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  املقدادي  حممدعلي                            

  متهيد:

) مـن هـذه   ٤٧إىل  ٣٧بفضل من اهللا سبحانه وتعاىل نواصل ما ذكرناه يف األعـداد: ( 
الة حول ما يتعلق بفضائل حرمي مكة واملدينة، اللـذَين احتلّـت فضـائلهما وأحكامهمـا     

ـ     ذاهب اإلسـالمية،  وآداما مساحةً واسعةً يف التراث اإلسالمي، وعنـد مجيـع الفـرق وامل
، واليت تتميز بأا األفضل واألصح؛ :وبالذات فيما وصل إلينا من أحاديث أهل البيت
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ألا تصدر عن الثقل الثاين بعد الترتيل العزيز، اللذين مها مصدرا العقيدة والتشريع، وفقاً 
 واملسانيد الصحاح أصحاب رواه الذي الثقلني، ملا جاء به احلديث النبوي  املعروف حبديث

يا أيها الناس إين تركت فيكم ما < بألفاظ عديدة لكنها متقاربة، منها: 9األكرم النيب عن
  ١.>إن أخذمت به لن تضلوا، كتاب اهللا؛ وعتريت أهل بييت

م به لن تضلوا، كتاب اهللا، حبل ممدود مـن السـماء إىل   متسكت إن ما فيكم تترك إين<
ا حىت يردا علـي احلـوض، فـانظروا كيـف ختلفـوين      األرض، وعتريت أهل بييت، ولن يفترق

  ٢.>فيهما
 يف مبـاركني  وجـودين  يشـكالن  ومها الالئقة، املساحة تلك للحرمني وكيف ال تتوفر

؛ ملا يتمتعان به من خصائص نفتقدها يف غريمها، وملا أسـند  ودنياهم دينهم يف املسلمني حياة
أخالقياً واجتماعياً..، وملا سن هلما وخاصـةً  إليهما من دور يف بناء اإلنسان املسلم روحياً و

للحرم املكي مبواقيته املتعددة من شرائع ومناسك وآداب بني ما جيب علـى املسـلم أداؤه،   
وما ينبغي ويستحب له ذلك، حني تواجده فيهما يف فريضـة أو مسـتحب يؤديـه، وأيضـاً     

، بأمر مـن اهللا سـبحانه   7براهيملفريضة احلج، وهي السبب األهم، حني أذّن هلا نيب اهللا إ
وتعاىل، فأحيا به هذه البالد يوم أن بث فيها اخلري والعطاء، وغدا الناس يأتوـا مـن كـل    
مكان يف عاملنا قدمياً وحديثاً، ومنذ ذلك الوقت الذي شرع فيه منسك احلج املبارك، وصار 

املسـلمون واملؤمنـون   يؤديه أنبياء وصاحلون..، وما زال وسيبقى هذا املنسك يتوجه حنـوه  
ألدائه، حىت يأذن اهللا تعاىل بنهاية دار االبتالء والتكـاليف، فينتقـل اجلميـع إىل دار اجلـزاء     

  .واألجر والثواب

                                            
، داود بـن سـليمان   7؛ مسـند الرضـا  ٣٤٠:  ٢٩؛ حبار األنـوار  ٢٣٨. كمال الدين، الشيخ الصدوق : ١

  .٢٠٣الغازي : 
للشيخ منصور علي ناصـف، مـن علمـاء األزهـر      9. أنظر التاج اجلامع لألصول يف أحاديث الرسول٢

 كتاب الفضائل، وغريه من املصادر. ٣٤٨: ٣الم واإلميان. و؛ كتاب اإلس ٤٧: ١الشريف
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وما هلما من وظائف جليلة،  >مكة املكرمة و املدينة املنورة<فقداسة احلرمني الشريفني 
حاديث كثرية ومواقـف جليلـة ألهـل    أمر أمجع عليه أهل التوحيد، مما جعلهما حملّ اهتمام أ

، وهم األدرى بفضائل هذين احلرمني، وما هلما من دور كبري ومبـارك يف حيـاة   :البيت
املسلمني يف البناء اإلمياين هلم، أو الروحي واألخالقـي، فضـالً عمـا تتركـه مناسـك احلـج       

 منـافع  من يتمخض واجتماعه السنوي احلاشد من آثار يف ثقافتهم، وتوحيد صفوفهم، وما
 عنايـة  مـورد  صـار  كـبرياً،  تراثـاً  واملواقـف  واألقوال األحاديث تلك شكلت وقد.. جليلة

، على املسـتوى الفقهـي   :البيت أهل مدرسة أتباع وبالذات املسلمني، قبل من ودراسة
والروحي واخللقي..، وحنن هنا نقتبس ما يتيسر لنا منه، ومبا يتعلق بفضائل هذين احلـرمني  

  كة واملدينة، وننشره إن شاء اهللا تعاىل على شكل حلقات يف هذه الة.املباركني م

π   π   π  
  . حد املسجد النبوي الشريف:٢٣

 عند اليت سطوانة<األ:فقال ،9الرسول مسجد حد عن سألته:  قال مسلم بن حممد
  ١القبلة>. ميني عن املنرب وراء من األسطوانتني إىل القرب رأس

                                            
املسجد يف  بين 9اهللا رسول عهد يف؛ ١٢٧:  1. احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الشريفني، الشيخ علي االفتخاري١

 يهف اليت السواري على الذي وهو واجلريد، النخل جذوع من كان الذي األول املسجد: مرحلتني املدينة املنورة على
 النبـوي  املسـجد  حـدود  هي اخلطوط تلك فيها اليت األعمدة فهذه الوردة، مثل اخلطوط وسط ويف بالطول، خطوط
 مـن  العـودة  بعـد  كـان  الثاين والبناء .أعمدة سبعة حوايل الشمال إىل ويرجع واحد، بعمود املنرب عن يتعدى األول،
 وملا النخل، جذوع من السقف وجعل والطني، حلجربا وبناه 9وسعه الناس على األول املسجد ضاق فعندما خيرب،

 حـد  هـذا : السابق يف النبوي املسجد اية هي اليت األعمدة رؤوس على كتبوا حالياً املوجودة العثمانية البناية بنوه
ـ  يف ذراع مائة: الثانية التوسعة يف أصبح مث سبعني، يف ذراعاً سبعني األول البناء يف وكان النبوي، املسجد  .ذراع ةمائ

متـراً ... ؛ کتـاب    ومخسني مائتني مسافة: يعين النيب، مسجد حد هو األول املسجد إىل الباب من الناس بعض فيأيت
 .شرح بلوغ املرام، لعطية سامل
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د رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إىل األساطني ميني املنـرب  سجم وقال أبوبصري: حد
  ١.الطريق مما يلي سوق الليل إىل

احلنانـة، ويف الروضـة،    مث تصلي عند أسطوانة التوبة، وعند<بعض نسخ الرضوي: 
  ٢.>فيها وعند املنرب أكثر ما قدرت من الصالة

  ؟9اهللا رسول مسجد كان كم: 7عبداهللا أليب قلت سام، آل موىل وعن
  ٣مكسراً>. ذراع وستمائة ثالثة آالف <كان: قال

صـلى اهللا   اهللا مسجد رسـول  سألته عن حد<وعن حممد بن مسلم يف الصحيح قال: 
عن ميـني   عليه وآله؟ فقال: األسطوانة اليت عند رأس القرب إىل األسطوانتني من وراء املنرب

فيه الشاة ومي القبلة، وكان من وراء املنرب طريق متروكان ساحة املسجد من  الرجل منحرفاً ر
 قال يف الوايف: البالط بالفتح موضع باملدينة بني املسجد والسوق، مبلط>. البالط إىل الصحن

  ٤...أي مفروش باحلجارة اليت تسمى بالبالط، مسي املكان به اتساعاً
كان <قال: سئل الصادق عليه السالم كم كان مسجد رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله؟ 

  ٥.>ثالثة آالف وستمائة ذراع مكسرة
عبد األعلى موىل آل سام: قلـت أليب عبـد اهللا عليـه السـالم: كـم كـان مسـجد        

  .اًكان ثالثة آالف وستمائة ذراع مكَسر< صلى اهللا عليه وآله؟ قال: اهللا رسول
مـن  <فقـال:   ذريح احملاريب: سألته (اِإلمام الصادق عليه السالم) عن حد املسـجد، 

وكـان مـن   >إىل عند رأس القرب إىل أسطوانتني من وراء املنرب عن ميني القبلـة  اُألسطُوانة .

                                            
 . ٤٩٩:  ٣٠الفقهية، علي أصغر مرواريد  الينابيع .١
 . ١٩٥:  ١٠. مستدرك الوسائل ٢
 . ١٢٧:  1ني، الشيخ علي االفتخاري. احلج والعمرة ومعرفة احلرمني الشريف٣
 . ٤١٧:  ١٧ 1. احلدائق الناضرة، احملقق البحراين٤
 .  ٢٠٣:  ٢ 1، احلر العاملي:. هداية األمة إىل أحکام األئمة٥
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الـبالط   ، وزعم أنَّ ساحة املسجد إىلاًاملنرب طريق متر فيه الشاة أو مير الرجلُ منحرف وراء
  ١من املسجد.

احملاريب، قال: سألت ذريح  كتاب حممد بن املثىن: عن جعفر بن حممد بن شريح، عن
عنـد رأس القـرب إىل   من األسطوانة اليت<فقال:  ؟املسجد أبا عبد اهللا عليه السالم عن حد 

 فيه الشاة أو ميـر  متر األسطوانتني من وراء املنرب عن ميني القبلة، وكان من وراء املنرب طريق
ألته عن بيت علـي  البالطة من املسجد، وس زعم أن ساحة املسجد إىل و >.الرجل منحرفاً

املسجد، وكان  إذا دخلت من الباب فهو من عضادته اليمني إىل ساحة<فقال:  عليه السالم،
  ٢>.خوخة بينه وبني بيت نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله

  فضيلة الصالة يف املسجد النبوي الشريف:. ٢٤

قـال: سـأله بـن     7عن معاويـة بـن عمـار عـن أيب عبـد اهللا      ،احلسني بن سعيد
قال:  9اهللا رسول نّإالشمس، ف مثان ركعات عند زوال صلّ<ي؟ فقال: يعفور كم أصلّ أيب

الصالة يف املسجد احلرام تعـدل   نّإف ،املسجد احلرام إالّ لف يف غريهأالصالة يف مسجدي ك
  ٣.>لف صالة يف مسجديأ

قــال <قــال:  7عــن معاويــة بــن وهــب عــن أيب عبــد اهللا ،عــن محــاد ،وعنــه
املسجد احلرام فإنه أفضل  صالة يف غريه إالّ فألة يف مسجدي تعدل : الصال9اهللا رسول

  ٤.>منه
قـال  <قـال:   7عـن إسـحاق بـن عمـار عـن أيب عبـد اهللا       ،عن صـفوان  ،وعنه

                                            
  . ٣١٣ . احلج والعمرة يف الکتاب والسنة : ١
 . ٤٢٧:  ٣مستدرك الوسائل  .٢
 .  ١٩ـ  ١٢ :  ٦  .1ذيب األحكام، الشيخ الطوسي٣
 . املصدر نفسه .٤
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فإا خـري   ،املسجد احلرام يف غريه إالّ لف صالةأصالة يف مسجدي مثل <: 9اهللا رسول
  ١.>لف صالةأمن 

دراج قـال: سـألت    عـن مجيـل بـن    ،مـري وابن أيب ع ،وفضالة ،عن صفوان ،وعنه
: 9اهللا قال رسول<كم تعدل الصالة فيه؟ فقال:  9عن مسجد رسول اهللا 7اهللا عبد أبا

  ٢.>املسجد احلرام لف صالة يف غريه إالّأهذا أفضل من  صالة يف مسجدي
قـال:   7عن أيب عبـد اهللا  عن عبد الرمحن عن حممد بن محران ،موسى بن القاسم

املسـجد احلـرام ومسـجد     ولكن مير فيه إالّ ال،<جيلس يف املسجد؟ قال: سألته عن اجلنب 
قال: ال ينام يف مسجدي أحد وال جينب فيه  9رسول اهللا نّأاملدينة قال: وروى أصحابنا 

نـا  أ ال حيل ألحـد أن جينـب فيـه إالّ    طهوراً ن اختذ مسجداًأ أوحى إيلّ اهللا نّإأحد وقال: 
ذلك  فتكلموا يف 7أمر بسد أبوام وترك باب علي قال: مث :واحلسني وعلي واحلسن

وتـرك بـاب    ولكـن اهللا أمـر بسـدها    7نا سددت أبوابكم وتركت باب علـي أفقال: ما 
  ٣>.7علي

إن كـان لـك مقـام    < :قـال  7حدثنا معاوية بن عمار عن أيب عبـد اهللا  :عنه قال
عن أسطوانة أيب لبابة  باملدينة ثالثة أيام صمت أول يوم يوم األربعاء وتصلي ليلة األربعاء

وتقعد عندها  ـ  السماء وهي أسطوانة التوبة اليت كان ربط نفسه إليها حىت نزل عذره من ـ
ليلتـك    9الـنيب  يوم األربعاء مث تأيت ليلة اخلميس، األسطوانة اليت تليها مما يلـي مقـام  

ليلـة   ومصـاله  9تلـي مقـام الـنيب    ويومك وتصوم يوم اخلميس، مث يأيت األسطوانة اليت
يف  يءتتكلم بش الّأن استطعت إيوم اجلمعة، ف اجلمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم

حلاجة وال تنام يف ليل وال  الّإوال خترج من املسجد  لك منه، ما البد الّإهذه األيام فافعل 
                                            

 . املصدر نفسه .١
 . املصدر نفسه .٢
 . املصدر نفسه .٣
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علـى   الفضل، مث امحد اهللا يف يوم اجلمعة واثن عليه وصلّ فيه ذلك مما يعد نّأل ،ار فافعل
نا يف أحاجتك وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت يل إليك من حاجة شرعت  وسل 9النيب

ين أتوجـه إليـك بنبيـك حممـد نـيب      إأشرع سألتكها أو مل أسألكها ف والتماسها أو مل طلبها
إن  ن تقضى إليـك حاجتـك  أفإنك حري  ،يف قضاء حوائجي صغريها وكبريها 9الرمحة

  ١.>شاء اهللا
ـ   بـن عمـار عـن     عـن معاويـة   ،عـن صـفوان   ،عـن العـامري   ،مموسى بـن القاس

إذا رجعت إىل املدينة فمر بـه   ـ  9معرس النيب ـقال يف املعرس  <قال:  7اهللا عبد أيب
؟ ةفعل ذلك، قلت: فإن مل يكن وقـت صـال   9رسول اهللا نّإفيه،  صلّ أنخ به و انزل و و

ه وقـال: إمنـا املعـرس إذا    امض أصحايب؟ قال: فصل ركعتني و قلت: ال يقيمون .قال: فأقم
  ٢.>ليس إذا بدأت رجعت إىل املدينة

بن الفضيل  نّ: إقال: قلت لعلي بن موسى عليهما السالم ،عن علي بن أسباط ،وعنه
فرجعنا إليه فأي  ومل نكن عرسنا ،بن يسار روى عنك وأخربنا عنك بالرجوع إىل املعرسا

يصلي فيه ويقعد، قـال   7احلسن وقد كان أبو تصلي وتضطجع قليالً<نصنع؟ قال:  يءش
صالة بعد العصر؟ فقـال: قـد سـئل     ن مررت فيه يف غري وقتإحممد بن علي بن فضال: ف

ن مررت بـه  إفقال له احلسن بن علي بن فضال:  فيه، عن ذلك فقال: صلّ 7احلسن أبو
فعـرس   راًأو ا ن مررت به ليالًإبالليل؟ فقال: نعم  أتعرس؟ أو إمنا التعريس أو اراً ليالً
  ٣.>كان يفعل ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله نّإف ،فيه

عن مقـام   8جعفر بن حممد سئل الصادق :الشيخ حممد بن املشهدي يف املزار قال
 3الباب الذي يقال له بـاب فاطمـة   حتت امليزاب الذي إذا خرجت من< :فقال ؟جربئيل

                                            
 . املصدر نفسه .١
 . املصدر نفسه .٢
 . املصدر نفسه .٣
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ن تصـلي فيـه ركعـتني    أن قـدرت  إف ،ظهرك حبيال الباب وامليزاب فوقك والباب من وراء
  ١.>استجيب له الّإهناك  فإنه ال يدعو أحد ،فافعل مندوباً

عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق جعفر بن حممد، عن آبائه عليهم السـالم   يورو
قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وآله: صالة يف مسجدي تعدل عنـد اهللا عشـرة آالف   « قال: 

  ٢».املسجد احلرام، فإنّ الصالة فيه تعدل مائة ألف صالة د إالَّصالة يف غريه من املساج
املسـاجد  «وروى ابن بابويه عن أيب جعفر عليه السالم أنه قال أليب محزة الثمـايلّ:  

أربعة: املسجد احلرام، ومسجد الرسول صلَّى اهللا عليه وآله، ومسجد بيت املقدس، ومسجد 
  ٣».دل حجة، والنافلة تعدل عمرةالكوفة، يا أبا محزة، الفريضة فيها تع

تعدل عشرة  9الصالة يف مسجد الرسول<ويف القوي عن هارون بن خارجة قال: 
  ٤.>آالف صالة

صالة يف < :7ويف الصحيح عن ابن مسكان عن أيب الصامت قال: قال أبو عبد اهللا
  ٥.>مسجد النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بعشرة آالف صالة

الصالة يف < 7عن يونس بن يعقوب قال: قلت أليب عبد اهللاويف املوثق كالصحيح، 
  ٦>.بيت فاطمة عليها السالم أفضل أو يف الروضة؟ قال: يف بيت فاطمة عليها السالم

الصـالة يف   7ويف القوي كالصحيح، عن مجيل بن دراج قال: قلـت أليب عبـد اهللا  

                                            
 . ٢٥٦:  ١٢جامع أحاديث الشيعة، السيد الربوجردي  .١
  . ٣١٣ـ  ٣١٢:  ٦احللّي  . منتهى املطلب، العالّمة٢
 . املصدر نفسه .٣
  . ٣٣٣:  ٥؛ روضة املتقني، حممدتقي السي  ٥٥٦ : ٤ الكايف . ٤
 املصدر نفسه . .٥
 املصدر نفسه . . ٦
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  ١>.وأفضل<بيت فاطمة مثل الصالة يف الروضة؟ قال: 
 يف صلى لو كما الصالة، بصحة يضر هل املعصوم قرب على احملاذايت مالتقد: ٥٧٩ س

 متقـدم  وهـو  يساره، على الشريف القرب يكون إذ لبابة، أيب أسطوانة قدام الشريفة الروضة
 عـدم  الظـاهر : السيد اخلوئي عريف؟ أم أشخصي دب،األ وسوء اهلتك، ضابط هو وما عليه،
  ٢.ذلك ترك األحوط: الشيخ جواد التربيزي. العامل واهللا باحملاذاة، نوعياً اهلتك

  :9فضل زيارة رسول اهللا. ٢٥

  عن النفس أوزارها الورى * وحطّ ملن زار خري هنيئاً

  طيبة أوزارها السعادة مضمونة * ملن حلّ فإنّ

أتموا برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حجكُم إذا خرجتم <اإلمام علي عليه السالم: 
 يتإىل بركَهاِهللا؛ فَإنَّ ت  كفاٌء، وبذلقَّهااُجلَّ حوجزاُهللا ع كُممبالقُبور الَّيت ألز (واموأت) ،مرتم 

  ٣>.وزيارتها، واطلُبوا الرزق عندها
حـاج بيـت اهللا   <حيىي بن يسار: حججنا فمررنا بأيب عبد اهللا عليه السـالم فقـال:   

  ٤.>ليه وآله وشيعة آل حممد، هنيئًا لكمى اهللا عه صلّنبي وزوار قرب
 بن ا عليهما السالم: ياــرضــعبد السالم بن صاحل اهلروي: قلت لعلي بن موسى ال

يـزورون رـم مـن     رسول اهللا، ما تقول يف احلديث الَّذي يرويه أهل احلديث أنّ املؤمنني
 اًوتعاىل فضل نبيه حممـد  نّ اهللا تباركيا أبا الصلت، إ<منازهلم يف اجلنة؟ فقال عليه السالم: 

وجعل طاعته طاعتـه ومتابعتـه    صلى اهللا عليه وآله على مجيع خلقه من النبيني واملالئكة،

                                            
 املصدر نفسه . . ١
  . ١٩٢:  ٣. صراط النجاة، السيد اخلوئي ٢
 . ٦١٦؛ اخلصال : ٣٢٢احلج والعمرة يف الکتاب والسنة :  .٣
 . ٣٢٢احلج والعمرة يف الکتاب والسنة :  ٤
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سـوَل َفَقـد أطـاَع  َِمـن يُِطـع(فقال عزوجلَّ:  متابعته وزيارته يف الدنيا واآلخرة زيارته،  الرَّ
ــالَ: .)هللاَ  ــ( وق ــذيَن يُباِيعونَ ــاإنَّ الَّ َّNــديهم َك إ ــوَق أي ــُد ِهللا َف ــاِيعوَن َهللا َي ــال  .)يُب وق
ــالندرجـة  <، >مـويت فقـد زار اهللاَ   من زارين يف حيـايت أو بعـد  <صلى اهللا عليه وآله:  يب
إىل درجتـه يف اجلنـة مـن     صلى اهللا عليه وآله يف اجلنة أرفع الدرجات، فمن زاره يــالنب

  ١.>اىلمرتله فقد زار اهللا تبارك وتع
روى حممــد بــن ســليمان الــديلمى عــن إبــراهيم بــن أيب حجــر االســلمى عــن 

 تى مكَّة حاجاًأله من آقال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه و< :صلوات اهللا عليه قال اهللا عبد  أيب
وجبت له شفاعيت ومن وجبت له  تاين زائراًأو مل يزرين إىل املدينة جفوته يوم القيمة ومن 

ومن مات يف أحد احلرمني مكَّة و املدينة مل يعـرض ومل حياسـب    ،ت له اجلنةشفاعيت وجب
  ٢>.إىل اهللا عزوجلّ وحشر يوم القيمة مع أصحاب بدر ومات مهاجراً

  ٣من حج ومل يزرين فقد جفاين>. 9و يف اخلرب املستفيض: <قال رسول اهللا

                                            
  . ٤:  ٦التهذيب  ؛ ٥٨٥:  ٤ الكايف ؛١١٧التوحيد :  ؛٣٢٢يف الکتاب والسنة : احلج والعمرة  ١
 . ٤٨٦. لوامع صاحبقراين، حممدتقي السي : ٢
ال  زائـراً  ينءمـن جـا  نقل العالمة األميين يف کتابه الغدير روايات حول هذا املوضوع البأس بذکرها: < .٣

، زياريت الّإال حتمله >. و روي هکذا أيضاً: <يوم القيامة شفيعاًكون له أن أ يعل كان حقاً زياريت الّإتعمله 
 من حج< .>زياريت إالّ، ال يهمه ...وجلّعلى اهللا عز حقاً زياريت الّإيرتعه  ، الزياريت الّإمل ترتعه حاجة 

 يقرب من زار< .>، فقد جفاينالبيت و مل يزرين من حج< .>حيايت يف كان كمن زارين بعد وفايت يفزار قرب
مـنني يـوم   اآل يف وجـلّ حد احلـرمني بعثـه اهللا عز  أ ) ومن مات يفو شهيداًأ( ) كنت له شفيعاًو من زارينأ(

حد احلرمني، بعث يوم القيامة مـن  أ ، و من مات يفحيايت يف ، فكأمنا زارينبعد مويت من زارين< .>القيامة
بيـت املقـدس، مل يسـأله اهللا     يف يى علصلّ ، و غزا غزوة ويسالم و زار قربة اإلجح من حج< .>مننياآل
نا حأو  ا زارينفكأمنّ بعد مويت من زارين>. <فيما افترض عليه وجلّعزكنـت لـه شـهيداً    و مـن زارين  ي 

ـ  ا زارينفكأمنّ تاًمي من زارين .>كنت له شفيعاً باملدينة حمتسباً من زارين< .>يوم القيامة وشفيعاً و مـن   اًحي
مـن  < .>فليس له عذر له سعة مث مل يزرين يتمأيوم القيامة و ما من أحد من  له شفاعيتوجبت  يزار قرب
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عن موسى بن ، شعثحدثنا إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا القريشي، عن حممد بن األ
إمساعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جده، [عن أبيه] جعفر بن حممد، عن أبيه عـن  

: من زار قربي بعـد مـويت كـان    9قال رسول اهللا< عليهم السالم قال: علي [بن احلسني]
  ١.>بالسالم فإنه يبلغين يف حيايت، فإن مل تستطيعوا فابعثوا إيلَّ إيلَّ كمن هاجر

من أصـحابه،   والقاسم بن قولويه، عن حممد بن يعقوب الكليين، عن عدةأخربين أب
إمساعيل، عن صاحل بن عقبة، عن  عن سهل [بن زياد، عن حممد] بن احلسني، عن حممد بن

 ؟ قـال: 9ما ملن زار [قرب] رسـول اهللا <قلت أليب عبد اهللا عليه السالم:  زيد الشحام قال:
  ٢.>كمن زار اهللا يف عرشه

حممد بن احلسـن   القاسم بن قولويه، عن حممد بن احلسن بن الوليد، عن أخربين أبو
عن أبان، [عن] السدوسـي،  ، الصفار، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن احلسن بن حمبوب

 كنت شفيعه يـوم  : من أتاين زائرا9ًرسول اهللا ]قال[<عن أيب عبد اهللا عليه السالم قال: 

                                                                                                           
و ؛ أكنت له يوم القيامة شهيداً يىل قربإ يحىت ينته و من زارين ،حيايت يف كان كمن زارين ممايت يف زارين

تـى  أمـن  < .>فقد جفاين يو من مل يزر قرب ،حيايت يف ا زارينفكأمنّ بعد ممايت يمن زار قرب< .>قال شفيعاً
 بعد مويت من زارين< .>حد احلرمني بعث آمناًأ يوم القيامة ومن مات يف وجبت له شفاعيت يل املدينة زائراً

مـن  < .>تـان مربورتـان  كتبت لـه حج  يمسجد يف ىل مكة مث قصدينإ من حج< .>حيايت يف ا زارينفكأمنّ
 .،>اآلمنني (مـن اآلمـنني)   حد احلرمني بعثه اهللا يفأ ات يفومن م ،يوم القيامة يجوار كان يف متعمداً زارين

بعـد   من زارين< .>فقد جفاين يلّإمن وجد سعة و مل يفد < .>و شفيعاً ىل املدينة كنت له شهيداًإ من زارين<
و زاره عشرة من املالئكة كلهم يسـلمون عليـه و مـن سـلم      رددت عليه السالم عشراً يو سلم عل وفايت

ـ أال عذر ملن كان له سعة من < .>سلم عليهأحىت  ياهللا تعاىل على روح ه ردبيت يف يعل و مل يـزرين  يتم<. 
 ، اهلامش.١٩٠ـ  ١٧٤:  ٩الغدير 

 .  ١٧١ـ  ١٦٨املزار، الشيخ املفيد  .١
 . املصدر نفسه .٢
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  ١.>القيامة
عـن إبـراهيم   ، د بن يعقوب، عن علي بن حممد بن بندارأخربين أبوالقاسم، عن حمم

 7عبـد اهللا  عـن أيب  ،بن إسحاق، عن حممد بن سليمان الديلمي، عن أيب حيىي األسلميا
ومل يزرين باملدينة جفوته يوم القيامة، ومـن   اًمن أتى مكة حاج :9قال رسول اهللا<قال: 
  ٢.>جلنةله شفاعيت، ومن وجبت له شفاعيت وجبت له ا وجبت زارين

بـن حيـىي، عـن     أخربين أبوالقاسم جعفر بن حممد، عن حممد بن يعقوب، عن حممد
بـن أيب  اعـن إبـراهيم    ،النخعي سلمة، عن علي بن يوسف بن عمرية، عن طفيل بن مالك

يف  من أتاين زائراً< صلى اهللا عليه وآله قال: حيىي، عن صفوان بن سليم، عن أبيه، عن النيب
  ٣.>كان يف جواري يوم القيامةحيايت أو بعد مويت، 

د بن عيسى، عـن الكليين، عن عدبـن أيب جنـران    ة من أصحابنا، عن أمحد بن حمم
لـه  <فقـال:   متعمـداً؟  9: جعلت فداك ما ملـن زار رسـول اهللا  7قال: قلت أليب جعفر

  ٤.>اجلنة
عثمان، عن  الكليين، عن العدة، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد، عن محاد بن

 9رسـول اهللا   مروا باملدينة فسلّموا على<قال هلم:  7نّ أبا عبد اهللاإ :سحاق بن عمارإ
  ٥>.وإن كانت الصالة تبلغه من بعيد ،من قريب

عيسـى، عـن    ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد اهللا، عن أمحد بـن حممـد بـن   
 7اهللا عبـد  أيب احلسني بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن املعلى بن أيب شهاب، عـن 

                                            
 املصدر نفسه . .١
 املصدر نفسه . .٢
 املصدر نفسه . .٣
  .      ٣٨٥:  ٤يخ هادي النجفي ، الش:. موسوعة أحاديث أهل البيت٤
 . املصدر نفسه . ٥
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: يـا  9زارك؟ فقال : يا أبتاه ما جزاء من9لرسول اهللا 8قال احلسني بن علي<قال: 
  ١.>وأخلصه من ذنوبه بين من زارين حياً أو ميتاً كان حقّاً علي أن أزوره يوم القيامة

نّ زيارة قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله تعـدل  <إاإلمام الباقر عليه السالم: قال 
جةًح٢.>ةً مع رسول اهللا مربور  

بن احلسني عليهما السالم يقف علـى   كان أيب علي<اإلمام الباقر عليه السالم: قال 
عليه ويشهد له بالبالغ ويدعو مبـا حضـره، مثّ يسـند     قرب النيب صلى اهللا عليه وآله فيسلم

 سـند ظهـره إىل  اخلضراء الدقيقة العرض مما يلي القرب، ويلتزق بـالقرب وي  ظهره إىل املروة
اللهم إليك أجلأت ظهري، وإىل قرب حممـد عبـدك ورسـولك     القرب، ويستقبل القبلة فيقول:

اليت رضيت حملمد صلى اهللا عليه وآله استقبلت. اللهم إني أصبحت  أسندت ظهري، والقبلة
ك ما أرجو، وال أدفع عنها شر ما أحذر عليها، وأصبحت األمور بيـد  ال أملك لنفسي خري

من خري فقري. اللهم ارددين منك خبـري؛ فإنـه ال راد    ملا أنزلت إيلّ فال فقري أفقر مني، إين
بك من أن تبدل امسي، أو تغري جسمي، أو تزيل نعمتك عني. اللهم  اللهم إين أعوذ ،لفضلك

  ٣.>ومجلين بالنعم، واغمرين بالعافية، وارزقين شكر العافية كرمين بالتقوى،

  :واألئمة 3الزهراء البتول ، 9فضل زيارة ابنة الرسول. ٢٦

ــع،   ــها والروضــة والبقي ــارة فاطمــة الزهــراء عليهــا الســالم يف بيت ويســتحب زي
، ثالثة أيام أوجب اهللا له اجلنـة  م عليه وعليأخربين أيب: أنه من سلَّ<السالم:  عليها قالت

  ٤>.قيل هلا: يف حياتكما؟ قالت: نعم، وبعد موتنا

                                            
 . املصدر نفسه .١
 . ٥٤٨:  ٤الکايف  .٢
 .١٧٥:  للمفيد ،املزار ؛:علي بن جعفر عن أخيه عن أبيه عن جده ؛٥٥١:  ٤الكايف  .٣
 . ٩:  ٦التهذيب  .٤
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مبكة  ابدأوا<تحب زيارة األئمة الطاهرين عليهم السالم، عن الباقر عليه السالم: ويس
  ١>.واختموا بنا

  

  
  حرم البقيع قبل ختريبه

ابـن   الكليين، عن حممد بن حيىي، عن أمحد بن حممد، عن ابن فضـال، عـن يـونس   
سالم أفضـل أو  عليه السالم: الصالة يف بيت فاطمة عليها ال يعقوب قال: قلت أليب عبد اهللا

  ٢الرواية موثقة سنداً.>. يف بيت فاطمة عليها السالم<الروضة؟ قال:  يف
عمري وغري  الكليين، عن العدة، عن سهل، عن أيوب بن نوح، عن صفوان وابن أيب

فاطمـة   الصـالة يف بيـت   واحد، عن مجيل بن دراج قال: قلت أليب عبد اهللا عليه السـالم: 

                                            
 باب فضل الرجوع إىل املدينة .  ١حديث ،  ٥٥٠:  ٤لكايف . ا١
  . ٣٩١:  ٤، الشيخ هادي النجفي :يث أهل البيت. موسوعة أحاد٢
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  ١.>وأفضل<الروضة؟ قال:  عليها السالم مثل الصالة يف
ابـن أيب   الصدوق، عن ابن املتوكل، عن السعد آبادي، عن الربقي، عن أبيـه، عـن  

مـا بـني قـربي    < :9قال: قال رسول اهللا 7عمري، عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد اهللا
قرب فاطمة صلوات  ألنّ ،ومنربي روضة من رياض اجلنة ومنربي على ترعة من ترع اجلنة

  ٢.>ترعة من ترع اجلنة وقربها روضة من رياض اجلنة وإليه ،ليها بني قربه ومنربهاهللا ع
قال < قالت: 3عن فاطمة 7ن مصباح األنوار، عن أمري املؤمننيع السي نقالً

  ٣اجلنة. وأحلقه يب حيث كنت من ،ى عليك غفر اهللا لهيا فاطمة من صلّ :9يل رسول اهللا
تـأيت   انـك «) يف الرسـالة:  ;الشـيخ (يعـين املفيـد   : وذكر ;وقال الشيخ الطوسي

  ٤».فتزور فاطمة عليها السالم ألنها مقبورة هناك ،الروضة
فقد روى الكليين والصدوق يف عيون أخبار الرضا وعلـل األحكـام، وكـذلك ابـن     

إن «قولويه يف كتابه كامل الزيارات بطريق معترب عن اإلمام الرضا عليه السالم أنـه قـال:   
من متام الوفـاء بالعهـد وحسـن األداء زيـارة      إمام عهداً يف عنق أوليائه وشيعته، وإنّ لكلِّ

كان أئمتـهم شـفعاءهم يـوم     قبورهم، فمن زارهم رغبة يف زيارم وتصديقاً مبا رغبوا فيه
  ٥».القيامة

: ما ملن زار 7قلت أليب عبد اهللا« ويف رواية أخرى معتربة عن زيد الشحام قال: 
  ٦».9كمن زار رسول اهللا<قال:  واحداً منكم؟

                                            
 . املصدر نفسه .١
 . ٣٩٢املصدر نفسه :  .٢
 . املصدر نفسه .    ٣
 . ٣٩٣:  املصدر نفسه .٤
 . ١٩١  : ٢يف بناء اجلماعة الصاحلة، السيد حممد باقر احلكيم  :دور أهل البيت .٥
 املصدر نفسه . .٦
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ما خلق اهللا خلقاً أكثر من املالئكة، «يقول:  7ويف رواية ثالثة معتربة عن الصادق
وإنه ليرتل من السماء كل مساء سبعون ألف ملك يطوفون بالبيت ليلتـهم، حـىت إذا طلـع    

ـ   فسلّموا عليه، مث يأتون قرب أمـري  9الفجر انصرفوا إىل قرب النيب ه السـالم  املـؤمنني علي
فيسـلّمون عليـه، مث يـأتون قـرب      7فيسلّمون عليه، مث يـأتون قـرب احلسـن بـن علـي     

فيسلّمون عليه، مث يعرجون إىل السماء قبل أن تطلع الشمس، مث ترتل مالئكة  7احلسني
النهار سبعون ألف ملك فيطوفون بالبيت احلرام ارهم، حىت إذا دنـت الشـمس للغـروب    

فيسـلّمون   7فيسلّمون عليه، مث يأتون قرب أمري املـؤمنني  9انصرفوا إىل قرب رسول اهللا
 ،فيسلّمون عليـه  7فيسلّمون عليه، مث يأتون قرب احلسني 7عليه، مث يأتون قرب احلسن

  ١».مث يعرجون إىل السماء قبل أن تغيب الشمس
ويف حديث آخر بأسانيد متعددة عن أيب عامر التباين واعـظ أهـل احلجـاز قـال:     

يعـين   ـوقلت له: يا بن رسول اهللا، ما ملن زار قـربه    7د اهللا جعفر بن حممدأتيت أبا عب«
يا أبا عامر، حدثين أيب عن أبيه عن جـده  <وعمر تربته؟ قال:  ـأمري املؤمنني عليه السالم  

قال له: واهللا لتقتلن بـأرض   9رسول اهللا أنّ 7احلسني بن علي عليهم السالم عن علي
: يا رسول اهللا ما ملن زار قبورنـا وعمرهـا وتعاهـدها؟ فقـال يل:     العراق وتدفن ا. قلت

ولـدك بقاعـاً مـن بقـاع اجلنـة وعرصـة مـن         اهللا تعاىل جعل قربك وقرب احلسن إنّ أبا يا
اهللا جعل قلوب جنباء من خلقه وصفوة من عباده حتن إليكم وحتتمل املذلـة   عرصاا، وإنّ

رون قبوركم ويكثرون زيارة منهم لرسوله، أولئك واألذى، فيعمباً منهم إىل اهللا ومودا تقر
يا علـي، مـن    يا علي املخصوصون بشفاعيت الواردون حوضي، وهم زواري غداً يف اجلنة.

عمر قبوركم وتعاهدها فكأمنا أعان سليمان بن داود على بنـاء بيـت املقـدس، ومـن زار     
ج من ذنوبه حىت يرجع مـن  سالم، وخرقبوركم عدل ذلك ثواب سبعني حجة بعد حجة اإل

                                            
  . . املصدر نفسه١
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ة العـني مبـا ال  زيارتكم كيوم ولدته أميك من النعيم وقرر أولياءك وحمبعـني   ه، فأبشر وبش
رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر، ولكن حثالة من الناس يعيرون زوار قبوركم 

  ١».يردون حوضي كما تعير الزانية بزنائها، أولئك شرار أميت ال أناهلم اهللا شفاعيت وال

                                            
  املصدر نفسه. .١

برسـالة مـن    سـافرت إىل املدينـة املنـورة حممـالً     حکى الدكتور حممد التيجاين يف كتابه (مثّ اهتديت) قصة عجيبة:
صديقي بشري إىل أحد أقربائه لكي أقيم عنده مدة بقائي هناك، وقد كلّمه من قبل يف اهلاتف، واستقبلين هذا األخري 

 زيارة رسول اهللا، فاغتسلت وتطيبت، ولبست أحسـن ثيـايب   وتوجهت فور وصويل إىل ورحب يب وأنزلين يف بيته.
وأطهرها، وكان الزوار قليلني بالنسبة إىل موسم احلج، فتمكّنت من الوقوف أمام قرب رسول اهللا وأيب بكر وعمر، ومل 

تهرين احلـرس  وحاولت عبثاً أن أمس أحد األبواب للتربك، فان أكن أمتكّن من ذلك يف موسم احلج لكثرة االزدحام.
الواقف هناك، وكان على كلّ باب حرس حيرسه، وملّا أطلت الوقـوف للـدعاء وإبـالغ السـالم الـذي محلـين إيـاه        

ورجعـت إىل الروضـة    أصدقائي أمرين احلراس باالنصراف، وحاولت أن أتكلّم مع واحد منهم ولكن دون جدوى.
الترتيل وأعيده مرات، ألني ختيلت وكأن رسـول اهللا صـلى    املطهرة حيث جلست أقرأ ما تيسر من القرآن، وأحسن

اهللا عليه وآله يستمع إيلّ، وقلت يف نفسي: أميكن أن يكون الرسول ميتاً كسائر األموات، فلمـاذا نقـول يف صـالتنا:    
دنا اخلضـر عليـه   وإذا كان املسلمون يعتقدون بأنّ سي بصفة املخاطب؟! >السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته<

الم على كُلّ من يسلّم عليه، بل وإنّ مشايخ الطرق الصوفية يعتقدون جزمـاً بـأنّ شـيخهم     السالم مل ميت، ويردالس
أمحد التيجاين أو عبد القادر اجليالين، يأتون إليهم جهاراً ويقظة ال مناماً، فلماذا نشح علـى رسـول اهللا مبثـل هـذه     

ولكن خيفّف على نفسي أنّ املسلّمني ال يشحون بذلك على رسول اهللا إالّ  لى االطالق.املكرمة، وهو أفضل اخللق ع
الوهابية الذين بدأت أنفر منهم هلذا ولعدة أسباب أخرى، منها الغلظة اليت شاهدا فيهم، والشدة على املؤمنني الذين 

هل البيت، وكان بالقرب مني شـيخ طـاعن يف   زرت البقيع وكنت واقفاً أترحم على أرواح أ خيالفوم يف معتقدام.
السن يبكي، وعرفت من بكائه أنه شيعي، واستقبل القبلة وبدأ يصلّي وإذا باجلندي يأيت إليـه بسـرعة وكأنـه كـان     
يراقب حتركاته وركله حبذائه ركلة وهو يف حالة سجود، فقلبه على ظهره وبقي املسكني فاقد الـوعي بضـع دقـائق،    

قليب لذلك الشيخ وظننت أنه مات، ودفعـين فضـويل وأخـذتين    اجلندي ضرباً وسباً وشتماً، ورق واال عليه 
: أسكت أنت وال تتدخل حتى احلمية وقلت للجندي: حرام عليك ملاذا تضربه وهو يصلّي؟ فانتهرين قائالً

عاجزة عـن نصـرة املظلـوم،    وملّا رأيت يف عينيه الشر جتنبته وأنا ساخط على نفسي ال!!! ال أصنع بك مثله
وكـان بعـض    وعلى السعوديني الذين يفعلون بالناس ما بدا هلم بدون رادع وال وازع وال من ينكر عليهم.

فمنهم من حوقل ومنهم من قال: إنه يستحق ذلك ألنه يصلّي حول القبور وهو حمرم، فلـم أمتالـك    الزائرين حاضراً
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حججت بيت اهللا احلرام كـان رجـوعي علـى     إين ملا و<...: ;الشيخ الصدوققال 
قصـدت إىل بيـت    9مـن زيـارة رسـول اهللا    املدينة بتوفيق اهللا تعاىل ذكره، فلما فرغت

إىل مـؤخر   7تدخل إليهـا مـن بـاب جربئيـل     وهو من عند األسطوانة اليت 3فاطمة
عند احلظرية ويساري إليها وجعلـت ظهـري إىل القبلـة     فقمت 9احلظرية اليت فيها النيب

غسل وقلت: السالم عليك يا بنت رسـول اهللا، السـالم عليـك     واستقبلها بوجهي وأنا على
  ١.٢...>.بنت نيب اهللا،  يا

                                                                                                           
 أجابين: قد ى رسول اهللا عـن ذلـك.   قال لك بأنّ الصالة حول القبور حرام؟: من وانفجرت على هذا املتكلّم قائالً

فقلت بدون وعي: تكذبون على رسول اهللا، وخشيت أن يتألّـب علـي احلاضـرون أو ينـادوا اجلنـدي فيفتـك يب،       
ار ويرتكبـون  قد ى عن ذلك، فلماذا خيالف يه املاليني من احلجاج والـزو  9: إذا كان رسول اهللافتلطّفت قائالً

حراماً، ألنهم يصلّون حول قرب النيب، وقرب أيب بكر، وقرب عمر يف املسجد النبوي الشريف، ويف مساجد املسلمني يف 
 وعلى افتراض أن الصالة حول القبور حرام، أفبهذه الغلظة والشدة نعاجلها أم باللني واللطف؟! كلّ العامل اإلسالمي؟!

 . ٣٧٤ين : مث اهتديت، د. حممد التيجا
 . ٥٧٣:  ٢من الحيضره الفقيه، الشيخ الصدوق  .١
صاحب "الغدير" نصوصاً من مصادر أهل السـنة حـول أدب    ;أهل السنة: ذكر العالّمة األميين عند الزائر . أدب٢

 يـارة بز اهللا تعـاىل  إىل التقـرب  فينوي بالنيات، األعمال فإمنا الطوية وخلوص النية إخالص ـ١أمهها:  الزيارة نذكر
 قالـه . فيـه  والصالة إليه الرحال وشد 9مسجده إىل باملسافرة التقرب ذلك مع ينوي أن ويستحب ،9اهللا رسول

 األشـواق  دائـم  يكون أن ـ٢ .مشاخيهم عن اهلمام بن الكمال احلنفية ونقله شيخ الشافعية، من والنووي الصالح ابن
 باهللا اللهم إالّ قوة وال حول وال اهللا على وتوكلت اهللا بسم: بيته من خرج إذا يقول أن ـ٣ .الشفيع احلبيب زيارة إىل

 مـن  ذلـك  يف أوقات فراغـه  يستغرق بل ،9النيب على والتسليم الصالة من املسري يف اإلكثار -٤خرجت...  إليك
 ـ٦ .فيها بالصالة ويتربك فيحييها بالزيارة 9النيب إىل املنسوبة واآلثار املساجد من طريقه يف ما يتبع ـ٥ .القربات

 لسـانه،  علـى  حرمتـه  الذي 9اهللا حرم رسول هذا اللهم: والتسليم الصالة بعد فليقل الشريفة املدينة حرم بلغ إذا
 يـوم  عـذابك  مـن  وآمني النار، على فحرمين احلرام، البيت حرم يف مثلي ما والربكة اخلري من فيه جتعل أن ودعاك
 وفعـل اخلـريات وتـرك    األدب حلسـن  ووفقـين  طاعتك، وأهل ياءكأول رزقته ما بركاته من عبادك، وارزقين تبعث

 مواقـع  يف نفسـه  ميثـل  عظمتها مستحضراً القبة من شاهد اخلشوع لزوم ـ٧ .والتسليم.. بالصالة تشتغل مث. املنكرات
 مـن  أمكنـه  ممـا  بشيء االخالل ـ عدم  ٨ .والوقار والسكينة اهليبة مع إالّ عليه قدمه يضع فال ،9اهللا رسول أقدام
 ــ إذا ٩ .9حقوقـه  مـن  شـيء  تضييع أو حرمه من حرمة انتهاك عند والغضب املنكر عن والنهي باملعروف األمر
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  مؤكداً. استحباباً للحاج 9النيب زيارة يستحب: مسائل ثالث: ...الثانية
  ١.بالبقيع :واألئمة لروضة،ا عند من 3فاطمة تزار أن يستحب: الثالثة

، السـالم  عليهـا  عليها السالم باملنقول استحباباً مؤكّداً، روت يستحب زيارة فاطمة
  ».اهللا له اجلنة أخربين أيب وهو ذا، هو أنه من سلّم عليه وعلي ثالثة أيام، أوجب« قالت:

لـف يف  واخت ».نعم وبعـد موتنـا  «قال الراوي: قلت هلا: يف حياته وحياتك؟ قالت: 
بيتها الّذي يف املسجد اآلن، وروي  قربها، فقيل: إنه يف الروضة بني القرب واملنرب، وروي يف

متقاربتان، واألفضل زيارا يف املوضـعني، ومـن    انيوليف البقيع. قال الشيخ: والروايتان األ
دفنت يف  من الصواب. قال ابن بابويه: والصحيح عندي أنها قال: إنها دفنت يف البقيع فبعيد

                                                                                                           
 األقدام دونه ترتعد الذي احملل هذا ويقتضيه ذا املقام يليق وخشوعاً خضوعاً فليزدد الشريف واحلرم املسجد شاهد

 بـاب  مـن  الشـريفة  احلضـرة  إىل الزائر يدخل أن األفضل ـ١٠ .والقيام التعظيم من حقه للمقام يويف أن يف وجيتهد
 يف املستأذن يقف كما لطيفة حلظة بالباب ـ يقف١١ .بالدخول السالم باب ناحية من القادمني وجرت عادة جربئيل،
" السـنية  االرشـادات " يف السقا املعطي عبد والشيخ ،٥٦ ص" األدب حسن" يف الفاكهي قاله .العظماء على الدخول

 علـى  وسـالم  اهللا بسـم : 9الرسول مسجد دخل إذا يقول: حبيب ابن قال: عياض القاضي ـ وقال١٢. ٢٦١ ص
 رمحتـك  أبـواب  يل وافـتح  ذنـويب،  يل اللهم اغفر حممد، على ومالئكته اهللا وصلى ربنا، من علينا السالم اهللا، رسول

واملنرب  القرب بني ما وهي الروضة إىل داقص مث": الشفاء" يف القاضي ـ قال١٣ .الرجيم الشيطان من واحفظين وجنتك،
 كانـت  وإن ، عليه إليه والعون خرجت ما متاما وتسأله فيهما تعاىل اهللا حتمد بالقرب وقوفك قبل ركعتني فيهما واركع

 قبـل  ركعـتني  يصلي أن يستحب": املواهب" يف القسطالين وقال .أفضل الروضة ويف أجزأك الروضة غري يف ركعتاك
" األـر  جممع" يف زاده احلنفي وشيخ الكرماين قاله. مشاله على ميينه واضعاً الصالة يف يقف كما ـ يقف١٤الزيارة... 

 ممـثالً  فيقـف  العظـيم،  هذا املوقـف  يف األدب رعاية يف تعاىل باهللا مستعيناً الكرمي القرب إىل ـ يتوجه١٥وغريمها... 
 حـال  يف نـاظراً  القبلة، مستدبر الشريف الوجه اذاةحم 9يديه تامني بني وخضوع خبشوع خياله يف الكرمية صورته
 9بأنه وباطنه، عاملاً ظاهره يف التام واألدب للحياء ملتزماً ، الشريفة احلجرة جدار من أسفل ما يستقبل إىل وقوفه

 شـريف ال الوجه واستقبال القبلة استدبار: حجر وقال ابن وصالته... سالمه يبلغه وإنه وزيارته وقيامه حبضوره عامل
 9عنده الصوت وخفض يقتصد، بل خيفيه وال صوته الزيارة يف يرفع ـ ال١٦العلماء...  مجهور ومذهب مذهبنا هو

  .١٣٥ـ  ١٣٠:  ٥للجميع... الغدير، العالمة الشيخ األميين  أدب
 . ٢١٠ـ  ٢٠٩:  ١. كتاب الشرائع، احملقق احللي ١
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  ١بيتها.
بـن  اعلـي   سناده عن حممد بن أمحد بن داود، عنإحممد بن احلسن ب ـ١ )١٩٤٠٤(

احلسني بن أيب اخلطاب، عن  حبشي بن قوين، عن علي بن سليمان الزراري، عن حممد بن
ه قـال: دخلـت   بن عبدامللك، عن أبيه، عن جد حممد بن إمساعيل، عن اخليربي، عن يزيد

ما غدا بـك؟ قلـت: طلـب الربكـة،     <فبدأتين بالسالم، مث قالت:  لسالمعلى فاطمة عليها ا
هلا:  ثالثة أيام أوجب اهللا له اجلنة، قلت أيب وهو ذا أنه من سلم عليه وعلي قالت: أخربين

  ٢.>وبعد موتنا ،يف حياته وحياتك؟ قالت: نعم
 ،ايفاحلسن السري وعنه، عن حممد بن وهبان، عن احلسن بن حممد بن ـ٢) ١٩٤٠٥(

بن حممد بن عيسى العريضي، قال:  عن العباس بن الوليد بن العباس املنصوري، عن إبراهيم
تك عليها السالم فقل: إذا صرت إىل قرب جد<يوم قال:  حدثنا أبو جعفر عليه السالم ذات

أنا لـك   زعمنا امتحنك الذي خلقك قبل أن خيلقك فوجدك ملا امتحنك صابرة، و يا ممتحنة
وأتى به وصيه فإنـا   دقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى اهللا عليه وآله،أولياء ومص

  ٣.>أحلقتنا بتصديقنا هلما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بواليتك ا صدقناك إالّن كنإنسألك 
حممد، عـن أمحـد    وبإسناده عن حممد بن أمحد بن حيىي، عن أمحد بن ـ٣) ١٩٤٠٦(

السالم فقال:  عليها السالم عن قرب فاطمة أبا احلسن عليه بن حممد بن أيب نصر قال: سألت
>صارت يف املسجد ،أمية يف املسجد ا زادت بنودفنت يف بيتها فلم<.  

أمحد بن حممد بن  ورواه الكليين، عن علي بن حممد وغريه، عن سهل بن زياد، عن
  أيب نصر، عن الرضا عليه السالم.

  ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي.
                                            

 . ١١٩:  ٢حترير األحكام، العالّمة احللي  .١
 . ٣٦٧:  ١٤احلر العاملي  ائل الشيعة،وس .٢
  . املصدر نفسه .٣
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  .مرسالً واه أيضاًور
الوليد، وأمحد بـن   ورواه يف (عيون األخبار) عن أبيه، وحممد بن احلسن بن أمحد بن

، عن حممد بن موسى بن املتوكل مجيعاً حممد بن حيىي، وحممد بن علي ماجيلويه، وحممد بن
  عن سهل بن زياد، عن أمحد بن حممد بن أيب نصر البزنطي. ،حيىي وأمحد بن إدريس مجيعاً

   ١زياد مثله. يف (معاين األخبار) عن أبيه، عن حممد بن حيىي، عن سهل بنو
، :مـن األئمـة   قبال: عن كتاب املسائل وأجوبتـها السيد علي بن طاووس يف اإل

أبو احلسن إبراهيم <عليهما السالم ما هذا لفظه:  فيما سئل عن موالنا علي بن حممد اهلادي
عليها السالم،  ك فاطمةرأيت أن ختربين عن بيت أم قال: كتبت إليه: إن بن حممد اهلمداين،

. قلت: >ي صلوات اهللا عليهفكتب: هي مع جد أهي يف طيبة أو كما يقول الناس يف البقيع؟
السالم عليك يا سيدة نساء العاملني، السالم  ، فنقول:9يف أا مع النيب كاف هذا النص و

مث  حقهـا.  م عليك أيتها املظلومة املمنوعـة احلجج على الناس أمجعني، السال عليك يا والدة
نبيك صـلى اهللا عليـه وآلـه، صـالة      نبيك، وزوجة وصي ةعلى أمتك، وابن قل: اللهم صلّ

  من أهل السماوات وأهل األرضني. تزلفها فوق زلفى عبادك املكرمني،
   ٢وأدخله اجلنة. غفر اهللا له ،فقد روي أن من زارها ذه الزيارة واستغفر اهللا

فاطمـة مـن    : يا9رسول اهللا : قال يل3قالت فاطمة<مام علي عليه السالم: اإل
  ٣له وأحلقه يب حيث كنت من اجلنة. ى عليك غفر اهللاصلّ

                                            
 نفسه . املصدر .١
 . ٢١٠:  ١٠مستدرك الوسائل  .٢
 . ١١٩٧:  ٢؛ ميزان احلكمة ٩٨:  ٢كشف الغمة  .٣
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  حرم البقيع قبل ختريبه

ــة (  ــايخ الثالث ــال املش ــي    وق ــيخ الطوس ــدوق، الش ــيخ الص ــد، الش ــيخ املفي الش
يع فاجعله بني يديك مث تقول وأنت على األئمة بالبق مراقدهم): إذا أتيت قبور  تعاىل  نوراهللا
السالم عليكم يا أهل التقـوى، السـالم علـيكم يـا      ،اهلدى السالم عليكم يا أئمة< :غسل

  ١...>.السالم عليكم أيها القوامون يف الربية بالقسط حجج اهللا على أهل الدنيا،
زيارة النيب  فرغت من زيارة أئمة البقيع عليهم السالم، فإذا مؤكداً يستحب استحباباً

فتوجه إىل البقيع لزيارة األئمة األربعة من  ،3الزهراء وبضعته الطاهرة فاطمة 9األعظم
  ، وهم:الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً أئمة أهل البيت

  اإلمام احلسن بن علي الزكي عليه السالم. ـ١
   زين العابدين عليه السالم.نياإلمام علي بن احلس ـ٢

                                            
 . ٤٣١ :  ١٧. احلدائق الناضرة، احملقق البحراين ١
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  ام حممد بن علي الباقر عليه السالم.اإلم ـ٣
  اإلمام جعفر بن حممد الصادق عليه السالم. ـ٤

  ١...مث تزور معهم فاطمة بنت أسد
ه عمـر بـن يزيـد    عن عم ،عن عمر بن علي ،حدثين سلمة بن اخلطاب :حكيم قال

 السالم< :فيقول 7كان حممد بن احلنفية يأيت قرب احلسن بن علي :السابري رفعه قال بياع
 ،اهلـدى  وكيف ال تكـون كـذلك وأنـت سـليل     ،وابن أول املسلمني ،عليك يا بقية املؤمنني

 ،سـالم اإل وربيـت يف حجـر   ،غذتك يد الرمحـة  ،وخامس أصحاب الكساء ،وحليف التقى
وال  ،لفراقـك  غري أن األنفس غري طيبـة  وطبت ميتاً فطبت حياً ،ميانورضعت من ثدي اإل

يا أبا عبـد اهللا وعلـى    السالم عليك :فيقول 7ىل احلسنيمث يلتفت إ ،شاكة يف اجلنان لك
  ٢.>أيب حممد السالم

يف حـديث لـه أول    7للحسـن  أنه قال 9عن النيب ،السيد املرتضى يف الفصول
ي وصليت فإذا كان يوم يريدون به بر تزورك طائفة من أميت< :مشروح يف غري هذا الكتاب

  ٣.>جنيتها من أهواله وشدائدهفأ، خذت بأعضادهاأالقيمة زرا يف املوقف و
عن  ،عن أبيه ،عن جعفر بن حممد ،البختري حدثين أبو :السندي بن حممد البزاز قال
  ٤.>ة مجعةعشي احلسن بن علي كلّ كان يزور قرب< :احلسني بن علي عليهم السالم قال

كمـــن زار  امنـــ مـــن زار واحـــداً< :الصـــادق عليـــه الســـالماإلمـــام قـــال 
  ٥>.مالسال عليه احلسني

                                            
 . ٢٢١مناسك احلج، السيد الگلپايگاين :  .١
 . ٢٦٦:  ١٢، السيد الربوجردي جامع أحاديث الشيعة .٢
  نفسه . . املصدر٣
 املصدر نفسه . .٤
 . ٢٦٨:  ١٢املصدر نفسه  .٥
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  ١.>بعد موته فله اجلنة خاك زائراًأومن أتى < :7للحسني 9قوله
 زائـراً  خاك بعد وفاتهأومن أتى < :7للحسني 9ويف رواية علي بن شعيب قوله

  ٢.>زيارته فله اجلنة الّإال يريد 
 علـي  خاك أو زارك كان حقـاً أأو زار : 7للحسني 9ويف رواية ابن شهاب قوله

  ٣.>خلصه من ذنوبهن أزوره يوم القيامة وأأ
 من ذرييت زرته يـوم  من زارين أو أحداً< :ويف رواية حيىي قوله صلى اهللا عليه وآله

  ٤.>القيامة فأنقذته من أهواهلا
  >.ومل ميت فقرياً، من زارين غفرت له ذنوبه<اإلمام الصادق عليه السالم:  -
اهللا صلى  ر رسولكمن زا<منكم؟:  أحداً ا سئل: ما ملن زارـّمل -عنه عليه السالم -

  ٥>.اهللا عليه وآله
 زار <مـن : قـال  أنـه  السـالم  عليهما العسكري علي بن احلسن حممد أيب عن روي

  ٦.مبتلى> ميت ومل سقم يصبه ومل عينه يشتك مل وأباه جعفراً
 أئمـة  عليكم <السالم :وقل قبورهم على فقف االنصراف أردت فإذا زيارة الوداع:

 ومبـا  وبالرسـول  بـاهللا  آمنا السالم، عليكم وأقرأ اهللا أستودعكم وبركاته، اهللا ورمحة اهلدى
 جيعلـه  ال أن واسـأله  كـثرياً  اهللا ادع مث الشاهدين>. مع فاكتبنا أللهم عليه، ودللتم به جئتم

                                            
 . ٢٧٠:  ١٢املصدر نفسه  .١
  . املصدر نفسه .٢
  . املصدر نفسه .٣
 املصدر نفسه .  .٤
 .١١٩٨:  ٢؛ ميزان احلكمة ١٤٥ : ١٠٠البحار ؛ ٧٩باب  ٤٢٦ : ١٠وسائل الشيعة:  .٥
 .٧٨ : ٦حكام، الشيخ الطوسي األ ذيب .٦
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  ١.زيارم من العهد آخر

  
  حرم البقيع بعد ختريبه بيد الوهابيني

  فيمن دفن بالبقيع:. ٢٧

  .7ىبـ اإلمام احلسن بن علي ات

 عن أصحابنا، من وعدة] الكليين قال[ صاحل بن بكر عن أبيه، عن إبراهيم، بن علي
 :قـال  مسـلم  بن حممد عن اجلهم، بن هارون عن الديلمي، سليمان بن حممد عن زياد، ابن

ـ  الوفـاة  السالم عليهما علي بن احلسن حضر ملا<: يقول السالم عليه فرعج باأ مسعت  الـق
 هـين وج مث فهيـئين  مت أنا إذا فاحفظها، بوصية وصيكأ إين أخي يا: السالم عليه للحسني

 مث السـالم  عليهـا  مـي أ إىل اصرفين مث عهداً به حدثأل وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل
 وعـداوا  صنيعها والناس اهللا يعلم ما عائشة من سيصيبين أنه واعلم بالبقيع، فادفين ردين

 السرير على وضع] و[ السالم عليه احلسن قبض فلما البيت، أهل لنا وعداوا ولرسوله هللا

                                            
 . ٨٠: ٦املصدر نفسه  .١
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 اجلنـائز  علـى  فيه يصلي كان الذي وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول مصلى إىل به انطلقوا مث
 قـرب  علـى  وقـف أ فلمـا  املسـجد  إىل دخـل أو ومحـل  السـالم  عليـه  احلسني عليه فصلى
 باحلسـن  أقبلوا إم: هلا فقال شةعائ إىل العوينني ذو ذهب وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول
 امـرأة  أول فكانت ـ بسرج بغل على مبادرة فخرجت وآله عليه اهللا صلى النيب مع هليدفنو
 علـى  ويهتـك  بييت يف يدفن ال فإنه بييت، عن ابنكم واحنّ فقالت ـ سرجاً سالماإل يف ركبت
 اهللا رسول حجاب وأبوك أنت هتكت قدمياً: السالم عليه احلسني هلا فقال حجابه، اهللا رسول
 يـا  ذلـك  عـن  سـائلك  اهللا وإن قربه، حيب ال من ببيته عليه وأدخلت وآله عليه اهللا صلى

  ١.>عائشة
رشاد) عن عبد اهللا بن إبـراهيم، عـن زيـاد    حممد بن حممد بن النعمان املفيد يف (اإل

ه السالم احلسني بن علي علي املخارقي قال: ملا حضرت احلسن عليه السالم الوفاة استدعى
يا أخي إين مفارقك والحق بريب (إىل أن قال:) فإذا قضيت فغمضـين وغسـلين   <فقال له: 

، رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ألجدد به عهداً وكفين وامحلين على سريري إىل قرب جدي
  ٢.>فادفين هناكاهللا عليها  بنت أسد رمحةمث ردين إىل قرب جديت فاطمة 

  .7زين العابدين ـ اإلمام علي بن احلسني،

 يـوم ... كان مولد سيدنا أىب حممد علي بن احلسني زين العابدين عليـه السـالم   ... 
ولـد باملدينـة    شريف عظيم الربكة يستحب فيه الصيام والتطوع باخلريات، ويف كتاب الدر

 7وفاة جده أمرياملـؤمنني  سنة مثان وثالثني من اهلجرة، وكذا يف كتاب مواليد األئمة قبل
 :الذخرية: مولده سنة ست وثالثني وقيل ني، ويف رواية أخرى بست سنني، ويف كتاببسنت

وكذا يف كتاب احلجة، ويف كتاب املصباح مولده يف النصـف مـن مجـادى    ... مثان وثالثني، 

                                            
 . ٤٤٤:  ١ ;، الشيخ الکليينالكايف .١
 . ١٧:  ٢ ;، الشيخ املفيد. اإلرشاد٢
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وقيل: سـابعه سـنة مثـان     ؛وقيل: ولد يوم اخلميس ثامن شعبان ؛وثالثني األوىل سنة ست
ويف كتاب التذكرة ولد علي بـن   .ه أمرياملؤمنني عليه السالمجدخالفة  وثالثني باملدينة يف

عليه السالم سنة مثان وثالثني، وفيها كان قتـل حممـد بـن أيب بكـر      احلسني زين العابدين
  ١مبصر.

مـن اهلجـرة،    كان مولد علي بن احلسني عليه السالم باملدينة سنة مثان وثالثـني ... 
ه احلسن عشـر سـنني، ومـع أبيـه     عم م سنتني، ومعفبقي مع جده أمرياملؤمنني عليه السال

وثالثني سنة. وتويف باملدينة سـنة   عشرة سنة، وبعد أبيه أربعاً احلسني عليه السالم إحدى
وثالثـني سـنة،    وكانت إمامته أربعاً وتسعني للهجرة، وله يومئذ سبع ومخسون سنة. مخس

٢.ابن علي عليهما السالم ه احلسنودفن بالبقيع مع عم  

  .7ـ اإلمام حممد بن علي الباقر

 عشـرة  أربـع  سنة السالم عليه وقبض ومخسني سبع سنة السالم عليه أبوجعفر ولد
 بـن  علـي  أبوه فيه دفن الذي القرب يف باملدينة بالبقيع ودفن .سنة ومخسون سبع وله ومائة

 وعلى :طالب أيب بن علي بن احلسن بنت عبداهللا أم أمه وكانت السالم عليهما احلسني
  ٣.اهلادية ذريتهم

وقبض فيها سـنة أربـع    ولد عليه السالم باملدينة سنة سبع ومخسني من اهلجرة،... 
علوي من علويني،  ،وهو هامشي من هامشيني ه يومئذ سبع ومخسون سنة،عشرة ومائة، وسن

  ٤الرسول عليه وآله السالم. وقربه بالبقيع من مدينة

                                            
  . ١٩٣:  ٩٥ ;العالمة السي . حبار األنوار،١
 . ١٣٧:  ٢نفسه  . املصدر٢
 .٦٨٧:  ١ ;، الشيخ الکليينالكايف ٣
 .١٥٨ : ٢ ;، الشيخ املفيداإلرشاد. ٤
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) عنه، عن البزنطي، عن محاد بن عثمان، ٢٠٧رقم  ١٨٣:  ٨(الكايف  ١٤ ـ ٢٥٦٨٧
كان علـى أميـال مـن     إن رجالً« :عن أيب بصري قال: مسعت أبا عبد اهللا عليه السالم يقول

املالئكة تغسله  على أيب جعفر عليه السالم فإنّ املدينة فرأى يف منامه فقيل له: انطلق فصلّ
  ١».د تويفيف البقيع فجاء الرجل فوجد أبا جعفر عليه السالم ق

  .7ـ اإلمام جعفر بن حممد الصادق
مثـان   سـنة  مـن  شـوال  يف ومضـى  ومثانني، ثالث سنة السالم عليه أبو عبداهللا ولد

 وجـده  أبـوه  فيـه  دفن الذي القرب يف بالبقيع فنود سنة، وستون مخس وله ومائة، وأربعني
 أمساء وأمها بكر، أيب بن حممد بن القاسم بنت فروة أم وأمه السالم؛ عليهم علي بن واحلسن

  ٢.بكر أيب بن عبدالرمحن بنت
ومضـى عليـه السـالم يف     باملدينة سنة ثالث ومثانني من اهلجرة، 7كان مولده... 

ه وستون سنة، ودفن بالبقيع مـع أبيـه وجـد    شوال من سنة مثان وأربعني ومائة، وله مخس
٣السالم. ه احلسن عليهموعم  

  .7اإلمام أمرياملؤمنني علي بن أيب طالب ، والدة3ـ سيدتنا فاطمة بنت أسد

 وكانـت كـاألم   بنـت أسـد بـن هاشـم بـن عبـد منـاف رضـي اهللا عنـها،         فاطمة 
لربها، وآمنت بـه صـلى اهللا عليـه وآلـه يف      وكان شاكراً ، ريب يف حجرها،9اهللا لرسول

بقميصه  9معه يف مجلة املهاجرين. وملا قبضها اهللا تعاىل إليه كفنها النيب األولني، وهاجرت
بذلك من ضغطة القرب، ولقنـها   لتأمن ]بالبقيع[ها ليدرأ به عنها هوام األرض، وتوسد يف قرب

لتجيب به عند املسألة بعد الدفن، خصها  ـالسالم   أمري املؤمنني عليه ـقرار بوالية ابنها  اإل

                                            
  . ٥٥٣:  ٢٦ ;، الفيض الکاشاين. الوايف١
 .٦٩٢:  ١ ;لكايف، الشيخ الکليينا ٢
 . ١٧٩:  ٢ ;، الشيخ املفيداإلرشاد. ٣
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  ١.مشهور العظيم ملرتلتها من اهللا تعاىل ومنه عليه السالم، واخلرب بذلك ذا الفضل

  .9ـ عباس بن عبداملطّلب، عم الرسول

 9الـنيب  العباس بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أبوالفضل. عـم 
يف  أسر من املشركني يف معركة بدر، مث فودي. قال ابن عبد الـرب: كـان رئيسـاً    أسر يف من

قاله ابن حجـر يف  )،  ه ٣٢(، مات سنة مطعماً خيرب، وكان جواداً اجلاهلية، وأسلم قبل فتح
  ١٢٢.٢:  ٥ذيب التهذيب 
 النيب صـلى اهللا عليـه وآلـه وبنـوه     ، منسوب إىل عباس عم]العباسيون[و العباسي 

 بغضـاً  معروفوا احلال وسيؤوا املآل، أشداء على أهل العصمة عليهم السالم وظين أم أشد
 واُمـلَ ظَ  نَ ذيِ الَّـ مِ وْ َقـالْ  رُ اِبـدَ  عَ ِطـقُ فَ (على آل الرسول صلى اهللا عليه وآلـه مـن آل أميـة،    

  ٣.)Cَِ املَ عَ الْ  بِّ رَ  ِ�ِ  دُ مْ حَ اْل وَ 

  عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن مجح اجلمحيـ 

السائب، أسلم أول اإلسالم وهاجر إىل احلبشة هو وابنه السـائب اهلجـرة    يكنى أبا
يف السنة الثانية من اهلجرة،  ه بدراًاألوىل، وهو ممن حرم اخلمر على نفسه، توفّي بعد شهود

  ٤وهو أول من مات باملدينة من املهاجرين وأول من دفن بالبقيع.
 9إنّ رسـول اهللا « ويف املوثّق عن السكوينّ، عن أيب عبد اهللا عليه السـالم قـال:   

  ٥».قبل عثمان بن مظعون بعد موته

                                            
  . ٥:  ١نفسه  . املصدر١
  اهلامش . ١٠٢:  ١ ;. اخلالف، الشيخ الطوسي٢
 . ١٨٤:  ٢املقال  . طرائف٣
 . ٦:  ١العرب  ؛ ٤٦٤:  ٢اإلصابة  ؛ ٣٨٥:  ٣أسد الغابة  .٤
 . ٢٠١:  ٧ ;منتهى املطلب، العالّمة احللّي .٥
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 عليك شهادتى: قلت ونمظع بن عثمان مات ملا: قالت العالء أم عن الصحيحني وىف
 مات من وهوأول اهلجرة من الثانية السنة يف بدراً شهوده بعد توىف اهللا كرمكأ لقد أباالسائب

 عـن  القاسـم  طريق من الترمذى وروى منهم، بالبقيع دفن من وأول املهاجرين من باملدينة
 يبكـى  وهو ميت وهو مظعون بن عثمان وسلم لهآو عليه اهللا صلى النىب لقب: قالت عائشة
 بسـلفنا  احلـق : (قـال  وسلم لهآو عليه اهللا صلى النىب بن إبراهيم توىف وملا تذرفان، وعيناه
  :ترثيه امراة وقالت) مظعون بن عثمان الصاحل

  ١مظعون. بن عثمان رزية على***  ممنون غري بدمع جودى ياعني

  .9ـ إبراهيم بن رسول اهللا

قيع عثمان بن مظعون، مث أتبعه إبراهيم أول من دفن بالب<عن علي عليه السالم قال: 
  ٢>.ابن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

وعن حممد ابن عمر بن علي بن أيب طالب: أول من دفن بـالبقيع ابـن مظعـون، مث    
: هـل  9اتبعه إبراهيم، وعن رجل من آل علي بن أيب طالب: ملا دفن إبراهيم قال الـنيب 

  ٣ار بقربة ماء، فقال: رشها على قرب إبراهيم.من أحد يأيت بقربة؟ فأتى رجل من األنص

  سلمة أمـ 

بشئ مسيت بابنـها سـلمة    امسها هند على الصحيح املشهور، وقيل امسها رملة وليس
زوجها حذيفة، وبعد وفاتـه تزوجـت بـالنيب     ابن أيب سلمة وهي هند بنت أيب أمية واسم

ومثانون  ت بالبقيع وعمرها أربعودفن ...املؤمنني وفاة صلى اهللا عليه وآله وهي آخر أمهات
وكانـت هـي    وسبعون حـديثاً  سنة تسع ومخسني من اهلجرة، روي هلا ثالمثائة ومثانية ،سنة

                                            
 .٧١٤:  ٥ ;، الشيخ الکليينالكايف .١
 . ١٧٠:  ٩، القبانچي 7مسند اإلمام علي .٢
 . ١٠٣:  ٨عمدة القاري، العيين  .٣
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  ١وزوجها أول من هاجر إىل احلبشة.
 اهللا رسـول  أمـرين  9اهللا رسـول  بـن  إبـراهيم  مات <ملا قال: أنه 7علي وعن

 إىل بـه  جئـت  حـىت  فحملته ي،عل يا امحله يل: وقال وحنطه 9اهللا رسول وكفنه فغسلته
 علـي  وداله فرتلـت  انـزل  علـي  يـا  يل: قـال  مث القـرب  مـن  أدنـاه  مث عليـه  فصلّى البقيع

 ارتفعت حىت 9اهللا رسول لبكاء املسلمون فبكى 9بكى منصباً رآه فلما 9اهللا رسول
 العـني  تـدمع  وقال: النهي أشد 9اهللا رسول فنهاهم النساء أصوات على الرجال أصوات
 مث إبراهيم يا حملزونون عليك وإنا ملصابون بك وإنا الرب يسخط ما نقول وال لقلبا وحيزن
 مـن  ختمتـك  اهللا بسـم  وقـال  الكوع بلغت حىت وغمرها رأسه عند يده ووضع قربه سوى

  ٢بطوله... احلديث باقي وذكر يدخلك أن الشيطان

  7ـ إمساعيل بن اإلمام جعفر بن حممد الصادق

بن أيب طالبإمساعيل بن جعفر بن حمم بن احلسني بن علي 7د بن علي   اهلـامشي
 7. مات يف حيـاة أبيـه الصـادق   7املدينّ، عده الشيخ يف رجاله من أصحاب الصادق

ى دفن بالبقيع. ،ريضبالعجال إىل أبيه باملدينة حت٣ومحل على رقاب الر  
 عليـه حزنـاً   ، وحـزن شـديداً  وروي: أن أبا عبد اهللا عليه السالم جزع عليه جزعاً

 األرض قبل دفنه مـراراً  ، وتقدم سريره بال حذاء وال رداء، وأمر بوضع سريره علىعظيماً
يريد عليه السالم بذلك حتقيق أمر وفاتـه عنـد    كثرية، وكان يكشف عن وجهه وينظر إليه،

  ٤بعده، وإزالة الشبهة عنهم يف حياته. الظانني خالفته له من

                                            
 . ١٢٦؛ مسند زيد : للنووي ،األمساء من ذيب .١
 . ٢٠١:  ١دعائم اإلسالم  .٢
 . ١٣١:  ١تنقيح املقال  ؛ ١٤٦رجال الطّوسي :  .٣
 . ٢١٠:  ٢اإلرشاد، الشيخ املفيد  .٤
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 7جعفر يبأ  مع مررت: قال أبيه عن ،املقدام يبأ بن عمرو عن ،حمبوب بن احلسن
 فـداك  جعلت: 7جعفر يبأل فقلت .الشيعة من الكوفة هلأ من رجل بقرب مررناف بالبقيع

 وحدتـه  وصل غربته ارحم اللهم<: قال مث عليه 7فوقف: قال .الشيعة من رجل قرب هذا
 مبـن  حلقـه أو كسوا من رمحة عن ا يستغين رمحة رمحتك من ليهإ واسكن وحشته وآنس

  ١.مرات سبع القدر ليلة يف نزلناهأ ناإ قرأ مث >؛يتواله كان
 الـدماء،  حقـن  إىل احلسـن  عهـد  لـوال  واهللا: السـالم  عليـه  احلسـني اإلمـام   وقال

 وقـد  مأخـذها،  مـنكم  اهللا سيوف تأخذ كيف لعلمتم دم من حمجمة مرهأ يف هرقأ ال نأ و
 نوهفـدف  السالم عليه باحلسن ومضى .نفسناأل معليك اشترطنا ما بطلتمأو بيننا العهد نقضتم
 مرضـه  وكـان  النعـيم،  جنـات  سكنهاأو عنها اهللا رضى أسد بنت فاطمة جدته عند بالبقيع

 مثان يومئذ وله اهلجرة من مخسني سنة صفر آخر يف لسبيله ومضى يوماً ربعنيأ السالم  عليه
  ٢.سنني عشر وخالفته سنة ربعونأو سبعة وقيل ربعون،أو

  اخلدري نصارياَأل سعيد أبوـ 

 الرواية من املكثرين من هو و وفضالئهم الصحابة مشهوري من بكنيته مشهور وهو
 مـن  عنـه  وروى غـزوة،  عشـرة  اثـنيت  اهللا رسـول  مع غزا و اخلندق، مشاهده وأول عنه،

: التـابعني  ومـن  الزبري؛ وابن عمر ابن و أنس و عباس وابن ثابت بن وزيد جابر: الصحابة
 أمامـة  أبـو  و يسار بن عطاء و عتبة بن اهللا عبد بن اهللا وعبيد سلمة وأبو املسيب بن سعيد

 عقب له ممن وهو بالبقيع، ودفن اجلمعة يوم هـ٧٤ سنة تويف غريهم، و حنيف بن سهل بنا
  .حليته يصفر و شاربه حيفي كان و الصحابة، من

اشتهر بكنيته كان األنصاري اخلدري  هو أبو سعيد سعد بن مالك أبو سعيد اخلدري:

                                            
 . ١٠٥:  ٦الشيخ الطوسي  ذيب األحكام، ١
 . ٢٠٩  : ١روضة الواعظني  .٢
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من الصحابة والتابعني. مات  املكثرين والعلماء الفضالء العقالء. روى عنه مجاعة من احلفاظ
  ١سنة أربع وسبعني ودفن بالبقيع وله أربع ومثانون سنة.

سنان بن عبيد بن ثعلبة  : سعد بن مالك بنذكر ابن حجر العسقالين يف اإلصابة قائالً
اخلزرجـي أبـو سـعيد     وف بن احلارث بن اخلزرج األنصـاري بن األجبر وهو عذرة بن عا

ما بعدها. وهو مكثر من  اخلدري مشهور بكنيته، استصغر بأحد واستشهد أبوه ا وغزا هو
أحـداث الصـحابة، وقـال     احلديث، قال حنظلة بن أيب سفيان عن أشياخه: كان من أفقـه 

الواقـدي: مـات سـنة أربـع      ل.. قاكثرياً اخلطيب: كان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثاً
وستني، وقال العسكري: مات  وسبعني، وقيل: أربع وستني، وقال املدائين: مات سنة ثالث

  ٢سنة مخس وستني.

  النقباء أحد زرارة بن أسعد ـ

بـالبقيع،   ودفـن  مسجده، بناء من وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول يفرغ أن قبل مات
 وملا مات مظعون، بن عثمان :يقولون واملهاجرون ،فيها دفن من أول هو: يقولون نصارواأل

 علينـا،  فنقـب  نقيبنـا  قد مات :فقالوا 9اهللا رسول إىل النجار بنو جاءت زرارة بن أسعد
  .نقيبكم أنا: وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال

  اهلدم بن ـ كلثوم

 يـه، عل نـزل  هـاجر  فلما ،إىل املدينة 9قدومه قبلأسلم  السن كبري شريفاً وكان
  ٣.آخرين يف وخباب واملقداد عبيد أبو منهم مجاعة ونزل عليه

 املدينة يوم االثنني الثاين عشر من ربيع األول، وقيل احلادي عشر وهي 9ودخل
                                            

 . ١٠٢الرجال، اخلطيب التربيزي :  اإلکمال يف أمساء .١
 . ٣١٩٦رقم ،  ٣٥ : ٢العسقالين  ابن حجراإلصابة،  .٢
 . ٧١ : حملربا؛  ١٣٢:  ١٩حباراألنوار  .٣
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مث  ،اهلـدم  السنة األوىل من اهلجرة فرد التاريخ إىل احملرم، وكان نزل بقبا يف دار كلثوم بـن 
البيـت.   وأهـل  7إىل بلوغ علـي  ثىن عشر يوماًبدار خيثمة األوسي ثالثة أيام، ويقال ا

وخرج يـوم   وكان أهل املدينة يستقبلون كل يوم إىل قبا وينصرفون فأسس بقبا مسجدهم
  ١اجلمعة ونزل املدينة وصلى يف املسجد الذي ببطن الوادي.

بعد قدومه املدينة،  9كلثوم بن اهلدم أول من مات من أصحاب النيب وقيل: إنّ... 
  ٢من مشاهده. اًمل يدرك شيئ
  ٣.ابن اهلدم فكان أول من دفن يف البقيع من املهاجرين كلثوم... وقيل: ... 

  الرباء بن معرورـ 

  ٤.على قربه 9ى رسول اهللالكعبة، وصلّ أوصى أن يوجه إىل

  األسود الکندياملقداد بن ـ 

 أميال من املدينة فحمل على رقـاب  ، تويف باجلرف على ثالثة٣٣الصحايب املتوىف 
  ٥.الرجال حىت دفن بالبقيع

املقداد بن عمرو بن ثعلبة الصـحايب اجلليـل ويقـال لـه: املقـداد بـن األسـود بـن         
  ٦.هـ  ٣٣تويف سنة  ،يف االسالم تبناه يف اجلاهلية ، وكان املقداد سادساً ألنه ،يغوث عبد

يقول:  7عن أيب إسحاق، عن حارث بن مضرب قال:  مسعت علي بن أيب طالب

                                            
 . ١٥١:  ١. املناقب، ابن شهرآشوب ١
 . ١٣٢٨:  ٣. االستيعاب، ابن عبد الرب ٢
 .٥٣:  ١٢والرشاد، الصاحلي الشامي  سبل اهلدى. ٣
 . املصدر نفسه .٤
 . ٢٨٠ : ١االستيعاب  .٥
  اهلامش . ،١٠٨:  ١البحراين السيد هاشم  حلية األبرار ،. ٦
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 األسود، ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينـا إالّ  وما فينا فارس غري املقداد بن بدراً لقد حضرنا<
  ١>.الصباح يف أصل شجرة يصلي ويدعو حىت فإنه كان منتصباً ،9من نام، غري رسول اهللا

  وعنه عن حممد بن احلسن، عن حممد بن احلسن الصفار، عن حممد بن احلسني، عن
 القاسم احلضرمي، عن عمـرو بـن ثابـت قـال: مسعـت      موسى بن سعدان، عن عبد اهللا بن

أبـوذر الغفـاري، إنـه ملـا قـبض       املقـداد، و  و ،سلمان ...<عبد اهللا عليه السالم يقول:  أبا
سـالم فقـالوا: ال واهللا   إىل علي بـن أيب طالـب عليـه ال    رجالً جاء أربعون 9اهللا رسول

ومل؟ قالوا: إنا مسعنا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله  ، قال:طاعة بعدك أبداً نعطي أحداً ال
 قال: فما أتاه إالّ حملقني، قال: فأتوين غداً. فيك يوم غدير [خم]، قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم
ده على صدره، مث قـال لـه:   الظهر فضرب ي هؤالء الثالثة، قال: وجاءه عمار بن ياسر بعد
أنـتم مل تطيعـوين يف حلـق     ،حاجة يل فيكم مالك أن تستيقظ من نومة الغفلة، ارجعوا فال
  ٢.>ارجعوا فال حاجة يل فيكم الرأس فكيف تطيعوين يف قتال جبال احلديد،

حممد بن عيسـى،   قال: حدثنا أمحد بن إدريس، عن أمحد بن حممد بن العباس أيضاً
كليـب بـن معاويـة األسـدي، عـن       عيد، عن فضـالة بـن أيـوب، عـن    عن احلسني بن س

 وَق يُ  نْ مَ  وَ  ةٌ اصَ َص خَ  مْ هِ بِ  انَ َك وْ لَ  وَ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ  َىل عَ  نَ روُ ِث ؤْ يُ وَ (يف قوله تعاىل:  7اهللا عبد أيب
الم بينما علي عليه السالم عند فاطمة عليها الس<قال:  .)ونَ حُ ِل فْ مُ الْ  مُ هُ  كَ ئِ وَل أُ فَ  هِ سِ فْ نَ  حَّ شُ 

فأعطاه  9تى رسول اهللاأ، فقال: نعم، ففابغنا منه شيئاً إىل أيب إذ قالت له: يا علي اذهب
من عنده، فلقيه املقداد بن األسـود   ، فخرج، وقال يا علي: اذهب فابتع ألهلك طعاماًديناراً

سجد، ، وانطلق إىل املرانله حاجته، فأعطاه الدي ن يقوما، وذكرأرمحه اهللا، وقاما ما شاء اهللا 
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فلم يأت، مث انتظـره فلـم يـأت.    فوضع رأسه فنام، فانتظره

 9فحركه رسـول اهللا  عليه السالم نائم يف املسجد، يفخرج يدور يف املسجد، فإذا هو بعل
                                            

  . ٧٣ : ١اإلرشاد، الشيخ املفيد . ١
  . ٦االختصاص، الشيخ املفيد : . ٢
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صنعت؟ فقال: يا رسول اهللا خرجت من عندك فلقيين املقداد بـن   فقعد، فقال له: يا علي ما
 :وآله ن يذكر، فأعطيته الدينار، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليهأيل ما شاء اهللا  كراألسود فذ

 َىل َعـ نَ روُ ِث ؤْ يُـوَ (: كتابـاً  نزل اهللا فيـك أجربئيل عليه السالم فقد أنبأين بذلك، وقد  نّإما أ
  ١،>.)ونَ حُ ِل فْ مُ الْ  مُ هُ  كَ ئِ وَل أُ فَ  هِ سِ فْ نَ  حَّ شُ  وَق يُ  نْ مَ  وَ  ةٌ اصَ َص خَ  مْ هِ بِ  انَ َك وْ لَ  وَ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ 

فاطمـة   إنّ<تفسري العياشي: عن سيف، عن جنم، عن أيب جعفر عليه السالم قـال:  
البيت، وضمن هلـا   لعلي عليه السالم عمل البيت والعجني واخلبز وقم عليها السالم ضمنت

: بالطعـام، فقـال هلـا يومـاً     يءالباب: نقل احلطب، وأن جيـ  علي عليه السالم ما كان خلف
ـ  قالت: والذي عظم حقك ما كان عنـدنا منـذ ثـالث إالّ    ؟يءفاطمة هل عندك ش اي  يءش

أخربتين؟ قالت: كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله اين أن أسـألك   آثرتك به، قال: أفال
فال تسأليه، قال: فخـرج   وإالّ عفواً يء، إن جاءك بششيئاً ، فقال: ال تسأيل ابن عمكشيئاً

، مث أقبل به وقد أمسـى، فلقـي املقـداد بـن     ديناراً فاستقرض منه رجالًعليه السالم فلقي 
الساعة؟ قال: اجلوع، والـذي عظـم حقـك يـا      فقال للمقداد: ما أخرجك يف هذه .األسود

وسأؤثرك به، فدفعـه إليـه، فأقبـل     استقرضت ديناراً قال: فهو أخرجين وقد ؛أمرياملؤمنني
ـ   وفاطمة ساًفوجد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله جال ـ  يءتصلي وبينـهما ش ى، فلمـا  مغطّ

هذا؟ قالت:  ى لكقال: يا فاطمة أن. ، فإذا جفنة من خبز وحلميءفرغت أحضرت ذلك الش
فقال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وآلـه:    اهللا يرزق من يشاء بغري حساب، هو من عند اهللا إنّ

على مـرمي احملـراب فوجـد     خلأال أحدثك مبثلك ومثلها؟ قال: بلى، قال: مثل زكريا إذا د
اهللا يرزق من يشاء بغـري   هو من عند اهللا إنّ :قالت ؟هذا ى لكقال: يا مرمي أن عندها رزقاً

  ٢.>عليه السالم وهو عنده وهي اجلفنة اليت يأكل منها القائم حساب، فأكلوا منها شهراً
7اهللاال قـال: قـال أبـو عبـد     قرب اإلسناد: السندي بن حممد، عن صفوان اجلم :

                                            
  . ٢٦٥:  ٢ حلية األبرار .١
 . ١٩٧:  ١٤األنوار، العالمة السي  حبار .٢
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يـا رسـول اهللا؟    أربعة، قالوا: من هم اهللا تبارك وتعاىل أمرين حبب : إن9ّقال رسول اهللا<
أربعـة،   اهللا تبارك وتعاىل أمرين حبب قال: علي بن أيب طالب منهم، مث سكت، مث قال : إنّ

املقـداد بـن األسـود، وأبـوذر      قالوا : من هم يا رسول اهللا ؟ قال: علي بـن أيب طالـب، و  
  ١.غفاري، وسلمان الفارسيال

  احلسني بن علي بن احلسنيـ  

الصادق عليه السالم، تابعي، مـدين، اإلمام  ابن علي بن أيب طالب عليه السالم، عم 
وله أربع وستون سـنة، مـن    عبد اهللا، مات سنة سبع ومخسني ومائة، دفن بالبقيع، يكىن أبا

 :ويف إرشاد املفيد رمحه اهللا شيخ.، رجال ال:والصادق ،والباقر ،أصحاب علي بن احلسني
  ٢.ورعاً أنه كان فاضالً

  بن أنس كـ مال

 7هو أحد األئمة األربعة للعامة. حدث عـن الصـادق   مالك بن أنس: ـ ١٢٠٨٠
سنة  ٨٥وهو ابن  ،١٧٩كثري االنقطاع إليه، ومل يكن مثل أيب حنيفة. تويف سنة  ، وهوكثرياً

  ١٤٢.٣ : ١١ ،٢مما نسب إليه يف كتاب الغدير طمجلة  ودفن بالبقيع. وهو صاحب املوطأ.

  7بنت أمرياملؤمنني 3زينب الكربىـ 

القرشية اهلامشية،  ،)ـه٦٢ ـ  ٥( 7بنت أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 3زينب
ولـدت باملدينـة يف    .9تعرف بعقيلة بين هاشم، وأمها فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول اهللا    

نة اخلامسة للهجرة، يف بيت تتلـى فيـه آيـات اهللا    اخلامس من شهر مجادى األوىل من الس

                                            
 . ٣٢١:  ٢٢صدر نفسه امل ١
 . ١٠٦:  ٢، التفرشي نقد الرجال .٢
 .  ٣٢٩:  ٦علم رجال احلديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي  مستدرکات .٣
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  ...، وعاشت يف كنف والديها املطهرين،9واحلكمة جدها املصطفى
، وعـن أم أميـن،   3، وأمهـا فاطمـة الزهـراء   7عن: أبيها اإلمام علي 3روت

سلمة، وآخرين. وأم  
بـن عبـاس،   روى عنها: ابن أخيها زين العابدين، وجابر بن عبد اللَّه األنصاري، وا

وكان يقول: حدثتين عقيلتنا، زينب بنت علي وكانت عاملة، خطيبة، فصيحة، جليلة الشأن، 
  موصوفة بالصرب اجلميل والثبات والتسليم إىل اهللا تعاىل، وكانت ذات عبادة وجد.

وكانت هلا نيابة خاصة عن اإلمام احلسني عليه السالم، وكان يرجع إليها يف احلالل 
وقت مرض اإلمام زين العابدين عليه السالم، وهلا خطب وكلمات تتجلى فيهـا   واحلرام يف

  بالغتها ورجاحة عقلها، وقوة حجتها، ووعيها للقرآن الكرمي والسنة الشريفة.
: أنـت حبمـد اهللا   3قال اإلمام زين العابدين عليه السالم وهو خياطب عمته زينب

  عاملة غري معلَّمة، وفهمة غري مفهمة.
 د اهللا بن جعفر ... كان زوج العقيلة زينب بنـت أمـري املـؤمنني عليـه السـالم،     وعب

زينب بنت علـي بـن أيب   « قال ابن سعد: . حتته حىت وفاا بعد واقعة الطفزينب  وكانت
 بن عبد املطلب، فولدت له عليـاً وعونـاً   طالب... تزوجها عبد اهللا بن جعفر بن أيب طالب

  ١.>أم كلثوماألكرب وعباساً وحممداً و
  وقال ابن األثري: كانت زينب امرأة عاقلة لبيبة جزلة.

مث قال: وكالمها ليزيد حني طلب الشامي أختها فاطمة بنت علي من يزيد مشـهور  
يف ضـة اإلمـام    3مذكور يف التواريخ، وهو يدلّ على عقل وقوة جنان وكـان لزينـب  

ني وفضـحهم، ويف تـذكري املسـلمني    احلسني عليه السالم مواقف بطولية يف جماـة الظـامل  
وتعريفهم مبقام أهل البيت ومظلوميتهم، حىت عرفت بأنها حاملة لواء الثورة بعـد استشـهاد   

                                            
 .  ٥٢لسيد علي احلسيين : ، االرسائل العشر .١
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  أخيها احلسني عليه السالم.
يف  9وهي ختاطب اجلموع احملتشدة حول ركب األسارى من آل حممـد  3قالت

بعدها أبداً، وأىن ترحضون قتـل  الكوفة: لقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل 
سليل خامت النبوة، ومعدن الرسالة، وسيد شـباب أهـل اجلنـة، ومـالذ حريتكـم، ومفـزع       

ردتكم ومعداً لكم وسـحقاً  ةنازلتكم، ومنار حجأتـدرون  ألسنتكم، أال ساء ما تزرون، وب ..
؟! وأي حرمـة لـه   أي كبد لرسول اهللا فريتم؟! وأي كرمية له أبـرزمت؟! وأي دم لـه سـفكتم   

  انتهكتم؟!..
وكان ملواقف العقيلة زينب وخطبتها بالكوفة املارة الذكرة واحتجاجها على ابن زياد 

زين العابدين أكرب األثر يف إحداث  وعلى يزيد وخطبتها بالشام كان لكل ذلك مع ما قام به
ظـاهر بالنـدم،   مر الـذي اضـطر معـه يزيـد إىل الت    هزة يف الضمائر، وإثارة الرأي العام، األ

  .9واستنكار ما فعله ابن زياد من جرائم حبق آل الرسول
وسهم إىل يزيـد، فسـر   ؤقال السيوطي: وملا قُتل احلسني وبنو أبيه بعث ابن زياد بر

هلم أن يبغضوهالًبقتلهم أو مث ندم ملا مقته املسلمون على ذلك، وأبغضه الناس، وحق ،.  
لقـد أفسـدت زينـب أخـت     »: بطلة كربالء«ا قالت الدكتورة بنت الشاطي يف كتا

احلسني على ابن زياد وبين أمية لذة النصر، وسكبت قطرات من السم الزعـاف يف كئـوس   
  الظافرين.

وكانت زينب قد تزوجت من ابن عمها عبد اهللا بن جعفر الطيار، فولدت لـه عليـاً،   
حممـد مـع خاهلمـا    وقـد استشـهد عـون و    ؛وعون األكرب، وعباسـاً، وحممـداً، وأم كلثـوم   

  م سنة إحدى وستني.يف العاشر من احملر يف معركة الطف 7احلسني
وقيـل:   ١اختلف يف مكان وفاة زينب ومدفنها، فقيل: إنها توفيت ودفنـت باملدينـة،  

                                            
أنّ بعض الفقهاء، منهم الشيخ جعفر السبحاين يعتقد بأنها سالم اهللا عليها توفيت باملدينة املنورة  ال خيفى .١

 و دفنت يف البقيع .
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  توفيت بالشام.
عشية يوم األحد خلمسة عشر يوماً مضت من  ،وقال النسابة العبيديل: توفيت مبصر

  ١.رجب سنة اثنتني وستني
 ا بعـد رجوعهـا  أفإنه مل يثبت  ،ن يكون قربها يف املدينة املنورةأجيب  :حمل قربها

أمثاهلا  ن كان تاريخ وفاا وحمل قربها بالبقيع وكم من أهل البيتإللمدينة خرجت منها و
  ...النساء من جهل حمل قربه وتاريخ وفاته خصوصاً

أحد فقرب  عفر ليس بصواب ومل يقلهاهللا بن ج قوله قربها يف قرب زوجها عبد :ثانياً
نه أالغابة واإلصابة وغريها  عبد اهللا بن جعفر باحلجاز ففي عمدة الطالب واالستيعاب وأسد

القول بأنه مات باألبواء ودفن باألبواء وال  مات باملدينة ودفن بالبقيع وزاد يف عمدة الطالب
  . بن جعفربراوية قرب ينسب لعبد اهللا يوجد قرب القرب املنسوب إليها

جعفر إىل الشام سنة ااعة مل نره يف كالم أحـد   جميئها مع زوجها عبد اهللا بن :ثالثاً
التفتيش والتنقيب وإن كان ذكر يف كالم أحـد مـن أهـل االعصـار      من املؤرخني مع مزيد

ـ   األخرية ملـا   ن هـؤالء إفهو حدس واستنباط كاحلدس واالستنباط من صاحب التحيـة ف
الكربى وإن ذلك   املوجود يف قرية راوية خارج دمشق منسوب إىل زينبن القربأتومهوا 

باحلـدس   استنبطوا لتصحيحه وجوهاً منه مع عدم ذكر أحد من املؤرخني لذلك غمر مفروأ
يزيد عليه اللعنة طلبها من املدينة فعظم ذلك  والتخمني ال تستند إىل مستند فبعض قال إن

نك ال تصلني دمشق فماتت قبل دخوهلا وكانه إ 7ابدينأخيها زين الع عليها فقال هلا ابن
لـيس ـا    ال أصل له ووقع يف مثله وعده غنيمة وهـو  الذي عده صاحب التحية غلطاً هو

القـرب الـذي يف قريـة     وهم كل من زعـم أن  وعد غريه خبط العشواء وهو منه فاغتنم فقد
ينسـب   وية قـرباً ايف ر نأمن مسع  نأراوية منسوب إىل زينب الكربى وسبب هذا التوهم 

                                            
  . ٣٦١:  ١. موسوعة طبقات الفقهاء ١
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الكربى لتبادر الذهن إىل الفرد األكمل فلما مل جيـد   إىل السيدة زينب سبق إىل ذهنه زينب
يقال  ومشهداً ن يف مصر قرباًأاستنباط العلل العليلة. ونظري هذا  إىل أيدل على ذلك جل ثراًأ

 نـه قـرب  أون السيدة زينب وهي زينب بنت حيىي وتأيت ترمجتـها والنـاس يتومهـ    له مشهد
الذهن إىل الفرد األكمل  تبادر الّإوال سبب له  7السيدة زينب الكربى بنت أمري املؤمنني

الكـربى إىل الشـام ووفاـا فيهـا فمـا ذا       زينب يء وإذا كان بعض الناس اختلق سبباً
 اباًا إليها لكن بعض املؤلفني من غرينا رأيت له كت تىأخيتلقون يئها إىل مصر وما الذي 

ن تكـون نقلـت إىل مصـر    أبأنه جيوز  اآلن امسه ذكر لذلك توجيهاً مبصر غاب عين مطبوعاً
حسـينية   على الناس. مع أن زينب اليت مبصر هي زينب بنت حيىي حسـنية أو  بوجه خفي

  .وية حاهلااوحال زينب اليت بر .كما يأيت
خارج الشـام حـىت    عبد اهللا بن جعفر كان له قرى ومزارع نّأمل يذكر مؤرخ  :رابعاً

مر تلـك اجلـوائز يف   أمنا كان يفد على معاوية فيجيزه فال يطول إبأمرها و يأيت إليها ويقوم
ي أواملزارع ويف  حىت ينفقها مبا عرف عنه من اجلود املفرط فمن أين جاءته هذه القرى يده

  ؟!كتاب ذكرت من كتب التواريخ
خارج الشام كما صورته املخيلة  عبد اهللا بن جعفر له قرى ومزارع ن كانإ :خامسـاً 

السبايا  يت ا إىل الشام أسرية بزيأتيان بزوجته زينب معه وهي اليت يدعوه لإل فما الذي
وباقي أهل بيتها يئة  7وبصورة فظيعة وأدخلت على يزيد مع ابن أخيها زين العابدين

جـرى عليهـا    ورؤيتها مرة ثانية وقـد  ن ترغب يف دخول الشامأمشجية فهل من املتصور 
ن حيمل أا معه هو ااعة باحلجاز فكان ميكنه  تيانن كان الداعي لإلإو ،بالشام ما جرى

احلجاز أو يبيعها بالشام ويأيت بثمنـها إىل احلجـاز أو يبيعهـا     غالت مزارعه املوهومة إىل
ـ   إىل احلجاز ما يقوا به فجاء ا إىل الشام إل بالشام ويأيت بثمنها و ممـا  حـراز قوـا فه

حضـارها  إ إىل هذا احلد مع أنه يتكلف من نفقـة  فابن جعفر مل يكن معدماً ؛عاقل يقبله ال
الشام ويترك باقي عيالـه   حضار أهله أكثر من نفقة قوا فما كان ليحضرها وحدها إىلإو

  .باحلجاز جياعى
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يتحقـق عدمـه    القرب الذي يف راوية تسمى زينب لو مل ن صاحبةأمل يتحقق  :سادساً
منا هي مشهورة بأم كلثوم كما مـر يف ترمجـة زينـب    إزينب الكربى و عن أن تكون ضالًف

  ١كلثوم. ال الكربى على أن زينب ال تكىن بأم كلثوم وهذه مشهورة بأم الصغرى

  ـ عقيل بن أيب طالب 

مه وأبيه، وكان هو عقيل بن أىب طالب بن عبد املطلب اهلامشي، أخو أمري املؤمنني أل
أربعة: طالب وهو أسن من عقيل بعشر سنني، وعقيل وهو أسن مـن جعفـر    بنو أىب طالب

بعشر سنني، وجعفر وهو أسن من علي عليه السـالم بعشـر سـنني، وعلـي عليـه السـالم       
، بل هو أعظم الناس بعد ابن عمه النيب صلى اهللا عليـه وآلـه   وأعظمهم قدراً أصغرهم سناً

قريش وأعلمهم بأيامها، وجيتمع إليه النـاس   . وكان عقيل يكىن أبا يزيد، وكان أنسبقدراً
يف علم النسب وأيام العرب، وكان يف أواخر عمره قد ذهب بصـره، وكـان أسـرع النـاس     

وأشدهم عارضة. تويف يف خالفة معاوية بن أىب سفيان سنة مخسـني وعمـره سـت     جواباً
  ٢١٥.٢ ـ٢حار سفينة الب ؛٢٥ ـ١١وتسعون سنة. أنظر: شرح ج البالغة البن أىب احلديد 

أخو أمري املؤمنني عليه السالم، جليل، عظيم، ال يقتضي املقام  عقيل بن أيب طالب:
  ٣ويف البلغة: ممدوح، ويف الوجيزة: خمتلف فيه، وهذا منهما غريب. نقل ما ورد فيه.

 7علـي  عقيل بن أيب طالب ملا قدم علـى  ذكر الشيخ عن أيب عمرو بن العالء أنّ
ملال فقال: تقـيم  ا عرض عليه عطاءه، فقال: إمنا أريد أن تعطيين من بيتبالكوفة يسترفده 

لعقيـل: مـا تقـول     إىل يوم اجلمعة فأقام، فلما صلى أمري املؤمنني عليه السالم اجلمعة قال
أن أخـون هـؤالء    فيمن خان هؤالء أمجعني؟ قال: بئس الرجل ذاك، قال : فأنـت تـأمرين  

                                            
 . ١٤١ـ  ١٤٠:  ٧الشيعة، السيد حمسن األمني  أعيان .١
 . ٣٩٦:  ٢ رح ج البالغة، قطب الدين الراونديالرباعة يف ش . منهاج٢
 . ٢٠٤:  ٨ كاملستدر . خامتة٣
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وية فأمر له [يوم قدومه] مبائة ألف درهم وقال لـه:  وأعطيك. فلما خرج من عنده أتى معا
أنظر لنفسـه منـه يل، ووجـدتك     أبا يزيد أنا خري لك أم علي؟ قال عقيل: وجدت علياً يا

  أنظر يل منك لنفسك.
ال  قال: وذكر أبو عمرو: أن معاوية قال لعقيـل: إن فـيكم يـا بـين هاشـم خلصـلة      

لك. قال:  قال: وما ذلك اللني؟ قال: هوما أقولتعجبين، قال: وما تلك اخلصلة؟ قال: اللني. 
لينكم يـا ابـن صـخر     يف غري عنف فإن يف غري ضعف، وعزاً فينا لليناً أجل، يا معاوية إنّ

  فقال عقيل: يزيد. بايا أغدر وسلمكم كفر، فقال معاوية: ما أردنا كل هذا 

  اليعلم لذي احللم قبل اليوم ما تقرع العصا * وما علم اإلنسان إالّ

  االسفاهة طيش من خالئقكم * ال قدس اهللا أخالق املالعين إنّ

حنن أهله  فأراد معاوية أن يقطع كالمه فقال: ما معىن هذه الكلمة (طه)؟ فقال عقيل:
  وعلينا نزل، ال على أبيك وال على أهل بيتك، طه بالعربانية يا رجل.
الثروة قال:  أخوك علىوذكر عن أيب عمرو أن الوليد قال لعقيل: يا أبا يزيد غلبك 
دم عثمان قـال: ومـا    نعم وسبقين وإياك إىل اجلنة، قال: أما واهللا إن شدقيه ملضمومان من

من قوله وقال: واهللا لو أن  كنطيح التيس، فغضب الوليد أنت وقريش؟ واهللا ما أنت فينا إالّ
. فقـال  باًألشـد هـذه األمـة عـذا     وإن أخاك أهل األرض اشتركوا يف قتله ألرهقوا صعوداً

  أبيك عقبة بن أيب معيط. واهللا إنا لنرغب بعبد من عبيده عن صحبة ،عقيل: صه
 وعنده عمرو بن العاص وقد أقبـل  وذكر أبو عمرو بن العالء قال: قال معاوية يوماً

  برجل عمه أبو هلب. عقيل: ألضحكنك من عقيل. فلما سلم قال له معاوية: مرحباً
 ته محالة احلطب يف جيدها حبل من مسد وهي عمـة برجل عم فقال له عقيل: أهالً

بـأيب   معاوية وهي أم مجيل بنت حرب امرأة أيب هلب. قال معاوية: يا أبا يزيـد مـا ظنـك   
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محالة احلطـب،   عمتك هلب؟ قال: يا معاوية إذا دخلت النار فخذ على يسارك جتده مفترشاً
  ١...أفناكح يف النار خري أم منكوح؟ قال: كالمها سواء شر واهللا
أبيـه   حـدثنا أيب، عـن   :قـال  ،حدثنا أمحد بن علي بن إبراهيم بن هاشم رمحـه اهللا 

 7أبا عبد اهللا إبراهيم بن هاشم، عن حممد بن أيب عمري، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت
ـ  7ألي علة ترك علي بن أيب طالب :فقلت له لالقتـداء  <فقـال:  ؟ ا وىل النـاس ـّفدك مل

فقيل له يا . طالب داره ا فتح مكة وقد باع عقيل بن أيبمـوآله ل برسول اهللا صلى اهللا عليه
أهل  إنا صلى اهللا عليه وآله وهل ترك عقيل لنا داراً :رسول اهللا أال ترجع إىل دارك؟ فقال

  ٢.>ا وىلمـ. فلذلك مل يسترجع فدك ليؤخذ منا ظلماً بيت ال نسترجع شيئاً
 رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلـه وأخـو   القرشي اهلامشي ابن عم عقيل بن أيب طالب

 أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السالم وجعفر ألبويهما كان أكرب مـن جعفـر عشـر   
يكىن أبـا يزيـد، وكـان     سنني، وكان جعفر أكرب من أمري املؤمنني عليه السالم بعشر سنني.

اصـمات وحماضـرات   ومثالبهم، له خم بأنساب العرب شديد املعارضة وقوي احملاضرة عاملاً
ذكرها، وكان يذكر معايب قريش ولذلك زوروا  ذكرناها يف كتابنا "املواقف" وليس هنا حمل

  عليه أحاديث ومحقوه.
 لقرابتك، وحباً أحبك حبني: حباً<كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله حيبه ويقول له: 

فأسر  ،ملشركني كرهاًكان عقيل ممن خرج إىل بدر مع ا .>عمي إياك كنت أعلم من حب ملا
هاجر أول سـنة   قبل احلديبية، وقيل: ، ففداه عمه العباس مث أتى مسلماًيومئذ وكان معسراً

مرض فلم يسمع له ذكـر يف   وقاتل وشهد غزوة مؤتة، مث رجع فعرض له مثان وشهد حنيناً
  ٣.خرالغزوات األ

                                            
 . ٥٤٩:  ٢، إبراهيم بن حممد الثقفي الکويف الغارات .١
  . ١٥٥:  ١الشرايع، الشيخ الصدوق  . علل٢
 . ٦٣٤:  ٣الرسول، األمحدي املياجني  مکاتيب .٣
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فكـان يكـىن   وأما عقيل بن أيب طالب بن عبد املطلـب  ، ترمجة عقيل بن أيب طالب
وكان من نساب قريش وعلمائها ا، وكان سريع اجلواب ال يبايل  ـابن له  باسم ـيزيد   أبا

وكان إسـالمه   وأسر يوم بدر مع قريش ففداه عمه العباس بأربعة آالف درهم. من بده به.
  بعد الفتح.

ـ ... وعبد اهللا األصغر وولد عقيل مسلماً الم فقتل من بين عقيل مع احلسني عليه الس
األكرب، وعبد الرمحان وحممد بن عقيل. ويقـال: إن الـذين    جعفر األكرب، ومسلم، وعبد اهللا

  قتلوا مع احلسني ستة، قال الشاعر:

  عني جودي بعربة وعويل * وانديب إن ندبت آل الرسول

  تسعة منهم لصلب علي * قد أبيدوا وستة لعقيل

  ١» .ومخسة لعقيل « ويروى 
وله بعد لسانه ونسبه وأدبـه وجوابـه فلمـا فضـل      ،بصره قد كف وكان عقيل رجالً

وأقام بالشـام فكـان    وغاضب علياً ،نظراءه من العلماء ذه اخلصال صار لسانه ا أطول
أطلق للسان الباغي واحلاسد فيه وزعموا أنه قال له معاوية هذا أبو يزيـد لـوال    ذلك أيضاً

أخي خـري يل يف ديـين    :فقال له عقيل ،ركهملا أقام عندنا وت هأنه علم أين خري له من أخي
وقال  قال ويوم بدر كنت معكم .وقال له مرة أنت معنا يا أبا يزيد .وأنت خري يل يف دنياي

 ٍب َهـ لَ Jِ ا أَ دَ َيـ ْت بَّـتَ ( :يا أهل الشام هل مسعتم قول اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه معاوية يوماً
 :وجـلّ فهـل مسعـتم قـول اهللا عز    :فقـال عقيـل   .هعمأبا هلب  نّإف :قال .نعم :قالوا .)بَّ تَ وَ 
حسبنا ما لقينـا مـن    :قال معاوية .تهفإا عم :قال. نعم :قالوا .)ِب َطـحَ الْ  ةَ َل qَّ حَ  هُ تُ أَ رَ امّ وَ (

  ٢...أخيك

                                            
  . ٦٩:  ٢األشراف، البالذري  . أنساب١
  . ٣٧٤والتبيني، اجلاحظ :  . البيان٢
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قال ابن الندمي يف الفهرست يف ترمجة .منهم عقيل بن أيب طالب: ابون من الشيعةالنس 
قـريش عـن    أخـذت نسـب   :قـال يل أيب  ،ل هشام بـن حممـد  حممد بن السائب الكليب قا

  ١...صاحل وأخذه أبو صاحل عن عقيل بن أيب طالب أيب
طالب عليه السالم تندب احلسني عليـه السـالم    وكانت زينب بنت عقيل بن أيب...

  وتقول:

  ماذا تقولون إن قال النيب لكم * ماذا فعلتم وأنتم آخر األمم

  ي * منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمبعتريت وبأهل بييت بعد مفتقد

  ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم * أن ختلفوين بسوء يف ذوي رمحي

  ينادى: فلما جاء الليل مسع أهل املدينة هاتفاً

  * إبشروا بالعذاب والتنكيل حسيناً أيها القاتلون جهالً

  كل أهل السماء يدعو عليكم * مىن بىن ومالك وقبيل

  ٢.داود * وموسى صاحب اإلجنيل قد لعنتم على لسان ابن

ملّا شيع أمري املؤمنني عليه السالم أبا ذَر، وشـيعه  <قال اإلمام الصادق عليه السالم: 
واحلسني عليهما السالم، وعقيل بن أيب طالب، وعبد اهللا بن جعفر، وعمار بن ياسر   احلسن

ودعوا أخاكم؛ فإنه البد للشاخص ، قال هلم أمري املؤمنني عليه السالم: ـ  سالم اهللا عليهمـ 
  ٣.>ميضي، وللمشيع من أن يرجع من أن

                                            
  . ١٥٥: ١الشيعة، السيد حمسن األمني  . أعيان١
  . ٩٩على قتلى الطفوف، السيد بن طاووس :  . اللهوف٢
  . ٤٥بن أيب طالب، األمحدي املياجني :  . عقيل٣



           ) Cالرشيف C١٢فضائل الحرم( 

               ١٢٩ 
 

  بالبقيع ـ قبور شهداء أحد

 ـا  إ: يقـال  السـعدية  واحلليمة اهللا رسول بن إبراهيم مدفن بني بقعة وقعت :أقول
وأكثر  رجاءاً البقعة تلك يف زيارم ينبغي املدينة، إىل محلوهم أحد، شهداء عدة من مدفن
  ١.هناك زيارم ويستحب أحد يف مدفونون أحد، اءشهد

 ،مبكّة وآله عليه اهللا صلّى يدفنوه أن إىل قوم فذهب دفنه موضع ىف األقوال واختلف
 شهداء عند البقيع يف يدفن نأ رأى من فمنهم ،املدينة يف اآلخرون وقال .رأسه مسقط األ
 السـالم:  عليـه  علي املؤمنني ريأم وقال املسجد. صحن يف يدفنوه أن قال من منهمو .حدأ

 فأخذوا فيها>. قبض اليت البقعة يف يدفن أن فينبغي البقاع أطهر يف إالّ نبياً يقبض مل اهللا <إنّ
  ٢.بقوله

وقد ثبت أن النيب صلَّى اللَّه عليه وسلم زار قبور شهداء أحد، وسلَّم عليهم، ودعـا  
  ٣هلم بالعفو والعافية من البالء والعذاب.

 النيب صلى اهللا عليه وآله كان يزور قبور شهداء أحد يف كلّ الواقدي هنا: أنّويذكر 
  ٤.>السالم عليكم مبا صربمت؛ فنعم عقىب الدار<حول، فإذا لقوه رفع صوته يقول: 

 مبكـة  يـدفنوه  أن قـوم  فرأى دفنه موضع يف اختلفوا : مث9ل رسول اهللااحتراخرب 
 علـى  اتفقوا مث ،أحد شهداء عند بالبقيع ندفنه نةباملدي بل :قال من وقال رأسه مسقط ألا
 أشار 7علياً إنّ :وقيل. أحد يؤمهم ال إرساالً عليه وصلوا فيه قبض الذي البيت يف دفنه
  ٥.فقبلوه بذلك

                                            
 . ١٦٣:  ١والعمرة ومعرفة احلرمني الشريفني  احلج .١
 ؛ نقالً عن حبار األنوار .١٤٨:  ١٢ خلويي. منهاج الرباعة يف شرح ج البالغة، ا٢
 . ٢٠١١:  ٣الوسيط، وهبة الزحيلي  التفسري .٣
 . ٢٩٢:  ٧، السيد جعفر مرتضى العاملي 9من سرية النيب األعظم . الصحيح٤
 . ١٨٥:  ١٠البالغة، ابن أيب احلديد  شرح ج .٥
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فلمومن حضـر مـن أصـحابه يف     صلى اهللا عليه وآله اختلف أهل بيته ا قبض النيب
بالبقيع وقال: آخرون يدفن يف صحن  : يدفنن يدفن فيه، فقال بعضهمأاملوضع الذي ينبغي 

يف أطهر البقـاع فينبغـي    مل يقبض نبيه إالّ ن اهللا<إاملسجد، فقال أمري املؤمنني عليه السالم: 
على قوله عليه السالم ودفن يف حجرته  ن يدفن يف البقعة اليت قبض فيها، فاتفقت اجلماعةأ

  ١على ما ذكرناه.

  ـ قبور شهداء احلرة

 أهـل  أن ذلـك  وسبب. ٦٣ سنة معاوية بن يزيد يامأ يف كانت املشهورة رةاحل وقعة
 وبـايعوه  عـامر  بـن  حنظلـة  بـن  عند عبداهللا السالم عليه احلسني قتل بعد اجتمعوا املدينة

 بـذلك  مسـع  فلما اخلالفة من يزيد وأظهروا خلع املدينة من يزيد عامل وأخرجوا باالمارة
صـنيعه   لقبيح ومسوه الشام أهل من ألفاً عشر اثين يف ىاملر عقبة بن مسلم اليهم بعث يزيد

حياربونه  املدينة أهل إليه وخرج) احلرة الشرقية وهى واقم حبرة املسماة( حرة فرتل مسرفاً
 وقيـل  ة،ائوأربعم ألفاً األنصار ومن رجل ةائومخسم آالف ثةاملواىل ثال من وقتل فكسرهم

 الذريـة  وسبوا األموال فنهبوا املدينة جنده ودخل ةائوثالمث قريش ألفاً ومن ةائوسبعم ألفاً
 احلرة، أوالد األوالد ألولئك يقال وكان وولدن، حرة ةائمثامن ومحلت منهم الفروج واستباح

بن  يزيد عبيد أم على يبايعوه أن إالّ يرض فلم معاوية بن يزيد األعيان ملبايعة أحضر مث
  ٢عنقه. بضرب تلكأ أمر فمن معاويه

اهللا عنـه، ورمـي الكعبـة     طول، وكانت بعد قتل احلسني رضي رةـَّاحلَ قصةويف ... 
  ٣.شئ جرى يف أيام يزيد باملنجنيق من أشنع

                                            
 . ٣:  ٦األحکام، الشيخ الطوسي  ذيب .١
  . ٥٨ : ٢العياشي  . تفسري٢
 . ٢٤٩: ٢ ، احلموي. معجم البلدان٣
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  أيب طالب ـ عبد اهللا بن جعفر

ومنها ما رواه الصدوق أيضاً يف الباب املذكور بإسناده عن سليم بن قـيس اهلـاليل   
 8عنـد معاويـة أنـا واحلسـن واحلسـني     قال: مسعت عبداهللا بن جعفر الطيار يقول: كنا 

وعبداهللا بن عباس وعمر بن أيب سلمة واُسامة بن زيد، فجرى بـيين وبـني معاويـة كـالم،     
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسـهم،  <فقلت ملعاوية: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول: 

هم، فإذا استشـهد علـي   مثّ أخي علي بن أيب طالب (عليه السالم) أوىل باملؤمنني من أنفس
فاحلسن بن علي (عليهما السالم) أوىل باملؤمنني من أنفسهم، مثّ ابنه احلسني (عليه السالم) 
بعد أوىل باملؤمنني من أنفسهم، فإذا استشهد فابنه علي بن احلسني األكرب (عليهما السـالم)  

ا السالم) أوىل باملؤمنني مـن  أوىل باملؤمنني من أنفسهم، مثّ ابين حممد بن علي الباقر (عليهم
قـال  >. 7ولد احلسني أنفسهم، وستدركه يا حسني، مثّ تكمله اثىن عشر إماماً، تسعةً من

عبداهللا بن جعفر: مثّ استشهدت احلسن واحلسني (عليهما السالم) وعبداهللا بن عباس وعمر 
  ١بن أيب سلمة واُسامة بن زيد، فشهدوا يل عند معاوية.ا

   ٢...فر ... كان زوج العقيلة زينب بنت أمري املؤمنني عليه السالم،وعبد اهللا بن جع

  ـ حليمة السعدية

عدة  مدفن ا إ: يقال السعدية واحلليمة اهللا رسول بن إبراهيم مدفن بني بقعة وقعت
 أحد، شهداء وأكثر رجاًء البقعة تلك يف زيارم ينبغي املدينة، إىل محلوهم أحد، شهداء من

  ٣.هناك زيارم ويستحب دأح يف مدفونون
عنـدها   ،حليمة بنت أيب ذؤيب السعدية مرضعة رسول اهللا أقام صلى اهللا عليه وآله

                                            
 . ١٤٨:  ١ اإلسالمية، الشيخ حممد املؤمن القمي . احلکومة١
 .  ٥٢، السيد علي احلسيين : الرسائل العشر .٢
 . ١٦٣:  ١والعمرة ومعرفة احلرمني الشريفني  احلج .٣
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  ١...٢٧ : إمتاع األمساع .من أربع سنني حنواً
ل احلســن. تفــأل أن اهللا حيــب الفــ<إقــال رســول اهللا صــلى اهللا عليــه و آلــه: ... 

  ٢.وسعد حلم: حسنتان خلّتان بخ بخ: وقوله >.والسعد باحللم السعدية باحلليمة املطلّب  عبد
أيهـا   ، فقلت: أنعم صـباحاً يومئذ كالنخلة طوالً قالت: فوقفت لعبد املطلب وهو... 

هلمي، فدنوت منـه، فقـال يل: مـن أيـن أنـت؟       رضعه، فقالأامللك املنادي، عندك رضيع 
ـ     فقلت: امرأة من بين سعد، فقال يل: إيه ا امسـك؟ فقلـت:   إيه كـرم وزجـر، مث قـال يل: م

حسنتان: سعد وحلم، هاتان خلتان فيها غىن الـدهر،   حليمة، فضحك وقال: بخ بخ خلتان
امسه حممد، وقد عرضته على مجيع نساء بين سعد فأبني  وحيك يا حليمة عندي بين يل يتيم

فقلت له: إين منطلقة إىل صاحيب ومشاورته يف  أن يقبلنه، وأنا أرجو أن تسعدي به، قالت:
قالت: قلت: باهللا ألرجعن إليك، قالـت: فرجعـت    قال يل: إنك لترضعني غري كارهة، ذلك،

، مث قال يل: يا حليمة بادري اهللا قد قذف يف قلبه فرحاً إىل صاحيب فلما أخربته اخلرب كأن
  ٣...إليه ال يسبقك إليه أحد

  ـ فاطمة أم البنني

مـا  ك   ه١٣٤٤سـنة   وذلك يف يوم الثامن من شهر شـوال  اهدم قربه ،3أم البنني
  .القباب املشرفة ألهل البيت عليهم السالم يف مقربة البقيع تهدم

العباس وجعفر وعثمان وعبداهللا الشهداء مع أخيهم احلسني صلوات اهللا عليه وعليهم 
بطف كربالء، أم٤حزام بن خالد بن دارم . البنني بنت هم أم  

                                            
  .  ٣٩:  ٦، العالمة األميين . الغدير١
  . ١٠٤:  ٨ك سفينة البحار . مستدر٢
  . ٣٨٨:  ١٥األنوار  . حبار٣
  . ٣٥٤:  ١. اإلرشاد ٤
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البـنني، بنـت    علي، فقال: أمه أمونسب شيخنا املفيد يف كتاب اإلرشاد، العباس بن 
بالسقاء ويسميه أهـل النسـب    حزام بن خالد بن دارم، وهذا خطأ وإمنا أم العباس املسمى

عليه السالم ذلك اليوم، أم البنني، بنت حزام  قربة، املقتول بكربال، صاحب راية احلسني أبا
ن كالب بـن ربيعـة بـن    هذا، هو أخو لبيد الشاعر، ابن عامر ب بن خالد بن ربيعة، وربيعةا

  ١وليست من بين دارم التميميني. عامر بن صعصعة،
 يركب الفرس املطهـم ورجـاله ختطـان يف األرض    مجيالً وسيماً وكان العباس رجالً

حدثين أمحد بن  معه يوم قتل. 7وكان يقال له قمر بين هاشم. وكان لواء احلسني بن علي
عبد الوهاب قال . حـدثين ابـن أيب    كر بنحدثنا ب :سعيد قال حدثين حيىي بن احلسن قال

عبأ احلسني بن علي أصحابه فأعطى رايته أخـاه  : أويس عن أبيه عن جعفر بن حممد قال
 :حدثين حسني بـن نصـر قـال    :حدثين أمحد بن عيسى قال العباس بن علي عليه السالم.

اجلـين  أن زيد بن رقـاد   7حدثنا عمرو بن مشر عن جابر عن أيب جعفر: حدثنا أيب قال
هـؤالء   البـنني أم  وكانـت أم  الطفيل الطائي قتال العباس بن علي عليه السالم. وحكيم بن
حرقهـا فيجتمـع النـاس    أبنيها أشجى ندبة و خوة القتلى خترج إىل البقيع فتندباألربعة اإل

  ٢لذلك فال يزال يسمع ندبتها ويبكي. يءفيمن جييء إليها يسمعون منها فكان مروان جي
السالم. أمهم أم البـنني بنـت    اس وعثمان وعبد اهللا وجعفر، بنو علي عليهوكان العب

  ٣الوليد. [حزام] بن خالد بن ربيعة بن
نافذ البصـرية صـلب    نا العباس بن عليكان عم<: 7قال الصادق جعفر بن حممد

ودم العباس يف بـىن حنيفـة،    .شهيداً ومضى حسناً ميان جاهد مع أيب عبد اهللا وأبلى بالًءاإل
اخوته عثمان وجعفر وعبد اهللا، أم البنني فاطمة بنت  وقتل وله أربع وثالثون سنة، وأمه أم
                                            

  . ٦٥٧:  ١ابن إدريس احللي  . السرائر،١
 .  ٥٥:  الطالبيني  مقاتل؛  ٤٠:  ٤٥حبار األنوار . ٢
  . ١٨٥:  ٣، القاضي النعمان املغريب . شرح األخبار٣
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ابن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعـة بـن عـامر بـن      حزام بن خالد بن ربيعة
قال ألخيـه   7وقد روى أن أمري املؤمنني علياً.. ابن بكر بن هوازن. صعصعة بن معاوية

أنظر إىل امرأة قد ولدا الفحولـة  <: ـبأنساب العرب وأخبارهم   عاملاًوكان نسابة  ـعقيل  
 . فقال له: تزوج أم البنني الكالبية فإنه ليس يف>فارساً ألتزوجها فتلد يل غالماً من العرب

الكـاليب   العرب أشجع من آبائها. فتزوجها، وملا كان يوم الطف قال مشر بـن ذي اجلوشـن  
أجيبـوه وإن كـان   : خوتهإل 7يت؟ فلم جييبوه. فقال احلسنيخوته: أين بنو أخإللعباس و

إىل فإنكم آمنـون وال تقتلـوا    فإنه بعض أخوالكم. فقالوا له: ما تريد؟ قال: اخرجوا فاسقاً
ما جثت به أنترك سيدنا وأخانا وخنـرج   وه وقالوا له: قبحت وقبحأنفسكم مع أخيكم. فسب

  ١...اليوم يف ذلك وقتل هو وإخوته الثالثة إىل أمانك؟
العباس عليه السالم استشهد وله من العمر أربع وثالثون سـنة، وأن أمـه    وروي أنّ

فتبكي وتندب فتبكـي   ،البنني كانت خترج لرثاء العباس عليه السالم وإخوته إىل البقيع أم
كل من مير ا واليستغرب البكاء من املوايل فقد كانت أم البنني تبكي مروان بن احلكم إذا 

ر ا وشاهد شجوها وهو أكرب املعادين آلل بيت الرسول صلى اهللا عليه وآله. ومن قـول  م
  أُم البنني يف رثاء أيب الفضل العباس وسائر أبنائها:

  ِ النقَد * ووراه مjن أبناِء حيدر كُلُّ لَيث ذjي لَبدj يا من رأى العباس كَر على جماهjري

  ابنِي أصjيب بِرأسjهj مقْطُوع يدj * ويلjي على شjبلjي أمالَ برأسjهj ضرب العمدjأنبئْت أنَّ 

دأَح كنjنا ملَما د كيدي يjف فُكيكانَ س لَو  

  وهلا أيضاً:
  

                                            
  . ٣٥٧:  . عمدة الطالب١
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Cــــــــ ــــــــِك أُمَّ الَبِن ــــــــْدُعو�ِّ َوْي   ال تَ
  

  وِث الَعــــــِرينِ ـُيـــــــلُ ـِني بِ ـيــــــ ِرـَذكِّـتُ 
  

              َْن ِيل أُْدعـــــى ِبِهـــــمْت بَُنـــــو ـكانَـــــ
  

ـــــْومَ  ـــــَبْحُت  َوالَي ـــــنْ   ال وَ   أَْص ـــــCِ   ِم   بَِن
  

  أَْرَبَعــــــٌة ِمْثـــــــُل نُُســــــوِر الـــــــرُّ©
ــــَوِتCِ            ج ــــْد واَصــــلُوا املـَـــْوَت ِبَقْطــــعِ ال   َق

  

ــــــــالَُهم ــــــــاُن أَْش ــــــــاَزَع الِخرْص    ْتَن
  ج

ـــــْم أْمـــــ يعـــــاً َطِعـــــCـَفكُلُُّه   ىس َرصِ
  

  ْعِري أََكــــq أَْخــــَربُوايــــا لَْيــــَت ِشــــ
ــــــCِ                  ج ــــــُع الَّيِم ــــــاً َقِطي ــــــأَنَّ َعّباس   ١.ِب

  

ـ   البنني زوجة أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه: أم  اهي بنت حزام الكالبيـة. وأوالده
. السالم: العباس أبو الفضل وعبد اهللا وجعفر وعثمان عليهم السالم من شهداء الطـف  اعليه

  ٢.املامقاين. وهي قوية اإلميان عارفة مبقام اإلمامة مةعلى ما قاله العالّوامسها فاطمة 
 >،فاطمة بنت حزام بـن خالـد بـن ربيعـة بـن عـامر      <قال: هي ، أم البنني الكالبية

  ابن كالب بن عامر بن صعصعة. املعروف بالوحيد
زام ح أقول: أسقط من نسبها عدة، ففي نسب قريش مصعب الزبريي: أم البنني بنت

  .بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعةا
كعب بن  ويف الطربي: أم البنني بنت حزام أيب ال بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن

  عامر بن كالب.
 كمـا أسـقط بـني    >عـامراً <و  >كعبـاً <نفرين  >كالب<و  >الوحيد<فتراه أسقط بني 

املقاتـل:   ولعلّه استند يف إسقاطه األول إىل ما يف >ربيعة< >، عامر بن صعصعة<و  >كالب<
ربيعة بـن عـامر    أم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد وهو عامر بن كالب بن

                                            
 . ٦٤٣:  ياجلنان (عريب)، احملدث القم . مفاتيح١
  . ٥٥١:  ٨رجال احلديث، الشيخ علي النمازي الشاهرودي  . مستدرکات علم٢
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التصحيف، واألصل يف  ةلكن ال يبعد كونه من تصحيف النسخة فنسخته كثري ،بن صعصعةا
  الزبريي والطربي. فق مع كالمحتى يت >بن كعب بن عامر< ،>وهو عامر<قوله: 

سوى مـا يف   وهم، لعدم قول أحد به ـأيضاً   ـوعليه فقوله: عامر املعروف بالوحيد  
  تلك النسخة.

بـن   وهم هنا املفيد أيضاً، فقال يف اإلرشاد: أم البنني بنت حـزام بـن خالـد    هذا، و
  ١فبدل ربيعة بدارم.  ،دارم

عبيد اهللا ولـد ولـدها    ىل البقيع ومعهاوكانت شاعرة فصيحة وكانت خترج كل يوم إ
ندبـه وأحرقهـا فيجتمـع النـاس      العباس أشجى العباس فتندب أوالدها األربعة خصوصاً
فـيمن   يءاحلكم على شدة عداوته لبين هاشم جي يسمعون بكاءها وندبتها فكان مروان بن

شده أبواحلسـن  ويبكي. فمن قوهلا يف رثاء ولدها العباس ما أن فال يزال يسمع ندبتها يءجي
  ٢...>.يا من رأى العباس كر< شرح كامل املربد: األخفش يف

  

∂   ∂   ∂

                                            
  . ١٩٥:  ١٢، الشيخ حممدتقي التستري . قاموس الرجال١
  . ٣٨٩:  ٨، السيد حمسن األمني . أعيان الشيعة٢




