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    �إهــــد�ء
          �إهد�ء ... �إلى قبيلتي. �إلى ع�صريتي. �إلى رّبعي..

�إلى كل عم وخال. �إلى كل �أخ وقريب ، �إلى من يربطني 
بهم رو�بط  �لدم و�لن�صب.

�إلى كل من �أكن له �ملحبة و�لتقدير �إلى من تعلمت منه 
�ل�صجاعة  و�ل�صهامة و�لكرم.

�أهدي لكم هذه �لر�صالة و�لتي �أمتنى... عدم �لت�صرع 
فـي �حلكم ، حتى تعرفو� جميع مو��صيعها وُتر�جعوها 

من م�صادرها �لأ�صلية ملن �أر�د ذلك وتعرفو� �حلقيقة 
�لتي قد غابت عنا �صنني طويلة...

                            �أبو فار�س �ليامي
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�ملقدمة
�حلمد هلل �لذي خلقنا ومل يرتكنا همال، ودلنا على توحيده �صبحانه وتعالى بقوله: 

َطِبْ ِلِعبَاَدِتِه  َهْل تَْعَلُم لَُه �َسِميًّا } �صورة مرمي �لآية: ) 65(.  َماَواِت َواْلأَْر�ِض َوَما بَْينَُهَما َفاْعبُْدُه َوا�سْ { َربُّ ال�سَّ
َلاّ ِليَْعبُــُدوِن } نـ�َض اإِ ـَناّ َواْلإِ و�أبـان لـنـا �صــبب خلـقـــنـــا فـقــال تعالى :  { َوَما َخـَلْقُت اْلِ

                                                                                                                                    �صورة �لذ�ريات �لآية :  )56( . 

اآََمنُوا  الَاِّذيَن  ُاَّها  اأَي  } وتعالى:  �صبحانه  له  �إل  �صجود  ول  ركوع  ول  هلل  �إل  �لعبادة  ت�صرف  فال 

اْرَكُعوا َوا�ْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَاُّكْم َواْفَعُلوا اْلَْيَ لََعَلاُّكْم تُْفِلُحوَن } �صورة �لـحـــــج ،  �لآية : ) 77(.
يَاّاَك نَ�ْستَِعنُي }  �صورة �لفاحتة ،  �لآية : ) 5 ( . َاّاَك نَْعبُُد َواإِ  وَعلَّم عباده �أن يقولو� : {  اإِي

فال ي�صتعان �إل باهلل فيما ل يقدر عليه �إل هو �صبحانه، و�هلل قريب من عباده قال تعالى: 

ِمنُواْ ِبي لََعَلاُّهْم  اِع اإَِذا َدَعاِن َفْليَ�ْستَِجيبُواْ ِل َولْيُوؤْ { َواإَِذا �َساأَلََك ِعبَاِدي َعِناّي َفاإِِناّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الَداّ
يَْر�ُسُدوَن } �صورة �لبقرة  ، �لآية : )186(.

فال يتخذ �ل�صفعاء و�لو�صطاء عنده فـي �لدنيا ، ول ت�صرف لأحد بدعوى �لقربى و�ل�صفاعة  
ِ ُزلَْفى } �صورة �لزمر، �لآية:) 3(. بُونَا اإِلَى الَلاّ لأن ذلك حال �مل�صركني { ما نَْعبُُدُهْم اإَِلاّ ِليَُقِراّ

قال  �لكتمان  على  و�ملو�ثيق  للعهود  �أخذ  ول  �أ�صر�ر  ول  خفاء  فيه  لي�س  و��صح  �هلل  ودين 

ُ ِميثَاَق الَاِّذيَن اأُوتُوا الِْكتَاَب لَتُبَِياّنُنَاُّه ِللنَاّا�ِض َول تَْكتُُمونَُه َفنَبَُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم  تعالى : { َواإِْذ اأََخَذ الَلاّ
َوا�ْسَتَْوا ِبِه ثََمنًا َقِليال َفِبْئ�َض َما يَ�ْسَتُوَن  } �صورة �آل عمر�ن ،�لآية: )187(. 

وقال تعالى: { اإَِناّ الَاِّذيَن يَْكتُُموَن َما اأَنَزلْنَا ِمَن الْبَِياّنَاِت َوالُْهَدى ِمن بَْعِد َما بَيَاّنَاّاُه ِللنَاّا�ِض ِف الِْكتَاِب 

ِعنُوَن }  �صورة �لبقرة، �لآية: )159(. ُ َويَْلَعنُُهُم الاَلاّ اأُولَـِئَك يَلَعنُُهُم اللاّ

و�لإ�صالم هو دين �حلنيفية �ل�صمحة ل يزيغ عنها �إل هالك، وهي �ل�صهولة و�لي�صر بحيث 
�لدين،  بهذ�  ومب�صًر�  �هلل  �إلى  د�عًيا  ذلك  بعد  فيكون  �لنبي   �إلى  ياأتي  �لأعر�بي  �أن 
 ِ وُه اإَِلى اللهّ و�هلل قد جعل لنا مرجعا عند �لختالف قال تعالى: {  َفاإِن َتَنـاَزْعُتْم ِف �َشـْيٍء َفُرُدهّ

ـوِل  }  �صورة �لن�صاء ، �لآية: ) 59(. �شُ َوالَرهّ



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

5

و�لرد �إلى �هلل تعالى رد �إلى �لقر�آن، و�لرد �إلى �لر�صول  رد له فـي حياته، و�إلى �صنته 
مذهبهم  ف�صبغو�  �صتاًر�  �لبيت  �آل  مو�لة  �تخذو�  فقد  �ملكارمة  �أما:  مماته،  بعد  �لثابتة 
�لأفالطونية)1(  �لفل�صفة  من  م�صتقاة  �صعبة  معقدة  فل�صفـية  ب�صبغة  ومقولتهم 
لبا�س  دينهم  ملب�صني  و�ليونان  �لإغريق  فال�صفة  و�لأر�صطية)3(  و�لفـيثاغورية)2( 
�إذ �إن �ملكرمي �أدخل فـي عقول �أتباعه مبد�أ  �لكتمان و�لألغاز �لذي ل ي�صل �إليه كل �أحْد، 
فكان  يخفـيه  �لذي  �ملكنون  �لعلم  �إدر�ك  على  تقدر  ل  عقولهم  لأن  حجة  بدون  �لت�صليم 
�لبيت وزهد فـي  �آل  �أظهر من مو�لة  �لعامة متبعني له عن جهل فـي دينهم متاأثرين مبا 
�لدنيا مزعوم، وما �أوعدهم من �صكوك �لغفر�ن ودخول �جلنان ) �لفكاك من عذ�ب �لقرب 
و�لعتق من �لنار )4( فكانو� ك�صر�ب �لقطا متبعني له بدون �إعمال فـكر، بل كانو� كالفر��س 
عندهم  �لُقرَب  �أقرب  �إذ  �لعبادة  فـي  منهًجا  �لر�ف�صة  دين  متخذين  �لنار  على  يتهافتون 
باأ�صحاب  �ل�صركي  و�لتو�صل   ) �هلل   ر�صول  )�أ�صحاب  �لأ�صحاب  و�صب  �لركب  تقبيل 
َاّا َوَجْدنَا اآبَاَءنَا  �لقبور و�لتمرغ عند عتباتهم، فـي غفلة عجيبة ، ول�صان حالهم يقول : { اإِن

نَاّا َعَلى اآثَاِرِهم ُماّْهتَُدوَن.}   �صورة �لزخرف ، �لآية: )22(. ٍة )5( َواإِ َعَلى اأَُماّ

1(     ن�سبة اإلى: اأفالطون الفيل�سوف اليوناين ولد عام 427 ق.م يف اأثينا، وتتلمذ على يد �ســـقراط، وقد  
         اأ�س�س الأكادميية حيث علم فيها الريا�ســيات والفل�سفة والإحلــاد ووحدة الوجـــود له موؤلفات مـنـــها: 
        املحاورات   ال�سقراطية، تويف عــام 348 ق.م ،انظر: املو�ســـوعة العربية املي�ســرة �س )181(، ويف
         تاريخ الفل�ســـفة اليونانيـــة )109(، واملو�سوعة الفلـ�سفـــية �س)54( د اإ�سماعيل ال�سـرفا، لال�ستـزادة 

         راجع: املو�سوعة املي�رصة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�رصة املجلد الثاين �س)783، 793،   1168(.

2 (    ن�سبة اإلى: فيثاغور�س الفيل�سوف اليوناين، وتن�سب اإليه جماعة من الفال�سفة ي�سمون »الفيثاغوريون«
         ولد عام 572 ق.م يف �سامو�س وكانت جماعته تقول بتنا�سخ الأرواح تويف عام 507 ق.م

         ،انظر: املو�سوعة العربية املي�رصة �س 1342، وفيثاغور�س مل�سطفى غالب �س )15( وما بعدها.

3(     ن�سبة اإلى: اأر�سطو طالي�س بن نيقو ماخ�س الفيل�سوف اليوناين ولد عام 385 ق.م يف ا�سطاغريوا 
         باليونان وتتلمذ على يد اأفالطون )انظر املو�سوعة العربية املي�رصة( باإ�رصاف حممد �سفيق غربال �س

         )117(، واأر�سطو مل�سطفى غالب �س )15( وما بعدها.

4 (    راجع تعريف �سكوك الغفران )الفكاك من عذاب القرب والعتق من النار( �س42.

5(     اأمــــــة : ملــــــة.
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طعن  فـيه  فالطعن  �لقبائل  مب�صايخ  مرتبط  تقدي�صه  �ملكرمي  جعل  �أن  بلة  �لطني  وز�د 
للع�صرية  جاهلية  حمية  �حلمية  فاأ�صبحت  �لعر�س  فـي  كالم  فـيه  و�لكالم  �لقبيلة  فـي 

و�لقبيلة )1( كما قال �ل�صاعر �جلاهلي ُدريد بن �ل�صمة : 

غويت و�إن تر�سد غزية �أر�سُد   وهل �أنا �إال من غزية �إن غوت   

لذ� كانت هذه �لر�صالة مو�صحة وكا�صفة حقائق دعاة �ملكارمة باحلجة و�لربهان و�لنقل 
طريق  �صالك  بينة.  عن  هلك  من  ويهلك  بينة  عن  حيي  من  ليحيى  كتبهم  من  �ل�صحيح 

ُبُهْم  ُ ُمْهِلُكُهْم اأَْو ُمَعِذهّ ٌة ِمْنُهْم ِلَ َتِعُظوَن َقْوًما الَلهّ َمهّ ْذ َقاَلْت اأُ �لدعاة �لأول حيث قال لهم �لنا�س: { َواإِ
ُقوَن } �صورة �لأعر�ف ، �لآية: )164( .  )2( ُهْم َيَتهّ ُكْم َوَلَعَلهّ َعَذاًبا �َشِديًدا َقاُلوا َمْعِذَرًة اإَِلى َرِبهّ

وقد قمت بجمع هذه �لر�سالة وطباعتها لعدة �أ�سباب �أهمها :
 1- عدم معرفة قبائلنا مباهم عليه، وبعدهم عما كان عليه �لر�صول  و�أ�صحابه )3(.

2- كـثـرة �ملنخدعني باملذهب �لإ�صماعيلي من قبائلنا ويظنون جهاًل منهم �أنهم �لفرقة 
   �لناجية )4(.

3-�إظهار بع�س خفايا �ملذهب من كتب �ملذهب، وبيان �أن ما يعرفون منه ليـــ�س �إل �أ�صيــاء
      ي�صرية ل متت �إلى �جلوهر ب�صلة.

   

1 (   تعاين قبائلنا من التع�سب الأعمى لهذا املذهب فال يقبلون مناق�سة ول جداًل ول حواًرا ول يذعنون للحق والهدى ولو  اأت�سح

اُء ۖ َفَل  اُء َوَيْهِدي َمْن َي�شَ لُّ َمْن َي�شَ َ ُي�شِ ًنا ۖ َفاإِنهَّ اللهَّ وُء َعَمِلِه َفَراآُه َح�شَ َن َلُه �شُ        لهم احلق باأدلته ال�رصعية. وقد قال تعالى: { اأََفَمْن ُزيِّ

َنُعوَن}  �سورة فاطر،الآية:)8(. ا َي�شْ َ َعِليٌم ِبَ نهَّ اللهَّ َراٍت اإِ َك َعَلْيِهْم َح�شَ            َتْذَهْب َنْف�شُ

2 (   عندما اأب�رصت احلقيقة بت�رصف.

3 (  التقليد الأعمى عند قبائلنا: فمن �سماتهم التقليد الأعمى للدعاة الذين زعموا اأنهم اأولياء لله. فقلدوهم يف اأقوالهم و اأفعالهم.
       وقلدوا اآباءهم واأجدادهم الذين �ساروا على هذا املذهب، حتى اإذا ات�سح احلق لأحدهم باأدلته ال�رصعية فاإنه ي�سعب على نف�سه 

ِبُع َما  ُ َقاُلوْا َبْل َنتهَّ ِبُعوا َما اأَنَزَل اللهّ َذا ِقيَل َلُهُم اتهَّ         ترك مذهبه )مذهب اأبيه وجده( ويعتربون ذلك عاًرا، و�سدق الله القائل: { َواإِ

             اأَْلَفْيَنا َعَلْيِه اآَباءَنا اأََوَلْو َكاَن اآَباوؤُُهْم اَل َيْعِقُلوَن �َشْيئًا َواَل َيْهَتُدوَن } �سورة البقرة ،الآية:)170 ( .
4 (   يلّب�سون على العامة باأنهم على احلق، واأنهم الفرقة الناجية، و�سيعة اأهل البيت، واأنهم اأتباع الأنبياء، واأهل املذهب احلنيف 

          الذي هو ملة اإبراهيم والأنبياء من بعده عليهم ال�سالم. وتلبي�سهم بجعلهم البدعة �سنة، وال�سنة بدعة، وقلب احلقائق وا�ستعمالهم 
          للكذب والإ�ساعات لت�سليل العامة.
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4- عدم وجود كتاب �صهل �لعبارة يو�صح مذهب �إ�صماعيلية )1(  جنر�ن ح�صب علمي 
        و�طالعي �ملحدودين �إل بع�س �لر�صائل �لتي ل تخلو من عيوب، �إما لعدم �لنقل �ل�صحيح، 

      �أو رد�ءة �لطباعة.
5-قمت بجمع هذه �لر�صالة لإظهار �أن �ملذهب يخالف �لكتاب و�ل�صنة، و�لفطرة  �ل�صليمة، 

     و�عتماد كتب �ملذهب على �لفل�صفة لإخفاء ما هو عليه.
6-�لأمل فـي �هلل تعالى �أن تكون هذه �لر�صالة باعثة للهمم، وم�صجعة ملا هو �أف�صل منها.
7-�إنني مل �أجمع هذه �لر�صالة لطلبة �لعلم، وكمرجع لطلبة �جلامعات و�لباحثني ولكن 

     لعلها تكون حافًز� جلمع ما هو �أف�صل منها. �للهم �هد بهذه �لر�صالة قومي، و�جعلها ذخًر� 
      يل يوم �لدين، و�غفر يل ولو�لديَّ ولأخو�ين �مل�صلمني �أجمعني.

�لبــاب �الأول: �أواًل قـبيـلة يام ) 2 ( و�سـفــاتـهـم: 
ويرجع ن�صبها �إلى يام بن �أ�صبى بن ر�فع بن مالك بن ج�صم بن حرب�ن بن نوف بن همد�ن 
بن مالك بن زيد �أو�صيلة بن ربيعة بن �خليار بن زيد بن كهالن بن �صباأ بن ي�صجب بن يعرب 

بن قحطان. ون�صب يام معرف وم�صهور، يقول �صاعرهم:

و�أرحب حتى ينفد �لرتب ناقله و�أنى لكم �أن تبلغــو� جمد يا منـا   
فهم �أ�سل همد�ن �لوثيق وفرعها   قدميا و�أعلى ه�سبــها و�أطاوله

1(  تعريف الإ�سماعيلية: هي طائفة باطنية، انف�سلت عن ال�سيعة الإمامية اإثر خالف حول الإمامة فقد انق�سمت ال�سيعة بعد وفاة 
جعفر بن حممد امللقب بال�سادق اإلى فرقتني: فرقة تقول باإمامة مو�سى الكاظم بن جعفر، وجعلوا الإمامة يف الأكرب �سًنا من عقبه 
ولذلك لقبوا بالإمامية الإثني ع�رصة. اأما الفرقة الثانية التي تفرعت عن ال�سيعة فهي الفرقة الإ�سماعيلية الذين قالوا باإمامة اإ�سماعيل 
بن جعفر، والذين تن�سب اإليهم هذه الفرقة - الإ�سماعيلية - وذكر البغدادي اأن هذه الفرقة انق�سمت اإلى فرقتني هي فرقة: منتظرة 
لإ�سماعيل بن جعفر، مع اتفاق اأ�سحاب التواريخ على موت اإ�سماعيل يف حياة اأبيه، والفرقة الثانية تقول كان الإمام بعد جعفر 
�سبطه حممد بن اإ�سماعيل بن جعفر حيث اإن جعفًرا ن�سب اإبنه اإ�سماعيل لالإمامة بعده، فلما مات اإ�سماعيل يف حياة اأبيه علم اأنه 
ن�سب ابنه اإ�سماعيل للدللة على اإمامة ابنه حممد بن اإ�سماعيل واإلى هذا القول مالت الإ�سماعيلية الباطنية، انظر: املو�سوعة املي�رصة 
ج1 �س )383(. انظر: الفرق بني الفرق للبغدادي �س )62-63( وامللل والنحل لل�سهر�ستاين ج1 �س )170( وكتاب ذكر 
مذاهب الفرق الثنتني وال�سبعني املخالفة لل�سنة واملبتدعني لعبد الله اليافعي �س )94( وما بعدها، و )130( وما بعدها، واأديان 
وفرق للدكتور حممد اخلطيب وحممد الهزامية �س )132(، وعقيدة الدروز – عر�س ونقد، للدكتور حممد اخلطيب، �س )14( 
وما بعدها، ودرا�سات يف الفرق للدكتور �سابر طعيمة �س )77(، وفرق معا�رصة لغالب عواجي ج1 �س)282(، وجامع الفرق 
واملذاهب الإ�سالمية لالأمري مهنا، وعلي خري�س �س )16(، واملو�سوعة املي�رصة، للندوة العاملية �س )45( وما بعدها، )ولال�ستزادة 
انظر: اأعالم الإ�سماعيلية مل�سطفى غالب �س )15(، والإ�سماعيلية تاريخ وعقايد لإح�سان اإلهي ظهري �س)31(، وم�ساألة التقريب 

بني اأهل ال�سنة وال�سيعة لنا�رص القفاري، ج1 �س )147(.    
2(  الهمداين: ج10 �س )68، 78(. ولالإ�ستزادة انظر : »الإينا�س« للوزير املغربي �س) 277 (،و »جمهرة اأن�ساب العرب « 

لبن حزم �س) 394 و475( ، =          
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جاء فـي كتاب �صحيح �لأخبار عما فـي بالد �لعرب من �آثار:
منهم  كثرية  بطون  وهم   » يام   « لهم  يقال  عظيمة  قبائل  نعرف   » يام  �ملوؤلف)1(.»  قال 

�لعجمان، �آل مرة، وجميع قبائل جنر�ن، وجميع هذه �لبطون ينتمون �إلى يام)2(.
��صتوطنو� جنر�ن من قدمي. فاأ�صبحت بالدهم، وكان لهم من قبل جبل يام، ما بني  وقد 
�لقدمية«.  يام  بالد  وهو   « �لهمد�ين:  قال  و��صع،  جبل  وهو  باليمن،  و�جلوف  نهم  بالد 

وتنق�صم يام �إلى ق�صمني: ج�صم يام، مذكر يام )3(.
جــ�صــم يـــام:

و�صيخها �بن منيف: وت�صمل:
مقاتل،  �آل  من�صور،  �آل  باحلارث،  �صليمان،  �آل  ح�صن،  �آل  حتتهم:  ويدخل  هندي  •  �آل 

     �آل حرث، �آل �أبو زيدة، �آل جرب �لربعة، �لأ�صر�ف فـي هجرة هرفـي، �آل جرب.
2- زبيد.       3- �بن �صليمان، و�آل هتيلة بن علي، �آل م�صرف، و�آل حاب�س، و�آل �صور�ن، و�آل حور�ن.

7- �آل جعر�ن. 6- �آل ريح.   5- �آل م�صعب.    4- �ل�صقور.   
2- مو�جد. مـذكر يــــام :      وتنق�صم �إلى ق�صمني :    1 - �آل فاطمة.  

1- �آل فاطمـــة : و�سـيـخـهـا: �أبو �ســـاق. وتـنـق�ســـم �إلى:
1-  �آل �صـــالــم       2- �آل �صـــــرية              3- �آل م�صــعد              4- �ملحـــامــ�س

5- �آل �صليــــــم      6- �آل ذيبـــــان           7-�لزبــادين                8- �آل زمـنـــــان

9- �آل �لقفـيلي    10- �آل ب�صـــــر          11-�لق�صانني               12-�ل�صــــركان

13-�ملـكاييــــل    14- �آل خمل�س          15-�آل ز�بـــن             16-�آل معجبـة

       = واأحال حمققه اإلى املقت�سب لياقوت 226 م�سورة دار الكتب امل�رصية 0 و»الإكليل « )10 / 68 ــ 74( 
      و» نهاية الأرب « للقلق�سندي �س )406( و» املنتخب « للمغريي �س )220ــ 221( ، و» تاريخ جند« لالألو�سي �س )92(  ،

      وتتمة ابن �سحمان �س) 135( ، والبادية للراوي �س) 103( ، ومعجم قبائل العرب لكحالة) 758/2 ــ 759 و3/ 1259     
     ــ 1260(، ومن م�سادره » قلب جزيرة العرب  « لفوؤاد حمزة ، و»جزيرة العرب «  حلافظ وهبة ، والرحلة اليمانية للربكاتي 

     ،و» تاريخ جند« للريحاين ، »وتاريخ �سينا« لنعوم �سقري ، »وملوك العرب« للريحاين ، وتاريخ ابن خلدون، و�سفة جزيرة العرب 
     للهمداين ، والأن�ساب لل�سمعاين ، وتاج العرو�س 0وقبائل اململكة حلمد اجلا�رص )513/2 و895 (، وكتاب جنران درا�سة 

     تاريخية ح�سارية ) ق1ــ ق4 هـ /ق7 ــ ق10 م( ، �س )38 ــ 39 (، وجنران احلديثة ل�سيد املاحي �س ) 43 ( ،كنز الأن�ساب
    وجممع الآداب حلمد احلقيل ، وكتاب رحله يف بالد ع�سري �س) 176( لفوؤاد حمزة، ومذكرات تركي حممد املا�سي

    �س)414( .
1( ابن بليهيد النجدي: �سحيح الأخبار عما يف بالد العرب من اآثار ج4: �س )38(.

2( حمد اجلا�رص: معجم قبائل العرب. ج2: )895(.
3( حمد احلقيل: زهرة الأدب: �س )130(.
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20- �آل فــهـــــاد 17- �آل ر�كـــــة       18- �آل فطيح               19- �آل ر�صيــد 
24- �آل �صفــر�ن 21- �آل عرجـاء       22- �آل �صالـــم              23- �آل فـرو�ن 
28- �آل ز�ئــــــد 25- �آل لـبـيـــــد       26- �آل عمـرو            27- �آل معمــر 
32- �آل فــائــــد  29-  �آل �صــــــر�ر      30- �آل دكمان            31- �آل �صعــــد 

33- �آل معيط )ويجمع �لثالثة �لأخرية ��صم �آل �أبو غبار(
37- �بن حامد 34-   �آل خريث            35- �آل طويل               36- �آل قـنــــة 

2- مو�جد: و�صيخها: �بن ن�صيب وتنق�صم �إلى:
ق   4-�آل علي بن �صعيد ز ر ل  1- �آل غـــــــــــانـــم              2- �بن �حلزوبر   3- �آ
5- �آل ح�صن �ملحمد          6- �لدلويــــــــن   7- �لعطارزة  8-�آل بنــيـــــــــــــــــان
10-�آل �صــلــيـــــــــــــع 9-�آل علي بن عامر ويجمع �لثالث �لأخرية �آل عامر وهم  

12- �آل �لـخ�صر�ء 11-�آل حارث وفـيهم �آل بحري  
13-�آل هميم             14-�آل عبا�س  15- و�دعــــــــــــة         16-�آل قــــــــريع

ق  19- �آل عـــلــــي بن �لأحــــــــ�صــــــــــــــن ز ر ل  17-�لهي�صــان             18- �آ

�لعاد�ت و�لتقاليد )1( :
كانت  �إنها  حتى   ، �لباأ�س  قوة  و   ، و�ل�صكيمة  بال�صجاعة،  يام  قبيلة  ��صتهرت  �ل�صجاعة: 
تقتل  �لتي  �لوحيدة  �لقبيلة  هي  كانت  حيث   »)2( جبانها  َقَتَلِة   « �جلاهلية   فـي  تدعى 
�أملان �لعرب«، هذه �ل�صجاعة   « �أفر�دها، وفـي �لوقت �حلا�صر �صماها �لإجنليز  �جلبان من 
�ملفرطة جعلتهم ي�صتغلونها كم�صدر رزق لهم، فامتهنو� �لغزو فاأ�صبحو� ي�صنون �لغار�ت 
على �لقبائل �ملجاورة، وهم يقطعون �مل�صافات �لطويلة  �ل�صاقة من �ل�صحر�ء فـي �صبيل 
كانو�  فقد  �صحر�وية  �لغالب  فـي  يغزونها  �لتي  �ملناطق  كانت  وملا  و�لغنيمة،  �لك�صب 
ي�صتخدمون طريقة ذكية فـي �لتزود من �ملاء حيث كانو� ي�صطحبون معهم ما يكفـيهم من 
�ملاء ذهابًا و�أوبة ، وفـي ذهابهم يدفنون فـي �لرمال عدد�ً كافـيًا من �لقرب �ملمتلئة باملاء، 
�مل�صلوبون  و�أر�د  فائزين  �لغزوة  من  عادو�  ما  �إذ�  حتى  »بالعرق«  دفنها  مو��صع  وي�صمون 
�للحاق بهم عجزو� عن تعقبهم م�صافات طويلة ب�صبب قلة �ملاء بينما هم يجدون طلبهم 

من �ملاء فـيما كانو� كنزوه قبل �أن يذهبو�.

1( الهمداين: الإكليل  ج10 �س)68( ،  انظر:حروب قبائل يام يف تهامة من عام 1154هـ   ــ 1741 م اإلى 
ـ 1868م  تاريخ املخالف ال�سليماين ج1  �س )506،424-410،406،405،401،392-       عام1284 هـ  ـ 

     520،518،509 ( و كتاب  ُخال�سة الع�سجد لعبد الرحمن البهكلي فقد ذكر الكثري عن �سجاعة يام وحروبهم
      يف تهامة واليمن .

)2(ـ الإكليل ـ للهمداين ، ) 10/ 68، 75(.
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ومن   ، �آخرهم  عن  قتلو�  ولو  ينك�صون  ل  حملو�  �إذ�  �أنهم  �حلرب  فـي   عاد�تهم   من   ..(
عاد�تهم فـي �حلرب  لو قتل كبريهم فال يختلفون ويقيمون �أدنى �صخ�س مقامه )1(( .

�لكرم: 
�إكر�م  على  يحر�صون  فهم  يام  ومنها  �لعرب  بها  ��صتهرت  �لتي  �حلميدة  �لعاد�ت  من  وهي 

�ل�صيف ويتفاخرون بذلك.
من  م�صاعدة  وهي  �ليوم،  �إلى  تز�ل  ل  �لتي  �أي�صا  �حلميدة  �لعاد�ت  من  وهي  �لرفادة)2(: 
�لقبائل ومعه بع�س  �لعون من  �ملتحمل بطلب  �ل�صخ�س  �بتلي بدية ونحوها حيث يقوم 
ول  »م�صرتفد«  �لعون  يطلب  �لذي  �ل�صخ�س  وي�صمى  �مل�صاعدة  ويطلبون  قبيلته  �أفر�د 
قبيلة  حق  فـي  كالدين  يعترب  �ملبلغ  وهذ�  خائبًا.  ترده  ول  ت�صاعده  �أن  قبيلة  لكل  بد 

�مل�صرتفد لو �حتاجت �لقبائل �لأخرى للرفادة.
من  �لنجدة  طلب  من  جندة  وهي  يام،  قبائل  لدى  �ملنت�صرة  �لعاد�ت  من  وهي  �لفزعة: 
�لقبائل، فاإذ� تعر�س �أحد �أفر�د �لقبيلة ل�صرر فاإنه ياأخذ فـي �لتجول بني �لقبائل طلًبا 

للنجدة بها فتلبي طلبه فـي �حلال.

 علماء وفقهاء من يام ذكرهم �لتاريخ : 
1ـ زبيد �ليامي )3(:

هو �لفقيه �ملحدث : زبيد بن �حلارث بن عبد �لكرمي بن جخدب بن ذهل بن �صلمة بن 
دوؤل بن ج�صم بن  يام بن �أ�صبى ، �أبو عبد �لرحمن ، ويقال �أبو عبد�هلل نزل �لكوفة 0 

1( ـ ملـع ال�سهاب �س )39 ــ 42 (.
2( انظر: كتاب جنران منطلق القوافل �س )85( تاأليف: اأ. د. عبد الرحمن الطيب الأن�ساري، و اأ. �سالح بن حممد جابر

      اآل مريح، دار القوافل للن�رص والتوزيع – الريا�س لعام 1424هـ.
3(ـ تهذيب التهذيب : 3 / 33  ، و�سفة ال�سفوة 3/ 99  ــ 100، وحلية الأولياء وطبقات الأ�سفياء 5 / 29 ـ 39 ،

    وجمهرة اأن�ساب العرب �س )394(، والطبقات الكربى 6/ 309 ،�سري اأعالم النبالء 296/5، طبقات ابن �سعد 
   309/6، طبقات خليفة:162 ،التاريخ الكبري 450/3،التاريخ ال�سغري 315/1،اجلرح والتعديل 623/3،تهذيب 

  الكمال : 426، تاريخ الإ�سالم 69/5، ميزان العتدال 66/2،خال�سة تهذيب الكمال:130،�سذرات الذهب 
   160/1 ، تهذيب  التهذيب 231/1 . 
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روى عن : مر بن �صر�حيل ، و�صعد بن عبيدة ، وذر بن عبد �هلل ، و�صعيد بن عبد �لرحمن 
بن �أبزى ، وعبد �لرحمن بن �أبي ليلى ، وعمارة بن عمري ، و�أبي و�ئل ، و�إبر�هيم �لنخعي 

وجماهد وجماعة0 
وروى عنه : �بناه عبد �هلل وعبد �لرحمن ، وجرير بن حازم ، و�صعبة ، و�لثوري ، وزهري 

و�حل�صن بن حي ، و�صريك ، ومالك بن مغول ، وم�صعر ، و�لأعم�س0 
وثقة �بن معني و�أبو حامت ، و�لن�صائي ، وقال �لقطان : ثبت ، كما وثقه �لعجلي و�بن �صعد 0 

قال �لبخاري عن عمرو بن حرة :   )) كان زبيد �صدوقًا (( 0
وقال �بن حبان فـي �لثقات : )) كان من �لعباد مع �لفقه فـي �لدين ولزوم �لورع �ل�صديد (( 

مات �صنة �ثنتني وع�صرين وقيل ثالث وع�صرين ومائة للهجرة 0
2ـ طلحة �ليامي )1 (:

 �إمام قر�ء �لكوفة هو طلحة بن م�صرف بن عمرو بن كعب ، بن جخدب بن معاوية بن �صعد 
بن �حلارث بن  ذهل بن �صلمة بن دوؤل بن ج�صم بن  يام من همد�ن ، ويكنى �أبا عبد �هلل ، 
وكان قاري �لكوفة ويقر�أون عليه �لقر�آن ، وروى عن: �أن�س ، وعبد �هلل بن �أبي �أوفى ، وقرة 
بن �صر�حيل ، وخيثمة بن عبد �لرحمن ، وزبيد بن وهب ، و�أبي �صالح �ل�صمان ، و�صعيد بن 

جبري وجماهد ، وغريهم 0 
بن  وزبيد   ، خالد  �أبي  بن  و��صماعيل   ، منه  �أكرب  وهو   ، �ل�صبيعي  ��صحاق   �أبو   : عنه  وروى 

�حلارث �ليامي ، و�لأعم�س ، وهم من �أقر�نه 0 
قال �بن معني ، و�أبو حامت و�لعجلي : ثقة 0 و�أثنى عليه �أبو مع�صر ، و�بن �دري�س، و�لأعم�س، 

وكانو� ي�صمونه �صيد �لقر�ء  0     
توفـي طلحُة فـي �آخر �صنة �ثنتي  ع�صرة ومئة 0

3 ـ �أ�صعث �ليامي)2( :
هو �ملحدث:�أ�صعث بن عبد �لرحمن بن يزيد بن �حلارث �ليامي 0 

�صعمرو  بن  �هلل  ،وعبيد  يحيى  بن  وجممع   ، �صعيد  بن  وجمالد   ، وجده  �أبيه   : عن  روى 
وغريهم 0 

روى عنه: �أبو �صعيد �لأ�صج ، وعمرو بن ر�فع �لقزويني ، وزياد بن �أيوب وغريهم .  
�أخرج له �لرتمذي فـي �لنكاح ،و�بن خزمية فـي �صحيحه ، وذكره �بن حبان فـي �لثقات .

1(ـ طبقات بن �سعد 6/ 308 ، حلية الأولياء 14/5 ، �سري اأعالم النبالء 191/5 ، التاريخ الكبري346/4، تهذيب 
    الكمال : 631،اجلرح والتعديل 473/4، تاريخ الإ�سالم 4 /260، �سذرات الذهب 145/1، اجلمع بني 

    رجال ال�سحيحني : 230، طبقات القراء 343/1 0

2(ـ تهذيب التهذيب : 1/ 356 ، تهذيب الكمال : 274/3 ، التاريخ الكبري: 432/1 ، الثقات : 128/8 ، 
     اجلرح والتعديل : 274/2 . 
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 4-  �لزبري �ليامي )1 (:
هو �ملحدث �لفقيه �لقا�صي : �لزبري بن عدي �ليامي �أبو عدي كان قا�صي �لري .  

و�إبر�هيم   ، �مل�صطلق  بن  وكلثوم   ، �صعد  بن  وم�صعب   ، و�ئل  و�أبي  مالك  بن  �أن�س   : عن  روى 
�لنخعي ، وطلحة بن م�صرف وغريهم .

 ، منه  �أكرب  وهو   ، �ل�صبيعي  و��صحاق   ، �أقر�نه  من  وهو  خالد  �أبي  بن  �إ�صماعيل   : عنه  وروى 
ومالك بن مغول، و�لثوري . 

قال عنه �لإمام �أحمد ، و�بن معني ، و�أبو حـــامت ، و�لن�صـــائي ، و�لعجـلي ، و�لد�ر قطني :
 ) ثقة ( وذكره �بن حبان فـي �لثقات . 

- مات �صنة �إحدى وثالثني ومائة للهجرة .
5- �إ�صماعيل �ليامي )2(:

هو �ملحدث �لعطار : �إ�صماعيل بن حممد بن جحادة �ليامي ، يكنى باأبي حممد �لكفـيف . 
طارق،  بن  �صعيد  مالك  و�أبي  هنـــد  �أبي  بن  ود�ود   ، �أرطاة  بن  و�لـحـجـاج   ، �أبيه   : عـن  روى 

وعبد �لــجبار بن �لعبا�س �ل�صبامي وغريهم . 
وروى عنه :   �صفـيان بن وكيع ، و�أبو �صعيد �لأ�صج ، و�بن منري وغريهم ،ذكره �بن حبان فـي 

�لـثـقـــــــات.

)3( �ملكارمــة  ن�ســب   : �لـثــاين  �لـبـاب 
يعود �إلى حمري بن �صباأ بن ي�صجب بن يعرب بن قحطان، وحمري كان من ملوك �ليمن وهو 

�أول من و�صع �لتاج على ر�أ�صه و�ملكارمة ينق�صمون �إلى:
3- �لـفـهــــــــــد 2- �لـحــمــــادي   1- �لـحـــامدي   

ومكارمة نـجر�ن ينت�صبون �إلى �لفهد من بني �صالح بن د�وود بن عبد �هلل بن عمر بن علي 
�لزعامة  �لإ�صماعيـلـيـة فـي نـجر�ن وقد تولو�  �لدعوة  و�إليهم ن�صبت  بن �صبيح بن مكرم. 

�لدينية فـي نـجـــــر�ن منــــذ �لـقــدم.

)1( - تهذيب التهذيب : 317/3 ، �سري اعالم النبالء : 157/6 ، التاريخ الكبري : 410/3 ، التاريخ ال�سغري : 26/2 ، اجلرح 
         والتعديل :579/3، تهذيب الكمال : )428 - 429 ( ، ميزان العتدال 2 / 68 ، خال�سة تهذيب الكمال : 121 ، 

        �سذرات الذهب :181/1 .  
)2( ـ تهذيب التهذيب : 328/1 ، تهذيب الكمال : 188/3 ، الكنى والأ�سماء : 730/1 .

)3( ـ اأبن خلدون يف تاريخه )ج4 �س 92(. وكتاب جنران الأر�س والنا�س والتاريخ �س )29( ، وكتاب دهاقنة اليمن �س) 17 
       ( ، )) يقول تركي بن حممد املا�سي اأمري جنران من :2/27 /1357هـ  اإلى  ــ  1371/9/9هـ ، يف مذكراته �س )420 

       ( يف ن�سب املكارمة لقد �ساألت عبد الله بن عبد الله بن اأحمد املكرمي عن ن�سبه ون�سب ع�سريته املكارمة فقال عن نف�سه : عبدالله بن عبدالله 
       بن اأحمد بن اإ�سماعيل بن حممد بن ح�سن بن هبة بن اإبراهيم بن حممد بن الفهد بن �سالح بن داود بن التامر بن حممد بن عبدالله بن عمر 
       بن علي بن �سبيح بن ح�سان بن مكرم بن �سباأ بن حميد بن املنتاب بن عمرو بن عالق بن ذي اأبني بن ذي يقدم بن ال�سوار بن عبد �سم�س 

       بن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطر بن عريب بن زهري بن اأمين بن الهميع بن حمري الأكرب بن �سباأ بن ي�سجب بن يعرب بن قحطان بن هود 
      عليه وعلى نبينا اأف�سل ال�سالة وال�سالم((،انظر: كتاب ُخال�سة الع�سجد لعبدا لرحمن البهكلي �س ) 131 ، 237 (، وكتاب يف بالد ع�سري 

      �س ) 173 ( لفوؤاد حمزة  ، وكتاب: فيلبي، مرتفعات اجلزيرة العربية �س ) 438 ، 682 - 688( .



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

13

و�أ�صهر دعاتهم: عماد �لدين �إدري�س بن �حل�صن بن عبد �هلل بن علي بن ها�صم �ملكرمي �لذي 
�ملعاين  )زهرة  �أهمها  ومن  �ملذهب  عمدة  هي  وكتبه  �لهجري،  �لثامن  �لقرن  قر�بة  توفـي 
�أن  �إلى  �ملكارمة  �أيدي  فـي  �لإ�صماعيلية  �لدعوة  رئا�صة  ��صتمرت  وقد  �لأخبار(  وعيون 
تولها �لهنود، ولكنها عادت �إلى �ملكارمة. و�ملكارمة يعتربون �أنف�صهم �أعلى رتبة على �صائر 
�لقبائل فـي جنر�ن فهم ل يزوجونهم حفاًظا على مكانتهم �لدينية ولكي ل ت�صلب منهم 
�لزعامة �لدينية )1( ، وللّد�عي )2( �ملكرمي �ل�صيادة على جميع م�صايخ �لقبائل �لأخرى، 
وذلك بحكم مركزه �لديني ويعترب �لطعن فـي �لد�عي طعًنا فـي �لقبيلة، لذلك فم�صايخ 

�لقبائل يحامون عنه كما يحامون عن �أنف�صهم وقبائلهم و�أعر��صهم.

 1( من اأراد ال�ستزادة يف ذلك فعليه الرجوع اإلى ر�سالة �سباب جنران، ور�سالة ما ل تعرفه عن ن�سب واأ�سل املكارمة حلمد بن
       علي اليامي الطبعة الأولى. انظر اإلى كتاب م�سائل جمموعة من امل�سائل املهمة خلا�سة الأمة املتعلقة بالفقه يف املذهب ال�سليماين 
      ال�رصيف التي ل يجوز الإطالع عليها اإل باإذن من له العقد واحلل، والتي كانت بتاريخ �سهر ربيع الآخر 1281هـ.  و كتاب    
      :  الديباج اخل�رصواين يف اأخبار اأعيان املخالف ال�سليماين ) امل�سمى ( : الذهب امل�سبوك فيمن ظهر يف املخالف ال�سليماين من

      امللوك  ، �س )436(.
2( اإحدى مراتب الدعوة الإ�سماعيلية وهو ال�سم امل�سهور الذي قد عرف به املكرمي يف جنران، انظر كتاب : فيلبي ، مرتفعات 

     اجلزيرة العربية �س ) 547( النا�رص مكتبة العبيكان . 
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      �لبــــاب �لـثـــالث:

�لف�سل �الأول: �الإ�سـمـــاعـيــلية ودخـــولـهـــا جنـــــر�ن )1(
جبال  فـي  �ليمن  فـي  �لباطنية  �لإ�صماعيلية  ظهرت  �لعربية  �لـجزيرة  �صبه  جنوب  فـي 
)م�صور( و)لعة(  و )حر�ز)2((  و )عر��س( وغريها )3( وقد تولها على �لرتتيب كال من:

1-علــي بن �لفـــ�صـــــل �لـحـمــــيــــــــري.

2-�لـح�صن بن فرج بن حو�صب �لكوفــي .
3-علي بن مـحــمـــــــد �ل�صــلــيــــــــحـــي.

�إ�صماعيلية م�صتعلية يعرتفون بالإمام »�مل�صتعلي« )4( ومن بعده )�لآمر(  وباطنية �ليمن 

)5( فانق�صمت �لبهرة �إلى فرقتني : 
�لهند وباك�صتان منذ  �صاة د�وود( وينت�صرون فـي  �إلى )قطب  �لد�وودية: ن�صبة  �لبهرة  �أ-   

�لقرن �لعا�صر �لهجري ود�عيتهم يقيم فـي )بومباي(.

ب ـ  �لـبـهـرة �ل�صـلـيـمانيــة  :  ن�صـبــة �إلى )�صليمان بن ح�صن �لهندي( ومركزهم فـي نـجر�ن 
و�لـيــمـــــن . 

1 ( انظر :الفرقة ال�سليمانية. �س) 366 ــ 367( املجلد الثاين. كتاب اأ�سول الإ�سماعيلية درا�سة. حتليل. نقد للدكتور/ �سليمان 
     عبد الله ال�سلومي الأ�ستاذ امل�سارك بكلية اأ�سول الدين جامعة اأم القرى الطبعة الأولى لعام )1422هـ - 2001م( ، وكتاب

      فيلبي : مرتفعات اجلزيرة العربية �س ) 684 ، 693 ( مكتبة العبيكان . 

2( َحَراز: من اأهم اأماكن وجودهم يف اليمن واأ�سهرها وتقع يف اجلنوب الغربي من مدينة �سنعاء، وتبعد عنها مائة وع�رصين كيلو 

      مرت. ومناخة: عا�سمة حراز وهي تقع على ارتفاع يقدر بـ 2200 مرت فوق �سطح البحر، وهي مدينة هاللية ال�سكل: ويحدها 
      من ال�سمال جبل »تيج« ويحت�سنها من اجلنوب جبل �سبام حراز، لال�ستزادة والتو�سع انظر: »ال�سليحيون واحلركة الفاطمية يف 

     اليمن« )�س 71(، »وال�سليحيون للهمداين«: )�س 302-303( ومعجم البلدان – للحموي. )234/2(.

3( تايخ اليمن للوا�سعي �سفحة )169( وما بعدها.
4( اأحمد بن معد بن علي امل�ستعلي ، وقد حكم ما بني )467- 495( من ملوك الدول الفاطمية يف املغرب وم�رص، ملك 

    ال�سليبيون بيت املقد�س يف اأيامه وتويف يف القاهرة.

5( من�سور بن اأحمد بن معد وقد حكم ما بني )490- 524( من خلفاء الدولة العبيدية يف م�رص ا�ستولى ال�سليبيون يف اأيامه على 

    ال�ساحل ال�سامي قتلته الباطنية غيلة بني اجلزيرة والقاهرة.
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�لإ�صالمية ل�صّيما مع )�لزيدية)1((  �لفرق  �لإ�صماعيلية فـي ِعد�ء عقدي مع كل  وكانت 

 : �لإمام  مع  باليمن  همد�ن  وبالد   ) )طيبة  جهة  فـي  وقعت  طاحنة  حروب  معهم  ولهم 

�صرف �لدين يحيى �ملتوكل، و�لذي دمر معاقلهم وهدم ح�صونهم و�صردهم و�صتت جمعهم 

و�أجالهم عن عا�صمتهم  �لروحية بلدة ) طيبة( )2( ففر زعيمهم ) حممد بن �إ�صماعيل 

جمموعة  به  فلحقت  �لقنفذة  �إلى  �أبحر  ومنها  �حلديدة  �إلى  جنر�ن  مكارمة  جد  �ملكرمي( 

قبل �أن يو��صل �صريه �إلى �لهند و�أخربوه �أن �أهل جنر�ن �صوف ي�صتقبلونه ويحمونه وهم 

 )3( هـ  عام1127  فـي  جنر�ن  �إلى  و�صل  وقد  �لباأ�س  وقوة  و�ل�صكيمة  بال�صجاعة  عرف  ممن 

ويقول فوؤ�د حمزة وزير �خلارجية فـي عهد �مللك عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل �صعود 

رحمه �هلل �أنهم و�صلو� �إلى جنر�ن فـي عام 1130 هـ )4( 

1 ( تعد الزيدية: اأقرب فرق ال�سيعة اإلى اأهل ال�سنة واجلماعة ،اإذ يت�سف موؤ�س�سها زيد بن علي زين العابدين الذي �ساغ نظرية �سيعية  متميزة يف
     ال�سيا�سة واحلكم ، وقد جاهد من اأجلها وقتل يف �سبيلها ، وكان يرى �سحة اإمامة اأبي بكر وعمر وعثمان ر�سي الله عنهم جميعًا ومل يقل

     اأحد منهم بتكفري اأحد من ال�سحابة . ومن مذهبهم جواز اإمامة املف�سول مع وجود الأف�سل ، اإل اأن فرق  الزيدية انحرفت ، ماعدا الهادوية
     ،عن مبادئ زيد هذه ورف�سوا خالفة ال�سيخني وتربوؤوا من عثمان وقالوا بالرجعة وع�سمة الأئمة  موافقة للراف�سة . انظر : املو�سوعة املي�رصة يف 
      الأديان واملذاهب الأحزاب املعا�رصة . ج 1 ال�سفحة : )76(  ، كذلك انظر: كتاب درا�سة عن الفرق يف تاريخ امل�سلمني اخلوارج وال�سيعة 

      ، د/ اأحمد حممد جلي ، ال�سفحة : )152(وما بعدها .

2(  بلدة طيبة : يف وادي ظهر يف ال�سمال الغربي من مدينة �سنعاء وتبعد عنها بنحو ع�رصة اأكيال  ، انظر مذكرات تركي املا�سي �س )420( ، 
      وكتاب فيلبي ، مرتفعات اجلزيرة العربية �س ) 682 ، 685 (  النا�رص مكتبة العبيكان ، وكتاب يف بالد ع�سيز فوؤاد حمزة : �س ) 173 ( .

 
3( وذلك ما ذكره ال�سلعي  يف كتاب جنران وحقائق التاريخ �سفحة ) 26( ، وجنران الأر�س والنا�س والتاريخ �س )29 ( ،انظر: دلل �س )25( 
     ،وتاريخ املخالف ال�سليماين ج2 �س ) 1112(0 وجنران يف اأطوار التاريخ �س ) 124 (  ، وكتاب ُخال�سة الع�سجد يف التاريخ �س ) 46 

      ( ، انظر :كتاب فيلبي : مرتفعات اجلزيرة العربية �س ) 438 ، 547، 686( العبيكان .

4( كتاب يف بالد ع�سري �س) 173( لفوؤاد حمزة ، وجنران درا�سة تاريخية ح�سارية ، �س )45(، والإ�سماعيلية وفرقها حقائق ووثائق ، �س ) 
     253 (0 انظر: مذكرات تركي حممد املا�سي ، �س ) 420 ( ، وكتاب فيلبي : مرتفعات اجلزيرة العربية �س )658( العبيكان . 
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وقد و�صل �إلى جنر�ن و�صكن قرية بدر)1(وهو �لذي �صماها وقد كانت ت�صمى )�جلمعة ( 

و�أ�صماها بدر تيمنًا ببلدته بالهند و�إ�صمها )بدر باغ بومباي (وقد ��صتمر فـي بلدة »بدر 

�جلنوب« )2( �إلى عام 1351هـ حيث �أن قرية �جلمعة فـي  بدر قد ُدِمرت على يد قو�ت 

�لإمام يحيى حممد حميد �لدين وخربت بيوت �ملكارمة ونب�صت قبورهم على يد تلك 

�لقو�ت مما �أثار حمية قبائل يام فهجمو� على �جلند فاأجلوهم عن بدر وبعد ذلك �جته 

كبار قبائل يام )3( �إلى �مللك عبد �لعزيز بو��صطة عبد �لعزيز بن م�صاعد عام 1351هـ ــ  

1933 م جمددين ولءهم �لذي �صبق و بعد ذلك �نتقل �ملكرمي �إلى)حبونا( )4(  و��صتمر 

بها حتى عام 1370 هـ حيث �نتقل بعد ذلك �إلى جنر�ن )خ�صيوة( ) 5( وهي مقر �لدعوة 

�لإ�صماعيلية �إلى يومنا هذ�0

1( حمافظة بدر اجلنوب : وهي  من اأكرب املحافظات التابعة ملنطقة جنران ، وهي حاليًا تو�سعت ويتبعها بع�س القرى ، وبها 
     حمافظ ، والعديد من املن�ساأت احلكومية لالإدارة والتعليم وال�سحة واملوا�سالت وغريها ، انظر كتاب : فيلبي مرتفعات

     اجلزيرة العربية �س ) 532 ، 678 ، 683 ، 687 ( العبيكان . 

2( تاريخ املخالف ال�سليماين ج2 �س ) 1113 ( ، انظر كتاب فيلبي مرتفعات اجلزيرة العربية �س) 607 ، 676 ، 
     679، ( النا�رص مكتبة العبيكان  . 

3( العالقات ال�سعودية اليمنية �س )171،41(  وتاريخ املخالف ال�سليماين ج2 �س ) 1113 ( 0 مذكرات تركي حممد 
     املا�سي �س) 156 (.

4( تقع حمافظة حبونا �سمال مدينة جنران على بعد 100 كلم تقريبا وهي اكرب املحافظات التابعة ملنطقة جنران ويبلغ عدد
     ال�سكان فيها 35000 ن�سمة .

5(  اأحد الأحياء القدمية يف مدينة جنران واملقر الرئي�سي لالإ�سماعيلية يف الوقت احلا�رص ، انظر كتاب فيلبي ، مرتفعات
      اجلزيرة العربية �س ) 546 ، 611 ( النا�رص مكتبة العبيكان . 
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�لف�سل �لثاين: �خلالف �لذي وقع فـي �الإ�سماعيلية فـي �لوقت �حلا�سر )1(. 
وهذ� �خلالف �أدى �إلى �نق�صام �لإ�صماعيلية �لأتباع �إلى فرقتني:

1 • فرقه ح�صينيـة.  

2 •  فرقه حم�صنية.  
من  وهذه  بعده  وياأتي  يخلفه  ملن  وفاته  عند  يو�صي  منهم  د�عي  كل  �أن  �ل�صبب  وكان 
معتقد�ت �لإ�صماعيلية ولكن فـي عام 1413هـ كان �لد�عي )�حل�صن بن �حل�صني �ملكرمي( 
حم�صن  وكان  �ملال  بيت  عن  و�مل�صوؤل  وكيله  وهو  �ملكرمي(  علي  بن  )حم�صن  ونائبه 
ُيقد�س وُيعظم باعتبار �أَنه �خلليفة بعد �حل�صن بن �حل�صني �ملكرمي. �إل �أنه بعد وفاة 
�حل�صن وجدو� خلفه ورقة �لو�صية و�لتي تن�س على �أن �خلليفة بعده هو رجل ي�صمى 
�إ�صماعيل �ملكرمي( وقد كان ي�صكن هذ� �لرجل مدينة �لطائف. فكانت  )�حل�صني بن 
هذه �لو�صية مبثابة �ل�صاعقة على )حم�صن بن علي( لأنه مبوجب تنفـيذها �صيفقد 
مكانته ومن�صبه وتعظيمه من قبل �لأتباع، و�لأهم من ذلك كله �أنه �صيفقد بيت �ملال 
�لإ�صماعيلي. فرف�س هذه �لو�صية و�أعلن خروجه على �حل�صني بن �إ�صماعيل ون�صب 
نف�صه د�عًيا مطلًقا لالإ�صماعيلية، وعندها �نق�صم �لأتباع �إلى ق�صمني مبوجب �نق�صام 
�ملكارمة، فق�صم مع )�حل�صني بن �إ�صماعيل �ملكرمي( وق�صم مع )حم�صن بن علي �ملكرمي( 
وجاءو�  وفرح  فا�صتب�صر  �إليه  �لإمامة  بانتقال  وب�صروه  �لطائف  �إلى  �ملوؤيدون  وذهب 
�لرئي�صي ملذهب  �ملقر  ليت�صلم من�صبه �جلديد وي�صتقر فـي )خ�صيوة(  �إلى جنر�ن  به 
�لإ�صماعيلية. وعند ذلك جلاأ )حم�صن بن علي �ملكرمي( �إلى ��صتخد�م �ل�صحر )2( وذلك 
ل�صرف �حل�صني عن هذ� �ملن�صب فاأثر �ل�صحر فـي نف�س )�حل�صني بن �إ�صماعيل( فكره 
)خ�صيوة( و�أُ�صيب مبر�س فقام �أتباعه وعر�صو� �أمره على �ل�صحرة فك�صفو� لهم �ل�صر 
باأن )حم�صن بن علي �ملكرمي( هو �لذي �صحره وملا �أُتهم )حم�صن( بذلك قام وف�صح من 
كان قبله، و�أن هذ� �ملن�صب لُيدرك �إّل بال�صحر من قبله و�أنها جاّدة م�صلوكة فـي كل 

�أدعياء �ملكارمة، فا�صتولى حم�صن بن علي على خ�صيوة وب�صط نفوذه على بيت �ملال  .

1( اإنهم يزعمون على مدى التاريخ اأن الو�سية تكون بوحي اإلهي اأو من الإمام تن�س على من يخلف الإمام اأو الداعي يف 
      من�سبه. ثم جتد اأن اأول من يرف�س ذلك ويكفر بهذا املعتقد الأئمة والدعاة اأنف�سهم. مثل ما فعل حم�سن بن علي، وهذا 

      اأكرب دليل لقومنا على ف�ساد هذا املعتقد وبطالنه.
2( كيف ي�ستخدم حم�سن ال�سحر اأو ير�سى به ؟ وهو الداعي ابن الداعي املطلق والذي و�سل اإلى اأعلى درجات التفقه يف 

     املذهب اإن يف ذلك دلله وا�سحة على بعدهم عن الكتاب وال�سنة، وعلى عدم اهتمامهم بالتوحيد ونواق�سه.
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 )1( )دح�صة(  ت�صمى  منطقة  فـي  ��صتقر  فقد  �إ�صماعيل(  بن  )�حل�صني  �أما  �لإ�صماعيلي. 
وا�شتمر اأتباعه فـي ممار�شة ال�شغوط على حم�شن حتى �شهر ذي القعدة عام 1416هـ حيث 
��صتطاع �حل�صني و�أتباعه �أن ي�صتعيدو� �ملركز �لرئي�صي لالإ�صماعيلية وكذلك �جلامع �لكبري 
وبيت �ملال �لإ�صماعيلي )2( بعد �أن تركها )حم�صن بن علي( وقد �ختل�س مبالغ �صخمة تقدر 

بع�صر�ت �ملاليني من خزينة بيت �ملال )3(.

�لف�سل �لثالث: �الإ�سماعيلية �الأفكار و�ملعتقد�ت �إجمااًل )4(:
�أن يكون  �إ�صماعيل على  �إمام مع�صوم من�صو�س عليه من ن�صل حممد بن  1 - �صرورة وجود 

�لبن �لأكرب وقد حدث خروج على هذه �لقاعدة عدة مر�ت ) 5(.
�ملعا�صي  يوؤولون  �أنهم  بل  و�لأخطاء  �ملعا�صي  �رتكاب  عدم  فـي  لي�صت  لديهم  �لع�صمة    -  2

و�لأخطاء مبا ينا�صب معتقد�تهم.
3 - ُي�صفون على �لإمام �صفات ترفعه �إلى ما ي�صبه �لإله، ويخ�صونه بعلم �لباطن ويدفعون 

له ُخم�س ما يك�صبون.

1( دح�سه: اأحد الأحياء يف مدينة جنران.
2( بيت املال الإ�سماعيلي: ل يكون له ح�ساب خا�س به ولكن يكون با�سم الداعي فاإذ مات ل ي�ستطيعون التفريق بني بيت املال 

     واأموال الداعي اخلا�سة به فتبداأ اخل�سومة من قبل الورثة على ذلك وغالًبا ما ي�سري للورثة ويبداأ اجلمع من جديد للداعي اجلديد.
3( وهذه احلوادث معروفه وم�سهورة عند كل من عقل وبلغ �سن الر�سد يف منطقة جنران منذ عام )1413-1416هـ( ومازالت 

      اآثار هذه اخلالفات واقعة اإلى يومنا هذا.

4( املو�سوعة املي�رصة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�رصة املجلد الأول ال�سفحة: )387(، انظر: كتاب درا�سة عن الفرق 
      الإ�سالمية يف تاريخ امل�سلمني: للدكتور: اأحمد حممد جلي. راجع كتاب اأ�سول الإ�سماعيلية درا�سة. وحتليل. ونقد. للدكتور: 

    �سليمان بن عبد الله ال�سلومي، ج2 �س)403( وكذلك كتاب الإ�سماعيلية لف�سيلة ال�سيخ العالمة: اإح�سان اإلهي ظهري �س 
    )271(. راجع كتاب: م�سكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأ�رصار، تاأليف: الإمام يحيى بن حمزة العلوي، حتقيق وتقدمي: 

   الدكتور: حممد ال�سيد اجلليند اأ�ستاذ الثقافة الإ�سالمية امل�ساعد جامعة امللك عبد العزيز – جدة، الطبعة الثالثة لعام: 1403هـ / 
   1983م.

5( ولقد و�سعوا للدعاة مراتب يتدرجون من خاللها وهي: 1- الإمام : وهو راأ�س الدعوة، 2- احلجة اأو الباب: وهو نائب
    الإمام، 3-داعي الدعاة: وهو رئي�س الدعاة امل�سوؤول عن توزيعهم، 4- داعي البالغ: وهو امل�سوؤول عن تبليغ الأوامر اإلى 
   الأقاليم، 5-الداعي املطلق: وله �سالحية ال�سفر اإلى الأقاليم دون اأخذ راأي اأحد، 6-الداعي املاأذون: من ياأخذ امليثاق على 

   الداخلني يف املذهب، 7-الداعي املح�سور: وهو من يبلغ يف منطقته فقط، 8-اجلناح الأمين، 9-اجلناح الأي�رص: وهما خادمان 
   للداعي املطلق اأثناء الدعوة، 10- املكا�رص: من يقوم بفقه الدعوة واجلدل واملناظرة، 11- املطالب: من يقوم بالتُج�س�س مل�سلحة 

   الدعوة، 12- امل�ستجيب: اأول مرتبة ي�سل اإليها املنت�سب اإلى الدعوة بعد اأخذ امليثاق عليه.
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�إلى  تنق�صم  �لإ�صماعيلي  �ملذهب  كتب  �أن  �أُبني  �لإ�صماعيلية  مذهب  فـي  �أخو�س  �أن  وقبل   
ق�صمني:

على  �أحد  يطلع  ل  لكي  وذلك  وغريهم  �لإ�صماعيلية  لعامة  كتب  وهي  �لظاهر:   كتب   -  1
حقيقة �ملذهب و�أفكاره.

2 - كتب �لباطن :  ل يّطلع عليها �أحد �إل �خلا�صة فقط وهي كتب �لعقيدة �لتي يدينون بها 
فال ي�صمح للخا�صة �إل بعد �أخذ �لعهد و�ملو�ثيق على �أل يطلعو� على هذه �لكتب ول يخربو� 
مبا فـيها. وهذ� �لد�عي )ح�صني بن علي بن �لوليد( وهو ياأخذ �لعهد و�مليثاق بالكتمان فـي 
مقدمة كتابه )�ملبد�أ و�مليعاد( و�لذي �أر�صله �إلى �أحد خو��صه مع حتذيره �إياه باأن ل يطلع 

على هذ� �لكتاب �لباطني �أحد�ً يقول:

) و�أنا �آخذ عليك وعلى كل من �آذنت لك باإيقافه عليه عهد �هلل �مل�صوؤول، �ملوؤكد وميثاقه 
�لهادين  دينه  و�أئمة  �ملر�صلني  و�أنبيائه  �ملقربني  مالئكته  على  �أخذه  �لذي  �مل�صدد  �ملغلظ 
�صلو�ت �هلل عليهم �أجمعني و�إل فاأنت ومن وقف عليه بر�ء منهم �أجمعني �أل ن�صخت منه 
حرًفا ول �أقل ول �أكـثـر ول وقف عليه �إل �أنت �أو من �أذنت له بالوقوف عليه، و�إنك تعيد 

�إيّل هذه �لن�صخة بعد �أن تفرغ من قر�ءتها و�هلل على ما نقول وكيل( )1( . 

�ملكرمي ت�صاأله  �لد�عي  �إلى  �أتيت  �إذ�  �إنك  ول يز�لون يحاولون كتمان هذه �حلقيقة حيث 
عن �لعقيدة وعن �لكتب �لتي تقروؤها، جتده بكل ��صتغفال ميد �إليك ن�صخة من كر��صة �أو 
�إخر�ج  �أنه بعد  �إل  �ل�صالة،  �أحكام فقهية فـي كيفـية  �ل�صالة و�لتي حتتوي على  �صحيفة 
�ملطابع للكتب �لإ�صماعيلية �لباطنية �أ�صقط فـي �أيدي دعاتهم وظهر عو�ر مذهبهم لأن من 
�إلى ظالم �لفل�صفة و�لإحلاد   �أن يرتك �لكتاب و�ل�صنة ويذهب  كانت فطرته �صليمة ياأبى 
وهذه من �أهم �لأ�صباب �لتي جعلت قبائلنا ل يعرفون عن هذ� �ملذهب �إل �ل�صيء �لقليل. 
هذ�  �أن  نعرف  ومل  )حنيف(  لك  لقال  عليه  �أنت  �لذي  �ملذهب  هو  ما  �أحدهم  �صاألت  ولو 
و�صائل  من  1421/1/18هـ(  �ل�صهرية،)فـي  جنر�ن  حادثة  بعد  �إل  �إ�صماعيلي  ي�صمى  �ملذهب 

�لإعالم.!!! 

1( كتاب كنز الولد: �س )33( وراجع كتاب الك�سف �س: )23،24، 25(.
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�لباب �لر�بع: �أخطاء �إ�سماعيلية جنر�ن
مالحظة: هذه �لأقو�ل: �لتي �أنقلها من �لأخطاء �لكفرية و�ل�صركية و�لبدعية من �صميم  

كتب �ملذهب و�لدليل على ذلك:
�صمن  من  موجود  �حلامدي  ح�صني  بن  �إبر�هيم  ملوؤلفه:  �لولد،  كنز  كتاب  �صاحب  �أن   -  1
�أ�صماء �لدعاة �ملنفردين فـي كتاب �صحيفة �ل�صالة )و�لتي تقد�س ول يخلو بيت من بيوت 

�لإ�صماعيلية منها( �صفحة: )684( ر�جع كتاب كنز �لولد مقدمة �ملحقق �س : )28، 29(.

�أ�صماء  �صمن  ذكر  �لوليد،  حممد  بن  علي  ملوؤلفه:  �لفو�ئد،  ومعدن  �لعقائد  تاج  كتاب   -  2
�لدعاة �ملنفردين فـي �صحيفة �ل�صالة، �صفحة: )684(.

3 - وفـي كتاب كنز �لولد، �لعرت�ف ب�صيادة جعفر بن من�صور �ليمن موؤلف: كتاب �صر�ئر 
و�أ�صر�ر �لنطقاء، وكتاب �لك�صف، �أنه من �أئمة �ملذهب �لإ�صماعيلي، �صفحة: )43، 44، 207(.

�إخو�ن  �لعقل، ور�صائل  �لنبو�ت، وكتاب ر�حة  �لعرت�ف بكتاب  �لولد:  - فـي كتاب كنز   4
�ل�صفا، و�أنها من كتب �ملذهب، �صفحة: )26، 34، 44(.

�أ�صماء �لدعاة �ملنفردين فـي �صحيفة �ل�صالة، حامت بن �إبر�هيم �حلامدي.  5 - ورد �صمن 
وهو �صاحب كتاب )تنبيه �لغافلني، وحتفة �لقلوب، ور�صالة زهر بذر �حلقائق ،و�ملجال�س، 

و�لــــتــــذكرة(. 

6 - عندما �صــدر عن �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفـتاء بال�صعودية بتاريخ )�لأحد 
و�مل�صماة  )�لإ�صماعيلية(  �لعبيــدية  �لدولة  �أن  يو�صح  بيانًا  1428هـ(  �لأول/  ربيع   /20
�إلى �لقرن �ل�صاد�س �لهجري وز�لت  )بالفاطمية( و�لتي ن�صــاأت فـي م�صر من �لقرن �لثالث 
على يد �صالح �لدين �لأيوبي، دولة خمالفة للكتاب و�ل�صنة و�صاحبة منكر�ت قام جماعة 
 ، �لفـــا�صـــدة  �لدولة  تلك  عن  بالدفــاع  )نـجـــر�ن(  فـي  �لإ�صماعيــلي  �ملذهب  �أهل  من 
ورفعــــو� �إلى خــــادم �لــحـــرمــــني �ل�صــــريفـني ي�صـــــتنــكـــرون بيان �للجنـــــة �لد�ئمـــــة ،

 وما ز�لت منتدياتهم وجمال�صهم تكيل لتلك �لدولة �ملدح و�لثناء.
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عليها  دلت  �لتي  هي  �إمنا  و�صفاته  باأ�صمائه  تعالى  �هلل  توحيد  فـي  �ل�صحيحة  و�لعقيدة   

�أهل   - �لناجية  �لفرقة  هم  �لذين  �لأمة  هذه  �صلف  عليها  و�صار  و�ل�صنة،  �لكتاب  ن�صو�س 

�ل�صنة و�جلماعة - تلك �لعقيدة – هي �لإميان باهلل تعالى ومالئكته وكتبه ور�صله، و�ليوم 

�لآخر وبالقدر خريه و�صره، و�لإميان مبا و�صف �هلل به نف�صه وما و�صفه به ر�صوله  

من غري حتريف ول تعطيل ومن غري تكييف ول متثيل، ونفـي ما نفاه �هلل عن نف�صه �أو 

. نفاه عنه ر�صوله 

�ْشَنى َفاْدُعوُه ِبَها  } )1( . قال تعالى :   { ولل االأَ�ْشَماء اْلُ

رُي } )2( . ِميُع الَب�شِ قال تعالى :  {َلْي�َس َكِمْثِلِه �َشْيٌء َوُهَو ال�شهَّ

�ْشنى  } )2( . ا ما َتْدُعوا َفَلُه ااْلأَ�ْشماُء اْلُ قال تعالى :  {اأَيًّ

1( �سورة الأعراف، الآية : )18(.
2(�سورة ال�سورى، الآية : )11(.

3( �سورة الإ�رصاء، الآية : )110(.
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�لف�سل �الأول: �الأخطاء �لكفرية و�ل�سركية )1( 

وحذو  و�صفاته،  �هلل  �أ�صماء  نفي  يف  �جلهمية)2(  حذو  �لإ�صماعيلية  �ملكارمة  حذت   -  1
�ملعتزلة)3( فـي نفي �صفات �هلل و�إثبات �أ�صماء �هلل تعالى بدون �صفات)4(. يقول �إبر�هيم 
فال  با�صم  ي�صمى  ول  بو�صف  يو�صف  ل  �هلل  )�إن  �لإ�صماعيلي:  �لـحــامدي)5(  �حل�صني  بن 
يقال عليه حيا، ول قادًر� ، ول عاملا، ول عاقال، ول كامال، ول تاما، ول فاعال لأنه مبدع 
�حلي �لقادر �لعامل �لتام �لكامل �لفاعل، ول يقال عنه ذ�ت، لن كل ذ�ت حاملة لل�صفات(

)6(، وهم بهذ� �لقول خمالفني �صريح �لقر�آن و�ل�صنة موؤولني تاأويالت فا�صدة، بعيدة كل 
�لبعد عن منطوقها ومفهومها، وهذ� �لقول قد عده �أهل �ل�صنة كفًر�.

1(  تعمدت اأن اأذكر اأنها كفرية لأن كثرًيا من قبائلنا قد يعتقد بع�سها وهو ل يعلم اأن هذا الإعتقاد كفري يخرجه من الإ�سالم، اأو اأنه
      يقع يف ال�رصك الأكرب دون علمه.

2( اجلهمية: اإحدى الفرق الكالمية التي تن�سب اإلى الإ�سالم، قامت على البدع الكالمية والآراء املخالفة لعقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة، 
      متاأثرة بعقائد واآراء اليهود وال�سابئة والفال�سفة. واأول من قال بهذه العقيدة الفا�سدة هو: اجلهم بن �سفوان، الذي اأخذها عن 

     اجلعد بن درهم الذي اأخذها عن اأبان بن �سمعان اليهودي. انظر: املو�سوعة املي�رصة يف الأديان واملذاهب  و الأحزاب املعا�رصة. 
      ج2، �س )1040(، وكذلك انظر: فتاوى ال�سيخ: حممد بن �سالح العثيمني املجلد الرابع �س )292(، و�رصح العقيدة الطحاوية
نة واجلماعة،      )539( لأبي العز احلنفي، طباعة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، و�رصح اأ�سول اعتقاد اأهل ال�سُ

     الاللكائي ج1 �س )30(.
3( املعتزلة: فرقة اإ�سالمية ن�ساأت يف اأواخر الع�رص الأموي وازدهرت يف الع�رص العبا�سي، وقد اعتمدت على العقل املجرد يف فهم

    العقيدة الإ�سالمية لتاأثرها ببع�س الفل�سفات امل�ستوردة مما اأدى اإلى انحرافها عن عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة. وقد اأطلق عليها اأ�سماء 
    خمتلفة منها: املعتزلة والقدرية والعدلية واأهل العدل والتوحيد واملقت�سدة والوعيدية. انظر: كتاب درا�سة عن الفرق يف تاريخ 

    امل�سلمني اخلوارج وال�سيعة. د اأحمد حممد جلي �س)23( وما بعده ، وكتاب: املو�سوعة املي�رصة يف الأديان واملذاهب و الأحزاب 
   املعا�رصة ج1 �س )64(. انظر: كتاب البدع واملحدثات، �س) 166( حمد عبد الله املطر. الطبعة الثانية: 1419هـ، انظر 

  كذلك: فتاوى ال�سيخ: حممد بن �سالح الُعثيمني املجلد الرابع �س )292(، لال�ستزادة انظر: �رصح الطحاوية يف العقيدة ال�سلفية 
  �س )277، 537( للعالمة �سدر الدين علي بن علي بن اأبي العز احلنفي، طباعة ال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد 

   لعام )1418هـ(.
4( در التعار�س لبن تيمية )367/3(.

5(هو: اإبراهيم بن احل�سني بن اأبي ال�سعود احلامدي الهمداين �سمن كبار الدعاة الذين اأوجدتهم املدر�سة اليمنية، كان داعيا لالإمام
    امل�ستور من �ساللة امل�ستعلي الفاطمي عمل على درا�سة العلوم ونقل الرتاث الإ�سماعيلي وجمعه وتدري�سه للدعاة التابعني ملدر�سته.    
    ويف �سنة  536هـ �سمي بالداعي املطلق، له موؤلفات منها كنز الولد، وكتاب البتداء والنتهاء، وكتاب ت�سع وت�سعني م�ساألة يف
    احلقائق، والر�سائل ال�رصيفة يف املعاين اللطيفة، تويف �سنة )557هـ(، وهو �سمن اأ�سماء الدعاة املنفردين يف �سحيفة ال�سالة �س 

    )684(  وهذه ال�سحيفة ل يخلوا منها بيت عند قبائلنا.
6(كتاب كنز الولد �س )13، 14(.  
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2 ـ قولهم )يجب �خلوف من �لأئمة كما تخاف من �هلل �صبحانه وتعالى( )1( .
وهذ� �صرك �أكرب.

3 - �لقول باأن )علي بن �أبي طالب �أذن �هلل ويده وعينه وب�صببه ثارت �لأفالك( )2(. 
وهذ� �لقول كفر و�صرك.

4- زعمو�  باأن ) �إبر�هيم عليه �ل�صالم غني عن �هلل �صبحانه وتعالى ( )3(.
 وهذ� �لقول كفر ، لأنه تكذيب للقر�آن ونق�س فـي حق �هلل و�إتهام لنبي �هلل وخليله .  

1( كتاب )الهمة يف اآداب اإتباع الأئمة( تاأليف جعفر بن من�سور اليمن �س )78(.
2(كتاب كـــنـــــــــز الــــولــــــــــــد �س )217(.

3( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س ) 123( . 
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5 - �لزعم باأن )�أدم عليه �ل�صالم كان له �أبو�ن( )1(. وهذ� �لقول تكذيب للقر�آن وهو كفر.  

1(كتاب )�رصائر واأ�رصار النطقـــاء( �س )27(.



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

29

6( �تهمو� )لوطًا عليه �ل�صالم باأنه زنا باإبنتيه ( )1(  

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س ) 129( . 
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7( �إمـــام �لزمان ي�صـــمى �هلل وهو قــائم  مقــام �هلل- تعالى �هلل عن ذلك - و�أنه 
      موجــود قبــل �آدم  )1( وهذ� �صرك �أكرب خمرج من �لإ�صالم . 

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س ) 48،29( . 
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8( �لزعم باأن ) علي ر�صي �هلل عنه  فـي �ل�صماء تعبده �ملالئكة ( و�أنه �ملق�صود 

ِكيُم اْلَعِليُم }  َماِء اإَِلٌه َوِف ااْلأَْر�ِس اإِلٌه َوُهَو اْلَ      فـي قوله تعالى : { َوُهَو الهَِّذي ِف ال�شهَّ

    )�لزخرف �آية : 84 ( وهذ� �صرك �أكرب خمرج من �لإ�صالم . )1( 

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س ) 115( . 
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9( �لزعم باأن ) �لوحي عبارة عن تخيالت ( )1(  وهذ� �لقول كفر ، لأنه تكذيب ملا 
جاء فـي �لكتاب  و�ل�صنة .

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س )24 ، 25( . 
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10( �لزعم باأن ) �آدم عليه �ل�صالم ربتُه لبوؤة ( ) 1( .

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س )29( . 
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11( �لقول باأن ) �لكو�كب هي �لتي تخلق �جلنني فـي بطن �أمه ( )1( 
        وهذ� كفر باهلل عز وجل  خمرج من ملة �لإ�صالم  ، فال خالق �إل �هلل جل وعال . 

1(كتاب ) كــــنـــــــــز الولــــــــــد ( �س )144 (. 
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12( �لقول باأن ) علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه فرد �صمد ل�صريك
        له فـي ف�صله ولي�س له كفو�ً �أحد ( )1( . وهذ� �صرك �أكرب خمرج 

         من ملة �لإ�صالم لأنهم ي�صفونه ر�صي �هلل عنه ب�صفات �هلل تعالى . 

1( كتاب )كنز الولد ( �س ) 218( ، وكتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء ( �س ) 74(. 
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�إلى خم�صة  )1(   13( �لقول باأن �لنبي   ت�صلم �لر�صالة من خم�صة و�صلمها 
وهذ� كفر باهلل تعالى . 

1( كتاب كنز الولد �س ) 210 ، 211( .
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14( �لقول باأن ) علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه هو  �لأول و�لأخر و�لظاهر 
و�لباطن وهو بكل �صيء عليم  )1( وهذ� �صرك �أكرب خمرج من ملة �لإ�صالم.    

1( كتاب كنز الولد �س ) 220(.
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15( �لقول باأن )علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه هو �لذي �صمك �ل�صماء وب�صط �لأر�س
       و�أجرى �لأنهار و�أنبت �لأ�صجار (  )1( وهذ� �صرك �أكرب خمرج من ملة �لإ�صالم .

1( كتاب كنز الولد �س ) 220(.
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16ـ �لقول باأن ) علي بن �أبي طالب  ر�صي �هلل عنه هو �لـخــالق �لبارئ �مل�صور( )1( 
وهـــذ�  �صــرك �أكـبــــر.

17ـ زعمـــــو� باأن �لقـــــر�آن حمــــــــّرف . 
و�أنه من تاأليف �ل�صحابة ر�صي �هلل عنهم وهذ�  كفر باهلل ... 

وقد جاء هذ� �لن�س : 
، و�ألف  ، وقيا�صهم وكفر بع�صهم بع�صًا  باآر�ئهم  ) و��صتغنو� به عن كتاب ربهم مبا جمعو� 
عثمان تاأليفًا �آخر ، و�أحرق ما   �ألفه �أبو بكر وعمر ثم جاء �حلجاج فاأحرق ما �ألف عثمان، 

وجمع هذ� �لكتاب �لذي فـي �أيديهم بعد �أن �أ�صقط منه ما �أر�د (  )2(. 

و�لرد عليهم من �لقر�آن �لكرمي : 

اِفُظوَن  } �صورة �حلجر �لآية :) 9( .  ا َلُه َلَ ْكَر َواإِنهَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزهَّ قال تعالى : { اإِنهَّ

وقال تعالى :  { اَل َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه ۖ َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد }  
                                                                                                                                               �صورة ف�صلت �لآية :) 42( .

وقال تعالى :
ُهْم ِلَبْع�ٍس  ْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْع�شُ ْثِل َهَذا اْلُقْراآِن اَل َياأُْتوَن ِبِ نُّ َعَلى اأَْن َياأُْتوا ِبِ  { ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت ااْلإِْن�ُس َواْلِ

َظِهـرًيا } )3(  �صورة �لإ�صر�ء �لأية : )88( .   

1(كتاب كنز الولد �س :)221( . 

2(كتاب �رصائر واأ�رصار النطقاء �س : )174 ( .

3(ظهريًا : ُمعينًا .



 (1)
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18ـ من �لأخطاء : �صب �ل�صحابة .
وعقيدة �أهل �ل�صنة كما يقول �لطحاوي )1( : يقول �لإمام �لطحاوي فـي عقيدته �مل�صهورة 
اأحد  من  نترباأ  منهم،ول  اأحد  حب  فـي  نفرط  ول  �هلل   ر�صول  �أ�صحاب  )ونحب 
منهم،ونبغ�س من يبغ�صهم وبغري �خلري يذكرهم، ول نذكرهم �إل باخلري، وحبهم دين 
و�إميان و�إح�صان، وبغ�صهم كفر ونفاق وطغيان ( )2( و�ملتاأمل فـي و�قع �ملكارمة يرى �لعجب 
غ�صب  �إذ�  �لقوم  عند  و�لعامي  ور�صولنا     حبيبنا  �صحابة  على  �لتطاول  من  �لعجاب 
على �أحد يقول: )عليك ما على �أبي هريرة( �أي من �لعذ�ب، ويلمزون �أهل �ل�صنة بـ ) قوم 

عائ�صة( �أو قوم )�أبي هريرة( ر�صي �هلل عن �ل�صحابة �أجمعني.

ول �صك �أن �صب �ل�صحابة بدعة منكرة وتكون كفر�ً �إذ� كان �ل�صب ملن زكاهم �هلل وخ�صهم 
�لر�صول  ثناء  �لنا�س  عند  وتو�تر  ف�صله  �أ�صتهر  من  �أو  وعائ�صة،  وعمر  بكر  كاأبي  بالف�صل 

 عليه كاأبي هريرة، و�بن م�صعود وغريهم.

�لف�سل �لثاين : �الأخطاء �لبدعية و�الفرت�ء�ت:
و�لنجوىوح�صة  بالفكاك  ُيعرف)  ما  وهذ�  �لنار  من  و�لعتق  �لقرب  عذ�ب  من  �لفكاك  ـ    1
�لقرب( وهذه تعمل للميت بعد وفاته، ويذهب �أقاربه �إلى �لّد�عي �ملكرمي ويعطونه مبلغًا 
�أ�صياء  وهذه  �لنار.  من  �لعتق  مقابل  �آخر  ومبلغًا  �لقرب،  عذ�ب  من  �لفكاك  مقابل  �ملال  من 
هذ�  على  ز�ل  ما  هو  ممن  ذلك.  يفعلون  �أقاربنا  ون�صاهد  منهم  لقربنا  وذلك  لنا  معروفة 

�ملذهب. ن�صاأل �هلل �لعفو و�لعافـية )3( .
من كان يرغــــب فـي �لنجــــاة فما لــُه             غرُي �إتبـــاع �مل�صطــفى فـيما �أتــــــــــى
ذ�ك �ل�صبيــــــل �مل�صتقيــم وغيـــــــرُه                �ُصبل �ل�صاللـة و�لغو�يــــة و�لـــــــردى
فاتبع كــتاب �للـــه و�ل�صنــن �لتــــــــي               �صحت فذ�ك �إن �تبعــت هـو �لهــــــدى
ودع �ل�صـــوؤ�ل بلــم وكـــيف فاإنــــــــــه              بــاب يجــُر ذوي �لب�صيـــرة  للعمـــــــــى
�لدين ما قــــال �لر�صــــوُل و�صحبـــــه             �لتابعــــون ومــــن مناهجـهم قــفــــا  )4(

1( الطحاوي هو : الإمام احلافظ، اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة الأزدي امل�رصي احلنفي،وهو اإمام ثقة جليل،وهو ابن اأخت املزين 
      �ساحب الإمام ال�سافعي ولد مب�رص �سنة  :  239هـ ومات بها يف ذي القعدة �سنة 321 هـ .

2(العقيدة الطحاوية ) 14 (.
3) وقد زادت وو�سلت املبالغ التي توؤخذ على امليت يف وقتنا احلا�رص اإلى ) 40( األف ريال ) تقريبًا( تعطى للمكرمي  فكاكًا من عذاب القرب

   وعتقًا من النار  .
4( �سري اأعالم النبالء ) 23 / 314 ( والأبيات لالإمام املري�سي ـ رحمه الله ـ ) 655 (.
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2  ـ  �لقول باأن �أركان �لإ�صالم �صبعة : )1(
يعتقد �ملكارمة �لإ�صماعيلية �أن �أركان �لإ�صالم �صبعة:

•  �لولية وهي �أف�صلها عنــــدهم.    
•    �لــطــهــــــــــــــــــــارة .  
•    �لـ�صـــــــــــــــــــــــــالة .  
•     �لـزكـــــــــــــــــــــــــاة .  
•     �لـحــــــــــــــــــــــــــج .  
•    �لـجـهـــــــــــــــــــــــاد .  
•   و�ل�صيـــــــــــــــــــــام .  

�إذ  �فرت�ء،  حم�س  وهو  �لإ�صالم،  �أركان  من  لي�صتا  �ل�صهادتني  �أن  عقيدتهم  بديهيات  من   

�ل�صهادتان هما كلمة �لإ�صالم، ومفتاح د�ر �ل�صالم، وبها ُيْع�صم �لدم و�ملال، وهي �أ�صل �لدين، 
�أعظم  وهي  �لتقوى،  وكلمة  �لوثقى،  �لعروة  وهي  ف�صطاطه،  وعمود  �أمره،  ور�أ�س  و�أ�صا�صه 
�حل�صنات، و�أف�صل ما قاله �لنبّيون. وقد �صهد �هلل بها لنف�صه و�صهد بها مالئكته و�أولو �لعلم 
ُه اَل اإَِله اإاِلهَّ ُهَو َواْلََلِئَكة َواأُوُلو اْلِعْلم َقاِئًما ِباْلِق�ْشِط اَل اإَِله اإاِلهَّ ُهَو  من خلقه،قال تعالى : { ِ�َشِهَد اللهَّ اأَنهَّ
ِكيَم }  �صورة �آل عمر�ن ،�لآية:) 18( وهي كلمة �لإخال�س و�صهادة �حلق ولأجلها خلق �خللق   اْلَعِزيز اْلَ

َنهّ َوااْلإِْن�َس اإاَِلهّ ليعبدون  }  �صورة �لذ�ريات ،�لآية: ) 56(  قال تعالى :َ{َوَما َخَلْقُت اْلِ
اإاِلهَّ  وٍل  َقْبِلَك ِمْن َر�شُ ِمْن  اأَْر�َشْلَنا  {َوَما  �لكتب كما قال تعالى:  �لر�صل و�أنزلت  �أر�صلت    ولأجلها 

ُه ال اإَِلَه اإاِلهَّ اأََنا َفاْعُبُدوِن } �صورة �لأنبياء ،�لآية: )25 (  ُنوِحي اإَِلْيِه اأَنهَّ
ُه اَل اإَِلـَه اإاِلهَّ اأََناْ  اُء ِمْن ِعَباِدِه اأَْن اأَنِذُروْا اأَنهَّ وِح ِمْن اأَْمِرِه َعَلى َمن َي�شَ ُل اْلَلآِئَكَة ِباْلرُّ  وقال تعالى : {ُيَنزِّ

ُقوِن } �صورة �لنحل، �لآية: )2(  َفاتهَّ
وفـي �ل�صحيح عن �لنبي     قال: )من قال: ل �إله �إل �هلل وكفر مبا يعبد من دون �هلل 

حرم ماله، ودمه، وح�صابه على �هلل( )2( . 

1( كتاب ) �رصائر واأ�رصار النطقاء( �س ) 104 ( انظر : كتاب دعائم الإ�سالم �س )2 (.
2( انظر: �سحيح م�سلم برقم )23 ( .
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�لقول ) بظهور �لأنبياء من قبورهم بعد ثالث ليال ( )1( . 

1(كتاب كنز الولد �س : ) 192( .
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مكان  وهو  �لكعبة  د�خل  ف�صة  م�صمار  �إلى  ي�صلون  �لعامل  )باأن   : و�لكذب  �لبدع  ومن   )3
ولدة علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه و�ل�صالة �إليه من �لفرو�س �لو�جبة ( )1( 

1(كتاب كنز الولد �س :)214( . 
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وعمر  بكٍر  باأبي   ) وثمود  )وعاد�ً   : تعالى  قوله  تاأويلهم   : �لبدع  ومن   )4
وعثمان وطلحة ر�صي �هلل عنهم )1( . 

1(كتاب الك�سف �س ) 30 ( . 
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1(كتاب الك�سف �س ) 35 ( . 

َماَواِت َوااْلأَْر�ِس} )�سورة �لنور، �آية :35 ( ُ ُنوُر ال�شهَّ 5( ومن �لبدع تاأويلهم قوله تعالى : {اللهَّ
بالأئمة وفاطمة و�حل�صن و�حل�صني ر�صي �هلل عنهم   )1( .
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َجَرٍة َخِبيَثٍة} سورة إبراهيم آية :  6 ( ومن �لبدع : تاأويلهم قوله تعالى : {َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َك�شَ
)26 (بعمر ر�صي �هلل عنه )1(.

7( ومن �لبدع : تاأويلهم قوله تعالى : {ذِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب  ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتهَِّقَي} �سورة 

�لبقرة �آية : )2( بعلي ر�صي �هلل عنه  )2( .

1(كتاب الك�سف �س ) 36 ( . 
2( كتاب الك�سف �س ) 38 ( . 
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1(كتاب الك�سف �س ) 63 ( . 

ِ اأََحًدا} �سورة �جلن �آية: )18(  ِ َفَل َتْدُعوا َمَع اللهَّ اِجَد لِلهَّ نهَّ اْلَ�شَ 8(تاأويلهم قوله تعالى : {َواأَ
باأن �ملر�د بامل�صاجد �لأئمة و�لنطقاء  )1( .
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9( ومن �لكذب ولإفرت�ء�ت : ما�أورده �لإ�صماعيلي ) �إبر�هيم �حلامدي ( نقاًل عن 
�إ�صطفاء و�صي ، ول  جعفر بن من�صور �ليمن )1( )�إن �هلل ل يقبل توبة نبي ول 
�إمامة ويل ول عمل طاعة من عامل ولو تقطع يف �لعبادة ،  و�جتهد �إل بولية علي 

بن �أبي طالب �صلو�ت �هلل عليه ( )2( ومن �إعتقد ذلك فقد كذب �لقر�آن وكفر .  

1( هو جعفر بن احل�سن بن فرج بن ح�سن بن حو�سب بن زادان الكويف ، وهو من اأهم بناة املذهب الإ�سماعيلي ،
     وهو اإبن الداعية الإ�سماعيلي امل�سهور الذي اأر�سله الإمام الإ�سماعيلي امل�ستور قبل ظهور اإبنه املهدي الإ�سماعيلي يف املغرب ، 

     ولد جعفر يف بيت والده وتربى على العقيدة الإ�سماعيلية وبلغ مراتب عالية يف الدولة الإ�سماعيلية ، ويعد جعفر اأول من
    و�سع كتب التاأويل واملوؤلفات يف الباطن من الإ�سماعيلية ، وله موؤلفات منها ، كتاب الفرائ�س وحدود الدين ، وكتاب

    الك�سف ، واأ�رصار و�رصائر النطقاء ، ور�سالة يف الر�ساع يف الباطن ومات يف اأواخر ال�ستينات من القرن الرابع من الهجرة
    ) انظر اأعالم الإ�سماعيلية �س  185( .  

2( كتاب كنز الولد �س ) 218 ( . 
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�لف�سل �لثالث : �الأخطاء �لعقلية و�ملنطقية : 
1( ما ورد من �لطال�صم و�لأدعية �ملخالفة لل�صرع : فقد ورد فـي كتاب ) �صحيفة �ل�صالة ( )1( 
ل�صاحبها : �صيد ن�صر �هلل بن هبة �هلل بن �صيدي يقول : �إن من �لألفاظ �لتي ُيناجي  بها وُيدعى 
بها ) بحق �ملقري ، و�ملغي�صم ، و�صم�صم ، وبي�صاأ ، وهي�صاأ  ، وبري�صاأ ، وكبا كبا كبا ، وينجلي ينجلي 

ينجلي ( !! فهل يدعو بهذه �لألفاظ من لديه م�صكة من عقل ودين ؟ !
2( تاأويلهم �لغر�ب يف ق�صة  �بني �آدم مرة باأنه ر�صول �لإمام ومرة باأنه �حد منافقي �لع�صر )2( . 

3( تاأويلهم �صفينة نوح عليه �ل�صالم بدعوة �لإمام )3( . 

1( �سحيفة ال�سالة �س )660 (. 
2( كتاب �رصائر واأ�رصار النطقاء �س ) 29، 48 ( . 

3(  كتاب �رصائر واأ�رصار النطقاء �س )  58 ( . 
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ْوالَدُهنهَّ  }  �صورة �لبقرة �آية:)233( .باأن �ملر�د ْعَن اأَ  4 - تاأويلهم قوله تعالى: {َواْلَواِلَداُت ُيْر�شِ
 بالو�لد�ت �لدعاة )1( .

    
ي�صرب  �أو  يزين  �لإمام  ر�أيت   �أذ�   ( �لأئمة  �أتباع  �أد�آب  فـي  �لهمة  كتاب  فـي  ورد  وقد   -  5
�خلمر �أو ياأتي �لفاح�صة فال تنكر بقلبك ول بل�صانك و�علم �أنه �صو�ب وحق ( 0  )2( ت�صبه 

بال�صوفـية. 

�لأول  �لقائم  وبعا�صرهم    ، تليه  �لتي  �لعقول  بال�صبعة  و�لتاليه  �لأول  بالعقل  �لتو�صل   -  6
�لذي  �لإبد�عية  �جُلثِة  �أهل  من  �لَعِلّيِة  �لرتبة  ب�صاحب  و�لتو�صل  �لقد�صانية  و�لأ�صباح 

حتركت له   �ملتحركات �جلرمانية و�جل�صمانية 000
 ورد فـي كتاب  ) �صحيفة �ل�صالة  ( �صفحة   )266، 267 ( )3 ( .

7 - �لزعم باأن �هلل �أقام �لعامَلنَي �لعلوي و�ل�صفلي بع�صرة حدود ـ  خم�صة روحانية وخم�صة 
ج�صمانية )4( .

1(كتاب الك�سف �س ) 143 (  .

2( �س )131 (.
3( 1ــ اأن الإ�سماعيلية ـ نظريًا ـ يوؤمنون بالله مع ح�رصهم ذلك الإميان يف ت�سميته باملبدع وقولهم باإبداعه للعقل الأول فقط ، وهو   

          الذي اأُ�سري اإليه يف �سحيفة ال�سالة �س )266 ( .
     2 ــ اأن الكائنات واملخلوقات وجميع ما يف الكون خالقها ومدبرها وموجدها هو ما اأ�سموه بالعقلني الأول والثاين اأو ال�سابق   

           والتايل . 
     3 ــ نقل جميع ما ثبت لله عز وجل من الأ�سماء احل�سنى وال�سفات العليا على ما اأ�سموهما بال�سابق والتايل . 

     4 ــ الإميان بعقول ع�رصة لها من التدبري والتاأثري والقوة ما لي�س لغريها وهي �ساحبة التاأثري يف الكون ،نعوذ بالله من ال�سالل 
    .    انظر: تعريف  العقول الع�رصة يف كتاب ) الن�سيحة الودية لقارئ �سحيفة ال�سالة الإ�سماعيلية (.

4( تنفي الإ�سماعيلية اأن يكون الله قد خلق العامل خلقًا مبا�رصًا )واإمنا اأبدع الله تعالى) الكاف( واأخرتع ) النون( واأن من الكاف والنون    
      اأقام الله العامل العلوي والعامل ال�سفلي ، و اأن الله اأقام هذين العاملني ) العلوي وال�سفلي( بع�رصة حدود كاملة ، خم�سة حدود 

     ج�سمانية  ، وخم�سة حدود روحانية ، فاحلدود اجل�سمانية اأو  الأر�سية هم: النبي والو�سي  والإمام واحلجة والداعي ويقابل كاًل 
     منهم :ال�سابق  والتايل واجلد والفتح واخليال ، وهي ما اأ�سماها باحلدود الروحانية ، انظر: احلركات الباطنية ، م�سطفى غالب 
     ، )118-119( وكذلك  ديوان املوؤيد يف الدين داعي الدعاة ، حتقيق حممد كامل ح�سني ، �س)92( ، انظر:كتاب راحة 

     العقل احمد حميد الكرماين �س )68( الطبعة  الأولى موؤ�س�سة الأعلمي بريوت )1427هـ( 2006 م لالإ�ستزادة : راجع  ثالث 
     ر�سائل اإ�سماعيلية �س،)14،13(  حتقيق عارف تامر، الطبعة الأولى دار الأفاق  اجلديدة بريوت لعام1403 هـ وكذلك كتاب 
     كنز الولد �س)24(  دار الأندل�س بريوت لعام  1420هـ 2000م هذه الأ�سياء وهذه التعاريف قد جتهل كثريًا  من اأتباع املذهب 

      لأنهم مل يطلعوا  على كتب العقيدة .
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معه  وتخابرو�  �لع�صكر  عبد�هلل  بن  عبد�لعزيز  �لأمري  �إلى  �ملذكور  �لوفد  و�صل  �جلاري 
�ملذكورين  يام  روؤ�صا  من  1350هـ  �صنة  14�صعبان  فـي  �ملورخة  �عتمادهم  ورقة  وقدمو� 
اأعاله وظمنوها ال�شروط الواجبة من ح�شن اجلوار و ال�شداقة بني يام وبني جاللة امللك 
كل  وردع  �مل�صلمني  عن  �لأذى  بكف  وطو�رفه  فـي�صل  �آل  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز 
وعالوة  �لدماء  وحقن  �ل�صبل  و�أمان  �لطرفـني  بني  �ملف�صدين  على  �لتامة  �لقومة  جاهل 
على ذلك �إقر�ر و�عرت�ف �لوفد �ملذكور مبا ذكر عن ر�صا وقبول وتر�بطًا بذلك وتظمنًا 
من  و�أما   . �عتمادهم  بورقة  �صرحوه  ما  ح�صب  قبيلة  كل  على  و�لوجيه  �لكفالت  بتقوية 
ي�صري  �ما  باأمرين  طرفه  من  �ملذكور  �لوفد  �لتزم  فقد  معه  ومن  �لأ�صلومي  �إبر�هيم  جهة 
�لأ�صو�ق  م�صابلة  من  بقطعه  متكفلني  ملتزمني  يام  وروؤ�صاء  رجال  درب  دربه  �لأ�صلومي 
�لأوطان خ�صو�س جنر�ن وتو�بعه و�عالن قو�مته حتى ي�صري دربه دربهم فـي  ودخول 
�لع�صكر مطلوب يام و�لأتفاق معهم بعد  �أجاز �لأمري عبد�لعزيز  كل حال فبموجب ذلك 
ح�صول �ملو�فقة من �مللك �أيده �هلل و�صدور �أمره �حلايل باجر�ء �لتنبيه على جميع رعاياه 

عن �لتعدي وخمالفة �ملعاهدة �ملذكورة مع يام حا�صر وبادية. 

�لأمري  وبني  �أعاله  �أ�صمائهم  �ملحررة  �ملذكور  �لوفد  بني  و�للتز�م  �لتفاق  �صار  هذ�  فعلى 
جماعة  و�صهادة  ونا�صر  �صليمان  �لكر�م  �ل�صيخني  بح�صور  ذلك  وكان  �لع�صكر  عبد�لعزيز 
من �مل�صلمني منهم �ل�صيخ نا�صر بن نا�صر بن مبخوت و�أحمد بن مفرح وغريهم من حو�ه 
علي  بن  عبد�هلل  به  �صاهد  �لطرفـني  �أمر  عن  وكتبه  وغريهم  �خلدم  من  �لأمري  جمل�س 
م�صفر ليكون معلومًا عند من ير�ه و�صلى �هلل على حممد و�آله و�صحبه و�صلم حرر فـي 25 

�صعبان �صنة 1350 هـ
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ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم 

عليكم  �ل�صالم  بعد  �لكتاب  هذ�  ير�أ  من  �إلى  فـي�صل  �آل  �لرحمن  عبد  بن  �لعزيز  عبد  من 

ورحمة �هلل وبركاته وبعد فقد �لفا علينا جابر بن ح�صني بن مانع �آل جابر وبيده ورقه 

حاله  ومن  فـيها  ما  على  و�أعطيناه  عليها  منا  وطلب  �هلل  رحمه  فـي�صل  �لإمام  جدي  من 

ول  كلها  �حلالت  جميع  من  فـيهم  نر�صى  ما  �هلل  �صاء  �أن  حنا  و�أن  جنر�ن  �أهل  من  حالهم 

ندخر نفعتهم فـي جميع ما يلزم قدر �لإمكان و�لعمدة على ما تقرر بينهم وبني طو�رفنا 

– ر�صالة �مللك  �بن ع�صكر وغريه �أن �صاء �هلل يكون معلوم و�ل�صالم 15�صنة 1352هـ  1352هـ 

عبد �لعزيز �إلى روؤ�صاء يام .      



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

57

من عبد �لعزيز بن عبد �لرحمن �آل فـي�صل �إلى جناب �لأخو�ن �لكر�م �صلطان بن ح�صن 

يام  رجال  وكافة  مانع  بن  حمد  و�ل�صيخ  ن�صيب  بن  ح�صني  بن  جابر  و�ل�صيخ  منيف  بن 

�صلمهم �هلل تعالى �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته بعد ذلك بارك �هلل فـيكم طلبو� 

منا جابر بن ح�صني تبيني ما فـي خو�طرنا من طرفكم وتعرفون مالنا طماعة فـي جنر�ن 

و�أن طماعتنا �ل�صكون و�لرحمة للم�صلمني و�أنا �أعطيكم وجهي و�أمان �هلل على �أمور �لأول 

�أنا ما نحملكــم على ما يخـــــالف كــتــاب �هلل و�صنــــــة ر�صـــــوله �صلى �هلل عليه و�صـلم و�أنا

و�أمر�كم وما  و�أن بالدكم  �هلل عليه و�صلم  ل نطالب منكم غري حتكم �صريعة حممد �صلى 

�أنتم عليه �صابقًا �أنكم عليه ل نر�صا فـيكم ول عليكم من جميع �أحد و�أن ل يجيكم غدر 

�مل�صلمني  عد�وة  يتبني  �إن�صان  �إل  كلها  �لأمور  جميع  من  �آمنني  و�أنكم  عليه  �أمنكم  ما  �صد 

�آذ�ه ومي�صي على طريق �مل�صروع  ول جند من يقوم عليه من رفاقته وقبيلته حتى يكف 

وغري ذلك عليكم �هلل و�أمان �هلل فـيما ذكرنا لكم من جميع �صيء حتاذرون منه هذ� ما لزم 

تعريفه و�ل�صالم 13جماد �أول 1352هـ. 

�خلتم 

عبــــد �لعــــزيز
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جريدة �ملقطم �مل�صرية )1(. ر�جع كتاب �لعالقات �ل�صعودية �ليمنية �س )39- 40 (

1( نبذة عن جريدة املقطم امل�رصية ، �سدر العدد الأول منها يف الرابع ع�رص من فرباير �سنة 1889 م وهي جريدة يومية �سيا�سية 
     جتارية اأ�سدرها فار�س منر ويعقوب �رصوف و�ساهني مكاريو�س ، والتي تعد بحق �سجاًل تاريخيًا للفرتة من ) 1351 - 1353 
    هـ ( وكانت تعتمد على امل�سادر اخلارجية يف الخبار مثل : 1- وكالت الأنباء العاملية 2- ال�سحافة الأجنبية  3- املرا�سلون 
    الذين تعينهم ال�سحيفة  يف العوا�سم الأجنبية 4- املرا�سلون يف احلديدة وعدن واأ�سمرة 5- اإعادة ن�رص ما كتب يف جريدة اأم 

     القرى والإميان التي كانت ت�سدر يف اليمن واحلجاز . 
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�نتهت �لوثائق �لتاريخية            
جماعتنا  كان  ما  وك�صفت  نبيه   و�صنة  �هلل  لكتاب  مو�فقة  �لتاريخية  �لوثائق  هذه 
ثر�ه.  �هلل  طيب  عبد�لرحمن  بن  عبد�لعزيز  �مللك  جاللة  من  عهد  معهم  �أن  من  يّدعون 

عندما نعار�صهم فـيما هم عليه. فهل بعد �حلق �إل �ل�صالل �ملبني.

مقابلة �ملكارمة لل�سيخ عبد�لعزيز بن باز:  
مقابلة �ملكارمة لل�صيخ عبد�لعزيز بن باز رحمه �هلل وما ي�صاع عن ذلك بني قبائلنا وقد 
يوم  فـي  معه  مقابلة  فـي  ذلك  عن  �هلل  رحمه  باز  بن  عبد�لعزيز  �ل�صيخ  �صماحة  �صئل 
�جلمعة 13 من �صهر رم�صان لعام 1413هـ. وقد كانت �لأ�صئلة مقدمة من جمموعة من �أهل 

�ل�صنة من قبائلنا  )1(  
�ل�صوؤ�ل ) 1 ( : �إن دعاة �ل�صالل ل ياألون جهد�ً فـي �صد �لنا�س عن �صبيل �هلل وي�صلكون طرقًا 
كثرية ومن تلك �لطرق �لكذب على �هلل ور�صوله  وعلى �أئمة �لهدى �لذين يثق �لنا�س 
�أنهم على  �أن �ملكارمة قابلوك وتناق�صت معهم و�أخربتهم  بعلمهم وقد �صاعت بني قبائلنا 

حق فما ردكم على هذه �لإ�صاعات ف�صيلة �ل�صيخ؟

�جلو�ب : هذ� كذب. وقد قابلني بع�صهم وبينا لهم �أخطاءهم �لتي بينوها لنا، وكتبنا لهم 
كتابًا بهذ� وباأيديهم، وقد هدى �هلل جماعة منهم، جز�هم �هلل خري�ً وقبلو� �حلق، وقد 
�لآن  �أمرت  ولكني  باأيديهم  وكانت  �لأيام،  تلك  �ل�صحف  فـي  وبينهم  بيننا  جرى  ما  ن�صر 
ي�صاء  من  بها  يهدي  �هلل  لعل   ) جنر�ن  �أهل   ( عليها  يطلع  حتى  و�لأجوبة  �لأ�صئلة  بن�صر 
�أمرت بن�صرها وجو�بها جميعا  �صبحانه وتعالى، وجميع �لأ�صئلة �لتي د�رت بيني وبينهم 

ن�صحًا هلل، ولعباده ر�جيا من �هلل �أن ينفع بها �جلميع.
)) هذه ر�صالة من عبد�لعزيز بن باز �إلى ح�صرة �ملكرم: )ن. م. د.( وفقه �هلل ملا فـيه ر�صاه 
و�صالح �أمر دينه ودنياه وختم لنا وله باخلامتة �حل�صنة �آمني.. وبعد �لتحية �لالئقة .. 
قد  وعقابه.  غ�صبه  �أ�صباب  من  و�ل�صالمة  دينه،  فـي  �لفقه  و�إياك  مينحني  �أن  �هلل  �أ�صاأل 
و�صلني كتابكم �ملرفق وفهمت ما ت�صمنه، و�أفـيدكم �أن من مات على �صب �أ�صحاب �لر�صول 
 ر�صي �هلل عنهم �أو على تهمة �أم �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها فقد مات على غري 
�ل�صحابة  على  �أثنى  قد  �صبحانه  لأنه  ولر�صوله   �صبحانه  هلل  مكذب  لأنه  �لإ�صالم، 
ور�صي عنهم، وبر�أ عائ�صة من �لتهمة فـي كتابه �لكرمي. �أما �مل�صائل �لأخرى �لتي ذكرت 
فـي �لكتاب، وهي �عتقاد �أن عليًا ر�صي �هلل عنه �أولى باخلالفة من �أبي بكر وعمر وعثمان. 
�إمام عادل و�للتز�م ب�صوم  �إّل خلف  فهذ� منكر ولي�س بكفر، وهكذ� عدم �صالة �جلمعة 
بناًء  �لوقفة  فـي  �حلجيج  خمالفة  وهكذ�  بالروؤية،  عناية  غري  من  يومًا  ثالثني  رم�صان 

على �حل�صاب �ملذكور وهو �أن �ل�صهر ثالثون د�ئمًا

1( واملقابلة  م�سجلة يف ت�سجيالت التقوى الإ�سالمية بالريا�س. راجع  اإجابة ال�سيخ : عبدالعزيز  بن باز عن الإ�سماعيلية يف 
     جمموع الفتاوى اجلزء الثامن والع�رصون جمع وترتيب واإ�رصاف د. حممد  بن �سعد ال�سويعر �س ) 261 ( دار  اأ�سداء 

     املجتمع بالريا�س وراجع كذلك فتاوى ال�سيخ : عبدالعزيز  بن باز رحمه الله املجلد الرابع �س) 259 (.
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فكل هذ� باطل ومنكر، وقد كتبنا فـي ذلك ر�صالة ن�صفع لكم ن�صخة، �أما �لتقية فهي �صفة 
�ملنافقني، فالو�جب �حلذر منها وعدم �لت�صبه بهم.

و�أ�صاأل �هلل �أن ي�صرح �صدرك للحق، و�أن مييتك عليه، و�أن ينجيك من هذه �لعقائد �لباطلة، 
�إنه جو�د كرمي، و�صلى �هلل و�صلم على نبينا حممد وعلى جميع �آله و�أ�صحابه و�لتابعني لهم 
باإح�صان. مفتي عام �ململكة ورئي�س هيئة كبار �لعلماء و�إد�رة �لبحوث �لعلمية و�لإفتاء: 

))عبد�لعزيز بن عبد�هلل بن باز(( )1( .

�ل�صوؤ�ل ) 2 (: وقد �ُصئل �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز رحمه �هلل عن قول هذه �لطائفة �أنهم 
�لفرقة �لناجية و�أنهم على �حلق وغريهم على �لباطل )2(  .

�جلو�ب : �أن يقال لي�س كل من �أدعى �صيئًا ت�صلم له دعو�ه، بل لبد من �لربهان �لذي ي�صدق 
اِدِقَي }�صورة �لبقرة ،�لآية:  )111(  وقال �لنبي  دعو�ه، كما قال تعالى:  { ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم اإِْن ُكْنُتْم �شَ
 : ) لو يعطى �لنا�س بدعو�هم لأدعى �أنا�س دماء رجال و�أمو�لهم( رو�ه �لبخاري وم�صلم. 
وقد ثبت عنه  فـي عدة �أحاديث �أنه قال: )�فرتقت �ليهود على �إحدى و�صبعني فرقه 
و�فرتقت �لن�صارى على �ثنتني و�صبعني فرقه، و�صتفرتق هذه �لأمة على ثالث و�صبعني 
فرقه، كلها فـي �لنار �إل و�حدة( قيل من هي يا ر�صول �هلل؟ فقال: )من كان على ما �أنا عليه 
و�أ�صحابي( فهذ� �حلديث وما جاء فـي معناه من �لأحاديث �ل�صحيحة مثل قوله  : )كل 
�أمتي يدخلون �جلنة �إل من �أبى( قيل ومن ياأبي يا ر�صول �هلل: )قال من �أطاعني دخل �جلنة 
ومن ع�صاين فقد �أبى( كلها تدل على �أن �لفرقة �لناجية من هذه �لأمة هم �ملتم�صكون فـي 

عقيدتهم و�أقو�لهم و�أعمالهم مبا كان عليه ر�صول �هلل  و�أ�صحابه ر�صي �هلل عنهم. 

1( هذه ر�سالة جوابية ملن رمز ل�سمه ) ن . م . د( من قبائلنا وهي تبني بع�س اأخطاء املذهب الإ�سماعيلي والرد عليها من قبل 
     مفتي عام اململكة ورئي�س هيئة كبار العلماء واإدارة البحوث العلمية والإفتاء ف�سيلة ال�سيخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه 
      الله ، وهي من كتاب الأجوبة املفيدة عن بع�س م�سائل العقيدة �س )50( والذي طبع على نفقة بع�س املح�سنني حتت اإ�رصاف 

       رئا�سة اإدارة البحوث العلمية والإفتاء بالريا�س الطبعة الثالثة لعام 1423هـ

2(  كتاب الأجوبة املفيدة عن بع�س م�سائل العقيدة ل�سماحة ال�سيخ : عبد العزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله �س :)19( والذي 
       طبعه بع�س املح�سنني حتت اإ�رصاف رئا�سة البحوث العلمية والإفتاء بالريا�س ، الطبعة الثالثة لعام : 1423هـ ـ2002م . راجع 

       فتاوى ال�سيخ : عبد العزيز بن باز رحمه الله �س ) 259( . 
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 وقد دل كتاب �هلل �لكرمي على ما دلت عليه �صنة ر�صوله �لأمني عليه من ربه �أف�صل �ل�صالة 
على  و�ل�صائرون  ر�صوله  و�صنة  �هلل  لكتاب  �ملتبعون  هي  �لناجية  �لفرقة  �أن  من  و�لت�صليم 
ِبُعوِن  َ َفاتهَّ بُّوَن اللهَّ نهج �أ�صحابه باإح�صان ر�صي �هلل عنهم، قال �هلل عز وجل:{ ُقْل اإِْن ُكْنُتْم ُتِ

، وقال �صبحانه:{  ،�لآية: ) 31(  �آل عمر�ن  �صورة   { َرِحيٌمَ  ُ َغُفوٌر  ُذُنوَبُكْم َواللهَّ َلُكْم  َوَيْغِفْر   ُ ُيْحِبْبُكُم اللهَّ
وا َعْنُه  ُ َعْنُهْم َوَر�شُ َي اللهَّ اٍن َر�شِ َبُعوُهْم ِباإِْح�شَ اِر َوالهَِّذيَن اتهَّ ُلوَن ِمَن اْلَُهاِجِريَن َواالأَن�شَ اِبُقوَن االأَوهَّ َوال�شهَّ

َتَها االأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم }  �صورة �لتوبة ،�لآية:)100( . َواأََعدهَّ َلُهْم َجنهَّاٍت َتِْري َتْ
فهاتان �لآيتان �لكرميتان د�لتان على �أن �لدليل على حب �هلل هو �تباع ر�صوله حممد   
عنهم  �هلل  بر�صى  �لفائزون  وهم  و�لكر�مة  �جلنة  �أهل  هم  و�لعمل،  و�لقول  �لعقيدة  يف 
ور�صاهم عنه، وخلودهم يف �جلنان �أبد �لآباد وهذ� بحمد �هلل و��صح ل يخفى على من له 

�أدنى م�صكة من علم ودين  0 

واهلل امل�شئول اأن يهدينا و�شائر اإخواننا امل�شلمني �شراطه امل�شتقيم �شراط الذين اأنعم اهلل 
نبينا   �أتباع  من  يجعلنا  و�أن  و�ل�صاحلني،  و�ل�صهد�ء  و�ل�صديقني  �لنبيني  من  عليهم 

و�أ�صحابه باإح�صان �إنه ويل ذلك و�لقادر عليه ( هذه فتوى �ل�صيخ/ عبد�لعزيز بن باز  )1( .

�ل�سوؤ�ل )3(: �ُصئل �ل�صيخ عبد�لعزيز بن باز رحمه �هلل �ل�صوؤ�ل �لتايل:

ــ ما ن�سيحتكم الأتباع هذ� �ملعتقد ومن و�الهم من �أهل �ل�سنة و�جلماعة؟
�جلــو�ب : ن�صيحتي للم�صلمني جميعا �أن يتقو� �هلل و�أن يعبدو� �هلل وحده دون كل ما�صو�ه، 
بدعائهم وخوفهم، ورجائهم، وتوكلهم، ونذرهم، و�صالتهم، و�صومهم، وغري ذلك عليهم 
جميعا �أن يعبدو� �هلل وحده و�أن ياأمترو� باأمره، و�أن ينتهو� عن نو�هيه، و�أن يعظمو� كتاب 
فـي  غلو  دون  من  ل�صرعه  ينقادو�  و�أن  ويتبعوه،  ر�صوله   يعظمو�  و�أن  ويتبعوه،  �هلل 
�هلل  دون  من  وعبادتهم  فـيهم  �لغلو  �أما  عنهم،  �هلل  ر�صي  �أ�صحابه  من  �أحد  �أو  �لنبي  

فهذ� ل يجوز وهو �صرك �أكرب.

1( ول يخفي على اأحد من قبائلنا من قول الكثري منهم اأنهم الفرقة الناجية فهل بعد الإطالع   على  كتب القوم وما فيها من كفريات
     و�رصكيات وبدع و�سالل وفتاوى العلماء يف ذلك فهل  يقول  هذا من لديه م�سكة من عقل ودين؟!.



2





 ¿ƒª∏°ùŸG



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

76

حب �ل�سحابة )1(  : 
�لبيت  لآل  وحمبون  ور�صوله،  هلل  حمبون  كلهم  �ل�صحابة  �أن  نعلمه  �أن  علينا  ينبغي  ومما 

حبًا �صادقًا عميقًا، و�ل�صو�هد على ذلك كثرية ل يت�صع �ملجال لذكرها،لذلك فاإن علينا �أن 
نكون حمبني ملن �أحبهم من �ملهاجرين و�لأن�صار �لذين �أثنى عليهم �هلل عز وجل باأح�صن 

ِذيَن اأُْخِرُجوا  �لثناء فـي مو�طن كثرية من كتابه �ملبني فقال �صبحانه:  { ِلْلُفَقَراء اْلَُهاِجِريَن الهَّ

اِدُقوَن  وَلُه اأُْوَلِئَك ُهُم ال�شهَّ َ َوَر�شُ ُروَن اللهَّ َوانًا َوَين�شُ ِ َوِر�شْ َن اللهَّ ًل مِّ ِمن ِدياِرِهْم َواأَْمَواِلِهْم َيْبَتُغوَن َف�شْ
هَّا  ُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ اَر َوااْلإمَِياَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر اإَِلْيِهْم َواَل َيِجُدوَن ِف �شُ وؤُوا الدهَّ ِذيَن َتَبوهَّ )8( َوالهَّ
ِه َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن  } )2( . حهَّ َنْف�شِ ٌة َوَمن ُيوَق �شُ ا�شَ ِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخ�شَ ِثُروَن َعَلى اأَنُف�شِ اأُوُتوا َوُيوؤْ

وقد و�صف �هلل عز وجل فـي �لآية �لتالية �مل�صلمني �إلى يوم �لقيامة باأنهم حمبون لل�صحابة 
به  و�صاحو�   ، �هلل   ر�صول  عن  �لدين  من  بلغوه  وملا  �هلل،  �صبيل  فـي  حتملوه  ملا  جميعًا 
و�جب  وحبهم  عظيم،  فف�صلهم  و�أمو�لهم،  بدمائهم  و�نت�صر  بهم،  فانت�صر  �هلل  بالد  فـي 
 ، مطلوب  لهم  و�لدعاء   ، �لعقيدة  ز�ئغ  �إل  ي�صبهم  منافق،ول  �إل  يبغ�صهم  ول  �لأمة،  على 
َنا  {  َوالهَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربهَّ وتنظيف �لقلوب من �صناآنهم فر�س فقال عز وجل: 

َك َرُءوٌف َرِحيٌم  }       َنا اإِنهَّ َعْل ِف ُقُلوِبَنا ِغلًّ ِللهَِّذيَن اآَمُنوا َربهَّ اْغِفْر َلَنا َواِلإِْخَواِنَنا الهَِّذيَن �َشَبُقوَنا ِباالإمَِياِن َوال َتْ
. )3(                                                                                                                                                                                        

( )فتح  الباري: 162/7(  �سرية  ابن ه�سام)1/1( وما  بعدها، دلئل النبوة  للبيهقي)17/1(      = )ومبعث  النبي 
      فما  بعدها، الوفا باأ�سول امل�سطفى لبن اجلوزي )76/1(ال�سرية  النبوية  للذهبي)�س1( فما  بعدها ،البداية والنهاية لبن

      كثري   )235/2( فما  بعدها.

1(انظر  : ال�سحابة  وموقف اأهل ال�سنة واجلماعة منهم) فتاوى  ال�سيخ : حممد  بن �سالح الُعثيمني  املجلد الرابع �س ) 304(،  
ولال�ستزادة راجع كتاب ربحت ال�سحابة وملاأخ�رص  اآل البيت، اأبو خليفة على بن حممد الق�سيبي الطبعة الرابعة لعام )1428هـ( 

�س )20،17(.
2(  �سورة  احل�رص ،الآية: )9،8( . 

3( �سورة  احل�رص،الآية: ) 10 ( . 
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وت�صديق لكتابه فـي �لثناء عليهم وثقة بعلمه �صبحانه ملا وقر فـي �صدورهم من �لإميان 
به و�لت�صديق بكتابه، و�حلب لر�صوله و�آل بيته، ومن �لالئق بامل�صلمني عمومًا �أن ير�صو� 
�إل �هلل وكفى باهلل  �أنه قدر ل يرد، وق�صاء ل يغري، وحكم ل معقب عليه  مبا وقع على 

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن} )3(  ْبُتْم َواَل ُت�ْشاأَُلوَن َعمهَّ َبْت َوَلُكْم َما َك�شَ ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َك�شَ { ِتْلَك اأُمهَّ ح�صيبا 
لقد كان �ل�صحابة مثاًل �أعلى فـي �حلب و�لتنا�صح، فقد كان �أبو بكر ر�صي �هلل عنه {  َثاِنَ 

َ َمَعَنا } )4(  وكان �صديقًا و�صاحبًا وحبيبًا  َزْن اإِنهَّ اللهَّ اِحِبِه اَل َتْ اْثَنْيِ اإِْذ ُهَما ِف اْلَغاِر اإِْذ َيُقوُل ِل�شَ
، حمبًا له، حمبًا لآل بيته، موقر�ً لهم، و��صال لقر�بتهم، ففـي �صحيح  �إلى ر�صول �هلل 
�لبخاري �أن �أبا بكر قال: )�رقبو� �آل حممد فـي �آل بيته( )5(  وقال لعلي ر�صي �هلل عنه:) 
�أ�صل من قر�بتي( )6(  وكان �لود مت�صاًل بينه  �أن  و�هلل لقر�بة ر�صول �هلل  �أحب �إيلَّ 
�أبي طالب ر�صي �هلل عنه، وكان هذ� وزير �صدق له فـي خالفته، كما كان  وبني علي بن 
زوج  عليًا  �أن  بينهما  �لود  وبلغ  عنه،  �هلل  ر�صي  عمر  �ملوؤمنني  لأمري  بعده  من  �صدق  وزير 
�أ�صد فرحًا من عمر بهذ� �ل�صرف �لذي حازه وقد  �أم كلثوم لعمر )7( ، وما كان �أحد  �بنته 

ر�أينا كيف قال للنا�س على �أثر ذلك: �أل تهنوين.. وكذلك كان عمر حمبًا لعلي وولديه 

�هلل  ر�صي   ( �ملو�طن  من  كثري  فـي  فـيهم  فقال  بالر�صو�ن  لل�صحابة  تعالى  �هلل  �صهد  وقد 
{ َواأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة التهَّْقَوى  عنهم ور�صو� عنه ..( وقال فـيهم ثناء عليهم و�صهادة بتقو�هم: 
ُ ِبُكلِّ �َشْيٍء َعِليًما} )1( ،  وو�صف �هلل تعالى �ل�صحابة بهذه  َوَكاُنوا اأََحقهَّ ِبَها َواأَْهَلَها  َوَكاَن اللهَّ
�لأو�صاف �لكرمية �لد�لة على ف�صلهم ونبلهم كما و�صفهم من قبل فـي �لتور�ة و�لإجنيل 
اِر  اُء َعَلى اْلُكفهَّ دهَّ ِذيَن َمَعُه اأَ�شِ ِ َوالهَّ وُل اللهَّ ٌد َر�شُ مهَّ و�لآية حتكي ذلك بكل و�صوح، قال تعالى:  { ُمَ
ُجوِد  يَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن اأََثِر ال�شُّ َواًنا ۖ �شِ ِ َوِر�شْ ًل ِمَن اللهَّ ًدا َيْبَتُغوَن َف�شْ جهَّ ًعا �شُ ُرَحَماُء َبْيَنُهْم ۖ َتَراُهْم ُركهَّ
وِقِه ُيْعِجُب  يِل َكَزْرٍع اأَْخَرَج �َشْطاأَُه َفاآَزَرُه َفا�ْشَتْغَلَظ َفا�ْشَتَوىَعَلى �شُ ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِف ااْلإِْنِ ذِلَك َمَثُلُهْم ِف التهَّ
اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما } )2(  اِلَ ِذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا ال�شهَّ ُ الهَّ اَر َوَعَد اللهَّ اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفهَّ رهَّ الزُّ
�ل�صحابة  حب  �إن  وعد.  من  به  و�أعظم  خ�صائ�س،  من  بها  و�أنعم  �أو�صاف،  من  بها  فاأكرم   ،

جميعًا من �ملهاجرين و�لأن�صار طاعة هلل، 

1( �سورة  الفتح،الآية:  ) 26 ( .
2(�سورة  الفتح،الآية:  ) 29 ( . 
3( �سورة  البقرة ،الآية: )134( .
4( �سورة  التوبة،الآية: ) 40 ( . 

) 5( البخاري  حديث رقم )3713 ،  3751( يف  ) ف�سائل  ال�سحابة( باب  ) مناقب  قرابة  ر�سول  الله 
     فتح  الباري )78/7( ومعنى  )ارقبوا( راعوه  واحرتموه واأكرموه

6( البخاري  رقم )3712( يف  )ف�سائل  ال�سحابة( باب  ) مناقب  قرابة ر�سول الله  ( فتح الباري)78/7( .
7( ـ البداية والنهاية لبن كثري: )149/7( ، والكامل يف التاريخ لبن الأثري :)29/3( ، الطبعة  ال�ساد�سة لعام: )1406هـ

      1986م ( دار  الكتاب العربي ، و�سفة ال�سفوة ابن اجلوزي: )9/2( دار املعرفة بريوتـ  لبنان الطبعة الرابعة لعام 1406هـ  = 
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علي بن �أبي طالب: ر�سي �هلل عنه.)1(
قد يعرف �لتاريخ �أبطاًل للمعارك يقا�س جمدهم ويرتفع �صاأنهم مبقد�ر ما �أحرزو� من ن�صر، 
وما �أبرزو� فـيه من معارك ول�صيء ور�ء ذلك وقد يعرف �لتاريخ حكاماً، وملوكاً و�أمر�ء. 
رهم فـي �مللك ودورهم فـي �ل�صلطة، ول حديث  �صا�صو� فـي �لنا�س �أو بع�صهم فـيذُكر لهم ع�صَ
ومفكرين  وق�صاة  وفقهاء  علماء  �لتاريخ  يعرف  وقد  و�ل�صلطان.  �مللك  حديث  بعد  عنهم 
يذكر لكل منهم دوره فـيما تفوق فـيه مقارناً ب�صابق �أو ل حق �أو ند �أونظري ثم ل ُيعرف 
له مكان فـي غري تخ�ص�صه وفنه. ولكن فتى كعلي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه جتده فـي 
كل هوؤلء. ول جتده من بينهم لأنه �صبقهم فلم يدركوه، وفاتهم فلم يلحقوه، وتفرد عنهم 
باأنك جتده فـي كل ذلك ر�أ�صاـً  ل تابعاـً  وجتد كل هذه �لعبقريات عنده، وهي تكاد تتناق�س 

�إل فـي نف�س هذ� �لإن�صان �لفذ �لعجيب. 
فهو بطل حرب، ولكن حربه يحكمها �لفقه، ويحركها �لعلم، وي�صونها �لعفاف. وهو زعيم 
متبوع، ولكنها زعامة �أ�صا�صها �لورع، وعمادها �خل�صوع، ول تعرف �إلى �لتطاول �صبيال. وهو 
خليفة ر�ئد، و�أمري حاكم، ولكن فـي تو��صع �لزهاد، و�صبط �لعلماء، وعدل �لق�صاة، ويقني 
�لعارفـني باهلل. وهو عامل ذو فهم، وفقيه ذو ر�أي، وقائد ذو ب�صرية مل يف�صد علمه بالإمرة، 

ول فقهه بال�صلطة، ول جار 
�لورع،  عنه،  �هلل  ر�صي  طالب  �أبي  بن  علي  �صخ�صية  هي  هذه  �لأتباع.  لر�صى  ق�صاوؤه 
ر�صول  �أخي  �حل�صن  �أبي  �ملوؤمنني:  �أمري  �لذكي،  �لقا�صي  �لنقي،  �لعامل  �لتقي،  �لفار�س 
�هلل  باملوؤ�خاة، و�صهره علي فاطمة �صيدة ن�صاء �ملوؤمنني، و�أحد �لعلماء �لربانيني، 
و�ل�صابقني  �ملذكورين،  و�لزهاد  �ملعروفـني  و�لف�صحاء  و�خلطباء  �ملعدودين،  و�ل�صجعان 

�إلى �لإ�صالم.
تعداد مناقبه وخ�شائ�شه اأكثـر من اأن ُيحاط بها. ومن هذه املناقب 

1( راجع  ترجمته ر�سي الله عنه يف : )) ف�سائل  ال�سحابة (( لالإمام  اأحمد بن حنبل )528/1 ( وما  بعدها ،))خ�سائ�س  اأمري املوؤمنني 
    علي بن اأبي طالب (( للن�سائي  )) ف�سائل  ال�سحابة للن�سائي اأي�سًا(( ،  حلية الأوليـــــــاء، لأبي نعيم )61/1( ،  معرفة ال�سحـــابة 
    لأبي نعيم اأي�سًا )276/1(فما  بعدها ، الطبقات الكربى لبن �سعد )61/3 ( ،الطبقات  خلليفة خياط : �س  )4( ،تاريخ  الطربي
    )427/4 (،تهذيب  الأ�سماء وللغات للنووي )344/1 ( ،اأُ�سد  الغابة لبن الأثري  )19/4 ( ،جامع  الأ�سول )8/ 648 (،  

    جتريد اأ�سماء ال�سحابة : لذهبي  )392/1 ( ،البداية  والنهاية لبن كثري )252/2 (،  تهذيب التهذيب )334/7 ( ،  ال�ستيعاب 
    )26/3 ( ،الإ�سابة  )507/2 (،  تاريخ اخللفاء لل�سيوطي )166 ( ،  ذخائر العقبى للمحب الطربي )55 ( .
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��ست�سهاد �حل�سني ر�سي �هلل عنهما : 
�أليمة حمزنة، وجرح عميق فـي قلب  ق�صة ��صت�صهاد �حل�صني ر�صي �هلل عنه ق�صة 
�حلق  من  �لبيت  لأهل  وما  �حلرمة،  من  وجل  عز  �هلل  عند  �مل�صلم  لدم  ما  يعرف  م�صلم  كل 
و�لف�صل و�ل�صرف، وما للح�صن و�حل�صني من مكانة فقد كانا قرة عني ر�صول �هلل  ، وكان 
�أي�صا  وقال  يحبهما.  من  و�أحب  فاأحبهما،  �أحبهما  �إين  �للهم  ويقول:  ركبتيه  على  يجل�صهما 

)�حل�صن و�حل�صني �صيد� �صباب �أهل �جلنة(.
�خلفـية  �لأيدي  �أن  يدرك  و�لبعيدة  �لقريبة  و�أ�صبابها  �لأليمة  �لو�قعة  لهذه  �لد�ر�س  و�إن 
لهذه  مهدت  �لتي  هي  �مل�صلمني  لتفريق  �ملدّبرة  �ملاكرة  و�لروؤو�س  �مل�صلمني،  بدماء  �مللوثة 
�جلرمية، وقامت بتنفـيذها بخبث ودهاء كما مهدت من قبل لقتل �خلليفة �لر��صد عثمان 
بن عفان ر�صي �هلل عنه بعد �أن �ختلقت �لأكاذيب حتى متكنت من قتله وهو �صائم �صابر 
يتلو �لقر�آن �لكرمي، وقد �أبى �أن يد�فع عنه �أحد من �ل�صحابة لئال ُير�ق ب�صببه دم م�صلم. 
عمرو،  بن  �لقعقاع  يد  على  �لفريقني  بني  �ل�صلح  مت  وملا  �جلمل،  ملعركة  مهدت  �لتي  وهي 
�أ�صعلو� �ملعركة فـي �ل�صباح وقتلو� طلحة بن عبيد �هلل وهو �أحد �لع�صرة �ملب�صرين باجلنة 

وهو يحجز بني �ملقاتلني وقتلو� �لزبري وهو ي�صلي ويدعو �هلل �أن يطفئ نار �حلرب، وهي 

 �حل�سني بن علي ر�سي �هلل عنهما : )1( 
ـ �أبو عبد �هلل �حل�صني بن علي بن �أبي طالب زينة بني ها�صم   ثاين �ل�صبطني، و�أحد �لريحانتنيـ 
ـ وفتى قري�س ـ �أمه �لزهر�ء �لطاهرة �لكرمية، ولد باملدينة خلم�س خلون من �صهر �صعبان فـي 
�لعام �لر�بع من �لهجرة وفعل به ر�صول �هلل  ما فعل باأخيه �حل�صن من قبل وعق عنه يوم 

�صابعه.وحلق �صعره وت�صدق بزنته ف�صة . وكان �لنبي  يعيذه و�أخاه �حل�صن بقوله: 
)�أُعيذكما بكلمات �هلل �لتامة من كل �صيطان وهامة ( )2( وكل عني )3( لمة ( )4( ن�صاأ يف حجر 

�لنبوة  و�أرت�صع بلبانها - تفتحة مد�ركه على عظمة جده وعلم �أبيه - وتبتل �أمه . 

1(  راجع  �سريته يف : اأُ�سد  الغابة ) 18/2( ،البداية  والنهاية ) 149/8(،  الإ�سابة ) 332/1( ،�سذرات  الذهب ) 66/1(،  
      �سري اأعالم  النبالء ) 280/3(،  تاريخ الطربي ) 347/5،  381،  400( حلية  الأولياء ) 39/2(،ن�سب  قري�س )46( 
     ،التاريخ  الكبري )2  /286(  ،اجلرح  والتعديل )3 /19(،  مروج الذهب )3 /248( ،احللية  )2 /39( ،جمهرة  اأن�ساب 

ـ  262(        العرب  )52 ( الكامل  )141/4(،ال�ستيعاب  )392( ،  تاريخ بغداد )1 /141( ،تاريخ  ابن ع�ساكر  )111/14ـ 
 2(   واحدة  الهوام. والهوام: احليات،  وكل ذي �سم يقتل.

3( وهي  العني التي ت�سيب الإن�سان.
4( البخاري  رقم ) 3371( يف  ) الأنبياء  ( فتح  الباري ) 408/6(.
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زينب بنت ر�سول �هلل  )1( .
َوَلدْت خديجةـ  ر�صي �هلل عنهاـ  للنبي   من �لبنات: زينب،ورقية،و�أم كلثوم، وفاطمة، 
ومن �لبنني : �لقا�صم، وعبد�هلل وي�صمى �لطيب ويقال �لطاهر �أي�صًا. وقد تزوجت �ل�صيدة 
�لهجرة،  من  �لثامن  �لعام  فـي  زينب  وتوفـيت  �لربيع،  بن  �لعا�س  �أبي  خالتها  بابن  زينب 

ف�صلى عليها �لنبي  .

 

مت�سكه بالكتاب و�ل�سنة ..
كان زين �لعابدين �صديد �لتم�صك مبا جاء به �لنبي  من �لكتاب و�ل�صنة، وما كان عليه 
جده علي بن �أبي طالب، و�أبوه �حل�صني �ل�صهيد ر�صي �هلل عنهما، كثري �لعبادة، كثري �لورع، 
عثمان  �لر��صد  وباخلليفة  عنهما،  ر�صي �هلل  وعمر  بكر  �أبي  بال�صيخني  �لر�أي  ح�صن  وكان 

ر�صي �هلل عنه، �صديد �حلب لهم، و�لتقدير لأعمالهم، �صديد �حلب لل�صحابة �أجمعني.

زهده وعبادته:
�أعبد  كان  �أنه  معا�صروه  �أجمع  منيبًا،  جو�د�ً،  وفـيًا،  ز�هد�ً،  عابد�ً،  �حل�صني  بن  علي  كان 
�لنا�س، كان علي ر�صي �هلل عنه جلياًل، مهيبا، بهي �لطلعة، يحب �لتجمل و�إظهار �لنعمة 
ما  كل  عن  و�لبعد  و�لزهد  و�لعبادة  �لعلم  فـي  حياته  كانت  وقد  �جلم،  تو��صعه  مع  عليه، 
يثري عليه حفـيظة �لأمر�ء و�خللفاء، توفـي علي بن �حل�صني ر�صي �هلل عنه فـي �لع�صر 
�لثامنة  يناهز  عمر  عن  �ملنورة  �ملدينة  فـي  وت�صعني  �أربع  �صنة  �ملحرم  �صهر  من  �لثاين 

و�خلم�صني فرحمه �هلل رحمة و��صعة.

 1( راجع  �سريتها يف : طبقات  ابن �سعد )30/8(،  اأُ�سد الغابة )130/7(،  العقد الثمني )222/8(،  
      الإ�سابة  )311/4( ،ال�ستيعاب  )312/4 ( ،  جممع الزوائد )212/9 ــ  216  ( ،  العرب  )10/1 (.
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قالت لأبيها : �أجب عني ر�صول �هلل. قال و�هلل ما �أدري ما �أقول لر�صول �هلل فقالت لأمها مثل 
ذلك وقالت �أمها مثل ذلك.

قالت فقلت : �إن قلت �إين بريئة ـ و�هلل يعلم �أين بريئة ـ ل ت�صدقوين. ول �أجد يل ولكم 

ُفوَن }  )1(  ُ اْلُ�ْشَتَعاُن َعَلى َما َت�شِ ْبٌ َجِميٌل َواللهّ مثال. �إل �أبا يو�صف حيث قال:  { َف�شَ
قالت فنزل �لوحي على ر�صول �هلل  فاأما �أنا: فعلمت �أن �هلل ل يقول �إل �حلق. 

�أرو�حهما  �أن  خفت  �إل  �هلل   ر�صول  عن  �أقلع  ما  باأنفا�صهما،  ذهب  فو�لذي  �أبو�ي  و�أما 

�صتخرجان. فكان �أول كلمة قالها ر�صول �هلل  �أما �هلل يا عائ�صة فقد بر�أك.

. قلت: ))و�هلل ل �أقوُم �إَِلْيِه ول �أَْحَمُد �إّل �هلل (( فقال �أبي قومي �إلى ر�صوِل �هلل 

وملا مر�س ر�صول �هلل  ��صتاأذن ن�صاءه �أن مير�س فـي بيت عائ�صة فاأذن له فظل عندها 
حتى توفـي بني �صحرها )2( ونحرها )3(  ودفن فـي بيتها. 

وقد نزل �جلي�ُس فـي نحِر �لظهرية. فلما ر�أي ذلك �لنا�س تكلم كل منهم ب�صاكلته. ووجد 
و�حل�صِد.  �لنفاق  َكْرِب  ِمن  �س  فتنفَّ �صًا.  متنفَّ �أُبي  بن  عبد�هلل  �هلِل  عدوُّ  �ملنافقني  ر�أ�س 

ُبوَن �إليه به. قه. وكان �أ�صحاُبه يتقرَّ فجعل َي�صتحكي �لإفَك وَيجمُعه ،وُيفرِّ

فلما َقِدُمو� �ملدينَة: �أفا�َس �أهُل �لإفِك فـي �حلديِث، ور�صوُل �هلِل  �صاِكٌت ل يتكلَّم. ثم 
��صت�صار فـي فر�قها. فاأ�صار عليه عليٌّ  بفر�قها، و�أ�صار عليه �أ�صامة باإم�صاكها.

و�قت�صى متام �لبتالء �أن حب�س �هلل عن ر�صوله �لوحي �صهر�ً فـي �صاأنها، ليزد�د �ملوؤمنون 
�إميانا، وثباتا على �لعدل و�ل�صدق. ويزد�د �ملنافقون �إفكا ونفاقا ولتتم �لعبودية �ملر�دة 
من  وتياأ�س  �ملخلوق  من  رجاوؤها  ولينقطع  عليهم  �هلل  نعمة  وتتم  و�أبويها،  �ل�صديقة  من 

ح�صول �لن�صر و�لفرج �إل من �هلل.

فدخل عليها ر�صول �هلل  وعندها �أبو�ها. فحمد �هلل و�أثنى عليه ثم قال)) يا عائ�صة 
�إن كنت بريئة ف�صيربئك �هلل و�إن كنت قد �أملمت بذنب فا�صتغفري، فاإن �لعبد �إذ� �عرتف 

بذنبه. ثم تاب تاب �هلل عليه (( .

1( �سورة يو�سف، الآية:)18(.
2( ال�سحر  يف الأ�سل الرئة ) النهاية  لبن الأثري ( ) 346/2(.

3(والنحر  اأعلى ال�سدر.
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فهد  �مللك  جممع  طباعة  �لعلماِء  من  نخبة  �إعد�د   ، �ملي�صر  �لتف�صري  كتاب  من  �لتف�صري: 
لطباعة امل�شحف ال�شريف باملدينة املنورة،ط: 1419هـ .

َب  ا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَت�شَ ُبوُه �َشرًّ �شَ َبٌة ِمْنُكْم اَل َتْ {اإِنهَّ الهَِّذيَن َجاُءوا ِبااْلإِْفِك ُع�شْ
ُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم }   �إن �لذين جاوؤو� باأ�صنع �لكذب،وهو �تهام  ِمَن ااْلإِْثِم َوالهَِّذي َتَولهَّى ِكْبَ
�أم �ملوؤمنني عائ�صة ر�صي �هلل عنها  بالفاح�صة ، جماعة منت�صبون �إليكم ـ مع�صر �مل�صلمني ـ 
لحت�صبو� قولهم �صر�ً لكم ، بل هو خريلكم ، ملا ت�صمن ذلك من تربئة �أم �ملوؤمنني ونز�هتها 
ل معظمه،  و�لتنويه   بذكرها ، لكل فرد تكلم  بالإفك جز�ء فعله من �لذنب ، و�لذي حتمَّ
وهو عبد �هلل بن �أُبي بن �صلول كبري �ملنافقني ـ لعنه �هلل ـ له عذ�ب عظيم فـي �لآخرة ، 

وهو �خللود فـي �لدرك �لأ�صفل من �لنار .

ا َوَقاُلوا هَذا اإِْفٌك ُمِبٌي } . هالَّ ظن �ملوؤمنون  ِهْم َخرْيً  { َلْواَل اإِْذ �َشِمْعُتُموُه َظنهَّ اْلُوؤِْمُنوَن َواْلُوؤِْمَناُت ِباأَْنُف�شِ
و�ملوؤمنات بع�صهم ببع�س خري�ً عند �صماعهم ذلك �لإفك ،هو �ل�صالمة مما رمو� به ، وقالو� 

: هذ� كذب ظاهر على عائ�صة ر�صي �هلل عنها . 

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن } .  َهَداِء َفاأُولِئَك ِعْنَد اللهَّ ُتوا ِبال�شُّ ْذ َلْ َياأْ َهَداَء َفاإِ { َلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه ِباأَْرَبَعِة �شُ
هم  فاأولئك  ذلك  يفعلو�  مل  فحني   ، قولهم  على  عدول  �صهود  باأربعة  �لقاذفون  �أتى  هالَّ   

�لكاذبون عند �هلل .

 .{ َعِظيٌم  َعَذاٌب  ِفيِه  ُتْم  اأََف�شْ َما  ِف  ُكْم  َلَ�شهَّ َوااْلآِخَرِة  ْنَيا  الدُّ ِف  َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم   ِ ُل اللهَّ َف�شْ َوَلْواَل   }
ل  ولول ف�صُل �هلل عليكم ورحمته لكم بحيث �صملكم �إح�صانه فـي دينكم ودنياكم فلم يعجِّ

عقوبتكم ، وتاب على َمن تاب منكم ، لأ�صابكم ب�صبب ما خ�صتم فـيه عذ�ب عظيم . 

�لآيات من �صورة �لنور من ) �آية 11 �إلى �آية 20( وتف�صريها : 

َب  ا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُهْم َما اْكَت�شَ ُبوُه �َشرًّ �شَ َبٌة ِمْنُكْم اَل َتْ {اإِنهَّ الهَِّذيَن َجاُءوا ِبااْلإِْفِك ُع�شْ
َواْلُوؤِْمَناُت  اْلُوؤِْمُنوَن  َظنهَّ  �َشِمْعُتُموُه  اإِْذ  َلْواَل   )11( َعِظيٌم  َعَذاٌب  َلُه  ِمْنُهْم  ُه  ِكْبَ َتَولهَّى  َوالهَِّذي  ااْلإِْثِم  ِمَن 
َفاأُوَلِئَك  َهَداِء  ِبال�شُّ َياأُْتوا  َلْ  َفاإِْذ  َهَداَء  �شُ ِباأَْرَبَعِة  َعَلْيِه  َجاُءوا  َلْواَل  ُمِبٌي )12(  اإِْفٌك  َهَذا  َوَقاُلوا  ا  َخرْيً ِهْم  ِباأَْنُف�شِ
ُتْم ِفيِه  ُكْم ِف َما اأََف�شْ ْنَيا َوااْلآَِخَرِة َلَ�شهَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِف الدُّ ُل اللهَّ ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن )13( َوَلْواَل َف�شْ ِعْنَد اللهَّ
ًنا َوُهَو ِعْنَد  ُبوَنُه َهيِّ �شَ َنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِباأَْفَواِهُكْم َما َلْي�َس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْ ْوَنُه ِباأَْل�شِ َعَذاٌب َعِظيٌم )14( اإِْذ َتَلقهَّ
َعِظيٌم )16(  ُبْهَتاٌن  َهَذا  ْبَحاَنَك  �شُ ِبَهَذا  َنَتَكلهََّم  اأَْن  َلَنا  َيُكوُن  َما  ُقْلُتْم  �َشِمْعُتُموُه  اإِْذ  َوَلْواَل  َعِظيٌم )15(   ِ اللهَّ
ُ َعِليٌم َحِكيٌم )18(  ُ َلُكُم ااْلآََياِت َواللهَّ ُ اللهَّ ْثِلِه اأََبًدا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنَي )17( َوُيَبيِّ ُ اأَْن َتُعوُدوا ِلِ َيِعُظُكَم اللهَّ
ُ َيْعَلُم َواأَْنُتْم  ْنَيا َوااْلآَِخَرِة َواللهَّ ِذيَن اآََمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم ِف الدُّ ُة ِف الهَّ يَع اْلَفاِح�شَ ِذيَن ُيِحبُّوَن اأَْن َت�شِ اإِنهَّ الهَّ

َ َرُءوٌف َرِحيٌم } . ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َواأَنهَّ اللهَّ ُل اللهَّ اَل َتْعَلُموَن )19( َوَلْواَل َف�شْ



يا قـــــــومــي
�إين لكم نا�صح �أمني

93

ْثِلِه اأََبًدا اإِْن ُكْنُتْم ُموؤِْمِنَي }. يذكركم �هلل وينهاكم �أن تعودو� �أبد�ً ملثل  ُ اأَْن َتُعوُدوا ِلِ { َيِعُظُكُم اللهَّ
هذ� �لفعل من �لتهام �لكذب، �إن كنتم موؤمنني به .

ُ َعِليٌم َحِكيٌم }    ويبني �هلل لكم �لآيات �مل�صتملة على �لأحكام  ُ َلُكْم ااْلآَياِت َواللهَّ ُ اللهَّ { َوُيَبيِّ
�ل�صرعية و�ملو�عظ، و�هلل عليم باأفعالكم ، حكيم  فـي �صرعه وتدبريه.  

ُ َيْعَلُم  ْنَيا َوااْلآِخَرِة َواللهَّ ِذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم ِف الدُّ ُة ِف الهَّ يَع اْلَفاِح�شَ ِذيَن ُيِحبُّوَن اأَْن َت�شِ { اإِنهَّ الهَّ
�لدنيا عقوبة  �مل�صلمني لهم فـي  �لفاح�صة فـي  �لذين يحبون �صيوع  �إن    { َتْعَلُموَن  َواأَْنُتْم اَل 
�لقذف ، وغريها من �لباليا �لدنيوية ، ولهم فـي �لآخرة عذ�ب �لنار �إن مل يتوبو� ، و�هلل ـ 

وحده ـ يعلم كذبهم ،  و�أنتم ل تعلمونه . 

اٌب َحِكيٌم } ولول َف�صُل �هلل على َمن وقع فـي  َ َتوهَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َواأَنهَّ اللهَّ ُل اللهَّ { َوَلْواَل َف�شْ
 ، و�ملو�عظ  �لأحكام  هذه  بنيَّ  ملا    ، رحيم  روؤوف  �هلل  و�أن   ، بهم  ورحمته  �لإفك  حديث 

َولعاجل َمن خالف �أمره بالعقوبة .

ا  ُءوَن ِمهَّ َباِت اأُولِئَك ُمَبهَّ يِّ ُبوَن ِللطهَّ يِّ ِبَي َوالطهَّ يِّ َباُت ِللطهَّ يِّ ِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت ۖ َوالطهَّ ِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثَي َواْلَ { اْلَ
َيُقوُلوَن ۖ َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرمٌي }  �صورة �لنور، �آية: )26(.

�لنا�س  من  )و�خلبيثون(  �لنا�س  من  )للخبيثني(  �لكلمات  ومن  �لن�صاء  من  )�خلبيثات( 
منهم  )و�لطيبون(  �لنا�س  من  )للطيبني(  ذكر  مما  )و�لطيبات(  ذكر  مما  )للخبيثات( 
)للطيبات( مما ذكر �أي �لالئق باخلبيث مثله وبالطيب مثله )�أولئك( �لطيبون من �لرجال 
�خلبيثون  �أي  يقولون(  مما  )مربوؤون  و�صفو�ن  عائ�صة  ومنهم  �لن�صاء  من  و�لطبيبات 
و�خلبيثات من �لرجال و�لن�صاء فـيهم )لهم( للطيبني و�لطيبات )مغفرة ورزق كرمي( من 

�جلنة وقد �فتخرت عائ�صة باأ�صياء منها �أنها خلقت طيبة ووعدت مغفرة ورزقا كرميا . 
من كتاب) تف�صري �جلاللني(، �صورة �لنور، �آية: ) 26 (. 

  .{ ِ َعِظيٌم  نًا َوُهَو ِعنَد اللهَّ ُبوَنُه َهيِّ �شَ ِبِه ِعْلٌم َوَتْ َلْي�َس َلُكم  ا  ِباأَْفَواِهُكم مهَّ َنِتُكْم َوَتُقوُلوَن  ِباأَْل�شِ ْوَنُه  َتَلقهَّ اإِْذ   }
حني تتلقون �لإفك وتتناقلونه باأفو�هكم ، وهو قول باطل ، ولي�س عندكم به علم ، وهما 
�هلل  عند  نًا،وهو  هيِّ �صيئًا  ذلك  وتظنون   ، علم  بال  و�لقول   ، بالباطل  �لتكلم   : حمظور�ن 

عظيم0 وفـي هذ� زجر بليغ عن �لتهاون فـي �إ�صاعة �لباطل . 

ُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم }.  ُكْم ِف َما اأََف�شْ ْنَيا َوااْلآِخَرِة َلَ�شهَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِف الدُّ ُل اللهَّ { َوَلْواَل َف�شْ
وهالَّ قلتم عند �صماعكم �إياه : ما َيِحلُّ لنا �لكالم بهذ� �لكذب ، تنزيهًا لك ـ يارب ـ ِمن قول  
ذلك على زوجة ر�صولك حممد �صلى �هلل عليه و�صلم ، فهو كذب عظيم فـي �لوزر و��صتحقاق 
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�ل�سيدة هند بنت �أبي �أمية ) �أم �سلمة ( ر�سي �هلل عنها )2(  .
هي �أم �ملوؤمنني �ل�صيدة هند بنت �أبي �أمية ، و�أمها عاتكة بنت عامر بن  ربيعة ن�صاأت �أم �صلمة 
فـي جمد و�صوؤدد وغنى ورفاهية ، وقد �نتقلت من هذ� �لبيت �إلى بيت زوجها و�بن عمها �أبي 
�صلمة عبد �هلل بن عبد �لأ�صد بن هالل بن عبد �هلل بن عمر بن خمزوم ، و�أبو �صلمة �أخو 
غزوة  فـي  خرج  حني  �ملدينة  على  �لنبي   ��صتخلفه  وقد   ، �لر�صاعة  من  �لنبي  
من  فهما   ، �لأولى  �لدعوة  �أيام  منذ  �صلمة  �أبي  زوجها  مع  �صلمة  �أم  �أ�صلمت  وقد    ، �لع�صرية 
�ل�صابقني �لأولني فـي �لإ�صالم ، فقد �أ�صلم زوجها بعد ع�صرة فقط �صبقوه �إلى �لإ�صالم وقد 
كانا من �أول �ملهاجرين �إلى �حلب�صة وهناك ولد لهما �صلمة �لذي يكنيان به )3( كذلك كانا 
من �أو�ئل  �ملهاجرين �إلى �ملدينة  0 وبعد وفاة �أبي �صلمة  ، ر�آها �لر�صول  وقد �أ�صبحت 
�أرملة غريبة ومهاجرة وحيدة فـي بلد لي�س لها فـيه ويل حا�صر ، ول عا�صب كافل، ولها 
�صغار �أيتام ، يحتاجون �إلى من يقوم ب�صاأنهم وي�صهر عليهم 0فتزوجها �لنبي  وعا�صت 
فـي كنفه قريرة �لعني وكان من �صرفها نزول �لوحي بالتوبة على �أبي لبابة فـي بيتها )4( .

وقد �صحبت �لنبي  فـي خيرب، وفتح مكة، وفـي غزوة هو�زن، وفـي حجة �لود�ع، وقد 
�أم �صلمة ورفع منزلتها  �أربع وثمانون �صنة )5( رحم �هلل  توفـيت ر�صي �هلل عنها وعمرها 

فـي �جلنة . 

�أ�صهر  عنده  فمكثت  للهجرة  ثالثة  عام  رم�صان  �صهر  فـي  �لر�صول   تزوجها  وقد 
�أم �مل�صاكني  وتوفـيت فـي ربيع �لآخر عام �أربعة وعمرها حول �لثالثني )1( كانت ت�صمى 
لكثـرت �إطعامها ورعايتها لهم، وكانت �إقامتها فـي بيت �لنبي  �صهور�ً معدودة مما جعل 

�أخبارها �ملدونة عنها قليلة ر�صي �هلل عنها و�أر�صاها.   

1(  الإ�سابة  ) 4 / 316 ( ،ال�ستيعاب  ) 4 / 313( .
2( راجع  �سريتها يف : طبقات  ابن �سعد ) 8 / 86 ـ  96 ( ، الإ�سابة  ) 4 / 451 ( ، اأُ�سدا  لغابة  ) 7 /340            
( ، تاريخ  الطربي )  3 / 177( ، �سذرات  الذهب ) 1/ 69( ،اجلرح  والتعديل،  )464/9 (،العرب  )65/1 
العمال )699/13 ( ،   اأحمد )288/6 ( ،كنز   ( ،عيون  الأثر )86/2( ،ال�ستيعاب )454/4 (،م�سند  
التاريخ لبن معني )742 ( ،جممع  الزوائد )245/9 ( ،امل�ستدرك  ) 16/4 ــ  19 ( ،  ال�سمط الثمني )86 ( .

3(لإ�سابة  ) 4 / 458 (.
4( �سرية  ابن ه�سام ) 3/ 54( .

5( الإ�سابة  ) 4 / 460 (  .
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عا�صت زينب فـي بيت ر�صول �هلل  عزيزة كرمية برة تقية عابدة ز�هدة. وقد ماتت 
�لفردو�س  جنات  فـي  و�أعلى  عنها،  ور�صي  زينب،  �هلل  رحم  للهجرة،  ع�صرين  عام  فـي 

درجاتها، مع �لنبيني و�ل�صديقني و�ل�صهد�ء و�ل�صاحلني، وح�صن �أولئك رفـيقًا.

�ل�سيدة جويرية بنت �حلارث �مل�سطلقية ر�سي �هلل عنها )4(0
قبل  وكانت  جذمية،  بن  حبيب  بن  �صر�ر  �أبي  بن  �حلارث  بنت  جويرية  �ملوؤمنني  �أم  هي 
�لنبي  زوجًا مل�صافع بن �صفو�ن من بني عمومتها، حدثت غزوة �ملري�صيع و�صبي فـيها 
�هلل  ر�صول  على  قري�صًا  يظاهرون  خز�عة  بطون  دون  وحدهم  كانو�  لأنهم  �مل�صطلق  بنو 
 فلما هزمو� فر من بقي منهم و�صبي ن�صاوؤهم ومن بني �ل�صبايا كانت برة بن �حلارث )5( 
وقد تزوجها �لنبي  وملا �صمع �مل�صلمون خرب زو�جها من ر�صول �هلل  وفـي �أيديهم 
�ل�صبايا من قومها قالو�: �أ�صهار ر�صول �هلل  فاأعتقوهم جميعًا، �أ�صلم قومها جميعًا. وقد 
عا�صت ر�صي �هلل عنها بعد ر�صول �هلل  حتى توفـيت �صنة �صت وخم�صني ـ فر�صي �هلل 

عنها.

�ل�سيدة زينب بنت جح�س ر�سي �هلل عنها )1(.
 هي �أم �ملوؤمنني و�أكرم ن�صاء �لنبي  وليًا. فقد كانت تقول) لي�صت �مر�أة منهن �إل زّوجها 

�أبوها �أو �أخوها �أو �أهلها غريي زوجني �هلل من �ل�صماء( )2( .
 ، �أمهات �ملوؤمنني و�بنة عمة �لنبي  �إحدى  �ل�صيدة زينب بنت جح�س بن رئاب،  وهي 
و�أمها �أميمة بنت عبد�ملطلب عمة �لنبي  . )3(  تزوجها ر�صول �هلل  بعد �أن طلقها 
موله ومتبناه زيد بن حارثة ليبطل باأمر �هلل قاعدة �لتبني �جلاهلية �لتي كانت حترم 

زوجة �لبن بالتبني على �أبيه �لذي تبناه.

1(انظر  �سريتها يف : طبقات  ابن �سعد ) 8 / 101 ،  115 ( اأُ�سد  الغابة ) 7/ 125 (  الإ�سابة  ) 4 / 313( 
     �سذرات  الذهب ) 1 / 10 ،  31(،  م�سند اأحمد ) 6 / 324 ( ،الإ�سابة  )313/4 ( ،العرب  )5/1،  24 ( ،عيون  
    الأثر)304/2 ( ،ال�سمط  الثمني )107( ،خال�سة  تهذيب الكمال )491 ( ،كنز  العمال )700/13 ( ،تهذيب  

     التهذيب )420/12 ( .
2( ذكره  احلافظ ابن حجر بهذا اللفظ يف ) الإ�سابة  (  ) 4 / 313 ( وهي  ت�سري ر�سي الله عنها  اإلى قوله تعالى :) .. 

ْجنَاَكَها..( الأحزاب ) 37 ( وا�سله  يف �سحيح  البخاري انظر فتح الباري ) 13 /   نَْها َوَطرًا َزَوّ ى َزْيٌد ِمّ ا  َق�سَ       َفَلَمّ
0 ) 402       

3(راجع  ن�سبها يف : دلئل  النبوة  للبيهقي ) 7 / 285 ( ال�ستيعاب  لبن عبد الرب ) 4 /  314 ( 0
ـ  120 ( الإ�سابة  ) 4 / 265 ( اأُ�سد  الغابة ) 7/ 56 ( �سذرات    4( راجع  �سريتها يف : ))طبقات(( ابن  �سعد ) 8 / 116ـ 

     الذهب ) 1/ 61( م�سند  اأحمد )6 /324 ،  449 ( ،تاريخ الإ�سالم  )275/2 ( ،  امل�ستدرك )25/4 ــ  28( 
    ،كنز  العمال )706/13 ( ،تهذيب التهذيب  )407/12 (،جممع   الزوائد)350/9 ( ،  ال�ستيعاب )258/4 ( .

5( ابن  �سعد يف الطبقات ) 8/ 116 ( الإ�سابة  ) 4 / 265 (.
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        مت بحمد �هلل وتوفيقه جمع هذه �لر�صالة و�لتي �أ�صاأل �هلل �أن ينفع بها من قر�أها  

�أو �صمعها �أو �أعان على ن�صرها وهي ر�صالة �أوجهها �إلى كل ُحر �أبي ليخاف يف �هلل لومة 

ُكْم ۖ َفَمْن �َشاَء َفْلُيوؤِْمْن َوَمْن �َشاَء َفْلَيْكُفْر } ويقول  قُّ ِمْن َربِّ لئم و�هلل تعالى يقول : { َوُقِل اْلَ

ِه اأََحًدا }�حلذر  ا َوال ُي�ْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ اِلً ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًل �شَ عز وجل :{ َفَمْن َكاَن َيْرُجوا ِلَقاَء َربِّ

ِ اإِنِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبٌي }، وقو� �أنف�صكم و�أهليكم  وا اإَِلى اللهَّ �حلذر و�لنجاة �لنجاة:{ َفِفرُّ

ى  ِ ُثمهَّ ُتَوفهَّ ُقوْا َيْومًا ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اللهّ نار� وقودها �لنا�س و�حلجارة �أعدت للكافرين، { َواتهَّ

َبْت َوُهْم اَل ُيْظَلُموَن }  و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته0   ا َك�شَ ُكلُّ َنْف�ٍس مهَّ

                                                                                                                                                                                                                                        
�ملخل�س: �أبو فار�س �ليامي   

الخـاتمــــة
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