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 كلمة الناشر
 

 

 

اإلسالمية عن غريها من األمم، امتالكها لتاريخ ثر مليء من أهم ما مييز األمة 

، باإلضافة إىل واليت هي عربة ودرس لألجيال باألحداث والوقائع والذكريات اجلميلة

األماكن املقدسة والتارخيية املنتشرة يف كافة أرجاء البالد اإلسالمية، فما من بلد إسالمي 

ارة اإلسالمية. فمن املسجد األقصى أوىل متر به إال وجتد فيه معلمًا من معامل احلض

القبلتني وثالث احلرمني الشريفني يف فلسطني، إىل الكعبة املشرفة يف مكة املكرمة، إىل 

ومرقد أمري  ،املسجد النبوي الشريف يف املدينة املنورة، إىل مسجد الكوفة يف الكوفة

األئمة األطهار  يف النجف األشرف، ومراقد املؤمنني اإلمام علي بن أبي طالب 

  بالعراق، إىل مرقد اإلمام املقدسة يف كربالء املقدسة والكاظمية املشرفة وسامراء

حيث بناه الفاطميون، يف خراسان بإيران، واألزهر الشريف يف القاهرة  الرضا 

وقصر الكرملني يف روسيا والذي قام بتشييده املسلمون قبل مخسة قرون كمقر للحاكم 

، ولكن مما يؤسف لـه اليوم أنه أصبح بأيدي غري املسلمني كغريه من اإلسالمي هناك

املعامل اإلسالمية، ثم األندلس يف أسبانيا، ثم اآلثار اإلسالمية يف الصني واهلند وغريها 

 من بقاع العامل.

واملسلم يعتز بتارخيه وحضارته ويفتخر بهما، وهذا االعتزاز واالفتخار بالتاريخ 

 جعل احلضارة اإلسالمية حضارة حية، فلم متت واحلضارة هو الذي 

ورمبا  ومل تندثر مثل باقي احلضارات اليت قامت وزالت ثم أصبحت جزًء من التاريخ

 .نسيت

ومن مظاهر هذا االعتزاز واالفتخار لدى املسلم هو زيارة تلك األماكن املقدسة 

بل فحسب، ليس باعتبارها أثرًا تارخييًا  ،وتبجيلها وتقدسيها والرتدد عليها باستمرار

 .لورود اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة الدالة على ذلك
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يقول تعاىل خبصوص احلج: 


، فاآلية الكرمية دلت على 1

 يف مكان واحد بلباس نيوجوب احلج على املسلمني املستطيعني منهم، فهي جتمع املسلم

ويشاهدون من قرب تلك اآلثار  واحد ولغة واحدة يطوفون ويلبون حول البيت العتيق

، كما أنهم بعد وأهل بيته األطهار  اإلهلية املباركة وكذلك آثار رسول اهلل 

املناسك جيتمعون ويتبادلون األحاديث حول مشاكلهم وخططهم ونظرتهم  أداء

 للمستقبل، وهذا فيه مغزى عظيم على وحدة األمة وتارخيها املشرتك.

ومبا أن الدين اإلسالمي هو دين الفطرة، وأن كافة تعاليمه ال ختالف الفطرة وما 

رة القبور وذكرت اآلثار ُجبل اإلنسان عليه، فقد حثت السنة النبوية الشريفة على زيا

اإلجيابية لـها، ملا تنطوي عليه من آثار تربوية وأخالقية تعود بنفعها على الزائر ـ باإلضافة 

إىل املزور ـ كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإقامة الصالة وترك الظلم واملنكرات 

ة القبور، أنه حث على زيار وغريها. ففي احلديث الشريف الوارد عن رسول اهلل 

 .2تذكركم اآلخرةوقال: 

 .3فإنها تزّهد يف الدنياويف حديث آخر: 

 .4فإن لكم فيها ِعربةويف حديث ثالث: 

إن األنظمة العلمانية املتسلطة على البلدان اإلسالمية أخذت بإحياء تاريخ وحضارة 

 ،رومية يف الشاموال ،والبابلية يف العراق ،البلد الذي فيه، كاحلضارة الفرعونية يف مصر

ومتجيد رموزها، يف خطوة منها إلبعاد  ،والطورانية يف تركيا ،والفارسية يف إيران

املسلمني عن تارخيهم وحضارتهم اإلسالمية اليت متكنت من توحيد الشعوب واألمم 

على اختالف قومياتها ولغاتها وثقافتها ومنط تفكريها، وجعلها أمة واحدة تأمر باملعروف 

املنكر، فكانت خري أمة أخرجت للناس، وكما نطق القرآن اجمليد بذلك، قال وتنهى عن 

تعاىل: 


5. 

وبقاًء هي وفود األعداد إن من األسباب والوسائل اليت أضفت على اإلسالم حيوية 
                                                           

 .851سورة البقرة:  (1)
 .2812ح 55ب 262ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)
 .52555ح 2ف 2ب 656ص 85كنز العمال: ج (3)
 .52551ح 2ف 2ب 656ص 85كنز العمال: ج 4
 .881سورة آل عمران:  5
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املليونية للمسلمني كل عام يف موسم احلج على الديار املقدسة يف مكة املكرمة واملدينة 

، وكذلك زيارة وآثاره وتذكر مواقفه يف غزواته املنورة وزيارة قرب النيب األعظم 

 وزيارةوقبور الصحابة والتابعني،  من ذرية رسول اهلل  قبور األئمة الطاهرين 

 موقعة أحد وقبور الشهداء وموقعة اخلندق وغريها من املشاهد واملساجد املباركة هناك.

فهذه الزيارة واملثول أمام تلك اآلثار العظيمة تؤثر يف خلود اإلسالم ونبيه الكريم 

  يف النفوس وتزيل عنها الشكوك ووساوس الشيطان، ومن هذا جند أن الفقهاء أفتوا

إلسالمي جتهيز املسلمني من بيت املال وإرساهلم إىل احلج إذا بأنه جيب على احلاكم ا

وتبقى حية خالدة يف قلوب  ،خلت الكعبة املشرفة من الزوار واحلجاج؛ لئال تنسى

 املسلمني وضمائرهم، وكذلك قبور األنبياء واملرسلني وعلى رأسهم نبينا حممد 

واليت  قبور أئمة البقيع  وقبور األئمة اهلادين املهديني من آله، وباخلصوص تشييد

وكل ما ميت  النيب آثار يف خطوة منهم للقضاء على التكفرييون هدمها الوهابيون 

 إليه بصلة.

ومن هنا فقد جاء كتاب 

لسماحة املرجع الديين الراحل آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين 

ليذكرنا بعظمة املشاهد واملزارات هناك والوقوف عليها  ،الباب يف هذا الشريازي 

 الزيارة وبعض األحكام الفقهية املتعلقة بها.الدعاء ووعدم جتاهلها، وآداب 

إن مؤسسة اجملتبى يسرها أن تقوم بطبع ونشر هذا السفر القيم من مؤلفات اإلمام 

ا نفع بغريه، وأن مين على ، سائلة املوىل العزيز أن ينفع بهذا الكتاب كمالراحل 

 اإلمام الراحل باملغفرة والرضوان، إنه مسيع جميب.

 واحلمد هلل رب العاملني.

 
 للتحقيق والنشر مؤسسة المجتبى                                                  

 كربالء المقدسة                                                   
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 المقدمة
 

 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

الشريفة يف واألضرحة املقدسة املشاهد يستحب زيارة املساجد واألماكن املتربكة و

مكة املكرمة، وكذا يف املدينة املنورة، وغريهما من تلك الربوع الطاهرة، وقد ذكرنا قسما 

، وسنشري يف هذا الكتاب إىل مجلة من تلك (1)املدينة(و منها يف كتاب )احلاج يف مكة

 واهلل املستعان.املساجد واملشاهد واملزارات مع بعض التفصيل 

ال تدع إتيان املشاهد كلها، مسجد قبا، فإنه املسجد  :قال اإلمام الصادق 

الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربة أم إبراهيم، مسجد الفضيخ، وقبور 

كان إذا  ، ومسجد األحزاب، وهو مسجد الفتح، قال: وبلغنا أن النيب الشهداء

 .(2)أتى قبور الشهداء قال: السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار

 ةسقم المقد                                                     
 رازيمحمد الشي                                                     

                                                           

الشيرازي )أعلى هللا مقامه( في مدينة كربالء المقدسة ـ من تأليفات اإلمام الكتاب ( 8)
المواضيع التالية: يشتمل على ، و85×  21صفحة، قياس  512العراق، ويقع في 

أحاديث في فضل الحج، آداب السفر ومستحباته، أسرار الحج وفلسفة أعماله، التبليغ 
شريف و..، أعمال في الحج، كيفية االعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي ال

مكة المكرمة، أعمال المدينة المنورة، مناسك الحج، آداب الحج من المستحبات 
دار  8ططبع الكتاب عدة مرات، والمكروهات، األدعية المأثورة في باب الحج. 

 . ه8211قم المقدسة عام  ،دار القرآن الحكيم 2بيروت ـ لبنان، ط ،الصادق
 .8لمشاهد وقبور الشهداء حباب إتيان ا 561ص 5الكافي: ج( 2)
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 املساجد واملزارات 

 يف مكة املكرمة
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 مكة المكرمة
 

 إن اهلل عزوجل اختار مكة املكرمة من بني بقاع األرض فبنى بيته عليها.

إن اهلل عزوجل اختار من كل شيء شيئا، اختار من األرض  :قال رسول اهلل 

 .(1)املوضع الذي فيه الكعبةمكة، واختار من مكة املسجد، واختار من املسجد 

إن اهلل اختار من البلدان أربعة، فقال عزوجل: : وقال 


التني: املدينة، والزيتون: بيت  (2)

 .(3)املقدس، وطور سينني: الكوفة، وهذا البلد األمني: مكة

اهلل اختار من األرض مجيعا إن قال:   عن آبائه وعن أبي جعفر 

 .(4)مكة

إىل أن   يف حديث طويل يف قصة آدم عن رسول اهلل  وعن علي 

قال ـ أي آدم ـ فأهبطنا برمحتك إىل أحب البقاع إليك، قال: فأوحى اهلل إىل  قال:

جربئيل أن أهبطهما إىل البلدة املباركة مكة، فهبط بهما جربئيل، فألقى آدم على الصفا 

 .(5)حوا على املروة وألقى

، والكوفة مكة حرم اهلل، واملدينة حرم رسول اهلل  :وقال أمري املؤمنني

 .(6)حرمي ال يريدها جبار حبادثة إال قصمه اهلل

 . (7)إن مكة حرم اهلل حّرمها إبراهيم :وقال رسول اهلل

ثم أمره إىل أن قال:  كان نازال يف بادية الشام إن إبراهيم  ويف احلديث:

، فقال: يا رب إىل أي مكان؟ قال تعاىل: إىل (عنها)وأمه   تعاىل أن خيرج إمساعيل

                                                           
 .88151ح 82ب 256ص 1ج مستدرك الوسائل: (1)
 .2ـ8سورة التين:  (2)
 .81211ح 86ب 268ص 85وسائل الشيعة: ج (3)
 .88125ح 226ـ  22ص 1مستدرك الوسائل : ج (4)
 .28من سورة البقرة ح 26ص 8ج تفسير العياشي: (5)
 .8باب تحريم المدينة ح 562ص 5الكافي : ج (6)
 .2ح 5ب82ص 6تهذيب األحكام: ج (7)
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 .(1)حرمي وأمين وأول بقعة خلقتها من األرض وهي مكة

 يستحب الغسل لدخول مكة املكرمة، وأن يدخلها بسكينة ووقار.

هلل عزوجل يقول يف كتابه: إن ا قال: عن أبي عبد اهلل 


فينبغي للعبد أن ال يدخل مكة إال  (2)

 .(3)وهو طاهر قد غسل عرقه واألذى وتطهر

أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل   وعن احلليب قال: )أمرنا أبو عبد اهلل

 .(4)مكة(

إذا انتهيت إىل بئر :  صاحل قال: قال لي أبو عبد اهلل وعن عجالن بن

فاغتسل واخلع نعليك وامش حافيا وعليك السكينة  (6)أو بئر عبد الصمد (5)ميمون

 .(7)والوقار

قلت: كيف  من دخلها بسكينة غفر لـه ذنبه أنه قال:  وعن أبي عبد اهلل

 .(8)يدخل غري متكرب وال متجربيدخلها بسكينة؟ قال: 

قلت: ما  ال يدخل مكة رجل بسكينة إال غفر لـه قال:  وعن أبي عبد اهلل

 .(9)يتواضعالسكينة؟ قال: 

                                                           
 وبناء البيت. إبراهيم  61ص 8ج تفسير القمي: (1)
 .26سورة الحج:  (2)
 .2باب دخول مكة ح 511ص 5الكافي : ج (3)
 .86562ح 5ب 211ص 82وسائل الشيعة:ج (4)
أخو العالء وهو  ،بئر ميمون: وهو البئر الذي حفره ميمون بن عبد هللا الحضرمي (5)

هللا الحضرمي والي البحرين، وكان ذلك في الجاهلية قبل أن يكتشف عبد  بن عبد
حي الجعفرية( )  وإليه نسبت، وهي بأبطح مكة وتقع فيما يسمى ب ،المطلب بئر زمزم

 بين أذاخر والحجون شمالي قصر فيصل حالياً.
ازل بئر عبد الصمد: هو آخر منزل من منازل طريق اليمن إلى مكة المار بقرن المن (6)

 )السيل الكبير حالياً(.
 .1ح 1ب 11ص 5تهذيب األحكام: ج (7)
 .1باب دخول مكة ح 518ـ  511ص 5الكافي: ج (8)
 .86561ح 6ب 212ص 82وسائل الشيعة: ج (9)
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 المكي حدود الحرم
مزامله ما بني مكة واملدينة،   عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي عبد اهلل

فلما انتهى إىل احلرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثم دخل احلرم حافيا، فصنعت مثل 

يا أبان من صنع مثل ما رأيتين صنعت تواضعا هلل عزوجل حما اهلل عنه  ما صنع، فقال:

وقضى لـه مائة  ،وبنى لـه مائة ألف درجة ،وكتب لـه مائة ألف حسنة ،مائة ألف سيئة

 . (1)ألف حاجة

 : كالتالي حدود احلرم املكي الشريف هي

مشااًل من جهة املدينة املنورة: املكان املسمى بالتنعيم أو مسجد العمرة، واملسافة 

 كم.  7بينه وبني املسجد احلرام تقدر بنحو 

ه وبني غربًا من جهة جدة: عند املكان املسمى العلمني أو احلديبية، واملسافة بين

 كم. 81املسجد احلرام تقدر بـ 

شرقًا من جهة جند: عند املكان املسمى باجلعرانة، واملسافة بينه وبني املسجد احلرام 

 كم تقريبًا. 8.41

 02جنوبًا من جهة عرفة: عند منرة، واملسافة بينه وبني املسجد احلرام تقدر بنحو 

 كم.

 من آداب دخول الحرم
 عند دخول احلرم للرجل واملرأة، قال يستحب مضغ اإلذخر 

أم  إذا دخلت احلرم فتناول من اإلذخر فامضغه، وكان يأمر  :أبو عبد اهلل 

: سألت بعض أصحابنا عن هذا، فقال: يستحب . قال الكليين (2)فروة بذلك

 ذلك ليطيب به الفم لتقبيل احلجر األسود.

أن  إبراهيم تعاىل مر اهلل أقال:   ويف )علل الشرائع( عن أبي عبد اهلل

فحجا على مجل أمحر ما معهما قال:  معه ويسكنه احلرم حيج وحيج بإمساعيل 

                                                           
 .8ح 1ب 16ص 5تهذيب األحكام: ج (1)
 .8ح 2ب 811ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
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: يا إبراهيم انزال فاغتسال قبل أن إال جربئيل، فلما بلغا احلرم قال لـه جربئيل

 ، احلديث. (1)تدخال احلرم، فنزال واغتسال

احلرم فاغتسل قبل أن تدخل مكة، فإذا بلغت  :ويف البحار عن فقه الرضا 

 .(2)وامش هنيئة وعليك السكينة والوقار

اللَُّهمَّ ِإنََّك ُقْلَت ِفي ِكَتاِبَك اْلُمْنَزِل، َوَقْوُلَك ويف الفقيه: قل عند دخول احلرم: 

ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق، اْلَحقُّ: َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرجااًل َوَعلى ُكلِّ ضاِمٍر َيْأِتنَي 

اللَُّهمَّ َوِإنِّي َأْرُجو َأْن َأُكوَن ِممَّْن َأَجاَب َدْعَوَتَك، َوَقْد ِجْئُت ِمْن ُشقٍَّة َبِعيَدٍة، َوِمْن َفجٍّ 

َعِميٍق، َساِمعًا ِلِنَداِئَك، َوُمْسَتِجيبًا َلَك، ُمِطيعًا ألْمِرَك، َوُكلُّ َذِلَك ِبَفْضِلَك َعَليَّ، 

ْحَساِنَك ِإَليَّ، َفَلَك اْلَحْمُد َعَلى َما َوفَّْقَتِني َلُه، َأْبَتِغي ِبَذِلَك الزُّْلَفَة ِعْنَدَك، َواْلُقْرَبَة َوِإ

ُمَحمٍَّد ِإَلْيَك َواْلَمْنِزَلَة َلَدْيَك َواْلَمْغِفَرَة ِلُذُنوِبي َوالتَّْوَبَة َعَليَّ ِمْنَها ِبَمنَِّك، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى 

آِل ُمَحمٍَّد َوَحرِّْم َبَدِني َعَلى النَّاِر َوآِمنِّي ِمْن َعَذاِبَك َوِعَقاِبَك ِبَرْحَمِتَك َيا َأْرَحَم َو

 .(3)الرَّاِحِمنَي

                                                           
 .22ح 215ب 516-516ص 2علل الشرائع: ج (1)
 . . عن فقه الرضا 6ح 25ب 812ص 16بحار األنوار: ج (2)
 التلبية. 521ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (3)
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 المسجد الحرام
قال تعاىل: 


(1). 

وقال سبحانه: 


(2). 

وقال جل جالله: 


(3). 

أربعة »أنه قال:  عن أمري املؤمنني  عن آبائه  وعن اإلمام الرضا 

ومسجد بيت املقدس  من قصور اجلنة يف الدنيا: املسجد احلرام ومسجد الرسول 

 .(4)«ومسجد الكوفة

إن الصالة يف املسجد احلرام أفضل من الصالة يف غريه ستني سنة أو »ويف العيون: 

 .(5)«شهرًا

وهي حباجة إىل توسعات أخرى  (6)توسعات متعددةاحلرام  ى املسجدوقد توالت عل

                                                           
 .855سورة البقرة:  (1)
 .8سورة اإلسراء:  (2)
 .26سورة الفتح:  (3)
 .6556ح 56ب 212-212ص 5وسائل الشيعة: ج (4)
 .سس52ح 21ب 81ص 2: جراجع عيون أخبار الرضا  (5)
ضاق المسجد الحرام وكثر من نصف مليون، أ الحجاج هـ بلغ عدد8255في عام  (6)

سرادقات في باحة المسجد الحرام حتى يستظل تحتها المصلون  توضعوبالمصلين 
أزيل كما من وفود بلد هللا الحرام، ويتوقون تحتها ضربة الشمس وحر الظهيرة، 

لصوان المربع وبني الغبار من المسعى وذلك بفرش شارع المسعى بالحجر ا
بالنورة، فابتدأ العمل بالرصف من الصفا وقد تم ذلك في أواخر ذي القعدة من نفس 
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كل  مليونًامخسون ليحج لتضم مخسني مليونًا من احلجاج على ما ذكرناه يف كتاب )

 .(1)عام(

                                                                                                                                   

هـ 8256العام، فكان هذا هو أول شارع رصف بمكة أيضاً على اإلطالق، وفي عام 
أقيمت مظالت ثابتة، قوية على دائرة صحن الحرم مما يلي األروقة من الجهات 

كيلو واط وتم تركيبها،  21ينة من أحد تجار الهند قوتها جاءت إليه ماكو ،األربع
تجديد عموم اللمبات التي بالمسجد الحرام تم هـ 8256وفي شهر شعبان سنة 

هـ تم شراء ماكينة قوية لتضم إلى 8251وبزيادتها لتبلغ ألف لمبة، وفي عام 
اكينة هـ جاءت م 8255السابقة، ألجل تحسين اإلضاءة بالمسجد الحرام، وفي عام 

أكبر وأقوى فعممت اإلضاءة على المسجد الحرام وأبوابه والمطاف، وما حول 
هـ وإضاءته  8255المسجد، وللمقارنة فإن إضاءة المسجد الحرام بالكهرباء في عام 

 بالقناديل في زمن الدولة العثمانية تعادل نحو أكثر من عشرين ضعفاً عما كان عليه.
م فقد زادت في مساحة 8155هـ الموافق 8265 وأما التوسعة التي تمت منذ عام

متر مربع وهو بذلك يتسع 861861متر مربع إلى 81826المسجد الحرام من 
لقرابة نصف مليون من المصلين، وشملت توسعة المسعى بين الصفا والمروة إلى 
طابقين وبناء سبع مآذن وبناء ستة جسور في المسعى ومحطة تبريد مياه زمزم 

% وتركيب المصاعد وباب 211المسجد وتوسيع المطاف بنسبة وتحسين إضاءة 
مذهب للكعبة ونظام اإلنذار والتكييف. واليوم تتعالى في المسجد الحرام تسع مآذن 

متراً، كما أقيمت في جهات المسجد ساحات أربعة ما وراء 11يبلغ طول كل منها 
 الحرم تستوعب أعداداً كبيرة من المصلين.

 من األوليات بمكة:
 هـ.8252أول مرة منعت المحامل من الوصول إلى الحرمين الشريفين كان في سنة 

 هـ.8256أول ظهور للكهرباء بالمسجد الحرام كان في سنة 
 هـ.8256عام في  كان أول ظهور استعمال السيارات في مكة

 هـ.8265أول شيوع الستعمال الكهرباء في مكة كان في عام 
 هـ.8266ية في المسجد الحرام كان في عام أول استعمال للمراوح الكهربائ

في المسجد الحرام بمكة  (أي الميكرفون)أول ما بدأ استعمال مكبرات الصوت 
 هـ.8266المشرفة كان في عام 

 هـ.8261أول مصحف طبع في مكة وكان بخط محمد طاهر كردي كان في عام 
من تأليفات سماحة اإلمام الشيرازي )أعلى هللا مقامه( في مدينة قم  المقدسة، بتاريخ  (1)

يشتمل على ، و85×21صفحة قياس 856في يقع الكتاب هـ، 8581ذي  القعدة  
المواضيع التالية: الحج في القرآن الكريم، الحج في الروايات، توصية لمن يريد 

، المواقيت،  دعاء اإلحرام، التلبية، الحج، من وصايا لقمان، حج رسول هللا 
في  دائرة  الحرم، أسماء مكة المكرمة، من أحكام مكة المكرمة، تاريخ الرسول 

مكة المكرمة، فضل المسجد الحرام، الكعبة المقدسة، ثياب  الكعبة وحليها، الحجر 
األسود، أركان البيت، قصة المقام ومحله، حد الطواف، خدمة المؤمن، صالة 

اف، المسعى، التقصير، الوقوف بعرفة، الوقوف بالمشعر، منى ومناسكها، الطو
 في منى، ختم القرآن بمكة، زيارة مولد النبيالحلق أو التقصير، خطبة النبي 

 مولد الزهراء ، غار حراء، غار ثور، محل انشقاق القمر، المساجد في ،
، ، زيارة الرسول مكة وحولها، اآلثار في مكة وحولها، بين الكعبة وكربالء
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يستحب أن يدخل املسجد احلرام حافيًا بكل خضوع وخشوع حتى يغفر 

 اهلل تعاىل لـه.

إذا دخلت املسجد احلرام فادخله حافيا على السكينة قال:  عن أبي عبد اهلل 

قلت: ما اخلشوع،  ومن دخله خبشوع غفر لـه إن شاء اهلل وقال: والوقار واخلشوع

 السكينة، ال تدخله بتكرب، فإذا انتهيت إىل باب املسجد فقم وقل:قال: 

وِمَن اللَِّه وَما َشاَء  ،السَّالُم َعَلْيَك َأيَُّها النَِّبيُّ وَرْحَمُة اللَِّه وَبَرَكاُتُه، ِبْسِم اللَِّه وِباللَِّه)

اللَُّه، والسَّالُم َعَلى َأْنِبَياِء اللَِّه وُرُسِلِه، والسَّالُم َعَلى َرُسوِل اللَِّه، والسَّالُم َعَلى 

 .(ِإْبَراِهيَم، واْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي

 فإذا دخلت املسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل: 

وَأْن َتَجاَوَز  ،أْن َتْقَبَل َتْوَبِتي ،ِفي َأوَِّل َمَناِسِكي ،َأْسَأُلَك ِفي َمَقاِمي َهَذااللَُّهمَّ ِإنِّي )

ُد وَتَضَع َعنِّي ِوْزِري، اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َبلََّغِني َبْيَتُه اْلَحَراَم، اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْشَه ،َعْن َخِطيَئِتي

ِذي َجَعْلَتُه َمَثاَبًة ِللنَّاِس وَأْمنًا ُمَباَركًا وُهًدى ِلْلَعاَلِمنَي، اللَُّهمَّ ِإنَّي الَّ ،َأنَّ َهَذا َبْيُتَك اْلَحَراُم

ُمِطيعًا  ،وَأُؤمُّ َطاَعَتَك ،ِجْئُت َأْطُلُب َرْحَمَتَك ،واْلَبْيَت َبْيُتَك ،واْلَبَلَد َبَلُدَك ،َعْبُدَك

اْلَخاِئِف ِلُعُقوَبِتَك، اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي  ،َلَة اْلَفِقرِي ِإَلْيَكَراِضيًا ِبَقَدِرَك، َأْسَأُلَك َمْسَأ ،أَلْمِرَك

 . (1)(،واْسَتْعِمْلِني ِبَطاَعِتَك وَمْرَضاِتَك ،َأْبَواَب َرْحَمِتَك

ِبْسِم قال: تقول وأنت على باب املسجد:  وعن أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

اللَِّه وَما َشاَء اللَُّه وَعَلى ِملَِّة َرُسوِل اللَِّه، وَخْيُر اأَلْسَماِء ِللَِّه اللَِّه وِباللَِّه وِمَن اللَِّه وِإَلى 

                                                                                                                                   

الروضة الشريفة، الهجرة، مسجد قبا، بناء المسجد النبوي، البقيع، أعالم قبور 
، مدفن عبد هللا والد البقيع، شهداء أحد، مدفن أبي ذر، مدفن آمنة والدة النبي 

أطروحة حول لزوم استيعاب الحج خمسين مليونا من كما يتضمن . النبي 
لبنان، بطبعه  -للتحقيق والنشر، بيروت  ألعظم الحجاج. قام مركز الرسول ا

عام  )عج(لجنة اإلمام المهدي ثم طبع في الكويت، م، 8111هـ  8581عام 
 م.8111هـ  8521

 .8باب دخول المسجد الحرام ح 518ص 5الكافي: ج (1)
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واْلَحْمُد ِللَِّه والسَّالُم َعَلى َرُسوِل اللَِّه، السَّالُم َعَلى ُمَحمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه، السَّالُم َعَلْيَك 

، السَّالُم َعَلى َأْنِبَياِء اللَِّه وُرُسِلِه، السَّالُم َعَلى ِإْبَراِهيَم َأيَُّها النَِّبيُّ وَرْحَمُة اللَِّه وَبَرَكاُتُه

َخِليِل الرَّْحَمِن، السَّالُم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي واْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي، السَّالُم َعَلْيَنا وَعَلى 

ٍد وآِل ُمَحمٍَّد، وَباِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد وآِل ِعَباِد اللَِّه الصَّاِلِحنَي، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ُمَحمٍَّد، واْرَحْم ُمَحمَّدًا وآَل ُمَحمٍَّد، َكَما َصلَّْيَت وَباَرْكَت َوَتَرحَّْمَت َعَلى ِإْبَراِهيَم وآِل 

َلى ِإْبَراِهيَم ِإْبَراِهيَم ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجيٌد، اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحّمٍد َعْبِدَك وَرُسوِلَك وَع

َخِليِلَك وَعَلى َأْنِبَياِئَك وُرُسِلَك وَسلِّْم َعَلْيِهْم وَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي واْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ 

اْلَعاَلِمنَي، اللَُّهمَّ اْفَتْح ِلي َأْبَواَب َرْحَمِتَك واْسَتْعِمْلِني ِفي َطاَعِتَك وَمْرَضاِتَك واْحَفْظِني 

اْلِإمَياِن َأَبدًا َما َأْبَقْيَتِني، َجلَّ َثَناُء َوْجِهَك، واْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعَلِني ِمْن َوْفِدِه ِبِحْفِظ 

 وُزوَّاِرِه وَجَعَلِني ِممَّْن َيْعُمُر َمَساِجَدُه وَجَعَلِني ِممَّْن ُيَناِجيِه، اللَُّهمَّ ِإنِّي َعْبُدَك وَزاِئُرَك وِفي

ُكلِّ َمْأِتيٍّ َحقٌّ ِلَمْن َأَتاُه وَزاَرُه وَأْنَت َخْيُر َمْأِتيٍّ وَأْكَرُم َمُزوٍر، َفَأْسَأُلَك َيا اللَُّه  َبْيِتَك، وَعَلى

َيا َرْحَماُن، وِبَأنََّك َأْنَت اللَُّه ال ِإَلَه ِإال َأْنَت، َوْحَدَك ال َشِريَك َلَك، وِبَأنََّك َواِحٌد َأَحٌد 

ُيوَلْد وَلْم َيُكْن لـه ُكُفوًا َأَحٌد، وَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك وَرُسوُلَك َصلَّى اللَُّه  َصَمٌد، َلْم َيِلْد وَلْم

اَي َعَلْيِه وَعَلى َأْهِل َبْيِتِه، َيا َجَواُد َيا َماِجُد، َيا َجبَّاُر َيا َكِريُم، َأْسَأُلَك َأْن َتْجَعَل ُتْحَفَتَك ِإيَّ

ْعِطَيِني َفَكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، اللَُّهمَّ ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر، تقوهلا ِمْن ِزَياَرِتي ِإيَّاَك َأْن ُت

ثالثًا، وَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحالِل الطَّيِِّب، واْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َشَياِطنِي اْلِجنِّ واإلْنِس، 

 .(1)وَشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب واْلَعَجِم

يستحب أن يكثر اإلنسان من الصالة يف املسجد احلرام، فعن أبي عبد اهلل 

  عن آبائه  :قالالصالة يف املسجد احلرام تعدل مائة ألف صالة(2). 

                                                           
 .82ح 1ب 818-811ص 5تهذيب األحكام: ج (1)
 .6522ح 52ب 262ص 5وسائل الشيعة: ج (2)
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الصالة يف مسجدي كألف صالة يف غريه إال املسجد احلرام،  :وقال رسول اهلل

 .(1)تعدل ألف صالة يف مسجدي فإن الصالة يف املسجد احلرام

املساجد األربعة، املسجد احلرام ألبي محزة الثمالي:  وقال أبو جعفر 

ومسجد بيت املقدس ومسجد الكوفة، يا أبا محزة الفريضة فيها  ومسجد الرسول 

 .(2)تعدل حجة والنافلة تعدل عمرة

                                                           
باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى  221ص 8ال يحضره الفقيه: جمن  (1)

 .612فيها ح
باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى  221ص 8من ال يحضره الفقيه: ج (2)

 .615فيها ح
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 الكعبة المشرفة
قال تعاىل: 




(1). 

كانت الكعبة املشرفة يف السماء على اهليئة اليت عليها اآلن يف األرض، وكانت 

ببناء البيت ليحج بأمر اهلل عزوجل شرع  ا هبط هبط آدم املالئكة تطوف حوهلا، فلم

 بالبيت احلرام والبيت العتيق أيضا.الكعبة إليه، وتسمى 

قال: قلت لـه مل مسي البيت   عن أبان بن عثمان عمن  أخربه عن أبي جعفر

 .(2)ألنه بيت حر عتيق من الناس ومل ميلكه أحدالعتيق؟ قال: 

إمنا مسي البيت العتيق ألنه أعتق من الغرق وأعتق قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(3)احلرم معه كف عنه املاء



وأنا يف   بينا أبيقال:   عن أبي عباد عمران بن عطية، عن أبي عبد اهلل

 .الطواف إذ أقبل رجل شرجب من الرجال

 فقلت: وما الشرجب أصلحك اهلل؟ 

 فقال: السالم عليكم، وأدخل رأسه بيين وبني أبي. الطويلقال: 

 .قال: فالتفت إليه أبي وأنا، فرددنا عليه السالم

 ثم قال: أسألك رمحك اهلل؟

 فقال لـه أبي: نقضي طوافنا ثم تسألين.

فلما قضى أبي الطواف دخلنا احلجر فصلينا الركعتني ثم التفت فقال: أين الرجل يا 

                                                           
 .16-16سورة آل عمران:  (1)
 .86ح 5ب 51-51ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .5ح 851ب 211ص 2علل الشرائع: ج (3)



21 

 

 ، فقال: ممن الرجل؟بين؟ فإذا هو وراءه قد صلى

 قال: من أهل الشام.

 فقال: ومن أي أهل الشام؟

 فقال: ممن يسكن بيت املقدس.

 فقال: قرأت الكتابني؟

 قال: نعم.

 قال: سل عما بدا لك.

 ..فقال: أسألك عن بدء هذا البيت

وعن قوله: 
، وعن قوله: (1)


(2). 

يا أخا أهل الشام امسع حديثنا وال تكذب علينا فإنه من كذب علينا يف فقال: 

فقد كذب على اهلل،  ومن كذب على رسول اهلل شيء فقد كذب على رسول اهلل

ومن كذب على اهلل عذبه اهلل عزوجل، أما بدء هذا البيت فإن اهلل تبارك وتعاىل قال 

للمالئكة: 
فردت املالئكة على اهلل عزوجل  (3)

 فقالت:
فأعرض عنها،  (4)

فرأت أن ذلك من سخطه فالذت بعرشه، فأمر اهلل ملكًا من املالئكة أن جيعل لـه بيتًا يف 

ف به سبعون ألف زاء عرشه، فصريه ألهل السماء يطوإالسماء السادسة يسمى الضراح ب

ملك يف كل يوم ال يعودون ويستغفرون، فلما أن هبط آدم إىل السماء الدنيا أمره مبرمة 

هذا البيت وهو بازاء ذلك، فصريه آلدم وذريته كما صري ذلك ألهل السماء، قال: 

 .(5)صدقت يا ابن رسول اهلل

                                                           
 .8سورة القلم:  (1)
 .25-25سورة المعارج:  (2)
 .21البقرة: سورة  (3)
 .21البقرة: سورة  (4)
 .8باب بدء البيت والطواف ح 811-816ص 5الكافي: ج (5)
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حتت العرش أربعة أساطني ومساه إن اهلل وضع قال:  وعن اإلمام الباقر 

الضراح وهو البيت املعمور، وقال للمالئكة: طوفوا به، ثم بعث مالئكة فقال لـهم: 

ابنوا يف األرض بيتا مبثاله وقدره، وأمر من يف األرض أن يطوفوا به، وقال: وملا أهبط 

يصلى اهلل آدم من اجلنة قال: إني منزل معك بيتا يطوف حوله كما يطاف حول عرشي و

عنده كما يصلى عند عرشي، فلما كان زمن الطوفان رفع، فكانت األنبياء حيجونه وال 

فأعلمه مكانه فبناه من مخسة أجبل من  ه اهلل إلبراهيم أيعلمون مكانه، حتى بو

 .(2)(1)اخلمرحراء وثبري ولبنان وجبل الطور وجبل 

ى قدميه من حج واعتمر ألف مرة عل  أن أول من حج آدم :ويف الروايات

 . (3)اهلند



قال عز من قائل: 








(4) . 

 ملا بنى البيت احلرام عفي أثره، فقام إبراهيم  إن آدم )ويف تفسري القمي: 

                                                           
 هو جبل بيت المقدس. (1)
 باب ذكر المناسك وما يتعلق بها. 212 -212ص 8القرآن: ج  فقه (2)
 ت في حج األنبياء والمرسلين نك 221ص 2راجع من ال يحضره الفقيه: ج (3)

 .2265ح
 .821-825سورة البقرة:  (4)
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يناوله احلجر، وبعدما اكتمل بناء  يبين وإمساعيل  بتجديده، فكان إبراهيم 

البيت أمره اهلل عزوجل بدعوة الناس للحج، قال سبحانه: 


وملا فرغ إبراهيم  (1)

 .من بناء البيت أمره اهلل أن يؤذن يف الناس باحلج 

 فقال: يا رب وما يبلغ صوتي.

فقال اهلل: أذن عليك األذان وعلّي البالغ، وارتفع على املقام وهو يومئذ ملصق 

فنادى وأدخل إصبعيه يف أذنيه وأقبل  فارتفع املقام حتى كان أطول من اجلبال ،بالبيت

بوجهه شرقا وغربا، يقول: أيها الناس كتب عليكم احلج إىل البيت العتيق فأجيبوا 

ربكم، فأجابوه من حتت البحور السبعة ومن بني املشرق واملغرب إىل منقطع الرتاب من 

م ومن أصالب الرجال وأرحام النساء بالتلبية: لبيك الله ،أطراف األرض كلها

 .(2)(لبيك

 



أن  إبراهيم تعاىل أمر اهلل قال:   ويف )علل الشرائع( عن أبي عبد اهلل

فحجا على مجل أمحر ما معهما قال:  معه ويسكنه احلرم حيج وحيج بإمساعيل 

: يا إبراهيم انزال فاغتسال قبل أن إال جربئيل، فلما بلغا احلرم قال لـه جربئيل

تهيئا لإلحرام ففعال، ثم أمرهما فأهال يفنزال واغتسال وأراهما كيف  تدخال احلرم،

األربع اليت لبى بها املرسلون، ثم سار بهما حتى أتى بهما باب  اتباحلج وأمرهما بالتلبي

الصفا فنزال عن البعري وقام جربئيل بينهما فاستقبل البيت فكرب وكربا، ومحد اهلل 

ليه ففعال مثل ما فعل، وتقدم جربئيل وتقدما يثنون ومحدا، وجمد اهلل وجمدا، وأثنى ع

 (احلجر) على اهلل وميجدونه حتى انتهى بهما إىل موضع احلجر فاستلم جربئيل

  وأمرهما أن يستلما، وطاف بهما أسبوعا ثم قام بهما يف موضع مقام إبراهيم

فصلى ركعتني وصليا، ثم أراهما املناسك وما يعمالنه، فلما قضيا نسكهما أمر اهلل 

                                                           
 .26سورة الحج:  (1)
 سورة الحج، كيفية الجنة والنار. 12ص 2تفسير القمي:ج (2)
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وحده ما معه أحد غريه، فلما  باالنصراف وأقام إمساعيل  عزوجل إبراهيم 

يف احلج وبناء الكعبة، وكانت العرب حتج  إلبراهيم  تعاىلكان من قبل قابل أذن اهلل 

احلجارة  روفة، فلما صدر الناس مجع إمساعيل إليه وكان ردما إال أن قواعده مع

فقال: يا بين  يف البناء قدم إبراهيم تعاىل وطرحها يف جوف الكعبة فلما أن أذن اهلل 

 تعاىلببناء الكعبة فكشفا عنها فإذا هو حجر واحد أمحر، فأوحى اهلل تعاىل قد أمرنا اهلل 

جيمعون لـه احلجارة، فصار إبراهيم  ًاعليه أمالك تعاىلإليه ضع بناءها عليه وأنزل اهلل 

يضعان احلجارة واملالئكة تناوهلما حتى متت اثنا عشر ذراعا وهيئا لـه  وإمساعيل 

 . احلديث.  (1)بابا يدخل منه وبابا خيرج منهبابني، 



ساهم قريشا يف بناء البيت، فصار  إن رسول اهللقال:   عن أبي عبد اهلل

 .(2)لرسول اهلل من باب الكعبة إىل النصف ما بني الركن اليماني إىل احلجر األسود

 .(3)كان لبين هاشم من احلجر األسود إىل الركن الشاميإنه ويف رواية أخرى: 

 

مكة يوم افتتحها، فتح باب  ملا قدم رسول اهلل قال:  عن أبي عبد اهلل 

 الكعبة فأمر بصور يف الكعبة فطمست، فأخذ بعضادتي الباب فقال: 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده، 

 ؟ ما ذا تقولون وما ذا تظنون

 قالوا: نظن خريا ونقول خريا، أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت.

ني أقول كما قال أخي يوسف: فإقال: 


، أال إن اهلل قد حرم مكة يوم خلق السماوات (4)

                                                           
 .22ح 215ب 516-516ص 2علل الشرائع: ج (1)
 .5باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت ح 281ص 5الكافي: ج (2)
باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم  251ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (3)

 .2225ح
 .12سورة يونس:  (4)
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ال ينفر صيدها وال يعضد شجرها وال  ،واألرض فهي حرام حبرام اهلل إىل يوم القيامة

 .(1)خيتلى خالها وال حتل لقطتها إال ملنشد

)صلوات اهلل َأاَل َتَرْوَن َأنَّ اللََّه ُسْبَحاَنُه اْخَتَبَر اأَلوَِّلنَي ِمْن َلُدْن آَدَم يف نهج البالغة: 

إىل اآلِخِريَن ِمْن َهَذا اْلَعاَلِم، ِبَأْحَجاٍر اَل َتُضرُّ َواَل َتْنَفُع، َواَل ُتْبِصُر َواَل َتْسَمُع، عليه( 

 َم، الَِّذي َجَعَلُه ِللنَّاِس ِقَيامًا.َفَجَعَلَها َبْيَتُه اْلَحَرا

ُثمَّ َوَضَعُه ِبَأْوَعِر ِبَقاِع اأَلْرِض َحَجرًا، َوَأَقلِّ َنَتاِئِق الدُّْنَيا َمَدرًا، َوَأْضَيِق ُبُطوِن 

ُمْنَقِطَعٍة، اَل َيْزُكو اأَلْوِدَيِة ُقْطرًا، َبْيَن ِجَباٍل َخِشَنٍة، َوِرَماٍل َدِمَثٍة، َوُعُيوٍن َوِشَلٍة، َوُقًرى 

 ِبَها ُخفٌّ، َواَل َحاِفٌر َواَل ِظْلٌف.

َوَوَلَدُه، َأْن َيْثُنوا َأْعَطاَفُهْم َنْحَوُه، َفَصاَر َمَثاَبًة ِلُمْنَتَجِع َأْسَفاِرِهْم،  ُثمَّ َأَمَر آَدَم 

ِمْن َمَفاِوِز ِقَفاٍر َسِحيَقٍة، َوَمَهاِوي ِفَجاٍج َوَغاَيًة ِلُمْلَقى ِرَحاِلِهْم، َتْهِوي ِإَلْيِه ِثَماُر اأَلْفِئَدِة، 

وَن َعِميَقٍة، َوَجَزاِئِر ِبَحاٍر ُمْنَقِطَعٍة، َحتَّى َيُهزُّوا َمَناِكَبُهْم ُذُلاًل، ُيَهلُِّلوَن ِللَِّه َحْوَلُه، َوَيْرُمُل

 َعَلى َأْقَداِمِهْم ُشْعثًا ُغْبرًا لـه.

اَء ُظُهوِرِهْم، َوَشوَُّهوا ِبِإْعَفاِء الشُُّعوِر َمَحاِسَن َخْلِقِهُم، اْبِتاَلًء َقْد َنَبُذوا السََّراِبيَل َوَر

َعِظيمًا، َواْمِتَحانًا َشِديدًا، َواْخِتَبارًا ُمِبينًا، َوَتْمِحيصًا َبِليغًا، َجَعَلُه اللَُّه َسَببًا ِلَرْحَمِتِه، 

 َوُوْصَلًة إىل َجنَِّتِه.

َأْن َيَضَع َبْيَتُه اْلَحَراَم، َوَمَشاِعَرُه اْلِعَظاَم، َبْيَن َجنَّاٍت َوَأْنَهاٍر،  َوَلْو َأَراَد ُسْبَحاَنُه

َوَسْهٍل َوَقَراٍر، َجمَّ اأَلْشَجاِر، َداِنَي الثَِّماِر، ُمْلَتفَّ اْلُبَنى، ُمتَِّصَل اْلُقَرى، َبْيَن ُبرٍَّة 

ٍة، َوِعَراٍص ُمْغِدَقٍة، َوِرَياٍض َناِضَرٍة، َوُطُرٍق َسْمَراَء، َوَرْوَضٍة َخْضَراَء، َوَأْرَياٍف ُمْحِدَق

 َعاِمَرٍة، َلَكاَن َقْد َصُغَر َقْدُر اْلَجَزاِء، َعَلى َحَسِب َضْعِف اْلَباَلِء.

َوَلْو َكاَن اأَلَساُس اْلَمْحُموُل َعَلْيَها، َواأَلْحَجاُر اْلَمْرُفوُع ِبَها، َبْيَن ُزُمرَُّدٍة َخْضَراَء، 

وَتٍة َحْمَراَء، َوُنوٍر َوِضَياٍء، َلَخفََّف َذِلَك ُمَصاَرَعَة الشَّكِّ ِفي الصُُّدوِر، َوَلَوَضَع َوَياُق

 ُمَجاَهَدَة ِإْبِليَس َعِن اْلُقُلوِب، َوَلَنَفى ُمْعَتَلَج الرَّْيِب ِمَن النَّاِس.

َتَعبَُّدُهْم ِبَأْنَواِع اْلَمَجاِهِد، َوَيْبَتِليِهْم َوَلِكنَّ اللََّه َيْخَتِبُر ِعَباَدُه ِبَأْنَواِع الشََّداِئِد، َوَي

                                                           
 .26ح 26ب 825ص 28بحار األنوار: ج (1)
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ِبُضُروِب اْلَمَكاِرِه، ِإْخَراجًا ِللتََّكبُِّر ِمْن ُقُلوِبِهْم، َوِإْسَكانًا ِللتََّذلُِّل ِفي ُنُفوِسِهْم، َوِلَيْجَعَل 

 .(1)َذِلَك َأْبَوابًا ُفُتحًا إىل َفْضِلِه، َوَأْسَبابًا ُذُلاًل ِلَعْفِوِه

 النظر إلى الكعبة
 يستحب النظر إىل الكعبة املشرفة والدعاء باملأثور.

من نظر إىل الكعبة مل يزل تكتب لـه حسنة ومتحى عنه قال:   عن أبي عبد اهلل

 .(2)سيئة حتى ينصرف ببصره عنها

النظر إىل الكعبة عبادة، والنظر إىل الوالدين عبادة، قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(3)عبادة النظر إىل اإلمام و

 من نظر إىل الكعبة كتبت لـه حسنة وحميت عنه عشر  :وقال 

 .(4)سيئات

من نظر إىل الكعبة مبعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(5)غفر اهلل لـه ذنوبه وكفاه هم الدنيا واآلخرة ،مثل الذي عرف من حقها وحرمتها

إن النظر إىل الكعبة عبادة، والنظر إىل الوالدين عبادة، والنظر يف وروي: 

 املصحف من غري قراءة عبادة، والنظر إىل وجه العامل عبادة، والنظر إىل آل حممد 

 .(6)عبادة

النظر إىل علي بن أبي يقول:  وعن أبي ذر يف حديث قال: مسعت رسول اهلل 

فة ورمحة عبادة، والنظر يف الصحيفة يعين صحيفة طالب عبادة، والنظر إىل الوالدين برأ

 .(7)القرآن عبادة، والنظر إىل الكعبة عبادة

إذا خرجتم حجاجا إىل بيت  : قال: قال أمري املؤمنني  وعن أبي عبد اهلل

اهلل فأكثروا النظر إىل بيت اهلل، فإن هلل مائة وعشرين رمحة عند بيته احلرام، ستون 

                                                           
 ، الكعبة المقدسة.812نهج البالغة: الخطبة  (1)
 .86615ح 21ب 265ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .5باب فضل النظر إلى الكعبة ح 251ص 5الكافي: ج (3)
 .86612ح 21ب 262ص 82وسائل الشيعة: ج (4)
 .6باب فضل النظر إلى الكعبة ح 258ص 5الكافي: ج (5)
 .2855ح 81ب 215ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (6)
 .6621ح 81ب 215ص 6وسائل الشيعة: ح (7)



27 

 

 .(1)للمصلني، وعشرون للناظرينللطائفني، وأربعون 

 .(2)النظر إىل الكعبة حبا لـها يهدم اخلطايا هدماقال:   وعن النيب

من أيسر ما يعطى من ينظر إىل الكعبة أن يعطيه اهلل قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(3)بكل نظرة حسنة ومتحى عنه سيئة وترفع لـه درجة

يقول: )اْلَحْمُد أن و ،نظر إىل الكعبةالاملسجد احلرام يستحب عند دخول مسألة: 

 ِللَِّه الَِّذي َعظََّمِك وَشرََّفِك وَكرََّمِك وَجَعَلِك َمَثاَبًة ِللنَّاِس وَأْمنًا ُمَباَركًا وُهًدى ِلْلَعاَلِمنَي(.

 

 الطواف بالبيت الحرام
الطواف بني واجب ومستحب، ومن آدابه أن يكون حاسر الرأس، حايف 

 ، مشتغاًل بالدعاء، ذاكرًا هلل عزوجل، وأن يقرأ املأثور من األدعية.القدمني

طف بالبيت سبعة أشواط وتقول يف الطواف: )اللَُّهمَّ قال:  عن أبي عبد اهلل 

ِإنِّي َأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي ُيْمَشى ِبِه َعَلى َطَلِل اْلَماِء َكَما ُيْمَشى ِبِه َعَلى َجَدِد اأَلْرِض، 

ْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َيْهَتزُّ لـه َعْرُشَك، وَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َتْهَتزُّ لـه َأْقَداُم َمالِئَكِتَك، وَأ

وَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ُموَسى ِمْن َجاِنِب الطُّوِر َفاْسَتَجْبَت لـه وَأْلَقْيَت َعَلْيِه َمَحبًَّة 

َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه وَما َتَأخََّر وَأْتَمْمَت   َك ِباْسِمَك الَِّذي َغَفْرَت ِبِه ِلُمَحمٍَّدِمْنَك، وَأْسَأُل

 . (4َعَلْيِه ِنْعَمَتَك، َأْن َتْفَعَل ِبي )َكَذا وَكَذا( ما أحببت من الدعاء

إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو حبذاء  :وقال أبو عبد اهلل 

فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك  ،تجار دون الركن اليماني بقليلاملس

بالبيت وقل: )اللَُّهمَّ اْلَبْيُت َبْيُتَك َواْلَعْبُد َعْبُدَك َوَهَذا َمَكاُن اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر(، ثم أقر 

غفر اهلل لـه إن فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه يف هذا املكان إال  ،لربك مبا عملت

شاء اهلل، وتقول: )اللَُّهمَّ ِمْن ِقَبِلَك الرَّْوُح َو اْلَفَرُج َو اْلَعاِفَيُة اللَُّهمَّ ِإنَّ َعَمِلي َضِعيٌف 

                                                           
 .825ح 888ب 61ص 8المحاسن: ج (1)
 .86616ح 21ب 265ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .86611ح 21ب 265ص 82وسائل الشيعة: ج (3)
 .8باب الطواف واستالم األركان ح 516ص 5الكافي: ج (4)
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َفَضاِعْفُه ِلي َواْغِفْر ِلي َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمنِّي َوَخِفَي َعَلى َخْلِقَك( ثم تستجري باهلل من النار 

 .(1)الدعاء، ثم تستلم الركن اليماني ثم ائت احلجر األسود وختري لنفسك من

وقل عند باب البيت: إىل أن قال:  تطوف أسبوعا :قال اإلمام الرضا و

ِمْسِكيُنَك ِبَباِبَك، ُعَبْيُدَك ِبِفَناِئَك، َفِقرُيَك َنَزَل ِبَساَحِتَك، َتَفضَّْل َعَلْيِه  ،َساِئُلَك ِبَباِبَك)

َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ  ،اللَُّهمَّ َأْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر)، فإذا بلغت مقابل امليزاب فقل: (ِبَجنَِّتَك

َوَشرَّ  ،َواْصِرْف َعنِّي َشرَّ ُكلِّ ِذي َشرٍّ ،َوَأِظلَِّني َتْحَت ِظلِّ َعْرِشَك ،َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِم

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي ُيْمَشى ِبِه )طوافك: ، وتقول يف (َفَسَقِة اْلِجنِّ َواإِلْنِس

 ،َوِباْسِمَك اْلَمْخُزوِن اْلَمْكُنوِن ِعْنَدَك ،َكَما ُيْمَشى َعَلى َجَدِد اأَلْرِض ،اْلَماِءَبَلِل َعَلى 

َأْن ُتَصلَِّي  ،ْلَت ِبِه َأْعَطْيَتَوِإَذا ُسِئ ،األْعَظِم الَِّذي ِإَذا ُدِعيَت ِبِه َأَجْبَتالَعظيِم َوِباْسِمَك 

َوَتَقبََّل ِمنِّي َكَما َتَقبَّْلَت ِمْن ِإْبَراِهيَم  ،َوَأْن َتْغِفَر ِلي َوَتْرَحَمِني ،َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد

وتقول  :قال إىل أن  (َخِليِلَك َوُموَسى َكِليِمَك َوِعيَسى َرْوِحَك َوُمَحمٍَّد ص ِحَبيِبَك

َوِفي اآلِخَرِة  ،الركن اليماني وبني ركن احلجر األسود: َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة بني

  . (2)َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر

اللَُّهمَّ ِإنَّ اْلَبْيَت َبْيُتَك َواْلَحَرَم )فإذا انتهيت إىل باب البيت فقل: ويف بعض نسخه: 

 . (3)ثم تطوف (َهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر ،ُدَكَحَرُمَك َواْلَعْبَد َعْب

َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال )من قال يف طوافه عشر مرات: أنه قال:  وروي عن النيب 

 (َصاِحَبًة َوال َوَلدًااللَُّه َأَحدًا َفْردًا َصَمدًا َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن لـه ُكُفوًا َأَحٌد َلْم َيتَِّخْذ 

 . (4)كتب اهلل لـه مخسًا وأربعني حسنة

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك )يف املقنع: وتقول وأنت يف طوافك:  روى الصدوق 

َوَأْسَأُلَك  ،َكَما ُيْمَشى ِبِه َعَلى َجَدِد اأَلْرِض ،ِباْسِمَك الَِّذي ُيْمَشى ِبِه َعَلى َطَلِل اْلَماِء

َوَأْسَأُلَك  ،َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َيْهَتزُّ لـه اْلَعْرُش ،ِعْنَدَكاملكنوِن اْلَمْخُزوِن ِباْسِمَك 

َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َدَعاَك ِبِه ُموَسى ِمْن َجاِنِب  ،ِباْسِمَك الَِّذي َتْهَتزُّ لـه َأْقَداُم َمالِئَكِتَك

                                                           
 .86182ح 2ب 256-255ص 82وسائل الشيعة: ج (1)
 .28ب 281: ص فقه الرضا  (2)
 .86ح 62ب 252ص 61بحار األنوار: ج (3)
 .88852ضمن ح 85ب 211ص 1مستدرك الوسائل: ج (4)
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َوَأْسَأُلَك ِباْسِمَك الَِّذي َغَفْرَت ِبِه  ،َوَأْلَقْيَت َعَلْيِه َمَحبًَّة ِمْنَك ،ـهالطُّوِر اأَلْيَمِن َفاْسَتَجْبَت ل

َأْن َتْفَعَل ِبي َكَذا  ،َوَأْتَمْمَت َعَلْيِه ِنْعَمَتَك ،َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما َتَأخََّر ِلُمَحمٍَّد 

َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ  ِ،َأْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّار اللَُّهمَّ)، فإذا بلغت مقابل امليزاب فقل: (َوَكَذا

 .(1)(َوَشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َواإِلْنِس ،َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِم

يستحب الصالة على حممد وآل حممد أثناء الطواف والسعي، خصوصًا 

وصل على النيب )يف املقنع:  احلجر، وبينه وبني الركن اليماني، قال الصدوق  دعن

 (2)(يف كل شوط. 

 قال:  يستحب استالم الركن اليماني، فعن اإلمام الرضا 

 ،فإذا بلغت الركن اليماني فاستلمه، فإن فيه بابًا من أبواب اجلنة مل يغلق منذ فتح

 . (3)وتسري منه إىل زاوية املسجد مقابل هذا الركن وتقول: أصلي عليك يا رسول اهلل

والركن الذي فيه احلجر،  ،وقد ورد التأكيد على استحباب استالم الركن اليماني

واستحباب تقبيلهما ووضع اخلد عليهما والتزامهما، ومل يرد التأكيد على استحباب 

 استالم الركنني اآلخرين.

نه مل يكن يستلم من أركان البيت إال الركن األسود إ :ويف الغوالي عن النيب 

 . (5)(4)ي يليه من حنو دور اْلُجَمِحيِّنَيوالذ

يستلم الركنني الذي فيه  كان رسول اهلل أنه قال:  حممد و عن جعفر بن 

 . (6)احلجر األسود والركن اليماني كلما مر بهما يف الطواف

ركن الغربي، قال الإىل  ملا انتهى رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

عيدًا من بيت ربك فما بالي ال استلم؟ بلست  فجازه، فقال الركن: يا رسول اهلل 

 . (7)فقال: اسكن عليك السالم غري مهجور قال: فدنا منه النيب 

                                                           
 دعاء الطواف. 265المقنع: ص (1)
 دعاء الطواف. 256المقنع: ص (2)
 .28ب 281: ص فقه الرضا  (3)
 ركن اليماني.البطن من قريش، وهو ركن المستجار المسمى ب :جمح يبن (4)
 .51ح 1ف 851ص 8غوالي الآللي: ج (5)
 ذكر الطواف. 282ص 8دعائم اإلسالم: ج (6)
 .22ح 51ب 225ص 16بحار األنوار: ج (7)
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 82ر11مرتًا طواًل، يف  88بيت اهلل احلرام مربع الشكل تقريبًا، وتبلغ أبعاده حاليًا 

الطول  أنه كان بنيان إبراهيم مرتًا ارتفاعًا، وقد روي: .8ر11يف  ،رتًا عرضًام

ثالثني ذراعًا، والعرض اثنني وعشرين ذراعًا، والسمك تسعة أذرع، وإن قريشًا ملا بنوها 

 .(1)كسوها األردية

ومل يكن لـها  ،كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع :قال اإلمام الصادق و

فلم تزل ثم كسرها احلجاج على ابن الزبري  ،قريش مثانية عشر ذراعًا سقف، فسقفها

 .(2)فبناها وجعلها سبعًة وعشرين ذراعًا

 

 أركان البيت
 أركان البيت األربعة باألمساء التالية:تسمى 

ركن احلجر األسود وهو باجتاه الشرق، ومسي بهذا االسم لوجود احلجر : 8

 األسود فيه.

 الركن العراقي وهو باجتاه الشمال، ومسي بهذا االسم ملقابلته : 0

 العراق.

 الركن الشامي وهو باجتاه الغرب، ومسي بهذا االسم ملقابلته الشام.: 3

 الركن اليماني وهو باجتاه اجلنوب، ومسي بهذا االسم ملقابلته : .

 اليمن.

 ويف البيت احلرام من املعامل ما يلي:

                                                           
باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم  256ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)

 .2222ح
 .1باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ح 216ص 5الكافي: ج (2)
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 الحجر األسود

وهو حجر نزل من  ر األسود: ويسمى أيضًا باحلجر األسعد واحمليا واالستالم،احلج

 ومنه يبدأ احلاج طوافه وبه خيتمه. ،اجلنة، ويقع باجتاه الشرق

 .(1)إن احلجر األسود من اجلنة :قال رسول اهلل 

 إن اهلل أنزل احلجر األسود من اجلنة آلدم :وعن أبي سلمة عن أبي عبد اهلل 

ن البيت درة بيضاء فرفعه اهلل إىل السماء وبقي أساسه فهو حيال هذا ، وكا

 .(2)البيت

 يف حديث:  وقال أمري املؤمنني علي

 إن اهلل سبحانه ملا خلق آدم مسح ظهره فاستخرج ذريته من صلبه نسما يف هيئة

فألزمهم العقل وقررهم أنه الرب وأنهم العبيد، وأقروا لـه بالربوبية وشهدوا على  ،الذر

فكتب أمساء  ،أنفسهم بالعبودية، واهلل عزوجل يعلم أنهم يف ذلك يف منازل خمتلفة

 ،افتح فاك :وكان لـهذا احلجر يومئذ عينان ولسان وشفتان، فقال لـه ،عبيده يف رق

م قال لـه: اشهد ملن وافاك باملوافاة يوم القيامة، فلما فألقمه ذلك الرق، ث ،ففتح فاه

وكانت املالئكة حتج  ،هبط واحلجر معه فجعل يف موضعه من هذا الركن  هبط آدم

من  ، ثم نوح  إىل هذا البيت من قبل أن خيلق اهلل تعاىل آدم، ثم حجه آدم

فلما أعاد إبراهيم  بعده، ثم تهدم البيت ودرست قواعده فاستودع احلجر من أبي قبيس،

بناء البيت وبنيا قواعده واستخرجا احلجر من أبي قبيس بوحي من اهلل   وإمساعيل

عزوجل فجعاله حبيث هو اليوم من هذا الركن، وهو من حجارة اجلنة، وكان ملا أنزل يف 

لون الدر وبياضه وصفاء الياقوت وضيائه، فسودته أيدي الكفار ومن كان يلتمسه  مثل

 .(3)لشرك بعتائرهممن أهل ا

إن : مل جعل استالم احلجر؟ فقال:  وعن احلليب قال: قلت ألبي عبد اهلل

                                                           
 .216ح 1ف 865ص 8غوالي الآللي: ج (1)
 .11من سورة البقرة ح 61ص 8تفسير العياشي: ج (2)
 .8ح 51ب 286ص 16بحار األنوار: ج (3)



32 

 

اهلل عزوجل حيث أخذ ميثاق بين آدم دعا احلجر من اجلنة فأمره فالتقم امليثاق فهو يشهد 

 . (1)ملن وافاه باملوافاة

ألي علة وضع اهلل احلجر يف   وعن بكري بن أعني قال: سألت أبا عبد اهلل

ل؟ وألي علة أخرج من اجلنة؟ قّبُيالركن الذي هو فيه ومل يوضع يف غريه؟ وألي علة 

وألي علة وضع ميثاق العباد والعهد فيه ومل يوضع يف غريه؟ وكيف السبب يف ذلك؟ 

 .فداك فإن تفكري فيه لعجبت ختربني جعل

واستقصيت فافهم اجلواب وفرغ سألت وأعضلت يف املسألة  : قال: فقال

 وقلبك وأصغ مسعك أخربك إن شاء اهلل، إن اهلل تبارك وتعاىل وضع احلجر األسود وه

فوضعت يف ذلك الركن لعلة امليثاق، وذلك أنه   جوهرة أخرجت من اجلنة إىل آدم

 ويف ،ملا أخذ من بين آدم من ظهورهم ذريتهم حني أخذ اهلل عليهم امليثاق يف ذلك املكان

فأول من يبايعه   ذلك املكان تراءى لـهم ومن ذلك املكان يهبط الطري على القائم

ظهره وهو احلجة  وإىل ذلك املقام يسند القائم    وهو واهلل جربئيلريذلك الط

ن أدى إليه امليثاق ملوالدليل على القائم وهو الشاهد ملن وافاه يف ذلك املكان والشاهد 

على العباد، وأما القبلة واالستالم فلعلة العهد جتديدا لذلك به والعهد الذي أخذ اهلل 

العهد الذي أخذ عليهم يف امليثاق يف ذلك ليؤدوا إليه والعهد وامليثاق وجتديدا للبيعة 

أمانيت أديتها وميثاقي  :يؤدوا إليه ذلك العهد، أال ترى أنك تقولله يف كل سنة ونفيأتو

هلل ما يؤدي ذلك أحد غري شيعتنا وال حفظ ذلك العهد تعاهدته لتشهد لي باملوافاة، فوا

ه فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غريهم فينكرهم نوامليثاق أحد غري شيعتنا وإنهم ليأتو

ويكذبهم وذلك أنه مل حيفظ ذلك غريكم، فلكم واهلل يشهد وعليهم واهلل يشهد باخلفر 

يامة جييء وله لسان ناطق واجلحود والكفر، وهو احلجة البالغة من اهلل عليهم يوم الق

د العهد وامليثاق ه، يشهد ملن وافاه وجّدونوعينان يف صورته األوىل يعرفه اخللق ال ينكر

عنده حبفظ العهد وامليثاق وأداء األمانة، ويشهد على كل من أنكر وجحد ونسي امليثاق 

 ؟.بالكفر واإلنكار، فأما علة ما أخرجه اهلل من اجلنة فهل تدري ما كان احلجر

 قلت: ال.قال: 

                                                           
 .2باب بدء الحجر والعلة في استالمه ح 815ص 5لكافي: جا (1)
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فلما أخذ اهلل من املالئكة امليثاق تعاىل كان ملكا من عظماء املالئكة عند اهلل قال: 

فاختذه اهلل أمينا على مجيع خلقه فألقمه امليثاق  ،كان أول من آمن به وأقر ذلك امللك

الذي وأودعه عنده واستعبد اخللق أن جيددوا عنده يف كل سنة اإلقرار بامليثاق والعهد 

يف اجلنة يذكره امليثاق وجيدد عنده اإلقرار  ثم جعله اهلل مع آدم  ،عليهمبه أخذ اهلل 

يف كل سنة، فلما عصى آدم وأخرج من اجلنة أنساه اهلل العهد وامليثاق الذي أخذ اهلل عليه 

وجعله تائها حريان، فلما تاب اهلل على آدم حول   ولوصيه  وعلى ولده حملمد

رآه فلما  ،وهو بأرض اهلند  صورة درة بيضاء فرماه من اجلنة إىل آدم ذلك امللك يف

اهلل عزوجل فقال: يا آدم أتعرفين،  اأنطقهف ،نس إليه وهو ال يعرفه بأكثر من أنه جوهرةأ

 ةصورالقال: ال، قال: أجل استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك، ثم حتول إىل 

فقال آلدم: أين العهد وامليثاق، فوثب إليه آدم وذكر  ،مع آدمبها يف اجلنة اليت كان 

إىل تعاىل له وجدد اإلقرار بالعهد وامليثاق، ثم حوله اهلل امليثاق وبكى وخضع لـه وقّب

تقه إجالال لـه اعلى ع  فحمله آدم ،جوهر احلجر درة بيضاء صافية تضيء

فما زال يأنس به مبكة حتى وافى به مكة   وتعظيما، فكان إذا أعيا محله عنه جربئيل

تعاىل ملا أهبط جربئيل إىل أرضه وبنى الكعبة وجيدد اإلقرار لـه كل يوم وليلة، ثم إن اهلل 

ويف ذلك هبط إىل ذلك بني الركن والباب ويف ذلك املكان تراءى آلدم حني أخذ امليثاق، 

كان البيت إىل وضع يف ذلك الركن وحنى آدم من م، فلتلك العلة املكان ألقم امللك امليثاق

نظر آدم أن فلما  ،يف ذلك الركن (1)فوضعه بيدهاحلجر فأخذ اهلل الصفا وحواء إىل املروة 

 فلذلك جرت السنة  ،من الصفا وقد وضع احلجر يف الركن كرب اهلل وهلله وجمده

العهد أودعه عزوجل إن اهلل و ،استقبال الركن الذي فيه احلجر من الصفايف بالتكبري 

ملا أخذ امليثاق لـه بالربوبية تعاىل ألن اهلل  ،دون غريه من املالئكةوألقمه إياه امليثاق و

أول من أسرع إىل وبالوصية اصطكت فرائص املالئكة   بالنبوة ولعلي وحملمد

منه ولذلك اختاره اهلل   مل يكن فيهم أشد حبا حملمد وآل حممدواإلقرار ذلك امللك 

وهو جييء يوم القيامة وله لسان ناطق وعني ناظرة يشهد  من بينهم وألقمه امليثاقتعاىل 

                                                           
 أي بقدرته. (1)
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 .(1)لكل من وافاه إىل ذلك املكان وحفظ امليثاق

أنزل اهلل احلجر األسود وكان أشد بياضا من اللنب وأضوأ من  :وقال 

 الشمس، وإمنا اسود ألن املشركني متسحوا به فمن جنس املشركني اسود 

 .(2)احلجر

البيت كل يوم  فبنى إبراهيم وإمساعيل  :جعفر ويف احلديث عن أبي 

 :  قال أبو جعفر  سافا حتى انتهى إىل موضع احلجر األسود

فنادى أبو قبيس إبراهيم  إن لك عندي وديعة فأعطاه احلجر فوضعه موضعه(3). 

سانان وشفتان يشهد ملن يأتي احلجر األسود يوم القيامة وله ل :قال رسول اهلل 

 .(4)استلمه حبق

ل احلجر األسود قال: واهلل إني ألعلم أنك حجر ال تضر وال وروي: أن عمر ملا قّب

ال تقل  : ، فقال علي!!يقبلك ملا قبلتك تنفع ولوال أني رأيت رسول اهلل 

وإنه ليأتي يوم القيامة وله عينان ولسانان يشهد ملن وافاه  ،واهلل إنه ليضر وينفع ،هكذا

 .(5)حبسن املوافاة أو ضدها



إن قريشا يف اجلاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه قال:   عن أبي عبد اهلل

كم حيل بينهم وبينه وألقي يف روعهم الرعب حتى قال قائل منهم: ليأتي كل رجل من

بأطيب ماله وال تأتوا مبال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام، ففعلوا فخلي بينهم وبني 

بنائه فبنوه حتى انتهوا إىل موضع احلجر األسود، فتشاجروا فيه أيهم يضع احلجر األسود 

يف موضعه، حتى كاد أن يكون بينهم شر، فحكموا أول من يدخل من باب املسجد، 

أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع احلجر يف وسطه ثم أخذت فلما  فدخل رسول اهلل

                                                           
 .8ح 865ب 528-521ص 2علل الشرائع: ج (1)
 .51ح 2ب 815ص 88بحار األنوار: ج (2)
 .5باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ح 215ص 5الكافي: ج (3)
 .822ح 5ف 61ص 8غوالي الآللي: ج (4)
 .86152ح 82ب 221ص 82ة: جراجع وسائل الشيع (5)
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 . (1)فوضعه يف موضعه فخصه اهلل به القبائل جبوانب الثوب فرفعوه ثم تناوله



أن يضع  ، سأل علي بن احلسني (2)أن احلجاج ملا فرغ من بناء الكعبة)روي: 

 .(3)( موضعهاحلجر يف موضعه فأخذه ووضعه يف

مبا سيقع على احلجر األسود، حيث روي عنه  وقد أخرب أمري املؤمنني علي 

  :قوله ـ وهو يشري إىل السارية اليت كان يستند إليها يف مسجد الكوفة ـ كأني

 ،باحلجر األسود منصوبًا هاهنا، وحيهم إن فضيلته ليست يف نفسه بل يف موضعه وأسسه

 .(4)ميكث هاهنا برهة ثم هاهنا برهة ـ وأشار إىل البحرين ـ ثم يعود إىل مأواه وأم مثواه

يف   وروي عن األصبغ بن نباتة أنه قال: بينا حنن ذات يوم حول أمري املؤمنني

يا أهل الكوفة لقد حباكم اهلل عزوجل مبا مل حيب به أحدا من مسجد الكوفة إذ قال: 

يس ومصلى إبراهيم اخلليل ومصلى درآدم وبيت نوح وبيت إ بيتوهو فضل، مصالكم 

ومصالي، وإن مسجدكم هذا أحد األربع املساجد اليت اختارها اهلل   أخي اخلضر

ه باحملرم ويشفع يعزوجل ألهلها، وكأني به قد أتي به يوم القيامة يف ثوبني أبيضني شب

والليالي حتى ينصب احلجر ألهله وملن يصلي فيه فال ترد شفاعته، وال تذهب األيام 

 .(5)األسود فيه

للهجرة،  387، ففي سنة   احلجر األسود مبوجب ما أخرب بهعلى ووقع األمر 

خرج ركب العراق فوصلوا إىل مكة ساملني، وتوافت الركوب هناك من كل مكان 

قد خرج عليهم يف مجاعته يوم الرتوية،  (6)وجانب وفج، فما شعروا إال بالقرمطي

أمواهلم واستباح قتاهلم، فقتل يف رحاب مكة وشعابها ويف املسجد احلرام ويف  فانتهب

                                                           
 .2باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت ح 286ص 5الكافي: ج (1)
 على ابن الزبير. ابعد ما هدمه (2)
باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحجر  256ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (3)

 .2228ح
 جملة من إخبار علي باألمور الغيبية. 85ص 81شرح نهج البالغة: ج (4)
 .85ح 6ب 211-211ص 16بحار األنوار: ج (5)
القرمطي: واحد القرامطة وهم فرقة من الخوارج وكبيرهم أبو سعيد الحسن بن بهرام  (6)

 هـ ثم ولي األمر بعده أبنه أبو طاهر سليمان. 218الجنابي، قتل سنة 
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 جوف الكعبة من احلجاج خلقًا كثريًا، وجلس أمريهم 

على باب الكعبة، والرجال تصرع حوله، والسيوف تعمل يف الناس )لعنه اهلل( أبو طاهر 

أشرف األيام، وهو يقول:  يف املسجد احلرام يف الشهر احلرام يف يوم الرتوية الذي هو من

أنا اهلل وباهلل أنا، أنا أخلق اخللق وأفنيهم أنا. فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار 

الكعبة فال جيدي ذلك عنهم شيئًا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون يف 

الطواف، وقد كان بعض أهل احلديث يومئذ يطوف، فلما قضى طوافه أخذته السيوف، 

 ما وجب أنشد وهو كذلك:فل

 ترى احملبني صرعى يف ديارهم           كفتية الكهف ال يدرون كم لبثوا

فلما قضى القرمطي أمره وفعل ما فعل باحلجيج من األفاعيل القبيحة، أمر أن تدفن 

القتلى يف بئر زمزم، ودفن كثريًا منهم يف أماكنهم من احلرم، ويف املسجد احلرام. ويا 

قتلة وتلك الضجعة، وذلك املدفن واملكان، وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب حبذا تلك ال

الكعبة ونزع كسوتها عنها، وشققها بني أصحابه، وأمر رجال أن يصعد إىل ميزاب الكعبة 

فيقتلعه، فسقط على أم رأسه فمات إىل النار. فعند ذلك كف اخلبيث عن امليزاب، ثم 

ل فضربه مبثقل يف يده وقال: أين الطري األبابيل، أمر بأن يقلع احلجر األسود فجاءه رج

أين احلجارة من سجيل؟ ثم قلع احلجر األسود، فأخذوه حني راحوا معهم إىل 

 ، فمكث عندهم اثنتني وعشرين سنة حتى ردوه.(1)بالدهم

هو وأهل  (2)ملا رجع القرمطي إىل بالده ومعه احلجر األسود تبعه أمري مكةيقال: 

وتشفع إليه أن يرد احلجر األسود ليوضع يف مكانه، وبذل لـه مجيع ما  بيته وجنده وسأله

عنده من األموال، فلم يلتفت إليه، فقاتله أمري مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر أهل بيته 

 واستمر ذاهبًا إىل بالده ومعه احلجر وأموال احلجيج. (3)وأهل مكة وجنده

                                                           
: فوضعه على سبعين جماٍل فسيرهم به 55وفي كتاب )تاريخ أخبار القرامطة( ص  (1)

 يضرطون من ثقله إلى هجر.وهم 
: بذل لـه خمسين ألف دينار 261ص 8وهو ابن محلب. وفي كتاب )مآثر األناقة( ج (2)

 فما فعل.
 : يقال قتل بمكة قريبا من ثالثين ألفاً. 861وفي كتاب )الجوهر الثمين( ص (3)
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إىل احلجر اإلنسان دخول إىل املسجد احلرام أن ينظر اليستحب عند 

األسود ويستقبله بوجهه ويقول: )اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا لـهَذا وَما ُكنَّا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن 

  ،واْلَحْمُد ِللَِّه وال ِإَلَه ِإال اللَُّه واللَُّه َأْكَبُر اهللُسْبَحاَن  ،َهَداَنا اللَُّه

وُيِميُت  ،ُيْحِيي وُيِميُت ،لـه اْلُمْلُك وَلُه اْلَحْمُد ،ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـه ال

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى  ،َقِديٌر ٍء ِبَيِدِه اْلَخْيُر وُهَو َعَلى ُكلِّ َشْي ،وُهَو َحيٌّ ال َيُموُت ،وُيْحِيي

َكَأْفَضِل َما َصلَّْيَت وَباَرْكَت  ،ُمَحمٍَّد وآِل ُمَحمٍَّدوَباِرْك َعَلى  ،ِل ُمَحمٍَّدآُمَحمٍَّد و

وَسالٌم َعَلى َجِميِع النَِّبيِّنَي  ،ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد ،وَتَرحَّْمَت َعَلى ِإْبَراِهيَم وآِل ِإْبَراِهيَم

ِبَوْعِدَك وُأَصدُِّق ُرُسَلَك وَأتَِّبُع  اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأوِمُن ،واْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ،واْلُمْرَسِلنَي

 ِكَتاَبَك(.

أن ميشي حنو احلجر األسود بسكون ووقار ويقّرب من خطاه، فإذا  كما يستحب لـه

اقرتب من احلجر األسود يرفع يديه وحيمد اهلل ويثين عليه ثم يصلي على حممد وآل حممد 

 ويقول: )اللهم تقبل مين(.

 ألسود والتربك به، وتقبيله والسالم عليه.يستحب ملس احلجر ا

إذا دنوت من احلجر األسود فارفع يديك وامحد اهلل قال:   عن أبي عبد اهلل

ثم استلم احلجر وقّبله، فإن  ،واسأل اهلل أن يتقبل منك  وأثن عليه وصل على النيب

يه وقل: مل تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، فإن مل تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إل

 ،ِلَتْشَهَد ِلي ِباْلُمَواَفاِة، اللَُّهمَّ َتْصِديقًا ِبِكَتاِبَك ،اللَُّهمَّ َأَماَنِتي َأدَّْيُتَها، وِميَثاِقي َتَعاَهْدُتُه)

َوْحَدُه ال َشِريَك لـه، وَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه  ،وَعَلى ُسنَِّة َنِبيَِّك، َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه

 ،وِعَباَدِة الشَّْيَطاِن ،ُسوُلُه، آَمْنُت ِباللَِّه وَكَفْرُت ِباْلِجْبِت والطَّاُغوِت، وِبالالِت واْلُعزَّىوَر

وقل:  ،، فإن مل تستطع أن تقول هذا كله فبعضه(وِعَباَدِة ُكلِّ ِندٍّ ُيْدَعى ِمْن ُدوِن اللَِّه

واْغِفْر ِلي  سبحيت،َفاْقَبْل  ،وِفيَما ِعْنَدَك َعُظَمْت َرْغَبِتي ،اللَُّهمَّ ِإَلْيَك َبَسْطُت َيِدي)

 (ِخَرِةاللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلُكْفِر واْلَفْقِر وَمَواِقِف اْلِخْزِي ِفي الدُّْنَيا واآل ،واْرَحْمِني
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(1). 

م فامش إذا دخلت املسجد احلراقال:   ويف رواية أبي بصري عن أبي عبد اهلل

حتى تدنو من احلجر األسود فتستقبله وتقول: )احَلْمُد ِللَِّه الَِّذي َهَداَنا لـهَذا وَما ُكنَّا 

ْكَبُر ِمْن ِلَنْهَتِدَي َلْوال َأْن َهَداَنا اللَُّه، ُسْبَحاَن اللَِّه واْلَحْمُد ِللَِّه وال ِإَلَه ِإال اللَُّه واللَُّه َأْكَبُر، َأ

ِممَّْن َأْخَشى وَأْحَذُر، وال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـه، لـه اْلُمْلُك وَلُه  َخْلِقِه وَأْكَبُر

اْلَحْمُد، ُيْحِيي وُيِميُت، وُيِميُت وُيْحِيي، ِبَيِدِه اْلَخْيُر وُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر(، وتصلي 

ى املرسلني كما فعلت حني وتسلم عل ،على النيب وآل النيب صلى اهلل عليه وعليهم

اللَُّهمَّ َأَماَنِتي  ،َوُأوِفي ِبَعْهِدَك ،ثم تقول: )اللَُّهمَّ ِإنِّي ُأوِمُن ِبَوْعِدَك ،دخلت املسجد

َوَعَلى ُسنَِّة  ،اللَُّهمَّ َتْصِديقًا ِبِكَتاِبَك ،ِلَتْشَهَد ِلي ِباْلُمَواَفاِة ،َوِميَثاِقي َتَعاَهْدُتُه ،َأدَّْيُتَها

آَمْنُت  ،َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه ،َشِريَك لـهال اللَُّه َوْحَدُه  َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإاّل ،يَِّكَنِب

َوِبالالِت َواْلُعزَّى َوِعَباَدِة الشَّْيَطاِن َوِعَباَدِة ُكلِّ ِندٍّ  ،ِباللَِّه َوَكَفْرُت ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت

اللَُّهمَّ ِإَلْيَك َبَسْطُت ) :وقل ،فإن مل تستطع أن تقول هذا كله فبعضه (اللَِّه ُيْدَعى ِمْن ُدوِن

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ  ،َفاْقَبْل َسْيَحِتي َواْغِفْر ِلي َواْرَحْمِني ،َيِدي َوِفيَما ِعْنَدَك َعُظَمْت َرْغَبِتي

 .(2)ي الدُّْنَيا َواآلِخَرِة(ِبَك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر َوَمَواِقِف اْلِخْزِي ِف

إذا دخلت املسجد احلرام وحاذيت احلجر األسود قال:  وعن أبي جعفر

وَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه وَرُسوُلُه،  ،فقل: )َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـه

وِبِعَباَدِة الشَّْيَطاِن وِبِعَباَدِة ُكلِّ ِندٍّ ُيْدَعى  ،آَمْنُت ِباللَِّه وَكَفْرُت ِبالطَّاُغوِت وِبالالِت واْلُعزَّى

اللَُّهمَّ  ،َأْكَبُر ِمْن ُدوِن اللَِّه( ثم ادن من احلجر واستلمه بيمينك ثم تقول: )ِبْسِم اللَِّه واللَُّه

 .(3)ِلَتْشَهَد ِعْنَدَك ِلي ِباْلُمَواَفاِة( ،َأَماَنِتي َأدَّْيُتَها وِميَثاِقي َتَعاَهْدُتُه

م عليه من بعيد ويشري إليه بيده ويدعو مع الزحام على احلجر يسّل

 باملأثور.

                                                           
 .8ح 1ب 812-818ص 5تهذيب األحكام: ج (1)
 .2تقبال الحجر واستالمه حباب الدعاء عند اس 512ص 5الكافي: ج (2)
 .86121ح 82ب 285ص 82وسائل الشيعة: ج (3)
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: أتيت احلجر األسود فوجدت عليه  عن سيف التمار قال: قلت ألبي عبد اهلل

إن وجدته زحاما فلم ألق إال رجال من أصحابنا فسألته فقال: البد من استالمه! فقال: 

 .(1)خاليا وإال فسلم من بعيد

عن احلجر األسود وهل يقاتل عليه   ئل الرضاُس :وعن حممد بن عبيد اهلل قال

 .(2)بيدك يه إمياًءإذا كان كذلك فأوم إلالناس إذا كثروا؟ قال: 

 الركن العراقي
باجتاه الشمال حيث يستقبله أهل العراق يف صالتهم، وللصالة الركن العراقي يقع 

، وهو املوضع الذي كان فيه املقام يف عهد (3)ما بني الركن العراقي والباب فضل كبري

إىل عهد رسول اهلل   إبراهيم
(4). 

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ )ويستحب ملن يطوف بالبيت إذا انتهى إىل الركن العراقي أن يقول: 

َوُسوِء  ،َوَمَخاَفِة اْلِعَدى ،َوَدَرِك الشََّقاِء ،َوالشَِّقاِق َوالنَِّفاِق ِ،ِبَك ِمَن الشَّكِّ َوالشِّْرك

اْلِحْرَماِن َواْلُمَنى َواْلَفْتِق َوَغَلَبِة الدَّْيِن، آَمْنُت ِبَك اْلُمْنَقَلِب، َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن اْلَفْقِر َواْلَفاَقِة َو

َوِلّيًا   َنِبّيًا َوِبَعِليٍّ  َوِبَرُسوِلَك َوَوِليَِّك، َرِضيُت ِباللَِّه َرّبًا َوِباإِلْسالِم ِدينًا َوِبُمَحمٍَّد

 .(5)(َوِإَمامًا َوِباْلُمْؤِمِننَي ِإْخَوانًا

 الركن الشامي
باجتاه الغرب حيث يستقبله أهل الشام يف صالتهم، ويف رواية: الركن الشامي  يقع

إنه كان لبين هاشم من احلجر األسود إىل الركن الشامي عندما ساهمت قريش يف بناء 

 .(6)البيت

بإزاء كل ركن من أركان اإلنسان ويستحب الصالة بإزائه، فإن من السنة أن يصلي 

                                                           
 .2باب المزاحمة على الحجر األسود ح 515ص 5الكافي: ج (1)
 .86156ح 86ب 226ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .2186ح 52ب 522ص 2انظر مستدرك الوسائل: ج (3)
 .2186ح 52ب 522ص 2انظر مستدرك الوسائل: ج (4)
 .86ح 62ب 252ص 16األنوار: جبحار  (5)
 .28626ضمن ح 88ب 266ص 86راجع مستدرك الوسائل: ج (6)
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 البيت ركعتني.

أنه املوضع الذي يف بيان علة وضع البيت وسط األرض:   رضاعن اإلمام ال

 ،وكل ريح تهب يف الدنيا فإنها خترج من حتت الركن الشامي ،من حتته دحيت األرض

ألنها الوسط ليكون الفرض ألهل الشرق والغرب  ،وهي أول بقعة وضعت يف األرض

 .(1)يف ذلك سواء

األربع: الشمال واجلنوب والصبا فأما الرياح  :ويف احلديث عن أبي جعفر 

والدبور، فإمنا هي أمساء املالئكة املوكلني بها، فإذا أراد اهلل أن يهب مشاال أمر امللك 

الذي امسه الشمال فيهبط على البيت احلرام فقام على الركن الشامي فضرب جبناحه 

بعث جنوبا أمر فتفرقت ريح الشمال حيث يريد اهلل من الرب والبحر، فإذا أراد اهلل أن ي

امللك الذي امسه اجلنوب فهبط على البيت احلرام فقام على الركن الشامي فضرب 

جبناحه فتفرقت ريح اجلنوب يف الرب والبحر حيث يريد اهلل، وإذا أراد اهلل أن يبعث الصبا 

أمر امللك الذي امسه الصبا فهبط على البيت احلرام فقام على الركن الشامي فضرب 

يف الرب والبحر، وإذا أراد اهلل أن يبعث وعز قت ريح الصبا حيث يريد اهلل جل جبناحه فتفر

دبورا أمر امللك الذي امسه الدبور فهبط على البيت احلرام فقام على الركن الشامي 

ثم قال أبو  فضرب جبناحه فتفرقت ريح الدبور حيث يريد اهلل من الرب والبحر

إمنا وريح الصبا، أما تسمع لقوله ريح الشمال وريح اجلنوب وريح الدبور  :جعفر

 . (2)تضاف إىل املالئكة املوكلني بها

اللَُّهمَّ اْجَعْلُه )ويستحب ملن يطوف بالبيت إذا انتهى إىل الركن الشامي أن يقول: 

ُمَتَقبَّال، َتَقبَّْل ِمنِّي َكَما َتَقبَّْلَت ِمْن  اًلَوَعَم ،َوَسْعيًا َمْشُكورًا ً،َوَذْنبًا َمْغُفورا ،َحجًَّة َمْقُبوَلًة

 .(3)(َحِبيِبَك َوُمَحمٍَّد  /َوِعيَسى ُروِحَك ،َوُموَسى َكِليِمَك ،ِإْبَراِهيَم َخِليِلَك

إىل  ويف رواية: عن أبي عبد اهلل )صلوات اهلل عليه( قال: ملا انتهى رسول اهلل 

ن: يا رسول اهلل ألست قعيدا من قواعد بيت ربك، الركن الغربي فجازه، قال لـه الرك

                                                           
 .8ح 22ب 11ص 2: ح عيون أخبار الرضا  (1)
 .62حديث الرياح ح 12ص 1الكافي: ج (2)
 .88852ح 85ب 216ص 1مستدرك الوسائل: ج (3)
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 .(1)اسكن عليك السالم غري مهجورفقال:  النيب فما بالي ال استلم؟ فدنا منه 

اللهم اغفر لي ويستحب أن يقول بني الركن الغربي واليماني يف الطواف: 

 .(2)وارمحين واهدني وعافين

 الركن اليماني
 حيث يستقبله أهل اليمن يف صالتهم. ،نوبباجتاه اجلالركن اليماني يقع 

ويستحب الصالة بإزائه، فإن من السنة أن يصلي بإزاء كل ركن من أركان البيت 

 ركعتني.

فصار  ،ساهم قريشًا يف بناء البيت إن رسول اهلل قال:  عن أبي عبد اهلل 

 . (3)األسودمن باب الكعبة إىل النصف ما بني الركن اليماني إىل احلجر  لرسول اهلل 

وحيتوي اجلدار احملصور بني الركن الشامي والركن اليماني على عرق حمشو بالفضة 

حينما ضربها الطلق لتضع أكرم  وهو احملل الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد 

 .مولود يف اإلسالم أال وهو اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

ما زاال على القواعد اليت رفعها إبراهيم  ثم إن الركن اليماني وركن احلجر األسود

 وذلك عندما تهدمت الكعبة فقامت قريش ببنائها، وكان اهلدم من جانب الركنني ،

 العراقي والشامي، ولكنها أخرجتهما عن البناء ستة أذرع لعدم توفر املال الكايف لذلك.

ء، وأنه باب وقد أكدت الروايات على أن الركن اليماني من مواطن استجابة الدعا

من أبواب اجلنة، ويستحب استالمه وملسه باليد ووضع اخلدين عليه وتقبيله، فإن 

 .(4)التمسح به حيط اخلطايا حطًا ويكفرها

الركن اليماني باب من أبواب اجلنة مل يغلقه اهلل منذ قال:   عن أبي عبد اهلل

 .(5)فتحه

                                                           
 .86111ح 22ب 258ص 82وسائل الشيعة: ج (1)
 .1ب 512المقنعة: ص (2)
 .1ح 5ب 221ص 85بحار األنوار: ج (3)
باب الطواف واستالم األركان. وغيره من كتب  516ص 5راجع الكافي: ج (4)

 األحاديث.
 .82باب الطواف واستالم األركان ح 511ص 5الكافي: ج (5)
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 ندخل منه  الركن اليماني بابنا الذي : الصادقاإلمام وقال 

 .(1)اجلنة

الركن اليماني باب من أبواب اجلنة مل أنه قال:   وعن أبي عبد اهلل احلسني

مينعه منذ فتحه، وأن ما بني هذين الركنني األسود واليماني ملك يدعى هجري يؤمن على 

 .(2)دعاء املؤمنني

قال: كنت أطوف معه بالبيت،   وعن أبي الفرج السندي عن أبي عبد اهلل

، فقلت: جعلت فداك أنت أعلم بهذا مين؟ فأعاد علّي أي هذا أعظم حرمةفقال: 

الركن اليماني على باب من أبواب اجلنة، مفتوح فقلت لـه: داخل البيت، فقال: 

صعد ، مسدود عن غريهم، وما من مؤمن يدعو بدعاء عنده إال لشيعة آل حممد

 .(3)حجابتعاىل بالعرش ما بينه وبني اهلل دعاؤه حتى يلصق 

ـ يعين حني جيوز الركن اليماني ـ إن يف هذا املوضع قال:   وعن أبي عبد اهلل

حني يبلغه أبلغه  ملكا أعطي مساع أهل األرض فمن صلى على رسول اهلل 

 .(4)إياه

طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن  أن رسول اهلل :  وعن أبي احلسن

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َشرََّفِك َوَعظََّمِك، َواْلَحْمُد ِللَِّه )ماني رفع رأسه إىل الكعبة ثم قال: الي

 .(5)(الَِّذي َبَعَثِني َنِبّيًا َوَجَعَل َعِلّيًا ِإَمامًا، اللَُّهمَّ َأْهِد لـه ِخَياَر َخْلِقَك َوَجنِّْبُه ِشَراَر َخْلِقَك

وهو يطاف به حول الكعبة يف   شهدت أبا عبد اهللعن الربيع بن خثيم قال: و

األرض على فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه  ،وهو شديد املرضحممل

فلما فعل ذلك  ارفعونيكوة احململ حتى جيرها على األرض ثم يقول: يف يده  فأدخل

عليك، فقال:  مرارا يف كل شوط قلت لـه: جعلت فداك يا ابن رسول اهلل إن هذا يشق

 إني مسعت اهلل عزوجل يقول 

                                                           
 .2861باب فضائل الحج ح 211ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)
 .88858ح 86ب 218ص 1مستدرك الوسائل: ج (2)
 .86ح 1ب 816ص 5تهذيب األحكام: ج (3)
 .86115ح 28ب 226ص 82وسائل الشيعة: ج (4)
 .2باب وداع البيت ح 522ص 5الكافي: ج (5)
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(1)  :فقلت: منافع الدنيا أو منافع اآلخرة؟ فقال 

الكل(2). 

يف سنة مخس وعشرين   رأيت أبا جعفر الثاني)عن علي بن مهزيار قال: و

كل شوط، ع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني يف ومائتني وّد

 .(3)(فلما كان يف الشوط السابع استلمه واستلم احلجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده

ع البيت تأتي أهلك فوّدة فإذا أردت أن خترج من مكقال:   عن أبي عبد اهللو

وإن استطعت أن تستلم احلجر األسود والركن اليماني يف كل شوط  ،وطف أسبوعا

 .(4)إن مل تستطع ذلك فموسع عليكو ،وإال فافتح به واختم ،فافعل

ال يستلم إال الركن  كان رسول اهلل قال:   عن أبيه وعن جعفر 

 .(5)ورأيت أبي يفعلهاألسود واليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما

يستلم الركنني  كان رسول اهلل أنه قال:   عن أبي جعفر حممد بن عليو

 .(6)اني كلما مر بهما يف الطوافوالركن اليمالذي فيه احلجر األسود

ومن هنا تأكد استحباب استالم الركن اليماني والركن الذي فيه احلجر وتقبيلهما 

 وعدم تأكد استحباب استالم الركنني اآلخرين.ووضع اخلد عليهما والتزامهما

َربَّنا آِتنا )تقول فيما بني الركن اليماني واحلجر األسود:  :قال اإلمام الصادق 

اللَُّهمَّ ِإنِّي وقل يف الطواف: ) (وِقنا َعذاَب النَّاِر ،ِخَرِة َحَسَنًةاآلوِفي  ،ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة

 .(7)(ِإَلْيَك َفِقرٌي وِإنِّي َخاِئٌف ُمْسَتِجرٌي َفال ُتَغيِّْر ِجْسِمي وال ُتَبدِِّل اْسِمي

اللَُّهمَّ َربََّنا آِتَنا قول: ويستحب ملن يطوف بالبيت إذا انتهى إىل الركن اليماني أن ي

 .ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِروِفي اآل ،ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًة

َوال  ،ُسْبَحاَن اللَِّه َواْلَحْمُد ِللَِّه َوال ِإَلَه ِإال اللَُّه َواللَُّه َأْكَبُر)أكثر من  :وقال

                                                           
 .21سورة الحج:  (1)
 .61ح 1ب 822ص 5تهذيب األحكام: ج (2)
 .2باب وداع البيت ح 522ص 5الكافي: ج (3)
 .81281ح 81ب 216ص 85وسائل الشيعة: ج (4)
 .2ح 858ب 286-286ص 2االستبصار: ج (5)
 .88851ح 86ب 211-211ص 1مستدرك الوسائل: ج (6)
 .8باب الطواف واستالم األركان ح 516ص 5الكافي: ج (7)
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َه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـه، لـه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحِيي ال ِإَل ،َحْوَل َوال ُقوََّة ِإال ِباللَِّه

 . (1(ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ،َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت ،َو ُيِميُت

روي أنه ركع إىل جانب الركن اليماني ركعتني ثم   ويف أدعية منسوبة إىل  آدم

ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبين إال قليب، اللهم إني أسألك إميانا تباشر به ) قال:

 .(2)(ورضين من العيش مبا قسمت لي يا أرحم الرامحنيلي، ما كتبت 

 

 باب الكعبة
يقع باب الكعبة على ارتفاع مرتين ونصف املرت من أرضية املسجد احلرام، فيما بني 

العراقي، ويبلغ ارتفاعها ثالثة أمتار وهي مصنوعة من الذهب احلجر األسود والركن 

 اخلالص.

 يستحب أن يقول عند ما يبلغ باب البيت:

َفَتَصدَّْق َعَلْيِه ِباْلَجنَِّة، اللَُّهمَّ اْلَبْيُت َبْيُتَك واْلَحَرُم  ،)َساِئُلَك َفِقرُيَك، ِمْسِكيُنَك ِبَباِبَك

َحَرُمَك واْلَعْبُد َعْبُدَك، وَهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ اْلُمْسَتِجرِي ِبَك ِمَن النَّاِر َفَأْعِتْقِني ووِلَديَّ وَأْهِلي 

 َجَواُد َيا َكِريُم(. وُوْلِدي وِإْخَواِنَي اْلُمْؤِمِننَي ِمَن النَّاِر، َيا 

 كلما انتهيت إىل باب الكعبة فصّل على  :قال اإلمام الصادق 

 . (3) النيب

يفتح أبواب السماء بالرمحة يف أربع مواضع، عند نزول  :وقال رسول اهلل 

 .(4)املطر وعند نظر الولد يف وجه الوالدين وعند فتح باب الكعبة وعند النكاح

أحب للصرورة أن يدخل الكعبة وأن يطأ املشعر  :ق وقال اإلمام الصاد

ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيال إىل دخول الكعبة وأحب ذلك فعل وكان  ،احلرام

 .(5)مأجورا وإن كان على باب الكعبة زحام فال يزاحم الناس

                                                           
 .86ح 62ب 252ص 16بحار األنوار: ج (1)
 .21ف 215مصباح الكفعمي: ص (2)
 .8باب الطواف واستالم األركان ح 516ص 5الكافي: ج (3)
 .26ح 8ب 228ص 811وار: جبحار األن (4)
 .21ب 556-555المقنعة: ص (5)
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مكة يوم افتتحها فتح باب   ملا قدم رسول اهللقال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(1)الكعبة فأمر بصور يف الكعبة فطمست

حجة الوداع فأخذ باب   حججنا مع رسول اهلل :عن عبد اهلل بن عباس قال

وكان أدنى الناس منه  أال أخربكم بأشراط الساعةالكعبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال: 

 قال: بلى يا رسول اهلل.يومئذ سلمان رضي اهلل عنه، ف

إن من أشراط القيامة إضاعة الصالة واتباع الشهوات وامليل مع األهواء فقال: 

وتعظيم املال وبيع الدين بالدنيا، فعندها يذاب قلب املؤمن وجوفه كما يذوب امللح يف 

 .املاء مما يرى من املنكر فال يستطيع أن يغريه

 هلل؟قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول ا

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها أمراء جورة ووزراء فسقة قال: 

 .وعرفاء ظلمة وأمناء خونة

 فقال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟

 إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يكون املنكر معروفا واملعروفقال: 

 .ويكذب الصادقمنكرا واؤمتن اخلائن وخيون األمني ويصدق الكاذب 

 قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، فعندها إمارة النساء ومشاورة اإلماء وقعود قال: 

ء مغنما وجيفو الرجل  الصبيان على املنابر ويكون الكذب طرفا والزكاة مغرما والفي

 .والديه ويرب صديقه ويطلع الكوكب املذنب

 : وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟قال سلمان

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، وعندها تشارك املرأة زوجها يف التجارة قال: 

ويكون املطر قيظا ويغيظ الكرام غيظا وحيتقر الرجل املعسر فعندها يقارب األسواق إذا 

 .وقال هذا مل أربح شيئا،فال ترى إال ذاما هلل،قال هذا مل أبع شيئا

                                                           
باب أن هللا عزوجل حرم مكة حين خلق السماوات واألرض  225ص 5الكافي: ج (1)

 .2ح
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 : وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟قال سلمان

إي والذي نفسي بيده يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم وإن قال: 

سكتوا استباحوهم ليستأثروا بفيئهم وليطؤن حرمتهم وليسفكن دماءهم ولتمألن قلوبهم 

 .رعبا فال تراهم إال وجلني خائفني مرعوبني مرهوبني

 يا رسول اهلل؟قال سلمان: وإن هذا لكائن 

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها يؤتى بشيء من املشرق وشيء قال: 

من املغرب يلون أميت فالويل لضعفاء أميت منهم والويل لـهم من اهلل، ال يرمحون صغريا 

وال يوقرون كبريا وال يتجاوزون عن مسيء، أخبارهم خناء جثتهم جثة اآلدميني 

 .وقلوبهم قلوب الشياطني

 قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، وعندها تكتفي الرجال بالرجال والنساء قال: 

ويغار على الغلمان كما يغار على اجلارية يف بيت أهلها، ويشبه الرجال بالنساء  ،بالنساء

 .نة اهللوالنساء بالرجال، ويركنب ذوات الفروج السروج فعليهن من أميت لع

 قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟

إي والذي نفسي بيده يا سلمان، إن عندها تزخرف املساجد كما  :فقال

تزخرف البيع والكنائس وحيلى املصاحف وتطول املنارات وتكثر الصفوف بقلوب 

 .متباغضة وألسن خمتلفة

 قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟ 

والذي نفسي بيده، وعندها حتلى ذكور أميت بالذهب ويلبسون إي  :قال 

 .احلرير والديباج ويتخذون جلود النمور صفاقا

 قال سلمان: وإن هذا لكائن يا رسول اهلل؟

 .(1)إي والذي نفسي بيده :قال

فأودعكم وأوصيكم بوصية فاحفظوها: إني تارك فيكم الثقلني  :ثم قال 

                                                           
 .6ح 8ب 216-215ص 6بحار األنوار: ج (1)
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 .(1)بييت، إن متسكتم بهما لن تضلوا أبدًاكتاب اهلل وعرتتي أهل 

رأيت أبا ذر متعلقا حبلقة باب الكعبة فسمعته )عن أبي شرحية حذيفة بن أسيد قال: 

يقول: أنا جندب من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر، مسعت رسول 

الثانية فهو من شيعة الدجال، من قاتلين يف األوىل وقاتل أهل بييت يف يقول:  اهلل 

إمنا مثل أهل بييت يف أميت كمثل سفينة نوح يف جلة البحر، من ركب فيها جنا ومن ختلف 

 .(2)(قاهلا ثالثا عنها غرق، أال هل بلغت، أال هل بلغت، أال هل بلغت

وعن عبد اهلل بن الصامت قال: رأيت أبا ذر آخذا حبلقة باب الكعبة مقبال بوجهه 

لناس وهو يقول: أيها الناس من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فسأنبئه بامسي، ل

فأنا جندب بن السكن بن عبد اهلل، أنا أبو ذر الغفاري، أنا رابع أربعة ممن أسلم مع 

أال أيتها ـ وذكر احلديث بطوله إىل قوله: ـ  يقول مسعت رسول اهلل  رسول اهلل 

اهلل وجعلتم الوالية حيث  هلو قدمتم من قدم اهلل وأخرمت من أخر ،األمة املتحرية بعد نبيها

ملا عال ولي اهلل وملا ضاع فرض من فرائض اهلل وال اختلف اثنان يف حكم من  ،جعلها اهلل

ال كان علم ذلك عند أهل بيت نبيكم فذوقوا وبال ما كسبتم َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن إأحكام اهلل، 

 .(3)َيْنَقِلُبوَن َظَلُموا َأيَّ ُمْنَقَلٍب

قبل أن يتوجه إىل العراق على باب   وعن ابن عباس قال: رأيت احلسني

 هلموا إىل بيعة اهلل الكعبة وكف جربئيل يف كفه وجربئيل ينادي: 

 .(4)عزوجل

 

 الحطيم
بقع يف املسجد احلرام الأفضل من احلطيم ما بني احلجر األسود وباب البيت، ويعد 

                                                           
 .82215ح 51ب 265ص 88مستدرك الوسائل: ج (1)
 .8126ح 86المجلس  551األمالي للشيخ الطوسي: ص (2)
على جماعة كثيرة من المهاجرين  اجتجاجه  851ص 8حتجاج: جاال (3)

 واألنصار.
 .82ضمن ح 25ب 815ص 55بحار األنوار: ج (4)
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لروايات الشريفة، وتستحب الصالة فيه وتذكر الذنوب واخلطايا وعدها كما أكدت عليه ا

واحدًا واحدًا واإلقرار هلل عزوجل باخلطايا، ثم طلب العفو من اهلل الغفور الرحيم، وهو 

 . املوضع الذي تاب اهلل فيه على آدم

عن أفضل  عن ابن فضال عن احلسن بن اجلهم قال: سألت أبا احلسن الرضا 

 ، احلديث.(1)احلطيم ما بني احلجر وباب البيتاملسجد يصلى فيه؟، قال: موضع يف 

إن تهيأ لك أن تصلي صلواتك كلها الفرائض وغريها عند  : وقال الصادق

 .(2)احلطيم فافعل فإنه أفضل بقعة على وجه األرض

الصالة يف احلرم كله سواء؟ فقال:   وعن أبي عبيدة قال: قلت ألبي عبد اهلل

 يا أبا عبيدة ما الصالة يف املسجد احلرام كله سواء، فكيف يكون يف 

 ما بني الباب إىل احلجر قلت: فأي بقاعه أفضل؟ قال:  احلرم كله سواء

 .(3)األسود

وعن زرارة قال: سألته عن الرجل يصلي مبكة جيعل املقام خلف ظهره وهو 

سجد بني يدي املقام أو ال بأس يصلي حيث شاء من امل :مستقبل القبلة؟ فقال

 .(4)خلفه وأفضله احلطيم واحلجر وعند املقام واحلطيم حذاء الباب

هو ما بني احلجر عن احلطيم؟ فقال:   وعن معاوية قال سألت أبا عبد اهلل

ألن الناس حيطم بعضهم بعضا وسألته مل مسي احلطيم؟ فقال:  األسود وبني الباب

 .(5)هناك

 .ألن هناك تتحطم الذنوبمسي باحلطيم  :ويف بعض الروايات

طاف بالبيت ثم صلى فيما بني   وعن أبي بالل املكي قال: رأيت أبا عبد اهلل

الباب واحلجر األسود ركعتني، فقلت لـه: ما رأيت أحدا منكم صلى يف هذا املوضع؟ 

 .(6)هذا املكان الذي تيب على آدم فيهفقال: 

                                                           
 .8باب فضل الصالة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه ح 525ص 5الكافي: ج (1)
 .2861باب فضائل الحج ح 211ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (2)
 .2فضل الصالة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه حباب  525ص 5الكافي: ج (3)
 .6526ح 52ب 262ص 5وسائل الشيعة: ج (4)
 .228ح 26ب 552-558ص 5تهذيب األحكام: ج (5)
 .51ح 2ب 816ص 88بحار األنوار: ج (6)



49 

 

فلم يتكلم أحد وكان هو  أعظم حرمة عند اهللأتدرون أي بقعة ويف خرب آخر: 

ذلك ما بني الركن األسود واملقام إىل باب الكعبة، ذلك حطيم الراد على نفسه فقال: 

 .(1)غنمهالذي كان يذود فيه  إمساعيل 

إذا أردت وداع البيت فطف به أسبوعا وصل ركعتني حيث أحببت فويف احلديث: 

م ما بني الكعبة واحلجر األسود، فتعلق بأستار الكعبة من احلرم وائت احلطيم، واحلطي

اللَُّهمَّ ِإنِّي َعْبُدَك َواْبُن )ثم قل:  فامحد اهلل وأثن عليه وصل على النيب  ،وأنت قائم

َراَم، َعْبِدَك َواْبُن َأَمِتَك، َحَمْلَتُه َعَلى َدَوابَِّك َوَسيَّْرَتُه ِفي ِبالِدَك َوَأْقَدْمَتُه اْلَمْسِجَد اْلَح

اللَُّهمَّ َوَقْد َكاَن ِفي َأَمِلي َوَرَجاِئي َأْن َتْغِفَر ِلي، َفِإْن ُكْنَت َيا َربِّ َقْد َفَعْلَت َذِلَك َفاْزَدْد 

َعنِّي ِرًضى َوَقرِّْبِني ِإَلْيَك ُزْلَفى، َوِإْن َلْم َتُكْن َفَعْلَت َيا َربِّ َذِلَك َفِمَن اآلَن َفاْغِفْر ِلي َقْبَل 

َتْنَأى َداِري َعْن َبْيِتَك َغْيَر َراِغٍب َعْنُه َوال ُمْسَتْبِدٍل ِبِه، َهَذا َأَواُن اْنِصَراِفي ِإْن ُكْنَت َقْد َأْن 

َأِذْنَت ِلي، اللَُّهمَّ َفاْحَفْظِني ِمْن َبْيِن َيَديَّ َوِمْن َخْلِفي َوِمْن َتْحِتي َوِمْن َفْوِقي َوَعْن َيِميِني 

ى ُتْقِدَمِني َأْهِلي َصاِلحًا، َفِإَذا َأْقَدْمَتِني َأْهِلي َفال ُتَخلِّ ِمنِّي َواْكِفِني َمُئوَنَة َوَعْن ِشَماِلي َحتَّ

 .(2)(ِعَياِلي َوَمُئوَنَة َخْلِقَك

إذا أذن يقول:  جعفر بن حممد  وروى املفضل بن عمر قال مسعت أبا عبد اهلل

ا الناس إىل نفسه وناشدهم باهلل يف اخلروج صعد املنرب ودع اهلل عزوجل للقائم 

ويعمل فيهم بعمله، فيبعث اهلل  رسول اهللبسنة ودعاهم إىل حقه وأن يسري فيهم 

إىل أي شيء تدعو؟  :حتى يأتيه فينزل على احلطيم ثم يقول لـه  جربئيلتعاىل 

، فيقول جربئيل: أنا أول من يبايعك ابسط يدك، فيمسح على يده  فيخربه القائم

فاه ثالمثائة وبضعة عشر رجال فيبايعونه ويقيم مبكة حتى يتم أصحابه عشرة آالف وقد وا

 .(3)أنفس ثم يسري منها إىل املدينة

 

                                                           
 .52من سورة إبراهيم ح 225ص 2تفسير العياشي: ج (1)
 .88662ح 85ب 865-862ص 81مستدرك الوسائل: ج (2)
 ومدة أيام ظهوره. باب ذكر عالمات قيام القائم  565ص 2كشف الغمة: ج (3)
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  جر إسماعيلح  
 

هو حائط يقرب ارتفاعه أكثر من مرت ونصف املرت وعرضه  جر إمساعيل ِح

، على شكل نصف دائرة مالصق للكعبة الشريفة ما بني الركن العراقي تقريبًا نصف مرت

كما هو مدفن للعديد من األنبياء  والركن الشامي، وفيه قرب إمساعيل وأمه هاجر 

 ، وتستحب الصالة فيه استحبابًا مؤكدًا، كما يستحب الوقوف والدعاء فيه

 خصوصًا حتت ميزاب الرمحة مع رفع اليدين والنظر إليه.

دخل احلجر من ناحية الباب فقام   عن أبي بالل املكي قال: رأيت أبا عبد اهلل

فقلت لـه: ما رأيت أحدا من أهل بيتك يصلي حبيال  ،يصلي على قدر ذراعني من البيت

 .(1)وشبري ابين هارونهذا مصلى شربامليزاب؟ فقال: 

ة يف احلجر مجاعة من الشيع  وعن سيف التمار قال: كنا مع أبي عبد اهلل

فقلنا: ليس علينا عني، قال:  ،ويسرة فلم نر أحدا؟ فالتفتنا مينةعلينا عنيفقال: 

ورب البنية ـ ثالث مرات ـ لو كنت بني موسى واخلضر ألخربتهما أني أعلم  ورب الكعبة

أعطيا علم ما كان ومل  منهما وألنبأتهما مبا ليس يف أيديهما ألن موسى واخلضر

أعطي علم ما كان وما هو  إىل يوم القيامة، وإن رسول اهلل هو كائن يعطيا علم ما 

 .(2)وراثة من رسول اهلل  كائن إىل يوم القيامة، فورثناه

 ميزاب الرحمة
ميزاب الرمحة مصنوع من الذهب اخلالص، وهو يتوسط جدار الكعبة ما بني الركن 

، وكثريًا ما (3)إليه أثناء الدعاءالعراقي والركن الشامي، ويستحب الوقوف حتته والنظر 

، فإنه يستحب شرب ماء شفاءملا فيه من ال ليتربكوا مباء امليزاباملطر  الناسينتظر 

                                                           
 .1ح باب حج األنبياء  285ص 5الكافي: ج (1)
 .8ح 6ب 821بصائر الدرجات: ص (2)
. وفيه: )كان علي بن 5باب الطواف واستالم األركان ح 516ص 5راجع الكافي: ج (3)

إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول: اللهم أدخلني  الحسين 
 الجنة برحمتك، وهو ينظر إلى الميزاب، وأجرني برحمتك من النار...(.
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 .(1)امليزاب

روى عبد اهلل بن جبلة عن مصادف قال: )اشتكى رجل من إخواننا مبكة حتى سقط 

، قلت: فالن؟يا مصادف ما فعل يف الطريق، فقال:  للموت، فلقينا أبا عبد اهلل 

، فطلبنا أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء امليزابتركته باملوت جعلت فداك، فقال: 

عند كل أحد فلم جنده، فبينا حنن كذلك إذا ارتفعت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت 

فجئت إىل بعض من يف املسجد فأعطيته درهمًا وأخذت قدحه ثم أخذت من ماء امليزاب 

 .(2)ته منه ومل أبرح من عنده حتى شرب سويقًا وصلح وبرأ بعد ذلك(فأتيته به وسقي

وَوسِّْع  ،ويستحب للطائف إذا بلغ امليزاب أن يقول: )اللَُّهمَّ َأْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر

ِة اْلِجنِّ وَشرَّ َفَسَق ،واْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب واْلَعَجِم ،َعَليَّ ِمَن الرِّْزِق اْلَحالِل

َفال  ،وِإنِّي ِمْنَك َخاِئٌف وُمْسَتِجرٌي ،واإلْنِس( ويقول وهو جيوز: )اللَُّهمَّ ِإنِّي ِإَلْيَك َفِقرٌي

 .(3)وال ُتَغيِّْر ِجْسِمي( ،ُتَبدِِّل اْسِمي

كما يستحب إذا انتهى إىل حتت امليزاب أن يقول: )اللَُّهمَّ َأِظلَِّني َتْحَت ِظلِّ َعْرِشَك 

َوَأْوِسْع َعَليَّ ِرْزِقي ِمَن  ،َوَأْعِتْقِني ِمَن النَّاِر ،َم ال ِظلَّ ِإال ِظلَُّك، آِمنِّي َرْوَعَة اْلِقَياَمِةَيْو

َواْغِفْر ِلي  ،َوَشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِم ،َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َواإلْنِس ،اْلَحالَل

 .(4)َوُتْب َعَليَّ ِإنََّك َأْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيِم(

كان أبي إذا قال:  ويف الوسائل عن الشيخ يعين اإلمام موسى بن جعفر

 َواْدَرْأ ،َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحالِل ،استقبل امليزاب قال: اللَُّهمَّ َأْعِتْق َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر

 .(5)َوَأْدِخْلِني اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتَك ،ْنِسإلَعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َوا

إذا بلغ احلجر قبل أن  كان علي بن احلسني قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 وهو ينظر إىل امليزاب (اللَُّهمَّ َأْدِخْلِني اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتَك)يبلغ امليزاب يرفع رأسه ثم يقول: 

 ،َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمَن الرِّْزِق اْلَحالِل ،َوَعاِفِني ِمَن السُّْقِم ،َأِجْرِني ِبَرْحَمِتَك ِمَن النَّاِرَو)

                                                           
 .28166ح 86ب 262ص 25: جانظر وسائل الشيعة (1)
 .6باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب ح 216ص 6الكافي: ج (2)
 .5ح 22ب 818-811ص 16راجع بحار األنوار: ج (3)
 .88852ح 85ب 216ص 1مستدرك الوسائل: ج (4)
 .86161ح 21ب 225ص 82وسائل الشيعة: ج (5)
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 .(1)(َوَشرَّ َفَسَقِة اْلَعَرِب َواْلَعَجِم ،َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َواإِلْنِس

 

بني الركن الشامي والركن اليماني، قريبًا من الركن  املستجار هو املكان الواقع ما

 .، يف اجلهة املقابلة لباب الكعبةاليماني

وهو املكان الذي انشق للسيدة فاطمة بنت أسد فدخلت الكعبة لتلد اإلمام أمري 

، فكانت يف ضيافة اهلل تعاىل ثالثة أيام ثم انشق جدار الكعبة مرة املؤمنني علي

 . املكان وعلى يديها أسد اهلل الغالب علي بن أبي طالبأخرى وخرجت من نفس 

 ويسمى بامللتزم واملتعوذ أيضا.

امللتزم: املستجار، مقابل باب الكعبة، مسي به ):  (2)قال العالمة اجمللسي 

                                                           
 .5باب الطواف واستالم األركان ح 516ص 5الكافي: ج (1)
محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المجلسي، المعروف بالعالمة المجلسي  (2)

مدينة اصفهان ـ إيران. تعتبر أسرة  هـ في 8126وبالمجلسي الثاني، ولد عام 
العالمة المجلسي من أعظم األسر التي يفتخر بها في القرون األخيرة. فقد أنجبت 
هذه األسرة ما يقرب من مائة عالم فاضل منهم: من أجداده العالمة الحافظ أبو نعيم 

ي، األصفهاني، صاحب كتاب حلية األولياء. أبوه العالمة المولى محمد تقي المجلس
 .هـ( 8161 - 8112المعروف بالمجلسي األول )

كان محدثاً و فقيهاً كبيراً، وله مصنفات عديدة، وصاحب كرامات. لقد بلغ العالمة 
المجلسي الثاني من الشهرة في العلوم اإلسالمية المختلفة ما يغنينا عن البيان، فلقد 

از بأنه كان من بين كان العالمة المجلسي كالشمس في سماء الفقه واالجتهاد. وامت
أولئك العلماء الذين جمعوا مختلف العلوم. فلقد كان عالماً في التفسير والحديث 
والفقه واألصول والتاريخ والرجال والدراية. ويكفي إلثبات ذلك أن نلقي نظرة على 
موسوعة بحار األنوار. من الخصائص المهمة في حياة العالمة المجلسي الزهد 

. فلقد عاش العالمة في عهد الصفويين وكان يلقب بـ )شيخ والبساطة في العيش
اإلسالم( في الحكم الصفوي وقد كانت جميع اإلمكانات متوفرة لـه، ومع هذا فقد 
عاش في نهاية الزهد و البساطة. يقول تلميذه السيد نعمة هللا الجزائري: لم يغفل 

هللا تعالى. كان العالمة قد العالمة أبداً عن ذكر هللا، وقام بجميع أعماله قربة إلى 
طلب من الشاه عباس في مجلس تتويجه منع شرب الخمر وبيعه ومنع بعض 
المنكرات األخرى، وبالفعل فقد استجاب الشاه عباس الثاني لطلب العالمة وعمل 

من علماء )العالمة( قب لبوصاياه. لقد حصل العالمة محمد باقر المجلسي على هذا ال
اني والعالمة بحر العلوم والشيخ األعظم األنصاري. وكل واحد كبار كالوحيد البهبه

من هؤالء هو بحر متالطم من العلوم و المعارف اإلسالمية، وقد لّقبوه بذلك لما لـه 
من منزلة ومقام، ولقد كان حقاً عالّمة زمانه. كما قلّده الشاه سليمان الصفوي في 
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ألنه يستحب التزامه وإلصاق البطن به والدعاء عنده، وقيل املراد به: احلجر األسود، أو 

أو عتبة الباب، وكأنه أخذ بعضه من قول صاحب املصباح حيث  ما بينه وبني الباب،

ومنه يقال ملا بني الباب واحلجر األسود امللتزم ألن  ،قال: )التزمته اعتنقته فهو ملتزم

الناس يعتنقونه أي يضمونه إىل صدورهم( انتهى، وهو إمنا فسره بذلك ألنهم ال يعدون 

لشيعة، وما فسره به هو احلطيم عندنا، الوقوف عند املستجار مستحبا وهو من خواص ا

 .(1)(وباجلملة هذه التفاسري نشأت من عدم األنس باألخبار

                                                                                                                                   

ا المنصب أفضل وأهم منصب شيخ اإلسالم في أصفهان. وكان هذ 8111سنة 
منصب ديني وتنفيذي في ذلك الزمان. فكان يقضي ويحكم في المنازعات والدعاوى 

وكانت تدفع إليه جميع الحقوق الشرعية وكان  ،وكانت األمور الدينية تحت نظره
يتولى العاجزين واأليتام وغيرهم. واألمر المهم هنا هو أن العالمة لم يقبل هذا 
المنصب إالّ بإصرار من الشاه، حيث أخذ يطلب منه ويكرر عليه الطلب حتى قبل 

وه العالمة. وقد بقي في هذا المنصب حتى آخر حياته. من أساتذته ومشايخه: أب
هـ والذي كان أستاذه في العلوم النقلية.  8161محمد تقي المجلسي المتوفى عام 

هـ ابن آقا جمال، وكان أستاذ  8111والمرحوم آقا حسين الخونساري المتوفى عام 
العالمة في العلوم العقلية. ومشايخه في النقل المولى محمد صالح المازندراني 

. والسيد 8118فيض الكاشاني المتوفى عام هـ والمال محسن ال 8116المتوفى عام 
علي خان المدني صاحب الشرح المعروف على الصحيفة السجادية المتوفى عام 

هـ.  8815هـ. والشيخ الحر العاملي مؤلف كتاب وسائل الشيعة المتوفى عام  8821
والجدير ذكره أن األخيرين أعطيا للعالمة إجازة وأخذا منه اإلجازة أيضا، ومن 

أي األصفهاني، وزين   جعفر بن عبد هللا الكمرهوته: السيد نعمة هللا الجزائري، تالمذ
العابدين بن الشيخ الحر العاملي، وسليمان بن عبد هللا الماحوزي البحراني، والشيخ 

يالني، وعبد الرضا الكاشاني، ومحمد باقر البيابانكي، والميرزا عبد كعبد الرزاق ال
لف رياض العلماء، والسيد علي خان المدني مؤلف هللا األفندي األصفهاني مؤ

 و... رياض السالكين )شرح الصحيفة السجادية(، والشيخ الحر العاملي
كانت حياة العالمة المجلسي حافلة بالبركات. فقد كان لـه اكثر من مائة مصنف 

 881باللغتين العربية والفارسية، وأحد هذه المصنفات هو )بحار األنوار( في 
كتاباً  51مجلداً. وقد نسب إليه ما يقرب من  26واآلخر )مرآة العقول( في  ،مجلدات

 آخر.
وذكر أن أول مصنف لـه هو كتاب )األوزان و المقادير( أو )ميزان المقادير( الذي 

 8811هـ. وآخر كتاب لـه هو كتاب )حق اليقين( الذي ألّفه سنة  8162كتبة سنة 
رمضان سنة  26ي العالمة المجلسي في ليلة هـ، أي قبل وفاته بسنة واحدة. توفّ 

 هـ  في أصفهان عن ثالثة وسبعين عاماً. 8881
 .16بيان ح 21ب 226ص 68جبحار األنوار:  (1)
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وهو مؤخر الكعبة مما يلي الركن اليماني حبذاء باب ـ يستحب الوقوف عند املستجار 

 .هناك ةوطلب املغفر ،وكثرة الدعاء ،وإلصاق البدن كله بهـ  من اجلهة املقابلةالكعبة 

فيبسط يديه ، إذا كان يف الشوط السابع أن يقف باملستجارللطائف كما يستحب 

َفاْجَعْل ِقَراَي  ،على البيت ويلصق خده وبطنه بالبيت ويقول: )اللَُّهمَّ ِإنِّي َحَلْلُت ِبِفَناِئَك

ثم يدعو مبا شاء ويقر لربه واْسَتْوِهْبِني ِمْن َخْلِقَك(،  ،َمْغِفَرَتَك، وَهْب ِلي َما َبْيِني وَبْيَنَك

واْلَفَرُح واْلَعاِفَيُة، اللَُّهمَّ ِإنَّ َعَمِلي  ،بالذنوب ويقول: )اللَُّهمَّ ِمْن ِقَبِلَك الرَّْوُح والرَّاَحُة

واْغِفْر ِلي َما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمنِّي وَخِفَي َعَلى َخْلِقَك، َأْسَتِجرُي ِباللَِّه  ،َضِعيٌف َفَضاِعْفُه ِلي

 .(1)ِمَن النَّاِر( ويكثر لنفسه من الدعاء

وهو إذا قمت يف  ،إذا كنت يف الطواف السابع فائت املتعوذ : قال أبو عبد اهلل

َوَهَذا َمَقاُم اْلَعاِئِذ ِبَك  ،َواْلَعْبُد َعْبُدَك ،فقل: )اللَُّهمَّ اْلَبْيُت َبْيُتَك ،دبر الكعبة حذاء الباب

ائت احلجر فاختم استلم الركن اليماني ثم اللَُّهمَّ ِمْن ِقَبِلَك الرَّْوُح َواْلَفَرُج( ثم  ،ِمَن النَّاِر

 .(2)به

من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب اهلل عزوجل قال:   وعن أبي عبد اهلل

لـه ستة آالف حسنة، وحما عنه ستة آالف سيئة، ورفع اهلل لـه ستة آالف درجة، حتى إذا 

 .(3)امللتزم فتح اهلل لـه سبعة أبواب من أبواب اجلنة كان عند

بالبيت وانتهى إىل امللتزم قال لـه   ملا طاف آدمقال:   وعن أبي عبد اهلل

فقال: يا   : يا آدم أقر لربك بذنوبك يف هذا املكان، قال: فوقف آدم جربئيل

ليه: يا آدم قد رب إن لكل عامل أجرا وقد عملت فما أجري؟ فأوحى اهلل عزوجل إ

غفرت ذنبك، قال: يا رب ولولدي أو لذرييت؟ فأوحى اهلل عزوجل إليه: يا آدم من جاء 

 .(4)من ذريتك إىل هذا املكان وأقر بذنوبه وتاب كما تبت ثم استغفر غفرت لـه

                                                           
 الوقوف بالمستجار. 522ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)
 .86111ح 26ب 255-255ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .1حباب قضاء حاجة المؤمن  815ص 2الكافي: ج (3)
 .2ح باب في حج آدم  815ص 5الكافي: ج (4)
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أنه كان إذا انتهى إىل امللتزم قال   وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد اهلل

حتى أقر لربي بذنوبي يف هذا املكان، فإن هذا مكان مل يقر عبد  أميطوا عينملواليه: 

 .(1)لربه بذنوبه ثم استغفر اهلل إال غفر اهلل لـه

عن امللتزم ألي شيء يلتزم وأي شيء   وعن يونس قال: سألت أبا عبد اهلل

 .(2)عنده نهر من أنهار اجلنة تلقى فيه أعمال العباد عند كل مخيسيذكر فيه؟ فقال: 

ومائتني  ةسنة مخس وعشر  وعن علي بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني

وّدع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني يف كل شوط، فلما 

كان الشوط السابع استلمه واستلم احلجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتى املقام 

كعبة إىل امللتزم، فالتزم البيت وكشف الثوب عن فصلى خلفه ركعتني ثم خرج إىل دبر ال

 .(3)بطنه ثم وقف عليه طويال يدعو ثم خرج من باب احلناطني

أقروا عند امللتزم مبا حفظتم من يف حديث األربعمائة قال:   وعن علي

، فإنه (ْرُه َلَناَوَما َحِفَظْتُه َعَلْيَنا َحَفَظُتَك َوَنِسيَناُه َفاْغِف)ذنوبكم وما مل حتفظوا، فقولوا: 

منه كان حقا على اهلل عزوجل أن اهلل من أقر بذنبه يف ذلك املوضع وعّده وذكره واستغفر 

 .(4)يغفر لـه

اللَُّهمَّ ِإنَّ )إذا أتى امللتزم قال:   إن علي بن احلسني : وقال أبو عبد اهلل

َوِعْنَدَك َأْفَواٌج ِمْن َرْحَمٍة َوَأْفَواٌج ِمْن ِعْنِدي َأْفَواجًا ِمْن ُذُنوٍب َوَأْفَواجًا ِمْن َخَطاَيا، 

َمْغِفَرٍة، َيا َمِن اْسَتَجاَب ألْبَغِض َخْلِقِه ِإَلْيِه ِإْذ َقاَل َأْنِظْرِني ِإَلى َيْوِم ُيْبَعُثوَن، اْسَتِجْب ِلي 

 .(5)(َواْفَعْل ِبي َكَذا َوَكَذا

 الشاذروان
ويبلغ متوسط ارتفاعه ثالثة أرباع املرت  ،الشاذروان بناء مسنم حييط بأسفل الكعبة

                                                           
 .86182ح 26ب 256ص 82وسائل الشيعة: ج (1)
 2باب فضل الصالة في المسجد الحرام وأفضل بقعة فيه ح 525ص 5الكافي: ج (2)
 .2ح 22ب 218ص 5تهذيب األحكام: ج (3)
 .2ح 25ب 815ص 16بحار األنوار: ج (4)
 .88856ح 81ب 212ص 1مستدرك الوسائل: ج (5)
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 يضًا، ألنه كاإلزار للبيت.أتقريبًا، ويسمى )تأزير( 

، فإنه القدر الباقي من أساس واألحوط استحبابًا أن ال ميّسه احملرم حني الطواف

 جدار الكعبة.

حديثًا  (1)قال يف الوسائل: )روى مجاعة من فقهائنا منهم العالمة يف التذكرة

 .(2)ضمونه: أن الشاذروان كان من الكعبة(مرسال م

 المعجنة
امِلْعَجَنة: حفرة على مقربة من الشاذروان بني باب الكعبة والركن العراقي، يقال: 

صّلى بالنيب  كان يعجن فيها مالط البناء، ويقال: إّن جربئيل  إّن إبراهيم 

 .يف هذا املكان الصلوات اخلمس عندما فرضت على ُأّمته 

 الكسوة
 كسى بها الكعبة املشرفة وفيها الربكة.كسوة الكعبة حلة شريفة ُت

 .(3)ويطلب بركتهيف حديث:  اإلمام موسى بن جعفر  قال

ومن املستحب إكساء الكعبة املعظمة، ويف هذه األيام تكسى يف يوم عرفة التاسع 

 من شهر ذي حجة احلرام من كل عام لتبقى حواًل كاماًل.

قد حج البيت يف اجلن  إن سليمان قال:  أبي جعفر  عن زرارة عن

 .(4)واإلنس والطري والرياح وكسا البيت القباطي

هو الذي بنى هذا البيت  إن آدم قال:  وعن أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

 ووضع أساسه وأول من كساه الشعر وأول من حج إليه، ثم كساه تبع بعد آدم 

 اخلصف، وأول من كساه الثياب سليمان بن داود  م األنطاع، ثم كساه إبراهي

 .(5)كساه القباطي

                                                           
 كيفية الطواف. 16ص 1تذكرة الفقهاء: ج (1)
 .86126ح 21ب 255ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .582التكفين وآدابه ح 856ص 8من ال يحضره الفقيه: ج (3)
 .81ح 5ب 65ص 85بحار األنوار: ج (4)
 .86561ح 81ب 211ص 82الشيعة: ج وسائل  (5)
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:  عن أبيه ويف )قرب اإلسناد( عن أبي البخرتي، عن جعفر بن حممد 

ن عليًا إ كان يبعث بكسوة البيت يف كل سنة من العراق(1) . 

 الروايات الشريفة.يستحب التعلق بأستار الكعبة كما يف 

فإذا شاب ظريف الشمائل  ،عن األصمعي قال: )كنت أطوف حول الكعبة ليلًة

نامت العيون وعلت النجوم وأنت وعليه ذؤابتان وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: 

 ،امللك احلي القيوم، غلقت امللوك أبوابها وأقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلني

 .برمحتك يا أرحم الرامحني ّيجئتك لتنظر إل

  ثم أنشأ يقول:

 .)(2)قال: فاقتفيته فإذا هو زين العابدين 

فقيل لـه: فالتعلق بأستار الكعبة ألي معنى هو؟ قال:  وقد سئل أمري املؤمنني 

 يتضرع إليه وخيضع لـه أن وتعلق بثوبه مفهو  ًاجناية وذنب عبد جنىمثل رجل لـه مثله

 .(3)عن ذنبهيتجاوز لـه 

 (صلوات اهلل عليه)أنه رأى اإلمام  وقد قال حممد بن عثمان وكيل اإلمام احلجة 

 اللهم انتقم لي من ار الكعبة يف املستجار وهو يقول: تمتعلقًا بأس

 .)(4)أعدائك

                                                           
 .65قرب اإلسناد: ص (1)
 .88151ح 81ب 252ص 1الوسائل: ج  مستدرك (2)
 قصة وقعت مع المؤلف. 18ص 2كنز الفوائد: ج (3)
 .6ف 265، وص2ف 252غيبة الطوسي: ص (4)
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دخل مكة يف بعض حوائجه فوجد أعرابيا  ويف املستدرك: إن أمري املؤمنني 

)َيا َصاِحَب اْلَبْيِت، اْلَبْيُت َبْيُتَك والضَّْيُف َضْيُفَك َوِلُكلِّ متعلقًا بأستار الكعبة وهو يقول: 

 َفاْجَعْل ِقَراَي ِمْنَك اللَّْيَلَة اْلَمْغِفَرَة(، فقال أمري املؤمنني  ،َضْيٍف ِمْن ُمِضيِفِه ِقًرى

اهلل أكرم من أن يرّد قالوا: نعم، فقال:  أما تسمعون كالم األعرابيألصحابه: 

 ،فلما كان الليلة الثانية وجده متعلقًا بذلك الركن وهو يقول: )َيا َعِزيزًا ِفي ِعزَِّك ضيفه

َفال َأَعزَّ ِمْنَك ِفي ِعزَِّك، َأِعزَِّني ِبِعزِّ ِعزَِّك ِفي ِعزٍّ ال َيْعَلُم َأَحٌد َكْيَف ُهَو، َأَتَوجَُّه ِإَلْيَك 

َعَلْيَك َأْعِطِني َما ال ُيْعِطيِني َأَحٌد َغْيُرَك،  ُمَحمٍَّد  َوَأَتَوسَُّل ِإَلْيَك ِبَحقِّ ُمَحمٍَّد َوآِل

هذا ألصحابه:  َواْصِرْف َعنِّي َما ال َيْصِرُفُه َأَحٌد َغْيُرَك(، قال: فقال أمري املؤمنني 

سأله اجلنة فأعطاه،  واهلل االسم األكرب بالسريانية، أخربني به حبييب رسول اهلل 

. فلما كان الليلة الثالثة وجده متعلقًا بذلك الركن وسأله صرف النار وقد صرفها عنه

اْرُزِق اأَلْعَراِبيَّ  ،ِبال َكْيِفيٍَّة َكاَن ،وهو يقول: )َيا َمْن ال َيْحِويِه َمَكاٌن َوال َيْخُلو ِمْنُه َمَكاٌن

 .(1)أعطاه ما سأله ويل وفيه أنه َأْرَبَعَة آالِف ِدْرَهٍم( اخلرب، وهو ط

رأيت يف جوف الليل رجاًل متعلقًا بأستار الكعبة )قال:  (2)عن طاووس اليمانيو

 وهو يقول: 

                                                           
 .88156ح 81ب 252-258ص 1مستدرك الوسائل: ج (1)
، ولد هأبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني، ويقال: اسمه ذكوان وطاووس لقب (2)

في المستدرك: لم يشك أحد  النوري المحدث قهاء العامة، قال ، من ف  ه 22سنة 
في تنقيح المقال: هو من زهاد  في كونه عامي المذهب، وقال العالمة المامقاني 

ولعله لما روى ابن  وعده الشيخ الطوسي من أصحاب اإلمام السجاد  ،العامة
  ه816توفي حاجاً بمكة قبل التروية سنة  ،شهر آشوب عنه. كان يحج بأهل اليمن

 وصلى عليه هشام بن عبد الملك وقبره مشهور في صنعاء في مسجد الطاووس.
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 .(1) احلديث (قال: فتأملته فإذا هو علي بن احلسني 

وقال السيد ابن زهرة يف الغنية: )ويتعلق بأستار الكعبة ويقول: اللَُّهمَّ ِبَك اْسَتَجْرُت 

َوِبَك َأْسَتِغيُث َفَأِغْثِني، َيا َرُسوَل اللَِّه، َيا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي، َيا َفاِطَمُة ِبْنَت َرُسوِل  ،َفَأِجْرِني

 ،ِباللَِّه َربِّي َأْسَتِغيُثـ إىل آخرهم،  ويسمي األئمة ـ اللَِّه، َيا َحَسُن َيا ُحَسْيُن، 

َفُكوُنوا ُشَفَعاِئي ِإَلى  ،َوِإيَّاُكْم ُأَقدُِّم َبْيَن َيَدْي َحَواِئِجي ،َوِبُكْم ِإَلْيِه َتَشفَّْعُت، َأْنُتْم ُعْمَدِتي

، اللَُّهمَّ اْرَحْم ِبِهْم َعْبَرِتي َواْغِفْر الديِن والُدنيا ُمناَياللَِّه ِفي ِإَجاَبِة ُدَعاِئي َوَتْبِليغي ِفي 

َواْحَفْظِني ِفي َنْفِسي َوَأْهِلي  ،وِلَواِلَديَّ َواْغِفْر ِلي ،َواْقَبْل َمَناِسِكي ،ِبَشَفاَعِتِهْم َخِطيَئِتي

 .(2)(ٍء َقِديٌر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْي ،َوَأْشِرْكُهْم ِفي َصاِلِح ُدَعاِئي ،َوِفي َجِميِع ِإْخَواِني

فإذا كنت يف الشوط السابع فقف عند املستجار وتعلق قال:  ويف فقه الرضا 

 .(3)وأحّل عليه وسل حوائج الدنيا واآلخرة فإنه قريب جميببأستار الكعبة وادع اهلل كثريًا 

ويف املستدرك: )فإذا كنت يف الشوط السابع فقم باملستجار وتعلق بأستار 

 .(4)الكعبة(

وهو  كنا مع رسول اهلل )قال املقداد بن أسود الكندي )رضوان اهلل عليه(: و

واشرح صدري وارفع  ،أزرياللهم اعضدني واشدد )متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: 

وقال: اقرأ يا حممد، قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ:  ، فنزل جربئيل (ذكري




 .(فة، وهذا تأويل من جربئيل لآلية الشري(6)بعلي صهرك (5)

اعتمر فرأى رجال متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: )يا من   أن عليا :وروي

ال يشغله مسع عن مسع، يا من ال تقلقه املسائل، و ال يربمه إحلاح امللحني، أذقين برد 

 والنجاة من النار( فقال علي ،وعذوبة عافيتك والفوز باجلنة ،وحالوة مغفرتك ،عفوك

 : قاهلا وعليه مثل السماوات واألرض من الذنوب قوال والذي نفسي بيده إن

                                                           
 .862-868أعالم الدين: ص (1)
 في الطواف. 6ف 865غنية النزوع: ص (2)
 .28ب 281فقه الرضا ع: ص (3)
 .88851ح 81ب 215ص 1مستدرك الوسائل: ج (4)
 .5-8سورة الشرح:  (5)
 .62ح 21ب 886ص 26بحار األنوار: ج (6)
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 .(1)خملصا ليغفرن لـه

  أنه كان جالسا يف احلرم يف مقام إبراهيم) : وروي عن اإلمام الصادق

فقال: نعم الشفيع   فجاء رجل شيخ كبري قد فين عمره يف املعصية فنظر إىل الصادق

 يقول:أخذ بأستار الكعبة وأنشأ فإىل اهلل للمذنبني، 

قال: فسمع هاتفا يقول: يا شيخ كان ذنبك عظيما ولكن غفرنا لك مجيع ذنوبك 

رمة شفعائك، فلو سألتنا ذنوب أهل األرض لغفرنا لـهم غري عاقر الناقة وقتلة األنبياء حب

 . (2)(واألئمة الطاهرين

وهو متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: )من  وعن ابن عباس قال: رأيت أبا ذر 

رفين ومن مل يعرفين فأنا أبو ذر، لو صمتم حتى تكونوا كاألوتار وصليتم عرفين فقد ع

 .)(3) حتى تكونوا كاحلنايا ما ينفعكم ذلك حتى حتبوا عليا
 

 مقام إبراهيم 
حينما أّذن  ر الذي قام عليه شيخ األنبياء إبراهيم َجهو احَل مقام إبراهيم 

يف الناس باحلج فأثرت فيه قدماه، فقد جعل اهلل رطوبة الطني لذلك احلجر فغاصت 

 .قدماه ليكون آية من بعده

ه سبحانه: ـيف قول)قدس اهلل روحه( قال الطربسي 

                                                           
 من األدعية المأثورة عن بعض الصالحين. 811ص 6شرح نهج البالغة: ج (1)
 .5662ح 25ب 228-221ص 5مستدرك الوسائل: ج (2)
 .26المبحث  2ب 2ف 561-566كشف اليقين: ص (3)
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فيه ه كالطني حتى دخلت قدمه ي: )إن اهلل سبحانه جعل احلجر حتت قدم(1)

 .(2)ذلك معجزة لـه(يف كان و

مصلى فقال جل شأنه يف  وقد أمر اهلل تعاىل عباده بأن يتخذوا مقام إبراهيم 

حمكم التنزيل: 


(3). 

بن افقد روى احلسن  ،وهو من اآليات البينات اليت جعلها اهلل يف البيت احلرام

 عن قول اهلل عز وجل:  حمبوب عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اهلل 




ر فأثرت َجإبراهيم حيث قام على احَلمقام ، ما هذه اآليات البينات؟، قال: (4)

 . (5)فيه قدماه واحلجر األسود ومنزل إمساعيل 

مقام إبراهيم  ،نزلت ثالثة أحجار من اجلنةأنه قال:  وروي عن اإلمام الباقر

  وحجر بين إسرائيل واحلجر األسود استودعه اهلل إبراهيم  حجرا أبيض وكان

 .(6)طايا بين آدمأشد بياضا من القراطيس فاسود من خ

من جاء إىل هذا البيت عارفا حبقه فطاف به أسبوعا وصلى ركعتني يف  : وقال

 .(7)كتب اهلل لـه عشرة آالف حسنة ورفع لـه عشرة آالف درجة  مقام إبراهيم

 بئر زمزم
سمى أيضًا: بركة، مباركة، بشرى، تكتم، مكتومة، حفرية عبد تبئر زمزم، و

ركضة ، سقاية احلاج، شباعة، شراب األبرار، ميمونة، املطلب، هزمة جربائيل 

                                                           
 .825سورة البقرة:  (1)
 .211ص 8تفسير مجمع البيان: ج (2)
 .825: سورة البقرة (3)
 .16-16سورة آل عمران:  (4)
 .8باب في قوله تعالى فيه آيات بينات ح 222ص 5الكافي: ج (5)
 .5ف 6ب 821قصص األنبياء، للجزائري: ص (6)
 .12ح 21ب 281ص 68بحار األنوار: ج (7)
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مطعم، شقاء سقم، الرواء،  ،، املصونة، طعام، سقيا إمساعيل جربائيل 

 .ستني امسًا اوقيل: إن لـه... املضمونة، ُشبعة، و برة،

 . إن الزمزمي هو اسم لنبينا املصطفى :بعضقال الو

زمزم كجعفر: اسم بئر مبكة، مسيت به لكثرة مائها، )قال يف جممع البحرين: 

 .(1)(وقيل: لزّم هاجر لـها حني انفجرت

 معجزة النيب إمساعيل يإىل اليسار منه، وه  قع بئر زمزم خلف مقام إبراهيمت

 وأمه هاجر . 

يف مكان البيت وظمئ طلبت لـه املاء  ا إمساعيل روي أن هاجر ملا نزلت بولده

وحبث يف األرض بعقبه، فنبع املاء على وجه األرض،  فلم جتده ، فجاء جربيل 

فكان ذلك نشأة زمزم ، وأدارت هاجر عليه حوضا خيفة أن يفوتها املاء قبل أن متأل 

املطلب بن هاشم  قربتها وظلت املياه تنبعث منها حتى درس موضعها ، وملا كان زمن عبد

  جد النيب  رأى يف املنام مكان زمزم فاستبانها وحفرها وذلك قبل مولده . 

والثانية  ،ثالث عيون، تقع األوىل قرب ركن احلجر األسود االبئر تغذيه هثم إن هذ

 والثالثة عند املروة. ،عند جبل أبي قبيس والصفا

مبارك وفيه شفاء من كل داء، وورد أنه عني من وملاء زمزم فضائل عديدة، فإنه ماء 

عيون اجلنة، وأنه شربه يذهب بالصداع وجيلو البصر، وأنه ال يفنى على كثرة االستقاء، 

 .(2)إىل غري ذلك

 .(3)خري ماء على وجه األرض ماء زمزم :قال رسول اهلل 

مبكة  ملا خلف إمساعيل   إن إبراهيمقال:   وعن أبي عبد اهلل

واملروة شجر فخرجت أمه حتى قامت على كان فيما بني الصفاوش الصيب، عط

الصفا فقالت: هل بالوادي من أنيس، فلم جيبها أحد، فمضت حتى انتهت إىل املروة 

                                                           
 مادة زمم. 18ص 6مجمع البحرين: ج (1)
 .55ب 252ص 16راجع بحار األنوار: ج (2)
 .5باب في أرواح الكفار ح 256ص 2الكافي: ج (3)
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ذلك كقالت ف، ثم رجعت إىل الصفاجيبها أحدفقالت: هل بالوادي من أنيس فلم 

ئيل فقال لـها: من أنت؟ أتاها جربفحتى صنعت ذلك سبعا، فأجرى اهلل ذلك سنة، 

قد فك لقلت ذإذا كم، فقالت: أما لكوفقالت: أنا أم ولد إبراهيم، قال لـها: إىل من 

، فقال تعاىلفقال إىل اهلل  تكلنا؟قلت لـه حيث أراد الذهاب يا إبراهيم إىل من 

كة ملكان املاء مب: لقد وكلكم إىل كاف، قال: وكان الناس جيتنبون املمر جربئيل

رجعت من املروة إىل الصيب وقد نبع املاء وففحص الصيب برجله فنبعت زمزم، قال: 

ولو تركته لكان سيحا، قال فلما رأت فأقبلت جتمع الرتاب حوله خمافة أن يسيح املاء

الطري املاء حلقت عليه، فمر ركب من اليمن يريد السفر فلما رأوا الطري قالوا: ما حلقت 

الركب من الطعام  اأطعمووفسقوهم من املاء ليستقونهم إال على ماء فأتوهم الطري 

مبكة فيطعمونهم من  فكانت الركب متر ،م بذلك رزقاتعاىل لـهوأجرى اهلل 

 .(1)ويسقونهم من املاءالطعام

، فأوحى اهلل إىل إبراهيم قلة املاء  شكا إمساعيل ويف احلديث أيضا: 

  شراب احلاج، فنزل جربئيلفيها احتفر بئرا يكون  أن عزوجل إىل إبراهيم 

: انزل يا إبراهيم، فنزل فاحتفر قليبهم يعين زمزم حتى ظهر ماؤها، ثم قال جربئيل

بعد جربئيل فقال: يا إبراهيم اضرب يف أربع زوايا البئر وقل: بسم اهلل، قال: فضرب 

انفجرت عني، ثم ضرب يف يف الزاوية اليت تلي البيت وقال: بسم اهلل، ف  إبراهيم

الزاوية الثانية وقال: بسم اهلل، فانفجرت عني، ثم ضرب يف الثالثة وقال: بسم اهلل، 

قال لـه جربئيل: ففانفجرت عني، ثم ضرب يف الرابعة وقال: بسم اهلل، فانفجرت عني، 

وجربئيل مجيعا من   خرج إبراهيمفاشرب يا إبراهيم وادع لولدك فيها بالربكة، 

 كأفض عليك يا إبراهيم وطف حول البيت فهذه سقيا سقاها اهلل ولد :، فقال لـهالبئر

عه إمساعيل حتى خرج من احلرم فذهب إبراهيم ورجع سار إبراهيم وشّيوإمساعيل، 

 .(2)إمساعيل إىل احلرم

كان يف الكعبة غزاالن من ذهب ومخسة أسياف، وروى علي بن إبراهيم قال: 

                                                           
 .8ح 866ب 522ص 2علل الشرائع: ج (1)
 .5ح 5ب 16ص 82بحار األنوار: ج (2)
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لى احلرم ألقت جرهم األسياف والغزالني يف بئر زمزم وألقوا فلما غلبت خزاعة جرهم ع

فيها احلجارة وطموها وعموا أثرها، فلما غلب قصي على خزاعة مل يعرفوا موضع 

فرش لـه يف فناء الكعبة ومل زمزم وعمي عليهم موضعها، فلما غلب عبد املطلب وكان ُي

ة فرأى يف منامه أتاه آت فقال يكن يفرش ألحد هناك غريه، فبينما هو نائم يف ظل الكعب

لـه: احفر برة، قال: وما برة؟ ثم أتاه يف اليوم الثاني فقال: احفر طيبة، ثم أتاه يف اليوم 

الثالث فقال: احفر املصونة، قال: وما املصونة؟ ثم أتاه يف اليوم الرابع فقال: احفر 

 .د قرية النملزمزم ال تنزح وال تذم تسقي احلجيج األعظم عند الغراب األعصم عن

وكان عند زمزم حجر خيرج منه النمل فيقع عليه الغراب األعصم يف كل يوم يلتقط 

النمل، فلما رأى عبد املطلب هذا عرف موضع زمزم فقال لقريش: إني أمرت يف أربع 

فلم جييبوه إىل ذلك، فأقبل حيفرها  ،ليال يف حفر زمزم وهي مأثرتنا وعزنا فهلموا حنفرها

هو بنفسه وكان لـه ابن واحد وهو احلارث وكان يعينه على احلفر، فلما صعب ذلك عليه 

تقدم إىل باب الكعبة ثم رفع يديه ودعا اهلل عزوجل ونذر لـه إن رزقه عشر بنني أن ينحر 

يل وعلم أنه قد أحبهم إليه تقربا إىل اهلل عزوجل، فلما حفر وبلغ الطوي طوي إمساع

ت قريش وقالوا: يا أبا احلارث هذه مأثرتنا ولنا فيها نصيب، قال وكرّب وقع على املاء كرّب

 .(1)مل تعينوني على حفرها هي لي ولولدي إىل آخر األبد :لـهم

 ماء زمزم
 .باملأثورالدعاء من ماء زمزم والشرب يستحب 

  ركعتني خلف مقام إبراهيم ملا طاف بالبيت صلى يف احلديث إن النيب 

َوِشَفاًء  ،َوِرْزقًا َواِسعًا ،ودخل زمزم فشرب منها ثم قال: )اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِعْلمًا َناِفعًا

 .(2)يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة ِمْن ُكلِّ َداٍء َو ُسْقٍم( فجعل 

له األسود وقّبإذا فرغت من الركعتني فائت احلجر قال:   وعن أبي عبد اهلل

فإنه البد من ذلك، وقال: إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل  ،واستلمه أو أشر إليه

                                                           
 .6باب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت ح 221-281ص 5الكافي: ج (1)
 .85651ح 2ب 225ص 88وسائل الشيعة: ج (2)
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 ،َوِرْزقًا َواِسعًا ،اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِعْلمًا َناِفعًا)أن خترج إىل الصفا فافعل وتقول حني تشرب: 

ال حني نظر إىل زمزم: لوال ق  وبلغنا أن رسول اهلل :قال( َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء َوُسْقٍم

 أني أشق على أميت ألخذت منه ذنوبا أو 

 .(1)ذنوبني

إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتني فليأت قال:   وعن أبي عبد اهلل

ليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول: فمنه ذنوبا أو ذنوبني فيستقي زمزم 

ثم يعود إىل احلجر  (َوِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء َوُسْقٍم ،َوِرْزقًا َواِسعًا ،اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِعْلمًا َناِفعًا)

 .(2)األسود

ليلة الزيارة طاف طواف   رأيت أبا جعفر الثاني)وعن علي بن مهزيار قال: 

 ،النساء وصلى خلف املقام ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي احلجر

ثم اطلع يف زمزم مرتني، وأخربني بعض أصحابنا  ،دهوشرب منه وصب على بعض جس

 . (3)(أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك

ثم ائت زمزم فاشرب منها ثم اخرج وقل: )آِئُبوَن َتاِئُبوَن  ويف آداب الوداع ورد:

إن أبا فال الراوي: )ق ِإَلى َربَِّنا َراِجُعوَن( ،ِإَلى َربَِّنا َراِغُبوَن ،ِلَربَِّنا َحاِمُدوَن ،ُدوَنِئَعا

ساجدا عند باب املسجد طويال ثم  عها وأراد أن خيرج من املسجد خّرملا وّد  عبد اهلل

 .(4)(قام فخرج

 روایات في زمزم
 ،وأحلى من الشهد ،كانت زمزم أشد بياضا من اللنبقال:   عن أبي عبد اهلل

 . (5)فبغت على املياه فأغارها اهلل وأجرى عليها عينا من صرب ،وكانت سائحة

أجري إليها عني من فقال:   وقال الراوي: ذكرت زمزم عند أبي عبد اهلل

                                                           
 .8باب استالم الحجر بعد الركعتين ح 521ص 5الكافي: ج (1)
 .2ح 81ب 855ص 5تهذيب األحكام: ج (2)
 .81251ح 2ب 565ص 82وسائل الشيعة: ج (3)
 .8ح 22ب 218ص 5تهذيب األحكام: ج (4)
 .28ح 2ب 565-562ص 2المحاسن: ج (5)



66 

 

 . (1)حتت احلجر فإذا غلب ماء العني عذب ماء زمزم

ماء زمزم خري ماء على وجه  : قال: قال أمري املؤمنني  وعن أبي عبد اهلل

ماء على وجه األرض ماء برهوت الذي حبضرموت ترده هام الكفار  األرض، وشر

 .(2)بالليل

ماء زمزم شفاء من يقول:   عن إمساعيل بن جابر قال: مسعت أبا عبد اهللو

قال: ماء زمزم ملا شرب  ألن رسول اهلل  ،كائنا ما كانوأظنه قال:  كل داء

 . (3)لـه

ماء  : : قال رسول اهلل قال: قال أمري املؤمنني  وعن أبي عبد اهلل

 .(4)زمزم دواء مما شرب لـه

 .(5)ماء زمزم شفاء ملا شرب لـه : وقال الصادق

 .(6)من روي من ماء زمزم أحدث به شفاء وصرف عنه داءوروي أنه 

 .(7)يستهدي ماء زمزم وهو باملدينةكان  إن النيب ويف احلديث: 

أن يستلم احلجر األسود ويأتي زمزم فيشرب منه ويصب للطائف ب يستح

 على بدنه بعد الركعتني قبل أن خيرج إىل الصفا.

يستحب أن تستقي من ماء زمزم دلوًا أو دلوين،  :قال عن أبي عبد اهلل 

 .(8)وليكن ذلك من الدلو الذي حبذاء احلجر ،فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك

، وسقيا أمساء زمزم: ركضة جربئيل قال:  عن أبي عبد اهلل و

ونة، والسقيا، وطعام طعم، ص، وزمزم، وامل، وحفرية عبد املطلبإمساعيل

 .(9)وشفاء سقم

                                                           
 .2باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب ح 216ص 6الكافي: ج (1)
 .28161ح 86ب 261ص 25وسائل الشيعة: ج (2)
 .88158ح 85ب 251ص 1مستدرك الوسائل: ج (3)
 .5باب فضل ماء زمزم وماء الميزاب ح 216ص 6الكافي: ج (4)
 .2865باب فضائل الحج ح 211ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (5)
 .86661ح 21ب 255ص 82وسائل الشيعة: ج (6)
 .85ح 55ب 255ص 16بحار األنوار: ج (7)
 .2ح 81ب 855ص 5تهذيب األحكام: ج (8)
 .81252ح 2ب 565ص 82وسائل الشيعة: ج (9)
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َوَحِفرَيُة ِإْسَماِعيَل َوَحِفرَيُة َعْبِد اْلُمطَِّلِب  ،َرْكَضُة َجْبَرِئيَلويف حديث آخر قال: 

 .(1)َوُشْبَعُة َوَطَعاٌم َوَمْطَعٌم َوِشَفاُء ُسْقٍم واءَواْلَمْضُموَنُة َوالّر َوَزْمَزُم َوَبرَُّة

وهم جيرون دالء من زمزم،  جاء رسول اهلل قال:  وعن أبي جعفر 

فقال: نعم العمل الذي أنتم عليه، لوال أني أخشى أن تغلبوا عليه جلررت معكم انزعوا 

 .(2)دلوًا فتناوله فشرب منه

اإلطالع يف بئر زمزم يذهب يف حديث األربعمائة قال:  مري املؤمنني وعن أ

الداء، فاشربوا من مائها مما يلي الركن الذي فيه احلجر األسود، فإن حتت احلجر أربعة 

 .(3)أنهار من اجلنة

 

 الصفا والمروة
قال تعاىل: 

(4). 

يسعى احلاج  ،يقعان بالقرب من البيت احلرام ،الصفا واملروة جبالن معروفان مبكة

رام فصارا مالصقني واملعتمر بينهما، وقد مشلتهما التوسعة اليت توالت على املسجد احل

 مرت تقريبًا. 22.إىل املسجد احلرام على شكل ممر طوله 

ملا أهبط إىل األرض  إن آدم قال:  عن أبي عبد اهلل  يويف تسميتهما رو

فقطع للجبل اسم من  ،أهبط على الصفا ولذلك مسي الصفا ألن املصطفى هبط عليه

اسم آدم، يقول اهلل عزوجل: 


وإمنا مسيت املروة مروًة  ،، وأهبطت حواء على املروة(5)

                                                           
 .2أسماء زمزم أحد عشر ح 555ص 2الخصال: ج (1)
 .86662ح 21ب 256-255ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .1ح 55ب 252ص 16بحار األنوار: ج (3)
 .851سورة البقرة:  (4)
 .22سورة آل عمران:  (5)
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وهما جبالن عن ميني الكعبة  ،ألن املرأة هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم املرأة

 .(1)ومشاهلا

عطش مبكة  ملا خلف إمساعيل   إن إبراهيمقال:   عن أبي عبد اهلل

فخرجت أمه حتى قامت على الصفا  ،كان فيما بني الصفا واملروة شجروالصيب، 

فلم جيبها أحد، فمضت حتى انتهت إىل املروة فقالت:  ،فقالت: هل بالوادي من أنيس

حتى  ،ذلككقالت فثم رجعت إىل الصفا جيبها أحد، هل بالوادي من أنيس، فلم 

 .(2)فأجرى اهلل ذلك سنة ،صنعت ذلك سبعا

 جعل لسعي إبراهيمويف احلديث: سألته عن السعي بني الصفا واملروة؟ فقال: 

 (3). 

ألن إبليس ويف حديث آخر: قلت: فلم جعل السعي بني الصفا واملروة؟ قال: 

 يف الوادي فسعى إبراهيم من عنده كراهة أن   تراءى إلبراهيم

 .(4)مهيكّل

ما من بقعة أحب إىل اهلل من يقول:   اهلل عن أبي بصري قال: مسعت أبا عبد

 .(5)املسعى ألنه يذل فيها كل جبار

 .(6)مذلة للجبارينسئل مل جعل السعي؟ فقال:  وروي أنه 

ليس هلل منسك أحب إليه من السعي وذلك أنه يذل وعن سهل بن زياد رفعه قال: 

 .(7)فيه اجلبارين

                                                           
 .2ح باب في حج آدم  812-818ص 5الكافي: ج (1)
 .8ح 866ب 522ص 2علل الشرائع: ج (2)
 .81226ح 8ب 562-568ص 82وسائل الشيعة: ج (3)
 .12كتاب العلل ح 221ص 2المحاسن: ج (4)
 .2باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه ح 525ص 5الكافي: ج (5)
 .81225ح 8ب 561ص 82وسائل الشيعة: ج (6)
 .5باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه ح 525ص 5الكافي: ج (7)
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 .(1)بني الصفا واملروة مذلة للجبارينجعل السعي قال:   وعن أبي عبد اهلل

  صار السعي بني الصفا واملروة ألن إبراهيمقال:   عن أبي عبد اهلل

فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة يعين به  عرض لـه إبليس فأمره جربئيل

 .(2)اهلرولة

 قال:   عن أبي عبد اهلل

سنيواحل جاء رجل إىل احلسن   :وهما جالسان على الصفا، فسأهلما فقاال

ففيك شيء من هذا؟  ،ين موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقعإن الصدقة ال حتل إال يف َد

قال: نعم، فأعطياه، وقد كان الرجل سأل عبد اهلل بن عمر وعبد الرمحن بن أبي بكر 

لين أ تسأالني عما سفأعطياه ومل يسأاله عن شيء، فرجع إليهما فقال لـهما: ما لكما مل

 .(3)وأخربهما مبا قاال، فقاال: إنهما غذيا بالعلم غذاء  عنه احلسن واحلسني

، تهليله ومتجيدهو تكبري اهللو ،نظر من الصفا إىل الكعبة املشرفةاليستحب 

 كما يستحب الوقوف على الصفا وقراءة األدعية املأثورة.

نظر آدم من الصفا وقد وضع احلجر يف الركن كرب اهلل وهلله فلما يف احلديث: 

 .(4)وجمده، فلذلك جرت السنة بالتكبري واستقبال الركن الذي فيه احلجر من الصفا

فأبدأ مبا  ،إن الصفا واملروة من شعائر اهللنه قال: أ وورد يف حج رسول اهلل 

الصفا واملروة شيء صنعه  وإن املسلمني كانوا يظنون أن السعي بني ،بدأ اهلل به

تعاىل: املشركون، فأنزل اهلل 

                                                           
 .5باب السعي بين الصفا والمروة وما يقال فيه ح 525ص 5لكافي: جا (1)
 .5ح 52ب 225ص 16، والبحار: ج22ح 5ب 811-816ص 82بحار األنوار: ج (2)
 .5ح 82ب 221ص 52بحار األنوار: ج (3)
 .2باب بدء الحجر والعلة في استالمه ح 816ص 5الكافي: ج (4)
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ثم أتى الصفا فصعد  ،(1)

قرأ سورة البقرة تاستقبل الركن اليماني فحمد اهلل وأثنى عليه ودعا مقدار ما عليه ف

 .(2)املروة فوقف عليها كما وقف على الصفا حتى فرغ من سعيهثم احندر إىل  ،مرتسال

 :حني فرغ من طوافه وركعتيه قال أن رسول اهلل  : وعن أبي عبد اهلل

، إن اهلل عزوجل يقول: بهمبا بدأ اهلل  ؤواأبد


(3) قال أبو عبد اهلل ، : ثم اخرج إىل الصفا من الباب الذي خرج منه رسول

وعليك السكينة  ،وهو الباب الذي يقابل احلجر األسود حتى تقطع الوادي اهلل 

فاصعد على الصفا حتى تنظر إىل البيت وتستقبل الركن الذي فيه احلجر  ،والوقار

صنع إليك ما  وأثن عليه، ثم اذكر من آالئه وبالئه وحسن ماعزوجل امحد اهلل فاألسود 

قدرت على ذكره، ثم كرب اهلل سبعا وامحده سبعا وهلله سبعا وقل: )ال ِإَلَه ِإال اللَُّه 

َوُهَو  ،َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت ،ُيْحِيي َوُيِميُت ،لـه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ،َوْحَدُه ال َشِريَك لـه

أشهُد أْن ال إله إال وقل: ) لنيب ٍء َقِديٌر( ثالث مرات، ثم صل على ا َعَلى ُكلِّ َشْي

َواْلَحْمُد ِللَِّه  ،الَناْبَواْلَحْمُد ِللَِّه َعَلى َما َأ ،اللَُّه أْكَبُر َعَلى َما َهَداَنا، اللَُّه َوْحَدُه الَشِريَك لـه

 ،ال ِإَلَه ِإال اللَُّهَواْلَحْمُد ِللَِّه اْلَحيِّ الدَّاِئِم( ثالث مرات وقل: )َأْشَهُد َأْن  ،اْلَحيِّ اْلَقيُّوِم

َوَلْو َكِرَه  ،ُمْخِلِصنَي لـه الدِّيَن ،ال َنْعُبُد ِإال ِإيَّاُه ،َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه

 (َواآلِخَرِةاللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة َواْلَيِقنَي ِفي الدُّْنَيا )اْلُمْشِرُكوَن( ثالث مرات، 

َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر( ثالث  ،َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة ،اللَُّهمَّ آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنًةثالث مرات )

مرات، ثم كرب مائة مرة، وهلل مائة مرة، وامحد مائة مرة، وسبح مائة مرة، وتقول: 

َفَلُه اْلُمْلُك  ،ْحَزاَب َوْحَدُهاألَوَغَلَب  ،َصَر َعْبَدُهَوَن ،َأْنَجَز َوْعَدُه ،)ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه

اللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن  ،اللَُّهمَّ َباِرْك ِلي ِفي اْلَمْوِت َوِفيَما َبْعَد اْلَمْوِت ،َوَلُه اْلَحْمُد َوْحَدُه

ْرِشَك َيْوَم ال ِظلَّ ِإال ِظلَُّك( وأكثر من أن اللَُّهمَّ َأِظلَِّني ِفي ِظلِّ َع ،ُظْلَمِة اْلَقْبِر َوَوْحَشِتِه

الَِّذي ال  ،تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ثم تقول: )َأْسَتْوِدُع اللََّه الرَّْحَمَن الرَِّحيَم

                                                           
 .851سورة البقرة:  (1)
 .85656ح 2ب 285ص 88جوسائل الشيعة:  (2)
 .851سورة البقرة:  (3)
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َوَتَوفَِّني  ،اللَُّهمَّ اْسَتْعِمْلِني َعَلى ِكَتاِبَك َوُسنَِّة َنِبيَِّك ،َنْفِسي َوَأْهِليَوِديِني  ،َيِضيُع َوَداِئُعُه

َوَأِعْذِني ِمَن اْلِفْتَنِة( ثم تكرب ثالثا ثم تعيدها مرتني ثم تكرب واحدة ثم تعيدها،  ،َعَلى ِملَِّتِه

 .(1)إن مل تستطع هذا فبعضهو

كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ  إن رسول اهلل  :وقال أبو عبد اهلل 

 .(2)السسورة البقرة مرت

: هل من دعاء موقت أقوله على الصفا  ي عبد اهلل وعن مجيل قال: قلت ألب

لـه  ،تقول إذا وقفت على الصفا: )ال ِإَلَه إال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـهواملروة؟ فقال: 

 .(3)َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( ثالث مرات ،ُيْحِيي َوُيِميُت ،اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد

كيف يقول الرجل على الصفا واملروة؟   أبا جعفر وعن زرارة قال: سألت

ُيْحِيي  ،لـه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ،يقول: )ال ِإَلَه ِإال اللَُّه َوْحَدُه ال َشِريَك لـه :قال

 .(4)َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر( ثالث مرات ،َوُيِميُت

إذا صعد الصفا استقبل   كان أمري املؤمننيوعن علي بن النعمان يرفعه قال: 

َفِإْن ُعْدُت َفُعْد َعَليَّ  ،)اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي ُكلَّ َذْنٍب َأْذَنْبُتُه َقطُّ :رفع يديه ثم يقوليالكعبة ثم 

ْفَعْل ِبي َما َفِإنََّك ِإْن َت ،اللَُّهمَّ اْفَعْل ِبي َما َأْنَت َأْهُلُه ،َفِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم ،ِباْلَمْغِفَرِة

َفَيا  ،َوَأَنا ُمْحَتاٌج ِإَلى َرْحَمِتَك ،َوِإْن ُتَعذِّْبِني َفَأْنَت َغِنيٌّ َعْن َعَذاِبي ،َأْنَت َأْهُلُه َتْرَحْمِني

ْل ِبي َما َفِإنََّك ِإْن َتْفَع ،اللَُّهمَّ ال َتْفَعْل ِبي َما َأَنا َأْهُلُه ،َمْن َأَنا ُمْحَتاٌج ِإَلى َرْحَمِتِه اْرَحْمِني

َفَيا َمْن ُهَو َعْدٌل  ،َأْصَبْحُت َأتَِّقي َعْدَلَك َوال َأَخاُف َجْوَرَك ،َأَنا َأْهُلُه ُتَعذِّْبِني َوَلْم َتْظِلْمِني

 .(5)ال َيُجوُر اْرَحْمِني(

على الصفا أو على املروة وهو ال   وقال الراوي: كنت وراء أبي احلسن موسى

ِفي  النيَِّةَوِصْدَق  ،مَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ُحْسَن الظَّنِّ ِبَك ِفي ُكلِّ َحاٍلاللَُّه :يزيد على حرفني

 .(6)التََّوكُِّل َعَلْيَك

                                                           
 .6ح 81ب 856-855ص 5تهذيب األحكام: ج (1)
 .21ح 26ب 512ص 28بحار األنوار: ج (2)
 .2باب الوقوف على الصفا والدعاء ح 522ص 5الكافي: ج (3)
 .2باب الوقوف على الصفا والدعاء ح 522ص 5الكافي: ج (4)
 .81256ح 5ب 561ص 82وسائل الشيعة: ج (5)
 .1باب الوقوف على الصفا والدعاء ح 522ص 5الكافي: ج (6)
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من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(1)واملروة



 صعد رسول اهلل  (2)أنه ملا نزل قوله: روي: 

  :ذات يوم الصفا فقال: يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقالوا: ما لك؟ قال

قالوا: بلى،  ؟أرأيتكم إن أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ما كنتم تصدقونين

أبو لـهب: تبا لك أهلذا فقال   (3)قال: فإني 

 .(4)دعوتنا، فنزلت سورة تبت

مكة قام على  ملا فتح رسول اهلل :يقول  قال الراوي: مسعت أبا عبد اهلل

وإني شفيق  ،الصفا فقال: يا بين هاشم، يا بين عبد املطلب، إني رسول اهلل إليكم

عليكم، ال تقولوا إن حممدا منا، فو اهلل ما أوليائي منكم وال من غريكم إال املتقون، أال 

 ،فال أعرفكم تأتوني يوم القيامة حتملون الدنيا على رقابكم ويأتي الناس حيملون اآلخرة

م ال وإني قد أعذرت فيما بيين وبينكم وفيما بني اهلل عزوجل وبينكم وإن لي عملي ولكأ

 .(5)عملكم

بني الصفا  أتاني جربئيل:  قال: قال رسول اهلل  عن أبي جعفر

 واملروة فقال: يا حممد طوبى ملن قال من أمتك: ال إله إال اهلل وحده 

 . (6)خملصا

حيدث عطاء قال: كان طول   مسعت أبا جعفرقال:   عن أبي عبد اهلل

وطوهلا يف السماء مائتني  ،وعرضها مثامنائة ذراع ،سفينة نوح ألف ذراع ومائيت ذراع

وطافت بالبيت وسعت بني الصفا واملروة سبعة أشواط ثم استوت على  ،ذراعا

                                                           
 .81251ح 5ب 561ص 82وسائل الشيعة: ج (1)
 .285سورة الشعراء:  (2)
 .56سورة سبأ:  (3)
 .فصل في مبعث النبي  56ص 8المناقب: ج (4)
 .1ح 6-5صفات الشيعة: ص (5)
 .5ح 6ب 216ص 11بحار األنوار: ج (6)
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 . (1)اجلودي

 

لقت أنا وُخ ،إن اهلل تعاىل خلق األنبياء من أشجار شتى :قال رسول اهلل

وأشياعنا  ،واحلسن واحلسني مثارها ،وعلي من شجرة واحدة، فأنا أصلها وعلي فرعها

ا، فمن تعلق بغصن من أغصانها جنا، ومن زاغ هوى، ولو أن عبدا عبد اهلل بني هأوراق

ثم مل  ،ثم ألف عام حتى يصري كالشن البالي ،ثم ألف عام ،الصفا واملروة ألف عام

اهلل على منخريه يف النار، ثم تال:  يدرك حمبتنا أكبه


(2) (3). 

يا علي لو أن عبدا عبد اهلل مثل ما قام نوح يف قومه وكان لـه قال:   وعن النيب

 حجة يف عمره حتى حج ألف  مثل أحد ذهبا فأنفقه يف سبيل اهلل ومّد

 ثم قتل بني الصفا واملروة ثم مل يوالك يا علي مل يشم رائحة اجلنة ومل 

 .(4)يدخلها

                                                           
 .86618ح 8ب 215ص 82ة: جوسائل الشيع (1)
 .22سورة الشورى:  (2)
 .126ومن سورة حمعسق ح 212ص 2شواهد التنزيل: ج (3)
 .15بشارة المصطفى: ص (4)
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 عرفات
 عرفات. :واملشاعر املقدسةاملباركة من تلك املواقف 

عرفات اسم منطقة واسعة يف شرق مّكة حنو اجلنوب قلياًل ووسط الطريق بني 

وُتحاط جببال على شكل  ،مرّبعًاكيلو مرتًا  81الطائف ومّكة، تبلغ مساحتها ما يقارب 

كيلو مرتًا . يقف احلّجاج بها يف يوم عرفة من  00نصف دائرة، وتبعد عن مكة حوالي 

ّج. تقع عرفات خارج احلأركان أهم زوال الشمس حتى الغروب، ويعترب وقوفهم بها من 

 .  (1)حدود احلرم املكِّي وتشخص حدودها بالعالمات وااللواح

قال تعاىل: 


(2). 

متوجهًا إىل  ،يستحب للحاج الذي يقف بعرفات أن يكون على طهارة

القبلة، ومتوجهًا بقلبه إىل اهلل سبحانه، حامدًا هلل تعاىل ومثنيًا عليه، وممجدًا ومهلال 

 ،ومائة مرة )سبحان اهلل( ،ومائة مرة )احلمد هلل( ،(إياه، وأن يقول مائة مرة )اهلل أكرب

يصلي على حممد وآل )وأن مائة مرة، ويقرأ )آية الكرسي(  ،ومائة مرة )ال إله إال اهلل(

)ال حول وال قوة إال  :مائة مرة،  وأن يقول (سورة القدر)مائة مرة، وأن يقرأ  (حممد

ويلّح يف الدعاء  ،، وأن يطلب حوائجهمائة مرة (سورة التوحيد)باهلل( مائة مرة، ويقرأ 

إىل اهلل تعاىل يف ذلك اليوم بقضاء حوائجه، فإنه يوم الدعاء واملسألة من اهلل عزوجل، 

وليس شيء يفرح به الشياطني مثل فرحهم بإغفال املؤمنني يف يوم عرفة عن اهلل تعاىل 

 .نهمواملسألة 

وأن يستغفر اهلل  ،فل عن نفسهويستحب أن يتعوذ باهلل من شر الشياطني، وأن ال يغ

تعاىل وأن يطلب منه املغفرة بقلبه ولسانه، وأن يعرتف بذنوبه ويعّدها يف نفسه ويبكي 

 .على تفريطه وما صدر منه، وإذا مل تنمهل عيناه بالبكاء تباكى

كما يستحب أن يدعو لوالديه وإلخوانه املؤمنني وأن يذكر على األقل أربعني مؤمنًا 

، وأن يقضي وقته يف ذلك اليوم كله بالدعاء واالستغفار وبذكر اهلل ويستغفر لـهم

 عزوجل، حتى أن بعض العلماء قال بوجوب ذلك على من كان يف عرفات. 

                                                           
المساحة المستفاد منها ، وهكتاراً  8615لعرفات المساحة اإلجمالية قالوا: إ ن  (1)

 هكتاراً. 8268للحجاج 
 .811سورة البقرة:  (2)
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يف يوم عرفة،  وخاصة دعاء اإلمام احلسني  ،كما يستحب الدعاء باملأثور

وغريها. كما  وأدعية الصحيفة السجاديةيف يوم عرفة،  ودعاء اإلمام زين العابدين 

 ينبغي عدم التقصري يف فعل اخلريات واملربات وإعطاء الصدقات.

إن اهلل عزوجل دحا األرض من حتت قال:   يف الكايف عن أبي عبد اهلل

الكعبة إىل منى، ثم دحاها من منى إىل عرفات، ثم دحاها من عرفات إىل منى، 

 .(1)من الكعبةفاألرض من عرفات وعرفات من منى ومنى 

وجعل سنة  ،اعرتف فيه بذنبه نا آدم اوقد مسي بعرفات ـ على ما روي ـ ألن أب

، هو  اويسألون اهلل التوبة كما سأهل هو لولده يعرتفون بذنوبهم كما اعرتف 

 .عرف فيه مناسكه وألن إبراهيم 

ب على آدم فيه، أرسل ملا بلغ الوقت الذي يريد اهلل عزوجل أن يتويف احلديث: 

فقال: السالم عليك يا آدم، الصابر لبليته، التائب عن خطيئته، إن   إليه جربئيل

اهلل عزوجل بعثين إليك ألعلمك املناسك اليت يريد اهلل أن يتوب عليك بها، فأخذ 

حتى أتى به مكان البيت، فنزل غمام من السماء فأظل مكان   بيد آدم  جربئيل

وآلخر  : يا آدم خط برجلك حيث أظل الغمام فإنه قبلة لكربئيلالبيت، فقال ج

برجله حيث أظل الغمام، ثم انطلق به إىل منى فأراه  عقبك من ولدك، فخط آدم 

مسجد منى فخط برجله ومد خطة املسجد احلرام بعد ما خط مكان البيت، ثم انطلق به 

الشمس فاعرتف بذنبك سبع من منى إىل عرفات فأقامه على املعرف، فقال: إذا غربت 

ولذلك مسي املعرف   مرات وسل اهلل املغفرة والتوبة سبع مرات، ففعل ذلك آدم

ألن آدم اعرتف فيه بذنبه وجعل سنة لولده يعرتفون بذنوبهم كما اعرتف آدم ويسألون 

 .(2)التوبة كما سأهلا آدم

عن عرفات مل   ويف املستدرك عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اهلل

يوم عرفة فلما زالت   خرج بإبراهيم إن جربئيلمسيت عرفات؟ فقال: 

الشمس قال لـه جربئيل: يا إبراهيم اعرتف بذنبك واعرف مناسكك، فسميت عرفات 

                                                           
 .2باب أن أول ما خلق هللا من األرضين موضع البيت ح 811ص 5الكافي: ج (1)
 .2ح باب في حج آدم  812ص 5الكافي: ج (2)
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 .(1)لقول جربئيل: اعرتف فاعرتف

قال: قلت: أي أهل عرفات أعظم  عن إدريس بن يوسف عن أبي عبد اهلل 

 . (2)املنصرف من عرفات وهو يظن أن اهلل مل يغفر لـهرما؟ قال: ج

وال فاجر يقف  يقول: ما من بر كان أبو جعفرقال:   عن اإلمام الرضا

جببال عرفات فيدعو اهلل إال استجاب اهلل لـه، أما الرب ففي حوائج الدنيا واآلخرة، وأما 

 . (3)الفاجر ففي أمر الدنيا

مع كل ملك  ،إن هلل عزوجل مائة ألف ملك :اإلمام احلسن  يف احلديث عن

فإذا  ،وعشرون ألف ملك، وهلل رمحة على أهل عرفات ينزهلا على أهل عرفات مائة

وأوجب اهلل عزوجل لـهم اجلنة  ،انصرفوا أشهد اهلل مالئكته بعتق أهل عرفات من النار

 .(4)رفوا مغفورين فقد أرضيتموني ورضيت عنكمانص :ونادى مناد

 .(5)واملشعر احلرامغفر إال بعرفةأن من الذنوب ما ال ُيويف عدة الداعي، روي 



فقالوا  ملا أفاض آدم من عرفات تلقته املالئكة قال:  عن أبي عبد اهلل 

 .  (6)لـه: بر حجك يا آدم، أما إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام



ملا نزل يقول:   عن جعفر بن حممد اخلزاعي عن أبيه قال: مسعت أبا عبد اهلل

فقال لـه: يا حممد إن اهلل يقرئك  عرفات يوم اجلمعة أتاه جربئيل  رسول اهلل 

ويقول لك: قل ألمتك اليوم السالم 

  بوالية علي بن أبي طالب

                                                           
 .88262ح 85ب 26ص 81مستدرك الوسائل: ج (1)
 .52ح 56ب 265-262ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .88268ح 85ب 26ص 81مستدرك الوسائل: ج (3)
 .8ح 25المجلس  815األمالي للصدوق: ص (4)
 .2ق 2ب 55الداعي صعدة  (5)
 .21ح 2ب 811ص 88بحار األنوار: ج (6)
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(1) قد أنزلت عليكم  ،ولست أنزل عليكم بعد هذا

 .  (2)واحلج وهي اخلامسة ولست أقبل هذه األربعة إال بهاوالصوموالزكاةالصالة



وتعالى يتجلى لزوار قبر الحسين  إن هللا تبارك : قال أبو عبد هللا
ويقضي حوائجهم ويغفر فيفعل ذلك بهم قبل أهل عرفات  (صلوات هللا عليه)

  .(3)ثم يثني بأهل عرفات يفعل ذلك بهم ،ذنوبهم ويشفعهم في مسائلهم

يستحب للحاج أن يدعو بهذا الدعاء إذا غربت الشمس يف عرفات: 

أبدا ما أبقيتين، وأقلبين من قابل وارزقنيه  ،من هذا املوقف العهِد اللهم ال جتعله آخَر

من  بأفضل ما ينقلب به اليوم أحٌد ،مرحوما مغفورا لي ،لي مستجابًا منجحًا فلحًااليوم ُم

من اخلري والربكة والرمحة  ،ت أحدا منهموفدك عليك، وأعطين أفضل ما أعطي

وبارك  ،والرضوان واملغفرة، وبارك لي فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثري

 .(4)لـهم يّف

                                                           
 .2سورة المائدة:  (1)
 .28من سورة المائدة ح 212ص 88تفسير العياشي: ج (2)
 .81688ح 51ب 565ص 85وسائل الشيعة: ج (3)
 .5ح 85ب 816ص 5تهذيب األحكام: ج (4)
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 المشعر الحرام
وقد مسيت ، (1) ، من تلك املشاعر املقدسةُجَمعاملشعر احلرام أو املزدلفة أو 

 ازدلف إىل املشعر  :باملزدلفة ألن جربائيل قال للنيب إبراهيم 

 .(2)احلرام

انتهى   إن جربئيل : قال يف حديث إبراهيم  ورد عن أبي عبد اهللو

به إىل املوقف فأقام به حتى غربت الشمس ثم أفاض به فقال: يا إبراهيم ازدلف إىل 

  .(3)فسميت مزدلفة ،املشعر احلرام

 وازدلف يعني تقدم.

وأن  ،حني التوجه إىل املشعر أن يكون على وقار وسكينةللحاج يستحب 

 يستغفر اهلل تعاىل ويدعو باملأثور.

أن يقول:  (4)بلغ الكثيب األمحرعندما ييف طريقه إىل املشعر  يستحب لـهكما 

وتقبل مناسكي ،وسّلم لي ديين ،د يف عمليوِز ،اللهم ارحم موقفي  وأن يكرر

  .(5)اللهم أعتقين من النارقوله: 

أن ال يصلي ليلة النحر املغرب والعشاء اآلخرة إال باملزدلفة وإن ذهب ربع يستحب و

 .الليل، وذلك بأذان واحد وإقامتني

، اللهم إني أسألك أن ُجَمعاللهم هذه ويستحب أن يقول وهو يف املشعر احلرام: 

للهم ال تؤيسين من اخلري الذي سألتك أن جتمعه لي يف جتمع لي فيها جوامع اخلري، ا

قليب، ثم أطلب إليك أن تعرفين ما عرفت أولياءك يف منزلي هذا، وأن تقيين جوامع 

  .(6)الشر

فإن أبواب السماء ال تغلق تلك الليلة  ،ويستحب إحياء تلك الليلة بالعبادة

                                                           
 612المستفاد منها للحجاج المساحة و هكتاراً. 162لمزدلفة: المساحة اإلجمالية  (1)

 هكتاراً.
 .8ح 865ب 526ص 2راجع علل الشرائع: ج (2)
 .21ح 5ب 811ص 82، والبحار: ج8ح 51ب 266ص 16بحار األنوار: ج (3)
 هو تل من الرمل أحمر اللون يقع على يمين الذاهب من عرفات إلى المشعر. (4)
 .2باب اإلفاضة من عرفات ح 566ص 5راجع الكافي: ج (5)
 .دعاء الموقف لعلي بن الحسين  611مصباح المتهحد: ص (6)
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ألصوات املؤمنني، وأن أصواتهم ترفع إىل السماء وتصل إىل اهلل تعاىل فيقول اهلل 

عزوجل: أنا ربكم وأنتم عبيدي وقد أديتم حقي، فحق علّي أن أجيب دعاءكم وأقضي 

 حوائجكم.

شاء حيث فإذا أصبح يوم النحر صلى الفجر ووقف إن شاء قريبا من اجلبل وإن 

فإذا وقف محد اهلل عزوجل وأثنى عليه وذكر من آالئه وبالئه ما قدر عليه وصلى  ،بات

 وقال: على النيب 

َوَأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اْلَحالِل،  ،ُفكَّ َرَقَبِتي ِمَن النَّاِر ،اللَُّهمَّ َربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم

َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ َفَسَقِة اْلِجنِّ َواإِلْنِس، اللَُّهمَّ َأْنَت َخْيُر َمْطُلوٍب ِإَلْيِه َوَخْيُر َمْدُعوٍّ َوَخْيُر 

ِقيَلِني َعْثَرِتي َوَتْقَبَل َوِلُكلِّ َواِفٍد َجاِئَزٌة َفاْجَعْل َجاِئَزِتي ِفي َمْوِطِني َهَذا َأْن ُت ،َمْسُئوٍل

 .(1)َمْعِذَرِتي َوَأْن َتَجاَوَز َعْن َخِطيَئِتي ُثمَّ اْجَعِل التَّْقَوى ِمَن الدُّْنَيا َزاِدي

                                                           
 .82ح 85ب 818ص 5تهذيب األحكام: ج (1)
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 منى
، (1)رمن العقبة إىل وادي حمّس اسم موضع مبكة على فرسخ على وزن إىل،نى: ِم

 أمور:  تهاوورد يف وجه تسمي

فقال لـه: متن يا  أتى إبراهيم ى ألن جربئيلومسيت منى منيف الفقيه: 

 .(2)نىنى فسماها الناس ِمإبراهيم وكانت تسمى ُم

متنى هناك أن جيعل اهلل مكان ابنه كبشا   إنها مسيت منى ألن إبراهيموروي: 

 .(3)يأمره بذحبه فدية لـه

 منى بها من الدماء أي يراق.ُيوقيل: مسيت منى ملا 

قال لـه: متن، قال:  وقيل: مسيت بذلك ألن جربائيل ملا أراد مفارقة آدم 

 أمتنى اجلنة، فسميت منى ألمنية آدم بها.

نسكهم حيث يفدون عليها مع بزوغ مشس يوم النحر يف باحلجاج يأتي ويف منى 

حيلقون أو ثم ينحرون ثم العاشر من ذي احلجة احلرام، فريمون بها مجرة العقبة 

أحيانًا، ويرمون والثالث عشر  ،تون فيها ليلة احلادي عشر والثاني عشريثم يب يقصرون،

 .اجلمار يف أيامها

قال تعاىل: 


(4). 

                                                           
، يقصدها الحجاج في يوم القديمة على مسافة سبعة كيلو مترات من مكةمنى تقع  (1)

العيد ألداء مناسكها من الرمي والهدي والحلق ويبيت فيها الحجاج حتى يوم الثاني 
 عشر من ذي الحجة. عشر وربما الثالث

كيلو مترات،  2وأقرب مواضع منى إلى مّكة جمرة العقبة، وتبعد عن مّكة القديمة 
يت بيعتهم بالعقبة. وأبعد منطقة  وقد بايع فيها أهل يثرب النبّي  الّول مّرة، وسمِّ

ر الواقع بين المزدلفة ومنى. لمنى المساحة اإلجمالية  فيها عن مّكة وادي المحسَّ
 هكتاراً، بعد حذف الجبال 256المساحة المستفاد منها للحجاج و راً.هكتا 625

 .2826باب علل الحج ح 816ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (2)
 .2826باب علل الحج ح 816ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (3)
 .212سورة البقرة:  (4)
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إن اهلل عزوجل دحا األرض من حتت الكعبة إىل منى، قال:   ي عبد اهللعن أب

ثم دحاها من منى إىل عرفات، ثم دحاها من عرفات إىل منى، فاألرض من عرفات 

 .(1)وعرفات من منى ومنى من الكعبة



آدم بر ملا أفاض آدم من منى تلقته املالئكة فقالوا: يا قال:   عن أبي عبد اهلل

 .(2)حجك، أما إنه قد حججنا هذا البيت قبل أن حتجه بألفي عام



ن اهلل بعث جربئيل إىل آدم فقال: السالم إ :يف حديث عن أبي عبد اهلل 

ع إىل ُجَمثم أفاض من إىل أن قال:  إن اهلل بعثين إليك ألعلمك املناسك ،عليك يا آدم

ثم أمره أن يقرب هلل قربانا  ،صلى ركعتني يف مسجد منىفأمره ف ،منى فبلغ منى ضحى

ب آدم فقّر ،ليقبل منه ويعرف أن اهلل عزوجل قد تاب عليه ويكون سنة يف ولده القربان

يا آدم إن اهلل  :فقال جربئيل ،قربانا فقبل اهلل منه فأرسل نارا من السماء فقبلت قربان آدم

بها عليك وقبل قربانك فاحلق رأسك قد أحسن إليك إذ علمك املناسك اليت يتوب 

تواضعا هلل عزوجل إذ قبل قربانك فحلق آدم رأسه تواضعا هلل عزوجل، ثم أخذ جربئيل 

بيد آدم فانطلق به إىل البيت فعرض لـه إبليس عند اجلمرة، فقال لـه إبليس لعنه اهلل: يا 

ل حصاة تكبرية، آدم أين تريد؟ فقال لـه جربئيل: يا آدم ارمه بسبع حصيات وكرب مع ك

فأمره ففعل ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض لـه عند اجلمرة الثانية فقال لـه: يا آدم أين 

تريد؟ فقال لـه جربئيل: يا آدم ارمه بسبع حصيات وكرب مع كل حصاة تكبرية، ففعل 

ذلك آدم فذهب إبليس، ثم عرض لـه عند اجلمرة الثالثة فقال لـه: يا آدم أين تريد؟ فقال 

ه جربئيل: ارمه بسبع حصيات وكرب مع كل حصاة تكبرية، ففعل ذلك آدم فذهب لـ

 . (3)إبليس، فقال لـه جربئيل: إنك لن تراه بعد مقامك هذا أبدا

                                                           
 .851تحقيق في دفع شبهة ح 8ب 212ص 55بحار األنوار: ج (1)
 .5ح باب في حج آدم  815ص 5الكافي: ج (2)
 .85665ح 2ب 221ص 88وسائل الشيعة: ج (3)
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إن سفينة نوح كانت  : عن علي بن أبي محزة قال: قال لي أبو احلسن

مها ثم رجعت السفينة طافت بالبيت حيث غرقت األرض ثم أتت منى يف أياومأمورة 

 . (1)وكانت مأمورة وطافت بالبيت طواف النساء

 .(2)ومن مر بني مأزمي منى غري مستكرب غفر اهلل لـه ذنوبهروي: 

 إذا أفاض الرجل من منى وضع يده ملك يف كتفيه ثم قال : وقال أبو عبد اهلل

 .(3): استأنفلـه

إذا أخذ الناس منازهلم مبنى نادى مناد: يا منى قد جاء  : عبد اهللقال أبو 

أهلك فاتسعي يف فجاجك واترعي يف مثابك، ومناد ينادي: لو تدرون مبن حللتم 

 .(4)أليقنتم باخللف بعد املغفرة

إذا توجهت إىل منى فقل: اللهم إياك أرجو وإياك قال:  عن أبي عبد اهلل 

 .(5) أملي وأصلح لي عمليأدعو فبلغين

 اللهم هذه منى وهي مما مننَت)إذا انتهيت إىل منى فقل:  : وقال أبو عبد اهلل

به على أنبيائك، فإمنا أنا عبدك ويف  علينا مبا مننَت بها علينا من املناسك، فأسألك أن متَن

مام يصلي واإل ،، ثم تصلي بها الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة والفجر(قبضتك

وموسع عليك أن تصلي بغريها إن مل تقدر ثم تدركهم  ،بها الظهر ال يسعه إال ذلك

 .(6)وحّد منى من العقبة إىل وادي حمسرـ  :قالـ  بعرفات

                                                           
 .25ضمن ح 58ب 825-822ص 62بحار األنوار: ج (1)
 .2816باب فضائل الحج ح 282ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (2)
 .822ح 11ب 66ص 8المحاسن: ج (3)
 .21باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ح 256ص 5الكافي: ج (4)
 .1ح 82ب 866ص 5تهذيب األحكام: ج (5)
 .8باب نزول منى وحدودها ح 568ص 5الكافي: ج (6)
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عن التكبري يف أيام التشريق ألهل   سألت أبا عبد اهلل :عن معاوية بن عمار قال

صالة الظهر إىل انقضاء عشر صلوات وألهل منى يف مخس  يوم النحراألمصار فقال: 

 .(1)عشرة صالة فإن أقام إىل الظهر والعصر كرب

قال لي أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا قال:   عن أبي عبد اهلل

 .(2)لنوادب تندبين عشر سنني مبنى أيام منى

 

 روادي محس  
فتح احلاء وكسر السني وتشديدها، وهو واد معرتض بضم امليم و ،روادي حمّس

مسي بذلك ملا  ،ومنى، وهو إىل منى أقرب، وهو حد من حدودها املشعرالطريق بني 

  قيل أن فيه أبرهة أعيي وكل فيه فحسر أصحابه بفعله وأوقعهم يف احلسرات.

 .(3)وحد منى من العقبة إىل وادي حمسرويف الكايف: 

 ال جتاوز وادي  حمسر حتى تطلع قال:   وعن أبي عبد اهلل

 .(4)الشمس

يستحب السعي يف وادي حمسر حتى يقطعه إذا أفاض من املشعر، وأقله 

ويدعو باملأثور، والسعي هنا مبعنى ،ماشيا كان أو راكبا ،مائة خطوة أو مائة ذراع

 .سراع يف املشي مع تقارب اخلطااإل، أي اهلرولة

فقال: ال،  هل سعيت يف وادي حمسرأنه قال لبعض ولده:  عن أبي عبد اهلل 

سل  :فقال لـه ،قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى، قال: فقال لـه ابنه: ال أعرفه

                                                           
 .5التكبير في أيام التشريق بمنى ح 512ص 2الخصال: ج (1)
 .8باب كسب النائحة ح 886ص 5الكافي: ج (2)
 .8باب نزول منى وحدودها ح 568ص 5الكافي: ج (3)
 .86ح 85ب 812ص 5تهذيب األحكام: ج (4)
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 .(1)الناس

ع َمُجإذا مررت بوادي حمسر وهو واد عظيم بني قال:   وعن أبي عبد اهلل

حرك ناقته وقال:  ى جتاوزه فإن رسول اهلل ومنى وهو إىل منى أقرب، فاسع فيه حت

 .(2)(م لي عهدي واقبل توبيت وأجب دعوتي واخلفين فيمن تركت بعدياللهم سّل)

 .(3)احلركة يف وادي حمسر مائة خطوةقال:   وعن أبي احلسن

 .(4)مائة ذراعويف حديث آخر: 

ملا أفاض من  أن رسول اهلل  : ويف دعائم اإلسالم، عن جعفر بن حممد

حتى وقف على بطن جعل يسري العنق وهو يقول: أيها الناس السكينة السكينة،  مزدلفة

 .(5)فقرع ناقته فخبت حتى خرج ثم عاد إىل مسريه األول قال:  حمسر

 ،فإذا بلغت طرف وادي حمسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة :ويف فقه الرضا 

 .(6)إن كنت راكبا فحرك راحلتك قليالو

ثم امش على هينتك حتى تأتي وادي يف موضع آخر:  :ويف بعض نسخه

 .(7)وهو إىل منى أقرب فاسع فيه إىل منى فتجاوزها ومنىوهو ما بني املزدلفة، حمسر

فإذا انتهيت إىل وادي حمسر وهو واد عظيم بني يف الفقيه:  وقال الصدوق 

مع ومنى وهو إىل منى أقرب فاسع فيه مقدار مائة خطوة، وإن كنت راكبا فحرك ُج

، كما (رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنت األعز األكرم)راحلتك قليال وقل: 

م عهدي اللهم سّل)حيرك ناقته فيه ويقول:  قلت يف املسعى مبكة، وكان رسول اهلل 

 .(8)(ن تركت بعديواقبل توبيت وأجب دعوتي واخلفين فيم

فإذا طلعت الشمس ورأت اإلبل مواضع أخفافها يف احلرم فامض ويف اهلداية: 

                                                           
 .81516ح 85ب 25ص 85وسائل الشيعة: ج (1)
 .2116باب السعي في وادي محسر ح 561ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (2)
 .5باب السعي في وادي محسر  568ص 5الكافي: ج (3)
 .81515ح 82ب 22ص 85وسائل الشيعة: ج (4)
 ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة. 222ص 8دعائم اإلسالم: ج (5)
 .28ب 225: صفقه الرضا  (6)
 .88525ضمن ح 88ب 55ص 81مستدرك الوسائل ج (7)
 اإلفاضة من المشعر الحرام. 556ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (8)
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 .(1)حتى تأتي وادي حمسر فارمل فيه مقدار مائة خطوة وقل كما قلت باملسعى مبكة

فإذا طلعت الشمس فليفض منها إىل منى فإذا بلغ طرف وادي حمسر ويف املقنعة: 

وال يفض منها قبل طلوع الشمس إال مضطرا لكنه ال وزهفليسع فيه بهرولة حتى جي

 .(2)جيوز وادي حمسر إال بعد طلوعها

إذا خرج من املشعر سعى يف وادي حمسر إن كان ماشيا، وحرك دابته ويف الوسيلة: 

إن كان راكبا وأخذ على الطريق الوسطى إىل اجلمرة العظمى ونزل من منى حبيث 

 . (3)يشاء

املكان مبنى فيمكنهم االرتفاع إىل وادي حمسر، ففي التهذيب عن  إذا ضاق

وضاقت عليهم : إذا كثر الناس مبنى مساعة بن مهران قال: قلت ألبي عبد اهلل

  .(4)يرتفعون إىل وادي حمسركيف يصنعون؟ فقال: 

                                                           
 .821ب 221الهداية: ص (1)
 .85ب 586المقنعة: ص (2)
 فصل في بيان نزول منى ثانيا وقضاء المناسك بها. 811الوسيلة: ص (3)

 .1ح 82ب 811ص 5تهذيب األحكام: ج  (4)
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 فصل: 
 المساجد الشریفة في مكة وضواحيها

 

 مسجد الجن
ومن املساجد التارخيية القدمية  وهو مسجد صغري،أو مسجد احَلَرس مسجد اجلن 

 املعروفة يف مكة. 

يقع أمام مقربة املعالة اجلنوبية، وهو بقرب من سوق الليل، يف موضع اخلط الذي 

البن مسعود ليلة استمع إليه اجلن، ويف هذا املوضع قرأ رسول اهلل  رسول اهلل  هخط

 على رسول اهلل املباركة ة اجلن على اجلن ربعًا من القرآن، وفيه نزلت سور 

 بعد أن قرأ القرآن، ومن هنا مسي مبسجد اجلن. 

قال تعاىل: 


السورة كلها، فحكى اهلل  (1)

وبايعوه على العبادات طائعني راغبني   قوهلم وهم التسعة من أشراف اجلن أتوه

عليهم منهم، وكانوا  واعتذروا بأنهم قالوا على اهلل شططًا، ووىل رسول اهلل 

أن يعلمهم  )صلوات اهلل عليه(يف كل وقت فأمر أمري املؤمنني   يعودون إىل رسول اهلل

 .(2)ويفقههم فمنهم مؤمنون وكافرون

ويسمى أيضًا مسجد البيعة، ووجه التسمية ما يقال من أن اجلن بايعوا رسول اهلل 

 يف ذلك املوضع. 

 .مسجد احلرس :أهل مكةبعض ويسميه 

  وهناك مسجد آخر يعرف مبسجد اجلن أيضًا.

                                                           
 .8سورة الجن:  (1)
 .211ص 2راجع تفسير القمي: ج (2)
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 مسجد اجلن. يستحب الصالة ركعتني يف

 بني عيسى وحممد  مل يكن السماء الدنيا حترس يف الفرتة)عن ابن عباس قال: 

حرست السماء الدنيا  وكانوا يقعدون منها مقاعد للسمع، فلما بعث اهلل حممدا 

 حرسا شديدا ورمجت الشياطني فأنكروا ذلك، فقالوا: 


(1). 

حدث فاجتمعت إليه اجلن، فقال: تفرقوا يف  فقال إبليس: لقد حدث يف األرض

 األرض فأخربوني ما هذا احلدث الذي حدث يف السماء.

عث ركب من أهل نصيبني وهم أشراف اجلن وسادتهم، فبعثهم وكان أول بعث ُب

يصلي صالة الغداة  إىل تهامة فاندفعوا حتى تلقوا الوادي وادي خنلة فوجدوا نيب اهلل 

 ... فلما مسعوه يتلو القرآن ببطن خنلة فاستمعوا، 

فلما فرغ من الصالة أي 
 . (3)(مؤمننيأي  (2)

 

 مسجد الرایة
 حيث ركزيقع مسجد الراية بالقرب من املسجد احلرام يف طريق عرفات باحلجون، 

قد صّلى  مسِّي مبسجد الراية، إذ كان الرسول و هناك تهيوم فتح مكة راي النيب  

 فيه .

، وذلك ضمن خطة ظاملة للقضاء على آثار وقد هدموا املسجد يف اآلونة األخرية

 .وأهل بيته الطاهرين  رسول اهلل 

  مسجد إبراهيم
 بل أبي قبيس، وال يوجد لـه أثر اليوم.جفوق  كان يقع مسجد إبراهيم 

بأحجار  حيث بناه  كان يف منرة يعرف مبسجد إبراهيم  وهناك مسجد آخر

                                                           
 .81سورة الجن:  (1)
 .21سورة األحقاف:  (2)
 .816ح 2ب 822ص 61بحار األنوار: جراجع  (3)
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 .بيض وقد أدخل يف مسجد منرة

أنه ملا كان يوم يذكران:  عن أبي بصري أنه مسع أبا جعفر وأبا عبد اهلل 

ترّو من املاء، فسميت الرتوية، ثم أتى منى  إلبراهيم  الرتوية قال جربئيل 

فأباته بها، ثم غدا به إىل عرفات، فضرب خباه بنمره دون عرفة، فبنى مسجدًا  بأحجار 

 .(1)بيض وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل يف هذا املسجد الذي بنمرة

 مسجد بالل
 .  بقرب مسجد إبراهيممسجد بالل يقع 

 مسجد الشجرة بمكة
جد الشجرة أو مسجد الُركوز: موضعه يف أعلى مكة خلف دار منارة البيضاء مس

 .اليت عند سطح اجلبل مقابل احلجون حبذاء مسجد اجلن

دعا شجرة كانت يف موضعه، وهو يف مسجد اجلن، فأقبلت  روي: إن النيب 

ختط بأصلها وعروقها األرض حتى وقفت بني يديه، فسأهلا عما يريد ثم أمرها فرجعت 

 حتى انتهت إىل موضعها.

اليت قضوا قال بعض العلماء: )إن هذا املسجد قد دثر أيضًا كغريه من آثار اإلسالم 

 (.عليها

  وهذا غري مسجد الشجرة بقرب املدينة املنورة.

 

 مسجد انشقاق القمر
، جبل أبي قبيسمن يقع بالقرب و ،حمل شق القمرمما يزار يف مكة املكرمة: 

 والدعاء عنده.يستحب إتيانه و

وهي من احلوادث العظيمة يف  ،ادثةاحلانشقاق القمر بعد وقد بين هناك مسجد 

يف مكة. وملخصها: أن يف السنة التاسعة  التاريخ ومن معجزات الرسول األعظم 

                                                           
 .85666ح 2ب 221ص 88وسائل الشيعة: ج (1)
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وعلى رأسهم أبو جهل والوليد بن املغرية  للبعثة اجتمع املشركون إىل رسول اهلل 

 : إن كنت صادقًا فشّق لنا القمر فرقتني.لنيب فقالوا ل ،والعاص بن وائل

بسبابته املباركة إىل القمر فانَشّق نصفني بإذن اهلل تعاىل، نصف  فأشار النيب 

شكرًا  يرى فوق جبل أبي قبيس ونصف فوق جبل قعيقعان، وسجد رسول اهلل 

 .(1)هلل

بن مسعود: انشق القمر اوقيل: حصل ذلك مرتني، املرة الثانية كانت يف منى قال 

 .(2)مبنى وحنن مع النيب 

 . أيضًا وقد هدموا هذا املسجد

حتى صار فرقتني  عن جبري بن مطعم قال: )انشق القمر على عهد رسول اهلل

على هذا اجلبل، فقال أناس: سحرنا حممد، فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر 

 .(3)الناس كلهم(

والذي نفسي بيده لقد رأيت احلراء بني فلقي روي عن ابن مسعود أنه قال: )و

 .(4)القمر(

أن يريهم آية،  فإن قريشا سألت رسول اهلل  (5)قال تعاىل 

 :أي ،هذا سحر مستمر :فقالوا ،فدعا اهلل فانشق القمر بنصفني حتى نظروا إليه ثم التأم

 صحيح. 

اجتمعوا أربعة عشر رجال أصحاب العقبة ليلة أربع عشرة  :قال أبو عبد اهلل 

 ما من نيب إال وله آية فما آيتك يف ليلتك هذه؟  من ذي احلجة، فقالوا للنيب 

 : ما الذي تريدون؟ فقال النيب 

فقالوا: إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتني، فهبط جربئيل 

 ء  إني قد أمرت كل شي :السالم ويقول لكيا حممد إن اهلل يقرئك  :وقال

                                                           
 معجزة شق القمر. 258ص 2انظر تفسير القمي: ج (1)
 باب انشقاق القمر. 851ص 6فتح الباري، البن حجر: ج (2)
 .2ب 251-256ص 86بحار األنوار: ج (3)
 .2ب 256ص 86بحار األنوار: ج (4)
 .8سورة القمر:  (5)
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 بطاعتك، فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتني، فانقطع قطعتني، فسجد النيب 

 .رأسه ورفعوا رؤوسهم شكرا هلل وسجد شيعتنا، ثم رفع النيب 

فأمره فانشق  ،ينشق رأسه :فعاد كما كان، ثم قالوا ،يعود كما كان :ثم قالوا

 .(1)هلل وسجد شيعتنا شكرا فسجد النيب 

 مسجد البيعة
مسجد البيعة يقع يف أعلى مكة عند سوق الغنم وقرن املسقلة، وعنده بايع كان 

 الناس مبكة يوم الفتح، وهو غري مسجد بيعة العقبة يف منى. النيب 

 مسجد البيعة بمنى
 على نشز من األرض، وكان هذا املسجد ةبالقرب من مجرة العقبيقع مسجد البيعة 

األنصار على اإلسالم والنصرة،  مشهورًا عند أهل مكة، وفيه بايع رسول اهلل 

كان يعرض نفسه على القبائل يف كل موسم ليؤمنوا به، فلقي رهطًا  وذلك أنه 

فأجابوه، فجاء يف العام املقبل اثنا عشر منهم إىل املوسم، فبايعوه عند العقبة األوىل، 

فخرج يف العام اآلخر سبعون إىل احلج، واجتمعوا عند العقبة، وأخرجوا من كل فرقة 

 نقيبًا فبايعوه، وهي البيعة الثانية.

 .وقد مت هدم املسجد فال يوجد لـه أثر اليوم

يدعو القبائل يف املواسم  يف حبار األنوار: )كان رسول اهلل قال العالمة اجمللسي 

فكانت بيعة العقبة األوىل مبنى فبايعه مخسة نفر من اخلزرج وواحد من األوس يف خفية 

ف بن احلارث وحارثة من قومهم، وهم: جابر بن عبد اهلل وفطنة بن عامر بن حزام وعو

بن ثعلبة ومرثد بن األسد وأبو أمامة ثعلبة بن عمرو ويقال هو أسعد بن زرارة، فلما 

انصرفوا إىل املدينة وذكروا القصة وقرءوا القرآن صدقوه، ويف السنة القابلة وهي العقبة 

دة بن الثانية أنفذوا معهم ستة أخرى بالسالم والبيعة وهم: أبو اهليثم بن التيهان وعبا

الصامت وذكوان بن عبد اهلل ونافع بن مالك بن العجالن وعباس بن عبادة بن نضلة 

                                                           
  سورة القمر، معجزة شق القمر. 251ص 2راجع تفسير القمي: ج (1)
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وعويم بن ساعدة حليف لـهم، ثم  ،ويزيد بن ثعلبة حليف لـه ويقال مسعود بن احلارث

أنفذ النيب معهم ابن عمه مصعب فنزل دار أسعد بن زرارة فاجتمعوا عليه و أسلم 

وحطمة ووائل وواقف فإنهم أسلموا بعد بدر وأحد أكثرهم إال دار أمية بن زيد 

واخلندق، ويف السنة القابلة كانت بيعة احلرس كانوا من األوس واخلزرج سبعني رجال 

منهم اثين عشر نقيبا ليكونوا كفالء قومه تسعة من اخلزرج وثالثة  وامرأتني، واختار 

هلل بن حزام وسعد بن من األوس، فمن اخلزرج أسعد وجابر والرباء بن معرور وعبد ا

عبادة واملنذر بن قمر وعبد اهلل بن رواحة وسعد بن الربيع، ومن القوافل عبادة بن 

 . (1)الصامت، ومن األوس أبو اهليثم وأسيد بن حضري وسعيد بن خيثمة(

ـ بالعقبة وهي العقبة  إن اثنا عشر رجال لقوه ـ أي رسول اهلل )ويف البحار أيضا: 

ليلة العقبة  ، قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول اهلل ول اهلل األوىل فبايعهم رس

األوىل وحنن اثنا عشر رجال أنا أحدهم، فلما انصرفوا بعث معهم مصعب بن عمري إىل 

املدينة يفقه أهلها ويقرئهم القرآن. ويف سنة ثالث عشرة كانت بيعة العقبة الثانية وذلك أن 

ه مجاعة من األنصار فواعدوه العقبة من أوسط أيام خرج إىل املوسم فلقي رسول اهلل 

ن سبعون رجال ومعهم حنالتشريق، قال كعب بن مالك: اجتمعنا يف الشعب عند العقبة و

امرأتان من نسائهم نسيبة بنت كعب أم عمارة وأمساء بنت عمرو بن عدي وهي أم 

ثالثة من األوس، علينا اثنا عشر نقيبا منا تسعة من اخلزرج و منيع، فبايعنا وجعل 

أصحابه باخلروج إىل املدينة فخرجوا أرساال وأقام هو مبكة ينتظر  ثم أمر رسول اهلل 

 .(2)أن يؤذن لـه(

                                                           
 .6ضمن ح 5ب 86-85ص 81بحار األنوار: ج (1)
 .5ب 25ص 81بحار األنوار: ج (2)
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 مسجد الخيف
، ، يقع يف اجلهة اجلنوبية على يسار القادم من عرفاتمنىهو مسجد مسجد اخليف 

أنه صلى فيه يف هذا املسجد، وروي:  ويستحب الصالة فيه، وقد صلى رسول اهلل

 .(1)ألف نيب

وإمنا مسي باخليف ألنه مرتفع عن الوادي، وكلما كان مرتفعًا على الوادي مسي 

 .(2)خيفًا

 ويستحب أن يصلي فيه مائة ركعة فإنها تعدل عبادة عامًا. 

مائة مرة كتب لك أجر عتق رقبة، وإذا هلل الّله مائة مرة اإلنسان فيه وإذا سبح 

نسمة، وإذا محد الّله مائة مرة عدلت أجر خراج العراقني يتصدق يف عدلت اجر إحياء 

 سبيل اهلل عزوجل.

يف مسجد اخليف وهو مسجد منى وكان مسجد  صّلقال:   عن أبي عبد اهلل

على عهده عند املنارة اليت يف وسط املسجد وفوقها إىل القبلة حنوا من  رسول اهلل 

  وخلفها حنوا من ذلك ثالثني ذراعا وعن ميينها وعن يسارها

فتحر ذلك فإن استطعت أن يكون مصالك فيه فافعل فإنه قد صلى فيه ألف نيب ـ قال: ـ 

 وإمنا مسي اخليف ألنه مرتفع عن الوادي وما ارتفع عنه يسمى 

 .(3)خيفا

صل ست ركعات يف مسجد قال:   وعن علي بن أبي محزة عن أبي عبد اهلل

 . (4)منى يف أصل الصومعة

ومن صلى يف مسجد منى مائة ركعة قبل أن خيرج منه عدلت عبادة ويف احلديث: 

سبعني عاما، ومن سبح اهلل يف مسجد منى مائة تسبيحة كتب اهلل عزوجل لـه أجر عتق 

رقبة، ومن هلل اهلل فيه مائة مرة عدلت إحياء نسمة، ومن محد اهلل عز وجل فيه مائة 

                                                           
 .6باب الصالة في مسجد منى ح 581ص 5انظر الكافي: ج (1)
 .215المقنع للشيخ الصدوق: ص (2)
 .6588ح 51ب 261ص 5وسائل الشيعة: ج (3)
 .6باب الصالة في مسجد منى ح 581ص 5الكافي: ج (4)
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 .(1)يل اهلل عزوجلمرة عدلت أجر خراج العراقني يف سب

 مسجد الَخْيف
سالم، وقد ُبين يف املكان مسجد اخليف بفتح اخلاء: من أهم وأقدم املساجد يف اإل

الذي عقد فيه املشركون يف العام اخلامس للهجرة معاهدتهم مع بعض القبائل العربية 

 للهجوم على املدينة، وكان بناؤه حتدِّيًا للمشركني وإبطااًل ملؤامراتهم.

 جد الصفایحمس
 يقع مسجد الصفايح جنوب مسجد اخليف، يف سفح جبل الصفايح.

 

 مسجد اإلجابة
صّلى يف املكان الذي  ، روي أّن الرسول (2)مسجد اإلجابة: يف ِشعب الصُّفي

ُبين فيه هذا املسجد، والذي يقع على اجلانب األيسر من الطريق املؤدِّي إىل ِمنى، وقد 

 هـ لُيشاد مكانه البناء  .833ُهِدَم بناؤه القديم عام 

 .احلالي

 مسجد النمرة
يقال: إّن أّول من مجع احلاّج بعرفة إبراهيم  مسجد النمرة أو مسجد إبراهيم 

 ثم راح بهم إىل املوقف من عرفة، ويعرف اآلن مبسجد َنِمَرة، يقع  ،ا املكانيف هذ

 املسجد على اجلهة الغربية من عرفات.

 مسجد النحر
، وتسميته صادرة )الثانية( مسجد النحر يقع بني اجلمرة ااُلوىل واجلمرة الوسطى

ناك صالة الظهر صّلى ه عن حادثة الذبح اإلبراهيمي املعروفة. وُيقال إّن رسول اهلل 

                                                           
 .2861باب فضائل الحج ح 281ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)
 يقع المسجد في شعب بقرب ثنية إذاخر، قريب من دايرة المعابدة (2)
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 وقّدم قربانه.

 مسجد الكبش
أمر نبيه ملا ن اهلل تعاىل فإكان مسجد الكبش باملزدلفة وال يوجد لـه أثر اليوم، 

يف املنام، قال تعاىل:  بذبح ولده إمساعيل  إبراهيم 








 ، ففداه اهلل عز وجل بذلك الكبش العظيم.(1)

قال ابن عباس: )كان قرنا الكبش معلقني فيها ومل يزاال فيها إىل أن حرق احلجاج 

 .(2)البيت(

 التنعيممسجد 
. ويقع يف اجلهة الشمالية الغربية من املنورة التنعيم حدود احلرم من جهة املدينة

واختلف يف وجه تسميته  ( مرت.0222مكة، وتقدر املسافة بينه وبني باب العمرة بـ )

بذلك. قيل: إن اجلبل الذي عن ميينك إذا دخلت يقال لـه: ناعم، والذي عن يسارك: 

 وقيل: إن الوادي امسه: التنعيم. .منعم، والوادي: نعمان

وقيل: التنعيم اسم شجرة كانت معروفة يف البادية بني مّكة واملدينة، ومسجد 

 التنعيم هو املسجد املوجود يف تلك املنطقة.

 أحرم منه للعمرة. روي أن النيب 

 وكان يعرف مكان مسجد التنعيم بـ )خيمة مجانة( وهي بنت أبي طالب. 

                                                           
 .816-818سورة الصافات:  (1)
 .266ص 8متشابه القرآن: ج (2)
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 مسجد الحدیبية
مسجد احلديبية: يقع يف منطقة احُلَدْيبيَّة وهي موضع مشهور يف طريق جدة 

 .(1)القديم

 ( كم.01تبعد عن املسجد احلرام قرابة )

حتتها،  قيل: مسيت بذلك ببئر هناك عند مسجد الشجرة اليت بايع رسول اهلل 

 وقيل: بشجرة حدباء كانت يف ذلك املوضع.

وذلك  ،ة للهجرة متت بيعة الرضوان حتت الشجرةويف هذه املنطقة يف السنة السادس

الناس إىل البيعة، وقد ورد ذكرها يف القرآن الكريم، قال  حينما دعا رسول اهلل 

،  (2)تعاىل: 

 . (3)وقال تعاىل: 

وكتبه  ،واملشركني لعشر سنني وفيها يف نفس السنة وقع الصلح بني رسول اهلل 

، لكن نقضه املشركون بعد سنتني مما َعجََّل بفتح مكة، وهذا علي ابن أبي طالب 

 الصلح معروف بصلح احلديبية. 

 ويف املنطقة مسجد آخر يعرف مبسجد الرضوان. 

  جنبه.وفيها أيضا مسجد حديث، وآخر قديم يقع إىل

عرانة  مسجد الج 
اجِلعرانة، بكسر أوله ـ وينطقها أهل مكة اليوم بضم اجليم ـ: قرية صغرية قريبة من 

 احلرم، تقع يف صدر وادي سرف مشال شرقي مكة املكرمة، أحرم منها النيب 

حوالي  واعتمر بعد غزوة الطائف وملا قفل من حنني، حيث توّقف فيها رسول اهلل 

عودته من معركة ُحنني، ووّزع هناك غنائم حربه مع قبيلة هوازن على يومًا بعد  81

 الناس

                                                           
 تعرف المنطقة اليوم بـ )الشميسي( ألن رجالً بهذا االسم حفر بئراً فيها، فُنِسَبت إليه. (1)
 .81سورة الفتح:  (2)
 .81سورة الفتح:  (3)
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 بين مسجد اجلعرانة. ويف مكان إحرامه 

 مساجد أخرى
 منها:يف مكة املكرمة وحواليها، وهناك مساجد أخرى كثرية 

 .عم النيب  مسجد محزة: املنسوب إىل محزة بن عبد املطلب 

اسم )غار املرسالت(. ُيقال إّن سورة املرسالت مسجد الصفايح: ويوجد فيه غار ب

 نزلت يف هذا املكان.

 مسجد احلصباء: مسجد احملصَّبة يف األبطح ليس لـه أثر يف هذا الزمان. 

 . رسول اهللصلى فيه : مسجد (1)مسجد الرَُّوْيثة

 مسجد الِسَرر: املوضع الذي روي أّن سبعني نبيًا ولدوا حتت شجرة كانت فيه.

 بايع الناس فيه يوم فتح مكة.  ق الغنم: يقال: إّن النيب مسجد سو

 . مسجد فاطمة الصغرية: أو بئر فاطمة بنت احلسني 

 ، ومنه مّسي مسجد اخليف.: نزل فيه رسول اهلل (2)مسجد خيف بين كنانة

فدخلت معه يوم الفتح فلما  قال: كنت ممن لزم رسول اهلل عن جابر 

من أذاخر، ورأى بيوت مكة، وقف عليها فحمد اهلل وأثنى  أشرف رسول اهلل 

هذا منزلنا يا جابر حيث تقامست قريش علينا يف عليه، ونظر إىل موضع قبته فقال: 

منزلنا إذا فتح اهلل قال جابر: فذكرت حديثا كنت مسعته منه قبل ذلك باملدينة:  كفرها

 .فرعلينا مكة يف خيف بين كنانة حيث تقامسوا على الك

                                                           
ضم أوله، وفتح ثانيه، وبالثاء المثلثة، على لفظ التصغير، قرية جامعة الرويثة: ب (1)

أيضا، مذكورة في رسم ورقان، وفى رسم العقيق، عند ذكر الطريق من المدينة إلى 
مكة. وبين الرويثة والمدينة سبعة عشر فرسخا; ومن الرويثة إلى السقيا عشرة 

، بينها وبين العرج ثالثة فراسخ; وعقبة العرج على أحد عشر ميال من الرويثة
كان ينزل تحت سرحة ضخمة عن يمين  أميال. عن ابن عمر أن النبي 

الطريق، ووجاه الطريق، في مكان بطح سهل، حتى يفضى من أكمة دون الرويثة 
بميلين، وقد انكسر أعالها، فانثنى في جوفها وهى قائمة على ساق، وفى ساقها كثب 

 .كثيرة
المحصب، وحده من الحجون ذاهبا إلى منى، وهو مسجد منى  خيف بني كنانة: هو (2)

 بمكة.
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مسجد ضحنان: َضَجنان ُجبيل على بريد من مكة يف أسفله الغميم مسجد صّلى 

 .فيه رسول اهلل 

 ، ويقال لـه: مسجد الشرف. مسجد َشرف الرَّْوحاء: صّلى فيه رسول اهلل 

 يف آخر اجلحفة، ويف أوهلا مسجد لـه  مسجد األئّمة: مسجد لرسول اهلل 

 يقال لـه: غورث.

 . مسجد األبواء: مسجد لرسول اهلل 

 .مسجد بطن َمرِّ الظهران: مسجد لرسول اهلل 

مسجد الكبش: يقع على يسار الذاهب إىل عرفات ويف مشالي مجرة العقبة، 

 والكبش هو فداء إمساعيل عليه السالم.

مسجد الكوثر: يقع وسط منى على ميني القاصد إىل عرفات، يقال: إّن سورة 

 فيه. الكوثر نزلت

 يقع على ميل من الطَّلوب. مسجد ُلَحي مجل: صلى فيه رسول اهلل 

 مبدجلة تعهن وبنى بها مسجدًا. مسجد َمْدَلَجة ِتْعِهن: صّلى رسول اهلل 

 ، واملنبجس وادي العرج.مسجد امُلْنَبجس: مسجد لرسول اهلل 

ُيعرف ، يقع آخر وادي الروحاء، ومسجد امُلنَصَرف: صّلى فيه رسول اهلل 

 مبسجد الغزالة.

 إىل غريها من املساجد.
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 فصل: 
 مزارات ومقامات في مكة المكرمة

  ة النبيمحل والد
 بقرب املسجد احلرام. من املزارات الشريفة يف مكة املكرمة حمل والدة النيب 

عشرة ليلًة مضت من شهر ربيع األول يف عام الفيل يوم  سبعل ولد النيب 

وكان  ،بعث بأربعني سنًةقبل أن ُي ،مع الزوال، وروي أيضًا عند طلوع الفجر ،اجلمعة

مسجدًا ثم أصبح الدار ، قد وهب هذه الدار لعقيل بن أبي طالب رسول اهلل 

يصلي الناس فيه وأشرعت بابه يف الزقاق الذي يقال لـه: زقاق املولد يف سوق الليل، 

مكانه مكتبة باسم )مكتبة مكة املكرمة( اآلن وأقيمت  البيت ولكن ولألسف مت هدم

وهو فناء يبلغ طوله حنو اثنى عشر مرتًا يف عرض ستة أمتار وفيه بقرب املسجد احلرام، 

وهي   باب من اجلهة الغربية يدخل للغرفة اليت فيها الرخامة اليت ولد عليها النيب

 ، وذلك مستحب.واملسلمون يزورون املكان ويتربكون به مقّعرة.

: تربكًا، قال اإلمام اهلادي يستحب الصوم يف يوم والدة النيب 

 إن األيام اليت يصام فيهن أربع، منها يوم مولد النيب  يوم السابع عشر من شهر

 .(1)ربيع األول

من صام يوم السابع عشر من شهر ربيع األول كتب اهلل لـه صيام  :وقالوا 

 .(2)سنة

كان مولد ـ ربيع األول ه ـ أي من )يف اليوم السابع عشر من: الشيخ املفيد قال و

عند طلوع الفجر من يوم اجلمعة يف عام الفيل وهو يوم شريف  رسول اهلل سيدنا 

                                                           
 .82128ح 81ب 555-555ص 81وسائل الشيعة: ج (1)
 شهر ربيع األول. 265البلد األمين: ص (2)
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على قديم األوقات يعظمونه  ومل يزل الصاحلون من آل حممد عظيم الربكة 

 .(1)(ويعرفون حقه ويرعون حرمته ويتطوعون بصيامه

فمن صامه  لسابع عشر من ربيع األول هو يوم مولد النيب أن يوم اوروي: 

 .(2)كتب اهلل لـه صيام ستني سنة
 

 اإلمام أمير المؤمنين محل والدة 
داخل وهو  حمل والدة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب يف مكة: ومما يزار 

 ها.يف جوف حيث ولد اإلمام ، املشرفة الكعبة

كنت جالسا مع )روى صاحب كتاب بشارة املصطفى عن يزيد بن قعنب قال: 

العباس بن عبد املطلب وفريق من بين عبد العزى بإزاء بيت اهلل احلرام إذ أقبلت فاطمة 

أخذها الطلق فقالت: وقد وكانت حامال به تسعة أشهر  بنت أسد أم أمري املؤمنني 

وكتب، وإني مصدقة بكالم جدي  ن رسليا رب إني مؤمنة بك ومبا جاء من عندك م

فبحق الذي بنى هذا البيت وحبق املولود الذي  ،العتيق كوإنه بنى بيت إبراهيم اخلليل

 والدتي. يف بطين إال ما يسرت علّي

 ظهره ودخلت فاطمة انفتح عن قال يزيد بن قعنب: فرأيت البيت قد 

ح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا ، فرمنا أن ينفتفيه والتزق احلائطوغابت عن أبصارنا 

 قالت: ف يدها أمري املؤمنني بالرابع وبعد ، ثم خرجت عزوجلأن ذلك من أمر اهلل 

عزوجل ألن آسية بنت مزاحم عبدت اهلل  ،إني فضلت على من تقدمين من النساء

هزت  سرا يف موضع ال حيب اهلل أن يعبد فيه إال اضطرارا، وأن مريم بنت عمران 

أكلت من فالنخلة اليابسة بيدها حتى أكلت منها رطبا جنيا، وإني دخلت بيت اهلل احلرام 

فهو  ،يا فاطمة مسيه عليا :أن أخرج هتف بي هاتف مثار اجلنة وأرزاقها، فلما أردُت

شققت امسه من امسي وأدبته بأدبي وأوقفته على إني واهلل العلي األعلى يقول: علي، 

يؤذن فوق ظهر بييت هو الذي و ،ي يكسر األصنام يف بييتغامض علمي وهو الذ

                                                           
 شهر ربيع األول. 51مسار الشيعة: ص (1)
 .82126ح 81ب 556ص 81وسائل الشيعة: ج (2)
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 .(1)(فطوبى ملن أحبه وأطاعه وويل ملن أبغضه وعصاه ،ويقدسين وميجدني

 ومولد فاطمة   بيت رسول اهلل
وقد سكنه   منزل خدجية بنت خويلد أم املؤمننييف مكة: ومما ينبغي زيارته 

معها يف أيام حياتها، وسكنه بعد وفاتها إىل أن هاجر إىل املدينة املنورة،  الرسول 

منه إىل السماء، كما قص اهلل تعاىل يف القرآن احلكيم بقوله:  وهو البيت الذي أسري 




(2). 

 وُبنيت حمّله مدرسة حلفظ القرآن.البيت وقد ُهِدَم  ،وفيه مصّلى الرسول 

يف العشرين   ويف هذا البيت الشريف ولدت الصديقة الكربى فاطمة الزهراء

 .(3) من شهر مجادى الثانية السنة اخلامسة بعد البعثة النبوية املباركة

؟  كيف كان والدة فاطمة  عبد اهلل عن املفضل بن عمر قال: قلت ألبي

فبينا هي كذلك إذ دخل عليها أربع نسوة ـ وساق احلديث إىل أن قال: ـ  فقال: 

ال  :فقالت إحداهن ،ففزعت منهن ملا رأتهن ،مسر طوال كأنهن من نساء بين هاشم

أنا سارة وهذه آسية بنت مزاحم  :حنن أخواتك ،حتزني يا خدجية إنا رسل ربك إليك

وهي رفيقتك يف اجلنة وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثم أخت موسى بعثنا اهلل إليك 

 احلديث.  (4)لنلي منك ما تلي النساء من النساء

فأدخلين  ملا عرج بي إىل السماء أخذ بيدي جربئيل  :وقال رسول اهلل 

ك نطفة يف صليب، فما هبطت إىل األرض اجلنة فناولين من رطبها فأكلته فتحول ذل

، ففاطمة حوراء إنسية، فكلما اشتقت إىل رائجة  واقعت خدجية فحملت بفاطمة

 .(5)اجلنة مشمت رائحة ابنيت فاطمة

                                                           
 .1بشارة المصطفى: ص (1)
 .8سورة اإلسراء:  (2)
 فصل في حليتها وتواريخها. 256ص 2المناقب: ج (3)
 .61ص 1ب 256-256ص 6بحار األنوار: ج (4)
في التوحيد  احتجاج أبي الحسن بن موسى الهادي  511ص 2االحتجاج: ج (5)

 والعدل.
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زمها وتدنيها تيا رسول اهلل إنك تلثم فاطمة وتل :وعن جابر بن عبداهلل قال: قيل

أتاني بتفاحة من  إن جربئيل قال: منك وتفعل بها ما ال تفعله بأحد من بناتك؟ ف

تفاح اجلنة فأكلتها فتحولت ماء يف صليب، ثم واقعت خدجية فحملت بفاطمة، فأنا أشم 

 .(1)منها رائحة اجلنة

هو اآلن مسجد يقع يف زقاق يسمى زقاق احلجر والذي كان يعرف قدميًا يقال: 

القشاشية، ويقال لـهذه بزقاق العطارين ويعرف اليوم بزقاق الصوغ باحلي املعروف ب

، وهي مرتفعة عن الطريق بعدة درجات وعلى يسارها الدار: مولد فاطمة الزهراء 

مصطبة ترتفع عن األرض بنحو ثلث املرت تقريبًا وطوهلا عشرة أمتار وعرضها أربعة 

 أمتار.

عب أبي طالب   ش 
وضع الذي التجأ إليه وهو امل ِشعب أبي طالب : يف مكة ومن األماكن املتربكة

عندما فرضت عليهم قريش احلصار واملقاطعة، وهو بقرب من  بنو هاشمو النيب 

 .مقربة املعلى، فالشِّعب هو املنطقة احملصورة بني جبلني

 ِشعب أبي طالب املعروف اآلن بِشعب علّي من أهمها: يف مّكة ِشعاب كثرية 

همّية الدينية والتارخيية لـهذا الشعب يف ألوالواقع بني جبلي أبي قبيس وخندمة، وتقوم ا

أّن قريشًا حتالفت ضّد بين هاشم فقطعت معهم عالقاتها االقتصادية واالجتماعية مّما 

هاشم إىل االعتصام يف هذا الشِّعب والبقاء فيه مّدة ثالث سنوات ضربوا  واضطّر بن

 خالهلا أروع أمثلة الصمود واالستقامة.

 جبل أبي قبيس 
، يقع شرق احلرم ويشرف على جبل (0)قبيس قريب من املسجد احلرام جبل أبي

، وكان يف وقد شق القمر عليه الصفا، وقد روي أن فيه قبور مجلة من األنبياء 

                                                           
 .8ح 856ب 812ص 8علل الشرائع: ج (1)
ار جوانب هذا الجبل حاد وشديد متراً فوق مستوى سطح البحر وانحد262ويرتفع  (2)

 في اتجاه الشرق والشمال الشرقي.
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  موضعه مسجد كما سبق.

إن اهلل عزوجل ملا أهبط آدم من اجلنة هبط على أبي قبيس فشكا يف الكايف: ورد 

فأهبط اهلل عزوجل عليه ياقوتة  ،ما كان يسمعه يف اجلنةإىل ربه الوحشة وأنه ال يسمع 

فكان يطوف بها آدم فكان ضوؤها يبلغ موضع  ،محراء فوضعها يف موضع البيت

 .(1)األعالم فيعلم األعالم على ضوئها وجعله اهلل حرما

ببناء الكعبة وأن  إن اهلل عزوجل أمر إبراهيم  :قال وعن أحدهما 

البيت كل يوم  فبنى إبراهيم وإمساعيل  ،ناس مناسكهميرفع قواعدها ويري ال

فنادى أبو قبيس : قال أبو جعفر  ،سافا حتى انتهى إىل موضع احلجر األسود

 .(2)إن لك عندي وديعة فأعطاه احلجر فوضعه موضعه:  إبراهيم 

صليت فوق  :سأله رجٌل قال :قال وعن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل 

نعم إنها قبلٌة من موضعها إىل  :قال ؟أبي قبيس العصر فهل جيزي ذلك والكعبة حتيت

 . (3)السماء

وإن بابا  ،القائم ليله ،من طلب العلم فهو كالصائم نهاره :رسول اهلل وقال 

  .(4)من العلم يتعلمه الرجل خري لـه من أن يكون لـه أبو قبيس ذهبا فأنفقه يف سبيل اهلل

يا ابن رسول اهلل أنا رجل موسر  :أن رجال سأله فقال : جعفر بن حممد وعن

جة اإلسالم وقد مسعت ما يف التطوع باحلج من الرغائب فهل لي إن وقد حججت َح

إىل أبي قبيس  فنظر أبو عبد اهلل  ؟تصدقت مبثل نفقة احلج أو أكثر منها ثواب احلج

 . (5)ما أدركت ثواب احلجهذا ذهبا وفضة بوزن لو تصدقت  :وقال

أن اصعد أبا قبيس  أوحي إىل إبراهيم  :قال عن أبي احلسن موسى و

يا معشر اخلالئق إن اهلل يأمركم حبج هذا البيت الذي ببكة حمرما من  :فناد يف الناس

أبا قبيس فنادى يف الناس  فصعد إبراهيم  :قال ،استطاع إليه سبيال فريضة من اهلل

                                                           
 .8باب علة الحرم وكيف صار هذا المقدار ح 815ص 5الكافي: ج (1)
 .86512ح 88ب 282ص 82وسائل الشيعة: ج (2)
 .6ح 81ب 8ص 2تهذيب األحكام: ج (3)
 .16ح 8ب 815ص 8بحار األنوار: ج (4)
 .1126ح 26ب 56ص 1مستدرك الوسائل: ج (5)
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يا معشر اخلالئق إن اهلل يأمركم حبج هذا البيت الذي ببكة حمرما من  :بأعلى صوته

يف صوته حتى أمسع  فمد اهلل إلبراهيم  :قال ،استطاع إليه سبيال فريضة من اهلل

به أهل املشرق واملغرب وما بينهما من مجيع ما قدر اهلل وقضى يف أصالب الرجال من 

فهناك يا فضل وجب  ،م النساء إىل يوم القيامةالنطف ومجيع ما قدر اهلل وقضى يف أرحا

فالتلبية من احلاج يف أيام احلج هي إجابة لنداء إبراهيم يومئذ  ،احلج على مجيع اخلالئق

 . (1)باحلج عن اهلل

 ور وغار حراءنجبل ال
جبل طويل يقع يف الشمال الشرقي من مكة املكرمة عن يسار املار إىل منى، وغار 

من شهر رجب  07ليلة  ، وقد بعث رسول اهلل جلبل مما يلي القبلةحراء يقع يف رأس ا

 ...يف هذا الغار حيث نزل عليه جربئيل وقال لـه: 
 اآليات. (2)

 . ويستحب فيه زيارة النيب 

وغار حراء فجوة ضيقة سعتها مرقد ثالثة متجاورين وأما علوه فقامة رجل ويف 

 نهايته صدع ترى منه األرض واجلبال إىل مكة. 

كان يتعبد قبل البعثة على دين احلنيفية وذلك يف غار  أن النيب  ويف التاريخ

بيته حتى  مل يدخل ثمحراء، فكان خيرج إىل حراء يف كل عام شهرًا من السنة يتنسك فيه 

 يطوف بالكعبة.

 يف قصيدته املشهورة: قال أبو طالب 

 (3)وثور ومن أرسى ثبريًا مكانه        وراق لريقى يف حراء ونازل       

واجلبل الذي يقع يف قمته هذا الغار يسمى جبل النور، كان يبعد عن مكة القدمية 

للتربك والزيارة ، وصعود حوالي مخسة كيلومرتات ويذهب إليه اآلن كثري من الناس 

ليتقي  ًاانيهذا اجلبل شاق للغاية، وقد حيتاج الصاعد إىل استعمال يديه ورجليه أح

                                                           
 .22ح 22ب 811-811ص 16بحار األنوار: ج (1)
 .8سورة العلق:  (2)
 .1ص 2البداية والنهاية: ج (3)
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اء والغار يشبه حجرة صغرية مدخلها إىل األمام املالسقوط، ويف قمة هذا اجلبل بركة من 

 ويف خلفها اجلبل الشاهق.

معه يف غار حراء  علي بالنبوة، كان أمري املؤمنني  وحينما بعث رسول اهلل 

 كان يأخذ عليًا معه للعبادة. يعبد اهلل عزوجل، فإن الرسول 

كان جياور يف حراء من كل سنة شهرا وكان يطعم يف ذلك الشهر  وقد ورد: أنه 

من جاءه من املساكني فإذا قضى جواره من حراء كان أول ما يبدأ به إذا انصرف أن يأتي 

ته فيطوف بها سبعا أو ما شاء اهلل من ذلك ثم يرجع إىل بيته، باب الكعبة قبل أن يدخل بي

حتى جاءت السنة اليت أكرمه اهلل تعاىل فيها بالرسالة فجاور يف حراء يف شهر رمضان 

 .(1)ومعه أهله خدجية وعلي بن أبي طالب وخادم لـهم فجاءه جربئيل بالرسالة

تحرك اجلبل، فقال كان على جبل حراء ف  ويف اخلرائج واجلرائح: روي أنه

  .(2)فسكن  اسكن فما عليك إال نيب أو وصي، وكان معه علي: النيب 

  ينقطع يف جبل حراء وكان علي كان رسول اهلل )البالغة:  نهج  ويف شرح 

املالئكة وبشرته بالرسالة دعاه  معه كالتابع والتلميذ، فلما بلغ احللم وجاءت النيب 

 .(3)(فأجابه عن نظر ومعرفة باألعالم املعجزة

 .(4)ما يشري إىل ذلك نهج البالغةويف 

                                                           
 في نشوئه. ذكر حال رسول هللا  211ص 82شرح نهج البالغة: ج (1)
 فصل من روايات العامة. 8ب 25ص 8الخرائج والجرائح: ج (2)
 أبي بكر وعلي وخصائص كل منهما.القول في إسالم  251ص 82شرح نهج البالغة: ج (3)
في خطبته المعروفة بالقاصعة : وقد علمتم موضعي من  قال أمير المؤمنين  (4)

بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد  رسول هللا 
يضمني في صدره ويكنفني في فراشه ويمسنى جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ 

ما وجد لي كذبة في قول وال خطلة في فعل، ولقد قرن هللا به الشئ ثم يلقمنيه، و
  من لدن أن كان فطيماً أعظم ملك من مالئكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن

أخالق العالم ليله ونهاره، ولقد كنت اتبعه إتباع الفصيل اثر أمه ، يرفع لي في كل 
يجاور في كل سنة بحراء ، يوم من أخالقه علماً ويأمرني باإلقتداء به، ولقد كان 

فأرآه وال يرى غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في اإلسالم غير رسول هللا 
وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة 

فقلت: يا رسول هللا ما هذه الرنة ؟ فقال: هذا  الشيطان حين نزل الوحي عليه 
عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إال إنك لست بنبي الشيطان آيس من 

: كنت اسمع الصوت وأبصر الضوء سنين ولكنك وزير وإنك على خير. وقال 
 حينئذ صامت ما أذن لـه في اإلنذار والتبليغ. سبعاً، ورسول هللا 
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إن اهلل وضع حتت العرش أربعة أساطني أنه قال:  يف فقه القرآن، عن الباقر

م بعث مالئكة فقال ومساه الضراح وهو البيت املعمور وقال للمالئكة: طوفوا به، ث

وأمر من يف األرض أن يطوفوا به، وقال: وملا  ،لـهم: ابنوا يف األرض بيتا مبثاله وقدره

 ،أهبط اهلل آدم من اجلنة قال: إني منزل معك بيتا تطوف حوله كما يطاف حول عرشي

وتصلي عنده كما يصلى عند عرشي، فلما كان زمن الطوفان رفع، فكانت األنبياء 

 ال يعلمون مكانه، حتى بوأه اهلل إلبراهيمحيجونه و   فأعلمه مكانه فبناه من

بناه  مخسة أجبل من حراء وثبري ولبنان وجبل الطور وجبل احلمر، وروي أن آدم 

 . (1) ثم عفي أثره فجدده إبراهيم

نادت اجلبال: يا آدم اجعل لنا يف بناء قواعد بيت اهلل نصيبا، فقال: ويف احلديث: 

فيه من أمر، األمر إىل رب البيت يشرك فيه من أحب، فأذن اهلل للجبال بذلك ما لي 

فابتدر كل جبل منها حبجارة منه وكان أول جبل شق حبجارة منه أبو قبيس لقربه منه ثم 

حراء ثم ثور ثم ثبري ثم ورقان ثم محون ثم صربار ثم أحد ثم طور سيناء ثم طور دينا ثم 

 .(2)دم أن يأخذ من كل جبل حجرا فيضعه يف األساسوأمر اهلل آ ،لبنان ثم جودي

 



فإن هذا داود بكى  :، قال لـه اليهودييف احتجاج اليهودي مع أمري املؤمنني

لقد كان كذلك وحممد  :على خطيئته حتى سارت اجلبال معه خلوفه، قال لـه علي

 قر  :جبل حراء إذ حترك اجلبل فقال لـه أعطي ما هو أفضل من هذا إذ كنا معه على

 .(3)ألمره ومنتهيا إىل طاعتهمطيعا فليس عليك إال نيب وصديق شهيد فقر اجلبل 



سبعة أجبل،  من اجلبال اليت تطايرت يوم موسىقال:   عن النيب

                                                           
 باب ذكر المناسك وما يتعلق بها. 212-212ص 8فقه القرآن: ج (1)
 .52ح 2ب 816ص 88األنوار: جبحار  (2)
 على اليهود من أحبارهم. احتجاجه  221-281ص 8انظر االحتجاج: ج (3)
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ء، وباليمن فلحقت باحلجاز واليمن، منها باملدينة أحد وورقان، و مبكة ثور وثبري وحرا

 .(1)صرب وحضور

وقيل: )صار اجلبل ستة أجبل وقعت ثالثة باملدينة وثالثة مبكة، فاليت باملدينة أحد 

 .  (2) ، روي ذلك عن النيب(وورقان ورضوى، واليت مبكة ثور وثبري وحراء

ملا  إن رسول اهلل :  : قال علي بن حممديف تفسري اإلمام العسكري 

ترك التجارة إىل الشام وتصدق بكل ما رزقه اهلل تعاىل من تلك التجارات كان يغدو كل 

يوم إىل حراء يصعده وينظر من قلله إىل آثار رمحة اهلل وإىل أنواع عجائب رمحته وبدائع 

حكمته، وينظر إىل أكناف السماء وأقطار األرض والبحار واملفاوز والفيايف، فيعترب بتلك 

يتذكر بتلك اآليات ويعبد اهلل حق عبادته، فلما استكمل أربعني سنة ونظر اهلل اآلثار و

عزوجل إىل قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها أذن 

ينظر  ينظر إليها، وأذن للمالئكة فنزلوا وحممد  ألبواب السماء ففتحت وحممد 

رته، موغ ق العرش إىل رأس حممد إليهم، وأمر بالرمحة فأنزلت عليه من لدن سا

ونظر إىل جربئيل الروح األمني املطوق بالنور طاووس املالئكة هبط إليه وأخذ بضبعه 

 وهزه وقال: يا حممد اقرأ.

 قال: وما أقرأ؟

قال: يا حممد 


ثم  (3)

من اجلبل وقد  أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عزوجل، ثم صعد إىل العلو ونزل حممد 

احلمى والنافض يقول: به غشيه من تعظيم جالل اهلل وورد عليه من كبري شأنه ما ركبه 

نه يعرتيه أخيافه من تكذيب قريش يف خربه ونسبتهم إياه إىل اجلنون ووقد اشتد عليه ما 

اهلل وأكرم براياه وأبغض األشياء إليه الشيطان  ةقيشياطني وكان من أول أمره أعقل خل

                                                           
 .81سبعة جبال تطايرت يوم موسى ح 255ص 2الخصال: ج (1)
 .881ص 2انظر الدر المنثور، للسيوطي: ج (2)
 .5-8سورة العلق:  (3)
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وأفعال اجملانني وأقواهلم، فأراد اهلل عزوجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه فأنطق اجلبال 

 منها ناداه:  والصخور واملدر وكلما وصل إىل شيء

السالم عليك يا حممد، السالم عليك يا ولي اهلل، السالم عليك يا رسول اهلل، 

أبشر فإن اهلل عزوجل قد فضلك ومجلك وزينك وأكرمك السالم عليك يا حبيب اهلل، 

إنك جمنون وعن  :ك قول قريشنفوق اخلالئق أمجعني من األولني واآلخرين، ال حيز

من فضله رب العاملني والكريم من كرمه خالق اخللق الدين مفتون، فإن الفاضل 

أمجعني، فال يضيقن صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك 

أقصى منتهى الكرامات ويرفعك إىل أرفع الدرجات، وسوف ينعم ويفرح أولياءك 

وسوف يبث علومك يف العباد والبالد مبفتاحك وباب  بوصيك علي بن أبي طالب 

وسوف  ، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة ينة حكمتك علي بن أبي طالبمد

سيدي شباب أهل اجلنة، وسوف ينشر يف  خيرج منها ومن علي: احلسن واحلسني 

البالد دينك وسوف يعظم أجور احملبني لك وألخيك، وسوف يضع يف يدك لواء احلمد 

كون قائدهم أمجعني فتضعه يف يد أخيك علي فيكون حتته كل نيب وصديق وشهيد، ي

 إىل جنات النعيم.

 فقلت يف سري: 

وهو   يا رب من علي بن أبي طالب الذي وعدتين به وذلك بعد ما ولد علي

هو ولد عمي، وقال بعد ذلك ملا حترك علي وليدا وهو معه أهو هذا؟ ففي كل وطفل أ

 علييف كفة منه ومثل لـه  مرة من ذلك أنزل عليه ميزان اجلالل فجعل حممد 

من  وسائر اخللق من أمته إىل يوم القيامة يف كفة فوزن بهم فرجح ثم أخرج حممد 

الكفة وترك علي يف كفة حممد اليت كان فيها فوزن بسائر أمته فرجح بهم، وعرفه رسول 

بعينه وصفته ونودي يف سره: يا حممد هذا علي بن أبي طالب صفيي الذي أؤيد  اهلل 

مجيع أمتك بعدك، فذلك حني شرح اهلل صدري بأداء الرسالة به هذا الدين يرجح على 

 .(1)مبارزة العتاة اجلبابرة من قريش وخفف عين مكافحة األمة وسهل علّي

                                                           
صخور واألحجار عليه تسليم الجبال وال 851-856: صتفسير اإلمام العسكري  (1)

 61ح. 
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: : وقال أمري املؤمنني علي بن أبي طالبالعسكري يف تفسري اإلمام 

 فتواطأت اليهود على قتله  يف طريقه على جبل حراء، وهم سبعون رجال فعمدوا

إىل سيوفهم فسموها، ثم قعدوا لـه ذات يوم غلس يف طريقه على جبل حراء. فلما 

صعده، صعدوا إليه، وسلوا سيوفهم وهم سبعون رجال من أشد اليهود وأجلدهم 

هم وبينه وذوي النجدة منهم، فلما أهووا بها إليه ليضربوه بها التقى طرفا اجلبل بين

انقطع طمعهم عن الوصول إليه و فانضما، وصار ذلك حائال بينهم وبني حممد

بسيوفهم، فغمدوها، فانفرج الطرفان بعد ما كانا انضما، فسلوا بعد سيوفهم وقصدوه. 

فلما هموا بإرساهلا عليه انضم طرفا اجلبل وحيل بينهم وبينه فغمدوها، ثم ينفرجان 

روة اجلبل، وكان ذلك سبعا وأربعني مرة. فصعدوا اجلبل فيسلونها إىل أن بلغ إىل ذ

وداروا خلفه ليقصدوه بالقتل، فطال عليهم الطريق، ومد اهلل عزوجل اجلبل فأبطئوا عنه 

من ذكره وثنائه على ربه واعتباره بعربه. ثم احندر عن اجلبل  حتى فرغ رسول اهلل 

بها، فانضم طرفا اجلبل وحال فاحندروا خلفه وحلقوه، وسلوا سيوفهم عليه ليضربوه 

بينهم وبينه فغمدوها، ثم انفرج فسلوها، ثم انضم فغمدوها، وكان ذلك سبعا وأربعني 

مرة، كلما انفرج سلوها، فإذا انضم غمدوها. فلما كان يف آخر مرة، و قد قارب رسول 

القرار، سلوا سيوفهم عليه فانضم طرفا اجلبل، وضغطهم اجلبل ورضضهم،   اهلل

زال يضغطهم حتى ماتوا أمجعني. ثم نودي: يا حممد انظر خلفك إىل بغاتك بالسوء وما 

 ما ذا صنع بهم ربهم. 

فنظر فإذا طرفا اجلبل مما يليه منضمان، فلما نظر انفرج الطرفان وسقط أولئك القوم 

وسيوفهم بأيديهم، وقد هشمت وجوههم وظهورهم وجنوبهم وأفخاذهم وسوقهم 

من ذلك املوضع  تشخب أوداجهم دما. وخرج رسول اهلل  وأرجلهم، وخروا موتى

ساملا مكفيا مصونا حمفوظا، تناديه اجلبال وما عليها من األحجار واألشجار: هنيئا لك يا 

اهلل عزوجل لك على أعدائك بنا، وسينصرك اهلل إذا ظهر أمرك على جبابرة  ةحممد نصر

دينك وإعزازه وإكرام  ، وتسديده إلظهارأمتك وعتاتهم بعلي بن أبي طالب

أوليائك وقمع أعدائك وسيجعله تاليك وثانيك ونفسك اليت بني جنبيك، ومسعك 
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الذي به تسمع، وبصرك الذي به تبصر، ويدك اليت بها تبطش، ورجلك اليت عليها 

تعتمد، وسيقضي عنك ديونك، ويفي عنك عداتك، وسيكون مجال أمتك، وزين 

 .(1)بيه، ويهلك به شانئيهأهل ملتك، وسيسعد ربك عزوجل به حم



 الليلة اليت يقوم فيها قائم آل حممد ينزل رسول اهللقال:  عن أبي عبد اهلل 

 وأمري املؤمنني  وجربئيل على حراء فيقول لـه جربئيل: أجب، فيخرج رسول

هذا  ،ن الرحيماهلل رقا من حجزة إزاره فيدفعه إىل علي فيقول لـه اكتب: بسم اهلل الرمح

عهد من اهلل ومن رسوله ومن علي بن أبي طالب لفالن بن فالن بامسه واسم أبيه وذلك 

  (2)قول اهلل عزوجل يف كتابه 

 وهو الكتاب الذي كتبه علي بن أبي طالب والرق املنشور الذي أخرجه رسول اهلل 

إزاره، قلت: والبيت املعمور وهو رسول اهلل؟ قال: نعم اململي رسول اهلل و  من حجزة

 . (3)الكاتب علي

 جبل وغار ثور
جنوب ، وهو على جبل ثور يقع بأسفل مكة ومينيها على طريق عرنة مسرية ساعة

، ويتكّون من ثالثة جبال يقع غار ثور يف ثالثها، وغار ثور هو (4)شرقي املسجد احلرام

ومنه هاجر إىل املدينة، وكان فرسان قريش يالحقون رسول  ختفى فيه النيّب الذي ا

ليقتلوه، إاّل إّن معجزة خيوط العنكبوت وعّش احلمامة املشهورة تارخيّيًا دفعت  اهلل 

، حيث قال وقد جاء ذكره يف القرآن احلكيم كيد املشركني وصرفتهم عن دخول الغار، 

: تعاىل

                                                           
 .11ح اتفاق اليهود على قتله  862-868: صتفسير اإلمام العسكري  (1)
 .2-8سورة الطور:  (2)
 معرفة وجوب القائم وأنه البد أن يكون. 256دالئل اإلمامة: ص (3)
 فوق مستوى البحر. 651ترتفع قمته إلى  (4)
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 .أيضًا، ويقال لـه أطحل (1)

 جبل شتان
 عند حّجته ودخل مكة. رسول اهلل  َشَتان: جبل بات بسفحه

 جبل الشهيد
، على جبل الربود أو جبل الشهيد: هو اجلبل الذي ُقتل عنده احلسني شهيد فخ

 . فرسخ من مكة

ووادي فّخ هو وادي الزاهر الذي فيه قبور العلويني يف وقعة فّخ، يعرف اآلن 

 .(2)بالشهداء

 مدفن األنبياء 
وهو يف املسجد احلرام  ومن املزارات الشريفة يف مكة املكرمة: مدفن األنبياء 

 أيضًا. ما بني الركن اليماني واحلجر األسود ويف حجر إمساعيل 

دفن ما بني الركن اليماني واحلجر األسود سبعون نبيا قال:   عن أبي عبد اهلل

 . (3)أماتهم اهلل جوعا وضرا

وفيه ... ـ فقال:  ه عن احلجر ـ أي حجر إمساعيل وعن احلليب قال: سألت

 .(4)قبور أنبياء

 .(5)( ويف قصص األنبياء: )أن يف احلجر قبور األنبياء

 قبر النبي صالح 
وهو بني الركن  من املزارات الشريفة يف مكة املكرمة: قرب صاحل النيّب قيل: إن 

 .واملقام

                                                           
 .51سورة التوبة:  (1)
 التفاصيل تحت عنوان )شهيد فخ(.سيأتي بعض  (2)
 .81ح باب حج األنبياء  285ص 5الكافي: ج (3)
 .86126ح 21ب 255ص 82وسائل الشيعة: ج (4)
 .5ف 8ب 51قصص األنبياء، للجزائري: ص (5)
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 ولكن يف الروايات أن قربه يف النجف األشرف: 

عند قرب أمري  روى صاحب الوسائل يف باب استحباب زيارة هود وصاحل 

قال لـه  أمري املؤمنني )لعنه اهلل( قال: ملا ضرب ابن ملجم الفاسق : املؤمنني 

 أقتله؟  احلسن 

يف هذا الظهر يف قرب فادفنوني  فاقتلوه، وإذا مُت ال، ولكن احبسه فإذا مُتقال: 

 .(1)أي بقرب قربهما أخوي هود وصاحل

قال: قلت لـه:  عن أبى بصري، عن أبي عبد اهلل و



(2)  :قال اهلل هذا مبا كذبوا به صاحلا وما أهلك

فبعث اهلل إليهم  ،فيحتجوا عليهم ،عزوجل قوما قط حتى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل

صاحلا فدعاهم إىل اهلل فلم جييبوا وعتوا عليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى خترج لنا من 

وكانت الصخرة يعظمونها ويعبدونها ويذحبون عندها يف رأس  ،هذه الصخرة ناقة عشراء

فقالوا لـه: إن كنت كما تزعم نبيا رسوال فادع لنا إهلك حتى  ،كل سنة وجيتمعون عندها

 خترج لنا من هذه الصخرة الصماء ناقة عشراء ، فأخرجها اهلل كما طلبوا منه. 

ثم أوحى اهلل تبارك وتعاىل إليه أن يا صاحل قل لـهم: أن اهلل قد جعل لـهذه الناقة 

ا كان يوم شربها شربت املاء ذلك وكانت الناقة إذ ،من املاء شرب يوم ولكم شرب يوم

فإذا كان الليل  ،اليوم فيحلبونها فال يبقى صغري وال كبري إال شرب من لبنها يومهم ذلك

فمكثوا  ،وأصبحوا غدوا إىل مائهم فشربوا منه ذلك اليوم ومل تشرب الناقة ذلك اليوم

: اعقروا هذه بذلك ما شاء اهلل. ثم إنهم عتوا على اهلل ومشى بعضهم إىل بعض وقالوا

الناقة واسرتحيوا منها، ال نرضى أن يكون لنا شرب يوم وهلا شرب يوم، ثم قالوا من 

الذي يلي قتلها وجنعل لـه جعال ما أحب، فجاءهم رجل أمحر، أشقر، أزرق ولد زنا ال 

 ،فجعلوا لـه جعال ،مشؤوم عليهم ،يعرف لـه أب يقال لـه: قدار، شقي من االشقياء

اقة إىل املاء الذي كانت ترده تركها حتى شربت املاء وأقبلت راجعة فقعد فلما توجهت الن

                                                           
 .81552ح 28ب 216ص 85وسائل الشيعة: ج (1)
 .26-25القمر : سورة  (2)



112 

 

لـها يف طريقها فضربها بالسيف ضربة فلم تعمل شيئا فضربها ضربة أخرى فقتلها وخرت 

إىل األرض على جنبها وهرب فصيلها حتى صعد إىل اجلبل فرغى ثالث مرات إىل 

 شركه يف ضربته واقتسموا حلمها فيما وأقبل قوم صاحل فلم يبق أحد منهم إال ،السماء

 .بينهم فلم يبق منهم صغري وال كبري إال أكل منها

فلما رأى ذلك صاحلا أقبل إليهم فقال: يا قوم ما دعاكم إىل ما صنعتم أعصيتم 

أن قومك قد طغوا وبغوا وقتلوا ناقة  ربكم، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل صاحل 

يكن عليهم فيها ضرر وكان لـهم منها أعظم املنفعة فقل  بعثتها إليهم حجة عليهم ومل

فإن هم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم  ،لـهم: إني مرسل عليكم عذابي إىل ثالثة أيام

 .وإن هم مل يتوبوا ومل يرجعوا بعثت عليهم عذابي يف اليوم الثالث ،وصددت عنهم

لكم: إن أنتم  فقال: يا قوم إني رسول ربكم إليكم وهو يقول فأتاهم صاحل 

 .تبتم ورجعتم واستغفرمت غفرت لكم وتبت عليكم

فلما قال لـهم ذلك كانوا أعتا ما كانوا وأخبث وقالوا: 

(1). 

واليوم الثاني وجوهكم  ،قال: يا قوم إنكم تصبحون غدا ووجوهكم مصفرة

فما أن كان أول يوم أصبحوا ووجوههم  ،واليوم الثالث وجوهكم مسودة ،حممرة

مصفرة فمشى بعضهم إىل بعض وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صاحل، فقال العتاة 

منهم: ال نسمع قول صاحل وال نقبل قوله وإن كان عظيما، فلما كان اليوم الثاني 

أصبحت وجوههم حممرة فمشى بعضهم إىل بعض فقالوا: يا قوم قد جاءكم ما قال لكم 

، فقال العتاة منهم: لو أهلكنا مجيعا ما مسعنا قول صاحل وال تركنا آهلتنا اليت صاحل

فلما كان اليوم الثالث أصبحوا ووجوههم  ،ومل يتوبوا ومل يرجعوا ،كان آباؤنا يعبدونها

مسودة فمشى بعضهم إىل بعض وقالوا: يا قوم أتاكم ما قال لكم صاحل، فقال العتاة 

فصرخ بهم  فلما كان نصف الليل أتاهم جربئيل  ،نا صاحلمنهم: قد أتانا ما قال ل

وقد كانوا يف  ،صرخة خرقت تلك الصرخة أمساعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم

تلك الثالثة األيام قد حتنطوا وتكفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أمجعون يف 
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ال شيء إال أهلكه اهلل طرفة عني صغريهم وكبريهم فلم يبق لـهم ناعقة وال راغية و

ثم أرسل اهلل عليهم مع الصيحة النار  ،فأصبحوا يف ديارهم ومضاجعهم موتى أمجعني

 .(1)من السماء فأحرقتهم أمجعني وكانت هذه قصتهم

  إسماعيلالنبي مدفن 
، جر، أي حجر إمساعيليف احِل ومن املزارات الشريفة مدفن النيب إمساعيل 

 .وهو بيته ومدفنه

وفيه قرب هاجر وقرب  ،جر بيت إمساعيلاحِلقال:  ي عبد اهلل عن أب

 .(2)إمساعيل

أن إمساعيل أول من شق لسانه بالعربية، فكان  :وروي عن اإلمام الباقر 

: يا إمساعيل هابي ابن أي أعطين حجرا، فيقول لـه ـوهما يبنيان البيت  ـأبوه يقول لـه 

 .احلجارة يبين وإمساعيل يناولهإمساعيل: يا أبت هاك حجرا، فإبراهيم 

مّلا ولد إمساعيل محله إبراهيم  :قال عن أبي العّباس عن أبي عبد الّله و

وأّمه على محار وأقبل معه جربئيل حّتى وضعه يف موضع احلجر ومعه شيء من زاد 

فقال إبراهيم جلربئيل  ،والبيت يومئذ ربوة محراء من مدر ،من ماء وسقاء فيه شيء

: ؟ا أمرتهاهن 

 .نعم :قال

 .ومّكة يومئذ سلم ومسر وحول مّكة يومئذ ناس من العماليق :قال

يا إبراهيم إىل من  :فلّما وّلى إبراهيم قالت هاجر :ويف حديث آخر عنه أيضا قال

 .تدعنا

 .أدعكما إىل رّب هذه البنّية :قال

هل  فلّما نفد املاء وعطش الغالم خرجت حّتى صعدت على الّصفا فنادت :قال

ثّم أقبلت راجعة إىل  ،ثّم احندرت حّتى أتت املروة فنادت مثل ذلك ،بالبوادي من أنيس
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 .(1)فجمعته فساخ ولو تركته لساح ،ابنها فإذا عقبه يفحص يف ماء

 

 مدفن هاجر 
جر إمساعيل ، حيث ُدفنت يف َحومن املزارات الشريفة مدفن السيدة هاجر

.دفنها ولدها إمساعيل ، 

ر عليها لئال يوطأ جر وحّجإن إمساعيل دفن أمه يف احِلقال:  عن أبي عبد اهلل 

 .(2)قرب أم إمساعيل يف احلجر

إنكم تسمونه احلطيم وإمنا كان لغنم جر؟ فقال: وعن احلليب قال: سألته عن احِل

 .(3)إمساعيل وإمنا دفن فيه أمه وكره أن يوطأ قربها فحجر عليه وفيه قبور األنبياء

 عن أبي عبد اهلل يف البحار عن القمي يف تفسريه:  روى العالمة اجمللسي 

 فلما ولد لـه من هاجر إمساعيل  ،كان نازال يف بادية الشام إن إبراهيم  :قال

ألنه مل يكن لـه منها ولد وكانت تؤذي إبراهيم يف  ،اغتمت سارة من ذلك غما شديدا

فأوحى اهلل إليه إمنا مثل املرأة  ،إىل اهلل عزوجلذلك  فشكا إبراهيم  ،هاجر فتغمه

خرج ُيثم أمره أن  ،مثل الضلع العوجاء إن تركتها استمتعت بها وإن أقمتها كسرتها

 .وأمه عنها إمساعيل 

  ؟يا رب إىل أي مكان :فقال

فأنزل اهلل عليه  ،إىل حرمي وأمين وأول بقعة خلقتها من األرض وهي مكة :قال

وكان إبراهيم ال مير مبوضع  فحمل هاجر وإمساعيل وإبراهيم  جربئيل بالرباق

  ؟يا جربئيل إىل هاهنا إىل هاهنا :حسن فيه شجر وخنل وزرع إال وقال

 .ال امض امض :فيقول جربئيل

عاهد سارة  وقد كان إبراهيم  ،فوضعه يف موضع البيت ،حتى وافى به مكة

فألقت هاجر على  ،فلما نزلوا يف ذلك املكان كان فيه شجر ،أن ال ينزل حتى يرجع إليها
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ووضعهم وأراد  فلما سرحهم إبراهيم  ،ذلك الشجر كساء كان معها فاستظلوا حتته

يا إبراهيم مل تدعنا يف موضع ليس فيه أنيس  :االنصراف عنهم إىل سارة قالت لـه هاجر

 ؟وال ماء وال زرع

ثم  ،كم يف هذا املكان هو يكفيكمالذي أمرني أن أضع : فقال إبراهيم

 فلما بلغ كدى وهو جبل بذي طوى التفت إليهم إبراهيم  ،انصرف عنهم



(1) فلما ارتفع النهار عطش  ،ثم مضى وبقيت هاجر

هل يف  :فقامت هاجر يف الوادي يف موضع املسعى فنادت ،وطلب املاء إمساعيل 

فغاب إمساعيل عنها فصعدت على الصفا وملع لـها السراب يف الوادي  ،الوادي من أنيس

 ،فلما بلغت املسعى غاب عنها إمساعيل ،وظنت أنه ماء فنزلت يف بطن الوادي وسعت

فلما غاب عنها  ،ثم ملع لـها السراب يف ناحية الصفا فهبطت إىل الوادي تطلب املاء

فلما كان يف  ،ذلك سبع مراتإمساعيل عادت حتى بلغت الصفا فنظرت حتى فعلت 

الشوط السابع وهي على املروة نظرت إىل إمساعيل وقد ظهر املاء من حتت رجليه فعدت 

 .(2)حتى مجعت حوله رمال فإنه كان سائال فزمته مبا جعلته حوله فلذلك مسيت زمزم

 

 مدفن بنات إسماعيل
رى بنات دفن يف احلجر مما يلي الركن الثالث عذا :قال أبو عبد اهلل 

 .(3)إمساعيل

 

                                                           
 .26إبراهيم: سورة  (1)
 .6ح 5ب 11-16ص 82بحار األنوار: ج (2)
 .86باب حج إبراهيم وإسماعيل وبنائهما البيت ح 281ص 5الكافي: ج (3)



116 

 

 مقبرة الحجون أو جنة المعلى
، وتسمى أيضا جنة املعلىمقربة احلجون أو  :ومن املزارات الشريفة يف مكة املكرمة

وفيها مدفن الكثريين من بين  ،قربة بين هاشممب، وُتعرف أيضًا مقربة أبي طالب 

 .وقبور بعض الصحابة والتابعني ،وأعمامه هاشم من أجداد الرسول 

، وقرب أبي طالب عم النيب فيها قرب السيدة خدجية بنت خويلد أم املؤمنني و

 وقرب عبد اهلل بن رسول اهلل ، ، قاسم بن الرسول األعظم الوقرب وقرب عبد ،

 .، وقرب عبد املطلب جد النيب األكرم مناف جد الرسول األعظم 

الشرقي من مكة وهي مقربة املكيني منذ العصر اجلاهلي إىل  يف الشمالاملقربة تقع 

 قربة احلجون نسبة إىل جبل احلجون املشرف مبوتسمى  .اليوم

 عليها. 

 

إن اهلل تعاىل يأمر يوم القيامة أن يأخذوا بأطراف احلجون  :قال رسول اهلل 

 .(1) اجلنةوالبقيع وهما مقربتان مبكة واملدينة، فيطرحان يف

للحاجة يف وسط النهار بعيدا  خرج النيب )يف حبار األنوار عن الواقدي قال: و

فبلغ إىل أسفل ثنية احلجون فأتبعه النضر بن احلارث يرجو أن يغتاله، فلما دنا منه عاد 

راجعا فلقيه أبو جهل فقال: من أين جئت؟ قال: كنت طمعت أن أغتال حممدا فلما 

اود تضرب بأنيابها على رأسه فاحتة أفواهها، فقال أبو جهل: هذا قربت منه فإذا أس

 .(2)(بعض سحره

 َلمقربة مكة نعم املقربة قال:  عن ابن عباس: أن رسول اهلل و

 .(3)هذه

بزيارة القبور ألنها تذكِّر  يزور هذه املقربة. وقد أمر  وكان رسول اهلل 
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 .(1)تذكركم املوتفزوروا القبور فإنها  :باآلخرة، حيث قال 

 لرسول لقصي بن كالب الجد األعلى قبر 
قصي بن وهو  من املزارات يف مقربة احلجون: قرب اجلد األعلى لرسول اهلل 

كالب بن ُمرَّة بن كعب بن ُلؤّي بن غالب بن ِفهر بن مالك بن نضر بن كنانة. أمه فاطمة 

د عبد الدار وعبد مناف وعبد بنت سعد بن سيل، تزوج من حبَّى فوَلدت لـه أربعة أوال

 العزى وعبدًا، وابنتني.

ولي أمر مكة واختذ لنفسه دار الندوة. وكان مطاعًا مضيافًا، وملا دنت منه الوفاة 

 قسم مناصب مكة بني أوالده.

فن باحلجون. وكان أهل مكة يدفنون موتاهم يف جنبيت الوادي ميينًا أول من ُدوهو 

 ومشااًل.

 رسول األعظم قبر عبد مناف جد ال
ومن املزارات الشريفة يف جنة املعلى مبكة املكرمة: قرب عبد مناف اجلد األكرب لرسول 

 حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف. ، فهو  اهلل

 .(2)وامسه املغرية بن قصي ،مسي بذلك ألنه عال وأناف

 إمنا مسته عبد مناف أمه. :وقيل

 وهو ابن قصي. ،ويدعى السيد لشرفه وسؤدده ،القمر جلمالهوكان أيضا يدعى 

وآبائه من عبد اهلل إىل النيب  ثم ال خيفى أن عبد مناف ومجيع أجداد رسول اهلل 

 كانوا مؤمنني باهلل عزوجل ومل يكونوا مشركني، كما اتفقت عليه اإلمامية. آدم 

ثم جعلهم أثالثا  ،الفرقتنيفإن اهلل خلق اخللق فرقتني فجعل خريته يف إحدى 

ثم اختار من  ،ثم مل يزل خيتار حتى اختار عبد مناف ،فجعل خريته يف إحدى األثالث

 ،ثم اختار من عبد املطلب عبد اهلل ،ثم اختار من هاشم عبد املطلب ،عبد مناف هامشا

اىل فبعثه اهلل تع ،فكان أطيب الناس والدة ،ثم اختار من عبد اهلل حممدا رسول اهلل 
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 .(1)باحلق وأنزل عليه الكتاب فليس من شيء إال يف كتاب اهلل تبيانه

أنهم مسلمون من  اعتقادنا يف آباء النيب ): قال الشيخ أبو جعفر الطوسي 

وآمنة بنت وهب بن عبد مناف أم  ،وأن أبا طالب كان مسلما ،آدم إىل أبيه عبد اهلل

 .(2)(كانت مسلمة رسول اهلل 

 خرجت من نكاح ومل أخرج من سفاح من لدن  :وقال النيب 

 . (3)آدم

اتفقت اإلمامية رضوان اهلل عليهم على أن والدي ): قال العالمة اجمللسي 

إما  ،بل كانوا من الصديقني ،كانوا مسلمني وكل أجداده إىل آدم  الرسول 

ملصلحة  ولعل بعضهم مل يظهر اإلسالم لتقية أو ،أنبياء مرسلني أو أوصياء معصومني

إن آزر كان جد  :قال أصحابنا (جممع البيان)يف  دينية. قال أمني الدين الطربسي 

 إىل آدم  ألمه أو كان عمه من حيث صح عندهم أن آباء النيب  إبراهيم 

مل أنه قال:  ورووا عن النيب  ،كلهم كانوا موحدين وأمجعت الطائفة على ذلك

ن إىل أرحام املطهرات حتى أخرجين يف عاملكم هذا يزل ينقلين اهلل من أصالب الطاهري

 .(4)مل يدنسين بدنس اجلاهلية

كافر مل يصف مجيعهم بالطهارة مع قوله سبحانه  ولو كان يف آبائه 

 (5) (6)وهلم يف ذلك أدلة ليس هنا موضع ذكرها انتهى . 

 وقال إمامهم الرازي يف تفسريه: قالت الشيعة إن أحدا من آباء الرسول 

وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال إن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن آزر كان عم 

واحتجوا على قوهلم بوجوه: األوىل أن آباء نبينا ما كانوا كفارا ويدل عليه  إبراهيم 

 وجوه منها قوله تعاىل 
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قيل معناه أنه كان ينقل روحه من ساجد إىل ساجد وبهذا التقدير فاآلية دالة على أن  (1)

ومما  ،كانوا مسلمني فيجب القطع بأن والد إبراهيم كان مسلما مجيع آباء حممد 

مل أزل أنقل  :ا من املشركني قوله ما كانو يدل على أن أحدا من آباء حممد 

وقال تعاىل  من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات

(2) . 

قال اجمللسي: ثم أورد ـ أي الرازي ـ بعض االعرتاضات واألجوبة اليت الحاجة لنا 

كان كافرا  ثم قال: وأما أصحابنا فقد زعموا أن والد رسول اهلل  ،إىل إيرادها

 وذكروا أن نص الكتاب يف هذه اآلية تدل على أن آزر كان كافرا وكان والد إبراهيم 

إىل آخر ما قال، وإمنا أوردنا كالمه ليعلم أن اتفاق الشيعة على ذلك كان معلوما حبيث 

وكثري  فذهب أكثرهم إىل كفر والدي الرسول  اشتهر بني املخالفني. وأما املخالفون

وإمجاعنا وأخبارنا  )صلوات اهلل عليهم(من أجداده كعبد املطلب وهاشم وعبد مناف 

 . (3)متضافرة على خالفهم

 قبر عبد المطلب جد الرسول 
ومن املزارات الشريفة يف جنة املعلى مبكة املكرمة: قرب عبد املطلب بن هاشم وهو 

 .رسول اهلل األول لد اجل

 أمه: سلمى بنت عمرو بن زيد.

 لقبه: شيبة احلمد، وكنيته: أبو احلارث.

(، أبو وهم: العباس، احلمزة، عبد اهلل )والد الرسول  ،له اثنا عشر ولدًا

طالب، الزبري، احلارث، احَلْجل، الَغيداق، امُلَقوَّم، ضرار، أبو لـهب )عبد العزى(، 

 ُقَثم.

روى، صفية أوست بنات وهنَّ: عاتكة، أَميَمة )والدة زينب بنت جحش(، 

 سلمى املخزومي(، أم حكيم. ي)والدة الزبري بن العوَّام(، َبرَّة )والدة أب
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هو الذي حفر بئر زمزم بعد اندراسها، وقيل: أن ُجْرُهمًا هي اليت عبد املطلب و

، وله موقف معروف  النيب طمستها حني نفيت من مكة، وكان حفره لـها قبل مولد

 مع أبرهة عندما أتى لـهدم الكعبة فقال لـه: إني أنا رب األبل، وإن للبيت ربًا سيمنعه.

 وكان أوسم الناس وأمجلهم وأعظمهم.

أنه ملا تزوج هاشم بن عبد مناف بسلمى بنت عمرو النجارية ودخل )ويف احلديث: 

النور الذي كان يف وجهه إىل سلمى وانتقل  بها محلت بعبد املطلب جد رسول اهلل 

وكان يناديها الشجر  ،زادها حسنا ومجاال وبهجة وكماال حتى شاع حسنها يف اآلفاق

واحلجر واملدر بالتحية واإلكرام وتسمع قائال يقول عن ميينها: السالم عليك يا خري البشر 

 .(1)(ومل تزل حتدث مبا ترى حتى حذرها هاشم فكانت تكتم أمرها عن قومها

 ويف املناقب البن شهرآشوب: 

وعبد املطلب امسه  ،دخل مكة وهو رديفهمطلبا أن عبد املطلب مسي بذلك ألن )

 .(2)(شيبة احلمد بن هاشم مسي بذلك ألنه هشم الثريد للناس يف أيام الغالء

 .(3)(أن عبد املطلب كان حجة وأبو طالب كان وصيه)وقد روي 

 ،بعض الكتب أن عبد املطلب امسه شيبةوجدت يف ):  قال العالمة اجمللسي

إنه مسي شيبة  :ويقال ،والصحيح األول ،إن امسه عامر :وقد قيل ،ويقال شيبة احلمد

وإمنا مسي  ،ويلقب الفياض جلوده ،ألنه ولد ويف رأسه شعرة بيضاء، ويكنى أبا احلارث

عبد املطلب ألن أباه هامشا مر بيثرب يف بعض أسفاره فنزل على عمرو بن زيد وقيل زيد 

والراوي األول  ،بن عمرو بن خداش بن أمية بن وليد بن غنم بن عدي بن النجار

عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار وهو تيم  :يقول

فرأى ابنته سلمى فخطبها إليه فزوجه  ،بن اخلزرج وهو املعتمد اهلل بن ثعلبة بن عمرو

وبنى عليها هاشم بيثرب  ،إياها وشرط عليه أنها إذا محلت أتى بها لتلد يف دار قومها

ومضى بها إىل مكة فلما أثقلت أتى بها إىل يثرب يف السفرة اليت مات فيها وذهب إىل 

لمى عبد املطلب وشب عند أمه فمر الشام فمات هناك بغزة من أرض الشام وولدت س

                                                           
 .8ب 58ص 85بحار األنوار: ج (1)
 .فصل في نسبه وحليته  855ص 8المناقب: ج (2)
 .8ب 886ص 85بحار األنوار: ج (3)
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به رجل من بين احلارث بن عبد مناف وهو مع صبيان يتناضلون فرآه أمجلهم وأحسنهم 

فأعجب الرجل  ،أنا ابن هاشم أنا ابن السيد البطحاء :قال ،إصابة وكلما رمى فأصاب

بارك  :قال ،أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف :قال ؟من أنت :ما رأى منه و دنا إليه فقال

اهلل فيك وكثر فينا مثلك، قال: من أنت يا عم؟ قال: رجل من قومك، قال: حياك اهلل 

ومرحبا بك وسأله عن أحواله وحاجته، فرأى الرجل منه ما أعجبه فلما أتى مكة مل يبدأ 

بشيء حتى أتى املطلب بن عبد مناف فأصابه جالسا يف احلجر فخال به و أخربه خرب 

فقال املطلب: واهلل لقد أغفلته ثم ركب قلوصا وحلق باملدينة وقصد الغالم وما رأى منه 

حملة بين النجار فإذا هو بالغالم يف غلمان منهم فلما رآه أناخ قلوصه وقصد إليه فأخربه 

بنفسه وأنه جاء للذهاب به، فما لبث أن جلس على عجز الرحل وركب املطلب 

يء املطلب ونازعته فغلبها عليه القلوص ومضى به، وقيل بل كانت أمه قد علمت مبج

ومضى به إىل مكة وهو خلفه فلما رآه قريش قامت إليه وسلمت عليه وقالوا من أين 

 أقبلت؟ قال: من يثرب.

 قالوا: ومن هذا معك؟

قال: عبد ابتعته، فلما أتى حمله اشرتى لـه حلة فألبسه إياها وأتى به يف جملس بين 

وأخربهم خربه فغلب عليه عبد املطلب لقول عمه عبد مناف فقال هذا ابن أخيكم هاشم 

 ،إنه عبد ابتعته، وساد عبد املطلب قريشا وأذعنت لـه سائر العرب بالسيادة والرئاسة

وأخباره مشهورة مع أصحاب الفيل وحفر زمزم ويف سقياه حني استسقى مرتني مرة 

أنه كان يعلم لقريش ومرة لقيس، إىل غري ذلك من فضائله وأخباره وأشعاره تدل على 

 .(1)(أن سبطه حممدا نيب

 



ثم إن عبد املطلب عند وفاته مجع أوالده وأخذ يوصيهم مبحمد، كما أقبل بوجهه 

ألنه مل يكن يف أوالد عبد املطلب أرفق منه ، ألقى إليه النيب وعلى أبي طالب 

 ثم أنشأ يقول: ،وال أميل منه برسول اهلل 

                                                           
 .8ب 825-881ص 85بحار األنوار: ج (1)
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 ثم قال عبد املطلب: يا أبا طالب إنين ألقي إليك بعد وصييت.

 قال أبو طالب: ما هي؟ 

أنت تعلم حمله مين ومقامه ف قال: يا بين أوصيك بعدي بقرة عيين حممد 

اهلل ثم اهلل يف  ،ويكون عندك ليله ونهاره ما دمت يف الدنيا ،فأكرمه بأجل الكرامة ،لدي

وكونوا عند إعزازه وإكرامه فسرتون  بيبه، ثم قال ألوالده: أكرموا وجللوا حممدا ح

 وسرتون آخر أمره ما أنا أصفه عند بلوغه. ،منه أمرا عظيما عليا

 فقالوا بأمجعهم: السمع والطاعة يا أبانا نفديه بأنفسنا وأموالنا وحنن لـه فدية.

 من إخواني. قال أبو طالب: قد أوصيتنا مبن هو أفضل مين و

أمر بأرفق من أبي طالب قدميا وحديثا  قال: نعم ومل يكن يف أعمام النيب 

 .حممد 

 ثم قال: إن نفسي ومالي دونه فداء، أنازع معاديه وأنصر مواليه فال يهمنك أمره. 

قال الواقدي: ثم إن عبد املطلب غمض عينيه وفتحهما ونظر قريشا وقال: يا قوم 

 واجبا؟أليس حقي عليكم 

فنعم القائد ونعم السائق  ،فقالوا بأمجعهم: نعم حقك على الكبري والصغري واجب

فينا كنت، فجزاك اهلل تعاىل عنا خريا وهون عليك سكرات املوت وغفر لك ما سلف من 

 ذنوبك.

فأحلوه حمل الكرامة  بولدي حممد بن عبد اهلل  مفقال عبد املطلب: أوصيك

 تستقبلوه مبا يكره.فيكم وبروه وال جتفوه وال 

 .(1)فقالوا بأمجعهم: قد مسعنا منك و أطعناك فيه

                                                           
 .حديث مولد النبي محمد  56-55الفضائل: ص (1)
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 طالب قبر أبي 
طالب بن عبد  يقرب مؤمن قريش أبيف جنة املعلى مبكة: ومن املزارات الشريفة 

 .املطلب بن هاشم بن عبد مناف، والد اإلمام أمري املؤمنني علي 

 عمران. :وقيل ،عبد مناف :أمسه

 .وأم هانيالطيار عقيل وجعفر : طالب ومن أوالده أيضا

 فاطمة بنت أسد. :زوجته

 شيخ البطحاء. :من ألقابه

بعد وفاة جده عبد املطلب حينما كان صغريًا، وقام حبمايته  كفل رسول اهلل 

والذب عنه أمام قريش حينما جهر بدعوته، وبسبب ذلك مل تستطع قريش الوقوف 

مدة حياة عمه أبي طالب مقيمًا مبكة عزيزًا  أمامه حتى مات أبو طالب. كان النيب 

ممنوعًا من أذى املشركني حتى تويف فلم تستقر لـه بها دعوة، فهاجر منها بعد أن اتفقوا 

 على الفتك به يف دار الندوة.

كان واهلل أبو طالب عبد مناف بن قال:  يف الوسائل عن أمري املؤمنني ورد 

 .(1)انه خمافة على بين هاشم أن تنابذها قريشعبد املطلب مؤمنًا مسلمًا يكتم إمي

واهلل ما عبد أبي وال يقول:  وعن األصبغ بن نباتة قال مسعت أمري املؤمنني 

ما كانوا يعبدون؟ قال: وقيل:  جدي عبد املطلب وال هاشم وال عبد مناف صنما قط

 كانوا يصلون إىل البيت على دين إبراهيم  متمسكني 

 .(2)به

كرارًا بإميانه واعتقاده برب العاملني وبنبوة حممد  د صرح أبو طالب هذا وق

(3)، حيث قال: 

                                                           
 .28521ح 21ب 228ص 86وسائل الشيعة: ج (1)
 .21ب 8165ص 2الخرائج والجرائح: ج (2)
 انظر كتاب أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. (3)
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 ومن شعره قوله:

 

 
وقد أوصى قريشًا باتباعه، وقال: )واهلل لكأني به وقد غلب ودانت لـه العرب 

والعجم فال يسبقنكم إليه سائر العرب فيكونوا أسعد به منكم(، وهذه الوصية تكررت 

 منه مرارًا تارة يوصي بها بين هاشم وتارة يوصي بها كافة قريش.. 

 وأوصى قريشًا عند قرب موته بوصية طويلة ولفظها: 

وفيكم السيد املطاع  ،وأنتم قلب العرب ،)يا معشر قريش أنتم صفوة اهلل من خلقه

واملقدام الشجاع والواسع الباع، واعلموا أنكم مل ترتكوا للعرب يف املآثر نصيبًا إال 

والشرفا إال أدركتموه، فلكم بذلك على الناس الفضيلة وهلم به إليكم  ،أحرزمتوه

ى حربكم الب، وإني أوصيكم بتعظيم هذه البنية يعين الوسيلة، والناس لكم حرب وعل

الكعبة فإن فيها مرضاة للرب وقوامًا للمعاش وثباتًا للوطأة، وصلوا أرحامكم فإن يف 

صلة الرحم منسأة أي فسحة يف األجل، وزيادة يف العدد، واتركوا البغي والعقوق ففيهما 

ل فإن فيهما شرف احلياة هلكت القرون قبلكم، وأجيبوا داعي اهلل وأعطوا السائ

واملمات، وعليكم بصدق احلديث وأداء األمانة، فإن فيهما حمبة يف اخلاص ومكرمة يف 

العام، 

 كأني أنظر إىل صعاليك العرب وأهل وأيم اهلل 

األطراف واملستضعفني من الناس قد أجابوا دعوته وصدقوا كلمته وعظموا أمره فخاض 

بهم غمرات املوت، فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابًا ودورها خرابًا وضعفاؤها 

العرب أربابًا، وإذا أعظمهم عليه أحوجهم إليه وأبعدهم منه أحظاهم عنده، قد حمضته 

ـ ويف ودادها وأعطته قيادها، 
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رواية: دونكم وابن أبيكم كونوا لـه والة وحلزبه محاة ـ 

) (1) . 

وقال لـهم مرة: )لن تزالوا خبري ما مسعتم من حممد وما اتبعتم أمره فأطيعوه 

 .(2) ترشدوا(

قبل أن يبعث فذكر يف اخلطبة اليت خطب بها   وقد نوه أبو طالب بنبوة النيب

: )احلمد هلل الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع خبدجية   حني تزوج

وجعل لنا  ،ه وسواس حرمهتوجعلنا حضنة بي ،وعنصر مضر ،وضأضأ معد ،إمساعيل

وجعلنا احلكام على الناس، إن ابن أخي هذا حممد بن عبد اهلل  ،بيتًا حمجوجًا وحرمًا آمنًا

ال يوزن برجل إال رجح شرفًا ونباًل وفضاًل وعقاًل، وهو واهلل بعد هذا لـه نبأ عظيم 

 .(3)وخطر جسيم(

كلمات تدل على إميانه وامتالء قلبه و وقد روى أبو طالب أحاديث عن النيب 

عن   من التوحيد، فمن ذلك ما رواه اخلطيب البغدادي بإسناده إىل جعفر الصادق

عن أبيه علّي بن   عن أبيه احلسني  عن أبيه زين العابدين  أبيه حممد الباقر

قال مسعت أبا طالب يقول: )حدثين حممد ابن أخي وكان واهلل   أبي طالب

 صدوقًا، قال قلت لـه مب بعثت يا حممد؟ قال بصلة األرحام وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة(

(4). 

وأخرج اخلطيب أيضًا بسنده إىل أبي رافع موىل أم هانىء بنت أبي طالب أنه مسع 

هلل أمره بصلة األرحام وأن يعبد اهلل ال يعبد أبا طالب يقول: )حدثين حممد ابن أخي أن ا

 .(5) وحممد عندي الصدوق األمني( :معه أحدًا، قال

وروي أن أبا طالب ملا حضرته الوفاة دعا بين عبد املطلب فقال: )لن تزالوا خبري ما 

                                                           

 .82-88أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (1)
 .82أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (2)
 .82-82أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (3)
 .85أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (4)
 .85أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (5)
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 .(1) مسعتم من حممد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا(

ب قال البنه جعفر: )صل جناح ابن عمك، وعن عمران بن حصني أن أبا طال

 .(2) كما صلى علي( فصلى جعفر مع النيب 

حبًا  كان أبو طالب حيب النيب )وأخرج أبو نعيم وغريه عن ابن عّباس قال: 

 . (3) (شديدًا ال حيب أوالده مثله، ولذا ال ينام إال جنبه وخيرجه معه حني خيرج

حيب أبا طالب حبًا شديدًا ال يأوي إال إليه واليطمئن قلبه إال  وكان النيب 

 باتصاله به. 

يقول: )ملا مات أبو طالب نالت قريش مين من األذى ما مل  الرسول وكان 

 . (4) تكن تطمع فيه يف حياة أبي طالب(

 أيضًا: )ما نالت قريش مين شيئًا أكرهه حتى مات  النيب وقال 

 . (5)طالب( أبو

 : )يا عم ما أسرع ما وجدت بعدك(رأى قريشًا تهجموا على أذيته، قال وملا

(6) . 

يسمي ذلك  يف عام واحد فكان رسول اهلل ومات أبو طالب وخدجية 

 العام عام احلزن. 

واجتمع مرة كفار قريش وجاءوا أبا طالب ومعهم عمارة بن الوليد بن املغرية وكان 

طالب: خذ هذا بدل حممد يكون كاالبن لك من أحسن فتيان قريش، وقالوا ألبي 

وأعطنا حممدًا نقتله، فقال: ما أنصفتموني يا معشر قريش آخذ ابنكم أربيه وأعطيكم 

 ابين تقتلونه. ثم قال:

                                                           

 .86أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (1)
 .86أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (2)
 .81أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (3)
 .21في نجاة أبي طالب: ص أسنى المطالب (4)
 .21أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (5)

 .21أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (6)
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 :  ومن شعره قوله يف النيب 

نها مثانون بيتًا، أفرد لـها بعض إوهاتان البيتان من قصيدة طويلة ألبي طالب، قيل 

نها تزيد على مائة بيت، قاهلا أبو طالب حني حصر قريش إالعلماء شرحًا مستقاًل، وقيل 

ألحد أبدًا حتى يهلك  لـهم يف الشعب وأخرب قريشًا أنه غري مسّلم حممدًا رسول اهلل 

دحًا بليغًا وأتى فيها بكالم صريح يف أنه مصّدق بنبوته ومؤمن به دونه، ومدحه فيها م

 فمنها البيتان السابقان، ومنها قوله: 

 .(1)ويف القصيدة أبيات كثرية مثل هذه يف املعنى والبالغة 

ويف رواية: )ملا تقارب من أبي طالب املوت نظر إليه العباس فرآه حيرك شفتيه 

يا ابن أخي واهلل لقد قال أخي  فأصغى إليه بأذنه فسمع منه الشهادة، فقال للنيب 

الكلمة اليت أمرته بها، ومل يصرح العباس بلفظ ال إله إال اهلل لكونه مل يكن أسلم 

 . (2) حينئذ(

مبوت أبي   قال: )أخربت النيب بن عساكر عن علي وأخرج ابن سعد وا

طالب فبكى وقال: اذهب فغسله وكفنه وواره غفر اهلل لـه ورمحه ففعلت، وذلك اليوم 

                                                           

 .26أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (1)
 .25أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (2)
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 .(1) مل تشرع بعد صالة اجلنازة(

 إىل غريها من الروايات الكثرية.

 

                                                           

 .21أسنى المطالب في نجاة أبي طالب: ص (1)
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  خدیجة أم المؤمنينقبر السيدة 
الطاهرة قرب السيدة  :احلجون )جنة املعلى(ومن املزارات الشريفة مبكة املكرمة يف 

 . خدجية الكربى أم املؤمنني زوجة الرسول األعظم 

أول أمرأة ، وهي خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كالبهي 

كما يف  ومال خدجية أسلمت، وقد قام اإلسالم على سيف علي 

 .(1)الروايات

 قريبًا من قربي أبي طالب وعبد املطلب وقربها معروف ويقع يف سفح اجلبل

 . 

هـ بنى حممد بن سليمان احلركي أمني الدفاتر مبصر قبة شاهقة على  321ويف سنة 

 قربها، وجعل خلادم القرب مرتبًا من صدقات السلطان سليمان.

 ولكنه مت هدم مجيع هذه املشاهد املشرفة والقباب الطاهرة من قبل الوهابيني.

 

وفاطمة بنت  ،أفضل نساء اجلنة أربع، خدجية بنت خويلد :قال رسول اهلل 

 وآسية بنت مزاحم امرأة  ،ومريم بنت عمران ،حممد 

 . (2)فرعون

 :خري نساء اجلنةأربع خطوط ثم قال:  وعن ابن عباس قال: خط رسول اهلل 

مريم بنت عمران وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد وآسية بنت مزاحم امرأة 

 . (3)فرعون

مريم بنت عمران وآسية  :حسبك من نساء العاملني أربع :وقال رسول اهلل 

 . (4)امرأة فرعون وخدجية بنت خويلد وفاطمة بنت حممد

                                                           
استقام ديني إال بشيئين: مال خديجة، وسيف علي  ما قام وال :قال رسول هللا  (1)

 .222ص 2شجرة طوبى: ج بن أبي طالب
 .5ف 82ب 261-251قصص األنبياء، للجزائري: ص (2)
 .22أفضل نساء أهل الجنة أربع ح 216ص 8الخصال: ج (3)
 .666ح فصل في مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء  216العمدة: ص (4)
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ويلد وفاطمة بنت خدجية بنت خ :سادات نساء العاملني أربعقال:   روي أنهو

 . (1)حممد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران

 . (2)أفضل نساء أهل اجلنة خدجية :ويف حديث قال 

ما غرُت على أمرأة ما غرت على خدجية من كثرة ذكر رسول )وعن عائشة قالت: 

 .(3)(إياها اهلل 

  :إىل قوله كانت فاضلة وكانت عاقلةأنه قال:  وروت عن النيب 

 آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتين إذ كّذبين الناس، وواستين مباهلا إذ حرمين

 . (4)الناس، ورزقين اهلل ولدها إذ حرمين أوالد النساء

 

؟ يا معاشر الناس أال أدلكم على خري الناس جدا وجدة :قال رسول اهلل 

فإن جدهما حممد وجدتهما احلسن واحلسني  :قالوا: بلى يا رسول اهلل، فقال 

 . (5)خدجية بنت خويلد

 

إذا فسأل عن خدجية فلم جيدها فقال:  أتى النيب  روي أن جربئيل 

 . (6)جاءت فأخربها أن ربها يقرئها السالم

هذه خدجية قد أتتك معها إناء فقال:  النيب  وروي أنه أتى جربئيل 

السالم أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السالم من ربها ومين مغطى فيه إدام أو طعام 

 . (7)وبشرها ببيت يف اجلنة من قصب ال صخب فيه وال نصب

                                                           
 .266ص 81: جشرح نهج البالغة (1)
 .2ف 2الركن األول ب 851إعالم الورى: ص (2)
 .616ح فصل في ذكر مناقب خديجة  212انظر العمدة: ص (3)
 خديجة وفضلها. باب تزويج النبي  812ص 6انظر فتح الباري، البن حجر: ج (4)
 إياه. فصل في محبة النبي  26ص 5المناقب: ج (5)
 مناقب خديجة بنت خويلد.فصل في  511ص 8كشف الغمة: ج (6)
 .82ضمن ح 5ب 1ص 86بحار األنوار: ج (7)
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من بني النساء، وقد  أول مؤمنة باهلل ورسول اهلل  كانت السيدة خدجية 

وواسته بأمواهلا كلها، ووازرته على أمره،  ،من اهلل الرسول به صدقت مبا جاء 

وكان ال يسمع شيئا يكرهه من رد عليه وتكذيب  فخفف اهلل بذلك عن رسول اهلل 

بها إذا رجع إليها تثبته وختفف عنه  لـه فيحزنه ذلك إال فرج اهلل ذلك عن رسول اهلل 

 وتهون عليه أمر الناس حتى ماتت رمحها اهلل.

 يوم االثنني وأسلم علي  وة نزلت على رسول اهلل إن النبويف احلديث: 

ثم دخل أبو طالب إىل النيب  يوم الثالثاء ثم أسلمت خدجية بنت خويلد زوجة النيب 

 صل جناح  :وهو يصلي وعلي جبنبه وكان مع أبي طالب جعفر فقال لـه أبو طالب

ينهما فكان من ب فبدر رسول اهلل  ابن عمك فوقف جعفر على يسار رسول اهلل 

 . (1)يأمتون به وجعفر وزيد بن حارثة وخدجية وعلي  يصلي رسول اهلل 

إن أول شيء علمته من أمر رسول اهلل )املناقب عن عبد اهلل بن مسعود قال: يف و

  العباس بن عبد املطلب فانتهينا إليه على قدمت مكة يف عمومة لي فأرشدونا أني

فبينا حنن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا تعلوه  فجلسنا إليهزمزم، وهو جالس إىل 

كث  ،أدعج العينني ،براق الثنايا ،أقنى األنف ،نيهذمحرة وله وفرة جعدة إىل أنصاف أ

تقفوه امرأة قد  ،معه مراهق أو حمتلم ،حسن الوجه ،شثن الكفني ،دقيق املسربة ،اللحية

حتى قصدوا حنو احلجر فاستلمه ثم استلمه الغالم ثم استلمته املرأة ثم  ،سرتت حماسنها

طاف بالبيت سبعا والغالم واملرأة يطوفان معه، فقلنا: يا أبا الفضل إن هذا الدين مل نكن 

نعرفه فيكم أوشيء حدث؟ قال: هذا ابن أخي حممد بن عبد اهلل والغالم علي بن أبي 

خويلد ما على وجه األرض أحد يعبد اهلل تعاىل بهذا طالب واملرأة امرأته خدجية بنت 

 .(2)(الدين إال هؤالء الثالثة

أنشدكم اهلل هل يف يوم عاشوراء وهو يناشد القوم:  وقال اإلمام احلسني 

                                                           
 .ميالد النبي األعظم  261ص 8تفسير القمي: ج (1)
 ما جاء في إسالمه وسبقه وسنه يومئذ. 12ص 8كشف الغمة: ج (2)
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اللهم )قالوا:  تعلمون أن جدتي خدجية بنت خويلد أول نساء هذه األمة إسالما

 .(1)(نعم



وأفضلهن هي خدجية بنت خويلد بن أسد بن  تزوجها رسول اهلل أول امرأة 

وكان لـها حني تزّوجها ، تزوجها وهو ابن مخس وعشرين سنة ،عبد العزى بن قصي

 أو مثان وعشرون، وقيل أربعون. س وعشرون عامًامخمن العمر 

 من قبلههي لم تتزوج كانت بكرا حينما تزوجها الرسول ف علمًا بأن خدجية 

ولذا ورد أنه قد خطبها كل  وذلك لعلمها بأنها ستتزوج من رسول اهلل  بأحد،

وهذا القول  ،صنديد ورئيس ولكنها قد أبتهم، نعم قال البعض بأنها تزوجت من قبل

 .ضعيف

 تزوجها وهي ابنة مثاني وعشرين سنة ومهرها النيب  أنه ) :عن ابن عباس

 .2)( اثنيت عشرة أوقية وكذلك كانت مهور نسائه

 بنني وبنات، وكل أوالده  لرسول اهلل  السيدة خدجية ولدت ثم 

 ، فالذكور من ولده: (مارية القبطية)، فإنه من إبراهيمدجية، ماعدا خمن 

 ، والقاسم هذا كان ُيدعى بالطاهر.القاسم ـ وبه كان  ُيكّنى ـ وهو أكرب ولده 

 اهلل وكان يدعى بالطّيب. وولد لـه عبد

  منها، فأربع:وأما بناته 

 كلثوم، وذهب بعض إىل أن بعضهّن كّن متبنيات  وأمزينب وُرَقية : 8-3

 .للنيب 

 وهي سيدة نساء العاملني من األولني واآلخرين.  وفاطمة: .

روي: أن خدجية بنت خويلد كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال 

وكانت قريش قوما جتارا، فلما بلغها عن يف ماهلا وتضاربهم إياه بشيء جتعله لـهم منه، 

من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخالقه بعثت إليه وعرضت عليه  رسول اهلل 

                                                           
 .8ح 21المجلس 851-851األمالي للصدوق: ص (1)
 د.فصل في مناقب خديجة بنت خويل 582ص 8كشف الغمة: ج (2)
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ن التجار مع م وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غريه ،أن خيرج يف ماهلا تاجرا إىل الشام

غالمها  وخرج يف ماهلا ذلك ومعه غالم لـها يقال لـه ميسرة، فقبله منها رسول اهلل 

 ميسرة حتى قدم الشام.

يف ظل شجرة قريبا من صومعة راهب فاطلع الراهب إىل  فنزل رسول اهلل 

 ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل حتت هذه الشجرة؟

 هذا رجل من قريش من أهل احلرم. :فقال ميسرة

 فقال لـه الراهب: ما نزل حتت هذه الشجرة إال نيب. 

عته اليت خرج فيها واشرتى ما أراد أن يشرتي ثم أقبل سل ثم باع رسول اهلل 

إذا كانت اهلاجرة واشتد احلر نزل ملكان  :وكان ميسرة قال ،قافال إىل مكة ومعه ميسرة

يظالنه من الشمس وهو يسري على بعريه، فلما قدم مكة على خدجية مباهلا باعت ما جاء 

ما كان يرى من إظالل امللكني، به فأضعف أو قريبا. وحدثها ميسرة عن قول الراهب وع

فقالت لـه: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مين  فبعثت إىل رسول اهلل 

ثم  ،وشرفك يف قومك وسطتك فيهم وأمانتك عندهم وحسن خلقك وصدق حديثك

عرضت عليه نفسها. وكانت خدجية امرأة حازمة لبيبة شريفة وهي يومئذ أوسط قريش 

 ،يقدر عليهلو أكثرهم ماال وكل قومها قد كان حريصا على ذلك نسبا وأعظمهم شرفا و

ما قالت ذكر ذلك ألعمامه فخرج معه منهم محزة بن عبد  فلما قالت لرسول اهلل 

 . (1)املطلب حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها رسول اهلل

تزوج خدجية على اثنيت عشرة أوقية ذهبا وهي يومئذ  ن رسول اهلل أ): وردو

 .(2)(ابنة مثاني وعشرين سنة

يف حدائق الرياض عند ذكر ربيع  :قال ويف إقبال األعمال عن الشيخ املفيد 

وهلا  خدجية بنت خويلد أم املؤمنني  األول: اليوم العاشر منه تزوج النيب 

صيامه شكرا هلل تعاىل على توفيقه مخس وعشرون سنة ويستحب  أربعون سنة وله 

 . (3)قيةنبني رسوله والصاحلة الرضية ال

                                                           
 .5ب 1ص 86بحار األنوار: ج (1)
 فصل في مناقب خديجة بنت خويلد. 581ص 8كشف الغمة: ج (2)
فصل فيما نذكره من صوم يوم العاشر من شهر ربيع  5ب 511-511اإلقبال: ص (3)
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أن يتزوج خدجية بنت خويلد  ملا أراد رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 أقبل أبو طالب يف أهل بيته ومعه نفر من قريش حتى دخل على 

لرب هذا البيت الذي  فابتدأ أبو طالب بالكالم فقال: احلمد ،ورقة بن نوفل عم خدجية

جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إمساعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا احلكام على الناس 

ـ ممن ال  ثم إن ابن أخي هذا ـ يعين رسول اهلل  ،وبارك لنا يف بلدنا الذي حنن فيه

وال عدل لـه يف  ،وال يقاس به رجل إال عظم عنه ،يوزن برجل من قريش إال رجح به

وله يف خدجية رغبة وهلا فيه  ،وإن كان مقال يف املال فإن املال رفد جار وظل زائلاخللق 

واملهر علي يف مالي الذي سألتموه  ،رغبة وقد جئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها

 عاجله وآجله وله ورب هذا البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل.

جواب أبي طالب وأدركه ثم سكت أبو طالب وتكلم عمها وتلجلج وقصر عن 

القطع والبهر وكان رجال من القسيسني فقالت خدجية مبتدئة: يا عماه إنك وإن كنت 

أوىل بنفسي مين يف الشهود فلست أوىل بي من نفسي قد زوجتك يا حممد نفسي واملهر 

 يف مالي فأمر عمك فلينحر ناقة فليومل بها وادخل على أهلك. علّي

 ها بقبوهلا حممدا وضمانها املهر يف ماهلا.اشهدوا علي :قال أبو طالب

فغضب أبو طالب غضبا  ،يا عجباه املهر على النساء للرجال :فقال بعض قريش

إذا كانوا مثل ابن  :شديدا وقام على قدميه وكان ممن يهابه الرجال ويكره غضبه فقال

زوجوا إال أخي هذا طلبت الرجال بأغلى األمثان وأعظم املهر وإذا كانوا أمثالكم مل ي

 . (1)بأهله باملهر الغالي، وحنر أبو طالب ناقة ودخل رسول اهلل 

 ،اثنيت عشرة أوقية ونشا كان صداق النيب قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 . (2)واألوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما وهو نصف األوقية

نه: يا سيدي عند ما أرادت أن تتزوج م أن خدجية قالت لرسول اهلل  :وروي

 أما ترضى أن أخطب لك زوجة من خيار قومك حتسن بقليب؟ 

 فقال: نعم يا خدجية.

                                                                                                                                   

 األول.
 .1باب خطب النكاح ح 265-265ص 5الكافي: ج (1)
 .26116ح 5ب 256ص 28وسائل الشيعة: ج (2)
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قالت: خدجية قد وجدت لك امرأة أرضاها لك وهي امرأة أكرب منك سنا ودونك 

مجاال وأكرب يدا، طاهرة مطهرة مصونة عفيفة، تساعدك على األمور وتقنع منك باليسري 

 ،مطاعة يف عشريتها ،وإنها كرمية يف قومها ،املال اجلزيل وال ترضى بغريك ولو بذل لـها

غري بعيدة عنك، حيمدك عليها امللوك واألكاسرة وقد  ،قريبة منك يف احلسب والنسب

 خطبها امللوك واجلبابرة ...

 : مسيها لي حتى أعرفها.فقال النيب 

 .!قالت: هي مملوكتك خدجية بنت خويلد

 رأسه حياء منها حتى عرق جبينه وأمسك عن الكالم. فأطرق النيب 

واهلل إنك لي  ،فأعادت عليه القول مرة أخرى وقالت: يا سيدي ما لك ال جتيب

 . (1)حبيب وإني ال أخالفك يف أمري، القصة

من خدجية أن يرقى منرب العز  هذا وقد أمر اهلل جربئيل يف زواج النيب 

والكرامة، فرقي جربئيل املنرب حتى إذا استوى على املنرب أنشأ اهلل على رءوس األشهاد 

من املالئكة سحابة من نور حشوها نثار املسك والكافور وأمرها أن متطر على املالئكة 

النكاح حتى غرقتهم باملسك والكافور فأوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل أن اخطب خطبة 

 حلبييب حممد وزوجه خدجية بنت خويلد.

احلمد هلل الذي أكرم حممدا بنعمته وانتجبه من بريته فقام جربئيل خطيبا وقال: 

 ،وغلب كل شيء أمره ،ء رمحته وعلمه الذي وسعت كل شي ،واصطفاه من خليقته

ا يا معاشر واشهدو ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه وأن حممدا عبده ورسوله

املالئكة املقربني الراكعني الساجدين املسبحني املقربني ومحلة العرش أمجعني أني زوجت 

 .ينة الصفية الصديقة املرضية بأمر رب العاملنيمحممد األمني خبدجية األ

 فقالت املالئكة: مسعنا وأطعنا وشهدنا.

 يت.فأوحى اهلل تعاىل إليهم أني قد قبلت شهادتكم وزوجت عبدي بأم

 فقالت املالئكة: هنيئا لك يا حممد وضجوا بالتهليل والتكبري.

قال: فنثرت عليهم شجرة طوبى الدر والياقوت وأوحى اهلل تعاىل إىل املالئكة أن 

                                                           
 بتجارة خديجة إلى الشام. سبب خروج النبي  215-212األنوار: ص (1)
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اهبطوا لتشهدوا مالئكة األرض كما أشهدمتوهم يف السماء، فهبطت املالئكة بألوية 

وأحدقوا بالكعبة وألبس اهلل األنوار نبيه  احلمد والثناء لرب العزة والنور ورايات الكرامة

ثوب البهاء ورداء العز والوقار وألبسه اهلل احللة اليت خلقها لعرسه ومنطقه مبنطقة آدم فنثر 

وعلى  الغلمان واجلواري ما كان يف الصواني من الطيب على رأس النيب حممد 

ل سبعة أيام بلياليها ثم احلاضرين ونصبت املوائد للناس فأكلوا وشربوا ومكثوا يف األك

 . (1)تفرقوا إىل منازهلم



ثم ينادي وساق احلديث يف أحوال القيامة إىل أن قال:  عن أبي عبد اهلل 

أين مريم بنت  ،أين خدجية بنت خويلد ،أين فاطمة بنت حممد املنادي وهو جربئيل 

 احلديث. ، (2)أين أم كلثوم أم حييى بن زكريا فيقمن ،أين آسية بنت مزاحم ،عمران

ك أمك خدجية بنت خويلد أول تستقبلاثم قال:  أمري املؤمنني ويف احلديث أن 

 املؤمنات باهلل وبرسوله ومعها سبعون ألف ملك بأيديهم ألوية 

 . (3)التكبري

 . (4)ةخدجية بنت خويلد ببيت يف اجلن بشر رسول اهلل وعن عائشة قالت: 

 . (5)خدجية بنت خويلد زوجة النيب يف الدنيا واآلخرةويف احلديث: 

أمرت أن أبشر خدجية ببيت  :وعن عبد اهلل بن جعفر قال: قال رسول اهلل 

 . (6)من قصب ال صخب فيه وال نصب

خدجية ببيت يف اجلنة من  بشر رسول اهلل )وعن عبد اهلل بن أبي أوفى قال: 

 .(7)(قصب ال صخب فيه وال نصب

                                                           
 بتجارة خديجة إلى الشام. سبب خروج النبي  252-252األنوار: ص (1)
 .1ح 85ب 861ص 85بحار األنوار: ج (2)
 .555ومن سورة الطور ح 555تفسير فرات الكوفي: ص (3)
 .612ح فصل في ذكر مناقب خديجة  212العمدة: ص (4)
 .566ص 8كشف الغمة: ج (5)
 .82ضمن ح 5ب 6ص 86بحار األنوار: ج (6)
 فصل في مناقب خديجة بنت خويلد. 511ص 8كشف الغمة: ج (7)
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تتابعت على ف ،ماتا يف عام واحد ثم إن خدجية بنت خويلد وأبا طالب 

املصائب بهالك خدجية وأبي طالب وكانت خدجية وزيرة صدق على  رسول اهلل 

 اإلسالم وكان يسكن إليها.

 (عام احلزن)العام الذي ماتا فيه   فلما مات أبو طالب وخدجية مسى رسول اهلل

وذلك لشدة مصابه بهما ووجده عليهما. وكان بني موت أبي طالب وموت خدجية ثالثة 

 .، وذلك يف السنة الثالثة قبل اهلجرةأيام



خدجية يوما وهو عند نسائه فبكى، فقالت  ذكر النيب قال:  وعن علي 

: صدقتين إذ وز محراء من عجائز بين أسد؟ فقال عائشة: ما يبكيك على عج

كذبتم وآمنت بي إذ كفرمت وولدت لي إذ عقمتم، قالت عائشة فما زلت أتقرب إىل 

 . (1)رسول اهلل بذكرها

إذا ذكر خدجية مل يسأم من ثناء عليها  وعن عائشة قالت: كان رسول اهلل 

لقد عوضك اهلل من كبرية  :فذكرها ذات يوم فحملتين الغرية فقلت ،واستغفار لـها

 :فسقطت يف يدي فقلت ،غضب غضبا شديدا فرأيت رسول اهلل  :قالت ،السن

فلما  :قالت ،مل أعد لذكرها بسوء ما بقيت اللهم إنك إن أذهبت بغضب رسولك 

كفر الناس وآوتين ت بي إذ واهلل لقد آمَن ،كيف قلت :ما لقيت قال رأى رسول اهلل 

 . (2)زقت مين الولد حيث حرمتموهإذ رفضين الناس وصدقتين إذ كذبين الناس وُر

 

 قبر القاسم ولد الرسول األعظم 
وذلك يف جنة املعلى  قرب القاسم ولد الرسول األعظم  :ومن املزارات الشريفة

 مبكة املكرمة.

                                                           
 .82ضمن ح 5ب 1ص 86بحار األنوار: ج (1)
 فصل في مناقب خديجة بنت خويلد. 582ص 8كشف الغمة: ج (2)
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 . ، وأمه خدجية بنت خويلدوبه يكنى رسول اهلل 

 دفن بالقرب من قرب والدته.

املبعث لد قبل ، ُو(1)كان ُيدعى بالطاهرو ،وكان القاسم أكرب ولد النيب 

 الشريف.النبوي 

 قال:  عن أبيه  بن حممد عن جعفر 

 ولد لرسول اهلل  من خدجية القاسم والطاهر وأم كلثوم ورقية وفاطمة

 . (2)وزينب

 صغريين، قيل: مكث القاسم سبع ليال فقط.ومات القاسم وأخوه الطيب مبكة 

 سنة. :وقيل ،وقيل: مات القاسم وهو ابن سنتني

قال: قلت لـه ألي علة مل يبق لرسول  عن أبي عبد اهلل  عبد اهلل بن سنان عن

 ولد؟ قال:  اهلل 

 ألن اهلل عزوجل خلق حممدا  نبيا وعليا  وصيا فلو كان لرسول اهلل 

من أمري املؤمنني فكانت التثبت وصية أمري  ولد من بعده كان أوىل برسول اهلل 

 . (3)املؤمنني

 

 قبر عبد اهلل بن رسول اهلل 
وذلك يف جنة املعلى مبكة  قرب عبد اهلل بن رسول اهلل  :ومن املزارات الشريفة

 املكرمة.

 وقيل: الطاهر. ،(4)وكان عبد اهلل يدعى بالطّيب

من خدجية القاسم  ولد لرسول اهلل قال:  صري عن أبي عبد اهلل عن أبي ب

 . (5)والطاهر وهو عبد اهلل وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة

                                                           
 .5ح 8ب 852ص 22انظر بحار األنوار: ج (1)
 .6اإلسناد: صقرب  (2)
 .8ح 888ب 828ص 8علل الشرائع: ج (3)
 .5ح 8ب 852ص 22انظر بحار األنوار: ج (4)
 .885سبعة أوالد ح كان لرسول هللا   515ص 2الخصال: ج (5)
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وملا مات القاسم ثم مات عبد اهلل مبكة قال العاص بن وائل السهمي: قد انقطع 

 . (1)ولده فهو أبرت، فأنزل اهلل تعاىل 

 دار األرقم المخزومي
 خيتبئ فيها عن املشركني األعظم الدار اليت كان الرسول من األماكن املباركة: 

جيتمع فيها مع  أيضًا، فكان  ، وتسمى دار اخليزرانوهي دار األرقم املخزومي

أصحابه يقرأ عليهم القرآن ويعلمهم، وقد أصبح مسجدًا فيما بعد جنب الصفا، ولكن 

ن الساعة العمودية يقال: إكانه ساحة لوقوف السيارات شرقي املسعى، هدم وأصبح م

 القائمة اآلن يف الساحة بني جبل الصفا والنفق املؤدي إىل جياد السد هي يف موضعه.

 .قد شهد بدرًاهو سابع الصحابة إسالمًا، ووكان األرقم بن أبي األرقم املخزومي 

 عبد اهلل، وأسم أبيه عبد مناف. وكنيته أب

  قبر السيدة آمنة بنت وهب
يف  قرب السيدة آمنة بنت وهب والدة الرسول األعظم  :ومن املزارات الشريفة

يف مّكة قرب  وهو موضع بني مّكة واملدينة، وإن كان عند قرب خدجية  (2) األبواء

 لكّنه خالف املشهور. ،ينسب إليها

 والد الرسول  السّيدة آمنة بنت وهب هي من بنات أعمام زوجها عبد اهلل 

ألن املعصومني  ،وهي قرشية كالبية من األبوين. وكانت من املؤمنات باهلل عزوجل

  مل يتنقلوا إال من صلب طاهر إىل رحم مطّهر، قال رسول اهلل  :يف حديث

باء وأرحام ااُلّمهات، وال يصيبنا ثم قذفنا يف صلب آدم، ثم أخرجنا إىل أصالب اآل

 .(3)جنس الشرك وال سفاح الكفر

                                                           
 .2سورة الكوثر:  (1)
األبواء: قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينها وبين الجحفة مّما يلي المدينة ثالثة  (2)

 وعشرون ميالً.
 .88ح 856ب 211ص 8علل الشرائع: ج (3)
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أشهد يا رسول اهلل أنك كنت نورًا يف األصالب  :ويف زيارة رسول اهلل 

الشاخمة، واألرحام املطهرة، مل تنجسك اجلاهلية بأجناسها، ومل تلبسك من مدهلمات 

 .(1)ثيابها

عن أبيه العباس بن عبد املطلب قال:  ،عن ابن عباس روى الشيخ الصدوق و

فرأينا يف وجهه نورًا يزهر كنور الشمس، فقال أبي:  ،عبد اهلل :ولد ألبي، عبد املطلب)

 إن لـهذا الغالم شأنًا عظيمًا...

قال أبي ـ أي العباس ـ: فهّمين أمر عبد اهلل إىل أن تزوج بآمنة وكانت من أمجل 

أتيت فرأيت   عبد اهلل وولدت آمنة رسول اهللنساء قريش وأمتها خلقًا، فلما مات 

 .(2)احلديث (النور بني عينيه يزهر...

شهر واحد يف بطن ُاّمه نادت اجلبال  أنه مّلا أتى على رسول اهلل ) :وروي

واألشجار والسماوات بعضها بعضًا مستبشرين قائلني: أال إّن حمّمدًا قد سقط يف رحم 

 .(3)(ففرح بذلك اجلبال والبحار والسماوات واألرضونُاّمه آمنة وقد مضى عليه شهر، 



رّدته مرضعته السّيدة حليمة السعدية إىل ُاّمه  روي إّنه مّلا كرب رسول اهلل 

فافتطمته وأخذته إىل أخواله من بين عدي بن النّجار باملدينة، ثّم رجعت به حّتى بلغا 

 وكان عمره آنذاك ست سنني..  بها فيتم النيب فماتت  (األبواء)

 ُاّم أمين إىل مّكة املكّرمة وكانت حتضنه. فرجعت به 

 (4)من والدته كل من: ُاّم أمين ومخسة مجال أوداك وورث رسول اهلل 

 .(5)أعتق ُاّم أمين وقطيعة غنم، فلّما تزّوج خبدجية 



إّن اهلل قد أذن لي يف زيارة يف عمرة احلديبية باألبواء قال:  مّلا مّر رسول اهلل 

                                                           
 من البعيد. زيارته  2ب 816ص 16بحار األنوار: ج (1)
 .22ح 82ب 865ص 8كمال الدين: ج (2)
 .25حديث بعد ال 2ب 212ص 85انظر بحار األنوار: ج (3)
 أي السمينة )لسان العرب( مادة ودك. (4)
 .68ح 8ب 886ص 85بحار األنوار: ج (5)
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فأصلحه وبكى عنده، وبكى املسلمون لبكاء رسول اهلل  فأتاه رسول اهلل  قرب ُاّمي

  :فقيل لـه، فقالأدركتين رمحة رمحتها فبكيت(1). 

ركم ُاّمي، فأذن لي، فزوروا القبور تذّكقرب استأذنت رّبي يف زيارة  :وقال

 .(2)املوت



لقضاء  آمنة والدة الرسول األعظم السيدة يستحب الطواف عن 

 احلوائج.

 ما يدّل بوضوح على أّن للسّيدة آمنة ففي احلديث املروي عن اإلمام الصادق 

 وأّنها من صفوة أولياء اهلل الذين يتوّسل بهم لقضاء  ،مقامًا عظيمًا عند اهلل

 احلوائج.

 فعن داود الرّقي قال: 

ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه  دخلت على أبي عبد اهلل )

إذا صرت مبّكة فطف عن عبد املّطلب طوافًا وصّل ركعتني عنه، ذلك، فقال لي: 

، وطف عن عبد اهلل طوافًا وصّل عنه وطف عن أبي طالب طوافًا وصّل عنه ركعتني

ركعتني، وطف عن آمنة طوافًا وصّل عنها ركعتني، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافًا 

 .وصّل عنها ركعتني، ثّم ادع أن يرّد عليك مالك

قال: ففعلت ذلك، ثّم خرجت من باب الصفا وإذا غرميي واقف يقول: يا داود 

 .(3)(حبستين تعال اقبض مالك

  ذر الغفاريقبر أبي 
قريبًا من  ،يف الربذة)رضوان اهلل عليه( الصحابي العظيم أبي ذر الغفاري يقع قرب 

 ويستحب زيارته. ،للذاهب من مكة إىل املدينةالصفراء على ميني الطريق 

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء على ذي لـهجة أصدق  :قال رسول اهلل 

                                                           
 .12ج 8 862ص 85بحار األنوار ج (1)
 .ذكر مدة حياته  86ص 8كشف الغّمة ج (2)
 .28باب النوادر ح 555ص 5الكافي ج (3)
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 .(1)من أبي ذر

ص وخّل أمري املؤمنني و حواري رسول اهلل من  أبو ذر كان 

أمري املؤمنني وثبتوا على والية علي  ومن الذين مل يرتدوا بعد رسول اهلل  ،شيعتهما

 . 

أين حواري  :إذا كان يوم القيامة نادى مناد: بن جعفر قال أبو احلسن موسى 

فيقوم سلمان  ،عليهالذين مل ينقضوا العهد ومضوا  حممد بن عبد اهلل رسول اهلل 

 .(2)واملقداد وأبو ذر

اشتغلت بدفنه والفراغ من  فلما تويف رسول اهلل  : وقال أمري املؤمنني

ثم أخذت بيد  ،ففعلت (3)ثم آليت ميينا أني ال أرتدي إال للصالة ومجع القرآن ،شأنه

 ،يفاطمة وابين احلسن واحلسني ثم درت على أهل بدر وأهل السابقة فناشدتهم حق

سلمان وعمار واملقداد وأبو  :فما أجابين منهم إال أربعة رهط ،ودعوتهم إىل نصرتي

 .(4)ذر

أال أخربكم كيف كان قال:  عن سلمة اللؤلؤي عن رجل عن أبي عبد اهلل 

فأخربني  ،؟ فقال الرجل وأخطأ: أما إسالم سلمان فقد عرفتهإسالم سلمان وأبي ذر

إن أبا ذر كان يف بطن مر يرعى غنما لـه فأتى ذئب عن ميني غنمه بإسالم أبي ذر، فقال: 

ثم قال لـه: أبوذر ما  ،فهش بعصاه على الذئب فجاء الذئب عن مشاله فهش عليه أبوذر

 رأيت ذئبا أخبث منك وال شرا.

نبيا فكذبوه فقال لـه الذئب: شر واهلل مين أهل مكة بعث اهلل عزوجل إليهم 

 وشتموه.

فوقع يف أذن أبي ذر فقال المرأته: هلمي مزودي وإداوتي وعصاي، ثم خرج على 

                                                           
 قضية أبي ذر. 52ص 8تفسير القمي: ج (1)
 مع يونس بن عبد الرحمن. حديث موسى بن جعفر  68االختصاص: ص (2)
وبأمر  أي جمع تفسيره وتأويله وعلومه، وإال فالقرآن جمع في حياة رسول هللا  (3)

 .وإشراف مباشر منه 
 .25ح 81ب 221ص 22بحار األنوار: ج (4)
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حتى بلغ مكة فدخلها يف ساعة حارة وقد  ،رجليه يريد مكة ليعلم خرب الذئب وما أتاه به

هذا واهلل  :فأتى زمزم وقد عطش فاغرتف دلوا فخرج لنب فقال يف نفسه ،تعب ونصب

فشرب وجاء إىل جانب من جوانب  ،ما خربني الذئب وما جئت لـه حقيدلين على أن 

كما قال الذئب،  املسجد فإذا حلقة من قريش فجلس إليهم فرآهم يشتمون النيب 

من آخر  والشتم لـه حتى جاء أبو طالب  فما زالوا يف ذلك من ذكر النيب 

 فلما رأوه قال بعضهم لبعض: كفوا فقد جاء عمه. ،النهار

ثم قام وقمت على  ،فكفوا فما زال حيدثهم ويكلمهم حتى كان آخر النهار قال:

 .فقال: اذكر حاجتك أثره فالتفت إلّي

 .فقلت هذا النيب املبعوث فيكم

 قال: وما تصنع به؟ 

 .أومن به وأصدقه وأعرض عليه نفسي وال يأمرني بشيء إال أطعته :قلت

 فقال: وتفعل؟ 

 .فقلت: نعم

 .حتى أدفعك إليه ذا الوقت إلّيقال: فتعال غدا يف ه

فما زالوا يف ذكر  ،قال: بت تلك الليلة يف املسجد حتى إذا كان الغد جلست معهم

فلما رأوه قال بعضهم لبعض: أمسكوا  وشتمه حتى إذا طلع أبو طالب  النيب 

 .فقد جاء عمه، فأمسكوا فما زال حيدثهم حتى قام

 .فتبعته فسلمت عليه فقال: اذكر حاجتك

 .فقلت: النيب املبعوث فيكم

 قال: وما تصنع به؟ 

 .فقلت: أومن به وأصدقه وأعرض عليه نفسي وال يأمرني بشيء إال أطعته

 قال: وتفعل؟ 

 .قلت: نعم

 .فقال: قم معي

فسلمت عليه وجلست فقال لي: ما  فتبعته فدفعين إىل بيت فيه محزة 
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 حاجتك؟ 

 .فقلت: هذا النيب املبعوث فيكم

 حاجتك إليه؟ فقال: وما 

 .قلت: أومن به وأصدقه وأعرض عليه نفسي وال يأمرني بشيء إال أطعته

 .فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

 .قال: فشهدت

فسلمت عليه وجلست فقال لي  ، قال: فدفعين محزة إىل بيت فيه جعفر 

 : ما حاجتك؟ جعفر 

 .فقلت: هذا النيب املبعوث فيكم

 قال: وما حاجتك إليه؟ 

 .فقلت: أومن به وأصدقه وأعرض عليه نفسي وال يأمرني بشيء إال أطعته

قال:  .فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك لـه وأن حممدا عبده ورسوله

 .فشهدت

 ما حاجتك؟  :فسلمت وجلست، فقال فدفعين إىل بيت فيه علي 

 .فقلت: هذا النيب املبعوث فيكم

 : وما حاجتك إليه؟ قال

 .قلت: أومن به وأصدقه وأعرض عليه نفسي وال يأمرني بشيء إال أطعته

 .قال: فشهدت .فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

 فسلمت وجلست، فقال لي رسول اهلل  فدفعين إىل بيت فيه رسول اهلل 

 ما حاجتك؟ 

 .قلت: النيب املبعوث فيكم

 قال: وما حاجتك إليه؟ 

 .قلت: أومن به وأصدقه وال يأمرني بشيء إال أطعته

 .فقال: تشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل

 .أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل :فقلت
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: يا أبا ذر انطلق إىل بالدك فإنك جتد ابن عم لك قد مات فقال لي رسول اهلل 

 .ث غريك فخذ ماله وأقم عند أهلك حتى يظهر أمرناوليس لـه وار

 . قال: فرجع أبو ذر فأخذ املال وأقام عند أهله حتى ظهر أمر رسول اهلل 

 .(1)هذا حديث أبي ذر وإسالمه رضي اهلل عنه: فقال أبو عبد اهلل 



أن مجله وذلك  ،يف غزوة تبوك ثالثة أيام ختلف عن رسول اهلل قد كان أبو ذر 

كان أعجف فلحق بعد ثالثة أيام ووقف عليه مجله يف بعض الطريق فرتكه ومحل ثيابه 

 :فلما ارتفع النهار نظر املسلمون إىل شخص مقبل فقال رسول اهلل  ،على ظهره

كن أبا ذر. 

 .هو أبو ذر :فقالوا

 .أدركوه باملاء فإنه عطشان: فقال رسول اهلل 

فقال رسول اهلل  ،ومعه إداوة فيها ماء ووافى أبو ذر رسول اهلل  ،فأدركوه باملاء

:  با ذر معك ماء وعطشتأيا. 

بأبي أنت وأمي انتهيت إىل صخرة وعليها ماء السماء  ،نعم يا رسول اهلل :فقال

 .ال أشربه حتى يشربه حبييب رسول اهلل  :فقلت ،فذقته فإذا هو عذب بارد

 ،ومتوت وحدك ،تعيش وحدكـ رمحك اهلل أـ ا ذر يا أب: فقال رسول اهلل 

يسعد بك قوم من أهل العراق يتولون غسلك  ،وتدخل اجلنة وحدك ،وتبعث وحدك

 .(2)وجتهيزك والصالة عليك ودفنك

 

ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء ذا لـهجة أصدق من أبي : قال رسول اهلل 

 يعيش وحده وميوت وحده ويبعث وحده ويدخل اجلنة  ،ذر

                                                           
 .حديث أبي ذر  211-216ص 1الكافي: ج (1)
 وفاة أبي ذر. 215-215ص 8تفسير القمي: ج (2)
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  .(1)وحده

 .(2)أبو ذر صديق هذه األمة :وقال رسول اهلل 

فلينظر إىل  من أراد أن ينظر إىل زهد عيسى ابن مريم : وقال رسول اهلل 

 .(3)أبي ذر

إن اهلل تبارك وتعاىل أمرني حبب  :قال رسول اهلل :  وقال أبو عبد اهلل 

أربعة، قالوا: من هم يا رسول اهلل؟ قال: علي بن أبي طالب منهم، ثم سكت ثم قال: 

إن اهلل تبارك تعاىل أمرني حبب أربعة، قالوا: من هم يا رسول اهلل؟ قال: علي بن أبي 

 .(4)طالب واملقداد بن أسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي

إىل   :ويف تفسري القمي

فإنها نزلت يف أمري املؤمنني  (5) : هـقول

 (6) وأبي ذر وسلمان واملقداد. 

 :يف قوله وعن أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

(7)  :قال هذه نزلت يف أبي ذر

جعل اهلل لـهم جنات الفردوس نزال مأوى  ،واملقداد وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر

  .اخلرب .(8)ومنزال

: قال النيب  :قال  عن أمري املؤمنني عن آبائه  وعن الرضا 

اجلنة تشتاق إليك يا علي وإىل عمار وسلمان وأبي ذر واملقداد(9).  

بهم يرزقون وبهم ميطرون وبهم  ،خلقت األرض لسبعةقال:  وعن علي 

 قال علي. ينصرون: أبو ذر وسلمان واملقداد وعمار وحذيفة وعبد اهلل بن مسعود

                                                           
 .52ضمن ح 81ب 252ص 22بحار األنوار: ج (1)
 .212ح 28ب 65ص 2: جعيون أخبار الرضا  (2)
 .52ضمن ح 81ب 252ص 22بحار األنوار: ج (3)
 .26قرب اإلسناد: ص (4)
 .5-2سورة األنفال:  (5)
 غزوة بدر. 255ص 8تفسير القمي: ج (6)
  .816سورة الكهف:  (7)
 .86ح 81ب 222ص 22بحار األنوار: ج (8)
 .22ح 81ب 225-225ص 22بحار األنوار: ج (9)
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 : وأنا إمامهم، وهم الذين شهدوا الصالة على فاطمة 

(1). 

قدم مجاعة فاستأذنوا على الرضا  :قال وباإلسناد إىل أبي حممد العسكري 

 ثم ملا دخلوا قال لـهم: وحيكم إمنا  ،حنن من شيعة علي، فمنعهم أياما :وقالوا

عمار وحممد بن أبي بكر شيعة أمري املؤمنني احلسن واحلسني وسلمان وأبو ذر واملقداد و

 .(2)الذين مل خيالفوا شيئا من أوامره

اإلميان عشر درجات فاملقداد يف الثامنة وأبو ذر يف التاسعة  :وقال أبو عبد اهلل 

 .(3)وسلمان يف العاشرة

كان أكثر عبادة أبي ذر رمحة اهلل عليه التفكر  :قال عن أبي عبد اهلل 

 .(4)واالعتبار

بكى أبو ذر رمحة اهلل عليه من خشية  :قال عن أبيه  عن أبي عبد اهلل و

 ،يا أبا ذر لو دعوت اهلل أن يشفي بصرك :جل حتى اشتكى بصره فقيل لـهواهلل عز

العظيمتان  :قال ؟وما يشغلك عنه :قالوا ،إني عنه ملشغول وما هو من أكرب همي :فقال

 .(5)اجلنة و النار

بني سلمان وأبي ذر، وكان مقام سلمان أعلى من  سول اهلل وقد آخى ر

آخى  :يقول : مسعت أبا عبد اهلل عن صاحل األحول قال مقامه، ويف احلديث

 .(6)بني سلمان وأبي ذر واشرتط على أبي ذر أن ال يعصي سلمان رسول اهلل 

                                                           
 .51ح 268-261ص 2الخصال: ج (1)
 .21ح 81ب 221ص 22بحار األنوار: ج (2)
 مجلس في ذكر فضائل أصحابه رضي هللا عنهم. 211ص 2روضة الواعظين: ج (3)
 .21265ح 5ب 816ص 85وسائل الشيعة: ج (4)
 .25الشغل بالعظيمتين ح 51-21ص 8الخصال: ج (5)
 . 861حديث الناس يوم القيامة ح 862ص 1الكافي: ج (6)
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علم العلم ثم أوكاه ال: أنه قيل لـه: حدثنا عن أبي ذر الغفاري، ق عن علي 

 .(1)وربط عليه رباطا شديدا

يا أبا ذر  (:رضي اهلل عنه)وكتب رجل إىل أبي ذر   :قال أبو عبد اهلل و

ء إىل  ولكن إن قدرت أن التسي ،ن العلم كثريإفكتب إليه:  ؟أطرفين بشيء من العلم

 :فقال لـه ؟من حيبهأحدا يسيء إىل  وهل رأيت :فقال لـه الرجل :قال .من حتبه فافعل

 .(2)نعم نفسك أحب األنفس إليك فإذا أنت عصيت اهلل فقد أسأت إليها

 : يا لـه فقال جاء رجل إىل أبي ذر قال:  وعن أبي عبد اهلل 

 أبا ذر ما لنا نكره املوت؟

قلوا من عمران إىل تفتكرهون أن تن ،فقال: ألنكم عمرمت الدنيا وأخربتم اآلخرة

 خراب.

 ؟ عزوجل فكيف ترى قدومنا على اهلل :فقال لـه

 وأما املسيء فكاآلبق يرد على مواله. ،فقال: أما احملسن فكالغائب يقدم على أهله

 قال: فكيف ترى حالنا عند اهلل؟

 :اهللاهلل، يقول قال: اعرضوا أعمالكم على كتاب ف

(3). 

 اهلل؟ فقال الرجل: أين رمحة

 .(4)(5)قال: ف



باحلسنة وإن مل  هّم ،يا أبا ذر :يف وصيته لـه قال عن أبي ذر عن النيب 

  .(6)تعملها لكي ال تكتب من الغافلني

                                                           
 .1ح 52المجلس 252األمالي للصدوق: ص (1)
 . 82ج 82ب 512ص 22بحار األنوار: ج (2)
 .85-82سورة االنفطار:  (3)
 .56سورة األعراف:  (4)
 .58ب 812-812ص 8إرشاد القلوب: ج (5)
 . 886ح 6ب 56ص 8وسائل الشيعة: ج (6)



149 

 

اغتنم مخسا قبل  ،يا أبا ذر :قال لـه عن أبي ذر يف وصية رسول اهلل و

وفراغك قبل  ،وغناك قبل فقرك ،وصحتك قبل سقمك ،شبابك قبل هرمك :مخس

فإنك بيومك ولست مبا  ،يا أبا ذر إياك والتسويف بأملك .وحياتك قبل موتك ،شغلك

وإذا أمسيت فال حتدث نفسك  ،يا أبا ذر إذا أصبحت فال حتدث نفسك باملساء ...بعده

  .(1)وخذ من صحتك قبل سقمك ،بالصباح

صالة يف مسجدي هذا و :يف وصيته لـه قال عن رسول اهلل  عن أبي ذرو

وصالة يف املسجد احلرام تعدل مائة  ،تعدل مائة ألف صالة يف غريه إال املسجد احلرام

  .(2)ألف صالة يف غريه

يا أبا ذر من ملك ما بني فخذيه  :يف وصيته لـه قال عن أبي ذر عن النيب و

 .(3)وما بني حلييه دخل اجلنة

يف خمتلف األبواب  الكثري من الروايات عن رسول اهلل  وقد روى أبو ذر 

 العقائدية والفقهية واألخالقية وغريها.

النظر إىل علي بن أبي طالب  :يقول مسعت رسول اهلل  :ويف حديث قال

حيفة يعين صـ والنظر يف الصحيفة  ،والنظر إىل الوالدين برأفة ورمحة عبادة ،عبادة

 .(4)والنظر إىل الكعبة عبادة ،عبادةـ القرآن 

وعلى  ال يزال الدعاء حمجوبا حتى يصلى علّي :قال عن أبي ذر عن النيب و

 .(5)أهل بييت

من املدينة إىل الشام كان يقص علينا فيحمد اهلل  عثمان أبا ذر  ملا سرّيورد أنه 

أما بعد فإنا كنا يف جاهليتنا قبل أن ) :ويقول فيشهد شهادة احلق ويصلي على النيب 

                                                           
 . 2ح 5ب 66ص 65بحار األنوار: ج (1)
 ألبي ذر. باب وصية النبي  812أعالم الدين: ص (2)
 .82115ح 22ب 266ص 88مستدرك الوسائل: ج (3)
 .6621ح 81ب 215ص 6وسائل الشيعة: ج (4)
 .1125ح 26ب 16-15ص 6وسائل الشيعة: ج (5)
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وحنن نويف بالعهد ونصدق احلديث وحنسن  ،ينزل علينا الكتاب ويبعث فينا الرسول

هلل تعاىل فينا رسول اهلل فلما بعث ا ،ونبغض املتكرب اجلوار ونقري الضيف ونواسي الفقري

 وكان أحق بها أهل  ،وأنزل علينا كتابه كانت تلك األخالق يرضاها اهلل ورسوله

ثم إن الوالة قد أحدثوا  ،فلبثوا بذلك ما شاء اهلل أن يلبثوا ،اإلسالم وأوىل أن حيفظوها

 ى،تق غريبوأثرة  ،وقائل حبق مكذب ،أعماال قباحا ما نعرفها من سنة تطفى وبدعة حتيا

اللهم إن كان ما عندك خريا لي فاقبضين إليك غري  ،وأمني مستأثر عليه من الصاحلني

وكان يعيد هذا الكالم ويبديه فأتى حبيب بن مسلمة معاوية بن أبي  .(مبدل وال مغري

فكتب معاوية إىل عثمان  ،إن أبا ذر يفسد عليك الناس بقوله كيت وكيت :سفيان فقال

 .(1)فلما صار إىل املدينة نفاه إىل الربذة رجه إلّيأخ :فكتب عثمان ،بذلك

 ،با ذر إنك غضبت هللأيا يف توديعه ألبي ذر عند ما نفاه عثمان:  وقال علي 

 ،ونفوك إىل الفال ىفامتحنوك بالقل ،إن القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك

با أيا  ،عل لـه منها خمرجاواهلل لو كانت السماوات واألرض على عبد رتقا ثم اتقى اهلل جل

 ودعوا عمكمثم قال ألصحابه:  وال يوحشنك إال الباطل ،ذر ال يؤنسنك إال احلق

 .(2)ودع أخاكوقال لعقيل: 

أرسل عثمان إىل أبي ذر  :يقول مسعت أبا عبد اهلل  :وعن أبي بصري قال

إن عثمان يقرئك  :انطلقا إىل أبي ذر فقوال لـه :فقال لـهما ،موليني لـه ومعهما مائتا دينار

 .هذه مائتا دينار فاستعن بها على ما نابك :ويقول لك ،السالم

 ؟هل أعطى أحدا من املسلمني مثل ما أعطاني :فقال أبو ذر

  .ال :قاال

 .إمنا أنا رجل من املسلمني يسعين ما يسع املسلمني :قال

وباهلل الذي ال إله إال هو ما خالطها  ،هذا من صلب مالي :إنه يقول :قاال لـه

 .وال بعث بها إليك إال من حالل ،حرام

 .وقد أصبحت يومي هذا وأنا من أغنى الناس ،ال حاجة لي فيها :فقال

                                                           
  .5ح 85المجلس 822-828األمالي للمفيد: ص (1)
 أخبار أبي ذر الغفاري حين خروجه إلى الربذة. 252ص 1شرح نهج البالغة: ج (2)
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 ما نرى يف بيتك قليال وال كثريا مما  ،عافاك اهلل وأصلحك :فقاال لـه

 ؟يستمتع به

حتت هذا اإلكاف الذي ترون رغيفا شعري قد أتى عليهما أيام فما  ،بلى :فقال

وقد  ،ال واهلل حتى يعلم اهلل أني ال أقدر على قليل وال كثري ،أصنع بهذه الدنانري

اهلادين املهديني الراضني  وعرتته  أصبحت غنيا بوالية علي بن أبي طالب 

فإنه  ،يقول وكذلك مسعت رسول اهلل  ،ُلوَناملرضيني الذين َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِد

 ،فرداها عليه وأعلماه أني ال حاجة لي فيها وال فيما عنده، لقبيح بالشيخ أن يكون كذابا

  .(1)حتى ألقى اهلل ربي فيكون هو احلاكم فيما بيين وبينه

بنه ذر وقف على قربه به ـ أي بأبي ذر ـ عثمان إىل الربذة فمات بها ا ورد أنه ملا سرّي

يف موتك من  وما علّي ،بارا بالوالدين ،فقال: رمحك اهلل يا ذر لقد كنت كريم اخللق

 ،وقد شغلين االهتمام لك عن االغتمام بك ،وما لي إىل غري اهلل من حاجة ،غضاضة

فليت شعري ما قالوا لك وما قلت لـهم،  ،ولوال هول املطلع ألحببت أن أكون مكانك

قال: اللهم إنك فرضت لك عليه حقوقا وفرضت لي عليه حقوقا فإني قد ه فرفع يدثم 

فإنك  ،فهب لـه ما فرضت عليه من حقوقك ،عليه من حقوقيلي وهبت لـه ما فرضت 

 .أوىل باحلق وأكرم مين

 ،وكانت ألبي ذر غنيمات يعيش هو وعياله منها فأصابها داء يقال لـها النقاب

أصابنا اجلوع وبقينا  :فقالت ابنته ،ماتت أهلهفبنته اجلوع فأصاب أبا ذر وا ،فماتت كلها

وهو نبت  ،يا بنية قومي بنا إىل الرمل نطلب القت :ثالثة أيام مل نأكل شيئا فقال لي أبي

فجمع أبي رمال ووضع رأسه عليه ورأيت  ،فصرنا إىل الرمل فلم جند شيئا ،لـه حب

  ؟يا أبة كيف أصنع بك وأنا وحيدة :فبكيت فقلت لـه ،عينيه قد انقلبت

 هفإن ،فإني إذا مت جاءك من أهل العراق من يكفيك أمري ،يا بنيت ال ختايف :فقال

با ذر تعيش وحدك ومتوت أيا  :يف غزوة تبوك فقال لي أخربني حبييب رسول اهلل 

يسعد بك أقوام من أهل العراق يتولون  ،وحدك وتبعث وحدك وتدخل اجلنة وحدك

                                                           
 .5ح 82ب 211-211ص 22بحار األنوار: ج (1)
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فإذا أنا مت فمدي الكساء على وجهي ثم اقعدي على طريق  ،جتهيزك ودفنكغسلك و

 قد تويف. العراق فإذا أقبل ركب فقومي إليهم وقولي هذا أبو ذر صاحب رسول اهلل 

 ؟يا أبا ذر ما تشتكي :فدخل إليه قوم من أهل الربذة فقالوا :قال

 .ذنوبي :قال

 .رمحة ربي :قال ؟.فما تشتهي :قالوا

 .الطبيب أمرضين :قال؟. هل لك بطبيب :قالوا

مرحبا حببيب أتى على فاقة ال أفلح من  :مسعته يقول ،فلما عاين :قالت ابنته

 .اللهم خنقين خناقك فو حقك إنك لتعلم أني أحب لقاءك ،ندم

فلما مات مددت الكساء على وجهه ثم قعدت على طريق العراق فجاء  :قالت ابنته

فنزلوا  ،قد تويف يا معشر املسلمني هذا أبو ذر صاحب رسول اهلل  :نفر فقلت لـهم

فروي أنه قال كفنته يف  ،ومشوا يبكون فجاءوا فغسلوه وكفنوه ودفنوه وكان فيهم األشرت

فكنت أصلي بصالته وأصوم  :فقالت ابنته .حلة كانت معي قيمتها أربعة آالف درهم

إذ مسعته يتهجد بالقرآن يف نومي كما كان  ا أنا ذات ليلة نائمة عند قربهمبصيامه فبين

يا بنيت قدمت على رب  :قال ؟يا أبة ما ذا فعل بك ربك :فقلت ،يتهجد به يف حياته

 .(1)ال تغرتيفكريم رضي عين ورضيت عنه وأكرمين وحياني فاعملي 

 مسجد غدیر خم
 ،مسجد غدير خم يقع على يسار املتوجه من مكة إىل املدينة دون اجلحفة قلياًل

وبينه وبني اجلحفة ثالثة أميال، وقد جدِّد عمارته بعض ملوك اهلند من الشيعة يف عصر 

، ويستحب دخوله والصالة فيه (2) نصاريالشيخ مرتضى األاملرجع األكرب 

                                                           
 وفاة أبي ذر. 216-215ص 8تفسير القمي: ج (1)
الشيخ مرتضى بن الشيخ محمد أمين بن الشيخ مرتضى بن الشيخ شمس الدين هو  (2)

بن الشيخ محمد شريف بن الشيخ أحمد بن الشيخ جمال الدين بن الشيخ حسن بن 
ـ الشيخ يوسف بن الشيخ عبيد هللا بن الشيخ قطب الدين محمد بن زيد بن أبي طالب 

جليل بن نذير بن جابر بن  بن عبد الرزاق بن جميل بن ـ المعروف بجابر الصغير
عبد هللا األنصاري. لقب باألنصاري النتهاء نسبه إلى الصحابي الجليل جابر بن عبد 

هـ، في  8285يوم عيد الغدير سنة  هللا األنصاري )رضوان هللا عليه(. ولد 
كان أبوه من العلماء العاملين ومن وجهاء مدينة دزفول، وله ثالث  مدينة دزفول.
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فيه املسلمني عند رجوعهم  فهو املوضع الذي مجع الرسول  ،خصوصًا يف ميسرته

علي بن أبي لى خالفة وإمامة أمري املؤمنني من حجة الوداع بأمر اهلل عزوجل ونص ع

من بعده على مجيع األمة وعقد لـه الوالية عليهم وأخذ منهم البيعة لـه،  طالب 

                                                                                                                                   

هي بنت فأمه وأما  الشيخ أكثر محبة وعطوفة عند والده من أخويه. أوالد وكان
الشيخ يعقوب بن الشيخ أحمد األنصاري، وكانت من النساء الصالحات العابدات في 

 .زمانها، بحيث لم تترك نوافل الليل إلى آخر عمرها
كثير السفر لاللتقاء بالعلماء واالستفادة منهم، فقد التقى بأكثر من خمسين  كان 

شيخ دروسه األولى في المن العلماء. قرأ إال للقليل مجتهداً وهذا مما لم يحصل 
السيد ثم حضر حوزة كربالء المقدسة على  ،دزفول على الشيخ حسين الدزفولي

رف حضر درس المحقق الفقيه وفي النجف األش .محمد المجاهد وشريف العلماء
 عودته وفي كاشان حضر درس المال أحمد النراقي، وبعد ،موسى كاشف الغطاء

إلى النجف األشرف حضر درس الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ودرس 
الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، والشيخ علي كاشف الغطاء هو آخر أستاذ 

ه لم يدرس على أحد، بل كانت لـه حوزة درس عنده الشيخ األنصاري، ومن بعد
 مستقلة عامرة يدرس فيها.

المجتهدين والعلماء المحققين في الفترة ما بين أواسط كما تتلمذ على يديه العديد من 
القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، فقد بلغ عدد تالميذه البارزين المئات 

الشيخ جعفر  -2هـ،  8211في حدود سنة السيد أحمد التفريشي، المتوفى  -8 منهم:
 8286السيد جعفر القزويني، المتوفى سنة  -2هـ،  8212الشوشتري، المتوفى سنة 

السيد جمال الدين  -5هـ،  8211الشيخ جعفر كاشف الغطاء ، المتوفى سنة  -5هـ، 
 هـ، وغيرهم. 8285أسد آبادي ، المتوفى سنة 

أمر بتشكيل مجلس يحوي جميع هـ مرض صاحب الجواهر، ف 8266في سنة و
العلماء، فلما حضر جميع العلماء عنده، قال صاحب الجواهر : أين الشيخ 

 ثم أمر بإحضاره، فلما بحثوا عنه وجدوه في حرم أمير المؤمنين  .مرتضى؟
يدعو لصاحب الجواهر بالشفاء، وعند انتهائه من الدعاء حضر عند صاحب 

يده ووضعها على قلبه، وقال: اآلن طاب لي الجواهر، فأجلسه على فراشه وأخذ ب
فاستلم الشيخ األنصاري زعامة ، الموت، ثم قال للحاضرين: هذا مرجعكم من بعدي

 هـ. 8218إلى سنة  8266الشيعة ومرجعيتها من سنة 
 -8 تحقيقات جديدة، منها:الو نظرالدقة وإمعان بال اتسمت ألف الشيخ كتباً كثيرة

إثبات التسامح في أدلة  -2االجتهاد والتقليد،  -2نصاري، رسالة في إجازة الشيخ األ
المكاسب، وغيرها وقد بلغت  -6الرسائل،  -6أصول الفقه،  -5اإلرث،  -5السنن، 
. وقد اشتهر منها: الرسائل والمكاسب، والتي تدرسان إلى اليوم في األربعين

 الحوزات العلمية كافة.
لحويش، بعد مضي ست ساعات من في النجف األشرف بداره في محلة ا توفي 

 .سنة 66هـ عن عمر  8218ليلة السبت الثامن عشر من جمادى الثانية سنة 
جوا بجميع طبقاتهم من كل جانب ومكان لتشييع خرولما سمع الناس بوفاة الشيخ 

صلى عليه بوصية فجثمانه، حتى اتصل السواد من سور النجف إلى ساحل البحر، 
في الحجرة  منه الحاج السيد علي الشوشتري، ودفن في صحن أمير المؤمنين 

 المتصلة بباب القبلة، وقبره معروف لحد اآلن وعليه شباك.
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 .(1)«من كنت مواله فهذا علي مواله: »فقال 

نزلت اآلية الكرمية:  هذا املكان ويف


(2). 

ومن أراد التفصيل فعليه مبراجعة كتاب  ،قصة الغدير متواترة عند الفريقنيو

 .)رضوان اهلل عليه(للعالمة األميين  (3) )الغدير(

 :عن عبد الرمحن بن احلجاج قال :باب مسجد غدير خمالشريف ويف الكايف 

صل  :فقال ؟رعن الصالة يف مسجد غدير خم بالنهار وأنا مساف سألت أبا إبراهيم 

 .(4)فيه فإن فيه فضال وقد كان أبي يأمر بذلك

من املدينة إىل مكة فلما انتهينا  محلت أبا عبد اهلل  :وعن حسان اجلمال قال

حيث  ذلك موضع قدم رسول اهلل إىل مسجد الغدير نظر إىل ميسرة املسجد فقال: 

ذلك موضع فسطاط  :فقال قال: من كنت مواله فعلي مواله، ثم نظر إىل اجلانب اآلخر

فلما أن رأوه رافعا يديه قال  ،أبي فالن وفالن وسامل موىل أبي حذيفة وأبي عبيدة اجلراح

بهذه  فنزل جربئيل  ،انظروا إىل عينيه تدور كأنهما عينا جمنون :بعضهم لبعض

                                                           
  .28ح 52ب 825ص 26بحار األنوار: ج (1)
 .2سورة المائدة:  (2)
يخي، أدبي، أخالقي، كتاب ديني، علمي، فني، تار الغدير في الكتاب والسنة واألدب: (3)

مبتكر في موضوعه، فريد في بابه، من تأليف العالمة المجاهد الشيخ عبد الحسين 
، يبحث المؤلف فيه عن حديث الغدير  ه8211المتوفى  أحمد األميني النجفي 

كتاباً وسنة وأدباً، ويتضمن تراجم أمة كبيرة من رجاالت العلم والدين واألدب، كما 
من شعراء الغدير ابتداًء من القرن الهجري  815فيه ترجمة  استعرض العالمة 

األول وحتى القرن الرابع عشر، ولكن األجل انتهى به إلى القرن الثاني عشر 
ذكروا الغدير في نثرهم قرناً بعد قرن. كما تضمن  الذينالهجري، وكذلك الُكّتاب 

وإمامته بال   الكتاب أبحاثاً علمية ودينية وتاريخية حول فضائل اإلمام علي
 فصل.

والكتاب عديم النضير ال غنى لكل باحث عن دراسته ومطالعته، ويقع في عشرين 
مجلداً طبع منه إلى اآلن أحد عشر مجلداً، والحقيقة أن هذا الكتاب يعتبر دائرة 
معارف كبرى تتضمن معلومات زاخرة في جميع هذه النواحي يأخذ منه بمقدار كل 

إلى جانب ذلك تشكل  وهين النواحي المجتمعات فيه، من لـه هوى في ناحية م
 أوسع مرشد للمؤلفات والكتب في هذه المجاالت.

في استقصاء المصادر وتتبع المظان وصبر على معاناة  ولقد اجتهد العالمة 
 البحث في كتابه هذا، حتى أنسى الذين قبله وأتعب من جاء من بعده.

 .8م حباب مسجد غدير خ 566ص 5ج ( الكافي:5)
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اآلية: 

(1)(2). 

يستحب الصالة يف مسجد الغدير ألن النيب  :قال وعن أبان عن أبي عبد اهلل 

  أقام فيه أمري املؤمنني وهو موضع أظهر اهلل عزوجل فيه احلق(3).  

 :فقال من حجة الوداع نزل عليه جربئيل  ملا رجع رسول اهلل  نهروي: أو



(4). ثم قال  ،فنادى الناس فاجتمعوا وأمر بسمرات فقم شوكهن:  يا

من كنت  :فقال ،اهلل ورسوله :فقالوا ؟من وليكم وأوىل بكم من أنفسكمأيها الناس 

 .(5)ثالث مرات ،مواله فعلي مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه

يوم غدير خم عمامة سدهلا بني  عليا  ويف الوسائل: عمم رسول اهلل 

يا أيها الناس من كنت  :ثم أخذ بيده فقال .هكذا أيدني ربي باملالئكة :وقال ،كتفيه

 وعادى اهلل من  ،واىل اهلل من وااله ،مواله فهذا مواله

  .(6)عاداه

، كما أفضل األعياد اإلسالمية يوم غدير خم وهو الثامن عشر من ذي احلجةثم إن 

 ورد يف احلديث الشريف.

 صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا قال: فعن أبي عبد اهلل الصادق 

إال وتعيد يف هذا اليوم قط نبيا عزوجل وما بعث اهلل  ،وهو عيد اهلل األكرب :أن قالإىل 

ويف األرض يوم امليثاق املأخوذ  ،وامسه يف السماء يوم العهد املعهود ،وعرف حرمته

واجلمع املشهود، ومن صلى فيه ركعتني يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول 

                                                           

 .52-58سورة القلم: ( 8)
 .2باب مسجد غدير خم ح 566-566ص 5الكافي: ج( 2)
 .2باب مسجد غدير خم ح 566ص 5الكافي: ج( 2)
 .66سورة المائدة: ( 5)
 .2ح باب اإلشارة والنص على أمير المؤمنين  215ص 8الكافي: ج (5)
 .5111ح 21ب 51ص 5وسائل الشيعة: ج (6)
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يقرأ يف كل ركعة سورة احلمد مرة وعشر مرات  ،جلمقدار نصف ساعة يسأل اهلل عزو

قل هو اهلل أحد(1)  وعشر مرات  (2) (آية الكرسي)وعشر مراتإنا أنزلناه(3) 

وما سأل اهلل عزوجل حاجة  ،عدلت عند اهلل عزوجل مائة ألف حجة ومائة ألف عمرة

وإن فاتتك الركعتان  ،ما كانت احلاجة ةمن حوائج الدنيا وحوائج اآلخرة إال قضيت كائن

فلم  ا بعد ذلك، ومن فطر فيه مؤمنا كان كمن أطعم فئاما وفئاما وفئاماموالدعاء قضيته

مائة ؟ قلت: ال، قال: وتدري كم الفئامأيزل يعد إىل أن عقد بيده عشرا، ثم قال: 

م ألف كل فئام، وكان لـه ثواب من أطعم بعددها من النبيني والصديقني والشهداء يف حر

لعلك  :قال والدرهم فيه بألف ألف درهم ،اهلل عزوجل وسقاهم يف يوم ذي مسغبة

، ثم قال: ال واهلل ،ال واهلل ،ال واهلل ،ترى أن اهلل عزوجل خلق يوما أعظم حرمة منه

 وليكن من قولكم إذا التقيتم أن تقولوا: احلمد هلل الذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا من

الذي واثقنا به من والية والة أمره والقوام بقسطه ومل جيعلنا  ها وميثاقاملوفني بعهده إلين

وليكن من دعائك يف دبر هاتني الركعتني ، ثم قال: من اجلاحدين واملكذبني بيوم الدين

 .(4)وذكر دعاء طويال أن تقول

هل للمسلمني  :سألت أبا عبد اهلل  :وعن عبد الرمحن بن سامل عن أبيه قال

وأي عيد هو  :قلت نعم أعظمها حرمة :قال ؟يوم اجلمعة واألضحى والفطرعيد غري 

 :وقال أمري املؤمنني  اليوم الذي نصب فيه رسول اهلل  :قال ؟جعلت فداك

وما تصنع باليوم إن السنة تدور  :قال ؟وأي يوم هو :قلت من كنت مواله فعلي مواله

 :قال ؟وما ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك اليوم :فقلت ولكنه يوم مثانية عشر من ذي احلجة

 تذكرون اهلل عز ذكره فيه بالصيام والعبادة والذكر حملمد وآل حممد فإن رسول اهلل 

تفعل  أن يتخذ ذلك اليوم عيدا وكذلك كانت األنبياء  أوصى أمري املؤمنني 

  .(5)كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيتخذونه عيدا

                                                           
  يعني سورة اإلخالص. (1)
 .256-255سورة البقرة:  (2)
 يعني سورة القدر. (3)
 .8ح 6ب 855-852ص 2راجع تهذيب األحكام: ج( 5)
 .55ح 52ب 862ص 26بحار األنوار: ج( 5)
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 لنبي ميمونة زوجة اقبر 
 .املكرمة على فرسخني من مّكة قرب ميمونة زوجة الّنيّب يقع 

هي ميمونة بنت احلارث العامرية اهلاللية، خالة عبد اهلل بن العباس، وقد وكل 

 .أبا رافع يف قبول نكاح ميمونة رسول اهلل 

فجعلت أمرها إىل العباس بن  ،خطب ميمونة بنت احلارث ورد أن رسول اهلل 

فزوجها العباس من رسول اهلل  ،لب وكانت حتته أختها أم الفضل بنت احلارثعبد املط

(1). 

معتمرا إىل مكة ـ عمرة  رسول اهلل بعد غزوة خيرب حينما جاء كان ذلك و

القضاء ـ بعد ما منعهم املشركون يف قصة احلديبية، فأقام مبكة ثالثة أيام تزوج بها 

 ،حتى نزل بسرف وهي على عشرة أميال من مكة ركب رسول اهلل وقد ميمونة، 

وكانت آخر امرأة  ،زوجه إياها العباس وكان يلي أمرها وهي أخت أم ولدهعند ذلك 

 .تزوجها 

 وقيل: كانت عنده ميمونة بنت احلارث بال مهر قد وهبت نفسها 

 .للنيب 

د عمري بن إن ميمونة بنت احلارث اهلاللية خالة ابن عباس وكانت عن)ويف البحار: 

جعفر بن أبي طالب  خطبها للنيب  ،عمرو الثقفي ثم عند أبي زيد بن عبد العامري

يف سنة  ،وكان تزوجيها وزفافها وموتها وقربها بسرف وهو على عشرة أميال من مكة

  .(2) (وماتت يف سنة ست وثالثني ،سبع

م من بعدها أم سلمة ث :وقيل كانت خدجية  ثم إن أفضل زوجات النيب 

 ميمونة.

حني تزوج ميمونة بنت احلارث  إن رسول اهلل  :قال عن أبي عبد اهلل 

  .(3)أومل عليها وأطعم الناس احليس

                                                           

 .21ب 226ص 21بحار األنوار: ج (8)
 .2ب 812ص 22بحار األنوار: ج (2)
 .2باب اإلطعام عند التزويج ح 261ص 5الكافي: ج (2)
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وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم  كنت عند رسول اهلل  :عن أم سلمة قالت

 ؟يا رسول اهلل أليس أعمى ال يبصرنا :فقلنا احتجبا :وذلك بعد أن أمر باحلجاب فقال

 .(1)ألستما تبصرانه ،أفعمياوان أنتما :قال



فري بن شجرة العامري املدينة فاستأذن على خاليت شعن يزيد بن األصم قال: قدم 

فدخل  ،ائذن للرجل :فقالت ،وكنت عندها ميمونة بنت احلارث زوج النيب 

من  :قال ؟فمن أي القبائل أنت :قالت ،من الكوفة :قال ؟أقبل الرجل من أين :فقالت

يا أم املؤمنني رهبت أن تكبسين  :قال ؟فما أقدمك ،حييت ازدد قربا :قالت ،بين عامر

 :قال ؟ هل كنت بايعت عليا :فقالت ،الفتنة ملا رأيت من اختالف الناس فخرجت

 فارجع فال تزل عن صفه فواهلل ما ضل وما ضل به. :قالت ،نعم

 ؟فهل أنت حمدثيت يف علي حبديث مسعتيه من رسول اهلل  اهيا أم :فقال

علي  ،علي آية احلق وراية اهلدى :يقول مسعت رسول اهلل  ،اللهم نعم :قالت

 ومن أبغضه فببغضي ،فمن أحبه فبحيب أحبه ،سيف اهلل يسله على الكفار واملنافقني

  .(2)أال ومن أبغضين أو أبغض عليا لقي اهلل عزوجل وال حجة لـه ،أبغضه

فقام رسول  استسقى احلسن  :قالتا وعن ميمونة وأم سلمة زوجي النيب 

فقام احلسني  ،ثم أتاه به ،ـ يعين قدحا يشرب فيهـ فجدح لـه يف غمر كان لـهم  اهلل 

 فقال: اسقنيه يا أبة،  فأعطاه احلسن  ثم جدح للحسني فسقاه، 

إنه استسقى قبله وإني وإياك  :قال ؟ن احلسن أحبهما إليكأك :فقالت فاطمة 

  .(3)وهما وهذا الراقد يف مكان واحد يف اجلنة

 ،نائمة والرحى تدور عن عمار وميمونة أن كليهما قاال: وجدت فاطمة 

فأوحى إىل الرحى أن  إن اهلل علم ضعف أمته :بذلك فقال فأخربت رسول اهلل 

                                                           

 .25588ح 821ب 222ص 21وسائل الشيعة: ج (8)
 .8816ح 81المجلس  516-515األمالي للطوسي: ص (2)
 .55ح 51ب 66ص 26بحار األنوار: ج (3)
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 .(1)تدور فدارت

 .(2)وكانت أمساء بنت عميس أخت ميمونة زوج النيب 

 .(3)(ارفقوا فإنها أمكم) :وقال ابن عباس يف جنازة ميمونة

 

 شهيد فخ قبر 
 .املكرمة على فرسخ من مّكة احلسني بن علي شهيد فخ السيد اجلليل قرب يقع 

، حيث هو احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن اإلمام احلسن اجملتبى 

تل هو وأصحابه شر قتلة ومحل رأسه واألسرى من أصحابه إىل الطاغية موسى بن ُق

 .العباسي املهدي

بفخ فنزل فصلى ركعة  مر النيب قال:  عن أبي جعفر حممد بن علي 

يبكي بكوا، فلما  رأى الناس النيب  فلما ،فلما صلى الثانية بكى وهو يف الصالة

 انصرف قال: ما يبكيكم؟ قالوا: ملا رأيناك تبكي بكينا يا رسول اهلل، قال: نزل علّي

جربئيل ملا صليت الركعة األوىل فقال لي: يا حممد إن رجال من ولدك يقتل يف هذا املكان 

 .(4)وأجر الشهيد معه أجر شهيدين

فلما رحلنا  ،من املدينة ت جعفر بن حممد وعن النضر بن قرواش قال: أكري

قلت: أو لست تعرفه؟ قال:  يا نصر إذا انتهيت إىل فخ فأعلمينمن بطن مر قال لي: 

بلى ولكن أخشى أن تغلبين عيين فلما انتهينا إىل فخ دنوت من احململ فإذا هو نائم ،

، ثم حل حممليفتنحنحت فلم ينتبه فحركت احململ فجلس فقلت: قد بلغت، فقال: 

ناولين فوصلته، ثم تنحيت به عن اجلادة فأخنت بعريه فقال:  صل القطارقال: 

فتوضأ وصلى ثم ركب، فقلت لـه: جعلت فداك رأيتك قد صنعت  اإلداوة والركوة

قتل هاهنا رجل من أهل بييت يف عصابة ال ولكن ُي :قال ؟شيئا أفهو من مناسك احلج

                                                           
 .فصل في معجزاتها  226ص 2المناقب: ج (1)
 محمد بن أبي بكر وبعض أخباره. 852ص 86شرح نهج البالغة: ج (2)
 .1ح بيان 6ب 261ص 61بحار األنوار: ج (3)
 .6ضمن ح 6ب 861ص 51بحار األنوار: ج (4)
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 .(1) اجلنةتسبق أرواحهم أجسادهم إىل

 .(2)وقد ورد أن شهداء فخ من خري أهل األرض

إنك مقتول فأجد يف اخلروج، فقال لـه:  وقال احلسني ملوسى بن جعفر 

هلل وإنا إليه راجعون، ويسرتون شركًا، وإنا الضراب فإن القوم فساق يظهرون إميانا 

  .(3)عند اهلل من عصبةأحتسبكم و

لبلدان عن أبي نصر البخاري عن أبي جعفر وروي يف عمدة الطالب ومعجم ا

  .(4)مل يكن لنا بعد الطف مصرع أعظم من فخ :أنه قال اجلواد 

بئر بينه  :الفخ بفتح الفاء وتشديد اخلاء)يف البحار:  وقال العالمة اجمللسي 

واحلسني هو احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن  ،وبني مكة فرسخ تقريبا

وخرج يف أيام موسى اهلادي بن  ،وأمه زينب بنت بنت عبد اهلل بن احلسن علي 

حممد املهدي بن أبي جعفر املنصور وخرج معه مجاعة كثرية من العلويني. وكان خروجه 

باملدينة يف ذي القعدة سنة تسع وستني ومائة بعد موت املهدي مبكة وخالفة اهلادي ابنه. 

 :ده عن عبد اهلل بن إبراهيم اجلعفري وغريه أنهم قالواوروى أبو الفرج األصبهاني بأساني

كان سبب خروج احلسني أن اهلادي وىل املدينة إسحاق بن عيسى بن علي فاستخلف 

عليها رجال من ولد عمر بن اخلطاب يعرف بعبد العزيز فحمل على الطالبيني وأساء 

وقدم من الشيعة حنو ووافى أوائل احلاج  ،إليهم وطالبهم بالعرض كل يوم يف املقصورة

من سبعني رجال ولقوا حسينا وغريه فبلغ ذلك العمري وأغلظ أمر العرض وأجلأهم إىل 

اخلروج فجمع احلسني حييى وسليمان وإدريس بين عبد اهلل بن احلسن وعبد اهلل بن 

احلسن األفطس وإبراهيم بن إمساعيل طباطبا وعمر بن احلسن بن علي بن احلسن املثلث 

 بن إسحاق بن إبراهيم بن احلسن املثنى وعبد اهلل بن جعفر الصادق وعبد اهلل 

 ووجهوا إىل فتيان من فتيانهم ومواليهم فاجتمعوا ستة وعشرين رجال من ولد علي 

وعشرة من احلاج ومجاعة من املوالي. فلما أذن املؤذن الصبح دخلوا املسجد ونادوا أجد 

                                                           
 .6ضمن ح 6ب 861ص 51بحار األنوار: ج (1)
 .68بيان ح 885ب 252ص 58بحار األنوار: ج (2)
 .81باب ما يفعل به بين دعوى المحق والمبطل ح 266ص 8الكافي: ج (3)
 فخ. 221ص 5في عقب الحسن المثلث، معجم البلدان: ج 812عمدة الطالب: ص (4)
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فلما مسعه  حي على خري العملى قول أجد وصعد األفطس املنارة وجرب املؤذن عل

العمري أحس بالشر ودهش ومضى هاربا على وجهه... وصلى احلسني بالناس الصبح 

ومل يتخلف عنه أحد من الطالبيني إال احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن وموسى بن 

أنا ابن رسول اهلل على منرب  :. فخطب بعد الصالة وقال بعد احلمد والثناءجعفر 

أيها الناس أتطلبون آثار  رسول اهلل ويف حرم رسول اهلل أدعوكم إىل سنة رسول اهلل 

فأقبل محاد  :قالوا ،رسول اهلل يف احلجر والعود متسحون بذلك وتضيعون بضعة منه

الرببري وكان مسلحة للسلطان باملدينة يف السالح ومعه أصحابه حتى وافوا باب املسجد 

يف يده السيف فأراد محاد أن ينزل فبدره حييى فضربه على فقصده حييى بن عبد اهلل و

جبينه وعليه البيضة واملغفر والقلنسوة فقطع ذلك كله وأطار قحف رأسه وسقط عن دابته 

وحج يف تلك السنة مبارك الرتكي فبدأ باملدينة  ،ومحل على أصحابه فتفرقوا وانهزموا

ما أحب أن تبتلى بي وال أبتلى بك فابعث فبلغه خرب احلسني فبعث إليه من الليل أني واهلل 

ففعل  ،الليلة إلي نفرا من أصحابك ولو عشرة يبيتون عسكري حتى انهزم واعتل بالبيات

ذلك احلسني ووجه عشرة من أصحابه فجعجعوا مببارك وصبحوا يف نواحي عسكره 

 فهرب وذهب إىل مكة. 

وموسى بن عيسى وحج يف تلك السنة العباس بن حممد وسليمان بن أبي جعفر 

فصار مبارك معهم واعتل عليهم بالبيات وخرج احلسني قاصدا إىل مكة ومعه من تبعه 

من أهله ومواليه وأصحابه وهم زهاء ثالمثائة واستخلف رجال على املدينة فلما صاروا 

بفخ تلقتهم اجليوش فعرض العباس على احلسني األمان والعفو والصلة فأبى ذلك أشد 

ادة اجليوش العباس وموسى وجعفر وحممد ابنا سليمان ومبارك الرتكي اإلباء وكانت ق

واحلسن احلاجب وحسني بن يقطني فالتقوا يوم الرتوية وقت الصالة الصبح. فكان أول 

من بدأهم موسى فحملوا عليه فاستطرد لـهم شيئا حتى احندروا يف الوادي ومحل عليهم 

حتى قتل أكثر أصحاب احلسني  حممد بن سليمان من خلفهم فطحنهم طحنة واحدة

ال أمان أريد وحيمل  :فيقول ،وجعلت املسودة تصيح باحلسني يا حسني لك األمان

تل وقتل معه سليمان بن عبد اهلل بن احلسن وعبد اهلل بن إسحاق بن عليهم حتى ُق

وأصابت احلسن بن حممد نشابة يف عينه فرتكها وجعل يقاتل أشد  ،إبراهيم بن احلسن
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وجاء اجلند بالرءوس إىل موسى والعباس وعندهما مجاعة  ،تى أمنوه ثم قتلوهالقتال ح

فقاال هذا رأس  من ولد احلسن واحلسني فلم يسأال أحدا منهم إال موسى بن جعفر 

نعم ِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإَلْيِه راِجُعوَن مضى واهلل مسلما صاحلا صواما آمرا باملعروف  :حسني قال

فلم جييبوه بشيء، ومحلت األسرى إىل  ما كان يف أهل بيته مثله ،رناهيا عن املنك

  .(1)اهلادي فأمر بقتلهم ومات يف ذلك اليوم

صاحب فخ قال: أبايعكم على  وروي أنه ملا كانت بيعة احلسني بن علي 

وأدعوكم إىل الرضا من  ،وعلى أن يطاع اهلل وال يعصى كتاب اهلل وسنة رسول اهلل 

والعدل يف الرعية والقسم  وعلى أن يعمل فيكم بكتاب اهلل وسنة نبيه  (2)آل حممد

فإن حنن وفينا لكم وفيتم لنا وإن حنن مل  ،بالسوية وعلى أن تقيموا معنا وجتاهدوا عدونا

 .(3)نف لكم فال بيعة لنا عليكم

وعن أبي صاحل الفزاري قال مسع على مياه غطفان كلها ليلة قتل احلسني صاحب 

 ا يهتف يقول:فخ هاتف

  .(4)فسمعها الناس ال يدرون ما اخلرب حتى أتاهم قتل احلسني

وروي: كان احلسني شهيد فخ استشهد وهو مديون يف سبيل اهلل، حيث خلف 

 .(5)مائيت ألف دينار دينا

 قبر عبد اهلل بن عباس
 قرب عبد اهلل بن عباس بن عبد املطلب يف الطائف. يقع 

                                                           
 .6بيان ح 6ب 862-868ص 51بحار األنوار: ج (1)
 .أي اإلمام المعصوم من العترة الطاهرة  (2)
 .6بيان ح 6ب 861ص 51بحار األنوار: ج (3)
 بلدح. 511ص 8معجم البلدان: ج (4)
 يحيى بن عبد هللا بن الحسن. 228مقاتل الطالبيين: ص (5)
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هـ وكان يسمى حبرًا لسعة علمه،  01تويف عام  وهو ابن عم رسول اهلل 

 وأهل بيته يف الشعب من مكة، فأتي به النيب  ويسمى حرب األمة، ولد والنيب 

فحنكه بريقه املبارك، وذلك قبل اهلجرة بثالث سنني، ورأي جربئيل مرتني، وهو من 

وأصحابه وخواصه، وذهب بصره من كثرة بكائه على  شيعة أمري املؤمنني علي 

 ، تويف بالطائف وهو ابن سبعني سنة. اإلمام علي 

فة بن اليمان من أصفياء الرمحن وأبصركم باحلالل حذي : قال رسول اهلل

ء  واحلرام، وعمار بن ياسر من السابقني، واملقداد بن األسود من اجملتهدين، ولكل شي

 .(1)فارس وفارس القرآن عبد اهلل بن عباس

 وقد روى عبد اهلل بن مسعود الكثري من الروايات يف فضل أمري املؤمنني علي 

 منها:  وأهل البيت الطاهرين

عقمت النساء أن يأتني مبثل أمري املؤمنني علي بن أبي عن عبد اهلل بن عباس قال: 

 . (2)طالب

قال:  .(3) :هـوعن عبد اهلل بن عباس يف قول

 .(4)( وأهل بيته أرشدنا إىل حب النيب  :قولوا معاشر العباد)

عن الكلمات اليت تلقاها آدم من ربه فتاب  النيب  ألتس :بن عباس قالاوعن 

فتاب  سأله حبق حممد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني إال تبت علّي :قال ،عليه

 .(5)عليه

من أحب أن يتمسك بالعروة  :وعن عبد اهلل بن عباس قال: قال رسول اهلل 

فإنه ال  ،الوثقى اليت ال انفصام لـها فليتمسك بوالية أخي ووصيي علي بن أبي طالب

  .(6)وال ينجو من أبغضه وعاداه ،يهلك من أحبه وتواله

 :هـوعن عبد اهلل بن عباس يف قول

                                                           
 أصحابه )رض(.مجلس في ذكر فضائل  216ص 2روضة الواعظين: ج (1)
 .2565ح 22ب 266ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)
 .6سورة الفاتحة:  (3)
 .16سورة الفاتحة ح 65ص 8راجع شواهد التنزيل: ج (4)
 .1152ح 26ب 11-11ص 6وسائل الشيعة: ج (5)
 .8باب معنى العروة الوثفى التي ال انفصام لـها ح 261-261معاني األخبار: ص (6)
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(1)،  قال: ملا نزلت هذه اآلية قال

ونبوة األنبياء  من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأمنا جحد نبوتي: النيب 

  .(2)قبلي

حب علي إميان  :يقول وعن عبد اهلل بن عباس قال: مسعت رسول اهلل 

 .(3)وبغضه كفر

إذ يف سكة من سكك املدينة، عمر بن اخلطاب إني ألماشي قال عبد اهلل بن عباس: 

ال يسبقين ، قلت يف نفسي: واهلل ًابن عباس ما أظن إال صاحبك مظلوماقال لي: يا 

يهمهم ساعة ثم وقف وهو بها، فقلت: فاردد ظالمته، فانتزع يده من يدي ومضى 

هذه ، فقلت يف نفسي: م منه إال استصغروهمنعه مفلحقته فقال: يا ابن عباس ما أظنه

، فقلت: واهلل ما استصغره اهلل ورسوله حني أمره أن يأخذ سورة واهلل شر من األوىل

 .(4)فأعرض عين(قال: الرباءة من صاحبك، 

عبد اهلل بن عباس إىل ابن  بعث أمري املؤمنني قال:  وعن أبي عبد اهلل 

الكواء وأصحابه وعليه قميص رقيق وحلة، فلما نظروا إليه قالوا: يا ابن عباس أنت 

 خرينا يف أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس؟ 

 :فقال: وهذا أول ما أخاصمكم فيه

(5) .وقال :

(6) (7). 

 حج معاوية فأتى املدينة وأصحاب النيب  :وعن عبيد بن عبد اهلل الكندي قال

فجلس يف حلقة بني عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن عمر فضرب بيده على  ،متوافرون

                                                           
 .25سورة األنفال:  (1)
 سورة األنفال. 811تأويل اآليات الظاهرة: ص (2)
 .21ح 22ب 16ص 2: جعيون أخبار الرضا  (3)
 فصل في ذكر مناقب شتى. 581ص 8كشف الغمة: ج (4)
 .22سورة األعراف:  (5)
 .28سورة األعراف:  (6)
 .6باب اللباس ح 552-558ص 6الكافي: ج (7)
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 :قال ابن عباس ،ق وأوىل باألمر من ابن عمكأح أما كنُت :فخذ ابن عباس ثم قال

أوىل باألمر ـ يعين ابن عمر ـ هذا إذا  :قال ،ألني ابن عم اخلليفة املقتول ظلما :قال ؟ومب

  .(1)فانصاع عن ابن عباس :قال ،ألن أبا هذا قتل قبل ابن عمك ،منك

كنا عند معاوية  :مسعت عبد اهلل بن جعفر الطيار يقول :وعن سليم بن قيس قال

أنا واحلسن واحلسني وعبد اهلل بن عباس وعمر ابن أم سلمة وأسامة بن زيد فجرى بيين 

أنا أوىل باملؤمنني من  :يقول مسعت رسول اهلل  :فقلت ملعاوية ،وبني معاوية كالم

فإذا استشهد علي  ،ثم أخي علي بن أبي طالب أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،أنفسهم

ثم ابين احلسني من بعده أوىل باملؤمنني من  ،لي أوىل باملؤمنني من أنفسهمفاحلسن بن ع

وستدركه يا  ،فإذا استشهد فابنه علي بن احلسني أوىل باملؤمنني من أنفسهم ،أنفسهم

كمله تثم  ،ثم ابنه حممد بن علي أوىل باملؤمنني من أنفسهم وستدركه يا حسني ،علي

استشهدت احلسن ف :قال عبد اهلل بن جعفر اثين عشر إماما تسعة من ولد احلسني

 :قال سليم ،فشهدوا ،واحلسني وعبد اهلل بن عباس وعمر ابن أم سلمة وأسامة بن زيد

أبي ذر وذكروا أنهم مسعوا ذلك من املقداد ووالفارسي وقد مسعت ذلك من سلمان 

 .(2)رسول اهلل 

ل بالطائف يف العلة اليت دخلنا على عبد اهلل بن عباس وهو علي :عن عطاء قال

فسلمنا عليه وجلسنا  ،تويف فيها وحنن زهاء ثالثني رجال من شيوخ الطائف وقد ضعف

 فقال لي: يا عطاء من القوم؟ 

منهم عبد اهلل بن سلمة بن حصرم الطائفي  ،قلت: يا سيدي هم شيوخ هذا البلد

ثم تقدموا  ،عد واحدفما زلت أعد لـه واحدا ب ،وعمارة بن أبي األجلح وثابت بن مالك

إليه فقالوا: يا ابن عم رسول اهلل إنك رأيت رسول اهلل ومسعت منه ما مسعت فأخربنا 

 عن اختالف هذه األمة فقوم قدموا عليا على غريه وقوم جعلوه بعد الثالثة؟ 

علي مع احلق يقول:  قال: فتنفس ابن عباس فقال: مسعت رسول اهلل 

                                                           
 .81ضمن ح 56ب 22ص 21بحار األنوار: ج (1)
 .26ح 5ب 16-15الغيبة للنعماني: ص (2)
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ومن ختلف عنه ضل  ،فمن متسك به فاز وجنا ،فة من بعديواحلق معه وهو اإلمام واخللي

ومن صلب  ،يلي تكفيين وغسلي ويقضي ديين وأبو سبطي احلسن واحلسني ،وغوى

 .احلسني خترج األئمة التسعة ومنها مهدي هذه األمة

قد  :فقال ؟يا ابن عم رسول اهلل فهال كنت تعرفنا قبل هذا :فقال عبد اهلل بن سلمة

اتقوا اهلل عباد  :ثم قال ،واهلل أديت ما مسعت ونصحت لكم ولكن ال حتبون الناصحني

اهلل تقية من اعترب متهيدا واتقى يف وجل وكمش يف مهل ورغب يف طلب ورهب يف هرب 

فاعملوا آلخرتكم قبل حلول آجالكم ومتسكوا بالعروة الوثقى من عرتة نبيكم فإني 

ثم بكى بكاء  تي من بعدي كان من الفائزينمن متسك بعرت :يقول مسعته 

يا عطاء  :فقال لي ؟مكانك أتبكي ومكانك من رسول اهلل  :فقال لـه القوم ،شديدا

يا عطاء  :ثم تفرق القوم عنه فقال لي ،هول املطلع وفراق األحبة :إمنا أبكي خلصلتني

إىل صحن الدار ثم فأخذنا بيده أنا وسعيد ومحلناه  ،خذ بيدي وامحلين إىل صحن الدار

اللهم إني أتقرب  ،اللهم إني أتقرب إليك مبحمد وآل حممد :رفع يديه إىل السماء وقال

فصربنا  ،فما زال يكررها حتى وقع إىل األرض ،إليك بوالية الشيخ علي بن أبي طالب

 .(1)عليه ساعة ثم أقمناه فإذا هو ميت رمحة اهلل عليه

اللهم إني أتقرب إليك  :بن عباس الوفاة قالوقال أبو صاحل: ملا حضرت عبد اهلل 

 .(2) بوالية علي بن أبي طالب

 

 قبر أمنا حواء 
 جدة.مدينة : قرب أمنا حواء ومن املزارات الشريفة قرب 

، وروي أنها مسيت  وقد خلق اهلل عزوجل أمنا حواء من فاضل طينة آدم 

  (3)حواء ألنها أم كل حي

وإمنا مسيت املروة مروة ألن املرأة هبطت  ،على املروة وقد هبطت حواء 

                                                           
 .811ح 58ب 211-216ص 26بحار األنوار: ج (1)
 .فصل في محبته  211ص 2المناقب: ج (2)
 .5ح 21ب 265ص 56بحار األنوار: ج (3)
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 عليها فقطع للجبل اسم من اسم املرأة.

عن خلق حواء وقيل لـه:  روي عن زرارة بن أعني أنه قال: سئل أبو عبد اهلل 

إن أناسا عندنا يقولون إن اهلل عزوجل خلق حواء من ضلع آدم األيسر األقصى؟ فقال: 

 كبريا أ يقول من يقول هذا إن اهلل تبارك وتعاىل مل يكن سبحان اهلل وتعاىل عن ذلك علوا

لـه من القدرة ما خيلق آلدم زوجة من غري ضلعه وجيعل للمتكلم من أهل التشنيع سبيال 

إىل الكالم أن يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه ما لـهؤالء حكم 

من طني وأمر  عاىل ملا خلق آدم إن اهلل تبارك وت :، ثم قال اهلل بيننا وبينهم

املالئكة فسجدوا لـه ألقى عليه السبات ثم ابتدع لـه حواء فجعلها يف موضع النقرة اليت 

فلما  ،فانتبه لتحركها ،فأقبلت تتحرك ،بني وركيه وذلك لكي تكون املرأة تبعا للرجل

ه غري أنها أنثى فلما نظر إليها نظر إىل خلق حسن يشبه صورت ،انتبه نوديت أن تنحي عنه

فقال آدم  ،خلق خلقين اهلل كما ترى :قالت ؟من أنت :فقال لـها ،فكلمها فكلمته بلغته

 فقال اهلل  ؟يا رب ما هذا اخللق احلسن الذي قد آنسين قربه والنظر إليه :عند ذلك

يا آدم هذه أميت حواء أفتحب أن تكون معك تؤنسك وحتدثك وتكون  :تبارك وتعاىل

فقال اهلل  ،بذلك احلمد والشكر ما بقيت نعم يا رب ولك علّي :فقال ؟تبعا ألمرك

وألقى اهلل  ،فإنها أميت وقد تصلح لك أيضا زوجة للشهوة فاخطبها إلّي :عزوجل

فقال: يا رب فإني أخطبها  ،ء عزوجل عليه الشهوة وقد علمه قبل ذلك املعرفة بكل شي

ك لك افقال: ذ ،رضاي أن تعلمها معامل ديين :فقال عزوجل ،إليك فما رضاك لذلك

جتكها فضمها إن شئت ذلك لي، فقال عزوجل: وقد شئت ذلك وقد زّو يا رب علّي

فأمر اهلل  ،فأقبلي، فقالت لـه: بل أنت فأقبل إلّي : إلّيإليك، فقال لـها آدم 

ى أن يقوم إليها ولوال ذلك لكان النساء هن يذهنب إىل الرجال حت عزوجل آدم 

 .(1)خيطنب على أنفسهن فهذه قصة حواء

أنه ملا استيقظ من نومه ورأى حواء أراد أن ميد يده :  ويف حديث خلقة آدم

إليها فنهاه عنه املالئكة فقال: أما خلقها اهلل تعاىل لي؟ فقالوا: بلى حتى تؤدي مهرها، 

                                                           
 .5226باب بدء النكاح وأصله ح 211-261ص 2من ال يحضره الفقيه: ج (1)
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 .اخلرب .(1)فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على حممد وآل حممد ثالث مرات

أن اهلل خلق حواء من فضل الطينة اليت خلق : وروي عن أبي جعفر الباقر 

  .(2)منها آدم

أما ما ورد من أنها خلقت من ضلعه األيسر فاملراد من فاضل طينة الضلع، كما ورد 

وكانت تلك الطينة  يف الفقيه: إن حواء خلقت من فضلة الطينة اليت خلق منها آدم 

ة أضالعه ال أنها خلقت من ضلعه بعد ما أكمل خلقه فأخذ ضلع من مبقاة من طين

 .(3) أضالعه اليسرى فخلقت منها

  :يف خرب طويل يف قصة آدم وحواء إىل أن قال وعن اإلمام الصادق 

إني  :فقال الرب تعاىل ،أسألك يا رب أن تعطيين كما أعطيت آدم :فقالت حواء

وهبتك احلياء والرمحة واألنس وكتبت لك من ثواب االغتسال والوالدة ما لو رأيتيه من 

يا حواء أميا امرأة ماتت يف  ،الثواب الدائم والنعيم املقيم وامللك الكبري لقرت عينك

 ،يا حواء أميا امرأة أخذها الطلق إال كتبت لـها أجر شهيد ،والدتها حشرتها مع الشهداء

وولدت غفرت لـها ذنوبها ولو كانت مثل زبد البحر ورمل الرب وورق فإن سلمت 

وإن ماتت صارت شهيدة وحضرتها املالئكة عند قبض روحها وبشروها باجلنة  ،الشجر

حسيب ما  :فقالت حواء ،وتزف إىل بعلها يف اآلخرة وتفضل على احلور العني بسبعني

 .اخلرب .(4)أعطيت

ولدت آلدم مخسمائة بطن يف كل بطن ذكرا  إن حواء: وقال اإلمام الرضا 

 .(5)وأنثى

آدم  : فقال :عن ستة مل يركضوا يف رحم وسأل الشامي أمري املؤمنني 

وحواء وكبش إبراهيم وعصا موسى وناقة صاحل واخلفاش الذي عمله عيسى ابن مريم 

                                                           
 .86651ح 52ب 11ص 85مستدرك الوسائل: ج (1)
 .8ب 11ص 88حار األنوار: جب (2)
 .5612باب ميراث الخنثى بيان ح 226ص 5من ال يحضره الفقيه: ج (3)
 .81126ح 61ب 285ص 85مستدرك الوسائل: ج (4)
 في بيان عصمة األنبياء وتأويل ما يوهم خالفه. 85قصص األنبياء للجزائري: ص (5)
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 .(1)فطار بإذن اهلل عزوجل



ملا : قال رسول اهلل  :قال عن آبائه  وعن أبي حممد العسكري 

ما خلق اهلل خلقا هو  :فقال آدم حلواء ،تبخرتا يف اجلنة خلق اهلل آدم وحواء 

فلما  ،بعبدتي الفردوس األعلى فأوحى اهلل عزوجل إىل جربئيل أن ائت ،أحسن منا

نور ويف دخال الفردوس نظرا إىل جارية على درنوك من درانيك اجلنة على رأسها تاج من 

حبييب جربئيل من  :قال آدمف ،أذنيها قرطان من نور قد أشرقت اجلنان من حسن وجهها

 هذه فاطمة بنت حممد  :فقال ؟هذه اجلارية اليت قد أشرقت اجلنان من حسن وجهها

بعلها  :قال ؟فما هذا التاج الذي على رأسها :قال ،نيب من ولدك يكون يف آخر الزمان

ولداها احلسن  :قال ؟فما القرطان اللذان يف أذنيها :الق، علي بن أبي طالب 

هم موجودون يف غامض  :قال ؟حبييب جربئيل أخلقوا قليب :آدم قال ، واحلسني

 .(2)علم اهلل عزوجل قبل أن ختلق بأربعة آالف سنة

فصار يطوف األرض يف  ،ملا هبط إىل األرض مل ير حواء أن آدم  :وروي

طلبها فمر بكربالء فاغتم وضاق صدره من غري سبب وعثر يف املوضع الذي قتل فيه 

إهلي هل حدث  :فرفع رأسه إىل السماء وقال ،حتى سال الدم من رجله احلسني 

فإني طفت مجيع األرض وما أصابين سوء مثل ما أصابين  ،مين ذنب آخر فعاقبتين به

يا آدم ما حدث منك ذنب ولكن يقتل يف هذه األرض  :اهلل إليه فأوحى ،يف هذه األرض

 ؟يا رب أيكون احلسني نبيا :فقال آدم ،ولدك احلسني ظلما فسال دمك موافقة لدمه

يزيد لعني أهل  :قال قاتله ؟فقال ومن القاتل لـه، ال ولكنه سبط النيب حممد  :قال

فلعنه  ،العنه يا آدم :فقال ؟ئيلء أصنع يا جرب فأي شي :فقال آدم ،السماوات واألرض

  .(3)أربع مرات ومشى خطوات إىل جبل عرفات فوجد حواء هناك

                                                           
 .1ستة لم يركضوا في رحم ح 222ص 8الخصال: ج (1)
 .فاطمة  556-556ص 8لغمة: جكشف ا (2)
 .26ح 21ب 252-252ص 55بحار األنوار: ج (3)
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يف الرؤيا أن أمنا حواء  بنت اإلمام احلسني  رأت السيدة سكينة ورد أنه: 

 . وهن يبكني على احلسني  وكثري من املؤمنات نزلن لتعزية فاطمة الزهراء 

إن هذه حواء أم البشر وهذه مريم ابنة عمران وهذه خدجية بنت  احلديث:ففي 

خويلد وهذه هاجر وهذه سارة وهذه اليت بيدها القميص املضمخ وإذا قامت يقمن معها 

 احلديث. .(1)وإذا جلست جيلسن معها هي جدتك فاطمة الزهراء

م باهلند وأهبط يا علي إن اهلل أهبط آد :رسول اهلل ويف بعض الروايات: قال 

 .(2)حواء جبدة

 .(3)يوم مجع اهلل فيه آلدم حواء يوم اجلمعةويف احلديث: 

يستحب زيارة أمنا حواء والسالم والصالة عليها، كما ورد يف الزيارة: 

وسالم على أبينا آدم وعلى أمنا حواء(4) . 

ا حواء وما ولدا اللهم صل على حممد وآل حممد وصل على أبينا آدم وأمنوورد: 

من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، اللهم صل عليهم حتى تبلغهم الرضا 

 .(5)وتزيدهم بعد الرضا مما أنت أهله يا أرحم الرامحني

وقل: السالم على أبينا آدم وأمنا حواء السالم على  :اإلمام الصادق  وقال

 . (6)هابيل املقتول ظلما وعدوانا

يدعو لـها، حيث  كما كان النيب نوح  كما يستحب الدعاء ألمنا حواء 

رب اغفر لي ولوالدي وملن دخل بييت  :حيث قال ورد يف الوسائل: أن دعوة نوح 

 .(7)آدم وحواء :قال ؟من عنى بوالدي :قلت،مؤمنا

                                                           
 .26ح 21ب 816ص 55بحار األنوار: ج (1)
 مختصرة. وصية أخرى إلى أمير المؤمنين  88تحف العقول: ص (2)
 .6522ح 22ب 51ص 6مستدرك الوسائل: ج (3)
 .28ف 216فالح السائل: ص (4)
 في الصباح.الدعاء  56البلد األمين: ص (5)
 .88ح 6ب 211ص 16بحار األنوار: ج (6)
 .81522ح 25ب 212ص 85وسائل الشيعة: ج (7)
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 مقامات أخرىمزارات و 
 :كثرية، منهامباركة أخرى أماكن ومقامات مزارات ووهناك 

 بّطح فيه. األبطح: يقال: إّن آدم 

، فأهلمه نداء اخليل أجياد: املكان الذي اّدخر اهلل تعاىل فيه الكنز إلمساعيل 

 فجاءت من كل البالد فارتبطها فيه. 

يف بطن  األخسف أو )األخشف(: البئر اليت حفرها إبراهيم وإمساعيل 

 الكعبة.

 ُحنني. أوطاس: واٍد يف ديار هوازن وقعت فيه غزوة

 بدر: بئر املاء الذي وقعت عنده معركة بدر الكربى. 

البيداء: أرض ملساء بني مكة واملدينة يستحب عند الوصول إليها رفع الصوت 

 بالتلبية. 

 يوم فتح مكة. ثنّية أذاخر: املوضع الذي دخل منه رسول اهلل 

 احَلْصحاص: جبل مبكة يف سفحه مقربة املهاجرين. 

 ُحنني: موقع معركة ُحنني، ويعرف بالشرايع العليا. 

عند ذهابه إىل  احلسني اإلمام ِصفاح الرَّْوحاء: املوضع الذي لقي فيه الفرزدق 

 العراق.

 إىل املدينة. َرُكوبة: موضع سلكه النيب 

نسأل اهلل عزوجل أن يوفق املسلمني لالهتمام واالحتفاظ واالعتبار بهذه املزارات 

 ن املقدسة.واألماك
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 :فصل

 املساجد واملزارات 

 املدينة املنورةيف 
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 المسجد النبوي الشریف
 

من مكة املكرمة مهاجرًا يف أول يوم من ربيع األول وذلك  خرج رسول اهلل 

، وقدم املدينة الثنيت (1)يوم اخلميس من السنة الثالثة عشر من املبعث النبوي الشريف

عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األول مع زوال الشمس، فنزل بقبا وصلى الظهر ركعتني 

 .والعصر ركعتني، ثم مل يزل مقيمًا ينتظر عليًا 

 حتول من قبا إىل بين سامل وعلي  وملا قدم عليه علي بن أبي طالب 

معه، فخط لـهم مسجدًا ونصب قبلته فصلى بهم فيه اجلمعة ركعتني، وخطب خطبتني، 

معه ال يفارقه،  ثم راح من يومه إىل املدينة على ناقته اليت كان قدم عليها وعلي 

 .ميشي مبشيه

ببطن من بطون األنصار إال قاموا إليه يسألونه أن ينزل  وليس مير رسول اهلل 

 .خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورةعليهم، فيقول لـهم: 

واضع لـها زمامها حتى انتهت إىل دار أبي أيوب  فانطلقت به ورسول اهلل 

 .ها على األرضناألنصاري فوقفت عنده وبركت ووضعت جرا

 ،هـوأقبل أبو أيوب مبادرًا حتى احتمل رحله فأدخله منزل فنزل رسول اهلل 

 املسجد النبوي الشريف، وكان حتى بين ،معه وعلي   ونزل رسول اهلل

 املسجد يتوسط املدينة آنذاك.

 

: كم كان مسجد عن عبد األعلى موىل آل سام قال: قلت ألبي عبد اهلل 

                                                           

 .تاريخ الهجرة 11ص 8ج :( راجع كتاب )وألول مرة في تاريخ العالم(8)
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 .(1)كان ثالثة آالف وستمائة ذراع تكسريًا؟ قال:  رسول اهلل 

 بيت املقدس، وملا قبلة املسجد النبوي الشريف إىل وقد جعل رسول اهلل 

الباب الذي كان يف اجلهة اجلنوبية  حولت القبلة إىل الكعبة املشرفة، سد النيب 

يف شهر رجب من السنة  ـ كما يف الروايات ـ مؤخرة املسجد وفتح بابًا جتاهه، وكان ذلك

 .(2)الثانية للهجرة

 رف رسول اهلل ص: متى عن معاوية بن عمار قال: قلت ألبي عبد اهلل 

بعد رجوعه من بدر وكان يصلي يف املدينة إىل بيت املقدس سبعة عشر إىل الكعبة؟ قال: 

 .(3)شهرًا ثم أعيد إىل الكعبة

إن رسول اهلل قال: مسعته يقول:  عن عبد اهلل بن سنان، عن أبي عبد اهلل 

 لو أمرت ثم إن املسلمني كثروا، فقالوا: يا رسول اهلل ،بنى مسجده بالسميط 

باملسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبناه بالسعيدة، ثم إن املسلمني كثروا 

فقالوا: يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فزيد فيه، فقال: نعم، فأمر به فزيد فيه وبنى 

جداره باألنثى والذكر، ثم اشتد عليهم احلر فقالوا: يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد 

، فقال: نعم، فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه لفظل

العوارض واخلصف واإلذخر، فعاشوا فيه حتى أصابتهم األمطار فجعل املسجد يكف 

: ال عليهم، فقالوا: يا رسول اهلل لو أمرت باملسجد فطني، فقال لـهم رسول اهلل 

فكان جداره  ل اهلل فلم يزل كذلك حتى قبض رسو ،عريش كعريش موسى 

قامة، فكان إذا كان الفيء ذراعًا وهو قدر مربض عنز يصلي الظهر، فإذا  لقبل أن يظل

                                                           

. وإذا أردنا معرفة ذلك 2ح باب بناء مسجد النبي  216ص 2( الكافي: ج8)
متراً  8151متراً ومساحته  21وعرضه  متراً، 25باألمتار، فقد بلغ طوله تقريباً 

مربعاً كما بلغ ارتفاع سقفه مترين وعدد األعمدة ثمانية عشر عموداً من جذوع 
النخل وسقفه من الجريد، وقد جعل أساسه من الحجارة وجدرانه من اللبن، وكانت 

 إنارة المسجد ليالً تتم بواسطة مشاعل من جرد النخل.
 تحويل القبلة. 816ص 8تاريخ العالم(: جفي وألول مرة )( انظر 2)
 .5218ح 2ب 211ص 5( وسائل الشيعة: ج2)
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كان ضعف ذلك صلى العصر، وقال: السميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف، 

 .(1)واألنثى والذكر لبنتان خمالفتان

جد، أما بيت أمري أحلقت البيوت واحلجرات باملس وعند ما توفيت أزواج النيب 

فقد ضم أيضا إىل املسجد وكان بابه هي الوحيدة اليت مل تسد بأمر من  املؤمنني 

 .النيب 

ملا عاد من غزوة خيرب أخذ بتوسعة املسجد الشريف وقد  أن النيب  :ويف التاريخ

مرتًا ن يعشر ـعلى ما قالوا  ـمت ذلك يف شهر حمرم احلرام من السنة السابعة للهجرة، فزاد 

 12يف طوله وأربعة عشر مرتًا ونصف املرت يف عرضه، حتى صار املسجد مربعًا تقريبًا أي 

 مرتًا تقريبًا، بزيادة ني وأربعمائة ومخسة وسبعنيمرتًا، فبلغت مساحته الكلية ألف341.× 

قدرها ألف وأربعمائة ومخسة وعشرون مرتًا مربعًا. وبلغ ارتفاع اجلدران ثالثة أمتار 

 عمودًا. وبقيت أبوابه على نيملرت، كما زيد يف عدد األعمدة فبلغت مخسة وثالثونصف ا

 حاهلا كما هي.

وازدياد عدد املسلمني بشكل ملحوظ وظهور  وبعد وفاة الرسول الكريم 

التصدع والنخر يف بعض أعمدة املسجد، فقد قرر املسلمون عام سبعة عشر للهجرة 

التوسعة ثالث جهات: اجلنوب مخسة أمتار،  توسعة املسجد الشريف. وقد مشلت هذه

والغرب عشرة أمتار، والشمال مخسة عشر مرتًا. ومل يزد يف اجلهة الشرقية لوجود 

 . حجرات أزواج النيب 

وبعد هذه التوسعة، صارت املساحة الكلية : ثالثة آالف ومخسمائة ومخسة 

وارتفاع جدرانه مخسة أمتار  مرتًا مربعًا، بزيادة قدرها: ألف ومائة مرت مربع، نيوسبع

ونصف املرت، وعدد أبوابه: ستة أبواب، وله ستة أروقة، وجعل لـه ساحة داخلية 

)صحن املسجد( فرشت بالرمل واحلصباء من وادي العقيق. كما جعل لـه ساحة أخرى 

خارجية، تسمى البطيحاء تقع مشالي املسجد، ولكن ظلت إنارة املسجد تتم بواسطة 

 توقد بالزيت.األسرجة اليت 

ومع مرور السنني ازداد عدد املسلمني يومًا بعد يوم، وضاق املسجد النبوي الشريف 

                                                           

 .51ح 25ب 262-268ص 2( تهذيب األحكام: ج8)



177 

 

باملصلني، وساءت حال أعمدته، فقرر املسلمون توسعة املسجد وإعادة إعماره إىل يومنا 

 .(1)هذا

                                                           

بزيادة مساحة المسجد أيضاً وإعادة إعماره، فاشتريت   ه21( قرر المسلمون سنة 8)
جهة الدور المحيطة به من الجهات الشمالية والغربية والجنوبية، ولم يتعرض لل

فيها. وتم البناء بالحجارة المنقوشة  الشرقية لوجود حجرات زوجات النبي 
)المنحوتة( والجص، وبني األعمدة من الحجارة، ووضع بداخلها قطع الحديد 

 والرصاص لتقويتها، وبني السقف من خشب الساج القوي المحمول على األعمدة. 
. وبلغ ارتفاع 2م516، بزيادة قدرها 2م5168وأصبحت المساحة الكلية للمسجد : 

أبواب، وعدد  6أروقة، وعدد األبواب:  6م، وعدد األروقة : 5551الجدران 
عموداً، وله ساحة داخلية واحدة. وصارت إنارة المسجد تتم بواسطة  55األعمدة: 

 قناديل الزيت الموزعة في أنحاء المسجد. 
قرر المسلمون زيادة مساحة المسجد   ه11د عمر بن عبد العزيز سنة وفي عه

وإعادة إعماره، ووفر لـه المواد الضرورية والعمال الالزمين، فشرع ببناء المسجد، 
 .  ه18واستمر البناء إلى عام 

وقد أحدثت هذه العمارة تغييرات كثيرة في مبنى المسجد، وأضافت إليه عناصر 
من قبل، ومنها: بناء المآذن األربعة على أركان المسجد،  جديدة لم تكن موجودة

وإيجاد المحراب المجوف، وزخرفة حيطان المسجد من الداخل بالرخام والذهب 
والفسيفساء، وتذهيب السقف ورؤوس األساطين، وعتبات األبواب. وقد تمت 
التوسعة من جميع الجهات بما فيها الجانب الشرقي، حيث أدخلت الحجرات 

 يفة، وعمل حولها حاجز من خمسة أضالع.الشر
، 2م2261، بزيادة قدرها: 2م6551وبلغت مساحة المسجد بعد هذه التوسعة 

أبواب،  5رواقاً، وعدد األبواب:  86م، وعدد األروقة: 82551وارتفاع الجدران: 
متراً، وله ساحة  21و  26551نافذة، وارتفاع المآذن يتراوح بين  85وعدد النوافذ: 

ة واحدة، وكانت اإلنارة تتم في المسجد بواسطة قناديل الزيت الموزعة في داخلي
 أنحائه.

وقد  ه ،، تم توسعة المسجد الشريف وإعادة إعمار ه861وفي العهد العباسي في سنة 
،  ه865تركزت الزيادة على الجهة الشمالية للمسجد، واستمر البناء فيها حتى عام 

. وبلغ 2م 1111صبحت المساحة الكلية للمسجد: ، وأ2م2551وكان مقدار الزيادة: 
 25رواقاً، وعدد األبواب:  81م، وعدد األروقة: 82551ارتفاع جدران المسجد: 

نافذة في كل من الجدارين  81نافذة، منها :  61باباً. وبلغ عدد النوافذ في المسجد: 
ذلك تحققت نافذة في كل من الجدارين الشمالي والجنوبي. وب 88الشرقي والغربي، و

اإلضاءة الطبيعية، والتهوية الجيدة للمسجد، وأما اإلنارة ليالً فكانت تتم ـ كالسابق ـ 
 بواسطة قناديل الزيت الموزعة على أنحاء المسجد.

حصل حريق للمسجد النبوي الشريف في عهد   ه655وفي أول شهر رمضان سنة 
ادة إعماره، ولكن وإع  ه655المستعصم العباسي، ثم شرع بإصالح المسجد سنة 

 .  ه656البناء لم يتم بسبب غزو التتار وسقوط بغداد سنة 
، وعاد المسجد إلى ما كان عليه قبل  ه668ثم تمت عملية البناء والترميم سنة 

  ه665الحريق، وأرسل للمسجد منبراً جديداً بدالً من المنبر المحترق. وفي سنة 
المخمس المحيط بالحجرات أرسل لـه مقصورة خشبية لتوضع حول الحاجز 



178 

 

                                                                                                                                   

 الشريفة. 
بنيت القبة التي فوق الحجرة الشريفة، وأصبحت منذ ذلك الحين   ه661في سنة و

 . الشريف عالمة مميزة للمسجد النبوي
، أمر السلطان محمد بن قالون ببناء المئذنة الرابعة مئذنة باب  ه616وفي عام 

 وي .السالم التي هدمت في العهد األم
تمت عمارة قبة فوق الحجرة النبوية الشريفة، فجاءت مربعة من   ه661وفي عام 

 أسفلها، مثمنة من أعالها، مصنوعة من أخشاب كسيت بألواح بالرصاص. 
 جدد ألواح الرصاص التي على القبة الشريفة.   ه662ـ  655وفي الفترة من عام 

 عمل بعض اإلصالحات في القبة الشريفة.   ه665وفي عام 
 أبدل سقف الحجرة الخشبي بقبة لطيفة، جاءت تحت القبة الكبيرة.   ه118وفي عام 

احترقت القبة الكبيرة باحتراق المسجد النبوي الشريف، فأعيد   ه116وفي عام 
، ثم ظهرت بعض الشقوق في أعاليها فعمل لـها بعض  ه112بناؤها باآلجر عام 

مساحة المسجد األولى الترميمات، وجعلها في غاية اإلحكام. وجرى زيادة على 
. وبلغ ارتفاع 2م1181، وأصبحت المساحة الكلية للمسجد: 2م821مقدارها: 
رواقاً، وسدت معظم أبواب التوسعة العباسية،  81م، وعدد األروقة 88الجدران: 

أبواب فقط، وزيدت مئذنة في المسجد فصار عدد المآذن خمساً.  5وبقي للمسجد 
ي األجزاء العليا من الجدران للتهوية واإلضاءة، وأحدثت شرفات ونوافذ وطاقات ف

وبقي للمسجد ساحة داخلية واحدة. أما اإلنارة فبقيت كالسابق بقناديل الزيت الموزعة 
 في أنحاء المسجد.

وبعد انتهاء البناء، تم وقف بعض األوقاف على المسجد النبوي الشريف، ومنها: 
 ك.رباط، ومدرسة، وطاحون، وسبيل، وفرن، وغير ذل

 أصلح رصاص القبة الشريفة ووضع عليها هالالً جديداً.   ه165وفي عام 
القبة الشريفة، ودهنت باللون األخضر، فاشتهرت بالقبة بناء جدد   ه8221وفي عام 

 الخضراء، بعد أن كانت تعرف بالبيضاء أو الزرقاء أو الفيحاء.
ظل المسجد بعد ذلك أجرى على المسجد بعض اإلصالحات والترميمات، ولكن 

، عندما ظهرت تشققات على بعض جدرانه وقبابه  ه8265على حاله حتى عام 
وسقفه، فكتب شيخ الحرم إلى السلطان بذلك، فأمر السلطان بتجديد عمارة المسجد 
بشكل عام، وأرسل الصناع المهرة واألموال الالزمة. واستمرت أعمال البناء 

، 2م8212يادة في هذه العمارة: ، وكان مقدار الز ه8266والزخرفة إلى عام 
م، وعدد 88، وارتفاع الجدران: 2م81212فأصبحت المساحة الكلية للمسجد: 

مآذن، يتراوح ارتفاعها بين  5أبواب، والمآذن:  5رواقاً، واألبواب: 81األروقة: 
 قبة.  861عموداً، والقباب:  226م، وأصبح عدد األعمدة : 61و 56551

واحدة، وبني في أقصى الجهة الشمالية من المسجد  وبقي للمسجد ساحة داخلية
كتاتيب لتعليم القرآن الكريم، وفتح لـها طاقات بشبابيك من حديد خارج المسجد 

مصباح زيتي، موزعة في أنحاء  611وداخله، وتمت إنارة المسجد بوضع: 
 المسجد.

مس تم وضع حجر األساس لتوسعة جديدة. وفي الخا  ه8262وفي ربيع األول عام 
انتهى بناء التوسعة، وقد بلغت المساحة المضافة في   ه8265من ربيع األول عام 

 .2م6125هذه التوسعة 

م، وعرضه 821وتكونت التوسعة من مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب 
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ف هو هدم ومن األمور املؤسفة اليت تعمدوها باسم توسعة املسجد النبوي الشري

يف املسجد  مجيع اآلثار النبوية واإلسالمية وخاصة ما كان يرتبط بأهل البيت 

وأطرافه. والالزم إعادة هذه اآلثار كما هي مذكورة يف التاريخ، وهذا ال ينايف التوسعة 

 كما هو واضح.

                                                                                                                                   

م يتألف من صحن شمال المبنى العثماني، يتوسطه 18من الشرق إلى الغرب 
ق إلى الغرب، وفي الجانب الشرقي للصحن جناح من ثالثة أروقة يمتد من الشر

جناح يتكون من ثالثة أروقة، ومثله في الجانب الغربي أيضاً، وشمال الصحن 
بني الجناح األخير للمسجد، ويتكون من خمسة أروقة، وبهذا أصبح مجموع 

رواقاً. وقد احتفظت التوسعة باألبواب الخمسة التي  85األروقة في هذه التوسعة 
وسعة المجيدية، وأضافت إليها مثلها، فأصبح مجموع األبواب بعد كانت في الت

هذه التوسعة عشرة أبواب، ثالثة منها بثالثة مداخل. وفي ركني الجهة الشمالية 
م تتكون من أربعة طوابق، وبهذا أصبح 62أقيمت مئذنتان ارتفاع الواحدة 

 مجموع المآذن بعد التوسعة أربع مآذن.
على شكل هيكل من الخرسانة المسلحة بلغ ارتفاع وقد أقيمت هذه التوسعة 

نافذة. وقد  55و قبة، 861، وفيها أعمدة 616م مكونة من 82555جدرانها 
 مصباحاً. 2526أدخلت عليها اإلنارة الكهربائية، وبلغ عدد المصابيح فيها 

في الجهة الغربية الخارجية للمسجد على  2م515551كما أضيفت مساحة 
. وأقيمت عليها مظالت من 2م55551، والثانية: 2م255111مرحلتين: األولى: 

األلياف الزجاجية )فيبرجالس( لتكون مصلى إضافياً في أوقات الذروة وخاصة 
 في أوقات الحج والزيارة وشهر رمضان.

تخصيص األرض  تقرر إجراء توسعة جديدة تمثلت في  ه8212وفي عام 
الواقعة غرب المسجد النبوي للصالة، فرصفت األرض ونصب فوقها مظالت، 

 وزودت بالكهرباء، ومكبرات الصوت، والمراوح السقفية.
خصصت األرض الواقعة في الجنوب الغربي من الحرم   ه8216وفي عام 

النبوي الشريف لخدمات المصلين والزائرين، حيث أقيم على قسم منها مظالت 
لصالة تحتها، والمساحة الباقية جعلت مواقف لسيارات المصلين والزائرين. ل

 .2م52111وبلغت مساحة هذه األرض 
وضعوا حجر األساس لتوسعة جديدة. واستمر العمل حتى عام   ه8515وفي عام 

في توسعة جديدة للمسجد النبوي الشريف. وأصبحت مساحة المسجد   ه8585
األرضي، والسطح، والقبو. وعلى الجهات األربعة ، تشمل: الدور 2م2155111

، تتوزع فيها مبان صغيرة تؤدي 2م2255111للتوسعة ساحات ممتدة تبلغ مساحتها 
إن المسجد الشريف والساحات  :إلى دورات المياه، ومواقف السيارات ويقال

 المحيطة به يستوعب ما يقارب سبعمائة ألف مصٍل.
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ني خصوصا ب النبوي الشريف سجد امليستحب اإلكثار من الصالة يف 

 .ويف بيت علي وفاطمة  ،القرب واملنرب

 .(1)وأكثر من الصالة يف مسجد الرسول يف حديث:  قال أبو عبد اهلل 

 الصالة يف مسجدي هذا تعدل ألف أنه قال:  وعن رسول اهلل 

 .(2)صالة

 .(3)مخسني ألف صالةوروي: 

عن   عن آبائه  عن أبيه  ويف دعائم اإلسالم، عن جعفر بن حممد

الصالة يف مسجد املدينة عشرة آالف  :أنه قال عن رسول اهلل  علي 

 .(4)صالة

 .(5)وأفضل موضع يصلى فيه منه ما قرب من القرب: وقال جعفر بن حممد 

صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف  :قال والي، عن رسول اهلل يف الغو

 .(6)صالة فيما سواه إال املسجد احلرام

فصّل ما  ثّم تأت مقام النيّب  :وروى ابن عّمار قال: قال أبو عبد اهلل 

 .(7)فإذا دخلت املسجد فصّل على حمّمد وآله وإذا خرجت فاصنع مثل ذلك ،بدا لك
 

 معالم المسجد النبوي الشریف

احملاريب مجع حمراب، وهو يف اللغة: صدر اجمللس، واملكان الرفيع من الدار، 

                                                           

 .81252ح 5ب 251ص 85وسائل الشيعة: ج( 8)
 .88ح 5ب 85ص 6تهذيب األحكام:ج( 2)
 .2125ح 55ب 525ص 2مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .ذكر دخول مدينة النبي  216ص 8دعائم اإلسالم: ج( 5)
 .85ح 8ب 261ص 16بحار األنوار: ج( 5)
 .826ح 1ف 855ص 8غوالي الآللي: ج( 6)
 .8ح باب المنبر والروضة ومقام النبي  552ص 5الكافي: ج( 6)
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أخذ املعنى الشرعي وهو: مكان وقوف هذه املعاني  ومنعنى شديد احلرب أيضًا، ومب

، مضافا إىل أن املصلي ، فهو صدر املسجد وأشرف موضع فيهاإلمام للصالة يف املسجد

ثم أصبح يطلق على املكان اجملوف  ،حيارب الشيطان هناك وحيارب نفسه بإحضار قلبه

 املخصص لوقوف اإلمام. 

 لنبوي ستة حماريب: ويف املسجد ا

احملراب النبوي الشريف، ويقع يف الروضة املقدسة، شرقه القرب الشريف، 

(. وقد كان الرسول وغربه املنرب، مكتوب يف جانبه الغربي: )هذا مصلى رسول اهلل  

  يصلي يف بادئ األمر عند دخوله املدينة املنورة إىل بيت املقدس مدة تقرب من سبعة

وذلك يف نهاية املسجد النبوي من الشمال، فإذا ما وقف اإلنسان عند  عشر شهرًا

حبيث يكون الباب على ميينه فقد وقف  االسطوانة اخلامسة متامًا حبذاء باب جربائيل 

 إىل بيت املقدس. ثم تغريت القبلة إىل الكعبة املشرفة.  يف موضع صالته 

املسجد يف جدار القبلة، حملى بقطع من احملراب العثماني، ويقع يف مقدمة 

 الرخام امللون.

حمراب التهجد، ويقع يف اجلدار الشمالي للمقصورة ـ وهي ما يعرف اليوم 

 باحلجرة الشريفة ـ وقد أقيم هذا احملراب يف املكان الذي كان يصلي فيه رسول اهلل 

ة إذا ما عاد املسلمون إىل أن يطرح حصريًا كل ليل ، فقد دأب (صالة الليل)التهجد 

 هذا املكان بعد وفاة الرسول الكريم  بيوتهم، وقد التزم أمري املؤمنني علي 

 للصالة فيه.

داخل  ، ويقع يف بيتها حمراب السيدة فاطمة الزهراء 

 .املقصورة، أمام حمراب التهجد، جموف مرخم يشبه حمراب النيب 

ويقع عند األسطوانة الثالثة مبحاذاة املنرب الشريف  احملراب السليماني،

 من الغرب.

 حمراب شيخ احلرم، ويقع مشال دكة األغوات بأربعة أمتار تقريبًا. 
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املنرب لغة: الشيء املرتفع، وبه مسي املكان الذي يرتقيه اخلطيب يف املسجد. وقد 

يه ذلك، فصار خيطب إىل جذع خنلة يستند خيطب قائمًا، فشق عل كان رسول اهلل 

إليه إذا طال قيامه، ثم أشري عليه باملنرب، فاختذه يف السنة السابعة أو الثامنة من اهلجرة، 

 ووضع يف اجلانب الغربي من مصاله، وكان من الطرفاء )األثل(. 

 ،إليهملا أراد أن يقوم إىل املنرب ومر جبذع النخلة اليت كان يستند  وقد ورد أنه 

صوت اجلذع عاد إليه ومسح  خار حتى تصدع وانشق، فلما مسع الرسول الكريم 

 بيده الشريفة عليه حتى سكن خواره ثم رجع إىل املنرب.

قيل: ملا هدم املسجد أخذ ذلك اجلذع ُأبي بن كعب وكان عنده يف تلك الدار حتى 

 .(1)ُبلي وأكلته األرضة وعاد رفاتًا

جيلس على  ذا ثالث درجات من اخلشب، وكان  وكان منرب رسول اهلل 

هكذا بعد رسول املنرب وبقي  ،الدرجة الثالثة ويضع رجليه الشريفتني على الدرجة الثانية

إىل أن أراد معاوية احلج فأرسل جنارًا وأرسل باآللة، وكتب إىل صاحب املدينة  اهلل 

فلما نهضوا ليقلعوه انكسفت  ،وجيعله على قدر منربه بالشام أن يقلع منرب سول اهلل 

وكتبوا بذلك إىل معاوية، فكتب إليهم يعزم عليهم ملا  ،الشمس وزلزلت األرض فكفوا

حيث   ه.01فعلوه ففعلوا ذلك.. فزاد فيه وصار تسع درجات وبقي هكذا حتى عام 

 .(2)احرتق بأكمله ووضع مكانه منرب مياني

 ث:فضائل جاءت بها األحادي النيب األعظم وملنرب 

ما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة، ومنربي على  :قال رسول اهلل 

 .(3)ترعة من ترع اجلنة

 .(4)إن منربي على ترعة من ترع اجلنة :وقال 

                                                           

 .2ضمن ح 22ب 56ص 28(راجع بحار األنوار: ج8)
درجة فقد تم إعداده وتهيئته في تركيا وهو  82( وأما المنبر الحالي والمكون من 2)

مصنوع من المرمر وقد زين بالنقوش الجميلة المذهبة وفوقه قبة قائمة على أربعة 
 . ه111أعمدة مضلعة من المرمر وقد أرسل من تركيا عام 

 .2ح باب المنبر والروضة ومقام النبي  555ص 5الكافي: ج( 2)
 .2851إتيان المنبر ح 561ص 2من ال يحضره الفقيه: ج( 5)
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 .إن قوائم منربي هذا رواتب يف اجلنة :وقال 

 .(1)قوائم منربي رتب يف اجلنة :وقال 

هذا على ميني آمثة ولو على سواك أخضر إال ال حيلف أحد عند منربي  :وقال 

 .(2)وجبت لـه النارأو:  تبوأ مقعده من النار

إذا فرغت من الدعاء عند قرب : قال أبو عبد اهلل  :وعن معاوية بن عمار قال

وامسح عينيك  ،فائت املنرب فامسحه بيدك وخذ برمانتيه وهما السفالوان النيب 

 ،وقم عنده فامحد اهلل وأثن عليه وسل حاجتك ،اء العنيووجهك به فإنه يقال إنه شف

ومنربي على  ،ما بني منربي وبييت روضة من رياض اجلنة :قال فإن رسول اهلل 

 .(3)والرتعة هي الباب الصغري ،ترعة من ترع اجلنة

بييت روضة من منربي وما بني : قال رسول اهلل  :قال وعن أبي عبد اهلل 

 :قال وقوائم منربي ربت يف اجلنة ،ومنربي على ترعة من ترع اجلنة ،رياض اجلنة

 نعم إنه لو كشف الغطاء  :قال ؟هي روضة اليوم :قلت

 . (4)لرأيتم

قال  :فقال ؟عما يقول الناس يف الروضة سألت أبا عبد اهلل  :وعن مرازم قال

ي على ترعة من ومنرب ،فيما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة: رسول اهلل 

بعد أربع أساطني من املنرب : فقال ؟جعلت فداك فما حد الروضة :فقلت لـه ترع اجلنة

 .(5)ال :قال ؟ء جعلت فداك من الصحن فيها شي :فقلت إىل الظالل

ما  هل قال رسول اهلل  :قلت ألبي عبد اهلل  :وعن معاوية بن وهب قال

بيت علي وفاطمة و :وقال نعم :فقال ؟بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة

  ما بني البيت الذي فيه النيب إىل الباب الذي حياذي الزقاق إىل البقيع قال: 

فلو دخلت من ذلك الباب واحلائط مكانه أصاب منكبك األيسر  ثم مسى سائر

                                                           

 .81251ح 6ب 255ص 85وسائل الشيعة: ج( 8)
 تغليظ اليمين بالمكان. 228ص 5جواهر الكالم: ج( 2)
 .8ح باب المنبر والروضة ومقام النبي  552ص 5الكافي: ج( 2)
 .8ح 2ب 856ص 16األنوار: ج بحار( 5)
 .81261ح 6ب 256-255ص 85وسائل الشيعة: ج( 5)
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 .(1)البيوت

  :قال وعن أبي عبد اهلل 

ى رسول اهلل رُأ دون على منربه من بعده ويضلون يف منامه بين أمية يصع

 :فقال فهبط عليه جربئيل قال:  الناس عن الصراط القهقرى فأصبح كئيبا حزينا

يا رسول اهلل ما لي أراك كئيبا حزينا؟ قال: يا جربئيل إني رأيت بين أمية يف ليليت هذه 

 .(2)يصعدون منربي من بعدي ويضلون الناس عن الصراط القهقرى

  :احلاكم عن أبي هريرةويف مستدرك 

يت يف منامي كأن بين احلكم بن أبي العاص ينزون على رُأ :قال أن النيب )

 .(3) تويف(ضاحكا حتى مستجمعًا  النيب فما رئي  قال: منربي كما تنزو القردة

وهي عديدة يف املسجد  ،(4)األعمدة واألساطني هي اليت يرتكز عليها السقف

                                                           

 .1ح 2ب 1ص 6تهذيب األحكام: ج( 8)
 .26ح 2ب 66ص 21بحار األنوار: ج( 2)
 ط بيروت دار المعرفة. 511ص 5المستدرك على الصحيحين: ج( 2)
موداً من ( ع25) المسجد النبوي الشريف زمن النبي في كانت قيل: إن األعمدة (5)

( 55جذوع النخل. جددها أبو بكر في خالفته حين نخرت. وزادها  عمر فبلغت )
عموداً. وبناها عثمان بالحجارة المنحوتة، ووضع بها قطعاً من الحديد مغطاة 
بالرصاص المصهور لتثبت الحجارة مع بعضها، مع المحافظة على أماكن األعمدة 

( عموداً. وفي توسعة 55فيها فبلغت )، وزاد الخشبية التي كانت زمن الرسول 
(  عملت األعمدة على غرار ما قبلها من الحجارة  ه18-11الوليد بن عبد الملك )

المنحوتة، وربطت مع بعضها بالحديد المغطى بالرصاص المصهور، وجعل  لـها 
قواعد مربعة وتيجان مذهبة، كسيت األعمدة الجنوبية بطبقة من البياض تصقل 

( 222وبلغ عددها ) كأنها رخام أبيض، بينما كسي الباقي بالرخام،وتلمع فتظهر 
( وصل عدد األعمدة إلى ما  ه865-868عموداً. وفي توسعة المهدي العباسي )

-116( عموداً. وزادها السلطان المملوكي قايتباي في توسعته )211يقرب من )
-8265مجيد ). وفي توسعة السلطان العثماني عبد الأعمدة( 215( فبلغت ) ه111

( عملت األعمدة من الحجر األحمر بعضها من قطعة واحدة، وغطيت  ه8266
بطبقة من الرخام المزخرف المزين بماء الذهب، عليها عقود تحمل أعالها قباباً، بلغ 

-8261( عموداً. وفي توسعة السعوديين )226مجموع األعمدة في هذه التوسعة )
المسجد، وحوفظ على الجزء الجنوبي منه  ( أزالوا األجزاء الشمالية من ه8265

 الذي يحتوي على 
( عموداً، حيث أجريت عليها بعض اإلصالحات، فدعمت أعمدة الروضة 862)

الشريفة، وكسيت بالرخام األبيض الجديد، وحسنت األعمدة األخرى بعمل أطواق 
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 نبوي الشريف منها:ال

أسطوانة الوفود: وهي مالصقة لشباك احلجرة الشريفة، مسيت بذلك ألن النيب  ـ8

 .كان جيلس عندها الستقبال الوفود القادمة عليه 

أسطوانة التوبة، وتسمى أيضًا: )أسطوانة أبي لبابة(، وموقعها: الرابعة شرق  ـ0

نصاري ربط نفسه فيها لذنب أذنبه، املنرب، ومسيت بذلك: ألن الصحابي أبا لبابة األ

 .(1)بيده حتى تاب اهلل عليه وأطلقه 

من جهة القبلة. وكانت قد  األسطوانة امُلَخلَّقة: وهي مالصقة حملراب النيب  ـ3

يستند عليه حني خطابته، وكان أهل البيت  أقيمت يف موضع اجلذع الذي كان النيب 

  الصالة عند هذه االسطوانة وهي مالصقة وكبار الصحابة وعامة املسلمني حيبون

يف  (2)وقد مسيت باملخلقة ألنها طيبت بطيب اخللوق ،للمحراب النبوي من جهة القبلة

 قصة مذكورة يف التاريخ.

أسطوانة السرير: وهي مالصقة لشباك احلجرة الشريفة من اجلنوب، مسيت  ـ.

 . كان يعتكف هناك ويوضع لـه سرير عندها بذلك: ألن النيب 

وهي الصقة  ،وتقع خلف اسطوانة السرير من الشمال :اسطوانة علي  ـ1

بالشباك النحاسي للحجرة النبوية ومكتوب عليها )هذه اسطوانة احملرس( وكان امسها 

جيلس  حيث كان أمري املؤمنني  القديم واملعروف تارخييًا هو: اسطوانة علي 

 ويصلي عندها أيضًا. عندها حلراسة النيب 

 داخل الشباك الشريف أسطوانات أخرى منها: وب

أسطوانة مربعة القرب، وهي الواقعة يف ركن املربعة الغربية الشمالية من احلجرة  ـ8

 الشريفة. 

                                                                                                                                   

ن ( عموداً متصلة بجدرا565(م، وأضيف إليها )2551نحاسية حولها على ارتفاع )
 ( عموداً مستديراً. 222التوسعة، و)

وقد طليت األعمدة في البناء العثماني بلون فاتح قريب من األبيض. ومع هذه 
الزيادات المتالحقة في المسجد الشريف حفظ المسلمون على أماكن األساطين المبنية 

 .في زمن النبي 
 .56ح 26ب 15-12ص 22راجع بحار األنوار ج (8)
يه لمركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عالخلوق: طيب  (2)

 مادة خلق(. 856ص 5الصفرة أو الحمرة )مجمع البحرين: ج
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 من الليل. أسطوانة التهجد: وهي اليت يف مكان تهجده  ـ0

يستحب اإلكثار من الصالة عند هذه االسطوانات حيث ورد: ثم تصلي 

 وانة التوبة وعند احلنانة ويف الروضة وعند املنرب أكثر ما قدرت من الصالة فيها.عند أسط

وهي أسطوانة التوبة ويقول بعدهما:  ومنها ركعتني عند أسطوانة أبي لبابة 

)بسم اهلل الرمحن الرحيم، اللهم ال تهين بالفقر، وال تذلين بالدين، وال تردني إىل 

حين كي أنصلح، واهدني كي أهتدي، اللهم اهللكة، واعصمين كي أعتصم، وأصل

أعين على اجتهاد نفسي، وال تعذبين بسوء ظين، والتهلكين وأنت رجائي، وأنت أهل 

أن تغفر لي وقد أخطأت، وأنت أهل أن تعفو عين وقد أقررت، وأنت أهل أن تقيل وقد 

ب عثرت، وأنت أهل أن حتسن وقد أسأت، وأنت أهل التقوى واملغفرة فوفقين ملا حت

وترضى، ويسر لي اليسري وجنبين كل عسري، اللهم أغنين باحلالل من احلرام، 

وبالطاعات عن املعاصي، وبالغنى عن الفقر، وباجلنة عن النار، وباألبرار عن الفجار، 

 يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصري وأنت على كل شيء قدير(.

ورد يف تفسري قوله تعاىل: 

(1)  أنها

 :ملا حاصر بين قريظة قالوا لـه وكان رسول اهلل  ،نزلت يف أبي لبابة بن عبد املنذر)

لفاءك يا أبا لبابة ائت ح :فقال رسول اهلل  ،ابعث إلينا أبا لبابة نستشريه يف أمرنا

انزلوا  :فقالحممد؟ با لبابة ما ترى ننزل على حكم أيا  :فأتاهم فقالوا لـه ،ومواليك

خنت اهلل  :ثم ندم على ذلك فقال ،واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح وأشار إىل حلقه

ومر إىل املسجد وشد يف  ونزل من حصنهم ومل يرجع إىل رسول اهلل  ،ورسوله

ال أحله حتى  :قالوطوانة اليت كانت تسمى أسطوانة التوبة عنقه حبال ثم شده إىل األس

أما لو أتانا الستغفرنا اهلل لـه فأما  :فقال فبلغ رسول اهلل  ،أموت أو يتوب اهلل علّي

وكان أبو لبابة يصوم النهار ويأكل بالليل ما ميسك رمقه  ،إذا قصد إىل ربه فاهلل أوىل به

                                                           

 .812سورة التوبة:  (8)
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 فلما كان بعد ذلك ورسول اهلل  ،ند قضاء احلاجةبنته تأتيه بعشائه وحتله عاوكانت 

يا  :فقالت يا أم سلمة قد تاب اهلل على أبي لبابة :فقال ،يف بيت أم سلمة نزلت توبته

يا أبا  :فأخرجت رأسها من احلجرة فقالت لتفعلن :فقال ،رسول اهلل أفأؤذنه بذلك

ال  :فقال ،يحلوهلفوثب املسلمون  ،احلمد هلل :فقال ،قد تاب اهلل عليكللبابة أبشر 

  :فقال فجاء رسول اهلل  ،بيده واهلل حتى حيلين رسول اهلل 

يا أبا لبابة قد تاب اهلل عليك توبة لو ولدت من أمك يومك هذا لكفاك يا رسول  :فقال

 :قال ؟فبنصفه :قال ال :قال ؟،فبثلثيه :قال ال :قال ؟،اهلل أفأتصدق مبالي كله

ال قال ؟فبثلثه :لقا: نعم  فأنزل اهلل



  إىل قوله

 (1)،(2). 

واألفضل يستحب الصوم يف املدينة املنورة لقضاء احلوائج ثالثة أيام، 

 .(3) وهذا جيوز للمسافر أيضًااألربعاء واخلميس واجلمعة، 

يستحّب إذا قدم املدينة ـ أّنه قال:  روى الرضوي عن موسى بن جعفر 

فإن كان لـه بها مقام أن جيعل صومها يف يوم  ،ـ أن يصوم ثالثة أّيام مدينة الرسول 

 . (4)األربعاء واخلميس واجلمعة

إن كان لك مقام باملدينة ثالثة أيام قال:  ويف التهذيب عن أبي عبد اهلل 

صمت أول يوم األربعاء وتصلي ليلة األربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة 

زل عذره من السماء وتقعد عندها يوم األربعاء، ثم تأتي اليت كان ربط إليها نفسه حتى ن

                                                           

 .815-812سورة التوبة: ( 8)
 توبة أبي لبابة. 215-212ص 8تفسير القمي: ج( 2)
شرائط صحة الصوم. وفي )المسائل  685ص 2الوثقى: ج ( راجع العروة2)

يجوز للمسافر أن يصوم ثالثة أيام في المدينة المنورة ): 8126المسألة اإلسالمية( 
 .(لطلب الحاجة

 .21ب 282: صراجع فقه الرضا ( 5)
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ليلتك ويومك وتصوم يوم اخلميس، ثم  ليلة اخلميس اليت تليها مما يلي مقام النيب 

ومصاله ليلة اجلمعة فتصلي عندها ليلتك  تأتي األسطوانة اليت تلي مقام النيب 

 هذه األيام إال ما البد ويومك وتصوم يوم اجلمعة، وإن استطعت أن ال تتكلم بشيء يف

فإن ذلك مما  ،وال تنام يف ليل وال نهار فافعل ،وال خترج من املسجد إال حلاجة ،لك منه

وسل  يعد فيه الفضل، ثم امحد اهلل يف يوم اجلمعة وأثن عليه وصل على النيب 

ُت َأَنا ِفي َطَلِبَها حاجتك وليكن فيما تقول: )اللَُّهمَّ َما َكاَنْت ِلي ِإَلْيَك ِمْن َحاَجة َشَرْع

َفِإنِّي َأَتَوجَُّه ِإَلْيَك ِبَنِبيَِّك ُمَحمَّد َنِبيِّ  ،َسَأْلُتَكَها َأْو َلْم َأْسَأْلَكَها ،َأْو َلْم َأْشَرع ،َواْلِتَماِسَها

ِفي َقَضاِء َحَواِئِجي َصِغرِيَها َوَكِبرِيَها( فإنك حري أن تقضى حاجتك إن  الرَّْحَمِة 

 .(1)عاىلشاء اهلل ت

صم األربعاء واخلميس واجلمعة وصل ليلة األربعاء ويوم : وقال أبو عبد اهلل 

وليلة اخلميس ويوم اخلميس عند  ،األربعاء عند األسطوانة اليت تلي رأس النيب 

 وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة عند األسطوانة اليت تلي مقام النيب  ،أسطوانة أبي لبابة

اجتك وهو: )اللَُّهمَّ ِإنِّي َأْسَأُلَك ِبِعزَِّتَك َوُقوَِّتَك َوُقْدَرِتَك َوَجِميِع َما وادع بهذا الدعاء حل

 . (2)َأَحاَط ِبِه ِعْلُمَك َأْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوَأْن َتْفَعَل ِبي َكَذا َوَكَذا(

مسجده الشريف يوم قدم املدينة مهاجرًا، جعل لـه ثالثة  عندما أسس النيب 

 أبواب: 

 .بابًا يف اجلنوب حيث كانت القبلة إىل بيت املقدس مشااًل: 8

 ، ثم اشتهر بعد ذلك بباب جربيل. بابًا يف الشرق ويسمى باب النيب : و0

 يف الغرب ويسمى اليوم بباب الرمحة. : وبابًا 3

ع حتويل القبلة فصار يف اجلهة الشمالية للمسجد الباب اجلنوبي م ثم حول 

 الشريف. وكانت عضادتي األبواب يف هذه العمارة من احلجارة. 

عندما أرادوا توسعة املسجد زادوا فيه ثالثة أبواب أخرى،  وبعد وفاة الرسول 

                                                           

 .56ح 56ب 222ص 5تهذيب األحكام: ج( 8)
 .5واالعتكاف ح باب فضل المقام بالمدينة والصوم 551ص 5الكافي: ج( 2)
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فصارت األبواب ستة: اثنان يف اجلهة الشرقية وهما: باب جربيل وباب النساء، وآخران 

اجلهة الغربية، وهما: باب الرمحة، وباب السالم، واألخريان يف اجلهة الشمالية مل يف 

يعرف لـهما اسم. ثم ارتفع عدد األبواب يف توسعة العباسيني إىل أربعة وعشرين بابًا: 

مثانية يف اجلهة الشرقية، ومثلها يف اجلهة الغربية، وأربعة يف اجلهة الشمالية، ومثلها يف 

 ة.  اجلهة اجلنوبي

ثم سدت معظم هذه األبواب يف العصر اململوكي، ومتت احملافظة فقط على األبواب 

 ةالرئيسة األربعة، وهي: باب جربيل، والنساء، والسالم، والرمحة. ثم زادوا يف توسع

 ( بابًا خامسًا يف اجلهة الشمالية عرف بباب التوسل. ه8077ـ  8001عام )

نبوي الشريف فوق احلجرة النبوية الشريفة يف القرن بنيت أول قبة يف املسجد ال

وهي اليت عرفت مؤخرًا بالقبة اخلضراء، وكانت مربعة من   ه071السابع اهلجري، عام 

مثمنة من أعالها، مصنوعة من أخشاب أقيمت على رؤوس السواري احمليطة  ،أسفلها

طار إىل احلجرة باحلجرة الشريفة، مكسوة بألواح الرصاص، منعًا لتسرب مياه األم

 .  ه701الشريفة. وقد جددت هذه األلواح عام 

وبعد االنتهاء من بعض الرتميمات يف املسجد تقرر إبدال السقف   ه 118ويف عام 

اخلشيب للحجرة بقبة لطيفة، فرفعوا السقف اخلشيب، ثم عقدوا قبوًا على حنو ثلث 

ملتخذة على بقية احلجرة من احلجرة مما يلي املشرق؛ ليتأتى لـهم تربيع حمل القبة ا

املغرب، ثم عقدوا القبة على جهة الرأس الشريف بأحجار منحوتة من احلجر األسود 

واألبيض، ونصبوا بأعالها هالاًل من حناس، وبيضوها من اخلارج باجلص، فجاءت 

 مجيلة بديعة.

، بينما احرتقت  ه 110وقد سلمت هذه القبة من احلريق الذي شب باملسجد سنة 

، وأسس لـها دعائم عظيمة بأرض   ه 130قبة اليت فوقها، فأعيد بناؤها باآلجر عام ال

املسجد، ثم ظهرت بعض الشقوق يف أعاليها، فرممت وأصبحت يف غاية اإلحكام. ثم 

عمل قبة على احملراب العثماني، وغطي السقف بني القبة اخلضراء واحلائط اجلنوبي بقبة 

قيم قبتان أمام باب السالم من الداخل، وقد كسيت هذه كبرية حوهلا ثالث قباب، كما أ
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 القباب بالرخام األبيض واألسود، وزخرفت بزخارف بديعة. 

 أضيف رواقًا يف جهة القبلة، وسّقف ما يليه بعدد من القباب.   ه8883ويف سنة 

جددت القبة الشريفة، ثم دهنت باللون األخضر، فاشتهرت   ه8001ويف عام 

 الفيحاء. و كانت تعرف بالبيضاء والزرقاءبعد ما بالقبة اخلضراء، 

فغطي سقف املسجد كاماًل   ه.800وبقي األمر كذلك حتى جاءت عمارة سنة     

القبة اخلضراء، ثم ( قبة، أعالها 872بالقباب املكسوة بألواح الرصاص، بلغ عددها )

قبة احملراب العثماني، ثم قبة باب السالم، وباقي القباب على ارتفاع متقارب، ولبعضها 

 نوافذ مغطاة بالزجاج امللون، ويف داخلها نقوش بديعة، وكتابات قرآنية وشعرية مجيلة. 
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ني مت ح  ه38و 11يرجع تاريخ املآذن يف املسجد النبوي الشريف إىل ما بني عامي 

إعادة بناء املسجد الشريف، وتشييد مآذن على أركانه األربعة، إذ مل تعد أسطحة املنازل 

م إىل 00412تليب احلاجة يف إعالم املسلمني بوقت الصالة، وقد شيدت بطول يرتاوح بني 

 م. .×.م وبعرض 07412

عبد  هدمت املنارة اجلنوبية الغربية، وكان ذلك حني حج سليمان بن  ه30ويف عام 

امللك يف العام املذكور فأطل املؤذن عليه يف بيته، فأمر سليمان بهدم هذه املئذنة، فهدمت 

 .  ه720حتى سويت بظهر املسجد. فأعيدت إعمارها سنة 

 أصيبت املئذنة اجلنوبية الشرقية )الرئيسة( بصاعقة، ثم أعيد بناؤها.  ه110ويف عام 

م، 02ظهر شرخ فيها فأعيد بناؤها ثانية وجعلت بارتفاع   ه130-138ويف عام 

 وأضيفت مئذنة خامسة بالقرب من باب الرمحة. 

أصابت صاعقة أخرى جانبًا من املئذنة اجلنوبية الشرقية أيضًا تناثر   ه131ويف عام 

 منها بعض احلجارة، ثم مت إصالح ما أصابها. 

العثماني املئذنة الشمالية الشرقية املعروفة  هدم السلطان  ه3.7ويف عام 

 .)بالسنجارية( وأقام مكانها مئذنة أخرى عرفت )بالسليمانية(

 جددت منارة باب السالم.   ه8233-8211ويف عام 

جددت املنارات كلها   ه8077إىل عام 8001ثم يف التوسعة اليت أجريت من عام 

ية الغربية على رسم منائر اآلستانة بشرفات عدا املنارة الرئيسة، وجعلت املنارة الشمال

 ثالث. 

أبقوا على مئذنيت اجلهة اجلنوبية،   ه8371-8372ويف التوسعة السعودية عام 

وكان الالزم احلفاظ على مجيع اآلثار النبوية واملآذن األثرية وما  ،وأزالوا الثالث األخر

يبلغ ارتفاع الواحدة منهما  أشبه، ثم شيدت مئذنتان جديدتان يف ركين اجلهة الشمالية،

 سبعني مرتًا.
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إىل املدينة بدأ املسلمون باهلجرة تباعًا، فكانوا عندما  عندما هاجر النيب 

ينزلون باملسجد بالنبوي الشريف جماورة  ،يصلون إىل املدينة حيث ال مال لـهم وال أهل

أبي ذر وسلمان  وحمبة لـه، وكان فيهم كبار الصحابة من أمثال لرسول اهلل 

يأنس بهم وجيالسهم وحيدثهم ويقسم بينهم ما كان حيصل  وغريهم، وكان النيب 

عليه، وقد نزلت يف حقهم عدة آيات من القرآن أبانت فضلهم ومنزلتهم، منها قوله 

للفقراء املهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضاًل من اهلل تعاىل: 

اهلل ورسوله أولئك هم الصادقونورضوانًا وينصرون 
، ويف بعض التفاسري أنه نزل (1)

أيضًا قوله تعاىل: 


، وقوله جل (2)

جالله: 


(3). 

تقع الصفة يف مؤخرة املسجد النبوي الشريف، يف الركن الشمالي الشرقي منه، أمر 

لة. وقيل: إن القبلة قبل أن فة أو الُظفظلل جبريد النخل، وأطلق عليه اسم الُص به 

اجلدار الشمالي مجيعه وعرف بالصفة. حتول كانت يف مشال املسجد، فلما حولت ظلل 

وكان ينزل يف الصفة العزاب من املهاجرين والوافدين الذين ال مأوى لـهم وال أهل. 

ون حبسب من يتزوج منهم أو ميوت أو يسافر أو جيد عماًل  فيتخذ وكانوا يكثرون ويقّل

جيالسهم ويؤانسهم ويدعوهم إىل طعامه وشرابه، وكان املوسر  لنفسه منـزاًل. وكان 

من الصحابة يأخذ الواحد منهم واالثنني والثالثة فيطعمهم يف بيته، وكان أهل البساتني 

يأتون بأقناء الرطب فيعلقونها يف سقف الصفة ليأكلوا منها. وكان جل عمل أهل الصفة 

بذلك،  رسول الأو ممن يأمره   تعلم القرآن واألحكام الشرعية من رسول اهلل

                                                           

 .1سورة الحشر:  (8)
 .811سورة التوبة:  (2)
 .21سورة الكهف:  (2)
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 فإذا جاءت غزوة خرج القادر منهم للجهاد فيها.

 ،واتفقت معظم األقوال على أن قريبًا من أربعمائة صحابي تواردوا على الصفة

وذلك يف قرابة تسعة أعوام، وقد كان جيتمع فيها يف وقت واحد الستون  ،ستمائة :وقيل

فة يف . وظل مكان الُص، وذلك قبيل وفاة النيب والسبعون، إىل أن جاء اهلل بالغنى

وأصحابه  املسجد الشريف ماثاًل، حيدثنا عن مدى املعاناة اليت لقيها رسول اهلل 

 الكرام يف سبيل الدعوة الغراء.

أمر أن يتخذ للمسلمني سقيفة فعملت لـهم وهي  يف احلديث: إن رسول اهلل 

 ،فنزلوها واجتمعوا فيها ،لوا فيها نهارهم وليلهمثم أمر الغرباء واملساكني أن يظ ،الصفة

وكان  ،يتعاهدهم بالرب والتمر والشعري والزبيب إذا كان عنده فكان رسول اهلل 

  (1)ويصرفون صدقاتهم إليهم املسلمون يتعاهدونهم ويرقون عليهم لرقة رسول اهلل 

 إن رسول اهلل :عن آبائه  عن أبيه  اإلمام جعفر الصادق  وقال

  كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول اهلل  كانوا هاجروا من أهاليهم

م يسّل ،صفة املسجد وهم أربعمائة رجل فأسكنهم رسول اهلل  ،وأمواهلم إىل املدينة

فأتاهم ذات يوم فمنهم من خيصف نعله ومنهم من يرقع ثوبه  ،ة والعشيوعليهم بالغد

فقام رجل  ،من متر يف كل يوم دًاُم دًايرزقهم ُم ومنهم من يتفلى وكان رسول اهلل 

أما  :فقال رسول اهلل  ،يا رسول اهلل التمر الذي ترزقنا قد أحرق بطوننا :منهم فقال

ولكن من عاش منكم بعدي فسيغدى  ،إني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا ألطعمتكم

يف أخرى وتنجدون  ويغدو أحدكم يف قميصة ويروح ،عليه باجلفان ويراح عليه باجلفان

ذلك الزمان باألشواق على يا رسول اهلل إنا  :فقام رجل فقال ،بيوتكم كما تنجد الكعبة

زمانكم هذا خري من ذلك الزمان إنكم إن مألمت بطونكم من  :قال  ؟فمتى هو

 .اخلرب (2)احلالل توشكون أن متلئوها من احلرام

أتي النيب  :ته يقولمسع :قال عن أبي عبد اهلل عن عقبة من مصعب، و

 فخاف رسول اهلل  ،بشيء فقسمه فلم يسع أهل الصفة مجيعا فخص به أناسا منهم

                                                           

 .8باب المؤمن كفو المؤمنة ح 251ص 5الكافي: ج( 8)
 .25النوادر للراوندي: ص( 2)
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 ء فخرج إليهم فقال: معذرة إىل اهلل عزوجل  أن يكون قد دخل قلوب اآلخرين شي

وإليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به 

 .(1)ا جزعهم وهلعهمأناسا منكم خشين

مر برجل يغرس  أن رسول اهلل : عن آبائه  وعن أبي جعفر الباقر 

 :إىل أن قال أال أدلك على غرس أثبت أصال :غرسا يف حائط لـه فوقف عليه فقال

أشهدك يا رسول اهلل أن حائطي هذا صدقة خمصوصة على فقراء املسلمني  :فقال الرجل

 :فأنزل اهلل تبارك وتعاىل ،من أهل الصفة

(2)(3). 

 كان على عهد رسول اهلل  :يقول مسعت أبا جعفر  :عن أبي بصري قال

عند مواقيت  وكان مالزما لرسول اهلل  ،مؤمن فقري شديد احلاجة من أهل الصفة

يرق لـه وينظر إىل حاجته  وكان رسول اهلل  ،ء منها الصالة كلها ال يفقده يف شي

فأبطأ ذلك على رسول اهلل  :ء ألغنيتك، قال وغربته فيقول: يا سعد لو قد جاءني شي

  فاشتد غم رسول اهلل اهلل سبحانه ما دخل على رسول اهلل  مفعل ،لسعد 

يا حممد إن اهلل قد  :ومعه درهمان فقال لـه جربئيل  فأهبط عليه ،من غمه لسعد

فهاك هذين  :فقال لـه ،نعم :فقال ؟أفتحب أن تغنيه ،علم ما قد دخلك من الغم لسعد

 .الدرهمني فأعطهما إياه ومره أن يتجر بهما

ثم خرج إىل صالة الظهر وسعد قائم على باب  فأخذ رسول اهلل  :قال

يا سعد أحتسن  :قال فلما رآه رسول اهلل  ،ينتظره حجرات رسول اهلل 

 فأعطاه النيب  ،واهلل ما أصبحت أملك ماال أجتر به :فقال لـه سعد ؟التجارة

 .اجتر بهما وتصرف لرزق اهلل :الدرهمني وقال لـه

فقال لـه  ،حتى صلى معه الظهر والعصر فأخذهما سعد ومضى مع النيب 

                                                           

 .18ح 1ب 261ص 86بحار األنوار: ج( 8)
 .6-5سورة الليل: ( 2)
 .86162ح 8ب 56-56ص 85مستدرك الوسائل: ج( 2)
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 .قم فاطلب الرزق فقد كنت حبالك مغتما يا سعد :النيب 

وال يشرتي شيئا  ،فأقبل سعد ال يشرتي بدرهم شيئا إال باعه بدرهمني :قال

فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت  ،بدرهمني إال باعه بأربعة دراهم

ل اهلل جتارته فاختذ على باب املسجد موضعا وجلس فيه فجمع جتارته إليه وكان رسو

  إذا أقام بالل للصالة خيرج وسعد مشغول بالدنيا مل يتطهر ومل يتهيأ كما كان يفعل

 ،يا سعد شغلتك الدنيا عن الصالة :يقول فكان النيب  ،قبل أن يتشاغل بالدنيا

وهذا رجل  ،هذا رجل قد بعته فأريد أن أستويف منه ،ما أصنع أضيع مالي :فكان يقول

 .ن أوفيهقد اشرتيت منه فأريد أ

فهبط عليه  ،من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فدخل رسول اهلل  :قال

يا حممد إن اهلل قد علم غمك بسعد فأميا أحب إليك حاله األوىل أو  :فقال جربئيل 

 ،يا جربئيل بل حاله األوىل قد أذهبت دنياه بآخرته :فقال لـه النيب  ؟حاله هذه

قل لسعد يرد  ،ا واألموال فتنة ومشغلة عن اآلخرةإن حب الدني :فقال لـه جربئيل 

 .فإن أمره سيصري إىل احلالة اليت كان عليها أوال ،عليك الدرهمني اللذين دفعتهما إليه

يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمني  :فمر بسعد فقال لـه فخرج النيب  :قال

 ؟ اللذين أعطيتكهما

 .بلى ومائتني :فقال سعد

 .فأعطاه سعد درهمني. أريد منك يا سعد إال الدرهمني لست :فقال لـه

فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان مجع وعاد إىل حاله اليت كان  :قال

 .(1) عليها



وهو حتت  ائت مقام جربئيل أّنه قال:  روى ابن عّمار عن الّصادق 

َأْي َجَواُد َأْي َكِريُم َأْي أسأُلَك : وقل:  النيبامليزاب فإّنه كان مقامه إذا استأذن على 

 . (2)َقِريُب َأْي َبِعيُد َأْسَأُلَك َأْن ُتَصلِّي َعلى ُمَحمٍَّد َوَأْهِل َبْيِتِه َأْن َتُردَّ َعَليَّ ِنْعَمَتَك

                                                           

 .21باب النوادر ح 282-282ص 5الكافي: ج( 8)
 .81ح 2ب 1-1ص 6تهذيب األحكام: ج( 2)
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ئيل كان جييء فيستأذن على فإن جرب ولتأت مقام جربئيل ويف احلديث: 

 ،وإن كان على حال ال ينبغي أن يأذن لـه قام يف مكانه حتى خيرج إليه ،رسول اهلل 

خرجت أحيال امليزاب الذي إذا فقلت: وأين املكان؟ فقال:  وإن أذن لـه دخل عليه

حبذاء القرب إذا رفعت رأسك حبذاء امليزاب  ،باب فاطمة :من الباب الذي يقال لـه

 .(1)امليزاب فوق رأسك و الباب من وراء ظهركو

ئل : وقال: ُس الوسائل، باب استحباب إتيان مقام جربئيل ويف مستدرك 

حتت امليزاب الذي إذا خرجت عن مقام جربئيل؟ فقال:  الصادق جعفر بن حممد 

حبيال الباب وامليزاب فوقك والباب من وراء  من الباب الذي يقال لـه باب فاطمة 

فإنه ال يدعو أحد هناك إال  ،فإن قدرت أن تصلي فيه ركعتني مندوبا فافعل ،ظهرك

  . (2)استجيب لـه

وهو عند امليزاب  وائت مقام جربئيل  :ويف بعض نسخ الرضوي، قال 

إذا خرجت من  وهو عند امليزاب إذا خرجت من الباب الذي يقال لـه باب فاطمة 

َيا َجَواُد َيا َكِريُم، َيا َقِريُب َغْيَر  الباب الذي حبيال زقاق البقيع فصل هناك ركعتني وقل:

َبِعيٍد، َأْسَأُلَك ِبَأنََّك َأْنَت اهلُل َلْيَس َكِمْثِلَك َشْيٌء، َأْن َتْعِصَمِني ِمَن اْلَمَهاِلِك، َوَأْن ُتَسلَِّمِني 

َواآلِخَرِة، َوَوْعَثاِء السََّفِر َوُسوِء اْلُمْنَقَلِب، َوَأْن َتُردَِّني َساِلمًا ِإىل َوَطِني، ِمْن آَفاِت الدُّْنَيا 

ِمْن َحَرمَك، مّني آِخَر اْلَعْهِد  ُهَبْعَد َحجٍّ َمْقُبوٍل َوَسْعٍي َمْشُكوٍر َوَعَمٍل ُمَتَقبٍَّل، َواَل َتْجَعْل

 .(3)َوَعَلى آِلِهَوَحَرِم َنِبيَِّك َصلَّى اهلُل َعَلْيِه 

ما بني بييت ومنربي روضة من  :قال: قال رسول اهلل  عن أبي عبد اهلل 

، قال: قلت: رياض اجلنة ومنربي على ترعة من ترع اجلنة وقوائم منربي ُرّبت يف اجلنة

 نعم، إنه لو كشف الغطاء هي روضة اليوم؟ قال: 

 .(4)لرأيتم

                                                           

 .81ح 2ب 262ص 81بحار األنوار: ج( 8)
 .88125ح 1ب 816ص 81مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .88125ح 1ب 816ص 81مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .2ح باب المنبر والروضة ومقام النبي  555ص 5الكافي: ج (5)
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وفضلها كثري  ،وحجرته الشريفة والروضة هي املنطقة الكائنة بني منرب الرسول 

 .على ما ورد يف الروايات الشريفة عن أهل البيت 

طول الروضة الشريفة من املنرب الشريف إىل السور النحاسي ـ الذي حييط يبلغ 

رب الشريف إىل طرف أي من املن ،مرتًا 00مرتًا وكان طوهلا احلقيقي يبلغ  00باملقصورة ـ 

صفحة احلجرة النبوية األصلية، وهي معلمة بالسجاد األخضر بينما فرشت باقي أرضية 

مدفونة  املسجد النبوي الشريف بالسجاد األمحر. وقال البعض بأن فاطمة الزهراء 

 هناك.

 ويوجد يف الروضة وعلى أطرافها معامل جليلة، أهمها:

يف وسط جدارها القبلي،  وحمراب النيب  احلجرة الشريفة يف اجلهة الشرقية،

واملنرب الشريف يف جهتها الغربية. وتنتشر فيها األساطني )األعمدة( احلجرية، اليت 

وضعت عليها خطوط مذهبة لتميزها عن سائر أساطني املسجد، وكتب على بعضها ما 

 يربطها مبناسبة تارخيية، كأسطوانة التوبة، والوفود، والسرير. 

القبلية من الروضة حاجز حناسي مجيل، ارتفاعه مرت، يفصل بينها وبني  ويف اجلهة

مقدمة املسجد، أقيم عليه مدخالن، يكتنفان احملراب النبوي. وكانت الروضة وال تزال 

حمل اهتمام مجيع املسلمني، فقد مت يف عهد السالطني العثمانيني تلبيس أساطينها إىل 

ر، ثم جددت هذه األساطني وأعاد الرخام عليها النصف بالرخام األبيض املطعم باألمح

مت إكساؤها برخام أبيض مميز عن   ه.8.2كما كان، وزيد يف صقله وحتليته، ويف عام 

 سائر أساطني املسجد، وفرشت أرضها بالسجاد، وعلقت عليها الثريات.

  .(1)ما بني منربي وبييت روضة من رياض اجلنة :قال رسول اهلل 

قال  :فقال ؟عما يقول الناس يف الروضة سألت أبا عبد اهلل  :وعن مرازم قال

فيما بني بييت ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على ترعة من : رسول اهلل 

بعد أربع أساطني من املنرب : فقال ؟جعلت فداك فما حد الروضة :فقلت لـه ترع اجلنة

 .(2)ال :قال ؟ء جعلت فداك من الصحن فيها شي :فقلت إىل الظالل

                                                           

 .6ح 2ب 6ص 6حكام: جتهذيب األ( 8)
 .2ح 2ب 856ص 16بحار األنوار: ج( 2)
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 حد الروضة يف مسجد الرسول  :قال وعن أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

وحد املسجد إىل األسطوانتني عن ميني املنرب إىل الطريق مما يلي سوق  ،إىل طرف الظالل

 .(1)الليل

  بيت فاطمة
من عند األسطوانة اليت تدخل  الزهراء فاطمة الصديقة الطاهرة يقع بيت 

 ، إىل مؤخر احلظرية اليت فيها النيب  إليها من باب جربئيل 

وقد هدموا بيتها حبجة ألنه واقع ضمن املسجد النبوي الشريف  ،وال أثر لـه اآلن

التوسعات اليت طرأت على املسجد، وهو مكان مبارك وللصالة فيه فضيلة كبرية، فقد 

 : الصالة يف بيت فاطمة : قلت ألبي عبد اهلل لقا يونس بن يعقوبروى 

 أفضل أو يف الروضة؟ 

 .  (2)يف بيت فاطمة  :قال 

الصالة يف بيت فاطمة :  قلت ألبي عبد اهلل  :وعن مجيل بن دراج قال

 قال ؟مثل الصالة يف الروضة: وأفضل(3). 

شباب  يسيد احلسن واحلسني اإلمامني وقد شهد هذا البيت املبارك والدة 

أهل اجلنة، كما شهد نزول الكثري من السور واآليات القرآنية الكرمية ويف مناسبات 

 .يف قصة معروفة (4)هل أتىمنها سورة كان  ،عديدة ومهمة

إذا أراد سفرًا خرج من بيت فاطمة  كان رسول اهلل  (5)وبعد نزول آية التطيهر

 وإذا رجع من سفره دخل أواًل بيت فاطمة ، ثم يدخل على  الهوقّب

 يف مرأى من الصحابة والصحابيات. أزواجه، تكرميًا وتعظيمًا ألهل البيت 

 هجم القوم بعد رسول اهلل وبالرغم من كل هذا فلم ترع حرمة هذا البيت، إذ 

عصروها فكسروا خلف الباب  عليها، وأحرقوا دارها، وملا أحسوا بالزهراء 

                                                           

 .6551ح 51ب 215ص 5وسائل الشيعة: ج( 8)
 .82ح باب المنبر والروضة ومقام النبي  556ص 5( الكافي: ج2)
 .6568ح 51ب 215ص 5وسائل الشيعة: ج( 2)
 سورة اإلنسان.( 5)
 .22( سورة األحزاب: 5)
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وعدوانًا، فما عاشت بعد ذلك إال فرتة يسرية حتى فارقت  سقطوا جنينها ظلمًاأضلعها و

 ناقمة على من ظلمها وغصبها حقها.مظلومة شهيدة، احلياة 

أنها دفنت يف ب :ا ما تقول، فمنهوقد اختلفت الروايات يف موضع قربها 

 .واملنربالشريف أنها دفنت بني القرب  :منهايف بيتها، و :كمنهاالبقيع، و

مل مير عصر على املسجد النبوي إال وفيه ساحة مكشوفة، فقد كانت زمن رسول 

ومن جاء  بعده يف مؤخرة املسجد، حيث سقف اجلزء األمامي، وبقي اجلزء  اهلل 

فجعلت الرحبة   ه38-11اخللفي على شكل رحبة مكشوفة. وجاءت توسعة عام 

املكشوفة يف وسط املسجد على شكل صحن مفروش بالرمل واحلصى، حماط باألروقة 

 من مجيع االجتاهات.

، عندما يف عهد الثانيثت خارج املسجد الشريف كانت قيل: أول ساحة استحد

اختذ ساحة يف اجلهة الشمالية الشرقية من املسجد تسمى )الُبَطيحاء( وفرشها باحلصباء. 

صار املسجد مستطياًل حتفه بالطات مستديرة من جهاته األربع.   ه808ويف توسعة سنة 

ساحات واسعة للصالة،  أضيف يف اجلهة الغربية للمسجد الشريف  ه8331ويف عام 

  ه8337. ثم أضيفت عام 0م2112.، تبلغ مساحتها حنو (1)مظللة باأللياف الزجاجية

ساحات أخرى يف اجلهة الغربية اجلنوبية خصصت للخدمات )مواقف سيارات( وما 

 أشبه.

السطح لغة: ظهر البيت. مل يكن للمسجد النبوي عند إنشائه سقف، بل ظل 

اشتد احلر على املسلمني فظلل من جهة القبلة، حيث عملت لـه أعمدة مكشوفًا إىل أن 

من جذوع النخل وضعت عليها اجلسور اخلشبية ، ثم غطي باجلريد واخلوص ، وبعد 

                                                           

 )فيبرجالس(مما يسمى بـ ( 8)
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 . (1)فرتة غطي بالطني نظرًا لتسرب ماء املطر من خالله على املصلني

                                                           

ثم عملوا للسطح سترة بارتفاع ذراع فوق منسوب السطح. ثم عملوا السقف من  (8)
 خشب الساج محموالً على جسور خشبية ترتكز على األعمدة.

سقفت   ه655وبعد الحريق األول الذي شب بالمسجد في أواخر العصر العباسي عام 
الحجرة بخشب الساج أيضاً محموالً على جسور خشبية فرش فوقها مشمع ، ثم 
أكمل سقف بقية المسجد ، حيث جعل من سقفين فوق بعضهما كما كان ، إال في 

وخاصة منطقة الروضة جدد سقف المسجد   ه152الجهة الشمالية منه. وفي عام 
الشريفة، ثم تم بعض اإلصالحات في سقف المسجد الشريف خصوصاً في الحجرة 

 الشريفة ، حيث أزيل سقفها ، وبني عوضاً عنه قبة. 
وبعد الحريق الثاني عمل السقف من الخشب أيضاً ، وكثر فيه عنصر القباب ، 

يفة وأقيم حولها عدد من خصوصاً في المنطقة الجنوبية ، حيث أعيد بناء القبة الشر
 القباب ، كما أقيم قبتان أيضاً في جهة باب السالم. 

دهن سقف المسجد بالالزورد. وفي العصر العثماني تم بعض   ه111وفي عام 
الترميمات في السقف ، ثم أعيد بناؤه، حيث غطي بالقباب بشكل كامل ، منها الكبيرة 

 والصغيرة. 
قوف بالخرسانة المسلحة ، وقسمت من الداخل وفي التوسعات األخيرة بنيت الس

إلى مربعات على هيئة السقوف الخشبية ، مزخرفة بأنواع الزخارف، وتبلغ 
مساحة مفتوحة أقيمت عليها  2م1651، منها 2م665111مساحة السطح حوالي 

مصل ،  115111القباب المتحركة، وما تبقى مساحة مهيأة للصالة تستوعب 
السطح من عدة منافذ ترتبط بالمداخل، بعضها مخصص بإمكانهم الوصول إلى 

 لخدمة مستعملي السطح.
وكسيت أرضية السطح بالرخام األبيض ، وأقيم عليه رواق مسقوف باألحجار 

م. وقد 6م وعرض 25بارتفاع  2م885111الصناعية المزخرفة ، على مسافة 
 روعي فيه إمكانية بناء دور ثان فوقه عند الضرورة.
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 ضریح الرسول األعظم 
املقدس يف املدينة املنورة حيث مزاره يف مسجده الشريف  قرب الرسول األعظم 

 اآلن.

، وأّمه آمنة بنت بن عبد املطلبعبد الّله  ، والده امسه الشريف: حمّمد 

األّول بعد طلوع  وهب، ُولد مبكة املكرمة، يوم اجلمعة يف السابع عشر من شهر ربيع 

 كسرى. (1)الفجر من عام الفيل، يف زمن امللك العادل 

 السابع والعشرين من شهر رجب املرجب، وذلك بعد أن بالرسالة يف ُبعث 

يف غار )حراء( على  مضى من عمره الشريف أربعون سنة، إذ نزل عليه جربئيل 

بعد ذلك على الصفا ويف  معه آيات من سورة العلق، فقام   جبل مبكة، وأنزل

وإرشاد الناس  األماكن العامة، بتبليغ رساالت ربه املسجد احلرام وبني اجلماعات ولدى 

 .(2)َأيَُّها النَّاُس ُقوُلوا ال إلَه ِإال الّله ُتْفِلُحواإىل الّله تعاىل واإلميان به، وهو يقول: 

الشخصية يف  وحيث إن أهل مكة كانوا مشركني وكان رؤساؤهم يرون مصاحلهم 

منه ويؤذونه، وكّلما   الشرك، فخوفًا على مصاحلهم جعلوا يستهزؤون به، ويضحكون

   يف هدايتهم، أصّر املشركون وبالغوا يف  أصّر النيب

 .(3)ما أوذي نيب مثل ما أوذيتحّتى قال:   أذاه

  ، ثمطالب  أبي   ومل يؤمن به إال نفر قليل، أّوهلم اإلمام أمري املؤمنني علي بن

 ، ثم مجع آخر.زوجته خدجية 

، ومن النساء:  طالب أبي   من الرجال: على بن فكان أّول من آمن به 

 .خدجية بنت خويلد 

إىل )املدينة( وهذه اهلجرة هي بدء تاريخ  وملا كثر اضطهاد املشركني لـه، هاجر 

 املسلمني.  

                                                           

 دل نسبّياً، أي بالنسبة إلى غيره.( أي العا8)
 فصل فيما القى من الكفار في رسالته. 56ص 8( المناقب: ج2)
 .5ب 526ص 2( كشف الغمة: ج2)
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  الرسول وهناك كثر املسلمون وازدادت شوكتهم، وأصبحوا بفضل تعاليم 

، ومثااًل يف الراقية وشريعة اإلسالم السمحة احلكيمة، منوذجًا يف األخالق واإلنسانية

 احلضارة واملدنية، وفاقوا بذلك كل حضارات العامل واألديان، مساويها وغري مساويها.

يف يوم الثامن والعشرين من شهر صفر يف العام مسموما شهيدًا  تويف رسول اهلل 

 أمري املؤمنني علي  احلادي عشر من اهلجرة، وقام بتجهيزه وصّيه وخليفته من بعده 

 اآلن.  رته يف املدينة املنورة حيث مرقده الشريفوواراه يف حج

يف مجيع حاالته مثااًل أعلى لألمانة واإلخالص والصدق  لقد كان رسول اهلل 

والوفاء، وحسن اخللق وكرم السجّية، والعلم واحللم، والسماح والعفو، والكرم 

 واجلهاد.والشجاعة، والورع والتقوى، والزهد والفضيلة، والعدل والتواضع، 

  وكان جسمه الشريف قمة يف اجلمال اجلسماني وذلك كأحسن ما يكون يف 

  أزهر أنور كالبدر املنري ليلة التمام، كما كان قلبه االعتدال والتناسب، ووجهه 

العظيم وروحه الكبرية قمة يف الكمال الروحاني، كأكمل ما يكون يف األخالق 

 كالشمس املضيئة يف رابعة النهار.واآلداب، وسريته وسّنته مشّعة بيضاء 

وباجلملة، فقد كان جممع الفضائل واملكارم، ومعقد الشرف والكرامة، وموطن 

العلم والعدل، والتقوى والفضيلة، ومدار الدين والدنيا، واألوىل واآلخرة، مل يأت 

 مثله فيما مضى، وال يأتي نظري لـه إىل األبد. 



شفاء من كل داء وخاصة طني قرب  وسائر األئمة  رسول ثم إن طني قرب ال

 .اإلمام احلسني 

: إني رأيت أصحابنا يأخذون ويف احلديث: إن أبا محزة الثمالي قال للصادق 

يستشفون فهل يف ذلك شيء مما يقولون من الشفاء؟ فقال:  من طني قرب احلسني 

،وكذلك قرب رسول اهلل  يستشفى ما بينه وبني القرب على رأس أربعة أميال  وقرب

فخذ منها فإنها شفاء من كل سقم وجنة مما خياف، ثم أمر  احلسن وعلي وحممد 

 تمها إذا خببتعظيمها وأخذها باليقني بالربء و
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 .(1)أخذت

 .(2)ومثله يف كامل الزيارات



 دًا.مستحب استحبابًا مؤّك ثم إن زيارة الرسول األعظم 

 .(3)تعدل حجة مع رسول اهلل إن زيارة قرب رسول اهلل يف احلديث: 

 .(4)من أتاني زائرًا كنت شفيعه يوم القيامة :وقال رسول اهلل 

من أتى مكة حاجًا ومل يزرني  :وعن أبي عبد اهلل قال: قال رسول اهلل 

وجبت لـه شفاعيت  وجبت لـه شفاعيت، ومنزارني باملدينة جفوته يوم القيامة، ومن 

 .(5)وجبت لـه اجلنة

 أقول: جفوته أي مل أشفع لـه.

من زارني يف حياتي وبعد موتي كان يف جواري يوم قال:  وعن النيب 

 .(6)القيامة

؟ : ما ملن زار قرب رسول اهلل وعن زيد الشحام قال: قلت ألبي عبد اهلل 

 .(7)كمن زار اهلل فوق عرشهقال: 

 ربه إىل اهلل ونيله من ثواب اهلل.يف شدة تق :أي

 .(9)حصباء محراء (8)حمّصب قرب رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

متعمدًا؟ قال:  : ما ملن زار رسول اهلل وقال ابن أبي جنران ألبي جعفر 

 .(10)اجلّنة

                                                           

 .81515ح 52ب 215ص 86مستدرك الوسائل: ج( 8)
 .18ب 265كامل الزيارات: ص( 2)
 .2ح باب زيارة النبي  551ص 5( الكافي: ج2)
 .5ح 2ب 5ص 6تهذيب األحكام: ج( 5)
 .5ح 8ب 861كتاب المزار: ص( 5)
 .81221ح 2ب 225ص 85وسائل الشيعة: ج( 6)
 .21ح 2ب 85كامل الزيارات: ص( 6)

واحدتها حصبة  ،( محصب: أي بسطت فيه حصباء حمراء، وهي صغار الحصى1)
 كقصبة.

 .2باب تطيين القبر وتجصيصه ح 218ص 2الكافي: ج( 1)
 .81225ح 2ب 222-222ص 85وسائل الشيعة: ج( 81)
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 قال: )إّن زيارة قرب رسول اهلل  عن أبي عبد اهلل بن صاحل وعن مجيل 

 .(1)مربورة تعدل حّجة مع رسول اهلل 

 من زارني حّيًا أو ميتًا كنت لـه شفيعًا يوم  :قال رسول اهلل و

 .(2)القيامة

من زار قربي بعد موتي كان كمن هاجر إلي يف  :يف حديث قال رسول اهلل و

 .(3)حياتي فإن مل تستطيعوا فابعثوا إليَّ السَّالم فإنه يبلغين

 

 ات الرسول زیار 
 منها: وردت عدة زيارات لرسول اهلل 

قال: إذا دخلت املدينة فاغتسل قبل أن  ما رواه ابن عّمار عن أبي عبد اهلل 

 م على رسول اهلل فتسّل ثّم تأتي قرب النيّب  ،أو حني تريد أن تدخلها ،تدخلها

من جانب القرب األمين عند رأس القرب وأنت مستقبل  ةثّم تقوم عند األسطوانة املقدم

فإنه موضع رأس  ،ومنكبك األمين مما يلي املنرب ،القبلة ومنكبك األيسر إىل جانب القرب

 وتقول: رسول اهلل 

 ،ُهَوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدُه َوَرُسوُل ،َأْشَهُد َأْن ال ِإلـَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك لـه)

 ،َوَأْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرساالِت َربَِّك ،َوَأنََّك ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل ،َوَأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهلِل

ِباْلِحْكَمِة  ،َوَعَبْدَت اهلَل َحّتى َأتاَك اْلَيقنُي ،َوجاَهْدَت يف َسبيِل اهلِل ،َوَنَصْحَت أُلمَِّتَك

 ،َوَأنََّك َقْد َرُؤْفَت ِباْلُمْؤِمننَي ،َوَأدَّْيَت الَّذي َعَلْيَك ِمَن اْلَحقِّ ،َسَنِةَواْلَمْوِعَظِة اْلَح

َاْلَحْمُد هلِل الَّذي  ،َفَبلََّغ اهلُل ِبَك َأْفَضَل َشَرِف َمَحلِّ اْلُمَكرَّمنَي ،َوَغُلْظَت َعَلى اْلكاِفريَن

 ،ِاْسَتْنَقَذنا ِبَك ِمَن الشِّْرِك َوالضَّالَلِة. َأللَُّهمَّ اْجَعْل َصَلواِتَك َوَصَلواِت َمالِئَكِتَك اْلُمَقرَّبنَي

َوَمْن َسبََّح َلَك يا  ،َوَأْهِل السَّماواِت َواأَلَرضنَي ،َوِعباِدَك الّصاِلحنَي َوَأْنِبياِئَك اْلُمْرَسلنَي

                                                           

 .81258ح 2ب 225ص 85وسائل الشيعة: ج( 8)
 .81252ح 2ب 226ص 85وسائل الشيعة: ج( 2)
 .8ح 2ب 2ص 6تهذيب األحكام: ج( 2)
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 ،َوَنِبيَِّك َوَأميِنَك ،َعلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسِوِلَك ،َربَّ اْلعاَلمنَي ِمَن اأَلوَّلنَي َواآْلِخريَن

َوَصْفَوِتَك َوِخَيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك. َأللَُّهمَّ َوَأْعِطِه وخاصَِّتَك، َوَصِفيَِّك  ،َوَحبيِبَك يِبَكَوَنِج

َواْبَعْثُه َمقامًا َمْحُمودًا َيْغِبُطُه ِبِه اأَلوَُّلوَن َواآلِخُروَن. َأللَُّهمَّ  ،ّنَةالدََّرَجَة َواْلَوسيَلَة ِمَن اجل

َوَلْو َانَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اهلَل َواْسَتْغَفَر لـهُم الرَُّسوُل ِإنََّك ُقْلَت: 

إلْيَك َوِإّني َأَتَوجَُّه  ،َك ُمْسَتْغِفًرا تاِئبًا ِمْن ُذُنوبيَنِبيَّ ّني َأَتْيُتَوِإ (1)َلَوَجُدوا اهلَل َتّوابًا َرحيمًا

 .(ِإَلى اهلِل َرّبي َوَربَِّك ِلَيْغِفَر لي ُذُنوبييا ُمحمُد إني أَتوجُه  ،ِبَنِبيَك َنيبِّ الرمحِة حممد 

وارفع  ،واستقبل القبلة ،خلف كتفيك وإن كانت لك حاجة فاجعل قرب النيّب 

 .(2)يديك وسل حاجتك فإنه أحرى أن تقضى إن شاء اهلل

كيف تقول يف التسليم  :روى إبراهيم بن أبي البالد قال: قال لي أبو احلسن 

 ؟ النيب على 

 فقلت: الذي نعرفه ورويناه. 

 ؟ ال أعلمك ما هو أفضل من هذا أوقال: 

 فقلت: نعم جعلت فداك. 

إذا وقفت على قربه صّلى اهلل عليه وآله فكتب لي وأنا قاعد خبطه وقرأه علي: 

 فقل:

َوَأْشَهُد َأنََّك َرسوُل اهلِل، َوَأْشَهُد َأنََّك  ،َأْشَهُد َأْن ال ِإلـَه ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك لـه)

 ،َوَأْشَهُد َأنََّك َقْد َبلَّْغَت ِرَسالَة َربَِّك ،َوَأْشَهُد َأنََّك َخاَتُم الّنبّينَي ،ُمَحمَُّد بن َعْبِد اهلِل

َوَأدَّْيَت الَّذي  ،َوجاَهْدَت يف َسبيِل ربَِّك َوَعَبْدَتُه َحّتى َأتاَك اْلَيقنُي ،َوَنَصْحَت ألُِمَِّتَك

َوَصِفيَِّك  ،ِميِنَكَوَنِجيِبَك َوَأ ،َعَلْيَك ِمَن اْلَحقِّ. َأللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك

َأْفَضْل َما َصلَّْيَت َعَلى َأَحٍد ِمْن َأْنِبَياِئَك َوُرُسِلَك. َأللَُّهمَّ َسلِّْم َعَلى  ،َوِخَيَرِتَك ِمْن َخْلِقَك

 َواْمُنْن َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد ،ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َكَما َسلَّْمَت َعلى ُنوٍح ِفي اْلَعاَلِمنَي

َوَباِرَك َعلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد َكَما َباَرْكَت َعلى ِإْبَراِهيَم  ،ُروناَكَما َمَنْنَت َعلى ُموسى َوَه

                                                           

 .65سورة النساء: ( 8)
 .86ح 2ب 858-851ص 16بحار األنوار: ج( 2)
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َوَتَرحَّْم َعَلى  ،ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. َأللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد ،َوآِل ِإْبَراِهيمَِ

َوَربِّ الرُّْكِن  ،َوَربَّ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ،للَُّهمَّ َربِّ اْلَبْيِت اْلَحَراِمُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد. َأ

َوَربَّ اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم َبلِّْغ ُروَح  ،َوَربَّ اْلِحلِّ َواْلَحَراَم ،َوَربَّ اْلَبَلِد اْلَحَراِم ،َواْلَمَقاِم

 .(1)(السَّاَلَمُمَحمٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه ِمنِّي 

عند  : كيف السَّالم على رسول اهلل ألبي احلسن  تقال البزنطي: قل

 قربه؟ 

  فقال:

َعَلْيَك يا ِصْفَوَه اهلِلالسالم  ،السَّالم َعَلْيَك يا َحبيَب اهلِل ،لسَّالم َعَلى َرُسوَل اهلِلا، 

 ،َوَأْشَهُد َأنََّك َقْد َنَصْحَت ألُِمَِّتَك ،َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهلِل ،السَّالم َعَلْيَك يا َأمنَي اهلِل

َفَجزاَك اهلُل َأْفَضَل ما َجزى َنِبّيًا َعْن  ،َوَعَبْدَتُه َحّتى َأَتاَك اْلَيقنُي ،َوجاَهْدَت يف َسبيِل اهلِل

 ،َل ما َصلَّْيَت َعلى ِإْبراِهيَم َوآِل إبراهيَمَأْفَض ،ُأمَِّتِه. َأللَُّهمَّ َصلِّ َعلى َمَحمٍِّد وآِل ُمَحمٍِّد

 .(2)ِإنََّك َحميٌد َمجيٌد

 : كيف السَّالم على رسول اهلل ألبي احلسن الّرضا  تقال البزنطّي: قل

 عند قربه؟ 

 فقال: تقول:

 ،َعَلْيَك َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه السَّاَلُم ،السَّالم َعَلى َرُسوِل اهلُل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه)

السَّاَلُم َعَلْيَك َيا ِخَيَرَة  ،السَّاَلُم َعَلْيَك َيا ُمَحمٍَّد ْبُن َعْبِد اهلِل، السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َرُسوَل اهلِل

 ،السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َأِمنَي اهلِل ،السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َصْفَوَة اهلِل ،السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َحِبيَب اهلِل ،اهلِل

 ،َوَأْشَهُد َأنََّك َقْد َنَصْحَت أُلمَِّتَك ،َوَأْشَهُد َأنََّك ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهلِل ،َأْشَهُد َأنََّك َرُسوُل اهلِل

هلُل َأْفَضْل َما َجَزى َفَجَزاَك ا ،َوَعَبْدَتُه ُمْخِلصًا َحّتى َأَتاَك اْلَيِقنُي ،َوَجاَهْدَت ِفي َسِبيِل اهلِل

َأْفَضَل َما َصلَّْيَت َعَلى ِإْبَراِهيَم َوآِل  ،َنِبّيًا َعْن ُأمَِّتِه. اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمٍَّد

                                                           

 .88126ح 6ب 812-812ص 81مستدرك الوسائل: ج( 8)
 .2ح باب دخول المدينة وزيارة النبي  552ص 5الكافي: ج( 2)
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 .(1)(ِإْبَراِهيِم ِإنََّك َحِميٌد َمِجيٌد

 : تقول: فقال عن وداع قرب النيّب  سألت أبا عبد اهلل  :قال يونس

 .(2)(لسَّاَلُم َعَلْيَك اَل َجَعَل اهلُل آِخَر َتْسِليِمي َعَلْيَكاَصلَّى اهلُل َعَلْيَك. )

إذا أردت أن خترج من املدينة  :وروى ابن عّمار قال: قال أبو عبد اهلل 

من حوائجك فوّدعه واصنع مثل ما صنعت  غبعدما تفر فاغتسل ثّم ائت قرب النيّب 

 ل: عند دخولك وق

ُد ِفي اللَُّهمَّ اَل َتْجَعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَياَرِة َقْبِر َنِبيَِّك َفِإْن َتَوفَّْيَتِني َقْبَل َذِلَك َفِإنِّي َأْشَه)

 .(3)(َمَماِتي َعلى َما َأْشَهُد َعَلْيِه ِفي َحَياِتي َأْن اَل ِإلَه ِإالَّ َأْنَت َوَأنَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك

: ـ وهو قائم عند قرب رسول اهلل ـ يقول  قال إسحاق: مسعت أبا عبد اهلل 

ِإنَّ  ،َأْن ُيَصلَِّي َعَلْيَك ،َأْسَأُل اهلَل الَِّذي اْنَتَجَبَك َواْصَطَفاَك َوَأْصَفاَك َوَهَداَك َوَهَدى ِبَك)

 .(4)(اهلَل َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليمًا

)صلوات قال: كان علّي بن احلسني  بسند األئّمة  وروى علّي بن جعفر 

ثّم  ،فيسّلم ويشهد لـه بالبالغ ويدعو مبا حضره يقف على قرب الّنيّب اهلل عليهما( 

قيقة العرض مّما يلي القرب ويلتزق الدة اخلضراء مرإىل املر يسند ظهره إىل قرب النيّب 

 بالقرب ويسند ظهره إىل القرب ويستقبل القبلة فيقول:

 ،وَرُسوِلَك َأْسَنْدُت َظْهِريَعْبِدَك  وِإَلى َقْبِر ُمَحمٍَّد  ،َأللَُّهمَّ ِإَلْيَك َأْلَجْأُت َأْمِري)

َما َخْيَر َأللَُّهمَّ ِإنِّي َأْصَبْحُت ال َأْمِلُك ِلَنْفِسي  ،اْسَتْقَبْلُت واْلِقْبَلَة الَِّتي َرِضيَت ِلُمَحمَِّد 

ِقرَي َأْفَقُر َفال َف ،وَأْصَبْحِت اأُلُموُر ِبَيِدَك ،وال َأْدَفُع َعْنَها َشرَّ َما َأْحَذُر َعَلْيَها ،َأْرُجو لـها

 ،ال َرادَّ ِلَفْضِلَكَف ،َأللَُّهمَّ أْرُدْدِني ِمْنَك ِبَخْيٍر ،ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْيٍر َفِقرٌي ،ِمنِّي

                                                           

 .88121ح 6ب 815-812ص 81مستدرك الوسائل: ج( 8)
 .22ح 2ب 856ص 16بحار األنوار: ج( 2)
 .8ح 5ب 88ص 6تهذيب األحكام: ج( 2)
 .5ح 86المجلس 851األمالي للمفيد: ص( 5)
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َأللَُّهمَّ  ،َأْو ُتِزيَل ِنْعَمَتَك َعنِّي ،وَأْن ُتَغيَِّر ِجْسِمي ،َأللَُّهمَّ ِإنِّي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َأْن ُتَبدَِّل اْسِمي

 .(1)(واْرُزْقِني ُشْكَرَك اْلَعاِفَيِة ،واْغُمْرِني ِباْلَعاِفَيِة ،َِوَجمِّْلِني ِبالنِّْعم ،َزيِّنِّي ِبالتَّْقَوى

                                                           

 .88125ح 6ب 818ص 81مستدرك الوسائل: ج (8)
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 قبر الصدیقة فاطمة الزهراء 
يف املدنية املنورة ولكن  فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة قرب سيدة نساء العاملني 

دفن سرًا وال حيضرها من ظلمها وغصب بأن ُت موضعه جمهول، حيث أوصت 

 حقها.

 ويف ذلك أسرار كثرية ملن يتدبر.

عبد الّله، وأمها   حمّمد بن ، وأبوها رسول الّله  هي فاطمة الزهراء

األوصياء علي أمري املؤمنني أم املؤمنني، وزوجها سيد  السيدة العظيمة: خدجية 

 وأوالدها وأحفادها األئمة الطاهرون ، . 

يف يوم العشرين من مجادى اآلخرة سنة مخس وأربعني من مولد   ُولدت

سنة إحدى  (1)، وتوفيت شهيدة مظلومة يف الثالثاء ثالث مجادى اآلخرةالنيب 

بتجهيزها  عشرة من اهلجرة، وعمرها مثاني عشرة سنة يف عمر الورود واألزهار، قام 

وواراها يف املدينة وأخفى قربها حسب وصيتها احتجاجًا على من    أمري املؤمنني

 ظلمها وغصب حقها.

، وقد  كأبيها يف العبادة والزهد، والفضيلة والتقوى   كانت فاطمة الزهراء

 .(2)يف شأنها آيات من القرآن احلكيم ّله تعاىل أنزل ال

أم أبيها، وكان بوكّناها:  سيدة نساء العاملنيبـ قد لّقبها:   وكان رسول الّله

حيبها حبًا مجًا، وجيّلها إجالاًل كبريًا، حّتى أّنها كانت إذا دخلت عليه رّحب بها وقام لـها  

لرضى  إن الّله يرضى يقول:  وكان  إجالاًل وأجلسها يف حمله، ورمبا قّبل يديها

 .(3)فاطمة ويغضب لغضبها

                                                           

 منها. 15، وقيل: بعد يوماً من وفاة الرسول  65( قيل: إن وفاتها كان بعد 8)
( راجع كتاب )فاطمة الزهراء في القرآن( آلية هللّا العظمى السيد صادق 2)

 .الشيرازي
إن رسول هللّا قال وفيه:  عبد هللّا   احتجاج أبي 255ص 2( راجع االحتجاج: ج2)

 .وجل يغضب لغضبك ويرضى لرضاكعز لفاطمة: يا فاطمة إن هللّا 
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واحملسن  ،واإلمام احلسني  : اإلمام احلسن   أجنبت ألمري املؤمنني

  لكنه سقط على أثر ما أصاب أمه من األذى، والسيدة زينب والسيدة أم  

 . كلثوم

دفنها أمري  ملا قبضت فاطمة قال:  عن أبي عبد اهلل احلسني بن علي 

وعفا على موضع قربها، ثم قام فحول وجهه إىل قرب رسول اهلل  ،سرا املؤمنني 

  :فقال 

السالم عليك يا رسول اهلل عين، والسالم عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة يف 

 ّل يا رسول اهلل عن صفيتكالثرى ببقعتك، واملختار اهلل لـها سرعة اللحاق بك، َق

صربي، وعفا عن سيدة نساء العاملني جتلدي، إال أن لي يف التأسي بسنتك يف فرقتك 

موضع تعز، فلقد وسدتك يف ملحودة قربك، وفاضت نفسك بني حنري وصدري، بلى 

ويف كتاب اهلل لي أنعم القبول إنا هلل وإنا إليه راجعون، قد اسرتجعت الوديعة، وأخذت 

بح اخلضراء والغرباء، يا رسول اهلل أما حزني فسرمد، الرهينة، وأخلست الزهراء، فما أق

ال يربح من قليب، أو خيتار اهلل لي دارك اليت أنت فيها مقيم،  د، وهّموأما ليلي فمسّه

كمد مقيح وهم مهيج، سرعان ما فرق بيننا وإىل اهلل أشكو، وستنبئك ابنتك بتظافر 

م من غليل معتلج بصدرها، أمتك على هضمها، فأحفها السؤال واستخربها احلال، فك

مل جتد إىل بثه سبيال، وستقول وحيكم اهلل وهو خري احلاكمني، سالم مودع ال قال وال 

واه  ،سئم، فإن أنصرف فال عن ماللة، وإن أقم فال عن سوء ظن مبا وعد اهلل الصابرين

فا، واها والصرب أمين وأمجل، ولوال غلبة املستولني جلعلت املقام واللبث لزاما معكو

وألعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية، فبعني اهلل تدفن ابنتك سرا وتهضم حقها 

ومتنع إرثها، ومل يتباعد العهد ومل خيلق منك الذكر، وإىل اهلل يا رسول اهلل املشتكى، 

 .(1)وفيك يا رسول اهلل أحسن العزاء صلى اهلل عليك وعليها السالم والرضوان

اختلفت الّروايات يف موضع قرب فاطمة )الفقيه: يف  قال الشيخ الصدوق و

                                                           

 .2ح باب مولد الزهراء  551-551ص 8الكافي: ج( 8)
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فمنهم من روى أّنها دفنت يف البقيع، ومنهم من روى أّنها  سّيدة نساء العاملني 

ما بني قربي ومنربي روضة من راض قال:  دفنت بني القرب واملنرب، وأّن الّنيّب 

ت يف بيتها فلّما زادت بنو أمّية ألّن قربها بني القرب واملنرب، ومنهم من روى أّنها دفن اجلّنة

 .(1)(يف املسجد صارت يف املسجد

دفنت يف بيتها فلّما فقال:  عن قرب فاطمة  وقد سئل أبو احلسن الّرضا 

 .(2)زادت بنو أمّية يف املسجد صارت يف املسجد

وروي أنها قبضت لعشر بقني من مجادى اآلخرة وقد كمل )وقال حممد بن همام: 

فغسلها أمري  ،قبضت مثاني عشرة سنة ومخسا ومثانني يوما بعد وفاة أبيهاعمرها يوم 

ومل حيضرها غريه واحلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها  املؤمنني 

وأخرجها إىل البقيع يف الليل ومعه احلسن واحلسني وصلى عليها،  ،وأمساء بنت عميس

أحد من سائر الناس غريهم ودفنها ومل يعلم بها وال حضر وفاتها وال صلى عليها 

بالروضة وعمي موضع قربها، وأصبح البقيع ليلة دفنت وفيه أربعون قربا جددا، وإن 

املسلمني ملا علموا وفاتها جاءوا إىل البقيع فوجدوا فيه أربعني قربا فأشكل عليهم قربها 

م إال بنتا من سائر القبور فضج الناس والم بعضهم بعضا وقالوا: مل خيلف نبيكم فيك

واحدة متوت وتدفن ومل حتضروا وفاتها والصالة عليها وال تعرفوا قربها، ثم قال والة 

األمر منهم: هامت من نساء املسلمني من ينبش هذه القبور حتى جندها فنصلي عليها 

فخرج مغضبا قد امحرت عيناه  (صلوات اهلل عليه)ونزور قربها، فبلغ ذلك أمري املؤمنني 

وعليه قباه األصفر الذي كان يلبسه يف كل كريهة وهو متوكئ على سيفه  ودرت أوداجه

ذي الفقار حتى ورد البقيع، فسار إىل الناس النذير وقالوا: هذا علي بن أبي طالب قد 

أقبل كما ترونه يقسم باهلل لئن حول من هذه القبور حجر ليضعن السيف على غابر 

ل لـه: ما لك يا أبا احلسن واهلل لننبشن قربها فتلقاه عمر ومن معه من أصحابه وقا اآلخر.

بيده إىل جوامع ثوبه فهزه ثم ضرب به األرض وقال  فضرب علي  ولنصلني عليها.

وأما قرب فاطمة  ،يا ابن السوداء أما حقي فقد تركته خمافة أن يرتد الناس عن دينهملـه: 

                                                           

 .زيارة فاطمة بنت النبي  562ص 2من ال يحضره الفقيه: ج( 8)
 .25ح 25ب 255ص 2تهذيب األحكام: ج( 2)
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األرض من دمائكم  فو الذي نفس علي بيده لئن رمت وأصحابك شيئا من ذلك ألسقني

يا أبا احلسن حبق رسول اهلل وحبق من  :فتلقاه أبو بكر فقال. فإن شئت فأعرض يا عمر

فخلى عنه وتفرق الناس  :قال فوق العرش إال خليت عنه فإنا غري فاعلني شيئا تكرهه.

 .(1)(ومل يعودوا إىل ذلك

 فقال: عن قرب فاطمة  وروى البزنطّي قال: سألت الّرضا 

يف بيتها دفنت (2). 

: إن رأيت أن ختربني عن بيت ُأّمك فاطمة وكتب اهلمدانّي إىل اإلمام اهلادي 

  أهي يف الطّيبة أو كما يقول الّناس يف البقيع؟ فكتب : 

وآله هي مع جدي صلوات اهلل عليه (3). 

 . (4)بني القرب واملنرب أّن قربها   :وقد روي عن الّصادق 

نعشها إىل  يف البقيع ملا دّل على محل أمري املؤمنني  وهناك قول بأّنها 

على لكّن املشهور عند األصحاب ومنهم الصدوق واملفيد والشيخ وغريهم  ،البقيع

إّنما محل صورة اجلنازة كما محل اإلمام احلسن  ، ولعّل أمري املؤمنني خالف ذلك

  صورة جنازة اإلمام أمري املؤمنني صلوات اهلل ىل البصرة. وال بأس بزيارتها إ(

 يف املواضع الثالثة.عليها( 

فبدأتين  روى ابن عبد امللك عن أبيه عن جّده قال: دخلت على فاطمة 

أخربني أبي وهو ذا أّنه قلت: طلب الربكة، قالت:  ما غدا بك؟بالسَّالم ثّم قالت: 

، قلت لـها: يف حياته وحياتك؟ ثالثة أّيام أوجب اهلل لـه اجلّنةمن سّلم عليه وعلّي 

 . (5)نعم وبعد موتناقالت: 

يا  :أّنها قالت: قال لي رسول اهلل  وعن أمري املؤمنني عن فاطمة 

                                                           

 .88ضمن ح 6ب 862-868ص 52بحار األنوار: ج( 8)
 .فصل في وفاتها وزيارتها  265ص 2المناقب: ج( 2)
 .81ح 5ب 811ص 16بحار األنوار: ج( 2)
 .81511ح 81ب 261ص 85وسائل الشيعة: ج( 5)
 .88ح 2ب 1ص 6تهذيب األحكام: ج( 5)
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 . (1)فاطمة من صّلى عليك غفر اهلل لـه وأحلقه بي حيث كنت من اجلّنة

 يوم قال: ذات  قال العريضي: حدثنا أبو جعفر و

 إذا صرت إىل قرب جدتك فاطمة  فقل: َيا ُمْمَتَحَنُة اْمَتَحَنِك اللَُّه الَِّذي َخَلَقِك

وَزَعْمَنا َأنَّا َلِك َأْوِلَياُء وُمَصدُِّقوَن  ،َفَوَجَدِك ِلَما اْمَتَحَنِك َصاِبَرًة ،َقْبَل َأْن َيْخُلَقِك

َفِإنَّا َنْسَأُلِك ِإْن ُكنَّا  ،وَأَتى ِبِه َوِصيُُّه ،َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه وَصاِبُروَن ِلُكلِّ َما َأَتاَنا ِبِه َأُبوِك

 .(2)ِلُنَبشَِّر َأْنُفَسَنا ِبَأنَّا َقْد َطُهْرَنا ِبَوالَيِتِك ،َصدَّْقَناِك ِإال َأْلَحْقِتَنا ِبَتْصِديِقَنا لـهَما

 البقيع الغرقد
بقيع الوبه مسي  ،أروم شجر من ضروب شتىالبقيع لغة: موضع من األرض فيه 

 .(3) باملدينة املنورةالغرقد 

والغرقد: شجر لـه شوك كان ينبت هناك فذهب وبقي االسم الزمًا للموضع، 

وقيل: هو شجر عظام وهو من العضاه واحدته غرقدة، وقيل: الغرقد كبار العوسج، 

الغرقد من نبات  وقال بعض الرواة: ،وقيل: إذا عظمت العوسجة فهي الغرقدة

 .(4)الُقّف

)على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم( بقيع الغرقد مقربة املدينة املنورة الو

 ويقع اآلن يف اجلنوب الشرقي مقابل املسجد النبوي الشريف ال يفصلها عنه إال القليل.

اإلمام احلسن  :وهم وقد ضم البقيع بني جنباته أربعة من أئمة أهل البيت 

 .)عليهم آالف التحية والسالم(بى واإلمام زين العابدين واإلمام الباقر واإلمام الصادق اجملت

والدة اإلمام علي  وفاطمة بنت أسد ،  باإلضافة إىل العباس عم النيب 

حيث تويف وله  وابنه إبراهيم  ، من أزواج النيب  وعدد ، بن أبي طالب 

من العمر مثانية عشر شهرًا فأمت اهلل عزوجل رضاعه يف اجلنة كما ورد ذلك عن أبي عبد 

 . (5)اهلل الصادق 

                                                           

 .فاطمة  562ص 8كشف الغمة: ج( 8)
 .88ح 5ب 815-815ص 16بحار األنوار: ج( 2)
 مادة بقع.  815ص 8كتاب العين: ج (2)
 مادة غرقد. 225ص 2( انظر لسان العرب: ج5)
 .2826ح 85ب 11ص 2راجع وسائل الشيعة: ج (5)
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 والدة  زوجة أمري املؤمنني  كما دفنت يف البقيع أم البنني 

 .(1)أبي الفضل العباس

)رضوان اهلل وكذلك فيها من خيار الصحابة كأمثال عثمان بن مظعون وغريه 

ن عشرة آالف صحابي وعدد كبري من التابعني وأتباعهم دفنوا يف البقيع، ، فإعليهم(

 مضافًا إىل كثري من علماء اإلسالم. 

كبار الصحابة وأزالوا آثار النبوة قبور و وقد هدم الوهابيون قبور األئمة 

والرسالة، وقد أحاطوها بسياج حديدي ال يسمحون للمسلمني بزيارة أهل بيت رسول 

يفتح الباب مرتني يف اليوم صباحًا بعد طلوع الشمس وبعد صالة العصر  . نعماهلل 

 ويسمح للرجال دون النساء بالدخول إليها. ،فقط

 يدفنون موتاهم منذ زمان النيب )على ساكنها السالم( وكان أهل املدينة 

يعلم على قرب املدفون بعالمة. وما أن مت دفن أئمة اهلدى  وأحيانًا كان الرسول 

 يها حتى بنيت على قبورهم القباب كما كان البناء على قبور األولياء معتادًا منذ ف

 ذلك الزمان يف مكة واملدينة وغريها من البلدان اإلسالمية.

فإن بناء القباب واألضرحة على قبور األنبياء واألوصياء واألئمة املعصومني 

)رضوان وكذلك الصحابة املؤمنني واألولياء الصاحلني  )صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني(

 يعترب من األمور املستحبة ومن أفضل القربات إىل اهلل سبحانه وتعاىل.اهلل عليهم( 

 ،ولقد جرت سرية املسلمني على ذلك خلفًا عن سلف يف خمتلف البالد اإلسالمية

 .(2)روايات شريفةخري شاهد على ذلك. وقد وردت يف هذا الباب عدة  وقرب النيب 

سيطرة الوهابيني على تلك البالد املقدسة قاموا بهدم تلك القباب  تولكن بعدما مت

، مع أن زيارة القبور تعترب من املستحبات ملا فيها (3) ه..83الطاهرة يف الثامن من شوال 

 من العربة ملن أراد أن يتذكر أو خيشى فكيف بقبور أولياء اهلل عز وجل؟! 

أنه ملا أحس باملرض الذي عراه أخذ بيد علي بن   ة النيبسري ولقد صح من

                                                           

 .للمزيد راجع كتاب )البقيع الغرقد( لإلمام المؤلف  (8)
حقائق عن الشيعة( للمرجع الديني آية هللا العظمى السيد صادق الحسيني )انظر كتاب  (2)

 .الشيرازي 
 م.8125نيسان )إبريل(  28الموافق لـ (2)
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إنين قد واتبعه مجاعة من الناس وتوجه إىل البقيع فقال للذي اتبعه:  أبي طالب 

السالم فانطلقوا معه حتى وقف بني أظهرهم وقال:  أمرت باالستغفار ألهل البقيع

الناس، أقبلت الفنت كقطع الليل ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه  ،عيكم أهل القبور

  .(1)ثم استغفر ألهل البقيع طوياًل« املظلم يتبع آخرها أوهلا

 .(2)وقد وردت روايات شريفة يف هذا الباب

 

 اإلمام الحسن روضة 
وقد هدم  ،يف البقيع الغرقد، ومن املستحب زيارته قرب اإلمام احلسن اجملتبى 

 .االسعي إلعادة بنائهجيب الوهابيون روضته الشريفة، و

 ّن احلسني بن علي إ :عن أبي البخرتي عن جعفر بن حممد عن أبيه 

 . (3كّل عشّية مجعة بن علي كان يزور قرب احلسن 

يا أبتاه ما ملن زارك؟  :لرسول اهلل  وروى أبو شهاب قال: قال احلسني 

 ،أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك ،من زارني حّيًا أو ميّتًايا بين : فقال رسول اهلل 

 وأخلصه من  ،كان حقًا علّي أن أزوره يوم القيامة

 . (4)ذنوبه

ق أوليائه نإّن لكّل إمام عهدًا يف عقال:  وروى الوّشاء عن اإلمام الّرضا 

وإّن من متام الوفاء بالعهد زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة يف زيارتهم  ،وشيعته

 . (5)كان أئّمتهم شفعائهم يوم القيامة ،بوا فيهوتصديقًا مبا رغ

من زار إمامًا مفرتض الطاعة أّنه قال:  عن اإلمام الّصادق  وروى املفيد 

 . (6)وصّلى عنده أربع ركعات كتب اهلل لـه حجة وعمرة

                                                           

 .81ضمن ح 8ب 566ص 22بحار األنوار: ج (8)
 .انظر كتاب )الشيعة والتشيع( لإلمام الشيرازي  (2)
 .81565ح 26ب 511ص 85وسائل الشيعة: ج( 2)
 .5باب زيارة النبي ص ح 551ص 5الكافي: ج( 5)
 واألئمة  باب ثواب زيارة النبي  566ص 2من ال يحضره الفقيه: ج( 5)

 .2861ح
 .2ح 81ب 218كتاب المزار: ص( 6)
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بنت  ، وأمه فاطمة الزهراء طالب   بن أبي علي   هو اإلمام احلسن بن

األكرب، وثاني خلفائه واإلمام على الناس بعد أبيه  ، وهو سبط رسول الّله حمّمد

 .أمري املؤمنني  

اهلجرة،  لد يف املدينة املنّورة يوم الثالثاء منتصف شهر رمضان يف السنة الثالثة من ُو

شعث زوجة سفيان عرب جعدة بنت األ أبي  شهيدًا بالسّم الذي دّسه إليه معاوية بن   وقضى

للهجرة، قام  سنة مخسني  (1)اإلمام، وذلك يف يوم اخلميس السابع من شهر صفر

وواراه يف البقيع يف املدينة املنورة، حيث مضجعه  بتجهيزه أخوه اإلمام احلسني 

 اآلن.الشريف 

أعبد الناس يف زمانه، وأعلمهم، وأفضلهم، وكان أشبه    كان اإلمام احلسن

البيت يف زمانه، وأحلم الناس، وكان من كرمه  ، وكان أكرم أهل بالنيب الناس 

حّرة لوجه الّله، ثم   : أن قدمت لـه جارية من جواريه طاقة رحيان، فقال لـها: أنت

قال: هكذا أّدبنا الّله تعاىل: 


(2) . 

 



طمة، اسم احلسن واحلسني يف ابين هارون شرب وشبري يا فا :قال النيب 

 .(3)لكرامتهما على اهلل عز وجل

 أهدى جربئيل إىل رسول اهلل  قال: عن أبيه   عن جعفر بن حممدو

اسم احلسن بن علي، وخرقة حرير من ثياب اجلنة، واشتق اسم احلسني من اسم 

 .(4)احلسن

                                                           

 صفر. 21( وقيل: 8)
 .16( سورة النساء: 2)
باب العلة التي من أجلها سمي األكرمون على  886ب 821ص 8علل الشرائع: ج (2)

 .6هللا تعالى... ح
 .88ح 88ب 252-258ص 52بحار األنوار: ج (5)
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ملا حضرت احلسن يقول:  عن عبد اهلل بن سنان، عمن مسع أبا جعفر و

  الوفاة بكى. فقيل لـه: يا ابن رسول اهلل، تبكي ومكانك من رسول اهلل  الذي

أنت به، وقد قال فيك ما قال، وقد حججت عشرين حجة ماشيًا، وقد قامست مالك 

ني: لـهول املطلع، وفراق ثالث مرات حتى النعل بالنعل؟! فقال: إمنا أبكي خلصلت

 .(1)األحبة

يف بعض عمره ومعه  خرج احلسن بن علي قال:  عن أبي عبد اهلل و

رجل من ولد الزبري كان يقول بإمامته، فنزلوا يف منهل من تلك املناهل حتت خنل يابس، 

حتت خنلة، وفرش للزبريي حبذاه حتت خنلة  قد يبس من العطش. ففرش للحسن 

 .أخرى

 .فقال الزبريي ـ ورفع رأسه ـ: لو كان يف هذا النخل رطب ألكلنا منه!قال: 

 فقال لـه احلسن: وإنك لتشتهي الرطب؟ 

 فقال الزبريي: نعم. 

يده إىل السماء، فدعا بكالم مل أفهمه، فاخضرت النخلة ثم  قال: فرفع 

 صارت إىل حاهلا، فأورقت ومحلت رطبًا. 

 حر واهلل! فقال اجلمَّال الذي اكرتوا منه: س

 : ويلك ليس بسحر، ولكن دعوة ابن نيب مستجابة. قال: فقال احلسن 

 .(2)قال: فصعدوا إىل النخلة فصرموا ما كان فيه فكفاهم

 

 اإلمام السجاد روضة 
، وقد هدم ، ومن املستحب زيارتهيف البقيع الغرقد قرب اإلمام زين العابدين 

 .اإلعادة بنائهالسعي ، وجيب الوهابيون روضته الشريفة



لـه   ، وأمه شهربانو بنت امللك يزدجرد، وكان يقالاحلسني  هو اإلمام علي بن 

ابن اخلريتني، لقول رسول الّله : :،العرب  فخريته من  إن لّله من عباده خريتني

                                                           

 .8باب مولد الحسن بن علي صلوات هللا عليهما ح 568ص 8الكافي: ج (8)
 .5علي صلوات هللا عليهما ح باب مولد الحسن بن 562ص 8الكافي: ج (2)
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 .(1)ومن العجم فارس قريش،

 ويف هذا املعنى أنشأ أبو األسود:

 (2)ألكرم من نيطت عليه التمائم       بني كسرى وهاشم وإن غالمًا     

باملدينة املنورة يوم اخلميس، اخلامس من شهر شعبان املعظم سنة مثان  ولد 

من شهر حمرم   مسمومًا شهيدًا يوم السبت اخلامس والعشرين  وثالثني من اهلجرة، وقضى

، قام بتجهيزه ولده سنة سنة مخس وتسعني، وعمره الشريف سبع ومخسون  (3)احلرام

املدينة املنورة بالبقيع  يف    وواراه عند مرقد عّمه اإلمام اجملتبى اإلمام الباقر 

 الغرقد. 

أوحدي زمانه يف العلم، والعبادة، والفضيلة،  كان اإلمام زين العابدين 

والورع، وإغاثة امللهوفني، وغري ذلك من الفضائل، وقد روى عنه الفقهاء والعلماء ما 

 املواعظ واألدعية والكرامات وغريها الشيء الكثري.  ال حيصى كثرة، وحفظ عنه من 

لصرر خيرج يف الليلة الظلماء فيحمل اجلراب على ظهره وفيه ا وكان 

الدنانري والدراهم، ورمبا محل على ظهره الطعام أو احلطب حّتى يأتي بابًا بابًا فيقرعه  من

عرفه أهل  ثم يناوله من خيرج إليه، وكان يغطي وجهه لئال يعرفه الفقري، فلما مات 

 هو كان صاحب اجلراب.  املدينة، وعلموا أّنه 

وأن يأكل إىل  الزمن واملساكني كان يعجبه كثريًا من أن حيضر طعامه اليتامى وو

 جانبهم. 

: أنه كان يدعو يف كل شهر خدمه ويقول: من أراد وكان من حسن أخالقه 

 منكن التزويج زوجتها، أو البيع بعتها، أو العتق أعتقتها. 

 وكان إذا أتاه السائل يقول: مرحبًا مبن حيمل زادي إىل اآلخرة. 

وم والليلة ألف ركعة، وإذا حضرت أّنه يصلي يف الي وكان من شدة ورعه 

من ألقابه )ذو الثفنات( ألثر كان الصالة اقشعر جلده، واصفر لونه، وارتعد كالسعفة، و 

 السجود يف جبهته وكّفيه وركبتيه. 

ساكت ال يتكلم، وبعد مدة مضى  وشتمه رجل وأمسعه ما ال حيب وهو 

 ملثل، فقرأ: إليه، ظّن احلاضرون أنه يريد أن يقابله با اإلمام  

                                                           

 .81حضمن  8ب 1ص 56( بحار األنوار: ج8)
 .باب مولد علي بن الحسين  566ص 8الكافي: ج( 2)
 من شهر محرم. 81أو  82( وقيل: 2)
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. ثم (1)

يا أخي إّنك كنت قد وقفت علّي آنفًا وقلت وقلت، فإن وقف على ذلك الرجل وقال: 

 .(2)كنت قد قلت ما يّف، فأنا أستغفر الّله، وإن كنت قد قلت ما ليس يّف، فغفر الّله لك

قال: حدثين زين العابدين علي  ن علي بن احلسني كان الزهري إذا حدث عو

بن احلسني. فقال لـه سفيان بن عيينة: ومل تقول لـه زين العابدين؟ قال: ألني مسعت 

إذا كان يوم القيامة قال:  سعيد بن املسيب حيدث عن ابن عباس: أن رسول اهلل 

احلسني بن علي بن أبي ينادي مناد: أين زين العابدين؟ فكأني أنظر إىل ولدي علي بن 

 .(3)طالب خيطر بني الصفوف

إن أبي علي بن  :عن جابر اجلعفي قال: قال أبو جعفر حممد بن علي الباقر و

ما ذكر هلل عزوجل نعمة عليه إال سجد، وال قرأ آية من كتاب اهلل عزوجل  احلسني 

ائد إال سجد، وال فيها سجود إال سجد، وال دفع اهلل عزوجل عنه سوءًا خيشاه أو كيد ك

فرغ من صالة مفروضة إال سجد، وال وفق إلصالح بني اثنني إال سجد، وكان أثر 

 .(4)السجود يف مجيع مواضع سجوده، فسمي السجاد لذلك

يف املسجد،  عن عبد اهلل بن عطاء التميمي قال: كنت مع علي بن احلسني و

ن الناس وهو شاب. فنظر إليه فمر عمر بن عبد العزيز عليه شراكًا فضة، وكان من أحس

يا عبد اهلل بن عطاء، أترى هذا املرتف إنه لن ميوت حتى فقال:  علي بن احلسني 

نعم، فال يلبث فيهم إال يسريًا حتى . قال: قلت: هذا الفاسق! قال: يلي الناس

 .(5)ميوت، فإذا هو مات لعنه أهل السماء، واستغفر لـه أهل األرض

يف داره،  عن الثمالي، قال: كنت مع علي بن احلسني  عن مالك بن عطية،و

يا أبا محزة، أتدري ما وفيها شجرة فيها عصافري فانتشرت العصافري وصوتت، فقال: 

 تقدس ربها، وتسأله قوت . قلت: ال. قال: تقول؟

يا أبا محزة، . قال: ثم قال: يومها


(6) (1). 
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مع أصحابه، إذ  بينا علي بن احلسني قال:  عن جابر، عن أبي جعفر و

أقبلت ظبية من الصحراء حتى قامت حذاءه وصوتت. فقال بعض القوم: يا ابن رسول 

اهلل، ما تقول هذه الظبية؟ قال: تزعم أن فالنًا القرشي أخذ خشفها باألمس، وأنها مل 

أرسل إليَّ باخلشف. فلما رأته  :ترضعه من أمس شيئًا. فبعث إليه علي بن احلسني 

لـها، وكلمها  ديها ثم أرضعته، قال: فوهبه علي بن احلسني صوتت وضربت بي

بكالم حنو من كالمها، وانطلقت واخلشف معها. فقالوا: يا ابن رسول اهلل، ما الذي 

 .(2)قالت؟ قال: دعت اهلل لكم وجزاكم خبري 

أن يدي رجل وامرأة التصقتا على احلجر وهما يف الطواف، وجهد كل  :رويو

فلم يقدر. فقال الناس: اقطعوهما، وبينما هم كذلك إذ دخل زين أحد على نزعهما 

، وقد ازدحم الناس ففرجوا لـه فتقدم، ووضع يده عليهما فاحنلتا العابدين 

 .(3)وافرتقتا
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 اإلمام الباقر روضة 
، وقد هدم ومن املستحب زيارتهيف البقيع الغرقد،  قرب اإلمام حممد الباقر 

 .االسعي إلعادة بنائه، وجيب الشريفةالوهابيون روضته 


ولد يف  ،، وأمه فاطمة بنت اإلمام احلسن علي الباقر  هو اإلمام حمّمد بن 

بني  سنة سبع ومخسني. وهو أّول علوي  (1)املدينة يوم اجلمعة غرة شهر رجب احلرام 

له والدة  علويني، وهامشي بني هامشيني، وفاطمي بني فاطميني، ألنه أّول من اجتمعت 

احلجة  سابع ذي  مسمومًا شهيدًا يف يوم االثنني   ، قضى اإلمامني: احلسن واحلسني

ده اإلمام الصادق بتجهيزه ول قام  .احلرام سنة مائة وأربع عشرة، وله سبعة ومخسون سنة

  وواراه إىل جانب مرقد أبيه اإلمام السجاد  وعم أبيه وجده اإلمام اجملتبى

 .بالبقيع يف املدينة املنورة 

وعلم غزير، وحلم واسع، وأخالق  ،وسؤدد وديانة ،ذا فضل عظيم   وكان

: نصراني حسنة، وعبادة وتواضع، وجود ومساحة، وبلغ من حسن أخالقه أن قال لـه  

: ذاك حرفتها. قال: : أنا باقر.  قال: أنت ابن الطباخة. فقال   أنت بقر! فقال

: إن كنت صدقت غفر الّله لـها، وإن كنت أنت ابن السوداء الزجنية البذية. قال 

 .(2)النصراني كذبت غفر الّله لك. فأسلم 

وقف. وقد وكان يف العلم كالبحر املّواج، جييب على كل مسألة يسأل عنها بدون ت

أبي جعفر حممد بن عطا املكي: )ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند  قال ابن 

عتيبة ـ مع جاللته يف القوم ـ بني يديه كأنه   ، وقد رأيت احلكم بنعلي بن احلسني 

 .(3) معلمه( صيب بني يدي 

حّتى   أبا جعفر  عنه ء إال سألتشجر يف قليب شيمسلم: )ما   وقال حمّمد بن

 .(4) سألته عن ثالثني ألف حديث(
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كان أبي كثري الذكر،  :دائم الذكر، حّتى قال اإلمام الصادق  وكان 

ولو كان  حيدث  ،أمشي معه وإّنه ليذكر الّله، وآكل معه الطعام و أنه ليذكر اهلل لقد كنت 

 . (1)القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الّله

 غزير الدمع والعربة.كثري التهجد والعبادة،  وكان 

عن عمرو بن مشر قال: سألت جابر بن يزيد اجلعفي فقلت لـه: ومل مسي الباقر و

باقرًا؟ قال: ألنه بقر العلم بقرًا، أي شقه شقًا، وأظهره إظهارًا، ولقد حدثين جابر بن 

يا جابر، إنك ستبقى حتى تلقى يقول:  عبد اهلل األنصاري: أنه مسع رسول اهلل 

د بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب املعروف يف التوراة بباقر، فإذا ولدي حمم

. فلقيه جابر بن عبد اهلل األنصاري يف بعض سكك املدينة، فقال لقيته فأقرأه مين السالم

. قال أنا حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالبلـه: يا غالم، من أنت؟ قال: 

 فأدبر، فقال: مشائل رسول اهلل  ،قبل، ثم قال لـه: أدبرفأ ،لـه جابر: يا بين أقبل

على رسول اهلل يقرؤك السالم. فقال:  ورب الكعبة، ثم قال: يا بين، رسول اهلل 

. فقال لـه جابر: السالم ما دامت السماوات واألرض، وعليك يا جابر مبا بلغت السالم

الذي تبقر العلم بقرًا. ثم كان جابر يأتيه يا باقر، يا باقر، يا باقر، أنت الباقر حقًا، أنت 

، فريد عليه فيجلس بني يديه فيعلمه، فرمبا غلط جابر فيما حيدث به عن رسول اهلل 

ويذكره فيقبل ذلك منه ويرجع إىل قوله. وكان يقول: يا باقر، يا باقر، يا باقر، أشهد 

 .(2)باهلل أنك قد أوتيت احلكم صبيًا

عن حممد بن سليمان، عن أبيه، قال: كان رجل من أهل الشام خيتلف إىل أبي و

، وكان مركزه باملدينة خيتلف إىل جملس أبي جعفر، يقول لـه: يا حممد، أ ال جعفر 

ترى أني إمنا أغشي جملسك حياًء مين منك، وال أقول: إن أحدًا يف األرض أبغض إليَّ 

، وطاعة رسوله، وطاعة أمري املؤمنني يف منكم أهل البيت، وأعلم أن طاعة اهلل

بغضكم، ولكن أراك رجاًل فصيحًا، لك أدب وحسن لفظ، فإمنا اختاليف إليك حلسن 

، فلم يلبث لن ختفى على اهلل خافيةأدبك. وكان أبو جعفر يقول لـه خريًا ويقول: 

ا أنت مددت الشامي إال قلياًل حتى مرض واشتد وجعه، فلما ثقل دعا وليه وقال لـه: إذ

وسله أن يصلي عليَّ، وأعلمه أني أنا الذي أمرتك  عليَّ الثوب فأِت حممد بن علي 

بذلك. قال: فلما أن كان يف نصف الليل ظنوا أنه قد برد وسجوه، فلما أن أصبح الناس 
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وتورك، وكان إذا صلى عقب  خرج وليه إىل املسجد، فلما أن صلى حممد بن علي 

يا أبا جعفر، إن فالن الشامي قد هلك، وهو يسألك أن تصلي عليه. يف جملسه، قال لـه: 

كال، إن بالد الشام بالد صرد، واحلجاز بالد حر وهلبها شديد، فقال أبو جعفر: 

 .فانطلق فال تعجلن على صاحبك حتى آتيكم

وضوءًا ثم عاد فصلى ركعتني، ثم مد يده تلقاء  من جملسه فأخذ  ثم قام 

فانتهى إىل منزل  ، ثم خر ساجدًا حتى طلعت الشمس، ثم نهض وجهه ما شاء اهلل

الشامي، فدخل عليه فدعاه فأجابه، ثم أجلسه وأسنده، ودعا لـه بسويق فسقاه، وقال 

فلم يلبث إال  . ثم انصرف املئوا جوفه، وبردوا صدره بالطعام الباردألهله: 

فقال: أشهد  ،ين، فأخالهفقال: أخل قلياًل حتى عويف الشامي، فأتى أبا جعفر 

أنك حجة اهلل على خلقه، وبابه الذي يؤتى منه، فمن أتى من غريك خاب وخسر وضّل 

. قال: أشهد أني عهدت بروحي، وما بدا لك؟ضالاًل بعيدًا. قال لـه أبو جعفر: 

وعاينت بعيين فلم يتفاجأني، إال ومناد ينادي أمسعه بأذني ينادي: وما أنا بالنائم ردوا 

ما علمت أن اهلل حيب أيه روحه، فقد سألنا ذلك حممد بن علي. فقال لـه أبو جعفر: عل

. قال فصار بعد ذلك من أصحاب أبي العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد وحيب عمله

 . (1)جعفر 

وأنا مبكة،  اشتقت إىل أبي جعفر )عن عبد اهلل بن عطاء املكي، قال: و

شوقًا إليه، فأصابين تلك الليلة مطر وبرد شديد، فانتهيت فقدمت املدينة وما قدمتها إال 

، فإني ألفكر يف ذلك أطرقه الساعة أو انتظره حتى يصبحإىل بابه نصف الليل، فقلت: 

يا جارية، افتحي الباب البن عطاء، فقد أصابه يف هذه الليلة برد  إذ مسعته يقول:

 .(2)(. قال: فجاءت ففتحت الباب فدخلتوأذى
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 اإلمام الصادق روضة 
، وقد هدم ، ومن املستحب زيارتهيف البقيع الغرقد قرب اإلمام جعفر الصادق 

 .االسعي إلعادة بنائه، وجيب الوهابيون روضته الشريفة



 وأمه فاطمة املكّناة بـ )أم فروة(، ولد  حمّمد الصادق  هو اإلمام جعفر بن 

، وكان األّول يوم ميالد النيب  شهر ربيع من سابع عشر الباملدينة املنورة يوم اجلمعة 

مسمومًا شهيدًا يف يوم االثنني اخلامس   سنة ثالث ومثانني من اهلجرة، ومضى  ذلك

إذ ذاك مخس  والعشرين من شوال سنة مائة ومثان وأربعني للهجرة، وعمره 

يع إىل جانب مرقد وواراه يف البق وستون سنة، قام بتجهيزه ولده اإلمام الكاظم 

 . (1) وجّديه اإلمامني: السجاد واجملتبى والده اإلمام الباقر

من العلم والفضل، واحلكمة والفقه، والزهد والورع،  كان لإلمام الصادق 

والصدق والعدل، والنبل والسؤدد، والكرم والشجاعة، وغريها من سائر الفضائل، ما 

ن أحد من أهل بيته العلماء ما ع: ومل ينقل الحيصيه العادون. قال الشيخ املفيد 

وال نقلوا عنهم كما نقلوا عن نقل عنه، وال لقي أحد منهم من أهل اآلثار ونقلة األخبار 

قد مجعوا أمساء الرواة عنه من الثقاة على  فإن أصحاب احلديث أبي عبد اهلل 

 .(3)خره، إىل آ(2)اختالفهم يف اآلراء واملقاالت، فكانوا أربعة آالف رجل

مباشرة، كما كان بقية أئمة املذاهب  وكان أبو حنيفة إمام احلنفية من تالمذته 

بالواسطة، وإن كثريًا من العلوم اجلديدة كالكيمياء والفيزياء، وعلم  تالمذة لـه  

اهليئة والنجوم، وعلم اكتشاف املعادن، واستخراج الذخائر الدفينة، وغري ذلك وهي  

 .أساسها وهدى إليها اإلمام الصادق  كثرية، مما قد أسس
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أمية، وبني بين   العباس الثائرين على بين النزاع الناجم بني بين  وقد استغل 

  ، واشتغل أمية املشرفني على السقوط واالنهيار، يف تأسيس مدرسته العلمية الكربى

ضح لـهم برتبية التالمذة والطالب، وبّين لـهم معامل اإلسالم ومسات الشريعة، وأو

زيف األفكار الدخيلة وبطالن الشبهات املثارة، حتى استحكمت قواعد الشريعة وتشّيد  

عرفوا   برئيس املذهب اجلعفري، كما أن اتباعه  صرح اإلسالم، وُعرف 

 بالشيعة اجلعفرية.

: أنه كان يأكل اخلل والزيت، ويلبس قميصًا غليظًا خشنا ورمبا ومن زهده  

 ن يعمل بنفسه يف بستانه.لبس املرّقع، وكا

: أّنه كان يصّلي كثريًا ورمبا غشي عليه يف الصالة، وقد استدعاه ومن عبادته 

املنصور يف ليلة، يقول اخلادم: فصرت إىل بابه فوجدته يف دار خلوته معفرًا خديه،  

 مبتهاًل بظهر يديه، قد أثر الرتاب يف وجهه وخديه. 

  لني الكالم، طيب اجملالسة وظريف كثري العطاء، حسن اخللق،   وكان

 املعاشرة.

رجاًل ال خيلو من إحدى ثالث خصال: إما  قال: مالك بن أنس يقول: كان 

صائمًا، وإما قائمًا، وإما ذاكرًا. وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين خيشون اهلل 

قال رسول اهلل )ل: عز وجل. وكان كثري احلديث، طيب اجملالسة، كثري الفوائد، فإذا قا

)  ،اخضر مرة واصفر أخرى، حتى ينكره من كان يعرفه. ولقد حججت معه سنة

بالتلبية انقطع الصوت يف حلقه،  فلما استوت به راحلته عند اإلحرام، كان كلما هّم

وكاد أن خير من راحلته، فقلت: قل يا ابن رسول اهلل، والبد لك من أن تقول، فقال: 

،كيف أجسر أن أقول: لبيك اللهم لبيك، وأخشى أن يقول عز وجل  يا ابن أبي عامر

 .(1)لي: ال لبيك وال سعديك

عن عمرو بن خالد قال: قال زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب و

 : يف كل زمان رجل منا أهل البيت حيتج اهلل به على خلقه، وحجة زماننا ابن أخي
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 .(1)وال يهتدي من خالفهجعفر بن حممد، ال يضل من تبعه، 

يف ليلة قد رشت السماء، وهو  عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عبد اهلل و

 يريد ظلة بين ساعدة، فاتبعته فإذا هو قد سقط منه شيء، فقال: 

بسم اهلل اللهم رده علينا :قال: فأتيته فسلمت عليه، فقال .معلى؟ قلت: نعم .

. قال: فإذا أنا دك فما وجدت من شيء فادفعه إليَّالتمس بيجعلت فداك. فقال لي: 

خببز منتشر، فجعلت أدفع إليه ما وجدت، فإذا أنا جبراب من خبز. فقلت: جعلت فداك 

. قال: فأتينا ظلة بين ال، أنا أوىل به منك، ولكن امض معيأمحله عليَّ عنك. فقال: 

حتت ثوب كل واحد  ساعدة، فإذا حنن بقوم نيام، فجعل يدس الرغيف والرغيفني

منهم، حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا. فقلت: جعلت فداك يعرف هؤالء احلق؟ 

 .(2)لو عرفوا لواسيناهم بالدقة، والدقة هي امللحفقال: 

إذ قال لي مبتدئًا  عن داود بن كثري الرقي قال: كنت جالسًا عند أبي عبد اهلل و

أعمالكم يوم اخلميس، فرأيت فيما عرض يا داود، لقد عرضت عليَّ من قبل نفسه: 

عليَّ من عملك صلتك البن عمك فالن، فسرني ذلك إني علمت أن صلتك لـه أسرع 

. قال داود: وكان لي ابن عم معاندًا خبيثًا، بلغين عنه وعن لفناء عمره وقطع أجله

عياله سوء حال، فصككت لـه نفقة قبل خروجي إىل مكة، فلما صرت باملدينة خربني 

 .(3)بذلك أبو عبد اهلل 

فقالت لـه: جعلت  عن سدير الصرييف قال: جاءت امرأة إىل أبي عبد اهلل و

 وأهل بييت نتوالكم. إني وأبي فداك 

 . صدقِت، فما الذي تريدين؟: فقال لـها أبو عبد اهلل 

قالت لـه املرأة: جعلت فداك يا ابن رسول اهلل، أصابين وضح يف عضدي، فادع 

 اهلل أن يذهب به عين؟ 

اللهم إنك تربئ األكمه واألبرص، وحتيي العظام وهي رميم، قال أبو عبد اهلل: 

                                                           

 . 6ح 18المجلس 555-552األمالي للصدوق: ص (8)
 21ص 56، وبحار األنوار: ج25ح 21ب 815ص 5راجع تهذيب األحكام: ج (2)

 .86ح 5ب
 .81851ح 82ب 252 – 252ص 85مستدرك الوسائل: ج (2)
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 . ألبسها من عفوك وعافيتك ما ترى أثر إجابة دعائي

 .(1)ل وال كثريفقالت املرأة: واهلل لقد قمت وما بي منه قلي

 

 زیارة أئمة البقيع 
إذا أتيت قال:  عن أحدهم  ،عن رجل من أصحابنا ،روى عمرو بن هاشم

 ( فقف عندهم واجعل القرب بني يديك ثّم تقول:القبور بالبقيع )قبور األئمة 

ْهِل الّدنيا. َألسَّالم َألسَّالم َعَلْيُكْم َأيَُّها اْلُحَجُج على َأ ،َألسَّالم َعَلْيُكْم َأْهَل التَّْقوى)

 َعَلْيُكْم َايَُّها اْلُقّواُم يف اْلَبِريَِّة ِباْلِقْسِط. َألسَّالم َعَلْيُكْم َأْهَل الصَّْفَوِة. َألسَّالم َعَلْيُكْم آَل

َصَبْرُتْم يف َأْشَهُد َأنَُّكْم َقْد َبلَّْغُتْم َوَنَصْحُتْم َو ،َرُسوِل اهلِل. َألسَّالم َعَلْيُكْم َأْهَل النَّْجوى

َوَأنَّ  ،َوَأْشَهُد َأنَُّكُم اأَلِئمَُّة الّراِشُدوَن اْلُمْهَتُدوَن ،َوُكذِّْبُتْم َوُأسيَء ِإَلْيُكْم َفَغَفْرُتْم ،ذاِت اهلِل

 َوَأَمْرُتْم َفَلْم ،َوَأنَُّكْم َدْعَوُتْم َفَلْم ُتجاُبوا ،َوَأنَّ َقْوَلُكُم الصِّْدُق ،طاَعَتُكْم َمْفُروَضٌة

َيْنَسُخُكْم ِمْن  ،َتزاُلوا ِبَعْيِن اهلِل ْنَل ،َوَأْركاُن اأَلْرِض ،َوَأنَُّكْم َدعاِئُم الّديِن ،ُتطاُعوا

 ،َلْم ُتَدنِّْسُكُم اْلجاِهِليَُّة اْلَجْهالُء ،َوَيْنُقُلُكْم ِمْن َأْرحاِم اْلُمَطهَّراِت ،َأْصالِب ُكلِّ ُمطََّهر

 ،َمنَّ ِبُكْم َعَلْينا َدّياُن الّديِن ،ِطْبُتْم َوطاَب َمْنَبُتُكْم ،َوَلْم َتْشَرْك فيُكْم ِفَتُن اأَلْهواِء

 ،َوَجَعَل َصَلَواَتنا َعَلْيُكْم َرْحَمًة َلَنا ،َفَجَعَلُكْم يف ُبُيوت َأِذَن اهلُل َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر فيَها اْسُمُه

َوُكّنا ِعْنَدُه  ،َوَطيََّب َخْلَقنا ِبما َمنَّ َعَلْينا ِمْن ِوالَيِتُكْم ،ِإِذ اْختاَرُكُم اهلُل َلَنا ،ناَوَكّفاَرًة ِلُذُنوِب

َواْسَتكاَن  ،َمْن َأْسَرَف َوَأْخَطَا (2)َوهذا َمقاُم ،ُمْعَتِرفنَي ِبَتْصديِقنا ِإّياُكْم ،ُمَسمِّنَي ِبِعْلِمُكْم

 ،َوَأْن َيْسَتْنِقَذُه ِبُكْم ُمْسَتْنِقُذ اْلَهْلكى ِمَن الرَّدى ،قاِمِه اْلَخالَصَوَأَقرَّ ِبما َجنى َوَرجا ِبَم

 ،َواتََّخُذوا آياِت اهلِل ُهُزوًا ،َفُكوُنوا لي ُشَفعاَء َفَقْد َوَفْدُت ِإَلْيُكْم ِإْذ َرِغَب َعْنُكْم َأْهُل الدُّْنَيا

َلَك اْلَمنُّ  ،َوُمحيٌط ِبُكلِّ َشْيٍء ،َوداِئٌم ال َيْلُهو ،َيْسُهوَيا َمْن ُهَو قاِئٌم ال  .َواْسَتْكَبُروا َعْنها

َواْسَتَخفُّوا  ،ِإْذ َصدَّ َعْنُه ِعباُدَك َوَجِهُلوا َمْعِرَفَتُه ،َوَعرَّْفَتين ِبما َأَقْمَتين َعَلْيِه ،ِبما َوفَّْقَتين

                                                           

 .182ح 85المجلس 516 – 516األمالي للطوسي: ص (8)
 في بعض النسخ: )مكان(.( 2)
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 ،َليَّ َمَع َأْقوام َخَصْصَتُهْم ِبما َخَصْصَتين ِبِهَفكاَنِت اْلِمنَُّة ِمْنَك َع ،َوماُلوا ِإىل ِسواُه ،ِبَحقِِّه

َوال  ،َفال َتْحِرْمين ما َرَجْوُت ،َفَلَك اْلَحْمُد ِإْذ ُكْنُت ِعْنَدَك ِفي َمقامي هذا َمْذُكورًا َمْكُتوبًا

( ٍد َوآِل ُمَحمٍَّدَوصّلى اهلُل َعلى ُمَحمَّ ،ِبُحْرَمِة ُمَحمٍَّد َوآِلِه الّطاِهريَن ،ُتَخيِّْبين فيما َدَعْوُت

 .(1)ثّم ادع لنفسك مبا أحببت
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 على احتمال فاطمة الزهراء الصدیقة قبر 
يف املدينة املنورة ولكنه  قرب الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ذكرنا بأن  سبق أن

 يف البقيع أيضًا. جمهول، ورمبا يكون يف البقيع، ولذا يستحب زيارتها 

إني مسيت ابنيت  :، قال: قال رسول اهلل عن آبائه   عن الرضا

 .(1)فاطمة؛ ألن اهلل عز وجل فطمها، وفطم من أحبها من النار

عن فاطمة مل مسيت  عن ابن عمارة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد اهلل و

ألنها كانت إذا قامت يف حمرابها زهر نورها ألهل السماء كما يزهر نور زهراء؟ فقال: 

 .(2)لكواكب ألهل األرضا

 يقول:  عن حممد بن مسلم الثقفي، قال: مسعت أبا جعفر و

 لفاطمة  :وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بني عيين كل رجل

 ،مؤمن أو كافر. فيؤمر مبحب قد كثرت ذنوبه إىل النار، فتقرأ فاطمة بني عينيه حمبًا

، وفطمت بي من توالني وتوىل ذرييت من النار، فتقول: إهلي وسيدي مسيتين فاطمة

 ووعدك احلق وأنت ال ختلف امليعاد.

فيقول اهلل عزوجل: صدقِت يا فاطمة، إني مسيتك فاطمة وفطمت بك من أحبِك 

وتوالِك وأحب ذريتِك وتوالهم من النار، ووعدي احلق وأنا ال أخلف امليعاد، وإمنا 

الئكيت وأنبيائي ورسلي ملفأشفعِك، وليتبني  أمرت بعبدي هذا إىل النار لتشفعي فيه

وأهل املوقف موقفِك مين ومكانتِك عندي، فمن قرأت بني عينيه مؤمنًا فخذي بيده 

 .(3)وأدخليه اجلنة

، قال: قال رسول اهلل عن جده   عن أبيه  عن الثمالي، عن الباقرو

 :إن اهلل ليغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها(4). 

يقول:  عن سعد بن مالك ـ يعين ابن أبي وقاص ـ قال: مسعت رسول اهلل و

                                                           

 .5ح 2ب 82ص 52نوار: جبحار األ (8)
 .، أخبار في مناقبها 55دالئل اإلمامة: ص (2)
 .6ح 852ب 861ص 8علل الشرائع: ج (2)
 .2ح 2ب 81ص 52بحار األنوار: ج (5)
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 فاطمة بضعة مين، من سرها فقد سرني، ومن ساءها فقد ساءني، فاطمة أعز الناس

 .(1)عليَّ

 عن عائشة قالت: ما رأيت من الناس أحدًا أشبه كالمًا وحديثًا برسول اهلل و

وقبَّل يديها وأجلسها يف جملسه، فإذا دخل  من فاطمة. كانت إذا دخلت عليه رحب بها

فسارها فبكت،  عليها قامت إليه فرحبت به، وقبَّلت يديه. ودخلت عليه يف مرضه 

ثم سارها فضحكت. فقلت: كنت أرى لـهذه فضاًل على النساء، فإذا هي امرأة من 

 رسول . فلما تويفإذا إني لبذرةالنساء بينما هي تبكي إذ ضحكت، فسألتها فقالت: 

إنه أخربني أنه ميوت فبكيت، ثم أخربني أني أول أهله حلوقًا به سألتها فقالت:  اهلل 

 .(2)فضحكت

يف تفسري قوله:  ذكر القمي و


(3) : 

وآذاها، وقد  حقه، وأخذ حق فاطمة  نزلت فيمن غصب أمري املؤمنني 

من آذاها يف حياتي كمن آذاها بعد موتي، ومن آذاها بعد موتي  :قال رسول اهلل 

 . وهو قول اهلل: كمن آذاها يف حياتي، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى اهلل

 .اآلية 

ه: ـوقول
، يعين: عليًا وفاطمة (4)

(5). 

 محسن السقط قبر 
يف  السيد اجلليل حمسن السقط ابن اإلمام أمري املؤمنني املظلوم، قرب الشهيد 

 زيارته هناك.املدينة املنورة، ومن احملتمل أن يكون يف البقيع، ويستحب 

                                                           

 .21ح 8المجلس 25األمالي للطوسي: ص (8)
 .22ح 2ب 25ص 52بحار األنوار: ج (2)
 .56( سورة األحزاب: 2)
 .51( سورة األحزاب: 5)
 نزول آية التطهير. 816-815ص 2القمي: ج تفسير( 5)
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ُاسقط بني احلائط والباب ملا هجم القوم على أمه الصديقة الطاهرة فاطمة فقد 

 .وكسروا ضلعها الزهراء 

أّمة نقضت عهد الّله  ّيال تصّل عليف وصيتها:  قالت الصديقة الطاهرة 

، وظلموني حّقي، وأخذوا إرثي، يف أمري املؤمنني علّي  وعهد أبي رسول الّله 

وخرقوا صحيفيت اّليت كتبها لي أبي مبلك فدك، وكّذبوا شهودي وهم والّله جربئيل 

 وأّم أمين، وطفت عليهم يف بيوتهم وأمري املؤمنني  وميكائيل وأمري املؤمنني 

 حيملين ومعي احلسن واحلسني ليال ونهارا إىل منازهلم أذكرهم بالّله وبرسوله أن ال

تظلمونا وال تغصبونا حّقنا الذي جعله الّله لنا، فيجيبونا ليال ويقعدون عن نصرتنا 

نهارا، ثم ينفذون إىل دارنا ليخرجوا ابن عّمي علّيا إىل سقيفة بين ساعدة لبيعتهم 

وبأزواجه وبتأليف  اخلاسرة، فال خيرج إليهم متشاغال مبا أوصاه به رسول الّله 

درهم وّصاه بقضائها عنه عدات ودينا، فجمعوا احلطب اجلزل  القرآن وقضاء مثانني ألف

على بابنا وأتوا بالنار ليحرقوه وحيرقونا، فوقفت بعضادة الباب وناشدتهم بالّله وبأبي أن 

يكّفوا عّنا وينصرونا، فأخذ فالن السوط فضرب به عضدي فالتوى السوط على عضدي 

ّي وأنا حامل فسقطت لوجهي والنار حّتى صار كالدملج، وركل الباب برجله فرّده عل

تسعر وتسفع وجهي، فضربين بيده حتى انتثر قرطي من أذني، وجاءني املخاض 

 .(1)فأسقطت حمسنا قتيال بغري جرم

يف مجادى اآلخرة يوم الثالثاء  قبضت فاطمة قال:  وعن أبي عبد اهلل 

ن قنفذا موىل فالن وكان سبب وفاتها أ ،لثالث خلون منه سنة إحدى عشرة من اهلجرة

 .(2)احلديث لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت حمسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا

أن الرجل رفسها برجله وكانت حاملة بابن امسه احملسن ويف بعض الروايات: 

 .(3)فأسقطت احملسن من بطنها ثم لطمها

أن قنفذا موىل الرجل لكزها بنعل  كان سبب وفاتها )ويف دالئل اإلمامة: 

                                                           

 .865ضمن ح 21ب 251-251ص 21( راجع بحار األنوار: ج8)
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 .(1)(السيف بأمره فأسقطت حمسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا

 

 فاطمة بنت أسد قبر 
 ،يف البقيع الغرقد  والدة اإلمام أمري املؤمنني قرب السيدة فاطمة بنت أسد 

 .يف البقعة اليت فيها قبور األئمة املعصومني

اختارها من بني نساء العاملني د مناف، وقد وهي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عب

  الكعبة املشرفة.يف  علي بن أبي طالب لتلد مولودها الطاهر 

معاشر الناس إّن ): ـ على يديها  ملا خرجت من الكعبة وعليـ تقول فاطمة 

وقد اختار اهلل  ،اهلل عّزوجّل اختارني من خلقه وفّضلين على املختارات مّمن مضى قبلي

ت مزاحم فإّنها عبدت اهلل سّرًا يف موضع ال حيّب أن يعبد اهلل فيها إاّل اضطرارًا، آسية بن

ومريم بنت عمران حيث اختارها اهلل ويّسر عليها والدة عيسى فهّزت اجلذع اليابس من 

من األرض حتى تساقط عليها رطبًا جنيًا، وإّن اهلل تعاىل اختارني  (2) النخلة يف فالة

لى كل من مضى قبلي من نساء العاملني ألّني ولدت يف بيته العتيق وع عليهماوفّضلين 

فلّما أردت أن أخرج وولدي على يدي  ،وبقيت فيه ثالثة أيام آكل من مثار اجلّنة وأوراقها

فاطمة مّسيه عليًا، فأنا العلي األعلى وإّني خلقته من قدرتي  هتف بي هاتف وقال: يا

 ،من امسي وأّدبته بأدبي وفّوضت إليه أمري وعّز جاللي وقسط عدلي واشتققت امسه

وولد يف بييت وهو أّول من يؤّذن فوق بييت ويكّسر األصنام  ،ووقفته على غامض علمي

ويرميها على وجهها ويعّظمين وميّجدني ويهّللين وهو اإلمام بعد حبييب ونبيي وخريتي 

عصاه وخذله  من خلقي حممد رسولي ووصيه، فطوبى ملن أحّبه ونصره، والويل ملن

 .(3)(وجحد حّقه

فهي اليت ربته يف بيتها، وقد كان  كانت فاطمة بنت أسد مبثابة األم لرسول اهلل 

                                                           

 خبر الوفاة والدفن وما جرى. 55دالئل اإلمامة: ص( 8)
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وجتيعهم،  ولد كثري ولكنها كانت تشبع رسول اهلل  لـها من أبي طالب 

 وتكسوه وتعريهم، وتدهنه وتشعثهم.

 .لقد ماتت أمي :ولذلك ملا توفيت قال رسول اهلل 

 ذات يوم إىل النيب  فعن عبد اهلل بن عباس قال: أقبل علي بن أبي طالب 

 باكيًا وهو يقول: إّنا هلل وإّنا إليه راجعون.

 : مه يا علي.فقال لـه رسول اهلل 

 فقال علي: يا رسول اهلل ماتت ُاّمي فاطمة بنت أسد!.

كانت لك ُاّمًا فقد  ثم قال: رحم اهلل ُاّمك يا علي، أما إّنها قال: فبكى النيب 

كانت لي ُاّمًا، خذ عماميت هذه وخذ ثوبي هذين فكّفنها فيهما ومر النساء فليحسن 

 غسلها وال خترجها حتى أجيء فإلّي أمرها.

فصّلى عليها  بعد ساعة وُاخرجت فاطمة ُاّم علي  قال: وأقبل النيب 

ر عليها أربعني صالة مل يصّل على أحد قبلها مثل تلك الصالة، ثم كّب النيب 

 تكبرية، ثم دخل إىل القرب فتمّدد فيه، فلم يسمع لـه أنني وال حركة..

ثم قال: يا علي ُادخل، يا حسن ُادخل، فدخال القرب، فلّما فرغ مّما احتاج إليه قال 

حتى صار عند رأسها  لـه: يا علي ُاخرج يا حسن ُاخرج، فخرجا، ثم زحف النيب 

مد سيد ولد آدم وال فخر فإن أتاك منكر ونكري فسأالك من رّبك ثم قال: يا فاطمة أنا حم

 اهلل رّبي وحممد نبيي واإلسالم ديين والقرآن كتابي وابين إمامي ووليي. :فقولي

 .ثم قال: اللهم ثّبت فاطمة بالقول الثابت

ثم ضرب بيده اليمنى على اليسرى  ،ثم خرج من قربها وحثا عليها حثّيات

 لذي نفس حممد بيده لقد مسعت فاطمة تصفيق مييين على مشالي.فنفضهما ثم قال: وا

فقام إليه عّمار بن ياسر فقال: فداك أبي وُاّمي يا رسول اهلل لقد صّليت عليها صالة 

 مل تصّل على أحد قبلها مثل تلك الصالة.

 فقال: يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مّني؟ 

كان خريهم كثريًا وكان خرينا قلياًل ولد كثري ولقد  لقد كان لـها من أبي طالب 

 فكانت تشبعين وجتيعهم، وتكسوني وتعريهم، وتدهنين وتشعثهم.
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 قال: فِلَم كّبرت عليها أربعني تكبرية يا رسول اهلل؟ 

قال: نعم يا عّمار التفت عن مييين فنظرت إىل أربعني صّفًا من املالئكة فكّبرت لكل 

 صف تكبرية.

 مل يسمع لك أنني وال حركة؟ قال: فتمّددك يف القرب و

قال: إّن الناس حيشرون يوم القيامة عراة ومل أزل أطلب إىل رّبي عّزوجّل أن يبعثها 

والذي نفس حممد بيده ما خرجت من قربها حتى رأيت مصباحني من نور عند  ،سترية

رأسها ومصباحني من نور عند يديها ومصباحني من نور عند رجليها وملكيها املوّكلني 

 .(1) قربها يستغفران لـها إىل أن تقوم الساعةب

زيارة مّما يدّل على عظم شأنها وجاللة  السيدة فاطمة بنت أسد  ورد يف حق

 :قدرها

 يف احلديث: أنه تقف عند قربها وتقول: 

السالم على نيب اهلل، السالم على رسول اهلل، السالم على حمّمد سّيد املرسلني، »

د سّيد األّولني، السالم على حمّمد سّيد اآلخرين، السالم على من بعثه السالم على حمّم

اهلل رمحة للعاملني، السالم عليك أّيها النيب ورمحة اهلل وبركاته، السالم على فاطمة 

بنت أسد اهلامشية، السالم عليك أّيتها الصّديقة املرضية، السالم عليك أّيتها التقية 

ا الكرمية الرضية املرضية، السالم عليك يا كافلة حمّمد خامت النقّية، السالم عليك أّيته

النبيني، السالم عليك يا والدة سّيد الوصيني، السالم عليك يا من ظهرت شفقتها على 

رسول اهلل خامت النبيني، السالم عليك يا من تربيتها لولي اهلل األمني، السالم عليك 

ولدك، ورمحة اهلل وبركاته، أشهد  وعلى روحك وبدنك الطاهر، السالم عليك وعلى

أّنك قد أحسنت الكفالة، وأّديت األمانة، واجتهدت يف مرضات اهلل، وبالغت يف حفظ 

رسول اهلل، عارفة حبّقه، مؤمنة بصدقه، معرتفة بنبّوته، مستبصرة بنعمته، كافلة برتبيته، 

أّنك مضيت مشفقة على نفسه، واقفة على خدمته، خمتارة رضاه، مؤثرة هواه، وأشهد 

على اإلميان، والتمّسك بأشرف األديان، راضية مرضية، طاهرة زكية، تقية نقية، 
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فرضي اهلل عنك وأرضاك، وجعل اجلّنة منزلك ومأواك، اللهّم صّل على حمّمد وآل 

حمّمد، وانفعين بزيارتها، وثّبتين على حمّبتها، وال حترمين شفاعتها، وشفاعة األئّمة من 

مرافقتها، واحشرني معها ومع أوالدها الطاهرين، اللهّم ال جتعله آخر  ذّريتها، وارزقين

العهد من زيارتي إّياها، وارزقين العود إليها أبدا، ما أبقيتين، وإذا توّفيتين فاحشرني يف 

زمرتها، وادخلين يف شفاعتها، برمحتك يا أرحم الرامحني، اللهّم حبّقها عندك، 

، وجلميع املؤمنني واملؤمنات، وآتنا يف الدنيا حسنة ومنزلتها لديك، اغفر لي ولوالدي

، ثم تصلي ركعتني للزيارة وتدعو مبا (1) «ويف اآلخرة حسنة، وقنا برمحتك عذاب النار

 .تشاء وتنصرف

 أم البنين قبر 
 زوجة اإلمام أمري املؤمنني  فاطمة أم البنني اجلليلة قرب السيدة يقع 

البقيع الغرقد، يف البقعة اليت فيها قبور عمات النيب يف  ،صاحبة الكرامات الشهريةو

عاتكة وصفية : . 

هي فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة الكالبي، وأمها مثامة بنت سهل الكالبي ف

 .من عشرية الكالبيني الشهرية بالشجاعة والفروسية

فأجنبت لـه:  كنيتها: أم البنني وأم العباس، تزوجها اإلمام علي بن أبي طالب 

مجيعًا حتت راية استشهدوا العباس أبا الفضل، وعبد اهلل، وجعفر، وعثمان.. وقد 

 يف كربالء. اإلمام احلسني 

قمة يف اإلميان والتقوى، والعلم واألدب، واحلسب والنسب، والعّفة  كانت 

 . وعرتته الطاهرين  والزهد، واإلخالص لوجه اهلل واملعرفة برسوله 

 سبق ركب اإلمام زين العابدين الذي  (ِبْشر بن حْذمل)تى الناعي عندما أف

أول من خرجت الستقباله، فسألته قبل  كانت أم البنني   ونساء أهل البيت 

 ؟ كل شيء: عن اإلمام احلسني
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 اآلخرفدهش بشر حيث مل تسأله عن أوالدها األربعة.. فراح يعزيها بهم واحدًا تلو 

أخربني عن ولدي احلسني  مسعتين أسألك عن أحدهم..؟وهي تقول: يا هذا هل 

 إني أسألك عن احلسني ..  فقد قطعت نياط قليب، إن أوالدي األربعة فداء

 ..؟!لّسيدي أبي عبد اهلل احلسني 

راحت تبكي وتندب وُتبكي كل من  وعندما أخربها باستشهاد اإلمام احلسني 

 حوهلا من نساء ورجال املدينة املنورة.. 

 إبراهيم بن رسول اهلل قبر 
 يف البقيع الغرقد. قرب إبراهيم بن رسول اهلل 

...ثم ولد لرسول قال:  عن أبيه  والدته مارية القبطية، عن أبي جعفر 

وهي مارية القبطية أهداها إليه صاحب اإلسكندرية مع  ،من أم إبراهيم إبراهيم اهلل 

 . (1)البغلة الشهباء وأشياء معها

 ومات وله سنة وعشرة أشهر ومثانية أيام. ،إبراهيم سنة مثان من اهلجرة ولد



وعلى فخذه األيسر ابنه إبراهيم، وعلى  عن ابن عباس قال: كنت عند النيب 

 فخذه األمين احلسني بن علي، وهو تارة يقبل هذا وتارة يقبل هذا، إذ هبط جربئيل 

أتاني جربئيل من ربي فقال: يا حممد إن بوحي من رب العاملني، فلما سري عنه قال: 

 .ربك يقرأ عليك السالم ويقول: لست أمجعهما، فافد أحدهما بصاحبه

إن إبراهيم أمه فبكى وقال:  إىل إبراهيم فبكى ونظر إىل احلسني فنظر النيب 

وأم احلسني فاطمة وأبوه علي ابن عمي حلمي  ،أمة ومتى مات مل حيزن عليه غريي

ومتى مات حزنت ابنيت وحزن ابن عمي وحزنت أنا عليه وأنا أؤثر حزني على  ،ودمي

 .حزنهما، يا جربئيل يقبض إبراهيم فديته للحسني

إذا رأى احلسني مقبال قبله وضمه إىل  قال: فقبض بعد ثالث، فكان النيب 
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 .(1)من فديته بابين إبراهيم فديتصدره ورشف ثناياه وقال: 

، عن عائشة قالت: ملا مات إبراهيم إبراهيمولده  يف موت وقد بكى النيب 

حتى جرت دموعه على حليته، فقيل لـه: يا رسول اهلل تنهى عن البكاء  بكى النيب 

 .  (2)ليس هذا بكاء إمنا هذا رمحة ومن ال يرحم ال يرحموأنت تبكي؟ فقال: 

ملا هلك إبراهيم بن رسول اهلل يقول:  ل: مسعت أبا جعفر وعن زرارة قا

  حزن عليه رسول اهلل حزنا شديدا (3). 

 هملت عني رسول اهلل  ويف احلديث: فلما مات إبراهيم بن رسول اهلل 

وإنا  ،تدمع العني وحيزن القلب وال نقول ما يسخط الرب :بالدموع ثم قال النيب 

إذا عمل يف قربه خلال فسواه بيده ثم قال:  ثم رأى النيب  بك يا إبراهيم حملزونون

 . (4)احلق بسلفك الصاحل عثمان بن مظعون، ثم قال: أحدكم عمال فليتقن

 ،حني مات إمساعيل ابنه كنت مع أبي عبد اهلل  :وعن عبد اهلل بن راشد قال

  :ألرض مما يلي القبلة ثم قالفأنزل يف قربه ثم رمى بنفسه على ا

 صنع رسول اهلل هكذا بإبراهيم (5). 

سل  إن رسول اهلل  :يقول مسعت أبا جعفر  قدامة بن زائدة: وقال

 . (6)إبراهيم ابنه سال ورفع قربه

 

 رقية بنت الرسول قبر 
 يف البقيع باملدينة املنورة. قرب السيدة رقية بنت رسول اهلل يقع 

 ، ولدت قبل البعثة الشريفة.أمها: خدجية الكربى 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُرَقيََّة ِبْنِت َنِبيَِّك َواْلَعْن َمْن آَذى ويف أدعية شهر رمضان املبارك: 
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 .(1)َنِبيََّك ِفيَها

منزله فإذا عائشة مقبلة على  دخل رسول اهلل قال:  وعن أبي عبد اهلل 

تقول: واهلل يا بنت خدجية ما ترين إال أن ألمك علينا  وهي فاطمة تصاحيها 

مقالتها لفاطمة، فلما  وأي فضل كان لـها علينا ما هي إال كبعضنا، فسمع  ،فضال

 ؟ ما يبكيك يا بنت حممدبكت فقال:  رسول اهلل  رأت فاطمة 

 .ذكرت أمي فتنقصتها فبكيتقالت: 

فإن اهلل تبارك وتعاىل بارك يف  ،محرياءمه يا ثم قال:  فغضب رسول اهلل 

رمحها اهلل ولدت مين طاهرا وهو عبد اهلل وهو  وإن خدجية  ،الودودالولود 

وأنت ممن أعقم اهلل  ،وولدت مين القاسم وفاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب ،املطهر

 .(2)رمحه فلم تلدي شيئا

 ،نا أبي لـهب فطلقاهماوهما اب ،تزوجت رقية من عتبة، وأم كلثوم تزوجها عتيق

فتزوج عثمان رقية باملدينة وولدت لـه عبد اهلل صبيا مل جياوز ست سنني وكان ديك نقره 

 .إال من ولد فاطمة  وبعدها أم كلثوم وال عقب للنيب  ،على عينه فمات

: أيفلت من ضغطة القرب أحد؟ قال: عن أبي بصري قال: قلت ألبي عبد اهلل 

منها ما أقل من يفلت من ضغطة القرب، إن رقية ملا قتلها عثمان وقف نعوذ باهلل فقال: 

على قربها فرفع رأسه إىل السماء فدمعت عيناه وقال للناس: إني ذكرت  رسول اهلل 

اللهم هب لي رقية قال: فقال:  هذه وما لقيت فرققت لـها واستوهبتها من ضمة القرب

 .(3)من ضمة القرب فوهبها اهلل لـه

قال رسول اهلل  ملا ماتت رقية ابنة رسول اهلل قال:  وعن أحدهما 

 :احلقي بسلفنا الصاحل عثمان بن مظعون وأصحابه  :قال وفاطمة  على

يتلقاه بثوبه قائما يدعو قال: إني  ورسول اهلل  ،شفري القرب تنحدر دموعها يف القرب

 .(4)القرب ألعرف ضعفها وسألت اهلل عزوجل أن جيريها من ضمة
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فجاء  ،فبكت النساء عليها وعن أنس بن مالك قال: ملا ماتت رقية بنت النيب 

، وقال يا عمر دعهن يبكنيبيده وقال:  ، فأخذ النيب !عمر يضربهن بسوطه

ابكني وإياكن ونعيق الشيطان فإنه مهما يكن من العني والقلب فمن اهلل ومن لـهن: 

وهي على  فبكت فاطمة  اللسان فمن الشيطانومهما يكن من اليد و ،الرمحة

 .(1)ميسح الدمع من عينيها بطرف ثوبه فجعل النيب  ،شفري القرب

وليست ابنته وكذلك زينب وأم  كانت ربيبة النيب  رقية هذا ويرى البعض أن

 كلثوم.

أن زينب ورقية كانتا ربيبتيه من  :ففي األنوار والكشف واللمع وكتاب البالذري

 جحش.

 وذكر يف كتابي األنوار والبدع: أن رقية وزينب كانتا ابنيت هالة أخت خدجية.

 

 زینب بنت الرسول قبر 
 يف البقيع باملدينة املنورة. قرب السيدة زينب بنت رسول اهلل يقع 

 ، ولدت قبل البعثة الشريفة.أمها: خدجية الكربى 

زينب زوجة أبي العاص وامسه القاسم بن الربيع بن عبد العزى بن عبد كانت 

مشس بن عبد مناف يف اجلاهلية وكان لـها منه ابنة امسها أمامة فتزوجها املغرية بن نوفل 

وكانت أوصت بذلك قبل  بعد وفاة فاطمة  وتزوجها علي  ،ثم فارقها

ا ولدت من أبي العاص ابنا امسه إنه :وقيل ،وتها، وتوفيت زينب سنة مثان من اهلجرةم

وتوفيت أمامة سنة  ،ومات أبو العاص يف والية عثمان ،علي ومات يف والية عمر

 مخسني.

وعنده أمامة فخلف عليها بعده املغرية بن نوفل بن احلارث  تل علي وقيل: ُق

 بن عبد املطلب وتوفيت عنده.

ورقية وأم كلثوم وفاطمة زينب  ويف البحار: قال يف املنتقى: ولدت خدجية لـه 
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والقاسم وبه كان يكنى والطاهر والطيب وهلك هؤالء الذكور يف اجلاهلية وأدركت 

 .(1)اإلناث اإلسالم فأسلمن وهاجرن معه

وأطلقه من غري  عليه النيب  ويف التاريخ: إن أبا العاص أسر يوم بدر فمّن

باملدينة فقدم أبو العاص املدينة فأسلم  وأتت زينب الطائف ثم أتت النيب  ،فداء

 .(2)وماتت زينب باملدينة

نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على  وقد أقر رسول اهلل 

 النكاح األول.

 

 أم كلثوم بنت الرسول قبر 
 يف البقيع باملدينة املنورة. قرب السيدة أم كلثوم بنت رسول اهلل يقع 

 ، ولدت قبل البعثة الشريفة. أمها: خدجية الكربى

اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُأمِّ ُكْلُثوٍم ِبْنِت َنِبيَِّك َواْلَعْن َمْن ويف أدعية شهر رمضان املبارك: 

 .(3)آَذى َنِبيََّك ِفيَها

فلما نزلت  ،عتبة بن أبي لـهب قبل النبوةمن أم كلثوم تزوجت 

(4) رأسي من رأسك حرام إن مل تطلق ابنته، ففارقها ومل يكن قال لـه أبوه :

ثم هاجرت، فلما توفيت رقية خلف عليها  دخل بها، فلم تزل مبكة مع رسول اهلل 

عثمان يف ربيع األول سنة ثالث من اهلجرة وأدخلت عليه يف مجادى اآلخرة فماتت 

بنت عبد املطلب وأم السنة فغسلتها أمساء بنت عميس وصفية نفس عنده يف شعبان من 

 عطية.

من خدجية: القاسم  ولد لرسول اهلل قال:  عن أبيه  عن جعفر 

، وتزوج أبو فاطمة  والطاهر وأم كلثوم ورقية وفاطمة وزينب، فتزوج علي 

                                                           

 .25ح 8ب 866ص 22بحار األنوار: ج( 8)
 .فصل في أقربائه وخدامه  862ص 8المناقب: ج( 2)
 من شهر رمضان.دعاء أول يوم  821ص 2تهذيب األحكام: ج( 2)
 .8سورة المسد: ( 5)
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العاص بن ربيعة وهو من بين أمية زينب، وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم ومل يدخل 

 مكانها  جه رسول اهلل وزّو ،بها حتى هلكت

 .(1)رقية

  محمد بن الحنفيةقبر 
 يف البقيع باملدينة املنورة. قرب حممد بن احلنفية ابن اإلمام أمري املؤمنني يقع 

هو أبو القاسم حممد األكرب املعروف بابن احلنفية، ولد  سنة ستة عشر للهجرة، ف

 ولة احلنفية.، وأمه: خ والده: أمري املؤمنني علي بن أبي طالب 

سيد احملامدة، ومن أفضل ولد أمري املؤمنني بعد احلسن  كان حممد بن احلنفية 

، وكان من أورع الناس وأتقاهم بعد أئمة الدين، وكان عاملًا، عابدًا، واحلسني 

وكان موضع سر  ،متكلمًا، فقيهًا، زاهدًا، شجاعًا، كرميًا، وله مواقف بطولية عديدة

، وكان يف غاية األدب واملعرفة بالنسبة إىل والده وأخويه السبطني األئمة األطهار 

 .وابن أخيه زين العابدين 

إعظامًا لـه،  بني يدي احلسن ما تكلم احلسني  :قال اإلمام الباقر 

 .(2)إعظامًا لـه وال تكلم حممد بن احلنفية بني يدي احلسني 

!، فقال باحلسن واحلسني وقيل لـه: إن أباك يسمح بك يف احلرب ويشّح 

 ه بيده.يحممد بن احلنفية: هما عيناه وأنا يده، واإلنسان يقي عين

 وقال مرة أخرى وقد قيل لـه ذلك: 

 . (3)أنا ولده وهما ولدا رسول اهلل 

: يقول أمري املؤمنني كان  قال: اإلمام الرضا عن أمري بن علي عن و

حممد بن جعفر، وحممد ت: ومن احملامدة؟ قال: قل .تأبى احملامدة أن يعصى اهلل عزوجل

 .(4)بن أبي بكر، وحممد بن حذيفة، وحممد بن احلنفية

كان أبو خالد الكابلي خيدم يقول:  وروى أبو بصري قال: مسعت أبا جعفر 

                                                           

 .6-6قرب اإلسناد: ص( 8)
 .518ص 2المناقب البن شهر آشوب: ج (2)
 .السابع في كرمه وجوده  25ص 2كشف الغمة: ج (3)
 .825محمد بن أبي حذيفة ح 61رجال الكشي: ص (4)
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حممد بن احلنفية دهرًا، حتى أتاه ذات يوم فقال لـه: جعلت فداك إن لي حرمة وموّدة 

إال أخربتين أنت اإلمام   وأمري املؤمنني  وانقطاعًا، فأسألك حبرمة رسول اهلل 

 الذي فرض اهلل طاعته على خلقه؟ قال: فقال: يا أبا خالد حلفتين بالعظيم، اإلمام

 .(1)علّي وعليك وعلى كل مسلم علي بن احلسني 

وبني الشيعة، وذلك  واسطة بني اإلمام زين العابدين حممد بن احلنفية وقد كان 

، فكان بابًا لـهم إليه يرجعون عربه، وقد حفظ بذلك حياة اإلمام بأمر من اإلمام 

ري أحرق داره، وقد ، وحتمل بنفسه العديد من املصائب، فإن ابن الزبزين العابدين 

 حبس يف مكان يقال لـه: حبس عارم.

يف املسري إىل  ومن هنا يعرف بعض الوجه يف عدم التحاقه بأخيه اإلمام احلسني 

بالبقاء يف املدينة املنورة، مضافًا إىل ما أودع عنده  كربالء، حيث أمره اإلمام احلسني 

 من الودائع واألسرار.

يا حممد بن علي يف حق أخيه حممد بن احلنفية:  يقول اإلمام احلسن اجملتبى 

به الكافرين، فقال تعاىل: تعاىل ال أخاف عليك احلسد وإمنا وصف اهلل إني 


، ومل جيعل (2)

 ؟للشيطان عليك سلطانًا. يا حممد بن علي أال أخربك مبا مسعت من أبيك فيك

 بلى. قال:

مسعت أباك يقول يوم البصرة: من أحّب أن يرّبني يف الدنيا واآلخرة فليرّب فقال: 

 .حممدًا

 يف ظهر أبيك ألخربتك.نطفة يا حممد بن علي لو شئت أن أخربك وأنت 

يا حممد بن علي أما علمت أن احلسني بن علي بعد وفاة نفسي ومفارقة روحي 

أصابها يف وراثة أبيه  كتاب املاضي وراثة النيب عند اهلل يف الوجسمي إمام من بعدي 

عليًا، واختارني علي لإلمامة،  علم اهلل أنكم خري خلقه، فاصطفى حممد  ،وأمه

 .واخرتت أنا احلسني

                                                           
 5: جالمناقب، و812أبو خالد الكابلي ح 828-821راجع رجال الكشي: ص (1)

 .في معجزاته  فصل 856ص
 .811سورة البقرة:  (2)
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، وأنت وسيليت إىل حممد، واهلل وسيدي فقال لـه حممد بن علي: أنت إمامي

ن يف نفسي كالمًا ال تنزفه إ ولوددت أن نفسي ذهبت قبل أن أمسع منك هذا الكالم، أال

الدالء وال تغريه الرياح كالكتاب املعجم يف الرق املنمم أهم بإبدائه، فأجدني سبقت إليه 

سبق الكتاب املنزل وما جاءت به الرسل، وإنه لكالم يكل به لسان الناطق ويد الكاتب 

أعلمنا  سني وال يبلغ فضلك، وكذلك جيزي اهلل احملسنني وال قوة إال باهلل. إن احل

رمحًا، كان إمامًا فقيهًا قبل أن خيلق،  علمًا، وأثقلنا حلمًا، وأقربنا من رسول اهلل 

وقرأ الوحي قبل أن ينطق، ولو علم اهلل أن أحدًا خري منا ما اصطفى حممدًا، فلما اختار 

نا احلسني بعدك، سلمنا ورضي اهلل حممدًا، واختار حممد عليًا، واختارك علّي، واخرتَت

 .(1)املشكالتبه من نسلم مبن مبن هو الرضا و

سنة إحدى ومثانني، وله من العمر مخس  وكانت وفاة حممد بن احلنفية 

 وستون سنة. 

أنه قال: أنا دفنت عمي  وقد روى عبد اهلل بن عطاء عن أبي جعفر الباقر 

 .(2)حممد بن احلنفية، ونفضت يدي من تراب قربه

 

 زینب بنت أمير المؤمنين قبر 
يف البقيع، وهي غري اليت دفنت   قرب السيدة زينب بنت اإلمام أمري املؤمننييقع 

ثالث بنات كلهن  ذكر بعض احملققني أنه كانت لإلمام علي يف الشام ويف مصر، فقد 

 .(3)تسمى بزينب وتكنى بأم كلثوم إحداهن يف الشام واألخرى يف مصر والثالثة يف املدينة

 

 إسماعيل بن اإلمام الصادق قبر 
 مقابل البقيع باملدينة املنورة. قرب إمساعيل بن اإلمام الصادق يقع 

                                                           
 .8ح 25ب 866-865ص 55بحار األنوار: ج (1)
 فصل في معنى نسبة اإلمامية. 211الفصول المختارة: ص (2)
ط سائر الزيارات في المدينة المنورة،  611( الدعاء والزيارة، لإلمام الشيرازي: ص2)

 مؤسسة البالغ.
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كنيته: أبو حممد، وأمه فاطمة بنت احلسني بن علي بن احلسني بن علي بن أبي 

 طالب.

، )رضوان اهلل عليه(يف مشهد كبري مبيض غربي قبة العباس  كان قرب إمساعيل 

ملوك مصر العبديني، يقال: إّن هذه الَعَرَصة اليت فيها هذا املشهد وما حوهلا  بناه بعض

، من جهة الشمال إىل الباب هي كانت دار اإلمام زين العابدين علي بن احلسني 

، وكذلك جبانب وبني الباب األول وباب املشهد بئر منسوبة إىل اإلمام زين العابدين 

 .يقال: إنه أيضًا مسجد زين العابدين  املشهد الغربي مسجد صغري مهجور

حيبه كثريًا ويرب به  أكرب أخوته، وكان اإلمام الصادق  كان إمساعيل 

ويشفق عليه، حتى أن بعض الشيعة زعموا أنه اإلمام من بعد أبيه، ولكنه مات يف حياة 

 باملدينة حتى دفن بالبقيع. أبيه بالعريض، ومحل على رقاب الرجال إىل أبيه 

جزع عليه جزعًا شديدًا، وحزن عليه حزنًا عظيمًا،  روي أن أبا عبد اهلل و

وتقدم سريره بغري حذاء وال رداء، وأمر بوضع سريره على األرض قبل دفنه مرارًا 

كثرية، وكان يكشف عن وجهه، وينظر إليه، يريد بذلك حتقيق أمر وفاته عند الظانني 

 يف حياته. خالفته لـه من بعده وإزالة الشبهة عنهم

روى الشيخ الصدوق، عن سعيد بن عبد اهلل بن األعرج أنه قال: قال أبو عبد اهلل 

 : ملا مات إمساعيل أمرت به وهو مسجى بأن يكشف عن وجهه، فقبلت جبهته

وذقنه وحنره، ثم أمرت به فغطي، ثم قلت: اكشفوا عنه، فقّبلت أيضًا جبهته وذقنه 

رت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن، فقلت: وحنره، ثم أمرتهم فغطوه، ثم أم

اكشفوا عن وجهه، فقبلت جبهته وذقنه وحنره وعوذته، ثم قلت: أدرجوه، فقلت: بأي 

 .(1)شيء عوذته؟ قال: بالقرآن

كتب حباشية كفنه: )إمساعيل يشهد أن ال اله إال اهلل( ودعا أحد  وروي أنه 

شيعته وأعطاه دراهم وأمر أن حيج عن ابنه إمساعيل، وذكر لـه أنه لو فعل سيكون تسعة 

 .(2)أجزاء الثواب لـه وجزء واحد إلمساعيل

                                                           
 .68للشيخ الصدوق: ص ،كمال الدين (1)
 .25ح 1ب 255ص 56راجع بحار األنوار: ج (2)
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ودفن  ،سنة مثان وثالثني ومائة قبل أبيه بعشر سنني تويف إمساعيل بن جعفر 

هـ بنى على مشهده قبة، احلسني بن أبي اهليجاء وزير  1.0الغرقد. ويف سنة غربي 

العبيدلي، وأوقف عليه احلديقة، ونقش صورة الوقفية يف حجر موجود على ميني 

قال ابن شيبة: إنه كان ذلك املكان دار زيد  الداخل إىل املشهد عند الباب األوسط.

 .الشهيد ابن اإلمام زين العابدين 

 قال: ملا مات إمساعيل بن جعفر خرج الصادق لشيخ الصدوق روى او

 .(1)فتقدم السرير بال حذاء و ال رداء

أتى أبو  ،ملا مات إمساعيل بن أبي عبد اهلل :قال ويف الكايف: عن أبي عبد اهلل 

رمحك اهلل وصلى عليك ومل ينزل يف  :القرب فأرخى نفسه فقعد ثم قال عبد اهلل 

 . (2) بإبراهيم ذا فعل النيب هك: وقال قربه

ثم مات لـه ولد  ،فناح عليها سنة ماتت ابنة ألبي عبد اهلل ويف الوسائل قال: 

 :قال ،ثم مات إمساعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح ،آخر فناح عليه سنة

 :قال ملا مات محزة إن رسول اهلل  :فقال ؟أيناح يف دارك فقيل ألبي عبد اهلل 

 .(3)لكن محزة ال بواكي لـه

وفرغنا من  ويف مستدرك الوسائل قال: ملا مات إمساعيل بن جعفر بن حممد 

وجلسنا حوله وهو مطرق ثم رفع رأسه  جنازته جلس الصادق جعفر بن حممد 

على أن لفراق  ،ال دار استواء ،أيها الناس إن هذه الدنيا دار فراق ودار التواء :فقال

وإمنا يتفاضل الناس حبسن العزاء وصحة الفكرة  ،املألوف حرقة ال تدفع ولوعة ال ترد

ثم متثل  ،ومن مل يقدم ولدا كان هو املقدم دون الولد ،فمن مل يثكل أخاه ثكله أخوه

 :بقول أبي فراش اهلذلي يرثي أخاه عليه 

 (4)يا أمام مجيلولكن صربي            وال حتسيب أني تناسيت عهده 
 

                                                           
 .525باب التعزية والجزع عند المصيبة ح 866ص 8من ال يحضره الفقيه: ج (1)
 .2باب من يدخل القبر ومن ال يدخل ح 812ص 2الكافي: ج (2)
 .2586ح 61ب 258ص 2وسائل الشيعة: ج (3)
 .2588ح 61ب 561ص 2وسائل الشيعة: ج (4)
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 عباس عم الرسول قبر ال
يف البقيع باملدينة املنورة،  عباس بن عبد املطلب عم الرسول األعظم القرب يقع 

 .أئمة أهل البيت  من قبورقرب بال

عباس بن عبد الكنت امرأ تاجرا فقدمت منى أيام احلج وكان )عن عفيف قال: 

فبينا حنن إذ خرج رجل من خباء يصلي  :عه، قالاملطلب امرأ تاجرا فأتيته أبتاع منه وأبي

يا  :فقلت ،فقام جتاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غالم يصلي معه

 عباس ما هذا الدين إن هذا الدين ما ندري ما هو؟

يزعم أن اهلل أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح  ،هذا حممد بن عبد اهلل :فقال

وهذا الغالم ابن عمه علي بن أبي  ،بنت خويلد آمنت به وهذه امرأته خدجية ،عليه

 طالب آمن به.

 .(1)(قال عفيف: فليتين كنت آمنت به يومئذ فكنت أكون ثانيا تابعه

من  أقول: وال يبعد أن يكون التدرج يف إظهار اإلميان بالنسبة إىل ذوي النيب 

ية للمصلحة رعا ومحزة والعباس ومن أشبه كان بأمر منه  مثل أبي طالب 

بل كانوا يعلمون من قبل  األهم، وإال فهم كانوا أعرف من غريهم بصدق النيب 

 .، وقد آمنوا بهبأنه سيبعث رسوال

رأيت يف منامي عبد اهلل كأنه خرج من منخره طائر )يقول العباس بن عبد املطلب: 

قريش أبيض فطار فبلغ املشرق واملغرب ثم رجع وسقط على بيت الكعبة فسجدت لـه 

فبينما الناس يتأملون إذ صار نورا بني السماء واألرض وامتد حتى بلغ املشرق  ،كلها

فسألت كاهنة بين خمزوم فقالت: ليخرجن من صلبه ولد يصري أهل  :واملغرب، قال

 .(2)(املشرق واملغرب تبعا لـه

  :عن العباس بن عبد املطلب قال: قلتو

دعاني إىل الدخول يف دينك أمارة لنبوتك، رأيتك يف املهد تناغي  ،يا رسول اهلل

إني كنت أحدثه وحيدثين  :القمر وتشري إليه بإصبعك فحيث أشرت إليه مال، قال 

                                                           
 .26ح 8ب 211-216ص 81جبحار األنوار:  (1)
 فصل في المنامات واآليات. 25-22ص 8المناقب: ج (2)
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 .(1)ويلهيين عن البكاء وأمسع وجبته يسجد حتت الكرسي

ول سر. كما يقُاإىل بدر مع املشركني مكرها، فالعباس ومن هنا يعرف أنه ُاخرج 

 .(2)العباس بنفسه: )إني كنت مسلما وإن القوم استكرهوني(

وقد ورد أنه: )أسر أبو بشر األنصاري العباس بن عبد املطلب وعقيل بن أبي طالب 

قال: نعم رجل عليه  أعانك عليهما أحدفقال لـه:  وجاء بهما إىل رسول اهلل 

للعباس:  رسول اهلل  ثم قال ذاك من املالئكة :ثياب بيض، فقال رسول اهلل 

افد نفسك وابن أخيك يا رسول اهلل قد كنت أسلمت ولكن القوم  :فقال

 احلديث. (3)استكرهوني(

يوم بدر والناس حمبوسون بالوثاق  وعن ابن عباس قال: ملا أمسى رسول اهلل 

 : بات ساهرًا أول الليل، فقال لـه أصحابه: ما لك ال تنام؟ فقال 

 العباس يف وثاقهمسعت أنني عمي،  فأطلقوه، فسكت فنام رسول اهلل 

 (4). 

أن أبا طالب شهد عند  :روى ابن عباس قال: )أخربني العباس بن عبد املطلب

 .(5)املوت أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل(

رسول اهلل ما باملدينة: يا  وروي أن العباس بن عبد املطلب قال لرسول اهلل 

 .(6)أرجو لـه كل خري من اهلل عزوجلترجو ألبي طالب؟ فقال: 



 ودفنها. من اخلواص الذين حضروا تشييع فاطمة  كان العباس 

سلمان الفارسي واملقداد بن  شهد دفنها قال:  عن جعفر بن حممد 

                                                           
 .22ح 5ب 215ص 85بحار األنوار: ج (1)
 .812ص 85. وشرح نهج البالغة البن أبي الحديد: ج5ب 66إعالم الورى: ص (2)
 .81ب 251ص 81بحار األنوار: ج (3)
 .81ب 251ص 81بحار األنوار: ج (4)
 .816للفخار: ص إيمان أبي طالب، (5)
 اختالف الرأي في إيمان أبي طالب. 61ص 85شرح نهج البالغة: ج (6)
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 .(1)عبد املطلب والزبري بن العواماألسود وأبو ذر الغفاري وابن مسعود والعباس بن 

يف قصة السقيفة وبلغ ذلك العباس بن عبد  وملا عزم القوم على قتل علي 

 .(2)ارفقوا بابن أخي :املطلب أقبل مسرعا يهرول وكان يقول

ملا مرضت فاطمة بنت رسول اهلل : عن أبيه  وعن أبي جعفر الباقر 

 فقيل لـه ،ا العباس بن عبد املطلب عائدامرضتها اليت توفيت فيها وثقلت جاءه: 

فقال  فانصرف إىل داره وأرسل إىل علي  ،إنها ثقيلة وليس يدخل عليها أحد

هلل قد فجأني من الغم  :يا ابن أخ عمك يقرئك السالم ويقول لك :قل لـه :لرسوله

حلوقا وقرة عينيه وعيين فاطمة ما هدني وإني ألظنها أولنا  بشكاة حبيبة رسول اهلل 

خيتار لـها وحيبوها ويزلفها لربه فإن كان من أمرها ما البد منه فأمجع أنا  برسول اهلل 

لك الفداء املهاجرين واألنصار حتى يصيبوا األجر يف حضورها والصالة عليها ويف ذلك 

 .؟مجال للدين

ال عدمت  :أبلغ عمي السالم وقل :لرسوله وأنا حاضر عنده فقال علي 

 إن فاطمة بنت رسول اهلل  ،أشفاقك وحتيتك وقد عرفت مشورتك ولرأيك فضله

مل حتفظ فيها وصية رسول  ،وعن مرياثها مدفوعة ،من حقها ممنوعة ،مل تزل مظلومة

وكفى باهلل حاكما ومن الظاملني  ،وال حق اهلل عزوجل ،وال رعي فيها حقه اهلل 

 .ح لي برتك ما أشرت به فإنها وصتين بسرت أمرهاوأنا أسألك يا عم أن تسم ،منتقما

يغفر اهلل البن أخي فإنه  :قال فلما أتى العباس رسوله مبا قال علي  :قال

إنه مل يولد لعبد املطلب مولود أعظم بركة  ،ابن أخي ال يطعن فيه يإن رأ ،ملغفور لـه

 ،وأعلمهم بكل فضيلة ،إن عليا مل يزل أسبقهم إىل كل مكرمة من علي إال النيب 

وأول من آمن باهلل  ،وأشدهم جهادا لألعداء يف نصرة احلنيفية ،وأشجعهم يف الكريهة

 . (3)ورسوله 

واعتقاده بأمري املؤمنني علي  ء العباس بن عبد املطلبوهذا يدل على شدة وال

 فإنه رأى ومسع رسول اهلل ،  حيدث بفضائل علي .مرارًا وتكرارًا 

                                                           
 .21ضمن ح 6ب 211ص 52بحار األنوار: ج (1)
 .66من سورة األنفال ح 61ص 2تفسير العياشي: ج (2)
 .21ح 6ب 281-211ص 52بحار األنوار: ج (3)
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إذ دخل العباس بن  عن سلمان الفارسي قال: كنت جالسا عند النيب املكرم 

ضل علينا يا رسول اهلل مب ُف :فقال ،عليه ورحب به فرد النيب  ،عبد املطلب فسلم

إذا :  فقال لـه النيب املكرم ؟أهل البيت واملعادن واحدة علي بن أبي طالب 

وخلق عليا وال مساء وال أرض وال جنة وال  أخربك يا عم إن اهلل تبارك وتعاىل خلقين

ثم تكلم  ،وملا أراد اهلل تعاىل بدو خلقنا فتكلم بكلمة فكانت نورا ،نار وال لوح وال قلم

ثم فتق من  ،فمزج فيما بينهما فاعتدال فخلقين وعليا منهما ،بكلمة ثانية فكانت روحا

 لي نور السماوات فعلّيثم فتق من نور ع ،نوري نور العرش فأنا أجل من نور العرش

 ثم فتق من نور احلسن  ،أجل من نور السماوات ومن نور  ،نور الشمس

وكانت املالئكة  ،نور القمر فهما أجل من نور الشمس ومن نور القمر  احلسني

 ،سبوح قدوس من أنوار ما أكرمها على اهلل تعاىل :تسبح اهلل وتقدسه وتقول يف تسبيحها

الله أن يبلو املالئكة أرسل عليهم سحابا من ظلمة فكانت املالئكة ال فلما أراد اهلل جل ج

إهلنا وسيدنا منذ خلقنا ما  :فقالت املالئكة ،ينظر أوهلا من آخرها وال آخرها من أوهلا

فقال اهلل تبارك  ،فنسألك حبق هذه األنوار إال ما كشفت عنا ،رأينا مثل ما حنن فيه

يومئذ كالقنديل وعلقه يف  لق نور فاطمة فخ ،وعزتي وجاللي ألفعلن :وتعاىل

ومن أجل ذلك مسيت فاطمة  ،قرط العرش فزهرت السماوات السبع واألرضون السبع

 وعزتي وجاللي  :فقال اهلل عزوجل ،وكانت املالئكة تسبح اهلل وتقدسه، الزهراء

 ،ألجعلن ثواب تسبيحكم وتقديسكم إىل يوم القيامة حمليب هذه املرأة وأبيها وبعلها وبنيها

فضمه إىل صدره فقبل ما بني عينيه  فخرج العباس فلقيه أمري املؤمنني  :قال سلمان

 .(1)بأبي عرتة املصطفى من أهل بيت ما أكرمكم على اهلل :فقال

كما يف  يف زيارة النيب  د السالم على العباس عم الرسول وقد ور

السالم عليك يا نور اهلل الذي يستضاء به، السالم عليك وعلى أهل بيتك اإلقبال: 

اهلادين املهديني، السالم عليك وعلى جدك عبد املطلب، وعلى  ،الطيبني الطاهرين

السالم على عمك محزة سيد أبيك عبد اهلل، السالم عليك وعلى أمك آمنة بنت وهب، 

                                                           
 .باب فيه بعض قضاياه  512ص 2إرشاد القلوب: ج (1)
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الشهداء، السالم عليك وعلى عمك عباس بن عبد املطلب، السالم على عمك 

 .(1)وكفيلك أبي طالب، السالم عليك يا حممد السالم عليك يا أمحد...



لعلي وفاطمة واحلسن  قال: قال رسول اهلل  يف عيون أخبار الرضا 

وسلم ملن  ،أنا حرب ملن حاربكمعبد املطلب وعقيل: واحلسني والعباس بن 

 .(2)ساملكم

وعن العباس بن عبد املطلب قال: قلت: يا رسول اهلل ما لنا ولقريش إذا تالقوا 

والذي ثم قال:  وإذا لقونا لقونا بغري ذلك؟ فغضب النيب  ،تالقوا بوجوه مستبشرة

 نفسي بيده ال يدخل قلب رجل اإلميان حتى حيبكم هلل 

 .(3)ولرسوله

عن علي  عن آبائه  عن اإلمام الرضا  ويف أمالي الشيخ الطوسي 

احفظوني يف عمي العباس فإنه بقية قال:  عن رسول اهلل  بن أبي طالب 

 .(4)آبائي

جل: ورد أنه مّلا كان بعد بأمر من اهلل عزو ويف قصة سد األبواب إال باب علي 

عّمه العباس وقال: يا رسول الّله قد علمت ما بيين   أّيام دخل على رسول اهلل

وبينك من القرابة والرحم املاّسة، وأنا مّمن يدين الّله بطاعتك، فاسأل الّله تعاىل أن جيعل 

 لي بابا إىل املسجد أتشّرف بها على من سواي. 

 . ىل ذلك سبيليا عّم ليس إ :فقال لـه 

 فقال: فميزابا يكون من داري إىل املسجد أتشّرف به على القريب والبعيد. 

وكان كثري احلياء ال يدري ما يعيد من اجلواب خوفا من الّله  فسكت النيّب 

وقد علم  يف احلال على النيّب  من عّمه العباس، فهبط جربئيل  تعاىل وحياًء

إّن الّله يأمرك أن جتيب سؤال  من ذلك، فقال يا حمّمد  الّله سبحانه ما يف نفسه 

                                                           
 .أما زيارة سيدنا رسول هللا  615ال األعمال: صإقب (1)
 .222ح 28ب 51ص 2: ج عيون أخبار الرضا  (2)
 .61ح 2المجلس 51األمالي للطوسي: ص (3)
 .655ح 82المجلس 262األمالي للطوسي: ص (4)
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عّمك، وأمرك أن تنصب لـه ميزابا إىل املسجد كما أراد، فقد علمت ما يف نفسك وقد 

 أجبتك إىل ذلك كرامة لك ونعمة مّني عليك وعلى عّمك العباس، فكّبر النيّب 

خللق أمجعني، ثم قام ومعه وقال: أبى الّله إال إكرامكم يا بين هاشم وتفضيلكم على ا

مجاعة من الصحابة والعباس بني يديه حتى صار على سطح العباس، فنصب لـه ميزابا 

معاشر املسلمني إّن الّله قد شّرف عّمي العباس بهذا امليزاب فال  :إىل املسجد وقال

حّقه أو  تؤذوني يف عّمي، فإّنه بقية اآلباء واألجداد، فلعن الّله من آذاني يف عّمي وخبسه

وعهد أبي بكر وثالث سنني  . ومل يزل امليزاب على حاله مّدة أّيام النيّب أعان عليه

من عهد عمر، فلّما كان يف بعض األّيام وعك العباس ومرض مرضا شديدا وصعدت 

اجلارية تغسل قميصه فجرى املاء من امليزاب إىل صحن املسجد، فنال بعض املاء ثوب 

اصعد واقلع امليزاب، فصعد الغالم فقلعه  :دا وقال لغالمهالرجل، فغضب غضبا شدي

 .والّله لئن رّده أحد إىل مكانه ألضربّن عنقه :ورمى به إىل سطح العباس، وقال

فشّق ذلك على العباس ودعا بولديه عبد الّله وعبيد الّله ونهض ميشي متوّكئا 

، فلّما نظر ؤمنني عليهما وهو يرتعد من شّدة املرض وسار حتى دخل على أمري امل

 .؟يا عّم ما جاء بك وأنت على هذه احلالة :انزعج لذلك، وقال إليه أمري املؤمنني 

فقّص عليه القّصة وما فعل معه عمر من قلع امليزاب وتهّدده من يعيده إىل مكانه، 

يا ابن أخي إّنه كان لي عينان أنظر بهما، فمضت إحداهما وهي رسول الّله  :وقال لـه

 يت األخرى وهي أنت يا علّي، وما أظّن أن أظلم ويزول ما شّرفين به رسول وبق

 .وأنت لي، فانظر يف أمري الّله 

 يا عّم ارجع إىل بيتك، فسرتى مّني ما يسّرك إن شاء الّله  :فقال لـه

يا قنرب علّي بذي الفقار، فتقّلده ثم خرج إىل املسجد والناس حوله  :. ثم نادىتعاىل

 . احلديث.(1)قنرب اصعد فرّد امليزاب إىل مكانه، فصعد قنرب فرّده إىل موضعهيا  :وقال

 يف غري موطن وصّية منه يف عّمه العباس:  قال رسول اهلل هذا وقد 

 إّن عّمي العباس بقّية اآلباء و األجداد فاحفظوني فيه، كّل يف كنفي، وأنا يف كنف عّمي

                                                           
 .21ب 265-262ص 21بحار األنوار: ج (1)
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 .(1)فقد عاداني، سلمه سلمي، وحربه حربي العباس، فمن آذاه فقد آذاني، ومن عاداه

كان جالسا يف مسجده يوما وحوله مجاعة من الصحابة  ويف البحار: إّن النيّب 

 إذ دخل عليه عّمه العباس وكان رجال صبيحا حسنا حلو الشمائل، فلّما رآه النيّب 

شد العباس أبياتا يف قام إليه واستقبله وقّبل ما بني عينيه ورّحب به وأجلسه إىل جانبه، فأن

. ثّم جزاك الّله يا عّم خريا ومكافأتك على الّله تعاىل :، فقال النيّب مدحه 

يا عّم  :. ثم قالمعاشر الناس احفظوني يف عّمي العباس وانصروه وال ختذلوه :قال

 . احلديث.(2)اطلب مّني شيئا أحتفك به على سبيل اهلدّية

قوله تعاىل:  نإيف التفاسري 

(3) ، نزلت هذه اآلية يف علي بن أبي طالب  وعباس بن عبد املطلب

أنا صاحب البيت بيدي مفتاحه ولو  :وذلك أنهم افتخروا فقال طلحة ،وطلحة بن شيبة

أنا صاحب السقاية والقائم عليها ولو أشاء بت يف  :وقال العباس ،أشاء بت يف املسجد

ما أدري ما تقوالن لقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا : وقال علي  ،املسجد

  :فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية صاحب اجلهاد



(4). 

يأتي على الناس يوم القيامة وقت ما  :قال رسول اهلل  :عن ابن عباس قال

فقال لـه العباس بن عبد املطلب عمه: فداك أبي وأمي من  فيه راكب إال حنن أربعة

                                                           
 .21ب 266-265ص 21بحار األنوار: ج (1)
 .21ب 261ص 21جبحار األنوار:  (2)
 .81سورة التوبة:  (3)
 سورة التوبة. 26ص 5تفسير مجمع البيان: ج (4)
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أنا على الرباق، وأخي صاحل على ناقة اهلل اليت عقرها قومه، هؤالء األربعة؟ قال: 

طالب على وعمي محزة أسد اهلل وأسد رسوله على ناقيت العضباء، وأخي علي بن أبي 

ناقة من نوق اجلنة مدجبة اجلنبني عليه حلتان خضراوان من كسوة الرمحن على رأسه تاج 

 احلديث. ،(1)من نور

وعن عبد اهلل بن العباس قال: كنت أنا وأبي العباس بن عبد املطلب جالسني عند 

 فرد عليه رسول اهلل  ،مفسّل إذ دخل علي بن أبي طالب  رسول اهلل 

ل بني عينيه وأجلسه عن ميينه، فقال العباس: أحتب السالم وبشر به وقام إليه واعتنقه وقّب

إن اهلل جعل ذرية  ،لـه مين يا عم رسول اهلل، واهلل اهلل أشد حبًاهذا يا رسول اهلل؟ قال: 

 كل نيب يف صلبه وجعل ذرييت يف صلب 

 .(2)هذا

: نذر عشريته األقربني فقال عند ما صعد على الصفا لي وقد خاطبه النيب 

 يا بين هاشم يا بين عبد املطلب ويا بين عبد مناف ويا بين قصي اشرتوا أنفسكم من

اهلل، واعلموا أني أنا النذير، واملوت املغري، والساعة املوعد، وملا أنزل اهلل عليه 

(3) ،ال: يا بين عبد املطلب صعد على الصفا ومجع عشريته وق

يا بين هاشم يا بين عبد مناف يا بين قصي اشرتوا أنفسكم من اهلل فإني ال أغين عنكم 

من اهلل شيئا، يا عباس عم حممد، يا صفية عمته، يا فاطمة ابنته، ثم نادى كل رجل 

بأن بامسه وكل امرأة بامسها أال جييء الناس يوم القيامة حيملون اآلخرة ويأتون ويقولون 

فو  ،وأعرض عن ميينه ومشاله ،حممدا منا وينادون يا حممد يا حممد فأعرض بهذا وهكذا

 .(4)اهلل ما أوليائي منكم إال املتقون إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم

 .وكان العباس آخر من مات من أعمام النيب 

 

                                                           
 .566ح 81المجلس  251األمالي للطوسي: ص (1)
 .22المبحث 2ب 2ف 528-521كشف اليقين: ص (2)
 .285سورة الشعراء:  (3)
 .5ب 22-22ص 8إرشاد القلوب: ج (4)
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  عقيل بن أبي طالبقبر 
يف البقيع باملدينة  أخ اإلمام أمري املؤمنني  قرب عقيل بن أبي طالب يقع 

 املنورة.

هو أبو يزيد عقيل بن عبد مناف )أبي طالب( بن عبد املطلب بن هاشم القرشي 

ألبيه وأمه، وكان بنو أبي  وأخو اإلمام علي  اهلامشي، ابن عم رسول اهلل 

عفر بعشر طالب أربعة: طالب وهو أسن من عقيل بعشر سنني، وعقيل وهو أسن من ج

سنني، وجعفر وهو أسن من علي بعشر سنني، وكان أبو طالب حيب عقيال كثريًا فلذلك 

وللعباس حني أتياه ليقسما بنيه عام احملل فيخففا عنه ثقلهم: دعوا لي  قال للنيب 

 .(1)عليا وأخذ حممد  ،عقيال وخذوا من شئتم، فأخذ العباس جعفرا

يا أبا يزيد إني أحبك حبني،  :رسول اهلل وكان عقيل يكنى أبا يزيد قال لـه 

 .(2)حبا لقرابتك مين وحبا ملا كنت أعلم من حب عمي إياك

ُاخرج عقيل إىل بدر مكرها، كما أخرج العباس، فأسر وفدي وعاد إىل مكة، ثم 

وتويف يف عهد  ،أقبل مسلما مهاجرا قبل احلديبية، وشهد غزوة مؤتة مع أخيه جعفر

وكان عمره ست وتسعون سنة وله دار باملدينة معروفة وخرج إىل معاوية سنة مخسني 

 مكة ثم إىل الشام ثم عاد إىل املدينة.

، وكان ذهابه إىل الشام من خواص شيعة أخيه أمري املؤمنني  عقيل كان 

 لتتبع األوضاع. بأمر من أمري املؤمنني 

ألنه كان يعد ضا إليهم ووكان مبغ ،كان عقيل أنسب قريش وأعلمهم بأيامها

فيصلي عليها وجيتمع إليه  وكانت لـه طنفسة تطرح يف مسجد رسول اهلل  ،مساويهم

وكان حينئذ قد ذهب بصره، وكان أسرع الناس  ،الناس يف علم النسب وأيام العرب

إن يف قريش أربعة يتحاكم إليهم يف علم النسب  :وكان يقال ،جوابا وأشدهم عارضة

هلم: عقيل بن أبي طالب وخمرمة بن نوفل الزهري وأبو اجلهم وأيام قريش ويرجع إىل قو

                                                           
 .828ب 885ص 52بحار األنوار: ج (1)
 نبذ من أخبار عقيل بن أبي طالب. 251ص 88نهج البالغة: جشرح  (2)
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 .(1)بن حذيفة العدوي وحويطب بن عبد العزى العامري

هل من حاجة  وروى املدائين قال: قال معاوية يوما لعقيل بن أبي طالب 

 فأقضيها لك؟ 

 .قال: نعم جارية عرضت علي وأبى أصحابها أن يبيعوها إال بأربعني ألفا

وما تصنع جبارية قيمتها أربعون ألفا وأنت أعمى  :وية أن ميازحه قالفأحب معا

 ؟جتتزئ جبارية قيمتها مخسون درهما

فضحك معاوية  ،أرجو أن أطأها فتلد لي غالما إذا أغضبته يضرب عنقك :قال

 .(2)وأمر فابتيعت لـه اجلارية اليت أولد منها مسلما رمحه اهلل ،مازحناك يا أبا يزيد :وقال

والتضحية يف سبيل األئمة  بى عقيل أوالده على حب أمري املؤمنني علي وقد ر

مواقف مسلم بن عقيل وإخوته يف كما شهد بذلك ،  الطاهرين من أهل البيت

 .شهورةامل الدفاع عن اإلمام احلسني 

 : بكربالء وقد ورد يف زيارة الشهداء

قيل، السالم على السالم على جعفر بن عقيل، السالم على عبد الرمحن بن ع)

 .(3)(عبد اهلل بن مسلم بن عقيل، السالم على حممد بن أبي سعيد بن عقيل...

إىل املدينة خرجت أمساء بنت  ملا أتى نعي احلسني  :وعن عبد اهلل بن عامر قال

عقيل بن أبي طالب رضوان اهلل عليه يف مجاعة من نسائها حتى انتهت إىل قرب رسول اهلل 

 :فالذت به وشهقت عنده ثم التفت إىل املهاجرين واألنصار وهي تقول 

                                                           
 .828ب 886ص 52بحار األنوار: ج (1)
 نبذ من أخبار عقيل بن أبي طالب. 258ص 88شرح نهج البالغة:  (2)
 في نصف شعبان. فصل فيما نذكره من زيارة الحسين  682إقبال األعمال: ص (3)
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 .(1)فما رأينا باكيا وال باكية أكثر مما رأينا ذلك اليوم :قال

ويف روضة الواعظني: وخرجت أم لقمان بنت عقيل بن أبي طالب حني مسعت 

نب بنت عقيل بن حاسرة ومعها أخواتها أم هاني وأمساء ورملة وزي بنعي احلسني 

 .(2)أبي طالب تبكي قتالها بالطف

قالوا: ومع عقيل بن أبي طالب يف قربه بالبقيع ابن أخيه عبد اهلل اجلواد بن جعفر 

 الطيار.

  عبد اهلل بن جعفرقبر 
يف البقيع  زوج زينب الكربى  قرب عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب يقع 

 باملدينة املنورة.

عن سليم أنه قال: حدثين عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب قال: كنت عند معاوية 

فالتفت إلي معاوية  ،وعنده عبد اهلل بن عباس)صلوات اهلل عليهما( ومعنا احلسن واحلسني 

فقال: يا عبد اهلل ما أشد تعظيمك للحسن واحلسني وما هما خبري منك وال أبوهما خري 

لقلت ما أمك أمساء بنت عميس  بنت رسول اهلل ولوال أن فاطمة  ،من أبيك

 بدونها!

فقلت: واهلل إنك لقليل العلم بهما وبأبيهما وأمهما، بل واهلل لـهما خري مين، 

وأبوهما خري من أبي، وأمهما خري من أمي، يا معاوية إنك لغافل عما مسعته أنا من 

 وعيته ورويته.يقول فيهما ويف أبيهما وأمهما مما قد حفظته و رسول اهلل 

 قال: هات يا ابن جعفر فواهلل ما أنت بكذاب وال متهم.

 فقلت: إنه أعظم مما يف نفسك.

قال: وإن كان أعظم من أحد وحراء مجيعا فلست أبالي إذا قتل اهلل صاحبك وفرق 

 فحدثنا فما نبالي ما قلتم وال يضرنا ما عددمت. ،مجعكم وصار األمر يف أهله

ئل عن هذه اآلية وُس قلت: مسعت رسول اهلل 

                                                           
 .5ح 21المجلس  281-281األمالي للمفيد: ص (1)
 مجلس في ذكر مقتل الحسين ع. 812-812ص 8روضة الواعظين: ج (2)
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(1)فقال .:  

 إني رأيت اثين عشر رجال من أئمة الضالل يصعدون منربي وينزلون يردون أميت على

من قريش خمتلفني وثالثة من بين أمية وسبعة من  أدبارهم القهقرى فيهم رجلني من حيني

إن بين أبي العاص إذا بلغوا مخسة عشر ، ومسعته يقول: ولد احلكم بن أبي العاص

 ، يا معاوية إني مسعت رسول اهلل رجال جعلوا كتاب اهلل دخال وعباد اهلل خوال

يقول على املنرب وأنا بني يديه وعمرو بن أبي سلمة وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص 

ألست أوىل وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري واملقداد والزبري بن العوام وهو يقول: 

من كنت مواله فهذا مواله أوىل ؟ فقلنا: بلى يا رسول اهلل، قال: باملؤمنني من أنفسهم

اللهم وال من وااله وعاد من  :ب بيده على منكب علي وضر به من نفسه

عاداه، أيها الناس أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس لـهم معي أمر وعلي من بعدي أوىل 

باملؤمنني من أنفسهم ليس لـهم معه أمر، ثم ابين احلسن أوىل باملؤمنني من أنفسهم ليس 

س إذا أنا استشهدت فعلي أوىل بكم من يا أيها النا :، ثم أعاد فقاللـهم معه أمر

وإذا استشهد  ،فإذا استشهد علي فابين احلسن أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ،أنفسكم

احلسن فابين احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم، فإذا استشهد احلسني فابين علي بن 

يا  :فقال علي  ثم أقبل إىل ،احلسني أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس لـهم معه أمر

فإذا استشهد فابين حممد أوىل باملؤمنني منهم  ،علي إنك ستدركه فأقرئه مين السالم

ثم يكون يف عقب حممد رجال  ،بأنفسهم وستدركه أنت يا حسني فأقرئه مين السالم

واحد بعد واحد وليس منهم أحد إال وهو أوىل باملؤمنني منهم بأنفسهم ليس لـهم معه 

 .(2)أمر كلهم هادون

من زينب الكربى بنت فاطمة بنت رسول اهلل  وقد رزق عبد اهلل بن جعفر 

 :حممد وعلي وجعفر وعون وقد استشهدوا يوم عاشوراء. ويف بعض التواريخ :

 وعبيد اهلل بن عبد اهلل بن جعفر أيضًا قتل يوم عاشوراء.

 

                                                           
 .61سورة اإلسراء:  (1)
 .21ب 266-265ص 22بحار األنوار: ج (2)
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  الحسن بن الحسنقبر 
يف البقيع باملدينة  زوج فاطمة بنت احلسني  قرب احلسن ابن اإلمام احلسن 

 املنورة.

، تقيًا ورعًا ،رئيسًا فاضاًل ،جلياًلسيدًا يعرف باحلسن املثنى، كان وهو الذي 

يف وقته. وقد الزم ركاب عمه اإلمام احلسني  وكان يلي صدقات جّده أمري املؤمنني 

 تل، جاؤوا به إىل نه قد ُقيوم عاشوراء بكربالء، فكانت به جراحات كثرية ظنوا بأ

 الكوفة، فداووه حتى برأ منها فذهب إىل املدينة بعد شفائه.

وكانت شبيهة  ،تزوج فاطمة بنت عمه  وكان احلسن صهر اإلمام احلسني 

  جبدتها فاطمة الزهراء 

وقد ولدت لـه: عبد اهلل )احملض(، وإبراهيم )الغمر(، واحلسن )املثلث(، وزينب، 

 وأم كلثوم.

ن أوالده كذلك: داود وجعفر، وأمهما أم ولد من أهل الروم وامسها حبيبة، وم

 وحممد وأمه رملة، ورقية وفاطمة.

وله مخس وثالثون سنة،  قال املفيد يف اإلرشاد: وقبض احلسن بن احلسن 

 . (8)وأخوه زيد بن احلسن حي، ووصى إىل أخيه من أمه إبراهيم بن حممد بن طلحة

ب: دس إليه الوليد بن عبد امللك من سقاه مسًا، فمات وعمره وقال يف عمدة الطال

 .ن سنة، وكان يشبه برسول اهلل  إذ ذاك مخس وثالثو

ضربت زوجته فاطمة على قربه فسطاطًا، وكانت تقوم الليل يف التاريخ: أنه و

 .(2) وتصوم النهار ملّدة سنة كاملة

 

 زوجات النبي قبور 
أمهات املؤمنني يف البقيع باملدينة املنورة،  قرب العديد من زوجات النيب يقع 

                                                           
  .25ص 2اإلرشاد: ج (1)
 .العاشر في ذكر أوالده  511ص 8كشف الغمة: ج (2)
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 وهن:

 .زينب زوجة رسول اهلل 

 .وميمونة زوجة رسول اهلل 

 .وسودة زوجة رسول اهلل 

 .وجويرية زوجة رسول اهلل 

 .وأم سلمة زوجة رسول اهلل 

 .وأم حبيبة زوجة رسول اهلل 

 .وعائشة زوجة رسول اهلل 

 .وحفصة زوجة رسول اهلل 

 

يف البقيع باملدينة  وصفية عمته  قرب عاتكة عمة الرسول األعظم يقع 

 املنورة.

كان لعبد املطلب ست بنات: عاتكة، وأميمة، والبيضاء وهي أم حكيم، فقد 

صفية  آخر من مات من عمات النيب كان وبرة، وصفية وهي أم الزبري، وأروى. و

 أم الزبري بن العوام. وهي

يتيما  فأصبح  ،أربعة أشهر ماتت أمه آمنة ورد أنه ملا أتى على رسول اهلل 

ومل  بال أب وال أم فبقي يف حجر جده عبد املطلب فاشتد عليه موت آمنة ليتم حممد 

خذا  :فبعث عبد املطلب إىل بنتيه عاتكة وصفية وقال لـهما ،يأكل ومل يشرب ثالثة أيام

وكانت عاتكة تلعقه عسال صافيا  ،ال يزداد إال بكاء وال يسكن والنيب  حممدا 

فلعله يقبل  :مع الثريد وهو ال يزداد إال متاديا يف البكاء. فضجر عبد املطلب فقال لعاتكة

العبيد حنو نساء بين هاشم وقريش ثدي واحدة من النساء فبعثت عاتكة باجلواري و

فجئن إىل عاتكة واجتمعن عندها فما قبل منهن أحدا،  ودعتهن إىل رضاع النيب 
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 .(1)إىل أن جاؤوا حبليمة السعدية فقبل ثديها يف قصة مفصلة

قبل وقوع غزوة بدر بثالثة أيام رأت عاتكة بنت عبد املطلب يف املنام أن راكبا قد 

فأخذ حجرا  ،يا آل عدي يا آل فهر اغدوا إىل مصارعكم :نادي ثالث مراتدخل مكة ي

وكان وادي مكة قد  ،فدهدهه من اجلبل فما ترك دارا من دور قريش إال أصابته منه فلذة

 .(2)صار من أسفله دما



ـ  (3)ـ على بعض األقوالكانت خدجية بنت أربعني سنة  يف قصة زواج النيب 

 وكما رد سارة إلبراهيم  ، كما رد زليخا ليوسف شابةها اهلل تعاىل وقد رد

فرد اهلل  وغريهم ممن ردت على األنبياء  ،زوجته وكما رد على زكريا  ،شابة

 . خدجية شابة يف أحسن سن كرامة من اهلل عزوجل لنبيه حممد

ويف زفاف خدجية أخذت عمات النيب عاتكة وصفية وغريهما تنشد األشعار يف 

 سيبعث نبيًا. مما يدل على علمهن مبقامه العالي وأنه  مدح الرسول 

جعلت تنشد وتقول: أفلح من  : ثم إن عاتكة عمة النيب (4)ففي كتاب األنوار

 يصلي على الرسول 

                                                           
 .حديث مولد النبي محمد  25راجع الفضائل البن شاذان: ص (1)
 .55ب 868ص 51األنوار: جبحار  (2)
 سنة. 21أو  25سبق أن عمرها كان  (3)
، ألحمد بن عبد هللا البكري من علماء القرن األنوار في مولد النبي محمد  (4)

 سبب خروج النبي ص بتجارة خديجة إلى الشام. 252-255: صالسادس الهجري
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 إىل قالت:

تبسم ضاحكا فخرج من فيه نور حلق عنان السماء حتى  فلما رآها النيب  :قال

 على نور املصابيح والشموع.أخذ بأبصار الناس وعال 

 وهي ترتمن وتقول:  ثم خرجت صفية عمة النيب 
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فلما أوقفوها بني  ،خدجية ازداد فرحا وسرورا فلما رأى النيب  :قال الراوي

وأخذت صفية التاج من على رأسها ووضعته على رأس النيب  ،يديه ضربن الدفوف

 يا خدجية لقد خصصت بشيء ما خص به أحد من نساء قريش هنيئا لك مبا  :وقلن

 وصل إليك.

 :ثم أقبلت صفية بنت عبد املطلب وهي تنشد وتقول

 إىل أن قالت: 

  إىل أن قالت:

ثم أوحى اهلل تعاىل إىل جربئيل أن انزل إىل جنة الفردوس واقبض منها قبضة قال 

ففعل إىل أن صار كل واحد جيد الطيب من نفسه وكل  ،من الطيب وألقها يف شعاب مكة

 هذا من طيب حممد وخدجية.  :يقول



 .(1)روت صفية بنت عبد املطلب قصة فطرس امللك يف والدة اإلمام احلسني 

قال النيب  من بطن أمه وكنت وليتها  قالت صفية: ملا سقط احلسني 

                                                           
 .82268ح 16ب 588-581ص 81انظر مستدرك الوسائل: ج (1)
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 :يا عمة هلمي إىل ابين فقلت: يا رسول اهلل إنا مل ننظفه بعد، فقال :  يا

 .(1)عمة أنت تنظفينه إن اهلل تبارك وتعاىل قد نظفه وطهره

أحد يف اآلطام ومعنا حسان بن كانت صفية امرأة شجاعة، تقول: كنا قد رفعنا يوم 

 :فقلت ،فجاء نفر من يهود يرومون األطم ،ثابت وكان من أجنب الناس وحنن يف فارع

 ،ال واهلل ال أستطيع القتال ويصعد يهودي إىل األطم :فقال ،دونك يا ابن الفريعة

ففعل فضربت عنق اليهودي ورميت برأسه  ،ثم برئت ،شد على يدي السيف :فقلت

 .(2) ا رأوه انكشفواإليهم فلم

روي أن صفية بنت عبد املطلب أقبلت لتنظر إىل أخيها ألبويها محزة بن عبد 

ألقها فارجعها ال ترى  :البنها الزبري ل به، فقال النيب ّثبأحد وقد ُم املطلب 

يأمرك أن ترجعي، قالت: ومل وقد  ، فقال لـها: يا أماه إن رسول اهلل ما بأخيها

ثل بأخي وذلك يف اهلل عزوجل رضى، فما أرضى أنا مبا كان من ذلك بلغين أنه قد ُم

وأخرب بقوهلا، فقال:  فألحتسنب وألصربن إن شاء اهلل، فلما جاء الزبري إىل النيب 

خل سبيلها(3)، فأتته ونظرت إليه وصلت عليه واسرتجعت واستغفرت لـه . 



 يف وفاته فقالت: رثت صفية بنت عبد املطلب رسول اهلل 

(4)

 

                                                           
 .5ح 21المجلس 826لي للصدوق: صاألما (1)
 القول في مقتل حمزة بن عبد المطلب. 85ص 85شرح نهج البالغة: ج (2)
 فصل في ذكر جماعة من النساء. 2ب 68-61مسكن الفؤاد: ص (3)
 .فصل في وفاته  252ص 8المناقب: ج (4)
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 حليمة السعدیةقبر 
يف البقيع باملدينة  حليمة السعدية مرضعة الرسول األعظم السيدة قرب يقع 

 املنورة.

 ، ورأت من قبل رسول اهلل  وكانت قد أرضعت محزة 

أيام الرضاعة وبعدها معاجز وكرامات عديدة، حيث لبث فيهم رسول اهلل  الرسول 

 .مخس سنني على بعض التواريخ 

قالت حليمة السعدية: كانت يف بين سعد شجرة يابسة ما محلت قط، فنزلنا يوما 

يف حجري فما قمت حتى اخضرت وأمثرت بربكة منه، وما  عندها ورسول اهلل 

أعلم أني جلست موضعا قط إال كان لـه أثر إما نبات وإما خصب، ولقد دخلت على 

احلال فحملته فأدخلته منزهلا فإذا  امرأة من بين سعد يقال لـها أم مسكني وكانت سيئة

 هي قد أخصبت وحسن حاهلا فكانت جتيء كل يوم فتقبل رأسه.

وهو نائم إال ورأيت عينيه  قالت حليمة: ما نظرت يف وجه رسول اهلل 

 مفتوحتني كأنه يضحك، وكان ال يصيبه حر وال برد.

ولقد أخذ ذئب  ،قالت حليمة: ما متنيت شيئا قط يف منزلي إال أعطيته من الغد

رافعا رأسه إىل السماء فما  عنيزة لي فتداخلين من ذلك حزن شديد فرأيت النيب 

 شعرت إال والذئب والعنيزة على ظهره قد ردها علي ما عقر منها شيئا.

قالت حليمة: ما أخرجته قط يف مشس إال وسحابة تظله، وال يف مطر إال وسحابة 

 تكنه من املطر.

ل من خيميت نور ممدود بني السماء واألرض ولقد كان الناس قالت حليمة: فما زا

يصيبهم احلر والربد فما أصابين حر وال برد منذ كان عندي، ولقد هممت يوما أن أغسل 

رأسه فجئته وقد غسل رأسه ودهن وطيب، وما غسلت لـه ثوبا قط، وكلما هممت 

 بغسل ثوبه سبقت إليه فوجدت عليه ثوبا غريه جديدا.

كنت أخرج حملمد ثديي إال ومسعت لـه نغمة، وال شرب قط إال ومسعته  قالت: ما

إذا أكل،  ،فتعجبت منه حتى إذا نطق وعقد كان يقول: بسم اهلل رب حممد ،ينطق بشيء
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 .(1)احلمد هلل رب حممد :ويف آخر ما يفرغ من أكله وشربه يقول

مل أمسع سنة تكلم بكالم  وروي عن حليمة السعدية قالت: ملا متت للنيب 

أحسن منه مسعته يقول: )قدوس قدوس نامت العيون والرمحن ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة وال 

ولقد ناولتين امرأة كف متر من صدقة فناولته منه وهو ابن ثالث سنني فرده علي  ،َنْوٌم(

، يا أمة ال تأكلي الصدقة فقد عظمت نعمتك وكثر خريك فإني ال آكل الصدقةوقال: 

 .(2)من أحد من العاملني ما قبلتها بعد ذلك فو اهلل :قالت

إىل حيها حني أخذته من عند عبد  ويف التاريخ: ملا محلت حليمة النيب 

املطلب كان لـها اثنان وعشرون رأسا من املواشي، فوضعت يف تلك السنة كل شاة توأما 

 .(3)وخرج من عندها وهلا ألف وثالثون رأسا من الشاغية والراغية بربكة النيب 

إخوة من الرضاعة خيرجون بالنهار إىل الرعاية ويعودون  وكان لرسول اهلل 

بالليل إىل منازهلم فرجعوا ذات ليلة مغمومني فلما دخلوا الدار قالت لـهم حليمة: ما لي 

 أراكم مغمومني؟ 

 قالوا: يا أمنا إن يف هذا اليوم جاء ذئب وأخذ شاتني من شياهنا وذهب بهما.

 اخللف واخلري على اهلل تعاىل.فقالت حليمة: 

ال عليكم فإني أسرتجع الشاتني من الذئب قوهلم فقال لـهم:  فسمع النيب 

 .مبشية اهلل تعاىل

 فقال ضمرة: واعجبا منك يا أخي قد أخذهما باألمس فكيف تسرتجعهما باليوم.

: إنه صغري يف قدرة اهلل تعاىل، فلما أصبحوا قام ضمرة وأخذ فقال النيب 

مر بي إىل املوضع الذي أخذ الذئب فيه  :على كتفه فقال النيب  سول اهلل ر

 .الشاتني

عن  إىل ذلك املوضع، فعند ذلك نزل النيب  قال: فذهب برسول اهلل 

إهلي وسيدي وموالي تعلم حق كتف أخيه ضمرة وسجد سجدة هلل تعاىل وقال: 

 تلزم الذئب برد املواشي إلي وقد تعدى ذئب على مواشيها فأسألك أن حليمة علّي

                                                           
 .نبذة من أحوال الرسول األعظم  822-822العدد القوية: ص (1)
 .فصل في ذكر مولد سيدنا رسول هللا  861ص 8كنز الفوائد: ج (2)
 .حديث مولد النبي  21الفضائل البن شاذان: ص (3)
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 .(1) فما استتم دعاءه حتى أوحى اهلل تعاىل إىل الذئب أن يرد املواشي إىل صاحبها :قال

وعلى ما يستفاد من بعض الروايات فإن حليمة السعدية كانت مؤمنة باهلل تعاىل ومل 

 إال لبنًا طاهرًا من مؤمنة صاحلة. تكن من املشركني، فلم يتغذ الرسول 

 

 ذراري أهل البيت قبور 
يف البقيع تقع  وذراري أهل البيت املعصومني قبور العديد من أوالد األئمة 

 باملدينة املنورة.

كانوا من ساكين املدينة املنورة  وهم غري الذين سبق ذكرهم، فإن أهل البيت 

 ينة.وقد ترعرع فيها الكثري من أوالدهم وماتوا بها، وكان البقيع مقربة أهل املد

 

 الصحابةقبور 
يف البقيع، حتى قيل: إن عشرة آالف تكون  قبور آالف من صحابة رسول اهلل 

 صحابي دفنوا فيه. كان منهم:

 .الصحابي اجلليل عثمان بن مظعون، مات يف زمن رسول اهلل 

 .ومقداد بن األسود

 وجابر بن عبد اهلل األنصاري

، وقربه مع قرب عثمان بن مظعون يف وأسعد بن زرارة، تويف يف أول سنة من اهلجرة

 روحاء وهي بقعة يف وسط البقيع.

 .وعبد اهلل بن مسعود

 .وسعد بن معاذ األشهلي

 وغريهم كثري.

                                                           
 .5ب 251ص 85بحار األنوار: ج (1)
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 بعض شهداء أحدقبور 
 يف البقيع باملدينة املنورة.تكون قبور بعض شهداء أحد 

 وقسمًا منهم يف البقيع. ،فإن قسمًا من شهداء أحد دفنوا يف أحد

ال تدع إتيان املشاهد كلها ... وقبور الشهداء ... قال : قال أبو عبد اهلل 

السالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى  :كان إذا أتى قبور الشهداء قال وبلغنا أن النيب 

 .(1)الدار

ؤتى إليها ومن املشاهد باملدينة اليت ينبغي أن ُي :أنه قال عن جعفر بن حممد و

 . (2)وقرب محزة وقبور الشهداء... تعاهد فيها وُيصلى شاهد وُيوُي

 

 بيت األحزان
أيام  بيت األحزان، أو بيت احَلَزن: هو البيت الذي أقامت فيه فاطمة الزهراء 

 .حزنها على أبيها 

البكاءون مخسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة قال:  عن اإلمام الصادق 

فبكت على رسول  وأما فاطمة : إىل أن قال  بنت حممد وعلي بن احلسني 

، وكانت خترج !حتى تأذى بها أهل املدينة، فقالوا لـها: قد آذيتنا بكثرة بكائك اهلل 

 . (3)إىل املقابر مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف

ال ترقأ لـها دمعة وال تهدأ لـها زفرة، فاجتمع شيوخ أهل املدينة  كانت فاطمة 

تبكي الليل  فقالوا لـه: يا أبا احلسن إن فاطمة  وأقبلوا إىل أمري املؤمنني 

والنهار فال أحد منا يهنأ بالنوم يف الليل على فرشنا وال بالنهار لنا قرار على أشغالنا 

حّبًا  :إما أن تبكي لياًل أو نهارًا، فقال وطلب معايشنا وإنا خنربك أن تسأهلا 

وهي ال تفيق من البكاء  حتى دخل على فاطمة  فأقبل أمري املؤمنني  وكرامة

إن  يا بنت رسول اهلل وال ينفع فيها العزاء، فلما رأته سكنت هنيئة لـه، فقال لـها: 

                                                           
 .8باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح 561ص 5الكافي: ج (1)
 .2121ح 56ب 521-526ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)
 .2655ح 16ب 218-211ص 2وسائل الشيعة: ج (2)
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يا أبا احلسن فقالت:  نهارًا شيوخ املدينة يسألوني أن أسألك إما أن تبكني أباك لياًل وإما

فواهلل ال أسكت لياًل وال نهارًا أو  ،ما أقل مكثي بينهم وما أقرب مغييب من بني أظهرهم

افعلي يا بنت رسول اهلل ما بدا  : فقال لـها علي ، حلق بأبي رسول اهلل أ

ان( وكانت إذا ثم إنه بنى لـها بيتًا يف البقيع نازحًا عن املدينة يسمى )بيت األحز لِك

أمامها وخرجت إىل البقيع باكية فال تزال بني  أصبحت قدمت احلسن واحلسني 

 .(1) إليها وساقها بني يديه إىل منزهلا فإذا جاء الليل أقبل أمري املؤمنني  ،القبور باكية

 : )وكان هذا البيت  السيد عبد احلسني شرف الدينالعالمة يقول 

 .(2)األمة كما تزار املشاهد املقدسة حتى هدم يف هذه األيام(يزار يف كل خلف من هذه 

 حد وضریح الشهداءا  
 حد باملدينة املنورة.ُاحد يف منطقة ُاقرب العديد من شهداء يقع 

وبالقرب منه كانت غزوة  ُأُحد بضمتني: جبل معروف على ظهر مدينة الرسول 

بأحد يوم األربعاء من شهر شوال أحد يف السنة الثالثة من اهلجرة، فقد نزل املشركون 

يوم اجلمعة ووقع القتال، وقد خالف بعض املسلمني أوامر  وخرج إليهم رسول اهلل 

فهجم الكفار عليهم وقتلوا منهم كثريًا، وكسرت رباعية رسول اهلل  رسول اهلل 

  وشج وجهه وبقي أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  وقليل من األصحاب

ال فتى إال حتى هتف جربائيل بني السماء واألرض:  ول اهلل يدافعون عن رس

من بقي من املسلمني وهجموا  . ثم مجع رسول اهلل علي، ال سيف إال ذو الفقار

تل من ثم رجع املهاجرون واألنصار بعد اهلزمية وقد ُق ،على الكفار حتى هزموهم

أعظم  املسلمني سبعون رجاًل وكان الكفار مثلوا جبماعة وكان محزة سيد الشهداء 

  .(3) مثلة

وكرب  ،بالقتلى فجمعوا فصلى عليهم ودفنهم يف مضاجعهم ثم أمر رسول اهلل 

                                                           
 .85ح 6ب 866ص 52بحار األنوار: ج (1)
 .2ف 212النص واالجتهاد للسيد شرف الدين: ص  (2)
 .82ب 81ص 21راجع بحار األنوار: ج (2)
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 .(1)سبعني تكبرية على محزة 

وقد ( )رضوان اهلل عليهمويف موسم احلج يتوافد املسلمون على زيارة شهداء أحد 

 هدمت هذه القبور الطاهرة وسّيج املكان بسياج حديدي وقرب محزة سيد الشهداء 

 يرتفع عن األرض قلياًل وهو معلم باحلجارة.

عاشت فاطمة قال: مسعته يقول:  روى هشام بن سامل عن أبي عبد اهلل 

تي قبور تأ ،بعد أبيها مخسة وسبعني يومًا مل ُتر كاشرة وال ضاحكة (سالم اهلل عليها)

 الشهداء يف كل مجعة مرتني؛ االثنني واخلمس، فتقول: هاهنا كان رسول اهلل 

 .(2)وهاهنا كان املشركون

أنها كانت تصلي هناك وتدعو  :ويف رواية أبان عمن أخربه عن أبي عبد اهلل 

 .(3)حتى ماتت عليها السالم

عليكم مبا صرمت فنعم السالم إذا أتى قبور الشهداء قال:  وكان رسول اهلل 

 .(4)عقبى الدار

فائت جانب أحد، فبدأت باملسجد قال:  ويف رواية عقبة عن أبي عبد اهلل 

 ،فسلمت عليه الذي دون احلّرة فصليت فيه ثّم مررت بقرب محزة بن عبد املطلب 

اِر َأْنُتْم َلَنا َفَرٌط ثّم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم فقلت: السَّاَلُم َعَلْيُكْم َيا َأْهَل الدَِّي

 َوِإنَّا ِبُكْم اَلِحُقوَن.

ثّم تأتي املسجد الذي يف املكان الواسع إىل جنب اجلبل عن ميينك حّتى تدخل ُأُحد 

إىل أحد حيث لقي املشركني فلم يربحوا حّتى  فتصلي فيه، فعنده خرج النيب 

عند قبور الّشهداء ما كتب اهلل حضرت الصالة فصّلى فيه. ثّم مّر أيضًا حتّى ترجع فتصّلي 

 .(5)لك ثّم امِض على وجهك

 

                                                           

 .مواساة رجال من األنصار 825-822ص 8راجع تفسير القمي: ج (8)
 .2باب زيارة القبور ح 221ص 2الكافي: ج (2)
 .2باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء، ح 568ص 5الكافي: ج (2)
 .81ح 5ب 86ص 6راجع تهذيب األحكام: ج (5)
 .5ح 6ب 285ص 16بحار األنوار: ج (5)
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 قبر حمزة سيد الشهداء 
يف  وأسد اهلل وأسد رسوله  قرب محزة بن عبد املطلب سيد الشهداء يقع 

 املدينة املنورة. بالقرب من)ُاحد( 

وأخيه من الرضاعة  كنيته: أبو عمارة، وقيل: أبو يعلى، وهو عم الرسول 

 .فإن حليمة السعدية كانت قد أرضعت محزة بن عبد املطلب قبل رسول اهلل 

من زارني ومل يزر عّمي محزة فقد أّنه قال:  روى فخر احملققني عن النيب 

 .(1)جفاني

 كانت تأتي قرب محزة  وروي األصبغ بن نباتة: )أن فاطمة بنت رسول اهلل 

 .(2)لمًا لتعرفه(وكانت قد وضعت عليه ع



اثنني يف السماء واثنني  ،وقد خصين اهلل تبارك وتعاىل بأربعة :قال رسول اهلل 

وأما اللذان يف األرض فعلي بن  ،فأما اللذان يف السماء فجربئيل وميكائيل ،يف األرض

 .(3)أبي طالب وعمي محزة

أنا وأخي علي  ،أهل اجلنةحنن بنو عبد املطلب سادات  :وقال رسول اهلل 

 .(4)وعمي محزة وجعفر واحلسن واحلسني واملهدي

فأنشدكم اهلل هل فيكم أحد لـه مثل عمي محزة يوم الشورى:  وقال علي 

 .(5)أسد اهلل وأسد رسوله

 



مل يدخل اجلنة محية غري محية محزة بن عبد قال:  عن علي بن احلسني 

                                                           

 .88121ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (8)
 .6686باب في زيارة القبور ح 565ص 2المصنف: ج (2)
 .15بشارة المصطفى: ص (2)
 .باب ذكر عالمات قيام القائم  562ص 2كشف الغمة: ج (5)
 .8861ح 21المجلس 555األمالي للطوسي: ص (5)
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 يف حديث السلى الذي ألقي على النيب م غضبا للنيب املطلب وذلك حني أسل

(1). 



 منها:  نزل العديد من اآليات الكرمية يف فضل محزة سيد الشهداء 

ه تعاىل: ـقول



(2)،  ،نزلت يف بين هاشم منهم محزة بن عبد املطلب وعبيدة بن احلارث

 .(3)وفيهم نزلت 

ه سبحانه: ـوقول

(4) ،علي بن أبي طالب ومحزة بن عبد املطلب وعبيدة  :فالذين آمنوا هم

ربيعة عتبة وشيبة ابين  :ثالثة من املشركنيهم بن احلارث، والذين اجرتحوا السيئات 

 .(5)والوليد بن عتبة

ه تعاىل: ـوقول

(6) ،إنها نزلت يف محزة بن عبد املطلب وأبي جهل وذلك أن أبا  :قيل

فأخرب بذلك محزة وهو على دين قومه فغضب وجاء ومعه  جهل آذى رسول اهلل 

 .(7)قوس فضرب بها رأس أبي جهل وآمن

ه سبحانه: ـوقول

                                                           

 .5باب العصبية ح 211ص 2الكافي: ج (8)
 .6-5سورة العنكبوت:  (2)
 .521ومن سورة العنكبوت ح 281-281تفسير فرات الكوفي: ص (2)
 .28سورة الجاثية:  (5)
 سورة الجاثية وما فيها من اآليات في األئمة الهداة. 551تأويل اآليات الظاهرة: ص (5)
 .822سورة األنعام:  (6)
 .8ب 851ص 81بحار األنوار: ج (6)
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  يعين محزة بن عبد املطلب وجعفر بن أبي طالب 

(1) (2)يعين علي بن أبي طالب. 

كنت عاهدت اهلل ورسوله أنا وعمي محزة وأخي جعفر وابن قال:  عن علي 

فتقدمين أصحابي وخلفت بعدهم  ،عمي عبيدة بن احلارث على أمر وفينا به هلل ولرسوله

ملا أراد اهلل عزوجل فأنزل اهلل تعاىل فينا: 

  محزة وجعفر وعبيدة

 فأنا املنتظر وما بدلت تبديال(3). 

ه تعاىل: ـوقول

(4). 

يعين  يعين يف أنفسكم  ه تعاىل: ـعن ابن عباس يف قول

نزلت يف  مع عدوكم 

 .(5)طلب رضي اهلل تعاىل عنهمرسول اهلل وعلي ومحزة بن عبد امل

ه سبحانه:ـوقول 

(6). 

يعين صدقوا باهلل أنه واحد علي ومحزة بن  عن ابن عباس: 

قال صديق هذه األمة أمري  وجعفر الطيار عبد املطلب 

 اخلرب.، (7)وهو الصديق األكرب والفاروق األعظم املؤمنني 

ه تعاىل: ـوقول

                                                           

 .22سورة األحزاب:  (8)
 سورة التوبة. 851ص 5تفسير مجمع البيان: ج (2)
 .5ح 28ب 582ص 25بحار األنوار: ج (2)
 .211سورة آل عمران:  (5)
 .812ومن سورة آل عمران ح 811ص 8شواهد التنزيل: ج (5)
 .81سورة الحديد:  (6)
 .852ب 582اليقين: ص (6)
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(1) ، (2)ومحزة وعبيدةعلي نزلت يف. 

عن ابن عباس قال: أضحك  (3)ه سبحانه: ـوقول

ومحزة وعبيدة يوم بدر املسلمني، وأبكى كفار مكة حتى قتلوا  ملؤمنني أمري ا

 .(4)ودخلوا النار

 :هـيف قول الباقر اإلمام وعن 

(5) :نزلت يف محزة وعلي وعبيدة(6). 

 : :وعن ابن عباس يف قوله

عتبة وشيبة  :(7)اآلية نزلت يف علي ومحزة وعبيدة 

 .(8)والوليد

وملا كانت الليلة اليت أنه قال يف حديث:  عن أبيه  عن موسى بن جعفر 

اهلل يوشك أن  فقال: يا محزة يا عم رسول أصيب محزة يف يومها دعاه رسول اهلل 

تغيب غيبة بعيدة فما تقول لو وردت على اهلل تبارك وتعاىل وسألك عن شرائع اإلسالم 

 وشروط اإلميان؟ 

 .فبكى محزة وقال: بأبي أنت وأمي أرشدني وفهمين

 .قال: يا محزة تشهد أن ال إله إال اهلل خملصا وأني رسول اهلل باحلق

 .قال محزة: شهدت

                                                           

 .25-22سورة الحج:  (8)
سورة الحج وما فيها من اآليات في األئمة  221-221تأويل اآليات الظاهرة: ص (2)

 الهداة.
 .52سورة النجم:  (2)
 فصل فيما نقل عنه يوم بدر. 881ص 2المناقب: ج (5)
 .25البقرة: سورة  (5)
 816ب 61ص 58، والبحار: ج25ضمن ح 81ب 211ص 81بحار األنوار: ج (6)

 .1ضمن ح
 .21سورة ص:  (6)
 سورة ص وما فيها من اآليات في األئمة الهداة. 512تأويل اآليات الظاهرة: ص (1)
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أن النار حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن : وأن اجلنة حق، و قال

الصراط حق، وامليزان حق، ومن يعمل مثقال ذرة خريا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا 

 .أمري املؤمنني يره، وفريق يف اجلنة، وفريق يف السعري، وأن عليا 

 .قال محزة: شهدت وأقررت وآمنت وصدقت

 .واحلسني واإلمامة يف ذريتهوقال: األئمة من ذريته ولده احلسن 

 .قال محزة: آمنت وصدقت

 .وقال: وفاطمة سيدة نساء العاملني

 . اخلرب.(1)قال: نعم صدقت

يوم افتتح البصرة وركب  عن أصبغ بن نباتة احلنظلي قال: رأيت أمري املؤمنني 

 جيمعهم اهلل؟ أيها الناس أال أخربكم خبري اخللق يوم ثم قال:  بغلة رسول اهلل 

فقام إليه أبو أيوب األنصاري فقال: بلى يا أمري املؤمنني حدثنا فإنك كنت تشهد 

 .ونغيب

إن خري اخللق يوم جيمعهم اهلل سبعة من ولد عبد املطلب ال ينكر فضلهم إال فقال: 

 .كافر وال جيحد به إال جاحد

 .لنا لنعرفهم فقام عمار بن ياسر رمحه اهلل فقال: يا أمري املؤمنني مسهم

، وإن إن خري اخللق يوم جيمعهم اهلل الرسل، وإن أفضل الرسل حممد فقال: 

أفضل كل أمة بعد نبيها وصي نبيها حتى يدركه نيب، أال وإن أفضل األوصياء وصي 

حممد عليه وآله السالم، أال وإن أفضل اخللق بعد األوصياء الشهداء، أال وإن أفضل 

طلب وجعفر بن أبي طالب لـه جناحان خضيبان يطري بهما يف الشهداء محزة بن عبد امل

وشرفه،  ء كرم اهلل به حممدا  اجلنة مل ينحل أحد من هذه األمة جناحان غريه، شي

 .(2)جيعله اهلل من شاء منا أهل البيت والسبطان احلسن واحلسني، واملهدي 

وجرجيس النيب ومحزة بن إن خرية اهلل من الشهداء حييى بن زكريا ويف احلديث: 

                                                           

 .86ح 8ب 65ص 8مستدرك الوسائل: ج (8)
 .25ووفاته ح باب مولد النبي  551ص 8الكافي: ج (2)



275 

 

 .(1)عبد املطلب وجعفر الطيار



كانت سبحتها من خيوط صوف  ن فاطمة بنت رسول اهلل إيف الوسائل: )

تديرها بيدها تكرب وتسبح إىل أن قتل  مفتل معقود عليه عدد التكبريات فكانت 

تربته وعملت التسابيح سيد الشهداء فاستعملت  (رضي اهلل عنه)محزة بن عبد املطلب 

عدل إليه باألمر فاستعملوا تربته ملا فيها من  فاستعملها الناس، فلما قتل احلسني 

 .(2)الفضل واملزية(

 

رأيت فيما يرى النائم عمي محزة بن عبد املطلب وأخي جعفر  :قال النيب 

 ،لنبق عنبا فأكال ساعةفتحول ا ،بن أبي طالب وبني أيديهما طبق من نبق فأكال ساعة

: بأبي أنتما أي لـهما قلتففدنوت منهما  ،فتحول العنب لـهما رطبا فأكال ساعة

وجدنا أفضل األعمال الصالة  ،األعمال وجدمتا أفضل؟ قاال: فديناك باآلباء واألمهات

 عليك وسقي املاء وحب علي بن أبي طالب 

 (3). 

وعمي محزة بن عبد املطلب يف حديث حول يوم القيامة:  قال رسول اهلل 

 .(4)أسد اهلل وأسد رسوله سيد الشهداء على ناقيت العضباء



فإذا رأوه انهزموا ومل يثبت لـه القوم حيمل على  وكان محزة بن عبد املطلب 

قد أعطت وحشيا عهدا لئن قتلت حممدا أو  (عليها اللعنة)حد وكانت هند بنت عتبة وا

                                                           

 .25ح 55ب 51-56ص 15بحار األنوار: ج (8)
 .1526ح 86ب 555ص 6وسائل الشيعة: ج (2)
 .226صالة المهدي ع ح 11الدعوات: ص (2)
 .81الركبان يوم القيامة أربعة ح 215ص 8الخصال: ج (5)
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فقال  ،عليا أو محزة ألعطيتك رضاك، وكان وحشي عبدا جلبري بن مطعم حبشيا

وحشي: أما حممد فال أقدر عليه، وأما علي فرأيته رجال حذرا كثري االلتفات فلم أطمع 

ط فمر بي فوطئ على جرف نهر فسق ،فكمنت حلمزة فرأيته يهد الناس هداقال: فيه، 

مغمسة بالدم فأخذت حربيت فهززتها ورميته فوقعت يف خاصرته وخرجت من مثانته 

ت بها إىل هند فقلت لـها هذه كبد محزة أتيفسقط فأتيته فشققت بطنه فأخذت كبده و

فبعث اهلل  ،ها فالكتها فجعلها اهلل يف فيها مثل الداغصة فلفظتها ورمت بهايفأخذتها يف ف

 . اضعهإىل مو اورده املكا فحمله

 . أبى اهلل أن يدخل شيئا من بدن محزة الناري: فقال أبو عبد اهلل 

فجاءت إليه هند فقطعت أذنيه وجعلتهما خرصني وشدتهما يف عنقها وقطعت يديه 

 .(1)ورجليه

إىل عبيد اهلل بن عباس بن علي بن أبي  علي بن احلسني سيد العابدين نظر 

تل ُق ،من يوم أحد ما من يوم أشد على رسول اهلل  :فاستعرب ثم قال طالب 

تل فيه ابن عمه وبعده يوم مؤتة ُق ،فيه عمه محزة بن عبد املطلب أسد اهلل وأسد رسوله

 .جعفر بن أبي طالب

ازدلف إليه ثالثون ألف رجل يزعمون  وال يوم كيوم احلسني : ثم قال 

مه وهو باهلل يذكرهم فال يتعظون حتى أنهم من هذه األمة كل يتقرب إىل اهلل عزوجل بد

 .(2)قتلوه بغيا وظلما وعدوانا

 



مسع من كل دار قتل من  ،من وقعة أحد إىل املدينة وملا انصرف رسول اهلل 

لكن محزة ال بواكي  :أهلها قتيل نوحا وبكاء ومل يسمع من دار محزة عمه فقال 

 ، فآىل أهل املدينة أن ال ينوحوا على ميت وال يبكوه حتى يبدءوا حبمزة لـه

                                                           

 .شهادة حمزة  886-886ص 8تفسير القمي: ج (8)
 .81ح 61المجلس 562األمالي للصدوق: ص (2)
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 .(1)فينوحوا عليه ويبكوه فهم إىل اليوم على ذلك

فناح عليها سنة، ثم مات لـه ولد آخر  ويف احلديث: ماتت ابنة ألبي عبد اهلل 

فقيل قال: فناح عليه سنة، ثم مات إمساعيل فجزع عليه جزعا شديدا فقطع النوح، 

 : أيناح يف دارك؟ ألبي عبد اهلل 

 لكن محزة ال بواكي  :قال ملا مات محزة إن رسول اهلل فقال: 

 .(2)لـه

 



 قال يف مراقد املعارف: 

وله مشهد يزار قدميًا وحديثًا حتى  ،)كان على قربه قبة مبنّية باجلص واحلجر الثقيل

 .(83.0أئّمة البقيع يف اليوم الثامن من شهر شّوال  جاء الوّهابيون... فهدموا قرب

 قال يف وفاء الوفاء: 

عليه قبة عالية حسنة  )مشهد سّيد الشهداء محزة بن عبد املطلب عم النيب 

بنته أّم اخلليفة الناصر لدين اهلل أبي العباس أمحد بن  ،متقنة وبابه مصفح كّله باحلديد

وباب املشهد  ،ى القرب ساجًا وحوله حصباءوجعلت عل 132املستضيء وذلك يف سنة 

وقريب منه مسجد يذكر أّنه موضع مقتله وقربه  ،كانت من حديد يفتح كّل يوم مخيس

اليوم مبين جمصص بالفّضة ال خشب عليه ويف أعاله من ناحية رأسه حجر فيه بعد 

هذا مصرع   :البسملة

عّمره العبد الفقري إىل رمحة اهلل حسني  ومصّلى النيب  محزة بن عبد املطلب 

 هـ(. 112بن أبي اهليجاء سنة 

 



 بهذه الزيارة:  يستحب زيارة محزة 

                                                           

 .552باب التعزية والجزع عند المصيبة ح 812ص 8يحضره الفقيه: جمن ال  (8)
 .2586ح 61ب 258ص 2وسائل الشيعة: ج (2)
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َسَد اهلِل َوَخْيَر الشَُّهَداِء، السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َأ )السَّاَلُم َعَلْيَك َيا َعمَّ َرُسوِل اهلِل 

َوَأَسَد َرُسوِلِه، َأْشَهُد َأنََّك َقْد َجاَهْدَت ِفي اهلِل، َوَنَصْحَت ِلَرُسوِل اهلِل، َوُجْدَت َبَنْفِسَك، 

 .(1)َوَطَلْبَت َما ِعْنَد اهلِل، َوَرِغْبَت ِفيَما َوَعَد اهلُل(

ثّم تدخل فتصلي وال تستقبل القرب عند صالتك فإذا فرغت من صالتك فانكب 

 لى القرب وقل: ع

ي ِبَقْبِر ِق)اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى َأْهِل َبْيِتِه، اللَُّهمَّ ِإنِّي َتَعرَّْضُت ِلَرْحَمِتَك ِبُلُزو

َن ِلُتِجرَيِني ِمْن ِنْقَمِتَك، َوَسَخِطَك َوَمْقِتَك، َوِم ،َعمِّ َنِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلْيِه َوَعَلى َأْهِل َبْيِتِه

ِفي َيْوٍم َتْكُثر ِفيِه اأَلْصَواُت اْلَمَعرَّاُت، َوَتْشَتِغُل ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َقدََّمْت، َوُتَجاِدُل األْزالِل 

ُكلُّ َنْفٍس َعْن َنْفِسَها، َفِإْن َتْرَحْمِني اْلَيْوَم َفاَل َخْوٌف َعَليَّ َواَل ُحْزٌن، َوِإْن ُتَعاِقْب َفَمْواَلَي 

َعَلى َعْبِدِه. اللَُّهمَّ َفاَل ُتَخيِّْبِني اْلَيْوَم َواَل َتْصِرْفِني ِبَغْيِر َحاَجِتي، َفَقْد َلِزْقُت ِبَقِبِر  لـه اْلُقْدَرُة

 َعمِّ َنِبيَِّك َوَتَقرَّْبُت ِبِه ِإَلْيَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك َوَرَجاَء َرْحَمِتَك َفَتَقبَّْل ِمنِّي، َوُعْد ِبِحْلِمَك

ِلي، َوِبَرْأَفِتَك َعَلى ِجَناَيِة َنْفِسي، َفَقْد َعُظَم ُجْرِمي، َوَما َأَخاُف َأْن َتْظِلَمِني َعَلى َجْه

َوَلِكْن َأَخاُف ُسوَء اْلِحَساِب، َفاْنُظْر اْلَيْوَم َتَقُلِبي َعَلى َقْبِر َعمِّ َنِبيَِّك َصَلَواُتَك َعَلى ُمَحمٍَّد 

ي َواَل ُتَخيِّْب َسْعِيي، َواَل َيُهوننَّ َعَلْيَك اْبِتَهاِلي، َواَل َتْحُجْب ِمْنَك َوَأْهِل َبْيِتِه، َفِبِهْم ُفكَِّن

َصْوِتي َواَل َتْقُلْبِني ِبَغْيِر َحَواِئِجي، َيا ِغَياَث ُكلِّ َمْكُروٍب َوَمْحُزوٍن، َيا ُمَفرُِّج َعْن 

أْهِل َبْيِتِه لى اْلَهَلَكِة، َصلِّ َعلى ُمَحمٍَّد َواْلَمْلُهوِف اْلَحْيَراِن اْلَغِريِب اْلَغِريِق اْلُمْشِرِف َع

َواْنُظْر ِإَليَّ َنْظَرًة اَل َأْشقى َبْعَدَها َأَبدًا، َواْرَحْم َتَضرُِّعي َوُغْرَبِتي َواْنِفَراِدي َفْقْد  الطاِهريَن،

 .(2)َواَل َتُردَّ َأَمِلي( َرَجْوُت ِرَضاَك، َوَتَحرَّْيَت اْلَخْيَر الَِّذي اَل ُيْعِطيِه َأَحٌد ِسَواَك،

 

                                                           
 .88151ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (1)
 .8ح 5ب 22-22كامل الزيارات: ص( 2)
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 عبد اهلل والد النبي قبر 
 يف املدينة املنورة. قرب عبد اهلل بن عبد املطلب والد الرسول األعظم يقع 

إّن عبد اهلل مّلا ترعرع واشتّد ساعده، ركب يومًا ليصيد، وقد نزل  :نقل

وإطفاء نور اهلل املودع يف  قوم من اليهود كانوا قد قدموا لقتل والد النيب  (1)بالبطحاء

فيه فقصدوه وكانوا مثانني نفرًا حاملني  صلبه، فنظروا إليه فرأوا مسات األنبياء 

السيوف، وكان والد السّيدة آمنة يف نفس املنطقة يصيد وقد رأى اليهود قد احتوشوا 

طردوهم  عبداهلل ليقتلوه، فأراد أن يدفعهم عنه وإذا جبمع من املالئكة معهم األسلحة قد

 .(2)عنه، فتعّجب من ذلك وجاء إىل عبد املّطلب وقال لـه: زّوج بنيت آمنة من عبد اهلل



عن ابن عباس عن أبيه العباس بن عبد املطلب قال:  روى الشيخ الصدوق 

ولد ألبي، عبد املطلب عبد اهلل فرأينا يف وجهه نورًا يزهر كنور الشمس، فقال أبي: إن 

 هذا الغالم شأنًا عظيمًا.لـ

قال: فرأيت يف منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ املشرق واملغرب، 

ثم رجع راجعًا حتى سقط على بيت الكعبة، فسجدت لـه قريش كلها، فبينما الناس 

 يتأملونه إذ صار نورًا بني السماوات واألرض وامتد حتى بلغ املشرق واملغرب.

لت كاهنة بين خمزوم، فقالت: يا عباس لئن صدقت رؤياك فلما انتبهت سأ

 ليخرجن من صلبه ولد يصري أهل املشرق واملغرب تبعًا لـه.

قال أبي ـ أي العباس ـ: فهّمين أمر عبد اهلل إىل أن تزوج بآمنة وكانت من أمجل 

أتيته فرأيت  نساء قريش وأمتها خلقًا، فلما مات عبد اهلل وولدت آمنة رسول اهلل

 .(3)لنور بني عينيه يزهر... احلديثا

 

                                                           

 .556ص 8( مسيل فيه دقاق الحصى، والجمع األباطح والبطاح، معجم البلدان: ج8)
 فدك. 8ب 821ص 8لجرائح: ج( الخرائج وا2)
 .22ح 82ب 865ص 8( كمال الدين: ج2)
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أربعني يومًا ال خيرج من داره،  بعد زواجه من السّيدة آمنة  بقي عبد اهلل 

 ثّم خرج فنظر أهل مّكة إليه وإذا بالنور الذي كان يشرق يف جبينه قد فارق موضعه.

شهر واحد يف بطن ُاّمه نادت اجلبال واألشجار  ومّلا أتى على رسول اهلل 

والسماوات بعضها بعضًا مستبشرين قائلني: أال إّن حمّمدًا قد سقط يف رحم ُاّمه آمنة وقد 

 مضى عليه شهر، ففرح بذلك اجلبال والبحار والسماوات واألرضون.

كتاب من يثرب خيربه مبوت فاطمة بنت عبد  على عبد املّطلب  ورد كآنذا

 ثت مااًل كثريًا خطريًا، فاخرج أسرع ما تقدر عليه.ّطلب، وكان مّما يف طّياته أّنها وّرامل

فقال عبد املّطلب لولده عبد اهلل: يا ولدي البّد لك أن ترافقين إىل املدينة، فسافر 

مع والده ودخال مدينة يثرب فاستلم عبد املّطلب املال. ومّلا مضى من على دخوهلما 

ام اعتّل عبد اهلل عّلة شديدة، وبقي مخسة عشر يومًا ويف اليوم السادس املدينة عشرة أّي

عشر مات عبد اهلل، فبكى عليه أبوه عبد املّطلب بكاًء مّرًا وشّق سقف البيت ألجله يف 

دار فاطمة بنت عبد املّطلب آنذاك، وبينما كان عبد املّطلب غارق يف أحزانه إذا بهاتف 

يف صلبه خامت النبيني وأي نفر ال ميوت، فقام عبد املّطلب يهتف ويقول: قد مات من كان 

فغّسله وكّفنه ودفنه يف حمّلة يقال لـها )شني( وبنى على قربه قّبة عظيمة من جص 

 .(1)وآجر

من عريات قريش حيملون  (2)ويف رواية: إن عبد اهلل خرج إىل الشام يف عري

املدينة وعبد اهلل بن عبداملّطلب يومئذ جتارات، ففرغوا من جتاراتهم ثّم انصرفوا، فمّروا ب

مريض فقال: أختّلف عند أخوالي بين عدي بن النّجار، فأقام عندهم مريضًا شهرًا، 

ومضى أصحابه فقدموا مّكة، فسأهلم عبد املّطلب عن عبد اهلل، فقالوا: خّلفناه عند 

 أخواله بين عدي بن النّجار وهو مريض.

ه احلارث فوجده قد توّفي يف دار النابغة فرجع إىل فبعث إليه عبد املّطلب أعظم ولد

                                                           

 .2ب 212ص 85( راجع بحار األنوار: ج8)
 ( العير: القافلة، )لسان العرب( ماّدة عير.2)
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 عليه عبد املّطلب وإخوته وأخواته وجدًا شديدًا ورسول اهلل  (1)أبيه فأخربه، فوجد

 .(2)يومئذ محل ولعبد اهلل يوم توّفي مخس وعشرون سنة

 

 مقبرة مشربة أم إبراهيم
وفيها قرب أم املؤمنني مسجد مشربة أم ابراهيم، جبنب مقربة مشربة أم إبراهيم تقع 

وقرب السيدة جنمة والدة اإلمام الرضا  مارية القبطية والدة إبراهيم بن رسول اهلل 

. 

ومن املشاهد باملدينة اليت ينبغي أن يؤتى إليها  :أنه قال عن جعفر بن حممد 

 . (3)مشربة أم إبراهيم... ويشاهد ويصلى فيها ويتعاهد 

صاحب اإلسكندرية مع البغلة الشهباء  هي مارية القبطية أهداها إىل رسول اهلل 

 .(4)وأشياء معها 

جاريتني  الورى: إن املقوقس صاحب اإلسكندرية أهدى إليه   ويف إعالم

إحداهما مارية القبطية ولدت لـه إبراهيم و ماتت بعده خبمس سنني سنة ستة عشر، 

 .(5)األخرى حلسان بن ثابت ووهب 

قسم األيام بني نسائه فلما كان يوم  وورد يف بعض التفاسري: أن رسول اهلل 

حفصة قالت: يا رسول اهلل إن لي إىل أبي حاجة فأذن لي أن أزوره، فأذن هلا، فلما 

إىل جاريته مارية القبطية وكان قد أهداها لـه املقوقس،  خرجت أرسل رسول اهلل 

بيت حفصة فوقع عليها، فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا، فجلست عند فأدخلها 

ووجهه يقطر عرقا، فقالت حفصة: إمنا أذنت لي من أجل  الباب فخرج رسول اهلل 

هذا أدخلت أمتك بييت ثم وقعت عليها يف يومي وعلى فراشي أما رأيت لي حرمة 

                                                           

 ( الوجد: الحزن، كتاب )العين( ماّدة وجد.8)
 .825ص 8ب 85( بحار األنوار: ج2)
 .2121ح 56ب 526ص 2مستدرك الوسائل: ج (2)
  .6-6اإلسناد: ص قرب (5)
 الفصل الرابع في ذكر مواليه ومولياته وجواريه. 856إعالم الورى: ص (5)
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 وحقا؟

فهي حرام علّي  : أليس هي جارييت قد أحل اهلل ذلك لي، اسكيتفقال 

 ألتمس بذاك رضاك فال ختربي بهذا امرأة منهن وهو عندك أمانة.

قرعت حفصة اجلدار الذي بينها وبني عائشة فقالت: أ ال أبشرك  فلما خرج 

قد حرم عليه أمته مارية وقد أراحنا اهلل منها، وأخربت عائشة مبا  أن رسول اهلل 

ر أزواجه، فنزلت رأت وكانتا متصادقتني متظاهرتني على سائ

(1)  فطلق حفصة واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرين يوما وقعد يف مشربة أم

 .(1)،(2)إبراهيم مارية حتى نزلت آية التخيري
                                                           

  .8سورة التحريم:  (8)
 الرحمن هللا بسمسورة التحريم:   2وفي تفسير تبيين القرآن، لإلمام الشيرازي: ج (2)

 بمارية خال  أنه ورد فقد لك هللا أحل ما تحرم لم النبي أيها يا  الرحيم
 بمارية يخلو أن نفسه على موحرّ  ذلك  النبي فكره زوجاته، بعض فاطلعت
 رضا مرضات التحريم بهذا تطلب تبتغي ذلك غير وقيل السورة، فنزلت
أزواجك زوجاتك أي غفور وهللا التحريم من فعلت ما رحيم ،حيث بك 

  النبي أن على داللة اآليات في ليس أنه يخفى وال التحريم، نبذ إلى أرشدك
 إسرائيل حرم ما إال) مثل نفسي، على حرمت: قال لعله بل وطيها عدم على حلف
 .سيأتي كما مشروطاً  كان عهده أن إلى مضافاً  ،(نفسه على
فرض قد أوجب تحلة لكم هللا  ّحل أيمانكم العهد فإن أنفسكم على عهدكم 

 وال تحليالً  يوجب ال ـ الفقه في المذكورة الشروط على يشتمل لم إن ـ النفس على
 الحكيم شيء بكل العليم وهو بمصالحكم أعرف فهو موالكم وهللا تحريما

 .تدبيره في
وإذ زماناً  اذكر  ّحديثاً  أزواجه بعض إلى النبي أسر بأن مخفياً، كالماً  لها قال 

 الزوجة أخبرت نبأت فلما ذلك بعد أقاربها فال مارية قصة أسّري لحفصة قال
به هللا رسول لكالم خالفاً  ـ بالحديث  النبي كان ولذا عائشة، أخبرت فإنها ـ 
 القصة حفصة تخفي بأن مشروطاً  المقاربة عدم كان حيث عهده من حلّ  في 
عليه هللا وأظهره عائشة أخبرت حفصة بأن تعالى هللا أعلمه أي عّرف النبي 
 حفصة وأخبر بعضه لعائشة ذكرته ما بعض بعض عن وأعرض لم بأن 

 الذي الحديث لكل يتعرضوا ال أن الكبار عادة فإن تكرماً، له، إفشائها بجميع يخبرها
 النبي أخبر نبأها فلما تلميحاً  إليه يلمحون بل أساءه، أو المقابل الطرف يسيء
 حفصة به معها لحديثه بإفشائها قالت ،متعجبة حفصة أنبأك من 

  الرسول قال عائشة إلى حديثك أفشيت بأني هذا هللا رسول يا أخبرك
الخبير العليم نبأني الخفايا على والمطلع شيء بكل العالم هللا أي. 
تتوبا إن النبي على التعاون من وحفصة عائشة يا  يؤذيه بما فقد هللا إلى 

 تظاهرا وإن هللا مرضاة من قلوبكما مالت صغت إذ الزمة التوبة كانت
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هل علمتم ما قد رميت قال:  مام الرضا علي بن موسى ويف حديث عن اإل

 ؟به مارية القبطية وما ادعى عليها يف والدتها إبراهيم بن رسول اهلل

 قالوا: ال يا سيدنا أنت أعلم فخربنا لنعلم.

أهديت مع جوار لـه قسمهن  إن مارية ملا أهديت إىل جدي رسول اهلل قال: 

على أصحابه وظن مبارية من دونهن، وكان معها خادم يقال لـه جريح  رسول اهلل 

وأسلم جريح معها وحسن  يؤدبها بآداب امللوك، وأسلمت على يد رسول اهلل 

فحسدها بعض أزواج رسول  إميانهما وإسالمهما، فملكت مارية قلب رسول اهلل 

 وان رسول اهلل إىل أبويهما تشك اهلل، فأقبلت زوجتان من أزواج رسول اهلل 

فعله وميله إىل مارية وإيثاره إياها عليهما، حتى سولت هلما نفسهما أن تقوال إن مارية 

 إمنا محلت بإبراهيم من جريح، وكانوا ال يظنون جرحيا خادما زمانا.

وهو جالس يف مسجده، فجلسا بني يديه وقاال:  فأقبل أبواهما إىل رسول اهلل 

 وال يسعنا أن نكتمك ما ظهرنا عليه من خيانة واقعة بك!يا رسول اهلل ما حيل لنا 

 قال: وما ذا تقوالن؟

قاال: يا رسول اهلل إن جرحيا يأتي من مارية الفاحشة العظمى وإن محلها من جريح 

 وليس هو منك يا رسول اهلل!

 لعظم ما تلقياه به ثم قال: وحيكما ما تقوالن؟ فأربد وجه رسول اهلل 

 إننا خلفنا جرحيا ومارية يف مشربة وهو يفاكهها ويالعبها ويروم فقاال: يا رسول اهلل

منها ما تروم الرجال من النساء فابعث إىل جريح فإنك جتده على هذه احلال فأنفذ فيه 

 حكمك وحكم اهلل تعاىل.

يا أبا احلسن خذ معك سيفك ذا الفقار حتى متضي إىل مشربة  :فقال النيب 

                                                                                                                                   

 هو هللا إن إذ تعاونكما يضره ال فـ يسوؤه بما  النبي على عليه تتعاونا
 وفي خيارهم، المؤمنين وصالح وجبريل مكروه اليصيبه بما أمره يلي مواله

 هللا نصر بعد ذلك بعد والمالئكة  علي المؤمنين أمير به المراد أن الرواية
 .  عنه اإليذاء لدفع أعوان  له ظهراء ظهير والمؤمنين وجبرئيل

عسى لعل طلقكن إن ربه النبي  أزواجاً خير منكن مسلمات  هـيبدل أن
 سائحات هلل عابداتالذنب  عن تائباتهلل  مطيعات مؤمنات قانتات

 .وأبكاراً  ثيبات صائمات
 ، اآليات.عائشة وحفصةأحوال  5ب 221-221ص 22بحار األنوار: ج (8)
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 .ا كما يصفان فأمخده ضربامارية فإن صادفتها وجرحي

فقام علي واتشح بسيفه وأخذه حتت ثوبه فلما وىل ومر من بني يدي رسول اهلل 

  :أتى إليه راجعا، فقال لـه يا رسول اهلل أكون فيما أمرتين كالسكة احملماة يف النار

 ؟.أو الشاهد يرى ما ال يرى الغائب

 .ا ال يرى الغائبفديتك يا علي بل الشاهد يرى م :فقال النيب 

قال: فأقبل علي و سيفه يف يده حتى تسور من فوق مشربة مارية و هي وجريح 

معها يؤدبها بآداب امللوك ويقول هلا: أعظمي رسول اهلل وكنيه وأكرميه وحنو من هذا 

وسيفه مشهر بيده ففزع منه جريح وأتى إىل  الكالم، فنظر جريح إىل أمري املؤمنني 

شربة فصعد إىل رأسها، فنزل أمري املؤمنني إىل املشربة وكشف الريح عن خنلة يف دار امل

 أثواب جريح فانكشف ممسوحا، فقال: انزل يا جريح.

 فقال: يا أمري املؤمنني آمن على نفسي؟

 قال: آمن على نفسك.

فأوقفه بني  قال: فنزل جريح وأخذ بيده أمري املؤمنني وجاء به إىل رسول اهلل 

 يا رسول اهلل إن جرحيا خادما ممسوحا. يديه وقال لـه:

يا جريح اكشف  )لعنهما اهلل(وجهه إىل اجلدار و قال: حل هلما  فوىل النيب 

عن نفسك حتى يتبني كذبهما، وحيهما ما أجراهما على اهلل وعلى رسوله، فكشف 

 جريح عن أثوابه فإذا هو خادم ممسوح كما وصف، فسقطا بني يدي رسول اهلل 

وقاال يا رسول اهلل التوبة استغفر لنا فلن نعود، فقال رسول اهلل: ال تاب اهلل عليكما فما 

ينفعكما استغفاري ومعكما هذه اجلرأة على اهلل وعلى رسوله، قاال: يا رسول اهلل فإن 

استغفرت لنا رجونا أن يغفر لنا ربنا، فأنزل اهلل اآلية: 

(1)،(2) . 

ويف تفسري القمي عند قولـه تعاىل: 

 

                                                           

 .11سورة التوبة:  (8)
 .معرفة والدة أبي جعفر محمد بن علي الرضا   212-212دالئل اإلمامة: ص (2)
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ة القبطية أم إبراهيم، وكان سبب ذلك أن عائشة قالت لرسول قال: إنها نزلت يف ماري

ليس هو منك وإمنا هو من جريح القبطي، فإنه يدخل إليها  : إن إبراهيم اهلل 

 يف كل يوم!.

، خذ السيف وائتين برأس جريحوقال ألمري املؤمنني:  فغضب رسول اهلل 

يا رسول اهلل إنك إذا بعثتين يف  بأبي أنت وأميالسيف ثم قال:  فأخذ أمري املؤمنني 

 .أمر أكون فيه كالسفود احملمى يف الوبر فكيف تأمرني أ تثّبت فيه أم أمضي على ذلك؟

 .بل تثّبت :فقال لـه رسول اهلل 

إىل مشربة أم إبراهيم فتسلق عليها فلما نظر إليه  )صلوات اهلل عليه(فجاء أمري املؤمنني 

 فقال لـه:  فدنا منه أمري املؤمنني جريح هرب منه وصعد النخلة، 

انزل  فقال لـه: يا علي اتق اهلل ما هاهنا بأس إني جمبوب ثم كشف عن عورته فإذا هو

: ما شأنك يا جريح؟ ، فقال لـه رسول اهلل جمبوب، فأتا به إىل رسول اهلل 

: إن القبط جيبون حشمهم ومن يدخل إىل أهاليهم والقبطيون فقال: يا رسول اهلل 

ال يأنسون إال بالقبطيني، فبعثين أبوها ألدخل إليها وأخدمها وأونسها، فأنزل اهلل 

 .(2)،(1) اآلية عزوجل: 

 مارية القبطية أتاه جربئيل إبراهيم من هذا وروي أنه ملا ولد للرسول 

 . (3)فقال: السالم عليك أبا إبراهيم



أم  عن علي بن ميثم عن أبيه قال: )ملا اشرتت محيدة أم موسى بن جعفر 

يا يقول هلا:  ذكرت محيدة أنها رأت يف املنام رسول اهلل  ،جنمة الرضا 

ه، فلما ـفوهبتها ل سيولد لـه منها خري أهل األرضمحيدة هي جنمة البنك موسى، فإنه 

مساها الطاهرة، وكانت هلا أمساء منها: جنمة وأروى وسكن  ولدت لـه الرضا 

 .(4)ومسان وتكتم وهو آخر أساميها(

                                                           

 .6سورة الحجرات:  (8)
 اإلفك على مارية. 281-281ص 2تفسير القمي: ج (2)
 .6ب 828-821ص 86بحار األنوار: ج (2)
 .1ح 8ب 6ص 51( بحار األنوار: ج5)
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عن عون بن حممد الكندي قال: مسعت أبا احلسن  ويف عيون أخبار الرضا 

وأخبارهم ومناكحهم  علي بن ميثم يقول: ما رأيت أحدًا قط أعرف بأمر األئمة 

وكانت من  وهي أم أبي احلسن موسى بن جعفر ـ منه، قال: اشرتت محيدة املصفاة 

ودينها  جارية مولدة وامسها تكتم، وكانت من أفضل النساء يف عقلهاـ أشراف العجم 

وإعظامها ملوالتها محيدة املصفاة حتى أنها ما جلست بني يديها منذ ملكتها إجالال هلا، 

: يا بين إن تكتم جارية ما رأيت جارية قط أفضل منها ولست فقالت البنها موسى 

أشك أن اهلل تعاىل سيطهر نسلها إن كان هلا نسل، وقد وهبتها لك فاستوص بها خريا، 

 .(1)لرضا ع مساها الطاهرة( فلما ولدت لـه ا

أّنها قالت: مّلا  ُاّم اإلمام الرضا  عن جنمة  روى الشيخ الصدوق و

مل أشعر بثقل احلمل وكنت أمسع يف منامي تسبيحًا وتهلياًل ومتجيدًا  محلت بابين علّي

فلّما وضعته، وقع على  من بطين فيفزعين ذلك ويهّولين، فإذا انتبهت مل أمسع شيئًا.

ض واضعًا يده على األرض، رافعًا رأسه إىل السماء، حيّرك شفتيه كأنه يتكّلم، األر

 «.هنيئًا لك يا جنمة كرامة رّبك»، فقال لي: فدخل إلّي أبوه موسى بن جعفر 
فناولته إّياه يف خرقة بيضاء، فأّذن يف ُاذنه األمين وأقام يف األيسر، ودعا مباء الفرات 

 .(2)«خذيه فإنه بقية اهلل يف أرضه»: فحّنكه، ثم رّده إلّي، فقال

                                                           

 .2ح 2ب 85ص 8: ج أخبار الرضا ( عيون 8)
 .2ح 2ب 21ص 8: ج( عيون أخبار الرضا 2)



287 

 

 

  علي بن جعفر العریضيقبر 
 يف العريض شرق املدينة.  يالعريضقرب علي بن جعفر يقع 

، يكنى أبا احلسن، وأمه أم ولد، وهو هو علي بن اإلمام جعفر الصادق و

 أصغر ولد أبيه، مات أبوه وهو طفل صغري، وإمنا لقب بالعريضي ألن مولده ومدفنه

 بالعريض على أربعة أميال من املدينة مما يلي املشرق.

 شديد الورع، كثري الفضل، ولزم أخاه موسى  كان علي بن جعفر 

 وروى عنه شيئًا كثريًا.

 وكان عاملًا كبريًا، فعمر طوياًل، وتربى يف حجر أخيه اإلمام موسى الكاظم 

وعن احلسني ذي العربة  وعن ابنه حممد التقي  ونقل عنه وعن ابنه علي الرضا

بن زيد الشهيد، فكان علي العريضي من كبار فضالء الشيعة اإلمامية وأجالئهم، جليل 

القدر، رفيع املنزلة، عظيم الشان، تقيًا، نقيًا، صاحلًا، عابدًا، ورعًا، زاهدًا، سديد 

الطريقة، ثقة، وقد روي عن الكشي ما يشهد بصحته ووثاقته، وقد مدحه مجيع علماء 

 الرجال مدحًا كثريًا.

ومسائل قد سأهلا من  ،ولعلي العريضي مصنفات عديدة: فمنها كتاب املناسك

وكتاب يف احلالل واحلرام، وكتاب الفقه، وكتاب مشتمل على  أخيه موسى 

 الروايات.

 أنه قال: رعن حممد بن احلسن بن عما روى الشيخ الكليين 

جالسًا، وكنت أقمت عنده سنتني أكتب ما  كنت عند علي بن جعفر بن حممد 

ـ إذا دخل عليه أبو جعفر حممد بن علي الرضا  مسع من أخيه ـ يعين أبا احلسن 

 املسجد، مسجد رسول اهلل فوثب علي بن جعفر بال حذاء وال رداء فقّبل يده ،

 وعظمه.

 : يا عم اجلس رمحك اهلل.فقال لـه أبو جعفر 

 وأنت قائم؟ فقال: يا سيدي كيف أجلس 

فلما رجع علي بن جعفر إىل جملسه جعل أصحابه يوخبونه ويقولون: أنت عم أبيه 
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 وأنت تفعل به هذا الفعل؟.

فقال: اسكتوا إذا كان اهلل عزوجل ـ وقبض على حليته ـ مل يؤهل هذه الشيبة وأهل 

 .(1)هذا الفتى ووضعه حيث وضعه، أنكر فضله؟ نعوذ باهلل مما تقولون بل أنا لـه عبد

، ودفن يف العريض اليت  يف زمن اإلمام اهلادي  تويف علي العريضي 

 تبعد عن املدينة بفرسخ.

 ، ولعل املوجود يف قم هو أحد أحفاده.املقدسة إنه دفن بقم :وقيل

 

 النفس الزكيةقبر 
يف املوضع الذي  بضواحي مدينة الرسول األعظم  (2)مرقد حممد النفس الزكية 

 .(4)، وقيل: نقل جسده إىل البقيع وقرب به(3)رف بـ )أحجار الزيت(استشهد فيه ويع

                                                           
 .82ح باب اإلشارة والنص على أبي جعفر الثاني  222ص 8الكافي: ج (1)
: كان مشهده شرقي جبل سلع، عليه 816ص 2( قال السمهودي في )وفاء الوفا( ج2)

فلم يتفق، وهو داخل مسجد بناء كبير بالحجارة السود وقصدوا أن يبنوا عليه قبة 
كبير مهجور، وفي قبلة المسجد منهل من عين األزرق مدرج من شرقية وغربية 

 والعين تجري في وسطه.
: )أحجار الزيت( موضع بالمدينة قريب من 822ص 8( وفي معجم البلدان ج2)

الزوراء وهو موضع صالة االستسقاء، وقال العمراني: )أحجار الزيت( موضع 
)أحجار الزيت( من ناحية المدينة، قتل  6اخلها، وراجع منتقلة الطالبية: صبالمدينة د

 بها محمد النفس الزكية.
 .251ص 2( مراقد المعارف: ج5)
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 قبور شهداء بدر
قبور شهداء بدر، قرب املدينة املنورة حيث وقعت غزوة بدر، وعددهم أربعة تقع 

 عشر، ستة من املهاجرين ومثانية من األنصار.

قال سبحانه: 

(1). 

كان يوم بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة اثنتني من 

كان التاسع عشر من شهر رمضان وقد روي  :وقيل ،جرة على رأس مثانية عشر شهرااهل

 . (2)ذلك عن أبي عبد اهلل 

وكان املسلمون ثالمثائة وثالثة عشر رجال على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 

ومائتان وستة وثالثون رجال من  ،معه النهر، سبعة وسبعون رجال من املهاجرين

 ،واملهاجرين علي بن أبي طالب  صاحب لواء رسول اهلل األنصار، وكان 

سبعني  وكانت اإلبل يف جيش رسول اهلل  ،وصاحب راية األنصار سعد بن عبادة

وكان معهم من  ،بعريا واخليل فرسني فرس للمقداد بن األسود وفرس ملرثد بن أبي مرثد

عشر ستة من املهاجرين  السالح ستة أدرع ومثانية سيوف ومجيع من استشهد يومئذ أربعة

 ومثانية من األنصار.

 ،وابن مسعود أنهم كانوا ألفا فروي عن علي  ،واختلف يف عدة املشركني

وكان خيلهم مائة فرس  ،وعن قتادة وعروة بن الزبري والربيع كانوا بني تسعمائة إىل ألف

 ورئيسهم عتبة بن ربيعة بن عبد مشس وكان حرب بدر أول مشهد شهده رسول اهلل

. 

 وقد نزلت املالئكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم بيض ونصروا املسلمني.

كما جاء إبليس يف جند من الشيطان فتبدى لـهم يف صورة سراقة بن مالك بن جعشم 

                                                           

 .825-82سورة آل عمران: ( 8)
 .81ب 222 – 222ص 81بحار األنوار: ج (2)
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 :الكناني ثم املدجلي وكان من أشراف كنانة فقال لـهم

(1) ، أي جمري لكم من كنانة، فلما رأى إبليس املالئكة نزلوا

 .(2)من السماء وعلم أنه ال طاقة لـه بهم 

وأخرجوا بين هاشم كرهًا معهم  وقد استعد مشركو مكة حلرب الرسول 

وقالوا من مل خيرج نهدم داره، فخرج معهم العباس بن عبد املطلب ونوفل بن احلارث 

قال يوم بدر:  روي أن النيب  بن عبد املطلب وعقيل بن أبي طالب وهم مسلمون.

ال تقتلوا أحدا من بين عبد املطلب فإمنا أخرجوا كرها(3). 

سريوا على بركة اهلل فإن اهلل وعدني لمني وقال: باملس وخرج رسول اهلل 

، واهلل لكأني أنظر إىل مصرع أبي (4)إحدى الطائفتني 

 ، وأمر رسول اهلل (5)جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وفالن وفالن

 .بالرحيل وخرج إىل بدر وهو بئر

 بدر رجل من جهينة واملاء ماؤه وإمنا مسي املاء بامسه. ويف حديث أبي محزة: و

كثرة قريش فزعوا واستغاثوا وتضرعوا فأنزل اهلل  فلما بلغ أصحاب رسول اهلل 

  .(6)سبحانه 

اللهم أوالنا  :قال ابن عباس: ملا كان يوم بدر واصطف القوم للقتال قال أبو جهل

 ه ـه، واستغاث املسلمون فنزلت املالئكة ونزل قولبالنصر فانصر

 إىل آخره. 

ملا نظر إىل كثرة عدد املشركني وقلة عدد املسلمني استقبل  وقيل: إن النيب 

اللهم إن تهلك هذه العصابة ال تعبد يف  ،اللهم أجنز لي ما وعدتينالقبلة وقال: 

 :يهتف ربه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبه فأنزل اهلل تعاىل، فما زال األرض

                                                           

 .51سورة األنفال: ( 8)
 .51سورة األنفال:  (2)
 .82515ح 28ب 51ص 88راجع مستدرك الوسائل: ج( 2)
 .56سورة الحج:  (5)
 .81ب 281ص 81بحار األنوار: ج (5)
 .1سورة األنفال:  (6)
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 وهو املروي عن أبي جعفر  ،اآلية. 

وجنه الليل ألقى اهلل على أصحابه النعاس وكانوا قد  وملا أمسى رسول اهلل 

ملطر رذاذا حتى لبد فأنزل اهلل عليهم ا ،نزلوا يف موضع كثري الرمل ال تثبت فيه قدم

األرض وثبتت أقدامهم وكان املطر على قريش مثل العزالي وألقى اهلل يف قلوبهم الرعب 

 .اآلية (1)كما قال: 

فبعث إليهم  ،(2)وأنزل اهلل سبحانه 

يا معاشر قريش إني أكره أن أبدأكم فخلوني والعرب  :فقال رسول اهلل 

ثم ركب مجال لـه أمحر فنظر إليه  ،ما رد هذا قوم قط فأفلحوا :، فقال عتبةوارجعوا

إن يك عند : فقال  ،وهو جيول بني العسكرين وينهى عن القتال رسول اهلل 

 .أحد خري فعند صاحب اجلمل األمحر وإن يطيعوه يرشدوا

وخطب عتبة فقال يف خطبته: يا معاشر قريش أطيعوني اليوم واعصوني الدهر إن 

حممدا لـه إل وذمة وهو ابن عمكم فخلوه والعرب فإن يك صادقا فأنتم أعلى عينا به وإن 

 .يك كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره

 .جبنت وانتفخ سحرك :فغاظ أبا جهل قوله وقال لـه

 ،نب ستعلم قريش أينا أألم وأجنب وأينا املفسد لقومهمثلي جي ،يا مصفرا استه :فقال

يا حممد أخرج إلينا أكفاءنا من  :ولبس درعه وتقدم هو وأخوه شيبة وابنه الوليد وقال

ارجعوا إمنا نريد األكفاء  :فقالوا ،فربز إليه ثالثة نفر من األنصار وانتسبوا لـهم ،قريش

ارث بن عبد املطلب وكان لـه يومئذ إىل عبيدة بن احل فنظر رسول اهلل  ،من قريش

ثم نظر إىل علي  قم يا عم :ونظر إىل محزة فقال قم يا عبيدة :سبعون سنة فقال

فاطلبوا حبقكم الذي جعله اهلل لكم فقد جاءت وكان أصغر القوم  قم يا علي :فقال

. (3)قريش خبيالئها وفخرها تريد أن تطفئ نور اهلل 

 :وقال لعلي  عليك بشيبة :وقال حلمزة يا عبيدة عليك بعتبة بن ربيعة :ثم قال

                                                           

 .82سورة األنفال: ( 8)
 .68سورة األنفال:  (2)
 .22سورة التوبة: ( 2)



292 

 

عليك بالوليد أكفاء كرام :فقالوا ،فمروا حتى انتهوا إىل القوم. 

وضرب عتبة عبيدة  ،فحمل عبيدة على عتبة فضربه على رأسه ضربة فلقت هامته

 ،ومحل شيبة على محزة فتضاربا بالسيفني حتى انثلما ،ا مجيعاعلى ساقه فأطنها فسقط

 ،على الوليد فضربه على حبل عاتقه فأخرج السيف من إبطه ومحل أمري املؤمنني 

لقد أخذ الوليد ميينه بشماله فضرب بها هاميت فظننت أن السماء : قال علي 

لي أما ترى الكلب نهز يا ع :ثم اعتنق محزة وشيبة فقال املسلمون وقعت على األرض

وكان محزة أطول من  يا عم طأطئ رأسك :فقال فحمل عليه علي  ،عمك

شيبة فأدخل محزة رأسه يف صدره فضربه علي فطرح نصفه ثم جاء إىل عتبة وبه رمق 

 فأجهز عليه.

لقد حضرنا بدرا وما فينا فارس غري املقداد بن  :قال علي بن أبي طالب 

فإنه كان منتصبا يف  ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إال من نام غري رسول اهلل  ،األسود

 . (1)أصل شجرة يصلي فيها ويدعو حتى الصباح

ليلة بدر قائما يصلي ويبكي ويستعرب وخيشع  كان النيب  :وعن ابن عباس قال

وخيشع يف وخير ساجدا  اللهم أجنز لي ما وعدتينوخيضع كاستطعام املسكني ويقول: 

قد أجنزنا وعدك وأيدناك بابن عمك علي سجوده ويكثر التضرع، فأوحى اهلل إليه: 

به، فعلينا فتوكل وعليه فاعتمد فأنا  ومصارعهم على يديه و

 خري من توكلت عليه وهو أفضل من اعتمد 

 يوم  وا حممدا إن املالئكة الذين نصر :قال وعن أبي جعفر  .(2)عليه

 . (3) بدر يف األرض ما صعدوا بعد وال يصعدون حتى ينصروا صاحب هذا األمر

واهلل ما  :ملا جاء أبو اليسر األنصاري بالعباس فقال :وروي عن عامر بن سعد أنه

صدق عمي ذلك ملك  :فقال النيب  أسرني إال ابن أخي علي بن أبي طالب 

إن املالئكة الذين : فقال النيب  ،قد عرفته جبلحته وحسن وجهه :فقال كريم

ليكون ذلك أهيب يف صدور  أيدني اهلل بهم على صورة علي بن أبي طالب 

                                                           

 .62ص 8اإلرشاد: ج (8)
 .216ص 8كنز الفوائد: ج (2)
 .821من سورة آل عمران ح 816ص 8تفسير العياشي: ج( 2)
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 .األعداء

رأيت العباس آنفا وعقيال معهما رجل على فرس أبلق  :وقال أبو اليسر األنصاري

يا علي هذان عمك وأخوك  :لعليه ثياب يقود العباس وعقيال فدفعهما إىل علي وقا

 ذلك جربئيل : فقال  فحكى ذلك لرسول اهلل  ،فدونكهما فأنت أوىل بهما

 .(1)دفعهما إليك



عليا يف غزوة بدر أن يأتيه باملاء  بعث رسول اهلل  :عن حممد بن احلنفية قال

فلما أتى القليب ومأل القربة فأخرجها جاءت ريح  ،حني سكت أصحابه عن إيراده

فلما  ،وهكذا يف الثالثة ،ثم عاد إىل القليب ومأل القربة فجاءت ريح فأهرقته ،فأهرقته

أما الريح  :فقال رسول اهلل  ،وأخربه خبربه كانت الرابعة مألها فأتى به النيب 

يح الثانية ميكائيل يف ألف من والر ،موا عليكاألوىل فجربئيل يف ألف من املالئكة سّل

 .موا عليكوالريح الثالثة إسرافيل يف ألف من املالئكة سّل ،موا عليكاملالئكة سّل

 .(2)وما أتوك إال ليحفظوك :ويف رواية

 السيد احلمريي:قال 

                                                           

 فصل في محبة المالئكة إياه. 258-251ص 2المناقب: ج (8)
 .26ضمن ح 81ب 216ص 81بحار األنوار: ج( 2)
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عودا فإذا  يقول عكاشة بن حمصن: انقطع سيفي يوم بدر فأعطاني رسول اهلل 

هو سيف أبيض طويل فقاتلت به حتى هزم اهلل املشركني ومل يزل ذلك السيف عند 

 . (1)عكاشة حتى هلك

وقد روى رجال من بين عبد األشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسهل بن 

قضيبا كان يف يده من  جريش يوم بدر فبقي أعزل ال سالح معه فأعطاه رسول اهلل 

فقال اضرب به فإذا سيف جيد فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي  :بعراجني ابن طا

 .(2)عبيد

يوم بدر بالقليب أن تعور ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم  وأمر رسول اهلل 

إال أمية بن خلف فإنه كان مسمنا انتفخ من يومه فلما أرادوا أن يلقوه تزايل حلمه فقال 

ثم وقف  ،فأقروه وألقوا عليه من الرتاب واحلجارة ما غيبه اتركوه: النيب 

على أهل القليب فناداهم رجال رجال: فإني قد  ،هل َوَجْدُتْم ما َوَعَد َربُُّكْم َحقًّا

 ،كذبتموني وصدقين الناس ،بئس القوم كنتم لنبيكم ،وجدت ما وعدني ربي حقا

 :يا رسول اهلل  :فقالوا رني الناسوقاتلتموني ونص ،وأخرجتموني وآواني الناس

ويف رواية أخرى  لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق :فقال ؟أتنادي قوما قد ماتوا

 .(3)ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال يستطيعون أن جييبوني: فقال 

جزاكم اهلل من  :على قتلى بدر فقال وقف رسول اهلل  :وعن ابن عباس قال

                                                           

 الفصل الثالث غزوة بدر. 856ص 85شرح نهج البالغة: ج (8)
 .81ب 251ص 81بحار األنوار: ج( 2)
 .81ب 256ص 81بحار األنوار: ج( 2)
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ثم التفت إىل أبي جهل بن هشام  وخونتم أمينا ،شرا لقد كذبتموني صادقاعصابة 

د اهلل وإن هذا إن فرعون ملا أيقن باهلالك وّح ،إن هذا أعتى على اهلل من فرعون :فقال

 .(1)ملا أيقن باهلالك دعا بالالت والعزى

                                                           

 .626ح 88المجلس 281األمالي للطوسي: ص( 8)
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 قبور شهداء الحرة
أيضًا، حيث قتل يف واقعة املدينة  ويف ،قبور شهداء احلّرة بقرب املدينة املنورةتقع 

احلّرة بأمر يزيد بن معاوية مئات من الصحابة وقراء القرآن وآالف من املسلمني، وهتكت 

وقد ولد يف ذلك العام أكثر من ألف طفل ال يعرف حرامًا، أعراض آالف من املسلمات 

 لـه أب.

ث وستني من كانت وقعة احلرة يوم األربعاء لثالث بقني من ذي احلجة سنة ثال

 اهلجرة.

وقد خرج وفد من أهل املدينة إىل الشام كان فيهم عبد اهلل بن حنظلة غسيل 

املالئكة، ورجال من أشراف املدينة املنورة، فقدموا على يزيد، وملا رجعوا أظهروا شتم 

يزيد وعيبه، وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس لـه دين، يشرب اخلمر ويضرب بالطنابري، 

ده القيان، ويلعب بالكالب، ويسمر عنده احلراب ـ وهم اللصوص ـ وإنا ويعزف عن

نشهدكم أنا قد خلعناه، وقام عبد اهلل بن حنظلة فقال: جئتكم من عند رجل لو مل أجد 

 إال بين هؤالء جلاهدته بهم، فأهل املدينة خلعوا يزيد..

 …ع الصالةوقال بعضهم: واهلل إن يزيد ليشرب اخلمر، واهلل انه ليسكر حتى يد

فأخرج أهل املدينة عامل يزيد ـ عثمان بن حممد بن أبي سفيان ـ فكتب بنو أمية إىل 

فلما قرأ كتابهم بعث إىل مسلم بن عقبة املري، الذي مسي بعد  …يزيد يستغيثون به

.. فتجّهز ابن عقبة  .ذلك مسرفا إلسرافه يف إهراق دماء املسلمني يف مدينة الرسول 

ثين عشر ألفا، فقال لـه يزيد: إن حدث بك حدث فاستخلف احلصني بن إىل احلجاز مع ا

منري السكوني، وقال البن عقبة: ادع القوم ثالثًا فان أجابوك وإال فقاتلهم، فإذا ظهرت 

عليهم فأحبها ثالثًا، فكل ما فيها من مال أو دابة أو سالح أو طعام فهو للجند، فإذا 

ابن عقبة باجليش حنو املدينة، من قبل احلرة، فأقبل  مضت الثالث فاكفف عن الناس.

 فقاتل عبد اهلل بن حنظلة غسيل املالئكة وأصحابه حتى ُقتل هو وُقتل أصحابه معه..

فأباحها ابن  واستوىل شيعة آل أبي سفيان، وجند يزيد على مدينة الرسول 

ا عليهن، عقبة ثالثًا يقتلون الناس ويتعرضون للنساء والبنات ويتعدون عليهن ووقعو
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حتى أنه حبلت ألف امرأة يف تلك األيام من غري زواج، وأخذوا كلما كان للناس من 

 املتاع واألموال، وقتلوا الناس وأسرفوا يف ذلك. 

وقد ذكر مجاعة من أصحاب التواريخ أنه ولد من أهل املدينة يف تلك املدة أربعة 

 آالف مولود ال يعرف لـهم أب.

 ئل الزهري كم كان القتلى يوم احلرة؟ وُس

قال: سبعمائة من وجوه الناس من املهاجرين واألنصار ووجوه املوالي، وممن ال 

 .(1)أعرف من حر وعبد وغريهم عشرة آالف..

 وكانت وقعة احلرة لليلتني بقيتا من ذي احلجة سنة ثالث وستني.

التشنيع بأهلها، وشخص مبن وملا فرغ مسرف بن عقبة من قتال أهل املدينة ونهبها و

معه من أمة معاوية وشيعة يزيد حنو مكة املكرمة، يريد عبد اهلل بن الزبري.. ففي الطريق 

حضره املوت، فأحضر احلصني بن منري وقال لـه: إن يزيد والك بعدي، فسار احلصني بن 

 منري باجلند، فقدم مكة ألربع بقني من احملرم سنة أربع وستني.

ىل لقائهم، فبارز املنذر بن الزبري رجاًل من أهل الشام، فتقاتال إبري فخرج ابن الز

وقتل كل منهما صاحبه، ثم محل شيعة يزيد على عبد اهلل بن الزبري وأصحابه محلة 

انكشف منها أصحاب ابن الزبري، فصاح هو بأصحابه: الّي، فأقبل اليه املسور بن 

ىل إتال، وصابرهم ابن الزبري خمرمة، ومصعب بن عبد الرمحن بن عوف، فقاتال حتى ق

الليل.. ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية احملرم، وصفر كله، وثالثة أيام من ربيع األول، 

 ورموا الكعبة باجملانيق، وحرقوها بالنار، وكانوا يرجتزون ويقولون:

 خّطارة مثل الفنيق املزبد        نرمي بها أعواد هذا املسجد         

 ابن الزبري يف املسجد احلرام حتى بلغهم هالك يزيد. وأقاموا حياصرون

قال أنس بن مالك: قتل يوم احلرة سبعمائة رجل من محلة القرآن فيهم ثالثة من 

 .(2)أصحاب النيب 

                                                           

ط القاهرة، والكامل في  261ص 5عة الحرة الطبري في تاريخه: ج( ذكر واق8)
. وتجارب األمم البن مسكويه: 61ص 2، ومروج الذهب: ج888ص 5التاريخ: ج

 …و 221ص 1. والبداية والنهاية البن الكثير: ج61ص 2ج
 .2ب 25إعالم الورى: ص( 2)
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ملا كان يوم احلرة قتل أهل املدينة حتى كاد ال ينفلت أحد وكان  :وكان احلسن يقول

 .(1)ما ابنان من زمعة بن عبد األسودوه فيمن قتل ابنا زينب ربيبة رسول اهلل 

 قتل يوم احلرة حنوا من ستة آالف ومخسمائة. :وقال اهليثم

 املقتولون من وجوه قريش سبعمائة.  :وقال أبو خمنف

عبد اهلل بن  :وثالثة من الصحابة ،أنه قتل من القراء سبعمائة :ويف تاريخ الطربي

عمرو بن حزم وابن الغسيل، زيد بن عاصم ومعقل بن يسار األسلمي وحممد بن 

محاها رجل من أهل  وأباحها ثالثا ومل يبق دارا إال انتهبت إال دار علي بن احلسني 

ثم  ،ودار امرأة من محري فإن محري محتها ،ودار أسامة بن زيد فإن كلبا محاها ،الشام

 أخذهم بالبيعة ليزيد على أنهم عبيد ليزيد ومساها خبثة وقد مساها رسول اهلل 

 .(2)طيبة

قد أخرب بقتلى أهل احلرة واسرتجع، حيث روي عن  هذا وقد كان رسول اهلل 

فلما مر حبرة زهرة وقف  ،يف سفر من أسفاره خرج رسول اهلل  :أيوب بن بشري قال

فساء ذلك من معه وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم، فقالوا: يا رسول اهلل ما  ،فاسرتجع

، قالوا: فما هو يا أما إن ذلك ليس من سفركم : الذي رأيت؟ فقال رسول اهلل

 .(3)يقتل بهذه احلرة خيار أميت بعد أصحابي :رسول اهلل؟ قال

ويف التاريخ: أنه دعا ابن الزبري مبكة إىل نفسه وعاب يزيد بالفسوق واملعاصي 

 وشرب اخلمور فبايعه أهل تهامة واحلجاز، فلما بلغ يزيد ذلك ندب لـه احلصني بن منري

وروح بن زنباع وضم إىل كل واحد جيشا واستعمل على اجلميع مسلم بن عقبة وجعله 

ء يريدونه لعدوهم  أمري األمراء وملا ودعهم قال: يا مسلم ال ترد أهل الشام عن شي

ثالثا. فسار  مواجعل طريقك على املدينة فإن حاربوك فحاربهم فإن ظفرت بهم فأحبه

دينة فعسكروا بها وأمريهم عبد اهلل بن حنظلة الراهب مسلم حتى نزل احلرة فخرج أهل امل

فدعاهم مسلم ثالثا فلم جييبوا فقاتلهم فغلب أهل الشام وقتل عبد اهلل  ،غسيل املالئكة

وسبعمائة من املهاجرين واألنصار ودخل مسلم املدينة وأباحها ثالثة أيام ثم شخص 

                                                           

 .88ب 826-825ص 81بحار األنوار: ج( 8)
 هـ.62أحداث سنة  261ص 5تاريخ الطبري: ج( 2)
 .2ب 25إعالم الورى: ص( 2)
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ات مسلم لعنه اهلل يف الطريق. فتوىل وم ،باجليش إىل مكة وكتب إىل يزيد مبا صنع باملدينة

أمر اجليش احلصني بن منري حتى وافى مكة فتحصن منه ابن الزبري يف املسجد احلرام يف 

ونصب احلصني املنجنيق على أبي قبيس ورمى به الكعبة فبينما هم  ،مجيع من كان معه

له املوادعة كذلك إذ ورد يف اخلرب على احلصني مبوت يزيد فأرسل إىل ابن الزبري يسأ

 .(1)فأجابه إىل ذلك وفتح األبواب واختلط السكران يطوفون بالبيت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .62ب 825-825ص 61بحار األنوار: ج( 8)
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 مساجد المدینة المنورة
 

دائم احلركة والتنقل يف نواحي املدينة املنورة، يزور القبائل  كان رسول اهلل 

القاطنة، وجيتمع بالناس ويرشدهم، ويبين لـهم املساجد، ويصلي بهم يف مساجدهم، 

 ويعود مرضاهم، ويقضي حوائجهم.

فاضلة تسمى )أم تؤمهن يف الصالة، وكانت للنساء امرأة  النيب وجعل 

للصالة، ومن شاءت  ت إىل مسجد رسول اهلل ورقة(، فمن شاءت من النساء جاء

 .خلفهامنهن ذهبت إىل أم ورقة للصالة 

يف املدينة ما يقارب من مخسني مسجدًا، كما بنيت مساجد  بنى النيب وقد 

إىل قبل فرتة غري هذه املساجد العديد من وبقي ،  عديدة يف زمن أهل البيت

 ألنهم أرادوا القضاء على آثار رسول اهلل  ،ولكن الطغاة قضوا على أكثرهاطويلة، 

السعي إلعادة كل تلك املساجد على املسلمني يلزم ف، وأهل بيته األطهار 

 واملشاهد الشريفة اليت هدمت، فإن فيها إحياء لإلسالم ومعامله.

مكتوب يف التوراة إن بيوتي يف األرض املساجد، فطوبى  :عن أبي عبد اهلل 

 .(1)ته ثم زارني وحق على املزور أن يكرم الزائرلعبد تطّهر يف بي

 وهذه بعض مساجد املدينة املنورة:

                                                           
 ثواب من توضأ ثم أتى إلى المسجد. 21-26ثواب األعمال: ص (1)
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 مسجد ق با
س على التقوى من ّسيستحب إتيان مسجد قبا والصالة فيه، وهو املسجد الذي ُأ

 .(1)فيصلي فيه ركعتني وماشيًا كان يأتي قبا راكبًا أول يوم، فإن النيب 

 :يقصر وميد وال يصرف ويذكر ويؤنث ،ضم القافويف جممع البحرين: )ُقبا( ب

 .(2)موضع بقرب املدينة املشرفة من جهة اجلنوب حنوًا من ميلني

وقد نزل رسول اهلل  تقع منطقة قبا على ُبعد ستة كيلو مرتات عن مسجد النيّب 

  بقبا يف هجرته من مكة املكرمة إىل املدينة، وكان ينتظر قدوم أمري املؤمنني علي

 وما التحق به علي ،  حتى خط لـهم مسجدًا ونصب قبلته فصلى فيه اجلمعة

وهو املسجد الذي ذكره اهلل تعاىل يف القرآن احلكيم بقوله جل  ،ركعتني وخطب خطبتني

شأنه: 


(3). 

باب استحباب الصالة يف مساجد املدينة وخصوصا مسجد )ويف مستدرك الوسائل:        

املدينة يف ومن املشاهد أنه قال:  ويف دعائم اإلسالم، عن جعفر بن حممد  .(4)(قبا

ملسجد الذي امسجد قبا وهو  :فيها وتعاهدشاهد ويصلى تاليت ينبغي أن يؤتى إليها و

ومشربة أم إبراهيم وقرب محزة  ، ومسجد الفضيخ،ومسجد الفتح ،أسس على التقوى

 .(5)وقبور الشهداء

من أتى مسجد  :قال: قال رسول اهلل  ويف حديث عن اإلمام الّصادق 

 .(6)قبا فصّلى فيها ركعتني رجع بعمرة

من أتى مسجدي مسجد ُقبا فصلى فيه ركعتني رجع  : رسول اهلل وعن

  .(7)بعمرة
                                                           

 .2128ح 56ب 521ص 2مستدرك الوسائل: ج (1)
 مادة قبو. 225ص 8مجمع البحرين: ج (2)
 .811سورة التوبة:  (2)
 .56ب 526ص 2مستدرك الوسائل: ج (5)
 .ذكر دخول مدينة النبي  216-216ص 8دعائم اإلسالم: ج (5)
 .81266ح 82ب 255ص 85وسائل الشيعة: ج (6)
باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى  221ص 8من ال يحضره الفقيه: ج (6)
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َمن تطهَّر يف بيته ثّم أتى مسجد قباء فصّلى فيه ركعتني كان كأجر  :وعنه 

 .عمرة

العياشي يف تفسريه، عن زرارة ومحران وحممد بن مسلم عن أبي جعفر روى و

قوله تعاىل:  يف وأبي عبد اهلل 

  :قالمسجد قباه ـ، وأما قول  :قال يعين من مسجد

نفاق، وكان على طريقه إذا أتى مسجد قبا فقام فينضح باملاء والسدر ويرفع ثيابه عن 

ويكره أن يصيب ثيابه منه  ،ساقيه وميشي على حجر يف ناحية الطريق ويسرع املشي

 .(1)نعميصلي يف مسجد قبا؟ قال:  هل كان النيب  :فسألته شيء

: وعن حممد بن عبد اهلل بن هالل عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد اهلل 

فإنه أول  ،ابدأ بُقبا فصّل فيه وأكثر»إّنا نأتي املساجد اليت حول املدينة فبأيها أبدأ؟ فقال: 

 .(2)«يف هذه العرصة.. مسجد صلى فيه رسول اهلل 

قال: سألته عن املسجد الذي أسس على  أبي عبد اهلل وعن احلليب عن 

 .(3)مسجد قباالتقوى؟ قال: 

هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم  :وقال أبو عبد اهلل 

شيء إال وقد  أما إنه مل يبق من آثار رسول اهلل فقلت: نعم، فقال:  ؟إبراهيم

 .(4)ُغري غري هذا

 ،ركعتني فصّل قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة  ثم ائتويف احلديث: 

ومسجد الفتح ومسجد السقيا ومسجد قبا فإن فيها فضال  ،وزر قرب محزة وقبور الشهداء

 احلديث. (5)كثريا

 ،عشية مخيس يف مسجد قبا أفطر رسول اهلل  :وقال أبو عبد اهلل 

فلما وضعه  ،األنصاري بعس خميض بعسل يفأتاه أوس بن خول ؟هل من شراب :فقال

                                                                                                                                   

 .616فيها ح
 .826من سورة البراءة ح 882-888ص 2تفسير العياشي: ج (8)
 .81265ح 82ب 252ص 85جوسائل الشيعة:  (2)
 .2ح باب بناء مسجد النبي  216ص 2الكافي: ج (2)
 .5باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح 568ص 5الكافي: ج (5)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (5)
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ن صاحبه، ال أشربه وال أحرمه، ولكين معلى فيه حناه ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما 

أتواضع هلل، فإن من تواضع هلل رفعه اهلل، ومن تكرب خفضه اهلل، ومن اقتصد يف معيشته 

 .(1)رزقه اهلل، ومن بذر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكر املوت أحبه اهلل

 مسجد مشربة أم إبراهيم
لرسول ل ًامسكن ، وكانزوجة رسول اهلل وهي  ،مشربة أم إبراهيممسجد 

 .مع زوجته مارية القبطية ومصاله، وقد حثت الروايات على الصالة فيه 

ثّم ائت مشربة ُأّم إبراهيم فصل فيها فإّنه مسكن قال:  فعن أبي عبد اهلل 

 .(2)ومصاله رسول اهلل 

و)املشربة( بفتح امليم وفتح الراء وضمها: الغرفة أو البستان، وإمنا مسيت مبشربة أم 

وتعلقت حني ضربها املخاض  ،ولدته أمه فيها ألن إبراهيم ابن النيب   إبراهيم

 .(3)خبشبة من خشب تلك املشربة، وقد ذرعت من القبلة إىل الشمال أحد عشر ذراعًا

كان ينفق منها على  ،ستانا( عائدة لرسول اهلل وهذه املشربة كانت حائطًا )ب

العراف بأمر من اهلل عزوجل، وكان مما أهداها:  أوقفها على فاطمة قد أضيافه، و

 .(4)والربقة والصافية ومشربة أم إبراهيم واحلسنى والزالل واملنبت

ومن  كانت قد أوصت بها مع البقية إىل علي )سالم اهلل عليها( كما إن فاطمة 

وقد شهد بذلك بعد  ،ثم األكرب فاألكرب من ولدها ثم احلسني  عده إىل احلسن ب

 .(5)اهلل املقداد بن األسود والزبري بن العوام

يف مشربة ُأّم إبراهيم،  ومسجد املشربة هو املوضع الذي صّلى فيه رسول اهلل 

وهو مسجد بقباء مشالي مسجد بين قريظة قريب من احلرة الشرقية يف موضع يعرف 

 .(6)بالدشت وهو عريصة صغرية بني خنيل

                                                           

 .2باب التواضع ح 822ص 2الكافي: ج (8)
 .5ح 6ب 26كامل الزيارات: ص (2)
 مادة شرب. 11ص 2مجمع البحرين: ج (2)
 .86116ح 6ب 58ص 85راجع مستدرك الوسائل: ج (5)
 .8216ح 5كتاب العطايا ف 252ص 2راجع دعائم اإلسالم: ج (5)
كانت مشربة اُم إبراهيم في شمال حي بني قريظة في الحّرة الشرقّية، ثم إنهم قد  (6)

ن مستشفى محوا آثار هذه المشربة وهذا المسجد. ومكان المسجد حالّياً في الطريق بي
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إن اهلل عزوجل أنف لرسول اهلل »يقول:  عن زرارة قال: مسعت أبا جعفر 

 تزل رسول اهلل ، فاع(1)من مقالة قالتها بعض نسائه، فأنزل اهلل آية التخيري 

نساءه تسعًا وعشرين ليلة يف مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخريهن فاخرتنه فلم يك 

 .(2)«شيئًا...

هل أتيتم مسجد قبا أو مسجد الفضيخ أو مشربة أم  :وقال أبو عبد اهلل 

ء إال وقد ُغري غري  أما إنه مل يبق من آثار رسول اهلل ص شي: نعم، قال: قال إبراهيم

 .(3)اهذ

فإنه املسجد الذي  ،مسجد قبا ،ال تدع إتيان املشاهد كلها :وقال أبو عبد اهلل 

 احلديث. (4)أسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم

 

 مسجد القبلتين
مسجد القبلتني من أهم مساجد املدينة املنورة، يستحب إتيانه والصالة والدعاء 

 .(5)فيه

 ثم عرف مبسجد القبلتني. ،بن كعببناه بنو سواد بن غنم 

إىل بيت املقدس بعد النبوة ثالث عشرة سنة مبكة وتسعة  وقد صلى رسول اهلل 

لذلك غمًا  عشر شهرًا باملدينة ثم عريته اليهود فقالوا لـه: إنك تابع لقبلتنا، فاغتم 

ح ب وجهه يف آفاق السماء، فلما أصبيقّل شديدًا، فلما كان يف بعض الليل خرج 

                                                                                                                                   

 .على ما يقال الزهراء والمستشفى الوطني
ْنَيا َوِزيَنَتَها َفَتَعالَْيَن قوله تعالى:  (8) ِبيُّ قُْل ألَْزَواِجَك إِْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدَن اْلَحَياَة الدُّ َها النَّ َيا أَيُّ

ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً * َوإِْن ُكْنُتنَّ ُتِرْدنَ  ْعُكنَّ َوأَُسرِّ اَر اآلِخَرَة َفإِنَّ  أَُمتِّ هللاَ َوَرُسولَُه َوالدَّ
 هللاَ أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمْنُكنَّ أَْجراً 

 .21-21سورة األحزاب:  َعِظيماً 
 .8باب كيف كان أصل الخيار ح 821-826ص 6الكافي: ج (2)
 .85ح 6ب 286ص 16بحار األنوار: ج (2)
المدينة وبيت المقدس  مجلس في ذكر فضل 511ص 2روضة الواعظين: ج (5)

 والكوفة.
كيلو متر إلى الشمال  2ر5حوالي  يبعد مسجد القبلتين عن مسجد النبّي  (5)

 الغربي.
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فقال لـه:   صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركعتني جاءه جربائيل


فحّول وجهه إىل الكعبة وحول من خلفه  ثم أخذ بيد النيب  (1)

وههم حتى قام الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال، فكان أول صالته إىل بيت وج

وبلغ اخلرب مسجدًا باملدينة وقد صلى أهله من العصر ركعتني  ،املقدس وآخره إىل الكعبة

فسمي  ،فحولوا حنو الكعبة فكانت أول صالتهم إىل بيت املقدس وآخرها إىل الكعبة

 .(2)ذلك املسجد مسجد القبلتني

إن بين عبد األشهل أتوهم وهم يف الصالة  :عن أبي بصري عن أحدهما 

إن نبيكم قد ُصرف إىل الكعبة، فتحول  :فقيل لـهم ،وقد صلوا ركعتني إىل بيت املقدس

النساء إىل مكان الرجال، والرجال إىل مكان النساء، وجعلوا الركعتني الباقيتني إىل 

 .(3)الكعبة، فصلوا صالة واحدة إىل قبلتني فلذلك مسي مسجدهم مسجد القبلتني

أم بشر بن الرباء بن معرور يف بين سلمة فتغدى هو  وقيل: زار رسول اهلل 

وأصحابه وجاءت الظهر فصلى بأصحابه يف مسجد القبلتني ركعتني من الظهر إىل الشام 

ثم أمر أن يستقبل الكعبة وهو راكع يف الركعة الثانية فاستدار إىل الكعبة فدارت الصفوف 

 . (4)خلفه ثم أمت الصالة فسمي مسجد القبلتني

؟ فأنزل اهلل عزوجل: قال املسلمون: صالتنا إىل بيت املقدس تضيع يا رسول اهللو

(5) (6)يعين صالتكم إىل بيت املقدس. 

يف النصف من شعبان يف السنة  :وقيل ،وكان حتويل القبلة يف النصف من رجب

 الثانية من اهلجرة.

 

                                                           

 .855سورة البقرة:  (8)
 باب القبلة. 265-265ص 8: جمن ال يحضره الفقيه (2)
 .6ح 5ب 55ص 2ج تهذيب األحكام: (2)
 .85ح 6ب 812ص 81بحار األنوار: ج (5)
  .852البقرة: سورة  (5)
 باب القبلة. 266-265ص 8من ال يحضره الفقيه: ج (6)
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 مسجد رد الشمس )الفضيخ(
وسط يقع و ،شمس أو الفضيخمسجد رد ال :من املساجد الشريفة يف املدينة املنورة

 ،مرضوم حبجارة سود ،على شفري الوادي ،با ومنطقة العواليالنخيل شرقي مسجد ُق

 . وأمري املؤمنني علي  وهو مسجد صلى فيه رسول اهلل 

مل جييزوا بتوسعته وجتديد حيث  ،وبالرغم من شهرته إاّل أّنه بقي مسجدًا صغريًا

وأهل بيته   وذلك حملو آثار رسول اهلل ،قاعًا صفصفاهدمه حتى صار قاموا ببل  ،بنائه

 .الطاهرين 

 دت على موالنا أمري املؤمنني برد الشمس ألنها قد ُرهذا املسجد وقد مسي 

ثم خفق حتى غط  جر علي رأسه يف ِح وذلك بعدما وضع رسول اهلل 

ن ع أن حيرك رأس رسول اهلل  فكره أمري املؤمنني  ،وحضرت صالة العصر

حتى ذهب وقت الفضيلة وفاته أول وقت الصالة، فانتبه رسول  ،فخذه فيكون قد آذاه

 ؟يا علي صليت»، فقال: اهلل 

 .«ال: »قال أمري املؤمنني 

 ؟ومل ذلك»قال: 

 ؟«كرهت أن أوذيك: »قال 

اللهم ُرد الشمس »واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال:  فقام رسول اهلل 

فرجعت الشمس إىل وقت الصالة حتى صلى أمري املؤمنني  .«إىل وقتها حتى يصلي علي

 (1)صالة العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب. 

أكثر من مرة، كانت إحداها يف  والنا أمري املؤمنني ملدت الشمس هذا وقد ُر

 مسجد الفضيخ.

ن النخل يسمى الفضيخ كما ورد ذلك عن إ :يل يف العلة اليت مسي بها الفضيخوق

يوم أكفئت  اهلل ، وقيل: مسي املسجد الذي قعد فيه رسول  (2)أبي عبد اهلل 

                                                           

 16، والبحار: ج81ح 811ب 812-812ص 58راجع بحار األنوار: ج (8)
 .85ح 6ب 286-286ص

 .8ح 221ب 551ص 2راجع علل الشرائع: ج (2)
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 .(1)املشربة مسجد الفضيخ من يومئذ، ألنه كان أكثر شيء أكفئ من األشربة الفضيخ

قد صلى فيه،  ألن رسول اهلل والصالة فيه وذلك إتيانه وقد ورد استحباب 

ثّم تأتي املسجد الفضيخ فصلِّ فيه ركعتني فقد صّلى فيه  :قال أبو عبد اهلل

 .(2)نبيك

ومسي بالفضيخ أيضًا: ألنه اسم خنلة كانت يف املسجد أو حوهلا، وروي أّن آيات 

عندما كان ُيحاصر قلعة بين النضري، وقد ُبين  حتريم اخلمر نزلت على الرسول 

لذلك مسِّي  املسجد يف احملل )اخليمة( الذي نزلت فيه هذه اآليات على الرسول 

 مبسجد الفضيخ، لوجود أشجار الفضيخ هناك .

ال تدع إتيان املشاهد كلها: مسجد قباء ... ومسجد  :قال أبو عبد اهلل 

 .(3)الفضيخ

هل أتيتم مسجد قباء أو مسجد الفضيخ : ل أبو عبد اهلل وعن احلليب قال: قا

شيء  أما إنه مل يبق من آثار رسول اهلل ؟ قلت: نعم، قال: أو مشربة أم إبراهيم

 .(4)إال وقد ُغري غري هذا

يا  :مسجد الفضيخ فقال دخلت أنا وأبو عبد اهلل  :وعن عمار بن موسى قال

كانت امرأة جعفر اليت خلف عليها أمري قال:  قلت: نعم، ؟عمار ترى هذه الوهدة

ما  :فقال لـها ابناها ،قاعدة يف هذا املوضع ومعها ابناها من جعفر فبكت املؤمنني 

تبكني ألمري املؤمنني وال  :فقاال لـها بكيت ألمري املؤمنني  :قالت ؟يبكيك يا أمه

يف  ولكن ذكرت حديثا حدثين به أمري املؤمنني  ،ذاهلليس هذا  :قالت ،تبكني ألبينا

فقال  وضعكنت أنا وأمري املؤمنني يف هذا امل :قالت ؟وما هو :قاال ،هذا املوضع فأبكاني

قاعدين فيها إذ  كنت أنا ورسول اهلل  :قال ،نعم :قلت ؟ترين هذه الوهدة :لي

أن أحرك وضع رأسه يف حجري ثم خفق حتى غط وحضرت صالة العصر فكرهت 

حتى ذهب الوقت ـ أي وقت الفضيلة  رأسه عن فخذي فأكون قد آذيت رسول اهلل 

                                                           

 سورة المائدة، نزول حرمة الخمر. 811ص 8تفسير القمي: ج (8)
 .5ح 6ب 285ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .81ح 5ب 86ص 6تهذيب األحكام: ج (2)
 .5باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح 568ص 5الكافي: ج (5)
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 :قال ،ال :قلت ؟يا علي صليت :فقال فانتبه رسول اهلل  ،ال الفريضة ـ وفاتت

 :فقام واستقبل القبلة ومد يديه كلتيهما وقال :قال ؟كرهت أن أوذيك :قلت ؟ومل ذلك

فرجعت الشمس إىل وقت الصالة حتى  ،يصلي علياللهم رد الشمس إىل وقتها حتى 

  .(1)صليت العصر ثم انقضت انقضاض الكوكب

عن مسجد الفضيخ مل مسي  وعن ليث املرادي قال: سألت أبا عبد اهلل 

 .(2)فلذلك مسي مسجد الفضيخ ،لنخل يسمى الفضيخمسجد الفضيخ؟ فقال: 

يوم أكفيت األشربة مسجد  مسي املسجد الذي قعد فيه رسول اهلل وروي: 

 .(3)الفضيخ من يومئذ ألنه أكثر شيء أكفي من األشربة الفضيخ

مل مسي مسجد  :قلت ألبي عبد اهلل  :عن أبي بصري ليث املرادي قالو

  .(4)النخل مسي الفضيخ فلذلك مسيه :قال ؟الفضيخ مسجد الفضيخ

 أيضا، ألن الشمس ردت هناك لعلي  االسمويف العراق مسجد يسمى بهذا 

 مرة ثانية.

  مسجد فاطمة 
هو موضع االسطوانة مما يلي صحن املسجد النبوي الشريف،  مسجد فاطمة 

 وتستحب الصالة فيه ركعتني.

فصل  ومسجد فاطمة  ،ثم ائت قبور السادة بالبقيعويف احلديث: 

 .(5)ركعتني

 مسجد الفتح
األحزاب ومسجد األعلى أيضا، يقع على قطعة من مسجد الفتح ويسمى مسجد 

 ه وادي بطحان، ويف هذا املوضع دعا رسول اهلل يجبل سلع من جهة الغرب، وغرب

على األحزاب الذين اجتمعوا حملاربة املسلمني يف غزوة اخلندق، فاستجاب اهلل دعاءه 

                                                           

 .85ح 6ب 286-286ص 16بحار األنوار: ج (8)
 .5باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح 568ص 5الكافي: ج (2)
 سورة المائدة، نزول حرمة الخمر. 811ص 8تفسير القمي: ج (2)
 .8ح 221ب 551ص 2علل الشرائع: ج (5)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (5)
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فارس  ود حيث قتل عمرو بن عبد  وفتح على يد أمري املؤمنني علي بن أبي طالب

يوم اخلندق أفضل  ضربة علي ل  :رسول اهلل هذه املعركة قال يف قد و يليل،

، ثم أرسل اهلل على األعداء رحيًا كفأت قدورهم وقلعت خيامهم (1)من عبادة الثقلني

 فرحلوا.

تقول يف مسجد الفتح: )َيا َصِريَخ  :ويف حديث عن اإلمام الّصادق 

َ ّغمِّي َوَكْرِبي  ،اْلُمْضَطرِّيَنَدْعَوِة ِجيَب َوَيا ُم ،اْلَمْكُروِبنَي َكَما  ،َهمِّيَواْكِشْف َعنِّي

َكَشْفَت َعْن َنِبيَِّك َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه َهمَُّه َوَغمَُّه َوَكْرَبُه َوَكَفْيَتُه َهْوَل َعُدوِِّه ِفي هَذا 

 . (2)اْلَمَكاِن(

على التل الذي عليه مسجد الفتح يف  قام رسول اهلل  :وقال أبو عبد اهلل 

إىل أن  رة، فقال: من يذهب فيأتنا خبربهم وله اجلنةقغزوة األحزاب يف ليلة ظلماء 

فقال: يا رسول اهلل إن اهلل عز ذكره قد مسع مقالتك  فنزل عليه جربائيلقال: 

كبتيه وبسط يديه على ر ودعاءك وقد أجابك وكفاك هول عدوك، فجثا رسول اهلل 

 .(3)وأرسل عينيه ثم قال: شكرًا شكرًا كما رمحتين ورمحت أصحابي...

ثّم تأتي مسجد األحزاب فتصّلي قال:  ويف رواية عقبة عن أبي عبد اهلل 

َوَيا ُمِجيَب  ،ُروِبنَيَمْكاألحزاب وقال: )َيا َصِريَخ اْل يوم دعا فيه فإن رسول اهلل ،فيه

اْكِشْف َهمِّي َوَكْرِبي َوَغمِّي َفَقْد َتَرى َحاِلي  ،َوَيا ُمْغيَث اْلَمْهُموِمنَي ،رِّيَنَدْعَوِة اْلُمْضَط

 .(4)َوَحاَل َأْصَحاِبي(

ال تدع إتيان املشاهد كلها مسجد قبا... ومسجد  :وقال أبو عبد اهلل 

 .(5)األحزاب وهو مسجد الفتح

 .(6)ومسجد الفتحثم ائت قبور السادة بالبقيع... ويف احلديث: 

 ومن املشاهد باملدينة اليت أنه قال:  الصادق وعن جعفر بن حممد 

                                                           

 .5ب 566إقبال األعمال: ص (8)
 .8ح 6ب 25كامل الزيارات: ص (2)
 .521يوم القيامة ح حديث نوح  261-266ص 1راجع الكافي: ج (2)
  .5ح 6ب 285ص 16بحار األنوار: ج (5)
 .81ح 5ب 86ص 6تهذيب األحكام: ج (5)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (6)
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 ... ومسجد ءشاهد ويصلى فيها ويتعاهد مسجد قباتينبغي أن يؤتى إليها و

 .(1)الفتح

وقد ورد يف قصة وقعة األحزاب وحفر اخلندق: أنه ملا كان يف اليوم الثاني بكروا إىل 

فبينا املهاجرون واألنصار حيفرون إذ  ،يف مسجد الفتح  احلفر وقعد رسول اهلل

فبعثوا جابر بن عبد اهلل األنصاري إىل رسول اهلل  ،عرض لـهم جبل مل تعمل املعاول فيه

 يعلمه ذلك. 

مستلقي على قفاه ورداؤه حتت  قال جابر: فجئت إىل املسجد ورسول اهلل 

اهلل إنه قد عرض لنا جبل ال تعمل فقلت: يا رسول  (2)رأسه وقد شد على بطنه حجرا

 .املعاول فيه

ثم دعا مباء يف إناء وغسل وجهه وذراعيه ومسح  ،مسرعا حتى جاءه فقام 

ثم أخذ  ،على رأسه ورجليه ثم شرب ومج ذلك املاء يف فيه ثم صبه على ذلك احلجر

 معوال فضرب ضربة فربقت برقة فنظرنا فيها إىل قصور الشام، ثم ضرب أخرى فربقت

برقة فنظرنا فيها إىل قصور املدائن، ثم ضرب أخرى فربقت برقة فنظرنا فيها إىل قصور 

أما إنه سيفتح اهلل عليكم هذه املواطن اليت برقت فيها  :اليمن، فقال رسول اهلل 

 . (3)، ثم انهال علينا اجلبل كما ينهال الرملالربق

منهم  ثم إن احلصار ملا اشتد على املسلمني يف حرب اخلندق ورأى رسول اهلل 

الضجر ملا كان فيه من الضر صعد على مسجد الفتح فصلى ركعتني ثم قال: )اللهم إن 

تهلك هذه العصابة مل تعبد بعدها يف األرض( فبعث اهلل رحيا قلعت خيم املشركني 

لرمال والرتاب عليهم، وجاءته املالئكة وبددت رواحلهم وأجهدتهم بالربد وسفت ا

زعزعي املشركني  :قال ،يا رسول اهلل إن اهلل قد أمرنا بالطاعة لك فمرنا مبا شئت :فقالت

 .(4)وأرعبيهم وكوني من ورائهم. ففعلت بهم ذلك

شيعه إىل  ويف غزوة ذات السالسل عندما أراد رسول اهلل أن يودع أمري املؤمنني 

                                                           

 .86ح 8ب 261ص 16بحار األنوار: ج (8)
 من الجوع. (2)
 في الخندق. سورة األحزاب، معاجز رسول هللا  861ص 2تفسير القمي: ج (2)
 فدك. 8ب 856ص 8الخرائج والجرائح: ج (5)
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 دعا عليا  ن النيب إوغريه:  أبي ذر الغفاري  مسجد األحزاب، فعن

يشيعه فكأني أنظر إليهم عند مسجد  وبعثه يف جيش، قال: وخرج معه النيب 

 يوصيه  على فرس أشقر وهو  األحزاب وعلي 

 اخلرب. (1)ثم ودعه

 مسجد أمير المؤمنين 
أمري وهو عند جبل سلع، وقد صلى فيه اإلمام  مسجد أمري املؤمنني علي 

 .  املؤمنني

أن الرسول  :يف تفسريه يف باب غزوة األحزاب القمي روى علي بن إبراهيم 

  أمر أصحابه أن حيرسوا املدينة بالليل وكان أمري املؤمنني  على العسكر كله

جيوز اخلندق  بالليل حيرسهم فإن حتّرك أحد من قريش نابذهم، وكان أمري املؤمنني 

فإذا أصبح  ،ويصري إىل قرب قريش حيث يراهم فال يزال الليل كله قائمًا وحده يصلي

هناك معروف يأتيه من يعرفه فيصلي فيه  رجع إىل مركزه، ومسجد أمري املؤمنني 

 .(2)ةر من غلوة نشابثوهو من مسجد الفتح إىل العقيق أك

 . (3)وتصلي يف مسجد أمري املؤمنني ويف البحار: 

 مسجد سلمان 
يقع أسفل من مسجد الفتح من جهة )رضوان اهلل عليه( مسجد سلمان الفارسي 

صاحب فكرة حفر اخلندق وهو ،  مي به حيث قد صلى فيه سلمانُساجلنوب، و

صلى يف هذا املكان أثناء  أن رسول اهلل :دفاعًا عن املسلمني، ويف بعض الروايات 

 غزوة اخلندق.

 .(4)وتصلي يف مسجد سلمان الفارسيويف البحار: 

                                                           

 .1ح 25ب 15-12ص 28راجع بحار األنوار: ج (8)
 لعمرو بن عبدود. سورة األحزاب، مبارزة علي  816ص 2تفسير القمي: ج (2)
 .6ب 225ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .6ب 225ص 16بحار األنوار: ج (5)
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  مسجد فاطمة الزهراء 
من املساجد السبعة، صلت فيها فاطمة الزهراء  مسجد فاطمة الزهراء 

حقدا منهم ، وقد بنوا على باب املسجد جدارًا ومنعوا املصلني من الصالة فيه !

 .على أهل البيت 

 المساجد الس بعة
جبل َسْلع واجلهة الغربية السفلى منه يف  املساجد السبعة هي عدة مساجد على

وقد عرفت باملساجد الّسبعة، منها: مسجد الفتح، ومسجد فاطمة  ،مشال غربي املدينة

 ، ومسجد سلمان املتقدم ذكرها.، ومسجد اإلمام علي الزهراء 

 مسجد ذباب
مسجد ذباب أو مسجد الراية، وذباب اسم جبل صغري بني جبل ُاحد وجبل َسْلع، 

حزاب، وقد ُضِربت للرسول ان من مواضع استقرار جيش املسلمني يف معركة األوك

 كان يصدر منها األوامر حبفر اخلندق ويشرف من هناك على العمل، و ،خيمة عليه

كما كان يقيم صالته هناك، لذا ُاشيد يف تلك البقعة مسجد أخذ اسم اجلبل الذي يقع 

 فيه. 

ألّن راية اإلسالم نصبت هناك، أو ألنه على جبل  وُيطلق عليه أيضًا مسجد )الراية(

 صغري يسمى الراية.

قيل: مسي مبسجد ذباب نسبة إىل رجل من أهل اليمن جاء إىل املدينة يف إمارة 

 مروان بن احلكم وقتل أحد موظفي اإلمارة فقتل قصاصًا، وصلب على هذا اجلبل.

 

 مسجد النور
، حيث صلت فاطمة ساء فاطمة مسجد النور، ويسمى أيضًا مبسجد سيدة الن

 فيه. الزهراء 
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  مسجد اإلمام علي
 وهو بقرب مسجد الغمامة.  وقد صلى فيه اإلمام مسجد اإلمام علي 

 مسجد الغمامة
مسجد الغمامة أو املصّلى: يقع على ُبعد مخسمائة مرت تقريبًا من مسجد النيّب 

 وكان رسول اهلل ،  ،يصلِّي فيه صالة العيد، وعادًة ما يكون املصّلى بال سقف

وذات مّرة حينما كان املسلمون يقيمون فيه الّصالة جاءت غمامة وأضّلتهم من أشّعة 

 الشمس، لذلك مسِّي هذا املصّلى مبسجد الغمامة. 

 يستحب إتيان هذا املسجد والصالة والدعاء فيه.

 مسجد اإلجابة
بضاحية  بناه رسول اهلل املنورة، اجد املعروفة يف املدينة مسجد اإلجابة من املس

وصلى فيه، والعلة يف تسميته باإلجابة هو أن رسول اهلل  (1)املدينة الشرقية مشال البقيع

  دعا ربه فيه وطلب إليه أن ال يهلك أمته بالغرق وال باجلدب وأن ال جيعل بأسهم

 .(2)نعه الثالثةبينهم، فأجاب الدعوتني األوىل والثانية وم

 

 مسجد المباهلة
 .، باملدينة املنورةمسجد املباهلةتستحب الصالة والدعاء يف 

 وتصلي يف مسجد املباهلة ما استطعت وتدعو فيه مبا ويف البحار: 

 .(3)حتب

قال تعاىل: 



                                                           
 شمال البقيع. متر من مسجد النبّي  511يقع المسجد على بعد  (1)
ربه عزوجل ثالث  ، سأل النبي 12راجع الخصال للشيخ الصدوق: ص (2)

 .1خصال ح
 .6ب 225ص 16بحار األنوار: ج (2)
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(1). 

السيد ومن معهما، قالوا لرسول العاقب ونزلت يف وفد جنران قيل : : ويف البحار

فقرأها  ،آلياتا : هل رأيت ولدا من غري ذكر؟ فنزلت: اهلل 

 .(2)عليهم

إىل املباهلة استنظروه  وعن ابن عباس وقتادة واحلسن: فلما دعاهم رسول اهلل 

اهلم قال لـهم األسقف: انظروا جإىل صبيحة غد من يومهم ذلك، فلما رجعوا إىل ر

حممدا يف غد فإن غدا بولده وأهله فاحذروا مباهلته، وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه على 

واحلسن  آخذا بيد علي بن أبي طالب  شيء، فلما كان من الغد جاء النيب غري 

متشي خلفه، وخرج النصارى يقدمهم  بني يديه ميشيان وفاطمة  واحلسني 

 قد أقبل مبن معه سأل عنهم؟  أسقفهم، فلما رأى النيب 

يل لـه: هذا ابن عمه وزوج ابنته وأحب اخللق إليه، وهذان ابنا بنته من علي، ق

فجثا على  وهذه اجلارية بنته فاطمة أعز الناس عليه وأقربهم إليه، وتقدم رسول اهلل 

 ركبتيه.

قال أبو حارثة األسقف: جثا واهلل كما جثا األنبياء للمباهلة، فرجع ومل يقدم على 

قال: ال إني ألرى رجال جريئا على فد: ادن يا حارثة للمباهلة، املباهلة، فقال السي

علينا احلول ويف الدنيا واهلل املباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقا ولئن كان صادقا مل حيل 

 نصراني يطعم املاء.

فقال األسقف: يا أبا القاسم إنا ال نباهلك ولكن نصاحلك فصاحلنا على ما ننهض 

على ألفي حلة من حلل األواقي قيمة كل حلة أربعون  به، فصاحلهم رسول اهلل 

درهما فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك، وعلى عارية ثالثني درعا وثالثني رحما 

ضامن حتى يؤديها، وكتب لـهم   وثالثني فرسا إن كان باليمن كيد ورسول اهلل

                                                           

 .68-51سورة آل عمران:  (8)
 .8ب 61ص 1بحار األنوار: ج (2)
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 .(1) بذلك كتابا

وروي أن األسقف قال لـهم: إني ألرى وجوها لو سألوا اهلل أن يزيل جبال من 

مكانه ألزاله فال تبتهلوا فتهلكوا وال يبقى على وجه األرض نصراني إىل يوم القيامة، 

ير والضطرم والذي نفسي بيده لو العنوني ملسخوا قردة وخناز :وقال النيب 

، قالوا: فلما رجع هلكوا كلهميالوادي عليهم نارا وملا حال احلول على النصارى حتى 

وأهدى العاقب  وفد جنران مل يلبث السيد والعاقب إال يسريا حتى رجعا إىل النيب 

 .(2)لـه حلة وعصا وقدحا ونعلني وأسلما

 مسجد أبي ذر الغفاري 
 ،قرب باب الصدقةب، وهو  بي ذر الغفاريمن مساجد املدينة املنورة مسجد أ

 .ويستحب إتيانه والصالة فيه ركعتني

كان يأتي إىل هذا املسجد ويصلي ويدعو اهلل  وقد ورد أن اإلمام الصادق 

 عزوجل.

 عن خمرمة الكندي قال: ملا نزل أبو جعفر املنصور الربذة وجعفر بن حممد 

أتنحى عن  :يومئذ بها، قال: من يعذرني من جعفر هذا قدم رجال وأخر أخرى، يقول

حممد ـ أقول يعين حممد بن عبد اهلل بن احلسن ـ فإن يظفر فإمنا األمر لي، وإن تكن 

األخرى فكنت قد أحرزت نفسي أما واهلل ألقتلنه، ثم التفت إىل إبراهيم بن جبلة قال: 

  عنقه ثيابه ثم ائتين به سحبا!.يا ابن جبلة قم إليه فضع يف

قال إبراهيم: فخرجت حتى أتيت منزله فلم أصبه، فطلبته يف مسجد أبي ذر 

فوجدته يف باب املسجد، قال: فاستحييت أن أفعل ما أمرت به فأخذت بكمه، فقلت 

 .لـه: أجب األمري

يدا ، ثم بكى بكاء شدإنا هلل وإنا إليه راجعون دعين حتى أصلي ركعتنيفقال: 

، فقلت: اصنع ما أمرت بهالدعاء، ثم قال:  اللهم أنت ثقيتوأنا خلفه ثم قال: 

فاستوى جالسا ثم أعاد عليه  :واهلل ال أفعل ولو ظننت أني أقتل، فأخذت بيده، قال

                                                           

 .22ب 266-266ص 28راجع بحار األنوار: ج (8)
 ط بيروت مؤسسة األعلمي. 281-211ص 2تفسير مجمع البيان: ج (2)
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يا أمري ما فعلت  :الكالم فقال: قدمت رجال وأخرت أخرى أما واهلل ألقتلنك، فقال

، فقال لـه أبو جعفر: انصرف، ثم التفت إىل عيسى أصحبك فارفق بي، فو اهلل لقل ما

بن علي فقال لـه: يا أبا العباس احلقه فسله أبي أم به، فخرج يشتد حتى حلقه، فقال: يا 

، فقال أبو جعفر: ال بل بيأبا عبد اهلل إن األمري يقول لك: أبك أم به؟ فقال: 

وإذا به  ،ي يتشكر لي صنعي بهصدق، قال إبراهيم: ثم خرجت فوجدته قاعدا ينتظرن

 .(1)حيمد اهلل وذكر الدعاء

 

 مسجد اإلمام الصادق
صلى فيه قد حيث ،  مسجد اإلمام الصادقمن املساجد يف املدينة املنورة 

 .اإلمام 

 مسجد اإلمام زین العابدین
حيث صلى فيه ،  مسجد اإلمام زين العابدينمن املساجد يف املدينة املنورة 

 .علي بن احلسنياإلمام 

وما حوهلا من  قالوا: إّن الَعَرَصة اليت فيها مشهد إمساعيل بن اإلمام الصادق 

، وبني الباب جهة الشمال إىل الباب كانت دار اإلمام زين العابدين علي بن احلسني 

، وكذلك جبانب املشهد األول وباب املشهد بئر منسوبة إىل اإلمام زين العابدين 

 .صغري يقال: إنه أيضًا مسجد زين العابدين  الغربي مسجد

 مسجد ثنية الوداع
ُتطلق )ثنية الوداع( على مدخل املدينة حمل استقبال القادمني إليها، وكان للمدينة 

املنّورة ثنيتني إحداهما باجتاه مّكة والثانية باجتاه الشام، وقد بقي مكان ثنية الشام معلومًا 

حد، وإىل اجلانب الغربي من الطريق توجد جبال َسْلع حلّد اليوم ويقع على طريق ُا

وإىل اجلانب األمين منه مسجد ثنية الوداع، حيث استقبل الناس هناك الرسول  ،وذباب

                                                           

 .21ح 6ب 816ص 56بحار األنوار: ج (8)
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 .عند عودته من تبوك 

النيب  فودع علي  غزونا تبوك مع رسول اهلل سعد بن أبي وقاص: يقول 

  على ثنية الوداع وبكى، فقال لـه النيب: ا يبكيكم ؟ 

كيف ال أبكي ومل أختلف عنك يف غزاة منذ بعثك اهلل تعاىل، فما بالك فقال: 

 ؟ ختلفين يف هذه الغزاة

أما ترضى يا علي أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال  :فقال لـه النيب 

 ؟ أنه ال نيب بعدي

 .(1)بل رضيت :فقال علي 

مشيعا ألهل مؤتة حتى بلغ ثنية الوداع فوقف ووقفوا  وروي أنه خرج النيب 

وستجدون فيها رجاال  ،فقاتلوا عدو اهلل وعدوكم بالشام ،اغزوا بسم اهللحوله فقال: 

وستجدون آخرين للشيطان يف رؤوسهم  ،يف الصوامع معتزلني الناس فال تعرضوا لـهم

وال  ،وال كبريا فانيا ،وال صغريا ضرعا ،مفاحص فاقلعوها بالسيوف، ال تقتلن امرأة

 .(2)وال تهدمن بناء ،تقطعن خنال وال شجرا

 مسجد الشجرة
ويقع خارجها بذي احلليفة ـ مسجد الشجرة، من املساجد املعروفة يف املدينة املنورة 

بضم احلاء وفتح الالم وسكون الياء ـ وهي قرية بينها وبني املدينة ستة أميال أو سبعة 

ت اإلحرام بالنسبة ألهل املدينة والعراق والشام القادمني برًا ألداء تقريبًا، وهو من مواقي

ينزهلا من املدينة وحيرم منها،  فريضة احلج، والشجرة واحدة الشجر. وكان النيب 

 .وكذلك األئمة املعصومون 

حتت شجرة حني قصد  وقد أقيم هذا املسجد يف املكان الذي صّلى فيه الرسول 

 لذلك ُسمي مبسجد الشجرة.الذهاب إىل مّكة، و

: ألي علة أحرم عن احلسني بن الوليد عمن ذكره قال: قلت ألبي عبد اهلل 

ألنه ملا أسري به من مسجد الشجرة ومل حيرم من موضع دونه؟ فقال:  رسول اهلل 

                                                           

 .216ح 6المجلس 868األمالي للطوسي: ص (8)
 .82ضمن ح 25ب 61ص 28بحار األنوار: ج (2)
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إىل السماء وصار حبذاء الشجرة نودي: يا حممد، قال: لبيك، قال: أمل أجدك يتيما 

: إن احلمد والنعمة وامللك لك ال اال فهديتك؟ فقال النيب فآويتك ووجدتك ض

 .(1)شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون املواضع كلها

تها رسول اهلل واإلحرام من مواقيت مخسة وّقأنه قال:  وعن جعفر بن حممد 

 ،ت ألهل املدينة ذا احلليفة وهو مسجد الشجرة، وألهل الشام اجلحفةفوّق...(2). 

 سعر  مسجد الم  
زاء مسجد الشجرة مما إبعلى فرسخ من املدينة، مسجد امُلَعرَّس بذي احُلَلْيفة يقع 

ينزل فيه ويصلي ويضطجع، ومن أجل ذلك مسي  يلي القبلة، وقد كان النيب

النزول يف املوضع املذكور والصالة  املكرمة باملعرس، لذا يستحب عند الرجوع من مكة

فيه واالضطجاع ولو قلياًل، سواء كان املرور به لياًل أم نهارًا، وإذا جتاوزه احلاج ومل 

 ينزل فيه استحب لـه أن يرجع إليه ويفعل ذلك.

)التعريس: نزول املسافر آخر الليل للنوم واالسرتاحة، من يف جممع البحرين: و

واملعّرس موضع التعريس، وبه لوا آخر الليل لإلسرتاحة. قوهلم عرس القوم: إذا نز

 .(3)(وصلى فيه الصبح ثم رحل مسي معرُس ذي احلليفة، عّرس به 

يف قال:  ويف الوسائل: باب استحباب النزول باملعرس، عن أبي عبد اهلل 

إذا رجعت إىل املدينة فمر به وانزل وأنخ به وصل فيه، فإن  املعرس معرس النيب 

قلت: ال  ،فأقمقلت: فإن مل يكن وقت صالة؟ قال:  فعل ذلك ول اهلل رس

 .(4)فصل ركعتني وامضهيقيمون أصحابي؟ قال: 

: إن ابن الفضيل بن يسار وعن علي بن أسباط قال: قلت لعلي بن موسى 

ء  روى عنك وأخربنا عنك بالرجوع إىل املعرس ومل نكن عرسنا، فرجعنا إليه فأي شي

فقال  يصلي فيه ويقعد تصلي وتضطجع قليال وقد كان أبو احلسن نصنع؟ قال: 

                                                           

 .85115ح 8ب 288ص 88وسائل الشيعة: ج (8)
 .8ذكر مواقيت اإلحرام ح 216ص 8دعائم اإلسالم: ج (2)
 مادة عرس. 15ص 5مجمع البحرين: ج (2)
 .81588ح 81ب 268ص 85وسائل الشيعة: ج (5)
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قد سئل أبو حممد بن علي بن فضال: وإن مررت به يف غري وقت بعد العصر؟ فقال: 

فقال لـه حممد بن علي بن فضال: إن  ك فقال: صل فيه ركعتنيعن ذل احلسن 

نعم إن مررت به ليال مررت به ليال أو نهارا نعرس فيه وإمنا التعريس يف الليل؟ فقال: 

 . (1)كان يفعل ذلك أو نهارا فعرس فيه فإن رسول اهلل 

 .(2)خيرج إىل العيد من طريق الشجرة ويدخل من طريق املعرس وكان 

 ، فإن رسول اهلل إذا أتيت ذا احلليفة فائت معرس النيب احلديث:  ويف

 .(3)كان يعرس فيه ويصلي

، والسقيا يف طريق فيه ودعا ألهل املدينةيف مسجد السقيا،  صلى رسول اهلل 

 وتعرف بسقيا سعد باحلرة الغربية. ،بدر

... ومسجد  ثم ائت قبور السادة بالبقيع ومسجد فاطمة ويف احلديث: 

 .(4)السقيا

حني فصل من بيوت السقيا: )اللهم إنهم حفاة  ويف قصة بدر، قال رسول اهلل 

فامحلهم وعراة فاكسهم وجياع فأشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك( فما رجع أحد منهم 

وأصابوا  ،واكتسى من كان عاريا ،يريد أن يركب إال وجد ظهرا للرجل البعري والبعريان

 .(5)وأصابوا فداء األسرى فأغنى به كل عائل ،طعاما من أزوادهم

 

 مسجد الضرار
بهدمه  مسجد الضرار للمؤامرة ضد املسلمني فأمر رسول اهلل بنى املنافقون 

 وإحراقه.

                                                           

 .81582ح 81ب 268ص 85وسائل الشيعة: ج (8)
 .22باب الصالة ح 228ص 2الآللي: جغوالي  (2)
 .8ح باب معرس النبي  565ص 5انظر الكافي: ج (2)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (5)
 قصة غزوة بدر. 2ف 11-11ص 85شرح نهج البالغة: ج (5)
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قال تعاىل: 







(1) . 

 ورد يف تفسري اآلية: 

نبين مسجدا نصلي فيه وال  :إن مجاعة من املنافقني من بين غنم بن عوف قالوا

منهم  ،مخسة عشر رجال :وقيل ،وكانوا اثين عشر رجال حنضر مجاعة حممد 

 ،فبنوا مسجدا إىل جنب مسجد قباء ،ثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشري ونبتل بن احلارث

إنا  يا رسول اهلل  :وهو يتجهز إىل تبوك فقالوا وا رسول اهلل فلما فرغوا منه أت

قد بنينا مسجدا لذي العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية وإنا حنب أن تأتينا 

فتصلي لنا فيه وتدعو بالربكة، لكنهم بنوا املسجد إلقامة الكفر فيه وللطعن على رسول 

بني املسلمني وإبطال األلفة وتفريق الناس عن  واإلسالم والختالف الكلمة اهلل 

وكان من  ،وإرصادا ملن حارب اهلل ورسوله من قبل وهو أبو عامر الراهب الرسول 

املدينة حزب عليه  قصته أنه كان قد ترهب يف اجلاهلية ولبس املسوح فلما قدم النيب 

حلق بالشام وخرج  فلما أسلم أهل الطائف ،األحزاب ثم هرب بعد فتح مكة إىل الطائف

يوم أحد وكان  إىل الروم وتنصر وهو أبو حنظلة غسيل املالئكة الذي قتل مع النيب 

وكان قد أرسل إىل  ،أبا عامر الفاسق ومسى رسول اهلل  ،جنبا فغسلته املالئكة

املنافقني أن استعدوا وابنوا مسجدا فإني أذهب إىل قيصر وآتي من عنده جبنود وأخرج 

فكان هؤالء املنافقون يتوقعون أن جييئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ  ،حممدا من املدينة

                                                           

 .881-816سورة التوبة:  (8)
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 .(1)ملك الروم

هم فصلى فأتا روي أن بين عمرو بن عوف ملا بنوا مسجد قبا بعثوا إىل النيب 

 فيه، فحسدهم إخوتهم بنو غنم بن عوف فبنوا مسجدا وأرسلوا إىل رسول اهلل 

فيه،  يصليليأتيهم فيصلي فيه، فاعتل عليهم بأنه متوجه إىل تبوك وأنه متى قدم أتاهم ف

 (2) :ه تعاىلـنزل قولأفحني قدم من تبوك 

انطلقوا إىل هذا  :منهم عمار بن ياسر وقال مجاعة من أصحابه فأنفذ  ،اآليات

 .(3)لجيف لوأمر أن يتخذ مكانه كناسة  املسجد الظامل فاهدموه وحرقوه

 

 مساجد أخرى
 وهناك مساجد أخرى عديدة يف املدينة املنورة وضواحيها، منها:

 بين ُعْذرة، فُبين يف ذلك املكان مسجدًا.يف  مرّ  رسول اهلل 

إن اهلل ومالئكته  :فلما قال النيب  ،وكانت دور بين عذرة بعيدة من املسجد

وازدحم الناس، قال بنو عذرة: لنبيعن دورنا ولنشرتين دورا  يصلون على الصف املقدم

 .(4)قريبة من املسجد حتى ندرك الصف املتقدم

عرق الظبية بضم الظاء موضع على ثالثة أميال من الروحاء، به مسجد صلى فيه 

 ، وقيل: هي الروحاء.رسول اهلل 

 عند بئر اإلثابة. قبل العرج مبيلني، صّلى فيه رسول اهلل  مسجد اإلثابةيقع 

                                                           

 252-252ص 28راجع بحار األنوار: ج (8)
 .816سورة التوبة:  (2)
 .18المسلك الرابع ح 8ب 22-22ص 2غوالي الآللي: ج (2)
 باب الجماعة وأحكامها. 851ص 8فقه القرآن: ج (5)
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 مسجد البقيع، رمبا كان يف البقيع نفسه.

 ، على ما ذكر يف التاريخ.مسجد بالل

 ، يقع قرب ُاُحد.مسجد بين حارثة، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

يف حائط من حيطان بين  قال: كنا مع رسول اهلل  (رضي اهلل عنه)عن جابر 

، قلنا جلابر: أنت رأيته؟ قال: حارثة إذ جاء مجل أجرب أعجف حتى سجد للنيب 

يا عمر إن هذا اجلمل قد ، فقال: ته بني يدي رسول اهلل نعم رأيته واضع جبه

، قال: فذهب سجد لي واستجار بي فاذهب فاشرته وأعتقه وال جتعل ألحد عليه سبيال

فقال: يا رسول اهلل هذا بهيمة يسجد  ثم جاء إىل النيب  ،عمر فاشرتاه وخلى سبيله

لك فنحن أحق أن نسجد لك سلنا على ما جئتنا به من اهلدى أجرا سلنا عليه عمال، 

، فقال لو كنت آمر أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها :فقال 

 :جابر: فو اهلل ما خرجت حتى نزلت اآلية الكرمية

(1)(2) . 

 .مسجد بين دينار، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

ثم ائت قبور السادة بالبقيع... مسجد اخللوة، ويف احلديث: يستحب الصالة يف 

ومسجد فاطمة ... ومسجد الفتح ومسجد السقيا ومسجد قبا فإن فيها فضال كثريا 

                                                           

 .22سورة الشورى:  (8)
 .585ومن سورة حم عسق ح 211تفسير فرات الكوفي: ص (2)
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 .(1)ومسجد اخللوة

بالقرب من احلّرة الشرقية، كان بناؤه على شكل بناء مسجد  مسجد بين قريظةيقع 

 قبا. 

وقد صلى فيه رسول  ،مسجد البيضة على بعد مخسة أميال تقريبًا من األبواءيقع 

 .اهلل 

 وصّلى فيه. مسجد ثنية َرُكوَبة بنى رسول اهلل 

أول صالة  على ميني السالك إىل قبا، صّلى فيه رسول اهلل  مسجد اجلمعةيقع 

 مجعة يف املدينة املنّورة، وذلك يف طريقه من قبا إىل يثرب حيث 

 أقام الصالة يف قبيلة بين سامل، فُبين يف مكان صالته مسجد ُسمي مسجد اجلمعة.

 .وقد صّلى فيه رسول اهلل  ،واء مبيلنيدون األب مسجد الرُّمادةيقع 

 عند خروجه لغزوة الطائف. مسجد الصادرة، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

 العصر يف غزوة  مسجد الصهباء، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

 خيرب.

 ومكث فيه القيلولة. مسجد العرج، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

                                                           

 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (8)
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، والَعَصر جبل بني املدينة ووادي الفْرع، مسجد الَعَصر: صلى فيه رسول اهلل 

 عند ذهابه خليرب، فصّلى هناك، وُبين لـه فيها مسجدًا. مّر فيه رسول اهلل 

 مسجد غزالة أو مسجد املنصرف.

 .صلى فيه رسول اهلل  ،مسجد األعمى

، يقع على يسار السقيا يف نواحي مسجد الفْرع، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

 املدينة.

 يف طريق تبوك. مسجد ِمْدران، وقد صلى فيه رسول اهلل 

، ويف هذا املوضع مكان حلماة خيل مسجد امُلَقمِّل، وقد صلى فيه رسول اهلل 

 . الرسول 

، وقد صّلى فيه رسول اهلل يف طريق العقيق الكبري جد املنارتني أو املنارينمسيقع 

 . 

 .، وقد صلى فيه رسول اهلل بالقرب من خيرب مسجد امَلْنِزَلةيقع 

 .مسجد بين ظفر، املنسوب إىل طائفة بين ظفر، وقد صلى فيه رسول اهلل    
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، ويقال: إن فيه آثار حافر بغلة النيب صلى فيه رسول اهلل  مسجد البغلة،

.وقيل: هو مسجد بين ظفر ، 

، والظاهر أّنه مسجد عروة، يقع يف وادي عقيق، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

 ُبين بعد ذلك مسجد كبري يف مكانه.

أقام فيه  مسجد املغسلة، وُيعرف أيضًا مبسجد بين دينار، يروى أّن رسول اهلل 

 الصالة عّدة مّرات.

ومكانه حالّيًا  مسجد بنات النجار يف قبا، وبنو النّجار هم أخوال النيّب يقع 

 مقابل مسجد اجلمعة.

درعه، ويقع على  ه رسول اهلل يف املكان الذي وضع في مسجد الدرعقد ُبين 

 .اجلانب األيسر من الطريق املؤدِّي إىل مزار محزة 

يف احملل الذي أصيبت فيه أسنان رسول الثنايا الثنايا مبعنى األسنان. وقد ُاقيم مسجد 

 أثناء معركة ُاحد، ويقع يف طريق ُاحد. اهلل 

 إّن رسول اهلل  :إىل جانب جبل ُاحد، ُيقالمسجد الفسح، وهو مسجد صغري 

 صّلى هناك الظهر والعصر بعد معركة ُاحد.

مسجد بين حرام يف ِشعب بين حرام غربي جبل َسْلع على اجلانب األمين من يقع 
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 .الطريق املفضي إىل املساجد الّسبع، وقد صلى فيه الرسول 

 . مسجد سلع، صلى فيه رسول اهلل

 .خمسجد بين قريظة على الشرق من مسجد فضييقع 

 مسجد احلرة، وهو املسجد األول يف طريق ُاُحد، يستحب الصالة فيه والدعاء.

وذلك قبل أن هو املصبح، صالة الصبح  املكان الذي صلى فيه رسول اهلل 

وكان املسجد قائمًا إىل أن هدمه الوهابيون أكثر  ،ون مسجدًاينزل بقبا، وقد اختذه املسلم

 من مرة حيث كان يقوم ببنائه املسلمون من جديد.

 وهو لبين سلمة.  مسجد اخلربة، وقد صّلى فيه رسول اهلل 

، ومسجد بين وائل، ومسجد مسجد فاطمة الصغرى بنت اإلمام احلسني 

مسجد عتبان بن مالك، ومسجد بين بياضة، ومسجد بين أنيف، ومسجد العمرة، و

التوبة، ومسجد بين واقف، ومسجد مالك بن سنان، ومسجد فيفاء اخليار، ومسجد 

بالل بن أبي رباح، ومسجد املسرتاح، إىل غريها من املساجد الكثرية. والعديد منها 

 ة.هدمت من قبل اجلائرين وذلك حملو آثار النبوة والرسال
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 سائر مزارات المدینة المنورة
 دار اإلمام علي بن أبي طالب 

يف املدينة املنورة داخل املسجد الشريف، يستحب زيارته   بيت اإلمام علي

إىل الباب الذي حياذي  والصالة فيه ركعتني، وهو ما بني البيت الذي فيه النيب 

الزقاق إىل البقيع، فلو دخلت من ذلك الباب واحلائط مكانه أصاب منكبك األيسر وكان 

 أي فتحة بني دارين، مل ينصب عليها باب. ،خوخة بينه وبني بيت النيب 

إذا دخلت من باب يقول:  عن القاسم بن سامل قال مسعت أبا عبد اهلل 

وهو إىل جانب على يسارك قدر ممر عنز من الباب عليه( )صلوات اهللالبقيع فبيت علي 

 .(1)وباباهما مجيعا مقرونان بيت رسول اهلل 

ودار  ثم ائت قبور السادة بالبقيع ... وبيت علي بن أبي طالب ويف احلديث: 

 .(2)عند باب املسجد تصلي فيها ركعتني جعفر بن حممد 

 دار اإلمام زین العابدین 
يف املدينة املنورة، ويستحب إتيانها  م علي بن احلسني زين العابدين دار اإلما

 والصالة فيها ركعتني.

 .(3)ما قدرت وتصلي يف دار زين العابدين علي بن احلسني  :ويف احلديث

وما حوهلا من  قالوا: إّن الَعَرَصة اليت فيها مشهد إمساعيل بن اإلمام الصادق 

، وبني الباب جهة الشمال إىل الباب كانت دار اإلمام زين العابدين علي بن احلسني 

 .األول وباب املشهد بئر منسوبة إىل اإلمام زين العابدين 

آالف من  اخترج منهحيث مدرسة لرتبية األتقياء واملؤمنني،  وكانت دار اإلمام 

شرتي العبيد ويربيهم بنور القرآن والعرتة ثم ي الكوادر اإلميانية، فكان اإلمام 

                                                           

 .1ح بي باب المنبر والروضة ومقام الن 556-555ص 5الكافي: ج (8)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (2)
 .6ب 225ص 16بحار األنوار: ج (2)
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 .عزوجل يعتقهم يف سبيل اهلل

فعن سعيد بن املسيب قال: قحط املدينة فخرج الناس ميينا ومشاال، فمددت عيين 

فلم يتم دعاؤه  ،فرأيت شخصا أسود على تل قد انفرد فقصدت حنوه فرأيته حيرك شفتيه

 وانصرف وأدركنا املطر حتى ظننا الغرق، فلما نظر إليها محد اهلل ،حتى أقبلت غمامة

فدخلت إليه فقلت لـه: يا سيدي يف دارك  فاتبعته حتى دخل دار علي بن احلسني 

 غالم أسود تفضل علي ببيعه؟ 

 ؟يا سعيد ومل ال يوهب لكفقال: 

فجمعوا فلم أر  ،القيم على غلمانه بعرض كل من يف الدار عليه ثم أمر

 ـه: فلم أره.صاحيب بينهم، فقلت ل

فقال: إنه مل يبق إال فالن السائس، فأمر به فأحضر فإذا هو صاحيب، فقلت لـه: 

 .يا غالم إن سعيدا قد ملكك فامض معهفقال لـه:  هذا هو.

 فقال لي األسود: ما محلك على أن فرقت بيين وبني موالي.

تهال ثم قال: فقلت لـه: إني رأيت ما كان منك على التل، فرفع يده إىل السماء مب

 إن كانت سريرة بيين وبينك قد أذعتها علي فاقبضين إليك، فبكى علي بن احلسني 

فقال لي:  وبكى من حضره، وخرجت باكيا فلما صرت إىل منزلي وافاني رسوله 

إن أردت أن حتضر جنازة صاحبك فافعل (1)فوجدت العبد قد مات حبضرته. 

 دار اإلمام الصادق 
يف املدينة املنورة، ويستحب إتيانها والصالة فيها ركعتني،  دار اإلمام الصادق 

 .وهي عند باب املسدد يف اجلانب الشرقي من السكة اليت جنب مسجد رسول اهلل 

ودار  ثم ائت قبور السادة بالبقيع ... وبيت علي بن أبي طالب ويف احلديث: 

 .(2)يها ركعتنيعند باب املسجد تصلي ف جعفر بن حممد 

ومنهم قرب علي بن جعفر العريضي، وقد  وفيها قبور بعض أوالد األئمة 

                                                           

 .86826ح 88ب 65ص 85مستدرك الوسائل: ج (8)
 .88152ح 81ب 811ص 81مستدرك الوسائل: ج (2)
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 .(1)أصبح البيت مسجدًا يصلي فيه املسلمون

 . (2)وتصلي يف دار جعفر بن حممد الصادق ويف احلديث: 

 وقد اجتمع وجهاء الشيعة من بغداد وسائر األمصار يف دار اإلمام الصادق 

عن  فسألوا اإلمام أبا جعفر اجلواد  ك عند ما تويف اإلمام الرضا باملدينة وذل

 مسائل عديدة أجاب عليها وأيقنوا بإمامته.

حنو سبع سنني فاختلفت  كان سن أبي جعفر  ملا قبض الرضا حيث ورد: 

واجتمع الريان بن الصلت وصفوان بن حييى  ،الكلمة من الناس ببغداد ويف األمصار

وحممد بن حكيم وعبد الرمحن بن احلجاج ويونس بن عبد الرمحن ومجاعة من وجوه 

قاتهم يف دار عبد الرمحن بن احلجاج يف بركة زلول يبكون ويتوجعون من ثالشيعة و

ن نقصد املصيبة، فقال لـهم يونس بن عبد الرمحن: دعوا البكاء من لـهذا األمر وإىل م

فقام إليه الريان بن الصلت يقول لـه:  ،باملسائل إىل أن يكرب هذا يعين أبا جعفر 

أنت تظهر اإلميان لنا وتبطن الشك والشرك، إن كان أمره من اهلل جل وعال فلو أنه كان 

ابن يوم واحد لكان مبنزلة الشيخ العامل وفوقه، وإن مل يكن من عند اهلل فلو عمر ألف 

د من الناس هذا مما ينبغي أن يفكر فيه... وكان وقت املوسم فاجتمع من سنة فهو واح

فقهاء بغداد واألمصار وعلمائهم مثانون رجال فخرجوا إىل احلج وقصدوا املدينة 

ألنها كانت فارغة  فلما وافوا أتوا دار جعفر الصادق ،  ليشاهدوا أبا جعفر 

تح عليهم باب من صدر اجمللس ودخلوها وجلسوا على بساط كبري، إىل أن قال: فف

ودخل موفق وقال: هذا أبو جعفر، فقاموا إليه بأمجعهم واستقبلوه وسلموا عليه، 

وعليه قميصان وعمامة بذؤابتني ويف رجليه نعالن وجلس )صلوات اهلل عليه( فدخل 

 ،وأمسك الناس كلهم، فقام صاحب املسألة فسأله عن مسائله فأجاب عنها باحلق

 .(3)لـه وأثنوا عليهففرحوا ودعوا 

                                                           

لقضاء على آثار ل( قد تم هدم المسجد أخيرا من قبل الوهابيين وذلك ضمن خطة 8)
 .وأهل بيته األطهار  رسول هللا 

 .6ب 225ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .82ح 5ب 811-11ص 51بحار األنوار: ج (3)
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 دور أهل البيت 
هدمها قبل مت ، وقد  الدور املباركة ألهل البيت كانت يف املدينة املنورة 

من املؤمنني من أهل املدينة، كان وكبار السن سنوات، ويعرف أماكنها بعض الشيبة 

 منها:

 دار جعفر بن أبي طالب 

 دار سكينة بنت احلسني 

 دار عبد اهلل بن جعفر 

 دار عبيد اهلل بن احلسني األصغر 

 وغريها.

بعض هذه الدور، كما كان يقطن بعضها األئمة  وقد دخل رسول اهلل 

 وذراريهم.  املعصومون 

 قال جابر: فلما كان اليوم الذي وقع فيه حربهم ـ أي غزوة مؤتة ـ صلى النيب 

فأقبل حيدثنا  املشركني للمحاربةقد التقى إخوانكم من بنا الفجر ثم صعد املنرب فقال: 

ثم قال:  تل زيد بن حارثة وسقطت الرايةُقإىل أن قال:  ،بكرات بعضهم على بعض

قد أخذها جعفر بن أبي طالب وتقدم للحرب بها  :ثم قالطعت يده وقد أخذ قد ُق

: ثم قال طعت يده األخرى وقد أخذ الراية يف صدرهُقثم قال:  الراية بيده األخرى

تل من وقد ُق ،تل جعفر بن أبي طالب وسقطت الراية ثم أخذها عبد اهلل بن رواحةُق

تل من املسلمني إىل أن ذكر مجيع من ُق تل من املسلمني كذا فالن وفالناملشركني كذا وُق

فانصرف  تل عبد اهلل بن رواحة وأخذ الراية خالد بن الوليدُقبأمسائهم ثم قال: 

عن املنرب وصار إىل دار جعفر فدعا عبد اهلل بن جعفر فأقعده يف  املسلمون، ثم نزل 

حجره وجعل ميسح على رأسه، فقالت والدته أمساء بنت عميس: يا رسول اهلل إنك 

 لتمسح على رأسه كأنه يتيم؟

وقال:  ودمعت عينا رسول اهلل  قد استشهد جعفر يف هذا اليومقال: 

اهلل من يديه جناحني من زمرد أخضر فهو اآلن  هـقطعت يداه قبل أن استشهد وقد أبدل
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 .(1)يطري بهما يف اجلنة مع املالئكة كيف يشاء

 دار أبي أیوب األنصاري
ينبغي ويف املدينة املنورة،  دار الصحابي اجلليل أبي أّيوب األنصاري يقع 

أول وصوله إىل  هو وعلي بن أبي طالب  زيارتها. حيث نزل فيها رسول اهلل 

خلوا سبيلها ـ أي الناقة ـ فإنها  :وقد قال  ،املدينة وذلك عند هجرته إليها

، فربكت الناقة على باب أبي أيوب وامسه خالد بن زيد، وكان املسلمون (2)مأمورة

 يف دار أبي أيوب. األنصار يأتون لزيارته 

ـه سوى جدي وصاع من دار أبي أيوب مل يكن ل النيب روى سلمان أنه ملا نزل 

، م بني يدي النيب فذبح لـه اجلدي وشواه وطحن الشعري وعجنه وخبزه وقّد ،شعري

، فجعل أبو أيوب أال من أراد الزاد فليأت إىل دار أبي أيوببأن ينادي:  فأمر 

فأكل الناس بأمجعهم والطعام مل  ،ينادي والناس يهرعون كالسيل حتى امتألت الدار

 :فوضعها يف إهابها ثم قال ،فجمعوها امجعوا العظام :النيب يتغري، فقال 

قومي بإذن اهلل تعاىل (3)فضج الناس بالشهادتني ،فقام اجلدي. 

يف كل يوم غداء يف قصعة ثريد  وكان أبو أمامة أسعد بن زرارة يبعث إليه 

 ،يأكل ومعه من جاء حتى يشبعوا ثم ترد القصعة كما هي فكان  ،عليها عراق

عشاء ويتعشى معه من حضره وترد القصعة ليلة وكان سعد بن عبادة يبعث إليه يف كل 

 .(4)كما هي

وملا بعث معاوية بسر بن أرطاة إىل احلجاز ودخل املدينة ودعا الناس إىل بيعة معاوية 

 ين من بعد.وأحرق دورا كثرية كان منها دار أبي أيوب األنصاري، ثم ُب

ويف يوم السقيفة قام خطيبًا وقال:  أمري املؤمنني  كان أبو أيوب من خلص شيعة

وردوا إليهم حقهم الذي جعله اهلل لـهم، فقد  ،)اتقوا اهلل عباد اهلل يف أهل بيت نبيكم

                                                           

 .2ح 25ب 55-52ص 28بحار األنوار: ج (8)
 الفصل الثامن. 66إعالم الورى: ص (2)
 .فصل في إعجازه  822-828ص 8المناقب: ج (2)
 .1ف 2الركن األول ب 61راجع إعالم الورى: ص (5)



332 

 

وجملس بعد جملس يقول:  مسعتم مثل ما مسع إخواننا يف مقام بعد مقام لنبينا 

أهل بييت أئمتكم بعدي ويومئ إىل علي ،  :ويقول أمري الربرة، وقاتل هذا

إن اهلل تواب  ،فتوبوا إىل اهلل من ظلمكم الكفرة، خمذول من خذله، منصور من نصره

 .(1) والتتولوا عنه معرضني( ،وال تتولوا عنه مدبرين ،رحيم

يف أصحابه وقد استنفرهم أياما إىل اجلهاد فلم ينفروا،  وملا خطب أمري املؤمنني 

فقال: )أيها الناس  بن زيد، صاحب منزل رسول اهلل قام أبو أيوب األنصاري خالد 

إن أمري املؤمنني قد أمسع من كانت لـه أذن واعية وقلب حفيظ، إن اهلل قد أكرمكم 

بكرامة مل تقبلوها حق قبوهلا، إنه نزل بني أظهركم ابن عم نبيكم وسيد املسلمني من 

كم صم ال تسمعون، أو هكم يف الدين، ويدعوكم إىل جهاد احمللني، فكأنبعده، يفّق

على قلوبكم غلف، مطبوع عليها، فأنتم ال تعقلون. أفال تستحيون عباد اهلل، أليس إمنا 

عهدكم باجلور والعدوان أمس قد مشل البالء وشاع يف البالد، فذو حق حمروم وملطوم 

عليه األعاصري، ال يكنه من احلر والقر  ىبطنه، وملقى بالعراء تسف وءوجهه وموط

وصهر الشمس والضح، إال األثواب اهلامدة وبيوت الشعر البالية، حتى جاءكم اهلل 

بأمري املؤمنني، فصدع باحلق، ونشر العدل، وعمل مبا يف الكتاب. يا قوم فاشكروا نعمة 

ْعنا وُهْم ال َيْسَمُعوَن، اهلل عليكم وال تولوا مدبرين، وال َتُكوُنوا َكالِذيَن قاُلوا َسِم

اشحذوا السيوف، واستعدوا جلهاد عدوكم، فإذا دعيتم فأجيبوا، وإذا أمرمت فامسعوا 

 .(2)وأطيعوا، وما قلتم فليكن ما أضمرمت عليه تكونوا بذلك من الصادقني

                                                           

 .2ح 5ب 218ص 21بحار األنوار: ج (8)
 غارة سفيان بن عوف الغامدي على األنبار. 251-221ص 2الغارات: ج (2)
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 دار عمار بن یاسر
 ا.ينبغي زيارتهويف املدينة املنورة،  دار الصحابي اجلليل عّمار بن ياسر 

والده: الشهيد ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسي املذحجي، تويف حتت 

 وهو أول شهيد يف اإلسالم. تعذيب املشركني يف السنة اخلامسة من نبوة رسول اهلل 

وكانت  ،ووالدته: مسية بنت حباط موالة أبي حذيفة بن املغرية أسلمت مبكة قدميا

 ،فمر بها أبو جهل فطعنها يف قلبها فماتت ،ا فلم تفعلب يف اهلل لرتجع عن دينهعذََّممن ُت

إنها تكون من  :فهي أول شهيدة يف اإلسالم، ويف بعض الروايات ،وكانت عجوزا كبرية

 . (1)النساء اليت يرافقن اإلمام املهدي 

 كنيته: أبو اليقظان.

ن ياسر وابنه عمار وأمه مسية قبض عليهم أهل مكة وعذبوهم إ :ويف احلديث

نواع العذاب ألجل إسالمهم، وقالوا: ال ينجيكم منا إال أن تنالوا حممدا وتربءوا من بأ

تال، ثم أخرب دينه، فأما عمار فإنه أعطاهم بلسانه كل ما أرادوا منه، وأما أبواه فامتنعا فُق

كال إن عمار مليء إميانا  :نه كفر، فقال إوقال يف عمار مجاعة:  رسول اهلل 

، وجاء عمار وهو يبكي فقال لـه النيب واختلط اإلميان بلحمه ودمه ،همن قرنه إىل قدم

 :ما خربك؟  ،فقال: يا رسول اهلل ما تركت حتى نلت منك وذكر آهلتهم خبري

 .(2)إن عادوا لك فعد لـهمميسح عينيه ويقول:  فصار رسول اهلل 

 



 ، منها:اهلل عليه()رضوان نزلت آيات عديدة يف عمار بن ياسر 

 .(3)ه تعاىل: ـقول

إن عمار بن ياسر أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن قال:  عن أبي عبد اهلل 

فقال لـه  :فيه باإلميان فأنزل اهلل عزوجل

                                                           
 معرفة وجوب القائم. 261انظر دالئل اإلمامة: ص (1)
 .215المسلك الرابع ح 8ب 815ص 2غوالي الآللي: ج (2)
 .816سورة النحل:  (2)
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فقد أنزل اهلل عذرك وأمرك أن تعود إن  ،يا عمار إن عادوا فعد :عندها النيب 

 .(1)عادوا

ويف تفسري القمي: 

 (2)  عذبوه بالنار حتى ففهو عمار بن ياسر أخذته قريش مبكة

 .(3)باإلميان طمئنأعطاهم بلسانه ما أرادوا وقلبه م

: ثم قال يف عمار:  وقال علي بن إبراهيم

(4)،(5). 

ه تعاىل: ـوقول

 (6)  :قال الفارسي وعمار بن هذه نزلت يف أبي ذر واملقداد وسلمان

 .(7)مأوى ومنزال أي ،جعل اهلل لـهم جنات الفردوس نزال ،ياسر

 



حذيفة بن اليمان من أصفياء الرمحن وأبصركم باحلالل  :قال رسول اهلل 

ولكل شيء  ،واملقداد بن األسود من اجملتهدين ،وعمار بن ياسر من السابقني ،واحلرام

 .(8)عبد اهلل بن عباسفارس وفارس القرآن 

 .(9)حتى أمخص قدميه ملئ عمار إميانًا :وقال 

 وبرواية أخرى: 

                                                           

 .28522ح 21ب 226ص 86وسائل الشيعة: ج (8)
 .816سورة النحل:  (2)
 سورة النحل. 211ص 8تفسير القمي: ج (2)
 .881سورة النحل:  (5)
 سورة النحل. 218ص 8تفسير القمي: ج (5)
 .816سورة الكهف:  (6)
 .سورة الكهف، مسائل أمير المؤمنين  56ص 2تفسير القمي: ج (6)
 مجلس في ذكر فضائل أصحابه. 216ص 2روضة الواعظين: ج (1)
 السادس. 25ب 218ص 28األنوار: جبحار  (1)
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حشي ما بني أمخص قدميه إىل شحمة أذنه إميانا(1). 

كان بيين وبني عمار بن ياسر كالم فأغلظت لـه يف  :وعن خالد بن الوليد، قال

، قال: فجاء خالد وهو يشكوه إىل القول، فانطلق عمار يشكوني إىل رسول اهلل 

ساكت ال يتكلم،  ، قال: فجعل يغلظه لـه وال يزيده إال غلظة والنيب النيب 

من عادى عمارا عاداه اهلل، رأسه، وقال:  فبكى عمار وقال: أال تراه. فرفع النيب 

. قال خالد: فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضى ومن أبغض عمارا أبغضه اهلل

 .(2) ، فلقيته مبا رضي فرضيعمار

  :قال وعن علي 

 جاء عمار بن ياسر يستأذن على النيب  مرحبًا بالطيب ائذنوا لـهفقال: يوما ،

 .(3)ابن الطيب

 يف عمار بن ياسر:  وقال أمري املؤمنني 

ذاك امرؤ حرم اهلل حلمه ودمه على النار أن متس شيئا منهما(4). 



ص شيعة وبقي من خّل كان عمار من الذين مل يغريوا ومل يبدلوا بعد النيب 

 . أمري املؤمنني علي 

مثل  ،الوالية للمؤمنني الذين مل يغريوا ومل يبدلوا بعد نبيهم واجبةكما ورد أن: 

سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري واملقداد بن األسود الكندي وعمار بن ياسر وجابر بن 

األنصاري وحذيفة بن اليمان وأبي اهليثم بن التيهان وسهل بن حنيف وأبي  عبد اهلل

أيوب األنصاري وعبد اهلل بن الصامت وعبادة بن الصامت وخزمية بن ثابت ذي 

 .(5)الشهادتني وأبي سعيد اخلدري ومن حنا حنوهم وفعل مثل فعلهم

 يوم السقيفة قائال:  عمار وقام 

                                                           

 السادس. 25ب 218ص 28بحار األنوار: ج (8)
 السادس. 25ب 218ص 28بحار األنوار: ج (2)
 ما جاء من الحديث في عمار. 222وقعة صفين: ص (2)
 على زنديق. احتجاجه  261ص 8االحتجاج: ج (5)
 .1خصال من شرائع الدين ح 611-616ص 2الخصال: ج (5)
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ملسلمني إن كنتم علمتم وإال فاعلموا، أن أهل بيت )يا معاشر قريش، يا معاشر ا

نبيكم أوىل به وأحق بإرثه وأقوم بأمور الدين وآمن على املؤمنني وأحفظ مللته وأنصح 

ألمته، فمروا صاحبكم فلريد احلق إىل أهله قبل أن يضطرب حبلكم ويضعف أمركم 

كم ويطمع فيكم ويظفر عدوكم ويظهر شتاتكم وتعظم الفتنة بكم وختتلفون فيما بين

من بينهم وليكم،   عدوكم، فقد علمتم أن بين هاشم أوىل بهذا األمر منكم وعلّي

 بعهد اهلل وبرسوله، وفرق ظاهر قد عرفتموه يف حال بعد حال عند سد النيب 

)عليها أبوابكم اليت كانت إىل املسجد فسدها كلها غري بابه، وإيثاره إياه بكرميته فاطمة 

أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن : ئر من خطبها إليه منكم، وقوله دون ساالسالم( 

، وأنتم مجيعا مصطرخون فيما أشكل عليكم من أمور أراد احلكمة فليأتها من بابها

دينكم إليه، وهو مستغن عن كل أحد منكم، إىل ما لـه من السوابق اليت ليست 

على حقه وتؤثرون احلياة الدنيا ألفضلكم عند نفسه، فما بالكم حتيدون عنه وتغريون 

بئس للظاملني بدال، أعطوه ما جعله اهلل لـه وال تتولوا عنه مدبرين وال  ،على اآلخرة

 .(1) ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين(

فقال: )يا أبا بكر ال جتعل لنفسك حقا جعله اهلل  ثم قام عمار بن ياسر 

واردد  ،وخالفه يف أهل بيته وال تكن أول من عصى رسول اهلل  ،عزوجل لغريك

وهو عنك راض ثم تصري  احلق إىل أهله خيف ظهرك ويقل وزرك وتلقى رسول اهلل 

 .(2) إىل الرمحن فيحاسبك بعملك ويسألك عما فعلت(

وعثمان خيطب  ويف عهد عثمان، قام عمار بن ياسر يوما يف مسجد رسول اهلل 

فوبخ عثمان بشيء من أفعاله، فنزل عثمان فركله برجله وألقاه على قفاه،  على املنرب،

، وهو يفرتي على عمار  وجعل يدوس يف بطنه ويأمر أعوانه بذلك حتى غشي على عمار

، احلق مع عمار يدور معه حيثما دار :قال ويشتمه، وقد رووا مجيعا أن النيب 

نظروا الفرقة اليت فيها عمار فاتبعوه، فإنه إذا افرتق الناس ميينا ومشاال فا: وقال 

 . (3)يدور احلق معه حيثما دار

                                                           

 .2ح 5ب 811-811ص 21نوار: جبحار األ (8)
 .5الذين أنكروا على أبي بكر جلوسه في الخالفة ح 565ص 2الخصال: ج (2)
 .21ب 262ص 21بحار األنوار: ج (2)
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إن املقداد وعمارا وطلحة والزبري وعدة )ويف شرح نهج البالغة البن أبي احلديد: 

كتبوا كتابا عددوا فيه أحداث عثمان وخوفوه به وأعلموه  من أصحاب رسول اهلل 

لكتاب فأتاه به، فقرأ منه صدرا ثم قال لـه: أعلّي أنهم مواثبوه إن مل يقلع، فأخذ عمار ا

 تقدم من بينهم؟ 

 .فقال: ألني أنصحهم لك

 .قال: كذبت يا ابن مسية

 .أنا واهلل ابن مسية وابن ياسر :فقال

ثم ضربه عثمان برجليه وهي يف اخلفني  ،فأمر عثمان غلمانا لـه فمدوا بيديه ورجليه

 .(1)(على مذاكريه فأصابه الفتق وكان ضعيفا كبريا فغشي عليه



ال عمار بن ياسر وأبا اهليثم بن التيهان املعلى بيت  وقد وىل أمري املؤمنني 

ل العرب العربي والقرشي واألنصاري والعجمي وكل من يف اإلسالم من قبائ :فكتب

 .(2)وأجناس العجم سواء

عوه حينما نفي إىل الربذة، عن أبي اجلعفر وكان عمار من الذين شيعوا أباذر ووّد

وعقيل واحلسن  اخلثعمي قال: ملا سري عثمان أبا ذر إىل الربذة شيعه أمري املؤمنني 

(رضي اهلل عنه)وعمار بن ياسر  واحلسني 
 (3). 

حيث قال فيه رسول اهلل  ،ًا ملعرفة احلق عن الباطلميزانعمار ويف حرب صفني كان 

 :يا عمار تقتلك الفئة الباغية(4)، .وقد قتله أصحاب معاوية يف صفني 

يقول عند  (رمحه اهلل)مسعت عمار بن ياسر  :عن احلسني بن أسباط العبدي قال

توجهه إىل صفني: )اللهم لو أعلم أنه أرضى لك أن أرمي بنفسي من فوق هذا اجلبل 

لرميت بها، ولو أعلم أنه أرضى لك أن أوقد لنفسي نارا فأوقع فيها لفعلت، وإني ال 

أقاتل أهل الشام إال وأنا أريد بذلك وجهك وأنا أرجو أن الختيبين وأنا أريد وجهك 

                                                           

 ذكر المطاعن التي بها على عثمان. 51ص 2شرح نهج البالغة: ج (8)
 .من كتاب ابن رأب في فضل أمير المؤمنين  852االختصاص: ص (2)
 .258ح حديث قوم صالح  216ص 1جالكافي:  (2)
 فصل في حرب صفين. 865ص 2الصراط المستقيم: ج (5)
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 .(1) الكريم(

 لعروسينقبر ا
قرب العروسني، ويف البحار: )ثم ائت قبور السادة بالبقيع، ومسجد يستحب إتيان 

 .(2) فصل ركعتني، وزر قرب محزة وقبور الشهداء وقرب العروسني( فاطمة 

 الخندق
حول املدينة وامسه )املداد(، وكان  اخلندق هو املوضع الذي حفره رسول اهلل 

ريض اليهود لـهم على حماربة املسلمني، وقد أشار ذلك بعد ما علم من أمر قريش وحت

واملسلمون،  ، فعمل فيه رسول اهلل )رضوان اهلل عليه(عليه بذلك سلمان الفارسي 

حتى أحكموه يف شوال سنة مخس للهجرة عام املبارك وكان ذلك يف شهر رمضان 

 األحزاب، وقد بلغ عرض اخلندق يف بعض األماكن أربعني ذراعًا.

عمرو بن ود بعدما عرب اخلندق وأصحابه من  الغزوة َقتل أمري املؤمنني ويف هذه 

فنزل قوله تعاىل:  ،خائبني األحزاب فانهزم ،أضيق نقطة فيه

 (3). 

بقوا من اخلندق أي أثر يف هذا اليوم، ولكن املسلمني يذهبون إىل مل ُيمع األسف و

واإلمام أمري املؤمنني  مكانه ليقفوا عنده ويسرتجعوا ذكريات جهاد الرسول الكريم 

  رضوان اهلل عليهم(والصحابة الكرام(. 

اخلندق واستشار النيب  روي عن جابر قال: ملا اجتمعت األحزاب من العرب حلرب

  حزبها أمر مثل هذا أاملهاجرين واألنصار يف ذلك، فقال سلمان: إن العجم إذا

اختذوا اخلنادق حول بلدانهم وجعلوا القتال من وجه واحد، فأوحى اهلل إليه أن يفعل 

اخلندق حول املدينة وقسمه بني املهاجرين  مثل ما قال سلمان، فخط رسول اهلل 

                                                           

 .216ص 6المجلس 866األمالي للطوسي: ص (8)
 .62ب 225ص 16بحار األنوار: ج (2)
 .25سورة األحزاب:  (2)
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الذراع، فجعل لكل عشرة منهم عشرة أذرع، قال جابر: فظهرت يوما من واألنصار ب

اخلط لنا صخرة عظيمة مل ميكن كسرها وال كانت املعاول تعمل فيها، فأرسلين أصحابي 

ألخربه خبربها، فصرت إليه فوجدته مستلقيا وقد شد على بطنه  إىل رسول اهلل 

خذ املاء يف فمه فرشه على الصخرة مسرعا فأ ، فأخربته خبرب احلجر، فقام (1)احلجر

ثم ضرب املعول بيده وسط الصخرة ضربة برقت منها برقة، فنظر املسلمون فيها إىل 

قصور اليمن وبلدانها، ثم ضربها ضربة أخرى فربقت برقة أخرى نظر املسلمون فيها إىل 

ل قصور العراق وفارس ومدنها، ثم ضربها الثالثة فانهارت الصخرة قطعا، فقال رسو

 ؟ما الذي رأيتم يف كل برقة :اهلل 

 قالوا: رأينا يف األوىل كذا، ويف الثانية كذا، ويف الثالثة كذا.

 .(2)سيفتح اهلل عليكم ما رأيتموه :قال 

 : قال: قال أمري املؤمنني  عن آبائه  الرضا اإلمام وعن 

 كنا مع النيب  يف حفر اخلندق إذ جاءت فاطمة  ومعها كسرة خبز فدفعتها إىل

للحسن واحلسني خبزتها : ما هذه الكسرة؟ فقالت: قرصا فقال النيب  النيب 

أبيك منذ فم أما إنه أول طعام دخل  :جئتك منه بهذه الكسرة، فقال النيب 

 .(3)ثالث

روى جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: رأيت الناس يوم اخلندق حيفرون وهم 

حيفر وبطنه مخيص، فأتيت أهلي فأخربتها فقالت: ما عندنا  النيب مخاص ورأيت 

وذبح الشاة وطبخوا شقها وشووا الباقي  ،إال هذه الشاة وحمرز من ذرة. قال: فاخبزي

 .فقال: يا رسول اهلل اختذت طعاما فأتين أنت ومن أحببت حتى إذا أدرك أتى النيب 

، فأتى أهله يدعوكم إىل طعامه أال إن جابرافشبك أصابعه يف يده ثم نادى: 

 مذعورا خجال فقال لـها: هي الفضيحة قد جفل بها أمجعني.

 فقالت: أنت دعوتهم أم هو؟

 قال: هو.

                                                           
 أي من الجوع. (1)
 فدك. 8ب 852ص 8الخرائج والجرائح: ج (2)
 .822ح 28ب 51ص 2: جعيون أخبار الرضا  (2)
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قالت: فهو أعلم بهم، فلما رآنا أمر باألنطاع فبسطت على الشوارع وأمره أن جيمع 

 امما عندكم من الطعالتواري يعين قصاعا كانت من خشب واجلفان ثم قال: 

غطوا السدانة والربمة والتنور واغرفوا وأخرجوا اخلبز واللحم فأعلمته، فقال: 

، فما زالوا يغرفون وينقلون وال يرونه ينقص شيئا حتى شبع القوم وهم ثالثة وغطوا

 .(1) آالف ثم أكل جابر وأهله وأهدوا وبقي عندهم أياما

وجئوا باخلندق، فقالوا: إن وملا انتهى املسلمون من حفر اخلندق وصل املشركون فف

هذه ملكيدة ما كانت العرب تكيدها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من اخلندق فضربوا خيوهلم 

فاقتحموا وأقبلت بعض فرسانهم حنو املسلمني كان فيهم عمرو بن عبد ود فارس قريش 

وكان أول من طفره عمرو وأصحابه  (2)وكان يعد بألف فارس وكان يسمى فارس يليل

 عمرو ينادي: من يبارز؟وكان 

أنا لـه يا نيب فقال:  فسكت املسلمون مجيعًا وأخذهم الرعب، فقام علي 

 .اهلل

 .اجلس ،إنه عمرو :فقال 

ويؤنبهم ويسبهم ويقول: أين جنتكم اليت تزعمون أن  ،ونادى عمرو: أال رجل

 ؟من قتل منكم دخلها

 .أنا لـه يا رسول اهللفقال:  فقام علي 

 نادى الثالثة فقال:ثم 

 .يا رسول أنافقال:  فقام علي 

                                                           

 ما جاء في الشهادات. 821قرب اإلسناد: ص (8)
سمي بذلك ألنه أقبل في ركب من قريش حتى إذا هو بيليل وهو واد قريب من بدر  (2)

عرضت لـهم بنو بكر في عدد فقال ألصحابه امضوا فمضوا فقام في وجوه بني بكر 
 حتى منعهم من أن يصلوا إليه فعرف بذلك.
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 .عمروإنه فقال: 

فأذن لـه. ثم ألبسه رسول اهلل  ، فاستأذن رسول اهلل وإن كان عمرافقال: 

  درعه ذات الفضول وأعطاه سيفه ذا الفقار وعممه السحاب على رأسه تسعة

اللهم احفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ، فقال ملا وىل: تقدمأكوار، ثم قال لـه: 

 . حتت قدميه ميينه وعن مشاله ومن فوق رأسه ومن

 إىل عمرو وهو يقول: فمشى علي 

 قال لـه عمرو: من أنت؟ 

 .عليأنا قال: 

 قال: ابن عبد مناف؟

 .أنا علي بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناففقال: 

فقال: غريك يا ابن أخي من أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أهريق 

 دمك.

 .لكين واهلل ما أكره أن أهريق دمكفقال: 

فاستقبله علي فغضب ونزل وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل حنو علي مغضبا، 

 بدرقته فضربه عمرو يف الدرقة فقدها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه، 

 على حبل العاتق فسقط. وضربه علي 

ويف رواية حذيفة: وتسيف علي رجليه بالسيف من أسفل فوقع على قفاه وثارت 

 .قتله والذي نفسي بيده :فقال رسول اهلل  ،يكرب مع علي بينهما عجاجة فُس

فلو وزن اليوم عملك بعمل أمة حممد  ،أبشر يا علي :قال حذيفة فقال النيب 

لرجح عملك بعملهم، وذلك أنه مل يبق بيت من بيوت املشركني إال وقد دخله وهن 
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 . (1)ومل يبق بيت من بيوت املسلمني إال وقد دخله عز بقتل عمرو ،بقتل عمرو

 ضربة علي يوم اخلندق أفضل من عبادة ل :رسول اهلل وقال 

 .(2)الثقلني

 وقد ذكرنا شيئا من تفصيل واقعة األحزاب يف كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل(

(3). 

                                                           

 .86ب 215-212ص 21بحار األنوار: ج (8)
 .5ب 566اإلقبال: ص (2)
 غزوة الخندق. 866ص 8وألول مرة في تاريخ العالم: ج (2)
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 خيبر
خيرب هو املوضع الذي حدثت فيه غزوة خيرب اليت َقتل فيها علي بن أبي طالب 

 )مرحبًا بطل اليهود، على تفصيل ذكرناه يف كتاب )وألول مرة يف تاريخ العامل 

 ، وهناك قبور شهداء خيري.(1)

بن أبي دفع الراية إىل علي  عن جابر بن عبد اهلل األنصاري قال: إن النيب 

سري وأصحابه يسرع امل علي فجعل  ،يف يوم خيرب بعد أن دعا لـه طالب 

األرض ثم اجتمع منا ببابه فألقاه  بفاجتذ ،حتى انتهى إىل احلصن ،يقولون لـه: أرفق

 .(2)سبعون رجاًل وكان جهدهم أن أعادوا الباب

 ،من القموص أقبلوا يرمونه بالنبل واحلجارة وعن أبي رافع قال: ملا دنا علي 

ولقد تكلف  ،فحمل حتى دنا من الباب فاقتلعه ثم رمى به خلف ظهره أربعني ذراعًا

، وكان هذا الباب يغلقه عشرون رجاًل منهم. وكان (3)أربعون رجاًل فما أطاقوهمحله 

 يوم قلع الباب اثنني وعشرين سنة. عمره 

قال يف رسالته إىل سهل  ن أمري املؤمنني إ: عن آبائه  وعن الصادق 

واهلل ما قلعت باب خيرب ورميت به خلف ظهري أربعني ذراعا بقوة  :بن حنيف 

ال حركة غذائية، لكين أيدت بقوة ملكوتية ونفس بنور ربها مضيئة، وأنا من جسدية، و

 .(4)أمحد كالضوء من الضوء، واهلل لو تظاهرت العرب على قتالي ملا وليت

قد رأى باب خيرب قد ذكر لي: أنه  وكان أستاذنا الشيخ علي أكرب النائيين 

عن احلصن قرابة أربعني يبعد وكان  ،من املرمر الكبريالباب وكان  ،بقرب حصن خيرب

ذراعًا.. وقال: كلما ذهبنا إىل احلج كنا نزور هذا الباب تربكًا مبا ورد من أخذ اإلمام 

 عوا هذا الباب قطعًا وذهبوا بها، عماًل مبا لـه ورميه هناك، وملا استوىل الوهابيون قّط

 وبعد ذلك مل جند لـه أثرًا. ،أملي عليهم

 قال يوم خيرب:  هما: أن رسول اهلل روى البخاري ومسلم وغري

                                                           

 غزوة خيبر. 85ص 2وألول مرة في تاريخ العالم: ج (8)
 .222ص 8اإلرشاد: ج (2)
 فصل في نواقض العادات منه. 212ص 2المناقب: ج (2)
 .81ح 66المجلس  585األمالي للصدوق: ص (5)
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حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل  ،ألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه

أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا  ليلتهم، قال: فبات الناس يدوكون ورسوله

: يل؟ فقأين علي بن أبي طالبكلهم يرجون أن يعطاها، فقال:  على رسول اهلل 

يف  فأتي به فبصق رسول اهلل  فأرسلوا إليهيا رسول اهلل يشتكي عينيه، قال: هو 

يا رسول اهلل فقال علي:  ،كأن مل يكن به وجع، فأعطاه الرايةحتى عينيه ودعا لـه فربأ 

انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم :  قال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا

فو اهلل لئن يهدي اهلل بك رجال واحدا  ،جيب عليهم من حق اهلل إىل اإلسالم وأخربهم مبا

 .(1)من أن يكون لك محر النعملك خري 

حني بعثه  قال: خرجنا مع علي  وروي عن أبي رافع موىل رسول اهلل 

فضربه رجل من اليهود  ،فلما دنا من احلصن خرج إليه أهله فقاتلهم رسول اهلل 

به عن نفسه فلم يزل بابًا كان عند احلصن فرمى  فتناول علي  ،فطرح ترسه من يده

نفر فلقد رأيتين يف حني فرغ، ثم ألقاه من يده  ى يديه،يف يده وهو يقاتل حتى فتح اهلل عل

 . (2)نقلبهلم جنهد على أن نقلب ذلك الباب فثامنهم سبعة أنا 

طويل القامة عظيم وكان  ،وملا كان يوم خيرب خرج رجل من اليهود يقال لـه مرحب

وكانت اليهود تقدمه لشجاعته ويساره قال: فخرج يف ذلك اليوم إىل أصحاب  ،اهلامة

: ثم محل عليه فلم يثبت لـه، قال ،أنا مرحب :فما واقفه قرن إال قال رسول اهلل 

وكانت لـه ظئر وكانت كاهنة تقول لـه: قاتل كل من قاتلك وغالب كل من غالبك إال 

فلما كثر مناوشته وجزع  :حبيدرة فإنك إن وقفت لـه هلكت، قالمن تسمى عليك 

فدعا النيب  ،وسألوه أن خيرج إليه عليا  الناس مبقاومته شكوا ذلك إىل النيب 

  :عليا وقال لـهيا علي اكفين مرحبا فخرج إليه أمري املؤمنني ، ، فلما بصر

عنه ثم أقدم وهو يقول: أنا  سرع إليه فلم يره يعبأ به فأنكر ذلك وأحجمأبه مرحب 

 ! الذي مستين أمي مرحبا

                                                           

-828ص 6باب غزوة خيبر، وصحيح مسلم: ج 66-66ص 5صحيح البخاري: ج (8)
 .باب من فضائل علي  822

 غزوة خيبر. 282ص 8كشف الغمة: ج (2)
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 .أنا الذي مستين أمي حيدرةوهو يقول:  فأقبل علي 

فتمثل لـه  ،ومل يقف خوفا مما حذرته منه ظئره ،فلما مسعها منه مرحب هرب

قد تسمى علي  :فقال ؟إىل أين يا مرحب :إبليس يف صورة حرب من أحبار اليهود فقال

إن فالنة ظئري كانت حتذرني  :فقال ،فما حيدرة :فقال لـه إبليس ،هذا القرن حبيدرة

شوها لك لو مل يكن  :فقال لـه إبليس ،من مبارزة رجل امسه حيدرة وتقول إنه قاتلك

حيدرة إال هذا وحده ملا كان مثلك يرجع عن مثله تأخذ بقول النساء وهن خيطئن أكثر مما 

رة يف الدنيا كثري فارجع فلعلك تقتله فإن قتلته سدت قومك وأنا يف ظهرك يصنب وحيد

ضربة  فرده فو اهلل ما كان إال كفواق ناقة حتى ضربه علي  ،أستصرخ اليهود لك

 .(1)سقط منها لوجهه وانهزم اليهود يقولون قتل مرحب قتل مرحب

 اليهود ولكنه عفا عنهم وتركهم.  ثم أسر رسول اهلل 

يوم فتح  أبي جرول زهري وكان رئيس قومه قال: أسرنا رسول اهلل روي عن 

 خيرب فبينا هو مييز الرجال من النساء إذ وثبُت حتى جلست بني يدي رسول اهلل 

 فأمسعته شعرا أذكره حني شب فينا ونشأ يف هوازن وحني أرضعوه فأنشأت أقول: 

، أما ما كان لي ولبين عبد املطلب فهو هلل ولكم: األبيات، فقال رسول اهلل 

وقالت األنصار: ما كان لنا فهو هلل ورسوله، فردت األنصار ما كان يف أيديهما من 

 .(2)الذراري واألموال

 

 فدك
أهلها  فدك قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان أو ثالثة، صاحل رسول اهلل 

بيدها فرتة ملكًا بأمر اهلل تعاىل، وبقيت فدك  من غري قتال، وحنلها البنته فاطمة 

 ، فلّما ُتوّفي أخذت منها بالقهر والغلبة. وقد طالبت بها فاطمة حياة أبيها 

 وخطبت خطبتها املشهورة يف املسجد ولكنهم منعوها حقها.

                                                           

 .2ح 8المجلس 5-2األمالي للطوسي: ص (8)
 .81ح 65المجلس 512-518األمالي للصدوق: ص (2)
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من يقوم إليه فيأخذه  :ء ثم قالمن خيرب عقد لوا ملا فرغ رسول اهلل ورد أنه 

 .وهو يريد أن يبعث به إىل حوائط فدك حبقه

 .فقام الزبري إليه فقال: أنا

 .أمط عنه :فقال

فأخذه فبعث  يا علي قم إليه فخذه، ثم قال: أمط عنهثم قام إليه سعد فقال: 

  فصاحلهم على أن حيقن دماءهم، فكانت حوائط فدك لرسول اهلل ،به إىل فدك

القربى  ويإن اهلل عزوجل يأمرك أن تؤتي ذ :فقال خاصا خالصا، فنزل جربئيل 

 !.حقه

 وما حقها؟  اباتيقال: يا جربئيل ومن قر

 .فأعطها حوائط فدك وما هلل ولرسوله فيها قال: فاطمة 

وكتب لـها كتابا، وجاءت به بعد موت أبيها  فاطمة  فدعا رسول اهلل 

. ولكنهم مزقوا الكتاب (1)لي والبيّن هذا كتاب رسول اهلل  :إىل أبي بكر وقالت

 ومل يعطوها فدك.

من اآليات الكرمية  يف فضل العرتة الطاهرة  الرضا اإلمام وفيما احتّج 

خصوصّية خّصهم العزيز اجلّبار بها،  (2)ه تعاىل: ـقول

ادعوا إلّي قال:  ه اآلية على رسول الّله واصطفاهم على األّمة. فلّما نزلت هذ

 :. فقال لّبيك يا رسول الّله، قالت: يا فاطمةفدعيت لـه، فقال:  فاطمة

 فدك هي مّما مل يوجف عليه خبيل و ال ركاب، وهي لي خاّصة دون املسلمني، وقد

 به، فخذيها لك تعاىل جعلتها لك، ملا أمرني الّله 

 .(3)ولولدك

 الربذة
 )رضوان اهلل تعاىل عليه(الَرَبذة: موضع بني ينبوع واملدينة وفيه قرب أبي ذّر الغفاري 

                                                           

 .باب من فضائل علي  818-811إعالم الورى: ص (8)
 .26اإلسراء: سورة  (2)
  .22ب 222ص 8: جعيون أخبار الرضا  (2)
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وحمّل نفيه، وفيها قبور مجاعة من الصحابة، وقد مر بعض التفصيل عنه يف مزارات مكة 

 املكرمة من هذا الكتاب.
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 خاتمة 
 في استحباب زیارة األولياء 

 والحث على إتيان المشاهد كلها

وإتيان املشاهد الشريفة كلها، ففي صحيح  يستحب زيارة األولياء 

مسجد قبا، فإنه املسجد  ،ال تدع إتيان املشاهد كلهاقال:  معاوية، عن الصادق 

الذي أسس على التقوى من أول يوم، ومشربه أم إبراهيم، ومسجد الفضيخ، وقبور 

كان  وبلغنا أن النيب  :ل ، قاالشهداء، ومسجد األحزاب وهو مسجد الفتح

، وليكن فيما (سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقبى الدار)الإذا أتى قبور الشهداء قال: 

يا صريخ املكروبني، ويا جميب دعوة املضطرين اكشف همي )تقول عند مسجد الفتح: 

وغمي وكربي، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته هول عدوه يف هذا 

 . (1)(املكان

ال تدع إتيان املشاهد   :من قولـه  سبقويدل على االستحباب مطلقًا ما 

وزيارة  واألئمة الطاهرين  قرب النيب زيارة ، والعمومات يف احلث على كلها

مضافا إىل عمومات تعظيم الشعائر وما أشبه، كما ميكن املقابر واملساجد، عموم 

: قول اإلمام أمري املؤمنني عليه عمومًا  يدلفتوى الفقيه، واالستناد يف ذلك إىل 

 إىل غري ذلك. (2)«فانظر فيما فعلوا سر يف ديارهم وآثارهمو»

، وهو اآلن مسجد يف زقاق استحباب إتيان مولد رسول اهلل )الدروس: ويف 

 الذي كان رسول اهلل  إتيان منزل خدجية . ومنها: (3)يسمى زقاق املولد

                                                           

 .81262ح 82ب 252-252ص 85( وسائل الشيعة: ج8)
كتبها إليه  للحسن بن علي  ه ـ، ومن وصية ل28نهج البالغة: الرسائل  (2)

 بحاضرين.
 ( أما اليوم فيقع على الشارع.. مقابل المسجد الحرام.2)
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 ، وفيه توفيت ومل يزل رسول اهلل  وفيه ولدت أوالدها منه به يسكنه وخدجية

 ،باحلجون خدجية يستحب أن يزور وهو اآلن مسجد، و ،مقيمًا به حتى هاجر

رقم ويقال للدار األإتيان مسجد منها: و .سفح اجلبلقريب من هناك معروف وقربها 

إتيان منها إلسالم، وأول ايف  اخليزران، فيه استرت رسول اهلل دار  :هافياليت هو 

الذي به، وإتيان الغار  تعبديف ابتداء الوحي ي الذي كان رسول اهلل  ءالغار جببل حرا

 .(1)(ن املشركنيم ه النيب فياسترت وجببل ثور 

 ما لفظه:  ونقل املستند عن والده 

 :قدر من حائط البيت ما بني حجر األسود وباب الكعبة، و)املعجن( :(طيماحل)

ما بني احلجر  مصلى الرسول وموضع قريب من حائط البيت منحط من األرض 

وعلى  ،األسود والركن اليماني، قريب من حائط البيت يتصل موضع سجوده بشاذروان

موضع السجدة حجر مدور من يشم، وعلى موضع اليدين أيضًا عالمة، ومصلى 

، ونصب على فرقة يف ما بني الركن واملعجن لكنه إىل املعجن أقرب إبراهيم 

 .شاذروان حجر أبيض مرمر نقش عليه بعض اآليات القرآنية

منها: دار خدجية  ،( ويف مكة أماكن شريفة أخرى يف إتيانها فضل كامل:)قال

 اليت هي دار الوحي ومولد سيدة نساء العاملني  وهي يف سوق الصباغني ،

شي من الصفا إىل املروة وهلا قبة الذي هو قرب سوق الصفا واملروة واقعة يف ميني من مي

 معروفة ويتصلها مسجد يستحب إتيانها وصالة التحية فيها وطلب احلوائج واملسألة.

ه قبة معروفة، وأصل موضع التولد ـوهو سوق الليل، ول  ومنها: مولد النيب

شبيه جبوف ترس، وعليه منارة من اخلشب يستحب إتيانه، وصالة التحية فيه، وطلب 

 .احلاجة

وهو يف مقابر معالة قريب بانتهاء املقابر يف سفح اجلبل،  ومنها: قرب خدجية 

ستحب زيارتها، وكذا زيارة توله قبة معروفة، أصل القبة بيضاء وحيطانها صفراء، و

وقربها قريب من قرب خدجية يف فوقه بقليل من ميني من  أم الرسول  آمنة 

وعبد املطلب جد  ب والد أمري املؤمنني يصعد من مكة إىل اجلبل، وزيارة أبي طال

                                                           

 .886درس 561ص 8ج( الدروس: 8)
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وقربهما فوق قرب خدجية وآمنة ويدور عليها حائط ليس بينه وبني اجلبل إال  الرسول 

 حظرية.

نه قرب إهنا قرب آخر متصل باحلائط يف ميني الباب بعضهم يقولون و: (إىل أن قال)

 انتهى. (1).عبد مناف لكنه مل يعلم

، وغريه يف مجلة من املواضع األثرية واملساجد الشريفةأقول: وذكر )وفاء الوفاء( 

 غريه، وقد سبق منا يف هذا الكتاب بعض التفصيل يف هذا الباب.

 

وآثار بقية املعصومني من  الالزم على املسلمني أحياء كل آثار رسول اهلل إن ثم 

 ذلك من أعظم شعائر اهلل.، وآثار الطيبني من أصحابهم وذويهم فإن أهل بيته 

كما يستحب زيارة تلك اآلثار فإنها أيضًا من تعظيم الشعائر، كيف وأثر قدم فرس 

جربائيل كان أوجب احلياة يف الرتاب كما قال سبحانه حكاية عن السامري: 


 .. ومن املعلوم أن جربائيل خادم من خدامهم (2)

 االهتمام إلرجاع البقاع الطيبة اليت هدمها الوهابيون، فإن كما جيب على املسلمني

 (3) كتاب )مذكرات مسرت همفر(قراءة ذلك كان بأمر الكافرين حيث ضعف املسلمون، و

دسائس الكفار يف هذا الشأن، وليس يؤيس من بقاء قبورهم بعض تبني وما أشبه، 

  ك يف قرب أمري املؤمنني مهدومة ما يقارب نصف قرن فإنه التاريخ أرانا مثل ذل

واهلل  ،نيا بأمجل ما يكون بعد طول انهدام، فقد ُبواإلمام احلسني  علي

 املستعان.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هلل رب 

 العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

                                                           

 إتيان بعض المواضع المتبركة بمكة. 16-16ص 82( المستند: ج8)
 .16سورة طه: ( 2)
الجاسوس البريطاني في البالد اإلسالمية، ترجمه إلى العربية الدكتور ج ج، طبع ( 2)

م وفيها يكشف عن دعم اإلنجليز لمحمد بن عبد الوهاب، وأنهم ابتدعوا 8162عام 
 الوهابية.
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