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  حممد حسني الواعظ

حرزاً وحصناً، وجعل البيت العتيق احلمد هللا الذي جعل كلمة التوحيد لعباده 
إليه نفوس عباده الصـاحلني،  للناس وأمناً، وي إليه أفئدة املؤمنني، وتشتاق  مثابةً

  والصالة والسالم على حممد النيب األمني، وآله الطيبني امليامني.
ا كانت الكعبة املكرمة قبلةً للمسلمني، وقد فرض اهللا على النـاس  مـوبعد، ل

مهبطاً للـوحي، ومـوئالً    9رام، وكانت املدينة املنورة حرم رسول اهللاحج بيته احل
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تويل احلرمني الشريفني للقلوب؛ فقد كانت الشيعة اإلمامية ـ كسائر فرق املسلمني ـ 
ا الغايل والنفيس، وتسعى مبالغ االهتمام، وغاية التعظيم واالحترام، وتبذل يف سبيله

  يار املقدسة..إلقامة الشعائر اإلهلية يف تلك الد
إالّ أنه ممايؤسف له، أنّ جهـود الشـيعة يف هـذا اـال، وتـراثهم العريـق،       

 ـ وماضيهم املشـرق، مل ت ظَح  ـ باالهتمـام، ومل ت ق اعتنـاًء مـن خـالل الدراسـات     لْ
  التخصصية، واألحباث العلمية، واملوسوعات الريادية..

أفهل يشك اثنان يف جهود علماء اإلمامية يف فقه احلج والزيـارة، أم خيتلـف   
باحثان يف جمد الشيعة األثيل وماضـيهم احلميـد يف أمـر احلـج وتـاريخ احلـرمني       

لُ يوماً احلرمان الشريفان من الشيعة اإلمامية وعلمائهم، وقد ترك خيالشريفني؛ فلم 
  يف مضمار احلج واحلرمني الشريفني.أعالمنا آثاراً خالدة، ومصنفات رائدة 

سات التراثية، بقيت ثغرة خطـرية و فجـوة علميـة    اومع کثرة األحباث والدر
کبرية من البحث والتحقيق، وهو تاريخ الشيعة اإلمامية يف احلرمني الشريفني وأمـر  
احلج، وتاريخ أعالم هذه الطائفة احملقّة ممن نشأ يف تلك البلدتني املقدستني أو قطـن  

ا، وجهودهم العلمية، وآثـارهم العمليـة يف احلفـاظ علـى احلـرمني الشـريفني،       م
  وتسهيل أمر احلُجاج وحفظ نفوسهم، وإىل غري ذلك مما يرتبط ذا اال.

وانطالقاً مما مضى، انربى أحد أعالم البـاحثني و الفضـالء احملققـني، و هـو     
فضائله وفواضله، وتصدى بعـزم   مساحة العالمة احلجة الشيخ حسني الواثقي، دامت

وإرادة، ومشّر عن ساعواالجتهاد لدراسة وحتقيق تاريخ الشيعة اإلمامية يف د ي اجلد
ذخـائر احلـرمني   «احلرمني الشريفني، من خالل السلسلة اليت يصدرها حتت عنوان: 

  ».الشريفني
دراسـة   >ميقات احلجيف هذه الة الغراء <هذه السلسلة من املقاالت تعترب و

  ٍ ونفائس. شاملة عنها وما اشتملت عليه من کنوز
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فقبل سنني من الزمن، دفعت اهلمة بشيخنا الواثقي أن يطرح علـى اجلهـات   

ة للغاية حتت عنـوان:   ةاملعنية أطروحة مهمـة   «واملؤسسات املختصاملوسـوعة املکي
  ، و هي تشتمل على حمورين:»ة الشيعية الکربىيواملدن

ة، فمـن املعلـوم أنّ   واضيع و العناوين املشترکة بني الشيعة و السـن امل األول:
و احلرمني الشريفني جتم ة أهل القبلة، و هي إحدى احلجق اإلسالم، و عامرع کافّة ف

  القواسم املشترکة بينهم، الداعية الحتاد صفوفهم وکلمتهم.
ريفني، حنو: تاريخ املواضيع والعناوين اخلاصة بالشيعة يف احلرمني الش الثاين:

الشيعة وعلمائهم، ورواة األحاديث يف احلرمني الشريفني، وما بذله الشيعة يف خدمة 
احلجاج وتعمري احلرمني... وما إىل ذلك مما طرح بالبسط والتفصيل يف مقالة جامعة 

  .٩١ـ  ٨٤، ص ٩٧نشرت يف جملّة آئينه پژوهش [=مرآة التحقيق]، العدد 
طروحة العلمية البکر مل تلْـق  ـ کلّ األسف ـ أنّ هذه األُ ولکن مما يؤسف له  

ة من رجال العلم والثقافـة،   وإليه ذو همن العناية واالهتمام، ومل يتوجاجلهات املعني
ومل تذکر کإحدى اُألطروحات الضرورية لکوا تفتح آفاقـاً جديـدة مـن البحـث     

البحث والدراسة، وصـارت   ة من قبلُ، وتعترب الزمةقوالتحقيق، ولکوا غري مطرو
حاجة ملحة عصرية، مع تطور آالت البحث، ووفرة أدواته الـيت کانـت مـن قبـل     
معدومة، وهکذا بقي احلال من عدم العناية، حتى کاد أن يکون هذا العمل مهجوراً، 

  وکأن مل يکن شيئاً مذکوراً...
ا يضعإالّ أنّ ذلك مل يکن ممـى   ين ف مهّة شيخنا الباحث، أو يمن سـعيه، حت

تصدى بنفسه و باهتمام بالغ، و عمل دؤوب إلخراج سلسلة من األعمـال العلميـة   
ـ  نـة و ة،التراثية التحقيقية والتأليفية، لتکون جابرة هلذه الثغرة العلميمبي    هلـذا السـد

الـيت ـتم بتعريفهـا يف هـذه      <ذخائر احلرمني الشريفني>التراثي، أال وهي سلسلة 
  من هذه السلسلة رابع واخلامسد الملقاالت، و إليك ـ اآلن ـ الّالسلسلة من ا
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  املبارکة وما اشتملت عليه:
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٥و   ٤ (سلسلة ذخائراحلرمني الشريفني اتاملدني(  

حتقيق وتأليف: الشيخ حسني الواثقي، النشـر: دانـش حـوزه، الطبعـة األوىل سـنة       
  ر.ص، مصو ١٣٣٦هـ ، طبع على نفقة املؤلف، جملّدان يف ١٤٣٤

ات يف جملّدين العدد الرابع واخلامس مـن سلسـلة ذخـائر    يکتاب املدنحيتلّ 
الغراء، فإنّ  ما أسلفنا يف األعداد السابقة من جملة ميقات احلجكاحلرمني الشريفني، و

ني البلـدتني الطيبـتني،   تأب جاداً يف سبيل إحياء معامل هادالشيخ الواثقي حفظه اهللا 
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مصـادر   املکتبـات، حيـث إنّ   ىف املخطوطـات يف شـت  آال جوع إىلمن خالل الر
ـ  كالبحث والدراسة يف هذا اال شحيحة جداً، لذل ـ امل ىينبغي االعتماد عل  طوخط

  وجود.القليل أکثر من املطبوع 
اً ودعماً تفرغاً تام يومن البديهي أنّ القيام مبثل هذا املشروع الضخم يستدع

، عالو اهللا جلّى عل ىليس اتکاله سو الشيخ الواثقي عصاميمعنوياً ومادياً، ولکن 
يل مجع وحتقيق مواد البحـث  بأکثر من عشرين عاماً من عمره يف سالشيخ ل بذ دفق

ص الـدقيق يف بطـون األسـفار،    حوالدراسة، من خالل التأمل والتدقيق والنظر الفا
  ات.طوخطومتون امل

 ـ  حبـق ـ  األوساط العلمية فهو إىلوأما عن هذا الکتاب الذي قدمه املؤلف 
رة وتارخيها ونشاط الشـيعة اإلماميـة الثقـايف    دائرة معارف موجزة عن املدينة املنو

  والعلمي فيها.
ني وسـريهم  يمن العلماء املدن ةة واسعتراجم شرحي ىفقد اشتمل الکتاب عل

 ،صـولية واأل ،ام، وحتقيق مجلة کـبرية مـن املصـنفات والرسـائل الفقهيـة     فنصوم
 اًسفارأوثائق تارخيية مجة وعلى الکتاب  ىة، کما احتويوالتفسريية املدن ،والکالمية

  .مهمة عن تاريخ الشيعة اإلمامية يف املدينة املنورة
وقد صدر هذا الکتاب اجلليل مرافقاً إلعالن املدينة املنورة عاصـمة الثقافـة   

  العاملني. هللا رب م، واحلمد ٢٠١٣ =  ه ١٤٣٤اإلسالمية سنة 
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املدنّيا
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ø ـ غومن حسنات هذا الکتاب االستفادة من بطن ال  ىالف، حيث اشتمل عل
التعريف باللوحة احلجرية الثمينة واجلميلة اليت صنعها املريزا سـنگالخ اخلراسـاين   

  تعريفها: كليإفها السالم ـ ومشر ىلعللروضة النبوية ـ 
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  تعريف باللوحة اجلميلة

، اًسـانتيمتر  ٣٥، ضـخامتها:  اًسانتيمتر ١٣٣، عرضها: اًسانتيمتر ٣٨٠طوهلا: 
قطعات، القطعة األصلية املرکزيـة   ٥، عدد قطعاا: اًکيلو جرام ٣٠٠٠وزا: حوايل

  جوانبه احلواشي.ة يف الوسط، وأربع قطعات يف أربع
ـ  خـطّ هذا احلجر هيأه و ، مثّ حنتـه املـريزا حممـد علـي سـنگالخ      همکتوبات

) اخلطّاط واحلجار الشهري يف القاهرة مبصر، وهـو صـاحب    ه ١٢٩٤ (ت اخلراساين
، وکان يف نيته أن ينقله من مصر >تذکرة اخلطّاطني<الکتاب الکبري الفارسي املطبوع 

فلـم يوفَّـق، ألنّ السـلطان     ،املدينة املنورة وينصبه يف املسجد النبوي الشـريف  إىل
ـ يف تربيز  نقله إىلة، فلذا زالعثماين مل يسمح له باإلجا نقلـه   ىإيران، وهو عازم عل

ـ ونصبه يف حرم اإلمام، ف 7مشهد اإلمام الرضا إىل اآلن هـو  م ميهلـه األجـل، و  ل
  .الوطين حمفوظ يف متحف تربيز

ـ      ةهذا احلجر من املرمر األبيض، واملکتوبـات عليـه بـثالث لغـات: العربي ،
  والفارسية، والترکية العثمانية.

يسار (بسم اهللا الرمحن الرحيم) کان  ىالدائرة عل ىکتوب علأنّ امل ىوال خيف
سـلطان الـربين والبحـرين، خـادم احلـرمني      «هکـذا:   كاسم اخلليفه العثماين آنذا

  ».هديه لريدير كالشريفني، عبد ايد بن حضرتلرين
ـا َيْعُمـُر َمسـاِجَد ِهللا َمـْن آَمـَن ِبـاCِ وَ (بآية قرآنيـة وهـي:    همث غير اْلَيـْوِم  إ²َِّ

  واآلن کالمها ممسوحان. ١)اآلِخرِ 

                                       
اجلدار يف متحف تربيز، حول التعريف باحلجر  یعل تصبهذه املعلومة من الورقة اليت ن ت. أخذ١

  املذکور.
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علي باشا الصدر األعظم للدولة  واملريزا سنگالخ اخلراساين کتب رسالة إىل
الدولة العثمانية طوال مخس وعشرين سنة الـيت   د خدماته إىلوعد ك،العثمانية آنذا
وضـة  ر الـذي عملـه للر  جاخلدمات احلَ كتلاألراضي، مثّ قال: ومن  كقضاها يف تل

ـ ومل يعهد مثله يف عهد سـالطني املسـلمني ويف    ،النبوية عليه الصالة والسالم بالد ال
صرة من النقـود خـالل مثـان     ٦٥٨اإلسالمية، وقد صرف يف سبيل صنعه و إتقانه 

 سنوات من عمره اليت قضاها يف صنعه وإجياده، مثّ نقله بأمر السلطان من مصـر إىل 
ية، مثّ شکا مما مسع من أمر السلطان بتقـومي احلجـر   إسطنبول عاصمة الدولة العثمان

املذکور وبيعه، وشبه هذا العمل بعمـل السـلطان حممـود الغزنـوي مـع الفردوسـي       
د الرسالة يف ج(تو». الشاهنامه«الطوسي الشاعر الشهري الفارسي وملحمته الشعرية 

مکتبة جملس  إىل، من جمموعة کرمي زاده املُهداة جممع األوصـاف خمطوطة من کتاب 
  ).٧٢ـ٦٦، ص٥٧اإلسالمي بطهران، الرقم  ىالشور
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  اللوحة اجلميلة ملريزا حممدعلي سنگالخ اخلراساين اخلطّاط واحلجار الشهري
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ø     ـ  ومن حسنات الکتاب تقريظ العالمـة السـيد عبدالسـتار احلسـين  ىعل
  ه:صن كليإو  ١،الکتاب

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
البـارع الثبـت، الرائـد    مة الفَذِّ، واحملقق صاحب السماحة و الفضيلة العالّ إىل

املُـودع يف خبايـا    ،ي يف حفظ تراث الفکر اإلمامي املَکّي املديناألول والسابق الّ
جم وثائقه العزيزة نالزال م ـالزوايا، حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ حسني الواثقي  

الباحثني واملنقّبني يف تراث أعـالم شـيعة العتـرة يف مهـابط الـوحي      النادرة منتجع 
ــرة    ــرة   أ ـالزاه ــاء غ ــوم الثالث ــيت حضــرتين صــباح ي ــات ال ــذه األبي هــدي ه

ـ هـ١٤٣٣احلرام سنة  دةعالق ذي ، :عـدد والة األمـر   ى، وهي اثنا عشر بيتاً عل
  راجياً التفضل بالقبول، وإن مل يتشرف ناظمها باملثول.

  شيعةُ اهلادي مدينه كلَ      بِتراث� مکَّةَ و املَدينةْ

  واجتلَيت لَنا دفينهٍ، ر     أَظْهرته بعد اند�ثا

  أعيانُ تحبونا عيونه     ْـّ ما جادت به� ال ِ م�ن کُل

  نهمن قَد حف�ظْت لَنا متو     ) فيه� ياِيادةُ (الر كفَلَ

  ِ زينه ِ الفَضل علَماً، ل�أهل     عيلَماً كدر هللا

  ِ الثمينه ِ، والدرر أعالق     ْـأتحفْتنا بِنفائ�س ال

  بسطَ الرجاُء لَها يمينه     ٍ وحبوتنا بِذَخائ�ر

                                       
بلفظـه يف أول   بعد طبـع الکتـاب، فنقلـه    كتبهراث املکي، تال ى. و للسيد املکرم تقريظ آخر عل١

  من کتابنا هذا املدنيات. ١١٦٦ ـ ١١٦٢راث املکي، الصفحات تال ىعل كاملستدر
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  تدفَّقَت وحوت معينه     ِ ِ اَألصيل ِ الف�کْر م�ن منبع

ظ�مأع بي ثِّقَتو ائ�فاً     قَدحص نِأمين هد  

لَه ّفَذ ذبد� جهي     هصينالر هآث�رم تهدش  

  به� أعز اُهللا دينه     (احلُسين الْواث�قي) اكذ

  ِداً ـ قرينه مطَّر فيقالتو     ٰحاز الْفَٰخار کَما غَدا 

  خادم العلم والعلماء
  عبدالستار احلسين األقلّ

  وأما الكتاب حيتوي على:
 ،) ه١٠٠٨املـدين (ت  األسئلة للسيد حممد بن احلسن بن شدقم احلسـيين  ـ١

 كمـدار وأجوبتها من الفقيه الکبري السيد حممد بن علي املوسوي العاملي صـاحب  
  .)٤٦ ـ ١٧) (ص   ه ١٠٠٩(ت  األحکام

الشيخ حسـن بـن    ةإجازترمجة السائل و ىالتحقيق عل ةوقد اشتملت مقدم
وطـات  خطختصار، والتعريـف مب حنو اال ىايب عل ةوترمج ،زين الدين العاملي له

  ة.الرسال هذه
، أجاب السـيد  ةن مسألوددها ثالث وعشرع ةالرسالواملسائل املطروحة يف 

ـ يالعاملي عن مج  االسـتدالل الفقهـي والنظـر إىل    ةعها قاطبة، ومتتاز األجوبة مبرافق
  نظراً ملکانة السائل. ،حکاماأل ىوداللتها علخبار األ

ـ شت، بل تيٍ فقه ومل ختتص املسائل بباب کتـاب  مـن   مسـائل شـىت   ىمل عل
بعض املسائل املبتلی  ك، وکذلكة، وغري ذلبشرواأل ةوالغصب والبيع واألطعم فالوق

  .كنذاآتحدثة سا أو املسائل امل
تـها مـن   ب، وأجويناملد األسئلة للسيد علي بن احلسن بن شدقم احلسيين ـ٢
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 األحکـام  كمـدار الفقيه الکبري السيد حممد بـن علـي املوسـوي العـاملي صـاحب      
  ).٢٤٢ ـ ٤٧) أيضاً ( ه١٠٠٩(ت

وافيـة للسـائل، وعالقاتـه     ةترمج ىعل ةاشتملت مقدمة التحقيق هلذه الرسال
باهللا  جازة طويلة للمؤيدإ ى، واشتملت علةبکبار العلماء من خمتلف البلدان اإلسالمي

علماء الصالت الثقافية بني  ىمام حممد بن القاسم الزيدي للسائل، وهي أمارة علاإل
  املذاهب اإلسالمية املختلفة من بلدان عديدة.

د املـدين (السـائل) واملصـنفات    يمصنفات الس إىلوتعرض احملقق يف املقدمة 
ومن  ،علمية الساميةه ومرتلته التمکان ىٍ منه، وهي داللة واضحة عل اليت کتبت بطلب

 حتقيق متّ، وقد هکخ اليت کانت يف متلّنسيضاً إحصاء الأالسيد املدين  ةحسنات ترمج
  أساس نسخة فريدة. ىهذه الرسالة عل

تسعة أبواب، صنفها السائل حسب السنني، وقـد   ىوقد اشتملت الرسالة عل
ات املسـائل  باب عشـر  مستقل، وقد ضم کلّ ٍ سنة يف باب مجع جوابات مسائل کلّ

ـ لم يـأت جواـا لرح  فأجوبتها، عدا الباب التاسع واألخري  الفقهية، مع ل السـيد  ي
  .رضوان اهللا تعاىل إىل كاملدارايب صاحب 

ماري املدين احلسـيين وأجوبتـها مـن    تللسيد حممد بن جويرب ال ةاألسئل ـ٣
) وهي  ه ١٠١١(ت  املعاملصاحب  زين الدين العامليحسن بن  خالفقيه العظيم الشي

  .)٢٦٤ـ  ٢٤٣( ،املعامللصاحب  أجوبة املسائل املدنيات اُألوىل
أجوبـة املسـائل    ،املعـامل وقد اشتهر من بني مصنفات الشيخ حسن صـاحب  

الثالث اتاملدنيمة التحقيق عن تعدادها هل هي ، وقد أوضح الشيخ الواثقي يف مقد
  مثانية أو ثالثة.

خطاء يف کتب قدمة، وتوضيح بعض األالسائل يف امل احملقق ترمجة وقد استوىف
  ماکن وجودها.أوطات هذه الرسالة و طأيضاً خم ىحصأالتراجم والرجال، وقد 
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وأخذ يف  ،منها موضع الشاهد ىصاحب املعامل األسئلة بتمامها، بل انتقيرد  مل

  .عاملاملمورداً أجاب عنها صاحب  ٢٣ما يف الرسالة  ىاجلواب عن املسائل، وهي عل
 ،) ه ١٠٠٨املدين (ت  يينساألسئلة، للسيد حممد بن احلسن بن شدقم احل ـ٤

 ،) ه ١٠١١(ت  عاملاملواألجوبة للفقيه العظيم الشيخ حسن بن الشهيد الثاين صاحب 
  .)٢٩٢ ـ ٢٦٥وهي أجوبة املسائل املدنيات الثانية. (ص 

وقد أورد ايب السؤاالت الواقعة من السيد حممد بن شـدقم کلّهـا أوالً، مثّ   
 حتقيـق  متّ، وهي ثالث عشرة مسألة، وقـد  ىخرأخذ باجلواب عنها واحدة تلو اُألي

  ني.توططخم ىهذه الرسالة عل
ـ مومن حسنات هذه الرسالة القي إجـازة الشـيخ ايـب     ىة أنها تشتمل عل

  ية احلديث، وهو مما يغتنم ذکره وعدم الغفلة عنه.للسيد السائل يف روا
املـدين (ت حـوايل    األسئلة للسيد علي بن احلسن بن شـدقم احلسـيين   ـ٥

 ،) ه ١٠١١(ت  املعـامل ة للشيخ حسن ابن الشهيد الثاين، صاحب بواألجو ،) ه١٠٣٤
  .)٤٣٢ ـ ٢٩٣(ص ،الثامنة ات الثالثة إىلة املسائل املدنيبوهي أجو

جوبـة حسـب   سبعة أبواب، وقد صنفت فيها األسئلة واأل ىعلوهي تشتمل 
ومن مميزات هذه الرسـالة اشـتماهلا    ،) ه١٠٠٩لغاية سنة  ١٠٠٠توارخيها منذ سنة (

  .ملااملعة الشيخ حسن صاحب بأجو ىتعليقات السيد علي بن شدقم عل ىعل
  وطات.طسبع خم ىحتقيق هذه الرسالة عل متَّوقد 

حلق ذه الرسـالة کتـابني   أالسيد علي بن شدقم املدين قد  ومن الظرائف أنّ
الدين علي بن علي بن أيب احلسن املوسوي العاملي جوابـاً   السيد نور ا إىلمأرسله

  .، وإىل الشيخ حممد بن احلسن بن الشهيد الثاينليهإکتابه  نع
املـدين، وأجوبتـها    األسئلة للسيد علي بن احلسن بـن شـدقم احلسـيين    ـ٦

  ).٤٦٢ـ  ٤٣٤صمحد بن نعمة اهللا بن خاتون العاملي املکي (أحممد بن لشيخ ل
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لشيخ ايب وإحصاء مشاخيه ومؤلّفاته، ا ةترمج ىتشتمل مقدمة التحقيق عل
  وطة واحدة فريدة.طخم ىحتقيق الرسالة عل متّوقد 

املـدين   للسيد علي بن حسن بن شدقم احلسـيين  ك،اإلف ةمقال حول آي ـ٧
  .)٤٦٨ـ  ٤٦٣ص(

املـدين   للسيد علي بن حسـن بـن شـدقم احلسـيين     ،رسالة االعتقادات ـ٨
  .)٤٨٢ـ  ٤٦٩ص(

نساء يف عمرة التمتع، للسـيد علـي بـن    الرسالة يف عدم وجوب طواف  ـ٩
  .) ٤٨٨ـ  ٤٨٣ص( ،املدين أيضاً حسن بن شدقم احلسيين

الطالق، للسـيد علـي بـن حسـن بـن شـدقم        ىرسالة يف اإلشهاد عل ـ١٠
  .)٤٩٨ـ  ٤٨٩ص( ،املدين احلسيين

نـاً، تـأليف   يعقـه م ق واملطلَّالطالق باملطلِّعلى رسالة يف علم الشاهدين  ـ١١
  .)٥١٦ـ  ٤٩٩ص( ،الدين اجلزائري احلائري النيب بن سعد العامل الفاضل الشيخ عبد

املـدين، وأجوبتـها    األسئلة للسيد علي بن حسن بن شـدقم احلسـيين   ـ١٢
ة املدنلعلماء السنني (صة والزيدي٦٢٤ـ  ٥١٧ي(.  

ة من وهي مسائل خمتلفة، فقهية وکالمية وغريها، سأهلا السيد املدين من عد
  ، وهم:ىخررق اإلسالمية اُألفالعلماء من أبناء ال

  .س باملدينة املشرفةي املدرالشيخ خالد املکّ -أ
  املدين. ـ السيد غضنفر املغلي احلنفي احلسيين ب
  ـ الشيخ حممد بن أيب اخلري بن أمحد بن حجر املدين. ج
  .املال حممد عاشق بن عمر احلنفي - د

  .رشي املخزومي احلنفيقـ الشيخ علي بن جار اهللا بن ظهرية ال هـ
اخلالف بني السيد علي بن شدقم املدين مع  ىنت هذه املسألة دعووقد تضم
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وقـد   .ت املذکورخدين، وهي أمحد بن سعد حول مرياث زوجة السيد املأحممد بن 

ـ   ة، فحکموامن العلماء من العام ةبن شدقم من عدعلي فيها السيد  استفىت  ىلـه عل
  وهم: ،أمحد بن سعدبن حممد 

  .ـ املال حممد عاشق بن عمر احلنفي أ
  .العمري احلنفي ىالرمحن بن عيس ـ عبدب 
  .ـ املؤيد بن صالح الزيديج 

  .الزيديد ـ حممد بن أمحد املؤيدي 
  .الشافعي الرحيم احلسيين ـ عمر بن عبد هـ
  الطربي الشافعي. القادر بن حممد احلسيين ـ عبد و

للسيد علي بن حسـن بـن    ،الشهاب الثاقب يف ختطئة اليزيدي الناصب ـ١٣
  .)٦٤٠ـ  ٦٢٥صاملدين ( شدقم احلسيين

املصـنف عـن جـواز لعـن يزيـد بـن        جواب والد ىحتتوي هذه الرسالة عل
  معاوية، مثّ تفصيل الکالم من قبل املؤلّف.

املدين، وأجوبتها للشيخ  أسئلة السيد علي بن احلسن بن شدقم احلسيين ـ١٤
  .)٦٥٩ـ  ٦٤١ص( ،) ه ١٠٣٠حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين (ت 

ـ   :ثـالث مسـائل   ىوهي تشتمل عل األوالد، املـرياث عـن    ىيف الوقـف عل
  ، اإلقرار.جةوزال

ــ١٥ ــتا إ ـ ــال س ــنيب إىل رس ــورة ال ــراق  ئر مقص ــة يف الع ــد األئم  ،مراق
أنّ الستائر املقصـورة يف   ى)، مقال للشيخ الواثقي ذکر فيها مناذج عل٦٧٢ـ٦٦٠(ص

يف العراق عند استبداهلا بستائر  هقبور ذريته وأهل بيت املرقد النبوي کانت ترسل إىل
  .جديدة

البـاقي العمـري    ة اليت أنشأها األديـب عبـد  دالقصي كذل ىوخري شاهد عل
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مرقـد   ىلإالنبوية  ة) يف وصف الستر الذي أرسل من الروض ه ١٢٧٩الفاروقي (ت 
  .7الكاظم بن جعفر ىام موسماإل

األسئلة للسيد علي بن حسن بن شـدقم احلسـيين املـدين، وأجوبتـها      ـ١٦
يف العلـوم اإلسـالمية الشـيخ حممـد ـاء الـدين        كيران املشارإسالم يف لشيخ اإل

 .)٧٠٠ـ  ٦٧٣ص ). ( ه١٠٣٠ي (ت ئالعاملي، املعروف بالبها

وطة هلا. وهي طخم نوذکر عشري ،ةلساروطات هذه الطق خماحملقّى وقد أحص
  سئلة، وهي يف الغالب کالمية.أستة 

 يناألسئلة الثانية اليت أرسلها السيد علي بن حسن بـن شـدقم احلسـي    ـ١٧
ـ ثأنه مل يع الشيخ حممد اء الدين العاملي، إالّ املدين إىل أجوبتـها، والظـاهر    ىر عل

 ،وهـي ثالثـة أسـئلة    .عدم وصول األسئلة للشيخ، أو عدم وصول األجوبة للسـيد 
  .)٧١٨ ـ ٧٠١(ص

ـ    ـ١٨ األوزان العرفيـة يف املدينـة    ىرسالة يف تطبيـق األوزان الشـرعية عل
احلادي عشر اهلجري، تأليف السيد علي بن حسن بن شدقم وائل القرن أيف  ةاملنور
ين املدين، وعليها تعليقات الفقيه الشيخ حممد بن احلسـن بـن الشـهيد الثـاين     ياحلس
  .)٧٤٦ـ  ٧١٩(ص

تعليقات الشيخ حممد العاملي، وقـد علّـق    ىوقد أجاب السيد ابن شدقم عل
  إشکاالته وأجاب عنها. ىعل ىالشيخ مرة أخر

ين املدين، وأجوبتها للشيخ يللسيد حممد بن علي بن طراد احلس ةسئلاأل ـ١٩
  .)٧٦٠ـ  ٧٤٧(ص ، ) ه ٩٦٥زين الدين العاملي الشهيد الثاين (ت 

  .وهي إحدى وعشرون مسألة فقهية من خمتلف أبواب الفقه
وأجوبتها للشـيخ زيـن الـدين     ،املدين ة بن ربيعنياألسئلة للشيخ حس ـ٢٠

  .)٧٦٨ـ  ٧٦١(ص  ،) ه ٩٦٥(ت د الثاين يالعاملي الشه
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وقد أورد احملقق يف املقدمة نص اجازة الشهيد الثاين للشـيخ السـائل، وقـد    

  . وأما املسائل فهي عشرون مسألة فقهية.ةه وهي ثالثتوطاطخم ىأحص
املدين، وأجوبتها للشيخ حسني  األسئلة للسيد حسن بن شدقم احلسيين ـ٢١

  .)٨١٠ـ  ٧٦٩(ص  ،) ه ٩٨٤البهائي (ت شيخ البن عبدالصمد العاملي والد ا
احملقـق يف املقدمـة    وقد استوىفعشرة مسألة فقهية،  ىحدإأما املسائل فهي 

ترمجة السيد حسن بن شدقم املدين من حيث نسبه، ووالدته، ونشاطاته، وإحصـاء  
 ،جازات من مشايخ ثـالث إجازات مشاخيه له، وهي أربع إمشاخيه، وذکر نصوص 

الصمد العاملي، والسيد حممد بن علي املوسوي العاملي   بن عبدوهم: الشيخ حسني
  ان).جازتإ، والشيخ نعمة اهللا بن خاتون العاملي (كاملدارصاحب 

وطـات  خطمجلة من امل ىاحملقق قد أحص نّأومن طرائف ترمجة السيد املدين 
السـيد حسـن بـن شـدقم املـدين، کمـا قـد ذکـر مؤلفاتـه           كاليت کانت عليها متلّ
  وطات.طثالث خم ى حتقيق هذه الرسالة علمتّومستنسخاته، وقد 

  .)٨٥٦ ـ ٨١١(ص  ،ليف الشيخ حسني الواثقيأالتراث املدين: ت ـ٢٢
ـ   تيش جـازات واملؤلفـات واملستنسـخات    اإل ءإحصـا  ىمل هـذا املقـال عل

  املدينة املنورة.کات اليت وقعت يف لّوالتصحيحات والتم
  جازات.إ ست ة: وهييأ) اإلجازات املدن
  ة: عشرون کتاباً.يب) املؤلّفات املدن

  کتاباً. ٤٤ة: يج) املستنسخات املدن
  د) مقابلة الکتب يف املدينة.

  ) متلّکات الکتب يف املدينة. ه
 .املدفونني يف بقيع الغرقـد  :وأئمة أهل البيت 9بعض مدائح النيب ـ٢٣

  .)٩٠٢ ـ ٨٥٧(ص
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  .)٩٨٦ـ  ٩٠٣( ،ـ املناظرة بني الفقيهني حول إکرام السادة األشراف٢٤
وهذه املناظرة من عيون املراسالت العلمية يف القرن الثامن اهلجـري جـرت   
بني علمني من أعالم الشيعة ومها: الشيخ إبراهيم بن أيب الغيث الشهري بابن احلسام 

  لقاضي املدين.ا العاملي، والسيد مهنا بن سنان احلسيين
  الية:تاملراسالت ال ىتشتمل الرسالة عل

  األشراف. أ) قصيدة إبراهيم بن احلسام العاملي يف نقد بعض
قصـيدة ابـن احلسـام      ا احلسيينب) قصيدة القاضي السيد مهن املـدين يف رد

  العاملي.
 ن الفاسقني، البن احلسـام يف رد آج) رسالة کشف اليقني يف مودة املتقني وشن

  ا احلسيين املدين.السيد مهن الةرس
 ، واملذنبنينيعيد) رسالة اإليضاح والتبيني بفضل رب العاملني علی عباده املط

ا احلسيينللسيد مهن رساله کشف اليقني. املدين يف رد  
خفيها ترمجة کلّ من الشي ٍ، استوىف د احملقق هلذه املناظرة بتمهيد حسنوقد مه 

ا احلسيين املـدين، ومـن اجلـدير بالـذکر أنّ     لي والسيد مهنبراهيم بن احلسام العامإ
ـ آقي کتاباً مستقالً يف حياة و ثللشيخ الوا وفّقـه اهللا إلمتامـه   ا املـدين ثار السيد مهن ،

  .وطبعه
ـ     ىالتعريف ببعض القر ـ٢٥ ريض، صـريا،  من حـوايل املدينـة املنـورة: الع

  .)١٠٢٢ـ  ٩٨٧(ص  ،العنابة، ساية
اورة للمدينة املنورة، واليت کان  ىيف هذا املقال بتعريف بعض القر ضيتعرا
، وقد مجـع شـتات هـذه املعلومـات مـن      دوروشيعتهم  :هل البيتأفيها ألئمة 

  مصادر خمتلفة.
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 على جنب مسجد 7ابن اإلمام جعفر الصادق ،يضيرعلي الع  مقبرة

  (العريض) القرية
  .)١٠٤٠ـ  ١٠٢٣(ص  ،ةيق املدنئالوثا ـ٢٦

  :منها ،ةيمجلة من الوثائق املدن ىيشتمل هذا املقال عل
أ) وثيقة استالم اهلدية للحرم النبوي، وهي الـيت أرسـلها السـلطان حسـني     

  .الرمحن اجلامي عبد بايقرا التيموري بواسطة املوىل
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 7وملرقـد اإلمـام جعفـر الصـادق     ،ب) وثائق الوقفية للحرمني الشـريفني 
نيوللسادة األشراف احلسينين. املدنيي  

مرکز حبوث املدينة حول التعريف بالثلث  ىلإج) رسالة احملقق الشيخ الواثقي 
  وط من کتاب التحفة اللطيفة للحافظ السخاوي.خطاألخري امل

تـأليف: فضـل اهللا بـن روز ـان      ،حکاية احلريق هداية التصديق إىل ـ٢٧
مراجعـة:   ،حممد تقي دانش پـژوه  ذ). حتقيق: األستا ه ٩٢٥اخلُنجي اإلصفهاين (ت 

  .)١٠٧٦ـ  ١٠٤١(ص  ،الشيخ حسني الواثقي
الشريف، الـذي   وهي رسالة نافعة يف تاريخ احلريق الواقع يف املسجد النبوي

  ـ .ه ٨٨٦سنة  كسط من شهر رمضان املباراوحدث يف العشر األ
فهرسـها:   ،بويـة الن ةضـ رووطـة يف خزانـة ال  خطف الشـريفة امل حاملصا ـ٢٨

ـ   ١٠٧٧إعداد: الشيخ حسني الـواثقي (  ،) ه١٣٠٨وب صربي باشا (ت يأ الاألمري
١١٠٤(.  

ـ وقد ذي از بـن القاسـم   ل احملقّق بالتعريف باملصحف الکرمي خبط الشريف مج
  .)  ه ٦١٢ـ  ٥٨٣أمري املدينة املنورة (حکم سنة 

 ،9وضـة الـنيب  ر وي العلـوي إىل فامة املهداة من السلطان الصـ الشم ـ٢٩
  .)١١٥٠ـ  ١١٠٥ (ص

ملخصـها:  تتحدث هذه الرسالة عن حادثة تارخيية وقعت يف املدينة املنورة، 
هـ)، نذر هللا تعـاىل  ١١٣٥ـ   ١١٠٥إنّ السلطان حسني الصفوي اهلامشي، (حكم من 

أن يصنع مشّامة فاخرة للروضة النبويـة الطـاهرة، وقـد بـذل فيهـا أمـواالً طائلـة        
الفنانني املهرة، وصنعت من الذهب اخلالص، وحشيت عنرباً طيباً، وتزينت واستخدم 

  مبئات األحجار الثمينة اليت التوجد إالّ يف خزائن امللوك.
واتصل باحلكومة العثمانية آنذاك وأخذ املوافقة من السلطان مصطفى خـان  
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املدينة  هـ)، وبعد إمتام صنع الشمامة أرسلت إىل١١١٥ـ ١١٠٦العثماين، (حكم من 

نصبها، إالّ مبوافقة السلطان العثماين اجلديد وهو أمحـد  املنورة، لكن منع شيخ احلرم 
هـ)، فامتنع احلاكم، فكتب السلطان الصـفوي  ١١٤٣ـ ١١١٥خان الثالث (حكم من 

إىل العثماين ثانياً، وأوضح له قصة الشمامة وإذن السلطان السابق، وقيمة الشمامة، 
  عثماين.فوافق السلطان ال

لكن ملّا فتحوا الصـندوق وجـدوه خاليـاً، فاضـطرب لـذلك متـويل احلـرم        
والقضاة، وملّا اُخرب السلطان العثماين شدد النكري عليهم، فعلم أنّ السارق نفـر مـن   
خدمة احلرم الشريف، واسـترجع بعـض قطعـات منـها، وأمـر السـلطان العثمـاين        

  بصياغتها من جديد.
 هـ ، وقد اعتمد الشيخ الـواثقي ١١٢٠حىت سنة  وهذه القصة طالت لسنوات

  يف حتقيق ودراسة املوضوع على:
رسالة كسر الشمامة للشيخني كرامة، لعمر بن علـي السـمهودي املـدين،    . ١

  هـ).١١٥٧ (ت
، . ثالثة نصوص تارخيية مهمة عن واقعة الشمامة، وهي: كتاب حكّام مكة٢

ية بتمهيـد الدولـة احلسـنية، للسـيد     جلريالد دي غوري، وكتاب تنضيد العقود السن
رضي الدين بن حممد بن علي بن حيدر املوسوي العاملي املكّي، وكتـاب األخبـار   

  الغريبة، لعبد الرمحن بن حسني األنصاري املدين.
. وثيقتــان مــن األرشــيف العثمــاين حــول وضــع الشــمامة املــذكورة يف ٣
   موضوع الشمامة.النبوية وحماكمة السارقني واملتهاونني يف الروضة

حتى الثمالة ـ كما يقولـون ـ،     ولقد أشبع احملقق الدراسة حول هذا املوضوع
ولكن دراسة هذه الواقعة تبين املواجهة السلبية غري احلميدة واملوقف املخزي جتـاه  
هذه الشمامة اجلليلة، والثمينة الفاخرة، وما ذلك إالّ نتيجة التعصب الطائفي املقيت، 
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بغي أن يترته عنها املسلمون، وجيعلوا من الثوابت الدينية والقواسـم املشـتركة   مما ين
  حصناً لُأللفة واحملبة.

مث استدرك احملقق على موضوع الشمامة بأبيات أربعـة منظومـة يف تارخيهـا    
  حبساب اجلُمل، وجدها يف املخطوطتني وهي:

  ٍ خري عبد�ه� زاد اإلله م�ن كَرم

  ِ سلطانْ حسين واقف هذاَ الْمعنبر        

              لَ طابتالْ هثُمم� ةُوبن ه�ف�قْو على  

                   ثْموى نه�بي ثَورالْ اهمرطَّع ِ  

  ه الْد�بع ِ آثار مائ�مش بذاَ احتفَ                        

  ِ رشجزاٍء مبح خري ـمحمود نالَ                                

  ِ زينت�ه� النظْم مثّ قلْ رصع لعام                                  

  هـ).١١١٣(سنة  ِ>؛ ِ شمام عنرب <قد زانَ باجلواه�ر                                     

الّد السادس من موسوعة ذخائر احلرمني  هذه األبيات يف آخر تطبعقد و
  الشريفني.

 ،يدبن حبيـب البغـدا  حممد جعفر  أيب، للشيخ 9رساله أمهات النيب ـ٣٠
  طبعة مصورة ملونة عن خمطوطة قدمية فريدة. .)١١٦٠ـ  ١١٥١(ص  ،  ه ٢٤٥ ت

ــواثقي   ىعلــ كاملســتدر ـــ٣١ ــأليف الشــيخ حســني ال التــراث املکــي، ت
  .) ١٢٣٤ ـ١١٦١ (ص

 ات بعد طبع کتـاب التـراث  تباملک يفر عليه ثما ع كوقد ذکر يف هذا املستدر
  ، وإليكم تفاصيله:املکي
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  کتاب التراث املکي. ىعل الستار احلسين أ) تقريظ العالمة السيد عبد

  جازات.إ نوفيه مثا ،اإلجازات املکية ىعل كب) املستدر
  کتاباً. ٤٧وفيه  ،علی املستنسخات املکية كج) املستدر
  علی املستنسخات يف الطائف. كد) املستدر

  کتب. ٩املؤلفات املکية، وفيه  ىعل ك) املستدر ه
  التملّکات يف مکّة املکرمة. ىعل كو) املستدر
  املقابلة والتصحيح يف مکة املکرمة. ىعل كز) املستدر
  علی املؤلفات يف طريق مکة املعظمة. كح) املستدر
  .خات يف طريق احلجعلی املستنس كط) املستدر
  علی الکتب اليت اقترح تأليفها يف مکة املعظمة. كي) املستدر

 ١٤، وهـي  ) الکتب اليت ألّفت ألجل آل أيب مني احلـاکمني مبکـة املعظمـة   ك
  .كتاباً

ـ  ينوقد ختم احملقق الکتاب بفهارس ف حمتويـات   ىة تسعة، لالطالع أکثـر عل
  الکتاب.

اجلميلة يف آخر الکتاب هي مخسة عشـر  وقد زين الکتاب التصاوير امللونة 
 تصويراً.

  :بخصائص الکتا

إنّ نظرة خاطفة يف هذا الکتاب الثمني تربز أمهيته من عدة جهات، ميکن أن 
منها مايلي: نعد  

١ة، بـل   . األعمل مراألغلب من املنشور يف الکتاب هو مما يطبع وحيقّق ألو
  وثه قد أخرج من کتم العدم.حبإنّ بعض 
ـ  . ٢ اهللا) يف  همن اجلهات املهمة يف الکتاب هو التأسيس، فإنّ املؤلـف (حفظ
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  رائداً يف بابه. عدية ة ويف هذا الکتاب خاصعام» سلسلة ذخائر احلرمني« همشروع
راجع املؤلّـف يف   دوطات، فقخطامل ىالکتاب هو اعتماده عل تاز. ومن مي٣

 املکتبـات، مضـافاً إىل   مـن عشـرات  كـثرية  وطات طخم حتقيق وتأليف الکتاب إىل
  مهّة املؤلف القعساء. ىمر صعب يدلّ علأالطبعات احلجرية والقدمية، وهو 

د جنـ وط، وقلّمـا  خطامل وحنن يف دراساتنا املعاصرة نفتقد ظاهرة الرجوع إىل
ـ تراثنـا امل  نّأ كاملطبوع، فال شـ  ىوط کما يعتمد علخطامل ىاً يعتمد علثباح وط خط

  ما طبع منه. أضعاف مضاعفة بالقياس إىل
ية عشي» دائرة معارف«تنوع البحوث واملطالب يف الکتاب، مما يعطيه صفة  .٤

ة، وميکن االستفادة منـه يف جمـال   يددعورد يف الکتاب دخيل يف علوم  صغرية، فما
 ...قافياً، رجاليـاً وترامجيـاً، سياسـياً، جغرافيـاً    ثتارخيياً،  ،البحث عن املدينة املنورة

  .كوغري ذل
ـ من مميزات الکتاب املمتازة هو عـدم األخطـاء املطبع   .٥ وهـي إن  فيـه  ةي ،

 ىله يف کتاب يشتمل عليمث تکن معدومة يف الکتاب فهي أندر من النادر، مما يعز مل
  ة.ح صفئيتلف ومأکثر من أ

  التراث املدين: ىة عللطالإ

قـف  من خالل تصفّح کتاب املدنيات، وجولة سـريعة يف رياضـها املمتعـة ي   
 تمعلومات مثينة حول تاريخ الشيعة يف املدينة املنورة، والصال ىالکرمي، عل ئالقار

، ةه البلدة الطيبهذريقة يف عبينها وبني سائر البلدان، وتاريخ احلوزة العلمية ال ةافيقالث
  موارد تستحق البحث والتحقيق: وسوف نذکر يف ضمن أمور

 9مدينـة رسـول اهللا   البلـدة،  هذه حضور الشيعة الفعال والنشيط يف أوالً:
سادم أهل بيت رسول اهللا و ذريته هم من هذه البلدة  ، فأئمتهم وكوالغرو يف ذل

هم الـنيب   عن، فأبعد بعضهم عليهم مة، وإن طالتهم يد الظلم واجلوراملکرمدينة جد
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  .9األکرم

الشيعة، ووجود احلوزة العلمية فيها، فقد  ءالنشاط العلمي والثقايف لعلما ثانياً:
كوالنسـ  ةجانب العباد رها علماؤنا بالدرس والتدريس، والبحث والتأليف، إىلعم ،

قرون متواصلة. ىدم ى، عل9کرماأل يف جوار مرقد النيب  
الثـاين عشـر    ويالحظ قوة هذا النشاط العلمي خاصة يف القرن العاشـر إىل 

  عالمها.أاملدنية بعلماء الشيعة ورجاهلا ووازدحام احلوزة  ،اهلجري
م من أسالفهم، وأورثته ملن لت العثسر العلمية املدنية اليت وروجود اُأل ثالثاً:

شدقم احلسـينيني، فقـد    لآمثل سر العلوية اهلامشيه، هم يف األغلب من اُألوخلفهم 
األمهيـة يف اسـتمرار   ر دور بـالغ  س، وکان هلذه اُألءدبارت بالعلماء والفقهاء واُألخز

  .ىعمارها بالعلم والعبادة والتقوإاحلوزة العلمية و
، ىخـر أغلب من بلدان املکّيني، فهم يف األعم األ ئناخالف علما ىعل كوذل

  .ىومن مقام إبراهيم مصلّ اًخذوا من بيت اهللا جوارالبلد احلرام، وات هاجروا إىل
ـ  تني هموزمما يوسف له أنّ رجال هاتني احلكن ل ن من العلماء املغمورين، مم

، فأحيا الشيخ الواثقي مبشروعه ذكرهم، وجـدد  خفيت أخبارهم، واندرست آثارهم
  .رمسهم

سـائر البلـدان،    ءالصالت الثقافية والعلمية بني علماء املدينـة وعلمـا   رابعاً:
ـ  ىا واألحکام، وخري شاهد عليل يف الفتعالم الطائفة، ممن عليهم املعوأخاصة   كذل
من  واألجوبةمن العلماء املدنيني املتمرسني يف الفقه والعلوم اإلسالمية، سئلة کثرة األ

بني علماء املدينة، وعلماء سـائر البلـدان،    ةوالرسائل العلمية املتبادل الفقهاء الكبار،
  .وجبل عامل إيران والعراقحنو 

  سبيل املثال: ىفعل
خيه السيد علي من السيد حممد املوسوي أالسيد حممد بن شدقم و ةأسئل ـ١
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  العاملي.
سيد حممد بن شدقم وأخيه السيد علي مـن الشـيخ حسـن بـن     لا ةأسئل ـ٢

  .عاملاملالشهيد الثاين، صاحب 
  أسئلة السيد علي بن شدقم من الشيخ حممد بن حسن بن الشهيد الثاين. ـ٣
يخ اإلسـالم  أسئلة السيد علي بن شدقم من الشيخ اء الدين العاملي ش ـ٤

  ران.إييف 
د حممـد ـ مـن    يالسيد حسن بن شدقم ـ والد السيد علـي والسـ    ةأسئل ـ٥

  الصمد العاملي والد الشيخ البهائي. الشيخ حسني بن عبد
ا ذکر  ممريلکثا كوهنا ،الکتاب الة واألجوبة مطبوعة يف هذسئومجيع هذه األ

  امسه فيه.
الء ؤبني ه ملتبادلةجوبة واملکاتبات الة واألسئمثّ إنّ التأمل يف طيات هذه األ

ر صـ األعالم اليت کانت يف األعم األغلب فقهية اسـتداللية تکشـف عـن قـوة األوا    
ـ    رالعلمية بني حـوزة املدينـة املنـورة وسـائ     مـن الـدالالت    كاألقطـار، وغـري ذل

  البحث والدراسة. قر إىلتواإلشارات مما يف
احلرمني الشريفني وزائريهمـا وجماوريهمـا،    ىاملوقوفات الشيعية عل خامساً:

  نا وأعالمنا األبرار، وعلقتهم الشديدة حبرم اهللا وحرم رسوله.ئتنم عن اهتمام علما
 :مراقد األئمة األطهار ىسبيل املثال عدة من الوقفيات عل ىوالحظ عل

  .)١٠٣٧ـ  ١٠٣٠، ص ٢(ج ،يف بقيع الغرقد يف کتاب املدنيات
 أليف والتصنيف يف تقرير رحالت احلج، نظماً ونثراً، مما يدلّکثرة الت سادسـاً: 

ة يف الوقـت نفسـه، وأمهيـة هـذه     قّاهتمامهم ذه الـرحالت املقدسـة والشـا    ىعل
  بسائر البلدان. ماا تعکس من تاريخ احلرمني الشريفني وارتباطهممالرحالت 

ـ   سابعاً: ف الطوائـف يف  التعايش السلمي بني أبناء األمة اإلسالمية مـن خمتل
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زائريه وجماوريـه، واحلـرم النبـوي الشـريف،      ىحرم اهللا الذي جعله أمنا وأماناً عل

املـذاهب اإلسـالمية، وتبـادل العلـم درسـاً       ءالعلمي السليم بني علمـا  كاالحتکاو
  .اًًوتدريساً، وأخذاً وعطاء

سئلة واألجوبة بني السيد علـي بـن حسـن بـن     سبيل املثال األ ىالحظ عل
(املـدنيات،   .سائر املذاهب من أهل السـنة والزيديـة   ءملدين احلسيين وعلماشدقم ا

  .)٦٢٤ـ  ٥١٧، ص ١ج
وبـني حکّـام    ،العالقات السياسية واالجتماعية بني الشيعة وأعالمهـم  ثامناً:

  .املدينة املنورة أو حکّام البالد اإلسالمية
 سالطني واحلکّـام من قبل ال ،احلرم النبوي الشريف إرسال اهلدايا إىل تاسعاً:

تـها املـريزا حممـدعلي سـنگالخ     حنوغريهم، حنو اللوحة احلجريـة اجلميلـة الـيت    
، ٢ات، جني(املـــد .والشـــمامة املهـــداة مـــن الســـلطان الصـــفوي ،اخلراســـاين

  .)١١٥٠ـ١١٠٥ص
والصـالت الثقافيـة    ،رمني الشـريفني الروابط العلمية بني علماء احلـ  عاشـراً: 

املدين،  احلسيين نسنابن حنو مناظرة القاضي السيد مهنا والعلمية بني مكة واملدينة، 
)، وحنو املناقشات العلمية بني السـيد حممـد بـن    ٩٨٦ـ   ٩٤٧، ص ٢ات ، جي(املدن

  ).٢٤٥ـ  ٢٤٤، ص ١ات، جي(املدن .جويرب املدين والسيد علي بن شدقم املدين
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