرز الدين، الطبعة األوىل، س��نة 1405ه�، منش��ورات مكتبة آية اهلل العظمى 
املرعيّش النجفّي، قم، إيران.

معجم البلدان، ش��هاب الدين ياق��وت بن عبد اهلل احلم��وّي الرومّي البغدادّي . 63
)ت626ه�/1228م(، سنة 1399ه�، دار إحياء الراث العريّب، بريوت، لبنان.

معج��م ألف��اظ الفقه اجلعف��رّي، الدكتور أمحد فت��ح اهلل، الطبعة األوىل، س��نة . 64
ام، السعوديَّة. 1415ه�/1995م، مطابع املدوخل، الدمَّ

ّ فاريّس- عريّب، الدكتور رؤوف س��بهاين، الطبعة األوىل، س��نة . 65 املعجم الفيضِّ
ة البيضاء للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  1429ه���/2008م، دار املحجَّ

لبنان.

معج��م ت��اج املعاجم فاريّس- عريّب، س��عيد الس��عيدّي، الطبعة األوىل، س��نة . 66
1385ش، نرش اديان، إيران.

ا )ت395ه�/1004م(، . 67 معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس زكريَّ
��د ه��ارون، س��نة الطبع1404ه���، مكتب��ة اإلعالم  حتقي��ق عبد الس��الم حممَّ

اإلسالمّي، قم، إيران.

د . 68 املنتظ��م يف تاري��خ األم��م وامللوك، أب��و الفرج عب��د الرمحن بن ع��ّل بن حممَّ
د عب��د القادر عطا  ابن اجل��وزّي )ت597ه�-1200م(، دراس��ة وحتقيق حممَّ
ومصطف��ى عبد القادر عط��ا، الطبعة األوىل، س��نة 1412ه���/1992م، دار 

الكتب العلميَّة، بريوت، لبنان.

موج��ز تاري��خ الب��الد العراقيَّة، عب��د ال��رزاق احلس��نّي، الطبعة الثانية، س��نة . 69
1352ه�/1933م، مطبعة العرفان، صيدا، سوريا.
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موس��وعة املدن واملواقع يف العراق، بش��ري يوس��ف فرنس��يس، إع��داد جنان . 70
 بش��ري يوس��ف وزي��اد أيم��ن بش��ري، الطبع��ة األوىل، س��نة 2017م، رشك��ة 

.E-kutub Ltd، لندن.

د سلامن، . 71 ة العثامنيَّة، يلامز أوزتونا، ترمجة عدنان حممَّ موسوعة تاريخ اإلمرباطوريَّ
مراجعة الدكتور حممود األنصارّي، الطبعة األوىل، س��نة 1431ه�/2010م، 

الدار العريّب للموسوعات، بريوت، لبنان.

موس��وعة تاري��خ إي��ران الس��يايّس، الدكت��ور حس��ن كري��م اجل��اف، الطبعة . 72
 األوىل، س��نة 1428ه���/2008م، ال��دار العربيَّ��ة للموس��وعات، ب��ريوت، 

لبنان.

د عّل كامل الدي��ن، حتقيق كامل . 73 النج��ف يف رب��ع قرن منذ س��نة 1908م، حممَّ
س��لامن اجلبورّي، الطبعة األوىل، س��نة 1426ه�/2005م، دار القارئ ودار 

املواهب للطباعة والنرش، بريوت، لبنان.

��ة لغ��ة الع��رب، مركز إحي��اء ال��راث، دار خمطوط��ات العتبة . 74 النج��ف يف جملَّ
س��ة، الطبع��ة األوىل، س��نة 1437ه���/2016م، دار الكفيل،  العبَّاس��يَّة املقدَّ

كربالء املقدسة، العراق.

د بن الش��يخ عبُّود الكويّف )ت1352ه�/ . 75 نزه��ة الغرّي يف تاريخ النجف، حممَّ
1933م(، طب��ع س��نة 1952م، مطبع��ة الغ��رّي احلديث��ة، النجف األرشف، 

العراق.

ة، عبَّاس حسن املوسوّي املعروف بكامل السيِّد، . 76 نشوء وسقوط الدولة الصفويَّ
الطبعة األوىل، سنة 1426ه�/2005م، مكتبة فدك، قم، إيران.
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ف��ني وآث��ار املصنِّفني، إس��امعيل باش��ا البغدادّي . 77 ��ة العارف��ني أس��امء املؤلِّ هديَّ
)ت1339ه�/1920م(، س��نة 1951م، دار إحياء ال��راث العريّب، بريوت، 

لبنان.

ة والتحفة النجفيَّة، السيِّد حسني بن أمحد الرباقّي )ت1332ه�/ . 78 اليتيمة الغرويَّ
��ة،   1913م(، الطبع��ة األوىل، س��نة 1428ه���/1385ش، مكتب��ة احليدريَّ

إيران.


