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 كلمة الناشر
  الرمحن الرحيمبسم هللا

إن هللا تبــارو وتعــال خلــق الوجــوا وســخلر مــا فيــه عدمــة البشــر س بعــ  األنبيــا  والرســ  
رمحــة للعـــاعي وجعــ  مهمـــتهم توجيــه النـــاث  ــو الإـــراع األماــ  اعـــؤاي إل الســعااة اعطلقـــة 

 والكمال اعطلوب.
س كمــا يتإـــورها ومــن الوا ـــم إن مهمــة النـــر وحامــ  الرســـالة ا،َليــة مهمـــة عظيمــة  لـــي

الــبعأب ا ــا محــرا محــ  أخبــار الســما  إل األرل أو إرشــاا النــاث إل عبــااات معينــة يلتزمــون 
ِبـا ويعملــون  ــمن إ ارهــا اعلمــوث بــ  هــي مهمـة إَليــة صــعبة أوكلهــا اعــالق ـ عــز وجــ  ـ عــن 

ر إل يســتحقها ليكــون منــارا ف األرل يرجــع إليــه العــاملون ويهتــدي بنــورا ال ــالون و ــد أشــا
ــه ــبحانه ف  ولـ ذميراا :هـــذا اععـــن سـ ــَ راا َونـ ــاهمداا َوم َبشـــ م ل ناَو شـ ــَ َّْ أَر سـ ُّ إم رم ا النـــَّ ــَ هم  اي أَيُـّهـ ِ نـــم ــاا إمَل هللام ذمم َوااعميـ

ريا راجاا م نــم فــاع عزوجــ  رســم  ريــق اطيــاة وأصــطفى رلاــه مــن البشــر ليكونــوا األال   (1)ًا َوســم
َّْ إحيمــ  اعســؤولية الكــ    رســول والوصــي وا،مــام اععإــومعلــى مر ــاته  فاــا  النــر وال

َفق َن ممن ها َومَحََلَها ا،م  َ َأن  حَي ممل َنها َوَأش  َنا اأَلمانََة َعَلى السَّماواتم َواأَلر لم َواْل مبالم فَأََبي   .(2)ن سان  َعَر  
تعـــال لعبـــااا أل وهـــي ولـــو أمعنـــا النظـــر ف اي الـــذكر اطكـــيم عســـنا حقيقـــة هامـــة يبينهـــا 

حقيقــة ا،رســال و ــد عــ  ـ عــز وجــ  ـ عــن شخلإــية اعرســ  ف كتابــه الكــر  بتعبــريين  تلفــي 
وهـ   فتارة يطلق عليه )الرسول( واترة أخر  يسميه )النـر( فمـا هـو الفـرق بـي النـر واعرسـ  

 أ ما حيمالن نفس الرتبة التبليغية أم ل 
وهو خامت األنبيا  واعرسلي الـذي محـ  رسـالة ا،سـالم إل  نبينا األعظم ةوما هي مكان

يتحـرو وفـق مـا  فكـان  العامل ونق  األمم من ظالم الغفلة والتخلـب  إل نـور اطقيقـة والرشـاا
تقت يه الرسالة السماوية الك   فيبي للناث استور اطيـاة الرييـدة والسـلوو السـوي والقـانون 

 شــرايينهم كالــدما  النقيــة فتعبــق بعبــري الســما  الــذي ل يــزول الرتبــوي الإــاع وجعلهــا  ــري ف
 مهما حر فه ال الون.   
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إل اعدينـة  وعندما أخـذت التعـاليم ا،سـالمية تنتشـر خـارط النطـاق اعكـي وهـاجر النـر
اعنـــورة بـــدأت الـــدعوة ا،ســـالمية يخـــذ  ابعـــا جديـــداا يســـري وفـــق ظـــرو  الدولـــة اْلديـــدة إل 

 .ر األكرمأرسى أسسها الن
بعـدة أعمـال مـن بينهـا بنـا  مسـاد عسـلمي تقـام فيـه الإـالة ويعتـ  أول مسـاد  فقام

أ يم ف الدولة ا،سالمية يع  عن هوية اعسلمي وحيم  شعارهم األيـر  وِبـذا أصـبم اعسـاد 
أ ــو  وســيلة إعالميــة هتــدا الظلمــة الــذين يســعون ف األرل فســاااا  ولــذا  ــد الظــامل يســعى 

َد هللام َأن  بذل ما يبذل من أج  هدم وختريب بيوت هللا   ال تعال: وي ن  َأظ لــَم  ِمــمَّن  َمنــََع َمســاجم َومــَ
خ ل وها إملَّ خــائمفمَي َلــَ م  فم الــدُّن يا خــم  ا أ ولئمَك مــا كــاَن َلــَ م  َأن  يــَد  رَةم ي ذ َكَر فميَها اْس  ه  َوَسعى فم َخراِبم  ز ي  َوَلــَ م  فم اآلخــم

 . (3)َعذاب  َعظميم  
نقطة انطالق   د أاركت عظمة اعساجد فاختذت من مساد أبيها وَلذا  د الزهرا 

تشــرف فيهـــا اع ـــامي ا،ســالمية الســـامية النابعـــة مــن الدســـتور ا،ســـالمي الســليم القـــائم علـــى 
 .النهج القراين و ج األئمة األ هار

بــ  وصــلت ِبــم يــد ا،جــرام إل هــدم اعرا ــد  ومل يقــا اجملرمــون إل حــد ختريــب بيــوت هللا 
الـــع تعتـــ  أعظـــم اععـــامل ا،ســـالمية اعشـــرفة   اعقدســـة ف البقيـــع  و ـــو اتر أهـــ  بيـــت النـــر

ــامية  ــان واألخـــالق السـ ــا ا، ـ ــن نورهـ ــبس مـ ــؤمن ويقتـ ــا اعـ ــد ف رحاِبـ ــاجد الـــع يتعبـ ــع اعسـ وأرفـ
ــاهتم  َلـــدم  ـــريم النـــروالشـــريعة اطقـــة  هـــذا ووصـــ  األمـــر بـــ  إل التخلطـــي   إل أن  ططـ

اب ت ابلفشــ   فقــد انــدلعت التظــاهرات والحتااجــات الإــاخبة ف الــبالا ا،ســالمية وهــي 
 هتدا ابلوعيد كيان الظاعي.

علـى كشـا اعخلططـات السـواا   فقـد  )أعلــى هللا مقامــه(وكما عواْ ا،مام الشـريايي الراحـ  
ألنبيـــا  واعرســـلي ف تابيـــت التعـــاليم الســـماوية الـــع ف هـــذا الكتـــاب إل أريـــة اور اتعـــرل 

حتملوا عبئها الاقي  من أج  إيإال الفكر السليم والاقافة الإافية إل اجملتمعـات اعتخلبطـة ف 
 أوهام اْله  والعااات السقيمة.

اائماا إل السعي اْلاا والتحـرو اعتواصـ  مـن أجـ  اطفـا  علـى اتر  كما كان يدعو 
،سالمية وإحيا  معاعها اعقدسة  وبنا  ماهدمه اعخلربـون  أل ـا  ـق تعـ  عـن هويـة اط ارة ا
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 اعسلم وشعارا الذي ليدرث.
هــذا ونظــراا عــا نشــعر بــه مــن مســؤولية كبــرية ف نشــر مفــاهيم ا،ســالم األصــيلة  منــا بطبــع 

 علــى هللا ارجاتــه()أونشــر هــذا السلســلة القيمــة مــن االا ــرات ا،ســالمية لســماحة اعرجــع الراحــ  
 ف أكاــــر مــــن  ــــرن مــــن الزمــــان ف العــــراق والكويــــت وإيران..و ــــد راجعهــــا والــــع ألقاهــــا

 وأ ا  عليها ما يناسبها.
نرجــو مــن اعــول العلــي القــدير أن يوفقنــا لطبــع ونشــر مــا يتواجــد منهــا  وأمــالا ابلســعي مــن 

لســــلة إســــالمية كاملــــة أجــــ  حتإــــي  اعفقــــوا منهــــا وإخراجــــه إل النــــور  لنــــتمكن مــــن نشــــر س
ــية  ــة نظـــر ا،ســـالم  ـــاا  تلـــا الق ـــااي الجتماعيـــة والسياسـ و تإـــرة  تنقـــ  إل األمـــة وجهـ

 اطيوية اسلوب وا م وبسي .. إنه ْسيع محيب.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                            
 13/ 5955بريوت لبنان  ص.ب:                               
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 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

اطمد ع رب العـاعي  والإـالة والسـالم علـى نبينـا  مـد والـه الطيبـي الطـاهرين  واللعنـة 
 الدائمة على أعدائهم أمجعي إل  يام يوم الدين.

 

 بني الرسول والنيب
 

َّْ أَر سَــ  ال تبارو وتعال ف كتابه الكر : ُّ إم راا َونــَذميراا اَي أَيُـَّها النَّرم اهمداا َوم َبشــ م َوَااعميــاا إمَل هللام ل َناَو شــَ
رَاجاا م نمرياا  ِ نمهم َوسم  .(4)ذمم

ــ  عـــن  ــران اجمليـــد  عـ ــفاهتا ف القـ ــوف الرســـالة وصـ ــال تطـــرق إل مو ـ ــبحانه وتعـ إن هللا سـ
ل ناوَ شخلإــية اعرســَ  بتعبــريين  تلفــي  رــا: الرســول بقولــه:  اَي ابــه: والنــر ف خط أَر ســَ

  فمعن الرسول حام  الرسالة  ومعن النر حام  النبـأ  فللرسـول شـر  الوسـا ة  أَيُـَّها النــَّرم 
بـي هللا سـبحانه وبــي خلقـه  وللنـر شــر  العلـم ابع وصــفاته  وأـا عنـدا مــن أحكـام وتعــاليم 

 للبشرية وا،خبار ِبا.
ص اعطلـق  فالرسـول هـو الـذي يبعـ  و ي : إن الفرق بي النر والرسول ابلعمـوم واعإـو 

فيؤمر ابلتبليغ فيحم  الرسالة  والنـر هـو الـذي يبعـ  سـوا  أمـر ابلتبليـغ أم مل يـؤمر  فالرسـول 
لـه مإـدا ان أحـدرا الرسـول فيمـا إِا أمـر ابلتبليـغ  واآلخـر  أخص من النر مطلقاا  ألن النـر

 إِا بع  ومل يؤمر ابلتبليغ فهو نر فحسب وليس برسول.
ر  وهناو اعتبارات أخر  تتناسب مع بعأب اسـتعمالت اللغـة العربيـة   ـال تعـال:  ِ كــ  َوا

اا  ولا نَبميـــ  . واآليــة هنــا ف مقــام اعــدف والتعظــيم  و ــد (5)فم ال كمتــابم م وســى إمنــَّه  كــاَن    َلإــاا وَكــاَن َرســ 
نـر هنـا أعـن اخـر  كالـذي ليتناسب ف هذا اعقام التدرط مـن اعـاص إل العـام  فرأـا كـان ال
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يبي للناث صالف معاشهم ومعااهم  من أصول الدين وفروعـه علـى مـا ا ت ـته عنايـة هللا مـن 
هو اطام  لرسالة خاصة مشتملة على إمتـام اطاـة عـن  هداية الناث إل سعااهتم  والرسول

َد الرُّســ  م لمَئالَّ َيك وَن لملنَّاثم َعَلى هللام ح  بع  إليهم  كما  ال تعال:   وليمـه أن للرسـول (6)اَّة  بـَعــ 
 شر  الوسا ة بي هللا تعال وبي عبااا  وللنر شر  إخبار الناث ابألحكام الشرعية.

َلــَك أو اعبعــو  مــن هللا  ويســتفاا مــن بعــأب الــرواايت: إن الرســول هــو الــذي يظهــر
لــه اع

 ف منامه  وف رواية عن يرارة  ال: ماالا وحيدره  أما النر فهو الذي ير   تعال كا ائي 
 ما الرسول  وما النر   (7)وَكاَن َرس ولا نَبمي اعن  ول هللا عزوج :  سألت أاب جعفر

لَـك  والرسـول الـذي يسـمع 
َ
 ال: »النر الذي ير  ف منامه ويسمع الإوت ول يعـاين اع

َلك«.
َ
 الإوت وير  ف اعنام ويعاين اع

 زلته  لت: ا،مام ما من
َلــَك« س تــال هــذا اآليــة: »

ن   ــال: »يســمع الإــوت ول يــر  ول يعــاين اع ل نا مـــم َومـــا أَر ســـَ
 .(9)ول د  « (8) ـَب لمَك ممن  َرس وٍل َول َنرم ٍ 

و يـــ  ف معـــن النـــر: النـــر هـــو ا،نســـان اعخلـــ  عـــن هللا بغـــري واســـطة بشـــر  أعـــم مـــن أن 
. و يــ : ْســي نبيــاا ألنــه أنبــأ مــن هللا عة كيحــىأو لــيس لــه شــري يكــون لــه شــريعة كمحمــد

تعال  أي: أخ . و ي : هو من النبوة والنباوة عا ارتفع من األرل  واععن: أنه ارتفع وشر  
على سائر اعلق  و ي  يري ِلك. وفرق بينه وبي الرسول: أن الرسول هو اعخل  عن هللا بغري 

 .أو ْسخلة كمحمد كآام  واسطة أحد من البشر  وله شريعة مبتدأة
ك  والرســـول هـــو   َلـــَ

وان النـــر هـــو الـــذي يـــر  ف منامـــه ويســـمع الإـــوت  ول يعـــاين اع
الــذي يســـمع الإـــوت ويـــر  ف اعنـــام ويعـــاين  وان الرســـول  ـــد يكـــون مـــن اعالئكـــة  ـــال  

فــاا  النــر. ومجــع النــر أنبيــا   وهــم ـ علــى مــا ورا ف بعــأب األحاايــ  ـ مائــة ألــا وعشــرون أل
 واعرسلون منهم رالمثائة ورالرة عشر. 

 أ كان اام نبيا   و د سئ  رسول هللا

 
 .165سورة النسا :  (6)
 .51سورة مر :  (7)
 .52( سورة اطج: 8)
 .1ابب الفرق بي الرسول والنر واالد  ف 176ص 1( الكاف: ط9)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 7 

 :»نعم  كلمه هللا وخلقه بيدا«.  ال
 وأربعة من األنبيا  عرب  وعد منهم هوا وصاع وشعيب. 

: »األنبيا  واعرسلون على أربع  بقات: فنـر منبـأ ف نفسـه وف حدي  ا،مام الإااق
  ونــر يــر  ف النــوم ويســمع الإــوت ول يعاينــه ف اليقظــة ومل يبعــ  إل أحــد ل يعــدو يريهــا

  ونـر يـر  ف منامـه ويسـمع الإـوت ويعـاين علـى لـوع وعليه إمام  ماـ  مـا كـان إبـراهيم
ل َناا  إَل مائــَة أَلــ ٍا  ـال هللا ليـونس:  اعلك  و ـد أرسـ  إل  ائفـة  لـوا أو كاـروا  كيـونس َوأَر ســَ

 ــال: يزيــدون رالرــي ألفــاا وعليــه إمــام  والــذي يــر  ف نومــه ويســمع الإــوت  (10)يــد ونأَو  يَز 
ويعاين ف اليقظة  وهو إمام ما  أويل العزم  و ـد كـان إبـراهيم نبيـاا ولـيس ذمـام حـ:  ـال هللا: 

ر يــَّع ِ دي ا  فقــال هللا:(11)إين  َجاعلــ َك للنــَّاث إَمامــاا  ــَاَل َومــن   ال  َعهــ    مــن (12)ًَ لظــَّاعيَل يـَنــَ
 انتهى.( 13)عبد صنماا أو ورناا ليكون إماما«

بـي النبـوة والرسـالة  فقـد كـان نبيـاا ورسـولا إل األمـم. ومـن األنبيـا   و ـد مجـع رسـول هللا
 .من نبأ ومل يبع  إل أمة أو  رية كالنر إْساعي 

حيــ  كــان رســولا  يــ وهنــاو رســول ابععــن األعــم ل يكــون نبيــاا ابععــن األخــص كا ائ
مــن  بــ  هللا ،بــالي الــوحي ومل يكــن نبيــاا  وعلــى هــذا يكــون الفــرق بــي النــر والرســول بنســبة 
 العمـــــوم واعإـــــوص مـــــن وجـــــه ـ علـــــى اصـــــطالف اعنا قـــــة ـ لشـــــرتاكهما ف خـــــامت األنبيـــــا 

 .وج ائي  وافرتا هما ف النر إْساعي 
اـــريون وإن مل يـــذكر  إـــص اْلميـــع  فـــ ن الـــذي س إن القـــران الكـــر  صـــرف ان األنبيـــا  ك

 إــهم هللا تعــال ف كتابــه ابلســم يبلغــون ب ــعة وعشــرين نبيــا. و ــد جــا  ف الــرواايت تفإــي  
 .(14)وكلها اروث وع  أكار ألخبار األنبيا 

 

 .147سورة الإافات:  (10)

 .124سورة البقرة:  (11)

 .124سورة البقرة:  (12)

 مااة »نبا«. 404ص 1راجع محمع البحرين: ط (13)

( لقطــب الــدين الراونــدي. وهنــاو مؤلفــات عديــدة و) إــص األنبيــا  يد نعمــة هللا اْلزائــري( للســ ( انظر ) إص األنبيا 14)
  طــوع   إــص األنبيــا  /وأحواَلم منهــا: إعــاف إل اتريــن األنبيــا   أورا فيهــا يريــن األنبيــا  )أعلـى هللا مقامـه(لإلمام الراحــ  

  طوع  ويريها. /األنبيا   ف القران والرواايت/  طوع  القإص اطق/ مطبوف  من سرية
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 العزمولوا أ

 
 

 س إن ســااات األنبيــا  هــم أولــوا العــزم مــنهم   وهــم: )نــوف  وإبــراهيم  وموســى  وعيســى 
:»سـااة النبيـي واعرسـلي ،سـة  وهـم أولـو فقد  ال أبـو عبـد هللا )صلوات هللا عليهم أمجعـي(و مد 

العــزم مــن الرســ  وعلــيهم اارت الرحــى: نــوف وإبــراهيم وموســى وعيســى و مــد صــلى هللا عليــه 
 . (15)واله وعلى مجيع األنبيا «

وإن معن العزم هنا هو الابات على (16)ممَن الرُّس  م فَاص  م  َكما َصَ َ أ ول وا ال َعز مم و ال تعال: 
َي العهــد األول اعــأخِو مــنهم  وعــدم التعامــ  معــه كالناســي.  ــال تعــال:  َن النَّبميــ م ْ مــم ذ  ِ  َأخــَ َوإم

نـ ه م  ممياا  ْ مم  .(17)اا َيلميظاا ممياا ـَه م  َوممن َك َوممن  ن وٍف َوإمب راهميَم َوم وسى َوعميَسى اب نم َمر َ َ َوَأَخذ 
ه  ف  ــول هللا عــز وجــ :  روي عــن أج جعفــر د  لـــَ َْ إَل اَاَم مـــن   ـَبــ    فـََنســَي َوملَ   ــَ د  َعهــد  َوَلقــَ

لــه عــزم أ ــم هكــذا   واألئمــة مــن بعــدا فــرتو ومل يكــن  ــال: »عهــد إليــه ف  مــد  (18)َعز مــاا 
وســريته   والقــائم صــيا  مــن بعــداواألو  وإمنــا ْســوا أولــو العــزم  أنــه عهــد إلــيهم ف  مــد
 . (19)فأمجع عزمهم على أن ِلك كذلك  وا، رار به«

أي ا  ال: »إن هللا تبارو وتعال حي  خلـق اعلـق  خلـق مـا  عـذابا ومـا  ماطـاا  وعنه 
أجاجـــاا  فـــامتزط اعـــا ان  فأخـــذ  ينـــاا مـــن أا  األرل  فعركـــه عركـــا شـــديداا  فقـــال ألصـــحاب 

يـدبون: إل اْلنـة بسـالم  و ـال ألصـحاب الشـمال: إل النـار ول أابيل  س اليمي وهم كالـذر 
ت   أَ  ــال:  َرب مك م   َلســ  ْ بَلـــى  ــال وا بــم همد  و مَ  تـَق ولــ وا َأن   شــَ ةم  يـــَ َّْ  ال قميامــَ ا  إم ن   ك نـــَّ   س أخــذ (20)يــافملميَ  هــذا عــَ

 وأن هذا علي أمري اعؤمني اعيااق على النبيي  فقال: ألست بربكم  وأن هذا  مد  رسويل  
 ــالوا: بلــى  فابتــت َلــم النبــوة. وأخــذ اعياــاق علــى أويل العــزم: أنــ  ربكــم  و مــد  رســويل 

 

 .3ابب  بقات األنبيا  والرس  ف 175ص 1الكاف: ط (15)
 .35( سورة األحقا : 16)
 .7( سورة األحزاب: 17)
 .115( سورة  ه: 18)
 سورة  ه. 66ص 2تفسري القمي: ط  (19)
 .172سورة األعرا :   (20)
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وعلي أمري اعؤمني وأوصياؤا من بعدا ولة أمري وخزان علمي  وأن اعهدي أنتإر بـه لـدي   
 وأظهر به اولع  وأنتقم به من أعدائي  وأعبد به  وعاا وكرهاا 

ــة ف  ـــ  ــؤل  اعمسـ ــة َلـ ــر  فابتـــت العز ـ ــد اام ومل يقـ ــرْر اي رب  وشـــهدْ. ومل محـ الوا: أ ـ
َْ إَل اَاَم مــن   ـَبــ    اعهدي  ومل يكن آلام عزم  على ا، ـرار بـه  وهـو  ولـه عـز وجـ :  د  َعهــد  َوَلقــَ

ه  َعز مــــا د  لــــَ ــو فـــرتو  س أمـــر ْراا فأجاـــ   (21)ًا فـََنســـَي َوملَ   ــــَ ت  فقـــال ألصـــحاب  ـــال: إمنـــا هـ
الشمال: ااخلوها  فهابوها  و ال ألصحاب اليمي: ااخلوها  فدخلوها  فكانت عليهم برااا 
وسالماا  فقال أصـحاب الشـمال: اي رب  أ لنـا  فقـال:  ـد أ لـتكم اِهبـوا  فـااخلوا فهابوهـا  

 .(22)فام ربتت الطاعة والولية واععإية«
 من أوصاف الرسول 

راا َونــَذميراا اي ـال تبـارو وتعــال:  ل ناَو شــاهمداا َوم َبشــ م َّْ أَر ســَ ُّ إم ا النــَّرم راجاا   أَيُـّهــَ ِ نــمهم َوســم َوااعميــاا إمَل هللام ذمم
 . (23)م نمريا

ااعيـاا إل اطـق  ويواا ابطاـج الكافيـة الوافيـة   أرس  هللا سبحانه وتعال النـر األعظـم
بعـذاب ألـيم.. وسيشـهد يـداا علـى هـذا انـه أعـرل  مبشراا من أ اف ابْلنة  ومنذراا من عإـاا

 شاهد  ومبشر ونذير. وتول  ولذلك انه ْسع وأ اف  فهو
أنـه  ـال: »أرسـله ااعيـاا إل اطـق  وشـاهداا علـى اعلـق   وف  ج البالية ألمـري اعـؤمني

  إمـام (24)فبلغ رسالت ربه   يري واٍن ولمقإر  وجاهد ف هللا أعدا ا  يـري واهـن ول معـذر
 .(25)من اتقى  وبإر من اهتد «

أي: شـاهداا  شــاهمداا وسو  نتطرق إمجالا إل بعأب مفراات هذا اآلية اعباركة  فـ ن 
على أمتك ف ما يفعلون من  اعة هللا أو معإيته أو إ ان أو كفر  لتشهد َلم يوم القيامة أو 

 عليهم  فيااييهم هللا عزوج   سب ِلك.
 راا أي: مبشراا َلم ابْلنة ورواب األبد  إن أ اعوا هللا سبحانه واجتنبـوا معإـيته   َوم َبش م

 

 .  115سورة  ه:  (21)
 .   1لكافر ف من ابب  ينة اعؤمن وا 8ص 2( الكاف: ط22)
 .46-45( سورة األحزاب: 23)
 ( وان: متبا ئ متاا    واهن:  عيا  م َعذ ر: من يعتذر ول يابت له عذر.24)
 وفيها ينإم أصحابه. من خطبة له 116(  ج البالية  اعطب: 25)
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ن  أي: إنــك مــن اعبشــرين للــذين يعملــون اطســنات ف الــدنيا ابطســن  كمــا  ــال تعــال:  َفمــَ
اا يـــَرَا   َِرٍَّة َخري   لمإلمن ســانم إملَّ َوَأن  لــَي سَ واْلـزا  األو  ف اآلخـرة  كمـا  ـال تعـال:  (26)يـَع َم   مما قاَل 

َزاَ  اأَلو   َوَأنَّ َسع َيه  َسو َ  ي ر    ما َسعى  .(27)س َّ م  زاا  اْل 
 َونـــَذميراا  .أي:  و فـــاا مـــن النـــار وعقـــاب األبـــد عـــن يرتكـــب اععاصـــي ويـــرتو الواجبـــات

اآلخـرة  كمـا فالذين يعملون السيئات أنت َلم مـن اعنـذرين واالـذرين بسـو  العا بـة ف الـدنيا و 
َِرٍَّة َشر ا يـَرَا   ال هللا تعال:   .(28)َوَمن  يـَع َم   مما قاَل 

 َوااعميــــــاا .أي: وبعانــــــاو ااعيـــــاا َلــــــم فتــــــدعوهم ه ِ نــــــم وا، ــــــرار بوحدانيتــــــه  إمَل هللام ذمم
وامتاـــال مـــا أمـــرهم بـــه والنتهـــا  عمـــا  ـــاهم عنـــه  ف نـــك اي رســـول هللا متتلـــك الوعـــا    عزوجـــ 
ر ف جوفــك  وهــو  لبــك الكبــري الســليم النظيــا  لــذا فأنــت مؤهــ  ألن تكــون صــاحب الطــاه

 إِن وإجاية من هللا عزوج  لكي تدعو الناث إل عبااته.
 راجاا م نمرياا أي: أنت اي رسول هللا أنزلـة السـراط الـذي يهتـدي بـه اعلـق  واعنـري هـو  َوسم

لــه  فــالقمر منــري والســراط منــري ابععــن  الــذي يإــدر النــور مــن جهتــه  إمــا بفعلــه أو ألنــه ســبب
األول  أي: مــا يإــدر منــه النــور  وهللا نــور الســماوات واألرل ابععــن الاــاين  أي: إنــه خــالق 
ــم ــول األعظـ ــال الرسـ ــبحانه وتعـ ــبه هللا سـ ــة يشـ ــة اعباركـ ــذا اآليـ ــا  وف هـ ــبب ،ْرهتـ ــور وسـ  للنـ

ــة  ل ــه  لـــوب النـــاث اعظلمـ ــائهون إل شـــا ئ ابعإـــباف اع ـــي  الـــذي ي ـــي  بـ ــه التـ يهتـــدي بـ
 .(29)السالم واألمان  ويهديها إل سبي  اَلد  والإالف ذِن هللا تعال

وهذا التشبيه »السراط اعنـري« ف الصـطالف الباليـي مـن ابب تشـبيه اععقـول ابالسـوث  
اط إل أي: كما أن رؤية األمور اعااية حتتاط إل ال ـو  واعإـباف  فكـذلك األمـور اععنويـة حتتـ 

 من يبع  النور فيها لكي تتالى عن أراا أن يتبع  ريق اطق وا، ان.
ف الو ــــت الــــذي هــــو شــــاهد علــــى أعمــــال النــــاث  هــــو أي ــــاا نــــور   فالرســــول األعظــــم

ومإـــــباف  يشـــــع ب ـــــوئه ف  لـــــوب اعـــــؤمني  ومـــــا تـــــزال أنـــــوارا اائمـــــة اب يـــــة ل يوال َلـــــا ول 

 

 .7( سورة الزلزلة: 26)
 .41-39( سورة النام: 27)
 .8( سورة الزلزلة: 28)
 349ص 8ســورة األحــزاب  وانظــر التبيــان ف تفســري القــران: ط 25ص 22ران إل األِهــان: ط( انظــر تفســري تقريــب القــ 29)

 سورة األحزاب.
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َوَمن  اا ألنبيائه  وشريعته اخر الشرائع حي   ال: ا محالل  حي  جعله هللا سبحانه خامت
رمينَ  اسم رَةم ممَن اع  َبَ  ممن ه  َوه َو فم اآلخم َتغم َيري َ ا،مس المم اميناا فـََلن  يـ ق   .(30)يـَبـ 

 
 من معامل اإلسالم 

 مسجد قبا
اعقدسة  معامل ا،سالم بنفسه الشريفة  لذا علينا أن  يي تلك اععامل لقد ركز رسول هللا

 بنـا  اعسـاجد  حيـ  أمـر رسـول هللا و افظ عليها  فقد كان من سياسة الرسول األعظم
  (31)ببنا  أول مساد ف يريـن ا،سـالم علـى بعـد فرسـن مـن اعدينـة اعنـورة ابسـم مسـاد  بـا

لك عند هارة الرسول  من مكة إل اعدينة حي  نزل ف  بـا وانتظـر أمـري اعـؤمني عليـاا  ِو
 

 .85( سورة ال عمران: 30)
(  با: ابل م: وأصله اسم بئر هناو عرفت القرية ِبــا وهــي مســاكن بــ  عمــرو بــن عــو  مــن األنإــار  وهــي  ريــة علــى ميلــي 31)

ة  ِبــا أرــر بنيــان كاــري  وهنــاو مســاد التقــو  عــامر  دامــه ورصــيا وف ــا  حســن واابر من اعدينة على يسار القاصد إل مكــ 
ومــن نزلــوا عليــه مــن األنإــار بنــوا بقبــا  مســادا يإــلون  ومياا عذبة   ي : كان اعتقدمون ف اَلارة من أصــحاب رســول هللا

فيــه  وأهــ   بــا  يقولــون: هــو اعســاد الــذي وورا  بــا  صــلى ِبــم  فيه الإــالة ســنة إل البيــت اعقــدث  فلمــا هــاجر رســول هللا
ــه مســـاد رســـول هللا ــوم  و يـــ : إنـ ــام  أســـس علـــى التقـــو  مـــن أول يـ ــا   وأ ـ ــا  يـــوم الرنـــي والـــاالت  واألربعـ ــا هـــاجر بقبـ عـ

واعميس وركب يوم اْلمعة يريــد اعدينــة  فامــع ف مســاد بــ  ســامل بــن عــو  بــن عمــرو بــن عــو  بــن اعــزرط  فكانــت أول 
عت ف ا،سالم  و د جا  ف ف ائ  مساد  با  أحااي  كارية  و با أي ا : مو ع بي مكة والبإــرة  انظــر معاــم مجعة مج

ابب القا  والبــا  ومــا يليهمــا. و ــال صــاحب كتــاب )مــراة اطــرمي( ف مســاد  بــا : حــ: نــزل ِبــم ـ  301ص 4البلدان: ط
َلــدم بــن امــرس القــيس  وكــان لــه مربــد ـ اعو ــع الــذي يبســ  فيــه ـ ف بــ  عمــرو بــن عــو  بقبــا  علــى كلاــوم بــن ا رســول هللا

  ويإــلي فيــه أهــ   بــا   فأسســه وبنــاا مســاداا  وكــان يعمــ  فيــه بنفســه ومل يــزل يــزورا التمر لييــبس ـ فأخــذا منــه رســول هللا
 مل تزل الإحابة تزورا وتعظمه.   وكان يؤمهم فيه معاِ بن جب   وعا توف رسول هللا

عبــد اعلــك بــن مــروان ياا فيــه. وعــا تــول عمــر بــن عبــد العزيــز وســع مســاد  بــا  وبنــاا ابطاــارة واْلــص وأ ــام فيــه  وعــا تــول  
األسا ي من اطاارة ف جوفها عمد اطديد والرصاص ونقشــه ابلفسيفســا   وعمــ  لــه مغــارة وســق فه ابلســاط وجعلــه أرو ــة 

 بواكى وف وسطه رحبة.
لــك ســنة )وهتــدم علــى  ــول الزمــان حــ: جــد  ـهــ(555ا عمارتــه مجــال الــدين األصــفهاين وييــر بــ  ينكــي بــبالا اعوصــ  ِو

ر بع ــه الناصــر بــن  ــالوون ســنة ) ـهــ( 671وجــدا أي ــاا ف ســنة ) (. وجــدا يالــب ســقفه األشــر  برســباي ه 733وعمــ 
ـ 881( فاـــدات ف ســـنة )ه 877( وســـقطت منارتـــه ســـنة )ه 840ســنة ) ر عـــدة  (  وكـــذلك  بالـــة اعســـاد.هـــ و ـــد عمـــ 

 395ص 1مرات ف عهد الدولة العامانية  واترين العمارة مكتوب علــى حاــر فــوق ابب اعســاد  انظــر مــراة اطــرمي: ط
 .369: ص  والتأرين األمي عدينة سيد اعرسلي 396ـ 
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  وفا مــة بنــت   وفا مــة بنــت أســد والــدة أمــري اعــؤمنيلفــوا م )الســيدة فا مــة الزهــرا وا
 الزبري بن عبد اعطلب( هناو س اخ  اعدينة بإحبتهم.

ن  أَوَّلم و ـد كـرم هللا تعـال ف كتابـه الكـر  هـذا اعســاد و ـال: و  مــم َس َعلــَى التـَّقــ  د  أ ســ م ام َلَمســ 
ومَ  قُّ َأن  تـَقــ  رمينَ يـــَو ٍم َأحــَ بُّ ال م طَّهــ م ر وا َوهللا  حيــ م ِكــر اعفســرون أن (32) فميــهم فميــهم رمجــال  حي مبــُّوَن َأن  يـََتَطهــَّ . و ــد 

 اعسلمي الذين شاركوا ف بنائه كانوا من ب  عمرو بن عو .
ومــــايال هــــذا اعســــاد اعبــــارو يفــــد إليــــه اعاليــــي مــــن اعســــلمي مــــن  تلــــا أ ــــا  العــــامل 

موسم اطج ويريا لزايرته والت و بـه والإـالة فيـه. وأيلـب الـرواايت تشـري إل أن ا،سالمي ف 
إل اعدينــة كانــت ف شــهر ربيــع األول  إِ أنــه خــرط مــن مكــة ف اليــوم  هاــرة النــر األعظــم

م ف فراشـه أمـري اعـؤمني إل  يفتديـه بنفسـه  و ـد وصـ   األول من ربيع األول متخلفيـاا ْو
ة ف الاـاين عشــر مـن ربيـع األول  و يـ : ف اطــااي عشـر  و يـ : ف اعـامس مــن اعدينـة اعنـور 

ربيــع األول  واأليلــب يشــري إل الاــاين عشــر مــن ربيــع األول  و ــد أ ــام ف مســاد  بــا وصــلى 
)سـالم هللا فيه  وكان ْيلا على عمرو بن عو  ينتظر طوق ابن عمه أمري اعؤمني ومعـه الفـوا م 

 .(33)عليهم(
و مٍ قإــوا مـــن  ولـــه تعـــال: واع ف اآليـــة اعباركـــة هـــو ِلــك اليـــوم الـــذي نـــزل فيـــه  أَوَّلم يــــَ
بقرب اعدينة وصلى ف مساد  با  وعلى هذا فاعساد الذي أسس على التقـو  هـو  النر

ــا يكـــون اعإـــداق األظهـــر  وبعـــأب اعفســـرين  إـــدوا بـــه مســـاد الرســـول   مســـاد  بـــا ورأـ
 .(34)و ك  مساد ب  لإلسالمو ي : ان اعقإوا منه ه

 مسجد النيب
 

اعدينة اعنورة  ام ببنا  مسـاد فيهـا أي ـاا وهـو اعسـاد الـذي يطلـق  بعد أن اخ  النر
اشــرت  أرل اعســاد وبــن هـــو  عليــه اليــوم )اعســاد النبــوي الشــريا(  فـــ ن النــر األعظــم

اا عديـــدة  لتكـــون  ـــالا بنفســـه وأصـــحابه جـــداراا حيـــي  ابعســـاد كلـــه  وحـــول اْلـــدار بـــن يرفـــ 
لسـكنه وســكن بعــأب أصـحابه  وكــان َلــذا الغــر  ابابن ابب مـن ااخــ  اعســاد وابب اخــر 
يفتم على خـارط اعسـاد  وكـان مقابـ  كـ  يرفـة سـاحة خـارط اعسـاد. فأيلقـت مجيـع هـذا 

 

 .108( سورة التوبة: 32)
 سورة اْلمعة. 10ص 10ط  وراجع محمع البيان: 7ب 104ص 19( راجع ف ِلك كتاب  ار األنوار:ط33)
 سورة التوبة. 126ص 5سورة التوبة. وراجع تفسري محمع البيان: ط 32ص 11( انظر تفسري تقريب القران: ط34)
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:»ســدوا هــذا األبــواب إل ابب   فقــد  ــال رســول هللااألبــواب إل ابب علــي أمــري اعــؤمني
 «. علي

فحمـد هللا وأرـن عليـه  س  ـال: »أمـا بعـد  فـ ين  فتكلم ف ِلك الناث  فقام رسـول هللا
فقال  ائلكم  وإين وهللا ما سدات شيئاا ولفتحتـه   أمرت بسد هذا األبواب يري ابب علي

 .(35)ولك  أمرت بشي  فاتبعته«
هو    تقدير وإجـالل وَلذا اعساد الشريا منزلة كبرية عند مجيع اعسلمي  وال اآلن 

وأي ــا  ـ  مهــب   وأهــ  بيتـه الطـاهرين  مـن  ـبلهم  لكونــه كـان  ـ  ســكن النـر األعظـم
يت ــاعا أجرهــا ورواِبــا عنــد هللا تعــال  جــا     لــذا فــ ن الإــالة ف مســاد النــرج ائيــ 

: صــالة ف مســادي هــذا تعــدل  ــال: » ــال رســول هللا عــن اابئــه عــن ا،مــام الإــااق
هللا عشرة ال  صـالة ف يـريا مـن اعسـاجد  إل اعسـاد اطـرام  فـ ن الإـالة فيـه تعـدل عند 

 .(36)مائة ألا صالة«
 ــال: »أربعــة   فعــن أمــري اعــؤمني وهنــاو رواايت عديــدة ف ف ــ  مســاد رســول هللا 

  ومســــاد بيــــت اعقــــدث  مــــن  إــــور اْلنــــة ف الــــدنيا: اعســــاد اطــــرام  ومســــاد الرســــول
 .(37)فة«ومساد الكو 

: مـا بـي منـ ي يقول:» ـال رسـول هللا وعن مجي  بن اراط  ال: ْسعـت أاب عبـد هللا 
وبيــور رو ــة مــن رايل اْلنــة  ومنــ ي علــى ترعــة مــن تــرف اْلنــة  وصــالة  ف مســادي تعــدل 

 عشرة ال  صالة فيما سواا من اعساجد  إل اعساد اطرام«.
 ي منها  ال مجي :  لت له: بيوت النر وبيت عل 

 .(38) ال: »نعم  وأف  «
 

 العتبات املقدسة
 

 

 .1ف 72ب 19ص 39(  ار األنوار: ط35)
 .6520ف 52ب 271ص 5( وسائ  الشيعة: ط36)
 .6556ف 57ب 282ص 5(وسائ  الشيعة: ط37)
 .6546ف 57ب 280ص 5( وسائ  الشيعة: ط38)
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ــ  البيــــت ــن أهــ ــدة عــ ــد ورات رواايت عديــ ــد ومقامــــات  لقــ ــامية عرا ــ تبــــي اعكانــــة الســ
وأن األعمال ت اعا ف األجر والاواب  كما ورا أن ف تربة سيد الشهدا  أج عبد  األئمة

الـــذنوب  فعـــن ابـــن عبـــاث عـــن الشـــفا  وحتـــت  بتـــه يســـتااب الـــدعا  ويفـــران  هللا اطســـي
ـ إل أن  ــال: ـ »مــن يارا عارفــاا  قــه كتــب هللا لــه رــواب    أنــه أخــ ا بقتــ  اطســي النــر

ألـا حاــة وألــا عمــرة  أل ومــن يارا فقـد يارين ومــن يارين فكأمنــا يار هللا  وحــق علــى هللا أن 
ــن ولـــــــدا« ل يعذبــــــه ابلنـــــــار  أل وإن ا،جابــــــة حتـــــــت  بتــــــه  والشـــــــفا  ف تربتــــــه   واألئمـــــــة مــــ

 . (39)اطدي 
ْا  مظلومــاا أنـه  ـال: »إن اطسـي صـاحب كـربال   تـ    وعن ا،مام البـا ر مكـروابا عطشـا

ْا  وحـــــق علـــــى هللا عزوجـــــ   أن لالتيـــــه َلفـــــان ول مكـــــروب ول مـــــذنب ول مغمـــــوم ول  َلفـــــا
س هللا كربتـــه إل هللا عزوجـــ  إل نفـــ  عطشـــان ول ِو عاهـــة  س اعـــا عنـــدا وتقـــر ب ابطســـي

 . (40)وأعطاا مسألته  ويفر ِنوبه ومد ف عمرا  وبس  ف ري ه  فاعت وا اي أويل األبإار«
وهنــاو رواايت عديــدة ف هــذا البــاب وهــذا أمــور محربــة ومإــدا يتها أشــهر مــن ْر علــى 
ِكـــر ف كتـــب التـــارين واطـــدي    علـــم علـــى مـــر التـــارين  ول يســـعنا اجملـــال هنـــا لـــذكرها. و ـــد 

واااِبـا وأرـر  ال كتاب  ار األنـوار وكامـ  الـزايرات واألمـايل.. ف ـ  يايرة ا،مـام اطسـيأما
 .(41)التوس  به إل هللا عزوج 

عارفــاا  قــه يفــر   ــال:»من أتــى  ــ  اطســي بــن علــي ففــي روايــة عــن ا،مــام الإــااق
 . (42)هللا له ما تقدم من ِنبه وما يخر«
: »بلغـ  اي يائـدة أنـك تـزور  ـال:  ـال علـي بـن اطسـيورو   دامة بن يائدة عـن أبيـه 

 أحياْ «.    أج عبد هللا اطسي
 فقلت: إن ِلك لكما بلغك.

فقــال يل: »فلمــاِا تفعــ  ِلــك  ولــك مكــان عنــد ســلطانك الــذي ل حيتمــ  أحــداا علــى 
 

 .19581ف 45ب 452ص 14( وسائ  الشيعة: ط39)
 .5ف 69ب 168( كام  الزايرات: ص40)
 38ب 111  وكامــ  الــزايرات  صتتمــة كتــاب اعــزار أبــواب ف ــ  يايرة ســيد الشــهدا  1ص 98( انظــر رــار األنــوار: ط41)

 .30 اجمللس 154  وص29اجمللس 139  وص28اجمللس 133. وأمايل الشين الإدوق: ص98ب 293إل ص
 .19494ف 37ب 418ص 14( وسائ  الشيعة: ط42)
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ِكر ف ائلنا والواجب على هذا األمة من حقنا «.   بتنا وتف يلنا و
ا أريد بذلك إل هللا ورسـوله  ول أحفـ  بسـخل  مـن سـخل   ول يكـ  ف فقلت: وهللا  م

 صدري مكروا ينال  بسببه.
 فقال: »وهللا  إن ِلك لكذلك «. 

 فقلت: وهللا  إن ِلك لكذلك  يقوَلا رالت وأ وَلا رالت.
ــال: »أبشـــر  س أبشـــر  س أبشـــر  ف خ نــــك  ـــ  كـــان عنـــدي ف النخلـــب ـ البحــــر ـ   فقـ

و تــ  مــن كــان معــه مــن ولــدا وإخوتــه  ف نــه عــا أصــابنا ابلطــا مــا أصــابنا و تــ  أج اعخلــزون 
وسائر أهله  ومحلت حرمه ونساؤا على األ تاب  يراا بنا الكوفة  فاعلت أنظر إليهم صرعى 
ومل يــواروا  فعظــم ِلــك ف صــدري واشــتد عــا أر  مــنهم  لقــي  فكــاات نفســي ختــرط  وتبينــت 

فقالــت: مــا يل أراو  ـوا بنفســك اي بقيــة جــدي    بنــت علـيِلـك مــ  عمــع يينـب الكــ  
 وأج وإخور   

فقلـــت: وكيـــا ل أجـــزف وأهلـــع و ـــد أر  ســـيدي وإخـــور وعمـــومع وولـــد عمـــي وأهلـــي  
مإــرعي بــدمائهم مــرملي ابلعــرا   مســلبي ل يكفنــون ول يــوارون  ول يعــرط علــيهم أحــد ول 

 اعزر ! يقرِبم بشر  كأ م أه  بيت من الديلم و 
إل جـــدو وأبيـــك   فقالــت: ل مزعنـــك مـــا تـــر   فـــوهللا إن ِلــك لعهـــد مـــن رســـول هللا

وعمك  ولقد أخذ هللا ميااق أْث من هذا األمة ل تعرفهم فراعنة هذا األمـة  وهـم معروفـون 
ف أهـــ  الســـماوات  أ ـــم ممعـــون هـــذا األع ـــا  اعتفر ـــة فيوارو ـــا  وهـــذا اْلســـوم اع ـــرجة  

َلذا الطا علما لق  أبيك سيد الشهدا   ل يدرث أررا ول يعفـو رْسـه  علـى كـرور وينإبون 
الليــايل واألايم  ولياتهــدن أئمــة الكفــر وأشــياف ال ــاللة ف  ــوا وتطميســه  فــال يــزااا أرــرا إل 

 ظهورا وأمرا إل علوا.
 فقلت: وما هذا العهد  وما هذا اع   

ــول ــن أن رسـ ــدرت  أم أ ـ ــم  حـ ــة  هللا فقالـــت: نعـ ــزل فا مـ ــن األايم   يار منـ ــوم مـ ف يـ
بطبــق فيــه متــر  س  الــت أم أ ــن: فــأتيتهم بعــس فيــه لــ  ويبــد   فعملــت لــه حريــرة وأاتا علــي

 مـن تلـك اطريـرة  وشـرب رسـول هللا وعلي وفا مـة واطسـن واطسـي  فأك  رسول هللا
يدا وعلي    س يس  رسول هللاوشربوا من ِلك الل   س أك  وأكلوا من ِلك التمر والزبد
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يإــب عليــه اعــا   فلمــا فــري مــن يســ  يــدا مســم وجهــه  س نظــر إل علــي وفا مــة واطســن 
واطســي نظــراا عرفنــا بــه الســرور ف وجهــه  س رمــق بطرفــه  ــو الســما  مليــاا  س إنــه وجــه وجهــه 

  يبـه وجــرت  ـو القبلـة وبسـ  يديـه واعــا  س خـر سـاجداا وهـو ينشـج  فأ ــال النشـوط وعـال
اموعــه  س رفـــع رأســـه وأ ــرق إل األرل واموعـــه تقطـــر كأ ـــا صــوب اعطـــر  فحزنـــت فا مـــة 

وهبنـاا أن نسـأله  حـ: إِا  وحزنـت معهـم عـا رأينـا مـن رسـول هللا وعلي واطسـن واطسـي
 ال ِلك   ال له علي  و الت له فا مة: ما يبكيك اي رسول هللا  لأبكى هللا عينيك  فقد 

 ف  لوبنا ما نر  من حالك  أ ر 
فقال: اي أخي سررت بكم سروراا مـا سـررت مالـه  ـ   وإين ألنظـر إلـيكم وأمحـد هللا علـى 

فقال: اي  مد  إن هللا تبارو وتعـال ا لـع علـى مـا  نعمته علي فيكم  إِ هب  علي ج ئي 
ان  ف نفسـك وعـر  سـرورو اخيـك وابنتـك وســبطيك  فأكمـ  لـك النعمـة وهنـأو العطيــة 

رايهتــم و بــيهم وشــيعتهم معــك ف اْلنــة ل يفــرق بينــك وبيــنهم  حيبــون كمــا حتــب   جعلهــم ِو
ــارا  ــاَلم ف الـــدنيا  ومكـ ــو  كاـــرية تنـ ــا  علـــى بلـ ــى وفـــوق الر ـ ــا تعطـــي حـــ: تر ـ ويعطـــون كمـ
تإــيبهم ايـــدي أْث ينتحلــون ملتـــك ويزعمــون أ ـــم مـــن أمتــك  بـــرا  مــن هللا ومنـــك  خبطـــا 

  شـــ: مإـــارعهم  ْئيـــة  بـــورهم  خـــرية مـــن هللا َلـــم ولـــك فـــيهم  فامحـــد هللا خبطـــاا و ـــتالا  ـــتال
 عزوج  على خريته وارل بق ائه  فحمدت هللا ور يت بق ائه أا اختارا لكم.

س  ال يل ج ئي : اي  مد  إن أخاو م طهد بعدو  مغلـوب علـى أمتـك  متعـوب مـن 
وأشــقى ال يــة  يكــون نظــري عــا ر النا ــة أعــدائك  س مقتــول بعــدو  يقتلــه أشــر اعلــق واعليقــة 

ببلــد تكــون إليــه هارتــه  وهــو مغــرث شــيعته وشــيعة ولــدا  وفيــه علــى كــ  حــال يكاــر بلــواهم 
  مقتــول ف عإــابة مــن ِريتــك ويعظــم مإــاِبم  وإن ســبطك هــذا  وأومــأ بيــدا إل اطســي

ــربال   مـــن أجل  ــا: كـ ــال َلـ ــفة الفـــرات ارل يقـ ــن أمتـــك  ب ـ ــار مـ ــر وأهـــ  بيتـــك وأخيـ ــا يكاـ هـ
الكرب والبال  على أعدائك وأعـدا  ِريتـك  ف اليـوم الـذي لينق ـي كربـه ول تفـن حسـرته  
وهي أ يب بقـاف األرل وأعظمهـا حرمـة  ي قتـ  فيهـا سـبطك وأهلـه  وأ ـا مـن بطحـا  اْلنـة  
ف ِا كان ِلك اليـوم الـذي يقتـ  فيـه سـبطك وأهلـه  وأحا ـت بـه كتائـب أهـ  الكفـر واللعنـة  

ــت  ــطفقت البحـــار امواجهـــا تزعزعـ ــر ا ـــطراِبا واصـ ــال وكاـ ــا ومـــاات اْلبـ ــن أ طارهـ األرل مـ
وماجت السماوات اهلها  ي باا لك اي  مد ولذريتك  واستعظاما عا ينتهـك مـن حرمتـك  
ولشــر مــا تكــا  بــه ف ِريتــك وعرتتــك  وليبقــى شــي  مــن ِلــك إل اســتأِن هللا عزوجــ  ف 
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 الذين هم حاة هللا على خلقه بعدو. نإرة أهلك اعست عفي اعظلومي 
فيوحي هللا إل السماوات واألرل واْلبال والبحار  ومن فيهن: إين أْ هللا اعلـك القـاار  
الذي ل يفوته هارب ول يعازا ِمتنع  وأْ أ در فيه على النتإار والنتقام  وعـزر وجـاليل  

ه ونبذ عهدا وظلم أه  بيته  عـذااب ألعذبن من وتر رسويل وصفيي  وانتهك حرمته و ت  عرتت
ل أعذبــه أحــداا مــن العــاعي  فعنــد ِلــك ي ــج كــ  شــي  ف الســماوات واألر ــي بلعــن مــن 
ظلم عرتتك واستح  حرمتك  ف ِا بريت تلك العإابة إل م ـاجعها تـول هللا عزوجـ   ـبأب 

اليا وت والزمـرا  أرواحها بيدا  وهب  إل األرل مالئكة من السما  السابعة  معهم انية من 
ِملوة من ما  اطياة وحل  من حل  اْلنة  و يب من  يـب اْلنـة  فغسـلوا جاـاهم بـذلك اعـا  

 وألبسوها اطل   وحنطوها بذلك الطيب  وصلت اعالئكة صفاا صفاا عليهم. 
س يبعــ  هللا  ومــا مــن أمتــك ل يعــرفهم الكفــار  مل يشــركوا ف تلــك الــدما  بقــول ول فعــ  

بتلـك البطحـا   يكـون علمـا  فيوارون أجسامهم  ويقيمون رْسا لق  سيد الشهدا   ول نية 
أله  اطق وسببا للمؤمني إل الفوي  وحتفه مالئكة من ك  ْسا  مائـة ألـا ملـك ف كـ  يـوم 
وليلــة  ويإــلون عليــه ويطوفــون عليــه  ويســبحون هللا عنــدا ويســتغفرون هللا عــن يارا  ويكتبــون 

يائــراا مــن أمتــك  متقــراب إل هللا تعــال وإليــك بــذلك وأْســا  اابئهــم وعشــائرهم أْســا  مــن التيــه 
وبلــدا م  ويوْســون ف وجــوههم أيســم نــور عــرر هللا: هــذا يائــر  ــ  خــري الشــهدا  وابــن خــري 
األنبيا . ف ِا كان يوم القيامة سطع ف وجوههم مـن أرـر ِلـك اعيسـم نـور تغشـى منـه األبإـار 

بـــه. وكـــأين بـــك اي  مـــد بيـــ  وبـــي ميكائيـــ  وعلـــي أمامنـــا  ومعنـــا مـــن يـــدل علـــيهم ويعرفـــون 
ن ِلــك اعيســم ف وجهــه مــن بــي اعالئــق   مالئكــة هللا مــا ل حيإــى عــداهم  و ــن نلــتق  مــَ
لـــك حكـــم هللا وعطـــاؤا عـــن يار  ـــ و اي  حـــ: يناـــيهم هللا مـــن هـــول ِلـــك اليـــوم وشـــدائدا  ِو

ــبطيك  ل  ــ  سـ ــ  أخيـــك  أو  ـ ــد  أو  ـ ــن  مـ ــياتهد أْث ِمـ ــه يـــري هللا عزوجـــ . وسـ ــد بـ يريـ
حقــت علــيهم اللعنــة مــن هللا والســخل   أن يعفــوا رســم ِلــك القــ  و حــوا أرــرا  فــال معــ  هللا 

 تبارو وتعال َلم إل ِلك سبيال.
 : فهذا أبكاين وأحزن .س  ال رسول هللا

اعـوت منـه   لـت لـه:  ورأيـت عليـه أرـر أج )لعنـه هللا( الت يينب: فلما  رب ابن ملام 
 اي أبة  حدرت  أم أ ن بكذا وكذا  و د أحببت أن أْسعه منك.

فقال: اي بنية اطـدي  كمـا حـدرتك أم أ ـن  وكـأين بـك وبنسـا  أهلـك سـبااي ِبـذا البلـد  
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أِل  خاشعي  ختافون أن يتخلطفكم الناث  فإ اا ص اا  فوالذي فلـق اطبـة وبـرأ النسـمة  مـا 
 ألرل يومئــذ ويل يــريكم  ويــري  بــيكم وشــيعتكم  ولقــد  ــال لنــا رســول هللاع علــى ظهــر ا

ف ِلـــك اليـــوم يطـــري فرحـــاا  فياـــول األرل كلهـــا  )لعنـــه هللا(حـــي أخـــْ  ِبـــذا اعـــ : إن إبلـــيس 
بشــيا ينه وعفاريتــه  فيقــول: اي معاشــر الشــيا ي   ــد أاركنــا مــن ِريــة اام الطلبــة  وبلغنــا ف 

ررنـــاهم النـــار  إل مـــن اعتإـــم ِبـــذا العإـــابة  فـــاجعلوا شـــغلكم بتشـــكيك هالكهـــم الغايـــة  وأو 
النــاث فــيهم  ومحلهـــم علــى عـــداوهتم وإيــرائهم ِبــم وأوليـــائهم  حــ: تســـتحكموا  ــاللة اعلـــق 
وكفــــرهم  ول يناــــو مــــنهم ْط  ولقــــد صــــدق علــــيهم إبلــــيس وهــــو كــــذوب  أنــــه لينفــــع مــــع 

تكم ِنب يري الكبائر«.  ال يائـدة: س  ـال عداوتكم عم  صاع  ول ي ر مع  بتكم وموال
بعــد أن حــدر  ِبــذا اطــدي : »خــذا إليــك مــا لــو  ــربت ف  لبــه اابع  علــي بــن اطســي

 .(43)ا،ب  حولا لكان  ليالا«
ينطبــق أي ــاا ف اْلملــة  ويايرة ا،مــام اطســي  س أن مــا روي ف ف ــ  مســاد النــر

مــة الزهــرا  وا،مــام اطســن وســائر األئمــة مــن أبنــا  ا،مــام علــى يايرة ا،مــام أمــري اعــؤمني وفا 
ــذا )ســـالم هللا علـــيهم أمجعـــي(اطســـي  ــزم أن تقـــد ث هـ ــا يلـ ــا  ومـــن هنـ ــي  فيهـ ــ  التفإـ ــا  ـ   ولـــيس هنـ

 األماكن الطاهرة وحترتم ابلحرتام الالئق واعناسب.
 

 الوهابيون وهدم مراقد األولياء
ويريا من اعساجد الشريفة   وا وهدموا  لنرو اة توسعة مساد ا (44)لكن الوهابيي

 

 .ف   كربال  ويايرة اطسي 83ب 260( كام  الزايرات: ص43)
(.  ظهــرت ف بــالا ه1206ـ 1111( الوهابيون أو الوهابية فر ة تنســب إل  مــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان الناــدي )44)

شــيئاا مــن العلــوم الدينيــة  وكــان مولعــاا أطالعــة أخبــار مــد عي النبــوة   اْلزيــرة العربيــة  و مــد بــن عبــد الوهــاب هــذا كــان  ــد أخــذ
كمســيلمة الكــذ اب وســااف واألســوا العنســي و  ليحــة األســدي  فظهــر منــه أايم اراســته ييــغ وا ــرا  كبــري  ِمــ ا اعــا والــدا 

 اا!.وسائر مشاخيه إل حتذير الناث منه  فقالوا فيه: سي    هذا  وي    هللا به من أبعدا وأشق
(  ولكن و ــو  والــدا ومشــاخيه بوجهــه أبطــ  أ والــه ومزاعمــه  فلــم تلــق رواجــاا حــ:  هـ1143أظهر اعوته إل مذهبه سنة ) 

( فاــدا  اعوتــه بــي البســطا  والعــوام  فتابعــه حاالــة مــن النــاث  تر عليــه أهــ  بلــدا ورــ وا بقتلــه  ه1153وفــاة والــدا ســنة )
إل أمري العيينة وتزوط أخت األمــري  ومكــ  عنــدا يــدعو إل نفســه وإل بدعتــه  ف ــاق أهــ  ففر  إل )الع يينة( وهناو تقرب 

العيينــة منــه ِرعــاا فطــراوا مــن بلــدهتم  فخلــرط إل )الدرع يــة( شــر ي  ــد  وهــذا الــبالا كانــت مــن  بــ  بــالا مســيلمة الكــذ اب 
   وكأن ه صاحب الجتهاا اعطلق.الع انطلقت منها أحزاب الرا ة. فراجت أفكارا  وكان ف ِلك ك له يتإر  
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ــة الكاـــري مـــن معـــامل ا،ســـالم والـــرتا  النبـــوي الشـــريا واتر أهـــ  البيـــت    خاصـــة ف اعدينـ
والعديـد مـن مرا ـد الإـحابة األخيـار  اعنورة. وكذلك فعلوا ما فعلوا ا رحة أئمتنـا األ هـار
هـــم  ريها وختريبهـــا  علمـــاا أن أهـــ  البيـــتواألوليـــا  الكـــرام ف البقيـــع  حيـــ  عمـــدوا إل تـــدم

ــ  م ــا  لـــذكر ا،ســـالم والقـــران  فـ ِكـــرهم إحيـ ــا   ــم  مدرســـة ا،ســـالم الإـــحيحة  وف إحيـ هـ
 (45) الذين بنوا صرف ا،سالم عزيزاا عالياا.

 

و ي : إن العرب ســيما أهــ  الــيمن حتــدروا ان راعيــاا فقــرياا اْســه ســليمان رأ  ف منامــه كــأن شــعلة ْر خرجــت منــه وانتشــرت 
ف األرل وصــارت حتــرق مــن  ابلهــا  فقإــها علــى معــ   فع هــا ان ولــدا لــه حيــد  اولــة  ويــة  فتحققــت الــرؤاي ف حفيــدا 

بــد الوهــاب بــن ســليمان اعــذكور  فلمــا كــ   مــد ِاف صــيته ف بلــدا  بســبب ترومــه َلــذا الــرؤاي الــع ل يعلــم أ ــا   مد بن ع
واْســه كاْســه  وأنــه يــدعو إل توحيــد هللا تعــال وأن القــران  ــد  مــب اتباعــه اون  كانت أم ل  فأخ هم أنه من ِريــة النــر

ــدا رســـول هللا و  ــروف اعســـتنبطة  وأن  مـ ــيم  إِ ل يليـــق ِلـــك إل الفـ ــفه اوصـــا  اعـــدف والتعظـ حبيبـــه  ولكـــن ل ينبغـــي وصـ
ابلقد   وأن ِلك من  بي  ا،شراو  وأن هللا تعال حي  مل يرل ِبذا الشرو أرســله ليهــدي النــاث إل ســوا  الســبي   فمــن 

تبعه أحد  فرجع إل بــالا العــرب بعــد أجاب أجاب وإل وجب  تله  فبي  مذهبه سراا فتبعه مجاعة س سافر إل الشام  فلم ي
أن ياب عنها رال  سني  فاتبعه ابن سعوا )لع  الإحيم هو سعوا نفسه( وهو مــن مشــائن عــرب  ــد  وبعــد أن حكــم 
 بيلته تغل ب على  بيلتــي مــن الــيمن  وبقــوة الســالف واعــال تبعتــه بعــأب العــرب ف اْلزيــرة  فأخــذ ف النتشــار واان بــه مجيــع 

رتـــب  مـــد مذهبـــه واظهـــر الجتهـــاا  فكـــان هـــو الـــرئيس الـــدي  للوهابيـــة وابـــن ســـعوا رئـــيس اطكـــم واطـــرب  عـــرب  ـــد  ف
وصارت ِرية ك  منهما تتول رتبة ســلفها. واختــاروا مدينــة الدرعيــة  اعــدة بالاهــم  وتقــع ف اْلنــوب الشــر ي مــن البإــرة ف 

ِا أراا  اربــة  بيلــة اعاهــا إل اعتقــاا القــران علــى مــا يفســرا الباايــة. فلمــا مــات ابــن ســعوا خلفــه ابنــه عبــد العزيــز. وكــان إ
الوهابيــة فــان  بلــت وإل  اتلهــا  وكــان يستإــفي مجيــع األمــوال  وإِا أ اعتــه القبيلــة أرســ  إليهــا حاكمــا والخــذ منهــا عشــر 

شــه يربــو علــى مائــة اعواشــي والنقــوا والعــرول بــ  واألنفــس  فيأخــذ عشــر النــاث ابلقرعــة  فامــع أمــوالا عظيمــة   وصــار جي
 وعشرين ألا مقات   فأخ ع مجيع أه  البااية الع بي البحر األمحر و ر فارث وحوايل بالا حلب وامشق.

واألوليـــا  إل هللا تعـــال  وبنـــا   بــــورهم  أو  ومـــن أبـــري معتقـــدات الوهابيـــة: حتــــر  التوســـ  والستشـــفاف ابألنبيـــا  واألئمــــة 
رــاههم عنــد هللا عزوجــ  ف   ــا  اطــوائج  وحتــر  منــاااة يــري هللا تعــال عنــد الشــدائد ولــو  اعساجد  رب مرا دهم  والتوس  

ــا  أو األوصـــيا  فـــ  م يعت ونـــه شـــركاا ابع  وإِا ْسعـــوا ِلـــك مـــن أحـــد شـــتموا و ـــربوا و ـــالوا لـــه:  كـــان اعنـــاا  مـــن األنبيـ
 يهما بعأب األحيان ـ.أشركت  واا عوا حتر  شرب القهوة والتنت و و ِلك ـ ويتساهلون ف

ووصا الشين سلمان بن عبد الوه اب  وهو أخو  مد بن عبد الوهاب ـ وهو أعر  النــاث بــه ـ و ــد ألــا كتــاابا ف إبطــال 
اعوة أخيه وإربات ييفها  وِم ا جا  فيه عبارة مــوجزة وجامعــة ف التعريــا ابلوه ابيــة ومؤس ســها   ــال فيهــا: اليــوم ابتلــي النــاث 

الكتاب والسن ة ويستنب  من علومهما ول يبايل من خالفه  ومــن خالفــه فهــو عنــدا كــافر  هــذا وهــو مل يكــن  أن ينتسب إل
ْ  ع  فيه خإلة واحدة من خإال أهــ  الجتهــاا  ولواال  ول ع شــر واحــدة  ومــع هــذا راط كالمــه علــى كاــري مــن اْله ال فــ 

ْ  إليه راجعون.    وإ
اآللوســي  )الإــواعق ا،َليــة ف الــرا  علــى الوه ابيــة( للشــين ســليمان بــن عبــد الوهــاب ) فتنــة انظر: )اترين  د( الموا شــكري 

 الوه ابية( ألمحد يي  احالن  )اطإون اعنيعة( للسيد  سن األمي  )الوهابية ف صورهتا اطقيقية( لإائب عبد اطميد.
  م بعـــدما اخرتعـــوا مـــا اخرتعــــوا ف الـــدين أابحـــوا امــــا  ( حيـــ  هـــاجم الوهـــابيون العتبــــات اعقدســـة ف اطاـــاي والعـــراق  فــــ 45)

فقتلــوا الرجــال واأل فــال  واب ي الإحابة  فقد أياروا على مشهد ا،مام اطسي اعسلمي وختريب  بور األئمة اععإومي 
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لــك ف ســنة )وأخذوا  األموال وعــاروا ف اط ــرة اعقدســة فســاااا وحر ــاا وختريبــاا  فافســدوا بنيا ــا وهــدموا أركا ـهــ(  1216 ــا  ِو
س إ م بعد ِلك استولوا على مكة اعشرفة واعدينة اعنورة وفعلوا ابلبقيع ما فعلوا بكــربال  اعقدســة  لكــنهم مل يتمكنــوا مــن هــدم 

 هـ( أياروا علــى الناــا األشــر  وأهلهــا ف يفلــة مل يكونــوا يعلمــون ابعطــر الــذي ارهــم  حــ:1221. وف سنة ) بة النر
اععاــزات الظــاهرة والكرامــات البــاهرة فقتــ   أن بعــأب الوهابيــة صــعدوا الســور وكــااوا الخــذون البلــد  فظهــرت ألمــري اعــؤمني

ـهــ( جــا وا مــن  ــد أــا يقــرب مــن عشــرين ألــا مقاتــ  أو أكاــر  فهــامجوا 1222من جيشــهم كاــري ورجعــوا خــائبي. وف ســنة )
وصــدوا هاـــومهم وحتإــنوا بســور البلـــد  فــأتوا لـــيالا فــرأوا النـــاث علــى حـــذر  الناــا األشــر  ييلـــة فتحــذر مـــنهم أهــ  اعدينـــة

يفلــة فحاصــروها حإــاراا  متــأهبي ابلبنــااق وال ــواب  فم ــوا إل اطلــة وكــانوا كــذلك  س م ــوا إل مشــهد ا،مــام اطســي
راق فســاااا و ــتالا  و ــد اســتولوا علــى شــديداا  فابتــوا َلــم خلــا الســور و تلــوا مــنهم مجاعــة فرجعــوا خــائبي  بعــد أن عــاروا ف العــ 

 مكة اعشرفة واعدينة اعنورة فهدموا وخربوا و تلوا من يعرتل  ريقهم وليتبع ملتهم وتعط  اطاط رال  سني.  
ِكـــر أن ف ســـنة ) ـــ( ح ـــرت كتـــب مـــن اطاـــاي إل مإـــر فيهـــا أن الوهـــابيي ح ـــروا إل الطـــائا فخلـــرط إلـــيهم 1217و ـه

كــة فهزمــوا فرجــع إل الطــائا واحــرق اارا وفــر هــاراب إل مكــة  وكــان رئــيس عســكر الوهــابيي )الشــريا يالــب( شــريا م
عامان اع ايفي يوط أخت الشريا وكان حإ  بينهما وحشة فخلرط اع ايفي مع الوهابيي و لب مــن ســعوا الوهــاج أن 

م حــ: اخلــوا البلــدة عنــوة  و تلــوا الرجــال يؤمرا على العســكر اعوجــه الاربــة الشــريا  ففعــ   فحــاربوا أهــ  الطــائا رالرــة أاي
وأســروا النســا  واأل فــال  وهــذا اأِبــم مــع مــن حيــارِبم  وهــدم اع ــايفي  بــة ابــن عبــاث الغريبــة الشــك  والوصــا. وف ســنة 

هـ( ح ر هاان إل مإر معه كتب مؤرخة ف العشرين من ِي اطاة وفيها: إن الوهابيــة أحــا وا بــبالا اطاــاي  1218)
شــريا يالــب  لــب مــن وايل جــدة وأمــرا  اطــاط الشــامي واعإــري أن يبقــوا معــه أايمــا لينقــ  مالــه ومتاعــه إل جــدة  وأن ال

فأجابوا بعد أن بذل َلم مال  فبقــوا معــه ارــ  عشــر يومــا س رحلــوا ورحــ  بعــد أن احــرق اارا.  وف تلــك الســنة أي ــاا ورات  
ها أن الوهابيي استولوا على مكة ف يوم عاشــورا  بعــد ارحتــال الشــريا كتب من اطااي إل مإر بتارين منتإا االرم وفي

يالب وبعد ارحتال اطاط بيومي لن اطاط يخر أكــة مثانيــة أايم ياياة علــى اععتــاا. وح ــر إل مإــر الشــريا عبــد هللا بــن 
مــن مكــة مــع اطــاط  وأن عبــد ســرور مــع بعــأب أ اربــه مــن شــرفا  مكــة واتبــاعهم  ــوا مــن ســتي شخلإــا واخــ وا أ ــم خرجــوا 

العزيــز بــن ســعوا الوهــاج اخــ  مكــة بغــري  تــال وأنــه هــدم  بــة يمــزم والقبــاب الــع حــول الكعبــة واألبنيــة الــع هــي أعلــى مــن 
 الكعبة  وح ر مع اطااط كاري من أه  مكة إل مإر هراب من الوهابية.

ـــ( ورات أخبـــار إل مإـــر أســـاعة الشـــريا يالـــب لل1221وف ســـنة ) وهـــابيي عـــا اشـــتد عليـــه اطإـــار  فأخـــذ العهـــد علـــى ـه
اعاهتم بداخ  الكعبة ومنع من شرب الراكي  ابلتنباو  وعاهدا على أمور منهــا: تــرو مــا حــد  ف النــاث مــن اللتاــا  لغــري 

ــا  القبـــاب علـــى القبـــور وتقبيـــ  األعتـــاب واع ـــو  ف والتـــذل  هللا مـــن اعخللـــو ي األحيـــا  واألمـــوات ف الشـــدائد واعهمـــات  وبنـ
 واعناااة والطوا  والنذور والذبم والقرابن وعم  األعياا واعواسم َلا  وهدم القباب اعبنية على القبور واأل رحة.  

ــ( ورا خـــ  إل مإــر برجـــوف اطــاط الشــامي مـــن منــزل هديـــه  ألن الوهــاج أرســ  إل عبـــد هللا ابشــا أمـــري 1222وف ســنة ) ـه
ــنة وصـــ  اطاـــاط اعغاربـــة إل مإـــر  اطـــاط أن الر بـــدون االمـــ  وال طبـــ  والزمـــر واألســـلحة.  وف تلـــ  صـــفر مـــن تلـــك السـ

واخــ وا أن ســعوا الوهــاج اخــ  مكــة رــيش كايــا  وانــه هــدم القبــاب و بــة اام و بــاب ينبــع واعدينــة وابطــ  شــرب التنبــاو ف 
 األسواق ويريها.

كــي  وأ ــم منعــوا مــن يايرة اعدينــة اعنــورة  وأن الوهــاج اخــذ كــ  و د  را سعوا الوهاج  ا ــي اعدينــة ومجيــع خــدام اطــرم اع 
لزهــدا ف الــدنيا  وأنــه بعــ   مــا كــان ف اطاــرة النبويــة مــن الــذخائر واْلــواهر  وعلــ  فعلــه ا ــا ل ينبغــي أن تكــون للنــر

واليــا وت العظيمــة القــدر  ومــن ِلــك ليكون نبيا ل ملكا. و ي : إن الوهاج م  أربعــة صــناايق مــن اْلــواهر االــالة ابألعــاث 
أربعة مشعداْت من الزمــرا  و ــو مائــة ســيا لتقــوم  راابهتــا ملبســة ابلــذهب اعــالص ومنــزل عليهــا اعــاث واي ــوت  ونإــاِبا 
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و د جا  الوهـابيون امـر مـن السـتعمارا فأخـذوا بتخلريـب هـذا األمـاكن اعقدسـة  وبـد وا 
 وأه  البيت َلم هدم تلك اآلتر الشريفة ف البقيع و و اتر النريبحاون عن الي  ي ر 

والإحابة  فلائوا إل الستفتا  من بعأب علما  اعدينة اعنورة حول حرمة البنا  على القبـور  
 اولـــة مـــنهم لت يــــر مـــو فهم أمـــام الــــرأي العـــام ا،ســـالمي ـ وخاصــــة ف اطاـــاي ـ أل ـــم كــــانوا 

ســلمي ف اطاــاي هــم كاعســلمي ف كــ  مكــان  يعتقــدون بكرامــة أوليــا  يــدركون جيــداا أن اع
هللا و دســيتهم والهتمــام بقبــورهم واترهــم  فحــاول الوهــابيون أن يلبســوا جــر تهم هــذا بلبــاث 

 ا،سالم والشرعية  افعاا لنقمة اعسلمي!!
وأهـ  بيتـه  هللاولكن علما  اعسلمي ح: من أبنا  العامة أفتوا بلزوم حفظ اتر رسـول 

وجــواي التـــ و والتوســ  ِبـــم  ولكــن الوهـــابيي اســتمروا ف هـــدم الكاــري مـــن اآلتر  الطــاهرين
ا،ســــالمية أــــا فيهــــا اعســــاجد وكــــذلك مــــزارات الإــــحابة األخيــــار والعلمــــا  األبــــرار والشــــعرا  

علمـــاا ان  األتقيـــا   والـــع يرجـــع اترخيهـــا إل مئـــات الســـني وتعـــد رمـــوياا للح ـــارة ا،ســـالمية.
اعقدسات  رتمة عند مجيع الناث ح: ف اتفه األشيا   وكما هو معرو  ان اعسيحيي بنـوا  

وكـ  اعتقـااهم ان ِلـك  كنيسة عظيمة ف اعكان الذي فيه أرر طـافر محـار نـر هللا عيسـى
 . مبارو لنتسابه إل عيسى

 

مــن الزمــرا. انظــر: )اتريــن  ــد( المــوا شــكري اآللوســي  )الإــواعق ا،َليــة ف الــرا  علــى الوه ابيــة( للشــين ســليمان بــن عبــد 
 هاب  )فتنة الوه ابية( ألمحد يي  احالن  وراجع مذكرات اْلاسوث ال يطاين )اعسرت رفر( .الو 
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 النصراين ورأس سيد الشهداء

 

إل يزيــد كــان يتخلــذ  : »أنــه عــا أر بــرأث اطســيالعابــدين و ــد روي عــن ا،مــام ييــن
محالس الشـراب  والر بـرأث اطسـي وي ـعه بـي يديـه ويشـرب عليـه  فح ـر ف محلسـه ِات 
يوم رسول ملـك الـروم  وكـان مـن أشـرا  الـروم وعظمـائهم  فقـال: اي ملـك العـرب  هـذا رأث 

 من 
 فقال له يزيد: ما لك وَلذا الرأث 

 إِا رجعــت إل ملكنــا يســأل  عــن كــ  شــي  رأيتــه  فأحببــت أن أخــ ا بقإــة فقــال: إين
 هذا الرأث وصاحبه ح: يشاركك ف الفرف والسرور.

 .فقال له يزيد: هذا رأث اطسي بن علي بن أج  الب
 فقال الرومي: ومن أمه 

 .فقال: فا مة بنت رسول هللا
 اينـك  إن أج مـن حوافـد ااوافقـال النإـراين: أ  لـك ولـدينك  يل ايـن أحسـن مـن 

وبيــ  وبينــه ااب  كاــرية  والنإــار  يعظمــوين والخــذون مــن تــراب  ــدمي ت كــاا اين مــن حوافــد 
ــيكم إل أم واحـــدة  فـــأي ايـــن   ااوا  وأنـــتم تقتلـــون ابـــن بنـــت رســـول هللا ــا بينـــه وبـــي نبـ ومـ

 اينكم ! 
 س  ال ليزيد: ه  ْسعت حدي  كنيسة اطافر 

  أْسع فقال له:    ح:
فقــال: بــي عمــان والإــي  ــر مســرية ســنة  لــيس فيهــا عمــران إل بلــدة واحــدة ف وســ  
اعـــا    وَلـــا مثـــانون فرســـخلاا ف مثـــاني  مـــا علـــى وجـــه األرل بلـــدة أكـــ  منهـــا  ومنهـــا حيمـــ  
الكافور واليا وت  أشاارهم العوا والعن   وهي ف أيدي النإار  ل ملـك ألحـد مـن اعلـوو 

م  وف تلـــك البلـــدة كنـــائس كاـــرية  أعظمهـــا كنيســـة اطـــافر  ف  راِبـــا حقـــة ِهـــب فيهـــا ســـواه
و ـــد يينـــوا حـــول اطقـــة  معلقـــة فيهـــا حـــافر  يقولـــون إن هـــذا حـــافر محـــار كـــان يركبـــه عيســـى
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ابلذهب والديباط  يقإدها ف ك  عام عامل مـن النإـار   ويطوفـون حوَلـا ويقبلو ـا ويرفعـون 
ذا شــأ م واأِبــم  ــافر محــار  يزعمــون أنــه حــافر محــار كــان يركبــه حــوائاهم إل هللا تعــال  هــ 

 عيسى نبيهم  وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم!! فال ابرو هللا تعال فيكم  ول ف اينكم.
 فقال يزيد: ا تلوا هذا النإراين  لئال يف ح  ف بالاا.
 فلما أحس النإراين بذلك  ال له: تريد أن تقتل   

  ال: نعم. 
: اعلــم أين رأيــت البارحــة نبــيكم ف اعنــام يقــول يل: اي نإــراين  أنــت مــن أهــ  اْلنــة   ــال

س ورـــب إل رأث  فتعابـــت مـــن كالمـــه! وأْ أشـــهد أن ل إلـــه إل هللا وأن  مـــدا رســـول هللا
 .(46)ف مه إل صدرا  وجع  يقبله ويبكي  ح:  ت « اطسي

 أثر الرسول 
 

يبــي البــاري تعــال أن الــرتاب مــن حتــت  ــدم فــرث كــذلك جــا  ف القــران الكــر  حيــ  
له الكرامة  إل أن السـامري اسـتغ  هـذا الكرامـة ،يـوا  بـ  إسـرائي   فأخـذ  ب ـة  ج ائي 

ا من الرتاب الذي كان يطأا فرث ج ائي  حي  كانت تبع  اطياة ف اعيت:  ر ت  أــم  اَل َبإــ 
يملَ  يـَب إ ر وا بمهم فـََقَب  ت   ـَب َ ةا مم  ا وََكذلمَك َسوََّلت  يلم نـَف سم هت   .(47)ن  أَرَرم الرَّس ولم فـَنَـَبذ 

وهـــو صـــغري وألقـــي ف  كمـــا إن التـــابوت أو الإـــندوق الـــذي و ـــع فيـــه نـــر هللا موســـى
َو ــاَل َلــَ م  البحر  أصبم فيما بعد مبعاـا للسـكينة وال مئنـان ف  لـوب اعـؤمني   ـال تعـال: 

 .(48) م ل كمهم َأن  اَل تمَيك م  التَّاب وت  فميهم َسكميَنة  ممن  رَب مك م  َوبَقميَّة  ِممَّا تـََرَو ال  م وسىنَبميـُّه م  إمنَّ ايَةَ 
عملـــــوا   ـــــال: »إن بـــــ  إســـــرائي  بعـــــد موســـــى روي عـــــن أج بإـــــري عـــــن أج جعفـــــر

ــاهم فلـــــم  ــرهم وينهـــ ــيهم نـــــر المـــ ــان فـــ ــر رِبـــــم  وكـــ ــن أمـــ ــوا عـــ ــريوا ايـــــن هللا وعتـــ ــي ويـــ ابععاصـــ
 .(49)يطيعوا«

 

  .1 من ف 39ب 141ص 45(  ار األنوار: ط46)
ُ   َ: إن  ولــه تعــال: 4 ــمن ف 7ب 212ص 13. وف  ــار األنــوار: ط96( ســورة  ــه: 47) َوبصبرااُ ُب ااَََااب َصَل ُِ َصبرااُ ب قااَ ب

ا مل يعلمــوا  وفطنــت أــا مل يفطنــوا بــه  وهــو أن الرســول الــذي جــا و بــه روحــاين  ــأب ل  ــس أرــرا اآليــة  أي: علمــت أــ  صلهَل
 …شيئاا إل أحياا  أو رأيت ما مل يروا وهو أن ج ئي  جا و على فرث اطياة

 .248( سورة البقرة: 48)
 سورة البقرة   إة  الوت وجالوت. 81ص 1( تفسري القمي: ط49)
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فسـل  هللا علـيهم جـالوت وهـو مـن القـب   فـأَِلم و تـ  رجـاَلم   وروي: أنه إرميا النـر 
وأخـرجهم مـن اايرهـم وأمـواَلم واسـتعبد نسـا هم  ففزعـوا إل نبـيهم  و ـالوا: سـ  هللا أن يبعـ  

ان ف بيت لنا ملكاا نقات  ف سبي  هللا  وكانت النبوة ف ب  إسرائي  ف بيت  واعلك والسلط
 فم  ن قاتــم    َملمكــاا  لَنــا ابـ عــَ   اخــر مل ممــع هللا َلــم النبــوة واعلــك ف بيــت واحــد  فمــن ِلــك  ــالوا: 

يـ ت م   هــَ   فقال َلـم نبـيهم:  (50)هللام  َسبمي م   ن قاتــم َ  َألَّ  لَنــا َومــا  ــال وا ت قــاتمل وا َألَّ  ال قمتــال   َعلــَي ك م   ك تــمبَ   إمن   َعســَ
نا َوَ د   هللام  َسبمي م  فم  رمج  فـََلمَّا ك تَب َعَلي هم  وكان كما  ال هللا تبارو وتعال:  (51)َوأَب نائمنا امايرْم ممن   أ خ 

 . (53)َملمكاا   ال وتَ  َلك م   بـََع َ  َ د   هللاَ  إمنَّ  نَبميـُّه م   ََل م    الَ فـ (52)ال قتال  تـََولَّو ا إل   َليالا منـ ه م  
ــال  فغ ـــبوا مـــن ِلـــك و ــَن  ـ َعةا مـ ــَ ؤ َت سـ ه  وملَ  يــــ  ــ  ك منـ قُّ ابل م لـــ  ن  َأحـــَ ك  َعَلي نـــا و ـــَ  ه  ال م لـــ  ون  لـــَ وا َأَّنَّ َيكـــ 

وكانــت النبــوة ف ولــد لوي  واعلــك ف ولــد يوســا  وكــان  ــالوت مــن ولــد ابــن  (54)ال مــال
 إمنَّ ايمي أخي يوسا ألمه مل يكن من بيت النبـوة ول مـن بيـت اعملكـة  فقـال َلـم نبـيهم: 

طَفاا   هللاَ  ي ك م   اصـــ  طَةا  َوياَاا   َعلـــَ مم  فم  َبســـ  مم  ال عملـــ  ؤ رم  َوهللا   َواْل مســـ  ه   يــــ  ن   م ل كـــَ ع   َوهللا   َيشـــا    مـــَ يم   واســـم وكـــان  (55)َعلـــم
 أعظمهم جسماا وكان شااعاا  وايا  وكان أعلمهم إل أنه كان فقرياا فعابوا ابلفقر.

َعةا مــَن فقــالوا:  ؤ َت ســَ ــ  (56)ال مــالملَ  يـــ  يـُّه م   َلــَ م    ــالَ فــ هم  ايــَةَ  إمنَّ  نَبــم اب وت   اَل تــمَيك م   َأن   م ل كــم  فميــهم  التــَّ
كميَنة   ن   ســَ م   مــم َروَ  ِمــمَّا َوبَقميــَّة   رَب مكــ  ة   حَت مملــ ه   هــار ونَ  َوال   م وســى ال   تـــَ ه ـوكــان التــابوت الــذي أنزلــ  (57)ال َمالئمكــَ

وألقتــه ف الــيم  فكــان ف بــ  إســرائي  يت كــون بــه  فلمــا    فو ــعته فيــه أمــههللا علــى موســى
الوفاة و ع فيه األلواف وارعه وما كـان عنـدا مـن اايت النبـوة  وأواعـه يوشـع  ح ر موسى

وصـيه  فلــم يـزل التــابوت بيـنهم حــ: اسـتخلفوا بــه  وكـان الإــبيان يلعبـون بــه ف الطر ـات  فلــم 
ــاب ــا اام التـ ــرائي  ف عـــز وشـــر  مـ ــو إسـ ــتخلفوا يـــزل بنـ ــوا ابععاصـــي واسـ ــا عملـ وت عنـــدهم  فلمـ

ابلتــابوت رفعــه هللا عــنهم  فلمــا ســألوا النــر وبعــ  هللا إلــيهم  ــالوت ملكــاا يقاتــ  معهــم را هللا 

 

  .246( سورة البقرة: 50)
 .246سورة البقرة:  (51)
 .246سورة البقرة:  (52)
 .247سورة البقرة:  (53)
 .247سورة البقرة:  (54)
  .247( سورة البقرة: 55)
  .247( سورة البقرة: 56)
 .248سورة البقرة:  (57)
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كميَنة   فميهم  التَّاب وت   اَل تمَيك م   َأن   م ل كمهم  ايَةَ  إمنَّ عليهم التابوت  كما  ال هللا:  ن   ســَ م   مــم  ال   تـــََروَ  اِمــمَّ  َوبَقميــَّة   رَب مكــ 
ه   هـــــار ونَ  َوال   م وســـــى لـــــ  ة   حَت مم كيَنة  مـــــن   ـــــال: البقيـــــة ِريـــــة األنبيـــــا  و ولـــــه:  (58)ال َمالئمكـــــَ فيـــــه ســـــَ
ف ن التابوت كان يو ع بي يدي العدو وبي اعسلمي  فتخلرط منه ريـم  يبـة َلـا  (59)رَب ك م  

 .(60)وجه كوجه ا،نسان
ومرا ـــدهم و بـــورهم واأل ـــرحة الـــع بنيـــت   رينوأهـــ  بيتـــه الطـــاه فهـــ  اتر رســـول هللا

كرامــة َلــم ليســت أمــاكن مقدســة  إن تــراب  ــدم فــرث ج ائيــ  مو ــع كرامــة مــن هللا  فهــ  
الـــذين أِهـــب هللا عـــنهم الـــرجس و هـــرهم تطهـــرياا و بـــور أهـــ  البيـــت تـــراب  ـــ  رســـول هللا

لعديدة الدالة على  دسـية ليست موا ع مقدسة ! هذا مع ما ورا من األالة العقلية والنقلية ا
 مرا دهم واستحباب يايرهتا والت و ِبا  واستخلالص الع  من أصحاِبا.

 
 تواطؤ اإلجنليز 

عندما تسل  الستعمار على اطااي  أصـدر أمـراا آلل سـعوا الوهـابيي ِبـدم  بـور األئمـة 
ــا فـــيهم يوجـــا الطـــاهرين  ت النـــروســـائر  بـــور األصـــحاب والعلمـــا  واعـــؤمني واعؤمنـــات أـ

أمهــات اعــؤمني  فــان أعــدا  ا،ســالم يعلمــون أن هــذا القبــور الطــاهرة خإوصــاا  ــ  الرســول 
 ـ   مـع اعسـلمي  وابعـ  كبـري يـدعوهم إل تـذكر  ـااهتم    وأه  بيته األ هاراألعظم

ــا يـــذكرهم امحـــاا اعســـلمي وت ـــحياهتم ف صـــدر  األ هـــار والســـري علـــى مـــنهاهم القـــو   كمـ
  فــ ن األعــدا  يعلمــون أنــه  اعــا بقيــت هــذا اعرا ــد عــامرة ل كــن إخ ــاف اعســلمي ا،ســالم

ابلشك  الذي يطمعون فيه  ولذلك عمدوا إل ا،يعاي لعمالئهـم ِبـدم تلـك األ ـرحة اعباركـة 
  ألجــ  فإــ  اعســلمي عــن تــرارهم وما ــيهم اجمليــد  وخاصــة تلــك اآلتر اعوجــواة ف اطاــاي

لك لكي يتمكنوا حيـ  أخـذوا بـي اعسـلمي بكـ  سـهولة  ـ تسـد( من تطبيق  انون )فرق  ِو
 يتهمون اعسلمي ابلكفر والزند ة.

 

 .248سورة البقرة:  (58)
 .248سورة البقرة:  (59)
 .4ف 19ب 438ص 13 ار األنوار: ط  (60)
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 قرب الرسول األعظم
أراا أن  بعــد أن نفــذ عبــد العزيــز ال ســعوا أمــر أســيااا ا، ليــز ِبــدم  بــور أهــ  البيــت

سـياور  م    الرسـولأي اا  ولكن رأ  اعستعمرون أنه لو مت هد يهدم    الرسول األعظم
لــك بســبب التظــاهرات  مجيــع اعســلمي ف العــامل  ــد مإــاطهم  وهــذا مــا ل حيمــد عقبــاا  ِو
والحتااجـــات الإـــاخبة الـــع انـــدلعت هنـــا وهنـــاو ف الـــبالا ا،ســـالمية وابألخـــص ف مإـــر 
فري واَلند  فخلا  ا، ليز على مإاطهم ف هذا البلـدان أن تتعـرل إل اعطـر. فأرسـلوا السـ 

ولكــن  ال يطـاين لعبـد العزيـز ،باليـه أمـر اطكومـة ال يطانيـة بعـدم هـدم  ـ  الرسـول األعظـم
ــ   ــي  ــ ــرو ابع  فكيــــا نبقــ ــدف وشــ ــور بــ ــذا القبــ ــا ان هــ ــن  لنــ ــفري:  ــ ــال للســ ــز  ــ ــد العزيــ عبــ

   وماِا نقول للناث إِا اعرت وا الرسول
ف اعنـــام  ك رأيـــت رســـول هللافقـــال الســـفري ال يطـــاين: األمـــر بســـي   أعلـــن للنـــاث انـــ  

 و ال: ليس من الإالف أن هتدم   ي  فاتركه على حاله  وَلذا انإرفت عن هدمه!
إل اآلن اب يـاا اون أن  وفعالا  ام عبد العزيز ِبذا العم   وَلذا تر     الرسـول األعظـم

ي فقــد هــدمت ومل ف البقيــع وســائر  بـور األوليــا  والإـاط يهـدم  أمــا مرا ـد األئمــة األ هـار
 .(61)يبق منها إل اآلتر البسيطة فق 

 

التارخييــة إل أن أول مــن افــن ف تلــك البقعــة الطــاهرة ـ وكانــت بســتاْ حيــوي أشــااراا مــن العوســج ـ هــو ( تشــري اعإــاار 61)
بنفســه الشــريفة ف افنــه ف ِلــك البســتان  س افــن إل جانبــه إبــراهيم بــن  الإــحاج عامــان بــن مظعــون حيــ  شــارو الرســول

يســـتغفر ألهـــ  البقيـــع  ن للـــدفن  و ـــد كـــان رســـول هللاوريـــب اعســـلمون فيهـــا و طعـــوا األشـــاار ليســـتخلدموا اعكـــا الرســـول
 ويقول: »اللهم ايفر أله  بقيع الغر د«.  

أما أهم اعدفوني ف البقيع فهم: السيدة فا مة الزهرا  ـ على رواية ـ ا،مام اطسن بن علي  وا،مام علي بــن اطســي  وا،مــام 
 )صــلوات هللا علــيهم( م أمــري اعــؤمني  وبنــات النــر يينــب ور يــة وأم كلاــوم مــد البــا ر  وا،مــام جعفــر الإــااق  وفا مــة بنــت أســد أ

ولكاــرة مــا ف مكــة واعدينــة مــن اآلتر الدينيــة والشــواهد التارخييــة ا،ســالمية فقــد كانتــا مــن أكاــر اعــدن تعر ــاا َلامــات اَلــدم 
لــوب اعســلمي وهــم يــرون هــذا التخلريــب آلتر والتخلريــب والعتــدا  علــى األعتــاب الشــريفة مــن  بــ  الوهابيــة  وهــذا مــا أامــى  

 والإحابة األخيار.   عظيمة من يرخيهم وما يهم اجمليد خإوصاا اتر الرسول وأه  البيت 
  ولكــن اعســلمي أعــااوا بنا هــا علــى يــد العامــانيي بعــد ســقوع ـهــ( اتريــن أول هــدم لقبــور أهــ  البيــت1220وكــان عــام )

ـهــ( 1343ـهــ( ـ و يــ  عــام )1344لوهابيون هاــومهم علــى اعدينــة اعنــورة مــرة أخــر  ف عــام )اولة ال سعوا األول. وعاوا ا
لــك بعــد  يــام اولــتهم الاالاــة  وأي ــاا عــااوا لســريهتم بتهــد  اعشــاهد اعقدســة لالئمــة األ هــار وأهــ  البيــت بعــد تعري ــها  ِو

إل أ ــم يــريوا   ائم بــ  حــاولوا مــراراا هــدم  بــة الرســوللإلهانــة والتحقــري بفتــو  مــن وعــاظهم. ومل يكتــا الوهــابيون بتلــك اْلــر 
لك بسبب اعو  من حدو  راوا فع  من اعسلمي ف ك  العامل.    رأيهم  ِو
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 وظيفتنا إزاء مدينة الرسول

 

أف ــ  اهتمــام  وينبغــي مراعــاة األمــور  يلــزم علــى اعســلمي أن يهتمــوا أدينــة رســول هللا
 التالية:

لبد من السعي اْلاا واعامر من أج  أن  ع  اعدينـة اعنـورة الـع ت ـم ف أح ـا ا  أولا:
  مدينة عاعية ْلميع اعسلمي من اون أن يسيطر عليها خري خلق هللا عزوج  وخامت أنبيائه

الوهابيون وهم يمرة  ليلة تكف ر مجيع اعسلمي  ف نه يلزم أن تشـع اعدينـة اعنـورة بنورهـا إل كـ  
   وهــــم(62)نقطــــة مــــن نقــــاع العــــامل  ألن هنــــاو مليــــار ونإــــا اعليــــار مــــن اعســــلمي ف العــــامل

وكـ  يـوم يـرااون اْسـه الشـريا علـى اعـآِن  يعتقدون ويؤمنون ك  ا، ان ِبذا النر األعظـم

 

أصــبم مزبلــة ل تكــاا  واصــبم البقيــع  اعــاا صفإــفا بعــد أن كــان مــزاراا مهيبــاا ومهــو  ألفئــدة اعســلمي االبــي ألهــ  البيــت 
 ن تعر  صاحبه.  تعر  بوجوا    ف ال عن أ

و د وصا أحد السياف الغربيي البقيع بعد اَلدم فقال: تبــدو مقــ ة البقيــع حقــرية جــداا ل تليــق بقدســية الشخلإــيات اعدفونــة 
فيهــا. و ــد تكــون أ ــذر واتعــس مــن أيــة مقــ ة موجــواة ف اعــدن الشــر ية األخــر  الــع ت ــاهي اعدينــة اعنــورة ف حامهــا  فهــي 

يد تشــييداا مناســباا  وتنتشـــر القبــور فيهــا وهــي أكــوام يــري منتظمــة مـــن الــرتاب. حيــد كــ  منهــا عــدا مـــن ختلــو مــن أي  ــ  مشــ 
األحاار اعو وعة فو ها  ويعزي ختريب اعق ة إل الوهابيي. إل أن  ال: فاعو ع امجعه عبــارة عــن أكــوام مــن الــرتاب اعبعاــر  

 وحفر عري ة ومزاب !
جد اعساد الذي شيد حول    محزة )ر وان هللا عليه( ويريا من شهدا  أحــد  ماــ  مإــعب أما جب  أحد فيقول عنه:أنه و 

بن عمري وجعفر بن مشاث وعبد هللا بن جحش  د هدمه الوهــابيون  وعلــى مســافة وجــد  بــور ارــ  عشــر صــحابياا مــن شــهدا  
 أحد و د خرب الوهابيون  بورهم وعباوا ِبا. 

أعظــم وأجــ  مــن األول  فقــد هــوجم الوهــابيي مــن  بــ  اْلــيش العامــاين إرــر عمليــة التخلريــب وكانت فاجعة هدم البقيــع الاانيــة 
والعتــدا  علــى مقدســات اعســلمي األول  وتعر ــوا َلز ــة منكــرة  إــمت ظهــورهم  فقــام اعســلمون ذعــااة بنــا  تلــك القبــاب 

قدسة    رحال اعؤمني  أما بعد وا عــة التهــد  واعساجد الشريفة وبشك  ف  رائع أمج  من السابق  وعاات هذا القبور اع
 الاانية ما يالت القبور الطاهرة مهدمة ح: اآلن.  

و د وصــا اعدينــة بعــد تعمريهــا ـ بعــد اَلــدم األول ـ أحــد الرحالــة ا، ليــز فقــال: ا ــا تشــبه اســتانبول أو أيــة مدينــة أخــر  مــن 
لك  ب  تعــرل اعدينــة اعباركــة النتهــا الاانيــة. ويإــا رحالــة 1878ـ 1877اعدن اْلميلة ف العامل  وكان هذا ف عام ) م( ِو

اخــر البقيــع واعدينــة بعــد جر ــة اَلــدم الاانيــة فقــال: لقــد هــدمت واختفــت عــن األنظــار القبــاب البي ــا  الــع كانــت تــدل علــى 
ت اعســـرت رفــر اْلاســـوث  بــور ال البيــت النبـــوي.. وأصــاب القبـــور األخــر  نفـــس اعإــري فســـحقت وهشــمت. راجـــع مــذكرا

 ال يطاين  وكتاب الوهابية نقد وحتلي  َلمايون رع ويريها.
 ( تبلغ نفوث اعسلمي حسب ا،حإا ات األخرية: ملياري نسمة.62)
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 بك  إجالل واحرتام.
 إِن  فبـــأي حـــق ير مجاعـــة يســـمون أنفســـهم ابلوهابيـــة لتتســـل  علـــى بلـــد رســـول هللا

 وحتكــم فيهــا كيفمــا تشــا  ! واي عنــوان تإــدر أحكامــاا بــي فــرتة وأخــر  متنــع اعســلمي مــن
ــداهم  بينمـــا ف العإـــور  ــك اطـــج والعمـــرة  أو تقلـــص مـــن عـ ــة واعدينـــة ألاا  مناسـ يايرة مكـ
اعتقدمة كان اعسلمون يذهبون إل الداير اعقدسة ف اطااي م: شاؤوا  بال منع أو حظر أو 
ــرية أو افــــع  ــــريبة ابســـــم )صــــك اعطــــو ( أو مـــــا  ــن اون حاجـــــة إل يشــ حتديــــد عــــدا  ومــ

 (63)أشبه !
يلـــــزم الســـــعي ،حيـــــا  مجيـــــع اآلتر ا،ســـــالمية ف هـــــذا البقعـــــة الشـــــريفة والـــــع  ـــــام  تنيـــــاا:

و بـــورهم الشـــريفة  و ـــد   واألئمـــة الطــاهرين الســتعمار ِبـــدمها وخاصـــة اتر النــر األعظـــم
كان العلما  والفقها  يهتمون وعلى مر التارين  فـظ وتـرميم هـذا اآلتر اعقدسـة  فقـد توجـه 

إل اعدينــة وأخــذوا بتابيــت وتــرميم ســبعة وأربعــي مســاداا بناهــا الرســول محموعــة مــن العلمــا  
وهكــذا بقيــة اآلتر الــع تركهــا خإوصــاا مســادا الشــريا وبيتــه وبيــت ا،مــام علــي  األعظــم

 .بن أج  الب
وهكذا مب علينا أن نسعى ألج  أن نعمر أي اا  بور الشهدا  ف أحد وسـائر الشـهدا  

ــراآلخـــرين  فـــ ِا مـــا أعـــد وهكـــذا  ـــ  ســـكناا  وأرجعنـــا ســـائر اآلتر  ْ تـــرميم مســـاد النـ
ا،سالمية األخر  إل حالتها األول وترميمها بشك  يناسـب مقامهـا فسـو  نكـون  ـد  منـا 
لـك بإـورة عمليـة وا ـحة وهاائـة   ـد ت ـمن   طوة ف سـبي  مهمـة الـدعوة إل ا،سـالم  ِو

 هتدا  إل ا،سالم اطنيا.لنا اخول الكاري من أبنا  هذا اععمورة ال
لذا مب علينا أن نسعى جااين للقيام ِبذا اَلد  السامي والنبيـ  لنحإـ  علـى مر ـاة 

فــ ن ِلــك مــن تعظــيم شــعائر هللا أولا    )صــلوات هللا علــيهم أمجعــي(هللا تعــال ورســوله واألئمــة األ هــار 
عائمَر هللام فَ م كما  ال تعـال:  م  شــَ ن  يـ َعظــ م َو  ال ق لــ وبم ِلــمَك َومــَ ن  تـَقــ  ا مــم   وألن ف ِلـك إحيـا ا (64) ــَّ

 .(65)ععامل ا،سالم وتراره اط اري العظيم الذي يعت  و ق رمزاا لعزة اعسلمي تنياا 
 

لــك ف يمــان ا،مــام ييــن العابــدين63) . انظــر كتــاب )لــيحج ( روي أن عــدا اطاــاط بلــغ مــا يزيــد علــى أربعــة ماليــي نســمة  ِو
ْا ك  عام( لإلمام الراح  ،سون ملي  .)أعلى هللا ارجاته(و

 .32( سورة اطج: 64)
( ولقــد تإــد  الكاــري مــن علمــا  اعــذاهب ا،ســالمية اعخلتلفــة للبدعــة الوه ابيــة  فإــن فوا كتبــاا ورســائ  عديــدة ف الــرا  65)

ــو اععـــرو   ــن ة ومـــا هـ ــان  الفتهـــا للكتـــاب والسـ ــم وبطـــالن عقائـــدهم وبيـ ــيهم وتفنيـــد حااهـ ة علـ ــد الســـلا وأئمـــ  مـــن عقائـ
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الجتهــاا  نــذكر هنــا  ائفــة مــن هــذا الكتــب: األصــول األربعــة ف ترايــد الوه ابيــة للخلواجــه الســرهندي  إظهــار العقــوق ِمــ ن 
منع التوس   ابلن ر والويل  الإدوق للمشرف اعالكي اْلزائري  األ وال اعر ية ف الرا  على الوه ابيــة المــد عطــا هللا  النتإــار 
ل وليـــا  األبـــرار لطـــاهر ســـنب  اطنفـــي  األوراق البغداايـــة ف اطـــواا  الناديـــة ،بـــراهيم الـــراوي  ال اهـــي الســـا عة لســـالمة 
العز امــــي  البإــــائر عنكــــري التوســــ   طمــــد هللا الــــداجوي  اتريــــن ال الســــعوا لناصــــر الســــعيد   ريــــد ســــيا اْلهــــاا عــــدعي 

فعي  هتكم اعقلدين أن ااعى  ديــد الــدين المــد بــن عبــد الــرمحن اطنبلــي  التوســ  الجتهاا لعبد هللا بن عبد اللطيا الشا
ابلنــر وابلإــاطي ألبــو حامــد بــن مــريوق  جــالل اطــق  ف كشــا أحــوال اعلــق ،بــراهيم حلمــي. خالصــة الكــالم ف أمــرا  

يي  احالن مفع مكة  سيا اْلبار اعســلول علــى  البلد اطرام  والدرر السن ية ف الرا  على الوه ابية وفتنة الوهابية ألمحد بن
أعـــدا  األبـــرار لشـــاا ف ـــ  رســـول القـــااري  صـــلم ا،خـــوان ف الـــرا  علـــى مـــن  ـــال ابلشـــرو والكفـــران لـــداوا بـــن ســـليمان 
البغــدااي  الإــواعق ا،َليــة ف الــرا  علــى الوهابيــة  وف ــ  اعطــاب ف الــرا  علــى  مــد بــن عبــد الوهــاب لســليمان بــن عبــد 

وهــاب شــقيق  مــد بــن عبــد الوهــاب  الفاــر الإــااق ْلميــ  صــد ي الزهــاوي  كشــا الرتيــاب ف أتبــاف  مــد بــن عبــد ال
الوهـــاب للســـيد  ســـن األمـــي  هـــذي هـــي الوهابيـــة للشـــين  مـــد جـــواا مغنيـــة  الوهابيـــة ف صـــورهتا اطقيقيـــة: صـــائب عبـــد 

 اطميد.
يــة ويريهــا  وبعــأب الكتــب الــع خإإــت فإــالا خاصــاا و اــا مســتقالا إ ــافة لــبعأب الكتــب اعؤلفــة حــول البقيــع ابللغــة العرب

حول البقيع  ما :  بور أئمــة البقيــع  بــ  هتــد ها للســيد عبــد اطســي اطيــدري اعوســوي  اتريــن جنــت البقيــع للشــين حســن 
تـــدمري ال ســـعوا لـــ تر   البقيـــع   إـــة )أعلـــى هللا ارجاتــه(ر ـــا يـــديري  البقيـــع الغر ـــد لإلمـــام الراحـــ  الســـيد  مـــد الشـــريايي 

ا،ســالمية ف اطاــاي  للمهنــدث يوســا اَلــاجري  اعهــدم مــن اتر اعدينــة اعنــورة لعمــر عبــد القــاار اعغــرج  التــارين األمــي 
للشين عبد العزيز اعدين  أ وا  على معامل اعدينة اعنورة طسي علــي اعإــطفى. وكتــب أخــر  كاــرية.   عدينة سيد اعرسلي

ف البقيــع ف مقــر بعاــة ْساحــة اعرجــع الــدي  ايــة هللا العظمــى الســيد صــااق  مــؤمتر ،حيــا   بــور األئمــة األ هــار كمــا عقــد
 هـ( وورا فيه:1423اطسي  الشريايي )اام ظله( عوسم اطج ف مكة اعكرمة لعام )

ــا حتــــتفظ ابآل …إن لتلــــك اآلتر اللت للبشــــرية ومقو مــــات للهدايــــة  تر بكــــ  أنواعهــــا  حيــــ  إن العقــــ  والــــدنيا امجعهــ
والعر  يدلن على حفظها  ول يكون ِلك خال  الشرف الذي يإرف ابعرور ف اايرهم والنظر إل اترهــم. هــذا ِمــا جــا  

ِكــر  هــدم  بــور أئمــة البقيــع  وهــو مــن  ف كــالم المــام الشــريايي الراحــ   بــ  ســنوات مــن اآلن ف معــرل حدياــه عــن 
ت النفس البش رية الســليمة الــع تتــذوق عبــق الــذكر  وموا ــع اْلمــال النســاين  ومو ــا تــذكر ووفــا  عــن أعطــى كــ  مكنْو

 شي  ألج  حفظ كرامة ب  البشر و مان أمنهم وسعااهتم وتعبري صااق عما خيتلج عشاق اط ارة وصناف اط ارة.
أب اعــرات يعلــم علــى  ــ  اعــدفون بعالمــة  إل ف بعــ  والدفن ف البقيــع ســار عنــد اعســلمي  وكــان فمنذ يمن النر األكرم

أن هـــدم )الوهـــابيون( أكاـــر هـــذا القبـــور مســـتندين إل حاـــج واهيـــة مـــا أنـــزل هللا ِبـــا مـــن ســـلطان  لكـــن التعإـــب األعمـــى 
وفقـــدان الرشـــد والنقيـــاا َلـــو  الـــنفس والركـــون إل التفكـــري اعنغلـــق علـــى  ـــول هـــذا أو ِاو اون اللتفـــات إل لوحـــة الفكـــر 

 حبة وابلذات فكر ا،سالم الذي يستوعب بتسا ه ومرونته وإنسانيته  تلا األلوان واعشارب.الر 
ــالذين هــدموا بقــاف ـ كمــا يقــول ا،مــام الشــريايي ـ البقيــع وســائر البقــاف اعباركــة مل يفعلوهــا إل ابلســيا مــن اون أي منطــق  ـف

 .لإاطي عقالئي  وهذا خال  سرية مجيع األنبيا  واعرسلي واألئمة ا
إن هــــدم  بــــور أئمــــة اعســــلمي اععإــــومي األ هــــار: اطســــن الزكــــي  وعلــــي ييــــن العابــــدين  واب ــــر علــــوم األولــــي وجعفــــر 

ا يؤمل  مري األمة ويدمي  لوب االبي أله  البيتالإااق   كمــا وهو عم  فيــه حــرب ع وجفــا  لرســوله األعظــم    إمن 
 نية واألعرا  السائدة بي الناث.أنه يتنا  مع اعبااس والقيم ا،نسا

وف ظــ  تكــارر اعــوات النفتــاف واطــوار والتســامم الــدي  واعــذهر والطــائفي وحريــة التعبــري واحــرتام الــرأي اآلخــر واســتلهاماا 
ــام الشـــريايي الراحـــ  )أعلـــى هللا مقامـــه(  اجتمـــع رلـــة مـــن أصـــحاب الســـماحة والعلـــم   لـــرؤ  وأفكـــار اعرجعيـــة الرشـــيدة لإلمـ
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»اللهــم إْ نريــب إليــك ف اولــة كر ــة تعــز ِبــا ا،ســالم وأهلــه  وتــذل ِبــا النفــاق وأهلــه  

 

ــااق اطســـي  وال ــى الســـيد صـ ــدي  ايـــة هللا العظمـ ــع الـ ــة ْساحـــة اعرجـ ــامل ف مقـــر بعاـ ــا  العـ ــن شـــ: أرجـ ــن الوجهـــا  مـ ــد مـ عديـ
الشريايي )اام ظله( ف رحاب مكة اعكر مة  تناول فيه اط ور مسألة السعي اْلاا والعم  اطقيقي لرفــع هــذا الظلــم الفــااف 

 عا بة من حارِبم  واعزي والفنا  عن أسا  َلم. ق أئمة  اهرين أوجب هللا  اعتهم ووعد أ
 واستخللإت من هذا اعؤمتر اعبارو مجلة من اعقرتحات نذكر بع ا منها:

 ـ اعم اعنظمة العاعية للدفاف عن العتبات اعقدسة الع هتتم ف  ائمة أعماَلا ابلبقيع الغر د.  1
 ـ الستفااة من اجملال ا،عالمي الدويل الواسع. 2
 إنشا  موا ع خاصة على شبكة النرتنيت العاعية ابللغات اطية تتبن اعو وف.   ـ3
 ـ الستفااة من ال غ  العاعي ع  اعنظمات اطقو ية العاعية ويريها.  4
 ـ فتم فروف للمنظمة العاعية الع هتتم ابلدفاف عن البقيع الغر د ف  تلا البالا ا،سالمية ويريها.  5
ـ تعريـــا اتر ا،ســـالم والرســـول 7وات ومـــؤمترات إ ليميـــة وعاعيـــة للوصـــول إل إعـــااة بنـــا  اآلتر ا،ســـالمية. ـ تشـــكي  نـــد6

واألصــحاب الكــرام  وبيــان تــرامجهم ونشــرها ف  تلــا األوســاع  مســندة ابلوتئــق التارخييــة  وأهــ  بيتــه الطــاهرين األعظــم 
 اعفإلة.  

ـ الســتفااة مــن ال يــد ا،لكــرتوين 9وية ْلر ة هدم البقيع ف الاامن مــن شــهر شــوال. ـ الهتمام اْلاا اعباشر ابلذكر  السن8
 ،رسال أك  عدا ِمكن من رسائ  الحتااط للاهات اععنية ا، ليمية والعاعية.  

 ـ إخراط فلم وتئقي مفإ  ووا م يإور اترين البقيع الغر د وما كان عليه وما ال إليه.  10
 لما  واعراجع الكرام ف وجوب الهتمام ببنا  البقيع الغر د.  ـ نشر فتاو  الع11
ـ تقد  شكو  ف االاكم الدولية  وإل من يهمه األمر ف خإوص   ية البقيع  والستهانة أقدســات مجيــع اعســلمي 12

 وخاصة الشيعة منهم والذي يبلغ عداهم أكار من ،سمائة مليون.  
ــية أـــا فـــيهم رؤســـا  الـــدول ا،ســـالمية والـــويرا  ونـــواب  ـ تقـــد  مـــذكرة احتاـــاط عخلتلـــا13 ــية والدبلوماسـ األوســـاع السياسـ

 اجمللس ف الدول ا،سالمية ويريها.
 ـ إرسال رسالة مو عة من  ب  أك  عدا من الشخلإيات ا،سالمية ويريها إل  تلا اعراكز اعذكورة أعالا.14
  ف  تلا بقاف العامل.ـ هتيئة  وامري مو عة من  ب  ماليي اعسلمي15
 ـ  بع صور البقيع الغر د ونشرها ف  تلا وسائ  ا،عالم كبريها وصغريها )ماال: الطابع ال يدي وما أشبه ِلك(.16
 ـ  التإال ابالامي الدوليي للسعي إل اختاِ أ رب  رق ِمكنة للوصول إل بنا  البقيع الغر د.17
 ر ع  األالة الشرعية ف أوساع اعسلمي  وأخلتلا اللغات.ـ نشر استحباب بنا  هذا القبو 18

ــة أهـــ  البيـــت ــا   بـــور أئمـ ــااة بنـ هـــي ِمـــا تركـــز ف النفـــوث الاقافـــة ا،ســـالمية اعبتنيـــة علـــى األخـــالق الطيبـــة   علمـــاا ان إعـ
وأهــ   يــن الرســول األعظــم والدعوة إل اعري والف يلة ابطكمة واعوعظة اطسنة  والتمسك أبدأ السلم والالعنا  فــ ن اتر 

 بعيد ك  البعد عن العنا وا،رهاب. بيته الطاهرين
إن بقا   بور البقيع مهدمة وعلى هذا اطالة اعؤعة الــع يراهــا النــاث هــو عالمــة  زيــة ألمــة ا،ســالم الــع أْرت فكــر البشــرية 

أن يعم  على رفع هذا اعظلومية  ــق هــذا األمــة اْسى القيم اط ارية واعدنية  ِما يستوجب على ك  من يهمه هذا األمر 
 الع هي خري أمة أخرجت للناث.  

: إن بقـــا  القبـــور اعباركـــة مهدومـــة اليـــ  علـــى أنـــه ل يال الســـيا بيـــد )أعلـــى هللا مقامـــه(يقـــول ا،مـــام اجملـــدا الشـــريايي الراحـــ  
 يعاا ف نفس اليوم اخذين ف البنا .اَلاامي إل اآلن  ولكن عندما يسق  السيا من أيديهم ستاد اعسلمي مج
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ــدعاة إل  اعتــــــك  وا ــن الــــ ــا مــــ ــا فيهــــ ــدنيا و علنــــ ــة الــــ ــا كرامــــ ــا ِبــــ ــبيلك  وتري نــــ ــااة إل ســــ لقــــ
 .(66)واآلخرة«

 

 اعا  الفتتاف. 60( ا، بال: ص66)
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 من هدي القرآن احلكيم
 دعوة اإلسالم
ِ ن وبمك م  َوم مر ك م  ممن  َعَذاٍب أَلميمٍ  ال تعال:  يب وا َااعمَي هللام َواممن وا بمهم يـَغ فمر  َلك م  ممن   َمَنا َأجم  .(67)اَي  ـَو 

َِا َاَعاك م  لمَما حي  يميك م  اَي أَيُـَّها او ال سبحانه:  يب وا عم َولملرَّس ولم إم َتام  .(68)لَّذميَن اَمن وا اس 
َتقميمٍ و ال عزوج :  رَاٍع م س  دمي َمن  َيَشا   إمَل صم ع و إمَل َاارم السَّاَلمم َويـَه   .(69)َوهللا  يَد 

ــال:  ــارو وتعــــ ــال تبــــ ن  َاعـــــــا إمَل و ــــ و لا ِمـــــــمَّ ن   ــــــــَ ســـــــَ ن  َأح  َن  َومـــــــَ اا َو ـــــــاَل إمنـــــــَّ م مـــــــم َ  صـــــــاطم هللام َوَعمـــــــم
لممميَ   . (70)ال م س 

 

 صفات األنبياء والرسل
َد الرُّســ  م وَكــاَن هللا  َعزميــزاا  ال ج  وعال:  ة  بـَعــ  وَن لملنــَّاثم َعلــَى هللام ح اــَّ رميَن َوم ن ذمرميَن لــمَئالَّ َيكــ  ر س الا م َبش م

 .(71)َحكميماا 
َْ َلك م  ْصمم  أَممي   و ال تبارو وتعال:  .(72)أ بـَل مغ ك م  رمسالتم َرج م َوَأ

ِ نــم و ال تعال:  َي ذمم َ  َرس ولا فـَي وحم َااٍب أَو  يـ ر سم ياا أَو  ممن  َورَا م حم هم َوَما َكاَن لمَبَشٍر َأن  ي َكل مَمه  هللا  إمَل َوح 
 .(73)َما َيَشا   إمنَّه  َعلميٌّ َحكميم  

ــب ــال سـ ذميراا حانه: و ـ راا َونـــَ اهمداا َوم َبشـــ م ل َناَو شـــَ َّْ أَر ســـَ ُّ إم رم ا النـــَّ رَاجاا  اَي أَيُـّهـــَ هم َوســـم ِ نـــم َوَااعميـــاا إمَل هللام ذمم
 .(74)ًا م نمريا

 بعثة الرسول األعظم
رمي ــال عزوجــ :  ا َعنــمتُّم  حــَ هم مــَ ك م  َعزميــز  َعَليــ  ن  أَنـ ف ســم ول  مــم ا ك م  َرســ  د  جــَ ؤ ممنمَي َر  و   َلقــَ ل مــ  ص  َعلــَي ك م  ابم

يم    . (75)َرحم
 

 .31( سورة األحقا : 67)
 .24( سورة األنفال: 68)
 .25( سورة يونس: 69)
 .33( سورة فإلت: 70)
 .165( سورة النسا : 71)
 .68( سورة األعرا : 72)
 .51( سورة الشور : 73)
 .46ـ  45( سورة األحزاب: 74)
 .128: ( سورة التوبة75)
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م  ال كمتــاَب و ال سبحانه:  لــ وا َعلــَي همم  اايتــمهم َويـــ زَك ميهمم  َويـ َعل مم هــ  نـ ه م  يـَتـ  ولا مــم ه َو الَّذمي بـََعَ  فم األ م مي مَي َرســ 
َمَة َوإمن  كان وا ممن   ـَب    َلفمي َ الٍل م بمي  .(76)ًٍ َواط مك 

ا  رَبــ مهم و ال تعال:  وا لمقــَ اَن يـَر جــ  ن  كــَ د  َفمــَ َا إمََل ك م  إملــَه  َواحــم اـ ل ك م  ي وَحى إميَلَّ أمنَّ َْ َبَشر  مم َا َأ فـَل يَـع مــَ        إممنَّ
رمو  بمعمَباَاةم رَب مهم َأَحدا اا َوَل ي ش   .(77)ًا َعَمالا َصاطم

 بيوت هللا جل جالله  

ِ   ال عزوج :  ْ إمل إمبــ راهميَم  َوإم د  ل ى َوَعهــم ناا َواختَّمذ وا ممن  َمقامم إمب راهميَم م إــَ َجَعل َنا ال بَـي َت َماابَةا لملنَّاثم َوأَم 
َ لملطَّائمفمَي َوال عاكمفمَي َوالرُّكَّعم السُّا وام  اعميَ  َأن  َ ه مرا بـَي عم  .(78)َوإمْس 

َا يـَع م ر  َمسَ و ال ج  وعال:  رم إممنَّ الَّم َوال يَـو مم اآَلخم َد هللام َمن  اَمَن ابم  .(79)اجم
ا أ ولئــمَك مــا كــاَن َلــَ م  و ال تعال:  عى فم َخراِبــم ا اْســ  ه  َوســَ َد هللام َأن  يــ ذ َكَر فميهــَ َوَمن  َأظ َلم  ِممَّن  َمَنَع َمساجم

ز ي  َوََل   خ ل وها إملَّ خائمفمَي ََل م  فم الدُّن يا خم رَةم َعذاب  َعظميم  َأن  يَد   .(80)م  فم اآلخم

 

 .2( سورة اْلمعة: 76)
 .110( سورة الكها: 77)
 .125( سورة البقرة: 78)
 .18( سورة التوبة: 79)
 .114( سورة البقرة: 80)
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 من هدي السنة املطهرة

 

 معامل اإلسالم  

: »شــعار اعســـلمي علـــى الإــراع يـــوم القيامــة: ل إلـــه إل هللا وعلـــى هللا  ــال رســـول هللا
 .(81)فليتوك  اعتوكلون«

 أولوا العزم؟

شــرون ألــا : »مــن أحــب أن يإــافحه مائــة ألــا نــر وأربعــة وع ــال علــي بــن اطســي
ــ ن أرواف النبيـــي  نـــر  فليـــزر  ـــ  أج عبـــد هللا اطســـي بـــن علـــي ف النإـــا مـــن شـــعبان  فـ

ن َلم  منهم ،سة أولوا العزم من الرس «.   ي : من هـم   يستأِنون هللا تعال ف يايرته  فيِؤ
 «. ال: »نوف وإبراهيم وموسى وعيسى و مد 

 فقي  له: ما معن أويل العزم 
 .(82)اوا إل شرق األرل ويرِبا جنها وإنسها«: »بع ال

: »سـااة النبيـي واعرسـلي ،سـة وهـم أولـو العـزم مـن الرسـ    ال أبـو عبـد هللا الإـااق
وعلــيهم اارت الرحــى: نــوف وإبــراهيم وموســى وعيســى و مــد صــلى هللا عليــه والــه وعلــى مجيــع 

 . (83)األنبيا «
 خامت األنبياء  النيب حممد

 .(84): »أْ خامت النبيي  وعلي خامت الوصيي«و ال رسول هللا
فقــال لــه ج ئيــ : اي  الوفــاة نــزل ج ئيــ  : »عــا ح ــر النــرو ــال أبــو جعفــر البــا ر

 رسول هللا  ه  لك ف الرجوف  
  ال: ل   د بلغت رسالت رج.

 

 .6079ف 36ب 357ص 5( مستدرو الوسائ : ط81)
 .12031ف 38ب 288ص 10مستدرو الوسائ : ط  (82)
 .3ف ابب  بقات األنبيا  والرس  175ص 1( الكاف: ط83)
 .345ف 31ب 74ص 2: طبار الر ا( عيون أخ84)
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 س  ال له: اي رسول هللا  أ تريد الرجوف إل الدنيا 
للمســـلمي وهـــم محتمعـــون حولـــه: أيهـــا    س  ـــال رســـول هللا ـــال: ل بـــ  الرفيـــق األعلـــى

الناث  إنه ل نر بعدي ول سـنة بعـد سـنع  فمـن ااعـى ِلـك فـدعواا وبدعتـه ف النـار  ومـن 
ااعــى ِلــك فــا تلوا ومــن اتبعــه  فــ  م ف النــار  أيهــا النــاث  أحيــوا القإــاص وأحيــوا اطــق ول 

َْ ور س لمي إمنَّ االََّ َ وميٌّ َعزميز  َكَتَب تفر وا وأسلموا وسلموا تسلموا   .(85) »(86) االَّ  أَلي لمَ َّ َأ
، ـــــاي  : »إل أن بعـــــ  هللا ســـــبحانه  مـــــداا رســـــول هللاو ـــــال ا،مـــــام أمـــــري اعـــــؤمني

ــه ــ  (87)عدتـ ــيالاا  وأهـ ــاا مـ ــه  كر ـ ــهورة ْساتـ ــه  مشـ ــي مياا ـ ــى النبيـ اا علـ ــأخِو ــه  مـ ــام نبوتـ   وإمتـ
تفر ة  وأهوا  منتشرة  و رائـق متشـتتة  بـي مشـبه ع  لقـه  أو ملحـد ف األرل يومئذ مل  م

اْســـه  أو مشـــرٍي إل يـــريا  فهـــداهم بـــه مـــن ال ـــاللة  وأنقـــذهم أكانـــه مـــن اْلهالـــة  س اختـــار 
ــد ــبحانه المـ ــام  سـ ــه عـــن مقـ ــدنيا  وريـــب بـ ــه عـــن اار الـ ــا عنـــدا  وأكرمـ ــه مـ ــي لـ ــا ا ور ـ لقـ

لا فيكم ما خلفت األنبيا  ف أِمها  إِ مل يرتكوهم رـال بغـري وخ  البلو   فقب ه إليه كر اا 
 .(88) ريق وا م  ول علم  ائم«
ِكـرا خـتم بنبـيكم النبيـي فـال نـر بعـدا أبـداا  وخـتم و ال ا،مـام الإـااق : »إن هللا عـزَّ 

 .(89)بكتابكم الكتب فال كتاب بعدا أبداا«
 وقبور األئمة املعصومني  زايرة قرب النيب

 .(90): »من أاتين يائراا كنت شفيعه يوم القيامة«رسول هللا ال 
 : »اي أبتاا  ما عن يارو «.لرسول هللا و ال ا،مام اطسي

: »اي ب   مـن يارين حيـاا أو ميتـاا  أو يار أابو  أو يار أخـاو  أو يارو   فقال رسول هللا
 . (91)كان حقاا علي أن أيورا يوم القيامة وأخلإه من ِنوبه«

: مــن أتــى مكــة حاجــاا ومل يــزرين إل اعدينــة  ــال: » ــال رســول هللا وعــن أج عبــد هللا

 

 .21( سورة اجملاالة: 85)

 .15ف 6اجمللس 53( أمايل الشين اعفيد: ص86)
 .على لسان أنبيائه السابقي ( ال مري ف )عدته( ع تعال  واعراا وعد هللا ذرسال  مد87)
 .يذكر مبع  النر من خطبة له 1(  ج البالية  اعطب: 88)
 .3ابب تشبيه األئمة ف 269ص 1( الكاف: ط89)
 .3ف ابب يايرة النر 548ص 4( الكاف: ط90)
 .4ف ابب يايرة النر 548ص 4( الكاف: ط91)
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جفوتــه يــوم القيامــة  ومــن أاتين يائــراا وجبــت لــه شــفاعع  ومــن وجبــت لــه شــفاعع وجبــت لــه 
اْلنة  ومـن مـات ف أحـد اطـرمي مكـة واعدينـة مل يعـرل ومل حياسـب  ومـن مـات مهـاجراا إل 

 . (92)وم القيامة مع أصحاب بدر«هللا عزوج  حشر ي
 ــال: »إمنــا أمــر النـــاث أن التــوا هــذا األحاــار فيطوفــوا ِبــا  س التـــْو  وعــن أج جعفــر

 . (93)فيخل ْو بوليتهم  ويعر وا علينا نإرهم«
فقـال: »حـاط بيـت هللا  ويوار   وعن حيى بن يسـار  ـال: حاانـا فمـرْر اج عبـد هللا

 . (94)  هنيئاا لكم«  وشيعة ال  مد   نبيه
ــد هللا  ــال أبـــو عبـ ــ  النـــرو ـ ــن الـــدعا  عنـــد  ـ فائـــت اعنـــ  فامســـحه  : »إِا فريـــت مـ

بيدو  وخذ برمانتيه ورا السفالوان فامسم عينيك ووجهك به  ف نـه يقـال: إنـه شـفا  العـي  
  ــال: مــا بــي منــ ي وبيــع و ــم عنــدا فامحــد هللا وأرــن عليــه وســ  حاجتــك  فــ ن رســول هللا

رو ـة  مـن رايل اْلنـة  ومنـ ي علـى ترعـة مــن تـرف اْلنـة  والرتعـة هـي البـاب الإــغري  س ير 
وإِا خرجــت  فتإــلي فيـه مـا بــدا لـك  فـ ِا اخلــت اعسـاد فإـ  علــى النـر  مقـام النـر

 . »(95)فاصنع ما  ِلك  وأكار من الإالة ف مساد رسول هللا
ــنة إحـــد  وو ـــال أبـــو عبـــد هللا أربعـــي أراا معاويـــة اطـــج  فأرســـ   ـــاراا  : »عـــا كـــان سـ

ومعلــوا علــى  ــدر منــ ا  وأرســ  ابآللــة وكتــب إل صــاحب اعدينــة: أن يقلــع منــ  رســول هللا
ابلشــــام  فلمــــا   ــــوا ليقلعــــوا انكســــفت الشــــمس ويلزلــــت األرل  فكفــــوا وكتبــــوا بــــذلك إل 

 .(96)معاوية«
فقلــت لــه: جعلــت  عبــد هللا وعــن أج وهــب القإــري  ــال: اخلــت اعدينــة  فأتيــت أاب

  فداو أتيتك ومل أير    أمري اعؤمني
فقــال: »بــئس مــا صــنعت  لــول أنــك مــن شــيعتنا مــا نظــرت إليــك  أل تــزور مــن يــزورا هللا 

 ويزورا اعؤمنون !«. تعال مع اعالئكة  ويزورا األنبيا 

 

 .5ف ابب يايرة النر 548ص 4( الكاف: ط92)
 .19310ف 2ب 320ص 14( وسائ  الشيعة: ط93)
 .3ابب اتباف اطج ابلزايرة ف 549ص 4( الكاف: ط94)
 .5ف 3ب 7ص 6( هتذيب األحكام: ط95)
 .  2ف ابب اعن  والرو ة ومقام النر 554ص 4( الكاف: ط96)
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  لت: جعلت فداو  ماعلمت ِلك.
نــد هللا أف ــ  مــن األئمــة كلهــم  ولــه رــواب أعمــاَلم  ع  ــال: »فــاعلم  أن أمــري اعــؤمني

 . (97)وعلى  در أعماَلم ف لوا«
ماشـياا كتـب هللا لـه بكـ  خطـوة حاـةا   ال: »مـن يار أمـري اعـؤمني وعن أج عبد هللا

 .(98)و عمرةا  ف ن رجع ماشياا كتب هللا له بك  خطوة حاتي وعمرر«
  أبيــه  ــال: اخلــت علــى أج عبــد هللاوعــن عمــر بــن عبــد هللا بــن  لحــة النهــدي عــن 
  ».فقال: »اي عبد هللا بن  لحة  أما تزور    أج اطسي

  لت: بلى  إْ لنأتيه.
  ال: »يتونه ك  مجعة «.

  لت: ل.
  ال: »يتونه ف ك  شهر «.

  لت: ل.
ــرة  ويايرة أج علــــي ــه تعــــدل حاــــة وعمــ ــا أجفــــاكم  إن يايرتــ تعــــدل حاتــــي   ــــال: »مــ

 .(99)«وعمرتي
ِكر أمري اعؤمني علي بن أج  الب فقـال ابـن مـارا  عند جعفـر بـن  مـد الإـااق و

  : ما عن يار جدو أمري اعؤمنيألج عبد هللا
فقــال: »اي ابــن مــارا  مــن يار جــدي عارفــاا  قــه كتــب هللا لــه بكــ  خطــوة حاــة مقبولــة 

ماشـياا   ـدماا ايـ ت ف يايرة أمـري اعـؤمنيوعمرة م ورة  وهللا اي ابن مارا  ما يطعم هللا النـار 
 .(100)كان أو راكباا  اي ابن مارا  اكتب هذا اطدي  أا  الذهب«

وعــن عمــارة بــن ييــد عــن أج عــامر الســاجي واعــظ أهــ  اطاــاي  ــال: أتيــت أاب عبــد هللا 
ر  فقلــت لــه: اي ابــن رســول هللا  مــا عــن يار  ــ ا ـ يعــ  أمــري اعــؤمني ـ جعفــر بــن  مــد وعمــ 

 تربته 

 

 .2ف 7ب 20ص 6( هتذيب األحكام: ط97)
 .3ف 7ب 20ص 6( هتذيب األحكام: ط98)
 .4ف 7ب 21ص 6( هتذيب األحكام: ط99)
 .6ف 7ب 21ص 6( هتذيب األحكام: ط100)
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ــه عـــن جـــدا اطســـي بـــن علـــي عـــن علـــي ــامر  حـــدر  أج عـــن أبيـ : إن  ـــال: »اي أاب عـ
 ال له: وهللا  لتقـتلن ارل العـراق وتـدفن ِبـا   لـت: اي رسـول هللا  مـا عـن يار  بـوْر  النر

 وعمرها وتعاهدها 
ْلنــة وعرصــةا مــن فقــال يل: اي أاب اطســن  إن هللا جعــ   ــ و و ــ  ولــدو بقاعــاا مــن بقــاف ا

عرصاهتا  وإن هللا جع   لـوب  بـا  مـن خلقـه وصـفوته مـن عبـااا حتـن إلـيكم  وحتتمـ  اعذلـة 
واألِ  فـــيكم  فيعمـــرون  بـــوركم ويكاــــرون يايرهتـــا  تقـــرابا مــــنهم إل هللا  مـــواةا مـــنهم لرســــوله  

اي علـي  أولئك اي علي اعخلإوصون بشفاعع  والواراون حو ي  وهـم يواري يـداا ف اْلنـة. 
مــن عمــر  بــوركم وتعاهــدها فكأمنــا أعــان ســليمان بــن ااوا علــى بنــا  بيــت اعقــدث  ومــن يار 
 بوركم عدل ِلك له رواب سبعي حاةا بعد حاة ا،سالم  وخرط من ِنوبـه حـ: يرجـع مـن 
يايرتكم كيوم ولدته أمه  فأبشر وبشر أوليا و و بيك  مـن النعـيم و ـرة العـي أـا ل عـي  رأت 

ِن  ْسعت ول خطر على  لب بشر  ولكن حاالةا مـن النـاث يعـريون يوار  بـوركم بـزايرتكم  ولأ
ها  أولئك شرار أمع  ل ْلتهم شفاعع ول يراون حو ي«  . (101)كما تعري الزانية بْز

فقلـت لـه: إين أشـتاق إل  وعن اعف   بن عمر اْلعفي  ال: اخلت على أج عبد هللا
 الغري  

  ك إليه «.فقال: »فما شو 
 .فقلت له: إين أحب أن أيور أمري اعؤمني

 فقال: »ه  تعر  ف   يايرته «.
 فقلت: ل اي ابن رسول هللا  إل أن تعرف  ِلك.

فـاعلم أنـك يائـر عظـام اام  وبـدن نـوف  وجسـم علـي بـن   ال: »إِا يرت أمري اعـؤمني
 «.أج  الب

ــت: إن اام ويعمـــوا أن عظامـــه ف بيــــت هللا  هـــب  بســـرانديب ف مطلــــع الشـــمس  فقلـ
 اطرام  فكيا صارت عظامه ابلكوفة 

وهــو ف الســفينة: أن يطــو  ابلبيــت أســبوعاا   فقــال: »إن هللا عزوجــ  أوحــى إل نــوف 
فطا  ابلبيت كما أوحى هللا تعال إليـه  س نـزل ف اعـا  إل ركبتيـه فاسـتخلرط اتبـواتا فيـه عظـام 

:  ـا  مـا شـا  هللا أن يطـو   س ورا إل ابب الكوفـة   فحمله ف جو  السفينة حـ اام
 

 .7ف 7ب 22ص 6( هتذيب األحكام: ط101)
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فبلعـت ما هـا مـن مسـاد  مــا وم  ابـ َلعــميف وس  مسادها  ففيهـا  ـال هللا تعـال لـ رل:
  ف الســـفينة  فأخـــذ نـــوف الكوفـــة كمـــا بـــدأ اعـــا  منـــه  وتفـــرق اْلمـــع الـــذي كـــان مـــع نـــوف

م هللا عليــه موســى تكليمــاا  و  ــدث التــابوت فدفنــه ف الغــري  وهــو  طعــة مــن اْلبــ  الــذي كلــ 
حبيبــــاا  وجعلــــه للنبيــــي  عليــــه عيســــى تقديســــاا  واختــــذ عليــــه إبــــراهيم خلــــيالا  واختــــذ  مــــداا 

)صــلوات هللا مســكناا  فــوهللا  مــا ســكن فيــه بعــد أبويــه الطيبــي اام ونــوف أكــرم مــن أمــري اعــؤمني 

ف نـك  م علي بن أج  الـب  ف ِا يرت جانب الناا فزر عظام اام وبدن نوف وجس عليهم(
يائر  اآلاب  األولي و مداا خامت النبيي وعلياا سيد الوصـيي  وإن يائـرا تفـتم لـه أبـواب السـما  

 . (102)عند اعوته  فال تكن عن اعري نواماا«
واجمللـس يـاص اهلـه  فتـذاكروا  وعن أمحد بـن  مـد بـن أج نإـر  ـال: كنـا عنـد الر ـا

 ـال: إن يـوم الغـدير  : »حـدر  أج عـن أبيـهالناث  فقال الر ا يوم الغدير  فأنكرا بعأب
ف الســـما  أشـــهر منـــه ف األرل  إن ع ف الفـــراوث األعلـــى  إـــراا لبنـــة  مـــن ف ـــة ولبنـــة  مـــن 
ِهب  فيـه مائـة ألـا  بـة مـن اي وتـة محـرا  ومائـة ألـا خيمـة مـن اي ـوت أخ ـر ترابـه اعسـك 

ر  و ـر مـن مـا   و ـر مـن لـ   و ـر مـن عسـ   وحواليـه والعن   فيـه أربعـة أ ـار:  ـر مـن ،ـ 
ــوت الـــوان  ــن اي ـــوت تإـ ــا مـ ــن لؤلـــؤ وأجنحتهـ ــور أبـــدا ا مـ ــه  يـ ــع الفواكـــه  عليـ ــاار مجيـ أشـ
األصوات  إِا كان يـوم الغـدير ورا إل ِلـك القإـر أهـ  السـماوات  يسـبحون هللا ويقدسـونه 

تتمــري علــى ِلــك اعســك والعنــ   فـــ ِا ويهللونــه  فتطــاير تلــك الطيــور  فتقــع ف ِلــك اعــا  و 
  اجتمعت اعالئكة  ارت  فتنفأب ِلك عليهم  وإ م ف ِلك اليـوم ليتهـااون ناـار فا مـة

ف ِا كان اخر ِلك اليوم نواوا: انإرفوا إل مراتبكم  فقد أمنـتم مـن اعطـأ والزلـ  إل  ابـ  ف 
 .وعلي ما  هذا اليوم  تكرمةا المد

فـ ن هللا  ج نإر  أين مـا كنـت فاح ـر يـوم الغـدير عنـد أمـري اعـؤمنيس  ال: »اي ابن أ
يغفر لك  مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسـلمة ِنـوب سـتي سـنةا  ويعتـق مـن النـار  ـعا مـا أعتـق 
ف شهر رم ان وليلة القدر وليلة الفطر  والدرهم فيه الا ارهم ،خوانـك العـارفي  فأف ـ  

 ه ك  مؤمن ومؤمنة«.على إخوانك ف هذا اليوم  وسر في
س  ـال: »اي أهـ  الكوفــة  لقـد أعطيـتم خــرياا كاـرياا  وإنكـم عمــن امـتحن هللا  لبـه لإل ــان   

 

 .8ف 7ب 22ص 6( هتذيب األحكام: ط102)
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مســتقلون مقهــورون ِمتحنــون  يإــب علــيكم الــبال  صــباا  س يكشــفه كاشــا الكــرب العظــيم  
ات  لـول وهللا لو عر  الناث ف   هذا اليوم  قيقته لإافحتهم اعالئكة ف ك  يوم عشر مـر 

أين أكـــرا التطويـــ  لـــذكرت مـــن ف ـــ  هـــذا اليـــوم  ومـــا أعطـــى هللا فيـــه مـــن عرفـــه مـــا ل حيإـــى 
 .(103)بعدا«

: ما بي   ي ومن ي رو ة مـن رايل اْلنـة  : » ال رسول هللاو ال ا،مام الإااق
بــي  ــ ا ومنــ ا  و  هــا رو ــة مــن  (104)ومنــ ي علــى ترعــة مــن تــرف اْلنــة  ألن  ــ  فا مــة

 .(105)ل اْلنة  وإليه ترعة من ترف اْلنة«راي
ــول هللا ــال رسـ ــزل فيـــه و ـ ــراع يـــوم تـ ــه علـــى الإـ ــن ف بقيعـــه ربـــت  دمـ ــن يار اطسـ : »مـ

 .(106)األ دام«
عارفــاا  قــه كتــب هللا لــه رــواب ألــا حاــة  : »ومــن يار اطســيو ــال ا،مــام الإــااق

 .(107)ر«مقبولة  وألا عمرة مقبولة  ويفر له ما تقدم من ِنبه وما يخ
أف ـــ   يايرة فقلـــت لـــه: أ ـــا  عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن مســـلم  ـــال: اخلـــت علـــى الكـــاظم

   أو لفالن و فالن  وْسيت األئمة واحداا واحداا اطسي بن علي  أو أمري اعؤمني
فقــال يل: »اي عبــد الــرمحن  مــن يار أولنــا فقــد يار اخــْر  ومــن يار اخــْر فقــد يار أولنــا  

تول اخْر  ومن تول اخْر فقد تولنا أولنا  ومن   ـى حاجـة ألحـد مـن  ومن تول أولنا فقد
 

 .9ف 7ب 24ص 6هتذيب األحكام: ط  (103)
.   تلفة والق  الشريا محهول مكانه ليبقى اليالا علــى مظلوميتهــا ( ل خيفى أن الرواايت ف    السيدة فا مة الزهرا 104)

ا بــن جعفــر الطيــار  و ال العالمة اجمللسي )ر ــوان هللا عليــه(:و   عقيــ  بــن أج  الــب ومعــه ف القــ  ابــن أخيــه عبــد هللا اْلــوا
علــى يســار اعــارط مــن البقيــع وف  و ــ  صــفية بنــت عبــد اعطلــب عمــة النــر و ريب من  بــة عقيــ  بقعــة فيهــا يوجــات النــر

وأن  ــ  فا مــة بنــت أســد هــو   ر  القبلــة مــن البقعــة  ــ  متإــ  رــدار البقعــة عليــه  ــريم والعامــة يعتقــدون أنــه  ــ  الزهــرا 
  ة العمومية للبقيع ف الطــر  الشــمايل مــن  بــة عامــان وهــو اشــتباا  فــ ن مــن االقــق أن  ــ  فا مــة الزهــرا الوا ع ف ياوية اعق

إمــا ف بيتهــا أو ف الرو ــة النبويــة علــى مشــرفها ال  الانــا  والتحيــة  وأن القــ  الوا ــع ف الطــر  القبلــي مــن البقعــة هــو  ــ  
األربعــة نزلــوا إل جــوار جــدهتم فا مــة بنــت أســد بــن  األخبــار  أن األئمــة كمــا ف بعــأب  فا مــة بنــت أســد أم أمــري اعــؤمني

هاشــم بــن عبــد منــا   وأن القــ  الوا ــع ف اعقــ ة العموميــة هــو مشــهد ســعد بــن معــاِ األشــهلي أحــد أصــحاب النــر ص كمــا 
ِكــْر الســيد علــي الســمه واي ف )وفــا  الوفــا  ِكــرا ف تلخلــيص معــامل اَلاــرة. و ِمــن عــي  ــ  فا مــة بنــت أســد حيــ  مــا 

 .12 من ابب 297ص 48اخبار اار اعإطفى(  ار األنوار: ط
 .19408ف 18ب 369ص 14( وسائ  الشيعة: ط105)
 .14ف 1ب  141ص 97(  ار األنوار ط106)
 .1 من ف 3ب 257ص 97(  ار األنوار: ط107)
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أوليائنا فكأمنا   اها ألمجعنا. اي عبد الرمحن  أحبنا وأحب من حيبنا وأحب فينـا وأحبـب لنـا  
وتولنا وتـول مـن يتـولْ وأبغـأب مـن يبغ ـنا  أل وإن الـراا علينـا كـالراا علـى رسـول هللا جـدْ  

فقد را على هللا  أل اي عبد الرمحن  ومن أبغ نا فقد أبغأب  مـداا  هللاومن را على رسول 
ومن أبغأب  مداا فقد أبغأب هللا ومن أبغأب هللا عزوج  كان حقا على هللا أن يإليه النار و 

 .(108)ما له من نإري«
 املساجد املشرفة

اد الــذي : »ل تــدف إتيــان اعشــاهد كلهــا: مســاد  بــا   ف نــه اعســ  ــال ا،مــام الإــااق
ــهدا    ــور الشـ ــين  و بـ ــراهيم  ومســـاد الف ـ ــربة أم إبـ ــوم  ومشـ ــو  مـــن أول يـ ــى التقـ أســـس علـ

كــان إِا أتــى  بــور الشــهدا    ومســاد األحــزاب وهــو مســاد الفــتم ـ  ــال ـ وبلغنــا أن النــر
 ــال: الســالم علــيكم أــا صــ مت فــنعم عقــىب الــدار  ولــيكن فيمــا تقــول عنــد مســاد الفــتم: اي 

واي محيب اعوة اع طرين  اكشا ري ويمي وكرج كما كشفت عـن نبيـك  صرين اعكروبي
 .(109)ره ويمه وكربه وكفيته هول عدوا ف هذا اعكان«

: »مســاد الكوفــة صــلى فيــه ســبعون نبيــاا وســبعون وصــياا أْ و ــال ا،مــام أمــري اعــؤمني
 .(110)أحدهم«

ائـة مـرة لكتـب هللا لـه لو اخله رج  م : »مساد الكوفة بيت نوفو ال ا،مام الر ا
ــال:  مائـــــة مغفـــــرة  ألن فيــــــه اعـــــوة نـــــوف َ حيــــــ   ـــ عم َ  بـَيــــــ  ن  َاخــــــَ َديَّ َولممــــــَ ر  يلم َولموالــــــم َرب م اي فــــــم

 .(111)»(112)ًا م ؤ ممنا
: »ابلكوفــة مســاد يقــال لــه: مســاد الســهلة  لــو أن عمــي ييــداا و ــال ا،مــام الإــااق

  ه  منــاا الراكــب  وبيــت إاريــس النــرأاتا فإــلى فيــه واســتاار هللا ألجــارا عشــرين ســنة فيــ 
 .(113)وما أاتا مكروب    فإلى فيه بي العشائي واعا هللا إل فرط هللا كربته«

 وسالم على اعرسلي واطمد ع رب العاعي. العزة عما يإفون سبحان ربك رب 

 

 .13ف 108ب 335( كام  الزايرات: ص108)
 .1د و بور الشهدا  فابب إتيان اعشاه 560ص 4( الكاف: ط109)
 .59ف 1ب 57ص 11(  ار األنوار: ط110)
 .28( سورة نوف: 111)
 .8ب 104( فرحة الغري: ص112)
 .3ابب مساد السهلة ف 495ص 3( الكاف: ط113)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 42 

 الفهرس 
 2 ...................................................................................................................................... كلمة الناشر

 5 ................................................................................................................................................... املقدمة

 5 .......................................................................................................................... بني الرسول والنيب

 8 ............................................................................................................................................ أولوا العزم

  ................................................................................................................ 9من أوصاف الرسول

 11 ....................................................................................................................... من معامل اإلسالم

 11 ...................................................................................................................................... مسجد قبا 

  ............................................................................................................................ 12مسجد النيب 

 13 ......................................................................................................................... العتبات املقدسة 

 18 ........................................................................................ الوهابيون وهدم مراقد األولياء

  ..................................................................................... 22النصراين ورأس سيد الشهداء

 23 ..................................................................................................................................... أثر الرسول

 25 .............................................................................................................................. تواطؤ اإلجنليز 

  ............................................................................................................ 26قرب الرسول األعظم

  ............................................................................................ 27وظيفتنا إزاء مدينة الرسول

 32 ....................................................................................................... من هدي القرآن احلكيم 

 34 ........................................................................................................ من هدي السنة املطهرة 

 42 ............................................................................................................................................. الفهرس
 

 رجوع إىل القائمة
 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM

