
 ملک شخصی سیّد الشّهدا علیه السالم ،کربال

 

تَابِ الزِّيَااََاِِ نَقْلًا مِنْ كِ، طِّ ابْنِ طَاوُسٍخَنَقْلًا مِنْ ، جُبَاعِيِّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْالشَّيْخُ الْبَهَائِيُّ فِي الْكَشْكُولِ، عَنْ خَطِّ جَدِّهِ مُحَمَّ

  :الَأَنَّهُ قَ عليه السالملِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ 

حَارَامٌ عَلَاغ يَيْارِِْ ْ  ،فَهُوَ حَلَالٌ لِوُلْدِهِ وَ مَوَالِيهِ ،أََْبَعَةُ أَمْيَالٍ فِي أََْبَعَةِ أَمْيَالٍ الَّذِي اشْتَرَاهُ عليه السالمإِنَّ حَرَمَ الْحُسَيْنِ 

  1.وَ فِيهِ الْبَرَكَةُ، مِمَّنْ خَالَفَهُ ْ

يّد بان سامرحوم شيخ بهايي دَ كتاب كشكول خود از خط جدّش، محمّد بن عليّ جُباعي، به نقا  از خاط مرحاوم 

 معلياه الساالق نق  مي كند كه حضرِ صاد  «تاب الزّياَاِك» محمّد بن أحمد بن داوود قمّي دَ طاووس به نق  از

 : ندفرمود

 المعلياه السادا به فاصله چهاَ مي  دَ چهاَ مي ، ْمان مكاني است كه سيّدالشه عليهما السالمحرم حسين بن علي 

راي ب، اما ل استو دوستداَانش حال عليهما السالم. اين حرم براي فرزندان حسين بن علي ندآنجا َا خريداَي نمود

 َدحرام اسات و  و دوستداَانش مخالفت مي كنند، عليهما السالميير ايشان از كساني كه با فرزندان حسين بن علي 

 اين سرزمين بركت است. 

 مي نويسد:خود مرحوم شيخ بهايي دَ كتاب كشكول  

                                                 

مجما  »مرحوم شيخ طريحي دَ به نق  از كشكول/ مرحوم محدّث نوَي مي نويسد: اين َوايت َا 321ص، 10ج ،الوسائ مستدَك -1

 (321ص، 10ج ،الوسائ مستدَك) نيز نق  مي كند.« البحرين



وَ تَصَادَّقَ ، بْرُهُ مِنْ أَْْ ِ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ بِسِتِّينَ أَلْفِ دََِْْا ٍ اشْتَرَى النَّوَاحِيَ الَّتِي فِيهَا قَ عليه السالمَُوِيَ أَنَّ الْحُسَيْنَ 

 2.وَ يُضَيِّفُوا مَنْ زَاََهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَ شَرَطَ أَنْ يُرْشِدُوا إِلَغ قَبْرِهِ ، بِهَا عَلَيْهِ ْ 

به شصات  هريَّا از اْ  نينوا و ياض شريفشانقبر اطراف  عليهما السالمحسين بن علي حضرِ َوايت شده است كه 

 اني قبرشارين َا باه ساوكه زائا ندو شرط نمود ندجا َا به ايشان بخشيد و سپس آن ندْزاَ دَْ  خريداَي نمود

 و از ايشان به مدِّ سه َوز پذيرايي نمايند.   ْدايت نموده

 محدّث نوَي پس از نق  اين دو َوايت مي نويسد:

مي نويسد كه اْ  كاربال باه « كتاب الزّياَاِ»يد: محمّد بن أحمد بن داوود قمّي دَ مرحوم سيد بن طاووس مي گو

 3شرط عم  نكردند.آن 
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