کربال ،ملک شخصی سیّد الشّهدا علیه السالم

الشَّيْخُ الْبَهَائِيُّ فِي الْكَشْكُولِ ،عَنْ خَطِّ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ ،نَقْلًا مِنْ خَطِّ ابْنِ طَاوُسٍ ،نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الزِّيَااََاِِ
لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنِ الصَّادِقِ عليه السالم أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ حَرَمَ الْحُسَيْنِ عليه السالم الَّذِي اشْتَرَاهُ أََْبَعَةُ أَمْيَالٍ فِي أََْبَعَةِ أَمْيَالٍ ،فَهُوَ حَلَالٌ لِوُلْدِهِ وَ مَوَالِيهِ ،حَارَامٌ عَلَاغ يَيْارِِْ ْ
مِمَّنْ خَالَفَهُ ْ ،وَ فِيهِ الْبَرَكَةُ.
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مرحوم شيخ بهايي دَ كتاب كشكول خود از خط جدّش ،محمّد بن عليّ جُباعي ،به نقا از خاط مرحاوم سايّد بان
طاووس به نق از محمّد بن أحمد بن داوود قمّي دَ «كتاب الزّياَاِ» نق مي كند كه حضرِ صادق علياه الساالم
فرمودند:
حرم حسين بن علي عليهما السالم به فاصله چهاَ مي دَ چهاَ مي ْ ،مان مكاني است كه سيّدالشهدا علياه الساالم
آنجا َا خريداَي نمودند .اين حرم براي فرزندان حسين بن علي عليهما السالم و دوستداَانش حالل است ،اما براي
يير ايشان از كساني كه با فرزندان حسين بن علي عليهما السالم و دوستداَانش مخالفت مي كنند ،حرام اسات و دَ
اين سرزمين بركت است.
مرحوم شيخ بهايي دَ كتاب كشكول خود مي نويسد:

 -1مستدَكالوسائ  ،ج، 10ص321به نق از كشكول /مرحوم محدّث نوَي مي نويسد :اين َوايت َا مرحوم شيخ طريحي دَ «مجما
البحرين» نيز نق مي كند( .مستدَكالوسائ  ،ج، 10ص)321

َصادَّقَ
َُوِيَ أَنَّ الْحُسَيْنَ عليه السالم اشْتَرَى النَّوَاحِيَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ مِنْ أَْْ ِ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ بِسِتِّينَ أَلْفِ دََِْْا ٍ  ،وَ ت َ
بِهَا عَلَيْهِ ْ  ،وَ شَرَطَ أَنْ يُرْشِدُوا إِلَغ قَبْرِهِ  ،وَ يُضَيِّفُوا مَنْ زَاََهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
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َوايت شده است كه حضرِ حسين بن علي عليهما السالم اطراف قبر شريفشان َا از اْ نينوا و ياضريّه به شصات
ْزاَ دَْ خريداَي نمودند و سپس آن جا َا به ايشان بخشيدند و شرط نمودند كه زائارين َا باه ساوي قبرشاان
ْدايت نموده و از ايشان به مدِّ سه َوز پذيرايي نمايند.
محدّث نوَي پس از نق اين دو َوايت مي نويسد:
مرحوم سيد بن طاووس مي گويد :محمّد بن أحمد بن داوود قمّي دَ «كتاب الزّياَاِ» مي نويسد كه اْ كاربال باه
آن شرط عم نكردند.
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