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املقدمة
يف تربتـه  عليه السالمهم الذين دفنوا إىل جوار سيد الشهداء      ونكثري

ر وصـاحب شـأن وعـامل    الطاهرة املقدسة فكم من ملـك وسـلطان ووزيـ        
وفازوا بنعمـة اجلـوار،   عليه السالموفقيه وحمدث قد أحلدوا قرب احلسني 

ما خـصه اهللا  فيمع السيد إبراهيم اابونيشتركالذينمنهم لكن قليال 
فقبــور كــل مـن دفــن مــن امللــوك  ،ينفقــوديف عـداد امل مبــل هــسـبحانه 

لـسيد إبـراهيم   لوغريهم مدروسة خمفية ليس لساكنيها اسـم وال رسـم، و      
لسان كل من يزور قرب أيب عبد اهللا واسم يتردد ذكره على   ااب قرب مبين    

.الشهداء رضوان اهللا تعاىل عليهم أمجعنيوأنصارهعليه السالماحلسني

لقـرب سـيد   الزائر  هلذا السيد ااب هي إننا نرى        واخلصوصية األخرى 
مـن   والعلمـاء وغريهـم   ال يذكر من أولئـك امللـوك        عليه السالم الشهداء

ال يف ًايف أثنـاء زيارتـه أحـد      عليـه الـسالم   املدفونني يف جوار أيب عبد اهللا     
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، ولكن احلال مع السيد إبراهيم ااب خيتلف إال نادرًازيارة وال يف دعاء    
و تقبلت منه ما مل مير بقربه أن زيارته قد متت    أ، فالزائر ال يكاد يرى ب     كلّيًا
.ومتقرباوبه إىل اهللا متوسًالاهللا داعيًاىل إوومسلمًازائرًا

بتلـك عليهم الـسالم     احلسني أنصارقد تساوى مع    عليه السالم  فهو
وقربه حمـط   ،عليهم السالم  مشيد بارز ظاهر مثل قبورهم    اخلصلتني فقربه 

مـن مواقـف الـداعني واملتوسـلني شـأنه يف ذلـك        رحال الزائرين وموقف  
.ليهم السالمعشأن أنصار أيب عبداهللا احلسني

مـا هلـا    وومن هذه اخلصائص وغريها نكتشف عظمة هذه الشخـصية        
والـيت  عليه السالممرتلة عند اهللا سبحانه وتعاىل وعند اإلمام احلسني     من  

اإلمام ورّدعليه السالمواضح يف سالمه على اإلمام احلسنيبنحوجتلت 
دليـل  فكـشف الغطـاء عنـه       ،يف حادثة مـشهورة   بشكل مسعه الناس    عليه  

.على رفعة مقامه املعنوي وكماله الذايت

وهذه الصفحات الـيت بـني يـديك تعريـف ـذه الشخـصية العظيمـة                 
الفذة اليت خفي عن كثري من الناس خربها ومـا حتملـه مـن كمـال ورفعـة            

تكون وافية بالغرض وتبيان   أنوصفات وتاريخ مشرق، نسأل اهللا تعاىل       
بــسبب الــنقص احلــاد يف ؛خــربًاحنــيط بكــل جوانبـها الن كنــا إاملقـصد و 

املصادر التارخيية اليت حتدثت عن التفاصيل احلياتية هلذه الشخصية، وكما         
.قيل ما ال يدرك كله ال يترك جله
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امسه ونسبه
إبـراهيم امللقـب   الـسيد نإعلـم األنـساب   يف أهـل اخلـربة   داشتهر عن 

عليــه الــسالمنيباــاب واملــدفون يف الــرواق الغــريب حلــرم اإلمــام احلــس
واملعروف برواق الـسيد إبـراهيم اـاب، هـو ابـن حممـد امللقـب بالعابـد                 

بن اإلمام اهلمام موسى بن جعفر بن اإلمام جعفر الصادق بـن     والصاحل،
اإلمامبن اإلمام احلسني بناحلسنياإلمام حممد الباقر بن اإلمام علي بن      

.أمجعنيوات اهللا عليهم لطالب صأيبعلي بن 

وأمـا «: لسيد الشريف النسابة أمحد بن علي بن احلـسني احلـسين  ل ا قا
فهـو املعـروف   عليـه الـسالم  إبراهيم الضرير بن حممد بن موسى الكاظم    

.)١(»معروف مشهورعليه السالمبااب وقربه مبشهد احلسني

إبراهيم ااب بن حممد «: وقال السيد حبر العلوم يف الفوائد الرجالية
قال السيد الشريف النـسابة أمحـد   . عليه السالمسى الكاظمالعابد بن مو  

.٢٢٤ص،٢ج:لسيد حمسن األمنيلأعيان الشيعة نقال عن )١(




