
                     :





 
٤٥٨٦-٢٥٢١

٢٠١٧٢٢٤٥
 



٠٠٩٦٤٧٨١٣٠٠٤٣٦٣/٠٠٩٦٤٧٦٠٢٢٠٧٠١٣

Khhrciq
Kh@hrciq

٢٣٣ 

العتبة العباسّية املقّدسة. املكتبة ودار املخطوطات. مركز إحياء الرتاث. 

    الخزانة : مجلّة علمّية نصف سنويّة تعنى بالرتاث املخطوط والوثائق / تصدر عن مركز إحياء الرتاث التابع لدار 

مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة.ــ كربالء، العراق : العتبة العباسّية املقّدسة، املكتبة ودار املخطوطات، مركز إحياء 

الرتاث، 1438 هـ . = 2017 -

    مجلد : إيضاحيات ؛ 24 سم

    نصف سنويّة.- العدد العارش، السنة الخامسة (آب 2021)-

    ردمد :  4586-2521

    تتضّمن مالحق.

    تتضّمن إرجاعات ببليوجرافّية.

    النّص باللغة العربّية ومستخلصات باللغة العربّية واإلنجليزيّة.

    1. املخطوطات العربّية--دوريات. ألف. العنوان.

LCC: Z115.1 .A8364 2021 NO. 10

DDC : 011.31

مركز الفهرسة ونظم املعلومات التابع ملكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة



شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	   )12( و  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( صفحـة )يقـل عـن )20 الهامـش، علـى أن ل 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



ثقافة االختالف.. نعمٌة أم  َنْقمة

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
الحمـد هلل ربِّ العالميـن، والصـاة والسـام على أشـرف ال

يـن. محّمـد J، وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

يز:  قال تعالى في محكم كتابه العز

وا 
ُ
َبائِـَل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشـُعوًبا َوق

ْ
ْنـَى وََجَعل

ُ
ٍر وَأ

َ
ْقَناُكْم ِمـْن َذك

َ
ا َخل يَُّهـا انلَّاُس إِنَـّ

َ
﴿يَـا أ

ْتَقاُكـْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبِـٌر﴾. )الحجرات:	1(
َ
َرَمُكـْم ِعْنـَد اهلل أ

ْ
ك

َ
إِنَّ أ

 للتعايـش السـلمّي، 
ً
 مشـرقة

ً
نسـانّيِة جمعـاء لوحـة مـا أروعهـا مـن كلمـاٍت رسـمت لاإ

 
ً
 إيجابّية

ً
قامِة مجتمعاٍت َيِقظة، يتبّنى أفراُدها رؤية يق لإ خـاء، وعّبـدت الطر والمحبـة، والإ

ّية على   النفِس البشـر
ُ
بية ا حسـًنا، غايُته تر ه منهًجا سـلوكيًّ

ِّ
 لمبـدأ )الختـاف(، ِبَعد

ً
بّنـاءة

ل.
ّ
دراك والتعق خـر، ونشـِر ثقافة الحـوار، لارتقاء نحـو قّمـة الإ

آ
ـل الـرأيِّ ال تقبُّ

ثبـات وجود   لإ
ٌ
 ثمينـة

ٌ
ـه صـراٌع مـن أجـل البقـاء، أو فرصـة

ّ
 ُيفهـَم – الختـاف- أن

ّ
 وأل

نسـان النقّية   تلـّوث ِفطـرة الإ
ْ

خـر، فُيتيـُح لنزغـات الشـيطان أن
آ
أحدهـم علـى حسـاب ال

مراٍض نفسـّيٍة ل 
أ
ا ل

ً
نـا( التـي ل تجلـب سـوى الويات لصاحبهـا، فيكون عبـد

أ
بَنزعـة )ال

ـّم الوقوع 
َ
ساسـّية للمجتمـع، وِمـن ث

أ
ِبَنـة ال

َّ
يجنـي منهـا سـوى مجانَبـة التقـوى، وتهديـم الل

فـي هاويـة التناحـر والتنـازع والِفراق.

 التنـّوع البشـرّي القائـم علـى وجـه البسـيطة لـم يكـن محـض صدفـة، بـل هـو 
ّ

إن

نسـان،   ابتـاٍء لهـذا الإ
ّ

نابـع مـن إرادٍة إلهّيـٍة حكيمـة كانـت، ومـا تـزال، وسـتبقى محـل

رحت 
ُ
مَم بـآراَء وأفـكاٍر متنّوعـٍة، ط

أ
دّي الـذي أثـرى ال

ّ
ومـن هـذا التنـّوع نشـأ الفكـر التعـد

ـا في ازدهارها  ا مهمًّ
ً

ا عن الجمود والتعّصـب، فكانت رافد
ً

للنقـاش العلمـّي الهـادئ، بعيـد

وتطّورها.



يـن، أو  خر
آ
فـكار ال

أ
ذعـان ل  احتـرام ثقافـة الختـاف ل يعنـي بالضـرورة الإ

ّ
نعـم، إن

جابتهـم أو تصديقهـم في  الندمـاج الفكـرّي والثقافـّي فيهـا، أو التقّبـل لهـا، ول موِجـب لإ

مـر أن يكـون خاضًعـا للحـوار، وأن يكـون تقّبل 
أ
 مـا فـي ال

ّ
ـف فيـه، كل

َ
الموضـوع الُمختل

خـر والتعايـش معـه سـّيد الموقـف، بغـّض النظـر عـن النتائـج التي قـد تكـون متوافقة 
آ
ال

أو غيـر متوافقة. 

ـة )الِخزانـة( - منـذ تأسيسـها- شـرعت أبوابهـا أمـام 
ّ
 مجل

ّ
ومـن هـذا المنطلـق، فـإن

هـذا  فـي  للدخـول  ديـان؛ 
أ
وال والقومّيـات،  الجنسـّيات،  ى 

ّ
شـت مـن  الكـرام  الباحثيـن 

بّيـة كانـت أو مشـرقّية،  فـة والعقـول الواعيـة، مغر
ّ
قـام المثق

أ
المضمـار، فاسـتنطقت ال

بّيـة أو أعجمّيـة، واسـتثمرت هـذا التنـّوع في إثراء السـاحة المعرفّية - خاّصـة التراثّية  عر

ة، أبرزت لنـا مكنوناٍت 
ّ

ّيـٍة وعلمّيـة مهّمـة من مشـارَب وثقافـاٍت عد منهـا - بنتاجـاٍت فكر

مـت خدمـات جليلـة لرّوادهـا. 
ّ

مـة فـي عالـم المخطـوط، وقد قيِّ

والحـوار  العلمـّي،  والبيـان  خـر، 
آ
ال الـرأي  ـل  وتقبُّ والمهنّيـة،  العتـدال،  وسـيبقى 

ين ما بقيت – إن شـاء هللا  خر
آ
ـة )الِخزانـة( فـي عاقتها مـع ال

ّ
الهـادئ، منهًجـا ثابًتـا لمجل

تعالـى- وإن اختلفـوا معهـا.

ميـر المؤمنين علّي بـن أبي طالبj فـي عهده لمالك 
أ
ويطيـب لنـا أن نختـم بـالم ل

شـتر رضوان هللا عليـه، حيث قال: 
أ
ال

ِق> ْ
ل

َ
 ِفي الخ

َ
ظيٌر لك

َ
يِن، أو ن

ِّ
 في الد

َ
 لك

ٌ
ا أخ اِن: إمَّ

َ
عّية- ِصنف ُهم- أي الرَّ

َّ
إن

َ
<ف

 وآخًرا... 
ً

والحمد هلل أول
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الملّخص

تضمـن بحثنـا هـذا علـى ترجمـٍة وتقديـم لوثيقـِة وقفيّـٍة )طومـار( في خزانـة العتبة 

مـة إلـى زائـري العتبـات المقّدسـة في  العباسـيّة المقّدسـة، تتحـّدث عـن الخدمـة المقدَّ

العـراق، وقـد وردت علـى شـكل وقفيّة ألحـد أمراء الدولـة القاجاريّة الـذي أوقف جميع 

ممتلكاتـه لخدمـة الزائرين في سـنة )1300هــ(. توّجهت آلية البحث إلى القيام بدراسـة 

الوثيقـة الوقفيـة وترجمتها بشـكٍل مفّصل. 

وقـد تضّمـن البحـث مقّدمًة مختصرة عّما ورد في فحـوى الوثيقة وطبيعتها من خلل 

التطـرّق إلـى مواضيـع الوقفيّـة وعرضهـا، فضـًل عـن محوريـن: اشـتمل األول علـى نبـذة 

مختصـرة للواقـف عبد الحميد ميـرزا ناصر الدولة، أّما الثاني فتضّمـن ترجمة لنّص وثيقة 

الوقفيّة بشـكٍل تفصيلّي.



يجحفلحأ ة أرحييجح1300د  حةةةح190 اةساجحاخاساجحأ ةمصجح  أ  لحأ ةاالقحأ داما

Abstract

This article puts forward a translation and presentation of an 
endowment document )scroll(, available in the treasury of the Al-
Abbas’s )p( Holy Shrine. The topic of the document talks about the 
services provided for visitors of the holy shrines in Iraq. The research 
method aims to study the endowment document in detail and to 
translate it.

The research includes a brief introduction to what was stated in 
the and a general view of the endowment’s issues, as well as two parts. 
The first, which is a brief summary of the figure who gifted Abdul 
Hamid Mirza Nasir Al-Dawla. The second part is a translation of the 
endowment document’s text.
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المقّدمة


الحمـد للـه رّب العالميـن والصـلة والسـلم علـى سـيّدنا محّمـد وعلـى آلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن.

العطـاء سـرُّ ال يعرفـه إاّل الكرماء، وقد تعّددت أحوال أصحابـه وقصصهم عبر التاريخ، 

وعندمـا نقلّـب صفحـات الزمـن نـرى أحداثًا كثيـرة مرّت علـى األمم والشـعوب، فُخلِّدت 

منهـا قصـص ومآثـر مـرّت علـى أهلها وأصبحـت حديـث المعاصريـن. فأحيانًا نـرى ملوكًا 

وسـلطين قـد حكمـوا فـي أرجـاء المعمورة وتركـوا لنا من مقتنيـات إرثهم مـا أهدوه الى 

ِخزانـة العتبـات المقّدسـة التـي سـبق وقـد نشـرنا عنهـا بحثًـا مفّصـًل فـي العدد السـابع 

لهـذه المجلّـة الغـرّاء، ونـرى أيًضا مـن ضمن هـذه المقتنيـات الخزائنيّة وقفيّـات تميّزت 

بمضمونهـا وفحواهـا، مّما أثّرت في نفسـي كثيرًا ووجـدُت أنموذًجا عنها ارتأيت أن أضعه 

فـي بحـٍث؛ لكي أعرضـه لإخوة الباحثيـن والمهتمين بالتـراث الوثائقـّي التاريخّي.

اشـتمل موضوعنـا هـذا البحـث فـي إحـدى الطومـارات المصنَّفـة من ضمـن الوثائق 

الوقفيّـة فـي ِخزانة العتبة العباسـيّة المقّدسـة، التي انفرد موضوعهـا بالتكلم عن الِخدمة 

مـة إلـى زائـري العتبـات المقّدسـة، ويرجـع تاريخهـا إلى قـرن ونيّف من السـنين؛  المقدَّ

وذلـك حينمـا أوقـف أحـد األمراء فـي الدولـة القاجاريّة المسـّمى بـ )عبد الحميـد ميرزا( 

ناصـر الدولـة، كلَّ ممتلكاتـه وأملكـه وأموالـه علـى الزائريـن القاصديـن لزيـارة العتبات 

المقّدسـة فـي العراق. 

وقـد تفـرّدت الوقفيّـة بموضوعاتهـا التـي أثّـرت فيَّ كثيـرًا؛ لجمـال أسـلوبها، وعظيم 

مـة إلى الزّوار بشـكٍل مفّصٍل دقيق؛ حيث تـكاد أن تكون  وصفهـا لطبيعـة الِخدمـة المقدَّ

دسـتوًرا خدميَّـا وعمليًّـا لخادمي زّوار العتبات المقّدسـة، حيث كان النـاس يُعظّمون قدر 

الزائريـن، ويسـعون إلجللهم وتقديرهم كّل السـعي وقدر اإلمـكان، حتى تميّزت الخدمة 



يجحفلحأ ة أرحييجح1300د  حةةةح192 اةساجحاخاساجحأ ةمصجح  أ  لحأ ةاالقحأ داما

بأشـكالها المتنّوعـة فـي ذلـك الحيـن، حيـث كانت المسـاعي جاريـًة لتجهيز الزائـر بكّل 

وسـائل الراحـة مـن المـأكل والمشـرب والملبـس، وحتـى مؤونـة الـدواّب، أو المسـاعدة 

باألمـوال، بحيـث لـم يُـَر زائـٌر حينهـا قـد ظهـر بمظهر الـذّل والهـوان وهو يـزور العتبات 

القدسـية المشـرّفة، وكان الزائـر يُـدرك قـدر نفسـه، وعظمـة زيارتـه، من خـلل الخدمة 

مـة له مـن الخادمين. المقدَّ

لم تكن المسـافات بين المدن والقرى واألرياف سـهلَة المناِل حيث الوسـائل البدائية 

مثـل اإلبـل والفرس وغيرها، إذ كانت تُقطع المسـافات أليام عديدة وأسـابيع وأحيانًا مّدة 

شـهٍر كامٍل، في سـبيل الوصول إلى المقصد وزيارة العتبات المقّدسـة.

ابتـدأت وثيقـة الوقفيّـة بحديـث الواقف عـن ممتلكاته، ومزارعـه، وقنواتـه المائية، 

والسـدود والجسـور، وخانات المسـافرين على طريق الزائرين في مسـيرهم إلى العتبات 

المقّدسـة، حيث قام بوقفها جميًعا على الزائرين؛ لخدمتهم وراحتهم وتسـهيل وصولهم. 

وكانـت تلـك األمـلك تقع في منطقة )أراك( في إيران التي كانت تُسـّمى سـابًقا بـ )عراق 

العجـم(؛ - وهـي المنطقـة الواقعـة فـي الغـرب والشـمال الغربّي مـن إيران - تمييـزًا لها 

عـن عـراق العـرب؛ الـذي يمثل وطننا العـراق الحبيب في هـذا العصر. وقد تلشـت تلك 

التسـمية القديمـة شـيئًا فشـيئًا إلـى أن تحّولـت تسـمية تلـك المنطقة بمسـّماها الجديد 

أراك(. )مقاطعة 

وقـد أوصـى الواقف برعاية تلك الموقوفات؛ وذلك ِعبَر متابعتها، وإدامتها، وصيانتها، 

وتجديدهـا، وإعـادة إعمارهـا إن اقتضـت الحاجـة. وقـد جعـل لبعـض تلـك الموقوفـات 

األولويّـة فـي االهتمـام؛ لتجهيزهـا سـنويًّا  بما يحّقـق خدمـة الزائرين. وقد تابـع الواقف 

مسـير الزائريـن بعنايـة إلى أن يصلوا إلى مشـارف العتبات المقّدسـة، حيـث عيَّن متوليًّا 

علـى الوقفيّـة، وهـو الـذي يعيِّـن بـدوره شـخًصا أميًنـا يقـوم بمهّمـة توزيـع الموقوفـات 

العينيّـة؛ كالحـذاء واللبـاس والمـأكل والمشـرب علـى الزائريـن، وحتـى دوابّهـم من جهة 

األكل والسـقي لهـا. وقـد توّجـه إلـى خدمـة الزائرين من خـلل التركيز على أحـوال الزائر 

ومـا يتعـرّض لـه مرٍض أو حاجة أو تعرّضه لقطّاع الطريق في المسـير، وتقديم ما يسـتلزم 

لتهيئـة الراحـة لـه؛ إلكمـال طريقـه، حتـى أنّه قـام بتخصيص عدٍد مـن الـدواّب لتوزيعها 
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علـى الزائريـن الذيـن ال يملكـون الـدواّب إلكمـال المسـير، وعلـى الذين أتوا مشـيًا على 

األقـدام مـن الفقـراء القاصديـن للزيـارة. وقـد ذهـب الواقف الـى منحى أكبر مـن ذلك؛ 

حيـث أوصـى المتولّـي علـى الوقفيّة والمشـرف والشـخص األميـن المكلّف باقتنـاء أجود 

أنـواع الملبـس واألحذيـة؛ لشـرائها وتوزيعهـا على الـزّوار، ومنع شـراء المـواّد الرديئة أو 

المسـتهلكة؛ احتراًمـا منـه وإجلاًل لمقـام زائري العتبات المقّدسـة.

وقـد خّصـص الواقـف حصًصا من أمـوال واردات موقوفاته وأرباحهـا؛ حيث جعل جزًءا 

منهـا لتوزيعهـا على الزائرين كما ذُكر آنًفا، ومتابعة أحـوال الموقوفات لصيانتها وتجهيزها 

إن لـزم األمـر فـي ذلـك بحسـب مـا تـّم اإلشـارة إليـه مسـبًقا، فضـًل عـن تخصيـص الجـزء 

اآلخـر مـن تلـك األمـوال إلقامـة مجالـس العزاء لسـيّد الشـهداء االمـام الحسـين )( في 

أيـام وليـاٍل معيّنـة، وذلـك فـي كّل نقطـٍة مـن العتبـات المقّدسـة فـي كربـلء، والنجف، 

والكاظمية، وسـامراء، ومشـهد، وذلك بإقامتها في داخل الصحون المشـرّفة لتلك العتبات 

المقّدسـة. فضًل عن تخصيصه جزء من هذه األموال لتوزيع عدٍد من المصاحف الشـريفة 

علـى المؤمنيـن؛ لكـي يتـّم قراءتهـا والتبرّك بهـا، فضًل عن شـراء عدٍد من كتـب األحاديث 

واألخبـار الـواردة عـن أهل البيـت؛ لتوزيعها علـى المؤمنيـن والزائرين أيًضا.

ـم الواقـف األوزان والمكاييـل وذكر معادالتها األخرى كي تكـون واضحًة لكّل  وقـد قسَّ

زمـاٍن ومـكان، وأوصـى أن تؤخـذ نفـس القيمة فـي عصره مـن المبالغ واألمـوال والمنافع 

ـمه  ر تغيُّر قيمة الشـيء بمـرور الزمن على ما قسَّ فـي العصـور اللحقـة األخـرى، وأاّل يؤثِـّ

فـي عصـره مـن األسـهم، وقد أدام وقفيّته إلـى األبد. وقد جعل التولية على نفسـه ما دام 

عمـره، ومـن بعـده إلـى الذكـور مـن األوالد، وإن انقرضـوا الـى أورع العلماء فـي كربلء. 

وقـد جعـل لوقفيّتـه ثمانـي نسـٍخ وزّعهـا علـى العتبـات المقّدسـة والمتعلّقيـن العاملين 

معـه؛ كـي تبقى خالـدًة على مـدى العصور.

وقـد خّصـص الواقف أيًضا مقداًرا من المحاصيل الزراعيّة المنتَجة من مزارعه بنفقات 

المـأكل والغـذاء المخّصَصين للزائرين الذين يقطنون في خانات المسـافرين للسـتراحة، 

وقـد تضّمنـت هـذه المنتوجات بالدرجة األولـى محاصيَل الحنطة والشـعير لتوزيع الخبز 

علـى الزائريـن فضـًل عن األعـلف المخّصصة للـدواّب الناقلة للزائرين. وقد شـّدد الواقف 
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علـى االهتمام بزيادة اسـتصلح األراضـي الزراعيّة لزيادة منتوجها في السـنوات القادمة، 

واسـتحصال الوفـرة من محاصيلها؛ لشـمول أكبر عدٍد من الزائريـن بهذه المؤونة.

وبنـاًء علـى مـا ذُكـر وجدُت من باب المسـؤوليّة على عاتقي أن أنشـر هـذه الوقفيّة، 

لكـي ننعـم بما كان السـابقون منا مـن المحبّين والموالين يتنافسـون فيمـا بينهم لخدمة 

زائـري العتبـات المقّدسـة، وأن تكـون تلـك الرسـالة الهادفـة مسـتمرة علـى مـّر العصـور 

أجيـال تلـو أجيـال؛ كـي تكـون صرًحـا تراثيًّـا يمضـي فـي إحيائـه اآلبـاء واألبنـاء واألحفاد 

فـي كّل سـنة وعـام. ومـا الخدمـة الحسـينيّة لزائـري مـوالي أبـي عبدالله الحسـين وأخيه 

المولـى أبـي الفضـل العبـاس فـي عصرنـا الحاضـر إاّل مثاٌل بـارز يُحتذى بـه؛ ألّن ذلك هو 

ديدنهـم كمـا كان ديدن السـابقين منهم، على الرغم من كّل الظروف والعوائق الشـديدة 

التـي صادفتهـم؛ فمرّة يكون المنع سياسـيًّا وأمنيًّـا، ومرّة تكون الحالـة االقتصادية متأزّمة 

فتتكاتـف جميـع الجهود إلنجـاح الزيارة وخدمـة الزائرين.

وزيـارة أربعيـن اإلمـام الحسـين فـي عصرنـا الحاضـر هـي أبـرز مثـال علـى ذلـك، 

فقـد اسـتلهمنا منـه القصـص والعبـر الكثيـرة، وما زلنـا إلحياء ذلك مسـتمرين -بحسـب 

تخّصصنا-مـن خـلل طـرح الوثائـق التراثيّـة المتعلّقة بذلك ونشـرها، من زيـارة العتبات 

المقّدسـة، وخدمـة الزائريـن، ومـا كان يُهـدى إلـى المراقـد المقّدسـة مـن هدايـا ثمينة 

بقيـت خالـدة تحكـي قصـص الُمهديـن إياهـا، وهـذه الوقفيّـة التراثيّـة هي إحـدى تلك 

الوثائـق المهّمـة والثمينـة التـي سـنتعرّف علـى فحواهـا بشـكٍل مفّصـل بعـد أن قمـُت 

بترجمتهـا والتقديـم لها. 

 ،وثيقـة الوقفيّـة المخزونـة على شـكل طومار في خزانـة المولى قمر بني هاشـم

وفـي أروقـة عتبتـه المقّدسـة وأنفاسـه اإللهيّـة التـي كانـت منذ يـوم ُخلِقت وإلـى اآلن، 

وسـتبقى إلـى مـا حييـت تُفضـي إلـيَّ نسـماتها وعبقهـا الكثيـر الكثيـر مّمـا وفقنـي اللـه 

سـبحانه وتعالـى إليـه مـن كتابة البحـوث التراثيّـة لخدمة الباحثيـن في التـراث الوثائقّي 

والمهتّميـن بـه وعاّمـة الناس من المحبّيـن والموالين لتراث محّمٍد وآل محّمد )سـلم الله 

عليهـم(، رزقنـا اللـه تعالـى نظرتهم المباركة في الدنيا وشـفاعتهم في اآلخـرة، وأن نكون 

. مـن المسـتحّقين واللئقيـن بعنوان شـيعة أهـل البيت
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الحمـد للـه دائًما وأبًدا والصلة والسـلم على أفضل الخلق نبي الرحمة سـيّدي رسـول 

اللـه محّمـد بـن عبـد اللـه وعلـى آلـه المنتجبيـن مـن آل علـي أميـر المؤمنيـن وفاطمـة 

الزهـراء النجباء وسـلّم تسـليًما كثيرًا.  

محّمد الباقر موّفق فاخر الزبيدّي
مركز تصوير المخطوطات وفهرستها

في العتبة العباسّية المقّدسة
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نبذة عن الواقف عبد الحميد ميرزا ناصر الدولة:

ُولـد عبـد الحميـد ميـرزا بـن فيـروز ميـرزا من سـللة قاجـار سـنة )1256هــ(. بدأت 

مقّدمـات دراسـته في بيت المعلمين، ثّم دخل إلى مدرسـة دار الفنـون التي كانت تمثّل 

آنـذاك قطّـاع التعليـم العالـي فـي الدراسـة األكاديميّـة، ومن ثّم دخل السـلك العسـكرّي 

وقـد تلّقـى تدريباته العسـكريّة على يـد الضباط النمسـاويّين. 

شـغل مناصب عّدة لمّدة إحدى عشـرة سـنة إبّان حكم الدولة القاجاريّة، عندما كان 

عمره تسـع عشـرة سـنة ُعيِّن من قبل ناصر الدين شـاه قاجار لتسـيير النظام في منطقة 

عـراق العجـم )أراك( فـي إيـران، وقـد تـّم ترفيعـه إلى ضابـط برتبـة عقيد. تّمـت ترقيته 

فـي سـنة )1284هــ( إلـى ضابـٍط برتبة عميد فـي مقّدمة جيـوش ناصرالدين شـاه قاجار. 

تـّم تعيينـه مسـؤواًل عن األمن والنظـام في طهران سـنة )1285هـ( وأنيطت به مسـؤوليّة 

فوجيـن عسـكريّين لحفظ النظـام في منطقتي قزويـن ودماوند.

رافـق ناصرالدين شـاه في سـفره إلـى العتبات المقّدسـة في العراق وقـد لُقِّب حينها 

بلقـب )نظـام الدولـة( وأصبـح قائـًدا لجيـوش وعسـاكر أذربيجـان فيمـا بعـد، فـي سـنة 

)1297هــ( ُعيِّـن حاكًمـا على كرمان ومسـؤواًل علـى أمنها وقواتهـا العسـكريّة، وقد لُقِّب 

علـى أثرهـا بــ )ناصـر الدولة(. بعد وفاة أبيه فيروز ميرزا في سـنة )1303هــ( أخذ يُلّقب 

بلقـب أبيـه )فرمانفرمـا( أي )الحاكـم األعلـى(. تُوفّـي سـنة )1309هــ( حينهـا كان حاكًما 

على واليتي كرمان وبلوشسـتان. له آثار تاريخيّة مشـهودة تّم تسـجيلها في الئحة التراث 

العالمـّي فـي اليونسـكو فـي منطقة كرمان؛ منها باغ شـاه زاده )بسـتان شـاه زاده()1(.

میرزا،  فیروز  فرمانفرما،  2002م؛  باقر،  عاقلي،  قاجاریه-پهلوی،  ایران  حکومتگر  های  )1( خاندان 

نیکپور، مجید، 2007م؛ قصه های قاجار از خواجه تاجور تا شهریار، معتضد،خسرو، 2005م؛ 

تاریخ کرمان، وزیری کرمانی، احمد علی خان، 1972م؛ شرح حال رجال ایران، بامداد، مهدی، 

1968م؛ سفرنامه بلوچستان از ماهان تا چابهار، ناصرالدوله، عبدالحمید میرزا، 1991م؛ مشروطه 

سازان، صفری زرفشان، محمد علی، 1991م؛ روزنامه سفر حج عتبات عالیات و دربار ناصری، 

کرمانی، حاجیه خانم علویه، 2007م؛ قضاوت تاریخ از آقا محمد خان تا محمد رضا شاه، رزم 
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ترجمة نّص الوثيقة:


الحمـد للـه الـذي وقَـَف حبّـة قلوبنا على جنـة عرفانـه، وواعدنا بحبِّه مقاعـد جنانه، 

ومواقـف رضوانـه، والصـلة والسـلم علـى الواقـف بباب رسـاالته خير وقـوف، المعصوم 

بتأييـده عـن الخطـاء والصـروف، محّمـد الـذي بـه يـرزق اللـه العبـاد، ويرفـع بـه البـلء 

عـن البـلد، وعلـى آلـه الذيـن هم يتولّـون أمـره، وينظـرون بـدره، ويعرفون قـدره، بعد 

أداء الحمـد والصـلة، وقًفـا صحيًحـا شـرعيًّا؛ تقّربًـا إلـى اللـه وطلبًـا لمرضاتـه، مـن ِقبـل 

ناصـر الدولـة العليّة السـلطان عبد الحميـد ميرزا، كّل وتمام األراضي فـي قرية )دهجال( 

الواقعـة فـي منطقـة )شـراء( مـن محـاّل سـلطان آبـاد فـي عـراق العجـم )أراك( الغنيّـة 

عـن التحديـد، مـع جميـع المتعلّقـات الشـرعيّة والعرفيّـة؛ مـن أراٍض، وصحـاٍر، وعيون، 

ومجـاري الميـاه التـي تصـّب من نهر )شـراء(.

باإلضافة إلى كّل األبنية والمؤّسسـات، واألشـجار، والمراتع، والمرابض، وكّل ما يتعلّق 

بهـا ويُنسـب إليهـا، مـع تمـام المزرعـة فـي منطقـة )كوكيـر(، وتمـام مزرعة اإلمـام زاده 

)أحـد أحفـاد اإلمام موسـى بن جعفـر الكاظـم( التابعتين لقرية )دهجـال( مع جميع 

التوابـع واللواحـق، )سـوى قنـاة بسـتان دهجـال الـذي ليـس وقًفـا؛ وهـو مـن ممتلكات 

السـلطان عبـد الحميـد ميرزا ناصـر الدولة(.

باإلضافـة إلـى تمـام الطاحونـة الواقعة في القرية اآلنـف ذكرها، مع كافّـة الملحقات 

والمنظّمـات؛ مـن اآلالت الحجريّـة، والطينيّـة، والحديديّـة، وغيرهـا، باإلضافـة إلى خان 

المسـافرين الواقـع فـي قرية )دهجال( مع مـا يتعلّق بها، باإلضافة إلـى كامل قرية )علي 

آسا، اسماعیل، 1998م؛ القاب رجال دوره قاجاریه، سلیمانی، کریم، 2000م؛ داستان هایی از 

عصر ناصرالدین شاه، حکیمی، محمود، 1986م؛ از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن نهم هجری، 

رفیع، عبدالرفیع حقیقت، 1989م.
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توتـل( التـي هـي مـن مـزارع قريـة )سـيران(، وقد أحياهـا الواقـف وزرعها بنفسـه وهي 

غنيّـة عـن التحديـد مـع جميـع ما يتعلّـق بها بقـدر الحّصة الشـرعيّة، باإلضافـة إلى تمام 

قنـاة )قراسـو( التـي أقامها الواقف؛ والتـي تنبع من قرية )دهجال(، مـع تمام المتعلّقات 

الشـرعيّة والعرفيّـة ومجـاري الميـاه الصالحـة للشـرب التـي تصـل مـن نهر )سـيران( إلى 

قريـة )علـي توتـل(، مع تمام وكّل األسـهم من مزرعة )سـاري محّمد( ألجـل مرتع الدواّب 

لسـكنة قريـة )علي توتـل( مع المتعلّقـات واإلضافات.

كذلـك علـى كافّـة الفرقـة المحّقـة الناجية االثني عشـريّة )كشـف الله عنهم البأسـاء 

والضـراء ورفـع عنهم سـحائب اآلالء والعمـاء(، والتي قد جعلها متولّيها الشـرعّي المذكور 

لخـان المسـافرين المزبور تحت تصرّف عابري السـبيل والزائرين لقبـور األئّمة الطاهرين 

)سـلم اللـه عليهـم أجمعيـن(، وقـد خّصصها إلسـكانهم كما كانوا سـابًقا ينزلـون بها، وكّل 

مـا كان يتـّم أخـذه مـن قبل حـارس خان المسـافرين؛ كإيجـار، أو مصالحـة، أو أجرة إزاء 

شـغل خان المسـافرين، حسـب رؤية المتولّي، توقف أموالُها وتُصرف في مجالس العزاء 

وذكر مصائب سـيّد الشـهداء )سـلم الله عليه(، وذلك في أّي منحى أو مكاٍن يراه مناسـبًا 

بنـاًء علـى رأيه، وذلك مـن دون وضع حّق التوليـة والنظارة.

وإّن الواقـف قـد أوقـف باقي الصرفيّات وهذا خان المسـافرين على هذا الشـكل. أّما 

مـا يتعلّـق بالمحاصيـل واإليرادات لسـائر الموقوفات، فيجـب على المتولّي في كّل سـنٍة 

ضبطهـا وتنظيمها وربطها حسـب اآلتي:-

أواًل: فيمـا يتعلّـق بمؤونـة المزروعـات فـكّل مـا مـن شـأنه زيـادة اسـتصلح األراضي 

المباشـرين والمنظميـن  القنـوات، ومرتّبـات  وإكثـار مداخلهـا، وأيًضـا نفقـات 

للمحاصيـل، والتـي أوقفهـا المتولّي تحت إشـرافه وما يراه مناسـبًا، باإلضافة إلى 

األموال المتعلّقة بالديوان، وسـائر الصرفيّـات الّلزمة من الموقوفات؛ كالقنوات، 

والطاحونـة، وغيرهـا، مـن الواجـب أن يتـّم صرفهـا فـي نفـس القـرى والمـزارع 

بطريقـٍة معمولـة ومتعارَفـة، ومـا يتبّقـى منهـا تُصرَف سـنويًّا كما هو مسـطور.

وإّن تفصيـل تلـك الصرفيّـات يكـون علـى يـد المتولّـي مـا دامـت الحيـاة؛ والتي 

تشـمل اإليـرادات، ومداخـل الموقوفات سـنويًّاً بعد وضعها كمـا ذُكر، وهي على 
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اإلطـلق تحـت تصـرّف الواقف وتُصـرف بناًء علـى توجيهاته ورأيـه. وإّن المتولّي 

مـن بعـده فـي أّي زماٍن كان- كائًنـا َمن كان- يجب عليه في كّل سـنة، بعد وضع 

ـي من اإليـرادات، ويخّصص  مـا رُِقـم، أن يسـتخرج فـي األول ُعشـَريْن من المتبقِّ

ُعشـرًا ونصـف الُعشـر لـه كحـّق التوليـة، ونصـف الُعشـر اآلخـر يخّصصـه كحـقٍّ 

لإشـراف إلى المشـرف الشـرعّي للوقفيّة اآلنـف ذكرها.

ثانًيـا: أن يسـتخرج فـي كّل سـنٍة مّما تبّقى من مؤونة السـنة مبلغ عشـرة توماناٍت نقد 

رائـج، والـذي يعـادل فيه كّل تومان عشـرة رياالت ناصريّات، والـذي يعادل فيه 

كّل ريـال أربًعـا وعشـرين حبّـة، التـي تعـادل مثقـااًل واحـًدا من الفضـة، والذي 

تسـاوي قيمته ألف ديناٍر رائج، وأن يشـتري إضافة إلى ذلك عشـرين مجلًّدا من 

القرآن الكريم، وأن يُوقفها على المؤمنين والمتشـّرعين من االثني عشـريّة، وأن 

يخّصـص عشـرة مجلّداٍت منها إلـى الصالحين والمؤمنين الذين يتشـرّفون بزيارة 

المشـاهد المشـرّفة قدر اإلمكان وما تيّسـر من ذلك.

وأن يخّصـص العشـرة مجلّـدات األَُخـر إلـى المؤمنين السـاكنين فـي مناطق غير 

المشـاهد المشـرّفة، أو أي شـخٍص يصلـح بذلـك حسـب رأيـه، وإذا كان إيصـال 

العشـرة مجلّـدات اآلنـف ذكرهـا إلى المتشـرّفين بالمشـاهد المشـرّفة فيه نوع 

مـن الصعوبـة على المتولّي، عليـه أن يخّصصها بداًل عنهم بالصالحين والمؤمنين 

الواقفيـن في غير األماكن المشـرّفة، وعليهم أن يتلـوا تلك المجلّدات من القرآن 

الكريـم ويهـدوا ثواب هـذه الوقفيّة إلى روح والـَدي الواقف.

ثالًثـا: أن يسـتخرج فـي كّل سـنٍة مّمـا تبّقى من مؤونة السـنة مبلـغ ثلثيـن تومانًا نقًدا 

بالوصـف الـذي سـبق ذكـره، مع مقـدار سـتمائة )َمْن( مـن الِغّلت بـوزن تبريز 

)مـا يعـادل طـن وثمانمائـة كيلوغـرام(، وأن يكـون ثلثـا الِغـّلت مـن الحنطـة 

والثلـث اآلخـر مـن الشـعير، وأن تُنقـل إلـى قرية )دهجال( وتُسـلَّم بيد شـخٍص 

ـص له مسـكًنا يكـون قريبًـا من خان  مؤمـن ومتشـّرع وأميـن وكُـفء، وأن يُخصِّ

المسـافرين فـي )دهجـال( وقريـب أيًضـا مـن بقيّـة الموقوفـات، وأن يكـون 

حاضـرًا هنـاك مهمـا أمكن لـه ذلك، وأن يسـعى في حفظ الموقوفـات وصيانتها 
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وإصلحهـا، وايصـال األسـهم والحقـوق إلـى الـزّوار، كما سـيتّم اإلشـارة الى ذلك 

ـا بذلـك ومراقبًـا له. الحًقـا، وأن يكـون مهتمًّ

ويجب أن يكون هذا الشـخص من غير المباشـرين للمحاصيل واإليرادات والمنظّمين 

لهـا، وأن يُعيّـن ِمـن قبـل المشـرف علـى الموقوفـات اآلنـف ذكرهـا، ونأمل إن شـاء الله 

تعالـى أن يُعيَّـن شـخٌص متّـٍق وعـارف بالمسـائل، وكفء فـي ذلك. وإذا صـادف في زمٍن 

مـن األزمنـة ال يكـون الريـال فيـه نقـًدا موجوًدا أو غيـر موجـود، والـوزن أو قيمته كانت 

أقـّل أو أكثـر مـن الوزن والمبلـغ الحالي، يجب فـي حينها على المتولّـي رعاية قيمة هذا 

الزمـان، أي أن يعطـي مـااًل تُعـاَدل قيمتـه مع قيمـة هذا الزمـان، أو بعبارة أخـرى يُعاَدل 

ثلثمائـة ألف دينـار رائج الخزانـة نقديًّا. 

وأيًضـا فيمـا يتعلّـق بالعشـرة تومانـات السـابقة أن يُعمـل فيهـا كما تّم شـرُحه. وبعد 

اسـتخراج مـا تـّم ذكـره، عليـه أن يعمـل سـنويًّا علـى تقسـيم ثمانية أسـهم مّمـا بقي من 

اإليـرادات والمداخـل الموقوفـة بشـكٍل متسـاٍو، سـهم واحـد يُخّصـص لتكاليـف مجالس 

العـزاء فـي المشـاهد المشـرّفة وشـراء أحذيـة إلـى زّوار العتبات المقّدسـة وكمـا يأتي:-

أن يتـم تخصيـص اثني عشـر شـخًصا مـن خطبـاء المجالس الحسـينيّة مـن المتديّنين 

والمتشـّرعين، وأن يـرووا فـي مجالسـهم األحاديـث المعتبـرة، وأن يتجنبـوا ذكـر األخبـار 

والروايـات الضعيفـة، وأن يُسـتأجروا في ليالـي الجمع أو أيامها من أيام السـنة في البقاع 

المنّورة والمشـاهد الشـريفة مهما بعدت قربًة إلى الله تعالى، وأن يذكروا في مجالسـهم 

الحسـينيّة مصائـب محّمـٍد وآل محّمـٍد ومناقبهـم صلـوات اللـه عليهم أجمعيـن، واذا لم 

يتمّكنـوا مـن عقـد المجالـس الحسـينيّة في ليالـي الجمـع أو أيامها فل بـأس أن يعقدوها 

فـي سـائر األيـام أوالليالـي، وأن تُعطـى أجرتهـم من هذا السـهم، ويجب توزيـع الخطباء 

علـى المجالس الحسـينيّة كمـا يأتي:-

خطيبان في النجف األشرف على ثاويها آالف التحيات والتُّحف.  -
خطيبان في كربلء المقّدسة روحنا لتراب نعال زائريه الفداء.  -

خطيبان في مشـهد المقّدسـة عند اإلمام علّي بن موسـى الرضا عليه آالف التحية   -

والثناء.
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. خطيبان في الكاظمين  -

خطيبان في الحضرة المقّدسة للعسكريّين أرواحنا لهما الفداء.  -

خطيبان في الروضة المنّورة لحضرة العباس )عليه سلم الله والملئكة والناس(.  -

وبعـد تعييـن أجـرة االثنـي عشـر خطيبًـا من خطبـاء المجالـس الحسـينيّة كمـا ذُكر، 

يُخّصـص بقيـة هـذا السـهم بـزّوار العتبـات المقّدسـة؛ لشـراء األحذيـة، وأن تُسـلم إلـى 

ا لذلك  الشـخص األميـن الـذي سـبق ذُكـره، حيـث يجب أن يكـون هذا الشـخص مسـتعدًّ

األمـر ومتهيّئًـا لـه، وأّي زائـٍر يدخل إلى هناك من دون حذاء أو كان حذاؤه متهرّئًا بسـبب 

المشـي يتـّم إعطـاؤه حـذاًء يليق بحاله، وذلك حيـن ذهابه الى العتبات المقّدسـة وليس 

عنـد رجوعـه، سـوى الـزّوار الذيـن يكونـون حيـن رجوعهـم في حالـة مـرٍض، أو راجعين 

مشـيًا علـى األقـدام، أو تعرّضـوا للبـرد أو الحـّر، أو تعرّضـوا لـألذى من قطّـاع الطريق، أو 

يكونـوا فقـراء، حيـث تُعطى لهم األحذية حيـن رجوعهم أيًضا، وعلى المتولّي والمشـرف 

أن يُهيّئـا دائًمـا أنـواع األحذيـة المناسـبة للزائريـن الماشـين علـى األقدام في كّل موسـم، 

وأن ال يشـتروا حـذاًء قديًمـا أو متهرّئًـا، بـل يشـتروا حـذاًء محَكًما وجديًدا وجيـًدا، وأن ال 

يتسـاهلوا في هـذا األمر. 

وسـهم آخر من الثمانية أسـهم يخّصص سـنويًّا لتكاليف صيانة الجسـر المغلق سـابًقا 

فـي القريـة اآلنف ذكرها ويدعونه بجسـر )ديز آبـاد(، وهو يحتاج إلـى الصيانة والتعمير 

ف بإصلحـه قاصـًدا بذلـك تعميـره وصيانتـه  فـي الوقـت الحاضـر، وإّن الواقـف قـد كلَـّ

وإصلحـه فـي أّي وقـٍت لـزم ذلـك، وان اقتضى األمر يُؤخذ كّل السـهم أو جـزًءا منه ألجل 

ذلـك، ولكـي يكون الجسـر معّمـرًا وجاهـزًا للعبور عليه فـي كّل وقت.

وفـي حالـة بقـاء هذا السـهم أو مـا تبّقى منه من الفائـض في تلك السـنة بعد تعمير 

الجسـر، يُصـرف فـي حـال اللـزوم علـى صيانـة وترميم خـان المسـافرين فـي )دهجال(، 

وفـي حالـة بقـاء هـذا السـهم أو مـا تبّقـى منـه مـن الفائض فـي تلك السـنة بعـد تعمير 

الجسـر وخـان المسـافرين، تُصـرف إلحياء وإصـلح باقـي الموقوفات التي توجـب زيادة 

اإليـرادات والمداخـل، مـع األخـذ بنظـر االعتبار األكثـر لزوًما لهـذا الغرض فاألكثـر لزوًما، 

ويجـب أن تكـون التكاليـف والصرفيّـات الخاّصـة بقنـاة )قراسـو( المتعلّقـة بقريـة )علي 



يجحفلحأ ة أرحييجح1300د  حةةةح202 اةساجحاخاساجحأ ةمصجح  أ  لحأ ةاالقحأ داما

توتـل(، لهـا األولويّـة، وتكـون مقّدمة علـى باقي صرفيّـات الموقوفـات والقصبات. 

وإذا لـم يَلـزم فـي إحـدى السـنوات صيانة، أو صـرف مبالغ في أّي واحٍد من الجسـور 

أو خانـات المسـافرين وباقـي القصبـات، أو يكـون بعـض من هذا السـهم كافيًـا، فيجب 

على المتولّي أن يضّم تمام هذا السـهم أو الفائض من أعمال الصيانة إلى األسـهم السـتة 

األخـرى لصرفها على المخـارج اآلتية. 

وإذا كان فـي أحـدى السـنوات هنـاك خـراب كلّّي في قناة )قراسـو(، أو تكـون القناة 

المائيّـة )مسـدودة( عـن المياه بشـكٍل كامل، فيجب ضّم هذا السـهم مع األسـهم السـتة 

األخـرى؛ لصرفهـا على إعمـار وتصليح القناة المائيّة، وإذا لم تكِف هذه األسـهم السـبعة 

إلحيـاء القنـاة المائيّـة في سـنة كاملة، يتّم صرف المبالغ لمّدة سـنتين إلى أن تُحيى هذه 

المائيّة.  القناة 

وإذا أُصيـب الجسـر أو خـان المسـافرين بضـرٍر أو خـراب فـي إحدى السـنوات من 

جـرّاء طغيـان مـاء النهـر، أو الزيـادة الحاصلـة فـي كميّـة األمطـار، أو سـبب آخـر، أو 

أنّـه ينهـدم بشـكٍل كامـل، وال يكفـي السـهم المخّصص لصيانتـه، فيجب ضـّم بعًضا من 

السـتة أسـهم األخـرى إلى هذا السـهم؛ لكي يتـّم تعميره أو إعادة بنائـه، وإذا لم تكف 

هـذه أيًضـا، فيتـّم صـرف كّل السـتة أسـهم ألجـل ذلـك، وإذا لم تكِف األسـهم السـبعة 

طيلـة سـنة كاملـة، يسـتمر الصـرف لمدة سـنتين أو أكثر إلـى أن يفي بالغـرض، وتكون 

كافيـة ألجـل ذلـك، وليسـتطيع الـزّوار أن يسـتريحوا فـي خـان المسـافرين وأن يعبـروا 

من الجسـر بسـهولة. 

وإّن إعمـار وصيانـة قنـاة )قراسـو( فـي حالـة خرابهـا وتضّررهـا تكـون لهـا األولويّـة 

ومقّدمـة علـى تعميـر الجسـر وإصلحـه، وإن تعمير الجسـر وإصلحه تكون لـه األولويّة 

ومقّدًمـا علـى تعميـر خـان المسـافرين وإصلحـه. وإذا تبّقى شـيٌء من األسـهم السـبعة 

كفائـض عـن صيانـة وإعـادة تعمير مـا تّم ذكره فـي تلك السـنة، أو لم يكـن هنالك لزوم 

إلجراء التعمير والترميم وبقيت األسـهم السـبعة كما هي من دون صرف، فعلى المتولّي 

حينها أن يُقّسـم تلك األسـهم على سـتة أسـهم متسـاويّة؛ أربعة أسـهم منها تُصرف على 

الـزّوار القاصديـن لزيـارة العتبـات المقّدسـة، وينزلون في خـان المسـافرين أو في مكان 
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آخـر للسـتراحة، وأن يكـون توزيـع هذه األسـهم األربعـة المذكورة بهذا الشـكل:-

يتّم بناء على ذلك تهيئة الحنطة والشـعير وأعلفها وتسـليمها للشـخص األمين سـابق 

الذكـر، وأن يكـون ذلـك األمـر باطّـلع أهـل القريـة وبإشـراف المتولّي، حيث يتـّم توزيع 

الخبـز للزائريـن، والعلـف والشـعير لحيواناتهـم بقدر ما يكفـي لحاجة يوٍم كامـل؛ ابتداًء 

مـن األول مـن شـهر ذي القعـدة الحـرام ولمّدة خمسـة عشـر يوًمـا متتاليـات، وذلك من 

دون أّي تكلفـٍة أو مطالبـة مـن الـزّوار مقابـل ذلـك، وإذا كان أحـد الزائريـن يمتلـك أكثر 

عـدٍد مـن الحيوانـات يجب إطعـام جميـع الحيوانات العائـدة إليه بالعلف والشـعير.

أّمـا بالنسـبة إلـى القوافـل الخاّصـة من غيـر الزائريـن فليس لهـم الحّق فـي ذلك، إاّل 

الذيـن يُؤّجـرون حيواناتهـم إلـى الزائريـن مقابل أجٍر معيّـن؛ في هذه الحالـة يُعطى هو 

وحيوانـه الخبـز والعلـف والشـعير، وهـذا االتفـاق مخّصـص لوقـت ذهـاب الزائرين إلى 

زيـارة العتبـات المقّدسـة وليس وقـت عودتهم. 

ويُخّصـص جـزء آخـر مـن هـذه األسـهم األربعة مـن قبـل المتولّي بنـاًء علـى توجيهه 

إلعانـة الفقـراء والضعفـاء مـن الزائرين؛ فإذا وجد مـن بينهم -حين الذهـاب إلى الزيارة- 

َمـن لـم يمتلـك حـذاًء أو ملبًسـا يتّم إعطاؤه حذاًء وملبًسـا مناسـبًا للموسـم إن كان صيًفا 

شتاًء.  أو 

ويُخّصـص جـزء آخـر مـن هـذه األسـهم األربعة مـن قبـل المتولّي بنـاًء علـى توجيهه 

إلعانـة الفقـراء من الماشـين علـى األقدام لقصد زيارة العتبات المقّدسـة؛ فـإذا عجز زائر 

عـن المشـي وخيـف عليـه الهلك يتـّم إعطاؤه -حيـن ذهابه إلى الزيـارة- حمـاًرا واحًدا، 

علـى أن ال يكـون فيـه نقـص أو عيـب، وذا قـّوة ونشـاط، وأن يشـهد بذلك أهـل الخبرة، 

لكـي يُوِصـل الزائـر إلى مقصده، وأن يتّم تمليكه إلى الزائر، وال يتّم اسـترداده منه الحًقا. 

وإذا كان أحد الزائرين مريًضا وكان ذهابه إلى زيارة العتبات المقّدسـة متعّسـرًا، يتّم 

رعايتـه ومعالجتـه بالـدواء والغـذاء إلـى أن يتّم شـفاؤه، وإن احتـاج حيوانًا فـي أّي وقٍت 

يتـّم إعطـاؤه حمـاًرا بالمواصفـات التي تّم ذكرهـا، وذلك في وقت ذهابـه أو رجوعه.

وإذا كان أحـد الزائريـن فـي تلـك األماكـن مجروًحـا أو تـّم سـرقة ملبسـه مـن ِقبـل 
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السـرّاق وقُطّاع الطرق، وال يسـتطيع المعالجة أو الحصول على الملبس، يتّم رعايته قدر 

اإلمـكان بالـدواء والملبـس، وإذا احتـاج حيوانًـا يتّم إعطاؤه حمـاًرا بالمواصفـات التي تّم 

ذكرهـا ويتّم تمليكـه إياه. 

وإذا كان أحـد الزائريـن قـد تُوفّـي فـي ذلـك المـكان ولم يملك شـيئًا يكفـي لتكفينه 

ودفنـه، يتـّم تكفينـه ودفنـه. ويكـون تخصيص هـذه التكاليف من األسـهم األربعة اآلنف 

ذكرها على عاتق المتولّي والمشـرف، وبناًء على توجيههم ورأيهم، ويجب على الشـخص 

األميـن المذكـور سـابًقا، أن يراقـب جيـًدا عـدم بقـاء أّي زائـٍر جائعـاً وال حيـواٍن لزائٍر من 

دون علف أو شـعير. 

وأن يُخّصـص جـزء مـن سـهم آخـر مـن قبـل المتولّـي بنـاًء علـى توجيهـه إلـى بعـض 

الصالحيـن والمؤمنيـن الذيـن يقـرأون بقصـد النيابـة عـن الواقـف، فـي كّل يـوم أو فـي 

كّل ليلـة جـزًءا واحـًدا مـن القـرآن الكريـم أو نصـف جـزء، ويُصلّـون علـى محّمـد وآلـه 

األطهـار )صلـوات اللـه عليهـم أجمعيـن( مئة مـرٍّة نيابًة عـن الواقـف، وأن ال يتركوا األمر 

قـدر اإلمـكان، كمـا يُخّصـص الجـزء اآلخر من السـهم إلـى المؤمنين الذين يـزورون خاتم 

األنبياء واألئّمة الطاهرين والسـيّدة فاطمة الزهراء وشـهداء كربلء )سـلم الله عليهم 

أجمعيـن( فـي أيـام الُجَمـع ولياليهـا، وليالـي القـدر، وسـائر األيـام والليالـي المباركة عن 

البعـد أو القـرب بقصـد النيابـة عـن الواقـف، وأن ال يتركـوا تلـك الزيـارات قـدر اإلمكان. 

وإذا كان المتولّـي يـرى صـلح ذلـك، فليُخّصـص جـزًءا مـن هـذا السـهم أيًضـا لشـراء 

كتـب األحاديـث وأخبار األئّمة األطهار )سـلم الله عليهم(، وأن يوقفها على كافّة الشـيعة 

االثنـي عشـريّة ويُعطيهـا إلـى الطالبين لهـا إلى أن ينتفعـوا بذلك. 

وإذا كان المتولّـي يـرى صـلح ذلـك، فليُخّصـص جـزًءا مـن هـذا السـهم أيًضـا إلعانـة 

األرامـل وأيتـام المؤمنيـن، وأن يُْفِطر بها الصائمين في كّل شـهٍر مـن رمضان، ويُطعم فيه 

المساكين. 

وإذا رأى صـلح ذلـك بـأن يُصـرَف كّل هـذا السـهم على وجـه اإلطلق فهـو ُمخيّر في 

ذلـك. وفـي حالـة عـدم كفايـة األسـهم األربعـة السـابقة فـي سـنة مـن السـنين لتغطيـة 
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مصروفـات الـزّوار، فللمتولّـي االختيـار بتخصيـص هذا السـهم أو جزء منه، وضّم األسـهم 

األربعـة المذكـورة معـه لصرفهـا علـى الزّوار حسـب ما تـّم تفصيله سـابًقا.

وأن يُخّصـص المتولّـي جـزًءا من سـهٍم آخر بناًء على توجيهه ورأيه بعّدة أشـخاص من 

المؤمنين، والمتشـّرعين القاصدين للعتبات المقّدسـة، وأن يطلب منهم أن يزوروا األئّمة 

الطاهريـن بقصـد النيابـة عـن الواقـف، وأن يُخّصـص الجـزء اآلخـر من هذا السـهم بحاجٍّ 

متّـٍق، وأن يُطلـب منـه أداء فريضـة الحـّج الميقاتيّة بقصـد النيابة عـن الواقف أو يطوف 

عنه سـبعة أشـواط، أو يصلّي له صلة الطواف حسـب اختيار المتولّي وأن يزور نيابة عن 

الواقـف فـي المدينـة الطيبة -زاد الله شـرفها- خاتم المرسـلين )صلوات اللـه عليه وآله(، 

والسـيّدة فاطمة، وأئّمة البقيع )سـلم اللـه عليهم أجمعين(. 

وإذا تبّقـى شـيء مـن فائـض هـذا السـهم بعـد أداء كّل المصاريـف المذكـورة، علـى 

المتولّـي صرفـه علـى وجـه اإلطـلق، وقـد اشـترط أيًضـا أنّـه فـي حالـة وجـود الموانـع 

والعوائـق في سـنٍة من السـنين للحّجـاج والزّوار من حّج بيت الله الحـرام وزيارة العتبات 

– عاليـة الدرجـات- ولـم يسـتطع حينهـا المتولّـي صـرَف األسـهم األربعـة علـى الزائريـن 

وحثّهـم علـى النيابـة فـي زيـارة المشـاهد المشـرّفة، فيعمل علـى أثر ذلك بضّم األسـهم 

األربعـة مـع السـهم األخير، والتي سـيكون مجموعها خمسـة أسـهم، فيصرفهـا على وجه 

اإلطـلق حسـب مـا يأتي:-

أن يعطـي كّل األسـهم الخمسـة إلـى عالـم متّـٍق في كربـلء المقّدسـة، وأن يكون من 

سـكنتها، وأن يصرف هذه األسـهم على فقراء الشـيعة من الفرقة الشـرعيّة االثني عشريّة، 

وأن يصرفها أيًضا قدر اإلمكان على الزائرين في كربلء المقّدسـة، أو النجف األشـرف، أو 

الكاظميـة، وأن يعطيهم الملبس والمصروف.

وقـد اشـترط أيًضـا عدم إيجار المداخـل والموقوفات ألكثر من ثلث سـنوات، إن كان 

بعقـٍد واحـد أو عقـود متعّددة، إاّل في حالة الضرورة؛ مـن أجل صلح أمر الوقف الذي ال 

بُّد منه، كحالة خراب الموقوفات، أو سـلب صفة المنفعة منها، وتوقُّف أمر اسـتمرارها، 

علـى اإليجـار مـّدًة تزيد على الزمـن المذكور، مع التأكيد على صفـة الوقف وأن ال تخرج 

الملكيّـة من الوقـف مهما طال الزمن. 
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وقـد اشـترط أيًضـا فـي حالـة صـرف مداخـل الموقوفـات وعـدم ورود عوائـد منهـا، 

فللمتولـي االذن باالسـتقراض كي ال يتعّذر صـرف المصارف، وعند الحصول على المداخل 

ين عن طريق تلك  أو العوائـد مـن الموقوفـات في وقٍت مـا، يتّم أداء القرض وتسـديد الدَّ

المداخل. 

وقـد اشـترط بعـدم رهن األمـلك، وفي حالة احتيـاج أحد األجزاء للسـتقراض واضطُر 

لذلـك األمـر، فيتـّم بنحـٍو متعـارَف عليـه االسـتقراض مـن كّل األسـهم الموجـودة. وفيمـا 

يخـّص حّصـة المـاء الـذي يجري مـن نهر )سـيران( والذي يتفـّرع إلى قرية )علـي توتل(، 

المخّصـص للشـرب والزراعـة فـي تلك المنطقـة، لن يتـّم االحتياج إليه؛ بسـبب اضطراب 

المـاء فـي أغلـب األوقـات وخروجه من القنـاة المائيّـة الخاّصـة بالقرية المذكـورة، وفي 

حالـة رؤيـة المتولّـي الصـلح فـي ذلـك فليُخّصـص حّصـة المـاء بالشـرب حصـرًا، بشـرط 

إرجاعـه لحّصـة الميـاه في الزراعة فـي حالة احتياج قريـة )علّي توتل( للزراعـة، وإن لزم 

األمر فـي ذلك. 

وبنـاًء علـى ذلـك يكون االختيـار والتصـرّف بحّصة المياه فـي الشـرب، وإيجار األرض 

والمصالحـة الشـرعيّة للمداخـل وزيـادة مصادرهـا- فـي حـال عـدم االحتياج إليهـا- على 

عاتـق ومسـؤوليّة المتولّـي، وله حّق التصرّف في ذلك بحسـب ما يـرى صلح األمر لذلك، 

شـرط أاّل يكـون التصـرّف بنحـٍو يؤّدي إلى إخـراج األمر مـن الوقفية.

وتكـون التوليـة علـى هـذه الوقفيّـة المذكـورة مفّوضـة إلـى نفـس الواقف مـا دامت 

الحيـاة، وليـس لـه الحـّق بأّي وجـٍه من الوجوه -مـا دامت الحيـاة- أن يتصرّف بشـيٍء أو 

جـزء مـن المداخـل وعوائـد الموقوفـات ألجل معاشـه الشـخصّي، ال بعنوان حـّق التولية 

وال مـن جهـٍة أخـرى، بـل يجب عليه صـرف مداخل األمـلك الموقوفة بعد وضـع ما يلزم 

وضعـه حسـب مـا تـّم ذكره وتفصيلـه في السـابق، في الوجـوه واألمـور الخيِّرة.

وبعـد وفـاة المتولّـي )الواقـف( تنتقـل التوليـة ويُفـوض بها أكبـر أوالده مـن الذكور، 

وإذا كان أكبـر أوالده صغيـرًا، يكـون تسـيير أمور الموقوفات على عاتق السـيّد السـلطان 

محّمـد خـان )صهـر الواقـف(، ما دام أكبـر أوالد الواقف صغيـرًا، وعليـه أن يُطلع الحاّجة 

شـاهزاده خانـم )والـدة االبـن األكبر( والتـي هي زوجـة الواقف، وأن تُشـرِف على العمل 
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وااللتـزام بمـا ورد مـن الشـروط واآلليـات الخاّصـة بالصـرف فـي الوقفيّة، هذا فـي حالة 

عـدم زواجهـا، أّمـا في حالـة زواجها يسـقط هذا الشـرط منها. 

وبعـد بلـوغ أكبـر األوالد الذكـور سـّن الرشـد يتـّم إناطـة التوليـة بـه، وإذا كان أكبـر 

األوالد الذكور -ال سـمح الله- مجنونًا أو سـفيًها، وقد شـهد على جنونه وسفاهته الجميع، 

شـرط عدم توكيل األمر لقاٍض مشـتبه به وتشـوبه الشـبهات، في هذه الحالة يُفّوض أمر 

التوليـة إلـى الولد الذكـر التالي بعـد الولد األكبر مـن الذكور. 

وفـي حالـة عـدم وجـود األوالد الذكـور مطلًقـا مـن الطبقـة األولـى، يتـّم توليـة األمر 

وتفويضـه إلـى أكبـر األوالد الذكـور من الطبقة الثانيـة، وهكذا َهلُمَّ جـرًّا. وإذا لم يتواجد 

ألوالد الواقـف أوالد مـن الذكـور بشـكٍل مطلق، تنتقـل التولية وتُفّوض إلـى صبيّة الواقف 

المرضيّة )ابنة الواقف( زوجة السـيّد سـلطان محّمد خان )صهر الواقف(، وبعدها تنتقل 

التوليـة وتُفـّوض إلـى أكبـر أوالدهـا مـن الذكـور، وإذا لم يوجد ذكـور من ضمـن أوالدها 

الذكـور تنتقـل إلـى أكبـر األوالد من اإلناث، وهكذا نسـًل بعد نسـل. 

وإذا لـم يتواجـد أوالد مـن الذكـور واإلنـاث البنة الواقف ال سـمح الله، تنتقـل التولية 

وتُفـّوض إلى عبد الحسـين ميرزا )أخ الواقـف(، وبعده تنتقل إلى أكبر أوالده من الذكور، 

وفـي حـال عـدم وجود الذكـور فتنتقل إلى أكبر أوالده من اإلنـاث، وإذا لم يوجد له أوالد 

مـن الذكور واإلناث بشـكٍل مطلـق، تنتقل التولية وتُفّوض إلى أكبـر األوالد الذكور لفيروز 

ميـرزا وفـي حـال عـدم وجـود الذكور مـن األوالد تنتقـل التوليـة وتُفّوض إلى أكبـر األوالد 

مـن اإلنـاث، وفـي حال عدم وجـود الذكور مطلًقا تنتقل التولية إلـى أكبر أوالد اإلناث في 

أي طبقـٍة ومرتّبـة كانـت، نسـًل بعد نسـل، وفي حالة انقـراض أوالده مـن الذكور واإلناث 

-ولـن ينقرضـوا أبـًدا- تنتقل التولية وتُفّوض إلى عالٍم ذي تقوى في كربلء المقّدسـة، وأن 

يكون سـاكنها ومسـتوطًنا فيها، وأن يكون العالم مشـهوًرا بالورع والتقوى.

أّمـا فيمـا يخـّص اإلشـراف علـى الموقوفات السـابق ذكرهـا، تنتقل وتُفـّوض بعد وفاة 

الواقـف إلـى الحـاّج السـيّد محّمـد باقـر المجتهـد فـي العـراق، وفـي حالة وفاتـه تنتقل 

وتُفـّوض إلـى عالٍم في العراق مشـهوٍر بالـورع والتقوى من بين العلماء ويكون مسـتوطًنا 

في ذلـك البلد.
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وقـد جرت الصيغة الشـرعيّة المشـتملة على جميع ضوابط الصّحـة واللزوم، والحاوية 

علـى تمـام الشـروط والقيود اآلنـف ذكرها من البداية إلى النهاية. وجرى سـحب اليد من 

جميـع خانـات المسـافرين المذكـورة سـابًقا وجعلهـا تحت تصـرّف الوقف، وبعـد اتخاذ 

هـذا اإلجـراء يكون الواقـف بمثابة مقام المتولّي علـى الموقوفات.

هـذه الوقفيّـة هي عبارة عن ثمان وقفيات سـارية المفعـول ومختومة، والتي مفادها 

واحـد وفحواهـا متطابـق مـع بعضهـا اآلخـر، وكّل نسـخٍة منها موجـودة في مـكان وعند 

شـخٍص معيـن، وهي موزعة كمـا يأتي:-

نسـخة فـي النجـف األشـرف فـي الِخزانـة المباركـة لحضرة اإلمـام أميـر المؤمنين   -
علـّي بـن أبـي طالـب )عليـه صلـوات الله وسـلمه(.

نسـخة فـي كربـلء المقّدسـة فـي الِخزانـة المباركـة لحضـرة اإلمام الحسـين سـيّد   -

الشـهداء )سـلم اللـه عليـه(.

نسـخة في مشـهد المقّدسـة في ِخزانة حضرة اإلمام علّي بن موسـى الرضا )عليه   -

آالف التحيـة والثناء(.

نسـخة في سـلطان آبـاد في عراق العجم )أراك( عند السـيّد محّمـد باقر المجتهد   -

فـي العراق.

نسخة في وزارة األوقاف في دار الخلفة في طهران.  -

نسخة عند العاملين مع الواقف.  -

-  نسخة عند األمير نصرة الدولة عبد الحسين ميرزا.

نسخة عند الحاجة السيّدة شاهزادة زوجة الواقف.  -

ِيـَن 
َّ

ُمـُه ىلَعَ اذل
ْ
إِنََّمـا إِث

َ
ُ َبْعَدَمـا َسـِمَعُه ف

َ
ل وقًفـا صحيًحـا شـرعيًّا الزًمـا جازًمـا }َفَمـن بَـدَّ

ونَـُه{)1( وكان وقـوع ذلـك الوقـف يـوم عرفـة سـنة )1300هــ( ثلثمائـة بعد األلف 
ُ
ل ُيَبدِّ

الهجرة. مـن 

)1( سورة البقرة اآلية )180(.
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وقفيّـة صحيحـة وقعـت فـي الوقـف واشـتملت علـى وقفيّات بثمـان نسـٍخ والتي تّم 

ذكرهـا آنًفـا )توقيـع الواقـف وختمـه البيضوّي، سـجعه: ناصـر الدولة(.

الشهادات واإلقرارات الواردة في الوثيقة الوقفّية:

م فيهـا مـن الوقـف، والقبـض، والتخليـة، والتصـرّف بعنـوان  وقـع جميـع مـا رُقِـّ  -

التولية، وسـائر الشـرائط من البداية إلى النهاية، لدى األحقر في شـهر ذي الحّجة 

الحـرام سـنة )1300هــ(، )ختمـه المربـع، سـجعه: األرض يرثهـا عبـادي الصالحون(.

قـد صـدر االعتـراف مـن النـّواب المسـتطاب األجـّل األكـرم -دام مجـده العالـي-   -

بوقـوع الوقـف، والتخليـة، والتصـرّف فيـه، بعنوان التولية، حسـبما ُزبـر فيه لدّي 

فـي 30 مـن شـهر ذي الحّجـة الحرام سـنة )1300هــ(، )ختمه المربع، سـجعه: ال 

إلـه ااّل اللـه الملـك الحـّق المبيـن. جـلل الدين الحسـينّي(.

قـد تشـرّفت بسـماع اإلقـرار من وجهتـه السـنيّة _أدام الله ظلل جللـه_ بالوقف   -

حسـبما ُزبـر فـي الصـّك، والتخليـة، والتصـرّف، فـي شـهر ذي الحّجـة مـن سـنة 

)1300هــ(، )ختمـه المربـع، سـجعه: عبـده محّمـد حسـين الحسـينّي(.

قـد صـدر الوقـف مـن األجـّل األعظـم الواقـف األمجـد األسـعد األرفـع -متّـع الله   -

المسـلمين بـدوام ظللـه وبقـاء جللـه- جامًعـا لشـرائط الصّحـة واللزوم ال سـيّما 

التخليـة ... فـي عصـر يـوم عرفة من سـنة )1300هـ(، فصار الوقـف صحيًحا الزًما، 

ومـن غيَّـره بعدما سـمعه فعليـه لعنة اللـه والملئكة والنـاس أجمعيـن، والكتاب 

علـى ثمـان نسـخ. مع المرقـوم )ختمه البيضوّي، سـجعه: عبده الراجـي أبو جعفر 

محّمـد بـن أحمد(

هـو الواقـف علـى الضمائـر، قـد بـرزت صيغـة الوقـف مـن حضـرة المسـتطاب’   -

المكـرّم بتكريمـات اللـه الولـّي الحميـد بـل شـّك وارتيـاب، وقصـر يـده الطولـى 

عـن غبّـه، وقـد لحـق نظـر العلمـاء العامليـن وتصحيـح المحّققين فل يضـرّه كيد 

الكائديـن، ورجـوُت مـن الله تعالى أن ينفع به المسـلمين، فذلـك الكتاب ال ريب 

فيـه، ومـن لـم يـرَض بذلـك فالتـراب فـي فيه، مـن ثمـان نسـخ. )ختمـه المربع(.
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وقـع الوقـف المشـتمل علـى الصّحـة واللـزوم لـدى األحقر فـي عصر يـوم العرفة   -

سـنة )1300هــ(. )ختمـه البيضـوّي محّمـد الموسـوّي(.

-  قـد أقـّر الواقـف مـن إقـرار النـّص الـوارد )1301هــ( الحاّج موسـى خـان القاجار 

الكرمانـّي )ختمـه البيضـوّي سـجعه: موسـى الشـريف(.

بسـم الله الرحمن الرحيم قد تشـرّفت باسـتماع إقراره )دام عزّه( بالوقف وتخلية   -

يـد التصـرّف عـن الموقوفـة علـى الشـروط المزبورة فـي 22 من شـهر ذي الحّجة 

الحـرام سـنة )1300هــ( )ختمـه البيضوّي محّمد بـن كريم(.

بسـم الله الرحمن الرحيم قد تشـرّفت باسـتماع اعترافه -أدام الله تعالى أيام شوكته   -

وإجلله العالي- بالوقف وتخلية اليد في 22 من شـهر ذي الحّجة الحرام من شـهور 

سـنة )1300هـ(، والنسـخ ثمان. )ختمه الدائرّي سـجعه: علّي ولّي الله(.

المقـرّب مـن الخاقـان الميـرزا مهـدي خـان مديـر شـرطة كرمـان )ختمـه المربع،   -

سـجعه: محّمـد مهـدي الشـريف(.

المقـرّب مـن الخاقـان سـليمان خان ضابط شـرطة برتبـة عميد في شـرطة كرمان.   -

)ختمـه البيضوّي، سـجعه: سـليمان الشـريف(.

المضمـون المسـطور فـي النـّص فـي 22 مـن شـهر ذي الحّجـة قـوى ئيـل )سـنة   -

تركيّـة( سـنة 1300هــ، مقرّب الخاقان الميـرزا محّمد علّي خـان الكرمانّي. )ختمه 

نـي بمحّمـد وعلـّي(. البيضـوّي، سـجعه: ربِّ نَجِّ

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم تـّم إضافـة أربـع مفـردات مـن كلمـة )تبّرًعـا( وأربـع   -

عبـارات مـن كلمـة )ويتمّنى(علـى يد أقـّل العباد بين سـطور النـّص بخطّي، لكيل 

يكـون هنـاك محـلًّ إللقاء الشـبهة على الوقفيّة مـن ِقبل النفـس، وأن يكون النّص 

صريًحـا وواضًحـا فيمـا يخـّص المصروفـات في هـذه المواضـع الحتيـاج المؤمنين 

والزائريـن والحّجـاج تبّرًعـا مـن دون عـوض أو اسـتئجار، ويرجـو المتولّـي بعـد 

اإلعطـاء من الطوائف المشـمولة والمرقومة في هذه الوقفيّـة، أن يعملوا بما رُقِّم 

من األفعال شـرًعا ألجل الواقف. جرت صيغة الوقف الجامعة للشـرائط الصحيحة 
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الخاليـة عـن وجوه الفسـاد مع رعاية طرف االحتياط بحضـور أقّل العباد، وال ريب 

فـي صحتهـا، والسـلم علـى مـن اتبـع الهـدى وخالـف الهـوى. )ختمـه البيضـوّي، 

سـجعه: عبـده الراجـي أبو جعفـر محمد بـن أحمد(.
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ملحق بالبحث
صورة وثيقة الوقفّية 
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صورة المقطع األول من الوثيقة وتظهر فيه الشهادات واإلقرارات
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صورة للمقطع األخير من الوثيقة
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leads to the lack of piety, destruction of society, conflict, and separation.

The human diversity that exists on the face of the earth is not a coinci-

dence but rather a wise divine will that was, is, and will remain the subject 

of trial for humankind. From this diversity, various thoughts arose, which 

enriched nations with diverse opinions and ideas. These notions were put 

forward for calm scientific discussion, far away from fanatism, helping 

their prosperity and development.

Of course, respecting differences does not necessarily mean acquies-

cence of others’ opinions, integration with ideas intellectually and cultur-

ally, acceptance of views, or the need to answer or believe in the disagreed 

topic. It means subjecting the opinion to discussion and coexisting with 

the view’s holder. 

Based on the mentioned, (Al-Khazana) magazine - since its beginning 

- opened its doors to distinguished researchers of various nationalities, 

cultures, and religions to enter into this field. Thus, educated writers and 

conscious minds arose, whether Westerner or Oriental, Arab or non-Arab. 

The diversity enriched the field of knowledge - especially academic heri-

tage revival- with substantial intellectual and scientific productivities from 

various sects and cultures and valuable manuscripts.

Moderation, professionalism, acceptance of the other opinions, and 

calm discussion will remain (Al Khazana) magazine’s primary approach in 

its relationship with others as long as it remains - Allah Almighty willing - 

even if they disagree with the opinion. 

We want to conclude our statement with a saying from Imam Ali (a.s) 

in his instructions to Malik Al-Ashtar (r.a), “They [people] are of two 
kinds, either your brother in religion or one like you in creation.” 

Praise be to Allah first and last.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Differences of Opinion… A Curse or Blessing?

Editor-in-chief

All praise be to Allah, Lord of the worlds. May His peace and blessings 

be upon the most honorable prophet and messenger, our beloved Muham-

mad, and his virtuous and pure progeny. 

Allah (s.w.t) states in his glorious book: ﴾O humanity! Indeed, we 
created you from a male and a female and made you into peoples 
and tribes so that you may ´get to` know one another. Indeed the 
noblest of you in the sight of Allah is the most righteous among 
you. Allah is truly All-Knowing, All-Aware.﴿ (Al-Hujurat: 13)

The beautiful words in the verse illustrate a bright picture of peaceful 

coexistence, love, and brotherhood for all humanity. Its idea is to pave the 

way for establishing civil societies. These societies consist of members who 

adopt a positive and constructive understanding of (differences). This un-

derstanding, based on considering (differences) as positive behavior, aims 

to train humanity to accept diverse opinions and spread the culture of 

dialogue to rise to the peak of awareness and intellect.

When there is a positive view on (differences), it corrects the under-

standing that differences are a struggle for survival or a precious oppor-

tunity to prove superiority and dominance. This erroneous view allows 

Satan’s incitements to evil to pollute the pure nature of humankind with 

ego, which results in humans being imprisoned by mental diseases, which 
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