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يعد مرقد السيد نرجس كاحد مف المعالـ الميمة كالمقدسة في العالـ اإلسالمي،
ّ
البد مف تسميط الضكء عمى شخصية السيدة نرجس (عمييا السالـ)  ،ىي إحدل النساء
ك ّ
المتميزات فقد اختارتيا اإلرادة اإلليية لتككف أمان ألخر أئمة أىؿ البيت (عمييـ السالـ)
اإلماـ محمد الميدم (عج) ،فضالن عف تميزىا بنسبيا الطاىر فيي بنت أحد حكارم

السيد المسيح كىك يشكعا بف شمعكف فضالن عف طيارتيا كحمميا كحكمتيا كصبرىا ،
فبعد زكاجيا مف اإلماـ الحسف العسكرم ككفاتو (عميو السالـ) تعرضت لمكثير مف

االضطياد ككانت صامدة عابدة شاكرة لربيا متخمقة بأخالؽ بيت النبكة  .لذا خصيا

اهلل بجمعيا مع أىؿ بيتيا األطيار فمرقدىا الشريؼ بالقرب مف مرقد اإلماميف
كتعد الركضة العسكرية
العسكرييف كىي ركضة طاىرة مف رياض اهلل خصيا بالكرامةّ ،
مف المراقد الميمة،كتتميز بإتساع بنائيا كجاليتو في الكقت نفسو كتعمكىا أكبر قبة في

العالـ اإلسالمي مطمية بالذىب كليا تاريخ عريؽ حافؿ بالكرامات .
كممات مفتاحية :نرجس ،تاريخية ،عمرانية ،اجتماعية.

The tomb of Mrs. Nargis in Samarra / Historical, archeticture and social
study
Dr.Sandas Zidan Khalaf
Center for Revival of Arab Scientific Heritage/University of Baghdad

Abstract:

The tomb of Mrs. Nargis is one of the most important and sacred
monuments in the Islamic world. It is necessary to highlight this personality.
999

فصمية ،عممية ،محكمة العدد (9119 )41ـ

مجمة التراث العممي العربي

She is one of the distinguished women and was chosen by the divine who
will be the mother of the last imam (mohammad Al-Mahdy) inaddition to
her, , dream, wisdom and patience, and after her marriage to Imam Hassan
al-Askari, she was subjected to a lot of persecution and she was steadfast
in her worship of the Prophet, blessed with the ethics of the House of
Prophethood, thus, God choses her as one of Ahal Al-bayt, and buried near
the shrine of Al-Askaryeean in Samaraa acoording to her high rank that
God had given to her.

Keywords: Nargis, historical, onstructional, social.

المقدمة:

تعد السيدة نرجس (عمييا السالـ) كاحدة مف نساء العالـ اإلسالمي البارزات ،فقد
ّ
تميزت بالحكمة كالحمـ كالصبر لما مرت بو في حياتيا مف محف كأحداث مريرة ،كلككنيا

أصبحت أحد آؿ بيت النبكة كأـ القائـ اإلماـ الحادم عشر كأخر أئمة أىؿ البيت

(عمييـ السالـ) ،فضالن عف نسبيا الرفيع الذم يتصؿ بأحد حكارم السيد المسيح (عميو

السالـ) ،ىذا مما دفع الباحثة لدراسة مرقد ىذه السيدة الفاضمة بالرغـ مف قمة

المعمكمات المتكفرة في المصادر إال أف الباحثة استطاعت تدكيف ما حصمت عميو
كدراستو في ثالثة مباحث ،المبحث األكؿ :حياة السيدة نرجس (عمييا السالـ) ،إيراد

الركايات الكاردة في اسميا كاختالؼ نسبيا كأصكليا ،زكاجيا ،المبحث الثاني :مرقدىا
الشريؼ ،كذكر االختالؼ في كفاتيا ،المبحث الثالث :ذكر كيفية زيارتيا كأعداد

الزائريف مع بياف فضؿ زيارة قبرىا ككراماتيا .تطمبت الدراسة مكضكع البحث االستعانة

بعدد مف المصادر المتخصصة في ذكر آؿ البيت (عمييـ السالـ) ،فضؿ عف عدد
أخر مف المصادر األخرل الميمة.

المبحث األكؿ :حياة السيدة نرجس(عمييا السالـ)
اسميا ،نسبيا ،مكلدىا ،زكاجيا
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 ،كقيؿ أف أميا مف كلد الحكارييف نسبيا

بنت يشكعا بف قيصر ممؾ الركـ

يرجع إلى أكالد شمعكف بف حمكف بف الصفا كصي عيسى (عميو السالـ)( ،)3كفي ركاية
يكردىا الصدكؽ يذكر فييا أف اإلماـ عمي اليادم استدعى بشر بف سمماف النخاس

()4

كأمره بالتكجو إلى بغداد لشراء أمو كأعطاه أكصافا معينة كمبمغا مف الماؿ ككتب كتابان
بخط ركمي كلغة ركمية كأمره أف يعطيو لمجارية التي ينتقييا فعندما كقع اختيار بشر

عمى السيدة نرجس)عمييا السالـ) أعطاىا الكتاب فبكت كطمبت مف التاجر بيعيا ليذا

السيد كبعد أف باعيا كانصرفت معو حدثتو فقالت...":أنا مميكو بنت يشكعا بف قيصر

ممؾ الركـ ،كأمي مف كلد الحكارييف تنسب إلى كصي المسيح شمعكف ،)5( "....ككاف
ىذا ىك اإلعداد الرباني لتككف زكجو لإلماـ أبي محمد الحسف العسكرم (عميو السالـ)

لتصبح أمان لإلماـ أبي القاسـ محمد الميدم (عميو السالـ) ،كيركم الصدكؽ في(كماؿ

الديف) نقالن عف بشر بف سمماف أنيا عمييا السالـ_أم السيدة نرجس_ رأت في المناـ
رؤيا ككأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عمية قد خطبيا مف المسيح ابف مريـ (عمية السالـ)
بحضكر جمع مف الحكارييف كأبناء رسكؿ اهلل (صمى اهلل عمييـ أجمعيف ) كبعد المكافقة

أعمف رسكؿ اهلل زكاجيا مف أبي محمد _أم اإلماـ الحسف العسكرم (عمية السالـ) _

لتككف أمان لمقائـ (عميو السالـ ) فيما بعد(.)6

يذكر الكاتب البغدادم أف ليا (عمييا السالـ) عدة أسماء ىي ":أـ القائـ

(صمكات اهلل عميو كعمى أبائو) صغيرة كيقاؿ ليا حكيمة كيقاؿ نرجس كيقاؿ سكسف ،
قاؿ ابف ىماـ حكيمة ىي عمة أبي محمد كليا حديث بكلكد صاحب الزماف (عميو
()7

السالـ) كىي ركت أف أـ الخمؼ اسميا نرجس"

كفي ركاية أخرل "إنيا جارية كلدت في بيت أحدل أخكات أبي الحسف فمما

كبرت كعبمت دخؿ أبك محمد (عميو السالـ) فنظر إلييا فأعجبتو  ،فقالت عمتو أراؾ
تنظر إلييا فقاؿ ( :صمى اهلل عميو) أني ما نظرت إلييا إال متعجبان أما أف المكلكد

الكريـ عمى اهلل جؿ كعال يككف منيا ثـ أمرىا أف تستأذف أبا الحسف في دفعيا إليو

ففعمت فأمرىا بذلؾ

()8

.
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كيذكر بعض المؤرخكف ركاية أخرل إال أنيا ضعيفة كىي  :إنيا مريـ بنت زيد

العمكية (، )9أخت حسف كمحمد ابني زيد الحسيني الداعي بطبرستاف (.)11

أما عف تسميتيا يقكؿ الشيخ الخرساني ...":لما أُسرت سمت نفسيا لئال يعرفيا

الشيخ الذم كقعت إليو كلما اعتراه مف النكر كالجالء بسبب الحمؿ المنكر سميت

صقيالن ، )11( "...

فكاف مف أسمائيا  :مريـ  ،حكيمة  ،صقيؿ ،سبيكة ،نرجس  ،سكسف ،حديثة ،

خمط كاسميا الحقيقي  :مميكة )19( .رغـ تعدد أسمائيا باختالؼ المصادر إال أف أغمب
المصادر

()13

تتفؽ عمى أف اسميا نرجس(عمييا السالـ)  ،كلدت في عاصمة

اإلمبراطكرية الركمية  ،قبؿ عاـ 941ىػ (.)14
كالدة القائـ (عميو السالـ):

نقالن عف السيدة حكيمة بنت محمد بف عمي بف مكسى بف جعفر(عمييـ السالـ)

إلي أبك محمد الحسف بف عمي (عمييما السالـ) ،قاؿ يا عمة الميمة إفطارؾ
،قالت":بعث ّ
عندنا فإنيا ليمة النصؼ مف شعباف ( )15فاف اهلل تبارؾ كتعالى سيظير في ىذه الميمة
الحجة في أرضة  ،قالت فقمت لو  :كمف أمو ؟ قاؿ لي  :نرجس "...كتذكر بأنيا لـ

ترل إم عالمة مف عالمات المخاض إال أنو كمع بزكغ الفجر فإذا بو (عميو السالـ) قد

خرج إلى الدنيا  ،كتصؼ تمؾ المحظة بقكليا ..":فإذا أنا بو(عميو السالـ) ساجدان يتمقى

األرض بمساجده فضممتو إلي فإذا أنا بو نظيؼ فصاح بي أبك محمد (عميو السالـ)

إلي ابني يا عمو ...ثـ قاؿ تكمـ يا بني فقاؿ  :اشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال
ىممي ّ
شريؾ لو كاشيد أف محمد رسكؿ اهلل ثـ صمى عمى أمير المؤمنيف كعمى األئمة (عمييـ

السالـ) إلى أف كقؼ عمى أبية ثـ أحجـ  ، )16( "...كتذكر الركايات أنو (عميو السالـ)
عندما كلد كاف مختكنان طاىر مطي انر كليس مف األئمة أحد يكلد إال مختكنان ( ، )17ككاف

ذلؾ في سنو ست كخمسيف كمائتيف ( )18أك سنو خمس كخمسيف كمائتيف( ، )19قبؿ مكت
أبيو بخمس سنيف كدفف (عميو السالـ ) في داره بسر مف رأل بالقرب مف أبكة كخمؼ
()91

ابنة كىك اإلماـ المنتظر

 ،ككاف أبكة قد أخفاه حيف كلد كستر أمره لصعكبة الكقت
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كخكفو مف الخمفاء فأنيـ في ذلؾ الكقت يتطمبكف الياشمييف كيقصدكنيـ بالحبس كالقتؿ

كيريدكف إعداميـ ( ، )91ككاف اإلماـ محمد الحجة يمقب أيضان بالميدم كالقائـ كالمنتظر
كالحجة كالخمؼ الصالح كصاحب الزماف كأشيرىا الميدم

()99

عشر(.)93

 ،كىك خاتمة األثنى

كتكمؿ السيدة حكيمة ركايتيا عف إمامة الميدم (عميو السالـ) بقكليا أنيا في

اليكـ السابع مف كالدتو عندما قدمت لرؤيتو لـ تجده في ميده كحينما سألت عنو اخبرىا

أبك محمد (عمية السالـ) "...استكدعناه الذم استكدعتو أـ مكسى (عميو السالـ)"

()94

،

فمما كاف بعد األربعيف رد الغالـ فدخمت عميو فإذا ىك صبي يمشي  ،قالت حكيمة

"...فمـ أزؿ أرل ذلؾ الصبي في كؿ أربعيف يكمان إلى أف رايتو رجالن قبؿ مضي أبي

محمد (عميو السالـ) بأياـ قالئؿ فمـ اعرفو فقمت البف أخي (عميو السالـ ) مف ىذا
الذم تأمرني أف اجمس بيف يديو ؟فقاؿ لي  :ىذا ابف نرجس كىذا خميفتي مف بعدم

كعف قميؿ تفقدكني فاسمعي لو كأطيعي  ، )95( "...كفي حديث أخر "...ىذا صاحبكـ
مف بعدم كخميفتي عميكـ كىك القائـ الذم إليو األعناؽ باالنتظار فإذا امتألت األرض
()96

جك انر كظممان خرج يمالىا قسطان كعدالن "

.

المعركؼ أف الحسف العسكرم (عميو السالـ ) ليس لو كلد إال الميدم المنتظر

كيسمى أيضان القاسـ المنتظر ألنو ستر كغاب فمـ يعرؼ أيف ذىب( ،)97يقكؿ الشيخ

المفيد عف ذلؾ " :لـ يخمؼ أبكه كلدان ظاى انر كال باطنان غيره كخمفو غائبان مستت ارن (.)98

ككاف سنو عند كفاة أبية (عمية السالـ )خمس سنيف أتاه اهلل العمـ كالحكـ

صبيا( ، )99ككاف لو غيبتاف صغرل كىي التي كاف فييا السفراء (رضي اهلل عنو)

()31

كيقرب مف خمس كسبعيف سنة  ،قيؿ غاب في السرداب كالحرس عميو ككاف ذلؾ سنة

ست كسبعيف كمائتيف لميجرة

()31

 ،كبمكت عمي بف محمد السمرم أخر السفراء كقعت

الغيبة الكبرل  ،يذكر البحراني ذلؾ بقكلة ...":فمما حضرت السمرم الكفاة اجتمعت
عنده الشيعة كسألكه أف يكصي إلى احد فقاؿ :هلل أمر ىك بالغو "
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كلـ نجد في المصادر قكالن مخالفان ليذا القكؿ إال ما أكرده الحسيف بف حمداف

في اليدايو في ترجمتو لمحسف العسكرم(عميو السالـ) ،ب قكلة ":لو مف الكلد مكسى

كالحسيف كالخمؼ(عميو السالـ ) كمف البنات ،)33( "...ككرد في تاريخ األئمة ،أنو قاؿ

":كلد لمحسف بف عمي العسكرم (عميو السالـ)  :محمد (عميو السالـ) كمكسى كفاطمة
كعائشة.)34( "...إال أننا نع ّد ىذيف القكليف شاذيف إلتفاؽ اغمب المصادر أف اإلماـ
الحسف العسكرم لـ يخمؼ مف بعده إال محمد(عميو السالـ) (.)35
حياة السيدة نرجس (عمييا السالـ):

عانت السيده نرجس(عمييا السالـ ) ما عانو آؿ بيت ألنبكه لككنيا أصبحت

كاحدة مف نسائيـ كأمان ألخر أئمة أىؿ البيت  ،فمف كاف يعتمي السمطة السياسية مف

بني العباس كاف يشعر بالتيديد دكما مف اؿ بيت الرسكؿ(عمييـ السالـ ) لما يركل عف
النبي مف أخبارىـ كاف سيظير منيـ الميدم المنتظر مف صمب الحسف العسكرم كيمأل

األرض عدالن بعد أف ممئت ظممان كجك انر  ،فإف الخميفة العباسي يرسؿ دكما النساء
لمتجسس عمى بيكت آؿ البيت كدخكليا لمتحقؽ مف كجكد المكلكد.

يكرد الشيخ اليزدم الحائرم ركاية عف إخفاء السيدة نرجس لكليدىا كالتستر عميو

،أنو كاف (عميو السالـ ) يكمان مف األياـ في حجر كالدتو في صحف الدار إذ أحست
نرجس بالقكابؿ -أرسمف مف قبؿ الخميفة لمبحث عف المكلكد  -فاضطربت فيتؼ ىاتؼ

أف القي حجة اهلل في البئر في صحف الدار  ،فالقتو كقد سمعف صكت الطفؿ فبالغف
في البحث فمـ يجدف منو اثر فخرجف حائرات بعدىا أقبمت نرجس إلى البئر رأت الماء

يفكر كحجة اهلل فكؽ الماء فتناكلتو ك أرضعتو كحمدت اهلل كسجدت فيتؼ ىاتؼ القو
إلى البئر أربعيف يكما فمتى أردت أف تسترضعيو نكصمو إليؾ فبقي( عميو السالـ ) في

البئر في تمؾ المدة ككاف مستك ارن عف أعيف الناس ( .)36كيذكر أف السيدة نرجس كانت

عمى رأس المطمكبيف مف قبؿ السمطة ألنيا أـ القائـ كخاصة بعد كفاة زكجيا الحسف

العسكرم  ،يكرد لنا الصدكؽ ركاية بيذا الصدد كىي ...":قدـ نفر مف قـ فسألكا عف
الحسف بف عمي (عمييما السالـ) فعرفكا مكتو فقالكا مف نعزم ؟فأشار الناس فسممكا
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عميو كعزكة كىنؤه كقالكا أف معنا كتابان كماالن ...فدفعكا إليو الكتب كالماؿ  ،كقالكا:الذم

كجو بؾ ألخذ ذلؾ ىك اإلماـ  ،فدخؿ جعفر بف عمي عمى المعتمد ككشؼ لو ذلؾ ،
فكجو المعتمد بخدمة فقبضكا عمى صقيؿ الجارية فطالبكىا بالصبي فأنكرتو كأدعت

حبالن بو لتغطي حاؿ الصبي فسممت إلى ابف أبي الشكارب القاضي...خركج صاحب
الزنج بالبصرة فشغمكا بذلؾ عف الجارية " (.)37

المبحث الثاني :مرقدىا الشريؼ

كفاتو السيدة نرجس (عمييا السالـ):
تكفيت سنة 961ىػ بعد كفاة اإلماـ العسكرم (عميو السالـ) كدفنت في سامراء

قريب مف قبر العسكرييف (عمييما السالـ)( ،)38إم خمؼ ضريح الحسف العسكرم
(عميو السالـ ) ،كعمى قبرىا لكح مكتكب عميو ىذا قبر أـ محمد (عمييا السالـ )،أم أف
العسكرييف دفنا في دارىما ككاف سرداب الغيبة ىك سرداب تمؾ الدار التي سكنيا

اليادم كالعسكرم كصاحب الزماف( عمييـ السالـ ) فكاف القبراف الشريفاف كالسرداب
في دار كاحدة كدرجة مف داخؿ الحرـ قريبان مف قبر السيدة نرجس أـ الميدم(عمييما

السالـ) (.)39

ىنالؾ ركاية أخرل تذكر إف السيدة نرجس تكفيت في حياة أبي محمد حسب ما

أكردىا الصدكؽ في كتابة كماؿ الديف إال أف ىذه الركاية ضعيفة لألسباب التي

سنكردىا فيما بعد  ،كالركاية تقكؿ ...":إف أبا محمد(عميو السالـ ) حدثيا بما يجرم
عمى عيالو  ،فسألتو أف يدعك اهلل عز كجؿ ليا أف يجعؿ منيتيا قبمو  ،فماتت في حياة

أبي محمد (عميو السالـ) كعمى قبرىا لكح مكتكب عميو ىذا قبر أـ محمد ( ، )41إال إننا
ال نرجح ىذه الركاية ألف الصدكؽ في مكضع الحؽ مف كماؿ الديف يكرد ركاية مخالفة

ليا كتنص عمى كفاتيا بعد الحسف العسكرم(عمييا السالـ)  ،بقكلو ...":مات أبك محمد

الحسف بف عمي (عميو السالـ ) يكـ جمعة مع صالة الغداة  ،ككاف في تمؾ الميمة قد
كتب بيده كتبا كثيرة إلى المدينة كذلؾ في شير ربيع األكؿ لثماف خمكف منة سنة ستيف

كمائتيف مف اليجرة كلـ يحضر في ذلؾ الكقت إال صقيؿ الجارية كعقيد الخادـ كمف
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عمـ اهلل عز كجؿ غيرىما  ،قاؿ عقيد :فدعا بماء قد اغمي بالمصطكي فجئنا بو فقاؿ
:أبدء بالصالة ىيئكني فجئنا بو كبسطنا في حجره المناديؿ فاخذ مف صقيؿ الماء فغسؿ

بو كجيو كذراعية مرة مره كمسح بو رأسو كقدميو مسحان كصمى صالة الصبح عمى

فراشة كاخذ القدح ليشرب فاقبؿ القدح ليضر بثناياه كيده ترتعد فأخذت صقيالن لقدح مف
يده كمضى مف ساعتو (صمكات اهلل عميو) كدفف في داره بسر مف رأل إلى جانب أبيو

 ،)41("..كىذه الركاية دليؿ عمى أف السيدة نرجس كانت حاضرة في المحظات األخيرة

لمكت اإلماـ الحسف كىي لـ تمت قبمو  ،فضالن عف الركاية السابقة التي تـ ذكرىا بشاف
اعتقاليا مف قبؿ الخالفة كمطالبتيا بالصبي بعد كفاة اإلماـ الحسف (عميو السالـ).

مرقد السيدة نرجس (عمييا السالـ):

سبؽ كذكرنا أف مرقدىا الشريؼ ىك في سامراء في دار اإلماـ عمي اليادم كالحسف

العسكرم كحيث مرقدييما الشريفيف يضـ المكاف أيضان مرقد السيدة نرجس زكج اإلماـ
الحسف العسكرم  ،كمرقد السيدة حكيمة بنت اإلماـ الجكاد عميو السالـ _عند كفاتيا

البد مف ذكر مكجز لتاريخ
سنة 974ىػ دفنت إلى جكار أخييا (عميو السالـ) _ ،ك ّ
المرقد كاإلشارة إلى أف أكؿ مف بنى قبر اإلماميف الشريؼ ىك ناصر الدكلة الحمداني ،
ككمؿ ضريح اإلماميف بسكر سنة 333ىػ،بعد ذلؾ عمر القبة كالسرداب معز الدكلة
البكييي كرتب الخداـ كالحجاب كرفع الضريح باألخشاب كمأل الحكض إذ صار كالبئر

ألف الناس يأخذكف التراب منو لمبركة  ،كجدد الصحف كسكره كأكمؿ العمارة التي بدأىا
ناصر الدكلة سنة 337ىػ(.)49

بعد ذلؾ زيف عضد الدكلة البكييي الركضة العسكرية بالساج ككسا الضريح

بالديباج كعمر الركاؽ ككسع الصحف كشيد السكر سنة 368ىػ(.)43

كفي سنة  445حؿ األمير التركي الب ارسالف في تكريت كعمر قبة اإلماميف

كالضريح كعمؿ الصندكؽ مف الساج كجعؿ الرماف فيو مف الذىب ثـ

جدد بعد ذلؾ

بركيا ركؽ السمجكقي أبكاب الحرميف كسيج الركضة كرمـ القبة كالركاؽ كالصحف كالدار

عمى يد الكزير مجد الدكلة سنة 495ىػ(.)44
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كفي عيد الناصر العباسي عمر القبة ك المأذنو كزيف الركضة العسكرية كعقد

السرداب ككتب أسماء األئمة عمى نطاؽ العقد سنة 616ىػ(.)45

كبعد نشكب حريؽ في الحرـ المقدس تـ استبداؿ صندكؽ الحرميف مف قبؿ

كعمر الركضة كالسياج عمى يد السيد جماؿ الديف احمد بف طاككس
المنتصر
َّ

سنة641ىػ( .)46ثـ زيف اكيس الجالئرم ضريح اإلماميف كشيد القبة كشاد الدار سنة
751ىػ(.)47

كزيف الشاة السمطاف حسيف الصفكم الركضة بالساج كدعـ البناء كعمؿ الشباؾ

مف الفكالذ كرخـ األرض كالدكر سنة 1116ىػ(.)48

ثـ عمر احمد الدنبكي البرمكي الركضة كالسرداب كبدؿ بابو كأخشابو بالحجر

كالصكاف كالرخاـ كتكفي كلـ يكمؿ سنة 1911ق ػ ،ثـ أكمؿ البناء ابف احمد المير از

حسيف النبمي  ،كأكمؿ البيك كاألبكاب كزيف جامع السرداب ككتب اآليات عمى األركاف
كزيف القبة بالكاشي سنة 1995ىػ،ثـ جدد ناصر الديف شاه القاجارم شباؾ اإلماميف
كذىب القبة كعمر الضريح كالركاؽ كالصحف ك المأذنو كالدار كرمـ الركضة كشرع

األبكاب كعمر السكر الذم بناه احمد الدنبمي سنة  ،1985كفي زمف الممؾ فيصؿ

األكؿ نكرت الركضة بالكيرباء سنة 1349ىػ (.)49

كيصفيا احد السكاح األجانب بقكلو  ...":تعمكا ىذيف الضريحيف قبتاف شيدت

كبراىما فكؽ قبر اإلماـ الحسف العسكرم  ،كقد أجريت فييا بعض الترميمات فييا
مؤخ ار  ،كاعتقد أنيا كانت قد كسيت مف قبؿ بالذىب عمى غرار القباب المقامة في

الكاظمية ككربالء كالنجؼ  ،لكنيا تبدك اآلف بيضاء تمامان ألف المبالغ المتيسرة حاليان
عند المعنييف بيا غير كافية لمعمؿ عمى إرجاع ركنقيا السابؽ إلييا .أما القبة الصغيرة

 ،أك قبة اإلماـ الميدم  ،فيي قبة نظيفة جديدة قد زينت بالكاشي الجميؿ المكشي
بأكراد صفراء كبيضاء فكؽ أرضية خضراء تميؿ إلى الزرقة (.)51

تعمك المراقد ألشريفو قبة الجامع الكبير الكاقعة فكؽ سرداب بيت األئمة الثالثة

(عمييـ السالـ)  ،يتخذ البناء الداخمي لممرقد الشريؼ شكالن مربعان تقريبان  ،يبمغ طكلو
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146ـ ،كعرضو مف جية الشماؿ 133ـ  ،كمف الجنكب 115ـ ،أما حجرة األضرحة

يبمغ طكليا 53ـ كعرضيا37ـ كارتفاعيا 11ـ  ،كفكؽ األضرحة ترتفع القبة الكبيرة
كتقكـ ىذه القبة عمى رقبة بارتفاع متر كاحد ،أما ارتفاع القبة نفسيا فيبمغ 64ـ

كمحيطيا 68ـ كقطرىا 99ـ  ،كيكسك ىذه القبة الذىب ،عدد الطابكؽ المطمي بالذىب

 7911طابكقة  ،كتع ّد أكبر قبة في العالـ اإلسالمي  ،كيكجد بجانب القبة مئذنتيف يبمغ
ارتفاع كؿ منيما 36ـ ،أما مساحة الركاؽ في حكالي 911ـ.

المبحث الثالث :زيارتيا
فضؿ زيارة قبرىا

تتميز مدينة سامراء كمحيطيا بكجكد العتبة العسكرية الدينية المقدسة ،كيع ّد
ىذيف المعمميف الدينييف مف أىـ معالـ مدينة سامراء ك احد عكامؿ جذب السياح بشكؿ

كبير عمى المستكييف المحمي كالدكلي ،يذكر المنشيء البغدادم في رحمتو عدد الزائريف

بقكلو  ..":يبمغ زكار الشيعة مف العرب كالعجـ نحك ثالثة أالؼ"...

()51

كيذكر أيضان

احد السكاح األجانب ذلؾ بقكلو ...":كيقصد ىذا المكاف كؿ سنة مف الزكار مف أنحاء

إيراف كميا  ،فقد قيؿ لي أف معدؿ زكار ىذه البقعة المقدسة يبمغ حكالي عشرة أالؼ كؿ
()59

 ،كفي

سنة لكنني مياؿ إلى االعتقاد باف ىذا العدد يع ّد اقؿ مف الكاقع بكثير "...
الكقت الحاضر تشير تقديرات ديكاف الكقؼ الشيعي العراقي إلى أف عدد الزكار
المحمييف كاألجانب الذيف دخمكا مدينة سامراء عاـ 9115ـ تجاكز3مميكف زائر(.)53
كلزيارة السيدة نرجس مكانو مرمكقة لدل أتباع آؿ البيت (عمييـ

السالـ)

كيمكف أف نستعمـ ذلؾ عف طريؽ زيارتيا فبعد الفراغ مف زيارة العسكرييف (عمييما
السالـ) تزار ألسيده نرجس أـ القائـ (عمييا السالـ) كىذا دليؿ عمى عظمة ىذه السيدة
الجميمة كمكانتيا عند أىؿ البيت عمييـ أفضؿ الصمكات  ،فضالن عف األلفاظ التي تنص

عمى زيارتيا(عمييا السالـ) ىي دليؿ أخر عمى قدسية مكانتيا كاجالليا ..":السالـ عمى
رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ)...السالـ عمى كالدة اإلماـ كالمكدعة أسرار الممؾ

الحاممة ألشرؼ األناـ السالـ عميؾ أيتيا الصديقة المرضية السالـ عميؾ يا شبيية أـ
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مكسى كابنة حكارم عيسى ....السالـ عميؾ أيتيا المنعكتة في اإلنجيؿ المخطكبة مف

ركح اهلل األميف "...

()54

،ثـ ترفع راسؾ كتقكؿ" :الميـ إياؾ اعتمدت ...كبقبر أـ كاليؾ

لذت فصمي عمى محمد كاؿ محمد كانفعني بزيارتيا كثبتني عمى محبتيا كال تحرمني

شفاعة كلدىا كارزقني مرافقتيا كاحشرني معيا كمع كلدىا .)55( "....

سبؽ كذكرنا أف السيدة نرجس تنحدر مف ساللة األنبياء كاألكصياء كىي أـ

القائـ صمكات اهلل عمية فبيذا خصيا اهلل بكرامات كثيرة  ،منيا  :نقال عف محمد تقي
الشيرازم أصاب مدينة سامراء مرض الطاعكف كمات منيـ خمؽ كثير حتى أنيـ عجزكا

عف دفنيـ فأصبحكا يترككنيـ في الشكارع كفي شدة المحنو جاء محمد تقي الشيرازم

إلى منزؿ السيد محمد الفشاركي بكجكد عدد مف العمماء لمتباحث في األمر كاذا
بالشيرازم يقكؿ إذا أصدرت حكما فيؿ ىك نافذ أـ ال  ،فرد الجميع نعـ  ،فقاؿ آني

أصدرت حكما عمى جميع الشيعة القاطنيف في سامراء أف يقرؤكا زيارة عاشكراء مف

اليكـ إلى عشرة أياـ كييدكا ثكابيا إلى ركح السيدة نرجس (عمييا السالـ) كالدة الحجة
عميو السالـ ليبتعد عنيـ البالء  ،فشرع المكالكف بقراءة الزيارة كاذا بالطاعكف يرتفع

عنيـ (.)56
الخاتمة:

مرقد السيدة نرجس كاحد مف كبار المراقد اإلسالمية  ،لككنو يضـ مرقدم

اإلماميف العسكرييف اإلماـ عمي اليادم كاإلماـ الحسف العسكرم ،كمعركؼ منذ القدـ
بط ارزه العمراني كجماؿ قبتو ككبر حجميا كيكسك ىذه القبة الذىب ،عدد الطابكؽ

المطمي بالذىب  7911طابكقو  ،كتع ّد أكبر قبة في العالـ اإلسالمي  ،كيكجد بجانب
القبة مئذنتيف يبمغ ارتفاع كؿ منيما 36ـ،

كيتميز المرقد باتساع صحنو فضالن عف المكانة االجتماعية المرمكقة التي

يحظى بيا المرقد مف قبؿ ازئريو فمنذ كفاة اإلماميف كالسيدة نرجس أـ اإلماـ الميدم
(عمييـ السالـ)  ،فضالن عف عدد مف نسكة أىؿ البيت تـ دفنيـ في ىذه الرقعة المطيرة

قرب اإلماميف العسكرييف  ،كلحد كقتنا الحاضر تحظى ىذه الركضة بتكافد الزائريف
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 كالسيدة نرجس أـ القائـ ىي، إلييا بأعداد كبيرة كقمكب متميفة بحبيا آلؿ بيت النبكة

كاحدة مف نساء آؿ البيت الالئي تميزف بعفتيف كصبرىف كقد أثابيا اهلل تعالى بكرامات
. ال يدركيا إال زائرييا

Conclusion:

The tomb of Mrs. Nargis is one of the largest Islamic shrines. It

is home to the Imam Ali al-Hadi and Imam al-Hasan al-Askari
shrine. It is known from ancient times. It is known for its large
size and beauty. The dome is gold. The number of gold plated
blocks is 7,200. It is the largest dome in the Islamic world. The
dome is two minarets with a height of 36 m,

The shrine is characterized by the breadth of the site, as well as
the social status of the shrine by Zaytari. Since the death of the

two imams, Nargis or Imam al-Mahdi (peace be upon them), as

well as a number of the women of the family were buried in this
patch near the military imams. This kindergarten is frequented by

visitors in large numbers and hearts eager to love the House of

Prophecy, and Mrs. Nargis Umm Al-Qaim is one of the women
of the House who are distinguished by their kindness and

patience and has been crowned by God with dignity that only her
visitors are aware of.

قائمة اليكامش

 مؤسسة الكفاء، بحار األنكار لدرر إخبار األئمة األطيار،)ىػ1111 محمد باقر (ت،) المجمسي1 (
.95 ص،9ج،)ت.ال، (بيركت،
941

مجمة التراث العممي العربي

فصمية ،عممية ،محكمة العدد (9119 )41ـ

(  )9الصدكؽ ،أبي جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكية القمي (ت381ىػ) ،كماؿ الديف كتماـ
النعمة ،ط،1مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت 1991،ـ) ،ج ،9ص.386

(  )3عباس القمي،األنكار البيية مف تكاريخ الحجة اإلليية ،تقديـ كتعميؽ :محمد كاظـ الخراساني
،ط،1منشكرات دار األضكاء (،بيركت1984،ـ) ،ص975؛ الصافي ،حسيف المكسكم ،أميات
األئمة المعصكميف دراسة تاريخية تحميمية عممية ،ط،1إصدار قسـ الشؤكف الثقافية في العتبة
الحسينية المقدسة (،كربالء 9115،ـ)،ج ،9ص.99

(  )4بشر بف سمماف النخاس :مف كلد أبي أيكب األنصارم ،احد المكالي.المامقاني ،عبد اهلل ،تنقيح
المقاؿ في عمـ الرجاؿ ،تحقيؽ:محي الديف المامقاني  ،مؤسسة اؿ البيت إلحياء التراث (،قـ
1495،ىػ)،ج،19ص. 971
(  )5الصدكؽ ،كماؿ الديف ،ج ،9ص.386
(  )6الصدكؽ ،كماؿ الديف ،ج ،9ص.387
(  )7الكاتب البغدادم:أبي بكر محمد بف احمد بف عبد اهلل بف إسماعيؿ بف أبي الثمج (ت399ىػ)،
تاريخ األئمة (المجمكعة )( ،قـ 1416،ىػ) ،ص.97-96
(  )8المسعكدم  :أبي الحسف عمي بف الحسيف بف عمي (ت346ىػ)  ،إثبات الكصية لإلماـ عمي بف
أبي طالب (عميو السالـ) ،دار األضكاء ،ط( ،9بيركت1988،ـ) ،ص979؛المجمسي  ،بحار

األنكار ،ج ،51ص.19

(  )9الخصيبي  ،أبي عبد اهلل الحسيف بف حمداف (ت334ىػ) ،اليداية الكبرل  ،ط،4مؤسسة البالغ
(،بيركت 1991ـ) ،ص39؛ ابف الصباغ ،عمي بف محمد بف احمد المالكي(ت855ىػ)
،الفصكؿ الميمو في معرفة االئمو،حققة ككثؽ اصكلة كعمؽ عميو :سامي الغريرم ،مؤسسة دار

الحديث الثقافية ،ج،9ص1113؛ المجمسي  ،بحار االنكار ،ج ،51ص.98

(  )11البحراني  ،يكسؼ (ت1186ىػ) ،الحدائؽ النضرة في احكاـ العترة الطاىره  ،حققة كعمؽ عمية
:محمد تقي االيركاني ،ط ،9دار االضكاء (،بيركت 1985،ـ)،ج،17ص.44
(  )11عباس القمي  ،االنكار البيية ،ص.976-975
(  )19الشيرازم ،مرتضى ،السيدة نرجس مدرسة االجياؿ ،ط ،1مركز الرسكؿ االعظـ لمتحقيؽ كالنشر
(،بيركت1997،ـ)  ،ص13؛المجمسي ،بحار االنكار  ،ج ،51ص.98
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(  )13الشيخ المفيد ،محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم(ت413ىػ) ،االرشاد ،ط،1الناشر
سعيد بف جبير (،قـ1498،ىػ) ،ص519؛الصدكؽ ،كماؿ الديف ،ج، 9ص 386؛ المجمسي،

بحار االنكار ،ج،51ص98؛ الطكسي ،ابي جعفر بف محمد الحسف الغيبة ،ط،1منشكرات
الفجرية (،بيركت ،ال.ت)،ص935؛ عبد الكىاب ،حسيف ،عيكف المعجزات ،تحقيؽ :فالح
الشريفي ،اشراؼ :عبد الكريـ العقيمي ،مؤسسة بنت الرسكؿ (صمى اهلل عمية كسمـ ) ،
(ال.ـ9111،ـ)،ص،347ص138؛القندكزم ،سميماف بف الشيخ ابراىيـ الحسيني البمخي الحنفي
،ينابيع المكدة ،ط،1مؤسسة االعممي (،بيركت 1997،ـ)،ج،3ص511-519؛ابف خمكاف
،احمد بف محمد بف ابي بكر بف (ت 681ىػ) ،كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ،دار صادر
(،بيركت979،ـ) ،ج،4ص176؛الحسيني ،محمد رضا  ،تاريخ اىؿ البيت ،ط،1مؤسسة اؿ
البيت الحياء التراث (،بيركت1991،ـ)،ص195؛البحراني ،ىاشـ المكسكم التكبمي ،غاية المراـ
كحجة الخصاـ في تعييف االماـ مف الخاص كالعاـ ،تحقيؽ :عمي عاشكر ،ط ،1مؤسسة التاريخ

العربي(،بيركت 9111،ـ) ،ج ،7ص116؛الطبرسي ،ابي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي
(القرف السادس اليجرم )،اعالـ الكرل باعالـ اليدل ،صححة كعمؽ عميو عمي اكبر الغفارم
،ط،1مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت 9114،ـ) ،ص418؛الطبرم الصغير ،ابي جعفر
محمد بف جرير بف رستـ (مف اعالـ القرف الخامس اليجرم )،دالئؿ االمامة ،ط،1مؤسسة البعثة

(،قـ 1413،ىػ)،ص 497؛ ابف طكلكف الدمشقي ،ابي عبد اهلل شمس الديف محمد بف عمي
الصالحي (ت953ىػ ) ،الشذكرات الذىبية في تراجـ االئمة االثني عشرية عند االمامية ،تحقيؽ
:صالح الديف المنجد ،دار صادر (،بيركت ،ال.ت)  ،ص.117

(  )14الصافي ،اميات االئمة المعصكميف،ج ،9ص.919
(  )15ابف خمكاف ،كفيات االعياف ،ج ،4ص.176
(  )16الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.391-391
(  )17الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.398
(  )18الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.395
(  )19الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.395

(  )91الكنجي ،محمد بف يكسؼ بف محمد الكنجي الشافعي (ت 658ىػ)،كفاية الطالب في مناقب
امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ،تحقيؽ كتصحيح كتعميؽ :محمد ىادم االميني  ،دار احياء
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تراث اىؿ البيت (عمييـ السالـ )(،طيراف 1414،ىػ) ،ص458؛الرفاعي ،عبد اهلل محمد سراج
الديف ابف السيد عبد اهلل المخزكمي الكاسطي (ت885ىػ)،صحاح االخبار في نسب السادات
الفاطمية االخيار ،تحقيؽ :احمد عبد العارؼ غني  ،دار العرب (،دمشؽ9114،ـ) ،ص.55

(  )91الشبراكم ،عبد اهلل بف محمد بف عامر الشافعي ،االتحاؼ بحب االشراؼ  ،كثؽ اصكلة
كحققة:سامي الغريرم  ،ط، 1مؤسسة دار الكتاب االسالمي (،ايراف 9119،ـ)  ،ص.65
(  )99الشمبنجي ،مؤمف بف حسف بف مؤمف ،نكر االبصار في مناقب اؿ بيت النبي المختار ،خرج
احاديثة ككضح حكاشية :عبد الكارث محمد عمي ،دار الكتب العممية (،بيركت9113،ـ)،

ص168؛سبط ابف الجكزم ،شمس الديف ابك المظفر فرغمي بف عبد اهلل البغدادم(ت654ىػ)،
تذكرة الخكاص المعركؼ بتذكرة خكاص االمة في خصائص االئمة ،تحقيؽ:عامر النجار
،ط،1مكتبة الثقافة الدينية (،ال.ـ9118،ـ)  ،ص.914

(  )93الذىبي ،محمد بف احمد بف عثماف بف قايماز (ت748ىػ)،العبر في خبر مف غبر ،تحقيؽ:ابك
ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية (،بيركت 1985،ـ) ،ج،9ص.31
(  )94الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص .391
(  )95الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.394
(  )96الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.396

(  )97الييتمي،شياب الديف ابي العباس احمد بف محمد بف محمد بف عمي ابف الحجر ،الصكاعؽ
المحرقة في الرد عمى اىؿ البدع كالزندقة(ت974ىػ) ،راجعو كاشرؼ عمى تحقيقة :ابك عبد اهلل
مصطفى بف العدكم ،خرج احاديثة :شحات احمد محمد ،حقؽ نصكصة :عادؿ شكشة ،مكتبة
فياض (،القاىرة ،ال.ت)  ،ص918؛ القندكزم ،ينابيع المكدة ،ج ،3ص.131

(  )98الشيخ المفيد ،االرشاد ،ص513-519؛الطبرسي ،ابك عمي الفضؿ بف حسف (ت548ىػ)،تاج
المكاليد (مجمكعو )،مكتب المرعشي النجفي (،قـ 1416،ىػ) ،ص.59
(  )99البحراني ،الحدائؽ النظرة  ،ج ،17ص.441
(  )31السفراء االربعو :اكليـ عثماف بف سعيد ،اكصى الى ابي جعفر محمد بف عثماف كاكصى مف
بعده الى الحسيف بف ركح كاكصى مف بعده الى عمي بف محمد السمرم كىك اخر السفراء

.البحراني،الحدائؽ النضرة ،ج ، 17ص .441-441

(  )31ابف الصباغ ،الفصكؿ الميمة في معرفة االئمة  ،ص.1114
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(  )39البحراني ،الحدائؽ النضرة ،ج ،17ص.441
( )33الخصيبي ،اليداية الكبرل ،ص. 399

( )34الحسني ،تاريخ اىؿ البيت  ،ص.119
( )35الطبرم ،ابي جعفر محمد بف جرير (ت311ىػ)،تاريخ الطبرم ،تحقيؽ:محمد ابك الفضؿ ابػراىيـ
،ط،9دار المعارؼ ف(مصر ،ال.ت)،ج،7ص519؛المسعكدم ابي الحسف عمي بػف الحسػيف بػف
عم ػ ػػي (ت346ق957/ـ) ،م ػ ػػركج ال ػ ػػذىب كمع ػ ػػادف الج ػ ػػكىر  ،دار الكت ػ ػػاب العػػ ػػالمي(،بيركت-

1989ـ)  ،ج،4ص119؛ابف شير اشكب  ،أبي جعفر محمد بف عمي بػف شػير آشػكب بػف أبػي
نصر بف أبي الجيش السركم المازندارم (ت 588ىػ1199 /ـ)  ،مناقب آؿ أبي طالب  ،تحقيؽ
كفيرسػػت :يكسػػؼ البقػػاعي ،دار األض ػكاء  ،ط(، 9بيػػركت 1991 -ـ)،ج،4ص455؛المطيػػرم
،مرتض ػػى ،س ػػيرة االئم ػػة االطي ػػار ،ترجم ػػة :مال ػػؾ كىب ػػي ،ط،9دار الي ػػادم (،بي ػػركت1999،ـ)،

ص197؛الحسػ ػ ػػني ،ىاشػ ػ ػػـ معػ ػ ػػركؼ ،سػ ػ ػػيرة االئمػ ػ ػػة االثنػ ػ ػػى عشػ ػ ػػر،دار التعػ ػ ػػارؼ لممطبكعػ ػ ػػات
(،دمشؽ1991،ـ) ،ج ،9ص.517
(  )36اليزدرم الحائرم ،عمي ،الزاـ الناصب في اثبات الحجة الغائب ،ط،3دار كمطبعة النعماف
(،بيركت1971،ـ)،ج،1ص318؛الصافي ،اميات االئمة المعصكميف ،ج،9ص.951-951
(  )37الصدكؽ ،كماؿ الديف  ،ص.476

(  )38المقدس ،احساف ،دليؿ االماكف السياحية كالزيارية في العراؽ (،طيراف ،ال.ت)،ص.319
(  )39الصافي ،اميات االئمة المعصكميف ،ج،9ص961؛الخميمي ،جعفر ،مكسكعة العتبات المقدسة
،ط،9مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت 1987،ـ) ،ج ،19ص.967
(  )41الصدكؽ ،كماؿ الديف ،ج ،1ص.396
(  )41الصدكؽ ،كماؿ الديف ،ج ،1ص.473
(  )49الخميمي  ،جعفر ،مكسكعة العتبات المقدسة،قسـ سامراء،ط،9مؤسسة االعممي لممطبكعات
(،بيركت 1987،ـ) ،ج،19ص.139
(  )43المصدر السابؽ ،ج،19ص.141
(  )44المصدر السابؽ ،ج،19ص.141
(  )45المصدر السابؽ ،ج،19ص.141
(  )46المصدر السابؽ،ج،19ص.149
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(  )47المصدر السابؽ ،ج،19ص.149
(  )48المصدر السابؽ ،ج،19ص.149

(  )49الزنجاني ،ابراىيـ المكسكم ،جكلة في االماكف المقدسة ،ط،1مؤسسة االعممي لممطبكعات
(،بيركت 1985،ـ)،ص.197-195
(  )51الخميمي ،مكسكعة العتبات المقدسة ،ج،19ص.311
( )51الخميمي  ،مكسكعة العتبات المقدسة ،ج،19ص.999
(  )59الخميمي،مكسكعة العتبات المقدسة ،ج،19ص.311

(  )53المكقع االلكتركني لمعتبة العسكرية المقدسة . www.alaskarian .com،
(  )54الصافي ،اميات االئمة المعصكميف ،ج،9ص.963-969
(  )55الشيخ المفيد ،ابي عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم(ت413ىػ) ،المزار
الكبير،تحقيؽ:احمد عمي مجيد الحمي (،قـ 1434،ىػ)،ص917؛المجمسي ،بحار االنكار

،ج،99ص71؛ابف طاككس ،عمي بف مكسى (ت664ىػ)،مصباح الزائر ،مؤسسة اؿ البيت
عمييـ السالـ الحياء التراث(،قـ 1417،ىػ)،ص913؛الشييد االكؿ ،محمد بف مكي
العاممي(ت786ىػ) ،المزار ،تحقيؽ :محمكد البدرم ،ط ،1مؤسسة المعارؼ االسالمية،
(قـ1416،ىػ) ،ص. 65

(  )56الصافي ،اميات االئمة المعصكميف ،ج،9ص.959-958
قائمة المصادر كالمراجع:
 -1البحراني ،ىاشـ المكسكم التكبمي ،غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف االماـ مف الخاص كالعاـ
،تحقيؽ :عمي عاشكر ،ط ،1مؤسسة التاريخ العربي(،بيركت 9111،ـ).

 -9البحراني  ،يكسؼ (ت1186ىػ) ،الحدائؽ النضرة في احكاـ العترة الطاىره  ،حققة كعمؽ عمية
:محمد تقي االيركاني ،ط،9دار االضكاء (،بيركت 1985،ـ).
 -3الحسني ،ىاشـ معركؼ ،سيرة االئمة االثنى عشر،دار التعارؼ لممطبكعات (،دمشؽ1991،ـ).
 -4الحسيني ،محمد رضا ،تاريخ اىؿ البيت ،ط،1مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث (،بيركت1991،ـ).
 -5الخصيبي ،ابي عبد اهلل الحسيف بف حمداف (ت334ىػ) ،اليداية الكبرل ،ط،4مؤسسة البالغ
(،بيركت 1991ـ).
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 -6ابف خمكاف ،احمد بف محمد بف ابي بكر بف (ت 681ىػ) ،كفيات االعياف كانباء ابناء الزماف ،دار
صادر (،بيركت979،ـ) .

 -7الخميمي ،جعفر ،مكسكعة العتبات المقدسة،قسـ سامراء،ط،9مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت
1987،ـ).
 -8الذىبي ،محمد بف احمد بف عثماف بف العبر في خبر مف غبر ،تحقيؽ:ابك ىاجر محمد السعيد بف
بسيكني زغمكؿ ،دار الكتب العممية (،بيركت 1985،ـ).

 -9الرفاعي ،عبد اهلل محمد سراج الديف ابف السيد عبد اهلل المخزكمي الكاسطي (ت885ىػ)،صحاح
االخبار في نسب السادات الفاطمية االخيار ،تحقيؽ :احمد عبد العارؼ غني  ،دار العرب
(،دمشؽ9114،ـ).
 -11الزنجاني ،ابراىيـ المكسكم ،جكلة في االماكف المقدسة ،ط،1مؤسسة االعممي لممطبكعات
(،بيركت 1985،ـ).

 -11سبط ابف الجكزم ،شمس الديف ابك المظفر فرغمي بف عبد اهلل البغدادم(ت654ىػ) ،تذكرة
الخكاص المعركؼ بتذكرة خكاص االمة في خصائص االئمة ،تحقيؽ:عامر النجار ،ط،1مكتبة
الثقافة الدينية (،ال.ـ9118،ـ).
 -19الشبراكم ،عبد اهلل بف محمد بف عامر الشافعي ،االتحاؼ بحب االشراؼ ،كثؽ اصكلة
كحققة:سامي الغريرم ،ط، 1مؤسسة دار الكتاب االسالمي (،ايراف 9119،ـ).

 -13الشمبنجي ،مؤمف بف حسف بف مؤمف ،نكر االبصار في مناقب اؿ بيت النبي المختار ،خرج
احاديثة ككضح حكاشية :عبد الكارث محمد عمي ،دار الكتب العممية (،بيركت9113،ـ).
 -14ابف شير اشكب  ،أبي جعفر محمد بف عمي بف شير آشكب بف أبي نصر بف أبي الجيش

السركم المازندارم (ت 588ىػ1199 /ـ)  ،مناقب آؿ أبي طالب  ،تحقيؽ كفيرست :يكسؼ
البقاعي ،دار األضكاء  ،ط(، 9بيركت 1991 -ـ).

 -15الشييد االكؿ ،محمد بف مكي العاممي(ت786ىػ) ،المزار،تحقيؽ:محمكد البدرم ،ط ،1مؤسسة
المعارؼ االسالمية (،قـ1416،ىػ).
 -16الشيخ المفيد ،ابي عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف العكبرم البغدادم(ت413ىػ) ،االرشاد
،ط،1الناشر سعيد بف جبير (،قـ1498،ىػ).

 -17المزار الكبير،تحقيؽ:احمد عمي مجيد الحمي (،قـ 1434،ىػ).
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 -18الشيرازم،مرتضى ،السيدة نرجس مدرسة االجياؿ ،ط ،1مركز الرسكؿ االعظـ لمتحقيؽ كالنشر
(،بيركت1997،ـ).

 -19الصافي ،اميات االئمة المعصكميف ،ج،9ص961؛الخميمي ،جعفر ،مكسكعة العتبات المقدسة
،ط،9مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت 1987،ـ).
 -91الصافي ،حسيف المكسكم ،اميات االئمة المعصكميف دراسة تاريخية تحميمية عممية ،ط،1اصدار
قسـ الشؤكف الثقافية في العتبة الحسينية المقدسة (،كربالء 9115،ـ).

 -91ابف الصباغ ،عمي بف محمد بف احمد المالكي ،الفصكؿ الميمو في معرفة االئمو،حققة ككثؽ
اصكلة كعمؽ عميو :سامي الغريرم ،مؤسسة دار الحديث الثقافية (،ال.ـ،ال.ت).
 -99الصدكؽ ،ابي جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكية القمي (ت381ىػ) ،كماؿ الديف كتماـ
النعمة ،ط،1مؤسسةاالعممي لممطبكعات (،بيركت 1991،ـ).

 -93ابف طاككس ،عمي بف مكسى (ت664ىػ)،مصباح الزائر ،مؤسسة اؿ البيت عمييـ السالـ الحياء
التراث(،قـ 1417،ىػ).
 -94الطبرسي ،ابي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي (ت548ىػ )،اعالـ الكرل باعالـ اليدل
،صححة كعمؽ عميو عمي اكبر الغفارم ،ط،1مؤسسة االعممي لممطبكعات (،بيركت 9114،ـ).
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