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أوًا 
البقيــع جنــة  معــرض 

ماذا معرض جنة البقيع؟

لقد سعى مركز تراث كرباء التابع لقسم شؤون امعارف اإسامية واإنسانية ي العتبة العباسية امقدسة عند إقامته 
معرض جنة البقيع ي زمانه ومكانه اى حقيق اأهداف التالية:

إحياء أمر أهل البيت b فقد ورد عن اامام الصادق j »أحيوا أمرنا ، رحم اهُ من أحيا أمرنا«.. 1
ِعدل . 2 فهم  البقيع  b ي  البيت  أهل  أئمة  مراقد  بناء  وامتواصل عى  اجاد  والعمل   ، األيمة  الفاجعة  استذكار 

القرآن الكريم.
توعية امجتمع بالظامات التي تعرض ها أهل البيت b وتكوين قاعدة ماهرية واسعة تستطيع ايصال صوها . 3

.b اى امجتمع الدوي للضغط باجاه بناء مراقد أئمة البقيع
تسليط اأضواء عى امخططات اخبيثة التي تعَرض ويتعَرض ها مذهب أهل البيت b من قبل أعداء اإسام.. 4
عرض احقائق التارخية بوضوح وجاء، مع تبيان زيف الفتاوى والدعاوى واأفكار التي حاول خلط اأوراق . 5

بشتى السبل لـرب الوحدة ااسامية.
تعريف امجتمع بتاريخ البقيع كأرض مقدسة ، وأها حوي العديد من قبور بني هاشم وأبناء اأئمة إضافة اى . 6

الصحابة والتابعن والشهداء.
نقل التاريخ من خال الصور واللوحات وامخططات وامجّسات بصورة أوسع وأرع، كوها حكي تارخًا . 7

حتاج اى العديد من الكتب وامجلدات وبمختلف اللغات.
تعزيز ثقافة التوثيق لدى امتلِقي بعِدها إحدى أهم وسائل الوصول اى امعلومة التارخية الصحيحة.. 8
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)1( b امدفونون ي البقيع من أهل البيت
 

• 	.j اإمام احسن
• 	.jاإمام عي السجاد
• 	.jاإمام حمد الباقر
• 	.j اإمام جعفر الصادق
• 	.q ابراهيم بن رسول اه

• 	.q أبو الفضل العباس بن عبد امطلب عم النبي
• 	.c عقيل  بن أي طالب
• عبد اه بن جعفر  الطيار .	
• 	.j حمد بن احنفية
• 	.c إساعيل بن عبد اه بن جعفر بن أي طالب كان من أصحاب اإمامن السجاد والباقر
• 	.b احسن بن عبد اه بن إساعيل بن عبد اه بن جعفر بن أي طالب
• عبيد اه بن العباس بن عبد امطلب.	
• ربيعة بن احارث بن عبد امطلب.	
• نوفل بن احارث بن عبد امطلب.	

امدفونون ي البقيع من بي هاشم

1. مشاهد العرة الطاهرة واعيان الصحابة والتابعن، السيد عبد الرزاق كمونة احسيني ، مطبعة اآداب، النجف اارف، 1968م .
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b امدفونون ي البقيع من أواد اائمة

• 	.b داوود بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	.bزيد بن عيسى بن زيد بن اإمام زين العابدين
• 	.j زيد بن اإمام احسن
• 	.bعمر بن احسن اأفطس بن اإمام زين العابدين
• 	.bسليان بن عيسى بن حيى بن أمد بن حمد بن حيى بن عبد اه امحض بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	 .cاحسيـن اأصغر بن اامام زين العابدين
• عي اأصغر بن اإمام عي زين العابدين j)ُدفن ي مشهد أبيه(.	
• 	 .c عبد اه الباهر بن اإمام زين العابدين
• 	.b صالح بن حيى بن احسن بن جعفر احجة بن عبيد اه بن احسن اأصغر بن اإمام زين العابدين
• 	  .b صالح بن حيى بن عبد اه بن احسن امثنى بن احسن بن أمر امؤمنن
• 	.bعبد اه بن حمد اأصغر بن يوسف بن موسى اجون بن عبد اه بن احسن امثنى بن اإمام احسن بن عي بن أي طا
• 	.b جعفر بن احسن امثنى بن اإمام احسن
• 	.b مسلم  بن عقيل بن حمد بن عبد اه بن عقيل بن أي طالب
• 	.c إسحاق بن اإمام  موسى الكاظم
• 	.b إبراهيم بن موسى بن عبد اه بن موسى اجون بن عبد اه امحض بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	.b عي بن العباس بن احسن بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	  .b إبراهيم بن حيى بن أمد بن حمد بن حيى بن عبد اه امحض بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	.cإساعيل بن اإمام جعفر الصادق
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• 	 . b احسن بن موسى بن حمد البطحاي بن القاسم بن احسن بن زيد بن احسن السبط
• 	.b أمد بن حمد بن حيى بن عبد اه بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	.c احسن امثنى بن اإمام احسن السبط
• 	.c عبد اه بن اإمام موسى الكاظم
• 	.b حمد ذو النفس الزكية بن عبد اه امحض بن احسن امثنى بن احسن السبط
• 	.b حمد بن سليان بن داوود بن احسن امثنى بن  احسن السبط
• 	.b حمد بن داوود بن احسن امثنى بن احسن السبط

كا دفن ي بقيع الغرقد نساء النبي  q  وربيباته ، و الكثر من الصحابة والشهداء والتابعن.
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بـــقـــيـــع الـــغـــرقـــد

الَبقيــع : اأرُض أو امــكاُن امَتِســُع ، وقيــل ا ُيســمى البقيــُع بقيعًا إاا وفيه شــجٌر أو أصوها ، ومنــه بقيُع 
الَغْرَقد.وقــال احمــوُي ي معجــم البلدان : هو امكاُن الذي فيه أروم الشــجر)أصوها( من روٍب شــتى.

الَغْرَقد : رٌب من شــجر الغضا ، وهو شجٌر  ذو شــوك ، واحدته )الَغرقدة( ، وقيل إذا عظمِت العوسجُة 
فهي)غرقــدة(.

 بقيــُع الغرقــد : مقــرُة أهل امدينة ، تقــع ي اجهة اجنوبية الرقية من امســجد النبوي الريف. ُأســس ي 
زمــن الرســول اأعظــمq  وأول من ُدفــن فيه من الصحابة هو أســعد بــن ُزرارة من اأنصــار ، ثم ُدفن 
  q فيــه الصحــاي اجليــل عثان بن مضعون مــن امهاجرين ، وبعــد ذلك ُدفن فيه ابراهيم بن رســول اه  
وا اأرَض  وعندمــا رأى امســلمون دفــن النبــُي إبنَــه فيه اخــذوه مقرًة هــم فقاموا بقطع اأشــجار وأعــدا

س. لذلــك، وبــدأوا بدفــن الصحابــة و الشــهداِء واأوليــاِء والتابعــن ي ثــرى البقيــع امقــدا
b هم اإمام  هــدم مقــرة البقيع:  أخــذ بقيُع الغرقد قداســته من احتوائه قبــور أربعة من أئمة أهــل البيت 
احســن ، اإمــام الســجاد ، اإمــام الباقر، اإمام الصــادق ، كا ُدفن فيــه كثر من بني هاشــم ، وزوجات 
وأواد الرســول q ومٌع من الشــهداء والصحابــة والتابعن وأئمة امذاهب . ولكن  هــذه القبور ُهدمت 
تــان عى أيــدي الوهابيــن، كانت اأوى ي زمن الدولة الســعودية اأوى بقيادة ســعود الكبــر بن عبد  مرا
العزيز 1220هـ - 1806م . وعند ســقوط هذه الدولة عى أيدي العثانين أعاد امســلمون بناء اأرحة 
والقباب عى أحســن هيئة. أمــا الثانية ففي عهد الدولة الســعودية الثالثة بقيادة عبــد العزيز بن عبد الرمن 
b ي   آل ســعود  ،  حيــث قام الوهابيون بعد ســيطرهم عــى مكة وامدينة هدم قباب أرحــة أئمة البقيع 

الثامن من شــوال 1220هـ اموافق 20 نيســان 1926م.

ثانيًا
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معرض جنــة البقيع

لقد حرصِت اأمانُة العامُة للعتبة العباسية امقدسة  عى إقامة معرض جنَة البقيع ي منطقة ما بن احرمن الشـريفن 
أئمة  قبور  –هدم  الفاجعة  . واستذكار هذه  الطاهرين  البيت  اموالن آل  أفئدة  اُمحبان ومهوى  أنظار  قبلَة  كوها 
البقيع-ي هذا امكان وي نفس الزمان 7-8-9 شوال ُحيي هذه امناسبة ي النفوس ، ويبعث فيها زفرات احسـرة 
يات عى مراقدهم الطاهرةمن ِقبل  واأم ما جرى عليهم– سام اه عليهم -  من ُظامات ي حياهم، ومن تعدا
، واستحضار أسباها  الفاجعة  .لذا وجب استذكار هذه  امة  اهدا ج أفكارهم  أعداء اإسام ومن يدعمهم ويروا
الدنيا واآخرة رورة من الرورات و  أفعاهم ي  الراءة منهم ومن  ، لتصبح  التي دفعت مرتكبيها  والغايات 

واجب من الواجبات وعقيدة راسخة ا تزول.
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اإفتتاح

ة ااســام وامســلمن الســيد صدر الديــن القبانجي إمام  مة حمد التيجاي الســاوي ، وحجا بحضور العاا
ــة والكاظميــة، وعدد من  معــة مدينــة النجــف اأرف ، واأمينــن العامــن للعتبتــن امقدســتن الَعلويا
أســاتذة احوزات العلمية ي النجف اأرف وكرباء امقدســة ، والســادة أعضاء جلس اإدارة و رؤساء 
اأقســام ي العتبتــن امقدســتن ، و شــخصيات رســمية واجتاعية مــن كرباء وخارجها،و مــٌع غفٌر من 
اأخــوة منتســبي العتبتــن امقدســتن والزائريــن الكرام مــن ختلف البلــدان، إفتتــح اأمن العــام للعتبة 
العباســية امقدســة ســاحة حجة ااســام وامســلمن الســيد أمد الصاي –دام عزه- معرَض مركز تراث 
كربــاء الســنوي الثالــث وامقام حــت عنوان)جناة البقيــع( ي منطقة ما بــن احرمن الشـــريفن للمدة من 
ــة التي مثالت  2015م ، كــا افتتح ســاحته اللوحة اجداريا  /7 9 شــوال 1436هـــ اموافق 26-24/   -7

مرقــد أئمــة البقيــع b  قبــل وبعــد التهديــم.
 bامعــرض ضــَم )10( لوحــاٍت ُرســمت بالزيت مثالــت تاريــخ البقيع ومراحــل بنــاء مرقد أئمــة البقيع
ات اهدم  وهدمــه من قبل الوهابيــن أكثر من مرة، كا ضَم امعرض )6(خرائــط وخططات مثالت عدد مرا
أو كــا أطلقــوا عليها )التوســعات( التي طــرأت عى بقيع الغرقــد ، كا ُعرضت  )6( صــور قديمة بقياس 
90×60 ســم أوضحــت أبــرز امراقد التــي احتواهــا البقيع قبل هدمهــا ، و )145( صــورة فوتوغرافية 

ــات مَثل اأول منها مرقد  A4 حكــي تاريــخ هذه البقعة امباركة قبــل و بعد التهديم، إضافة اى  )3( جسا

أئمــة البقيــع b قبــل التهديم ، ومَثل الثاي مرقدهــم b بعد التهديم ، فيــا مَثل الثالث مقــرة بقيع الغرقد 
مــع توضيــح أماكــن أبــرز امدفونن فيهــا، كا ضــَم امعرُض أيضــًا أبرز إصــدارات مركز تــراث كرباء 
مة ، جلة أرشــيف حضــارة كرباء ، دليي معــري مركز تراث  ومنهــا جلــة تــراث كرباء الفصلياــة امحكا
كربــاء الســنوين اأول والثاي ، فولدرات الندوات الشــهرية التــي يعقدها امركز مناقشــة قضايا الراث 

الكربائــي ، مع فولدرات مســابقتي الســاقي لأبحــاث اأكاديمية ، و أفضل مؤَلف عن تــراث كربــاء.
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الزائريــن آراء 

هذا امعرض مبادرة رائعة من قبل العتبة العباسية امقدسة 
قبورهم  هدم  وذكــرى   b البقيع  أئمة  ذكــرى  إحياء 
، وابد من  اإحياء  تستحق  ذكرى  لذا هي   ، الطاهرة  
انعاش الذاكرة ااسامية با جرى عى مراقد أهل البيت  
اأئمة  مراقد  عى  ااعتداء  قضية  أن  البقيع،  ي   b
اأمة  التكفر ومزيق  لظاهرة  نموذج  البقيع  اأطهار ي 
اى  رت  بل تطوا ااسامية، وهي م تقف عند هذا احد 
وحيون  يعِظمون  الذين  امسلمن  من  اأغلبية  تكفر 
ذكرى أهل البيت b . ولكن بحمد اه تعاى أننا نقف 
هذه  امتداد  هي  التي  داعش  راذم  برِد  فخورين  اليوم 
 b البيت  أهل  نور  تأُلق  ونــرى  التكفرية،  الظاهرة 

وشيعتهم ي العام العري وااسامي.  

ماحة السيد صدر الدين القباجي 

 إمام معة مدينة النجف اأشرف
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الزائريــن آراء 

الصور  البقيــع بعض  ـة  شــاهدنا ي معرض جنـا
ها مــن النوادر ، حيــث تعِمق  التــي يمكــن عدا
للنــاس  وتظهــر   b البقيــع  أئمــة  مظلوميــة 
حقيقــة مــا جــرى عــى مراقدهــم الطاهرة من 
الدائل  ، رغــم وجــود  اإســام  أعداء  قبــل 
العقائيــة عــى جــواز البناء عى القبــور . كلنا 
يعلــم أن الباطل وقــوى الظام دائًا ما حاول 

أنْ  تطفــئ نــور احــق ولكــن هيهــات.

ماحة الشيخ عادل الوكيل 

قسم اارشاد والتوجيه الديي
 ي العتبة العباسية امقدسة
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الزائريــن آراء 

امؤِرخ علي عبود أبو حمة الشمري

الشيخ عبد الوهاب حسن

عضو ااحاد العام أدباء وكتاب كرباء

 البصرة 

تَرفــُت بزيــارة معرض جنة البقيــع الذي يقيمه 
مركز تراث كرباء التابع للعتبة العباسية امقدسة، 
وكان معرضًا منَســقًا ومنظًا ، وأول مَرة نشاهد 
معرضــًا متخصصــًا بالبقيع ي كرباء امقدســة ، 
ونقــرح أْن يقــام معــرض خاص بتهديــم مرقد 
  . اإمامن العسكرين c ي سامراء ي عام 2006

ونسأُل اه تعاى أن ينرنا عى القوم الكافرين.

اليــوم ذكــرى اأم واحرة ، حيــث ذكرى هدم 
قبور أئمة البقيع b من قبل الوهابين التكفرين 
..  فهم حاولوا وما زالوا ولكن ا يستطيعون أن 
يطفئوا نور اه ، أنه متٌم نوره ولو كره الكافرون 
هم ..ونسأل  واحاقدون وامشـركون ومن لفا لفا
اه تعاى التوبة مع الدعاء للعراق باخر واأمان.
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الزائريــن آراء 

الباحث علي حسن اخفاف 

الزائر أمر عاوي عبد آل حبوبة:

باحث ي الراث 

هــذا امعــرض واحد من اهــم امعــارض التي 
تقــام ي منطقــة ما بن احرمــن الريفن وهو 
معــرض متخصــص بمناســبة هدم قبــور أئمة 

البقيــع .
الصــور واللوحات وامجســات  يشــتمل عى 
واخرائط والكراســات دعائي جميع القائمن 

عــى مركــز تــراث كربــاء بالتوفيــق 

احمــد ه والصــاة والســام عــى حمــد وآله 
أمعن .

عمــل رائع وميل جدًا ي هــذا امعرض اخاص 
بذكــرى هديــم قبــور أئمة البقيع b نســأل اه 
عــَز وجل أْن يوفق القائمن عــى خدمة العتبتن 

امقدستن وعى هذا امعرض امبارك. 
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  احضور اإعامي للقنوات الفضائية واإذاعات امحلية والصحف وامجاات الصادرة ي كرباء وخارجها كان 
عامــة فارقــة طوال أيام معرض مركز تراث كرباء الســنوي الثالث )جنة البقيع( ، فقــد حظي امعرض بتغطيات  

لت ي أروقته ومنها:  وتقارير ومقاات ي القنوات والصحف وامواقع االكرونية التي زارت امعرض وجوا

قناة كرباء الفضائية.
قناة امسار الفضائية.
قناة اإجاه الفضائية.

قناة آفاق الفضائية.
قناة اإمام احسن j الثانية.

الصدى اإعامي

قناة العهد الفضائية.
قناة الفرات الفضائية.
قناة اموعد الفضائية.

قناة الركانية الفضائية.
إذاعة امحافظة.

شبكة الكفيل العامية.
جريدة صباح كرباء.

جريدة امرق .
جريدة كرباء اليوم.

جريدة صدى الروضتن.
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الصدى اإعامي
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صور من امعرض
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صور من امعرض
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صور من امعرض
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صور من امعرض
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صور من امعرض





 العتبة العباسية امقدسة
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