
  
  
 

 

 

 

 

 

 

   رحاب سلسلة:يف

> �  H �I ذ?@ABCD��  ?@EFG�  ) <٦(  

  حممدحسني الواعظ
  

 :أعالم املدينة املنورة من بين شدقم وغريهم، ودراسات يف تاريخ املدينـة املنـورة، تـأليف   
  .ص، مصور ٧٣٦،  ـه١٤٣٩ُألوىل سنةا املؤلّف، الطبعة: الشيخ حسني الواثقي، الناشر

 التعريف نروم اليت »الشريفني احلرمني ذخائر« سلسلة من عشر احلادي الكتاب هذا
 املنـورة،  املدينـة  يف الشـيعة  علماء ورجال بتراجم الّد هذا وخيتص املقاالت، هذه يف ا

ل الكتاب ويعدة ةكثري جوانب على األضواء يسلّط موضوعه، يف والرائد بابه، يف األومنسي 
 حقّهـم،  وأجحـف  التـاريخ،  أغفلـهم  ممـا  الشريفني، احلرمين يف اإلمامية الشيعة تاريخ من
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  .اإلنصاف حق ينصفهم ومل
ـ  شدقم آل رجال وتراجم سرية يف كتاباً يؤلّف أن الفاضل املؤلّف نية يف كان ولقد  ـ

 فَوسـع  له بدا مثّ الطيبة، بلدةال كتل يف ومآثرهم أحواهلم ويدرس ـ املعروفة املدنية اُألسرة
: بعنوان الّد هذا ـ ومنه اللّه حبمد ـ فربز ، اإلمامية الشيعةاملدنيني من  أعالم ليشمل كتابه

 السريمراحل  كل يتضح العنوان خالل ومن ،>وغريهم شدقم بين من املنورة املدينة أعالم<
  .وتصنيفه مجعه يف الكتاب طواه الذي التكاملي

 الشـيعة،  حـق  إغفـال  مـن  العجاب العجب لريى الكتاب هذا طيات يف املتأمل إنّ
 فـإنّ  احليـاة، مـرارة   بعـد  حتـى  حلقهم الذي واجلور والظلم التاريخ، صفحة من وإقصائهم

كذل من أقلّ بل الواقع، من املعشار عشر يبلغون ال الكتاب يف منياملترج.  
 على حتتوي قائمة املنورة املدينة أعالم كتاب مقدمة يف الواثقي البحاثة عرض وقد

  :أمهّها ،املنورة املدينة يف الشيعة تاريخ عن البحث مصادر من مصدراً عشرين
 سـنة  حيـاً  كـان ( املـدين  شدقم بن ضامن للسيد ،األار وزالل األزهار حتفة ـ ١

  .انطهر اُألوىل، الطبعة ،هـ١٤٢٠ اجلبوري، سلمان كامل حتقيق ،)ه١٠٩٠
 ،)ضـامن  والسـيد  حسني، والسيد حسن، والسيد علي، السيد( الشداقمة ديوان ـ ٢

  .قم ،هـ١٤٣٨ سنة ط اجلبوري، سلمان كامل: حتقيق
  .الشدقمي علي للسيد الرسول، فرعي ثاين نسب يف املقول زهرة ـ ٣
  .الشدقمي حسن للسيد ،طابة سادات نسب يف املستطابة ـ ٤
  .الشدقمي علي للسيد املدينة، أشراف نسب يف الثمينة زهرةال خنبة ـ ٥
 ذخائر سلسلة من واخلامس الرابع العدد وهو الواثقي، حسني للشيخ ،املدنيات ـ ٦
  .هـ١٤٣٣ سنة طبع الشريفني، احلرمني

  :املخطوطات ومن

  .الشدقمي علي بن حسن للسيد ،احلياض وزالل الرياض زهر ـ ١
  .١٦٣٤ برقميف طهران،  سپهساالر مكتبة يف ،الشدقمي ضامن يدالس جمموعة ـ ٢
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  تاريخ إمتام الكتاب

 تأليف إمتام فيه يؤرخ الواثقي، للشيخ برسالة احلسين الستار عبد السيد مةالعال بعث
 لتطريـف  نوردهـا  الشـعرية  البـدائع  من ولكوا طبعه، وتاريخ املنورة املدينة أعالم كتاب

  :القارئ
  الرحيم الرحمن اهللا سمب

 لسـماحة ا صـاحب  يراعـة  رشـحات  من منورة الْ دينة املَ أعالم كتاب إكْمال ريخات
او،لَةيا لْفَضةالمقِّق،ا لْعحلْم فبا كاشحلُج تار،اوح َألسمبفات هلا أنامكَةبارلْم لَقاتغنـاجِم  مم 
 زالَ ال الواثقي، حسين لشيخا اُألستاذ لْمسلميناو سالمإلا حجة وآالْثار، الذَّخائرو لْوثائقا

 عـالم، الَا ُألمـة ا علَمـاءِ  سـير  ـ لزاخرا علْمه عن لْمعربا وتنقيبه لسابر،ا بتحقيقه ـ موثِّقاً
  .اِإلسالم شرائع أحكام بعض عن بعضهم وأخذ تواصلهم عن وكاشفاً

» ــمكُلُّهو ـــنل مـــوسِهللا ر سملْـــتم  
  

  »ِ الـديم  مـن  رشـفاً  أو ِ لْبحـر ا من غَرفاً
                                        * * *  

ـــ ــالم( ب ا ِ أعــة نيدلْم (ــاب ــفْر ط س  
  
  

ــفَر ــن وأسـ ــائ عـ ــعات قحقـ   ناصـ
  

ــا ــواثقيا( حبانـ ــه) لْـ ــدى بـ   وأسـ
  

يــاد ــد أيـــ ــات بالْفَرائـــ   مترعـــ
  ــم ــار وكَـ ــم ِ آثـ ــن ٍ علْـ ــا  ١بـ   عنـ

  
ــت ـــ فَآبـ ــينا( بـ ــات) ِ لْحسـ   موثَّقـ

  ــــفحأتكُــــلَّ و ــــاثحلْــــق ببع ٍ  
  

ــيس ــانَ ٍ نفـ ــوس كـ ــاةا  ٢منفُـ   لْوعـ
  يتلُـــوا لْيـــوما ـــذا ذا هـــو وهـــا  

  
  بينـــــات  ٍ فكْـــــر  آي علَينـــــا

  
                                            

١ .،ر بنلْباِءا بكَس ديدشتنا ووةا لنحوفْتنَ: لْمدعب.  
  .قْتنائها يف بونَويرغَ فيه لْوعاةُا يتنافَس الذي: لْوعاةا منفُوس. ٢
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ــر ــر وينشــ ــالم ذكْــ ــداة أعــ   هــ
  

مــال ــ  ١عي ــارفهم يف ـ ــ مع ــات ـ   ثق
ــوا   عــدى د هِإلا ل،ــه ــا ل ــروا كَم حت  

  
ــةُأل ــد مـ ــع  ٢أحمـ ــتاتا جمـ   لشـ
  ــن ــارهم وعـ ــفَت آثـ ــتور كُشـ   سـ

  
ــت ــد فَالحــ ــراتا راريكَالــ   لنيــ

ــا   ــانَ وم ــتالفا ك أيا خــر ــاً ل   يوم
  

ــن ا عالنصــاف ــثْين ٣ي  ا ذَويــات   لثَّب
  فَـــرض ســـالمإلا أخـــوةَ فَـــإنَّ  

  
ــا ــوصا يف أتانـ ــاتا لْنصـ   لْمحكَمـ

  ــب سحــين و ب ــة ــن املَدين ــار م   ٍ فَخ
  

مهـــــر جـــــواريخل نـــــاتالكائ  
  قَــــدو فَــــدرمهم تــــيمــــل بعفَض ٍ  

  
مهلَــــتأوــــىن وبأس مــــاتاملَكْر  

  ــذل ــا كلـ ــن أمهـ ــلِّ مـ ــدب كُـ   ٍ حـ
  

  للْهــــداة قــــاف كُــــلُّ وصــــوبٍ
ــين مـــن لينهـــلَ   ــا لْعلْـــمِا معـ   فيهـ

  
ــر ــونَ أنْ ويفْخـ ــن يكُـ ــداة مـ   الشـ

  وــــدغيو ــــدعذا ببكُــــلِّ ك فَــــن  
  

حطـــــاً،محـــــاً يفات لَقـــــاتغلْمل  
  ٍ عــزم حليــف كُــلُّ يكــونُ ككــذا  

  
دـــديم شـــزالْح ـــنمـــاض م ٍ آتو  

ــرت وإنْ   ــآثرهم نشــ ــوىب مــ   فَطُــ
  

ــن ــا لمــ ــآثر أحيــ ــرات مــ   داثــ
  لُدخــــيس هكْــــرــــراً ذطــــاً عيذَك  

  
   ٤لناضــــراتا باجلنــــان ويحظــــى

  
                                            

  .البحر: لْميما وآخره م،لالّا على لْياِءا بتقْديم لْعيلَم،ا جمع: لْعيالما. ١
٢ .،دمأح وعنمم نم ،فرالص رفصنا وه راعاةمنا كَمال لزلْو.  
 يـثْين  الَنَّ خطَأفـاحش؛  وهو لْياِء،ا بضم يلْفظُونه لْعصرِيينا من راًكَثي لكن ثُالثي، الَنه لْياِء؛ا بفَتح يثْين،. ٣

ملْياِء،ا بض ناهعه مدمحي فُهصير، ويبالْخ قَدالذَّم يف قليالً يأيت و عا مةنا لْقَريارفَةن لْصح،ا عدهلم لْمكَقَو :ذَكَر 
  .علَيه الثَّناَء حِسني ولَم فُالناً

  .اخلُضرة اخلالصة: لْمعجمةا بالضاد الناضرةُ،. ٤
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ــدم ــا فَقَــ ــا ليمينبــ ــي أبــ ــاب  ١علــ ــاتا كتــ ــالحاتا لْباقيــ    ٢لصــ
  حريــــــاً«: أرخ دم، وبــــــالْتوفيق

  
ــ ــاَء ككتابـ ــور جـ ــاتا موفُـ   »لْهبـ

ــنة   ــج ١٤٣٨ سـ      ) ٣٣٢(     )٥(     ) ٤٤٣(  )٢١٩( = هـ
الغ املَليك هنفا عار عتالس دبفّاراَألقَلُّ ع  

 ةجالْح يذ نم نريشايف الع ةنس نرام مـه ١٤٣٨لْح  

  :نبذة عن الكتاب 

 اليت اُألسرة وهي الكتاب، من وافراً قسماً الشدقمية اُألسرة رجال تراجم تشغل. ١
 ،:البيـت  أهـل  معـامل  نشر يف كبري دور هلا وكان العلم، وفضل النسب شرف بني مجعت
  .شاهيني والقطب الصفويني احلكّام مع واسعة ودية عالقات هلم وكانت

 فقد كولذل املنورة، املدينة تاريخ على ناصعة جلية بصمات اُألسرة هذه تركت وقد
  .مباشرةً الكتاب اسم بعد امسهم ورد وقد ،غريهم دون العنوان يف املؤلّف خصهم

 الشـيعة  وأعالم اللرج) ١٥٨مئة و مخس و مثانني ترمجةً ( على الكتاب يشتمل. ٢
 املصـادر،  سائر يف ترد ومل مرة، ألول أغلبها تطرح تراجم وهي املنورة، املدينة يف اإلمامية

 جديـدة  معلومـات  الكتاب هذا يف القارئ جيد املصادر سائر يف املذكورة التراجم حتى بل
  .املطبوعة ملصادرا مثّ وبالذات، أوالً مئة خمطوطة ثالث هي ومصادره الكتاب فمواد عنهم،

 املدينة يف الشيعة رجال عدد أنّ الريب يشوبه وال كالش يعتريه ال الذي املعلوم ومن

                                            
 الوحيد بابنه الصواب،كُني مهيع على وإياه تعاىل اللّه ثَبتنا الكتاب، مؤلِّف لْواثقيا لْعالمةا كُنيةُ: وعليبأ. ١

  .الواثقي حممدعلي املهندس
اِلَحاُت  َواْلَباِقَياُت ... (: تعاىل قَوله إىل إشارةٌ الصاحلات، باقياتال. ٢  ،)أََمـالً َوَخـْ�ٌ اً ثََوابـ كَ َربِّـ ِعْنـدَ  َخـْ�ٌ  الصَّ

 الطّاهرة عترةلْا مذْهب هوعلَيه ما على آيةً) لْبسملَةا( آعتداد مع آلْكَهف، سورة من ربعونَألاو السابعةُ اآليةُ
هملَيع المالس.  
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 حديثة تراجم كوا مع ،الكتاب يف الواردة التراجم متثِّل ال بل بكثري، كذل من أكثر املنورة
 املدينـة  أنّ خالتـاري  أربـاب  نـص  وقد ، كذل من أقلّ بل باملئة، واحدة نسبة إالّ ومتنوعة

 8نيالصادقَ نيالباقر نياإلمام عصر و الوحي عصر منذ اإلمامية بالشيعة زخرت املنورة

  .املتأخرة العصور إىل
 فضـلهم،  وخبسـوا  حقّهـم،  أجحفـوا  املؤرخني أنّ عليه، ويتلهف له فيؤس مما لكن

 التاريخ، صفحة عن هموحمو األجيال، جتاهلتهم حتى ذكرهم، عن وصدوا علمهم، وأنكروا
  .مذكوراً شيئاً يكن مل وكأن

ــأن ــن مل ك ــني يك ــوناحلَ ب ــفا إىل ج الص  
  

ريــم ــمر ومل ،سـ ــةَ يسـ ــامر مبكَّـ   سـ
 إىل وانقـادت  الـدنيا،  وحب اهلوى، اتبعت اليت املأجورة األقالم نتيجة إالّ كذل وما  

  .والباطل الزيف وسطّروا والثروة، السلطة ذوي
 يومنـا  إىل الوحي عصر منذ املنورة املدينة يف اإلمامية الشيعة تواجد املعلوم نم. ٣

 العصـور  أكثـر  من كان 8نيالصادقَ نيالباقر نياإلمام عصر أنّ البديهي من نّأ كما هذا،
 الكتـاب  يشمل وال ،شخصاً آالف مخسة 7الصادق عن الرواة عدد جتاوز حتى ازدهاراً،

  .املباركة السلسلة هذه من آخر كتاب إىل أوكلهم وقد املدنيني، ةالروا أحوال دراسة
 املعظّمـة  مبكّة ااورين أعالم وكتاب الكتاب هذا بني الفارق أنّ القارئ يالحظ. ٤

 فيه منياملترج فإنّ الكتاب هلذا خالفاً نائية، بلدان من وردوها قد كذا يف منياملترج أنّ هو
 املهـاجرين  مـن  فـيهم  ولـيس  األصـليني،  وأبنائهـا  وسكّاا نةاملدي قطّان منکان أکثرهم 

  . اليسري الرتر إالّ وااورين

  ملحق الكتاب 

 وهـي ، دراسـات يف تـاريخ املدينـة املنـورة     ملحق مهم وهـو  على الكتاب يشتمل
  :التالية واملالحظات الفوائد على تشتمل

ـ امل جمـد  بـأمر  البقيـع  يف :ألئمةا قبة تعمري تاريخ) أ  القـرن  يف الرباوسـتاين  القمـي  كل
  .اهلجري السادس
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 الـذي  ـ القمي كاملل جمد أنّ يتبين املؤلِّف مجعها اليت التارخيية النصوص خالل ومن
 منها جليلة آثار له كانت ـ عليه والثناء ومدحه وإميانه تشيعه على نيالفريقَ مصادر  أمجعت
  .البقيع يف :األئمة قباب إعمار

  البقيع يف الشهيدة الصديقة حزن دار) ب

 هلـا  فـبىن  النـاس،  عـن  وانعزاهلـا  أبيها بعد 3الزهراء بكاء التارخيية الثوابت فمن
 على :األئمة مرقد شرقي على وكان البقيع يف احلزن دار قُل أو ،ظالالً 7أمرياملؤمنني

 يف وجـوده  يثبـت  امم القدمية املصادر من تارخيية نصوصاً املؤلّف وجيمع ١.متراً عشرين بعد
  .املنورة املدينة آثار منهدموا  فيما هدموه حتى السالفة القرون

 للرحالـة  اإلرشـادات  و ،)هـ٥٦٦ م( مازة البن األذكار لطائف: املصادر تلكم ومن
  ...وغريها الشدقمي حسن للسيد الرياض زهر و ،جبري ابن رحلة و ،)هـ٦١١ م( اهلروي

   7احلسني لبين ينةاملد يف موضع الغابة) ج

 خاللـه  من يتبين) ٩٧٩: ٣( للفريوزآبادي املطابة املغامن عن هماًم نصاً املؤلّف يورد
 مـن  كانوا وأنهم ،7احلسني لبين كان ـ املدينة من بريد حنو على موضع وهو ـ الغابة أنّ

ـ  احلسـني  بين غري من ـ شيعي مدينّ عاملٌ فيها كان كما آبائهم، ج على اإلمامية الشيعة  ـ
  .لقبه أو بامسه سعفناي مل
   7الرضا اإلمام عهد يف البقيع تاريخ من) د

 ٢٨٢: ٦٦البحار :الحظو أيضاً  ،٣٦٨:( الكشي رجال من مهمة رواية املؤلّف يورد

                                            
. الجند فيما بأيدينا أي مصدر معترب هلذا اخلرب، أللهم إالّ ما قاله املرحـوم احملـدث السـي يف حبـاره:     ١

أقول: وجدت يف بعض الكتب(؟!) خرباً يف وفاا أحببت إيراده وإن مل أجده يف أصل يعـول عليـه: روى   
دي(؟!) قال.. مثّ إنه بىن هلا بيتاً يف البقيع نازحاً عن املدينـة يسـمى بيـت األحـزان..     ورقة بن عبداهللا األز

  . اليوسفي الغروي.١٨٠ـ١٧٧ـ١٤٧: ٤٣حباراألنوار
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  :اخالهل من يتبين
  .سالنا نفوس يف البقيع مكانة على ينم مما ،كآنذا البقيع يف الغرباء دفن من املنع ـ ١
  .عليه قائماً متولّياً للبقيع أنّ ـ ٢
  .باملاء اجلديد القرب رش استحباب ـ ٣

  >النخاولة< كلمة حول حتقيق)  ه

 يف العاملون: أي النخاولة ومعىن املدينة، يف الشيعة من قسم النخاولة أنّ املعلوم فمن
ـ  املصـنفات  يف الكلمـة  هـذه  استعمال تاريخ املؤلّف يستعرض النخيل،  أنّ ويؤكّـد  ة،القدمي
 عـن  يعبـر  فرحون ابن فإنّ البعض، يتوهمه كما النخاولة يف منحصر غري املدينة يف التشيع
  ، و غري الشيعة هم ااورون.األصليني املدينة قطنة كوم منه يفهم مبا الشيعة

  .النخاولة من والتأليف القلم أصحاب من مجلة أمساء املؤلّف يسرد مثّ

  نيالشريفَ نياحلرم بتعمري الوراميين سرةاُ تعاهد) و

 يف القـزويين  اجلليـل  عبد والشيخ األنساب يف السمعاين من مهماً نصاً املؤلّف يورد
 بتعمري تتعاهد كانت املتمولة الشيعية الوراميين سعد أيب الدين رضي أسرة أنّ النقض کتاب

  .كذل وغري األرزاق وإرسال لنورا مشوع توفري من هلما خريام وكثرة الشريفني احلرمني

  نياحلرم على الكاشاين الدين جمد موقوفات) ز

 وقـد ) هـ ٥٣٥ت( الكاشاين حممود بن فضل بن اهللا عبيد أبوالقاسم الدين جمد وهو
  .كذل وغري ن،يالشريفَ نيواحلرم والرباطات واملساجد املدارس على كثرية أمواالً وقف

  دينةامل يف الصيحاين احلائط) ح

 يف حبـائط  7وأمرياملـؤمنني  9اهللا رسـول  مـرور  مضـموا  روايةً املؤلّف يورد
  .فيه النخل الصيحاين املدينة،

 وهـو  عصـره،  إىل موجود احلائط هذا أنّ) ٤٤٨:( ارباألخ عمدة يف العباسي ويعلّق
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  .املدينة يف احلسني بين أشراف من ينياحلس الطفيلي سليمان بن الصفوي الشريف بيد

  املدينة يف 7العسكري اإلمام ارد) ط

احلسـن   اإلمـام  بيـت  وجـود  علـى  يـدلّ  الفريوزآبادي من مهماً نصاً املؤلّف يورد
 الدراسـات   يف ليـه إ رشي مل مما وهو النبوي؛ املسجد قرب املنورة املدينة يف 7العسكري
  .املعاصرة

   املدينة يف اهللا أمر أسعد دار) ي
 قبور جبانب اهللا أمر ألسعد بيت وجود على يدلّ كبزر آقا للشيخ نصاً املؤلّف يورد

  ).٦٥٨ :٢( مبكّة ااورين أعالم للتفصيل وراجع ،ٍ تشيع بيت وهم البقيع

 ــ  ٥٨٣حكـم ( املنـورة  املدينـة  أمـري  القاسـم  بـن  مجاز الشريف خبطّ الكرمي املصحف) يا
  )هـ٦١٢

 املوسوي املكّي علي بن حممد يدللس املقول زهرة حاشية كتاب من نصاً املؤلّف يورد
  .ة الشريف مجازذري عند املصحف بوجود فيه يصرح

   القراقر) يب
 عليـه  نـص  كمـا  ،8علـي  بـن  احلسـني  آلل املدينـة  أعـراض  مـن  موضع وهو

  ).١٠٢٨: ٣( ةطابامل املغامن يف الفريوزآبادي
   خاخ) يج

 بتصريح 7الرضا موسى بن علي اإلمام مرتل فيه وكان احلرمني، بني موضع وهو
  ).٧٧١: ٢( أيضاً الفريوزآبادي

  7محزة الشهداء سيدحجر عند ضريح  على املنقورة الشعرية األبياتذکر ) يد
  قبا مسجد عند 3الزهراء فاطمة ومسجد 7علي اإلمام مسجد) يه

  .ماليو هلما أثر وال ،املكّية كاملناس يف النراقي الفقيه عليهما نص املسجدان وهذان
  عاشوراء يوم البقيع يف 7احلسني اإلمام على العزاء إقامة) يو
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عنـد  احلسـني  مقتل يقرؤون كانوا الشيعة وأنّ ،الطلب بغية يف العدمي ابن عليه نص 
  .عاشوراء يوم البقيع يف األئمة قبور

  املنورة املدينة على سوراً بىن من أول الديلمي الدولة عضد) يز
أديبـاً  الدولـة  عضـد  كان وقد ،)٨٥٦: ٢( املطابة املغامن يف الفريوزآبادي عليه نص 

  ).٤٢٦ ـ   ٤١٥:  ٨( الشيعة أعيان يف ترمجته الحظ ا،عشري اثىن شيعياً شاعراً عاملاً
  .البلدان سائر يف ملعاريفهم اهلدايا بعض إرسال عند املدينة أهل لبعض الشعر من بيتان) يج
  ملنورةا املدينة تاريخ يف قدمية كتب) يط

 إىل اإلشـارة  مـع  ،املنـورة  املدينـة  تاريخ يف القدمية املصادر بعض إىل املؤلّف يشري
  .منها املهمة واملخطوطات طبعاا

  البقيع يف :ألئمةا و النيب زيارةلو الكعبة حول للطواف موقوفات) ك
 إليرانيةا الدولة رجال من) آقا نظر حق احلاج( موقوفات عن توضيحاً املؤلّف يورد

 يف :واألئمة النيب عنه يزور أو الكعبة، حول عنه يطوف ملن أمواله من قسماً وقف الذي
  .البقيع

  املخطوط احلياض زالل و الرياض زهر كتاب من تارخيية ملتقطات) كا
 حسن السيد مؤلّفه خيص ما هنا أورد املؤلّف، قبل من التحقيق فيه كبري تأليف وهو

  : كالتايل وهي املنورة، املدينة بتاريخ يرتبط ما أو قميالشد علي بن
  .الرياض زهر بتأليف ابتدأ كيف ـ ١
  .جفاف وادي ـ ٢
  .احلسنية احلديقة هي شاس، ـ ٣
  .الشدقمي احلسن شعر من ـ ٤
  .3للزهراء األحزان ودار 7علي اإلمام مسجد عمارة ـ ٥
  .السمرقندي احلسني بن دحمم إنشاء من الشدقمي احلسن مدح يف رجوزةاُ ـ ٦
  .7علي سب عن الغور والة امتناع ـ ٧
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  .عليهم للصالة النبوي املسجد إىل الشيعة جنائز إدخال منع ـ ٨
  .السوارقية القرية ـ ٩

  .الزوراء باسم املدينة يف زقاق ـ ١٠
  .غرس بئر ـ ١١
  .العهن بئر ـ ١٢
  .وقالس يف عربد الوحادي بلول بن علي السيد ـ ١٣
  .السرارة احلديقة ـ ١٤
 وألمحـد  للحسن) األرحضية(=  الرحضية املزرعة مني أيب مكّة شريف إقطاع ـ ١٥
  .الشدقميني
  .حوله ثارت اليت الفنت وبعض هـ٦٥٤ سنة يف النبوي املسجد احتراق ـ ١٦
  .قبا مسجد غريب العصبة مزارع ـ ١٧
  .مكّة يف الشدقمي الدار ـ ١٨

  .اهلند بالدكن نگر أمحد يف احلاكمة شاهية النظام ُألسرةاو شدقم آل بني العالقات) كب
 يف شـاهية  والنظام الشداقمة بني الودية العالقات تاريخ عن دراسة البحث هذا ويف

  .شتى مصادر من املؤلّف نصوصها مجع املصاهرة، إىل الحقاً أدى الذي اهلند
  الصفوية السالطني وبني املدنيني، ةالساد من وغريهم شدقم آل بني العالقات) كج

 مـن  التقطهـا  اليت النصوص من مجلة املؤلّف يورد بالبحث، جدير مهم موضوع وهو
  :كالتايل وهي خمتلفة، مصادر

  .بالصفويني الرياض زهر صاحب الشدقمي حسن السيد عالقة ـ ١
  .الصفوي اسعب بالشاه الشدقمي احلسن بن حممد بن سليمان السيد لقاء ـ ٢
 والشـاه  األول عبـاس  بالشـاه  الشدقمي  احلسن بن علي بن تقي السيد عالقة ـ ٣

  .الصفويني صفي
 الصفوي عباس بالشاه الشدقمي احلسن بن علي بن التقي بن علي السيد عالقة ـ ٤



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٥٦ 
 

  .الثاين
  .لاألو الصفوي عباس بالشاه الشدقمي احلسن بن حسني السيد عالقة ـ ٥
 عبـاس  بالشـاه  املـدين  الوحاحـدي  عرمـة  بـن  علي بن بديوي بن عامر لقاء ـ ٦
  .األول الصفوي

 إمساعيل الشاه ابن طهماسب بالشاه املدين رملي بن علي بن حممد بن قناع لقاء ـ ٧
  .الصفوي

  .الصفويني طهماسب والشاه إمساعيل للشاه املدين قداح بن رمال مالزمة ـ ٨
  .الصفوي سليمان بالشاه مسعود األمري بن علي لقاء ـ ٩

  .املدنيني السادة ببعض الصفوي طهماسب الشاه عناية ـ ١٠
  .الصفوي سليمان بالشاه ولقائه إصفهان إىل محود بن فاضل توجه ـ ١١
  .إصفهان إىل املدين غديفان السيد مسافرة ـ ١٢
  .إصفهان إىل وسنام بن محاد بن صاحل بن مهنا السيد مسافرة ـ ١٣

  )هـ٩٢٣( سنة ايتها ويف) هـ٦٤٨ سنة( اململوكي العصر بداية يف املدنيني الشيعة عدد) كد
  املدنيني الشيعة األشراف السادة من املنورة املدينة مراءاُ) كه

  .املدينة يف األشراف الشيعة ُألمراء اسم مئة من يقرب ما على حتتوي القائمة وهذه
  املنورة املدينة يف العجم أرض) كو

  .إِليه آلت وما املنورة املدينة يف يرانإل كانت أرض لقطعة وتوثيق حبث
  ثالث مکاتبات مدنية ) كز

 كانـت  اُألوىل الرسـالة  أنّ واملظنـون  املدنيني، السادة إىل إيران رجال من رسالتان
 حمتـوى  ذات وهي رة،املنو املدينة يف العلماء السادة إىل ا بعث الصفوية، السالطني ألحد
  .املؤلّف بتعريبها قام بالفارسية كانت والرسالة ودي،

 اجلزائـري  املوسـوي  حسـني  حممـد  السيد بن علي حممد السيد من الثانية والرسالة
 الـيت  املوقوفـات  حول واحملتوى املنورة، املدينة يف السادة من مجلة إىل) الثاين عشر القرن(
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نياحلس السادة ختصرة املدينة يف نية الروضة خدمة وبعض املنوالنبوي.  
  .البنغال سلطان إىل املنورة املدينة يف احلسينيني األشراف السادة من ثالثة ورسالة

   السابع القرن يف 9النيب قبة بناء) كج
  ).٢٢٢ ـ ٢٢١:( إربل تاريخ يف املستويف ابن أورده تارخيي نص وهو

  الغرقد والبقيع املنورة املدينة مدح  يف البحراين البالدي علي الشيخ قصيدة) كط
  آخر اليت مل ترد يف مصدر الفريدة وقصيدته املنورة، املدينة شعراءأحد ) ل

  األعالم املترجمني يف الکتاب:

ن وردت ترامجهم يف الکتاب؛ ليقف القارئ علٰی يمساء األعالم الذو إليكم قائمة بأ  
  التقادير: قلّأأمسائهم علی 

    القويضي النصر أيب ابن
    الشدقمي شدقم بن ضامن بن إبراهيم أبوالنصر الدين نظام السيد
    املدين احلسيين حممد بن أبيطالب بن عبدالواحد بن إبراهيم السيد
      الطباطبائي القمي علي حممد بن حممود السيد بن إبراهيم السيد
  الدين جمد الوحاحدي، املدين احلسيين حممد بن طالب أبو السيد
    املدين شدقم بن ضامن السيد ابن النسابة القاسم أبو الدين مجال السيد

    املدين الشدقمي شدقم بن علي بن سعد بن أمحد السيد النقيب
    احلمصي اجلالل بابن املعروف سامل، بن الكرمي عبد بن أمحد الشيخ
    اللواساين دأمح السيد
    إدريس السيد

    الرياض زهر صاحب الشدقمي حسن السيد ابنة احلسن ماُ السيدة
                           بالسليمان الشهري الكليب، املدين سليمان بن حسن بن اهللا عبد بن الدين تاج الشيخ

  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي ابن الشدقمي تقي السيد
    العلوي املدين أمحد بن ثابت السيد
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  املدين التماري احلسيين جويرب بن حممد بن جابر السيد
  املدين سامل بن جعفر
  الطيبة طيبة نزيل احلسيين أمحد بن حسن السيد
  املدين البحراين اهللا عبد بن حسن الشيخ

    املدين احلسيين سنان ابن عزير امللقَّب حسن السيد القاضي
    اخلراساين العصار حسن السيد
  املدين العبيديل احلسيين الوهاب عبد بن سنان بن علي بن حسن السيد
    املدين احلسيين شدقم بن علي بن حسن الدين بدر السيد
     نسبه

    والدته
    نشاطاته
     مشاخيه

     حسن للسيد الكبار العلماء إجازات
    الشداقمة لبعض إجازة
  العلمية آثاره
  شعره

  مكتبته
    تكملة
  وفاته تاريخ
  القطيفي احملسن عبد بن النيب عبد بن علي بن حسن الدين بدر الشيخ

  املدين الوحادي احلميضي عمرية بن حسن الشريف
  املدين الدين كمال بن حسن
  املدين أمحد بن حسني الشيخ
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  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن ابن الشدقمي حسني السيد
  آبادي الدين  احلسني
  املدين ربيعة بن حسني الشيخ
  املدين محيد بن موسى بن سعيد بن حسني
  املدين احلسيين الشدقمي احلسن بن علي بن حسني السيد
  املوجودة حسني السيد أشعار
  الشعراء كبار إنشاء من حسني السيد مدح

    مكتبته
  أوالده 

  املدين احلسيين ]...[ علي احلسني بن علي احلسني
  املدين احلسيين اجلمازي صقر بن حممد بن مصطفى بن محزة السيد
  الشدقمي محدين أمحد بن خليفة السيد
  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي بن احلسني ابن الشدقمي الرضي السيد
  املدين قداح بن رمال
  الطربسي زمان املوىل
  جعفر بن سعد

  السكاكيين
  املدين الشدقمي خضر بن حممد بن سلطان السيد
  السليماين املدين سليمان بن حسن بن اهللا عبد بن سليم الشيخ
  املدين الشدقمي احلسن بن حممد بن سليمان السيد
  املدين القاضي احلسيين نميلة بن الوهاب عبد بن سنان الدين مشس
  املدنيني القضاة الوهاب عبد بن سنان بن القاضي هاشم ابن سنان السيد
  القمي إمساعيل بن جربئيل بن شاذان أبوالفضل الدين سديد الشيخ
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  آثاره
    مشاخيه
  تالميذه

  الشدقمي احلسيين شاهني السيد
  املدين الوحاحدي مقبل بن سرداح بن شاهني السيد
  الرياض زهرل املؤلِّف احلسن بن علي بن شدقم السيد
  النيشابوري املعايل أيب بن اإلسالم درص الشيخ
  لزهر الرياض املؤلِّف احلسن بن علي بن شدقم بن ضامن السيد
  آثاره
  املدين الوحاحدي عرمة بن علي بن بديوي بن عامر

  الرشيت اجليالين الفقيهي احلسني عبد الشيخ
  الركايب النجفي احلسني عبد الشيخ

  ماجد وأب املدين، احلريب حسن بن الرحيم عبد
  املدين احلميد عبد بن صاحل بن العزيز عبد الشيخ
  املدين احلسيين العظيم عبد السيد
  اإلسترآبادي احلسن بن) خ عبدكي،( كعبد الدين معني الشيخ
  املدين بالسليماين الشهري سليمان، بن حسن بن اهللا عبد الشيخ

  املدين احلسيين طالب أبو بن الواسع عبد
    األحسائي الوهاب عبد بن حممد بن بالوها عبد الشيخ
  املدينة قاضي املدين الوحاحدي احلسيين نميلة بن الوهاب عبد السيد

ين عزين نور بن الدسعيد أيب علي الد  
  عاملي اجلبل علي الشيخ
    الفرعي سيالعالّ علي الشيخ
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  املدين معصوم ابن :بـ الشهري الدين صدر علي السيد
    احلانيين العاملي أمحد بن علي الشيخ
  العمري حامد بن أمحد بن علي الشيخ
  املدين هاشم بن خمتار بن عطية بن أمحد بن يوسف بن أمحد بن علي

  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن علي بن تقي ابن الشدقمي علي السيد
  املدين احلسيين شدقم بن احلسن بن علي السيد

  اإلسالمية البالد يف ءالعلما بكبار عالقاته
  علي للسيد الزيدي القاسم بن حممد اإلمام باهللا املؤيد إجازة
  العلمية آثاره

  شعره من أمنوذج
  علي السيد بطلب ألِّفت الّيت الكتب
  علي السيد مكتبة
  وفاته تاريخ
    شدقم بن علي بن حسن ابن النقيب علي السيد
  املشهدي حيدر شاه بن علي
دالساملدين القاضي احلسيين سنان بن علي ي  

  املدين سرداح بن شاهني بن عامر بن علي السيد
    املدين عزيز بن يوسف الدين صفي الشيخ ابن علي الدين نور

  الفرعي اهللا عبد بن علي الشيخ
  املدين احلسين العلوي عرفة بن علي الدين مشس السيد

  احللّي السكُون بن علي بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو
  املدين احلبويب عمران السيد
  شعره
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  الشعراء أشعار يف رثاؤه
    احلسيين سنان ابن القاضي هاشم بن عيسى الدين فخر

  املدين احلسيين العلوي السبيع بن قريش السيد
  مشاخيه تتمة

  عنه الراوون
  آثاره

  الكتب بعض على خطوطه
  املدين رملي بن علي بن مدحم بن قناع

  )القاشاين(=  القيشاين
  املدين الشدقمي احلسن بن حممد بن حمسن السيد
  املدين شدقم بن علي بن احلسن بن محدين أمحد بن حممد السيد
    املدين خملوف بن احلسن بن اهللا عبد بن حممد بن أمحد بن حممد
    املدين ايناللَّواس احلسيين أمحد بن حممد السيد
  املوسوي احلسيين اجلمازي النذيري أمحد بن حممد السيد
  الطالقاين أمحد آل تقي حممد السيد
  املدين التماري جويرب بن حممد بن جابر بن حممد السيد
  املدين احلسيين التماري جويرب بن حممد السيد

  خطّه من منوذجاُ
    وهم دفع

  الشريف اآلملي احلسن بن حممد الشيخ
  بنعمة املعروف املديين املوسوي العلوي احلسن بن حممد السيد
  املدين احلسيين شدقم بن علي بن احلسن بن حممد السيد
  الشدقمي حممد للسيد العاملي حسن الشيخ إجازة
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  خامته ونقش خطّه
    دينامل الوحادي ثابت بن حممد بن صقر بن دبيكل حممد السيد
  احلسيين الظاملي احلياري عامر بن صاحل بن حممد السيد
  العمري حامد بن أمحد بن علي بن حممد الشيخ

  الدين مراجع من وكاالته
  احملسنية العمارة

  احلسينية) الكُتاب( املدرسة
  األحداث قلب يف الشيخ
    وفاته

  الكبار املعزون
    عقبه

  الشعراء أشعار يف رثاؤه
يد دالساد بن علي بن حمماملدين احلسيين طر    

  املدين األعرجي احلسيين محزة بن قاسم حممد السيد
  املدين احلسيين السندي اهللا عبد بن كربيت حممد السيد
  الرياض لــزهر املؤلّف احلسن بن حممد بن حمسن ابن الشدقمي حممد السيد
  العصار اللواساين احلسيين حممود بن حممد السيد
    مسكناً املدين أصالً، الشوشتري اجلزائري املوسوي مهدي حممد السيد
  املؤلِّف احلسن بن علي بن احلسني ابن الشدقمي مرتضى السيد
  الرياض زهرل املؤلِّف احلسن بن علي ابن الشدقمي مرتضى السيد
  املدين) املشيع ابن: أو( املشيع
  املنورة املدينة قاضي املدين احلسيين سنان بن مهنا دينال جنم السيد
  والعراق الشام إىل مهنا السيد هجرة



 هـ١٤٣٩/ رجب املرّجب   ٤٩ميقات الحّج ـ 

               ١٦٤ 
 

  املدين مهنا للسيد تعاىل اهللا من مكرمةٌ
  العلمية آثاره
    مهنا السيد شعر

  املدين مهنا للسيد اإلجازات 
  مهنا السيد عقب
  املدين جعفر بن حممد بن ميزان
    احلسين احلسيين أمحد بن علي بن النسابة اهللا نعمة السيد
  املدين احلسيين منيلة بن الوهاب عبد بن سنان ابن القاضي هاشم السيد
  املدين الوحاحدي سنان بن قاسم ابن القاضي هاشم السيد
  احلسيين املدين يافث بن يافث السيد

    الصفي بن يعقوب
  املدين الوهاب بدع بن سنان بن هاشم بن يعقوب
  املدين الشريشي يوسف الشيخ

  احلسيين الوهاب عبد بن سنان بن هاشم بن يوسف الدين جنم
  احلسيين املدين كمال بن الواحد عبد آل من العلماء أحد ذكر يف

  املدينة إىل أنفسهم نسبوا مجاعة

  املدين الشريفي النسابة احلسيين العابدين زين بن إبراهيم السيد
  املدين أمحد خالشي
  العاملي احلسن ابن باملدين الشهري أمحد

  حيالفالّ األحسائي املدين الربعي احملسين أمحد الشيخ
  مدين بنان

  املدين جعفر املري السيد
  البحراين املدين املوسوي الرؤوف عبد بن جعفر السيد
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  باملدين الشهري العاملي حسن بن مجال
  مسكناً واألحسائي أصالً، املدين احلسيين علي حممد بن حاجي
  املدين حسن بن شريف حافظ
      املدين الصعيدي إبراهيم بن حسن
      اجلدحفصي األوايل املدين حسني بن عمران بن إبراهيم بن حسن
      املدين األمري عبد بن أمحد بن حسن
      املدين الدين كمال بن حسن
      اجلُبيلي احلسيين املدين حممد بن حسن السيد
      اجلنابذي األحسائي املدين احلسيين حممد بن حسن السيد
      املدين األحسائي احلسيين حممد بن الدين مشس السيد

      اهللا هداية للسيد إجازته
      احللّي البحراين املدين املكّي احلسيين عيسى بن حممد بن احلق عبد
      املدين احلسيين اهللا عبد
      املدين دمرا بن اهللا عبد
      األحسائي املدين احلسيين أمحد بن علي
      املدين الغفّار عبد بن أصغر علي
      املدين اهللا عبد بن أكرب علي
      احللّي السماوي املدين املوسوي احلسيين سلطان بن احلسني عبد بن علي
      املازندراين املدين القاضي فاضل بن علي
      الغروي املدين املكارم أبو بن إبراهيم بن حممد بن علي

      املدين احلسيين حممد بن حمسن
      الكاظمي املدين حممد الشيخ
      اجلنابذي املدين حممد السيد
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      املدين باقر حممد
      املدين األردستاين احلسيين احلسين صاحل حممد السيد
      اطاخلطّ العلوي احلسيين املوسوي املدين طاهر حممد السيد
      البحراين املدين حسن احلاج ابن علي حممد الشيخ

      املدين مرتضى
      املدين املوسوي مهدي حممد السيد
      اخلراساينّ املدين اجلمازي احلسيين حممد بن حسن بن موسى السيد

      املدين حسن مري بن خسرو مري
      املدين حممد مري
      املدين احلسيين رضا حممد مري بن عرب حممد مري

      املدين حسني بن هاشم السيد
      املدين هادي بن حيىي

      اجلزائري املدين احلسيين غالب بن يوسف السيد

µ   µ   µ




