
  
  
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين 
  

ی رو ل   ی ر  ا ی    ع یات ا ماره  -     ١٤٠٢  
ح   و    ی  راف   ی  و   د    و ا ع       ر ی   و     

  ةاإلهلي املعارف دار
وم  :    ه و  دون ده  ع و یی          ا     یات ا ع یاد       

  



  اهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّ
  

ه  ل     و ام  ع:     ه                  م ا
ول ا  و  ر   رت ر ف  9 شا خا د   ا م از  شا   ی   دن   و   و آ ر و  الم   و  ی ا سجاود   ا 

بازداشـتن  و قطـع روابـط و تحـريم اقتـصادي در     شكنجه  كافر و مشرك كه از راھھاي   با جدي شدن اقبال مردم به دين اسالم، دشمنان         -١
ر خويش را به عنوان نفوذي با تظاھر به اسالم به داخل گبرخي از افراد دسیسه خود را موفق نمي ديدند، 9ان به رسول اهللا مردم از ايم

قق اسالم ناب و راستین مانع شده و تا بتوانند اعمال نفوذ كرده و از تحمسلمانان فرستادند، تا ھم از از داخله مسلمین مطلع بوده و ھم  
   .ايندبرببتوانند آينده زعامت ديني مسلمانان را افراد ھم با تحزب و تطمیع و تخويف 

برنامـه ريـزي و   با ايجـاد فتنـه ھـا و     9 سالھاي حیات رسول اهللا ولطدر ھم ) لعنه اهللا(ي ابوسفیان   گبه سركرد بقیه سران مشركین     -٢
بیشمار و شھید نمودن شخصیتھاي مھمي  جنايات مرتكب ورهنبه مدينه مھاى متعدد یه مسلمانان و حمله  عل ي بسیار ھاگجنفرماندھي  

ز اشغال مدينه منوره و ھتـك  شدند ولى با اين حال ا9 یامبرپن و شكستن دندان     و مجروح نمود  7ھمجون حضرت حمزه سید الشھداء      
حلقه نفاق و  منافقین ملحق شده و در میان مسلمانان یشتازپ به اسالم به دسته  در فتح مكه با تظاھراين افرادحريم نبوي ناكام ماندند، 

  . بخشیدندتقويت كرده و وسعتانحراف را 

 كشتار ووره نويراني مدينه م و9او مطھر ھتك حريم و خاندان و 9یامبر پكشتن اين منافقین و اھداف اصلي ي ديرينه ھاآرزو -٣
ي گ از بـین بـردن نـشانه ھـاى جـاودان     و سلطه بـر مـسلمین    و غصب زعامت ديني  وم   تحريف دين اسال   و انانمسلمغارت  و  

  . بوداسالم

و 7بـا رحلـت ابوطالـب     ،و بنوھاشـم 7ابوطالـب  جناب طر حمايت بخادر مكه  9 یامبرپايام حضور طول ر د: 9 كشتن رسول اهللا   -٤
اين توطئه نیز شكست 7 حضرت موال عليو جانبازي  ،دينه از مكه بسوي مھجرتفرمان الھي  با ؛در لیلة المبیتمحاصره خانه حضرتش 

امـا  بـاز ناكـام ماندنـد،    و ھـدف قـرار دادن حـضرتش ولـي     روھھاى ترور گھا و اعزام گبا برافروختن جننیز خورد، در طول ايام اقامت در مدينه       
  .شھید نمودندسموم و را م 9 ضرت رسول اهللاح ايیده چیپھاى دسیسه با  ؛یهاولمنافقین  به كمك سرانجام

ة  عـصم وحي و ھتـك حـريم  با ھجوم به خانه  9حلت رسول اهللا از ر بعد اين مقصد شوم را   :9 يعني اھل بیت  یامبر  پھتك حريم    -٥
و شكنجه ) یھم السالمعل(معصومین با ايجاد فجايع مقتل حضرات امويان منافقین و  سالھاي سلطه س در طيپو سعملي كرده،  3اهللا 

  .به اين امر دست يازيدند كه در شرح آن صدھا كتاب نوشته شده است ؛و اسیر و تبعید كردن خاندان ايشانو آزار و زنداني 

 یـامبر پي بر جانـشین الھـي   كودتارسول اهللا با  نیز در ايام رحلت   :مسلمینسلطه بر    و  غصب زعامت ديني   وتحريف دين اسالم     -٦
 آوردنـد كـه   ديـد پي ف و انحرافنان اختالچرنھا آنه متمادي طي قت و با سلطرفگانجام 7يعني حضرت امیرمؤمنان علي بن ابي طالب     9

  .برطرف و عالج قطعي مي شود) عجل اهللا تعالى فرجه الشريف(فقط با ظھور حضرت بقیة اهللا 

سلطه  اول ننیم قر در ولياز بقیه آرزوھاى ايشان بود، اين امر  :و مدينه منوره 9ھتك و غارت و كشتار و جنايت در حرم نبوي  -٧
، و بسیاري از ھره شان بركنار نزده بودندچ را بكلي از  نفاقنقابمنافقین ھنوز ون در اين دوره چ،  منافقین بر اسالم و مسلمین عملي نبود

 امر فراھم  اين فضاي اجرايفاجعه كربالء؛و   لعین تعیین يزيدو ؛سلطه منافقین با شروع نیم قرن دوم اما،  زنده بودند9یامبر  پافراد عصر   
) لعنھم اهللا(ورود لشكر يزيد اين فاجعه با  .اتفاق افتاد معروف شدهحره ه ھولناك يزيد در مدينه منوره كه به فاجعه فاجع ٦٣در سنه . رديدگ

 علیـه  صـلى اهللا (تابعین در روضه النبي  كشتار صحابه و و  شريفدر مسجدحتى زنا  عمل تجاوز به زنھا و و 9یامبر پبا اسبھا به مسجد     
ه تعبیر كنند، با لشكرى فراوان از شام ب مجرم و مسرف نیزه عقبه كه از او ب مسلم بن يكي از افسرانش را به نام  يزيد،رديدگ واقع .)وآله

 بیـرون  9از حـرم نبـوي   ع ادفه حره واقم است رسیدند، اھل مدينه ب مدينه كه معروف به به سنگستان يزيد چون لشكر. مدينه فرستاد
اھـل  . حربى عظیم فیمـا بـین واقـع شـد     اھل شام شمشیر در میان ايشان كشیدند و جماعت بسیارى از اھل مدينه را بكشتند و. شدند

لشكر شام، مردم مدينه  .بردند) صلى اهللا علیه و آله(گريختند و پناه به روضه رسول  مدينهه مدينه ديدند تاب مقاومت آن لشكر را ندارند، ب
مردم كشتند تا روضه و مسجد پر از   از خدا و رسول شرم نكردند با اسبان خود داخل روضه منوره شدند و پیوسته ازو اصال را تعاقب كردند

سرشـناس  شخـصیتھاي  زھرى روايت كرده كه ھفتـصد نفـر از    مدائنى از .رسید) صلى اهللا علیه و آله(تا قبر مطھر نبوى خون خون شد و 
ه عبد، عدد مقتولین ده ھزار تـن بـ    و از ساير مردمان غیر معروف از مرد و زن و حر وندلى كشته شدو انصار و مھاجر و موا از قريشمدينه 

كـه اصـال ديـن     لـشكر شـام  . از حرب، اموال و زنان اھل مدينه را تا سه روز بر لشكر خـويش مبـاح داشـت    مسرف پس از فراغ .شمار رفت
ه فسق و فساد و زنا را مباح سـاختند بـ   اموال مسلمانان گشودند و ر اعراض ودانستند، دست تعدى ب نمي يزيد نداشته و آئینى جر آئین

اوالد  حره ھزار زن بى شوھر، فرزند زنا متولـد كـرد كـه اوالد ايـشان را     از واقعه ، زنا كردند و بعد9كه نقل شده كه در مسجد نبوى حدي
 رپس از اين قتل و غارت و زناھا، از مردم اقـرا  .ه امروز باقي ھستند كه تا بنواصب در مدينه شدندخاندانھاي  كه منشأ ظھور     الحره نامیدند 

  .اند  آنرا ذكر كردهعامه مسلمینشیعه و ھمه تواريخ از و اين واقعه معروف است و  يزيد يگو بند عبوديته گرفت ب



شان جنايتاولین بود،  و عالمتھاي جغرافیائي اسالم 9 محو نشانه ھاى خاندان حضرت رسالت :اما آخرين آرزوي منافقین -٨
 ھنوز ھم ھمه مسلمانان نمي دانند كه حـضرتش  ؛ قرنھاذشتگمخفي شد، و با    3طاھره  ايجاد شرايطي بود كه مدفن حضرت صديقه        

كـه  بـود،   بعدي ايجاد ھمین فضا براى حضرت موال علي علیـه الـسالم   جنايتمي باشد،  9 رم نبوي و حیامبرپدر خانه خويش و در جوار     
بـا  و  ،مخفیانه در نجف اشرف دفن نمودهشبانه و واداشت تا جسد مطھر حضرتش را   حسن و امام حسین علیھما السالم را         حضرت امام 

زمـان ھـارون    سـال بعـد و   ١٥٠تـا  7 تربـت حـضرت مـوال    .ا مستور بدارنـد  آنررگديتھاي نمايشي به سمت مدينه و جاھاي   روانه كردن تابو  
دش در كنار ج7منع از دفن حضرت امام مجتبى  سوم جنايتند، د مطلع شمرقد حضرتشردم از عموم معباسي مخفي بود، و بعد از آن   

 از اقدامات شمر و ايبن سعد و ابن زياد و ، بعدي سعي مستمر در محو نشانه ھاى فاجعه كربال طي قرون متماديجنايت ،9 رسول خدا
تا فجايع امـروزه   7وھابیان به كربال و جناياتشان در حرم حسیني  ذشتهگقرن حمله ھاى   اقدمات متوكل عباسي تا     رفته تا   گيزيد   لشكر

اين جنايات بر ھمین منوال نسبت به ساير حضرات و سعي بر تخريب مشاھد منوره عراق،  7ناصبیان و بعثیان در كشتار زائران حسیني 
علیـرغم   بلكـه  واليـت و مـشاھدشان نیـز نبـوده،    مركـز   داشته شد، و اين محو آثار حـق محـدود بـه آثـار      نیز روا)علیھم السالم  (معصومین

بـاقي مانـده    در منابع عامه مسلمین بر اين نیت شومشانشواھد بسیاري ھنوز ھم  ، ولي در اين زمینه  صدراسالم   منافقین   نھانكاريھايپ
  :است

 لّله  : شنید، به صورت اعتراض گفتداد آله مى و علیه اهللا روزى معاويه ھمین كه صداى مؤذن را كه شھادت به رسالت پیامبر گرامى صلى *
بلنـدى   أبوك يا ابن عبد الّله ، لقد كنت عالي الھمة ، ما رضیت لنفسك إال أن يقرن إسمك باسم رّب العالمین؛ اى فرزنـد عبـد الّلـه، ھّمـت           

  .١٠١، ص ١٠ شـــرح نھـــج البالغـــه ابـــن ابـــى الحديــــد، ج     !! داشـــتى، از كمتـــر از ايـــن كـــه نامـــت كنــــار نـــام خـــدا بیايـــد، رضـــايت نــــدادى         
بنـى ھاشـم ديگـر اقتـدار خـود را از دسـت داده و از ناحیـه آنـان خطـرى          : در مالقاتى كه مغیرة بن شعبه با معاويه داشت، به وى گفـت    *

  :معاويـه پاسـخ داد    .گیرى نكنى و آنان را مـورد بـذل و محبـت قـرار دھـى      كند، چه بھتر كه نسبت به آنان سخت حكومت تو را تھديد نمى  
 بـه گـوش   «أشـھد أن محمـدا رسـول الّلـه    » ر، عمر و عثمان آمدند و رفتند و از آنان جز نامى نمانده است ولى ھر روز پنج مرتبه فرياد     ابوبك
 بـه  ؟با اين وضع ديگر چه چیزى براى ما بنى امّیه باقى مانده است «!! ال والّله إال دفنا دفنا!  ال أم لك؟فأّي عمل يبقى مع ھذا » رسد، مى

، شـرح حـوادث   ٤٥٤، ص ٣؛ مـروج الـذھب، ج   ٥٧٦موفقیات زبیر بـن بكـار، ص   . ھا نیندازم، آرام نخواھم گرفت ند تا نام پیامبر را دفن نكنم و از زبان خدا سوگ 
   .١٢٤ و النصائح الكافیة، ص ١٣٠، ص ٥؛ شرح نھج البالغه ابن ابى الحديد، ج ٢١٢سال 

در سـفرش بـه دربـار    اھـل آلمـان   يكى از دانشمندان بـزرگ غربـى     :نويسد ، مىعامهگ از اين رو بود كه محمد رشید رضا از علماى بزر           *
شايسته است كه مـا مجـسمه معاويـه را از طـال بـسازيم و در      «: گفته بود كهسالطین عثماني به جمعي از شخصیتھاي مسلمان حاضر   

ألّنه ھو الذى حّول نظام الحكم اإلسالمى عن   :پاسخ داداز وى علت اين سخن را پرسیدند، » قرار دھیمآلمان برلین میدان پايتخت كشور 
 زيـرا  ، عربـا مـسلمین  ؛قاعدته الديمقراطّیة إلى عصبّیة الغلب، ولو ال ذلك لعّم اإلسالم العالم كّله، ولكّنا نحن األلمـان وسـائر شـعوب أروبـة      

ى تبـديل كـرد؛ اگـر معاويـه ايـن كـار را نكـرده بـود         استبدادسلطه حكومت اسالمى را از نظام دموكراسى به نظام   معاويه بود كه سیستم   
، ص ١١تفـسیر المنـار، ج    .مسلمان عربى بـوديم امروزه مردم آلمان و ساير كشورھاى اروپايى  ھمه ما   اسالم سراسر جھان را فرا گرفته بود و         

 .٢٩٩، ص ١ و مع رجال الفكر، ج ١٨٥، محمود أبو رية، ص ٢٣٢؛ الوحى المحمدى، ص ٢٦٠
آلـه را   و علیـه  اهللا ، ابو ايوب انصارى، صحابه پیامبر اكرم صـلى 9 نبوىمروان، در مسجد   :كنند شابورى و احمد بن حنبل نقل مى حاكم نی  *

أتـدري مـا    :كنـد، گـردن او را گرفـت و گفـت     گويد و اظھار عـشق و ارادت مـى    قبر حضرت نشسته و با ايشان راز دل مىباالسربیند كه   مى
ولم آت الحجر، سمعت  آله و علیه اهللا صلى جئت رسول الّله » :دھد ابو اّيوب انصارى به او جواب مى كنى؟ ه كار مىفھمى دارى چ مى تصنع؟

 پیـامبر اكـرم   اينجـا بـراى زيـارت    ال تبكوا على الدين إذا ولیه أھله، ولكن ابكوا علیه إذا ولیـه غیـر أھلـه؛   : يقول آله و علیه اهللا صلى رسول الّله
ھاى  زمانى كه انسان: فرمود شنیدم كه مى آله و علیه اهللا صلى از پیامبر گرامى  .ام ام، براى ديدار خاك و سنگ نیامده آمده آله و علیه اهللا صلى

مـستدرك   .شايسته، در مسند حكومت نشستند، غصه ندارد؛ غصه و گريه روزى است كه مثل تو نااھلى در مسند قدرت قرار گرفته باشـد             
 .٢٤٥، ص ٥، و مجمع الزوائد، ج ٢٤٩، ص ٥٧؛ تاريخ مدينه دمشق، ج ٢٢، ص ٥؛ مسند أحمد، ج ٥١٥ ، ص٤على الصحیحین، ج 

حجاج بن يوسف ثقفى وقتى به مدينه آمد و مشاھده كرد كه مـردم اطـراف     :نويسد ، مى٦٥٥متوفاى  ابن ابى الحديد معتزلى شافعى   *
منین عبـدالملك؟  ؤإّنما يطوفون بأعواد ورمة بالیة ، َھّال طافوا بقصر أمیر الم     ! تّبا لھم  :فتچرخند، گ  وار مى  آله پروانه  و علیه اهللا قبر پیامبر صلى  

 )نـستجیر بالّلـه  (چرخنـد   ھاى پوسیده پیامبر مى استخوانوبھا و چھا كه بر اطراف  بر اين  مرگ!أال يعلمون أّن خلیفة المرء خیر من رسوله؟  
يعنـي  (جانشین ھـر كـسي برتـر از فرسـتاده اوسـت؟      دانند كه   مگر نمى؟عبدالملك بگردندین منؤأمیر المروند اطراف قصر  ھا نمى  چرا اين 

   .١٠٦، النصائح الكافیة، ص ٢٤٢، ص ١٥شرح نھج البالغه، ج  .)خدا ھست و بھتر از رسول و فرستاده خدا استو جانشین خلیفه كه است عبدالملك 
 إّن ذلك مّما كّفرت به الفقھاء الحجاج ، وأّنه إّنما قال ذلك والناس يطوفون بالقبر؛  :يسدنو ، مى٢٨٦مبرد، از پیشوايان ادبیات عرب متوفاى  *

كه مـردم مـشغول طـواف قبـر پیـامبر      : سخن را در حالى گفت ند، زيرا اينستدان حجاج را كافر مىاسالم ، فقھاء بخاطر ھمین اظھار نظرھا   
 . چاپ نھضت مصر٢٢٢، ص ١واألدب، ج اللغة  الكامل فى .آله بودند و علیه اهللا گرامى صلى

 قـاره  نداي توحید و رسالت در عمـده سـرزمینھاى   شته وگیر گجھاندي  ولى اسالم محم،و ناصبیانامويان  علیرغم اين جنايات و فجايع   -٩
  .دمانحفوظ و معروف م 9اندان نبوت بسیاري از آثار حضرت رسالت و خو  شت،گ انداز طنینا پ اروآسیا و آفريقا وھاى 

حرمین جاي جاي در  9حضرت رسالت و خاندان نبوت حرم اھل بیت علیھم السالم در بقیع و مشاھد احد و بدر و مساجد و مقامات  -١٠
علیھم السالم یروان مذھب اھل بیت پھا منحصر به ه بلكه تجديد عمارت آنبودمسلمانان ھمواره معموره و مورد زيارت خاص و عام شريفین 
  .بودندآن نوسازي و بازسازي متكفل اي عباسي و سالطین عثماني نیز  حتى خلفنبوده و

ا؛ سردمداران كفر را واداشت تـا  پنداي توحید و رسالت در عمده سرزمینھاى قاره ھاى آسیا و آفريقا و ارو  برقراري  یري اسالم و    گجھان -١١
ال اكثر بالد مسلمین در آفريقا و آسیا و تبديل آنھا بـه مـستعمرات   براى منع توسعه اسالم و بلكه زوال آن اقدام نمايند، و اين امر را با اشغ  

ر را وارد كردند، ايران گ ضربه دي؛يعني ايران و عثمانيآنروز  مسلمان جھان گس با تجزيه بخشھايي از دو دولت بزرپ س،غربي شروع نموده
با : و آسیاي میانه و قفقاز از سرزمین ايران، و عثماني را) اكستانپافغانستان و بخشي از (با جداسازي نواحي شرقي ھرات تا مكران        : را

 از  و جزيرة العرب به صورت دولتھائي جدااتعراق و شامو نیز تجزيه سرزمینھاي . ايي مسلمان از سرزمین عثمانيپجداكردن بخشھاى ارو
  .ھم

یدا كـرد،  پتحقق وھاي منافقین و دشمنان اسالم ونه تمامي اھداف و آرزگقبال بیان كرديم كه ج : منافقین و مشركینضربه نھائي  -١٢
شايان ذكـر اسـت كـه يكـي از امتیازھـاى       :از سرزمین وحي 9 محو آثار نبوت و خاندان رسالت :و آن  ،مانده بود ضربه نھائي   ي  باق

 قابـل ذكـري از حـضرت    ھويت جاودان تاريخي اسالم است، كه برخالف اتباع اين دو دين كـه آثـار  ) يھودي و مسیحي(ر اديان   گاسالم بر دي  
ان ھويـت زنـده و مـستند تـاريخي و     گموسى و عیسى نداشته و آنجه دارند بسیار ناجیزي و معدود بـوده، ولـذا بـراى نـسل جديـد و آينـد           

 نان روي زمـین ندارنـد، بـر   چ و مستند و نشانه موجودي آن،جغرافیائي قابل ارائه نداشته و ھويت اين دو دين محدود به كتابھا و حرفھاست   
خالف اسالم كه جايجاي حرمین شريفین آثار نبوت و خاندان رسالت بـوده و صـدھا معـالم تـاريخي و جغرافیـائي بـدان منـسوب و معـروف             



مـشاھد حـرمین   در بازديدش از ويرانـه ھـاي      لیسي  گي ان پجان فیلی . است
اين تخريـب  : ويدگ، اظھار رضايت كرده و مي  بعد از تخريب وھابیان    شريفین

مربوط به اين اماكن را وقايع  رگه دي آيند ھاي نسل بزوديه  سبب مي شود ك   
 محـور كارشـان محـو       ؛لیسگولذا وھابیان ساخته استعمار ان     .فراموش كنند 

 گند سنچبوده و ھست، و اين در حالي است كه باقیمانده    9یامبر  پآثار  
 را بـه  )مانند كعب بن اشـرف يھـودي  (دشمنان اسالم از ساده و بي ارزش     

   .ندرده اكو حفظ استاني حراست نام آثار ب

  : طرح سردمداران كفر براى اجراي ضربه نھائي -١٣
در میان قبايل بدوي عربستان؛ قبیله عنیزة قرنھا بود كه از طريق راھزني و      
غارت راه حجاج بیت اهللا و زائـران حـرمین شـريفین و مـشاھد منـوره امـرار                 

 ايـن مردمـان را   لـیس گان يگمعاش مي كردند، سردمداران كفر بـه سـركرد     
را كـه يكـي از خانـدانھاى      آل سعودلید خويش مناسب ديده، پبراى مقاصد   

مـشاھد سـرآمد بودنـد    حجاج و زائـران    اين قبیله بوده و در راھزني و غارت         
زينه ديدند، براى اينكه طرح محو آثار نبوت گبراى ھدف شوم خويش بھترين 

به مقطـع   تاريخي اسالم؛ و نشانه ھاى جغرافیائي و   9و خاندان رسالت    
 و  ھجوم كافي نبوده، يك عملیات ولذا اكتفا به خاص تاريخي محدود نشود،

از اينـرو نیـاز بـه      الزم بوده، در طول سالیان متماديمحو نشانه ھااستمرار  
براى ھمین سردمداران  ، بودايده انحرافي سازي نسلھا بر وفق اين گفرھن
ر كردنش بر اساس يك عقیـده دينـي را    آمیختن اين طرح شوم و استوا     كفر  

 طـي عملیـاتي نفـوذي و جاسوسـي طـوالني بـا            ازيـن رو   .الزم مي ديدنـد   
 شخصي بـه نـام     "مستر ھمفر " ھاى جاسوس و فرستاده رسمیشان    شتال
 را انتخاب و بر اساس مأموريت خويش بـا دسـتمايه        "محمد بن عبدالوھاب  "

 "وھابیـت " بـه نـام   كي را مـسل ؛ي منـافقین صدراسـالم و امويـان      ھاى فكـر  
آل سعود را بـه  شتیباني بین المللي و مالي و نظامي؛  پبا  و  . اختراع كردند 

در عـراق  علـیھم الـسالم   حمله بر حـرمین شـريفین و مـشاھد معـصومین            
بـر روش منـافقین صـدر    (ند، آل سعود بـا نـشر مـسلك وھـابي     تشويق كرد 

ن بردن بقاياي یزه تحت سلطه درآوردن سرزمین وحي و از بی گاسالم و با ان   
) ي اســالم و محـو آثــار حـضرت رســالت و خانـدان نبــوت   گنـشانھاى جـاودان  

ــد  ــشان را آغــاز كردن ــان را   . حمالت ــسلمانان جھ ــع م ــان جمی ــشركوھابی  م
دانستند، ولذا راھھاى حج را از ھر سو از شام و مصر و يمن و عراق بستند 

 بعـد از حملـه   و ھر قافله اى مي آمد غارت كرده و قتل عام مي كردند، آنھا 
ھا و محاصره ھاى طوالني مدينه منوره و مكـه مكرمـه و شـھرھاى جـده و      

كشتار و فشار بسیار براى زنده ماندن مردم مدينه غارت و   وطائف و غیر آن
   !را ملزم مي كردند كه وھابي شوندآنھا ... و مكه و

ــ كــه ؛بــه قــدري دادنــدعود را ســبــه آل كفــار اجــازه توســعه   شان را ازخیال
 شدن عرصه گتن  روزي در اثر   ممكن بود و دور از دسترس     صحراھاي خالي   

  بـاالتر از آن و  را راحـت كنـد،      بـشود   راسـتین   اه اسالم   گناھپر  گبر نواحي دي  
تـاثیر فكـري   اه گـ لوگردنـه و  گو اسـالم و مـسلمین   مركز سرزمین وحي كه  

 بـي  به ظاھري خـشن و ه اسالم را ھرچ؛ را در كنترل داشته و بودروي آنھا  
منطق وھابي تبديل كرده و طـوري تغییـر دھنـد كـه نـسلھاى جديـد مـردم            

 وجه رغبت به اسالم بیدا نكنند، اين اجازه توسـعه و اشـغال           چبه ھی  جھان
نقاط سـوق    بطوريكه   جزيرة العرب بسیار حساب شده طرح ريزي شده بود        

و مسقط و عمان و سواحل جنوبي جزيرة العرب  ه ھرمز   گالجیشي مانند تن  
ه مندب و كانال سوئز و سرزمین فلسطین كه براى صھیونیستھا   گن و تن  يم

ر ھـم اشـغال   گـ ، از منطقه اشغالـشان بیـرون بـود و ا          تداركش را مي ديدند   
 با اينكه وھابیان با اعمال نفوذ انكلیسھا مجبور به تخلیه شدند،     كرده بودند 

ى شامات را اشغال كردند و به فلسطین ھم مي خواسـتند وارد شـوند ولـ       
جنوب شامات را نیز مجبـور بـه تخلیـه شـدند،     لیسھا منع شده و گتوسط ان 

يعني درست در راستاي برنامه ھاى سـردمداران كفـر بـه رياسـت جھـاني         
آخرين حتى ملك سعود صريحا اظھار كرده است كه   ).در آن زمان(لیس گان

  رسیدن به فرات است كه مرز او باشد، اين اعالم موضع را:حد مھاجمات او
اشا والي دولت عثماني در عراق آشـكار كـرد،   پفرستاده سلیمان  در جواب   

 ه ووقتي كه حمالت مكرر وھابیان بـه مـشاھد مـشرفه عـراق اتفـاق افتـاد         
 كـه بـا او مـذاكره    ه بودیش ملك سعود فرستاد پاشا فرستاده اى    پسلیمان  

و اين بخوبي نشان مي دھد كـه وھابیـان و آل        كند و به عراق حمله نكند،       
لیسھا مأموريت تحقق بخـشي  گجھاني و ان از طرف سردمداران كفرسعود  

در اسناد دولت بريتانیا كه منتشر شده نقشه و طرح مرزبندي خاورمیانه توسـط  . را به عھده داشته اند    ) نیل تا فرات  (از طرح صھیونیستھا    
ه منطقه عربستان مرز شرقیش رود فـرات اسـت،   مي بینیم كلیس در عربستان مي باشد، در اين نقشه  گ ساله ان  ٥٠جاسوس  " لورنس"

به ھمت علماء و مراجع شیعه در البته  !الزم به ذكر است كه مشاھد مشرفه نجف و كربال و كاظمین ھمه در غرب رود فرات واقع ھستند       
 كـردن  جـدا  ت كـار موفـق بـه    سردمداران كفر و مزدوران سعودي و وھابیشان در نھاي  شیعیان عراق بر علیه بريتانیا؛       ١٩٢٠عراق و انقالب    

   .نشدنداز عراق فرات بخش غربي 
 نـواحي سـوق الجیـشي حاشـیه     مھمتـرين بريتانیائیھـا   عربستان فعلي است كه تحت سلطه وھابیان و آل سعود است، ھمانطور كه اشاره شد،  گمنطقه زرد رن  در تصوير آخر    

  . را بیرون قلمرو آل سعود قرار دادندو كانال سوئز ب ه باب المندگجنوبي خلیج فارس و سواحل جنوبي جزيرة العرب و تن

  براى تقسیم خاورمیانه و بريتانیانقشه لورنس



یت ا نای ودان و        و آل 
v  حجو تعطیلاهللا الحرام  اج بیتحجنسبت به جنايت وھابیان  : 

 به سبب فتنه و آشوبھايي كه وھابیان در مسیر حجاج و عرفات ايجاد كرده بودند و محاصره مكه توسط وھابیان حتي يك تن ١٢١٩در سال 
 .حجاج نتوانستند به زيارت كعبه بیاينداز 

 .دن ھجرق قمري كه وھابیھا بر مكه تسلط پیدا كرده بودند عراقي ھا از حج و زيارت خانه خدا ممنوع شد١٢٢٠در سال 
ون وھابیھـا اسـتفاده از   چـ (به شرط عدم ھمـراه داشـتن محمـل     :ھا نزد سرپرست حجاج شامي آمده و گفت نماينده وھابی١٢٢١در سال   

اجازه ورود به مكه و انجام حج را خواھید داشت و در نتیجه حاجیان شامي از ھمان محل به شـام      ) حمل و كجاوه را بدعت مي دانستند      م
 .برگشتند و آن سال حج را برگزار نكردند

د نـدا در داد   محمل مصري ھا به دست سعود حاكم وھابي ھا آتش زده شد و پس از پايان برنامه حج كسي از طرف سـعو       ١٢٢١در سال   
يا أيھا الذين آمنوا انما المـشركون نجـس فـال يقربـوا     «كه سال ديگر كسي كه ريش بتراشد نبايد به حج بیايد و ضمنا اين آيه قرآن را خواند   

و از  .اي مؤمنان بدانید كه مشركان پلیدند پس از اين سال ديگر به مسجد الحرام نزديك نـشوند      : ترجمه» سجد الحرام بعد عامھم ھذا    مال
شامي و مصري و به طور كلي غیر از وھابیان بـه اتھـام شـرك از اقامـه حـج و زيـارت خانـه خـدا ممنـوع          مسبمانان  ھمین سال كاروان حج     

 .شدند
بـدين ترتیـب    . قطـع گرديـد  ١٢٢٢ و كـاروان مـصر از سـال    ١٢٢١ و كاروان حجاج شامي از سـال  ١٢٢٠بنابراين كاروان حجاج عراقي از سال    

وھـابي   نخستین دولت ، ھجري قمري١٢٢٤از شام سه سال و از مصر دو سال قطع شد تا اينكه در سال  ز عراق چھار سال، برنامه حج ا  
 .سعودي و وھابي سرنگون شد و مدينه منوره و مكه معظمه از آلودگیھاي وھابیان پاك شد و حج آزاد گشت

ھـا بـر مدينـه منـوره و مكـه معظمـه در سـال        سلط مجـدد وھابی ین دولـت سـعودي و تـ   واسطه حمايت ھاي انگلیس مجددا با تشكیل دوم ب
 .م محدوديت ھايي براي حجاج ايجاد شد.١٩٢٤

 وھابیان با حجاج يمني كه خلع سالح بودند روبرو شدند و به آنان امان دادند ولـي بعـدا خیانـت كـرده و وقتـي كـه بـه كـوه                  ١٣٤١در سال   
 .وي حجاج يمني گرفته و تمامي حجاج را كه ھزار نفر بودند كشتندھا را به سند از كوه باال رفته و دھانه توپرسید

 .سال نیر برنامه حج كامال تعطیل گشت  ھجري قمري به دلیل جنگ میان وھابیان و اھالي مكه و جده در اين١٣٤٣در سال 
 و عـده اي از حجـاج مـصري را    مصريان را به سنگ بسته برخي اعمال حجاج مصري در مني، وھابیان به دلیل حرام دانستن١٣٤٤در سال  
 .كشتند

v    وھابیـان سـرانجام بـا تھديـدات و ادعـات فـراوان وارد مكـه         ١٢١٨در ھشتم مـاه محـرم سـال          : مكرمه جنايات وھابیان در مكه 
كم  شدند و تمامي مسلمانان و اھالي مكه را كافر خواندند مادامي كه به فرقه ضاله وھابیت نپیوندند و عصر ھمـان روز سـعود حـا       همعظم

 !!ھا و اين بت ھايي را كه درست كرده ايد بدست خود ويران كنید تا براي شما جز خدا معبودي نماندفردا اين قبه و بارگاھ :وھابي ھا گفت
بیل و كلنگ به دست راه افتادند  مردم مكه كه از ترس وھابیان را ھمراھي مي كردند،برخي صبح فردا وھابیان متحجر و خرافي به ھمراه  

 بود با خاك يكسان كردند آن گاه گنبد زادگاه حضرت رسـول و فاطمـه زھـرا و گنبـد و بارگـاه حـضرت       ةالع م مقبرةدھاي زيادي را كه در      و گنب 
وھابیان گنبد روي زمزم و نیز گنبدھايي را كه « :رتي آمدهجبدر تاريخ  .خديجه ام المؤمنین و عبد المطلب و حضرت ابوطالب را خراب كردند       

وھابیان تمام مكانھايي را كه مـزار صـالحان در آنھـا قـرار داشـت جـستجو كردنـد و آنھـا را خـراب             «.ه قرار داشت ويران كردند    در اطراف كعب  
، ه افراط مي سپردنداآنان موقع خراب كردن سرود مي خواندند و طبل مي زدند و آواز مي خواندند و در دشنام به صاحبان قبرھا ر         .نمودند

آثار و اماكن تاريخي اسالم كه بیانگر فرھنگ و تمدن درخـشان اسـالمي بـود ويـران شـد و از برگـزاري نمازھـاي        سه روز نگذشت كه تمام   
و فقط افـراد خودشـان را منـصوب و مجـاز بـه اقامـه نمـاز جماعـت         در مسجد الحرام جلوگیري به عمل آمد جماعت به امامت مذاھب اربعه     

الراحمین پس از اذان جلوگیري نمودند و به علماي مكه دستور دادند كه عقايد و كتابھاي محمد و ذكر صلوات بر پیامبر و ذكر يا ارحم ، كردند
 و بر مردم مكه جور و ستم فراوان روا داشتند و بر اثر ھمین اذيت و آزارھا سرانجام مـردم     ، تدريس نموده  حبن عبدالوھاب را بر مردم تشري     

 ق با چند گروه از نواحي ١٢١٩بیھا را از مكه بیرون برانند ولي مجددا وھابیان در سال  توانستند وھا  )والي جده ( مكه با كمك شريف غالب    
در اين محاصره كه ماه به طول انجامیـد، اھـالي مكـه    . شھر مكه را به محاصره خود درآوردند مختلف به سوي مكه معظمه حمله ور شده،     

در اواسط گوشت حیوانـاتي چـون    گوشت پرندگان چون كبوتر، اصره،فشارھاي طاقت فرسايي را متحمل شدند به صورتي كه در اوايل مح     
گربه و سگ و در اواخر گیاھان و برگ درختان به عنوان رفع گرسنگي مورد استفاده قرار مي گرفت تا بـدانجايي رسـید كـه مـردم از تـرس               

راه مي رفتند مـي افتادنـد و مـي مردنـد و       كهبرخي ھمین طور اينكه مبادا وھابیان بر آنھا تسلط پیدا كنند از شدت گرسنگي مي مردند،         
مرده بچه ھا كوچه ھا را پر كرده و حتي صف اول نماز جماعت در مسجد الحرام به دشواري پر مي شد و سرانجام اھالي مكـه ناچـار بـه           

اشتند و در اين مدت ي بود مكه تسلط در ھجري قم١٢٢٤ ھجري قمري شدند و وھابیان تا سال ١٢٢٠امضاي مصالحه با وھابیان در سال 
ند و بسیاري از اعیان و اشراف بـدون  كشت توسط وھابیان بي دلیل مكه علماياز بسیاري  .اذيت ھاي فراواني را بر مردم مكه روا داشتند       

ر سـال  ھیچ اتھامي به دار آويخته شدند و ھر كه در اعتقادات مذھبي ثابت قدم بود به انواع شكنجه ھا تھديد مي شد و در مدت اين چھا     
 ھجري قمـري سـرزمین مقـدس مكـه را از لـوث وھابیـان       ١٢٢٤حج تعطیل شد تا اينكه دولت عثماني به كمك اھالي مكه آمده و در سال        

 .جنايتكار پاك نمود
  وارد شھر مكه شدند و جنايـات خـود را از سـر   ١٣٤٣مجددا با حمايتھاي سخاوتمندانه نیروھاي انگلیسي وھابیان در سال         سال بعد    ١٢٥

   .گرفتند و در ھمان سال برنامه حج تعطیل گشت
حرام دانسته و آنھا را به سنگ، بستند و عده اي از حجاج مصري را در را  وھابیان برخي از اعمال حجاج مصري را در مني ١٣٤٤و در سال 

 .مني كشتند



v   بین اھالي طـائف و سـپاه وھابیـان     ھجري قمري پس از جنگھاي متعددي كه١٢١٧در ذيعقده سال : جنايات وھابیت در طائف 
جنايتكار رخ داد سرانجام اھالي طائف تسلیم شده و درخواست عفو و امان نمودند ولي وھابیان خیانتكار پس از ورود به قلعه طائف با ھر             

ن حتي به كودكاني كه وھابیا .زنان و كودكان رنگین كردند كسي كه مصادف مي شدند به قتل مي رساندند و زمین قلعه را با خون مردان،
در گھواره آرمیده بودند و اطفال شیرخواري كه در آغوش مادرانشان بودند رحم نكردند و ھمه را سـر بريدنـد و بـه خـاك و خـون كـشیدند و            

آنچـه    نموده،پیكر چاك چاك آن بینوايان را طعمه جانوران .مردم را كه از شھر خارج شده و فرار كرده بودند دنبال كردند و كشتند        زگروھي ا 
مال و ثروت يافتند به يغما بردند و مجددا سه روز بعد وھابیھا براي افرادي كه در داخل خانه ھا مخفي شده بودند امـان نامـه فرسـتادند و            

 روز بدون آب ١٢ اين بار نیز وھابیھا خیانت كرده و اين افراد بیجاره را كه اكثريت آنھا را زنان و كودكان تشكیل مي دادند لخت كرده و به مدت
و نان بر فراز تپه اي محاصره نمودند،گاھي با چوب و چماق آنھا را مي زدند و گاھي سنگ به سوي آنھا پرتاب مي كردند و سرانجام پـس   

عـده   روز سلحشوران دالور اھل طائف كه تا آخرين نفس سنگر خود را ترك نكرده بودند، و ديگر اندوخته غذايي و رزمي نداشتند به و      ١٢از  
ھاي مزدورانه وھابیھاي بي ايمان اعتماد كرده و با دست خالي از سنگرھاي خود بیرون آمدند وھابیھا اينھا را نیز بر فراز تپه قـرار دادنـد و               

در وھابیھـا    پس از اين قتـل عامھـا،  . روز پیكرھايشان بر فراز تپه طعمه درندگان و پرندگان بود  ١٦ھمگي را از دم شمشیر گذراندند و مدت         
 تمام خانه ھـاي شـھر و حتـي    ؛ آنچه از مال و منال يافتند غارت و سرقت نمودند و به دنبال به دست آوري اموال      ؛جستجوي خانه به خانه   

حديث و ديگر علوم قرآني و اسالمي ھمگي در زير پاي  كتب تفسیر،  و كتابھاي خطي نفیس و ديگر از قبیل قرآن كريم،،توالت ھا را كندند
، و مـردم  جلدھاي چرمي گران قیمت كه توسط ھنرمندان اسالمي براي مـصاحف شـريفه تھیـه شـده بـود              ابي لگدمال شد،   وھ لشكريان

 وھابیھـا  . تبديل به كفـش و چـاروق گرديـد   ؛ در طول قرون و اعصار ھمانند مردمك ديدگانشان از آنھا محافظت مي كردندفرھیخته مسلمان 
براساس عقايد پوچ و باطلشان تمامي گنبـد و بارگاھھـا و قبـور متبركـه و       جنگي فارغ شدند،  ز قتل عام مردم طائف و تقسیم غنائم       چون ا 

را ويران نموده و با خاك يكسان نمودند و حتي قبر شريف بسیاري از صحابه و علما را نـبش  طائف مراقد مطھره و مساجد و مدارس ديني        
ي قمري طائف را محاصره كردند و به زور وارد طائف شدند و مردم را اعم از  ھجر١٣٤٣ مجددا وھابیان در سال .نموده و بي حرمتي نمودند

آنھا اموال مردم را  .كه در میان آنھا علما و صلحا كم نبودند نزديك دو ھزار نفر بود مرد و زن و اطفال از دم تیغ گذراندند و رقم كشته شدگان
چنانكـه   .ھا مو بر بدن انـسان راسـت و دل ھـر انـساني كبـاب مـي شـود       غارت كردند و چنان كارھاي زشت مرتكب شدند كه از شنیدن آن      

طبـق متـون بـه دسـت آمـده       .طائف آمده بودند ديده مي شـدند  ھا و برخي پرده داران و خدمتگزاران كعبه مكرمه كه براي يیالق بهشافعی
 .وھابیان آن چنان جناياتي مرتكب شدند كه زبان از بیان و قلم از جريان شرم دارد

v   آتـش زدن كتابخانـه بـزرگ      ابد بر پیشاني آنان بـاقي اسـت ،  تا آنشد و ننگ آن وھابیت مرتكب ر جرائمي كه اتفاق افتاد و     گدياز 
 ھزار نسخه خطي منحصر به فرد داشت كه ٤٠ ھزار عنوان كتاب گرانقدر و كم نظیر و بیش از ٦٠ بود كه بیش از  در حجاز "المكتبه العربیه "

و قرآن مجید به ) ص( و برخي از صحابه پیامبر گرامي  ،)ع( و ھمچنین آثار خطي علي  ،قبل از اسالم از آثار خطي دوران در میان آنھا برخي
 از قول يكـي از مورخـان    "ناصر السعید   "،)ص(و نیز در ھمین كتابخانه انواع سالحھاي رسول اكرم .  وجود داشت "عبداهللا بن مسعود  "خط  

  .سلط وھابیان اين كتابخانه را به آتش كشیده و به خاكستر تبديل كردندكند كه ھنگام ت نقل مي

v ذاشته است، گنان خاطره تلخ و رعب آوري را در اذھان عامه مردم حجاز چجنايات دھشتناك وھابیان در حرمین شريفین و حجاز آن
رھیز يا تنبیـه بترسـاند، مـي    په اش را بجھت چھد بوقتي مادري بخوا: متداول شده است كه كه در ادبیات فولكوريك و عامیانه مردم حجاز      

  .را بكار مي برند" لولو" ادبیات عامه فارسي بجاي اين نانكه درچ، ھم...ديآمي د وھابي يآمي وھابي ....ر گا: ويدگ

v   ا يورش بردنـد و دارائـي ھمـه مـردم ر     )سوريه فعلي( ھجري قمري وھابیان به شام١٢٢٥در سال  :جنايات وھابیون در سوريه
تاراج كردند و غالت را سوزاندند و مردمان بي گناه را كشتند و زنان را اسیر كردند و كودكان را به قتل رساندند و خانه ھا را ويران ساختند و 

 .فساد و آشوب به راه انداختند

v    ام « طـالع و بـي خبـر   ابیھا ناگھان به اردن حملـه بردنـد و بـه مـردم بـي ا      ھ جمعي از و   ١٣٤٣در سال   : جنايات وھابیان در اردن
و ھمسايه آن ھجوم آوردند و مردان و زنان بي گناه را كشتند و غارت كردند ولي طولي نكشید كه با رانده شدن برخـي و اسـارت          » العمد

 ١٣٤٦مجـددا در سـال    .برخي ديگر عقب نشستند پس اسیران وھابي به فرمان انگلیس آزاد شدند و به پناھگاھھايشان رسـانده شـدند           
 .ان با سپاھي متشكل از سي ھزار نفر به اردن حمله كرده و قتل و غارت و خونريزي به راه انداختندوھابی

v    ھجري قمري امیر سعود بن عبد العزيز وھابي ١٢١٦در سالروز عید غدير در ھیجدھم ذيحجه سال         :جنايات وھابیان در عراق 
 كربال در اين ايام در نھايت شھرت و عظمت بود و زائرين ايراني و . شدبا سپاھي متشكل از بیست ھزار مرد جنگي به شھر كربال حمله ور

پس از محاصره شھر سرانجام وارد آن گرديد و كشتار سختي از مـدافعین و سـاكنین و زنـان و      » سعود» .ترك و عرب بدان روي مي آوردند      
و مـي گوينـد جـوي خـون در      ،نوشـته انـد   "اه ھزار تنيكصد و پنج" شھید شدنددر اين فاجعه  كه  را  كساني  كودكان آن نمود و برخي عدد       

پس وھابي ھا حرم مطھر حسین بن علي علیه السالم فرزند حضرت زھرا دختر پیـامبر را ويـران نمـوده و     س،كوچه ھاي كربال به راه افتاد 
س حـرم حـسیني را چپـاول كـرده و     حبیب بن مظاھر را سوزاندند و تمام ذخائر و نفـائ ضريح ضريح مبارك آن حضرت را از جاي خود كندند و   

فساد و ويرانـي بـار آوردنـد كـه فاجعـه       اسبانشان را در صحن حرم مطھر بستند و در حرم شريف قھوه دم كردند و آن چنان در حرم مطھر، 
 بـراي آن مرثیـه   كربال پس از اين حادثه به وضعي درآمد كه شعرا .كربال و حادثه روز حره و كردارھاي بني امیه و متوكل عباسي تكرار شد          

طور به شھر نجف حمله مي كردند و غـارت و  گاه به شھر كربال و اطراف و ھمینگاه و نا  وھابیھا در مدت متجاوز از دوازده سال،       .مي گفتند 
لمملكه مي توانید به كتابھاي تاريخ ا .وقايع كربال را بسیاري از مورخان شرق و غرب و حتي مورخان سعودي نوشته اند .كشتار مي نمودند
و  »ناسي لیـف « شرقستتاريخ العربیه السعوديه نوشته دانشمند م ، نوشته مورخ وھابیان عنوان المجد في تاريخ نجد     العربیه السعوديه، 

 .مايیدن همفتاح الكرامه سید جواد عاملي و كتب ديگري مراجع
و اھالي نجف را غافلگیر نمودند حتي برخي از وھابیان وھابیان به نجف حمله كردند    شبانگاه قبل از صبح،    ١٢٢١در نھم ماه صفر در سال       

از ديوار سور نجف باال آمدند و نزديك بود شھر نجف را متصرف شوند و حرم شريف امیرالمؤمنین علي علیه السالم را تخريب نمايند كـه از         
ھـابي بـسیاري كـشته شـدند و ناامیـد      امیرالمؤمنین علي علیه السالم كرامات آشكار شد و معجزات روشن ظاھر گشت و از سپاھیان و            

 .برگشتد
 شبانه به نجف حمله كردند ولي با مقاومت مردم روبرو شدند - بلكه بیشتر– وھابیان به بیست ھزار جنگجو ١٢٢٢در جمادي الثاني سال 

ربال پـشت دروازه شـھر   اھـالي كـ   .و به شھر حله حمله كردند و سپس به كربال حمله نمودند و اين شھر را در روز روشن محاصـره كردنـد              
 . دادند و از دشمن نیز بكشتند و سرانجام وھابیان بازگشتند و در عراق فساد و تباھي راه انداختندبسیاري شھیدمقاومت كردند 

شـرف و كـربال را احاطـه كـرده و     اطـراف نجـف ا    وھابیان كه توانايي حمله به شھرھاي نجف و كربال را نداشـتند، ١٢٢٥در شعبان و رمضان  
منین علـي  ؤھا را بستند و در امتداد دو فرسنگ يا بیشتر از كوفه تا كربال زائرين را محاصره كرده بودند و زائـرين امـام حـسین و امیرالمـ      اھر

 .ندكردمي اموالشان را غارت نموده و مي آنھا را شھید ه شعبان به وطن ھاي خود باز مي گشتند معلیه السالم را كه از زيارت نی
و گوسفندان و احشامشان را مي   نیز بارھا وھابیان به نواحي مختلف عراق حمله برده و قتل و غارت مي كردند١٣٤٦ و ١٣٤٥در سالھاي 

سرانجام كار به جايي كشید كه عراقي ھا به دولت انگلیس شـكايت كـرده و گفتنـد يـا شـما          . و خودشان را ھم كشتار مي كردند       ندگرفت
 .ود شخصا از خويشتن دفاع كنیم كه در پايان ھواپیماي لشكر عراق وھابیان را عقب راندجلوي وھابیھا را بگیريد و يا ما خ



  

ع ع از        م  ی  ه  و ا          

  
v     شده موجود از حرم منور ائمه بقیع علیھم السالم است، اين تصوير از آلبـوم سـالطین عثمـاني           تصوير فوق بھترين تصوير منتشر

ھفتـه  ي در گن عثماني كه با كودتاي آتاتورك خلع شده بود، به نام طغرل عثمان اوغلو در سـن نـود سـال   منتشر شده است، آخرين سلطا   
ــ ١٢٢١سـازي شـده بعـد از آزادسـازي مدينـه بعـد از ھجـوم اول وھابیـان در         بازمربوط به بقعـه  اين تصوير  .ذشتگقبل در اسـت ايـن   ق . ھ

بري و كاشي كاريھاي بناي اصلي بود و مانند ھمه بناھاي عثمـاني  چگ آجري و رفت، ولى فاقد تزئیناتگاصلي انجام   سازي طبق بقعه    باز
  . سفید ساخته شدگبه شكل ساده و به رن

v آشـكار اسـت، انـدازه آسـتانه درب     ) ي ظـاھر بنـا  گعلیـرغم سـاد  (ر در ھمین تصوير به دقت تأمل كنیم عظمت بقعه منوره بقیع        گا
لندي سردرب و كتیبه ھاللي و نیم دايره اى آن دو برابر ھمـین مقـدار اسـت، ارتفـاع بنـا تـا       ورودي يك و نیم برابر قامت معمولي است، و ب 

كـه  ! نبد به تنھائي به انـدازه فاصـله سـردرب ورودي تـا زيـر منـاره ھاسـت       گنبد دوبرابر ارتفاع كتیبه ھاللي است، و ارتفاع  گمناره ھا و زير     
  . است برابر قامت انسان١٢مجموعا بلنداي اين بقعه منوره 

v   مجـدالملك  ولي در برخي منابع تاريخي بـاني آنـرا   تاريخ شروع اين بناي رفیع دقیقا معلوم نبوده  :  حرم بقیع  صليقدمت بناي ا
ــ ٤٩٢در سال مجدالملك ذكر كرده اند   ابوالفضل اسعد بن محمد بن موسى اردستاني مستوفي سلطان بركیارق سلجوقي           ق كـشته  . ھ

 .  شده است

v   بـاهللا  مستنـصر   ھــ ق، و  ٥١٩در سـال  باهللا مسترشد ناصرباهللا و نیز  اين بنا در دوران خلفاي عباسي: ر بقیع تعمیرات بناي اخی
 بنايي با اين شكوه و عظمت قطعا سالھاي بسیاري قبل از تعمیرات فوق الـذكر  البته .رفته استگورد تعمیر قرار  م)٦٤٠ تا   ٦٢٣بین سال   (

  توسط١٢٣٣در سنه   واقع شد، اين تعمیربعد از  آزادسازي مدينه از ھجوم اول وھابیان، ر اين بناگديمعروف تعمیر  .بايد برقرار  شده باشد
در سردر بقیع، قصیده اى طوالنى، به زبان تركى حكاكى شده كه در مصرع آخـر  و سلطان محمود ثانى سى امین سلطان عثمانى است   



تعمیرات حرم بقیع منحصر به موارد يـاد شـده نبـوده، بلكـه چنـین       البته .شده است قید  ١٢٣٣تاريخ تعمیر    آن، تعمیر كننده، محمود خان و     
 .تعمیرات و اصالحاتى مكّرر، طبق مقتضیات و ايجاب شرايط بدون اين كه تاريخ آنھا مشخص و يا در منابع منعكس شود صورت گرفته است        

ھـم تعمیـرات    ١٢٩٢و امـسال  : د به عمل آمـده اسـت، مـى گويـد    و لذا فرھاد میرزا پس از بیان سّومین تعمیر كه به وسیله سلطان محمو 
  .موفق شده انداين بنا جناب امین الّتجار؛ حاجى عبدالحسین، در مّرمت كه : نین نقل شدهچ ھم.الزمه آن را به عمل آورده اند

v نا داشته است، صحن اين نبدي عظیم و ھشت مناره متصل به ديوارھاى بگحرم مطھر ائمه بقیع داري : نبد و مناره حرم بقیعگ
فرش نشده و به صورت قبرستان گون مرتبا بجھت تبرك مورد دفن مسلمانان بوده است، لذا سنچحرم فضاي قبرستان بقیع بوده است كه 

سال قبل،  در چند - ادام اهللا اقباله -چنانكه جناب اجّل اكرم، وزير اعظم، امین السلطان : نايب الصدر شیرازى مى گويد. طبیعي بوده است
 . داشتند، وكالء صالح ندانستند و عـذرھاى بـدتر از گنـاه آوردنـد    )سالم اهللا علیه(بناى ساختمان صحن براى بقعه متبّركه حضرت مجتبى 

، سران و امراى مدينه است كه از طرف حكام عثمـانى  »وكال«منظور وى از  .خداوند توفیق دھد كسانى را كه سعى نمايند صحن بسازند
 .ندگرديدتعیین مى 

v   بقیع از قـديم االيـام و پـیش از قـرن     حرم آنچه از تاريخ به دست مى آيد، اين است كه :ائمه بقیعو صندوق مطھر حرم   ضريح 
 ھمه آنھا در داخل يك ضريح و قبر جنـاب  )علیھم السالم(ھفتم، داراى ضريح و صندوق بوده اند كه به مناسبت نزديكى و اتصال قبور ائمه         

فاصله آن با اين قبور، داراى ضريح مستقل بوده است و در قرنھاى اخیر عالوه بر اين دو صندوق، يك ضريح مشبك و چوبین عباس به علت 
اين دو صندوق از نظر تاريخى داراى قدمت و سـابقه بـس طـوالنى،     .بزرگ ھم ساخته شده كه ھر دو صندوق در داخل آن قرار داشته اند

بطورى كه مؤلفان و تاريخ نويـسان  .  از نظر استحكام و ظرافت و زيبايى جالب توجه بوده است       ،)السالمعلیھم  ( ائمه بقیع مخصوصًا ضريح   
در باره اين قبور و ضريح آنھا ) ق.ـ ھ٦١٤متوفاى ( جھانگرد معروف ابن جبیر .وده اندستھا كرده و اين ظرافت و زيبايى را توصیف در وصف آن،
ن بلندتر و داراى ضريحى از چوب مى باشند كه بديعترين و زيباترين نمونه است از نظر فن و ھنر، و قبرشان بزرگ و از سطح زمی: مى گويد

و نقوشى برجسته از جنس مس بر روى آن ترسیم و میخكوبى ھايى به جالبترين شكل در آن تعبیه شده است كـه نمـاى آن را ھـر چـه            
 چـاپ دارالكتـاب   -رحلـة ابـن جبیـر     (. نیز بـه ھمـین شـكل اسـت    ؛زند پیامبرضريح ابراھیم فر: سپس مى گويد  .زيباتر و جالبتر نموده است    

و مقصورة سیدنا الحسن فیھا فخیمة جدًا و ھى من النحاس المنقوش «: مى نويسددر سفرنامه اش بتنونى مصرى  .  )١٤٤اللبنانیة، ص   
باشكوه و خیلى واقعا ،  است در داخل اين قبه7حضرت حسن  و ضريح سرورما .»بالكتابة الفارسیة وأظن أنھا من عمل الشیعة االعجام       

رحلـه بتنـونى، ص   ( .و از مس ساخته شده و خطوطى فارسى بر آن نقش بسته است، به گمانم از آثار شیعیان عجـم باشـد  است بزرگ 
والقبـران  «: گويـد مطالب را نقل كرده و مـى   اين ضريح شريف را زيارت كرده، مشابه ھمین ٧٤٠خالدبن عیسى البلوى كه در سال      . )٢٣٧

مرتفعان عن االرض متسعان مفشیان بألواح ملصقة ابدع الـصاق مرصـعٌة بـصفائح الـصفر و مكوكبـة بمـسامیر       ] قبر العباس و االئمة االربعة    [
 و رأس الحسن الى رجلى العباس و قبراھما مرتفعان عن األرض«: ابن بطوطه جھانگرد معروف نیز میگويد  .»على أبدع صفة و أجمل منظر     

 ٧٥٧وى ايـن كتـاب را در سـال    . ١١٩رحله ابـن بطوطـه، ص    .»متسعان مفّشیان بالواح بديعة االلصاق مرصعة بصفائح الصفر البديعة العمل     
و قبر العباس و قبر الحسن مرتفعان من االرض متسعان « : مى گويد) ٩١١متوفاى (سمھودى مورخ و مدينه شناس معروف  .نوشته است

و  .٩١٦، ص ٣وفـاء الوفـا، ج   . »ابدع الصاق مصفحة بصفائح الصفر مكوكبة بمسامیر على أبدع صـفة و أجمـل منظـر          مفشیان بالواح ملصقة    
 .صندوق ائمه اربعه در میان صندوق بزرگ است كه عباس عّم رسول اللَّه نیز در آن صندوق قرار گرفته است: مرحوم فرھاد میرزا مى گويد   

 است كـه بـه زحمـت    عه میان ضريح رفتم و دور ضريح طواف كردم، میان صندوق و ضريح كمتر از نیم ذرمتوّلى آنجا دِر صندوق را باز كرده ب      
 گ كه بـسیار بـزر  و اما ضريح دوم. ١٤٠ میرزا چاپ علمى، ص دسفر نامه فرھا .مى توان حركت كرد بلكه براى آدمھاى قطور متعسر است   

سـید اسـماعیل   : بـود  نـصب شـده   و و جناب عباس قرار گرفتـه  )لیھم السالمع(ر روى دو ضريح مجزا و مستقل متعلق به ائمه     بكه  است  

   قبل از جنايت وھابیانمطھر ائمه بقیع علیھم السالمفوالدي تصوير ضريح 



چوب مشبك، و  و ھر پنج تن مطھر در يك ضريحند از:  تألیف نموده است، مى گويد١٢٥٥كه در سال » توصیف مدينه«مرندى در كتاب خود؛ 
ار معصوم متصل بـه يكـديگر و در بـاالى قبـر مطھـر      در میان ضريح و چھ .عباس در باالى سر ائمه اربعه واقع شده و قبرش على حده است     

در وسط اين بقعه مبارك صندوق بزرگى است از چوِب جنگلى بسیار ممتاز و در وسط : پرده كشي میرزا محمد حسن فراھانى مى نويسد
به . )سالم اللَّه علیه(اين صندوق بزرگ دو صندوق چوبى ديگر است و در اين دو صندوق پنج نفر مدفونند يكى امام ممتحن حضرت حسن 

 در ق.ـ ھـ ١٣١٢در سـال  ) صـدراعظم ( حـاج امـین الـسلطنه    بدسـتور پـوالدي  بـزرك  ضريح اين »  تاريخ اصفھان«جابري انصاري در کتاب نقل  
 تخريب اين حرم شريف، اين ضريح را عد از وھابیان ب.و سبس در بقیع نصب شد، بطول انجامیددو سال ساخته شد كه ساختن آن اصفھان 

ھفت قطعه نموده، شش قطعه آن را در روى ديوار سمت راست و چپ درب ورودى محوطه حرم حضرت حمـزه و قطعـه ديگـر را در سـمت      
 .تا به امروزه قرار داردقبور شھدا در احد نصب نموده اند كه 

v  قبره اى است كه به م] جنوبى[در وسط ھمین بقعه متبركه در طاقنماى غربى : میرزا حسین فراھانى مى گويد   : ضريح فاطمة
و آثارى : نايب الصدر شیرازى مى گويد.  است- سالم اهللا علیھا -ديوار يك طرف آن را ضريح آھنى ساخته اند و مى گويند قبر فاطمه زھرا        

 مدفون -  علیھاسالم اهللا-در آن بقعه در پیش روى ائمه به طرف ديوار؛ مانند شاه نشین ضريح وپرده دارد، مى گويند جناب صديقه طاھره         
 را زيارت مى كنند، لیكن قبر فاطمه بنـت  - علیھا سالم -و محراب قبر حضرت فاطمه    : مرندى مى گويد  . ٢٢٧ تحفه الحرمین، ص     -» .است

  .اسد است و ھم پرده دارد

v  بـوده  نیز ش ، ھمانند ساير حرمھا، داراى روپوش ضريح، چلچراغ، شمعدان و فر) السالمعلیھم( ائمه بقیع حرم  : تزيینات داخلي
 افتاده انـد ھـیچ زينـت ندارنـد، فـرش      عامیانچون كه حضرت در میان : نقل شده استدر برخي از منابع قديمي در مورد فرش حرم  .است

 .نداخته بودند، در باالى ھم مانده بودامستعمل دارد، امسال از يزد يك نفر كالندوز فرش بسیار خوب فرستاده بود، نی

v   و رأيـت  «: در اين مورد سمھودى مـى نويـسد  . يگر از خصوصیات اين حرم شريف داشتن محراب است   يكى د  :محراب حرم بقیع
  .٩١٦، ص ٣ وفاء الوفا، ج -.»امر بعمله المنصور المستنصر بالّله: فى أعلى محراب ھذا المشھد

v   حـرم ائمـه   ) ٦٤٧متوفـاى   (بنا به گفته ابن نجـار، مدينـه شـناس معـروف    : حرم داراى دو درب بوده است   اين  : دربھاي حرم بقیع
اخبـار مدينـة الرسـول، چـاپ مكتبـة      (. بقیع، داراى دو درب كه يكى از آنھـا ھمیـشه و در تمـام اوقـات روز، بـه روى زائـرين بـاز بـوده اسـت                 

ع وى در ضـمن اشـاره بـه عظمـت و قـدمت وارتفـا       . آمده اسـت ٩١٦، ص ٣ ھمین مطلب در وفاء الوفا، ج )١٥٣دارالثقافه، مكه مكرمه، ص     
 . »و علیھا بابان يفتح أحدھما فى كل يوم للزيارة«: ساختمان اين گنبد و بارگاه مى نويسد

v نیـز ماننـد سـاير حرمھـا داراى خـادم،      زارشات شخصیتھا و مورخین و سفرنامه نويسھا اين حرم شـريف     گ طبق   :زاران حرم گكار
به عنـوان آسـتان   ) ق.ـ ھ١٣٠٦محرم (سه شنبه ھیجدھم :  گويدنايب الصدر شیرازى مى .كفشدار و زيارتنامه خوانھاى متعدد بوده است

سـاعتى در بیـرون   .  به بقیع رفتم، با اين كه سه ساعت از آفتاب برآمده بود، خـدام نیامـده بودنـد     )علیه سالم اهللا  (بوسى حضرت مجتبى    
سید عبدالكريم، سید : ز اين قرار استبقعه، روى زمیِن عرِش مكین نشسته، دو سودانیه كفشدار صحبتى مى نمودند كه اسامى خدام ا

َكْم ِرياٍل ُيوَصل اَلِیِھم ِمن َطَرِف الحاِج؟ قاَلتا ال َتُقْل «سؤال نمودم : سپس مى گويد. جعفر، سید زين العابدين، سید احمد من بنى الحسن     
امـین   ). عثمـاني بـوده اسـت   پـول ت جمع لیـره واحـد    لیرا. واحد پول مصر استیهجمع جنجنیات . (» َو اُلوَف َو ِمآت،اتیِريال َبل لیرات َو ِجن

جناب حاج میرزا آقا امام جمعه تبريـز بـا ھمـِت بلنـد و نیـت      : در سفر نامه خويش مى نويسد. ق. ـ ھ١٣١٥الدوله میرزا على خان در سال      
  .ايد شودارجمند، حاضر شده اند در تبريز محلى معین كنند كه ھر ساله ھزار تومان براى خدام اين حرم مطھر، ع

  

  ق. ھـ١٢٢١فبل از ويراني ھجوم اّول وھابیان   مطھر ائمه بقیع علیھم السالم حرمتصوير



ه  یان   ی    م وم و  ن       ن  و  ر ن  م ه   (          وره و  م  ه     )     د
 دودر موفق نشدند، اما از حمالت  كدامچھیدر ، ولى نمودندمله حرمین شريفین براى اشغال آن حبه  بار نجاهپاز بیش وھابیان ملعون 

   : موفق به اشغال و غارت و ويراني آن شدندنوبت

بـا  ولیعھـدش سـعود را   ) عبـدالعزيز اول ( نجـد  حـاكم  م، ١٨٠٢ق .  ھــ  ١٢١٧در سـال   :ین اشـغال مدينـه منـوره     اول
 وّھابّیـت،  ديـن شـیطاني   او و ھمراھانش به پیـروي از  ،مكه ھجوم بردسوي حرم الھي فرستاد تا بر     لشكرياني وحشي و درنده خوي به       

 و وحـشي در حـال تخريـب بناھـا و قبـور طبـل مـي        صبيآن جماعت نا. له مسلمانان زدنددست به تخريب و ويراني گنبدھا و آثار ديني قب   
.  ھـ ١٢٢٠و چون قدرت سعودي ھا در مكه تثبیت شد در سال !!! نواختند و رجز مي خواندند و به صاحبان قبور و گنبدھا دشنام مي دادند

  . مدينه و بقیع مي دانندازابیان  اول وّھغارتبه مدينه منوره حمله كردند، اين حمله را  م ١٨٠٥/ ق
، شخصي كـه در لبـاس   ون خبر منتشر شدچقصد حمله به مدينه و تخريب حرم نبوي را كرد،  حاكم وھابي ھا پس از تصرف مكه        "سعود"

ھماننـد عقیـده   ( يا اينكه آيا محمد در قبر زنده است؟: فتگاعتراض كرد، سعودوھابي به او سعود وھابي به علماء و با جاللت بود در مكه  
ر براى گا: فتگسعود وھابي ھو حي في قبره، او در قبرش زنده است، : ران مرده است؟ آن عالم فاضل با شجاعت جواب دادگمثل دي) ما

من دلیل محكمي : ان باشد، تو را مي كشم، آن عالم جواب دادگذيرش ھمپاثبات زنده بودن او دلیل قانع كننده اى ارائه ندھي كه موجب      
ه مشرف شويم در مقابل ضـريح مقـدس حـضرت    و نمي خواھم تو را با دلیل لفظي قانع كنم، بیا تا با ھم برويم مدينه به روضه مطھر        دارم

زنده بودن حضرت رسول ثابت شده و شما وش خود شنیديد گر جواب سالم را با گ ا؛یش روي مبارك عرض سالم مي كنمپبايستیم، من از 
و بودن به ھر صورتي كه صالح دانستي به قتل برسان، گغور جواب سالم داده نشد، آنوقت مرا به جرم درگ و ازير از بذيرش آن ھستید،گنا

سعودوھابي خیال مي كرد وي برايش استدالل عقلي يا ديني مي آورد و او ھم با سفسطه مي تواند جوابش را نداده و با بھانه اى او را        
زبانـه كـشید و بـي جـواب مانـد و       یـز  گناسـخ حیـرت ا  پ؛ آتش خشم سعودوھابي از اين لیلآن شخص عالم جاز اسخ پبا اين   بكشد، ولى   

خش شود؛ آنھا را رسوا كـرده بلكـه بـسیاري از مـردم     پر میان مردم گاو و بقیه سران وھابي ديدند اين جواب ا   ؛ساكت شد، بعد از مجلس    
نین تجربه اى كنند يا چم از اين امر منفعل شده يا او را ملزم اجراي د و سیاه لشكر وھابي شده اند ھ  بدوي ناداني كه دنبالشان افتاده ان     

يكي از وھابیان را براى كشتن او مأمور كرد و ه تجربه شده يا نشود به ضررشان تمام مي شود، لذا چو بیشنھاد اين عالم؛ او را ترك كنند     
بده، آن شخص به تقدير و ھدايت الھـي نبذيرفتـه و خبـر    اعتي مناسب به من اطالع به ھر حال بايد اين شخص كشته شود، در س         : فتگ

ر گـ كـه دي آن عـالم ربـاني ھـم مـي بینـد      را نقل مي كند، وقتي خبر در میان مـردم شـايع مـي شـود     اين مالقات و احتمال كشته شدن او   
 او رت وي را به او مي رسانند،اقامتش در مكه به مصلحت نبوده از مكه بیرون مي رود، عوامل سعودوھابي كه مراقب وي بوده اند خبر ھج

با شتاب خودش را به او مي رساند كه وي را بكـشد، امـا آن عـالم در آن لحظـه     ھم يك شخص بیاباني را مامور قتلش مي كند، آن بدوي             
شتر یرد، گو بنا به غسل و دفن وي مي اجلش سررسیده و فوت مي كند، آن بدوي دفعتا منقلب شده و از قصد خود بشیمان مي شود،     

  ق. ھـ١٢٢١ وھابیان قبرستان بقیع فبل از ويراني و ھجوم اّولي يكي از سیاحان خارجي در سفر خود به مدينه از تصوير قلم



مي رود بعد از مـدت كمـي كـه بـر مـي      براى تھیه آب به دره مجاور   و  آن عالم را به درختي بسته       
در عالم  بعدیزي در آن صحرا نیست، چو جز شتر كسي و كردد مي بیند جسد روي زمین نیست، 

اين جسد : جسد آن عالم را به آسمان مي بردند و مي كفتند  يك عده فرشته نوراني       كه رؤيا ديد 
ن شخص است كه بجھت عقیده صحیح و متبعت نیكو از رسول اكرم به عنوان باداش شايسته فال

زارش واقعه را به سعودوھابي مـي  گشت آن بدوي گاز بربعد . جسدش به آسمان برده مي شود  
نـین شـخص جلیـل القـدري مـي      چبسیار متعجبم كه مـرا بـه قتـل        : ويدگدھد، كه در آخر آن مي       
  .رديگخود برنمي ) حمله به مدينه(لطاف الھي باز ھم از عقیده فرستي آيا با مشاھده ا

دو و از حمله بـه مدينـه منـصرف نـشد،     رفت و  گند ن پاز سخن صادقانه آن مرد بدوي       سعودوھابي  
گسیل داشـت و نامـه اي بـراي     9گردان وھابي به قصد مدينه به سوي دار الھجره رسول اكرم         

ر جنايـات   اطاعت از خود ترغیب نمايد ولي اھـالي مدينـه بـر اثـ       اھالي مدينه فرستاد كه آنان را به      
 سـپاھیان  ،ند و به نامه سعود بن عبد العزيز جواب ندادنده بود شت شد حوھابیان در طائف دچار و    

را و يـران   »ءزرقـا « ر چـشمه ستوھابي مدينه را محاصره نمودند و راھھاي ورودي مواد غذايي و بـ    
نه را دچار قحطي، گراني و بي آبي نمودند و پس از ماھھا اھالي نمودند و بدين ترتیب اھالي مدي

مدينه مجبور به تسلیم و قبول شرايط وھابیان شدند ولي ھرگز از ظلـم و تعـدي وھابیـان رھـايي      
   .نیافتند

ــام محاصــره در ســعودوھابي  ــزه     اي ــاب حم ــرم شــھداي احــد و جن ــه ح ــود، ب ــه ب ــرون مدين ــه بی ك
، لذا مانعي براى تخريب نھا در بیرون حصار و باروي شھر مدينه بودسیدالشھداء ھجوم برد جون اي

مین حرم را واداشت كه با دست خودشان بقعه را خراب كنند، آنھا عذر آوردند ، او ابتدا خادنداشت
یر شده ايم و بر اين كار ناتوانیم، سعودوھابي الجرم به يكي از زورمندان لـشكر فرمـان داد       په ما   ك

ھـان  گنبد بـود وارد كـرد، نا  گرجمي كه باالي پايه پو كلنك را با شدت بر نبد گ باالي كه خراب كند او   
ائین افتـاده و در دم ھـالك شـد،    پـ ه از باال به   از دستش بیرون بريد و تعادلش را از دست داد          گكلن

درب حـرم  و خـشم  نبد منصرف شد، ولى از روي كینـه      گسعودوھابي با ديدن اين واقعه از تخريب        
ايـن واقعـه و    و مسجد و بقعه ھاي مربـوط بـه بقیـه شـھداء احـد را ويـران كـرد،             سوزانید، حمزه را 
یـامبر  پحمله حرم اين  دربا اين حال ولي . بازداشت 9او را از تخريب قبه نبويه  مكه  عالم ماجراي

كلیه مساجدي كـه يـادآور اقـدامات رسـول     رديد، گو حرم بقیع مورد ھتك و غارت و تخريب واقع   9
كل بقیع و مراقدشـان را جنـان ويـران    تخريب شد، )  مرقد و مسجد   ٥٥(و تاريخ اسالم بود      9خدا  

   .شتگ اي تبديلويرانه به منطقه زلزله زده كردند كه مانند 
 خادمـان حـرم را آنقـدر     ارزشـمند،  قـرن نفـائس    ١٢ي   ھـدايا  نجینـه گو  9پیـامبر    غارت حجره    براى

در تواريخ ثبت شده آنقدر اشـیاء نفـیس   نشان دھند، ه را  شكنجه كردند تا راه مخفي ورود به خزان       
در آنجا بود كه كسي نمي تواند قیمت آنرا تخمین بزند، از جمله آنھا تاج بادشاه ايـران انوشـیروان               

 قـرن  ١٢كسرى، كه در فتح مدائن بدست آمده بود، ھداياي ارزشمند سالطین جھان در طول ايـن     
ھاى گتاده بودند، آنقدر جواھر و الماس و ياقوت و زمرد و سنكه ھر يك به احترام حضرت ھديه فرس

كلیـه جـواھرات و    غـارت بـرد،   ر كرد و بهپ از آنھا    گندين بشكه بزر  چقیمتي در آنجا كه ملك سعود       
و حرم مطھر ائمه بقیع علیھم السالم را به غارت بردند آنان  9اشیاي گرانبھاي حرم مطھر پیامبر 

 ندوق مملو از جواھرات مرصع بـه المـاس و يـاقوت گرانبھـا بـه غـارت       چھار ص،سه عدد قرآن نفیس 
كه به جاي شمع در آنھا يـك   ، بود  چھار عدد شمعدان زمردين    :بردند و از جمله اشیاي غارت شده      

 يك پارچه سنگ زمـرد بـزرگ،    سیصد دانه مرواريد بزرگ،،دیدرخشكه در تاريكي مي  قطعه الماس   
یر با غالف ھاي مطال به طالي خالص و مرصع بـه المـاس و   يك ظرف طال و حدود صد قبضه شمش     

ه نام خلفا و شاھان گذشته روي آنھا كنده كاري كياقوت با دسته ھايي از زمرد و پشم و با آھني        
شمشیرھاي بـسیاري كـه ھديـه بادشـاھان      . كه ابدا نمي شد آنھا را قیمت گذاري كرد؛شده بود 

 و انبیـاء و اھـل بیـت    9یـامبر  په بزركـي از وسـائل شخـصي      نجینـ گ: عالم بود، باالتر از ھمه اينھا     
بعدا كـه بـا لـشكر مـصر حـرمین شـريفین و جزيـرة العـرب را از سـلطه              و صحابه،    )علیھم السالم (

از آنجه غـارت كـرده    يمقدار ند،اسیر كرددر قصرش عبد اهللا بن سعود را     امیر  وھابیان آزاد كردند و     
اين مقدار كـم امـروزه در   ،  دندفرستا سلطان عثماني رايبرده و ضبط كباقیمانده بود را ھنوز  بود و   

و انبیـاء و  یـامبر  پشخـصي  ي را از اشیاء ارزشـمند و وسـايل       گاه بزر گي تركیه نمايش  پ قا پموزه طو 
   . و صحابه تشكیل داده استعلیھم السالم اھل بیت 

مـردم را از   تسلط بر مدينـه؛     وھابیان پس از    
دنـد  كر و جلـوگیري     منع9یامبر  پزيارت قبر   
 راه حجاج ايراني و عراقي را       ١٢٢٠در سال   
ــستند  ــامي و در ١٢٢١و در ســال ب  زوار ش

  حــج بیــت اهللا و زوار مــصري از١٢٢٢ســال 
زيارت مدينه منوره و حرم پیامبر اكرم ممنوع  

 را كه با شرايط سـخت   ييآنھاحتى   .شدند
دورتـرين نقـاط   از ) دويست سال قبـل (سفر  

ــالد عثمــاني  ــمل بخــشي از اروشــا(ب و ) اپ
بـه زيـارت آمـده      و بالد مغرب    شامات و مصر    

مـانع  ،  و به بیرون مدينه رسیده بودنـد  بودند
شدند و اصال اجازه ورود به مدينه را نداده و     

 زيارت بـه كشورھايـشان      آنھا را بدون امكان   
یزه اين منـع راه حجـاج اجبـار     گان. رداندندگبر

ديانــت انحرافــي   حجــاج و مــسلمانان بــه   
ذيرفتنـد آنھـا را از     پوھابي بود، وقتـي آنھـا ن      

  .حج و زيارت حرمین شريفین ممنوع كرد

 تخريب مدينه دوم ازسران وھابي در حمله

 تخريب مدينه دوم وھابي در حمله سفاك ازسران 

  نجد وھابي ملك عبدالعزيز دوم حاكم 
 شدانجام كه تخريب دوم حرم بقیع به فرمان او 



ی ی از  ا م ا ن  و  کار ا نا     وم اول       
ق، يك شخص كرد عراقي .  ھـ١٢١٨ابتدا در ماه رجب دست انتقام الھي آن جنايتكاران وھابي را به سزاي اعمالشان رساند، سرانجام  -١

 امام عبدالعزيز بن محمد بن سعوداو .  آنرا دريده و او را ھالك كرد؛مقعد عبدالعزيزاول حاكم نجدمحل ل؛ با ضربه خنجر در اھل عمارية موص
بـا ايـن    ،به بھانه اينكـه وھـابي نیـستند   و ناموسشان را به اسارت برد مسلمانان را كشتار و غارت كرد   بود كه   اولین كسي   اول وھابیان و    

؛ مجـرم اصـلي ايـن فاجعـه و      و ويران كردن مشاھد و آثار اسـالمي و حمله به حرم امن الھيبه مكه لشكريانش  تادن  با فرس كه   ، او واقعه
  .بود؛ به سزاي عملش رسیدجنايت 

روه مردمـان وھـابي ھـالك مـي     گـ روه گـ  بطوريكه ي وھابیان مسلط فرموداصلمنطقه نجد يعد از آن خداوند خشكسالي و قحطي را بر       -٢
 و میر به سران وھابیت نیز رسید، گمر مي شدند كه ھالكوھابیان نان چآنھارم بیماري وبا نیز شايع شد، چال، و در سال  تا سه سشدند

نـین از  جو ھموھابیـت بـود نیـز ھـالك شـد،      رھبـري  درش در پسر محمد بن عبد الوھاب كه جانشین   پو رھبر ديني وھابیان شیخ حسین       
نان به وحشت انداخت كـه  چرا آنسعود حاكم وھابي اين وضعیت ،  یز افراد بسیاري ھالك شدند     ن رشانگخاندان حاكم وھابي و رؤساي دي     

ناھان و گي را به توبه نصوح و واقعي از گو ھمیروانش نامه نوشت پبه مردمانش و بالد ناھان صادر كرد و گ به توبه از      عمومي بیانیه دعوت 
   .دخوان الھي اه الھي براى برطرف شدن اين عذابگتوسل و تضرع به در

 ازر گو رؤساي برخي از دول ديايران ) قاجار(ادشاه پحرم بقیع؛  تخريب وحرمین شريفین بر اثر واكنش مسلمانان جھان به فاجعه غارت  -٣
 براى اقدام الزم )ھبان اماكن مقدسه مي دانستگش و خود را حامي حرمین شريفین و نلمروقكه سرزمین حجاز را جزو (ثماني عسلطان 

تاتـار و جـركس و كرجـستان و شـمال دريـاي سـیاه از       نـواحي  در اثر آن  بود، كه گیر جنگدر آنوقت عثماني با روسیه در     اما  ،  یري كردند گیپ
 كه مقدار عمـده نیروھـايش   لسطین و شامات و جنوب يونان مورد ھجوم نظامي واقع شدهنین مناطقي از جنوب مصر و ف   جھمدست داد،   

 سلطان عبدالحمید گو مر) جوي عثمانيگنیروھاى اصلي جن( برخي مشكالت داخلي مانند شورش يني جريھا  اينھاعالوه بر، رفتار بودندگ
كـه بخـش   ( اشـغال مـصر   رگـ ي داز دسـت داده، از طـرف   را و صربستان و بلغارسـتان سالوي گراد و نواحي يو  گبلسبب شد تا عثماني      ؛اول

 بـا  گ عثمـاني را وارد جنـ  ؛لـیس بـه سـوي اسـتانبول و بـه سـوي مـصر       گكت قشون انتوسط فرانسويھا و حر) مھمي از قلمرو عثماني بود  
كترين اقـدام  جتـوان كـو  شورش سران نظامي و كشته شدن بسیاري از فرماندھان نظـامي و كـشته شـدن سـلطان سـلیم        انكلیس كرد،   

 مـصر  بـه والـي  دسـازي حـرمین شـريفین را     فرمـان آزا ١٢٢٤سال در ھار سال طول كشید تا چلذا رفته بود، گنظامي را از حكومت عثماني   
صادر كرد، وي شروع به تجھیز قـوا  باشا محمد علي   

بـا   را طوسوناحمدفرزندش  ١٢٢٧و لشكر نمود و در  
مـأمور  فرسـتاد كـه   و تجھیزات بسیار  لشكري فراوان   

 ٩در  مدينه منـوره را     ابتدا  او  ،  نددشسركوب وھابیان   
متوجه ل حج ، و بعد از خاتمه اعما آزاد كردهذي قعده

ــه    ــر محــرم مك ــه شــده و در اواخ ــوده مك و را آزاد نم
ــائف را پســ ــان   س ط ــوث وھابی ــرده و از ل ــآزاد ك اك پ

   .نمودند

ــادر قــاھر،   -٤ ــد ق ــه اراده خداون ــام آزادســازي ب در اي
 ؛سـعود بـن عبـدالعزيز بـن محمـد          ؛حرمین شـريفین  

بدسـت  كه (  نجدحاكم وھابيدومین امام وھابیان و    
 )ده بـود شحرم بقیع تخريب اول ه و   مدينحمله به   او  

وشـتھاى بـدنش   گد كـه  شـ به بیماري سختي مبتال     
 بـا وضـع   ؛مي ريخت و سرانجام در اثـر تعفـن بـدنش        

  .سختي ھالك شد

قـشون مـصر بعـد از آزادسـازي حـرمین شــريفین       -٥
 و سـاير منـاطق   )مركز حكومت وھابیـان  (متوجه نجد   

ت آن منـاطق را از لـوث وجـود وھابیـ       اشغالي شـده،    
و ھزاران وھابي را كه در تخريـب حـرمین     اك نموده،   پ

شريف و كشتار و غارت و اسارت ناموس مـسلمانان         
 از جملــه بــسیاري از ، ھــالك كــرده؛دســت داشــتند

ــر از ســران    ــا نف ــدھان و شــیوخ وھــابي و دھھ فرمان
شـیوخ و  و  ،  خاندان حـاكم وھـابي نیـز ھـالك شـدند          

حمدبن ردان مگجانشینان و شا(وھابیت  دين  رھبران  
عبـد  نجـد  حـاكم  امام سوم وھابیـان و    و  ) عبدالوھاب

، به رااو برجسته زاران گ و برخي از كار،اهللا بن سعود
) مـذيان (و ) به نام قلعـي   (اضافه حاكم خونريز مدينه     
شتار مردم طائف و عامل ك( و عثمان مضايقي )بر مردم اجبار مي كردكه رويه وھابیت را بعد از اشغال مدينه ( جاشیخ وھابي منصوب در آن  

 به سزاي اعمالـشان رسـیده و ھـالك   نجا آ به استانبول فرستادند، كه در  و به زنجیر كشیده ویر كردهگتسد راي گھم )حرم الھيساكنان  
  .شكر بجاي آورد و تا ھفت روز مجالس جشن به شكرانه آن برقرار بودنماز بعد از آن سلطان عثماني مراسم  .شدند

 بلكه هدكراك پان  وھابی از لوث وجود رانه تنھا حرمین شريفینو ابراھیم باشا؛  ؛احمدطوسون باشاش انفرزندباشا و محمدعلي  لشكريان *
مـسلمانان  ، در ايـن عملیـات آزادسـازي    ندتشـ ندابرسـر  تا ھفتاد سال  كه ندنان برانداختچآندر جزيرة العرب را حكومت آل سعود و وھابیان  

الزم بـه ذكـر اسـت كـه محمـد       . داشتنديمھموسیع و نقش مصر و لیبي؛ تركیه و و نیز مردم جزو عثماني  ايي  پآلباني و ساير نواحي ارو    
 وا منشا فتوحـات بـسیاري شـده    ي افزون بر عملیات آزادسازي جزيرة العرب؛ وي األصل متولد شمال يونان بوده،علي باشا از علويان آلبان    

، مجلس شیوخ مصر او را  و تا به امروز نزد مردم مصر محبوبیت داردیشرفت بودهپوفايي و رساندن مصر به دوران شكزار مصر جديد و  گبنیان
  .ادشاھان مصر از نسل او بودندپحكام و به حكومت مصر انتخاب كردند و بعد از او 

  

 محمدعلي باشا



نبازسازی ر ن  سا د   شا د و  ع و سا                    م 
كـه بـا   ابـراھیم باشـا فرمانـده نیروھـاي رھـائیبخش حـرمین شـريفین        اشـا بـه نـام    ر محمد علـي ب    گبعد از احمد طوسون باشا؛ فرزند دي      * 

به مدينه رسیده بود، ل سعود و وھابیان آلشكرياني تازه نفس براى تثبیت آزادي حرمین و آزاد كردن بقیه جزيرة العرب و برانداختن حكومت 
نتظیف و غبارروبي و شستشوي  دارد، لذا طي مراسم مفصلي نیاز به تنظیف و تطھیر 9در زيارتش متوجه شد كه حرم مطھر نبوي وي 

بـا افتخـار   در اين مراسم رماندھان ارتش و اعیان و اشراف مدينه ھمه با لباسھاي فاخر دو ھزار نفر از فو خود و     انجام شد،  9حرم نبوي   
زاران حـرم و  گذاشته و خدمتگھاى شربت گدر مدخل دربھاي حرم مطھر دي  شمانشان غبارروبي كردند،  چ انگژبسیاري با م   ،شركت كردند 

به سـمت   ؛حكومت وھابیان و عبد اهللا حاكم آل سعود ازي براى براند؛ن مراسمس از ايپ. ذيرايي مي كردندپمباشران مراسم غبارروبي را     
  . دن به باسازي حرمین شريفین برداخت؛نجد و جزيرة العربو بعد از فارغ شدن از فتح نجد رفت، 

و كلیه اماكن تخريب شده بـر سـبك   . ده به حرمین شريفین و بقیع مطھر توسط سالطین عثماني و دولت قاجار ترمیم شد       آسیبھاى وار * 
براى بازسازي حرم .  به انجام رسیدتاطول كشیده ) م١٨١٨(ق .ھـ ١٢٣٤ اين نوسازي و ترمیمھا تا سال .سابقش نوسازي و بازسازي شد

حرم ائمه بقیع علـیھم الـسالم   صرف شده است، البته ) ارزشمندترين ارز رايج آن زمان( استرلیني بقیع و آثار اسالمي، ھفتصد ھزار جنیه   
ق . ھـ١٢٧٧رفت كه تا سال گمورد تعمیرات و تكمیالتي ساختماني قرار به دستور سلطان عثماني )  م١٨٤٨(ق . ھـ١٢٦٤مجددا در سال 

  .رديدگاين مشاھد متبركه جلوه و شكوه سابق شتن گ باز؛ نتیجه اين عملیات نوسازي و بازسازي.ادامه داشت) ١٨٦٠(

  

  

ايـران و كـشورھاي اسـالمي و حتـى از     از را سـفرنامه نويـسان بـسیاري    شـده؛  حرم بقیع و آثار اسالمي نوسـازي      شكوه و زيبائي    شرح  
نوشـته و   ١٨٧٧در لیـسي  گجـان كـین ان  نیـز  و ذرنامه افغاني و نام عبداهللا، گبا  ١٨٥٣لیسي در گريجارد بورتون انكشورھاي اروبائي ماننذ    

  :ي اسالمي اكتفا مي كنیمھا  سفرنامهات برخي از در اينجا به نقل توصیف، ماتوصیف كرده اند
اش سـفرنامه  در  )لـسالم علـیھم ا (  ائمه بقیـع حرمقمري توفیق زيارت حج پیدا کرده و درباره       ١٣٠٢ در سال    كهمیرزا حسین فراھاني     -١

  :نوشته است چنین
ذرعـي   مدينه متصل به دروازه سور واقع شده و دورتادور آن را ديوار سه) بارو(قبرستان بقیع، قبرستان وسیعي است که در شرقي سور      «

جنوب و درب ديگر آن  و يک درب طرف ،سور است  و در کوچه پشت؛ دو درب آن از طرف غرب  ، دارد ب و چھار در   ،اند  از سنگ و آھک کشیده    
 تا  آنرا به قبرستان بقیع ملحق كردقتي مروان حاكم مدينه شد، و،مقبره يھود كه عثمان را در آن دفن كردند( "حش کوکب"شرقي و طرف 

دفـن  ) روي ھـم (=  و از بـس در ايـن قبرسـتان سـرھم     ،که در کوچه باغھاي بیرون شـھر اسـت    ،است) وشاندپبمقداري از فضاحت امر را      
، ھمه روزه درھاي اين ه در اوقات آمدن حجاج به مدين.ھم رسانیده استه اند، اغلب قبرستان يک ذرع متجاوز از سطح زمین ارتفاع ب            هکرد

شـود و تـا نزديـک غـروب روز       ظھر روز پنجـشنبه بـاز مـي   ؛حج  و در غیر وقت،رود خواھد مي مي و ھرکس   ،قبرستان تا وقت مغرب باز است     
اهللا علیھم اجمعین در بقعه بزرگي که  چھار نفر از ائمه اثني عشر صلوات. مگر آن که کسي بمیرد و آنجا دفن کنند بسته است ؛جمعه بعد

  )تصوير از آلبوم سلطنتي عثماني(ق . ھـ١٣٤٣  وھابیانمّودھجوم و  فبل از ويراني و مراقد آن،قیع قبرستان ب تصوير
   9 مرقد زوجات نبي  -٤ مرقد دختران حضرت خديجه  -٣فاطمة بنت اسد و جناب 9 و عباس عموي نبي  ائمه بقیع علیھم السالمهمطھربقعه  -٢بیت األحزان  -١

بوده و بخاطر او فرزندشان را نزد او  9 یامبرپ و عثمان بن مظعون  كه مورد عالقه 9  مرقد ابراھیم فرزند نبي  -٧ قبر مالك و نافع  -٦ مرقد عقیل و عبد اهللا جعفر  -٥

   قبر ابوسعید خدري - ١٠ 9 مرقد حلیمه سعديه مادر رضاعي نبي -٩د  كه بعدا عثمان عفان را در آن دفن كردند  مقبره سابق يھو:  حش كوكب-٨دفن كردند 

٢ 
٣ 

٥ ٤ 
٦ 

٧ 

٨ 
١٠ ٩ 

١ 



بوده  بناي اين بقعه معلوم نیست از که و چه وقت) اصل(طور ھشت ضلعي ساخته شده، واقعند و اندرون و گنبد او سفیدکاري است و           به
تعمیر کرده و بعد ھمه سـاله از جانـب سـالطین    ) اخیرا( به امر سلطان محمود خان عثماني   ١٢٣٤اما محمد علي پاشاي مصري در سنه        

در وسط اين بقعه مبارکه، صندوق بزرگي است از چـوب جنگلـي    .شود جات واقعه در بقیع تعمیر مي عثماني اين بقعه مبارکه و ساير بقعه    
يکـي امـام ممـتحن حـضرت     : است و در اين دو صندوق پنج نفـر مدفوننـد  خیلي ممتاز و در وسط اين صندوق بزرگ دو صندوق چوبي ديگر       

صلي اهللا   اهللا علیھم السالم است و يکي عباس عم رسول حسن و يکي حضرت سجاد و يکي حضرت امام محمد باقر و يکي حضرت صادق
اي است کـه بـه ديـوار يـک طـرف او را ضـريح        عباس از اوالد اويند و در وسط بقعه متبرکه در طاقنماي غربي مقبره     علیه وآله است که بني    

يکي در : چند محل است که مشھور به قبر صديقه طاھره است. قبر حضرت فاطمه زھرا علیھا السالم است: گويند اند و مي آھني ساخته
خوانند و در  ا السالم را ميعلیھ االحزان نیز زيارت صديقه کبري گويند و به ھمین مالحظه اغلب در بیت االحزان مي  اي که بیت    بقیع در حجره  

سلطان احمد بن سلطان محمد بن سـلطان ابـراھیم،   : اند که جلو ھمین قبر مبارک، پرده گالبتون دور گنبد آويخته و از گالبتون بیرون آورده      
. » یھا السالم استعل االحزان حضرت زھرا پشت گنبد ائمه بقیع بقعه کوچکي است که بیت . »)١١٣١سنه احدي و ثلثین و ماة بعد االلف (

  ). به بعد٢٨١سفرنامه فراھاني، ص (پردازد  فراھاني، سپس به تعريف و توصیف قبور بقیع و بناي روي آنھا مي

 قمـري بـه سـفر حـج رفتـه و در      ١٢٩٢اسـت کـه در سـال    عموي ناصرالدين شـاه     حاج فرھاد میرزا    شاھزاده  نويسان    از جمله سفرنامه   -٢
 مشرف شدم که صندوق ائمه )علیھم السالم ( از باب جبرئیل درآمده به زيارت ائمه بقیع«: نويسد مي»  لسبیلا ھدية«سفرنامه خود به نام 

 نیـز در آن صـندوق اسـت، ولـي     )صـلي اهللا علیـه وآلـه    ( اهللا عباس عم رسـول ) قبر( در میان صندوق بزرگ است که     )علیھم السالم    (اربعه
متولي آنجا در ضريح «: گويد مرحوم فرھاد میرزا مي. » ست، مفروز است که دو صندوق استصندوق ائمه که در میان ھمان صندوق بزرگ ا

و ضريح کمتر از نـیم ذرع اسـت   را باز کرده به میان ضريح رفتم و طوافي دور ضريح کردم و طرف پائین پا خیلي تنگ است که میان صندوق       
ونه در داخـل ضـريح مطھـر ائمـه     گ چويش را نیز نقل مي كند و اينكه  وي تفصیل توسل و استشفاي خ.»توان حرکت کرد که به زحمت مي   

  .) به بعد١٢٧السبیل، ص   ھدية(. یردگبقیع مشرف شده و تضرع نموده و از حضرتشان شفا مي 

نوشته  ھـ ق به مسافرت حج تشرف يافته در سفرنامه خود، چنین ١٣٠٥نائب الصدر شیرازي که در سال »  الحرمین  تحفة«مؤلف کتاب  -٣
ھذا مسجد ابي بن کعب و صلي فیـه  «: اي است مانند اطاق بر سر او نوشته   وادي بقیع به دست راست است، مسجد پوشیده        «:است

العابـدين و   بقعه ائمه بقیع جناب امام حسن و امـام زيـن  ) اين مسجد ابي بن کعب است که پیغمبر مکرر در آن نماز گزارد   (»  النبي غیر مرة  
عباس بن عبدالمطلب آنجا مدفون است و آثاري در آن : گويند مي. باشند  علیھم السالم در يک ضريح مي        امام جعفرصادق  امام محمدباقر و  
الحرمین، ص  تحفة( .»گويند جناب صديقه طاھره مدفون ھستند نشین ضريح و پرده دارد مي روي ائمه به طرف ديوار مانند شاه بقعه در پیش

٢٢٧(.  

 ھـ ق که در سفر اول به عنوان رئـیس نگھبـان محمـل قافلـه حجـاج      ١٣٢٥ و ١٣٢١ و ١٣٢٠ و ١٣١٨که در سالھاي    ابراھیم رفعت پاشا     -٤
 :نوشته است»  الحرمین مرآة«مصر و سفرھاي بعدي به عنوان امیرالحاج مصر بوده، براي سفرھاي چھارگانه خود سفرنامه مفصلي به نام 

را قبـل از سـال    )علیھم الـسالم ( المؤمنین خديجه در مکه و قبور ائمه مدفون در بقیع مبر و اموي در اين کتاب ارزشمند وضع قبور اجداد پیا       
 ق يعني قبل از خراب کردن وھابیھا به تفصیل شرح داده و تصاويري روشـن از آنھـا ارائـه داده اسـت وي وضـع قبـور بقیـع و افـراد              ـھ١٣٤٤

مقـصود  (لیه وآله و غیر آنان ذکر کرده و گفته است که قبه اھل بیت علیھم السالم معروفي که در آن مدفونند از صحابه پیامبر صلي اهللا ع       
امیـر الحـاج   «به عنـوان   . ـ ق ھ١٣٢٥ابراھیم رفعت پاشا كه براى آخرين بار در سال  . » ھاي ديگر بلندتر است     از بقعه ) ائمه مدفون در بقیع   

اى پنجشنبه به زيارت بقیع مى روند و بر روى قبرھا دسته ھاى گل و مردم مدينه در روزھ: به حج مشرف شده است، مى نويسد» مصرى
بپردازد، ھمانگونه كـه بـه ھـیچ كـس     ) به خدام(ريحان قرار مى دھند و ھیچ شیعه داخل حرم اھل بیت نمى گردد مگر اين كه پنج قروش             

براى افراد عادى است و از افراد ثروتمند وجه بیشترى اجازه ورود به داخل كعبه و حجره نبوى داده نمى شود، مگر يك ريال بدھد، تازه اين 
تر و بلندتر  ھا؛ عکسھا و تصاويري از بقاع بقیع که بقعه و گنبد ائمه از ھمه آنھا مجلل  رفعت پاشا در ضمن ذکر وضع بقعه .دريافت مى شود  

  ).م١٩٢٥ -ه ١٣٤٤، چاپ مصر، ٤٢٦، ص ١ الحرمین، ج مرآة(. است، و از صحن و سراي باشکوه حضرت خديجه در مکه، ارائه کرده است
  



 بسیاري ازحرم بقیع و در آن كه  ذشت صد و بیست و سه سال از اولین اشغال اتفاق افتاد،گبعد از  :مین اشغال مدينه منوره   ود
، بـا  كويـت پناھنـده بـود   در سـالھا  كـه  ) ق.  ھــ  ١٣٣٧ - ١٢٩٣( عبدالعزيز بن عبدالرحمان آل سعود .رديدگبكلي منھدم ر گبار دياسالم  آثار  

 نمـود و دوبـاره   حملـه ھـايش را بـه قبائـل نجـد شـروع      ) ق.  ھـ ١٣٠٩( در سال لیسھاگبرنامه ريزي و بشتیباني سیاسي مالي نظامي ان      
ق َاْحـساء و قطیـف مركـز شـیعه     .  ھـ ١٣٣٠و در سال . را تصرف نمودمركز نجد را برقرار كرد و شھر رياض       وھابي  حكومت اشرار سعودي    

 و سـپس بـه حجـاز لـشكر كـشید و حـسین بـن علـي شـريف مكـه را شكـست داد و دولـت             تصرف كردرا جزيرة العرب ین و نفت خیز   نش
واحـدي  بـه  گاه سه امارت حجاز و نجد و َاحساء را آن) ١٩٢٤اكتبر = ١٣٤٣(ھاشمي را ساقط كرد و مكه را فتح و پايتخت خويش اعالم كرد      

    .را بر سرتاسر آن گسترش دادقواي وھابي و حاكمیت ) المملكة العربیه السعوديه(يش نامید مملكتي به نام خاندان خوبه عنوان 
 ١٣٤٣در ماه صفر  مكه و ويراني بسیاري از آثار و ابنیه ديني آنجا، اشغالسعودي پس از وھابي نیروھاي : جنايات وھابیان در مدينه 

در مدت محاصره، اوضاع مدينه به كّلي به ھم خورد و قحطي و . ر محاصره خود نگه داشتند و ماھھا مدينه را د،هرا كردمنوره قصد مدينه 
مردم مدينه   .بر مردم بیچاره مستولي گشترعب و وحشت ... وبر مدينه سايه انداخت و به علت كشتارھاى وھابیون در طائف بیماري 

رفتند و بسیاري نیز در اثر عوامل فوق ھالك شدند تا باالخره مقاومت گروه گروه از شھر مي گريختند و به شھرھا و قصبه ھاي اطراف مي 
مظلومانه مردم مدينه، شكسته شد و 

جمادى األولى نیروھاي سعودي در 
ا كشتار و ارعاب مردم، مغرورانه و  ب١٣٤٣

تا اين كه روز . بي ادبانه وارد شھر شدند
 سپاھیان وّھابي ١٣٤٤ھشتم شّوال 

د و جنگ افزار چنگ و دندان نشان دادن
خود را آماده كرده و به سوي بقیع حركت 

وھابیون بدانديش ابتدا تمام اموال . كردند
و اشیاء نفیس و ذخیره ھاي موجود در 

بقیع را غارت نموده و در بین قبیله حرم 
، تقسیم كردندوھابي آل سعود و شیوخ 

حتى ديوارھا و  و گنبدابتدا وھابیان 
و ضريحي را دند كامال از بین بررا صندوق 

كه روي قبرھاي شريف قرار داشت و 
براي آن ھزار ريال مجیدي صرف شده 

فوالدي كه در ايران بزرك ، و نیز ضريح بود
ھمه را كندند و قطعه  ؛ساخته شده بود

و از اين زيارتگاه تلي از قطعه كردند، 
با بعدا آنرا  و ندسنگ و خاك باقي گذاشت

م  وھابیان حك.ندھمسطح كردزمین 
از جمله اين که ھرکس میان خود و خدا واسطه قرار : كردند

شود و اگر توبه  دھد، کافر است و تا سه بار توبه داده مي
ديگر ساختمان بر روي قبور و چراغ . نکرد، بايد کشته شود

روشن کردن در اطراف قبور و نماز خواندن در کنار آنھا حرام 
م کسي بخواند، و نیز اگر کسي خدا را به جاه و مقا. است

  .شده و بدعت در اسالم حرام است مرتکب بدعت
بقیع و  تمامي گنبدھا و بارگاه ھا و ضريح ھايي كه در  آنگاه

 مسجد و ٥٥بیش از  (مدينه و اطراف آن بود ويران كردند
و  ، ول اهللا گنبد و بارگاه حضرت عبداهللا پدر رس و نیز،)مرقد

ولي از پ بستند حتي گنبد مرقد مطھر نبوي را ھم به تو
وھابیھا در (. ترس مسلمانان قبر شريف را تخريب نكردند

ھا حتي قبه روي قبر  ھا و ضريح خراب کردن تمام قبه
قاعده  امر لیه وآله ھیچ ترديدي ندارند، اينپیامبرصلي اهللا ع

  :عالمه امین مي نويسد) باشد و اساس مذھبشان مي
ردن گنبد و  کارشان از خراب کعواقبوھابیھا از ترس « 

اند، بلکه  ھیچ قبر و ضريحي را استثناء نکرده) از نظر عقیده و اعالنشان(صلي اهللا علیه وآله خودداري کردند و گرنه آنان  بارگاه رسول اکرم
  .قبر پیامبر از جھت آن که بیشتر مورد احترام و عالقه مردم است، از نظر آنھا اولي به خرابي است

 كـه بـه فاصـله چنـد مـاه از      RITER يكى از جھانگردان غربى به نـام مـستر ريتـر    :بقیعدوم از ويرانى ي خارجمشاھدات يك جھانگرد   
چون وارد بقیع شدم، آنجا را ھمانند شھرى : ويرانى اين حرم و ساير مقابر و حرمھا، بقیع را ديده، ويرانى آنجا را چنین ترسیم نموده است

 ويرانه اى مبّدلش ساخته است؛ زيرا در جاى جاى بقیـع بجـز قطعـات سـنگ و كلـوخ در ھـم        ديدم كه زلزله شديدى به وقوع پیوسته و به        
ريخته و خاكھا و زباله ھاى روھم انباشته و تیرھاى چوب كھنه و شیشه ھاى درھم شكسته و آجرھا و سیمانھاى تكـه تكـه شـده، چیـز        

و اما آنچه  .یان اين زباله ھا راه باريكى براى عابرين باز نموده اندديگرى نمى توان ديد، فقط در بعضى از رھگذرھاى تنگ اين قبرستان از م         
در كنار ديوار غربى بقیع ديدم، تلى بود از تیرھاى قديمى و تخته ھاى كھنه و سنگھا و قطعات آھن روى ھم انباشته كه اينھـا بخـشى از        

بار شده بود ولى اين ويرانى ھا و خرابیھا نه در اثر وقوع زلزله و زباله ھا و بقاياى مصالح ساختمانھاى ويران شده اى بود كه در كنار ھم ان         
 يا حادثه طبیعى، بلكه با عزم و اراده انسانھا به وجود آمده است و ھمه آن گنبد و بارگاھھاى زيبا و سفید رنگ كه نشانگر قبور فرزنـدان و           

 چون براى مشاھده بیشتِر اين آثـار، كـه نـشانگر قبـور مـسلمانان      :او اضافه مى كند .ياران پیامبر اسالم بود، با خاك يكسان گرديده است       
از زبان راھنمايم شنیدم كه از شدت نـاراحتى ايـن جملـه     .صدر اسالم و تاريخ سازان روزگار است، در میان سنگ و كلوخ حركت مى كردم    

  .» باللَّهال حول وال قّوة ِاال«.»استغفراللَّه«، »استغفراللَّه«: تكرار مى نمود! ھا را آھسته

ھمان وضع تأسف بار را به نظم در آورده و با شعر خودمجسم كرده است كه نويسندگانى ماننـد ريتـر   قرنھا قبل از آن  گويى دعبل خزاعى    
Riter روان و گويى كه دعبل قصیده خود را از زبان شیعیان؛ ايـن ارادتمنـدان و پیـ   .  پس از قرنھا آن را مشاھده و با نثر خود ترسیم نموده اند

مـدارس آيـات   :  به دريافت جايزه نايل گرديده است كه مى گويـد 7اھل بیت عصمت و طھارت در اين عصر سروده و از محضر حضرت رضا           
آن خانه ھا محل فرا گرفتن آيات قرآنى بود كه خالى گشته و محل نزول وحى الھى بود كه به  «خلت من تالوة و منزل وحى مقفر العرصات

خانه ھاى مردمانى كه ديگران به بركت آنان  «منازل قوم يھتدى بھداھم فتؤمن منھم زلة العثرات» . مبدل شده استيخالبیابان خشك و 

 استتبديل شده خاك حرم ائمه بقیع علیھم السالم كه به تلي از 

 مرقد ابراھیم فرزند رسول اهللا

 در ادامه حرم بقیع را بكلي ويران كردند



خانه ھايى «منازل جبريل االمین يحلھا من اهللا بالتسلیم و البركات  .»ھدايت مى يابند، و در اثر عصمتشان از ھر اشتباه و لغزش در امانند    
منـازل وحـى اهللا معـدن علمـه سـیبل رشـاد واضـح         .»اوند به ھمراه سالم و بركات او، بر آنھا نـازل مـى شـد        كه جبرئیل امین از سوى خد     

منازل كانت للـصلوة وللتقـى وللـصوم والتطھیـر     » .خانه ھايى كه محل وحى خدا و معدن علم، و راھھاى رشد و روشن او است      «الطرقات  
ديـار عفاھـا جـور    » .تقواست و اساس آنھا براى روزه و پاكى و نیل به حسنات استخانه ھايى كه پى ريزى آنھا براى نماز و         «والحسنات  

  ».خانه ھايى كه دست جنايتكار دشمن ويرانشان ساخته، نه گذشت ايام و سنوات و عوامل طبیعى «كل منابذ ولم تعف لالّيام والسنوات

 روز ھشتم شّوال تلخ ترين روز شیعیان . تبديل گشتبه خاطره اي تلخ و دردناك براي جھان اسالم    ھجري قمري  ١٣٤٣ شوال   ھشتم
بـه صـورت   ) لـیھم الـسالم  ع(بلكه مسلمین در قرن چھاردھم ھجري بود، چرا كه در چنین روزي بارگاه مجلل و باشكوه چھار امام معـصوم       

:  پیروان و عاشقان اھـل بیـت  اين حادثه داغ ابدي بر دل.  و گستاخ ويران گرديدوھابيوحشیانه به دست وھابیون ناصبي و سعودي ھاي     
  .  شیعیان جھان روز ھشتم شّوال را روز عزا اعالم نمودندازاينرو. نھاد

، مردم كربال كه براى زيارت روزغدير به نجف رفته بودند، و شھر از افراد به كربالي معال حمله كردنددر روز عید غدير ن سال یدر ھموھابیان 
قريب به سني كربال وھابیان توانستند وارد شھر شده و در يكروز قتل و غارت و كشتار كننند،  یانت حاكمجوان و آماده نبرد خالي بود، با خ

كندند و جواھرات شكسته و از جاي و ضريح مطھر را نبد شريف را ويران كردند، گ. ھفت ھزار نفر از علما، فضال و سادات و مردم را كشتند 
 از جمله نفائس مرواريد درشتي بود به اندازه تخم ھداياي سالطین و بسیار ارزشمند و گرانبھا بودو اشیاء نفیس حرم مطھر را كه اكثرا از  

سپس به سمت نجف رفتنـد كـه موفـق بـه     وھابیان و  ده را با جھار ھزارشتر به نجد بردند،تاراج بر، اموال نفیس غارت كردندھمه را ،  كبوتر
  .برگشتندبه نجد غارت نشدند و شكست خورده 



یانا و نایات و  الم    ھان ا س  ش  ون     م   
  اللهم العن املنافقني السيما الوهابيني الناصبني ومحاهتم الكفار واملشركني لعنا وبيال وعذهبم عذابا اليما

v  و تیرباران  واقع شد، ١٣٤٣محاصره مدينه منوره توسط نیروھاي وھابي به فرماندھي فیصل الدويش و ھمقطارانش در ماه صفر
 انجام شد، فاجعه تخريب ١٣٤٣نیروھاي وھابي در ماه جمادى األولى وسط تو اشغال مدينه منوره در ھمان ابتدا بود، 9 نبويهوره قبه من

  . عملي كرديد ١٣٤٣ شوال ٨آثار اسالمي در حرم بقیع و ساير 

v  چون اين عمل زشت و ند، مدينه منوره واكنش نشان دادو سبس محاصره مكرمه مسلمانان جھان از ھمان زمان حمله به مكه
ند، به گوش مسلمانان در نقاط انجام دھ )علیھم السالم( به قبور ائمه بقیع نسبتقصد داشتند و آنچه را که و مكه وھابیان در حجاز 

ورھا به عراق و ايران و ساير کشھند و  را بزرگ شمردند و در محکومیت آن، تلگرافھائي از ھا و نیات شوممختلف جھان رسید، اين جنايت
  .ابن سعود مخابره شد و به عنوان اعتراض درسھا و نماز جماعتھا تعطیل گشت و مجالس سوگواري تشکیل گرديد

v  ندچون اين خبر به گوش ملت ايران رسید، سخت دچار نگراني شد: نويسد ميجبل عاملي عالمه امین درباره واكنش مردم ايران 
آمد را امري بزرگ تلقي نمودند و ما در دمشق از يکي از علماي بزرگ خراسان و از شھر مقدس  و علما و بزرگان اجتماع کردند و اين پیش

مشھد تلگرافي دريافت نموديم که طي آن حقیقت قضیه را از ما سئوال کرده بودند، سپس دولت ايران گروھي را براي تحقیق به حجاز 
تقريبا در « :نويسد مي حسین مکي»  ساله ايران تاريخ بیست«مؤلف کتاب  .خويش را مطلع سازند اعزام داشتند، تا از حقیقت ماجرا دولت

برخي از شھرھاي مکه و مدينه بمباران گرديد و پس از تصرف مدينه شھر مزبور نیز از طرف  ١٣٤٣ برابر اوايل صفر ١٣٠٤اوايل شھريور 
خبر اين بمباران در عالم اسالم و مخصوصا  .شیعه ويران گرديدقواي ابن السعود بمباران شد، بعضي از مقابر صحابه و مساجد و مقابر ائمه 

عالم تشیع صداي عجیبي کرد و عواطف مذھبي مردم را سخت تحريک نمود، از تمام نقاط ايران تلگرافاتي به علماي تھران شد و علماي 
 :په نیز در اين زمینه بخشنامه زير را صادر نمودسردار س .مرکز نیز جلساتي تشکیل داده و در اطراف اين موضوع به مذاکره و بحث پرداختند

ھا اسائه  به موجب اجبار تلگرافي از طرف طائفه وھابي. عموم حکام اياالت و واليات و مامورين دولتي. متحد المآل تلگرافي و فوري است«
نھايت مشوش و  ع اين فاجعه عظیم بيدولت از استما. اند ادب به مدينه منوره شده و مسجد اعظم اسالمي را ھدف تیر توپ قرار داده

باشد، عجالتا با توافق نظر آقايان حجج اسالم مرکز تصمیم گرفته شده است که براي ابراز  مشغول تحقیق و تھیه اقدامات مؤثره مي
مورين دولتي دارم عموم حکام و ما داري يک روز تمام مملکت تعطیل عمومي شود، لھذا مقرر مي احساسات و عمل به سوگواري و تعزيه

خود به اطالع آقايان علماي اعالم ھر نقطه، به تمام ادارات دولتي و عموم مردم اين تصمیم را ابالغ و روز شنبه شانزدھم  در قلمرو ماموريت
  . » رضا-رياست عالیه کل قوا و رئیس الوزراء . صفر را روز تعطیل و عزاداري اعالم نمايند



ق روز شنبه شانزدھم صفر تعطیل عمومي شد، از طرف دستجات مختلفه تھران مراسم سوگواري و بر اثر تصمیم فو«: افزايد مکي مي
عزاداري به عمل آمد و بر طبق دعوتي که به عمل آمده بود، در ھمان روز علما در مسجد سلطاني اجتماع نمودند و دستجات عزادار با 

 کرده در آنجا اظھار تاسف و تاثر به عمل آمد و عصر ھمین روز يک حال سوگواري از کلیه نقاط تھران به طرف مسجد سلطاني عزيمت
به قضاياي  اجتماع چندين ده ھزار نفر در خارج دروازه دولت تشکیل گرديد و در آنجا خطبا و ناطقین نطقھاي آتشین و مھیجي کرده، نسبت

  . اظھار انزجار و تنفر شدمدينه و اھانتي که از طرف وھابیھا به گنبد مطھر حضرت رسول به عمل آمده بود،
از نظر عملي اطالعیه دادن رضاخان يك امر نمايشي بود و بخاطر جو عمومي كشور و واكنش شديد ملت انجام شد و اال رضاخان  -١ :تذكر

من جدي نبودن تأثیر آن در اين سطح طبیعي است، ضھیج اقدام جدي بازدارنده نكرده و تنھا مجلس شوراي ملي ھیئتي فرستاد، كه 
استعمار نظیر ھمین ماموريت را براى ايران داشت، و در واقعه مسجد كوھرشاد بود، و توسط دين اينكه او خودش از دشمنان مظاھر 

به عنوان تاريخ اين فاجعه ذكر شده در ھمه منابع و اسناد تاريخي ھشتم شوال  -٢. نمود7ھمین رفتار را داشته و ھتك حريم رضوي 
اتفاق افتاده است، ولذا تا رسیدن خبر به ايران و تصمیم دولت؛ يك دو فاجعه ماه صفر اين  اشاره شده كه اوايل است، ولى در منبع فوق

 تطابق ندارد، و فاصله )ماه شوال(با تاريخ اصلي واقعه تاريخ  اين اماھفته طول كشیده و شانزدھم ماه صفر اعالم عزا شده است، 
و بعید است كه مردم ايران به اين ديري مطلع شده معني ندارد، ز یزمان ن در آن وجود تلكراف جھارماھه براى رسیدن خبر به ايران با

ر آمده است كه در گدر منابع دي. باشند، خصوصا كه اين موضوع خبرش در سرتاسرجھان اسالم فورا منتشر و واكنش وسیعي داشت
) ١٣٠٤مھر  = ١٣٤٤ربیع األول ( ١٩٢٥كه فرستادند كه در اكتبر به ممجلس شوراي ملي ايران موضوع مورد بررسي واقع شده و ھیئتي 

بازسازي ساير كشورھا در به حجاج ايراني و به ھیئت قول داد كه اسخي حیله آمیز پبراى بحث با ابن سعود بخاطر اقداماتش، ولى با 
 لذا به نظر مي رسد اين .شتندگال برشح ھیئت ايراني ھم از سخن ابن سعود راضي شده و خو!مراقد اھل بیت قول ھمكاري داده است

در متن اعالمیه دولت ايران ھم صرفا موضوع به نويسنده و امثال او تاريخ شروع محاصره و تاريخ فاجعه تخريب را با ھم مخلوط كرده اند، 
اشغال مدينه  و ١٣٤٣صفر محاصره مدينه منوره در ماه اشاره شده، كه مربرط به اول محاصره مدينه است، 9نبد حرم نبوي گتوب بستن 

  .ه است عملي كرديد١٣٤٣ شوال ٨فاجعه تخريب حرم بقیع در و  ١٣٤٣در ماه جمادى األولى منوره 

v  ره گالدش و باكستان بود، كنگھند آنروز شامل ھند فعلي به اضافه بن(، ھند نیز بازتاب وسیعي داشتسرزمین در خبر اين فاجعه
 به ابـن سـعود زدنـد و    ١٩٢٥ -٨ -٢٧رافي در گذاري ھند تلگعضاي مسلمان جمعیت تشريعي و قانون ادر لكنھو و نیز  عمومي شیعیان ھند    

كـه جمعیـت   در ھند به ايـن موضـوع شـد    نیز فراواني عمومي  اعتراضات ؟درباره فجايع مدينه منوره از او برسیدند كه آيا اينھا راست است            
 حـج  بخـاطر كه اسالمي  ھیئتي از جمعیت خالفت ١٩٢٦انويه ژدر . ر داشتنقش بسیاانعكاس اخبار آن ساماندھي و  در  اسالمي  خالفت  

 و با ملك عبـدالعزيز مالقـات كـرده     ندران بودگظیرش در مدينه ننناراحت و از اتفاق براى وقوع فجايع طائف و مكه و جده و  آمده بودبه حجاز  
خاطر جمع با  آنھا لذا و، اين موارد در مدينه اتفاق نمي افتدوجه چه ھی وھابي اطمینان داد كه ببازگ نیرن حكومتاين امور را با او مطرح كرد        

و . آيا اين اخبار صـحیح اسـت  موضوع آمدند، كه یري گیپبراى  ١٩٢٦ هدر م  وقتي فاجعه مدينه اتفاق افتاد، مجددا ھیئتي از ھند           ،شتندگبر
برايمان نظر عموم مسلمان جھـان اھمیتـي نـدارد و    ست و ما  بله اين اخبار صحیح ا:فتگ نماينده حكومت نجدي در جده       ؟را اينطور شد  چ

یام فرستاد پ و ھیئت اعزامي براى مسلمانان ھند .كاري نداريم بدشان بیايد يا خوششان بیايد، و اينھا بدعت و كفر بوده و لذا تخريب شد  
   .كه متاسفانه اين فجايع واقع شده و اين آثار اسالمي در حرمین شريفین تخريب شده است

براى امداد و كمك به ) سكه طال= ه پپرو(به ھمراه شصت ھزار روبیه  ،آمداز ھند به حجاز  "خدام حرمین شريفین"بعد از آن ھیئتي به نام 
لستان و گارتباطات ابن سعود با انجديتر برخورد كرده و اين ھیئت ،  شريفینفجايع وھابي در حرمینان گخانواده ھاى قربانیان و آسیب ديد

و اينكه او نقض عھد كرده بلكه از ابتدا قصد نداشته و .  كرده بودنديیرگي او براى ملكه بريتانیا و قراردادھاي سريش را نیز بیگنشانددست 
ابن سعود اعضاي اين ھیئت را طرد و اخراج اعتراض كرده بودند، از روي خدعه آن حرفھا را زده و به رفتار خدعه آمیزش با مسلمانان جھان 

  . با اولین كشتي آنھا را از حجاز بیرون فرستادوكرده 
روھھـايي  گبررسـي كردنـد،   عمومي تشكیل داده و روش برخورد با فتنه ھـاي وھابیـت را   ره گمسلمانان ھند از جمیع مذاھب اسالمي كن    

خــادم "و  "جنــة البقیــعرضــى كــار "اجرائــي بــه نــام 
اه سازي عمـومي  گ آ ، با ھدف   تشكیل شد  "الحرمین

ــدادھاى  و تــشكیل مجــا لس و اجتماعــات و جمــع ام
بـراى بازسـازي امـاكن تخريـب شـده و تـالش             مالي  

از موضـوع  یـري دولتـي   گو بی براى حفظ آزادي دينـي      
لیس كه آنوقت بر ھند مسلط بـود، و   گطريق دولت ان  

از طريق او خواستند كه ابن سعود را مجبور به التزام 
به آزادي ديني مسلمانان و امنیت حجاج و بازسازي         

   .ماكن نمايدا

v            اين اقـدامات عمـومي و فـشارھا بريتانیـا را
و واداشت كه ابن سعود و وھابیان را تا حدي محدود 

ند مانع  چواكنش شديد جھان اسالم ھر      كند،  ملتزم  
ر نشد، ولى طبـق منـابع       گاشغال مدينه و جنايات دي    

ــرغم   ــابي علیـ ــارجي و وھـ ــود خـ ــد ملـــك موجـ تاكیـ
ر بـي اعتنـائي بـه     و اظھـا  عبدالعزيز روي برنامـه اش      

ولى در عمل فرزنـدش را بـا    موضع مسلمانان جھان؛    
ذاشـت نیروھـاي    گنسفارشاتي به مدينه فرسـتاد و       
كه كشتار طـائف را  (وھابي فیصل الدويش و مانند او  

 ؛ندداشـت محاصـره  در  و آنوقـت مدينـه را       ) كرده بودند 
ند، تا فجـايع و   فرماندھي كن عملیات اشغال مدينه را     

نـین  چھمشود، ن طائف در مدينه تكرار جنايات كشتار 
 فورا اقدام ؛تبلیغاتي علیه خودشآرام شدن جو براى 

 تا نـشان دھـد كـه مدينـه       ،نكردحرم بقیع   به تخريب   
 از تـاريخ    اشغال شد ولى تخريبي اتفاق نیافتاد، ولذا      

نج مــاه طــول پـ حــرم بقیــع تــا تخريـب  مدينــه اشـغال  
  .كشید

مان جھـان در    یريھاى مردم مـسل   گشرح اقدامات و بی   
  .خود كتابي مستقل مي شودبسیار است و اين زمینه 



ی وم دوم  ا م ا ی   ن  و  کار نا ا    از      
 ذارده گـ  جماعـت اخـوان   نـام خـود را   حرم بقیع دست داشـتند،  بتخريمحاصره و سران وھابي و نیروھاي تابعشان كه در جنايات حرمین و    

در صـفحات  برخـي از سرانـشان را   و جھنمـي  تـصوير منحـوس    بودند "بن حثلین" و "بن بجاد" و "شفیصل الدوي" :شان معروفسرانبودند،  
و عبـدالعزيز وھـابي   ملـك   ي بـا اتاختالفـ  ؛بتوانید حدس بزنید، اين سران و جماعت تابعشانرا  سريرتشان   يم تا خبث  ه ا ذشته و ذيال آورد   گ

نـزد جھـان    بھترين راه براى ترمیم آبـروي خودشـان   و اھداف شومشان رسیده بودند،آنھا كه به مقاصد     یدا كردند،   پشان   ائيیاربابان بريتان 
قلع و قمع (فته شده است سرنوشت حاكمان قبلي نجد بعد از تخريب بقیع گنین چھم ،ندديدو از میان برداشتنشان را تصفیه اينھا اسالم 

مـصلحت ديـد كـه    یري از عواقب سوء اين جنايـت؛  گیشپبراى  لذا ،د بوران كردهگنبسیار   را   عبدالعزيزملك   )و از بین رفتن حكومت سعودي     
ماننـد بـار اول   آنھـا و دودمـان و حكـومتش را    رفتـه و  گدامـن او را نیـز    الھـي  قھرعوامل اين فاجعه را بدست خود از میان بردارد قبل از آنكه             

بـا  (وسـط خـود نیروھـاي سـعودي     از زمـین ت یـر شـده و   گدر) لةالـسب (نجـد  ي  ھـا در بیابـان  با آنھانیروھاي ملك عبدالعزيز    براندازد، از اينرو  
و از ھـوا  یماھاي بريتانیا تعقیب پبرخي ھم كه فرار كردند، توسط ھوا ،رفتندگقرار ھدف مورد ) مي ديدند مسلسل تیربار كه براى اولین بار       

  .دندھالك شكشته و برخي اسیر و در زندان سرانشان ھم عمدتا . تا نفر آخر ھالك شدندآن جنايتكاران و ھمه مورد ھدف واقع شدند، 

 وشه اى از تعقیب ھوابیماھاى نظامي بريتانیا و حمله آنھا را در السبلة را نشان مي دھدگر زير تصوي



ه    ایانپ ن  ا یک    ه خا
 و ناموس او محترم است، و آبروويد و معتقد باشد، مسلمان بوده و جان و مال و گ ھمه مذاھب اسالمي معتقدند ھر كسي شھادتین ب-١

را مـشرك و  معتقد بـه خـداو رسـول    نان غیر وھابي بیان كه ھمه مسلماھاتكفیر كند خودش كافر است، از اين رو و      ھر كه اين مسلمان را      
  .كافر مي دانند، خودشان محكوم به كفر و شرك ھستند

ولّمـا ملكـوا   : نويـسد  مـى  ٤٥الدرر السنّیه، ص در كتاب  ) ١٢٣٧عبد الرحمان بن حسن بن ابراھیم مصرى حنفى، متوّفاى          (مّورخ   َجَبْرتى* 
سبعة عشر قتلوا الكبیر والصغیر والمأمور واآلمر ولم ينج إّال من طال عمره، وكانوا يذبحون  ألف ومائتین و   ١٢١٧الطائف في ذى القعدة سنة      

 ھجرى طـايف را بـه تـصّرف خـود درآورنـد، كوچـك و       ١٢١٧ ھنگامى كه وّھابّیان در سال .الصغیر على صدر أّمه ونھبوا األموال وسّبوا النساء     
خوردگان كسى از دست آنان خالصـى نیافـت، آنـان كـودك شـیرخواره را در       جز سال. دبزرگ، رئیس و كارمند، ھمه و ھمه را قتل عام كردن       

 .آغوش مادر سر بريدند و اموال مردم را غارت كردند و زنان را به اسارت در آوردند
نجـد   الحجـاز و  أخبـار   كتابو غالب محّمد أديب در ٥٥٤، ص ٢عجائب اآلثار، ج در كتاب جمیل صدقى زھاوى، از علماى اھل سّنت عراق  * 

أغار الوّھابّیون على الحجاز، فلما قاربواالطائف خرج إلیھم الشريف غالـب    . ـ ھ ١٢١٧في أواخر سنة     :نويسد مى ٩٣فى تاريخ الجبرتى، ص     
اء فھزموه، فرجع إلى الطائف وأحرقت داره وھرب إلى مكة، فحـاربوا الطـائف ثالثـة أيـام حّتـى دخلوھـا عنـوة، وقتلـوا الرجـال وأسـروا النـس                

، وّھابّیان به حجاز يورش بردند و ھنگـامى  ١٢٧١ در اواخر سال .واألطفال، وھذا دأبھم فى من يحاربھم، وھدموا قبة ابن عباس فى الطائف    
كه نزديك طايف شدند شريف غالب، حاكم طايف، براى مقابله با آنان به بیرون طايف رفت، ولى او را شكـست دادنـد و او بـه داخـل شـھر              

سوى مكه فرار كرد و پس از آن به مّدت سه روز با مردم طايف جنگیدند و مردان آنان را كشتند و زنان   ه او را آتش زدند و او بهخان. بازگشت
 .ويران كردند) كه محل زيارت عموم بود(جا اين چنین بود و در طايف، قبر ابن عباس را   روش وّھابّیان ھمه .و كودكان را به اسارت گرفتند

باع ابن عبد الوّھاب، قـتلھم النـاس حـین دخلـوا الطـائف قـتًال عاّمـا حّتـى         لوھابّیة اتومن أعظم قبائح ا  :نويسد  مى ٢٢لصادق، ص   الفجر ا * 
استأصلوا الكبیر والصغیر، وأوّدوا بالمأمور واألمیر، والشريف والوضیع، وصاروا يذبحون على صدر األم طفَلھا الرضیع، ووجدوا جماعة يتدارسون 

قتلوھم عن آخرھم، ولّما أبادوا من في البیوت جمیعا خرجوا إلى الحوانیت والمساجد وقتلوا من فیھا وقتلوا الرجل في المسجد وھو القرآن ف
راكع أو ساجد، حّتى أفنوا المسلمین في ذلك البلد ولم يبق فیه إّال قدر نیف وعشرين رجًال تمنعوا في بیت الفتنى بالرصـاص أن يـصلوھم               

 الفعر قدر المائتین وسبعین قاتلوھم يومھم ثم قاتلوھم في الیوم الثانى والثالث حّتى راسلوھم باألمان مكرا وخديعة فلّما وجماعة في بیت
وتركوھم ھنالـك فـي البـرد والـثلج     ) وج(دخلوا علیھم وأخذوا منھم السالح قتلوھم جمیعا، وأخرجوا غیرھم أيضا باألمان والعھود إلى وادي          

ھم من مخدرات المسلمین ونھبوا األموال والنقود واألثاث، وطرحوا الكتب على البطاح وفي األزقة ؤآت، ھم ونساءالسوحفاة عراة مكشوفي 
لفة ؤواألسواق تعصف بھا الرياح، وكان فیھا كثیر من المصاحف ومن نسخ البخارى ومسلم وبقیة كتب الحديث والفقه وغیر ذلك، تبلغ الوفا م

ونھا بأرجلھم وال يستطیع أحد أن يرفع منھا ورقة، ثم أخربوا البیوت وجعلوھا قاعا صفصفا وكان ذلك سـنة      ؤم يط فمكثت ھذه الكتب أّياما وھ    
، قتل عـام مـردم طـايف اسـت كـه بـر صـغیر و كبیـر رحـم          ١٢١٧در حمله وّھابیان به طايف از زشت ترين كارھاى وّھابیان در سال        » .١٢١٧

ر بريدند، جمعى را كه مشغول فراگرفتن قرآن بودند، كشتند و حّتى گروھـى را كـه در مـسجد    نكردند، كودك شیرخوار را در آغوش مادر س 
ھـايى از صـحیح بخـارى و صـحیح مـسلم و ديگـر        ھا تعـدادى قـرآن و نـسخه    ھا را كه در میان آن مشغول نماز بودند به قتل رساندند و كتاب  

، و كـسي نمـي   ھـا را پايمـال كردنـد    ، در كوچـه و بـازار افكنـده و آن   سـید  و به ھزاران ھزار نسخه مـي ر      نیز بود  ھاى حديثى و فقھى    كتاب
  . ه آنرا برداردگتوانست يك بر

اى، علماى مكه را به آيـین   وّھابیان پس از قتل عام مردم طايف طى نامه:  مي نويسد٢سیف الجبر المسلول على األعداء، ص در كتاب   * 
 تا به نامه وّھابیان پاسخ بگويند كه ناگھان جمعى از ستم ديدگان طايف داخل مسجدالحرام خود دعوت كردند، آنان در كنار كعبه گرد آمدند    

آن گـاه علمـا و مفتیـان     .شدند و آن چه بر آنان گذشته بود بیان داشتند، مردم سخت به وحشت افتادند، گويا كه قیامت برپـا شـده اسـت    
مى كه براى اداى مناسك حج آمده بودند، به كفر وّھابیان حكم كردند و بر امیر مذاھب چھارگانه اھل سّنت از مكه مكّرمه و ديگر بالد اسال

كـشته   مّكه واجب دانستند تا با آنان به مقابله برخیزد و فتوا دادند كه بر مسلمانان واجب است تا در اين جھاد شركت نماينـد و در صـورت       
 .شدن شھید خواھند بود

عبد العزيـز  «: نويسد مى م ٢٠٠٣الھدف لإلعالم والنشر ـ قاھره سال  . ط ٥٤ص ة اب تاريخ الوھابیباشا در كتدريادار سرتیپ اّيوب صبرى * 
 ھـا أنـا ذا  «: بن سعود كه تحت تأثیر سخنان محّمد بن عبد الوّھاب قرار گرفته بود، در نخستین سخنرانى خود در حضور شیوخ قبايل گفت            

وھـي الدرعّیـة   (لدى إّن ھدفي من حشد ھذا الجیش ھو أن أنطلق مـن دار الخالفـة   آمر حامیة، فأستطیع اآلن أن أفصح عّما أضمره في خ       
ھا را به تصّرف خـود   ما بايد ھمه شھرھا و آبادىس األحكام والشرائع،   بجحفل أشوس ال يقھر، فأحتّل جمیع الديار والقفار وأعّلم النا          )ونجد

والجل تحقیق ھذا األمل فالبّد من أن نجتّث دابـر علمـاء العاّمـة     :گويد  آن جا كه مىتا. »...درآوريم و احكام و عقايد خود را به آنان بیاموزيم     
نـستأصل شـأفة المـشركین الـذين يـسّمون      : الذين يّدعون أّنھم يّتبعون السّنة النبوّية السنّیة والـشريعة المحّمدّيـة العلّیـة وبعبـارة أخـرى       

 إذ ما دام ھؤالء في قید الحیاة فـسوف ال يـروق ألتباعنـا بلغـة مـن      .ه بالبنان منھمأنفسھم باسم علماء أھل السّنة وال سّیما من يشار إلی    
راى تحّقق بخشیدن به اين آرزو ناگزير ھستیم كه عالمان اھل ب. العیش، فلذا ينبغي أن نبید من يظھر بعنوان عالم أوًال، ثّم نحتّل بغداد ثانیا

و به عبارت ديگر، مـشركانى كـه    .ريعت شريفه محّمدّيه ھستند، از روى زمین برداريمسّنت را كه مّدعى پیروى از سّنت سنّیه نبوّيه و ش        
اند  ھا زنده كنند از دم شمشیر بگذرانیم به ويژه علماى سرشناس و مورد توّجه را، زيرا تا اين خود را به عنوان علماى اھل سّنت قلمداد مى

كـن نمـوده، سـپس      ريـشه مطرح ھستند  نخست كسانى را كه به عنوان عالمگذر بايدروى خوشى نخواھند ديد، از اين رھ كیشان ما    ھم
قتل سعود الوخیم العاقبة كثیرا من علماء العاّمة بدون ذنب وأعدم شنقا كثیرا مـن األعیـان      :نويسد در جاى ديگرى مى   . بغداد را تصّرف كرد   

لیه من عقائد دينّیة وحینئذ أرسل رجاًال ينادون بغايـة الوقاحـة فـي    واألشراف دون أّي تھمة، وھّدد بأنواع العذاب كّل من يبدي تمّسكا بما ع 
وبھذا النداء المسعور دعوا الناس عمًال إلـى اعتنـاق ديـن    » ادخلوا في دين سعود، وتظّلوا بظّله الممدود     «األزّقة واألسواق بأعلى أصواتھم     

 بـه  دون جرمیارى از دانشمندان اھل سّنت را ب مكه مكّرمه، بس به ھنگام تسّلط بر ١٢١٨ در سال    بدعاقبت؛سعود  . محّمد بن عبد الوّھاب   
شھادت رساند و بسیارى از اعیان و اشراف را بدون ھیچ اّتھامى به دار آويخـت و ھـر كـس را كـه در اعتقـادات مـذھبى ثبـات قـدم نـشان             

ادخلوا في دين سعود، وتظّلوا بظّله الممدود؛ : گ زدندھا تھديد كرد و آن گاه مناديانى فرستاد كه در كوچه و بازار بان داد به انواع شكنجه مى
  !اش مأوا گزينید به دين سعود داخل شويد و در زير سايه گسترده! ھان اى مردمان

 حملھـم علـى قطـع العالقـات التجارّيـة مـع غیـرھم، وكانـت         ؛وقد بلغ تعّصب الوّھابّیین إلى حدّ    :نويسد فاسیلیف مستشرق روسى مى   * 
 تعّصب وّھابّیان به جايى رسید كه تّجار عربستانى را وادار به قطع مناسبات تجارى با . مع الشام والعراق محرمةـ ھ١٢٦٩م التجارة إلى عا

 . تجارت با كشور سوريه و عراق از اين جھت كه وّھابى نبودند، حرام بود١٢٦٩كشورھاى غیر وّھابى كردند كه تا سال 



 وّھابّیـان اگـر مـشاھده    .وكانوا إذا وجدوا تاجرًا في طريق يحمل متاعًا إلى المشركین صادروا ماله    :نويسد ابن بشر تاريخ نگار وّھابى مى     * 
 .كردند كند، آن را مصادره مى حمل مى) يعنى غیر وّھابى(كردند كه بازرگانى، كااليى را به كشورھاى مشركین  مى

  
ويمنعون من الصالة علیه صلى الّله علیه وسلم على المنابر،  :نويسد مى ٢٠فتنه الوھابیه، ص در كتاب  زينى دحالن مفتى مّكه مكرمه      * 

النبي صلى اهللا علیه وسلم بعد األذان، بعد أن كان المنع منھم ، فأتوا  ّذنا وصلى علىؤبعد األذان؛ حتى أّن رجًال صالحا كان أعمى ، وكان م
وفي ھذا القـدر كفايـة   . كانوا يفعلونه من أمثال ذلك، لمألت الدفاتر واألوراقبه إلى ابن عبد الوھاب فأمر به أن يقتل فقتل، ولو تتّبعت لك ما   

كردند،  بر روى منابر و پس از اذان، ممانعت مى] آله  و علیه اهللا صلى[ ھا از درود فرستان به پیامبر گرامى  والّله سبحانه وتعالى أعلم؛ وّھابى
صـلوات فرسـتاد، آن را نـزد محمـد بـن عبـد الوّھـاب        ] آلـه   و علیه اهللا صلى[  رسول اكرمگفت و پس از اذان به مرد صالح نابینايى كه اذان مى 

ھا  اگر مانند اين كارھاى زشت وّھابى: گويد زينى دحالن در ادامه مى .آوردند و او دستور داد مؤذن نابینا را به جرم درود بر حضرت، كشتند          
آلـه نـص قـرآن و دسـتور الھـى اسـت كـه         و علیـه  اهللا ه درود بـه پیـامبر گرامـى صـلى    با ايـن كـ  . را بخواھم بنويسم، دفترھا مملّو خواھد شد 

گونـه قیـد     در آيه شريفه ھیچ.٥٦: األحزاب » َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبىِّ َيا َأيَُّھا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْیِه َوَسلُِّموا َتْسِلیما    ِإنَّ الّله «: فرمايد مى
 رھبران وھابیتمنحوس تصاوير    .شود به پیامبر گرامى درود فرستاد  و زمانى براى درود به حضرت ذكر نشده يعنى ھر وقت و ھر كجا مىمكانى

محمـد بـن   "وھابیان در كتب اصلي خود و نیز شعارھا  وبیانیه ھاي اولیه شان از نظرات          -٢
و اينكه اين امر به او ) دعوت اسالميبجاي (" دعوت نجدية"تعبیر مي كنند به " عبد الوھاب

 رفتار و التزامي كه نسبت به او نشان مي دھند كه باالتر الھام الھي شده است، ھمجنین
سنت و از از يك عالم و مرجع ديني و حتى امام است، و حرف او را در عمل ناسخ بسیاري 

او درآيیـد تـا   دين به  :فتندگشان مي در حمله ھايو احكام ديني مي دانند،     9سیره نبوي   
 سـبب شـد كـه از ھمـان مطـرح شـود كـه        رگـ اين قرائن و شواھد سري دي     در امان باشید،    

یدا پنبوت دارند، آنقدر اين موضوع شیوع اعتقاد مخفیانه " محمد بن عبد الوھاب"وھابیان به 
و تعبیـر   ضمن اينكه آنھـا از ا .ندزرداپبدر كتابھاشان به انكار آن را واداشت تا    كرد كه وھابیان    

در سرتاسر عربستان و تا به امروز به امام نمي كنند؛ و حاكمان آل سعود را امام مي دانند، 
 را در خطبـه ھـاى   " سـعودي وقـت  ملـك "سعودي بلكه در میان وھابیان خارج سعودي علنا  

ر عبـدالعزيز  گـ  ا،)واحفظ امامنا امـام المـسلمین   (نماز به عنوان امام مسلمین دعا مي كنند 
 و سه نفر رؤساي آل سعود در دوره زوال را نیـز در شـمار     ،امام اولشان حساب كرده   اول را   
 ايـن ديـن   .ان اسـت  امـام وھابیـ  دوازدھمـین عربـستان  ادشاه فعلـي   پ ملك عبد اهللا     ،بیاوريد

و بـه اشـتباه انـداختن مـردم و     "یس براى تلببوده كه از ساخته ھاي ابلیس لعین شیطاني  
 و در اين ." است طراحي شدهشیطاني را قالب كردناى رويه   و به نام توحید     اسالم بجاي

ده خبـر داده و اوصافـشان را بیـان فرمـو     فرقـه شـیطاني   ايـن   از  9حضرت رسول اهللا    زمینه  
   :است

آلـه آمـده كـه اشـاره بـه       و علیـه  اهللا در كتب معتبر اھل سّنت رواياتى از پیامبر گرامى صلى * 
ونـه كـه بخـارى در صـحیح خـود از عبدالّلـه عمـر نقـل         ظھور فرقه وّھابّیت شده است ھمان گ    

َذَكَر النَِّبيُّ صلى  :كه گفت )١٦، كتاب الفتن، ب ٧٠٩٤ ح ٩٥، ص ٨صحیح بخارى، ج  (كند مى
َل َقـا . َوِفـي َنْجـِدَنا  : َقـاُلوا . اللَُّھمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشْأِمَنا، اللَُّھمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َيَمِنَنا         : اهللا علیه وسلم  

َقاُلوا َيا َرُسوَل اللَِّه َوِفي َنْجِدَنا؟ َفَأُظنُُّه َقـاَل  . اللَُّھمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َشْأِمَنا، اللَُّھمَّ َباِرْك َلَنا ِفي َيَمِنَنا    
خدايا : ندمودُھَناَك الزََّالِزُل َواْلِفَتُن، َوِبَھا َيْطُلُع َقْرُن الشَّْیَطاِن؛ روزى پیامبر گرامى فر: ِفي الثَّاِلَثَة
 برخـي !  مـا مبـارك گـردان   ايرا بـر مـا  يمن براى ما مبارك كن خدايا سرزمین       را  شام  سرزمین  

را بـراى مـا مبـارك    شـام  سرزمین خدايا  : پیامبر گرامى فرمود   ؟ دوباره   را منطقه نجد و  : گفتند
 حضرت در از نجد پرسیدند،:  گفتند آن افراد! ما مبارك گردانايرا برما يمن كن خدايا سرزمین 
ھا و شاخ شیطان از آن جا طلوع  و فتنهتزلزلھا محل وقوع  )نجد(آنجاست : مرحله سوم فرمود

 .خواھد كرد
،  غي شرح البخـاري عمدة القارى(عینى از علماى بزرگ اھل سّنت و شارح صحیح بخارى    * 
  . باشد مراد از شاخ شیطان، اّمت و حزب شیطان مى: نويسد مى) ٥٩، ص ٧ج 
 از ابـو سـعید   )٧٥٦٢، ح ٢١٩، ص ٨صـحیح بخـارى، ج    (بخارى در صـحیح خـود      چنینو ھم   * 

َيْخُرُج َناٌس ِمـْن ِقَبـِل    :نقل كرده كه فرموده است ] آله   و علیه اهللا صلى[ ُخدرى از پیامبر گرامى     
 َكَما َيْمُرُق السَّْھُم ِمَن الرَِّمیَِّة، ُثمَّ اْلَمْشِرِق َوَيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُيَجاِوُز َتَراِقَیُھْم، َيْمُرُقوَن ِمَن الدِّينِ  

: َأْو َقاَل. َقاَل ِسیَماُھُم التَّْحِلیُق. ِقیَل َما ِسیَماُھْم. َال َيُعوُدوَن ِفیِه َحتَّى َيُعوَد السَّْھُم ِإَلى ُفوِقِه      
كننـد و   كنند و قـرآن تـالوت مـى    ، قیام مى  )مدينهمشرق   (؛ افرادى از ناحیه مشرق    »التَّْسِبیُد

و از قـرآن بھـره   ) گـذارد  در قلـب آنـان تـاثیر نمـى    (كنـد   حال آن قرآن از گلوگاه آنـان تجـاوز نمـى     
شود و ديگر به  شوند ھمان گونه كه تیر از كمان خارج مى برند، اين گروه از دين خارج مى نمى

ــن برنمــى  ــه ســوى كمــان برنمــى     طــرف دي ــه ب ــر ك ــد تی ــد مانن ــردد گردن ــرم   .گ ــامبر اك [ از پی
چھـره ايـن گـروه بـا     : فرمـود  اى دارنـد؟  اين فرقه چـه نـشانه    : پرسیدند كه ] آله   و علیه اهللا ىصل

   .شود سرھاى تراشیده، مشخص مى
ضــمن اشــاره بــه ايــن حــديث  ) ١٩فتنــة الوھابیــة، ص (زينــى دحــالن مفتــى مّكــه مكرمــه * 
رون كـّل مـن   ففي قوله سیماھم التحلیق تـصريح بھـذه الطائفـة ألّنھـم كـانوا يـأم            :نويسد مى

اّتبعھم أن يحلق رأسه ولم يكن ھذا الوصف ألحد من طوائف الخـوارج والمبتدعـة الـذين كـانوا               
را از نشانه بارز ايـن طائفـه   » سر تراشیدن«آله كه  و علیه اهللا الء؛ پیامبر اكرم صلى   ؤقبل زمن ھ  

روان خـود  صراحت در فرقه وّھابّیت دارد زيرا تنھا ايـن فرقـه ھـستند كـه بـه پیـ             شمرده شده، 
ھاى خوارج و بدعت گذاِر  دھند سر خود را بتراشند و اين صفت در ھیچ يك از فرقه       دستور مى 

 .قبل از وّھابّیت ديده نشده است
وكـان الـسّید     :نويـسد  در ادامه مى  ) ١٩فتنة الوھابیة، ص    (زينى دحالن مفتى مّكه مكرمه      * 

لیف في الرّد على الوھابّیة بـل يكفـي   ال حاجة إلى التأ: عبد الرحمن األھدل مفتي زبید يقول     
في الرّد علیھم قوله صـلى الّلـه علیـه وسـلم سـیماھم التحلیـق؛ فإّنـه لـم يفعلـه أحـد مـن                   

در نقـد عقائـد   : گفـت  المبتدعة غیرھم؛ سّید عبـد الـرحمن اھـدل، مفتـى منطقـه زبیـد، مـى          
كـه  ] آلـه   و علیـه  اهللا صـلى [ وّھابّیت نیازى به تألیف كتاب نیـست؛ بلكـه ھمـین حـديث پیـامبر              

 محمد بن عبد الوھاب مخترع وھابیت 
 

  وھابیترھبر قبلي: از ببن 

  وھابیترھبر فعلي: آل الشیخ



ھـاى   كند؛ زيـرا غیـر از وّھابّیـت ھـیچ يـك از فرقـه       معرفى كرده، براى بطالن عقیده آنان كفايت مى» سر تراشیدن «ھاى اين فرقه را      ويژگى
مرھـا ابـن عبـد    واّتفق مّرة أّن امرأة أقامت الحّجة على ابن الوّھاب لّما أكرھوھـا علـى أتبـاعھم ففعلـت ، أ          .بدعت گذار اين ويژگى را ندارند     

الوھاب أن تحلق رأسھا فقالت له حیث إّنك تأمر المرأة بحلق رأسھا ينبغي لك أن تـأمر الرجـل بحلـق لحیتـه؛ ألّن شـعر رأس المـرأة زينتھـا             
 تـو  :وشعر لحیة الرجل زينته، فلم يجد لھا جوابا؛ روزى محمد بن عبد الوھاب به يك زن دستور داد كه سرش را بتراشد، آن زن به وى گفت 

گويى زنان بايد سر خود را بتراشند؛ بايد دستور دھى مردان ھم ريش خود را بتراشند؛ زيرا ريـش مـرد، ھماننـد مـوى زن، زينـت او            كه مى 
  .محمد بن عبد الوھاب در پاسخ اين زن عاجز ماند. شود مى محسوب

ھنوز ھم ھر ...  مشابه در نزديك برخي و تعويض نام ونا ساختن ساختمبامراه كردن گتخريب نشانه ھاي جغرافیائي تاريخ اسالم و نیز  -٣
امام حسن ھاي اه حضرت رسول اهللا در ورود به مدينه و خانه گابوايوب انصاري كه اولین منزلند سالي يكبار ديده مي شود، تخريب خانه چ

، و باقیمانده بـود ) مكتبه عارف حكمت(طي امام صادق علیھم السالم، كه برخي به صورت كتابخانه نسخ خ   مجتبى و امام زين العابدين و       
خانه حـضرت فاطمـه و   مسجد علي عريضي و مسجد معرس فضیخ و رد الشمس و مساجد منطقه خندق و         مشربه ام ابراھیم و مسجد    

 اھھاي متبرك شده توسـط حـضرت رسـول اهللا   چبرخي از خانه و باغستان  حضرت سلمان و    و  ) در ابتداي ھجرت به مدينه    (در قبا   7موال  
ھـاي آثـار   تـه قابـل توجـه اينكـه ايـن ويرانگري     نكاز آثاري است كه در سالھاي اخیر تخريب يا تحريف شده انـد،      ھمه  .... مسجد الجن و  و  9

ا ظت و نگھداري مي كنند؛ و بامدينه منوره حفبیرون تاريخي اسالم در حالي صورت مي گیرد كه رژيم سعودي و وھابیان از آثار يھوديان در 
 در حالیكه بناھائي با ھمان قـدمت و بـا ارزش معمـاري و باسـتاني     .نان حفظ كرده اندچحراستي آنھا را ھموھاي ھشدار دھنده   نصب تابل 
            .نده اتخريب كردولى  ؛بود9مربوط به رسول اهللا ھم مسجد بود و ھم  كه ؛بیشتر را

  اخلبيثات للخبيثني
  مرغوب وھابیان استذاي غ" مارسوسخوراك "زي پتصاوير مربوط به آش
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