
کربا س��رزمینی سرش��ار از برکت و رحمت الهی اس��ت و در پرتو بقعه مبارکه حسینی1، 
ش��وریدگان و ارادتمندان امام بدان روی می  آورند؛ آ ن سان که بسیاری، شیفته خاک سپاری 
در جوار پیشوای خویشند. این عاقه، »وادی ایمن« کربا را، قرن  ها مدفن دوستداران حسین 
بن علی7 س��اخته اس��ت که »وادی القدیم« بخش باقی مانده   آن اس��ت. این نوشتار به بهانه 

معرفی این قبرستان و معرفی چند چهره مدفون در آن نگاشته شده است. 

احمد نبوی

نیم روزی در وادی ایمن
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وادی ایمن
وادی ایمن، قبرستان قدیمی و عمومی کرباست که در 
جنوب شرقی حرم حضرت عباس7 قرار داشته و امروزه 
»الوادی القدیم« بخش باقی مانده آن اس��ت. گس��تردگی 
وادی ایمن به اندازه ای بوده که مزار ابن  حمزه طوس��ی در 
محلة »عباسیه شرقي« کنار خیابان باب ُطویریج، در آن واقع 
بود و در حال حاضر س��اختمان ها و خیابان  های متعددی، 

میان آن و وادی  القدیم فاصله ایجاد کرده است.  
وادی ایم��ن ب��ه »وادی الصفا« نیز معروف بوده اس��ت. 
اس��تاد سلمان آل طعمه در وصف مسجد حاج میرزا شفیع 
که  مزار  سید هاش��م جهرمی در آن واقع است، ابیاتی را 

آورده که به وادی الصفا اشاره می کند:
حبّذا این مسجد عالی که آن در کرباست

قامت افاکیان در نزد محرابش دوتاست
خواستم آرم مثالی بهر سالش عقل گفت

مسجد اقصی بود آن که در وادی صفاست2
س��یمای کنون��ی وادی القدیم، همچون وادی الس��ام 
نجف اس��ت و در قرن  های گذش��ته، به دلیل دفن عالمان 
و مؤمن��ان، از احت��رام خاصی برخوردار اس��ت.3 در حال 
حاضر این قبرستان در شارع النجف بوده و با چند خیابان 
محصور ش��ده است. در ضلع ش��مالی وادی، بارگاه سید 
محم��د جوده قرار دارد4 که خیابان مجاور آن نیز به نام او 

نام گذاری شده است. 
در دهه  ه��ای اخی��ر با س��اخت »الوادی الجدی��د« در 5 
کیلومت��ری جنوب کربا، دیگر کس��ی را در وادی قدیم 
به خاک نمی  س��پارند. به بهانه زیارت اهل قبور، عالمان و 
ش��یعیان، عصرگاه یکی از روزهای آغازین اس��فند 90 به 

قبرس��تان  ایم��ن،  وادی 
قدیم��ی و عمومی کربالس��ت 
ک��ه در جن��وب ش��رقی حرم 
ق��رار  عب��اس7  حض��رت 
داش��ته و ام��روزه »ال��وادی 
باقی مانده  بخ��ش  القدی��م« 
آن اس��ت. گس��تردگی وادی 
ایم��ن به ان��دازه ای بوده که 
م��زار ابن  حم��زه طوس��ی در 
محلة »عباس��یه شرقي« کنار 
خیاب��ان باب ُطویری��ج، در آن 

واقع بود.

287

13
91 

تان
بس

وتا
هار

1، ب
1و1

ره  0
شما

ت، 
يار

گ ز
رهن

ف



همراه دوستان تحریریه »فصلنامه زیارت« راهی این وادی شدیم و ضمن قرائت فاتحه، بر سر 
مزار عالمانی چون ش��یخ عبدالزهراء کعبی، سید هاشم حداد و نوحه خوان شهیرکربایی ما 
حمزه الصغیر)الزغیر(5 حضور یافتیم؛ س��پس در مس��یر بازگشت به حرم، ابن   حمزه طوسی را 
نیز زیارت کردیم. در این مقاله، گزارش��ی از نیم روز حضور در این وادی اس��ت ؛ از این رو 

نخست ابن  حمزه طوسی و سپس دو چهره شاخص مدفون در وادی قدیم معرفی می  شوند.

1. ابن  حمزه طوسی
عمادالدی��ن ابوجعفر محمد بن علی بن حمزه طوس��ی،  فقیه امام��ی در اواخر قرن پنجم تا 
اوایل قرن شش��م هجری  در کربا می  زیس��ته اس��ت؛6 به گونه   ای که حوزه کربا به زعامت 
ایش��ان، رقیب »نظامیه بغداد« به شمار می  رفت. »الوس��یلة الی نیل الفضیلة« معروف ترین اثر 

فقهی اوست. ایشان درباره نگارش این اثر که به شیوه فتوایی نگاشته است، می  نویسد:
من در این کتاب واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات را به شکل 

زیبایی تقسیم  بندی کرده ام تا خواننده از خواندن آن خسته نگردد.7 
این کتاب، یکی از معتبرترین متون فقهی در قرن هفتم هجری نزد ش��یعیان بوده اس��ت و تا 
پیش از نگارش کتاب »ش��رایع« به دس��ت محقق حلی و »االرشاد« عامه حلی، در حوزه  های 
علمیه متداول و یکی از متون درسی بود. از ابن   حمزه، به جز کتاب »الوسیله« چند اثر دیگر از 

جمله »الثاقب فی المناقب« و »المعجزات« بر جای مانده است.
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ابن  حمزه در حدود سال 575 هجری در کربا درگذشت 
و جنازه او در وادی کربا به خاک س��پرده ش��د. به گفته 
آقابزرگ تهرانی، ابن  حمزه در کربای معلّی وفات یافت 
و در بی��رون باب النجف، در بقع��ه مخصوصی که اینک 

زیارتگاه است، دفن شد.8
این بارگاه در جنوب ش��رقي آس��تان حضرت ابوالفضل 
العباس7 در محلة عباسیة شرقی، کنار خیابان باب ُطویریج 
اس��ت. در زیارتی که از بارگاه او داشتیم، ساختمان آن در 
حال بازسازی بود و ضریح آهنین سبز کوچکی روی قبر او 
قرار داشت و زائران در حال آمد و شد بودند. گویا در جوار 
این بقعه مطهر، قبر شریف محمد بن علی بن حمزة بن حسن 
ب��ن عبیداهلل بن عباس بن علی بن ابی  طالب معروف به »ابن 
حمزه« قرار دارد. به دلیل همانندی نسب و شهرت، بعضی به 
اشتباه آنان را یکی دانسته  اند.9 گویا این نکته در اقبال مردم 

نسبت به این آستان مؤثر بوده است. 
در این بخ��ش از مقاله، گزیده ای از دس��تورالعمل10 او 
به فرزندش که در صدر کتاب »الوس��یله« مندرج است را 

بازگو می کنیم. 
فرزندم! تو را به تقوای الهی و چنگ زدن به ریس��مان او 
و پایبندی به اطاعت از او و پرهیز از نافرمانی او و اخاص 

در عمل به آنچه او را خشنود کند، سفارش می  کنم. 
تو را به زیاد اندیش��یدن توصیه می  کنم؛ اندیشه در آنچه 
که به ش��ناخت و یقینت بیافزاید و در امور آخرت و دین 
یاریت دهد و مانع از فرو افتادن تو در ش��بهه  ها ش��ود و از 
تمایل به خواس��ته  های نفس��انی جلو گی��رد، و از ارتکاب 
گناهان باز دارد و مانع از سرعت گرفتن در معاصی شود. 
مباد که با فریفته شدن، غافل شوی و با اصرار ]بر معاصی[ 

سستی پذیری. 

ابن  حمزه در حدود سال 575 
هجری در کربال درگذش��ت و 
جن��ازه او در وادی کرب��ال به 
خاک س��پرده ش��د. به گفته 
آقابزرگ تهرانی، ابن  حمزه در 
کربالی معلّی وفات یافت و در 
بیرون باب النج��ف، در بقعه 
مخصوصی که اینک زیارتگاه 

است، دفن شد.
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از خدای سبحان در امور دین و دنیا کمک بخواه، که اگر به او توکل کنی، تو را کفایت کند. 
همواره قرآن را تاوت کن؛ در س��اعات ش��ب و روز و در حضر و س��فر، که قرآن شفا و 
روش��نایی روز جزاس��ت و موجب رهایی در روزی است که قدم ها در آن بلغزد و به حساب 
بندگان � طبق احکام الهی � رسیدگی شود. تو را ملزم می   کنم به عمل به قرآن و مطلع شدن از 
معانی آن؛ زیرا قرآن شفاعت کننده  ای است پذیرفته و سعایت کننده  ای است گواهی شده. 

به س��نت پیامبر صلی اهلل علیه وآله پایبند باش که دل ها را جا می  دهد و موجب آس��ایش 
یافتن از غم  هاست. به دستورهای ائمه هدی ملتزم باش که آنان به بهشت می  خوانند و از آتش 

دوزخ نگاه می  دارند. 
تو را به س��یرت صالحان و ش��کار نکات طرفه ایش��ان و فراگرفتن فواید آنان ملزم می  کنم. 
پیش از آن که به عیب جویی دیگران مشغول شوی، به خودت بپرداز. همت خود را بر افزودن 
ب��ه خوبی هایت به کار بر و چنان باش که ش��ناخت ]عیب  های[ خ��ودت، تو را از پرداختن به 

]عیوب[ دیگران باز دارد تا دنیا و آخرتت پسندیده شود. 
ب��ه طلب عل��م روی آور و همواره مازم آن باش؛ چرا که عل��م، مقیاس و میزان و بهترین 
راه پیروزی و کام یابی اس��ت، و تو نتوانی به همه آن دس��ت یابی و به نهایت آن برس��ی؛ پس 
دانش  هایی را بیاموز که فایده  اش بیشتر و منفعتش بسیار و برای آغاز و انجام و دنیا و آخرتت 

نافع باشد. 
مازم فقه باش، مازم فقه باش، مازم فقه باش؛ که شرف دنیاست و ذخیره عقبی. 

تحصیل فقه بر تو آسان نشود، جز با سیرت نیکو و معیشت حال و اخاق پسندیده و دوری 
از بدی ها و به پاداشتن پایه  های دین و یقین به قواعد احکام و بزرگداشت امر خدا.11

2. شیخ عبدالزهرا کعبی
ش��یخ عبدالزهرا بن فاح کعبي)1337 � 1394ق( خطیب مش��هور و ادیب شاعر کرباست 
که در دهه  های اخیر به عنوان سرشناس  ترین مقتل  خوان، زبانزد شیعیان عرب  زبان جهان است. 
او فن خطابه را نزد ش��یخ محمدمهدی مازندرانی حائری و ش��یخ محس��ن ابوالحب الخفاجی 
آموخت و آن گاه که خطیبی زبده و توانا گشت، خود را وقف محافل عزای حسینی ساخت. 
ده ها خطیب را پرورش داد و امروزه خطبای حس��ینی بس��یاری با س��بک و سیاق او سخنرانی 

می کنند. 
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کعبی به تدریس هم اش��تغال داشت و از سجایای باالی 
اخاقی برخوردار بود، او در کمک رس��انی به مستمندان 
اهتمام خاص داش��ت. کعبی شاعري گزیده  سرا بود که به 
زبان عربي فصیح و نیز به گویش محلي، ش��عر مي  س��رود 
و غالب س��روده  هایش را بر منبرهاي حس��یني مي  خواند. 
درباره زندگی پربرکت این خطیب برجس��ته، نکات ذیل 

الزم به ذکر است:

الف. مقتل  خوانی 
مهم ترین امتیاز شیخ عبدالزهرا کعبی، مقتل  خوانی در دو 
مناس��بت محرم و صفر است. نخس��ت او در صبح عاشورا 
در کرباي مقدس، بخش نخست »مقتل الحسین7« را که 
اشاره به واقعه شهادت امام حسین7 و یاران شهیدش است، 
می   خواند؛ مقتل خوانی او دو س��اعت طول می کشید و او با 
تکیه بر محفوظات خود آن را ایراد می نمود. س��پس بخش 
دوم مقتل را که به حوادث اس��ارت خاندان امام حسین7 
و وقای��ع پ��س از آن بود را نیز در روز اربعین، در حس��ینیه 
تهراني هاي کربا بیان می  ک��رد. طنین این دو مقتل  خوانی 
تاکنون در عاشورا و اربعین، محور مجالس حسینی در کربا 
و سایر شهرهای شیعی و رسانه  های صوتی و تصویری است 

و او را مبتکر مقتل خوانی باید معرفی کرد.
متن کتاب »قتیل العبرات«، مقتل  خوانی شیخ عبدالزهراء 
کعبی است. این کتاب و ترجمه فارسی آن12 بارها منتشر 
ش��ده است. شهید کعبی همچنین این افتخار را داشت که 
هر سال در شب 21 ماه مبارک رمضان، در مسجد کوفه، 
مقت��ل امیر مؤمنان امام علي7 را ای��راد کند که با اصرار 

مرحوم سیدمحمد کاظم قزوینی منتشر گردید. 

ش��یخ  امتی��از  مهم تری��ن 
عبدالزهرا کعبی، مقتل  خوانی 
و  مح��رم  مناس��بت  دو  در 
صف��ر اس��ت. نخس��ت او در 
کرب��الي  در  عاش��ورا  صب��ح 
مقدس بخش نخست »مقتل 
الحس��ین7« را که اشاره به 
واقعه شهادت امام حسین7 
و یاران ش��هیدش است، به 

مدت دو ساعت می   خواند.
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ب. ماجرای قصیده ابن العرندس
ابن العرندس حلّی )متوفای 840 ق(13 از ش��عرای مشهور ش��یعه است که اشعار متعددی را 
در سوگ ساالر شهیدان7 سروده است. قصیده »رائیه« او شهرت فراوانی دارد. عامه امیني 

قصیده ابن العرندس را در کتاب شریف الغدیر آورده و چنین بیان می  کند:
در میان اصحاب ما چنین معروف اس��ت که در هر مکاني این قصیده خوانده ش��ود، موجب 

تشریف  فرمایي حضرت حجت منتظر به آن مکان مي شود.14 
چند بیتی از این قصیده از این قرار است:

اَیُقتُل ظمآنا حسین بکربال
َو فی ُکل ُعضٍو ِمن اناِمِله بَحر؟ 

و والُِدُه الشاکی علی الَحوِض في غد
 و فاطمة ماء الفرات لها مهر

آیا حسین7 در کربا تشنه  لب کشته مي  شود درحالي که در هر بندي از انگشتان او دریایي 
موج مي  زند؟! و با آن  که پدرش در روز رس��تاخیز، مردم را از حوض کوثر سیراب می  کند و 

آب فرات، مهریه مادرش فاطمه3 است؟!
شیخ عبدالزهراء کعبی درباره آشنایی  اش با این قصیده و خواندن آن در جوار بارگاه حسین 

بن علی7 چنین می  گوید:
یک روز بعدازظهر وارد صحن مطهر امام حس��ین7 ش��دم؛ شخصي در مقابل 
یک��ي ازحجره  هاي صحن ش��ریف کتاب هاي مذهب��ي مي  فروخت و من با وي 
سابقه آشنایي داش��تم. چون مرا دید، گفت: کتابي دارم که شاید براي شما نافع 
باشد و در آن اشعاري وجود دارد که زیبنده شماست. قیمتش این است که یک 
بار آن را برایم بخواني. آن اشعار، گمشده من بود و مدتي در جست وجوي آن 
بودم. کتاب را گرفتم و هنگامي که به خواندن آن مش��غول بودم، ناگهان دیدم 
س��یدي از بزرگان عرب در برابرم ایستاده و به اشعار من گوش مي  دهد و گریه 

مي  کند. چون به این بیت رسیدم که می گفت:
أیَقتل ظمآناً حسین بکرباء

و في کل عضٍو من انامِلِه بحر
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گری��ه آن بزرگ��وار ش��دید ش��د و رو به ضریح امام 
حس��ین7 نموده، ای��ن بی��ت را تک��رار مي  فرمود و 
همچون مادر جوان  مرده مي  گریس��ت. همین که اشعار 
را به پایان رس��اندم، دیگر آن بزرگوار را ندیدم. براي 
دیدن ایشان از صحن خارج شدم تا شاید آن جناب را 
بیابم، ولي ایش��ان را ندیدم. به هر کجا رو کردم، اثري 
نیافتم. درآن هنگام به یقین دانس��تم او حضرت حجت 

و امام منتظر بوده است.15
یکی از عالمان معاصر کربا از شیخ عبدالزهرا کعبي این 
نکته را پرس��ید که  آیا ش��ما خود این موضوع را )حضور 
امام زمان به هنگام خوان��دن قصیده ابن عرندس( امتحان 
کرده  اید؟ گفت: آری، مجلس��ي بود در کربا در خیابان 
حض��رت عباس7 ک��ه مجلس بي  ریایي بود من ش��روع 
ک��ردم به خواندن ای��ن قصیده؛ ناگاه متوجه ش��دم آقایي 
وارد مجلس ش��د و مجلس حال دیگري به خود گرفت و 

پس از پایان قصیده دیگر او را ندیدم.16

ج. شهادت 
حری��ت و آزادگ��ی ش��یخ عبدالزه��را کعب��ی و تاش 
خستگی  ناپذیر او در احیای عزای حسینی، برای رژیم بعثی 
قابل تحمل نبود و سرانجام او را پس از انجام یک سخنرانی، 
به وس��یله قهوه، مس��موم کرده و به ش��هادت رساندند. در 
دیداری که با حجت  االس��ام والمسلمین آقای داعی الحق 

داشتیم، او به شهادت ایشان با این کیفیت تصریح کرد. 
پیکر این ش��هید در شام ش��هادت حضرت زهراء3 در 
وادی قدیم به خاک س��پرده ش��د. امروزه با همت آستان 
حسینی، بر روی مرقد او اتاقی ساخته شده و مزارش محل 

آمد و شد دوستداران اباعبداهلل الحسین7 است.

عالم��ه امیني قصی��ده ابن 
کت��اب  در  را  العرن��دس 
و  آورده  الغدی��ر  ش��ریف 
چنین بی��ان می  کند: در میان 
م��ا چنی��ن معروف  اصح��اب 
اس��ت که در ه��ر مکاني این 
قصیده خوانده شود، موجب 
تشریف  فرمایي حضرت حجت 
منتظ��ر عجل اهلل فرجه به آن 

مکان مي شود.
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2. سید هاشم حداد
به فاصله اندکی از مزار ش��یخ عبدالزهرا کعبی، مزار عارف بزرگوار سیدهاش��م حداد قرار 
دارد. قبر س��ید در یک فضای باز واقع است و اطراف قبر موزاییک شده و چند تکه فرش  و 
حصی��ر کنار مزار او پهن کرده بودند. چند تصویر کوچک و بزرگ نیز در اطراف قبر نصب 

شده بود.
سیدهاش��م گرچه تا سیوطی بیشتر نخوانده بود، اما با سفر به نجف اشرف، با آیت اهلل سید علی 
قاضی طباطبایی انس پیدا کرد و گمش��ده خویش را در این مرد الهی یافت. او دو س��ال در کنار 
قاضی بود و س��پس روانه کربا ش��د و در آهنگری )نعل بندی( مشغول شد و از این رو به »حداد« 
شهرت یافت. ارتباط او با مرحوم قاضی 28 سال ادامه داشت. سید هاشم همدم حضور هفتگی سید 
در شب  های جمعه بود؛ زیرا هرگاه آیت  اهلل سید علی قاضی به کربا می رفت، در منزل وی سکنی 

می گزید.
سیدهاشم حّداد شاگردان سلوکی بسیاری داشت و شخصیت  های بسیاری با او انس داشتند 
که از چهره  هایی همچون حضرات آیات دستغیب، کشمیری، سیدمصطفی خمینی، سیداحمد 
فهری و به خصوص س��ید محمدحسین حسینی تهرانی می  توان یاد کرد . کتاب »روح مجرد« 

تألیف عامه طهرانی، شرح زندگی این عارف است.
کنار قبر سیدهاشم حداد به یاد خاطره  ای مندرج در کتاب »روح مجرد« افتادم که به ارتباط 
و عاقه شهید مطّهري  با سید هاشم حداد اشاره دارد. عامه تهرانی وقتی از سفر سید به تهران 

یاد می  کند، چنین می  نویسد: 
بنده  جناب  مطّهري  را خبر کردم  و ایشان  به منزل بنده   در احمدیّة دوالب  تشریف  
آوردند و در مجلس  عمومي  ماقات  انجام  ش��د. س��ؤاالتي  نی��ز از ناحیة مرحوم  
مطّهري  شد که  ایشان  پاسخ  دادند. مرحوم  مطّهري  شیفتة ایشان  شد و کأنّه  گمشدة 
خود را این جا یافت . س��پس  مرتبة دیگر آمد و باز س��اعتي  در این  اطاق  عمومي  
بیروني  با هم  س��خن  و گفت وگو داشتند. آن گاه  صدیق  ارجمند مرحوم  مطّهري  
به  بنده  گفت : آیا ممکن  اس��ت  حضرت  آقا به  من  یک  ساعتي  وقت  بدهند تا در 
خلوت  و تنها با ایش��ان  ماقات  داشته  باش��م ؟ عرض  کردم : اشکال  ندارد. ایشان  
وق��ت  مي دهند و مکان  خلوت  هم  داریم. به  حضرت  آقا عرض  کردم، فرمودند: 
مانعي  ندارد؛ بیاید و هر سؤالي  که  دلش  م�ي خواهد بپرسد. در ب�االي  ب�ام  منزل، 
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 معم��وال اط��اق  کوچکي  ب��راي  اثاثیّه  و ل��وازم  بام بنا 
مي کنند. 

حقی��ر مکان  خل��وت  را آن  اطاق  قرار داده  و س��اعتي  
را آق��ا معیّن  فرمودند ب��راي  فردا که  بیای��د و ماقات  
خصوصي  داش��ته  باش��یم . در موعد مقّرر مرحوم  شهید 
مطّهري  آمدند ... چون  س��اعت  به  سر رسید و آقا پایین  
آمدند و مرحوم  مطّهري  پش��ت  سرشان  بود، من  دیدم  
مطّهري  به قدري  ش��اد و شاداب  است  که  آثار مسّرت  
از وجناتش  پیداس��ت . آنچه  میان  ایشان  و حضرت  آقا 
ب��ه  میان  رفته  ب��ود، من  نه  از حضرت  آقا پرس��یدم  و نه  
از آقاي  مطّهري ، و تا این  س��اعت  ه��م  نمي دانم ؛ ولي  
مرحوم  مطّهري  هنگام  خروج  آهس��ته  به  حقیر گفتند: 

این  سیّد حیات   بخش  است.17
در این کتاب اش��اره ش��ده است در س��فري  که  مرحوم  
مطّهري  به  عتبات عالیات  مش��ّرف  شدند، نشاني  منزل  حاج  
سیّد هاشم  را به  ایشان  دادم  و در کربا دو بار به  محضرشان  
مشّرف  ش��ده اند: یک بار ساعتي  خدمتشان  مي رسند و بار 
دّوم  روز دیگر صبحانه  را در آن جا صرف  مي  کنند. مرحوم  
مطّهري  در مراجعت  از این  ماقات  ها بسیار مشعوف  بودند 

و این نکته را مي  فرمودند: 
یک بار که  خدمتش��ان  بودم ، از من  پرس��یدند: نماز را 
چگونه  مي خواني ؟ عرض  کردم : کامًا توّجه  به  معانِي 
کلم��ات  و جمات  آن  دارم . فرمودن��د: پس  ِکْي نماز 
مي  خواني ؟! در نماز توّجهت  به  خدا باشد و بس ! توّجه  

به  معاني  مکن !18 
س��ید هاش��م حداد 86 س��ال عمر کرد و در رمضان 1404 

قمری درگذشت و در وادی قدیم دفن شد.

به فاصل��ه اندک��ی از مزار 
ش��یخ عبدالزهرا کعبی، مزار 
سید هاشم حداد قرار دارد. 
قبر س��ید در ی��ک فضای باز 
واق��ع اس��ت و اط��راف قبر 
موزایی��ک ش��ده و چند تکه 
فرش  و حصی��ر کنار مزار او 
پهن کرده بودند. چند تصویر 
کوچک و بزرگ نیز در اطراف 

قبر نصب شده بود.
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پی نوشت ها:
1. ام��ام صادق7 فرمودند: »کنار وادی  ایمن  که حق تعالی در قرآن فرموده، همان فرات بوده و مقصود 
از »بقعه مبارکه« کربا و از »ش��جره« وجود مقّدس حضرت9 می باشد«. ابن قولویه، کامل الزیارت، 
ا َأَتاَها نُوِدی ِمْن َشاِطِئ الَْواِد اأْلَیَمِن ِفی  ص 48(. این روایت ناظر به آیه 30 س��وره قصص است: )َفَلمَّ

َجَرِة َأْن یا ُموَسی ِإنِّی َأنَا اهللُ َربُّ الَْعالَِمیَن(. الُْبْقَعِة الُْمَباَرَکِة ِمَن الشَّ
2. آل طعمه، تراث کربا، ص 217.

3. بس��یاری از علم��اء، برجس��تگان دینی، مؤمنان و صالح��ان در این وادی مدفون هس��تند؛ از جمله عالم 
بزرگوار ما امین ش��یرازی از مدفونین این وادی است. آیت اهلل سیدعباس کاشانی، او را از اوتاد علما 
و از بزرگان اتقیاء کربا می دانس��ت )رجل العلم والتقی، ص 18(. یکی از عالمان بزرگ درباره یکی 
از دفن  ش��دگان در وادی ایمن در کربا می  گوید: امیرالمؤمنین علی7 هر ش��ب جمعه برای زیارت 
فرزندش حضرت سیدالش��هدا7 به کربا می  آیند و چون به وادی ایمن می  رس��ند، حمد و سوره  ای 
خوانده، ثواب آن را نثار روح خفتگان در این وادی می  کنند و در بازگشت از زیارت، همین عمل را 
تکرار می  کنند. همچنین به هنگام گذش��تن از وادی السام به قصد رفتن به کربا و بازگشت به نجف 
نیز حمد و س��وره  ای خوانده، ث��واب آن را به خفتگان در این وادی هدی��ه می  کنند. آن عالم از زبان 
ش��خص مدفون در وادی ایمن می  گفت: پس از قرائت حمد و سوره از سوی امام7 فرشتگان ثواب 
آن را میان مدفونین در این قبرستان تقسیم می  کنند و ثوابی که سهم من می   شود، تا شب جمعه بعدی، 

مرا از خیرات همگان و هر ثوابی بی  نیاز می   کند. 
4. بارگاه سید محمد السید جودة بن السید علوش )متوفای 1312ق( با مساحتی حدود 100 متر مربع ساخته 
شده است و در وسط آن ضریح سبزرنگی قرار دارد. این مکان در دوره حیات سید جودة محل تجمع 
خاندان بنی اسد در روز 13 محرم )روز دفن اجساد شهدای کربا( بوده است؛ به گونه  ای که همه ساله 
عش��یره بنی  اسد عزای »دفن االجساد« را از این مکان آغاز می نمود و این عزا نیز تاکنون ادامه داشته و 

زنان بنی اسد از این مکان دسته عزای خود را تا حرم آغاز می کنند.
5. حمزة بن عبود بن إس��ماعیل الس��عدي، معروف به »ما حمزه الزغیر« در س��ال 1921 میادی در کربا 
متولد ش��د. این مداح )رادود( حس��ینی، به عربی و فارس��ی مجالس عزای حس��ینی را اداره می کرد و 
نوارهای مداحی او هنوز جذابیت و اقبال خود را حفظ کرده اس��ت. وی در دهه هفتاد درگذش��ت؛ او 
را پس از وفات درخواب دیدند، از وی پرس��یدند که در آن عالم کجا هستی؟ گفت: اینجا مرا دربان 

امام حسین7 قرار داده اند.
6. دائرة المعارف بزرگ اسامی، ج 3، ص 368 � 370، مقاله ابن حمزه، نوشته احمد پاکتچی.

7. ابن حمزه، الوسیله، ص 43.
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8. »و توفي بکرباء و دفن في خارج باب النجف في البقعة التي یزار فیها« آقابزرگ تهرانی، الذریعه، 
ج5، ص 5.

9. دائرة المعارف تشیع، ج1، ص 65.
10. علی بن موس��ی بن طاووس )متوفای664 ق( در کتاب »کش��ف المحجةلثمرةالمهجة« که خطاب به 
فرزندانش نوشته،  به این دستورالعمل اشاره کرده است و انگیزه اش را از تألیف آن، پیروی از عالمانی 

چون  ابن حمزه می داند. )ابن طاووس، کشف المحجةلثمرةالمحجة، فصل عاشر، ص 5(.
11. الوسیله، ص 42.

12. ر.ک: عبدالزهراء کعبي، کش��ته اش��ک، ترجمه عبدالهادي بروج��ردي، تهران، اطاعات 1375. این 
مقتل ترجمه ش��ده، پیش تر با نام »عاش��ورا س��راپردهي راز« در قالب برنامه اي رادیویي، از سال 1359 
تاکنون هر ساله در روز عاشورا از صداي جمهوري اسامي ایران پخش می شده است. مترجم در سال 

1359 به جاي اشعار عربي کتاب، از سروده هاي عمان ساماني بهره می گرفت .
13. شیخ صالح بن عبدالوهاب بن عرندس حلّي، مشهور به »ابن العرندس« یکی از فقها، محدثین و شعرای 
مش��هور شیعه در قرن نهم هجری اس��ت که قصاید وی در مدح، منقبت و سوگ ائمه طاهرین: به 
ویژه امام حسین7 معروف است. مزار او در در حله، محل زیارت شیعیان است. )امینی، الغدیر، ج7، 

ص 24 � 27( .
َّها لم تقرأ في مجلس إاّل و حضره اإلمام الحّجة  14. »و من شعر شیخنا الصالح رائية اشتهر بین األصحاب أن

المنتظر عّجل اهلل تعالی فرجه«. الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب، ج 7، ص: 25.
15. ر.ک: قاضی زاهدی، شیفتگان حضرت مهدی)عج(، ج 3، ص 172؛ پورسید آقایی ، میر مهر،ص 111.

16. ر.ک: شیفتگان حضرت مهدی)عج(، همان. 
17. تهرانی، روح مجرد ، ص 160.

18. همان ، ص 162.
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