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عر  في قرية الف

L859, FGC10500, CTS8303, Z28962, & FGC10502



(  جه148عام)داخل احلدود التارخيّية للمدينة املنّورة ( ع)بعد اس تحاكم قّوة العّباس ّيني ووفاة الإمام الصادق 

، جلأ  احلسنيّون واحلس ينيّون (جه169عام -ضوايح مكّة املُكّرمة )وازدايد التضييق عىل العلوينّي بعد موقعة فَّخ 

ىل ِضَياعٍ أ نشؤوها يف ضوايح املدينة النبويّة، وتوّزعوا هبا عىل الشلك ا :لتايلوابيق الطالبّيني اإ

اي- دل ابيق أ مئة أ هل واكنت مسكنًا هل وذلراريه املوسوينّي والرضوينّي وفهيا وُ ( ع)أ نشأ ها الإمام الاكظم : قرية ِِصّ

.القرية حتتاج ملزيد من تنقيب الآاثر(. الرضا واجلواد والهادي والعسكري)البيت علهيم السالم 

.  اقدمه وشواهدمهوفهيام منازهلم ومر ( رض)اكنتا مقّرًا للسادة احملضّيني وأ ولد زيد ال بلج : قرييّت سويقة وحزرة-

آاثرها يف مقال سابق .وُكنّا ذكران حزرة وأ

لهيا القامس الرّّس وذراريه بعد رجوعه من الكوفة ومقتل أ بيه : قرية فَْرع امِلْسور- (. جه190عام )جلأ  اإ

.ذكرانها يف مقال سابق(. ص)بقي هبا اجلعافرة بعد أ ن أ قطعها هلم رسول هللا : قرية وادي الُفرع-

.  لبحث عهنا جاري، فال زال ا(العلويون وال عرجيّة-العقيلّيون والعباس يون)أ ّما مساكن ابيق العلوينّي والطالبّيني 

ىل الفُ  . رع يف وقٍت لحقوقيل أ ّن ابيق احلُس ينينّي سكنوا بني ِّصاي وابدية املدينة الرشقيّة وبعضهم انتقل اإ



:يُظهر العرض الالحق مجموعة من الُصَور التالية

ةُصَور جّوية وخرائط توضيحّية للمواقع التارخيّية واجلغرافيّ -

(  من اخلارج وادلاخل)مسجد قرية الَفْرع -

موقع منازل ومراقد الرس ّيني وأ زواهجم-

شواهد مراقد الَفْرع-

آاثرهام، كوهنام مل تتعّرضا للزحف العمراين احل**  اصل يف املدينة حافظت قرية الَفْرع وحزرة عىل غالب أ

اي وفَخّ  آاثرهام اإىل متحف املدينة املنّورة. ومكّة وِِصّ . وانتقلت الكثري من أ



منازل القاسم الرسي وذويه بالفرع،

عند جبل الرس جنوب غربي المدينة



ر  
 
ع املدينةف – صورة جّوية

االرسيّين منازل

N

امراقد الرسيّين

القريةمسجد









عالَفر  من أصحاب شواهد مراقدمثانية أمساء 

قدأمساء املدّونني لشواهد املرا

CTS8303

Z28962

FCG10502

دفين الكوفة

دفين فخ

دفين ينبع النخل

المدينةدفين 
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(الري  )

8



هج279سنة 

دكتاابت الشاه



UV Scan



بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ الصه  ُ َأَحٌد اَّلله دََمُد مَْ ُقْل ُهَو اَّلله

 ُُه ُفُوو ا َأَحدٌ يَِلْد َوَمْ يُوَلْد َوَمْ َيُكن له 
هللا ال إل ُهبسم هللا الرمحن الرحيم

إال هو احلّي القّيوم ال أتخذه سنة
وال نوم ل ُه ما يف السدَموات وما

يف األرض من ذا الذي يشوع عنده
إال إبذن ُه يعلم ما بني أيديهم وما

خلوهم وال حييطون بشيء من علدَم ُه إال
مبا شاء وسع فرسّي ُه السدَمواِت واألرض
وال يؤوُده حوظُهدَما وهو العلّي العظيم

دكتاابت الشاه



دكتاابت الشاه

بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ الصهَمدُ  ُ َأَحٌد اَّلله ُقل  ُهَو اَّلله

ُكُفًوا َأَحدٌ َلَ  يَِلد  َوَلَ  يُوَلد  َوَلَ  َيُكن لههُ 
ُ أَنهُه ال ِإَلَه ِإال ُهَو وَ  َشِهَد اَّلله

ال َمالِئَكُة َوأُوُلو ال ِعل ِم قَاِئًما
ِط ال ِإَلَه ِإال ُهَو ال َعزِيُز ال َ  ِكيمُ ِِبل ِقس 

اللهم رب جربيل األمني ورب املالئكة
املقربني ورب ابراهيم وامساعيل وحممد

خامت النبيني ارحم السن بن القاسم بن ابرهيم
بنبن إمساعيل بن ابرهيم بن السن بن السن بن علي

ايب طالب واجعله يوم الفزع من اآلمنني
ويف املعاد من الناجني ولديك من القريبني

إنك أرحم الرامحني وكتب
السن بن علي بن السن بن القسم

سنة مخس وثلث مائة 

هج305سنة 



هج310سنة 
دكتاابت الشاه



دكتاابت الشاه



بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ َأَحٌد اَّللهُ   يَِلد   الصهَمُد َلَ  ُقل  ُهَو اَّلله

ن لهُه ُكُفًوا َأَحدٌ َوَلَ  يُوَلد  َوَلَ  َيكُ 

هذا قرب علي بن عبدهللا
بنبن حمدَمد بن القاسم بن ابرهيم

إمساعيل بن ابرهيم 
بن احلسن بن احلسن بن
علي بن ايب طالب صلو

ات هللا عليهم أمجعني
...

دكتاابت الشاه







ر عالفَ أمساء اجلعفرّّيت من صواحب مراقد

الطالبّينيأمساء املقرّبني منهّن املذكورين يف كتاب مقاتل

جعفر الطيار بن أبي طالب )ع(

عبدهللا

علي إسحاق

محمد إسحاق القاسم

إبراهيم عبد هللا أبي الكرام حمزة جعفر عبد هللا

جعفر صالح محمد عبد هللا محمد إسحاق محمد أحمد جعفر

محمد عيسى يعقوب عبد هللا محمد علي علي الحسن القاسم آمنة

أحمد العباس صالح جعفر إبراهيم محمد عبد هللا

أيوب محمد

موسى عبد الرحمن أم محمد

صفيّة



هذا قرب آمنة ابنت جعور بن عبدهللا بن ا
لقاسم بن إسحق بن عبدهللا بن جعور بن ايب

طالب رمحة هللا ورضوان ُه عليها ونسل
هللا أن جيعلها يوم الوزع األفرب من

اآلمنني آمني رب العاملني ورحم
هللا من ترحم عليها وفتب إبراهيم

بن حمدَمد بن القاسم يف سنة
عشر وثالث مائة

بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ أَنه ُُه ال ِإَل َُه ِإال ُهوَ  َواْلدََمالِئَكةُ َشِهَد اَّلله

ا ِِبْلِقْسِط ال  ِإَل َُه ِإال ُهوَ َوُأوُلو اْلِعْلِم قَاِئدَم 
ُ الصهدََمدُ ُقْل ُهَو اَّللهُ ● اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ   َأَحٌد اَّلله
● ُُه ُفُوو ا َأَحدٌ يُوَلْد َوَمْ َيُكن له َمْ يَِلْد َومَْ 

هج310سنة 



 أتخذههللا ال إل ُه إال هو احلّي القّيوم ال
سنة وال نوم ل ُه ما يف السدَموات

وما يف األرض من ذا الذي يشوع
معنده إال إبذن ُه يعلم ما بني أيديه

وما خلوهم وال حييطون بشيء من
علدَم ُه إال مبا شاء وسع فرسّي ُه
السدَمواِت واألرض وال يؤوُده
حوظُهدَما وهو العلّي العظيم

بسم هللا الرمحن الرحيم
هذا قرب أم حمدَمد ابنت حمدَمد

بن عبدهللا بن عيسى بن جعور
دبن ابرهيم بن حمدَمد بن علي بن عب

هللا بن جعور بن ايب طالب
رمحها هللا وغور هلا واحلقها

بسلوها الصاحل وجدها حمدَمد
صلى هللا علي ُه وعلى ال ُه وسلم

بسم هللا الرمحن الرحيم
ُ َأَحٌد اَّللهُ  ْد َومَْ  الصهدََمُد َمْ يَلِ ُقْل ُهَو اَّلله

ُوو ا َأَحدٌ يُوَلْد َوَمْ َيُكن له ُُه فُ 



بسم هللا الرمحن الرحيم
إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك

عنها مبعدون ال يسدَمعون حسيسها وهم يف ما
هذا قرب صوّية بنت● اشتهت أنوسهم خالدون 

موسى بن أيوب بن ابرهيم بن حمدَمد بن جعور بن
ابرهيم بن حمدَمد بن علي بن عبدهللا بن جعور

بن ايب طالب علي ُه السالم رمحها هللا
وغور ذنبها وحشرها مع نبيها حمدَمد صلى

هللا علي ُه وسلم



هج301سنة 



ُفل  ●بسم هللا الرمحن الرحيم 
َا تُ وَ  ۗنَ ْوٍس َذائَِقُة اْلدََمْوتِ   َوِإَّه

ْلِقَياَمةِ ف هْوَن ُأُجورَُفْم يَ ْوَم ا
َوُأدْ َفدََمن زُْحزَِح َعِن النهارِ 

َز َوَما احْلََياِخَل اْْلَنهَة فَ َقْد َفا
نْ َيا ِإاله َمَتاُع ا اللهم● ْلُغُروِر ُة الد 

فاطر السدَموات واألرض جا
عل املالئكة رسال اجعل فا

(بشر)طدَمة بنت عبيد بن 
من نزلة جنات النعيم آمني

ُ َأَحٌد اَّللهُ   الصهدََمدُ ُقْل ُهَو اَّلله
مَْ َمْ يَِلْد َوَمْ يُوَلْد وَ 

َيُكن له ُُه ُفُوو ا َأَحدٌ 



دكتاابت الشاه

مغورت ُه ورضوان ُه على
فاطدَمة ابنت إمساعيل بن ا

(--)برهيم بن حيىي بن 
آمني رب العاملني

قد تكون هذه السيّدة من إحدى زوجات الرسيّين وليست من العلويات–غير مؤكدة ( --)كلمة 



النقش الثالث

هج310سنة 
النقش الثاني

هج325سنة 

(هج280)النقش األول 



مبنى محّطة قطار الحجاز العثماني سابقا  –الشواهد جميعها موجودة في متحف المدينة المنّورة 



.مجيعها مكتوب ابخلطّ الكويف الغري منقوط-

.مجيعها مكتوب يف أ واخر القرن الثالث الهجري-

آنّية ُمتكّررة يف أ ّولها - آية شَ )حتوي ُسَور وأآايت قرأ آية الإخالص، أ هَِد هللُا، أ

آية لقد جاءمك آية ُُكُّ نَْفس، وأ (.الكرّس، أ

آ - .خرهاحتوي الصالة عىل النيّب وأ هل وعىل جّدمه عيل بن أ يب طالب يف أ

.حتوي عل اإمس املدّون يف غالب ال حيان يف أآخرها-

. ر بمثنننتظر احلصول عىل املزيد من ُصَور هذه الشواهد التارخيّية القيّمة اليت ل تُقدّ ** 


