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( ع)بيت األمير ومحراب 



مسجد الكوفة – صورة جّوية

مرقد مسلم

بن عقيل 















مقام النبي

(ع)نوح سفينة

ة القضاءدك  
مكان قضاء األمير



:له( ع)؟ فقال "هل كانت الكوفة ومسجدها في زمن نوح"فسأله المفّضل مستغرباً 

يا مفضل، وكان منزل نوح وقومه في قرية على متن الفرات مما يلي غربي الكوفة، ويضيف أن نوحاً كان رجالً نجاراً فأرسله هللا "

وانتجبه، ونوح أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء، وأن نوحاً لبث في قومه الف سنة إال خمسين عاماً يدعوهم إلى الهدى 

بأعيننا )وأوسعها وعجل عملها ( أن اصنع الفلك)فأوحى هللا إلى نوح ...فيمرون به ويسخرون منه، فلما رأى ذلك منهم دعا عليهم

". فعمل نوح سفينته في مسجد الكوفة بيده يأتي بالخشب من بعد حتى فرغ منها( ووحينا

مام في رواية المفّضل، أنه إنتهى بمعيّة اإل

عن( ع)الصادق إلى ُكناسة الكوفة، فنظر 

: يساره ثم قال له

".ههنا ُصِلب عمي زيد رحمه هللا"

ثم مضى إلى طاق الزيّاتين وهو آخر 

السراجين، فطلب منه أن ينزل، فإّن 

الموضع كان مسجد الكوفة األول الذي 

خّطه آدم، وهو يكره أن يدخله راكباً، 

؟"فمن غيّره عن خّطته: "فسأله المفضل

(: ع)فأجاب 

أّما أّول ذلك فالطوفان في زمن نوح، ثم "

غيّره بعد أصحاب كسرى والنعمان بن 

". منذر، ثم غيّره زياد بن أبي سفيان





مرقد زيد الشهيد  ابراهيم الغمر مرقد

خلف قصر اإلمارة مرقد مسلم بن عقيل







(رض)الصحابة والتابعين وباقي ( ع)مسجد السهلة التاريخي حيث صلّى الكثير من أهل البيت 





1918النجف عام 

1951النجف عام 

1915مسجد الكوفة عام 
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(ع)هود و صاحلابلقرب من قربي النبيني،،(حتت القبّة)الإمام عيل بن آ يب طالبو نوح،قربي النبيني، آ دم و



(ع)مرقد أمير المؤمنين

(ع)مرقد النبي آدم 

(ع)مرقد النبي نوح 



(ع)مرقد أمير المؤمنين

(ع)مرقد النبي آدم 

(ع)مرقد النبي نوح 

ةالقبل

الرأس الشريف

القدم الشريفة





سالموالقول ال ّول آ دّق، حبسب ما ورد عن آ هل البيت علهيم ال .وقيل يف مكة،آ دم ونوح علهيام السالم يف الكوفةدفن

آ وىص الإمام عيل بن آ يب طالب بأ ن يدفن يف

، (حاليا  النجف)قرب آ عّده بنفسه يف ظهر الكوفة 

ن ابلقرب منوح، وني، آ دم وعند قربي النبيّ 

هود و صاحل علهيم السالمقربي النبيني،

وقد ورد عن آ هل البيت يف زايرة الامام عيل، 

السالم عليك وعىل جضيعيك آ دم و نوح وعىل

جاريك هود وصاحل و رمحة هللا و براكته 

.حواءنا  مس جدت ِنس بة  لومسيت جدة بذكل ةقرب حواء، فقيل انه يف جدّ آ ما . مبكةكام قيل آ ن قرب آ دم عليه السالم يقع يف مسجد اخليف يف مىن 
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بحر النجف





.النجف الارشف-يف وادي السالم هود و صاحل علهيام السالم دفن

وادي السالم - النجف الارشف

ام السالمهود و صاحل علهيمرقدّي نبيّي اَلله 

يف وادي السالم 






