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الملخص
السدجج مطي اًخ مغ مطاىخ العسارة الجيشية ،ولو مشدلة خاصة في نفػس السدمسيغ ،وىػ
ُي ّعج
ُ

مخكد ديشي وعمسي واجتساعي ،وىشاك عجد مغ اآليات القخآنية التي تحث عمى أىسية السدجج في
ّ
ّ
ّ
اجج ّللاِ مغ آمغ ِب ِ
الدَكاة وَلع ي ْخر ِإالَّ
ِِ
ام َّ
الرالَ َة َوآتَى َّ َ َ ْ َ َ
إنسا َي ْع ُس ُخ َم َد ِ َ ّ َ ْ َ َ ّ
اإلسالم" ِ( َ
اّلل َواْل َي ْػ ِم اآلخخ َوأََق َ
ِ
ِ
ِ
يغ)( ،)ٜوىكحا كان جامع بخاثا قجيع قجم الدمغ ومتججد بتججد
ّللاَ َف َع َدى أ ُْوَلئ َظ أَن َي ُك ُ
ػنػْا م َغ اْل ُس ْيتَج َ
ّ
العشاصخ السعسارية الحجيثة وأىسيتو التاريخية والجيشية  ،وسشتشاول في ىحا البحث أىسية السداجج
واثخ جامع بخاثا ومػقعو السقجس بيغ الجػامع عمى مجى عجة أوراق عغ قجسية وأىسية الجامع
وعغ الػاقع االجتساعي والخوايات التاريخية الستعمقة بالجامع فقج استصاع الباحث ان يجسع ويػحج
السعمػمات في ىحا البحث الستػاضع .
الكمسات السفتاحية  :جامع  ،بخاثا  ،بغجاد .
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Buratha mosque and its social impact in Baghdad
Dr.amtithal K. Al-Nakeeb
Center for the Revival of Arab Scientific Heritage-University of Baghdad

ABSTRACT
The mosque is a manifestation of religious architecture, and it has a
special status in the souls of Muslims. It is a religious, scientific and
social center. There are a number of Qur’anic verses that encourage
the importance of the mosque in Islam. “Except God, may those of you
be among the converted" (9). Thus, the Buratha mosque was ancient
and renewed by the renewal of modern architectural elements and its
historical and religious significance. Regarding the social reality and the
historical narratives related to the mosque, the researcher was able to
collect and unify information in this modest research.
Key words: Mosque, Puratha, Baghdad
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المقدمة :
جامع بخاثا واحج مغ أىع الجػامع في بغجاد وأقجميا وىػ مغ الجػامع األثخية السقجسة
والجسيمة فييا ،فقج كان دي اخ نرخانيا(ٔ) قبل أن يكػن جامع لمسدمسيغ فيػ أكثخ مغ مدجج بالشدبة
لمسدمسيغ وألىالي بغجاد فسػقعة وأىسيتو اكتدبيا مغ قجسيتو ،يحكخ ىشاك الرخخة التي ولج عمييا
الديج السديح (عمية الدالم)

(ٕ)

وىشاك خصى األمام عمي بغ أبي شالب (عمية الدالم) خصػاتو

وتػضئ في البئخ ثع صمى ىشاك(ٖ) ،بعج رجػعو مغ مقاتمة الخػارج في معخكة الشيخوان ،ومغ
زيارات عمساء السدمسيغ ومخاجعيع الجيشية فيػ أكثخ مغ جامع أو مدجج لمرالة فمػ تأممشا
بالسدجج لػججنا عقػده وسقفو ومحخابو ومشبخه وزخارفو ،والكثيخ مغ جػانبو التفريمية  ،ومكتبتو
العامخة  ،وممحقاتو األثخية السقجسة الرخخة البيزاء والرخخة الدػداء وبئخ األمام عمي (عميو
الدالم)  ،فاإلحداس الجيشي والجسالي والعاشفي يحتاج دائسا الى مكان ثابت تتػفخ فيو عشاصخ
معيشة مختبصة بتمظ الخوح التي تدتصيع ان تتقبل الشػر السذخق بيغ أركان السكان  ،فيػ متججد
مع تججد الدمغ ،وىػ القجيع قجم الدمغ

(ٗ).

وىكحا كان جامع بخاثا قجيع قجم الدمغ ومتججد بتججد العشاصخ السعسارية الحجيثة وأىسيتو
التاريخية والجيشية ،وسشتشاول في ىحا البحث أىسية السداجج واثخ جامع بخاثا ومػقعة السقجس بيغ
الجػامع عمى مجى عجة أوراق عغ قجسية وأىسية الجامع وعغ الػاقع االجتساعي والخوايات
التاريخية الستعمقة بالجامع فقج استصاع الباحث ان يجسع ويػحج السعمػمات في ىحا البحث
الستػاضع.
المبحث األول
أوالً :المداجد والجوامع:
 -1السدجج لغ ًة واصصالحاً :
ِ
ِ
السشترب"(٘).
الداجج
باألرض و
جج– ِس ُجػداً إذا وضع جبيتو
السدجج لغ ًة" :مغ
ُ
جج-يِ ْد ُ
الدجػد َس َ
ُ
السدجج اصصالحاً" :اسع جامع يجسع السدجج ،وحيث ال يدجج أن يكػن أتخح لحلظ ،فأما السدجج
وكل مػضع يتعبج فيو"(. )ٙ
مغ األرض ،ىػ مػضع الدجػد نفدوّ ،
أجسعتو" )ٚ(.واصصالحا" :الحي يجتسع
أجسعو و
جسعت أمخي و
ٕ-الجامع لغ ًة واصصالحاً" :جسع-
ُ
ُ
ُ
ِ
الكيامة ،الجتساع الشاس فيو"
الجسع كيػ ِم
ويػم
ِ
فيو ُ
الشاس ُ ،

)ٛ(.
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السدجج مطي اًخ مغ مطاىخ العسارة الجيشية ،ولو مشدلة خاصة في نفػس السدمسيغ ،وىػ
ُي ّعج
ُ

مخكد ديشي وعمسي واجتساعي ،وىشاك عجد مغ اآليات القخآنية التي تحث عمى أىسية السدجج في
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
الدَكاة وَلع ي ْخر ِإالَّ
اإلسالم" (إََّّنسا يعسخ مد ِ
ِِ
ام َّ
الرالَ َة َوآتَى َّ َ َ ْ َ َ
آم َغ ِب ّ
اج َج ّ
ّللا َم ْغ َ
َ َ ْ ُُ َ َ
اّلل َواْل َي ْػ ِم اآلخخ َوأََق َ

ِ
ِ
ِ
يغ)(.)ٜ
ّللاَ َف َع َدى أ ُْوَلئ َظ أَن َي ُك ُ
ػنػْا م َغ اْل ُس ْيتَج َ
ّ
(يا َبِشي َآد َم
ٖ -الجامع في القخآن الكخيع السدجج ىػ محػر ارتقاء األمة وتػحيجىا ,قال تعالىَ :
ِ
يغ) {األعخاف ،}ٖٔ/وقال
وكُمػْا َو ْ
ُخ ُحوْا ِز َيشتَ ُك ْع ِع َشج ُك ِّل َم ْد ِجٍج ُ
اش َخُبػْا َوالَ تُ ْد ِخُفػْا ِإَّن ُو الَ ُيحب اْل ُس ْد ِخِف َ
ِ
تعالى( :و َّالِحيغ اتَّخ ُحوْا مد ِججا ِ
ِ
ّللاَ َوَرُسػَل ُو
ض َخًا
َ َ َ َْ ً
ار َوُكْف ًاخ َوتَْف ِخيًقا َب ْي َغ اْل ُس ْؤ ِمش َ
يغ وأرصادا ّل َس ْغ َح َار َب ّ
ِِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
ُس َذ َعَمى
مغ َقْب ُل َوَل َي ْحمُف َّغ ِإ ْن أ ََرْد َنا ِإال اْل ُح ْد َشى َو ّ
ّللاُ َي ْذ َيُج إَّن ُي ْع َل َكاذُبػ َن ،ال تَُق ْع فيو أ ََبًجا ل َس ْدجٌج أ ّ
التَّْقػى ِمغ أ ََّو ِل يػ ٍم أَحق أَن تُق ِ ِ
َّ
ِ
َس َذ
يغ ،أََف َس ْغ أ َّ
ال ُي ِحبػ َن أَن َيتَ َ
ْ
ّللاُ ُيحب اْل ُسص ِّي ِخ َ
ص َّي ُخوْا َو ّ
ػم فيو ِر َج ٌ
َْ َ
َ
َ َ

ُب ْش َي َان ُو َعَمى تَْق َػى ِم َغ
ّللاُ الَ َي ْيِجي
َج َيَّش َع َو ّ

َسذ ب ْشيانو عَمى َشَفا جخ ٍ
ضػ ٍ
ِّ ِ
ف َى ٍار َف ْان َي َار ِب ِو ِفي َن ِار
ان َخ ْيٌخ أَم مغ أ
ُُ
ّللا َور ْ َ
َّ ْ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ
َّ ِ ِ
يغ) {التػبة  ،}ٜٔٓ-ٔٓٚتمظ ىي مجسػعة مغ آيات الحكخ
اْلَق ْػَم الطالس َ

الحكيع التي تؤكج أىسية السداجج لجى السدمسيغ.

(ٓٔ)

ٗ -السداجج في الحجيث الذخيف :كانت السداجج ،وستطل ،محػر الحياة الجيشية في العالع
اإلسالمي .إذ أقيع أول مدجج في اإلسالم مغ قبل الشبي دمحم (صمى هللا عميو وسمع) في السجيشة
السشػرة،

(ٔٔ)

وكان مغ البداشة بحيث لع يتجاوز في بجايتو حجع قاعة إلقامة الرالة ،ومكانا

يجتسع فيو الشبي الكخيع بأصحابو .وعمى ىحا الشسط البديط أقيست مداجج كثيخة في مختمف السجن
والبمجان ،التي أشع عمييا نػر اإلسالم بعج ذلظ.
وروي أىل األثخ عغ رسػل هللا (صمى هللا عميو وسمع) أحاديث كثيخة عغ السداجج وفزميا
وإحكاميا  ،وسشتكمع عغ بعزيا ،وقج أورد الدمخذخي معطسيا في كتابة إعالم السداجج نججىا
عشج مخاجعة الفيخسة األبججي لألحاديث الشبػية في أخخ كتابو (صٕٓٗ )ٕٗٚ-ونأتي مشيا ىشا
بسا يترل بسػضػع بحثشا ىحا:
 وجعمت أي األرض مدججاً وشيػ ار . أحب البالد الى هللا مدججىا . أذا أردت ان ترمي في البيت فرمي في الحجخ . أذا دخل أحجكع السدجج فال يجمذ حتى يرمي ركعتيغ . أذا دخل أحجكع السدجج فميدمع عمى الشبي دمحم (صمى هللا عميو وسمع) .301
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 أعصخ السداجج حقيا. أمخنا رسػل هللا صمى هللا عمية وسمع ببشاء السداجج . أن الجشة تحغ شػقا الى بيت السقجس . أن صالتي في مدججكع ىحا (مدجج السجيشة ) تعج إلف صالة . مغ بشي مدججا يبتغي بو وجو هللا بشي هللا لو بيتا في الجشة. أنسا أمختع بالصػاف ولع تؤمخوا بجخػلو (البيت  .الكعبة). خيخ مداجج الشداء قعخ بيػتيغ . أن الشبي صمى هللا عمية وسمع خخج عمى ناس مغ أصحابو وىع رقػد في السدجج  ،فقال :انقمبػا  ،فان ىحا ليذ لمسخاءة بسخقج .
 ألن ترمي السخأة في مخجعيا أعطع ألجخىا ،ال أحل السدجج لحائس وال لجشب . عغ ابغ عباس  :ما امخت بتذييج السداجج  ،قال ابغ العباس  :لتدخخفيا كسا زخخفت الييػدوالشرارى .
 عغ أنذ أن الشبي صمى هللا عميو وسمع قال :ال تقػم الداعة حتى يتباىى الشاس في السداجج. روى البخاري في صحيحة أن عسخ رضي هللا عشو أمخ ببشاء مدجج وقال  :أكغ الشاس مغالسصخ وإياك أن تحسخ أو ترفخ فتفتغ الشاس .
 عغ أبغ العباس :السداجج بيػت هللا تزيء ألىل الدساء كسا تزيء الشجػم ألىل األرض. سبعة يزميع هللا في ضمة يػم ال ضل إال ضمو :اإلمام العادل ،وشاب نذاء في عبادة هللا،ورجل قمبو معمق بالسداجج ،ورجالن تحابا في هللا اجتسعا عمية وتفخقا عمية  ،ورجل دعتو امخأتو
ذات مشرب وجسال فقال إني أخاف هللا  ،ورجل ترجق برجقة فأخفاىا حتى ال يعمع يسيشو ما
تشفق شسالو  ،ورجل ذكخ هللا خاليا ففاضت عيشاه ،عغ ثػبان قال :سسعت رسػل هللا (صمى هللا
عميو والو وسمع) مغ رأيتسػه يشذج شع اخ في السدجج فقػلػا لو :فس هللا فاك ثالث مخات ،ومغ
رأيتسػه يبيع أو يبتاع في السدجج فقػلػا لو :ال اربح هللا تجارتظ .
 قال أبػ الجرداء البشو :يا بشي ،ليكغ السدجج بيتظ فاني سسعت رسػل هللا (صمى هللا عميووسمع) يقػل  :السداجج بيػت الستقيغ  ،فسغ يكغ السدجج بيتو يزسغ هللا لو الخوح والخحسة
والجػاز عمى الرخاط الى الجشة  ،فسغ غجا الى السدجج أو راح الى السدجج أعج هللا لو في الجشة
ندال أذا غجا أو راح .
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٘ -دور السداجج في بشاء السجتسع اإلسالمي
 كانت السداجج مخاكد اترال بيغ أفخاد الجساعات اإلسالمية الكبخى ففي السداجج كان الغخباءمغ أبشاء الجساعة اإلسالمية الكبخى يتالقػن ىشاك كانػا يتجسعػن ويتعخف بعزيع الى بعس،
وىشاك كانػا يذعخون بأنيع أبشاء أمة واحجة ىب أمة اإلسالم  ،وبفزل السداجج لع يكغ السدمع
يذعخ بأنو غخيب في بمج إسالمي

(ٕٔ)

 -أن السداجج في أحيان كثيخة ججا ،كانت( الشػاة )

(ٖٔ)

التي نذأت حػليا جساعة إسالمية ججيجة

مشيع بعس التجار أو السياجخيغ السدمسيغ الى بمج غيخ إسالمي يشذئػن (زاوية ) تجتحب أىل
البمج الى اإلسالم فتشذئ فييا جساعات إسالمية حػل ىحه الداوية(ٗٔ)  ،ثع يقػم أىل ىحه الجساعة
الججيجة بإنذاء زاوية فيسا يمييع مغ األرض فتشذئ فييا جساعات إسالمية ججيجة ،وىكحا تدحف
السداجج والجساعات اإلسالمية ورائيا  ،بيحه الرػرة أنتذخ اإلسالم في نػاحي كثيخة ججا مغ
أفخيكيا السجارية واالستػائية وفيسا يمي اليشج شخقا مغ بالد آسيا

)ٔ٘(.

 أن السداجج في ذاتيا مخاكد لمجعػة اإلسالمية  ،ومغ ثع فال بج أن يعسل السدمسػن عمى إنذاءالسداجج في البالد التي يخيجون تثبيت دعائع اإلسالم فييا وتػسيع نصاقو  ،زاوية صغيخة يقػم فييا
إمام مخمز نذيط أبمغ أث اخ مغ مخكد ضخع فيو عجد كبيخ مغ السػضفيغ أو الجعاة كسا يدسػنيع
ألن ذلظ السخكد يثيخ السشافدة لإلسالم والجيج السزاد ،

()ٔٙ

وفي الغالب يكػن ذلظ الجيج أكبخ

مسا يقػم بو السخكد نفدو( . )ٔٚأما الداوية الستػاضعة فتؤدي عسميا اإلسالمي في ىجوء .
المبحث الثاني  :جامع براثا
السػقع:
يقع جامع ب اخثا في بغجاد بجانب الكخخ مشيا ،وضسغ أشخاف مجيشة الكاضسية السقجسة( )ٔٛفيػ
()ٜٔ

يتسخكد في ركغ السجخل األيدخ السؤدي الى مجيشة الكاضسية ،وفي مجيشة العصيفية تحجيجاً

ويبعج عغ مجيشة الكاضسية حػالي عذخة كيمػمتخات عغ السخكد  ،وقبل بشاء مجيشة الكاضسية كانت
السشصقة عبارة عغ قخية تقع جشػبي باب محػل  ،فيػ أقجم شاىج عمى بشاء بغجاد فقج سبق بشاءة
تأسيذ مجيشة السشرػر(بغجاد) بحػالي قخن وثسانية أعػام

)ٕٓ(،

إما مداحتو فحػالي ٓٓٓٗ متخ

مخبع ولو أىسية تاريخية كبيخة وقج كان دي اخ نرخانيا ،وورد ذكخه في روايات السؤرخيغ وقج ازره
العجيج مغ األنبياء والرالحيغ عمييع الرالة (ٕٔ) .
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 ججلية الجامع :أول مغ أثار الكالم عمى اسع ىحا الجامع السخحػم الجكتػر مرصفى جػاد( )22عام ٖٜٓٔم
فتدبب في أثارة الذبيات بذأنو وذلظ حيشسا كتب مقال في مجمة لغة العخب (الجدء ،ٚالدشة
الثامشة ٖٓ )ٜٔثع أعقبيا بسقالة في مجمة البيان الشجفية (عجد ٖ ٙلدشة الثالثة سشة )ٜٜٔٗ
وأخي اخ مقالتو في مػسػعة العتبات السقجسة لجعفخ الخميمي (السجمج األول قدع الكاضسية سشة
 )ٜٔٙٚوخالصة رأيو الحي كخره م اخ ار وتك اخ ار ان جامع بخاثا الساثل اليػم ليذ جامع بخاثا وإنسا
ىػ مدجج السشصقة وأن جامع بخاثا األصمي مجرس ال وجػد لو ،ونجع عغ ذلظ التباس كثيخة لجى
القخاء

في

حكيقة

اليػم(ٕٕ).

الجامع

ونخى ان ىحا الكالم عمى ىحا السػضػع يشبغي ان يدتشج عمى نطخية حكيكية وسشخد عمى ىحا
االفتخاض بيحه الشقاط الجيشية والتاريخية واألثخية :فسغ الججيخ بالحكخ ان جامع بخاثا الساثل مغ
أقجم السداجج اإلسالمية في العخاق حيث بجأ وجػده الفعمي سشة  ٖٚىجخية
السشرػر لسجيشة الدوراء سشة ٘ٗٔ ىجخية

(ٕٗ)

(ٖٕ)

أي قبل بشاء

ثع انو مغ السداجج السقجسة واألمكشة السكخمة

والسذخفة مغ قبل أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب (عمية الدالم) وقج ورد ذكخ تذخيف أميخ
السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب (عمية الدالم) في جسيع كتب التاريخ اإلسالمي وكتب البمجانييغ
ولع يذح احج مشيا مصمقا حيث نرت عمى انو (عمية الدالم) دخل حساما في ىحا السػضع ثع
صمى فبحلظ اكتدب ىحا السػقع البخكة والكخامة والقجسية

(ٕ٘)

وىشاك جسمة نقاط إثبات ان السكان

يعػد الى جامع بخاثا :
ٔ -وورد في كتب البمجانييغ العخب والسدمسيغ واألجانب السحجثيغ ان بخاثا لفطة كانت تصمق
عمى مجسػعة قخى في الجشػب الغخبي مغ مجيشة الدوراء كسا ذكخ في كمسة بخاثا تعشي (البخية
والبعيجة) وإنيا كمسة مذتقة مغ الكمسة اآلرامية (يخثيا) ومػقعيا اثأر بيغ (تل متشاثخ) وإنيا كانت
تبعج عغ مجيشة الدوراء حػالي ثالثة كيمػمتخات (.)ٕٙ
ٕ -ذكخ احسج سػسة في أشمذ بغجاد الحي أصجره سشة ٕ٘ ٜٔأورد اسع ىحا التل في خخيصة
بغجاد في أول أدوارىا العباسية وفي الجور البػييي(. )ٕٚ
ٖ -أما مدجج السشصقة ومغ أسساءه (مذيج عمي) و(العتيقة) فسػقعة في الجشػب الذخقي مغ
مجيشة الدوراء وذكخ ان مػقعة قبل بشاء مجيشة الدوراء وكان يدسى (الجيخ العتيق)

()ٕٛ
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كسا ذكخ ان ىحا الجيخ كان في قخية تجعى (سػنايا) وىي لفطة آرامية معشاىا (السػقػت)
وكان الجيخ في أشخافيا وكان يجعى ديخ مارفيثػن وىػ نرخاني ومغ اإلشخاف وأنو مغ الشرخانية
فقتمة الفخس أششع قتمة سشة  ٗٗٙميالدية

()ٕٜ

فمحلظ بشيت بالقخب مغ مخقجة عجة أديخ ثع سكغ

الجيخ الحاثميق رئيذ الشرارى الشيدصػرية فبحلظ كان يدسى بالجيخ العتيق ثع نذأت حػلو محمة
سسيت في أوائل العيج العباسي ب( العتيقة) والحي حرل ان اإلمام عمي عمية الدالم بعج عػدتو
مغ حخب الخػارج في الشيخوان ندل بالقخب مغ ىحا الجيخ ثع دل حساما واغتدل ثع صمى فيو
فاكتدب السػقع قجسية وبخكة وىحا السػقع ىػ مػقع مدجج السشصقة القائع العامخ في الػقت
الحاضخ

(ٖٓ)

.

ٗ -ومغ الثابت ان اإلمام عمي بغ أبي شالب (عميو الدالم) صمى في بخاثا عشج قجومو ثع صمى
في العتيقة (مدجج السشصقة) عشج عػدتو وقج أثبتت ذلظ استشاداً الى كتب التاريخ اإلسالمي عمى
اختالف محاىب مؤلفييا ولكششا لع نجج مغ يعبخ ىحه الشقصة التفاتا حتى تخجسة مرصفى
جػاد(ٖٔ).
٘ -إما تدسية جامع السشصقة أو العتيقة أو مذيج عمي بجامع بخاثا فيػ بدبب انجثار قخية بخاثا
وجامعيا ودوافع التبخك باسع الجامع بسا انجثخ وليذ الن ىحا السػقع ىػ مػقع بخاثا بالحات لحلظ
ال نخى مبخ اًر لمحداسية أو الشفػر مغ تدسية الجامع بجامع بخاثا وال سيسا وان كثيخ مغ األمكشة
تكتدب تدسيات ججيجة بيغ ضخف وأخخ(ٕٖ) .
األىسية التاريخية لجامع بخاثا :
لسدجج بخاثا أىسية كبيخة في العالع اإلسالمي عسػماً ،وعشج الذيعة خرػصا(ٖٖ) ،فيػ واحج
مغ أىع اثشي عذخ مدججاً في العالع اإلسالمي فقج بشي قجيسا ويعػد اسع بخاثا إلى اسع صاحب
الجيخ الشرخاني فيػ باألصل عبارة عغ كشيدة فتقػل الخوايات انو كان دي اًخ نرخانيا ،ومعشى بخاثا
بالمغة الدخيانية (ابغ العجائب) ،وفي المغة العخبية معشاىا (األرض الصيشية الحسخاء) ،والخوايات
التاريخية تقػل ان الديجة مخيع العحراء وضعت الشبي عيدى (عمية الدالم) ىشا عمى الرخخة
داخل السدجج (ٖٗ) ،وتعػد أىسيتو لجى السدمسيغ الذيعة بديارة اإلمام عمي (عميو الدالم) لو ولسا
يدسى (بخصػة عمي) وذلظ عشجما عاد مغ قتال الخػارج في معخكة الشيخوان ومخ عمى الجيخ
فتػقف ىشاك لمرالة مع جيذو(ٖ٘) ،وكان ىشاك القائع عميو وحارسة واسسو (حباب) ،وقج جخى
ىشاك تحاور بيشيع أفزى بالشياية الى إسالمو وتحػيمو الى جامع وىشا يقػل دمحم بغ عمي بغ
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الحديغ بغ مػسى بغ بابػيو القسي ،ابػ جعفخ ،كسا يحكخه السؤرخيغ وباسشاده عغ جابخ بغ
عبجهللا االنراري "صمى بشا عمي ببخاثا  ،وكان جير معخكة الشيخوان معشا فشدل بشا الحارس مغ
صػمعتو فقال مغ صاحب ىحا الجير فقمشا ىحا؟ فأقبل إليو فدمع عمية وقال لو ىل أنت نبي؟
فقال ال الشبي سيجي قج مات ،قال أنت وصي نبي؟ قال نعع ثع قال اجمذ كيف سألت عغ ذلظ؟
إنا بشيت ىحه الرػمعة ومغ اجل ىحا السػضع بخاثا

()ٖٙ

 ،وقج قخاءة في الكتب السشدلة أنو ال

يرمي في ىحا السػضع بيحا الجسع إال نبي أو وصي نبي وقج جئت لمرالة ىشا ،إذن أنت
أصمح قخير وصي دمحم  ،أجاب اإلمام  ،إنا ىػ يا راىب  ،فتأممو الخاىب ثانية وقال  ،قخأت في
اإلنجيل انظ تشدل بأرض بخاثا بيت مخيع وارض عيدى  ،قال اإلمام تسيل أييا الخاىب وال تخبخنا
بذيء ثع تقجم األمام بعس الخصػات ،ولكغ بقجمو مػضعا فتجفق مشة الساء بغ ادرة  ،وقال ىحه
عيغ مخيع .ثع أمخ األمام عمي (عميو الدالم) لسغ معو بالحفخ في ىحا السػضع وبعسق سبعة
عذخ ذراعاً ،فإذا برخخة بيزاء فقال (عميو الدالم) عمى ىحه الرخخة وضعت مخيع عيدى

()ٖٚ

ثع أخخجت الرخخات السقجسة ووضعت في مكان بالجامع وصمى اإلمام ىشا ثع مكث أربعة أيام
حيث نربت خيسة لمحخم فاكتدب ىحا السػقع البخكة والكخامة والقجسية وفي ىحا السػضع صمى
جسيع األنبياء مشيع ابخاليع الخميل وبعجه عيدى بغ مخيع  ،فاسمع وخخج معشا الى الكػفة"

()ٖٛ

.

 السباني التاريخية والتخاثية لمجامع بخاثا :وقبل الحجيث عغ الصخاز السعساري لجامع بخاثا البجمغ الحجيث أوال عغ السباني التاريخية والتخاثية والجيشية لبخاثا فتزع السشصقة أالن مدججاً كبي اخ
مذيج عمى الصخاز الرفػي تعمػىا مئحنتان بشيتا سشة ٘ ٖٔٚىجخية ( ،)ٖٜومكتبة قجيسة كبيخة
تزع أالف مغ الكتب الجيشية السيسة والقجيسة وكثيخ مغ السخصػشات الشادرة وحخم ومرمى
لمرالة مع صحغ كبيخ وىشاك بئخ ماء يدسى بئخ األمام عمي (عميو الدالم)(ٓٗ) ،والرخخة
البيزاء السقجسة والرخخة الدػداء فزالً عغ مكان يدسى خصػة عمي (عميو الدالم) وىػ
السكان الحي تػضئ فيو اإلمام عمي (عميو الدالم) ،ثع صمى بو ومقبخة قجيسة تدسى السشصقة
وىي العتيقة (ٔٗ)  ،ومغ األبيات الثالث التي تؤرخ لسخور اإلمام عمي (عميو الدالم )(ٖٗ) ببخاثا:
قالػا أولػ التاريخ والخواية

فسغ لو في األثخ العشاية

مخ أميخ السؤمشيغ عائجا

عمى بخاثا إذ دىذ الحػارجا

العيغ بيا وصمى

وساق في فزل بخاثا فرال فانبط
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كل تمظ العسارة التاريخية ىي جدء مغ الجامع بالشدبة لمسدمسيغ الحيغ يدورون السكان في
السشاسبات الجيشية .
الصخاز السعساري لجامع بخاثا :نػد أن نحكخ ىشا ان الجامع بشي عام ( ٖٚىجخية) وقبل ذلظ
كان ديخ نرخاني كسا تحكخ الخوايات التاريخية وقج كان عبارة عغ كػخ قجيع يقع في ىحه
السشصقة  ,وقج تحػل الى مدجج في زمغ االمام عمي (عمية الدالم) بعج ان صمى بو اإلمام
(عميو الدالم) بعج عػدتو مغ معخكة الشيخوان بعج ان ىجم الجيخ وذلظ عام (ٖٚىجخية –
ٙ٘ٚم) ،وقج مخ السدجج بعجد مغ عسميات الريانة والتججيج مشيا في سشة (ٓٔٓٚىجخية –
 ٜٔٙ٘م) وفي سشة (ٕٖ٘ٔ ىجخية – ٖٖ ٜٔم) جخى صيانة الجامع ،ثع تع صيانة الجامع مخة
أخخى وبشاء السئحنتان سشة (ٖ٘ٔٚىجخية  ٜٔ٘٘ -م) وقج مخ بعجة مخحل مغ اليجم والبشاء
والتػسعة في العرخ الحجيث مخة أخخى نط اخ ال أىسيتو التاريخية(ٗٗ) .
ولكغ السؤكج ان ش اخزه السعساري يعػد إلى الصخاز الرفػي لمسداجج والحي يكػن عبارة عغ
عجة تذكيالت معسارية مشيا روضات إي مجافغ وقباب وعقػد وصحغ فزالً عغ الديشة

(٘ٗ)

فالخرائز الخئيدة ليحا السدجج ىي فخامة السبشى وارتفاع الججران واألبػاب واستعسال أغمى
السػاد في البشاء كحلظ ىشاك تداوج بيغ السرميات الرغيخة األنيقة والسرميات الكبيخة التي تقػم
فػقيا الكباب السحالة بالقاشاني ،والرحػن الرغيخة والرحػن الكبيخة والتي تكدى أرضيا
بالسخمخ وأحيانا تػضع فييا الشافػرات ،أو الحجائق كعشاصخ أساسية في تكػيغ السجسػعة
السداججية (. )ٗٙ
وىكحا فالجامع يزع تذكيالت عسخانية تشصبق عمى ىحا الصخاز ومشيا السدجج الكبيخ الحي
تعمػه السئحنتان والكبة واألبػاب والػاجية السديشة بالقاشاني  ،وحخم لمرالة وصحغ واسع لمديارة
باإلضافة الى قاعات وصحػن صغيخة  ،وبئخ يدسى (بئخ اإلمام عمي عميو الدالم) ومقبخة قجيسة
تزع عجة إعالم مغ رجاالت العخاق ،والرخخة البيزاء والرخخة الدػداء والرخخة السشقػش
عمييا ،باإلضافة الى مكتبة كبيخة (.)ٗٚ
األهمية االجتماعية للجامع :
لمجامع أىسية كبخى فقج اكتدبيا عمى مخ الدشيغ ومغ خالل السمحقات األثخية والجيشية لمجامع
فيػ مقام وخصػة األمام عمي عمية الدالم والحي صمى بيا كحلظ الرخخة الدػداء وىي مغ
الحجخ الشفيذ والحي نقر عمية رمػز وأسساء األئسة أالثشي عذخ عمييع الدالم

()ٗٛ

 ،ثع بئخ
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األمام عمي (عميو الدالم) ،وىػ البئخ السقجس

()ٜٗ

والحي لو كخامة في شفاء األمخاض السختمفة

وحدب رواية الكثيخيغ مسغ استخجمػا ىحا الساء ،لمسدجج مكانة عطيسة فقج صمػا بو جسعا كبيخ
مغ األنبياء والخسل مشيع ابخاليع الخميل والشبي يػشع وذي الكفل وىشاك روايات تقػل ان الخزخ
مع فتاه مػسى عمية الدالم مخوا مغ ىشا وصمػا ىشاك(ٓ٘) ،كحلظ وجػد الرخخة البيزاء
السشقػش عمييا صميب والتي وضعت فييا مخيع عمييا الدالم الشبي عيدى عمية الدالم(ٔ٘) ،وىي
دليل عمى ان الشبي عيدى وأمة كانػا ىشا وليا كخامات عجيجة وتؤكج ان الجامع كان دي اًخ نرخانياً
مقجسا وقج تحػل الى جامع(ٕ٘) ،كحلظ وجػد السقبخة العتيقة وىي السشصقة(ٖ٘) ،وىي تقع بيغ
العصيفية ،ومشصقة السشرػر وقج سسيت ببخاثا نز اًخ ألىسيتيا السقجسة وقج الحقة بالجامع اآلن
وىشاك كثيخ مغ الصقػس والشحور تقجم في السكان والديارات وحدب السشاسبات الجيشية السختمفة
(ٗ٘) ،أيزا ىشاك قاعات لمجرس وقج استخجمت لمجراسة الحػزوية والجيشية لفتخات مغ الدمغ فقج
كانت الحػزة تعػد الى الذيخ السفيج ،وقج درس عمى يجيو الخضي والسختزى(عمييع الدالم) ،
والزال ليع كخامات وم ادرات في الكاضسية جشب العتبة الكاضسية السقجسة وتدوره السدمسيغ شالبي
(٘٘)

الحػائج مغ كل بقاع العالع

 ،ويزع الجامع السجفغ السقجس وىػ مجفغ يزع شػاىج لدبعيغ

نبي ووصي مشيع الشبي ابخاليع عمية الدالم ( ،)٘ٙوىشاك بعس مغ كبار اىل العمع ومذاىيخ
رجال الدياسة مغ الحيغ نذؤوا في ىحه السشصقة او وصػا ان يرمى عمييع او يجفشػا في ىحا
السكان والتي تدسى بالسشصقة  ،كسا تحكخه الخوايات التاريخية ,وفي مبحث االعتكاف اعتبختو
الذيعة مغ السداجج الدتو السختز بيع (ويحكخه السجمدي في بحار االنػار الجدء ٗٔ ،وكاشف
الغصاء في الجدءٗ) ,وىكحا فتقػم في ىحا الجامع مخاسيع أول محخم ومخاسيع عذخة مغ عاشػر
وزيارة الشرف مغ شعبان  ،وكحلظ الرالة بخكعتيغ لصمب الحػائج  ،وأيزاً الشحور وشخب الساء
مغ البئخ السقجس والػضػء ثع ىشاك بخنامج تعميسي مغ محاضخات ديشية تقػم ىشاك حدب
التػقيتات الدمشية لمسشاسبات الجيشية(.)٘ٚ
الخاتمة :
بخاثا تمظ األرض السقجسة التي مخ بيا أعطع األنبياء عمى مخ عجة صفحات تحكخنا الجامع
وكافة ممحقاتو الثخية والتاريخية فيػ ذات قيسة مقجسة لمسدمسيغ فيػ يجسع الصيف العخاقي مسثل
بالجيغ السديحي والجيغ اإلسالمي فقج كان دي اًخ نرخانياً فيػ ميج السديح وأمو مخيع (عمييع
الدالم) حيث وضعت ابشيا وكسا تقػل الخوايات التاريخية ويقمجىا الرخخة البيزاء ونقر
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الرميب  ،وىشا صمى ابخاليع الخميل والشبي يػشح وذي الكفل والخزخ مخ مغ ىشا مع فتاه وىشا
خصا اإلمام عمي (عميو الدالم) خصػاتو عشجما تػضأ في البئخ ثع صمى ىشا بعج عػدتو مغ
معخكة الشيخوان والتي انترخ فييا عمى الخػارج  ،والسشصقة العتيقة والتي تحػي رفاة سبعيغ مغ
يعج مغ الكشػز األثخية والتاريخية السيسة والحي مخت عميو كثيخ
األولياء الرالحيغ فيحا الجامع ّ

فالبج مغ الحفاظ عمى الكيسة السعسارية والجيشية
مغ األحجاث والذخريات الجيشية والتاريخية
ّ
لمجامع لكي يبقى تاريخ ديشيا يحكي لألجيال شعائخىع الجيشية فيػ شاىج حي عمى كل األحجاث

والكخامات السقجسة كان وال زال .
الهوامش :
ٔ -الخميمي  ،جعفخ  ،مػسػعة العتبات السقجسة  ،الصبعة األولى  ،مصبعة التعارف  ،ص٘. ٔٚ
ٕ -العامخي ،ثامخ ،معجع السخاقج والس ادرات ،الجدء األول  ،ص ٔٓٔ .
ٖ -العاممي :محدغ العاممي ،أعيان الذيعة  ،بيخوت  ،مصابع اإلتقان واإلنراف دليل خارشة العخاق  :د.
مرصفى جػاد  ،د .احسج سػسة ٜٖٔٙ ،
ٖ -سػرة التػبة
ٗ -سػرة سبأ
٘ -ابغ سيجه  ،أبػ الحدغ عمي بغ أسساعيل (ت ٗ٘ٛىـ) ،السخرز ،السكتب التجاري ،بيخوت (،د-ت) ،جٖ،
ص ٘.ٔٙ
 -ٙمختار الرحاح ،مادة «م ح ب» ،صٖٔ
 -ٚلمذيخ حدشيغ دمحم مخمػف ،كمسات القخآن تفديخ وبيان ،صٕٖٚ
 -ٛالسرجر الدابق ،ص ٕٕٙ
 -ٜمػسػعة السفاليع اإلسالمية ،السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية بالقاىخة ،و ازرة األوقاف السرخية ،الفرل
الخاص بالسحاريب (ندخة إلكتخونية)
ٓٔ -وكالة الخئاسة العامة لذؤون السدجج الشبػي ،محاريب السداجج.
ٔٔ -دمحم ميجي الكاضسي :تحفة السداجج في أحكام السداجج :بيخوت ،ٜٔٛٙ ،صٙٚ
ٕٔ -ميجي الكاضسي :تحفة السداجج في أحكام السداجج ،ص .ٙٛ
ٖٔ -أشمذ بغجاد  :احسج سػسة  ، ٜٕٔ٘ ،ص ٜٔٛ
ٗٔ -جامع بخاثا وما حػلو :مقالة لمديج عبج السصمب االعخجي ٔ ،
٘ٔ  -دليل خارشة العخاق  :د .مرصفى جػاد  ،د .احسج سػسة ،ص ٘٘ .
 -ٔٙدليل خارشة العخاق  :د .مرصفى جػاد  ،د .احسج سػسة  ،السرجر الدابق ،صٔٙ
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 -ٔٚخصط بغجاد :يعقػب ليدتخ ،تخجسة د .صالح احسج العمئٜٚٔ،؛ السرجر الدابق ،ص٘ٛ
 -ٔٛأشمذ بغجاد  :احسج سػسة  ، ٜٕٔ٘ ،السرجر الدابق ،صٕٕٓ .
 -ٜٔثامخ العامخي :معجع السخاقج والس ادرات ،السرجر الدابق  ،صٕٕٜ
ٕٓ -ثامخ العامخي  ،معجع السخاقج والس ادرات  ،السرجر الدابق  ،صٖٕٓ .
ٕٔ -د .حدغ الباشا مػسػعة العسارة واآلثار والفشػن اإلسالمية ،السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية(،ندخة
إلكتخونية).
 -ٔٛدليل خارشة العخاق  :د .مرصفى جػاد  ،د .احسج سػسة  ، ٜٖٔٙ ،ص. ٜٚ
 -ٜٔدليل خارشة العخاق  :د.مرصفى جػاد  ،د.احسج سػسة  ، ٜٖٔٙ،صٓ. ٛ
ٕٓ -خصط بغجاد  :يعقػب ليدتخ  ،تخجسة د .صالح احسج العمي  ،ٜٔٚٔ ،صٕٓٔ .
ٕٔ -دليل خارشة العخاق  :د .مرصفى جػاد  ،ٜٖٔٙ ،صٓ. ٛ
 -22لغوي ومؤرخ عراقي ،مهتم بالتراث االسالمي ولد ببغداد عام 1091وتوفي عام .1090
ٕٕ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ، ٕٓٓٗ :صٔٓٔ .
ٖٕ -أشمذ بغجاد  :د .احسج سػسو  ،سشة ، ٜٜٔ٘ص ٗ. ٕٙ
ٕٗ -خصط بغجاد  :تخجسة د .احسج صالح العمي  ، ٜٖٔٙ ،ص. ٜٛ
ٕ٘ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ،ص ٔٓٔ .
 -ٕٙأشمذ بغجاد  :احسج سػسة  ، ٜٕٔ٘ ،ص . ٕٙٚ
 -ٕٚبغجاد مجيشة الدالم  :د .صالح احسج العمي  ، ٜٖٔٚ ،ص٘. ٔٙ
 -ٕٛتحفة السداجج في أحكام السداجج  :دمحم ميجي الكاضسي  ،بيخوت ، ٜٔٛٙ ،ص . ٕٜٔ
 -ٕٜمعجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ،ص . ٔٓٙ
ٖٓ -مخاقج السعارف في تعيغ العمػييغ  :دمحم حخز الجيغ  ،الجدء األول  ،ص٘. ٙ
ٖٔ -مخاقج السعارف في تعييغ العمػييغ  :دمحم حخز الجيغ  ،الجدء األول  ،صٙٙ
ٕٖ -دليل خارشة بغجاد  :د .مرصفى جػاد  ،بغجاد  ،ص . ٛٙ
ٖٖ -دليل خارشة بغجاد  :د .مرصفى جػاد  ،بغجاد  ،ص . ٛٙ
ٖٗ -أشمذ بغجاد  :د .احسج سػسة  ،بغجاد  ،ص . ٕٜٙ
ٖ٘ -مخاقج السعارف في تعيغ العمػييغ  :دمحم حخز الجيغ  ،مرجر سابق  ،صٔ. ٚ
 -ٖٙمعجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،مرجر سابق  ،صٖٔٔ .
 -ٖٚخصط بغجاد  :تخجسة د صالح احسج العمي  ،مرجر سابق  ،ص ٕ٘ٔ .
 -ٖٛأعيان الذيعة  :محدغ األميغ العاممي  ،بيخوت  ،مصابع اإلتقان واإلنراف  ،صٕٖٔ .
 -ٖٜالزخائح والس ادرات  :جػاد شبخ  ،تحقيق مخصػشة  ،الشجف  ،ص . ٜٛ
ٓٗ -أعيان الذيعة  :محدغ األميغ العاممي  ،مرجر سابق  ،صٕٖٔ .
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ٔٗ -أعيان الذيعة  :محدغ األميغ العاممي  ،مرجر سابق  ،ص ٖٖٔ.
ٕٗ -حياة األمام مػسى ابغ جعفخ  :باقخ شخيف القخشي  ،مشذػرات ميخ الجار  ،قع السقجسة  ،صٖٓٔ.
ٖٗ -الخميمي ،جعفخ ،مػسػعة العتبات السقجسة ،الصبعة األولى  ،مصبعة التعارف ،بغجاد ،صٖٓٔ.
ٗٗ -العقج الالمع بآثار بغجاد والسداجج والجػامع  :عبجالحسيج عبادة ،مخصػط في مكتبة الستحف العخاقي،
ص.ٙٚ
٘ٗ -العقج الالمع بآثار بغجاد والسداجج والجػامع  :عبجالحسيج عبادة  ،مخصػشة في مكتبة الستحف العخاقي ،ص
. ٙٛ
 -ٗٙالعقج الالمع بآثار بغجاد والسداجج والجػامع  :عبجالحسيج عبادة  ،مرجر سابق  ،مخصػشة في مكتبة
الستحف العخاقي  ،ص. ٙٛ
 -ٗٚمعجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ،مرجر سابق ،ص٘ٗٔ .
 -ٗٛأعيان الذيعة  :محدغ األميغ العاممي  ،مرجر سابق  ،ص. ٖٔٙ
 -ٜٗالخميمي  ،جعفخ ،مػسػعة العتبات السقجسة  ،الصبعة األولى ،مصبعة التعارف ،مرجر سابق  ،ص ٖٖٔ.
ٓ٘ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ،مرجر سابق ،ص. ٔٗٚ
ٔ٘ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،الجدء األول  ،مرجر سابق ،ص.ٔٗٛ
ٕ٘ -الزخائح والس ادرات  :جػاد شبخ  ،تحقيق مخصػشة  ،الشجف  ،صٓٔٓٛ
ٖ٘ -الزخائح والس ادرات  :جػاد شبخ  ،تحقيق مخصػشة  ،الشجف ،ص .ٔٓٛ
ٗ٘ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،مرجر سابق  ،صٔ.ٔٛ
٘٘ -معجع السخاقج والس ادرات  :ثامخ العامخي  ،مرجر سابق  ،صٕ.ٔٛ
 -٘ٙمخاقج السعارف في تعيغ العمػييغ  :دمحم حخز الجيغ  ،الجدء األول  ،مرجر سابق  ،ص ٕٗٔ .
 -٘ٚمخاقج السعارف في تعيغ العمػييغ  :دمحم حخز الجيغ  ،الجدء األول  ،مرجر سابق  ،ص ٕ٘ٔ .

قائمة المصادر والمراجع :
ٔ -اب ــغ الج ــػزي :الحـ ـافع أب ــي الف ــخج عب ــج ال ــخحسغ ب ــغ عم ــي ،الســدار ،تحقي ــق الذ ــيخ دمحم ك ــاضع
السحسػدي ،شبع سشة ٖ ٖٔٗٓ -ٜٔٛبيخوت .
٘ -ابغ خمكان :تحقيق احدان عباس ،وفيات األعيان  ،دار الثقافة بيخوت .
 -ٙابغ مشطػر :لدان العخب جٔٔ،دار الفكخ ،بيخوت – لبشان
 -ٚاألميغ :الديج محدغ  .أعيان الذيعة  ،جٓٔ  ( ،د .ن ) ٖٔٗٓ ،ىـ.
 -ٛج اخ بار :اوليج ،تخاث اإلسالم ،تخجسة د .حديغ مؤنذ وإحدان صجقئٜٕٛ ،م.
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-ٙحخز الجيغ :الذيخ دمحم  .مخاقج العمػييغ والرحابة التابعيغ والخواة والعمساء واألدباء والذعخاء ،
جٕ  ،طٔ  ،مشذػرات سعيج بغ جبيخ  ٖٔٚٔ ،ىـ .
 -ٚحدغ :زكي دمحم ( الفشػن اإليخانية في العرخ اإلسالمي )  ،القاىخة . ٜٔٗٙ ،
 -ٛحدغ :زكي دمحم  ،فشػن اإلسالم  ،مصبعة لجشة التأليف والشذخ والتخجسة ،القاىخة ٜٔٗٛ،م
 -ٜالخميمـي :جعفــخ ،مػســػعة العتبــات السقجســة ،قدــع كـخبالء  ،الصبعــة األولــى ،مصبعــة التعــارف
بغجاد ٜٔٙ٘،
ٓٔ -الذــيخ السفيــج :دمحم بــغ دمحم بــغ نعســان  ،السـدار  ،تحقيــق دمحم بــاقخ االبصحــي  ،الصبعــة الثانيــة
ٖ ، ٔٗٔٗ -ٜٜٔدار السفيج .
ٔٔ -الرجوق :الذيخ أبي جعفخ دمحم بغ عمي (ت ٔ ٖٛه )  .الخرال  ،جٔ ،قع .ٔٓٗٓ،
ٕٔ -الزخائح والس ادرات :جػاد شبخ  ،تحقيق مخصػشة  ،الشجف  ،مخصػشة
ٖٔ -العـاممي :دمحم ابـغ الحدـغ ابــغ الحـخ ،وسـائل الذـيعة  ،تحقيــق عبـج الـخحيع الخبـاني الذــيخازي،
الصبعة الخامدة  ،ٖٔٗٓ-ٜٖٔٛ ،دار أحياء التخاث العخبي  ،بيخوت .
ٗٔ -الع ــاممي :دمحم ب ــغ مك ــي السع ــخوف بالذ ــييج األول ت ،ٚٛٙالسـ ـدار ،تحقي ــق مؤسد ــة األم ــام
السيجي ،قع ،الصبعة األولى ٓٔٗٔه ،مؤسدة األمام السيجي .
٘ٔ -العدــقالني :ابــغ حجــخ ت ٕ٘ ،ٛلدــان السي ـدان ،الصبعــة الثانيــة ٔ ،ٖٜٔٓ -ٜٔٚمؤسدــة
االعمسي  ،بيخوت لبشان .
 -ٔٙالقسـي :الذـيخ الجميـل عبـاس .مشتيـى اآلمـال ،جٕ ،مشذـػرات دار األضـػاء ،بيـخوت لبشـان،
ٖٜٔٛ
 -ٔٚالكميشي :دمحم بغ إسحاق ،أصػل الكافي ،جٔ ،دار الكتب اإلسالمية  ،شيخانٖٕٗ ،ه.
 -ٔٛالسجمدي :دمحم باقخ ،بحار األنػار  ،ج٘  ،مصبعة الشاشخ  ،شيخان .ٜٖٔٛ،
 -ٜٔمحفػظ  :حديغ عمي  ،مػسػعة العتبات السقجسة ٕٔ .
ٕٓ -مخزوق :عبج العديد  ،العخاق ميج الفغ اإلسالمي  ،قع  ٖٔٗٓ ،ه.
ٕٔ -السذ ــيجي :دمحم  ،تحقي ــق جـ ـػاد القي ــػمي األص ــفياني  ،السـ ـدار  ،ت ٓٔ ، ٙالصبع ــة األول ــى
ٔ ،ٜٔٗمؤسدة الشذخ اإلسالمي – قع .
ٕٕ -معجــع الس اخقــج والس ـ ادرات :ثــامخ العــامخي  ،الجــدء األول ،مصبعــة الشجــف  ،الصبعــة األولــى ،
ٕٗٓٓ .
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