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اٟتمد هلل الذي بُّت عقائد األمم ا٢تالكة ُب ٤تكم الكتاب، وأابف ما ترتب عليها مػن الشقاوة  

اال٨تراؼ ٨تو الشرؾ وأسبابو  وا٢تالؾ ُب الدنيا واآلخرة ليعترب بذلك أولو األلباب، وحدد بداية
ه إلينا األخذ بسبل الضالُت وا١تغضوب عليهم كما نقرأه صباحػًا تلك األسباب، وكرّ  نبَ تَ وٕتُ  رَ حذَ تُ لِ 

والصالة والسالـ األ٘تاف األكمالف على من افتتح رسالتو ابلدعوة إذل ومساًء ُب أـ الكتاب، 
وخص منها البناء على القبور  د، وأسباب ذلك،التوحيد، وختم حياتو وىو ٭تذر من الشرؾ والتندي

ن إذل يـو الوعيد، وعلى آلو األطهار صالة وسالمًا دائمُت مستمريْ ، ملسو هيلع هللا ىلص على وجو التحديد،
وصحابتو األخيار، الذين فقهوا إشارتو وطبقوا عبارتو، فحجبوا قربه عن األنظار ١تا خشوا أف يًتتب 

خطار، ورضي هللا عن خلفائو الذين كانت خالفتهم على منهاج النبوة فما على ظهوره من الفنت واأل
 عن قليل وال كثَت، وال نقَت وال قطمَت.  وا٨ترفوا عنو ذات ٯتُت وال يسار، وما ٗتلوا من

وتفقد ا١تقابر ٦تا قد يستجد  وكاف ٦تا عملوا بو ٔتقتضى منصب ا٠تالفة تسوية ا١تشرؼ من القبور، 
أو بناء معمور، وتبعهم على ذلك غالب والة األمور إذل أف انقضت تلك  ر،فيها من أمر منكو 

 الفاضلة وتصرمت تلك العصور. قروفال
ابلتقصَت، وأشهد أف دمحمًا عبده ورسولو  معًتؼشهادة ؛ وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده الشريك لو 

 البشَت النذير. 
هاد ُب سبيل هللا اٟتفاظ على عقيدة ا١تسلمُت : فإف من أبرز أىداؼ الدعوة إذل هللا واٞتأما بعد 

 يهدد سالمتها و٭تط من مكانتها.  اة كل مبو٤تار   هللا صافية نقية كما جاء هبا رسوؿ
 فجاىدوا ُب سبيل هللا أبنفسهم وأموا٢تم وألسنتهم، لقد قاـ الصحابة من ذلك أبوفر نصيب،و  

و٘تسك ْتبل مودهتم من الالحقُت، وما  وتبعهم على ذلك من سار على منهاجهم من التابعُت،
و١تن خرج عن الصراط قاىرين، وستبقى ىذه   ق ظاىرين،ٟتزالت الطائفة ا١تنصورة من أتباعهم على ا

وال خذالف  الطائفة قائمة على اٟت ق إبذف هللا إذل يـو الدين،ال يضرىا كيد الكائدين من ا١تخالفُت،
جهادىا وميادين حرهبا ألعدائها ما بُت السيف القاعدين من ا١تآلفُت، ولقد تنوعت أساليب 



 

www.alukah.net ٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ٔتا يلي ق ْتالو و٭تق ق  لك ا١تنافقُت،و وبُت جهاد الكفار الظاىرين وا١تبتدعة  ،والسناف والقلم واللساف

دَ ًخ٬ّندٴٹّٙ ًخٰځ٧ ٬ځْيڃ ـّد ؤّيد خڀنّٓ ـدىً خڀٽٵ  سبحانو:قوؿ اٟت ق ثلُت تاللو ٦تضمنكره و  ةإزال

  ًّٝ٘ڄإًخىڃ ـينڃ ًزحٓ خ٬ّ
خي٪ بىل ٔسْٿ َزٻ زد٪ّٽمص ًخ٩٬ٌّ٬ص خ٪ّٕنص   ، وقولو سبحانو:ٔ

، وبذلك ٕ  ًـدي٭ّڃ زدڀّٖ ىِ ؤلٕه بن َزٻ ىٌ ؤ٬ځڃ ّٝه ٠ٿ ٬ه ٔسْځو ًىٌ ؤ٬ځڃ زد٬ّيعًّه
 حفظ هللا ىذا الدين وثبت اإلٯتاف واليقُت.

، وننولكن قضاء هللا ا١ترـب وس وأخذىا  ف من ىذه األمة،قضت اب٨تراؼ طوائ الكونية اليت ال ٗتـر
ا١تاضية والقروف ا٠تالية ُب جوانب ٥تتلفة من عقائدىا وأعما٢تا، وكاف لكل فرقة حلية  مسنن األمب

وشعار يعرفو من طالع كتب اتريخ العقيدة على تتابع األعصار، وكاف من أبرز شعارات الشيعة 
غلوًا  - الصاٟتُت من األئمة واألولياء الغلو ُب -الغالية والصوفية اٞتاىلة اليت ىي من العلـو خالية 

من  اً وحكموا فيهم أبحكاـ اإل٢تية، فرٔتا شبهوا واحد ٛتلهم على أف )أخرجوىم من حدود ا٠تلقية،
وال ٯتكن االلتقاء بذواهتم  قوا اٟتياة،ر فاقد ، وألجل أهنم ٖاألئمة ابإللو، ورٔتا شبهوا اإللو اب٠تل ق(

وف وعليو يعولوف،كما صور ؤ اىد والقباب لتكوف ملجئًا إليو يلجعمدوا إذل تشييد ا١تش الباليات،
عّباد األواثف صور األنبياء والصاٟتُت وزعموا أهنم مىت اشتغلوا بعبادة ىذه التماثيل، فإف أولئك 

 . ٗاألكابر تكوف شفعاء ٢تم عند هللا كما قرر ذلك اإلماـ الفخر الرازي 
واألعماؿ الباطلة ا١تراغمة  والتصورات ا١تنحرفة، الضالة، ومن منطل ق الغلو ُب البشر تولدت العقائد

 وصحيح السنة الذي ال شك فيو وال ارتياب.  ،لصرائح آايت الكتاب
ويقرروف أحكاـ تلك  ينكروف تلك الضالالت، ومنذ أف ظهر ذلك اال٨تراؼ والعلماء ٢تم اب١ترصاد،

، أو ٘بذلك مذىب دوف مذىب ومقل ومستكثر،دل ٮتتص ، بُت مصرح وملمح البدع وا١تنكرات،
ويضعف حينًا آخر على مقتضى األحواؿ، كما أف  عصر دوف آخر، وإف كاف يقوى اإلنكار حينًا،

 القبورية نفسها كانت تسفر عن وجهها حيناً وتتربقع ابلتقية حيناً آخر. 

                                         
 ( .  ٖٚالتوبة )  ٔ
 (.  ٕ٘ٔالنحل )  ٕ
 ( .  ٕٚٔ/  ٔا١تلل والنحل )  ٖ
 ( . ٓٙ/  ٚٔظر : مفاتيح الغيب للفخر الرازي ) ان ٗ
 "جهود علماء اٟتنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية: "ده ، ىي ػولبياف جهود علماء ا١تذاىب ا١تختلفة ُب الرد على القبورية ألفت رسائل علمية ُب جهود كل مذىب على ح ٘

للشػيخ : عبػدهللا العػرف  ، أمػا  "جهػود أئمػة ا١تالكيػة"للػدكتور عبػدهللا العنقػري ، و "ُب تقرير توحيد العبػادةوجهود أئمة الشافعية "للدكتور : مشس الدين السلفي األفغاين ، 
 علماء اٟتنابلة فجهودىم أكثر من أف ٖتصر ُب كتاب . 
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ازين غودوخت جنود ال عصر الصحوة ا١تباركة،اليت أقضت مضاجع الكافرين، وُب عصران ىذا،
وأف ا٠تصم اٟتقيقي للكفر  أف اٞتولة القادمة لإلسالـ، وأشعرت طوائف الكفر ا١تختلفة؛ ا١تعتدين،

فصمم  ،ف على منه  أسالفهم الصاٟتُت الكراـو السائر  وأىلو ىم أبناء الصحوة ورموزىا العظاـ،
رادوا أف ٭تل وأ ،٤تاربة ىذا االٕتاه. لتمسكو الصاـر ّتميع ما تقتضيو ال إلو إال هللاعلى الكفار 

فشجعت دوائر النظاـ الدورل اٞتديد ووكالؤىا ُب بالد  ئ ذلك وف ق شهوتو وىواه،زِّ ٤تلهم من ٬تَُ 
ا١تسلمُت سائر الفرؽ الضالة ا١تنتمية لإلسالـ على الظهور والتصدر واالنتشار ُب الساحة 

ء وجود العلماء اإلسالمية،لتكوف البديل ا١تناسب الذي ٯتكن التعامل معو ابسم اإلسالـ،إللغا
 وأتباعهم ا١تخلصُت.  العاملُت والدعاة الصادقُت،
الصوفية ا١تنحرفة، وقد رأينا آاثر ذلك االختيار ُب صورة عليها االختيار ومن تلك الطوائف اليت وقع 

ودعاة القبورية ا١تعاصرين ومنهم رموز ُب اليمن، حيث قد ثبت  دعم مادي ومعنوي للطرؽ الصوفية،
ومؤسساهتم الدعوية العلمية بل إف بعض السفارات قد ، رات األجنبية أبولئك الرموزاىتماـ السفا

قدمت الدعم ا١تادي القوي لبناء بعض مشاريعهم التعليمية وغَتىا، وبذلك نشطت الصوفية ُب 
 وأعادت فتح األربطة التعليمية القدٯتة، حيث أقامت اٞتمعيات واٞتامعات، اليمن نشاطًا ملحوظًا،

لبعث تراثهم الفكري ومنهاجهم القبوري،  أخرى جديدة، وأسست دور نشر ومكتبات،وأنشأت 
 وإعادة الزايرات القبورية لسالف عهدىا.  وشرعت ُب ٕتديد وترميم ا١تشاىد والقباب،

فكاف من ، وعمل على نشر الشرؾ واالبتداع ،لإلّتَِباعوتوىُت  وذلك ُب نظري هتديد مباشر للعقيدة،
ومن أ٧تح ىذه  ويدافع عن عقائد ا١تسلمُت، ادر أف يذب عن ىذا الدين،الواجب على كل ق

ويتحصنوا  ،الناس هوتعرية مبادئو ومناىجو؛ليحذر ، كشف حقيقة ا٠تصم الوسائل حسب اعتقادي،
فجاءت ىذه الرسالة اليت أكتبها إل٘تاـ متطلبات التخرج ُب  عن االغًتار بدعوتو والوقوع ُب فتنتو،

 ". القبورية يف اليمن نشأهتا وآاثرىا وموقف العلماء منهاٝتيتها " مرحلة ا١تاجستَت و 
 
 
 

 ولقد كاف الختياري ىذا ا١توضوع أسباب منها: 
 ابتغاء األجر والثواب ابالسهاـ ُب تنقية العقيدة ٦تا نسب إليها اال٨تراؼ والضالؿ.  (ٔ
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ولو الناس عنها وإقامة الدليل القبورية والتأكد ٦تا يق رغبيت الذاتية ا١تلحة ُب معرفة أسرار الفرؽ (ٕ
 على ماصح من ذلك من كتب القـو أنفسهم.

 

٘تثلها الدعوة القوية للقبورية  ما سبقت اإلشارة إليو من وجود خطورة على عقيدة ا١تسلمُت، (ٖ
وتزيُت مبادئها وأعما٢تا ونشر كتبها وفكرىا، فالقبورية من أقوى معاوؿ ىدـ العقيدة وزعزعة 

 وكشف مساوئها وٖتذير ا١تسلمُت من خطرىا.  وجب بياف حقيقتها، لذا ؛قواعد التوحيد

 

ضخ إذل عقوؿ ونفوس األمة،لو وصل مباشرة إذل القارئ ف الًتاث الصوُب والشيعي الذي يُ أ (ٗ
١تا يشتمل عليو من  قد يؤثر ُب النفوس، ؛دوف تعلي ق أو تنبيو عليو من قبل من يعرؼ حقيقتو

ر قراءة علمية وكشف ما ٭تتوي عليو من ػراءة ذلك الفكفلذا لـز ق شبهات وتزيُت للباطل؛
وجهة نظر أىل السنة،ليكوف ُب ذلك حصانة للقارىء والباحث من ابطل ٍب توعية األمة بو 

 عن اٟت ق من العواـ وأشباىهم. 

 

فهم يبغضوهنا  ف كثَتًا من طالب العلم والدعاة يعرفوف حقيقة القبورية بصورة ٣تملة،أ  (٘
ت أف أقدـ ٢تم دفأر  ،وف ُب بعض األحياف لعدـ ا١تعرفة ا١تفصلة هباقنهم ٮتفولك ،و٭تاربوهنا

 يفيدىم ُب ىذا ا١تيداف. زاداً 

 

ال يكاد  ،ف من يدرس الصوفية " القبورية " ُب العادل اإلسالمي وٯتثل أبقواؿ وأفعاؿ ا١تتصوفةأ (ٙ
لو والضالؿ،كما يذكر مثااًل عن صوفية اليمن، وكأنو ال يوجد تصوؼ ُب اليمن،مغرؽ ُب الغ

فأردت أف أقدـ ىذه ا١تادة من فكر صوفية اليمن يستفيد  ىو اٟتاؿ ُب بقية بلداف ا١تسلمُت،
 منها الباحثوف وٯتثلوف هبا مىت شاءوا. 

إذ ال  وىي دوافع وجيهة ُب نظري، ىذه ىي أىم األسباب اليت دفعتٍت للكتابة ُب ىذا ا١توضوع، 
لى ٛتاية التوحيد، فهذاف األصالف ٫تا خالصة دعوة الرسل من الشرؾ والعمل ع أىم من التحذير

 ،عليهم السالـ، وأما اعًتاض من يقوؿ إف الوقت ليس وقت الردود والصراع داخل الصف اإلسالمي
إذ ذلك ىو السبب اٟتقيقي  فإف ذلك ا١تعًتض عليو أف يوجو ىذا اللـو إذل من ينشر الشرؾ والبدع؛

ًڄه خڀٍّه ٸدڀٌخ بوّد وٝدٍَ ؤوٍود ڄْؽدٸيڃ ٴنٌٕخ ل٩دً  آف قاؿ تعاذل:للصراع والنزاع،كما قرره القر 
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ٴإُّٰند زْنيڃ خڀ٭ًخًش   ، قاؿ قتادة:ٔ ٱّد ٌټًُخ زو ٴإُّٰند زْنيڃ خڀ٭ًخًش ًخڀسٱ١دء بىل ٌّڂ خڀٹْدڄص

 إف القـو ١تا تركوا كتاب هللا وعصوا رسلو وضيعوا فرائضو وعطلوا حدوده،  ًخڀسٱ١دء ٌّڂ خڀٹْدڄص
ألقى بينهم العدواة والبغضاء إذل يـو القيامة أبعما٢تم أعماؿ السوء ولو أخذ القـو كتاب هللا وأمره ما 

 . ٕافًتقوا وال تباغضوا 
 
 
 
 
و١تا استقر الرأي على البحث ُب ىذا ا١توضوع بعد ا١تشاورة والتباحث مع الكثَت ٦تن أث ق هبم من  

فجمعت ما تيسر  عزمت متوكاًل على هللا، ىذا السبيل،وتشجيعهم رل على ا١تضي ُب  علماء اليمن،
وقد حصلت على بعض كتب  من مراجع ا١تتعلقة اب١توضوع وابألخص كتب التشيع والتصوؼ،

ابألخص صوفية حضرموت منها ا١تطبوع وبعض و الشيعة وكثَت من كتب الصوفية اليمنيُت 
 ها حسب ما ٮتدـ ا١توضوع. ا١تخطوطات ا١تصورة ٍب قرأهتا وٚتعت ا١تادة ا١تطلوبة وصنفت

 وقد اتبعت ُب كتابتها ىذا ا١تنه : 
حرصت على إكماؿ صورة ا١توضوع أبف ذكرت ابتداء القبورية منذ فجر التاريخ كما قصها  (ٔ

عن شبو ىذه األمة  القرآف الكرمي، ٍب مررت بقبورية اليهود والنصارى واليوانف؛ إلخبار النيب 
خت للقبورية ُب أرّ قبورية ووثنية العرب إلكماؿ التقسيم، وقد هبم ولوقوع ذلك فعاًل ٍب مررت ب

كاف كثَت من و التاريخ والتفسَت واٟتديث عند أىل السنة وكذلك القبورية ُب األمة كتب العادل من  
مع ذكر  مراجعي ىي كتبهم ولكن بواسطة كتب العلماء الثقات والرسائل العلمية ا١تعتمدة،

ابإلضافة إذل ما تيسر رل اٟتصوؿ عليو من ا١تصادر  أخذت عنها، والواسطة اليت ا١تصدر األصلي
 األصلية. 

                                         
 ( . ٗٔا١تائدة )  ٔ
 ( . ٕٓٔ/  ٙتفسَت ابن جرير )  ٕ
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أما قبورية اليمن فلم آخذ أقوا٢تم إال من كتبهم أنفسهم بدوف واسطة، وقد التزمت دقة النقل   (ٕ
نٍت أدع كالمهم على ما ىو عليو وإف كاف فيو أخطاء، أحىت  واٟتفاظ على نصوصهم كما ىي،

 خطاء الفاحشة وغَت الفاحشة وقد أدع ذلك إلدراؾ القارئ. وقد أنبو على بعض األ
ىناؾ نصوص كثَت ة دل يلتـز أصحاهبا اللغة الفصحى ودل يتقيدوا بقواعد النحو وقد نقلتها كما  (ٖ

 تاج إذل توضيح أوضحتو ُب ا٢تام.. منها ٭توإف رأيت شيئاً  ،ىي
اٟتديث، وأما الرواايت التارٮتية  من األحاديث إال ْتديث صححو عادل معترب من علماء دل أحت ّ  (ٗ

 ،من حيث السند اأو انتقدى ااىودل أَر من وى   فأعتمد منها ما اعتمده العلماء وتناقلوه ُب كتبهم،
وإ٪تا يستشهد ويستعاف هبا على تصوير ا١توضوع  وىذه الرواايت ابلطبع ال يبٌت عليها حكم،

 وٕتلية مال٤تو.
ت ٚتيع األحاديث اليت استدللت هبا وغالب األحاديث عزوت ٚتيع اآلايت إذل سورىا، وخرج (٘

ر، فما  داليت جاءت ضمن النقوؿ عن اآلخرين وكافة اآلاثر اليت استدللت هبا كذلك إال ما ن
كاف ُب الصحيحُت أو أحد٫تا اكتفيت بعزوه إليهما مع ذكر موضعو من الكتاب والباب إضافة 

جتو من عدد من ا١تراجع اليت يطمئن القارئ إذل رقم اٞتزء والصفحة، وما كاف ُب غَت٫تا خر 
 مع إيراد حكم علماء اٟتديث عليها دوف أف أبدي رأيي غالباً مكتفياً ْتكمهم. ،ابلرجوع إليها

رؾ بعضها قد أتو  ،شرحت بعض الكلمات الغريبة وا١تصطلحات الغامضة حيث أرى لذلك فائدة (ٙ
 إما لعدـ اٞتدوى من شرحها أو لالختصار وضي ق الوقت. 

أو من لو عالقة ابلبحث الذي يرد  ابألعالـ ا١تهمة، عرفتٚتيعاً وإ٪تا  ألعالـابدل ألتـز ابلتعريف   (ٚ
فلم أتعرض ٢تم إال لغرض خاص  فيو، وأما الصحابة وكبار ا١تؤلفُت وأصحاب األمهات اٟتديثية،

خ وفاهتم وذلك لشهرهتم ولئال أثقل كاىل الرسالة، وىناؾ ٚتاعة من األعالـ اكتفيت بذكر اتري
 مع اإلحالة إذل تراٚتهم عند ا١تؤرخُت وعلماء الًتاجم.

لقد قصدت إذل ٚتع أكثر عدد من النصوص واٟتكاايت الصادرة عن القبورية وعرضها على  (ٛ
ودل يكن  لالستفادة منها ُب أْتاثهم ودراستهم، الباحثُت ا١تهتمُت بدراسة القبورية والصوفية،

وص دراسة عقدية تلزمٍت ابإلسهاب ُب ا١تعاٞتة، وإ٪تا علقت قصدي الدراسة الوافية لتلك النص
 تودل أتوسع إال ُب مواضع دع على بعض تلك النصوص تعليقات موجزة مناسبة ٢تذا القصد،

غَت أين أرجو أف أكوف قد وفقت  عِط البحث حقو،اٟتاجة إذل التوسع فيها، وأان أعلم أنٍت دل أُ 
لك الذي ظل مهجورًا دل يقتحم ٣تاىلو أحد حسب علمي لفتح ىذا الباب والولوج ُب ىذا ا١تس
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ولعل هللا أف ييسر رل أو لغَتي من الباحثُت العودة إذل تلك ا١تباحث  ابلصورة اليت سرت عليها،
لتقدمي صورة شاملة ومعاٞتة شافية ٢تا، نصيحة هلل ولرسولو  والتعم ق ُب دراستها وتوسيع نطاقها،

 قاً لو. وكشفاً للباطل وإزىا ،وللمؤمنُت
 إل٘تاـ اإلفادة وتيسَت االستفادة قمت بعمل فهارس للرسالة ىي:  (ٜ

 فهرس اآلايت. أ(
 فهرس األحاديث. (ب

 ج( فهرس اآلاثر.
 فهرس األعالـ ا١تًتٚتُت. د(

 ىػ( فهرس ا١تصادر وا١تراجع. 
 فهرس ا١توضوعات.و(

 وقد قمت ابختصار أٝتاء بعض ا١تراجع اليت يكثر الرجوع إليها ومنها: 
 

 االسم ادلختصر  اســـم ادلــرجـــع
 الفتح …………........................... .......................…………..................... فتح الباري

 السَت …………........................... .........………….......................... سَت أعالـ النبالء
 الطبقات …………........................... .............واإلخالصطبقات ا٠تواص أىل الصدؽ 

 ا١تشرع …………........................... .................…………....................... ا١تشرع الروي
 موسالقا …………........................... ................................…………....... القاموس احمليط

 كنوز السعادة …………........................... ...كنوز السعادة األبدية ُب األنفاس العلية اٟتبشية
 ىجر العلم …………........................... ............................... .ىجر العلم ومعاقلو ُب اليمن

 بذؿ اجملهود …...........................……… ............بذؿ اٞتهود ُب خدمة ضريح نيب هللا ىود
 العسجد …………........................... .......................…………............ العسجد ا١تسبوؾ
 قرة العيوف …………...........................  .......................اليمن ا١تيموف أخبارقرة العيوف ُب 

 الغرر …………........................... .......................…………......... غرر البهاء الضوي
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وُكُتب الشيخ األلباين صحيح السنن )أيب داود،الًتمذي،النسائي،ابن ماجة( ُب الغالب أخرّج 
اٟتديث من كتاب السنن نفسو، ٍب أقوؿ وصححو شيخنا ُب صحيحو، أي ُب صحيح ذلك 

 الكتاب. 
 
 
 
مت على كتابة رسالة التخرج حسب متطلبات إهناء مرحلة ا١تاجستَت فكرت ُب ا١توضوع وعندما عز  

الذي أطرقو ْتيث يكوف موضوعًا حيًا حاضراً ُب الساحة، وْتيث تنشر الرسالة وتفيد وال تبقى على 
األرفف ككثَت من الرسائل اليت كتبت جملرد اٟتصوؿ على الشهادة، وقد شاورت ُب ذلك وابحثت  

٦تن أث ق هبم من مشاٮتي علماء اليمن وإخواين طالب العلم، وكاف ىذا ا١توضوع يراود نفسي  كثَتاً 
منذ أمد بعيد فشجعٍت عليو من شاورتو وحفزين على ا١تضي فيو من انقشتو، وعند ذلك توكلت على 

 "  القبورية يف اليمن نشأهتا وآاثرىا وموقف العلماء منهاهللا وكتبت ىذه الرسالة " 
 ءت ُب مقدمة و٘تهيد وخا٘تة.وقد جا 
وقد أبنُت فيها أ٫تية ا١توضوع واألسباب اليت دفعتٍت الختياره ومنهجي ُب البحث وخطة  ادلقدمة 

 الرسالة. 
 :الباب التمهيدي

 وقد اشتمل على ثالثة مباحث: 
 ادلبحث األول: تعريف القبورية.

 وفيو مطلباف:
 ا١تطلب األوؿ: تعريف القبورية لغة.

 ثاين: تعريف القبورية اصطالحًا.ا١تطلب ال
 ادلبحث الثاين: خطورة عقائد القبورية وعالقتها ابلشرك والوثنية.

  :و أربعة مطالبيوف
 طورتو خا١تطلب األوؿ: الشرؾ و 

 ا١تطلب الثاين: الوثنية ىي الوعاء الذي ٭توي الشرؾ.
 ا١تطلب الثالث: الغلو ُب الصاٟتُت ىو أصل الوثنية.
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 ثرة النصوص الناىية عن تعظيم القبور والعلة ُب ذلك.ا١تطلب الرابع: ك
 ادلبحث الثالث: ىدي اإلسالم يف التعامل مع القبور وزايرهتا.

 وفيو أربعة مطالب:
 ا١تطلب األوؿ: موازنة اإلسالـ بُت مصاحل األحياء واألموات ابٟتفاظ على كرامة األموات وعقيدة 

 األحياء. 
 ع ما عرؼ من قبور األنبياء.ا١تطلب الثاين: تعامل الصحابة م

 وفيو مسألتاف:
 .ملسو هيلع هللا ىلصا١تسألة األوذل: تعاملهم مع قرب النيب 

 حُت عثروا على جسده.لة الثاين: تعاملهم مع النيب دانياؿ علية السالـ.أا١تس
 التابعوف حُت اضطروا إذل توسعة ا١تسجد ليشمل اٟتجرة النبوية موضعتصرؼ ا١تطلب الثالث: كيف 

 القرب 
 .خالفة الوليد بن عبدا١تلك شريف ُبال 

 ا١تطلب الرابع: ىدي اإلسالـ ُب زايرة القبور.
 نشأة القبورية: الباب األوؿ (ٕ)

 : وفيو أربعة فصوؿ
 القبورية يف العامل ةنشأ: الفصل األول

 :وفيو أربعة مباحث
 ادلبحث األول: نشأة القبورية يف العامل أبسره.

  وفيو مطلباف:
 إثبات أف البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرؾ. :ألوؿا١تطلب ا

 إثبات أف أوؿ شرؾ حصل ُب العادل كاف بسبب الغلو ُب الصاٟتُت. ا١تطلب الثاين:
 ادلبحث الثاين: القبورية عند اليهود والنصارى 

 وفيو مطلباف:
 ا١تطلب األوؿ: القبورية عند اليهود 
 رى.ا١تطلب الثاين: القبورية عند النصا
 ادلبحث الثالث: قبورية اليوانن 
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 وفيو ثالثة مطالب:
 ا١تطلب األوؿ: قبورية األمة اليواننية.
 ا١تطلب الثاين: قبورية فالسفة اليوانف.

 تباع قبورية ا١تسلمُت للفالسفة ُب علة زايرة القبور.اا١تطلب الثالث: 
 ة.ادلبحث الرابع: القبورية عند العرب قبل اإلسالم وصلتها ابلوثني

 :وفيو أربعة مطالب
 ا١تطلب األوؿ: إثبات أف العرب كانوا على ملة إبراىيم اٟتنيفية السمحة.

 ا١تطلب الثاين: القبورية أصل الوثنية عند العرب.
 نتشار األصناـ ُب جزيرة العرب.اا١تطلب الثالث: 

 ا١تطلب الرابع: اٟتنفاء من العرب.
 والصحابة والتابعُت إذل هناية  ة على عهد رسوؿ هللا القضاء على الوثنية والقبوري: الفصل الثاين

 .ا١تفضلةالثالثة  القروف 
 : وفيو ثالثة مباحث

 وكيف قضى على الوثنية.  حث األول: حال جزيرة العرب حُت مبعث النيببادل
 وفيو مطلباف: 

 . حاؿ جزيرة العرب عند مبعث النيب لب األوؿ:ػا١تط
 على الوثنية ُب جزيرة العرب.  النيب : قضاءا١تطلب الثاين

بعودة الشرك اىل جزيرة العرب والرد على من زعم ادلنع من   ادلبحث الثاين: إنذار النيب
 عودة الشرك إاليها مطلقًا.

  :وفيو مطلباف
 ا١تطلب األوؿ:اإلنذار بعودة الشرؾ إذل جزيرة العرب.

 العرب. ا١تطلب الثاين:الرد من زعم ا١تنع من عودة الشرؾ إذل جزيرة
 ادلبحث الثالث: خلو القرون ادلفضلة من مظاىر القبورية.

 وفيو ٜتسة مطالب: 

 ا١تطلب األوؿ: تصريح العلماء ٓتلو القروف ا١تفضلة من وجود ا١تشاىد وا١تساجد على القبور.
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 مايستدؿ بو القبورية على وجود مشاىد ومباف على القبور ُب تلك القروف. ا١تطلب الثاين:
 ستدلوا بو على وجود مشاىد ومباف على القبور ُب تلك القروف.االث: الرد على ماا١تطلب الث

ستجد ُب ا١تقابر من فساطيط ارتفع من القبور وإزالة ما اا١تطلب الرابع: التصريح بتسوية الصحابة ١تا 
 و٨توىا.

 ٤تاوالت الشيعة ا١تبكرة إلنشاء ا١تشاىد وتصدي ا٠تلفاء لذلك. ا١تطلب ا٠تامس: 

 .القبورية يف األمة احملمدية والتعريف أبىم الفرق القبورية ةنشأ:الثالث الفصل
  مباحث:ثالثة وفيو 

 ادلبحث األول: الشيعة رائدة القبورية يف األمة احملمدية.
 ربعة مطالب: أوفيو 

 التعريف  ا١تطلب األوؿ:
 ا١تطلب الثاين: نشأة الشيعة وأىم فرقها.

 .يةاعثو على القبور ا١تطلب الثالث: عقائد الشيعة الب
 ا١تطلب الرابع: دور الشيعة ُب نشر القبورية ُب األمة.

 الصوفية ربيبة الشيعة انشرة القبورية يف األمة احملمدية. :ادلبحث الثاين
 :وفيو ٜتسة مطالب

 ا١تطلب األوؿ: التعريف ابلصوفية.
 ا١تطلب الثاين: نشأة التصوؼ.

 شيع.ا١تطلب الثالث: العالقة بُت التصوؼ والت
 ا١تطلب الرابع: عقائد الصوفية الباعثة على القبورية.

 ا١تطلب ا٠تامس: دور الصوفية ُب نشر القبورية ُب األمة.
 ادلبحث الثالث: مسامهة السالطُت يف نشر القبورية يف األمة احملمدية.

  وفيو ثالثة مطالب:
 ا١تطلب األوؿ: حملة سريعة عن قبورية السالطُت عرب التاريخ.

 ب الثاين: الباعث الذاٌب لقبورية السالطُت.ا١تطل
 ا١تطلب الثالث: الباعث السياسي لقبورية السالطُت.

 نشأة القبورية يف اليمن: الفصل الرابع
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  وفيو أربعة مباحث:
 

 حال اليمن قبل نشوء القبورية. :ادلبحث األول
  وفيو أربعة مطالب:

 ا١تطلب األوؿ: إسالـ أىل اليمن.
  .إذل اليمن  رسل النيبا١تطلب الثا ين: 
 من فجر اإلسالـ إذل قياـ الدولة الصليحية.ىب اليمنيُت.امذ ا١تطلب الثالث:
 استمرار منه  السلف الصاحل رغم مزاٛتة ا١تناى  ا١تختلفة لو. :ا١تطلب الرابع

 حث الثاين: اإلمساعيلية ودورىا يف نشر القبورية يف اليمن.بادل
  بعة مطالب:ر وفيو أ

 وؿ: طوائف اإلٝتاعيلة اليت دخلت اليمن.ا١تطلب األ
 حملة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية ُب اليمن. ا١تطلب الثاين:

 ا١تطلب الثالث: دور الدولة الصليحية ُب نشر القبورية ُب اليمن.
 ا١تطلب الرابع: استمرار القبورية اإلٝتاعلية.

  اليمن: مسامهة السالطُت يف نشر القبورية يفادلبحث الثالث: 
 وفيو ثالثة مطالب: 

 ا١تطلب األوؿ: السالطُت ىم وراء ا١تظاىر القبورية ُب اليمن قبل الصوفية.
 أئمة الزيدية ُب نشر القبورية ُب اليمن.مسا٫تة ا١تطلب الثاين: 
 الدولة الرسولية ُب نشر القبورية ُب اليمن.مسا٫تة ا١تطلب الثالث: 

 الطرق الصوفية يف اليمن.ادلبحث الرابع: نشأة التصوف وأىم 
  وفيو مطلباف:

 ا١تطلب األوؿ: نشأة الصوفية ُب اليمن.
 ىم الطرؽ الصوفية اليت عرفتها اليمن.أا١تطلب الثاين: 
  آاثر القبورية: الباب الثاين

 :مدخل وثالثة فصوؿ وفيو
 نشأة العقائد الضالة عن الغلو ُب الصاٟتُت.ا١تدخل: وفيو بياف 
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 د القبورية الضالة.عقائ: الفصل األول
  وفيو ثالثة مباحث: 

 عقيدة القطبية والتصرف يف الكون.: ادلبحث األول
 :وفيو أربعة مطالب

 تعريف القطػب  :ا١تطلب األوؿ
 تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن. اعتماد ما: ا١تطلب الثاين
 التصرؼ ُب الكوف أىم وظائف القطب. :ا١تطلب الثالث
 فروع عقيدة التصرؼ ُب الكوف. :ا١تطلب الرابع

 يقظة.  ادلبحث الثاين: عقيدة الرجعة وإمكانية االجتماع ابلنيب
 مطالب: ةوفيو أربع

 ا١تطلب األوؿ: تعريف الرجعة وإثبات أصو٢تا الشيعية.
 ا١تطلب الثاين: إثبات اعتقاد قبورية اليمن للرجعة.

 يقظة.  نيبا١تطلب الثالث: ُب الرد على معتقدي الرجعة ورؤية ال
 ا١تطلب الرابع: لواـز ىذا االعتقاد وما يًتتب عليو من مفاسد.

 ادلبحث الثالث: االعتقاد ْتياة اخلضر وااللتقاء بو.
 وفيو أربعة مطالب:

 ا١تطلب األوؿ: حقيقة ا٠تضرعند أىل السنة. 
 ..ضر عند الصوفيةا١تطلب الثاين: حقيقة ا٠ت

 .ية رؤية ا٠تضر الصوف ىا١تطلب الثالث: ٪تاذج من دعاو 
 ا١تطلب الرابع: إبطاؿ دعوى القـو والية ا٠تضر وحياتو ورؤيتهم لو.

 تعظيم القبور.: الفصل الثاين
  :وفيو ثالثة مباحث

 ادلبحث األول: اعتقادىم تعظيم قبور سلصوصة.
 ة مطالب:ستوفيو 

 ا١تطلب األوؿ: اعتقاد تعظيم وبركة مقابر ٥تصوصة.
 بركة قبور معينة بركة عامة.ا١تطلب الثاين: اعتقادىم 
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 ا١تطلب الثالث: اعتقادىم استجابة الدعاء عند بعض القبور.
 وائ  لدى بعض القبور.عتقادىم قضاء اٟتاا١تطلب الرابع: 

 ىم أف بعض القبور أماف للخائفُت.دا١تطلب ا٠تامس: اعتقا
 ا١تطلب السادس: اعتقادىم أف بعض القبور متخصصة ُب قضاء حاجات معينة.

 ظاىرة البناء على القبور وإلباسها. :بحث الثاينادل
 ة مطالب:ٜتسوفيو 

 ا١تطلب األوؿ: القبور ا١تعظمة الثابتة ألصحاهبا.
 ا١تطلب الثاين: القبور ا١تنسوبة إذل األنبياء، والقبور اجملهولة.

 كتشاؼ القبور ا١تعظمة وإظهارىا.ا ا١تطلب الثالث: طريقة القـو ُب 
 اب وا١تشاىد اليت ال قبور فيها.ا١تطلب الرابع: األنص

 ا١تطلب ا٠تامس: إلباس القبور وكسوهتا.
 ادلبحث الثالث: الزايرات القبورية.

 وفيو ٜتسة مطالب:
 ا١تطلب األوؿ: زايرة القبور عند القبورية وأصلها الفلسفي.

 ا١تطلب الثاين: ظاىرة الزايرات القبورية.
 ا١تطلب الثالث: شعائر الزايرات القبورية. 

 ابلعقائد القبورية. توا١تطلب الرابع: الفساد األخالقي ُب الزايرات وصل
 دي ا١تًتتب على تلك الزايرات.ق٨تراؼ العا١تطلب ا٠تامس: اال 

 أثر القبورية يف نشر األمراض االجتماعية.: الفصل الثالث
  :وفيو أربعة مباحث

 ن.ادلبحث األول: أثر القبورية يف نشر السحر والكهانة يف اليم 
 ة مطالب: ٜتسوفيو 

 السيميا وأسرار اٟتروؼ واألوفاؽ  ثبات أف من الصوفية )القبورية( من يتعاطى علـو: إا١تطلب األوؿ
 والرمل.  

 .  ا١تطلب الثاين: إثبات أف من صوفية اليمن من يتعاطى تلك األنواع من العلـو
 ا١تطلب الثالث: إثبات أف منهم من يستخدـ اٞتن. 
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 إثبات أف علـو السيميا وأسرار اٟتروؼ واألوفاؽ من علـو السحر.  ا١تطلب الرابع:
 ا١تطلب ا٠تامس: تعريف الرمل. وأنو من الكهانو وبياف حكمو شرعاً.

 ادلبحث الثاين: نشر اخلرافة يف األمة. 
 وفيو أربعة مطالب:

 ا٠ترافة.  ا١تطلب األوؿ: ُب تعريف
 ُب مفهـو الوالية.  ا١تطلب الثاين: ا٠ترافات الناشئة عن اال٨تراؼ

 ا١تطلب الثالث: ا٠ترافات الناشئة عن اال٨تراؼ ُب مفهـو الكرامة. 
 ا١تطلب الرابع: آاثر انتشار ا٠ترافة. 

 ادلبحث الثالث: التمايز الطبقي مظاىره ووسائل تكريسو. 
 وفيو أربعة مطالب: 

 ا١تطلب األوؿ: عدالة اإلسالـ وتسويتو بُت الناس. 
 ثبات وجود طبقات مًتفعة على اجملتمع ابسم النسب والعلم والوالية.ا١تطلب الثاين: إ

 ا١تطلب الثالث: مظاىر التمايز الطبقي.
 ا١تطلب الرابع: ٪تاذج من ا٠ترافات اليت استخدمها القبورية لتعمي ق سلطتهم واستعالئهم. 

 ادلبحث الرابع: انتشار اجلهل واألمية يف األمة. 
 وفيو ثالثة مطالب: 

 األوؿ: حاؿ اليمن قبل انتشار التصوؼ من الناحية العلمية. ا١تطلب 
 ا١تطلب الثاين: أثر انتشار التصوؼ ُب ا٨تسار العلـو الشرعية. 

 ا١تطلب الثالث: ٕتهيل األمة. 
 الباب الثالث: مواجهة علماء اليمن للقبورية.

 وفيو فصالن:  
 الفصل األول: أساليب القبورية يف زلاربة سلالفيها.

 ثالثة مباحث: وفيو 
 ادلبحث األول: أسلوب االحتواء واالخًتاق. 

 وفيو مطلباف: 
 ا١تطلب األوؿ: ٤تاولة احتواء ا١تخالف. 
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 ا١تطلب الثاين: ٤تاولة اخًتاؽ صفوؼ ا١تخالفُت وبث الفتنة ُب أوساطهم. 
 ادلبحث الثاين: اإلرىاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية. 

 وفيو مطلباف: 
 : تربية اجملتمع على التسليم ا١تطل ق ألوليائهم وأقطاهبم. ا١تطلب األوؿ

 ا١تطلب الثاين: استخداـ ا٠ترافة والشعوذة واالستعانة ابٞتن إلرىاب ا١تخالف. 
 

 ادلبحث الثالث: استخدام القوة يف زلاربة اخلصم. 
 وفيو أربعة مطالب: 

 ا١تطلب األوؿ: اللجوء إذل السلطاف. 
  القبائل ا١تسلحة وٛتلها على إخضاع خصومهم. ا١تطلب الثاين: اللجوء إذل

 .  ا١تطلب الثالث: اعتماد التصفية اٞتسدية للخصـو
 ا١تطلب الرابع: تشويو صورة ا٠تصم ابإلشاعات الكاذبة. 

  الفصل الثاين:موقف علماء اليمن من القبورية وبيان جهودىم ادلشكورة يف مواجهتها
 وفيو ٘تهيد وأربعة مباحث: 

  حف   هلل ذلذا الدين بواسطة العلماء رمم ادلكائد. التمهيد: يف
 ا١تبحث األوؿ: موقف علماء اليمن من القبورية اإلٝتاعيلية وجهودىم ا١تشكورة ١تواجهتها. 

 وفيو ثالثة مطالب: 
 ا١تطلب األوؿ: موقف العلماء اليمنيُت من اإلٝتاعيلية. 

 لية من علماء اليمن. ا١تطلب الثاين: أبرز األعالـ الذين واجهوا اإلٝتاعي
 ا١تطلب الثالث: ا١تؤلفات اليمنية ُب الرد على الباطنية اإلٝتاعيلية. 

 ادلبحث الثاين: ادلواجهة العلمية لعلماء اجلهات اليمنية ادلختلفة لعموم القبورية. 
 وفيو أربعة مطالب: 

 ا١تطلب األوؿ: جهود علماء اليمن األعلى )صنعاء وما يليها(. 
 ين: جهود علماء اليمن األسفل )من إب إذل عدف(. ا١تطلب الثا

 ا١تطلب الثالث: جهود علماء هتامة ُب مواجهة القبورية. 
 ا١تطلب الرابع: جهود علماء حضرموت ُب مواجهة القبورية. 



 

www.alukah.net ٜٔ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

 ادلبحث الثالث: الردود الواردة يف ثنااي كتب الفنون ادلختلفة. 
 وفيو أربعة مطالب: 

 تب التاريخ. ا١تطلب األوؿ: ردود ُب ك
 ا١تطلب الثاين: ردود على القبورية جاءت على ألسنة الشعراء. 

 ا١تطلب الثالث: نقوؿ عن بعض من يعتقدىم القبورية ُب نقد بعض عقائد وأعماؿ القبورية. 
 ا١تطلب الرابع: فتاوى وبياانت ٚتاعية للتحذير من عقائد وأعماؿ القبورية. 

 
 واجهة القبورية.ادلبحث الرابع: اجلهود العملية دل

 وفيو أربعة مطالب: 
 ا١تطلب األوؿ: أثر دعوة الشيخ دمحم بن عبدالوىاب ُب اليمن 

 ا١تطلب الثاين: دعوة اإلرشاد إبندونيسيا وأثرىا على القبورية على القبورية ُب اليمن. 
 ا١تطلب الثالث: جهود أئمة وعلماء اليمن األعلى ُب ا١تواجهة العملية للقبورية

 الرابع: اٞتهود العملية ا١تختلفة اليت قاـ هبا أانس ٥تتلفوف ُب سائر أ٨تاء اليمن. ا١تطلب
  
 
 
اليت من أعظمها  وُب النهاية ال يسعٍت إال أف أشكر هللا تعاذل على مننو العظيمة ونعمو اٞتسيمة، 

 علّي إ٘تاـ ىذه الرسالة هبذه الصورة، فلو سبحانو جزيل اٟتمد والشكر. 
 بشكر كل من أعاف برأي أومشورة أو تصويب خطأ أو داللة على ح ق ُب كافة مراحل ٍب إنٍت أثٍت 

عملي، وىم كثر ال تتحمل ىذه ا١تقدمة ذكرىم، ولكن أخص ابلشكر شيخي اٞتليل العالمة حسن 
بنصحو  مقبورل األىدؿ الذي تفضل مشكورًا بقبوؿ اإلشراؼ على الرسالة ودل يبخل علي  ابن دمحم 
 ٓوأشكر كذلك صاحيَب الفضيلة أ.ددل يبخل علّي بوقتو الثمُت فجزاه هللا خَت اٞتزاء،  كما  ،وتوجيهو

غالب ابن  ٓدٓإبراىيم بن إبراىيم القرييب رئيس قسم الدراسات بكلية الًتبية جامعة اٟتديدة، وأ
عبدالكاُب القرشي األستاذ بكلية الشريعة جامعة صنعاء عضو اجمللس االستشاري وزير األوقاؼ 

اإلرشاد سابقًا على تفضلهما بقراءة الرسالة وإبداء ا١تالحظات القيمة عليها وتصويب بعض و 
بن كما أشكر فضيلة الشيخ العالمة عبدالرٛتن أخطائها ومناقشة ذلك فجزا٫تا هللا خَت اٞتزاء،  
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تاريخ علم ومصادر ومعرفة بمن  ا لديوعبدهللا بكَت لتعاونو الكبَت معي وإمدادي ببعض ما أحتاجو ٦ت
بكَّت الذي أمدين بعدد من ا١تصادر ما  سعيد علي سادل العالمة وكذلك فضيلة الشيخ  حضرموت،

 كنت ألحصل عليها إال من طريقو، وكذلك أمدين ابلكثَت من اآلراء وا١تالحظات القيمة. 
يمن ومثلو القاضي العالمة إٝتاعيل بن علي األكوع الذي رجعت إليو كثَتًا فيما يتعل ق بتاريخ ال 

وأعالمها، كما أشكر األخ األستاذ وليد بن عبدالرٛتن الربيعي الذي حصلت بواسطتو على 
 مصورات لعدد من ا١تراجع ا١تخطوطة وا١تطبوعة النادرة. 

كما أشكر الولد البار والصهر الوُب حسُت بن علي بن ٤تفوظ الذي الزمٍت طواؿ عملي ُب الرسالة   
وكذا أشكر األخ الكرمي عبدهللا بن علي ١تراجعة وغَت ذلك، وقاـ ّتهود مشكورة ُب الطباعة وا

 خالص الشكر ومن هللا جزيل األجر.  مافلهابرجاش الذي توذل طباعة معظم الرسالة، 
 أيب عبد هلل حسن ابعمر العموديوإف أنَس فلن أنسى شكر شيخي اٞتليل وأستاذي الفاضل  

وأخذ بيدي منذ نعومة  إرّل ا٠ترافة واالبتداع،ه ر  وك ،الذي غرس ُب نفسي حب التوحيد واالتباع
ومازاؿ يتعهدين ويتفقد أحوارل  أظفاري إذل ٣تالس العلماء ويسر رل التعرؼ على ا١تشايخ الفضالء،

، وما أحسب ىذا العمل إال ٙترة من ٙتار غرسو ا١تبارؾ،أسأؿ هللا أف ٬تزيو خَت ماجزى  إذل اليـو
 معلماً عن تلميذه.

ة الكراـ واألبناء األعزاء الذين تفرغوا معي أايمًا متوالية يواصلوف الليل ابلنهار كما أشكر اإلخو   
ابلتصحيح وا١تقابلة وإ٘تاـ الطباعة، برائسة الشيخ الكرمي أيب مرواف صاحل بن مبارؾ دعكيك، فجزاىم 

 عليها.  هللا خَتاً وكتب ذلك ُب ميزاف حسناهتم، وأجرى عليهم من أجر ىذه الرسالة إف قبلها وأاثب
وال أنسى شكر رائسة اٞتامعة الوطنية وعمادة الدراسات العليا هبا، وكافة ا١تنتسبُت إليها على إاتحة  

حىت يسر هللا رل إ٘تاـ الرسالة  وتقدمي كافة التسهيالت، وقبورل طالبًا من طالب اٞتامعة، الفرصة رل،
 ،ومناقشتها فجزاىم هللا خَتاً ووفقهم للمضي ُب خدمة األمة..

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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 الباب التمهيدي
 وفيو ثالثة مباحث
 ادلبحث األول 
  تعريف القبورية
 :وفيو مطلبان

 تعريف القبورية لغة::ادلطلب األول
القبورية لغة ٚتع قبوري وىو مصدر صناعي صيغ إبضافة اسم ٣تموع " قبور " إذل ايء النسبة  

 .ا١تردوفة ابلتاء
جاراًي ٣ترى العلم )أنو صار  -من لفظو مستعمالً مع أف لػو واحدًا  -قد َسو غ نسبتو للجمع و  

ألنو غلب  ؛الختصاصو بطائفة أبعياهنم كأنصاري نسبة إذل األنصار،وأصورل نسبة إذل علم األصوؿ
 .ٔ(علىِعْلم خاص حىت صار كالَعَلم عليو

 صار كالعلم ألنو قد؛والغالة فيها سػػائغاً  وبذلك يكوف إطالؽ ىذا اللفظ على مقدِّسي القبور
 وا١تقربة: ٓوٚتعها قبورٓأصل القبورية مأخوذ من " القرب " وىو مدفن اإلنساف إذا مات. و عليهم

أو جعلت  وأقربتو " ابأللف" أمرت أف يقرب ،إذا دفنتو وقربت ا١تيت قرباً .وٚتعها مقابرٓموضع القبور
 .ٕلو قرباً 

 :صطالحقبورية يف االتعريف ال:ينادلطلب الثا
على إطالؽ وصف " القبورية " على الغالة ُب تعظيم القبور  -رٛتهم هللا تعاذل  –دأب العلماء  

واالعتقاد فيها ما ال ٬توز اعتقاده إال ُب هللا تعاذل وقصدىا أبنواع العبادات والقرابت ودعاء وتقديسها 
 .أرابهبا من دوف هللا تعاذل

                                         
ٔ
( طبع دار الفكر بَتوت، و٫تع ا٢توامع للسيوطي          ٖٖٙ/ٕانظر شرح التصريح على التلويح للشيخ خالد األزىري )  
 ىػ بعناية دمحم بدر الدين النعساين. ٕٖٚٔ( طبع سنة ٜٚٔ/ٕ)
ٕ
ـ (، والقاموس احمليط ٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔمادة " قرب" ُب لساف العرب البن منظور طبع دار الفكر الطبعة األوذل سنة)  

 ـ( .ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔالثانية )للفَتوز آابدي طبع مؤسسة الرسالة الطبعة 
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فمنهم العالمة البدر دمحم  :اراهتم ُب ذلك وأكتفي ّتماعة من علماء اليمنسأنقل لك طائفة من عبو  
 :حيث قاؿ ُب كتابو الشهَت "تطهَت اإلعتقاد عن أدراف اإلٟتاد"ٔ –رٛتو هللا -بن إٝتاعيل األمَت 

اٟتاجات منو ىو بعينو الذي   وطلب،والتوسل بو،والنذر اب١تاؿ على ا١تيت و٨توه، والنحر عل القرب)
١تا يسمونو ولياً وقرباً  القبوريونوفعلو  ،١تا يسمونو وثناً وصنماً  ووإ٪تا كانوا يفعلون،فعلو اٞتاىليةكانت ت

 ٕ.(ومشهداً واألٝتاء ال أثر ٢تا وال ُتغَّت ا١تعاين
األلباب ُب مناى  اٟت ق  جُب كتابو " معار  –رٛتو هللا  -ٖومنهم العالمة حسُت بن مهدي النعمي 

اآلخرة  رإ٪تا ىو تذكر الدا –زايرة القبور  -وا١تشروع فيها ) القبوريُت فقاؿ: والصواب " ذكره بلفظ
فقلب القبوريوف األمر  .وسؤاؿ العافية ،واالستغفار ،مواإلحساف إذل ا١تيت ا١تزور ابلدعاء والًتح

وجعلوا ا١تقصود ابلزايرة: الشرؾ اب١تيت،والدعاء بو، وسؤالو  ،وعكسوا وعاكسوا مقاصد الشرع
 اخل. ٗ(ٓفأساءوا إذل أنفسهم وإذل ا١تيت ٓئ ، واستنزاؿ الربكات، والنصر على األعداءاٟتوا
أطل ق ىذا اللفظ ُب "نيل األوطار" حيث  -رٛتو هللا-٘ومنهم شيخ اإلسالـ دمحم بن علي الشوكاين  

أو  وريُتالقبوقد توارد إلينا من األخبار ما ال ُيشك معو أف كثَتًا من ىؤالء ) :قاؿ ُب كتاب اٞتنائز
فإذا قيل لو بعد ذلك: احلف  ،أكثرىم إذا توجهْت عليو ٯتُت من جهة خصمو حلف ابهلل فاجراً 

أف  الدالة على وىذا من أبُت األدلة ،وأىب واعًتؼ ابٟت ق،بشيخك ومعتقدؾ الورل الفالين تلعثم وتلك أ
 .اخلٙ(إنو تعاذل اثين اثنُت أو اثلث ثالثة :شركهم قد بلغ فوؽ شرؾ من قاؿ

                                         
ٔ
 انظر ترٚتتو ) ص                 (  

ٕ
( ضمن ٣تموعة رسائل ُب التوحيد قاـ على طبعها القاضي عبدالرٛتن  بن ٭تػِت اإلرايين،طبػع ٖٚتطهَت االعتقاد ص )    

،  ٖٗ،  ٕٗ،  ٓٗـ( ، وقػػد كػػرر ىػػذا ا١تصػػطلح ُب الصػػفحات )  ٖٜٛٔ -ىػػػٖٓٗٔدار الفكػػر ببػػَتوت الطبعػػة األوذل ) 
( كمػا أطلقػو ُب كتابػو " اإلنصػاؼ ُب حقيقػة األوليػاء ومػا٢تم مػن الكرامػات واأللطػاؼ" ص ٔ٘،  ٓ٘،  ٚٗ،  ٘ٗ،  ٗٗ
 –ىػػ  ٚٔٗٔ( حققو ٣تموعة من طالب العلم إبشراؼ الشيخ حسن بػن علػي حسػُت عػواجي الطبعػة األوذل )  ٚ٘، ٚٗ)

 ـ ( .ٜٜٙٔ
ٖ
 (      انظر ترٚتتو: ص )                 

معارج األلباب ُب مناى  اٟت ق والصواب ٖتقي ق دمحم حامد الفقي وٗتري  علي بن حسن بن عبداٟتميد طبع دار ا١تعرفة   ٗ
 ( .ٕٛٔ، ٖ٘ٔ( وكرر مثل ذلك ُب ص )ٓٗٔـ (  ص ) ٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔابلرايض الطبعة الرابعة ) 

٘
 انظر ترٚتتو ص )                     ( .  
 ( طبع مكتبة البايب اٟتليب ابلقاىرة بدوف اتريخ .ٜ٘/ٗرح منتقى األخبار لإلماـ الشوكاين )نيل األوطار ش 5 
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من  فانظر إذل ما ُب ىذه األحاديث) :وقاؿ ُب كتابو " الدر النضيد" وىو يتكلم عن حكم التصوير
ذلك مقصودًا ٢تم،وىؤالء  وإف دل يكن،الوعيد الشديد للمصورين لكوهنم فعلوا فعاًل يشبو فعل ا٠تال ق

إال ابهلل،  ال يستغاث فيوقد جعلوا بعض خل ق هللا شريكًا لو ومثاًل ونداً، فاستغاثوا بو فيما  القبوريون
 .ٔ(وطلبوا منو ما ال يطلب إال من هللا،مع القصد واإلرادة

إذل طريقة  ُب كتابو "دعوة ا٠تلف –رٛتو هللا  - ٕومنهم العالمة السلفي الشيخ دمحم بن علي ابفضل 
بل  ،عقالً أما استغاثة القبوريُت ٔتن يعتقدوف صالحو من ا١توتى فغَت جائزة شرعاً و :)السلف" فقد قاؿ

 .ٖىو شرؾ ينبغي التنبيو عليو وإنكاره(
على الغالة  ومثلو القبورية،بعد ىذه النقوؿ اليت مر ت بنا يتضح لنا أف العلماء يطلقوف لفظ القبوريُت 

ويلوذوف هبم عند ،فيهم النفع والضر، ويطلبوف منهم حاجاهتم ُب أرابب القبور الذين يعتقدوف
و الذبح، واٟتلف هبم.ويتلخص ،رمن العبادات والقرابُت كالدعاء، والنذ ويقدِّموف ٢تم أنواعاً ،خوفهم

)طائفة َمَلت يف أصحاب القبور واعتقدت فيهم عقائَد :من ذلك أف القبورية عند العلماء ىم
هتا أندادًا  ضالة محَلتها على تعظيم قبورىم وآاثرىم والتقّرب إليها أبنواع من العبادات حىت صَتر

 (.هلل تعاىل
 
 











                                         
 
ىػػػ( ، وقػػد كػػرر ذلػػك ٗٔٗٔ( طبػػع دار ابػػن خزٯتػػة الطبعػػة األوذل عػػاـ )ٖٙالػػدر النضػػيد ُب إخػػالص كلمػػة التوحيػػد ص )ٔ

 الوصف حواذل عشر مرات ُب ذلك الكتاب.
ٕ
 ( .      انظر ترٚتتو ص )                
ٖ
 ( .ٖٕٚدعوة ا٠تلف إذل طريقة السلف ،طبع مطابع النصر اٟتديثة ابلرايض بدوف اتريخ وكرر ذلك الوصف أيضاً )ص  



 

www.alukah.net ٕٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 















 ينبحث الثاادل
  القبورية وعالقتها ابلشرك والوثنية عقائد خطورة

 :وفيو أربعة مطالب
 :وخطورتو ٔالشرك :ادلطلب األول

ولذلك كانت أعظم غاية  ،غَته معو وعبادةُ ،ابهلل شراؾُ إلوقع ُب اتريخ البشرية ىو ا ا٨تراؼ إف أعظم 

ًٌمد ثعثنب يف وً أِة زصٌالً  وإعادة الناس إذل التوحيد:قاؿ تعاذل:،زالة الشرؾإرساؿ الرسل ىي إمن 

 ًِب أزصٍنب ِٓ لجٍه ِٓ زصٌي ئال ٌٔحِ ئٌْو أٔو ال  ،وقاؿ تعاذل:ٕ  اٌطبغٌت ًاجحنجٌا اهلل أْ اعجدًا

 بعثت بُت يدي الساعة ابلسيف حىت يعبد  هلل وحده)) :وقاؿ الرسوؿ  ،ٖ أٔب فبعجدًْ ئال ئٌو
الصغار على من خالف أمري ومن و  يك لو وجعل رزقي حتت ظل رزلي وجعلت الذلةال شر 

                                         
ٔ
الشرؾ ىو : أف يعتقد ُب غَت هللا أنو يضر أو ينفع ، أويقدر على ما اليقدر عليو إال هللا تعاذل ودعاء غَت هللا ُب   

اد القدرة لغَته فيما ال يقدر عليو سواه ، أو التقرب إذل غَته بشيء ٦تا ال يتقرب بو إال األشياء اليت ٗتتص بو ، أو اعتق
 ( . ٓٚإليو . وانظر : الدر النضيد للشوكاين ص ) 

 (.ٖٙالنحل )  ٕ
 #.ٕ٘األنبياء)  ٖ
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فهذه النصوص صر٭تة ُب أف أعظم غاية من إرساؿ الرسل ىي إزالة  ،ٔ((تشبو بقوٍم فهو منهم
وعظيم خطره على العباد ُب دنياىم  ،وإعادة الناس إذل التوحيد وماذاؾ إال لقبح الشرؾ ،الشرؾ
 .وآخرهتم

 -ا٠تطورة من أوجو عّدة: وتظهر تلك

لً صريًا يف األزض   :كما قاؿ تعاذل:يف الدنيا األمم كثَتمن الكى سبب أنو -الوجو األول 

وبْ  :ية بقولو تعاذلآلفقد ختمت ا ،ٕ ِشسوني وثسىُأٔظسًا وْف وبْ عبلجة اٌرّٓ ِٓ لجً وبْ بف

وذلك السبب ىو شركهم ،بة السيئةاألمم ىذه العاق تلكورد ألبياف السبب الذي   ِشسوني وثسىُأ

فعلنا ذلك أي ا٢تالؾ هبم ألف  :يقوؿ وثسىُ ِشسونيأوبْ   :ٖتعالىقاؿ ابن جرير تعاذل ابهلل
 .ٗ(مثلهم كثرىم كانوا مشركُت ابهللأ

 .(ٔا١تعٌت فأىلكوا بشركهم  وثسىُ ِشسونيأوبْ  : )٘ وقاؿ ابن اٞتوزي

                                         
١تعػػارؼ بتحقيػػ ق أٛتػػد شػػاكر، طبػػع دار ا١تعػػارؼ ا ،(  ٘ٔٔ٘ -ٗٔٔ٘رقػػم )  (ٕٕٔ – ٕٔٔ/ٚرواه أٛتػػد ُب ا١تسػػند)  1

ـ ( ،وصػػػػػححو أٛتػػػػػد شػػػػػاكر كمػػػػػا صػػػػػححو الشػػػػػيخ األلبػػػػػاين ُب اإلرواء ٜٔٚٔ -ىػػػػػػٜٖٔٔٔتصػػػػػر ، الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة عػػػػػاـ )
 .ـ ( . ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔ( طبع ا١تكتب اإلسالمي ط الثانية )ٜٕٙٔ(        ) رقم ٓٔٔ-ٜٓٔ/٘)

 # .42خڀًُڂ $  2

ن جرير بن يزيد الطربي صاحب التصانيف البديعة وا١تذىب ىو شيخ ا١تفسرين وعمدهتم اإلماـ العلم اجملتهد دمحم ب   ٖ
الفقهي ا١تستقل ، قاؿ عنو الذىيب : ) كاف من أفراد الدىر علمًا وذكاًء وكثرة تصنيف قّل أف ترى العيوف مثلو( ولد سنة      

( طبع دار ابن ٛٚ/ٔىػ( رٛتو هلل،انظر هتذيب األٝتاء واللغات لإلماـ ٭تي بن شرؼ النووي )ٖٓٔىػ(و توُب سنة)ٕٕٗ)
( طبع دار الرسالة بَتوت ) ٕٕٛ-ٕٚٙ/ٗٔوالسَت لإلماـ مشس الدين الذىيب) ـ (ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔتيميو ابلقاىرة )
 ـ (ٜٛٛٔ-ىػٜٓٗٔالطبعة األوذل 

ٗ
  ٓـ ( ٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔ( دار ا١تعرفة بَتوت ) ٖٖ/ٕٔتفسَت الطربي ا١تسمى " جامع البياف ُب أتويل القرآف " )   
خ اإلمػػػاـ اٟتػػػافظ ا١تفسػػػر أبػػػو الفػػػرج عبػػػدالرٛتن بػػػن علػػػي بػػػن دمحم القػػػرين التيمػػػي البغػػػدادي اٟتنبلػػػي ا١تعػػػروؼ اببػػػن اٞتػػػوزي، الشػػػي  ٘

الػواعظ ا١تشػهور، وا١تؤلػف ا١تكثػػر مػن فنػوف متعػػددة ،حػىت أنػو وصػػف بكثػرة ا٠تطػأ ُب مصػػنفاتو ، قػاؿ الػذىيب: ) لػػو أوىػاـ وألػواف مػػن 
ىػػػ( ٓٔ٘أو  ٜٓ٘ف ،وصػػنف شػػيئاً لػػو عػػاش عمػػراً اثنيػػاً دل يلحػػ ق أف ٭تػػرره ويتقنػػو( ولػػد سػػنة ) تػػرؾ ا١تراجعػػة وأخػػذ العلػػم مػػن صػػح
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ذل إو ، ىانة والتحقَتإلىل منزلة اإنسان من منزلة التكرًن إلي اتردِّ السبب يف  أنو -الوجو الثاين

 منب ادلشسوٌْ جنشٌئ نٌاآِ ّبأّيب اٌرّٓ  :قاؿ تعاذل: ٕنجسالوىو وصف ؛وصاؼألخبث اتصاؼ أبالا

 َّْئبء ـــــش ْئٍو ــــاهلل ِٓ فض ٍْة فضٌف ّغنْىُُــــفحُ عَْ خِئاحلساَ ثعد عبِيُ ىرا ً سثٌا ادلضجدَــــــفال ّم

حىُْ اهلل عٍُْ
ٖ. 

ليس ا١تشركوف كما تعرفوف من حا٢تم  أي:)يةآلُب تفسَت ىذه ا -هللا ورٛت- ٗقاؿ السيد رشيد رضا 
اـ نفيعبدوف الرجس من األواثف واألص؛يشركوف ابهلل ما ال ينفع وال يضر ،عتقادالدي اس٧تاسًا فاأال إ

وأيكلوف ا١تيتة والدـ من األقذار ،افػاألوث ىوف عن النجاسات والنز ويدينوف اب٠ترافات واألوىاـ وال يت
 .ويستبيحوف األشهر اٟتـر،وف القمار والزان من األرجاس ا١تعنويةويستحلّ  ،اٟتسية

فال ٘تكنوىم بعد العاـ أف ؛حىت كأهنم عينو وحقيقتو،نت صفات النجس منهم حسًا ومعٌتً وقد٘تكّ 
  ٓ ٘ اخل (ا١تسجد اٟتراـ يقربوا

                                                                                                                        
(طبػػػع دار ا١تعرفػػػة ٖٓ-ٕٛ/ٖٔ( والبدايػػػة والنهايػػػة لإلمػػػاـ ابػػن كثػػػَت  )ٖٗٛ-ٖ٘ٙ/ٕٔىػػػػ( وانظػػػر السػػَت )ٜٚ٘وتػػوُب سػػػنة        )

 ـ ( ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔبَتوت الطبعة السادسة)
أسػباب وانظػر ـ(، ٜٗٛٔ-ىػػٗٓٗٔ( ا١تكتػب اإلسػالمي الطبعػة الثالثػة سػنة )ٗ٘ٔ/ٙاٞتػوزي ) زاد ا١تسػَت لإلمػاـ ابػن   ٔ

للشػػيخ دمحم سػػعيد اباب سػػيال وىػػو رسػػالة ماجسػػتَت مقدمػػة للجامعػػة اإلسػػالمية ضػػمن  (ٜٓٔ-ٛٓٔىػػالؾ األمػػم : ص )
 ـ(. ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔإصدارت اٟتكمة )بريطانيا( الطبعة األوذل ) 

( ٖتقي ق شػهاب الػدين أيب عمروالطبعػة الثانيػة ٖٔٓٔكما ُب معجم مقاييس اللغة البن فارس)ص  ىو ُب األصل "القذر"  ٕ
: )وا١تشػركوف مبتػػدأ  -رٛتػو هللا–ـ(، وإ٪تػا ُوصػفوا بػذلك مبالغػػة ُب ٖتقػَتىم ،قػاؿ الشػوكاينٜٜٛٔ-ىػػٛٔٗٔدار الفكرسػنة )

قػػدير مضػػاؼ أي ذوو ٧تػػس ألف معهػػم الشػػرؾ وخػػربه ا١تصػػدر مبالغػػة ُب وصػػفهم بػػذلك حتىكػػأهنم عػػُت النجاسػػة  أو علػػى ت
 ـ( .ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ( طبع دار الفكر سنة )ٜٖٗ/ٕوىو ٔتنزلة النجس ( فتح القدير للشوكاين )

 ( .ٕٛالتوبة )  ٖ 
ىو العالمة ا١تصلح دمحم رشػيد بػن علػي  رضػا البغػدادي األصل،شػامي النشػأة ، سػكن مصػر إذل آخػر عمػره ، مػن أشػهر   ٗ

ونشػػر كتبهػػا ُب مصػػر ،ولػػو تفسػػَتو٣تلة ا١تنػػار الشػػهَتاف، ولػػد ابلقلمػػوف مػػن أعمػػاؿ طػػرابلس الشػػاـ عػػاـ مػػن دعػػا إذل السػػنة 
( طبػػػع دار ا١تاليػػػُت بػػػَتوت الطبعػػػة ٕٙٔ/ٙىػػػػ(.انظر: األعػػػالـ ٠تَتالػػػدين الزركلػػػي )ٖٗ٘ٔىػػػػ( وتػػػوُب ٔتصػػػر عػػػاـ )ٕٕٛٔ)

دمحم رشيد رضا إصالحاتو اإلجتماعيػة والدينيػة للػدكتور دمحم  ، وانظر الدراسة ا١تستقلة بعنواف ) السبدـ(ٜٜٚٔ) الػثانية عػشػرة 
 أٛتد درنيقو.

 (. طبع دار ا١تعرفة بَتوت الطبعة الثانية بدوف اتريخ .ٕ٘ٚ/ٓٔتفسَت ا١تنار للشيخ دمحم رشيد رضا)  ٘
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 م التعبَت ٧تاسة أرواحهم فيجعلها ماىيتهم وكياهنم٬تسِّ ) ُب الظالؿ: -هللا ورٛت - ٔوقاؿ سيد قطب 
 يال اٟتسا١تعنوي وىو النجس ٓويتطهر منو ا١تتطهروف ،٧تس يستقذره اٟتس :فهم بكياهنم وْتقيقتهم

 .ٕ(٪تا ىي طريقة التعبَت القرآنية ابلتجسيمإ،لذاهتا ةُب اٟتقيقة فأجسامهم ليست ٧تس

ِٓ عجبده ًٌٌ أشسوٌا  دٍ اهلل ّيدُ ثو ِٓ ّشبءُذٌه ىُ :قاؿ تعاذل :٭تبط األعماؿ نوأ -الوجو الثالث

عنيُ ِب وبٌٔا ّعٌٍّْ  طَحلجِ
والرسل الذين اجتباىم  ءية ُب سياؽ ذكر األنبياآللقد جاءت ىذه ا ،ٖ

احبهم ذلك ولو دل يص،٪تا ىو بتوفي ق هللا تعاذلإصطفاء الف تلك ا٢تداية وذلك اأفبُت ،هللا واصطفاىم
 .التوفي ق فوقعوا ُب الشرؾ ٟتبطت أعما٢تم

أي إ٪تا   ذٌه ىدٍ اهلل ّيدُ ثو ِٓ ّشبء ِٓ عجبده :ٍب قاؿ تعاذل :-رٛتو هللا- ٗقاؿ ابن كثَت

تشديد ألمر   ًٌٌ أشسوٌا حلجط عنيُ ِب وبٌٔا ّعٌٍّْ  حصل ٢تم ذلك بتوفي ق هللا، وىدايتو ٢تم
 .٘البستو(الشرؾ وتغليظ لشأنو وتعظيم ١ت

ٌْحجطٓ عٍّه  ىل اٌرّٓ ِٓ لجٍه ٌئٓ اشسوثَئًحِ اٌْه ًًٌمد أُ :وقاؿ تعاذل ٥تاطبًا نبيو دمحماً  

وأاًي ما كاف فهو كالـ على سبيل ) :-رٛتو هللا-ٕ يوسأللماـ اإلقاؿ ا، ٔ ِٓ اخلبصسّٓ ًٌحىٌَّٔٓ

                                         
٢تا ميزاهتا، وٝتاهتا  الداعية الشهَت واجملاىد الكبَت الذي بذؿ نفسو رخيصة هلل تعاذل بعد أف كّوف مدرسة ُب الدعوة  ٔ

البارزة، وصاحب تفسَت )ُب ظالؿ القرآف ( أشهر التفاسَت ا١تعاصرة مع أخطاء يسَتة أخذىا عليو بعض العلماء سّيما ُب 
غَت أهنا مغمورة ُب ْتار حسنات ذلك التفسَت وحسنات مؤلفو، غفر هللا لػو وتقبلو ُب الشهداء، قتل  ،ابب العقيدة

 ( .ٛٗٔ-ٚٗٔ/ٖىػ(.انظر: األعالـ للزركلي)ٕٖٗٔىػ(،وكاف مولده سنة)ٖٚٛٔسنة) -اء هللاإف ش-مظلوماً شهيداً 
 -ىػٙٓٗٔ( طبع دار الشروؽ بَتوت الطبعة الشرعية الثانية عشرة .) ٛٔٙٔ/ُٖب ظالؿ القرآف سيد قطب )  ٕ

 ـ (ٜٙٛٔ
 (.ٛٛاألنعاـ)   ٖ
ر بػن كثػَت الدمشػقي الشػافعي صػاحب التفسػَت الػذي قػاؿ فيػو ا١تفسر واحملدث وا١تؤرخ الشهَت أبو الفداء إٝتاعيل بن عم  ٗ

ىػػػ(، انظػػر: البػػدر الطػػالع        ٗٚٚىػػػ( وتػػوُب سػػنة )ٔٓٚالشػػوكاين: )وىػػو مػػن أحسػػن التفاسػػَت إف دل يكػػن أحسػػنها(.ولد سػػنة )
 بَتوت بدوف اتريخ .–( طبع دار ا١تعرفة ٖ٘ٔ/ٔ)
 

ـ ٜٜٛٔ-ىػٓٔٗٔ) ( طبع مكتبة ا١تعارؼ ابلرايض طبعة جديدة ٜٖٔ/٥ٕتتصرابن كثَت للشيخ دمحم نسيب الرفاعي  )  ٘
 ـ ( ٜٜٛٔ
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وكونو ينهى ،شراؾ وقبحوإلاعة انيذاف بغاية شإلوا،قناط الكفرةإو  ،لتهيي  ا١تخاطب ا١تعصـو؛ الفرض
 .ٖ (عنو من ال يكاد يباشره فكيف ٔتن عداه

 ِب دًْ ذٌه دلٓ ثو ًّغفسُ شسنَأْ ُّ اهلل ال ّغفسُ َّْئ  :قاؿ تعاذل :حيول دون ادلغفرةأنو  -الوجو الرابع 

  .ٗبءشّ
فال  ٓ والعبادنقطاع ما بُت هللااف الشرؾ إ) :يةآلا ُب كالمو على ىذه -رٛتو هللا -قاؿ سيدقطب

ذا خرجوا من ىذه الدنيا وىم مشركوف مقطوعو الصلة ابهلل رب إ .يبقى ٢تم معو أمل ُب مغفرة
مامها دالئل التوحيد أو  –وما تشرؾ النفس ابهلل وتبقى على ىذا الشرؾ حىت ٗترج من الدنيا  .العا١تُت

عناصر ا٠تَت من  صرما تفعل النفس ىذا وفيها عن -ُب صفحة الكوف وُب ىداية الرسل
ت وارتدّ  ،ىا هللا عليهاأر بت فطرهتا اليت فَ لِ وتَ  ،٪تا تفعلو وقد فسدت فسادًا ال رجعة فيوإ.والصالحية

 .٘!(اٞتحيم سفل سافلُت وهتيأت بذاهتا ٟتياةأ
 ةالشفاعة ا١توجب ؛ةيـو القيام ٙستفادة من شفاعة الشافعُتالحيرم العبد من ا أنو -الوجو اخلامس

قلت ايرسوؿ هللا من  :أنو قاؿ  ففي البخاري من حديث أيب ىريرة: من النار ةوا١تنجي ةللجن
                                                                                                                        

 (. ٘ٙالزمر)  ٔ
مفػػيت بغػػداد ُب وقتػػو وصػػاحب التفسػػَت الشػػهَت ) روح ا١تعػػاين(، أبػػو الثنػػاء شػػهاب الػػدين ٤تمػػود بػػن عبػػدهللا األلوسػػي   ٕ

 جػػالء العينػػُت البنػػو نعمػػاف خػػَت. انظػػر ترٚتتػػو ُب : -رٛتػػو هللا  -ىػػػ(ٕٓٚٔىػػػ( وتػػوُب عػػاـ )ٕٕٚٔالبغػػدادي ، ولػػد عػػاـ )
( واألعػػػػالـ للزركػػػػلي ٛ٘-ٚ٘ا١تػػػدين ابلقػػاىرة ودار ا١تػػػدين ّتػػػده بػػدوف اتريػػػخ ص )الػػدين       األ لوسػػػي طبػػػع مطبعػػػة 

(ٚ/ٕٔٚ )ٓ 
ـ (        ٜٜٗٔ-ىػػػٗٔٗٔروح ا١تعػػاين ُب تفسػػَت القػػرآف والسػػبع ا١تثػػاين للشػػيخ ٤تمػػود األلوسػػي طبػػع دار الفكػػر بػػَتوت )   ٖ
( قلت : وىذه اآلية واليت قبلها رٌد صارخ على القبورية الذين يثوروف ويغضبوف على من حػذ ر مػن الشػرؾ ؛ بػزعم ٖٚ/ٖٔ) 

 أنو الٯتكن  أف ٭تدث الشرؾ ُب ىذه األمة !.

 

 ( .ٙٔٔ( وآية )ٛٗالنساء آية )  ٗ
 ( .ٛٚٙ/ٕالظالؿ )  ٘

جنايػػػػة ( انظػػػػر: التوقيػػػػف علػػػػى مهمػػػػات التعػػػػاريف الشػػػػفاعة : )السػػػػؤاؿ ُب التجػػػػاوز عػػػػن الػػػػذنوب ٦تػػػػن وقػػػػع منػػػػو   ٙ
(للشػيخ دمحم عبػد الػرؤوؼ ا١تنػاوي ٖتقيػ ق د/ دمحم رضػواف الدايػو طبػع دار الفكػر ا١تعاصػر بػَتوت ودار الفكػر دمشػ ق ٕٖٗ)ص

( ٚٛٗ/ٔـ ( و )الشػػافعوف :ٚتػػع شػػافع وىػو صػػاحب الشػػفاعة (.انظػػر: ا١تعجػػم الوسػػيط)ٜٜٓٔ-ىػػػٓٔٗٔالطبعػػػػة األوذل)
 ـ( طبع ا١تكتبة اإلسالمية إستانبوؿ . ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔغة العربية )٣تمع الل
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أاليسألٍت عن ىذا احلديث أحد  ةظننت ايأاب ىرير لقد )) :؟قاؿةأسعد الناس بشفاعتك يـو القيام
لو إمن قال ال ةأسعد الناس بشفاعيت يوم القيام ،دلا رأيت من حرصك على احلديث أول منك

حًتاز من ا ((لو اال  هللإمن قال ال )) :قولػو) :ٕقاؿ اٟتافظ ٔ((ن قبل نفسواال  هلل خالصًا م
ؽ نفا وأي ال يشوبو شك وال شرؾ وال ٮتلط) :ُب مرقاة ا١تفاتيح ٗيالقار ي  علماّل  قاؿ ٖ(الشرؾ

لو سعادة  حد ٭تصلأف كل أأسعد ىنا ٔتعٌت أصل الفعل وقيل بل على اببو و  :وقيل ...وٝتعة ورايء
ويشفع ُب ،يشفع ُب إراحة ا٠تل ق من ىوؿ ا١توقف  وكثر سعادة فإنأن ا١تؤمن ا١تخلص شفاعتو لك

لو من  وىو يفيد ما عنوانّ  ٘.انتهى ٤تل الغرض منو (ُب ٗتفيف عذاب النار بعض الكفار كأيب طالب
 .للجنة جبةمن الشفاعة ا١تنجية من النار وا١تو  ف ا١تشرؾ ٤ترـوأمن 

  :قال تعاىل :سباب اخللود يف النارأمن دخول اجلنة وأعظم  أعظم ادلوانع أنو -الوجو السادس
ىُ ئٔو ِٓ صسائًْ اعجدًا اهلل زثِ ًزثَّئاثٓ ِسُّ ًلبي ادلضْح ّبثين  اهلل ىٌ ادلضْحُ َّْئٌمد وفس اٌرّٓ لبٌٌا 

  ٙ  َ اهلل عٍْو اجلنة ًِأًاه اٌنبز ًِب ٌٍظبدلني ِٓ أٔصبزسَّشسن ثبهلل فمد حُّ

عليو ابلتحذير من  ّفىوق،مرىم عليو السالـ ابلتوحيد ا٠تالصأ) :-رٛتو هللا-رضا  قاؿ السيد رشيد
ف كل من يشرؾ ابهلل شيئًا أف اٟتاؿ والشأف الثابت عند هللا تعاذل ىو أعليو ببياف  والوعيد،الشرؾ

                                         
( كتاب الرقاؽ، ابب صفة اٞتنة والنار، مكتبة الرايض اٟتديثة مصورة عن طبعة ا١تكتبة ٛٔٗ/ٔٔالبخاري مع الفتح )  ٔ

 السلفية بدوف اتريخ .
دثُت ٦تػن جػاء بعػده، وصػاحب الفضػل ىوخا٘تػة اٟتفػاظ شػيخ اإلسػالـ أٛتػد بػن علػي بػن حجػر العسػقالين ،مرجػع احملػ  ٕ

علػػيهم ُب علػػم اٟتػػديث ،ومصػػطلحو، وعلػػم الرجػػاؿ واٞتػػرح والتعػػديل ،وصػػاحب فػػتح البػػاري أشػػهر وأفضػػل شػػروح البخػػاري 
 ٖٙ/ٕوانظػر: الضػوء الالمػع )ج–رٛتػو هللا  -ىػػ( ابلقػاىرة ٕ٘ٛىػػ( وتػػوُب عػاـ )ٖٚٚا١تطبوعة   على اإلطػالؽ ،ولػد عػاـ )

 (.ٕٜ-ٖٛ/ٔالرٛتن السخاوي طبع دار اٟتياة بَتوت بدوف اتريخ والبدر الطالع ) (للحافظ دمحم عبد
 ٓ( ٜٗٔ/ٔفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أٛتد بن علي بن حجر )  ٖ
العالمة الفقيو علي بن سلطاف القارئ اٟتنفػي ،مػن أفاضػل علمػاء زمانػو ،ولػد هبػراة وتػوطن مكػة ومػات هبػا، ولػو مؤلفػات   ٗ

ىػػػ(. انظػػر: ا البػػدر الطػػػالع ٗٔٓٔفعػػة مػػن أعظمهػػا ُب اٟتػػديث مرقػػاة ا١تفػػاتيح شػػػرح مشػػكاة ا١تصػػابيح تػػوُب عػػاـ )كثػػَتة ان
 ٓ( ٖٔ، ٕٔ/٘( واألعالـ )٘ٗٗ/ٔ)

( ٕ٘٘/ٜ) ـ ( ٜٜٗٔ -ىػٗٔٗٔمرقاة ا١تفاتيح شرح مشكاة ا١تصابيح للشيخ ُمال علي القاري طبع دار الفكر بَتوت)  ٘
ٜ/ٕ٘٘ )ٓ 
ٙ
 ٓ(  ٕٚا١تائدة )   
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ٞتلب و يدعوه أ ،دًا بوحِ متّ  وأو ػل ف ٬تعلو نداً أبوغَت ذلك أو حجر أو كوكب أ و بشرٍ أ كٍ مامن ملَ 
و أرادة هللا تعاذل إنو يؤثر ُب أذل هللا زلفى فيتخذه شفيعًا زاعمًا إ وبنو يقرِّ أو يزعم أ،فع ضردو أ نفع

من يشرؾ ىذا الشرؾ  –زؿ ألرادتو ُب اإغَت ما سب ق بو علمو وخصصتو  ئعلمو فيحملو على ش
ساب ق علمو ؤتقتضى دينو الذي مها عليو ُب قد حر   ـ عليو اٞتنة ُب اآلخرة بل ىوفإف هللا ٭ترِّ  -و٨توه

وما ٢تؤالء ،ليو إال النار دار العذاب وا٢توافإلو مأوى وال ملجأ أيوي  فال يكوف،ذل ٚتيع رسلوه إوحاأ

  1 ذٔوآِ ذا اٌرُ ّشفع عنده اال ث  وال شفيع ينقذىم الظا١تُت ألنفسهم ابلشرؾ من نصَت ينصرىم

  ًال ّسضَ ٌعجبده اٌىفس  :افع رضاهنفال ٕ شفمٌِْ خشْحو ازجضَ ًىُ ِٓ ٓدلال ئًال ّشفعٌْ 
 .ا١تقصود منوانتهى ٗ (الشرؾ وشرأنواعوٖ

 :الشرك يي الوعاء الذي حيو ىالوثنية : ادلطلب الثاين
 ،ف الوثنية ىي الوعاء الذي ٭توي الشرؾأعلم اف ،خرةآلذا عرفت الشرؾ وخطورتو ُب الدنيا واإ 

فاألصناـ واألواثف وا٢تياكل ما ىي  -الشرؾ  -ث ك الروح ا٠تبيد ويسري فيو ذلواٞتسم الذي يتجس  
وتعلقت  ،ركوفػخرى اعتقدىا ا١تشأمظاىر يتجسد فيها الشرؾ الذي يتعل ق ُب اٟتقيقة ٔتخلوقات  إال

 قولو تعاذل دُب تفسَته عن -رٛتو هللا تعاذل- ٘ يقوؿ الفخر الرازي .هبا قلوهبم ومنحوىا صفات اآل٢تة

ىُ ًال ّنفعيُ ًّمٌٌٌْ ىإالء شفعبؤٔب عند اهلل لً ًّعجدًْ ِٓ دًْ اهلل ِب ال ّضسُّ  :ُب سورة يونس تعاذل

وأما النوع الثاين  )... ":ٙ  شسوٌْصجحبٔو ًجعبىل عّب ُّ زضِألاال يف يف اٌضّبًات ً ٌْ اهلل مبب الّعٍُُئأجنج

ف أعلم اف  د اهللىإالء شفعبؤٔب عن  :وىو قو٢تم ،يةآلما حكاه هللا تعاذل عنهم ُب ىذه ا "الثاين 
ادة هللا ػم هللا من عبػػف أولئك الكفار تو٫توا أف عبادة األصناـ أشد ُب تعظيإ :الناس من قاؿ من

                                         
ٔ
 ٓ(ٕ٘٘البقرة )  
ٕ
 ٓ(ٕٛاألنبياء)  
  ٓ(ٚالزمر ) ٖ
ٗ
 ٓ( ٖٛٗ/ٙتفسَت ا١تنار  ) 

٘
العالمة الكبَت ذو الفنوف فخر الدين دمحم بن عمر بن اٟتسُت القرشي البكري الطربستػاين، األصػورل ا١تفسر كبػَت األذكيػاء   

 وعظائػم وسحر وا٨ترافات .ىػ( ،وقد بدت منو ُب تواليفػو بالاي ٗٗ٘األذكياء واٟتكماء وا١تصنفُت ، ولد سنة)
 

   ٓ(ٛٔيونس)  ٙ
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بعبادة هللا تعاذل بل ٨تن نشتغل بعبادة ىذه  ف نشتغلأليست لنا أىلية :فقالوا .سبحانو وتعاذل
قالوا ُب األصناـ أهنا شفعاؤان عند كيف   هنمأختلفوا ُب اٍب  .وأهنا تكوف شفعاء لنا عند هللا ،األصناـ

أهنم اعتقدوا أف ا١تتورل لكل إقليم من أقاليم العادل روح معُت  -فأحدىا :هللا؟ وذكروا فيو أقوااًل كثَتة
ومقصودىم  ،من أوراح عادل األفالؾ؛ فعيّنوا لذلك الروح صنمًا معينًا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم

  .ا أف ذلك الروح يكوف عبداً لإللو األعظم ومشتغاًل بعبوديتوعبادة ذلك الروح، ٍب اعتقدو 
ٍب ١تا  ،أىلية عبودية هللا تعاذل أهنم كانوايعبدوف الكواكب وزعموا أف الكواكب ىي اليت ٢تا -واثنيها

رأوا أف الكواكب تطلع وتغرب وضعوا ٢تا أصنامًا معينة واشتغلوا بعبادهتا،ومقصودىم توجيو العبادة 
  .كبإذل الكوا 
ٍب تقر بوا إليها كما يفعلو  ،تلك األصناـ واألواثف على أهنم وضعوا طلسمات معينة -واثلثها 

  أصحاب الطلسمات.
أهنم وضعوا ىذه األصناـ واألواثف على صور أنبيائهم وأكابرىم، وزعموا أهنم مىت اشتغلوا  -ورابعها 

ونظَته يف ىذا الزمان عند هللا تعاذل،  فإف أولئك األكابر تكوف شفعاء ٢تم ،بعبادة ىذه التماثيل
على اعتقاد أهنم إذا عظموا قبورىم فإهنم يكونون ،اشتغال كثَت من اخللق بتعظيم قبور األكابر

  .شفعاء ذلم عند  هلل
نوار فوضعوا على صورة اإللو األكرب أعظيم وأف ا١تالئكة أهنم اعتقدوا أف اإللو نور  -وخامسها 

  .خرىأرة ا١تالئكة صوراً وعلى صو  ،الصنم األكرب
 . ٔ(وجوزوا حلوؿ اإللو ُب بعض األجساـ العالية الشريفة ،ةليو لعل القـو حل -وسادسها

و يصنع أصنمًا  ينحتُ  ،نساف بسمعو وبصره وعقلوإلف األ عقَ ذ ال يُ إأمر منطقي  الرازي وما ذكره 
 ،رزؽيل ق و ٮتو الوثن ىو الذي أم ف ىذا الصنأٍب يزعم  -خذين أُ أوىو يعلم مادتو ومن  -وثنًا بيده 

ىذه التماثيل  م يروف أفهنأال ما ذكره الرازي من إ فلم يب قَ  .بداً أىذا ال يكوف  ،وىو الذي ينفع ويضر
ومنزلتها عنده كما يفعل القبورية  ،مة تستح ق العبادة لقرهبا من هللاصناـ ىي رموز ١تخلوقات معظ  ألوا

 .لظاىرة إ٪تا ىي جسد ٭تتضن الشرؾ الذي ىو ٢تا ٔتنزلة الروحوهبذا تعلم أف ىذه ا.مبقبور معظميه
 :: الغلو يف الصاحلُت ىو أصل الوثنيةادلطلب الثالث

                                         
( طبع دار الكتب العلمية طهراف ٓٙ-ٜ٘/ٚٔالتفسَت الكبَت ا١تسمى  مفاتيح الغيب لإلماـ فخر الدين الرازي )  ٔ

 الطبعة الثانية .
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فإف ذلك  ،ولياء هلل ومقربوف لديوأهنم أظن رابب القبور الذين يُ أىو الغلو ُب كاف منه  القبورية ذا  إ 
عند قولو  (التفسَت)البخاري ُب كتاب ىو نفسو أصل الوثنية وعبادة األصناـ كما جاء ُب ا١تنه  

ابن عباس رضي  قاؿٔ  ْ آذلحىُ ًال جرزْ ًداً ًال صٌاعبً ًال ّغٌخ ًّعٌق ًٔضساًًلبٌٌا ال جرزُ  تعاذل:
انصبوا  م أفى الشيطاف اذل قومهحفلما ىلكوا أو  ،ٝتاء رجاؿ صاٟتُت من قـو نوحأىذه ): هللا عنهما

 فلم ُتعبد حىت إذا ىلك أولئك وُنسي ففعلوا ،ائهمٝتنصاابً وٝتوىا أبذل ٣تالسهم اليت كانوا ٬تلسوف أإ
. إذًا أصناـ قـو نوح كانت رموزًا لرجاؿ صاٟتُت ٛتل الغلو أتباعهم على تقديسهم ٕالعلم ُعبدت(

 . وتعظيمهم وتطور األمر حىت عبدوىم
 ىذه األصناـ ٍب تبعهمكانت مبدأ عبادة قـو نوح   وقصة الصاٟتُت:)بن حجر ُب الفتحاقاؿ اٟتافظ  

 .ٖ(من بعدىم على ذلك
 :كثرة النصوص الناىية عن تعظيم القبور والعلة يف ذلك:ادلطلب الرابع

 تواترت األحاديث تواترًا معنواًي ابلنهي ؛صحاب القبورأصل الشرؾ والوثنية ىو الغلو ُب أا كاف و١تّ  
حساف العلة من تلك والتابعوف ٢تم إب بةُ الصحا مَ هِ وفَ  ،نواع التعظيمأعن تعظيم القبور أبي نوع من 

علماء أىل السنة من  على ذلك سائر وتبعهم ،وأشاعوا ذلك الفهم وعملوا ٔتقتضاه ،النصوص
 :وردت أبساليب متنوعةاليت من تلك النصوص  ليك طائفةإو ، وا١تتأخرين ا١تتقدمُت

فعن  :من ذلك و العلماءسالم وما فهمإلل اعن زايرة القبور يف أوّ  يف النهي -األسلوب األول
قاؿ . ٗ( (هنيتكم عن زايرة القبور فزوروىا)) :قاؿ رسوؿ هللا  :قاؿ بريدة بن اٟتصيب 

كنت هنيتكم عن زايرة ))ٓٓ)": فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت"ُب  -رٛتو هللا- ٘يالعالمة ا١تناو 
سالـ وصرًب إلواستحكم ا ف حيث ا٪تحت آاثر اٞتاىليةآلما اأو  .(( ٟتداثف عهدكم ابلكفرالقبور

                                         
 ( .ٖٕنوح )  ٔ

 .  سراً وداً والسواعاً واليغوث ويعوؽ ون ( كتاب التفسَت ، ابب ٚٙٙ/ٛالبخاري مع الفتح )   ٕ
 ٓ(ٜٙٙ/ٛالفتح )  ٖ
( ، كتاب ٙٗ/ٚرواه مسلم ُب صحيحو مع شرح اإلماـ النووي طبع مؤسسة الكتب الثقافية بَتوت بدوف اتريخ )   ٗ

 اٞتنائز ابب زايرة ُب القبور واالستغفار ٢تم .
فنوف  عديدة ولو مؤلفات كثَتة       العالمة الكبَت الشيخ دمحم عبدالرؤوؼ بن اتج العارفُت ا١تناوي القاىري،لو مشاركة ُب   ٘

ىػ(  رٛتو هللا )انظر األعالـ ٖٔٓٔىػ( وتوُب سنػػة  ) ٕٜ٘من أشهرىا فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ، ولد سنة )
 ٓ( ومقدمة كتابو التوقيف على مهمات التعاريفٕٗٓ/ٙ
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وسجود أ ،و تقبيلأ،ف ال يقًتف بذلك ٘تسح ابلقربأأي بشرط  ((القبور افزورو ))أىل يقُت وتقوى 
 .ٕ("... اٞتهاؿ ٪تا يفعلهاإبدعة منكرة  : "ٔو كما قاؿ السبكينفإ .أو ٨تو ذلك ،عليو
ُب شرح ىذا  " خياربرار ومسالك األأل٣تالس ا"ُب كتابو  ٖٛتد الرومي اٟتنفيأوقاؿ الشيخ  

سالـ إلوائل اأح بوقوع النهي ُب يفيو تصر  ،ىذا اٟتديث من صحاح ا١تصابيح رواه بريدة) :اٟتديث
فلما  ) :ٍب قاؿ ،صناـ ُب قـو نوحألٍب ذكر قصة عبادة ا (عن زايرة القبور لكوهنا مبدأ عبادة األصناـ

سالـ عن زايرة القبور سداً إلئل اأوا صحابو ُبأ هنى ؛صناـ من جهة القبورألكاف منشأ عبادة ا
 .ٗ(ٍب ١تا ٘تكن التوحيد ُب قلوهبم أذف ٢تم ُب زايرهتا ،لكوهنم حديثي عهد بكفر ،لذريعة الشرؾ

أنو ١تا   ؛واًل عن زايرهتاأوسر النهي ) :(بتداعالبداع ُب مضار اإلا)ُب كتابو  ٘وقاؿ الشيخ علي ٤تفوظ 
 سالـأصحابو ُب صدر اإل هنى النيب  ، قـو نوح١تا كاف منشأ عبادة األصناـ من جهة القبور ُب

ذف ٢تم ُب أ ؛ا ٘تكن التوحيد ُب قلوهبم١تٍب  ،لكوهنم حديثي عهد بكفر ،لذريعةلعن زايرهتا سدًا 
 .ٙ(وؿ الفصلأُب األحاديث  مرّ كما   ،واترة بقولو،اترة بفعلو ٓزايرهتا وعلمهم كيفيتها

                                         
ه غَت أنو ٦تن اصطدـ  بدعوة شيخ القاضي العالمة علي بن عبدالكاُب السبكي الشافعي، من كبار علماء عصر   ٔ

اإلسالـ ابن تيمية وٚتاعتو أمثاؿ ابن القيم وابن كثَت والذىيب وا١تزي وغَتىم ، ولو ردود على شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
أشهرىا ) شفاء السقاـ ُب زايرة خَت األانـ ( الذي رد عليو الرد القومي ا١تفحػم العالمة ابن عبدا٢تادي تلميذ مدرسة ابن 

،ورغم أنو مرجع كثَت من القبوريُت إال أنو دل يبلغ مبلغهم ُب اال٨تراؼ بدليل كالمو السالف وىو  -رٛتهم هللا ٚتيعاً -تيمية 
( ٖٖٛ  -ٜٖٔ/ٓٔ. وانظر طبقات الشافعية البنو اتج الدين عبدالوىاب ) -رٛتو هللا تعاذل -من متعصبة األشعرية 
بَتوت  –( طبع دار اٞتيل ٔٗ-ٜٖ/ٖلدرر الكامنة البن حجر )ـ (، وإٜٜٔ-ىػٖٔٗٔ)   ٕطبع دار ىجر ط 

  ٓ(  ٖٚ – ٕٖىػ ( ، وجالء العينُت   ُب ٤تاكمة األٛتدين لأللوسي ص ) ٖٜٜٔ-ىػ ٗٔٗٔ)
 ٓ( دار الفكر بدوف اتريخ ٘٘/٘انظر فيض القدير شرح اٞتامع الصغَتللعالمة ا١تناوي) ٕ
اتج العارفُت ا١تناوي القاىري ، لو مشاركة ُب فنوف  عديدة ولو مؤلفات كثَتة       العالمة الكبَت الشيخ دمحم عبدالرؤوؼ بن   ٖ

ىػ(  رٛتو هللا انظر : )األعالـ ٖٔٓٔىػ( وتوُب سنػػة  ) ٕٜ٘من أشهرىا فيض القدير شرح اٞتامع الصغَت ، ولد سنة )
 ٓ( ومقدمة كتابو التوقيف على مهمات التعاريفٕٗٓ/ٙ
 ( ٖٙٛ-ٖ٘ٛقض القبورية ونصرة التوحيد ص )اجملموع ا١تفيد ُب ن  ٗ
الشيخ العالمة علي ٤تفوظ ا١تصري الشافعي ٗتر ج ابألزىر ٍب كاف من أعضاء كبار العلماء وأستاذًا للوعظ واإلرشاد   ٘

 ( .ٖٕٖ/ٗىػ( ، انظر األعالـ )ٖٔٙٔبكلية أصوؿ الدين توُب سنة )
 

-ىػٖ٘ٚٔ)(طبع دار ا١تعرفة الطبعة ا٠تامسة سنة٤ٜٔٓتفوظ ص)اإلبداع ُب مضار االبتداع لألستاذ الشيخ علي   6
 ـ(. ٜٙ٘ٔ
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 :ًا وما فهمو العلماء من ذلكختاذ قربه عيداالنهي عن  -األسلوب الثاين 
ال جتعلوا بيوتكم قبورًا وال جتعلوا قربي عيدًا وصلوا )) : قاؿ رسوؿ هللا :قاؿ يب ىريرة أعن  

 .ٔ((علي فإن صالتكم تبلغٍت حيث كنتم
و  أ ما لرفع ا١تشقةإ ،جتماع لزايرتو اجتماعهم للعيدالمعناه النهي عن ا) :-رٛتو هللا-قاؿ ا١تناوي  

ليو مىت إليو أي ال ٕتعلوا قربي عيدًا تعودوف إوقيل العيد ما يعاد  ،التعظيم ف يتجاوزوا حدّ أكراىة 
ئب ال ادعاء الغأبف  مػػوا١تراد ا١تنع عما يوجبو وىو ظنه،عن ا١تعاودة يفظاىره هن،وا عليّ ف تصلّ أردًب أ

رل إ تكلفوا ا١تعاودةال ت" ( أي (فإن صالتكم تبلغٍت حيث كنتم وصلوا عليّ )) :ويؤيده ،ليوإل ػيص
ُب  ،بعض أضرحة األولياء ُب ف اجتماع العامةأويؤخذ منو : -قاؿ-".علي  فقد استغنيتم ابلصالة

 ،ويقولوف ىذا يـو مولد الشيخ وأيكلوف ويشربوف ورٔتا يرقصوف فيو ،نةيـو أو شهر ٥تصوص من الس  
 .انتهى ٕ (بطالوإنكاره عليهم و إعنو شرعاً وعلى ورل الشرع ردعهم على ذلك و  يمنه
ُب  ف فإف الناسآلا اػمأو ) :ُب شرح ىذا اٟتديث -رٛتو هللا- ٖ ابديأوقاؿ مشس اٟت ق العظيم  

 ٗلو ماـ عن الصالة قاموا ُب مصالىم مستقبلُت القربالشريف كالراكعُتإلذا سلم اإا١تسجد الشريف 
ذل إ لم وفيو ما ٬تر الفاعلىل العأتفاؽ طوؼ حولو وكل ذلك حراـ ابيو ٘ومنهم من يلتص ق ابلسرادؽ 

 .ٙ(ذل الشرؾإوفيو ما ٬تر الفاعل ) :موضع الشاىد قولو (الشرؾ

                                                                                                                        
ٙ
( طبػػع ا١تكتبػػة السػػلفية ٖٔ/ٙرواه أبػػو داود ُب سػػننو مػػع شػػرحو عػػوف ا١تعبػػود ُب كتػػاب ا١تناسػػك ، ابب زايرة القبػػور ،)   

( ط مكتػػػب ٖٖٛ/ٔد )ـ (  وصػػححو األلبػػاين ُب صػػحيح سػػنن أيب داو ٜٛٙٔ-ىػػػٖٛٛٔاب١تدينػػة ا١تنػػورة الطبعػػة الثانيػػة ) 
 ـ (. ٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔالًتبية لدوؿ ا٠تلي  العريب ط األوذل )

 

 ( .ٖٖ-ٕٖ/ٙبواسطة عوف ا١تعبود شرح سنن أيب داود لشمس اٟت ق العظيم أابدي) ٕ
ٖ
الشػػيخ العالمػػة دمحم أشػػرؼ بػػن أمػػَت بػػن علػػي بػػن حيػػدر أبػػو الطيػػب الصػػديقي العظػػيم أابدي، مػػن ٤تػػدثي ا٢تنػػد لػػو عػػدة   

ىػػػػ( رٛتػػػو هللا ، انظػػػر األعػػػالـ ٖٓٔٔ اٟتػػػديث مػػػن أشػػػهرىا عػػػوف ا١تعبػػػود علػػػى سػػػنن أيب داود تػػػوُب بعػػػد سػػػنة )مصػػنفات ُب
(ٙ/ٖٜ. ) 

ُب األصل " الراكعُت لو" ومعناه غػَت مسػتقيم ، ؤتػا أف تلػك الطبعػة كثػَتة الغلػط فالظػاىر أف الصػواب ماأثبتػو وهللا أعلػم   ٗ
ٓ 
 ( وا١تقصػػود ىنػػا ىػػو سػػرادؽ قػػرب النػػيب ٕٙٗ/ٔوِمْضػػَرب( ا١تعجػػم الوسػػيط ))السػػرادؽ كػػل مػػا أحػػاط بشػػئ مػػن حػػائط أ ٘

 وىو الشبك النحاسي احمليط ابٟتجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالـ .
ٙ
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للعيد نزىة  همجتماعاجتماع ٢تا الهناىم عن ا:)ُب شرح نفس اٟتديث -رٛتو هللا - ٔيبوقاؿ الطي 
دة بَ عَ  ومن عادة ،الغفلة والقسوةفأورثهم نبيائهم أوكانت اليهود والنصارى تفعل ذلك بقبور ،وزينة
ال  مالله)) :شارة بقولوإلاذل ىذا إو ،موف أمواهتم حىت اٗتذوىم أصناماً هنم ال يزالوف يعظِّ أواثف ألا

ف يتجاوزوا ُب قربه غاية التجاوز و٢تذا أفيكوف ا١تقصود من النهي كراىتو  ٕ((جتعل قربي وثنًا يعبد
 .انتهى موضع الشاىد ٗ.(..ٖ((اشتد مضب  هلل على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجد)) :ورد
 وؿ هللاسف ر أ يب سعيد ا٠تدري أعن :ليهاإهنيو عن الصالة على القبور و  - ب الثالثو سلألا
 :((و يصلى عليهاأو يقعد عليها أن يبٌت على القبور أ هنى))٘ رضي هللا  - عن ابن عباس، و

 د الغنوي مرثيب أن ػعو ، ٙ((ال تصلوا على قربو ىل قرب إوا ال تصلّ )) :قاؿ ف رسوؿ أ -عنهما
  عن رسوؿ هللا ((القبور وال تصلوا إليها ال جتلسوا على)) :نو قاؿأٚ.  
بٌت على القرب ف يُ أكره أو ) :ُب كتاب الصالة "ـألا"ُب كتابو  -هللا تعاذلٓرٛتو -ماـ الشافعي إلقاؿ ا

ليو أجزأه وقد إف صلى إقاؿ و  .ليوإو يصلى أى وىو غَت مسو   و يصلى عليوأى ف يسو  أمسجد و 
نبيائهم أتل  هلل اليهود والنصارى اختذوا قبور اق)) :قاؿ ف رسوؿ هللا أأخربان مالك  ،أساء

علم أوهللا  – نو كرهأاثر و آلة والسنّ وأكره ىذا لِ  :-قاؿ  - (.(مساجد ال يبقى دينان أبرض العرب
                                         

اإلماـ ا١تشهور صاحب شرح ا١تشكاة اٟتسػُت بػن دمحم بػن عبػدهللا الطيػيب ،كػاف كرٯتػاً متواضػعاً حسػن ا١تعتقػد ،شػديد الػرد  ٔ
ىػػػػ( رٛتػػػو هللا ٖٗٚى الفالسػػػفة وا١تبتدعػػػة، مظهػػػراً فضػػػائحهم مػػػع  اسػػػتيالئهم  علػػػى بػػػالد ا١تسػػػلمُت حينئػػػذ، تػػػوُب سػػػنة  )علػػػ

 ٓ( ٖٕٓ -ٜٕٕ/ٔ( ، والبدر الطالع)ٜٙ-ٛٙ/ٕتعاذل، وانظر: الدرر الكامنة )
         ٓ( ٘ٔسيأٌب ٗتر٬تو )ص     ٕ
 ٓ(  ٘ٔسيأٌب ٗتر٬تو)ص   ٖ
 ( .ٗٔ/ٖح شرح مشكاة ا١تصابيح للقاري )بواسطة مرقاة ا١تفاتي  ٗ
ـ ( ٖتقيػ ق حسػُت ٜٗٛٔ-ىػػٗٓٗٔ(  طبع دار ا١تأموف للػًتاث دمشػ ق الطبعػة األوذل )ٜٕٚ/ٕرواه أبو يعلى ُب مسنده )٘

( كتػػػاب اٞتنػػػائز ، ابب البنػػػاء علػػػى القبػػػور ٗٙ/ٖحسػػُت سػػػليم أسػػػد ،وقػػػاؿ ا٢تيثمػػػي: رجالػػػو ثقػػػات كمػػػا ُب ٣تمػػػع الزوائػػػد )
(،وقػػػاؿ الشػػػيخ األلبػػػاين : إسػػػناده صػػػحيح ٜٙٛٔ-ٙٓٗٔبػػػَتوت )–ذلػػػك طبػػػع مؤسسػػػة ا١تعػػػارؼ  واٞتلػػػوس عليهػػػا وغػػػَت

مػػن اٗتػاذ القبػػور مسػػاجد( للشػػيخ دمحم انصػر الػػدين األلبػػاين طبػػع ا١تكتػب اإلسػػالمي،بَتوت الطبعػػة الثالثػػة  )ٖتػذير السػػاجد
 ( .ٕٕىػ  ) صٜٖٛٔ

الصحيحة  للشيخ األلباين ، طبع مكتبة ا١تعارؼ ابلرايض الطبعة رواه الطرباين ُب الكبَت وغَته ، انظر سلسلة األحاديث  ٙ
 ٓ(، وصححو الشيخ رٛتو هللا ٙٔٓٔ( رقم اٟتديث )ٖٔ/ٖـ ( )ٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔالطبعة األوذل)

-ىػ ٖ٘ٚٔ( ٖتقي ق عبدالباقي طبع دار إحياء الًتاث العريب بَتوت الطبعة األوذل )  ٜٚ( رقم ) ٛٙٙ/ٕرواه مسلم ) ٚ
 ـ (   .ٜ٘٘ٔ
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 ذلك الفتنة والضالؿ على منودل تؤمن ُب  ،م أحد من ا١تسلمُت يعٍت يتخذ قربه مسجداً أف يعظ   –
ودل تؤمن ُب ذلك الفتنة والضالؿ على من أيٌب ) :-رٛتو هللا -أتمل قوؿ الشافعي .ٔ(بعده أيٌب
ف كاف ذلك الـز من إو  ،على ا١تسلمُت ُب مقابرىم اً يقيف ُب ذلك تضأليست العلة  فذإ ،(بعده

رض ألف ألا علة ا٠توؼ من تنجسوليست ال ،القبور مساجد على بعضة مااٗتاذ مقابر ا١تسلمُت الع
 -رٛتو هللا-٪تا العلة عند الشافعيإو  ؛حفره كما ىو ُب القرب ا١تنبوش ئاٟتكم عاـ ُب القرب الذي ابتدِ 

م ا١تخلوؽ حىت ظ  ف يعَ أعظم من أو ضالؿ أ ي فتنةأو ،خشية الفتنة والضالؿ على من أيٌب بعده
 !.؟ز وجلعابهلل  الإؼ لقربه من العبادة والتقديس ما ال يلي ق صرَ يُ 
حاديث ألف ساؽ كثَتاً من اأبعد  -ُب تفسَته ُب تفسَت سورة الكهف -رٛتو هللا- ٕ وقاؿ القرطيب 

ٝتعت  :د الغنوي قاؿثيب مر أعن  ئمةألوروى ا) :-اليت فيها النهي عن البناء على القبور وتعظيمها
أي ال تتخذوىا قبلة  .فظ مسلم( ل(ال تصلوا اىل القبور وال جتلسوا عليها)) :يقوؿ  رسوؿ هللا

ُب  ي اذل عبادة من فيها كما كاف السببفيؤدِّ  ؛ليها كما فعل اليهود والنصارىإو أفتصلوا عليها 
 ٖٓ (عن مثل ذلك وسد الذرائع ا١تؤدية اذل ذلك النيب  فحذر ،صناـعبادة األ

بشدة غضب هللا على خباره إمع  ،ن ال جيعل قربه وثنًا يعبدأربو  دعاؤه  - سلوب الرابعألا
 "والوثنية  "ٗتاذ القبور مساجد "االقبورية  ٦تا يؤكد العالقة بُت ،نبيائهم مساجدأمتخذي قبور 

 ف رسوؿ هللا أ يب ىريرة أعن ":ما جاء هللا  واثاًن تعبد من دوفأة تلك القبور ا١تعظمة ر صَتو 
 ((نبيائهم مساجدأوم اختذوا قبور مضب  هلل على ق اللهم ال جتعل قربي وثنًا يعبد اشتدر )) :قاؿ
ٗ. 

                                         
 ( طبع دار ا١تعرفة بَتوت بدوف اتريخ .ٕٛٚ/ٔلإلماـ دمحم بن أدريس الشافعي  )األُـ  ٔ

الشػيخ اإلمػػاـ أبػػو عبػدهللا دمحم بػػن أٛتػػد بػن أيب بكػػر بػن فػػرج األنصػػاري القػرطيب ا١تػػالكي أحػػد مشػاىَت ا١تفسػػرين وكتابػػو   ٕ
ىػػػ( وانظػػر ترٚتتػػو ُب  ٔٚٙيػػة تػػوُب سػػنة )اٞتػػامع ألحكػػاـ القػػرآف مػػن أوسػػع كتػػب التفسػػَت ٯتيػػل فيػػو إذل تتبػػع األحكػػاـ الفقه

( وا١تفسػػروف بػػُت التأويػػػل واإلثبػػات ُب آايت الصػػفات للشػػيخ دمحم بػػن عبػػدالرٛتن ٖٗ٘/ٔكشػػف الظنػػوف ٟتػػاجي خليفػػػة) 
 (.ٜ٘ٛٔ-٘ٓٗٔطبع دار طيبة الرايض ط األوذل)ٓ( ٕٚٛ/ٔا١تغراوي )

طبعة ذات العشرين جزٍء مصورة ليس عليها اسم دار ال (ٖٓٛ/ٓٔ)اٞتامع ألحكاـ القرآف ا١تشهور بتفسَت القرطيب   ٖ
 . النشر

ُب الًتتيػب الفقهػي لتمهيػد ابػن عبػد الػرب مػع فػتح اجمليػد    قاؿ الشيخ دمحم بن عبدالرٛتن ا١تغراوي ُب ٗتري  كتابو فػتح الػرب  ٗٗ
-ىػػػٙٔٗٔذل )اجمليػد   ُب اختصػػار ٗتػري  أحاديػػث التمهيػد لػػنفس ا١تؤلػف طبػػع ٣تموعػة التحػػف النفػائس ابلػػرايض، ط األو 

( ٚٛ٘ٔ/ٙٓٗ/ٔعبػدالرزاؽ )و  ٓمػن طريػ ق مالػك "( ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٕ) الطبقات"(: )ابن سعد ُب ٕٓٛ/ٔ)  ـ ( ٜٜٙٔ
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من  وىو الصورةٓالصنم  :الوثن) :ُب شرح ىذا اٟتديث (التمهيد)ُب  ٔبن عبد الرباقاؿ اٟتافظ  
أو  ذلك من التمثاؿ.وكل مايعبد من دوف هللا فهو وثن صنمًا كاف،غَت أو  ،من فضةو أ ،ذىب كاف

كما  ف تصنعأمتو أ على رسوؿ هللا صناـ وتعبدىا فخشي ألذل اإوكانت العرب تصلي  .صنمغَت 
ذا مات ٢تم نيب عكفوا حوؿ قربه كما يصنع ابلصنم فقاؿ إكانوا   ،من األمم صنع بعض من مضى

:(( ًاللهم ال جتعل قربي وثنا))  على من  فقد اشتد غضب هللا ،ويعبد ،ويسجد ٨توه،ليوإيصلى
وا اذل صنيع األمم قبلو الذين صلّ  وء٭تذر أصحابو وسائر أمتو من س وكاف رسوؿ هللا  .فعل ذلك

 ،كماصنعت الوثنية ابألواثف اليت كانوا يسجدوف ٢تا ويعظموهنا،واٗتذوىا قبلة ومسجداً  ،قبور أنبيائهم
 .وذلك الشرؾ األكرب

 متثاؿاٮتربىم ٔتا ُب ذلك من سخط هللا وغضبو وأنو ٦تا ال يرضاه خشيًة عليهم  فكاف النيب  
 ٓ ٕ(طرقهم

 :عنوااًن قاؿ فيو (الزواجر)ُب كتابو -رٛتو هللا - ٖ ميتعالمة ابن حجر ا١تكي ا٢تيالعنوف  وقد 
 ،اٗتاذ القبور مساجد :والثامنة والتسعوف،والسابعة ،والسادسة،وا٠تامسة ،والرابعة،الكبَتة الثالثة)

                                                                                                                        
          ( واٟتميػػػػديٕٙٗ/ٕووصػػلو أٛتػػد ) ٓ( كلهػػم عػػن زيػػد بػػن أسػػلم مرسػػالً بسػػند صػػحيح ٗٗ٘ٚ/ٓ٘ٔ/ٕشيبػػػػة) ن أيبوابػػٓ
انظػػر )الػػنه  السػػديد  ٓأيب ىريػػرة بسػػند صػحيح وصػػححو البػػزار عػػن (ٖٚٔ/ٚ) (ٖٕٛ/ٙ( وأبػونعيم ُب) اٟتليػػة( )ٕ٘ٓٔ)

 .( ٘ٔٔص) ُب ٗتري  أحاديث تيسَت العزيز اٟتميد
اإلماـ العالمة حافظ ا١تغرب شػيخ اإلسػالـ أبػوعمر يوسػف بػن عبػدهللا بػن دمحم بػن عبػدالرب بػن عاصػم النمػري األندلسػي  ٔ 

ُب مػػاً دينػػػاً متقنػػاً ، عالمػػة ، متبحػػراً ، صػػاحب سػػنة واتبػػاع وكػػػاف القػػرطيب ا١تػػالكي ، صػػاحب التصػػانيف الفائقػػة . كػػاف إما
 إذل فقػػو الشػػافعي ُب مسػػائل ، والينكرلػو ذلػػك ، فإنػػو ٦تػػن أثػػرايً ظػاىرايً فيمػػا قيػػل ، ٍب ٖتػػوؿ مالكيػاً مػػع ميػػل بػُتِّ  ابتػداء أمػػره

وقػوة الفهػم، وسػيالف الػذىن ، وكػل أحػد  ومن نظر ُب مصنفاتو ابف لو منزلتػو مػن سػعة العلػم ، ٓبلغ مرتبة األئمة اجملتهدين 
، ولكن إذا أخطأ إماـ ُب اجتهاده الينبغي لنػا أف ننسػى ٤تاسػنو ونغطػي معارفػو، بػل  يؤخذ من قولو ويًتؾ إال رسوؿ هللا 
( ٖٙٔ-ٖ٘ٔ/ٛٔمن السػَت للػذىيب)ْتروفهػا (، الًتٚتة ملتقطةىػٖٙٗ)  ( وماتىػٖٛٙنستغفر لو ونعتذر عنو( ولد سنة )

 ٓستذكار الافيتُت لكتابيو التمهيد واضا١تقدمتُت الوانظر 
( ٖتقي ق سعيد ٘ٗ/٘التمهيد ١تا ُب ا١توطأ من ا١تعاين واألسانيد لإلماـ ايب عمر يوسف بن عبد الرب القرطيب األندلسي  ) ٕ

 ـ ( ٜٙٚٔ -ىػٜٖٙٔأٛتد أعراب ) 
من أجل وأعظم علماء الشافعية ُب وقتو ،وأحد  العالمة الفقيو الشيخ أٛتدبن دمحم بن حجر ا٢تيتمي السعدي الشافعي ٖ

الشيخُت الذين تفردا ابالعتماد من شراح ا١تنهاج ،واآلخر ىو مشس الدين دمحمبن أٛتد الرملي، واعتماد أىل اٟتجاز واليمن 
 على مارجحو ابن حجر ُب ٖتفتو ،وىو من جانب آخر أشعري ٤تارب لشيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو هللا فيما يتعل ق

،غَت أنو مع ذلك ضد القبوريُت ُب مسائل البناء  ببعض مسائل التوحيد واالتباع ،وخصوصاً شّد الرحاؿ لزايرة قرب النيب 
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ٚتلة من  ٍب ساؽ .(ليهاإوالصالة  ،واستالمها ،والطواؼ هبا ،واثانً أ واٗتاذىا ،يقاد السرج عليهاإو 
من الكبائر وقع ُب كالـ بعض  ةىذه الست د  عَ  " تنبيو" )ٍب قاؿ ،لو حاديث الدالة على ما عنوفألا

ذل أف إ ،ٍب ذكر وجو الداللة على تلك الكبائر ،(خذه ٦تا ذكرتو من ىذه األحاديثأالشافعية وكأنو 
ال تتخذوا قربي وثناً  " :بقولو  واثاًن فجاء النهي عنوأوأما اٗتاذىا :)قاؿ وىو موضع الشاىد

ماـ إلراد ذلك اأفإف ،أو ٨توه ،لو موه تعظيم غَتكم ألواثهنم ابلسجودأي ال تعظِّ  ،ٔ"  يعبد بعدي
طل ق مف أراد أف إو  ،ف ذلك كبَتة بل كفر بشرطوأىذا ا١تعٌت إتو ما قالو من  (واثانً أواٗتاذىا :)بقولو

الرجل الصالة عند القرب  قصدُ  :م قاؿ بعض اٟتنابلةنع ،عدالتعظيم الذي دل يؤذف فيو كبَتة ففيو بُ 
 .اخل ٕ (ٚتاعاً إ داع دين دل أيذف بو هللا للنهي عنها ٍبتباادة هلل ورسولو و احملمتربكاً بو عُت 

أي ال ٕتعل قربي مثل الوثن ُب تعظيم ) :" قاة ا١تفاتيح"مر ُب  -رٛتو هللا- علي القاري وقاؿ ا١تاّل  
ف ُب بعض آلواستقبا٢تم ٨توه ُب السجود، كما نسمع ونشاىد ا،عد بدئهموعودىم للزايرة ب،الناس

غضب )) فأجاب بقولو اشتد ؟تدعو هبذا الدعاء دلَِ  :( استئناؼ كأنو قيل(اشتد)ا١تزارات وا١تشاىد )
خبار عما وقع ُب إنو أظهر ألوا ،وتبعو ابن حجر ،الطييب وقال ،متو وتعطفًا ٢تمأترٛتًا على  :((هللا

الغرض  انتهى ٤تل ٖ(فيشتد غضبو عليهم،ف يفعلوا فعلهمألألمة ا١ترحومة من  اً ٖتذير  ؛لسابقةا األمم
 .منو
 ف الغلوأفقة على مت ،حناؼألوا،واٟتنابلة،والشافعية،ا١تالكية :ربعةألرابب ا١تذاىب اأفهذه نصوص  

 .واثانً تعبد من دوف هللاأليها ٬تعلها إ وأُب القبور وتعظيمها ابلصالة ٢تا 
اختذوا قبور انبيائهم  خباره بلعن  هلل ذلم كوهنمإلليهود والنصارى و   وُ لعن :سلوب اخلامسألا

دل يقم  ُب مرضو الذي قاؿ رسوؿ هللا  :فعن عائشة اهنع هللا يضر قالت ،امتو شلا صنعو أمساجد حيذر 

                                                                                                                        
( و النور السافر لعبد القادر ٓٗعلى القبور، وتعظيمها وُب مسألة االستغاثة بغَت هللا ،وانظر ترٚتتو ُب جالء العينُت ص )

 ٓـ ( ٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔطبع دار الكتب العلمية ببَتوت الطبعة األوذل )  (ٖٕٙ-ٕٛ٘بن شيخ العيدروس ص ) 
 واٟتديث إ٪تا ىو بلفظ الدعاء البلفظ النهي. ٓكذا قاؿ    ٔ
( طبػػع دار ا١تعرفػػة ببػػَتوت        ٜٗٔ-ٛٗٔ/ٔالزواجػػر عػػن اقػػًتاؼ الكبػػائر للشػػيخ أٛتػػد بػػن دمحم بػػن حجػػر ا٢تيتمػػي ا١تكػػي  ) ٕ
 ٓـ (ٕٜٛٔ-ىػٕٓٗٔ) 
 ٓ(ٛ٘ٗ/ٕة )ا١ترقا ٖ
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نو أبرز قربه غَت أ فلوال ذلك :( قالت(نبيائهم مساجدأختذوا قبور العن  هلل اليهود والنصارى )):منو
 .ٔ((مسجداً  ف يتخذأ يخش
تذاكر بعض نسائو كنيسة أبرض اٟتبشة يقاؿ ٢تا  ١تا كاف مرض رسوؿ هللا  :وعنها اهنع هللا يضر قالت 

 :قالت ،من حسنها وتصاويرىا فذكرات ،رض اٟتبشةأتتا أـ حبيبة قد أـ سلمة و أمارية وقد كانت 
روا مث صور  ،اكان فيهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجداً ذإ ولئكِ أ)):سو فقاؿأر  فرفع النيب 

  .ٕ((شرار اخللق عند  هلل يوم القيامة ولئكِ أ ،فيو تلك الصور
 ٖٜتيصة علىوجهو طرؼي ١تا حضرتو الوفاة جعل يلق هللا  ؿف رسو أ وعن ابن عباس وعائشة  

نبيائهم أقبور  ذواود والنصارى اختلعنة  هلل على اليه)):وجهو وىو يقوؿ ذا اغتم هباكشفهاعنإلو ف
 .ٗ(ر ما صنعواحيذّ ) :( تقول عائشة اهنع هللا يضر(مساجد

رار ا٠تل ق شهنم أو  ،ويؤكده بلعن الفاعلُت لذلك،النكَت ها النيب في حاديث الثالثة يشددألذه اى
تح الباب وف،٨تراؼ عن العقيدة الصحيحةالثره ُب اأوذلك لقبح ذلك الفعل وعظيم  ،عند هللا تعاذل

 دل جل ذلكأومن  ،وعناه ف الصحابة فهموا ما قصده النيب  أعائشة اهنع هللا يضر نتللشرؾ والوثنية وقد بي  
 ولئك.أكما صنع  نعػف تصأ٪تا قاؿ ذلك ٤تذراً ألمتو إنو أو ،ف يتخذ مسجداً أقربه خشية  يربزوا
 قربه ء ُب العصور ا١تختلفة علىسًتالعلما حساف وسائرُ وابلفعل عمل الصحابة والتابعوف ٢تم إب:قلت 

 مارٛته-ٔوالسمهودي  ٘ي و ُب كالـ النو  ١تبالغة كماسيأٌبا ُب ذلك غاية غواوابل،عن الناس وحجبو

                                         
(  ٕٔ/٘( كتػػاب اٞتنػػائز ، ابب مػػايكره مػن اٗتػػاذ ا١تسػػاجدعلىالقبور ، ومسػػلم مػػع النػػووي  )ٕٓٓ/ٖالبخػاري مػػع الفػػتح ) ٔ

كتػػاب ا١تسػػاجد ومواضػػع الصػػلوات ، ابب النهػػي عػػن بنػػاء ا١تسػػجدعلى القبػػور واٗتػػاذ الصػػور فيهػػا،طبع دار الكتػػب العلميػػة 
 بَتوت بدوف اتريخ.

(كتػاب ا١تسػاجد ٔٔ/٘( كتاب ا١تساجد، ابب بناء ا١تسجد على القرب، ومسلم مع النػووي )ٕٛٓ/ٖ) البخاري مع الفتحٕ
 ومواضع الصلوات، ابب  النهي عن بناء ا١تسجد على القبور واٗتاذ الصور فيها  .

 (. ٜٚٚ)ا٠تميصة كساء أسود مربع لو علماف ( القاموس احمليط ص )   ٖ
كتاب أحاديث األنبياء ، ابب ما ذكر عن بٍت إسرائيل ، ومسلم مع   ( ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٙالبخاري مع الفتح )   ٗ

 ٓ( الكتاب والباب ا١تتقدمُت ٖٔ/٘النووي)
اإلمػػاـ العالمػػة شػيخ الشػػافعية وعمػػدهتم ، وأحػد أئمػػة اٟتػػديث ُب زمانػػو ،٤تيػي الػػدين ٭تػػِت بػن شػػرؼ النػػووي صػػاحب   ٘ 

وتػوُب ىػػ( ٖٔٙر علمػاء ا١تسػلمُت بربكػة إخالصػو ، ولػد بنػوى سػنة )التصانيف ا١تفيػدة ا١تباركػة ، الػيت القػت القبػوؿ عنػد سػائ
( ،وطبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربى للشػػػػيخ اتج الػػػػدين السػػػػبكي                ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٖ،وانظػػػػر البدايػػػػة والنهايػػػػة )ىػػػػػ( ٙٚٙهبػػػػا سػػػػنة)

 (ٛ/ٖٜ٘-ٗٓٓ      . ) 
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من  ف ىذه النصوص ٘تنعأبشارهتم وتصر٭تهم إحاديث و ألليك كالـ بعض العلماء على ىذه اإو ،-هللا
ُب  ولُتألا غلوّ  ليوإى أدذل ما إتؤدي و  ،الناس نت هباتويف،حىت ال تعبد من دوف هللا تعظيم القبور
  .واثانً تعبد من دوف هللاأحيث صارت  ،قبور معظميهم
: رضي هللا عنهما ُب كالمو على حديث عائشة وابن عباس -رٛتو هللا-بن حجر اقاؿ اٟتافظ 

 شارة اذل ذـإوالنصارى  اليهود م قربه كما فعل من مضى فلعنَ ف يعظ  أ نو مرٖتل فخاؼأوكأنو علم )
  .ٕ (من فعل فعلهم

 ماماف النووي وابن حجر ُب شرحهما على الصحيحُت ُب الكالـإلويناسب ىذا ا١تقاـ ما ذكره ا 
 .رض ا١تقدسةألف يدنيو من اأوسؤاؿ ربو  ،على قصة موت موسى 

نو ألس دانء ودل يسأؿ نفس بيت ا١تقدإل٪تا سأؿ اإو  :قاؿ بعض العلماء): -رٛتو هللا - قاؿ النووي 
  .ٖ (الناس فيفتنت بو اً عندىمر ف يكوف قربه مشهو أخاؼ 

يعيُ ػنو دل يطلب دخو٢تا لأ ف اٟتكمة ُبألكن حكى ابن بطاؿ عن غَته ):وقاؿ ابن حجر موضع  مِّ
  .ٗ (متوأقربه لئال يعبده اٞتهاؿ من 

 ؛جد على القبورحاديث النهي عن اٗتاذ ا١تساأالعلماء من  من ىذه النقوؿ الثالثة يتبُت ما فهمو 
ف أذل إنبيائها وصاٟتيها أُب  بغلوىا مم السابقةأللىعبادهتا كما حصل لإىو خشية التعظيم ا١تفضي و 

  .من ذلك  مة دمحمأجار هللا أ ،ذل وثنية وشرؾإوٖتولت القبورية ،عبدهتم من دوف هللا
ُب حديث عائشة حكاـ ألُب شرح عمدة ا -هللا تعاذل رٛتو- ٘ وقاؿ العالمة ابن دقي ق العيد

شارة اذل ا١تنع من ذلك وقد صرح بو اٟتديث إ( (اً بنوا على قربه مسجد)) :وقولو :)الثاين

                                                                                                                        
السمهودي القاىري الشافعي، نزيل اٟترمُت، صاحب مؤرخ ا١تدينة النبوية وفقيهها ُب وقتو، علي بن عبدهللا بن أٛتد  ٔ

ىػ( وتوُب سنة) ٗٗٛأضخم كتاب مطبوع ُب اتريخ ا١تدينة وىو كتاب )وفاء الوفاء ُب أخبار دار ا١تصطفى (،ولد سنة )
 ( . ٕٛٗ-ٕ٘ٗ/٘ىػ( انظر الضوء الالمع للسخاوي )  ٜٔٔ

 ٓ(ٕٖ٘/ٔالفتح )   ٕ
       ٓ( ٕٛٔ/٘ٔالنووي على مسلم )  ٖ
 (. ٕٚٓ/ٖالفتح )  ٗ
اإلمػػػاـ اجملتهػػػد احملػػػدث دمحم بػػػن علػػػي بػػػن وىػػػب ا١تصػػػري الػػػدار، والشػػػافعي ٍب ا١تػػػالكي ا١تػػػذىب، أحػػػد مػػػن قيػػػل إهنػػػم مػػػن  ٘

ىػػػ( ٕٓٚىػػ( وتػوُب سػنة )ٕ٘ٙاجملػددين ٢تػذا الػدين، وصػاحب ا١تصػنفات ا١تسػتعذبة ا١تفيػدة ،ولػد ُب البحػر قػرب ينبػع سػنة )
( والػػدرر الكامنػػػػة ُب إعيػػاف ا١تائػػة الثامنػػة للحػػافظ أٛتػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر رٛتػػة هللا تعػػاذل ٕٚ/ٗٔانظػػر البدايػػة والنهايػػة )

(ٗ/ٜٔ-ٜٙ.) 
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نبيائهم مساجد اللهم ال جتعل قربي وثناً ألعن  هلل اليهود والنصارى اختذوا قبور )) :خرآلا
 .ٔ((يعبد
 :أقوؿ .((ة اذل ا١تنع من ذلكشار إ)) :قولو) :على كالمو ىذا فقاؿ -رٛتو هللا- ق الصنعاين وقد علّ  

ف من فعل شيئًا يكوف بو من شرار خل ق أومعلـو  ،نو جعل شرار خل ق هللا ىم ا١تصوروفإمن حيث 
قاتل )):بلفظ خرجو الشيخافأالذي  آخر،يريد اٟتديث حديث ُب نو فعل ٤ترمًا وقد صرح بوأهللا 

 ظ:بلف عائشة (( وحديثصارىوالن)) :( زاد مسلم(نبيائهم مساجدأ قبور اذو  هلل اليهود اخت
والطواؼ  ،ا١تيت ذل تعظيمإنو ذريعة فإوالكل ٤تـر .من قبور األنبياء عمأ( (الرجل الصاحل))

واليزاؿ .منو رضغانتهى ٤تل ال يعبد( نو يصَت صنماً أوابٞتملة  ،ٝتووالنداء اب،ركانوأوالتماس ،بقربه
 ٕٓ ينظرىناؾلعلى القبوريُت فعي متُت ُب الن بعده كالـ قوي

صالح إ) ُب كتابو -رٛتو هللا- ٖ ٦تا يناسب ىذا ا١تقاـ ما قرره العالمة الشيخ دمحم بن سادل البيحاينو  
ُب ٥تتلف  ومن الشرؾ تعظيم القبور الذي فنت بو ا١تسلموف:)قاؿ وىو يتحدث عن الشرؾ إذ (اجملتمع
ونذروا ،ليهاإا هبا وحجوا وطافو ،قفاص والتوابيتألا واٗتذوا ٢تا ،حىت بنوا عليها القباب ،اٞتهات

 .ليها متوسلُت ومستغيثُتإوجاءوا  ،قاموا ٢تا اٟتفالت وا١تواسمأوالدىم و أصحاهبا ّتزء معلـو من أل
ف أو  ،عداءألعلى ا واثلث يريد منهم النصرة ،يطلب منهم شفاء ا١تريض فٍ واث،وىذا يطلب منهم الولد

 وكتبوا ،ف يكوف معجزة لنيب مرسلأت ما ال يصح ليهم من الكراماإونسبوا ،لو من فالف الظادل ينصفوا
اخل كالمو  (نو شريك هللأع و مدّ أ ،ال من ملحد ُب دين هللاإوالكالـ الذي ال يصدر  ،عنهم الشطح

 ٓ ٗ رٛتو هللا

نواع أوتعظيمها أبي نوع من  ،النهي ادلباشر لألمة عن البناء على القبور -سلوب السادس ألا
 فعن جندب بن عبدهللا :تعاىل ال شرار اخللق عند  هللإال يفعل ذلك أنو  خباره إو  ،التعظيم

ن يكون يل منكم أىل  هلل إ برأُ أ إين)) :ف ٯتوت ٓتمس يقوؿأقبل  ٝتعت رسوؿ هللا : قاؿ

                                         
   ٓىػ (ٜٓٗٔ( طبع ا١تكتبة السلفية ) ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٖاإلحكاـ لإلماـ ابن دقي ق العيد  مع حاشية الصنعاين )   ٔ
 (.ٕٛ٘/ٖا١تصدر الساب ق )  ٘
 (.          ستأٌب ترٚتتو ُب الباب الثالث)ص  ٖ 
 ٓـ ( ٜٜٛٔ -ىػٜٔٗٔ( طبع مؤسسة طيبة ا٠تَتية )ٖٓٔإصالح اجملتمع  للشيخ دمحم بن سادل البيحاين ص )  ٗ
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بيائهم وصاحليهم مساجد نن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أإو  أال)) :ف قاؿأذل إ ((...خليل
 .ٔ((ىن أهناكم عن ذلكإساجد تتخذوا القبور م ال فالأ
ن يقعد عليو أن جيصص القرب و أ هنى رسول  هلل )) قاؿ:رضي هللا عنهماوعن جابر بن عبد هللا  

 .ٖ(يقعد على القرب ويبٌت عليون أ هنى)) :يب داودأولفظ .ٕ((ويبٌت عليو
اعة ن من شرار الناس من تدركو السإ)):يقوؿ ٝتعت رسوؿ هللا  :قاؿ وعن ابن مسعود  

النهي الصريح عن أي اليت مرت  حاديثألفي ىذه اف.ٗ( (حياء ومن يتخذ القبور مساجدأوىم 
 ،والنهي عن ٣ترد البناء عليها ،النهي عن اٗتاذىا مساجد :نواع التعظيم للقبور ومن ذلكأنوع من 

 ؟١تاذا ُٓتنبياء والصاٟتألذل قبور اإوؿ ما توجو أوقد توجو النهي  .والكتابة عليها ،وعن ٕتصيصها
وىذا ىو  .عظم من غَتىاأوالفتنة هبا  ،رابهبا عكس قبور سائر الناسأألهنا ىي اليت ٮتشى الغلو ُب 

ذي مناقب وكرامات عظيمة  ،على ورل صاحلبٍت نو أال ويزعم إالواقع ا١تشاىد فإنو ما من مشهد 
ماكن كثَتة أذلك ٗتمينًا ُب  نبياء هللا كما ظهرأنو على نيب من أو يزعم أ ،يرجى نفعو وٮتاؼ انتقامو

قرب نبينا دمحم  إالّ علم على التحقي ق واليقُت مع تصريح العلماء أنو ال يُ  ،من األنبياء َتٍ ولكث،من بالد هللا
،  وزاد بعضهم قرب ا٠تليل  ٝتو ُب فلسطُتاب رُب ا١توضع ا١تشهو ٘. 

                                         
       ٓ(كتاب ا١تساجد ومواضع الصالة ابب النهي عن بناء ا١تسجد على القبورٖٔ/٘النووي علىمسلم )  ٔ
 ٓصيص القرب والبناء عليو واٞتلوس عليو ( كتاب اٞتنائز ابب النهي عن ٕتٖٚ/ٚالنووي على مسلم ) ٕ
( كتػاب اٞتنػائز ،ابب ُب البنػػاء علػى القػرب طبػػع دار اٞتنػاف ومؤسسػة الكتػػب الثقافيػة بػَتوت دراسػػة ٖٕ٘/ٕرواه أبػوداود) ٖ

( كتػػػاب اٞتنػػػائز  رقػػػم             ٛٛ -ٙٛ/ٗـ (، والنسػػػائي ُب سػػننو )ٜٛٛٔ-ىػػػػٜٓٗٔوفهرسػػة كمػػػاؿ يوسػػػف اٟتػػوت ط األوذل ) 
( طبػػػػػػع مكتػػػػػػب ا١تطبوعػػػػػػات اإلسػػػػػػالمية ْتلػػػػػػب عنايػػػػػػة عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح أبػػػػػػو غػػػػػػده الطبعػػػػػػة األوذل ٜٕٕٓ، ٕٕٛٓ، ٕٕٚٓ)
( كتػػػاب اٞتنػػػائز اب ب ماجػػػاء ُب النهػػػي عػػػن البنػػػاء علػػػى القبػػػور ٜٛٗ/ٔـ ( ، و ابػػػن ماجػػػو ُب سػػػننو )ٜٙٛٔ-ىػػػػٙٓٗٔ)

قيػ ق وتػرقيم دمحم فػؤاد عبػد البػاقي، وصػححو ( ٖتٕٜ٘ٔ-ٕٖٚٔعليها طبع دار إحياء الكتب العربيػة )  وٕتصيصها والكتابة
 ( .ٕٔٙ/ٕالشيخ األلباين ، ينظر صحيح أيب داود للشيخ األلباين )

(كتػػػاب الصػػػالة ابب الزجػػػر عػػػن اٗتػػػاذ ٚ/ٕ( ٖتقيػػػ ق أٛتػػػد دمحم شػػػاكر ، وابػػػن خزٯتػػػة ُب صػػػحيحو )ٕٖٗ/٘رواه أٛتػػػد )  ٗ
ـ ( ، وقػاؿ أٛتػػد ٜ٘ٚٔ-ىػػٜٖ٘ٔمي الطبعػة األوذل ) القبػور مسػاجد ٖتقيػ ق دمحم مصػطفى األعظمػي طبػػع ا١تكتػب اإلسػال

( وقػاؿ: "رواه الطػرباين ُب ٕٚ/ٕإسػناده صػحيح .وىػو ُب "٣تمػع الزوائػد " ) ((: ٕٖٗ/٘شاكر    ُب تعليقػو علػى ا١تسنػػد )
وفيػػو  ( وقػػاؿ :" رواه البػػزار إبسػػنادين ُب أحػػد٫تا عاصػػم بػػن هبدلػػة وىػػو ثقػػةٖٔ/ٛالكبػػَت وإسػػناده حسػػن " وىػػو فيػػو أيضػػاً )
 ٓضعف وبقية رجالو رجاؿ الصحيح " ( 

 ( . طبع مكتبة ا١تعارؼ الرابط اب١تغرب بدوف اتريخ .ٔٗٔ/٣ٕٚتموع فتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية ) ٘
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ح عليو تقـو عليهم الساعة وقد صر  من يتخذ ا١تساجد على القبور ٔتن  النيب  فَ كيف قرَ   ظْ ٍب الحِ  
ولئك الذين تقـو عليهم الساعة ال يؤمنوف ابهلل وال يعرفونو  أف أحاديث صحيحة أالصالة والسالـ ُب 

ال تقوم )) :قاؿ ف رسوؿ هللا أ نس بن مالك أ يثُب صحيح مسلم من حد كما جاء
 ف يكونواأليهم الساعة دل يستحقوا فالذين تقـو ع ،ٔ( ( هلل ، هلل :رضأليف ا الساعة حىت ال يقال

القبور مساجد  فمقارنتهم ابلذين يتخذوف اً ذإ ،ٯتافإلالتاـ من ا ال ابلكفر التاـ وا٠تلوإشرار ا٠تل ق 
  .ليها القبورية أبصحاهباإيدؿ على خطورة النهاية الىت تصل 

ُب شرح  -هللا  رٛتو - ماـ النوويإليقوؿ ا :حاديثألالعلماء على تلك ا من تعلي قوىذا يظهر  
عن اٗتاذ قربه مسجدًا خوفًا من ا١تبالغة ُب  إ٪تا هنى النيب  :قاؿ العلماء):حديث جندب 

و١تا احتاجت  ،مم ا٠تاليةألذل الكفر كما جرى لكثَتمن اإدى ذلك أفرٔتا ،فتتاف بوالوا ،تعظيمو
حُت كثر ا١تسلموف   ذل الزايدة ُب مسجد رسوؿ هللاإالصحابة رضواف هللا عليهم أٚتعُت والتابعوف 

 مدفن رسوؿ هللا ،ومنها حجرة عائشة اهنع هللا يضر ،مهات ا١تؤمنُت فيوأف دخلت بيوت أذل إ وامتدت الزايدة
رهبنوا على القرب حيطاانً مرتفعة مستديرة حولو لئال يظ ،عنهما رضي هللا بكر وعمر يبأ وصاحبيو 

 ركٍت القرب الشماليُت وحرفو٫تا جدارين من اٍب بنو  ،ذورذل احملإليو العواـ ويؤدي إ يفيصل ؛ُب ا١تسجد
برز قربه مَت أولوال ذلك )) :ُب اٟتديث قاؿو٢تذا  ،حد من استقباؿ القربأيتمكن الحىت  حىت التقيا

 .ٕ (علم ابلصوابأوهللا ((ن يتخذ مسجداً أنو خشي أ
 بن صحيح مسلم كشف مطالب  ُبالسراج الوىاج "ُب كتابو  ٖوقاؿ العالمة صدي ق حسن خاف 

 قاؿ: ،فيو كراىة البناء عليو :قاؿ النووي ((عليو ن يبٌتأو )) :ُب شرحو ٟتديث جابر  " اٟتجاج
فحراـ نص عليو  (سبلةم) ف كاف ُب مقربةإو  .هو فإف كاف ُب ملك الباين فمكر  ،ما البناء عليوأ

                                         
 ٓ( كتاب اإلٯتاف ابب ذىاب اإلٯتاف ُب آخر الزمافٛٚٔ/ٕالنووي على مسلم ) ٔ

  
ٕ
 ٓ(ٖٔ -ٕٔ/٘ا لنووي على مسلم ) 
لبدعة، اإلماـ العالمة أبػو الطيػب صػدي ق بػن حسػن بػن علػي اٟتسػيٍت البخػاري القنػوجي، أحػد ٣تػددي ٤تيي السنة وقامع اٖ

علػػػـو السػػػنة ُب ا٢تنػػػد، وصػػػاحب ا١تصػػػنفات الذائعػػػة وا١تؤلفػػػات النافعػػػةاليت ٬تػػػنح فيهػػػا إذل االجتهػػػاد وينفػػػر عػػػن التقليػػػد تبعػػػاً 
ىػػ( وتػوُب ٕٛٗٔسػالـ الشػوكاين رٛتػو هللا ، ولػد سػنة )لشيخو وأستاذه الذي تتلمذ علػى كتبػو، ونسػ  علػى منوا٢تػا شػيخ اإل

ىػ(.انظر كتاب :السيد صدي ق حسن خاف آراؤه االعتقادية وموقفػو مػن عقيػدة السػلف للػدكتور ٖٚٓٔسنة               ) 
 ٓاخًت ٚتاؿ لقماف 
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 :ويؤيد ا٢تدـ قولو ،بٌتئمة ٔتكة أيمروف هبدـ ما يألورأيت ا :(ـألا)قاؿ ُب  ،صحاباألالشافعي و 
 .انتهى ((سويتو إالوال قربًا مشرفاً ))
وىذا ابألدلة الثابتة ،كافالبناء على القرب حراـ ال مكروه ُب أي مكاف وألجل أي قرٍب  فإف :قوؿأو  

 :ب العلم اليقُتوجِ من طرؽ تُ  ،ُب الصحيح وغَته الصحيحة
 .األمر ابلتسوية كما تقدـ (:فمنها)
 .ىنا مر ن البناء كماالنهي ع (:ومنها)
 .ذلك وغَت ذلك ٦تا ىو مبُت ُب كتب السنة فاعلِ  ولعنُ  ،ٗتاذ القبور مساجداالنهي عن  (:ومنها)
 ٓواستبدلوا هبا غَتىا وؿ شريعة صحيحة ٤تكمة،وسنة قائمة صر٭تة تركها الناسأوابٞتملة فما ىذه  
القرب عليو  اذا رأو إفإهنم  "ا العواـوال سيم" ،وقد صارت ىذه البدعة وسيلة لضالؿ كثَت من الناس 

عتقاد ُب ذلك اليقاد السرج عليو، سبب عن ذلك اإذل ذلك إوانضم ،والستور العالية ،األبنية الرفيعة
 ويطلب منو،مع هللا ىذل رتبة حىت ينادإا١تيت وال يزاؿ الشيطاف الرجيم وإبليس اللعُت يرفعو من رتبة 

 .مر العواـأىذا ٓٓعليو سواه فيقع ُب الشرؾ وال يقدر  ال من هللاإما ال يطلب 
من  وا١تراقبة عندىا وانتظار وصوؿ الفيض ،ا١توتى على قبورىم وطوافها ٔ ص فلهم عرساما ا٠تو أو  
ذل غَت إمواؿ ُب ا١تقابر أل٬تاب النذور ٢تم ووضع اإستمداد هبم ُب الفرج بعد الشدة و الوا ،صحاهباأ

 ًصْعٍُُ  وكل ذلك ضاللة على ضاللة وظلمة فوؽ ظلمة،والبدع ،شراؾإلوا ،ذلك من الكبائر

ٓ ظٌٍّا أُ ِنمٍت ّنمٍجٌْ ّاٌر
ٕ. 

  ٖاخل  (فال وجو لو والفاقرة العظمى ،وا١تعصية الصماء ،ما ٗتصيص قبور الفضالء هبذه الداىية الدىياءأو  
على  البناء الكثَتما تعلية أو )":تفسَت سورة الكهف "ُب تفسَته  -رٛتو هللا تعاذل-وقاؿ القرطيب  

وؿ أُب  ستعماؿ زينة الدنياافإف فيو  ،هدـ ويزاؿ٨تو ما كانت اٞتاىلية تفعلو تفخيماً وتعظيماً فذلك يُ 

                                         
 كذا ُب األصل ودل أتبُت ا١تراد بو.   ٔ
 ٓ( ٕٕٚالشعراء )  ٕ
ب صحيح مسلم بن اٟتجاج للشيخ صدي ق حسن خاف إصدار وزارة األوقاؼ والشؤوف السراج الوىاج من كشف مطال ٖ

 ( .ٖٗٛ-ٖٛ-ٕٛ/ٖاإلسالمية قطر  )
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ف أوتشبهًا ٔتن كاف يعظم القبور ويعبدىا وابعتبار ىذه ا١تعاين وظاىر النهي ينبغي  ،خرةآلمنازؿ ا
 . ٔ(يقاؿ ىو حراـ

 ّب أّيب اٌرّٓ آِنٌا ال جمٌٌٌا  : تفسَت سورة البقرة عند قولو تعاذلقد صرح ُب -رٛتو هللا تعاذل-وكاف  

من  وىو يتكلم عن سد الذرائع أبف ما ورد.ٕ ٌُْأأظسٔب ًامسعٌا ًٌٍىبفسّٓ عراة  زاعنب ًلٌٌٌا
٪تا ىو لسد الذريعة ا١تؤدية اذل ما إ ...اخل.حاديث ُب النهي عن البناء على القبور وٕتصيصهاألا

قاؿ :)-رٛتو هللا-دوف هللا وىذا نص كالمو  عبادهتا من ُبمم السابقة من التدرج ألا ليوإ توصل
حوا٢تم الصاٟتة فيجتهدوف  أوائلهم ليأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أذلك  لَ ففعَ  :علماؤان

هنم خلف من بعدىم إٍب  ،زمافأفمضت ٢تم بذلك  ،تهادىم ويعبدوف هللا عز وجل عند قبورىماجك
جدادكم كانوا يعبدوف ىذه الصور أكم و ء آاب فأ:ووسوس ٢تم الشيطاف ،غراضهمألوا خلوؼ جه

 الذرائع ا١تؤدية د  د النكَت والوعيد على من فعل ذلك وسعن مثل ذلك وشدّ  فعبدوىا فحذر النيب 
 :الــ( وق(نبيائهم وصاحليهم مساجدأمضب  هلل على قوم اختذوا قبور  شتدر ا)):اذل ذلك فقاؿ

  .ٖ((قربي وثناً يعبد ال جتعلْ اللهم ))
ف ا١تقصد من ذلك النهي والتشديد أوكلها تؤكد  ،حاديث و٨توىاألىل العلم على ىذه اأقواؿ أىذه  

هبا الوثنية  حّلتابألمم السابقة حىت  وصلمة كما ألاٟتاؿ هبذه ا يصل أالو ،ذرائع الشرؾ ىو سدّ 
 . اٟتمدوؿ الفصل وهللألو  ان  وَ نػْ عَ  ما دوالشرؾ وذلك يؤكّ 

بن  ةامٙتفعن  :مع قرن ذلك بطمس التماثيل ةمر بتسوية القبور ادلشرفألا - السابعاألسلوب 
صاحب لنا فأمر  ُبفتو  ٗ بن عبيد أبرض الرـو برودس ةكنا مع فضال) :قاؿ -رٛتو هللا - فيشُ 

-اج األسدييب ا٢تي  أ وعن.٘(أيمر بتسويتها ٝتعت رسوؿ هللا :بن عبيد بقربه فسوى ٍب قاؿ ةفضال
ال تدع أ بعثك على ما بعثٍت عليو رسول  هلل أال أ):طالب يبأقاؿ رل علي بن  :قاؿ -رٛتو هللا

                                         
 ٓ( ٖٔٛ/ٓٔاٞتامع ألحكاـ القرآف ) ٔ

 ٓ( ٗٓٔالبقرة )ٕ 
 ( .ٛ٘/ٕتفسَت القرطيب ) ٖ
 طػرد منهػا ا١تسػلموف وعػادت    ودانػت ابإلسػالـ زمنػاً ٍب )ىي جزيرة مػن جػزر البحػر األبػيض ا١تتوسػط افتتحهػا معاويػة   ٗ

 ـ (.ٜٜ٘ٔ( طبع دار صادر ،بَتوت ط اثنية)ٛٚ/ٖإذل النصرانية ( انظر معجم البداف لياقوت بن عبد هللا اٟتموي  )
 ( مع النووي .  ٖٙ-ٖ٘/ٚمسلم كتاب اٞتنائز ابب األمر بتسوية القرب )  ٘
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 او فسوّ  ،مرألالصحابة رضواف هللا عليهم ا هموىكذا ف. ٔ(يتوسوّ  الإوال قربًا مشرفاً  ال طمستوإ دتثاالً 
  .مروا بذلك وصار ىذا شعارىم وديدهنمأو  ،القبور ا١تشرفة

 ،بتسويتها متثااًل ألمر رسوؿ هللا ا ؛ ق ما ٝتع وأيمر بتسوية القربيطبِّ   بن عبيد ةفضالفهذا  
نو أأي  لطمس القبوركما بعثو رسوؿ هللا  ٕيبعث رئيس شرطتو أاب٢تياج األسدي وىذا علي 

قاؿ  .أيمر بتسوية القبور كذلك وىذا عثماف بذلك،  مر رسوؿ هللا أ ق ماعرفو وفهمو من يطبِّ 
ـ أ لو ىذا قرب أيمر بتسوية القبور فقيل رأيت عثماف ) :-رٛتو هللا– ةعبدهللا بن شرحبيل بن حسن

 –القرب  يعٍت –دثي جال ترفعوا ) :وعن عمرو بن شرحبيل قاؿ ٖ(يفأمر بو فسوِّ  !عمرو بنت عثماف
 .٘ هللاف شاء إوسيأٌب مزيد بياف ٢تذا ُب الباب األوؿ ،ٗ(فإين رأيت ا١تهاجرين يكرىوف ذلك

 أٌب ٪تاذج من كالمهم الداؿتفس ،ذل عصران اٟتاضرإما العلماء ٦تن جاء بعد الصحابة والتابعُت و أو  
ذل الوثنية إابب سد الذريعة ا١تفضية  وصرحوا أبنو من ضاه،وعملوا ٔتقت ،هنم فهموا ذلك ا١تعٌتأعلى 

 .والشرؾ ابهلل تعاذل
 :عن طاووس نصار ٣تصصة قاؿ الراويألور ا١تهاجرين واقب رَ أودل ) :-رٛتو هللا-ماـ الشافعيإلقاؿ ا 
من الوالة من يهدـ ٔتكة  وقد رأيت (قاؿ الشافعي)و ٕتصص أف تبٌت القبور أهنى  ف رسوؿ هللا أ

  .ٙ(الفقهاء يعيبوف ذلك رَ أما يبٌت فيها فلم 
ا١تنقوؿ ) :١توضوعُب جواب سؤاؿ يتعل ق هبذا ا " الفتاوى الكربى"ُب  يتموقاؿ العالمة ابن حجر ا٢تي
دـ وال فرؽ ىُ  ُبٍت فيهافإف ،ُب ا١تقربة ا١تسبلة حرمة البناء ُب شرح ا١تهذب ا١تعتمد كما جـز بو النووي

 ،ليوإاليلتفت  وما ُب ا٠تادـ ٦تا ٮتالف ذلك ضعيف ،وغَتىم ُب ذلك بُت قبور الصاٟتُت والعلماء

                                         
 (.ٖٙ/ٚا١تصدر الساب ق ) ٔ
 ( للعالمة احملدث دمحم انصر الدين األلباين .ٛٛمساجد ص )ٖتذير الساجد من اٗتاد القبور  ٕ
( طبػع الػدار السػػلفية ٖٔٗ/ٖرواه أبػوبكر بػن أيب شػيبة ُب ا١تصػنف ، كتػاب اٞتنػائز  ابب ُب تسػػوية القػرب ومػا جػاء فيػو ) ٖ

نظػر ٖتػذير السػاجد) ـ (  ، وأبػو زرعػة ُب اترٮتػو بسػند صػحيح إذل عبػدهللا واٜٜٚٔ-ىػػٜٜٖٔاب٢تند بوميب الطبعة الثانية ) 
ٛٛ.) 
ـ (وصػػحح إسػػناده الشػػيخ ٜٚ٘ٔ -ىػػػ  ٖٚٚٔ( دار بػػَتوت للطباعػػة والنشػػر )  ٛٓٔ/ٙرواه ابػػن سػػعد ُب الطبقػػات ) ٗ

 ( .ٜٛاأللباين وانظر : ٖتذير الساجد ص )
 ٓالفصل الثاين من الباب األوؿ ٘
 ٓ( ٕٚٚ/ٔاألـ )  ٙ
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كتبهم  وكفى بتصر٭تهم ُب ،وغَتىا - رٛتو هللا -ماـ الشافعيإلعلى ابين قبة ار العلماء نكأوكم 
 .ٔالغرض منو  ٤تل انتهى (نكاراً إ
 ،ىل البلد الدفن فيهاأوىي اليت اعتاد ؛٭تـر بناء القرب ُب ا١تقربة ا١تسبلة) :وقاؿ ُب جواب سؤاؿ آخر 

ء ٖترمي البنا ـ مدماكُت ألف الكل يسمى بناء ولوجود علةأسواء كاف مدماكًا ،لذلك ةومثلها ا١توقوف
ذل ما بعد إف البناء ٯتكث أذ الغالب ،إا١تيت ُب ذلك وىي ٖتجَت األرض على من يدفن بعد بالء

نتفاع هبا الفكاف ُب البناء تضيي ق للمقربة ومنع الناس من ا ،بٍتاس يهابوف فتح القرب ا١تػػف النأو  ،البلى
فىت ٚتاعة من عظماء أولقد ،ووجب على والة األمر ىدـ األبنية اليت ُب ا١تقابر ا١تسبلة ،فحـر

 من الداننَت لكوهنا ا١تقربة لوؼأرفت عليها ف صُ إو -رٛتو هللا- ماـ الشافعيإلالشافعية هبدـ قبة ا
ان اليو إو كبَت وال صغَت فإان هلل و قِّ ودل يتو ،وطم ٦تا عمّ  -البناء ُب ا١تقابر ا١تسبلة  عٍتأ - ا١تسبلة وىذا

 .ٕ (راجعوف
وال قربًا  ":قولو) :ُب النيل ُب شرح حديث علي  -رٛتو هللا-وكاين ػسالـ الشإلوقاؿ شيخ ا 

ف القرب ال يرفع رفعًا كثَتًا من غَت فرؽ بُت من كاف فاضاًل ومن  أف السنة أفيو  " ال سويتوإ مشرفاً 
وقد صرح بذلك  ،ـف رفع القبور زايدة على القدر ا١تأذوف فيو ٤ترّ أوالظاىر  ،كاف غَت فاضل

السلف  والقوؿ أبنو غَت ٤تظور لوقوعو من ،أصحاب الشافعي ومالك أصحاب أٛتد وٚتاعة من
غاية ما فيو أهنم  ال يصح ألنو - الغيثُب  ٗوا١تهدي ٖ ٭تِت ماـإلكماقاؿ ا - َتكنبال  فوا٠تل

                                         
ـ ( ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔ(طبع دار الفكر ببَتوت )  ٚٔ/٢ٕتيثمي ا١تكي  )الفتاوى الكربى لإلماـ العالمة أٛتد بن دمحم ا   ٔ
. 
 ( .ٕ٘/ٕا١ترجع الساب ق )  ٕ
 (.  ٕٓٔستأٌب ترٚتتو ُب الباب األوؿ )ص   ٖ
اإلماـ أٛتد بن ٭تِت بن ا١ترتضى ، من كبار أئمة الزيدية ومن عليهم ا١تعو ؿ ُب الفقو بل إف كتابو )األزىار( ىو عمدهتم   ٗ

ىػ( ودل يتم ٖٜٚ.بلغ درجة االجتهاد وىي شرط من شروط اإلمامة عند الزيدية فبويع لو ابإلمامة سنة )عمدهتم بال منازع 
 لو األمر ،لو عدد كبَت من ا١تصنفات من أشهرىا:

 األزىار وشرحو الغيث ا١تدرار.  -

 البحر الزخار اٞتامع ١تذىب علماء األمصار . -
 ا١تنية واألمل ُب ا١تلل والنحل .= -
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 عِ رفن ومِ ،ع القبور ظٍترفوٖترمي  ،مور الظنيةألذا كاف ُب اإسكتوا عن ذلك والسكوت ال يكوف دلياًل 
ىو من اٗتاذ  وأيضاً  ،القبب وا١تشاىد ا١تعمورة على القبور ولياً أ ٖتت اٟتديث دخوالً خل االقبور الد

بنية القبور أوكم قد سرى عن تشييد  ٓفاعل ذلك كما سيأٌب وقد لعن النيب ،القبور مساجد
وعظم ذلك  ،عتقاد الكفار لألصناـاعتقاد اٞتهلة ٢تا كامنها  ،سالـإلوٖتسينها من مفاسد يبكي ٢تا ا

لنجاح  فجعلوىا مقصدًا لطلب قضاء اٟتوائ  وملجأً  ،على جلب النفع ودفع الضر هنا قادرةأنوا فظ
 .واستغاثوا وا هباحليها الرحاؿ و٘تسإوا وشدّ  ،ما يسألو العباد من رهبم ا١تطالب وسألوا منها

ليو راجعوف إان إ و فإان هلل -ال فعلوه إعوا شيئًا ٦تا كانت اٞتاىلية تفعلو ابألصناـ هنم دل يدَ إوابٞتملة  
 اٟتنيف ال عا١تاً  ا١تنكر الشنيع والكفر الفظيع ال ٕتد من يغضب هلل ويغار ٛتية للدين ومع ىذا –

من  ف كثَتاً أما ال يشك معو  ارػػػلينا من األخبإوقد توارد  ،مَتًا وال وزيرًا وال ملكاً أوال متعلمًا وال 
لو  فإف قيل ،ٯتُت من جهة خصمو حلف ابهلل فاجراً ذا توجهت عليو إكثرىم أو أ ٔالقبوريُت  ىؤالء

بُت أوىذا من  ،ؾ الورل الفالين تلعثم وتلكأ وأىب واعًتؼ ابٟت قعتقداحلف بشيخك وم :بعد ذلك
فيا  ،اثين اثنُت أو اثلث ثالثة -تعاذل -إنو :بلغ فوؽ شرؾ من قاؿ ف شركهم قدأالدالة على  دلةألا

 عليو ضرأي بالء ٢تذا الدين أو  ،شد من الكفرأسالـ ي رزء لإلأ،واي ملوؾ ا١تسلمُت، علماء الدين
 فإنكاره إي منكر ٬تب أو  ،بةػي مصيبة يصاب هبا ا١تسلموف تعدؿ ىذه ا١تصيأو  ؟من عبادة غَت هللا

 ًا:ػنكار ىذا الشرؾ البُت واجبإدل يكن 
 ولكن الحياة دلــــن تنادي  لقد أمسعت لوانديت حيـــاً 

 ٕولكـــن أنت تنفخ يف رماِد  أضــاءت ولو انرًا نفخت هبا 
من  وقد ثبت ،األحاديث الصحيحة وردت ابلنهي عن رفع القبور :أقوؿ)وقاؿ صدي ق حسن خاف:  

ة فهو من منكرات الشريعة غو مشرؼ لأ نو قرب مرفوعأيب ا٢تياج ما تقدـ فما صدؽ عليو أحديث 
فقد مات ،وصاحل وطاحل،ُت نيب وغَت نيبمن غَت فرؽ ب ،نكارىا وتسويتهاإ اليت ٬تب على ا١تسلمُت

  ومات،مر عليًا بتسوية ا١تشرؼ منهاأبل ،ودل يرفع قبورىم  كابر الصحابة ُب عصرهأٚتاعة من 

                                                                                                                        
(،بلوغ ا١تراـ ُب شرح مسك ٕٙٔ-ٕٕٔ/ٔىػ(.انظر البدر الطالع )ٓٗٛسنة) -رٛتو هللا  -، توُب =وغَتىا كثَت 

( ، طبع دار إحياء الًتاث العريب ببَتوت عٍت بطبعة األب أنستاس ٠ٗٔٓتتاـ للقاضي حسُت بن أٛتد العرشي ص )
 ماري الكرملي .

 ُب ا١تطبوع ا١تقبورين وىو خطأ.  ٔ
 . ( ٜ٘/ٗنيل األوطار )   ٕ
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ف أوهنى ،((نبيائهم مساجدألعن  هلل اليهود اختذوا قبور )):وكاف من آخر قولو،وصحابُ أه ودل يرفع قربَ 
 ،إليو  رشدىمأاء أف يكوف شعارىم ىو الشعار الذي ػػلمح ق الصلحاء والعأفما  ،يتخذ قربه وثناً 

فإهنم لو تكلموا لضجوا ؛وٗتصيصهم هبذه البدعة ا١تنهي عنها ٗتصيص ٢تم ٔتا اليناسب العلم والفضل
ِمن اٗتاذ األبنية على قبورىم وزخرفتها ألهنم ال يرضوف أبف يكوف ٢تم شعار من مبتدعات الدين 

أو يزخرفو فهو  ،اٟتياة كمن يوصي من بعده أف ٬تعل على قربه بناء ومنهياتو، فإف رضوا بذلك ُب
فما أقبح ما ،والعادل يزجره علمو عن أف يكوف على قربه ما ىو ٥تالف ٢تدي نبيو  ،غَت فاضل

عند  ابتدعو جهلة ا١تسلمُت من زخرفة القبور، وتشييدىا، وما أسرع ما خالفوا وصية رسوؿ هللا 
الِصفة اليت ىو عليها اآلف وقد شد  من عضد ىذه البدعة ما وقع من بعض موتو فجعلوا قربه على 

 .ٔمن تسويغها ألىل الفضل حىت دّونوىا ُب كتب ا٢تداية وهللا ا١تستعاف...(  الفقهاء
 إنكاره على من طلبوا أن جيعل ذلم شجرة يتربكون هبا: - األسلوب الثامن

 ،ُب سننو ُب كتاب الفػػنت -رٛتو هللا-ًتمذي واٟتديث بذلك أخرجو الكما ُب قصة ذات أنواط  
إذل  ١تا خرج أف رسوؿ هللا :)من حديث أيب واقد الليثي  ابب " لًتكنب سنن من كاف قبلكم "

هللا اجعل  ؿاي رسو  :قالوا ،يعلِّقوف عليهػػا أسلحتهم ،حنُت مر  بشجرة للمشركُت يقاؿ ٢تا: ذاُت أنواط
 :سبحان  هلل ىذا كما قال قوم موسى)):نواط، فقاؿ ٢تم النيب لنا ذاَت أنواط كما ٢تم ذاُت أ

ىذا  ىقاؿ أبوعيس ((اجعل لنا إذلًا كما ذلم آذلة. والذي نفسي بيده لًتكنب سنن من كان قبلكم
  ٓ ٕحديث حسن صحيح 

سؤا٢تم لو أف ٬تعل ٢تم شجرة يتربكوف هبا كما يفعل  كيف عظ م رسوؿ هللا   -رٛتك هللا -فانظر 
ومنها: تشبيو طلبهم  ،شركوف وذلك بعدة أمور، منها: التسبيح الذي يقاؿ عند ٝتاع األمر العظيما١ت

ومنها: اإلخبار ابلُسن ة ، ٖ اجعل لنا إذلًا كما ذلم آذلة  :ذلك بطلب قـو موسى حُت قالوا لػو

                                         

 
1
-ىػٗٓٗٔ( طبع دار الندوة اٞتديدة ببَتوت ) ٙٚٔ-٘ٚٔالروضة الندية شرح الدر البهية للسيد صدي ق حسن خاف ) 

 ـ ( .ٜٗٛٔ
 -ىػ ٕٖٛٔ( طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب اٟتليب ٔتصر ، ط األوذل )٘ٚٗ/ٗسنن الًتمذي )  ٕ

( : ) صحيح ( ، طبع مكتب ٖٕ٘/ٕلباين ُب صحيحو )ـ(ٖتقي ق وتعلي ق إبراىيم عطوه عوض ، وقاؿ الشيخ األٕٜٙٔ
 ٓـ ( ٜٛٛٔ-ىػ ٛٓٗٔالًتبية العريب لدوؿ ا٠تلي  ، ط األوذل ) 

ٖ
 (. ٖٛٔاألعراؼ )   
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على  والضالؿ وإقسامو ا١تاضية من اتِّباع ىذه األمة لغَتىا من األمم السابقة فيما وقعوا فيو من الفنت
 ٓذلك 

فهذا كلو برىاف واضح على خطورة تلك ا١تظاىر الوثنية ومإتر ه على األمة من ا٨تراؼ ُب عقيدهتا  
من وجود مثل تلك األماكن اليت يعظِّمها العواـ ويتربكوف هبا  -رٛتهم هللا -و٢تذا حذر العلماء 

قاؿ اإلماـ  ،ندىا بشعائر تعبدية مبتدعة أو شركيةويعتقدوف فيها شيئًا من النفع والضر، أو يقوموف ع
 - فانظروا:)اٟتديث ُب كتابو " اٟتوادث والبدع " بعد سياؽ ىذا -رٛتو هللا  - ٔأبوبكر الطرطوشي 

ويعظِّموف من شأهنا، ويرجوف الربء والشفاء ،أينما وجدًب سدرة وشجرة يقصدىا الناس -رٛتكم هللا 
 ٓ ٕ (فهي ذات أنواط فاقطعوىا،َت وا٠ترؽمن قبلها، وينوطوف هبا ا١تسام

ُب كتابو " الباعث على إنكارالبدع  -رٛتو هللا- ٖوقاؿ اإلماـ أبو شامة الدمشقي الشافعي  
ماقد عم  بو االبتالء  :)ومن ىذا القسم أيضاً  :واٟتوادث" وىو يتكلم عن البدع واحملداثت ا١تستقبحة

 وسرْج مواضع ُب كل بلد ٭تكي ٢تم حاٍؾ أنو رأى ٗالعمد من تزيُت الشيطاف للعامة ٗتلي ق اٟتيطاف و 
٦تن شهر ابلصالح والوالية، فيفعلوف ذلك و٭تافظوف عليو مع تضييعهم فرائض هللا  ُب منامو هبا أحداً 

ويظنوف أهنم متقربوف بذلك، ٍب يتجاوزوف ىذا إذل أف يعظم وقع تلك األماكن ُب قلوهبم،  ،وسننو
وىي ما بُت ُعيوٍف وشجٍر وحائٍط ؛١ترضاىم وقضاء حوائجهم ابلنذر ٢تا فيعظموهنا ويرجوف الشفاء
 مواضع متعددة كعوينة اٟتمى خارج ابب -صاهنا هللا تعاذل من ذلك -وحجر. وُب مدينة دمش ق 

                                         
اإلماـ العالمة دمحم بن الوليد بن دمحم الفهري ا١تعروؼ ابلطرطوشي، ولػد بطرطوشػو بػبالد األنػدلس، ٍب رحػل إذل أىػل بلػده  ٔ

ىػػ( وتػوُب سػنة    ٔ٘ٗا١تشرؽ العريب، واستقر بو ا١تقاـ ابإلسكندرية حىت توُب هبػا  رٛتػو هللا ، ولػد سػنة ) ُب طلب العلم ٍب إذل
( ومقدمة كتابو اٟتوادث والبدع  ٖتقي ق عبداجمليػد تركي،طبػع دار الغػرب اإلسػالمي ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٚىػ( انظر األعالـ )ٕٓ٘)

 .   ـ (ٜٜٓٔ-ىػٓٔٗٔط األوذل )
 ٓ( ٘ٓٔماـ دمحم بن الوليد الطرطوشي )صاٟتوادث والبدع لإل  ٕ

اإلماـ اٟتافظ اجملتهد شهاب الدين أبو القاسم عبدالرٛتن بن إٝتاعيل الدمشقي الشافعي ا١تعروؼ أبيب شامة ، قاؿ عنو ٖ 
تصانيف السخاوي )كاف عا١تًا راسخًا ُب العلم ،مقراًئ ٤تداًث ٨تواًي ، يكتب ا٠تط ا١تليح ا١تتقن مع التواضع واالنطراح وال

(، واإلعالف ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٖٔىػ( . انظر : البداية والنهاية )٘ٙٙسنة )  -رٛتو هللا  -ىػ( وتوُب ٜٜ٘العدة ( ولد سنة )
 -ىػ ٖٓٗٔ( طبع دار الكتاب العريب طبعة مصورة عن نسخيت األستاذ احملق ق أٛتد ابشا تيمور )ٓٙابلتوبيخ      )ص

 ـ (.ٖٜٛٔٓ
ا٠تلوؽ : طيب معروؼ يتخذ من الزعفراف وغَته من أنواع الطيب ،وتغلب عليو اٟتمرة التخلي ق: أي طليها اب٠تلوؽ )و  ٗ

 (.ٕٙٙ/ٕ( ، و) الُعُمد :ٚتع عمود ( وانظر ا١تعجم الوسيط )ٜٔ/ٓٔوالصفرة ( لساف العرب)
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والعمود ا١تخل ق داخل ابب الصغَت، والشجرة ا١تلعونة اليابسة خارج ابب النصر ُب نفس قارعة  ،توما
 ٔ(...فما أشبهها بذات أنواط الوارد ُب اٟتديث - قطعها واجتثاثها من أصلهاسه ل هللا -الطري ق 

 ٓوذكر اٟتديث الساب ق 
من ىذا اٟتديث النهي عن ىذه ا١تظاىر الوثنية  -رٛتهم هللا تعاذل  -فانظر كيف فهم العلماء 

فما ) :-و هللا تعاذلرٛت-ٕإذل الشرؾ ابهلل تعاذل وعبادة غَته كما قاؿ ابن القيم  يالقبورية وأهنا تؤد
ويقولوف: إف ىذا اٟتجر وىذه ٓ تولو كانت ما كان،أىل الشرؾ إذل اٗتاذ األواثف من دوف هللا عأسر 

يتقرب  ،أي تقبل العبادة من دوف هللا تعاذل فإف النذر عبادة وقربة ٓالشجرة وىذه العُت تقبل النذر
ولقد أنكر السلف التمسح ْتجر  ،لمونوويتمسحوف بذلك النصب ويست ،وهبا الناذر إذل ا١تنذور لػ

ُب كتاب " اتريخ مكة " عن  ٖ يا١تقاـ الذي أمر هللا تعاذل أف يتخذ منو مصلى كما ذكر األزرق

إ٪تا أمروا أف يصلوا عنده ودل يؤمروا ): قاؿ ٗ  ًاخترًا ِٓ ِمبَ ئثساىُْ ِصٍَ  قتادة ُب قولو تعاذل:
ذكر لنا من رأى أثره وأصابعو فمازالت  ،تكلفتو األمم قبلها ولقد تكلفت ىذه األمة شيئاً ما ،ٔتسحو

وأعظم الفتنة هبذه األنصاب فتنة القبور وىي أصل فتنة عبادة  .٘ (ىذه األمة ٘تسحو حىت اخلول ق
 ٓ ٙ (األصناـ كما قالو السلف من الصحابة والتابعُت وقد تقد ـ

                                         
طبع ٓ(  ٔٓٔالباعث على إنكار البدع واٟتوادث للشيخ عبد الرٛتن بن إٝتاعيل ا١تعروؼ أبيب شامة الدمشقي ص )  ٔ

 ـ (ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔدار الراية للنشر والتوزيع الرايض الطبعة األوذل ) 
العالمة احملق ق األصورل الفقيو النحوي مشس الدين أبوعبدهللا دمحم بن أيب بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي ا١تعروؼ اببن   ٕ

ذي وحبس معو حىت مات شيخو فأفرج عنو قيم اٞتوزية ، صحب اإلماـ ابن تيمية ووافقو ُب كثَت من آرائو دوف تقليد وأُو 
، تعترب كتبو شجًى ُب حلوؽ ا١تبتدعة وقرة عُت ألىل السنة ، السيما زاد ا١تعاد الذي التكاد ٗتلو منو مكتبة عادل مواف ق لو 

 (ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٗٔىػ ( . انظر ترٚتتو : ُب البداية والنهاية )ٔ٘ٚىػ( وتوُب سنة ) ٜٔٙأو ٥تالف رٛتو هللا ، ولد سنة )
 ٓ( ٖٓٗ-ٓٓٗ/ٖوالدرر الكامنة    )

ىػ(         ٕٓ٘اإلماـ الشيخ دمحم بن عبدهللا بن أٛتد األزرقي ا١تكي صاحب أوؿ اتريخ موجود ١تكة ا١تكرمة ، مات سنة )  ٖ
-ىػ ٙٔٗٔطبع مطابع دار الثقافة ٔتكة ٖتقي ق رشدي الصاحل ملحس الطبعة الثامنة ) انظر  :مقدمة كتابو أخبار مكة  

 (.ٕٕٕ/ٙاألعالـ ) #،  ـ ٜٜٙٔ
ٗ
 (. ٕ٘ٔالبقرة )   
 ٓ( ٖٓ-ٜٕ/ ٕأخبار مكة وما جاء فيها من اآلاثر أليب الوليد دمحم بن عبد هللا األزرقي )  ٘
( طبع دار ا١تعرفة ببَتوت بتحقي ق ٕٕٔ/ٔإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف لإلماـ دمحم بن أيب بكر بن قيم اٞتوزية  ) ٙ

 ٓدمحم حامد الفقي  
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مة كلها أال يتبعوا األمم الضالة فيما ىو تنبيو لأل،ألصحابو وعلى ذلك فإف تنبيو رسوؿ هللا  
 ٓومن أ٫تها وسائل الشرؾ  ،سلكوه من سبل الضالؿ

  :أن يذبح هلل يف مواضع الشرك وأعياد اجلاىلية هنيو  -األسلوب التاسع 
أف ينحر  نذر رجل على عهد النيب ) :قاؿ فقد روى أبوداود من حديث اثبت بن الضحاؾ  

ىل كان فيها وثن )) :فقاؿ النيب  ،إين نذرت أف أ٨تر إباًل ببوانة :فقاؿ  فأتى النيب ٔإباًل ببوانة
 :قال النيب  ،ال :قالوا،ىل كان فيها عيد من أعيادىم :قال ،ال:قالوا ؟من أواثن اجلاىلية يعبد

 ٓ ٕ( (أوِف بنذرك فإنو النذر يف معصية  هلل والفيما ال ديلك ابن آدم
من  ألنو رٔتا كاف فيو وثن ،سر ٗتصيصو لذلك ا١تكاف ابلذبح فيواستوضح السائل عن  فالرسوؿ  

وخشي أف يكوف ذلك السائل ،أو كاف فيو عيد من أعيادىم ،أواثف اٞتاىلية يذبح لو من دوف هللا
أراد التشبو هبم ُب ذلك، أو أنو بقي لديو شيء من آاثر تعظيم ذلك ا١تكاف، فلما أجاب السائُل 

ومن ،ه وأمره ابلوفاء بو، معلنًا لػو ولألمة كلها أنو الوفاء لنذر ُب معصية هللانذر  النيب  ابلنفي أجاز
ذلك يفهم أنو لوكاف ُب ذلك ا١تكاف وثن يعبد، أو عيد من أعياد اٞتاىلية، لكاف ذلػك النذر 

وماذاؾ إال الستئصاؿ كل مايؤدي إذل تعظيم  ،بتخصيص ذلك ا١تكاف معصية و١تا جاز الوفاء بو
يت يؤدي تعظيمها إذل إفساد العقيدة، وإ٬تاد نوع من التعظيم القليب الذي يوجب الشرؾ األماكن ال

  ٓابهلل ُب ذلك 
ُب "اقتضاء الصراط ا١تستقيم ٥تالفة أصحاب  -رٛتو هللا - ٖقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 

 :)وىذا يدؿ على أف الذبح ٔتكاف عيػدىم و٤تل أواثهنم معصية هلل من وجوه:اٞتحيم"

                                         
 (  ٓٗٔ/ٜانظر : عوف ا١تعبود )  ٓبضم ا١توحدة وبعد األلف نوف وقيل بفتح الباء : ىضبة من وراء ينبع  ٔ
( مع عوف ا١تعبود وقاؿ الشيخ عبدالقادر األرانؤوط ُب تعليقو على جامع األصوؿ  :) وإسناده ٓٗٔ/ٜرواه أبوداود ) ٕ

ـ  ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٓٗٔدار الفكر بَتوت ط الثانية )  طبع ُب أحاديث الرسوؿ  ( جامع األصوؿ ٓٗٔ/ٔٔصحيح( )
 ٓ( ٖٙٙ/ٕ( ، وكذلك صححو الشيخ األلباين ُب صحيح أيب داود )

3
شيخ اإلسػالـ وعلػم األعػالـ و٣تػدد القػرف الثػامن  أبػو العبػاس تقػي الػدين أٛتػد بػن عبػد اٟتلػيم بػن عبدالسػالـ  بػن تيميػة   

ر قليلػػة ،كيػػف وقػػد أفػػردت لًتٚتتػػو مؤلفػػات جليلػػة ، كػػاف رٛتػػو هللا أمػػة ُب اٟتػػراين  ٍب الدمشػػقي، اليفػػي ابلتعريػػف بػػو أسػػط
عصره وبعد  عصره ، ٚتع هللا لو من أبػواب ا٠تػَت مػادل ٬تمعػو لسػواه منػذ القػروف األوذل لإلسػالـ ؛ جاىػد ُب هللا حػ ق جهػاده 

فيو كمػا يػر يػد أف يلبسػو ذلػك أعػداء  بسنانو ولسانو وبنانو حىت أاته اليقُت ، وىو ٣تدد منه  السلف الصاحل وليس مبتدعا
السنة الذين ٭تاربوهنا ابلطعن ُب ذاتو الشػريفة ،ورافػع لػواء التوحيػد ولػيس ٥تًتعػاً سػبيلو ، تػوُب رٛتػو هللا مسػجوانً ُب ذات هللا 
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ْترؼ الفاء وذلك يدؿ على أف  ( تعقيب للوصف ابٟتكم(فأوِف بنذرك)أف قولو ) - دىاأحـ
الوصف ىو سبب اٟتكم فيكوف سبب األمر ابلوفاء وجود النذر خاليًا من ىذين الوصفُت فيكوف 

 ٓٞتاز الوفاء بو  الوصفاف مانعُت من الوفاء ولو دل يكن معصية
( ولوال اندراج الصورة ا١تسؤوؿ عنها (لنذر يف معصية  هلل الوفاء)أنو عقب ذلك بقولو: ) - الثانـي 

لكن  -وإف دل يكن معصية  –وإال دل يكن ُب الكالـ ارتباط وا١تنذور ُب نفسو  ،ُب ىذا اللفظ العاـ
( حيث ليس ىناؾ مايوجب ٖترمي الذبح (فأوِف بنذرك)عن الصورتُت قاؿ لو: ) ١تا سألو النيب 

وأصل الوفاء  ،رًا ابلوفاء عند ا٠تلو من ىذا، وهنى عنو عند وجود ىذافيو أم فكاف جوابو  ،ىناؾ
 فبُت ما ال وفاء فيو.  ،معلـو ابلنذر
للناذر الوفاء بو كما سوّغ ١تن نذرت   أنو لوكاف الذبح ُب موضع العيد جائزًا لسوغ - الثـالث

وإذا كاف  ٓنذور واجبًا بل ألوجب الوفاء بو إذ كاف الذبح اب١تكاف ا١ت الضرب ابلدؼ أف تضرب بو
الذبح ٔتكاف عيدىم منهيًا عنو فكيف اب١توافقة ُب نفس العيد بفعل بعض األعماؿ اليت تعمل بسبب 

)... ومعلـو أف ذلك إ٪تا ىو لتعظيم البقعة  :ٍب أخذ يتكلم عن العيد واشتقاقاتو ٍب قاؿ (عيدىم...

                                                                                                                        
 مػن أجػل إعػػالف كلمػة اٟتػػ ق  ُب زمػن يضػي ق هبػػا أىلػو، وتصػػغر عػن فهمهػػا عقػو٢تم، وتتضػرر بػػو مصػاٟتهم فنشػػر بػذلك ذكػػره

ىػػ(  ٕٛٚىػػ( وتػوُب رٛتػو هللا سػنة)ٔٙٙولد سػنة )ٓوعال قدره  ومات واندرس ذكُر وقدُر مناوئيو فاليكاد يذكرىم أحد ٓتَت 
( طبػػػع دار الكتػػػب العلميػػػة بػػػَتوت بػػػدوف اتريػػػخ ،  ٜٚٗٔ - ٜٙٗٔ/ٗانظػػػر ترٚتتػػػو ُب تػػػذكرة اٟتفػػػاظ لإلمػػػاـ للػػػذىيب ) 

( ، والتػػػػػذكرة واإلعتبػػػػػار واالنتصػػػػػار لألبػػػػػرار ُب الثنػػػػػاء علػػػػػى شػػػػػيخ  ٓٗٔ - ٖ٘ٔ/ٗٔوالبدايػػػػػة والنهايػػػػػة                 ) 
ـ ( ٖتقيػ ق د. عبػد  ٜٜٗٔ-ىػػ ٘ٔٗٔاإلسالـ والوصاية بو لعمػاد الػدين الواسػطي طبػع دار العاصػمة ابلػرايض ط الثانيػة ) 

اإلسػػالمي بػػَتوت ط الثانيػػة ) الػػرٛتن الفريػػوائي ، واألعػػالـ العليػػة ُب مناقػػب ابػػن تيميػػة لعمػػر بػػن علػػي البػػزّار طبػػع ا١تكتػػب 
ىػػػ ( ٖتقيػػ ق زىػػَت الشػػاوي. ، واٞتػػامع لسػػػَتة شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة خػػالؿ سػػػبعة قػػروف حملمػػد عزيػػز مشػػس وعلػػػي ٜٖٙٔ

 ىػ( . ٕٓٗٔالعمراف طبع دار عادل الفوائد مكة ط األوذل )
 
 
 
 
 -ٓٗٗ/ٔقيػػ ق الػػدكتور انصػػر العقػػل )الصػػراط ا١تسػػتقيم ٥تالفػػة أصػػحاب اٞتحػػيم لشػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة ٖتقتضػػاء ا ٔ

 ىػ ( ليس عليو اسم الدار ، مع شيء من االختصار .  ٗٓٗٔ(      ط األوذل ) ٖٗٗ
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 ٓو٨تو ذلك،أو إلحياء شعار عيدىم فيها ،د فيهاأو ١تشاركتهم ُب التعيي ،ابلتعييد فيها ،اليت يعظموهنا
 ٓأو زمانو  مكاف الفعل أو نفس الفعل إذ ليس إال

فإ٪تا هنى عن ٗتصيص البقعة ألجل كوهنا  –وىو الظاىر  –فإف كاف من أجل ٗتصيص البقعة  
فعلم أف احملذور  ،و٢تذا ١تا خلت من ذلك أذف ُب الذبح، وقصد التخصيص ابؽ ،عيدىم موضع
 ص بقعة عيدىم. ٗتصي

  
 
 
 
 
 
 
 
 

. ىذا كما أنو ١تا كرىها لكوهنا موضع ؟وإذا كاف ٗتصيص بقعة عيدىم ٤تذوراً، فكيف نفس عيدىم
قد هنى  شركهم بعبادة األواثف كاف ذلك أدؿ على النهي عن الشرؾ وعبادة األوثػاف...فإذا كاف 

ئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك وإف كاف أول -أف يذبح ُب مكاف كاف الكفار يعملوف فيو عيدًا 
فقد ظهر أف ذلك سداً للذريعة إذل بقاء  -والسائل اليتخذ ا١تكاف عيداً ، بل يذبح فيو فقط  ،العيد

 ٔ(وذريعة الٗتاذىا عيداً ؛خشية أف يكوف الذبح ىناؾ سببًا إلحياء أمر تلك البقعة؛شيء من أعيادىم
ٓ 
ُب  وىذا كلو احًتاز من التشبو ابلكفار) :شرح ا١تشكاةُب  -رٛتو هللا  -وقاؿ ا١تال علي القاري  

 ٓ ٕ (أفعا٢تم
 
 

                                         
 

 ٓ( ٜٓٙ/ٙا١ترقاة ) ٕ
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 ثالثبحث الادل
  سالم يف التعامل مع القبور وزايرهتاإلىدي ا

 :مطالب أربعة وفيو
 مواتألكرامة ا سالم بُت مصاحل األحياء واألموات ابحلفاظ علىإلموازنة ا:ادلطلب األول

 :حياءألدة اوعقي
ال ٭تث  ْتيث ؛وموازنتو بُت ا١تصاحل وا١تفاسد ،ووسطيتو واعتدالو ،و وكمالوػسالـ مشولإلمن مزااي ا 

ومن ىذا ا١تنطل ق  ،مصلحة أعظم منها تويفأو ت ،على جلب منفعة يًتتب عليها حدوث مفسدة
 عنوهنت  ،تهمفحفظت لألموات كرامتهم وشرعت ما فيو مصلح ،ذل مقابر ا١تسلمُتإجاءت نظرتو 

ما ال  صحاهباأعتقاد ُب الفتتاهنم هبا وااذل تعظيمها ُب نظر األحياء و إي س القبور تقديسًا يؤدِّ يتقد
 .ال ُب هللاإ٬توز اعتقاده 

 ،ٕ ن وطء القبورعو  ،ٔلقضاء اٟتاجة  ّتعلها مواطنعن امتهاف ا١تقابر  فنهى رسوؿ هللا  
 ا١تسلمُت وفقهاؤىم من نب. القبور لغَت حذر علماءُ ، و ٕ وعن كسر عظاـ ا١تيت،ٔواٞتلوس عليها

                                         
: ) ألف أمشي على ٚترة أوسيف أو  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ١تا رواه ابن ماجو من حديث عقبة بن عامر    ٔ   

اف أمشي على قرب مسلم  ، وما أابرل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوؽ  أخصف نعلي برجلي ، أحب إرل  من
( ،وصححو الشيخ األلباين ُب ٜٜٗ/ٔ( ،كتاب اٞتنائز ابب ما جاء ُب النهي عن ا١تشي على القبور واٞتلوس عليها  )

 ـ (. ٜٛٛٔ-ىػ ٛٓٗٔ( ، طبع مكتب الًتبية العريب لدوؿ ا٠تلي  ط الثالثة ) ٕٔٙ/ٔصحيحو           )
 للحديث الساب ق . ٕ
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ا١تاشي بُت القبور أف  الرسوؿ  وأرشد ،ٖ ذلك ىء إذلعلى ا١تيت أو ضرورة تلج مصلحة تعود
 .وغاية التكرمي ألمواهتم ،وىذه األمور فيها غاية اٟتفاظ على قبور ا١تسلمُت ،ٗ نعليو ٮتلع
رسوؿ هللا  فقد هنى ،فيهم ذل تقديسهم والغلوّ إ ٟتفاظ عليهموا،موات ا١تسلمُتأي تكرمي وحىت ال يؤدِّ  
 وعن  ،ٙ ف تتخذ مساجدأوهنى  ،٘ا ليهإالقبور و  عن الصالة على فنهى .ذلك إذل يؤدي عما

فوؽ اٟتد الذي  وأمر بتسوية القبور ا١تشرفة اليت ترفع ،ٚ ٕتصيصها والبناء عليها والكتابة عليها
وحافظوا  ،هبم ذلك ىواألئمة ا١تقتد ،حسافصحابة والتابعوف ٢تم إبوقد عقل ال ،ٛ يسمح بو الشرع
 إذل عندما آلت والية ا١تسلمُت ،ف ا١تفضلةو والطريقة الرشيدة حىت هناية القر  ،الصاحل يعلى ذلك ا٢تد

ُب  ونشروا سنة اليهود والنصارى،صحابوأو  لوا وأماتوا سنة الرسوؿ وا وبدّ الروافض والباطنية فغَتّ 
حىت شاع ذلك ُب بالد ،تصوفةػومنحرفو ا١ت ،وتبعهم على ذلك جهلة اٟتكاـ ،سلمُتبالد ا١ت

                                                                                                                        
: )) ألف ٬تلس أحدكم على ٚترة فتحرؽ ثيابو ، فتخلص إذل جلده ،  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ٟتديث أيب ىريرة  ٔ

أف ٬تلس على قرب مسلم (( .رواه مسلم كتاب اٞتنائز ابب النهي عن ٕتصيص القرب والبناء عليو واٞتلوس عليو               خَت لو من 
 ( مع النووي.ٖٛ -ٖٚ/ٚ)
( وأبو داود ٛ٘/ٙقاؿ : )) إف كسر عظم ا١تؤمن ميتًا مثل كسره حيًا (( رواه أٛتد)  ٟتديث عائشة اهنع هللا يضر أف رسوؿ  ٕ

( ، وابن ماجو كتاب اٞتنائز ابب ُب النهي ٖٕٔ/ُٕب كتاب اٞتنائز ابب ُب اٟتفار ٬تد العظم ىل يتنكب ذلك ا١تكاف؟ )
 (.ٛٔٙ/ٕ(،وصححو شيخنا األلباين ُب صحيح أيب داود ) ٙٔ٘/ٔيت )عن كسر عظم ا١ت

( طبع مكتبة اإلرشاد جده  ٕٚٚ -ٕٙٙ، ٕٙٗ/٘لإلماـ النووي ٖتقي ق الشيخ دمحم ٧تيب ا١تطيعي  ) انظر اجملموع   ٖ
 بدوف اتريخ.

نعالف فقاؿ: )) ايصاحب  رأى رجاًل ٯتشي بُت القبور عليو وفيو:) أف رسوؿ هللا  ٟتديث بشر موذل رسوؿ هللا  ٗٗ
خلعهما فرمى هبما ( رواه أبو داود ُب كتاب اٞتنائز =       السبتيتُت و٭تك أل ق سبتيتيك((. فنظر فلما عرؼ رسوؿ هللا 

( ، وكذا روى ٨توه ابن  ٕٕٙ/ٕ( وحسنو الشيخ األلباين  ُب صحيحو ) ٖٕٙ/ٕ= ابب ا١تشي ُب النعل بُت القبور) 
( ٕٔٙ/ٔ( وحسنو الشيخ األلباين ُب صحيحو  )ٜٜٗ/ٔابب ماجاء ُب خلع النعلُت ُب ا١تقابر )  ماجو ُب كتاب اٞتنائز

. 
 . ( ٖٔورد ذلك من حديث ابن عباس وأيب مرثد الغنوي وقد سبقا مع ٗتر٬تهما ص )   ٗ
 (.ٚٔ - ٙٔصح بذلك األحاديث عن ٚتاعة من الصحابة مهنع هللا يضر انظر طائفة منها ص )  ٗ
 (   ٜٔديث جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما وقد سب ق )صكما ُب ح٘
 ٓ( ٖٕصح ذلك من حديث فضالة بن عبيد وعلي بن أيب طالب رضي هللا عنهما وقد سبقا مع ٗتر٬تهما ص )  6
( ط األوذل       ٓٗ-ٜٖالكشف ا١تبُت عن حقيقة القبوريُت زايرة ىود وما فيها من ضالالت ومنكرات للباحث ص )    7
 ٓـ (  ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ) 
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 يحات الغيورينوصوصار ىو الغالب على كثَت منها رغم ٖتذير العلماء وتقرير الفقهاء، ،ا١تسلمُت
 . ٔ (سنة ا١تصطفى ى عل

  :تعامل الصحابة مع ما عرف من قبور األنبياء :ادلطلب الثاين
 :وفيو مسألتان
 : تعاملهم مع قرب النيب - ادلسألة األوىل

 مساجد نبيائهم وصاٟتيهمأحيث اٗتذوا قبور  ؛اليهود والنصارى النيب  بنا أحاديث لعنِ  تلقد مر  
، ٖ ت بو بل كاف آخر ذلك ُب حاؿ نزوؿ ا١تو  ،ٕ وأف ذلك كاف ُب آخر حياتو  ،ٔ

 .ف الصحابة دل يربزوا قربه لتلك العلةأوصرحت ،((احيذرماصنعو )) كافو  نأاهنع هللا يضر  وقدصرحت عائشة
اليت لعن فيها اليهود والنصارى ألهنم اٗتذوا قبور  الرسوؿ  حاديثأوىذا الذي فهمتو عائشة من  
وحدىا  ىو فهمهاوليس  ،ىو الفقو الصحيح والفهم الثاقب الالئ ق هبا اهنع هللا يضر -نبيائهم مساجدأ

زوه دل ٯتيّ  هنم دفنوه كما يدفن سائرا١تسلمُتأوالدليل على ذلك  ،ًً  اػحابة ٚتيعػصال فَػْهمُ  ٪تاإو ،اهنع هللا يضر
الناس دعقائىحيث ال ٮتشى من ذلك أي أتثَت عل ٗ الوضع قطيفة ُب ٟتدهإبشيء عن سائر ا١توتى 

فقد روى  ،وأما ىيئة القرب فإنو كسائر القبور.حدأنت هبا تف يفأذ دل تكن ظاىرة ٢تم وال ٯتكن إ
أي مرتفعاً( ) قاؿ اٟتافظ: .٘مسنماً(  رأىقرب النيب )عن سفياف التمار أنو  -رٛتو هللا  -ري البخا

  .ٙمرتفعًا( 
عن  يفسره مارواه أبو داود واٟتاكم وقاؿ: صحيح اإلسناد ودل ٮترجاه ،االرتفاع ا١تشروع فقط :قلت 

وصاحبيو  رب رسوؿ هللا ايأماه اكشفي رل ق القاسم بن دمحم قاؿ: دخلت على عائشة اهنع هللا يضر فقلت:
وزاد األمر  ٚفكشفت رل عن ثالثة قبور المشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة اٟتمراء( 

من طري ق إسحاؽ بن عيسى بن بنت داود بن  وضوحًا مارواه اآلُجّري ُب كتاب صفػة قرب النيب 
مر بن عبدالعزيز فرأيتو مرتفعًا ُب إمارة ع رأيت قرب النيب  :أيب ىند عن غنيم بن بسطاـ ا١تدين قاؿ

  .ٛ (٨تواً من أربع أصابع ورأيت قرب أيب بكر وراء قربه ورأيت قرب عمر وراء قرب أيب بكر أسفل منو
اثر آثر من أأي  اليس عليه اهنأو  ،وقرب صاحبيو قرب النيب  وفهذه الرواايت تبُت ما كاف علي 

 ،وليس عليها توابيت ،وال مرتفعة ،ال ٣تصصة ،القبورقبور عادية كسائر  ىي ٪تاإو  ،التعظيم والتقديس
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 نيب لا يوىذا كلو ٭تق ق لنا ىد ،القبورية فيما بعد عتووال أي شيء ٦تا ابتد ،وال ثياب ،وال سرج
 .اليهود والنصارى الذين استحقوا اللعن على ذلك دي٪تا ىو ىإما خالفو  ف  أو  ،صحابو ُب القبورأو 
 النيب  ضفاء مالمح العظمة على قربإنو ال ٬توز أحاديث ألا كمن تل وكمافهم الصحابة  

وأف يعملوا ،الناس بو اف يفتنتى اذل د  ألرٔتا  برز قرب النيب أكذلك فهموا أنو لو   ،وقبور ا١تسلمُت
وٛتاه ٔتا فعلو  ،ولقد استجاب هللا دعاءه ،ايهإف ٬تنبو أربو  َجَعَلو يدعووذلك ،ال ٬توزماعنده 

 :-رٛتو هللا-القيم ابن ماـإلقاؿ اماٍب التابعوف رٛتهم هللا ك،ف هللا عليهمالصحابة رضوا
 وأحاطو بثالثة اجلدرانِ  فأجاب ربُّ العادلُت دعاءه
 وصياِن  يف ِعّزةٍ ومحايةٍ  حىت مدت أرجاؤه بدعائو

ال إحد أليو إوكاف ال يدخل عليو وال يصل  -اهنع هللا يضر-كاف ُب بيت عائشة  ففي عهد الصحابة  
ٍب دفن معو  ،٪تا يسلموف من ا١تسجد ٍب ينصرفوفإو  ،ف الناس كانوا يستأذنوهنا لزايرتوأل نقَ ودل يُ ،ذهناإب
-مع صاحبيو البخاري  وقد روى قصة دفنو -اهنع هللا يضر-ذهنا ال إبإ بو بكر ٍب عمر ودل يدفن عمر أ

قصة  ؛ليوإوعن وصو٢تم  ر الناسنظاأعن  و٦تا يؤيد أف القرب كاف بعيداً  ،ٜ ُب صحيحو -رٛتو هللا
وأنو عندما رغب ُب رؤية القرب استأذف عائشة ُب ذلك ،القاسم بن دمحم ا١تتقدمة قريبًا ُب ىذا البحث

هنا فتحت الباب وكشفت الستارة اليت على الباب الذي ُب اٞتدار أأي  ،لو عن القبور فكشفت

                                                                                                                        
( وحػػديث ٚٔ-ٙٔمػن ذلػك حػديثاف عػن عائشػة وحػػديث عنهػا وعػن ابػن عبػاس رضػػي هللا عنهمػا انظػر فيمػا تقػدـ ص )ٔ

 ٓ( ٜٔجندب بن عبدهللا وعبدهللا بن مسعود رضي هللا عنهما )ص
 ٓ ٔكما ُب حديث جندب الساب ق ُب ا٢تام.  ٕ 
 ٓ ٔالسابقُت ُب ا٢تام. كما ُب حديث عائشة وابن عباس رضي هللا عنهما ٖ 
 ٓ(كتاب اٞتنائز ابب جعل القطيفة ُب القرب ٖٗ/ٚمسلم مع النووي) ٗ
 ٓوأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما  ( كتاب اٞتنائز ابب ماجاء ُب قرب النيبٕ٘٘/ٖالبخاري مع الفتح ) ٘
 ٓ( ٕٚ٘/ٖا١ترجع الساب ق )  ٙ
( كتػػاب اٞتنػػائز ابب ٖ/ٗبػػور ، ورواه البيهقػػي ُب السػػنن الكػػربى )( كتػػاب اٞتنػػائز ابب تسػػوية القٖٕٗ/ٕرواه أبػػوداود ) ٚ

(طبػع دار ا١تعرفػة بػَتوت  ٔٓٚ -ٓٓٚ/ٔتسوية القبور وتسطيحها طبع دار ا١تعرفة بَتوت بدوف اتريػخ،ورواه اٟتػاكم أيضػاً )
 ٓ( " إسناده حسن " ٕٛ/ٔٔـ (، وقاؿ األرانؤوط ُب ٩تري  جامع األصوؿ) ٜٜٛٔ-ىػ  ٛٔٗٔط األوذل ) 

 وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما . ( كتاب اٞتنائز ابب ماجاء ُب قرب النيب ٕ٘٘/ٖالفتح ) ٛ
 وأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما.  (كتاب اٞتنائز ابب ماجاء ُب قرب النيب ٕٙ٘/ٖالبخاري مع الفتح )  ٜ



 

www.alukah.net ٙٓ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

وىذا دليل  ،ٔ حائاًل بينها وبُت القبور ليكوف أيب بكرو  النيب مع  عمر الذي بنتو عندما دفن 
ذل إقرب الناس أحىت  ،غاية الصيانة والبعد عن وصوؿ الناس ف القبور كانت ُبأدليل قوي على 

 ،ذف منها اهنع هللا يضرال إبإ ال يروهنا عائشة
١تا سقط عليهم ) :بيوأعن  ةىشاـ بن عرو  عن يضًا ما رواه البخاري ُب صحيحوأو٦تا يؤكد ذلك  

 فبدت ٢تم قدـ ففزعوا وظنوا أهنا قدـ النيب  ،ُب زماف الوليد بن عبد ا١تلك أخذوا ُب بنائو ٕاٟتائط
  ال وهللا ما ىي قدـ النيب ،ةحدًا يعلم ذلك حىت قاؿ ٢تم عرو أفما وجدوا  ، ال قدـ إما ىي

ور ػقبواقع الػر لتلك اٟتادثة غَت ٦تيز ١تضفانظر كيف كاف ذلك اٞتمع اٟتا ،ٖ(عمر بن ا٠تطاب 
 .هنا كانت ٤تجوبة عنهم ال يعرفوف عنها شيئاً أمن بعض ٦تا يؤكد  بعضها

وال  ،ال بطريقة غَت مأذوف فيهاإال يصلوف اليو  ،ف القرب الشريف كاف ٤تجواًب عن الناسأو٦تا يؤكد  
 الً ػأنو رأى رج -رٛتو هللا- حديث علي بن اٟتسُت زين العابدين ،مقرة من أىل العلم وأورل األمر

 يبأحدثك حديثًا ٝتعتو من أال أ :وقاؿ ،فيدخل فيها فنهاه ذل فرجة كانت عند قرب النيب إ يء٬ت
ي فإن لال تتخذوا قربي عيدًا وال بيوتكم قبورًا وصلوا ع)) :قاؿ عن جدي عن رسوؿ هللا 
ط ىناؾ جدار ٤تيًا ذإ ،ةف الرجل كاف يدخل من فرجأترى  فأنت .ٗ ((تسليمكم ليبلغٍت أين كنتم

 فصار يدخل ،ها ذلك الرجلستغل  اسبب من األسباب  ف فرجة فتحت أبيّ أمغل ق عليو غَت  لقرباب
رٛتو -زين العابدين بن اٟتسُت  ماـ العظيم عليإلفنهاه ذلك ا ،م على النيب ذل عند القرب فيسلِّ إ
 ليها فيما مضىإ شرتُ أ فأ  قَ اليو ىو جدار حجرة عائشة اهنع هللا يضر اليت سب شرتُ أواٞتدار الذي  ،-هللا
 وضح األدلة على ما ذكرت من حجب القرب عن الناسأمن  -رواية سقوط جدار عائشة–ا وىذ

                                         
ـ ( ٖتقي ق دمحم ٤تي  ٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔ(طبع دار إحياء الًتاث العريب بَتوت ط الرابعة ) ٗٗ٘/ٕانظر وفاء الوفاء )  ٔ

 ٓالدين عبد اٟتميد 
أي حػػائط بيػػت عائشػػة اهنع هللا يضر وذلػػك عنػػدما أراد عمػػر بػػن عبػػدالعزيز رفػػع اٟتػػائط حػػوؿ اٟتجػػرة الشػػريفة حيػػث رأى  بعػػض ٕ  

 ٓ( ٕٚ٘/ٖالناس يصلوف إذل القرب فلما حفر حوؿ اٟتائط القدمي اهندـ فبدت تلك القدـ ،انظر الفتح )
 ٓوأيب بكر وعمر رضي هللا عنهما ( كتاب اٞتنائز ابب ماجاء ُب قرب النيب ٕ٘٘/ٖالبخاري مع الفتح)  ٖ
(، وأبػػػو يعلػػػى ٕٕٗٓ(بػػػرقم )  ٕٕٙ/ٔ(،وأبػػػو داودُب كتػػػاب ا١تناسػػك ابب زايرة القبػػػور)ٖٚٙ/ٕرواه أٛتػػد ُب ا١تسػػػند )  ٗ

ألرانؤوط ُب ٗتػري  كتػاب التوحيػد للشػيخ دمحم بػن عبػد (، وقاؿ احملق ق عبػدالقادر اٜٙٗ( رقم )ٖٔٙ/ٔا١توصلي ُب مسنده )
 ٓ(: وىوحديث صحيح بشواىده وطرقو حسنة ٜٓىػ  )ص ٖٔٗٔالوىاب طبع دار السالـ الرايض 
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ف ُب أذل القرب ظااًن إف يصل أعلى موقف علماء السلف ٦تن ٭تاوؿ  -رواية زين العابدين– وكذلك
 .علمأوهللا ، ىب وفضيلةرْ ذلك قػُ 

 :ٔدانيال عليو السالمتعاملهم مع قرب النيب  -ادلسألة الثانية 
 ،ُب الصاٟتُت ف سبب حدوث الشرؾ ُب العادل ىو الغلوّ أ م الصحابة من رسوؿ هللا لقد تعل   

 ،ف قبور األنبياء والصاٟتُت ال ٬توز تعظيمهاأ ،وُب مرض موتو،ن هنيو ا١تكثف آخر حياتوموفهموا 
لذلك ،روا فيها صورىموصو  ،ورىم١تساجد على قبا وأف اليهود والنصارى استحقوا اللعن حينما بنوا

 .تعاملوا مع قربه ابلشكل الذي سب ق ُب ا١تسألة األوذل من ىذا ا١تطلب
وتقتلع وسائلو  ،تقتلع الشرؾ من النفوس- رجاء األرض فاٖتةً أانسابت جيوش ا١تسلمُت ُب عندما و  

مو رجاًل يعظِّ وجدوا - ٕسًتُ تَ  مدينة يب موسى األشعريأووصل جي. ،ومظاىره من على وجو األرض
نبياء بٍت أحد أنو النيب دانياؿ أويذكروف ،رهبم ذلإويتوسلوف بو  ،يثغال زلوف بوػويستن ،أىل البلد

وف ويغلُ  ،ف يبقى بُت الناس فيفتتنوف بوأفخشي  ،ذل ىذه اٞتهة أايـ ٓتتنصرإهبم  ُأٌبَ سرائيل الذين إ
ودل يشفع   ،بداً أال يعرفو أحد  حىت؛هوطمس قرب ،بعاده عن متناوؿ الناسإو  ،خفائوإفعمل على  ،فيو

 .ز قربهو ٯتيِّ أف يربزه أ و صاٟتاً أ كونو نبياً 
عن خالد  سحاؽإوقاؿ يونس بن بكَتعن دمحمبن )ُب اترٮتو: -رٛتو هللا تعاذل-بن كثَتاماـ إلقاؿ ا 

رجل ميت عند  وجدان ُب بيت ا٢ترمزاف سريرًا عليو سًُت ١تا افتتحنا تَ  :قاؿة بو العاليأبن دينار حدثنا 
 ،لو كعبًا فنسخو ابلعربية فدعا ،فأخذان ا١تصحف فحملناه اذل عمر بن ا٠تطاب ،رأسو مصحف

 :قاؿ ؟ما كاف فيو ةأليب العالي :فقلت ،قرأتو مثلما أقرأ القرآف ىذا،وؿ رجل من العرب قرأهأقاؿ: فأان 
حفران ابلنهار ثالثة  :قاؿ ؟فما صنعتم ابلرجل :قلت ،مركم وٟتوف كالمكم وما ىو كائن بعدأكم و َت س

 :قلت لتعميتو على الناس فال ينبشونو ،ينا القبور كلهافلما كاف الليل دفناه وسو   ،عشر قربًا متفرقة
ن كنتم تظنوف مَ  :قلت ،كانت السماء اذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطروف  :قاؿ ؟فما يرجوف منو

قلت ما  ،ةمنذ ثالٙتائة سن :قاؿ ؟مات د٘توه قدمنذ كم وج :قلت ،لو دانياؿ رجل يقاؿ :قاؿ ؟الرجل

                                         
يقاؿ إنو أحد أنبياء بٍت إسرائيل الذين أسرىم ٓتتنصر وسار هبم إذل اببل وأنو مات ببلد السوس، انظر البداية والنهاية         ٔ

 ٓ( ٕٗ-ٓٗ/ ٕ( وانظر خربه )ٕٖ٘/ ٕ)
 (. ٜٕ/َٕتسًُت :ىي أعظم مدينة ٓتوزستاف من بالد العجم.انظر معجم البلداف لياقوت اٟتموي )   ٕ
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 .نبياء ال تبليها األرض، وال أتكلها السباعألف ٟتـو اإ ،ال شعرات من قفاهإ ،ال :قاؿ ؟تغَت منو شيء
  .ٔ(ةالعالي أيبذل إسناد صحيح إوىذا 

ف آخر رسل ذ من ا١تعلـو أإ (منذ ثالٙتائة سنة) :قد يطعن البعض ُب ىذه الرواية لقولو فيها :قلت 
ف أ نو من ا١تتف ق عليوأو ،وبُت نبينا دمحم   بينونو ال نيبأو  ،سرائيل ىو عيسى عليو السالـإنبياء بٍت أو 

وكاف ابن كثَت قد أجاب  ،ر ما بُت عيسى ودمحم عليهما الصالة والسالـ أكثر من ثالٙتائة سنة بكثي
ثالٙتائة سنة فليس بنيب بل ىو رجل ف كاف اتريخ وفاتو ٤تفوظًا من إولكن :)شكاؿ فقاؿإلعن ىذا ا

والفًتة  ٕنيب بنص اٟتديث الذي ُب البخاري ألف عيسى بن مرمي ليس بينو وبُت رسوؿ هللا  صاحل
 وقد يكوف اتريخ وفاتو ،وقيل ستمائة وعشروف سنة،وقيل ستمائة ،اليت كانت بينهما أربعمائة سنة

فإنو ،كونو دانياؿ ىو ا١تطاب ق ١تا ُب نفس األمر  ف كافإ ،وىو قريب من وقت دانياؿ ،من ٙتا٪تائة سنة
ألف دانياؿ كاف  ؛نو دانياؿأولكن قربت الظنوف ،و الصاٟتُت، أما من األنبياءإ ،قد يكوف رجاًل آخر

فموضع الشاىد  كيفما كاف األمر  :قلت .ٖ (تقدـ فأقاـ عنده مسجواًن كما خذه ملك الفرسأقد 
خفاؤىا سواء  إو  ،ىو طمس القبور وه من النيب ذي تلق  ف الصحابة منهجهم الأ٤تفوظ لنا وىو 
خفاء قربه يتهم إبعناعظم كانت أبل كلما كاف العبد ذا منزلة ،و غَتىمأو صاٟتُت أكانت ألنبياء 

 .شدأأكرب ألف خوؼ الفتنة حينئذ 
 

يشمل احلجرة النبوية لتوسعة ادلسجد  إىلف التابعون حُت اضطروا كيف تصرر :ادلطلب الثالث
 !        ؟شريف يف خالفة الوليد بن عبدادللكوضع القرب الم
ابلبناء والعمراف حىت لقب  كثرىم عنايةً أوىو  ،ةمي  أُ خلفاء بٍت  هرشأمن  ٗ كاف الوليد بن عبد ا١تلك 

فال  ،عداء اترٮتي كما ىو معلـو يب طالبأمية وآؿ علي بن أوكاف بُت بٍت  ،٘ةمي  أمهندس بٍت 
بيات أوكاف بيت فاطمة اهنع هللا يضر ضمن  ،أبي فضيلة آؿ علي ف يتميز عنهمأمية أيرضى خلفاء بٍت 

                                         
 ٓ( ٓٗ/ٕالبداية والنهاية ) ٔ 
  
  واذكػر ُب الكتػػاب مػرمي إذ انتبػػذت مػن أىلهػػا  ( كتػػاب األنبيػاء ابب قػػوؿ هللا: ٛٚٗ-ٚٚٗ/ٙالفػتح )البخػاري مػػع ٕ

 .  واألنبياء أوالد عالت ليس بيٍت وبينو نيب ( من حديث أيب ىريرة  ،: )أان أوذل الناس اببن مرميولفظو 
 ٓ( ٔٗ -ٓٗ/ ٕالبداية والنهاية )  ٖ
 ٓىػ( ٜٙىػ( وتوُب سنة ) ٙٛورل ا٠تالفة  سنة )  ٗ
 ـ (  . ٖٜٜٔ-ىػ ٗٔٗٔ( للدكتور عبد الباسط بدر الطبعة األوذل ) ٜٖٙ/ٔالشامل ُب اتريخ ا١تدينة ) ٘ 
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فتوافقت  ،فضل الصالة والسالـأالواقعة على اٟتد الشرقي للمسجد النبوي على صاحبو  النيب 
لغاء تلك إده مع الرغبة ُب هوتشييده ٔتا يلي ق بو وبعظمة ا٠تالفة ُب ع ،بة الوليد ُب بناء ا١تسجدغر 
بيات النيب أوبُت  ،بسكناىم ُب بيت فاطمة اهنع هللا يضر جوار ا١تسجد عليو ١تيزة اليت يتميز هبا بنا
،مهات أوإدخاؿ حجر ،فصمم على تنفيذ ذلك ا١تشروع وىو توسعة ا١تسجد من جوانبو األربعة

ا١تؤرخُت قد ذكروا  ف بعضأذل إضافة إ ُب ا١تسجد ا١تؤمنُت وحجرة فاطمة وحجرة عائشة نهنع هللا يضر ٚتيعاً 
على  ذل واليوإوصل خطابو بذلك  وعندما ،ٔـدَ القِ  ف بعض جدراف اٟتجرة قد بدأ فيو ا٠تلل نتيجةأ

 ،خربىم ٔتا أمر بو الوليد فأنكروا ذلكأو ،ووجوه الناس ٕا١تدينة عمر بن عبد العزيز ٚتع الفقهاء العشرة
فكتب عمر بن عبد العزيز واالتعاظ،  ،ربةعلدعى لأعلى حا٢تا  ف بقاء بيوت النيب أ اورأو  ،وكرىوه

 ،ُب ذلك سعيد بن ا١تسيب وعارض ،ٖبو مرأللوليد فرد إبنفاذ األمر وعـز على عمر بذلك فنفذ ما 
  .ٗ(علمأالقرب مسجداً وهللا  خذَ ت  ف يػُ أ يَ كأنو خش):-رٛتو هللا-قاؿ ابن كثَت

ُب قرب  انزلت عمر بن عبد العزيز) :قاؿ نوأمن ذلك ما نقلو السمهودي عن عروة بن الزبَت  صرحُ أو  
قاؿ  ،بد من إنفاذه مَت ا١تؤمنُت الأكتاب   :فأىب وقاؿ ةال ٬تعل ُب ا١تسجد أشد ا١تنازلأ النيب 
 )أي وىو ا١توضع ا١تزور خلف :قاؿ السمهودي –وجوًا حلو  بد فاجعلوا فإف كاف وال :قلت

 .ٟ٘تجرة(ا
                                         

 ( . ٜٖٙ -ٜٖ٘/ٔانظر ٢تذه ا١تربرات كلها ا١ترجع الساب ق )   ٔ
ىػ( وعروة بن الزبَتبن العواـ    ٜٗىػ( وعبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود )تٖٜوىم : سعيد بن ا١تسيب )ت  5
ارث بن ىشاـ ا١تخزومي ىػ(، وأبوبكر بن عبدالرٛتن بن اٟتٙٓٔىػ(، والقاسم بن دمحم بن أيب بكر الصدي ق )تٜٗ)ت
ىػ(. ٓٓٔىػ(، وخارجة بن زيد بن اثبت األنصاري         )تٓٓٔىػ(، وسليماف بن يسار موذل ميمونة اهنع هللا يضر )تٜٗ)ت

 ىؤالء ىم الفقهاء السبعة ٬تمعهم ىذاف البيتاف :=
 إذا قيل من ُب العلم سبعة أبػػحٍر        روايتهم ليست عن العلم خػػػػارجة

                  فػػقل ىم عبيدهللا عروة قاسػم       سعيد أبوبكػػػر سليماف خارجػػػة                     
ىػ(، وأبو سلمة بن عبدالرٛتن بن عوؼ      ٙٓٔولعل تكملة العشرة ىم:سادل بن عبدهللا بن عمر بن ا٠تطاب )ت     
(، و الفكر السامي ُب اتريخ الفقو ٖٗ٘/ٗنبالء )ىػ( .وانظر:سَت أعالـ ال٘ٓٔىػ( ، وأابف بن عثماف )تٗٓٔ)ت

 -ىػٜٖٚٔ(.للشيخ دمحم اٟتسُت اٟتجوي الثعليب الفاسي طبع ا١تكتبة العلمية اب١تدينة ا١تنورة ) ٜٕٗ-ٜٕٔ/ٔاإلسالمي )
 ٓـ ( ٜٜٚٔ

 ٓ( ٗٚ/ٜالبداية والنهاية )  ٖ
 ٓ( ٘ٚ/ٜا١ترجع الساب ق )  ٘
 ( .ٛٗ٘/ٕوفاء الوفاء )  ٘
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 –رٛتو هللا -النووي  ماـإلىو الذي ذكره ا -ٛتو هللار  -وىذا العمل الذي أشار بو عروة  :قلت
ُب مسجد  ذل الزايدةإأٚتعُت والتابعوف  مػواف هللا عليهػػػرض ٔ و١تا احتاجت الصحابة) قاؿ: حيث

ذل أف دخلت بيوت أمهات ا١تؤمنُت فيو ومنها إمتدت الزايدة احُت كثر ا١تسلموف و  رسوؿ هللا 
يب بكر وعمر رضي هللا عنهما بنوا على القرب أوصاحبيو  رسوؿ هللا حجرة عائشة اهنع هللا يضر مدفن 

ٍب بنوا  ،احملذور إذلليو العواـ ويؤدي إ يُب ا١تسجد فيصل لئال يظهر ،ديرة حولوتطااًن مرتفعة مسػحي
و٢تذا  .القرب استقباؿحد من أحىت ال يتمكن  ،جدارين من ركٍت القرب الشماليُت وحرفو٫تا حىت التقيا

  .ٖ(ابلصواب علمأوهللا  ٕ((ف يتخذ مسجداً أ ينو خشأبرز قربه غَت أولوال ذلك )) : اٟتديثقاؿ ُب
وال  ،نظرفال يُ ،لقرب سًتًا كامالً ل اذل ذلك سًتً إمر عندما اضطروا ألولو اأىل العلم و أىذا ما فعلو 

على القبور حاديث الناىية عن الصالة ألهنم فهموا اأال إؾ اوما ذ ،ليوإحد من الصالة أيتمكن 
زالة تلك العلة وُب ىذا إفعملوا على  ،وفهموا العلة ُب ذلك النهي،وعن اٗتاذ القبور مساجد،ليهاإو 
 .ٗمسجده ُب بلغ رد على شبهة القبوريُت الذين ٭تتجوف أبف قرب النيب أ

                                         
لك ُب عهد كبار التابعُت أما الصحابة فلم يب ق اب١تدينة أحد منهم آنذاؾ إال على قوؿ ُب كل من الصحيح أف ذ ٔ

السائب ابن يزيد وسهل بن سعد ولكن ابن عبدا٢تادي جـز أنو دل يوجد حينذاؾ أحد هبا من الصحابة . انظر: الصاـر 
لشيخ عقيل بن دمحم ا١تقطري طبع مؤسسة الرايض ا١تنكي ُب الرد على السبكي للشيخ دمحم أٛتد بن عبد ا٢تادي ٖتقي ق ا

( ٙٔٔ/ٖ( ، وفتح ا١تغيث شرح ألفية اٟتديث )  ٖٖٓـ ( ص ) ٕٜٜٔ -ىػٗٔٗٔبَتوت الطبعة األوذل              )
للشيخ دمحم بن عبد الرٛتن السخاوي ٗتري  وتعلي ق الشيخ صالح دمحم عويضة طبع دار الكتب العلمية ببَتوت الطبعة 

 ـ (  . ٖٜٜٔ -ىػٗٔٗٔاألوذل ) 
ٕ
 ( ٚٔتقّدـ ٗتر٬تة ص )   
 (  .ٖٔ-ٕٔ/٘شرح مسلم ) ٖ
انظر ذلك وأضف إليو ما سب ق نقلو عن النووي وابن حجر من شرحهما ٟتديث موسػى عليػو السػالـ حيػث صػرحا أبنػو   ٗ

يهم ا١تعاصػرين : )... قصد إخفاء قربه خشية الفتنػة علػى قومػو، ٍب انظػر إذل معاكسػة القبوريػة لػذلك حيػث يقػوؿ أحػد مػؤلف
وقػاؿ : ))لػو كنػت ىنػاؾ ألريػتكم  ُب حادثة اإلسراء وا١تعراج قد عرفهم ووصف ٢تػم قػرب موسػى  ومع ذلك فإف النيب

إايه ((.ىػػو بنفسػػة عليػػػو الصػػالة والسػػػالـ يتػػوذل تعػػريفهم هبػػػذا ا١تػػوطن ا١تبػػػارؾ مػػن أجػػل مػػػاذا ؟!! مػػن أجػػػل إقامػػة الصػػػالت 
بيػػػائهم وصػػػلحائهم وأوليػػػائهم ابلتػػػأدب معهػػػم وسػػػلوؾ طػػػريقتهم وزايرهتػػػم ُب حيػػػاهتم وبعػػػد ٦تػػػاهتم ، والػػػروابط بػػػُت ا١تػػػؤمنُت وأن

وىومقصد سامي سعت إليو شريعتنا لو أثر بُتِّ على القلوب ، فا١ترء يـو القيامة مع من أحػب ، والينبغػي أف يصػرؼ والؤان 
باىم ( .انظر الدر ا١تنضود ُب أخبػار قػرب وزايرة النػيب ىػود، إذل غَت ىؤالء القـو الذين اصطفاىم ابرئهم ، ومن بُت خلقو اجت

 ىػ .ٜٔٗٔلفهمي بن علي بن عبيدوف الًتٯتي اٟتضرمي، دار الفقيو للنشر والتوزيع الطبعة األوذل 
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 :سالم يف زايرة القبورإلا يُ ىدْ  ادلطلب الرابع
عن  وصادرة ،والسماحة االعتداؿتكوف ُب غاية من سالـ أهنا إلكما ىو الشأف ُب سائر شرائع ا 

دوف أف يتعرض بسببها  ،والسعادة ،والنجاح ،الفوز :من ١تن عمل هبا على بصَتةضحكمة ابلغة ت
  .اآلخرةو  نواع الضالؿ والشقاء ُب الدنياأألي نوع من 

شرؾ وعبادة لواعهد ابلكفر  ءسالـ حينما كاف الناس حداثإلكذلك كانت شرعية زايرة القبور ُب ا 
فاصل بُت العهدين عهد الشرؾ وعهد  حىت يكوف ىناؾ برزخ ،عن الزايرة غَت هللا هناىم الرسوؿ 

رض وما األ إذل االلتفاتسالـ حىت يذىب ما ُب النفوس من إلوعهد اٞتاىلية وعهد ا ،التوحيد
ذل إلتفات اال يبقى معو  الروحي والصفاء القليب والذىٍت الذي وعهد السموّ  ،سو الناسعليها ٦تا يقدِّ 

 .  غَت هللا 
 ٔ((القبور فزوروىا كنت هنيتكم عن زايرة))متو قائاًل:أ خاطب النيب ؛وفعاًل حينما حصل ذلك 
 ،ٕ ((ر اآلخرةكفإهنا تذ )) :خرىأوُب  (،(تذكرة زايرهتا فإن يف)) :وُب رواية،((تتذكر ادلو فإهنا ))

ومن حديث  ،ٗ ((عربة هاـفإن في)):ةػة رابعػوُب رواي،ٖ((اً خَت  فزوروىا ولتزدكم زايرهتا)):وُب اثلثة
 .٘((جراً ىُ  ذكر اآلخرة فزوروىا وال تقولوادمع العُت وتُ القلب وتُ  رقّ هنا تُ أ يل مث بدا)): نسأ

                                         
ربػػػػو ُب زايرة قػػػػرب أمػػػػو مػػػػن حػػػػديث أيب ىريػػػػرة وانظرلشػػػػرح النػػػػووي  رواه مسػػػػلم ُب كتػػػػاب اٞتنػػػػائز ابب اسػػػػتئذاف النػػػػيب ٔ
(ٚ/ٗٙ.)   
 ( .ٙٗ/ٚانظر ٗتر٬تها ُب ا١ترجع الساب ق ) ٕ
رواه الًتمذي ُب كتاب اٞتنائز ابب ماجاء ُب الرخصة ُب زايرة القبػور مػن حػديث بريػدة وقػاؿ :وُب البػاب عػن أيب سػعيد ٖ

( ٖٛٓ-ٖٚٓ/ ٔ( ، وصػػػػػػححو الشػػػػػػيخ األلبػػػػػػاين ُب صػػػػػػػحيحو )ٖٔٙ/ٖوابػػػػػػن مسػػػػػػعود وأنػػػػػػس وأيب ىريػػػػػػرة وأـ سػػػػػػػلمة )
ب الضػػػػػػػحااي ابب اإلذف ُب أكػػػػػػػل ٟتػػػػػػػـو األضػػػػػػػاحي بعػػػػػػػد ثالثػػػػػػػة أايـ مػػػػػػػن حػػػػػػػديث بريػػػػػػػدة واللفػػػػػػػظ ،والنسػػػػػػػائي ُب كتػػػػػػػا

( طبػع مكتػب الًتبيػة العػريب لػدوؿ ا٠تلػي  الػرايض ط األوذل  ٖٕٜ/ٖ(وصححو الشػيخ األلبػاين ُب صػحيحو ) ٖٕٗ/ٚلو)
( ، ٓٓ٘/ٔريػػػػػػرة )(،ورواه ابػػػػػػن ماجػػػػػػو كتػػػػػػاب اٞتنػػػػػػائز ابب ماجػػػػػػاء ُب زايرة القبػػػػػػور مػػػػػػن حػػػػػػديث أيب ىٜٛٛٔ-ٜٓٗٔ)

 (.ٕٕٙ/ٔوصححو الشيخ األلباين ُب صحيحو )
( : حديث صحيح ،  ٜٕٗ/ٚٔ(من حديث أيب سعيد ا٠تدري وقاؿ األرانؤوط ُب ٖتقيقو للمسند ) ٖٛ/ٖرواه أٛتد ) ٗ

 ـ (. ٜٜٛٔ-ىػ ٜٔٗٔطبع مؤسسة الرسالة بَتوت ط األوذل ) 
(، وكذا روى ٖٕٕ/ٕٔواىده األرانؤوط ُب ٖتقيقو )(،وصححو بطرقو وشٕٓ٘،ٖٕٚ/ٖرواه أٛتد من حديث أنس ) ٘

 (.ٚٚ/ٗ( والبيهقي ُب السنن )ٖٙٚ/٨ٔتوه اٟتاكم )
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 ،والدار اآلخرة ،زايرة القبور مع بياف العلة فيها وىي تذكرة ا١توت وهبذا يشرع لنا الرسوؿ هللا  
 ،الزائر أف تزيده زايرتو للمقابر خَتاً  رصف ٭تأوينبغي  ،وترؽ القلب وتدمع العُت ،نياُب الد دوتزىِّ 

  .وىذا كلو فيما ٮتص الزائر
كما روى مسلم   ،ذا زارىم يدعو ويستغفر ٢تمإ أيضًا حيث كاف  اً أما األموات فإف ٢تم فيها نصيب 

خيرج من  كان ليلتها من رسول  هلل كلما  ) :كاف رسوؿ هللا   :من حديث عائشة اهنع هللا يضر قالت
كم ما توعدون مدًا مؤجرلون السالم عليكم دار قوم مؤمنُت وأات :ىل البقيع فيقولإآخر الليل 

ذا ىي إوعنها اهنع هللا يضر أهنا سألتو ،ٔ( (الحقون اللهم امفر ألىل بقيع الغرقدلن شاء  هلل بكم إان إو 
ىل الداير من ادلؤمنُت وادلسلمُت ويرحم  هلل أم على قويل السال)):قاؿ :زارت القبور ما تقوؿ

 .ٕ( (ن شاء  هلل بكم الحقونإادلستقدمُت منا وادلستأخرين وإان 
 واالستغفارمن مقاصد الزايرة وعللها السالـ على األموات والدعاء ف حاديث بياف أألففي ىذه ا 
لكل او ) :ذف ابلزايرةإلشرح أحاديث ا بعدما"سبل السالـ "ُب -رٛتو هللا-ماـ الصنعاين إلقاؿ ا ،٢تم
 ةفإذا خلت من ىذه دل تكن مراد لالعتبار...على مشروعية زايرة القبور وبياف اٟتكمة فيها وأهنا  اؿّ د

 .ٖ(شرعاً 
تى هبا على ىذا الوجو أفمن  ىل السنة كما عّلمهم إاّيىا رسوؿ هللا أذه ىي زايرة القبور عند هف 

ف أما إٍب إهنا  ٓعليو ومن زارىا لغَت ذلك فهي رد  ،الفائدة ا١تًتتبة عليهاو٢تذه الغاية ظفر ابألجر و 
 .ف تكوف شركية ْتسب ما ٭تصل فيها من أعماؿ ويقارهنا من اعتقاد وقصدأما إو  ،تكوف بدعية

، وتلك ىي أىداؼ وغاايت الزايرة واضحة انصعة بعيدة ذلك ىو ىدي اإلسالم يف زايرة القبور 
وقد جاءت بعض القيود اليت تسد ،إذل الشرؾ أبرابهبا والغلّو ُب أصحاهباعن كل ذريعة تؤدي 
  :الثغرات ا١توصلة إذل ذلك

                                         
 ( كتاب اٞتنائز ابب مايقاؿ عند زايرة القبور والدعاء ألىلها .ٔٗ-ٓٗ/ٚمسلم مع النووي )  ٔ
 ( .ٗٗ/ٚا١تصدر الساب ق ) ٕ
( طبع دار الكتاب العريب ط ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٕمَت الصنعاين )سبل السالـ  شرح بلوغ ا١تراـ لإلماـ دمحم بن اٝتاعيل األٖ

 ( .ٜٙٛٔ-ىػ ٙٓٗٔالثانية   )
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وصلوا ،وال جتعلوا قربي عيداً  ،الجتعلوا بيوتكم قبوراً ) :قال  أال تتخذ أعيادًا: :القيد األول

من  على أف وقد سب ق كالـ العلماء عليو ونص ا١تناوي،ٔ(فإن صالتكم تبلغٍت حيث كنتم ،عليّ 
ودعا والة  (اجتماع العامة ُب بعض أضرحة األولياء ُب يـو أو أشهر ٥تصوص من السنة)ذلك: 

 .ٕاألمر إذل إنكار ذلك عليهم
ٮتصص  ،أو شهر، أو أسبوع،ونفهم من ىذا أنو ليس من ىدي اإلسالـ تعيُت يـو معُت من سنة 

 لزايرة القبور كما ىو شأف القبورية.
وال تشد )) :قاؿ رسوؿ هللا :قاؿ فعن أيب سعيد ا٠تدري  ُتَشّد إليها الرحاؿ، أال :القيد الثاين

، وروى اإلماـ أٛتد ٖ((مسجد األقصى ومسجديو  مسجد احلرام :الرحال إال إىل ثالثة مساجد
 لقي أبو بصرة الغفاري)قاؿ: ُب مسنده عن عبدالرٛتن بن ىشاـ بن اٟتارث أنو -رٛتو هللا تعاذل -

من الطور صليت فيو، قاؿ: أما لو  :فقاؿ ؟ىو جاٍء من الطور فقاؿ: من أين أقبلتأاب ىريرة و 
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة )يقوؿ: ) أدركتك قبل أف ترحل ما رحلت إين ٝتعت رسوؿ هللا 

 .ٗ((ادلسجد احلرام ومسجدي ىذا وادلسجد األقصى :مساجد
أف يشد رحلو مسافرًا إذل مكاف  وة مقصود بفهذا النهي عن شد الرحاؿ إذل غَت ا١تساجد الثالث 

ىذا ىو الظاىر ا١تتبادر إذل الذىن وىو الذي فهمو ذلك الصحايب أبو  ،بعينو لعبادة هللا تعاذل فيو
فلم يرد عليو وىذا دليل التسليم   ةوسكت أبو ىرير ،واحت  بو على أيب ىريرة  ،الغفاري بصرة

قد روى ذلك اٟتديث   فإف قاؿ قائل: إف أاب ىريرة ؛الرواية١تا ُروي وِلَما ُأخذ واستُنبط من تلك 

                                         
 (.ٖٔتقدـ ٗتر٬تو)ص ٔ 
 (.ٖٔانظر كالمو رٛتو هللا )ص  ٕ
( كتاب فضل الصالة ُب مسجد مكة وا١تدينة ابب مسجد ٓٚ/ٖرواه البخاري عن أيب سعيد ا٠تدري وانظر الفتح) ٖ

( مع ٙٓٔ-ٗٓٔ/ٜوه ُب كتاب اٟت  ابب سفر ا١ترأة مع ٤تـر إذل ح  وغَته   )بيت ا١تقدس واللفظ لو، ومسلم ٨ت
 النووي .

( ُب كتاب ٜٓٔ-ٛٓٔ/ٔرواه مالك ُب ا١توطأ ٖتقي ق دمحم فؤاد عبد الباقي طبع دار إحياء الًتاث العريب بدوف اتريخ )ٗ
صححو الشيخ األلباين ُب إرواء الغليل ُب ( و ٚ/ٙاٞتمعة ابب ماجاء ُب الساعة اليت ُب يـو اٞتمعة، وأٛتد ُب ا١تسند )

(من اإلرواء وأبو بصرة ىو ُٛتَْيل )مثل ُٛتَْيدلكن آخره ٖٗٔ-ٔٗٔ/ٗ( وانظر  )ٜٓٚسياؽ ٗتر٬تو ٟتديث أيب ىريرة برقم )
 الـ وقيل ابٞتيم ( بن بصرة  ابن وقاص الغفاري، صحايب سكن مصر ومات هبا.
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قيل لػو: إف ىذا ٦تا يؤكد قبوؿ أيب ىريرة ِلَما أاته بو أبو بصرة رضي هللا  ،ٔكما ُب الصحيحُت 
 فالغالب أنو يرويو،ومن ا١تعلـو أف أاب ىريرة دل يقل أنو ٝتع ذلك اٟتديث من رسوؿ هللا ،عنهما

ال ُب الصحيحُت وال ُب مسند  ةعن أيب ىريرة أي رد ١تا جاء بو أبو بصر  ودل يثبت،عن أيب بصرة
،  ةوىذا يؤكد ذلك القبوؿ والرجوع من أيب ىريرة ١تا جاء بو أبوبصر ،كاملة أٛتد؛ حيث جاءت القصة

فقد روى أٛتد ُب مسنده أف شهر ابن ،راوي اٟتديث ا٠تدري دأبو سعي كما فهم ذلك أيضاً 
 ادلطي إال لال ُتعمَ يقوؿ: )) فقاؿ ٝتعت رسوؿ  ،و٨تن نريد الطور دعيلقينا أاب س:حوشب قاؿ

 .ٕ..(( اٟتديثإىل ثالثة مساجد.
دع )آٌب الطور؟ فقاؿ:  قاؿ: سألت ابن عمر  فعن قزعة  ؛وكذلك فهمو عبدهللا بن عمر 

والتابعوف وعلى ذلك درج الصحابة ،ٖال تشد الرحاؿ إال إذل ثالثة مساجد( :الطور وال أتهتا وقاؿ
ودل يصرح أحد منهم ابستحباب ،واتبعوىم دل يثبت أف أحداً منهم سافر إذل قرب، أو مشهد جملرد الزايرة

 ذلك العمل.
 وشيخ اإلسالـ ابن ،ٗوأما الفقهاء ا١تتأخروف فقد اختلفوا ُب ذلك ونقل خالفهم اإلماـ النووي  

ا١تسألة ْتثًا مستفيضًا العالمة صدي ق وقد ْتث ىذه ،-رٛتهم هللا - ٙ،واٟتافظ ابن حجر ٘تيمية 
السراج الوىاج من كشف مطالب صحيح )ُب شرحو ١تختصر مسلم ا١تسمى  -رٛتو هللا-حسن خاف 

                                         
ة ُب مسجد مكة وا١تدينة ،ومسلم كتاب اٟت  ابب فضل ا١تساجد ( كتاب فضل الصالٖٙ/ٖالبخاري مع الفتح )ٔ

 ( مع النووي .ٛٙٔ -ٚٙٔ/ٜالثالثة    )
(وقاؿ اإلرانؤوط ُب ٖتقيقو :صحيح وقدرواه أٛتد من غَت طري ق شهر ٦تا يدؿ على أف شهر ٖٜ/ٖرواه أٛتد ُب ا١تسند) 2

وشب األشعري الشامي موذل أٝتاء بنت يزيد بن ( من ٖتقي ق ا١تسند)وشهر ىو بن حٜٔ/ٚٔحفظ ىذا اٟتديث وانظر )
( : صدوؽ ، كثَت اإلرساؿ  ٔٗٗ=    = السكن( قاؿ عنو اٟتافظ ُب تقريب التهذيب ٖتقي ق أيب األشباؿ ص ) 

 ىػ ( . ٙٔٗٔىػ(طبع دار العاصمة ابلرايض ط األوذل )ٕٔٔواألوىاـ، من الثالثة )ت
كتاب الصلوات ابب ُب الصالة ُب بيت ا١تقدس ومسجد الكوفة،   ( ُبٖ٘ٚ-ٖٗٚ/ٕرواه ابن أيب شيبة ُب مصنفو)  ٔ

ـ( وقاؿ : ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔ( طبع ا١تكتب اإلسالمي بَتوت ط الرابعة )ٕٕٙوصححو األلباين ُب أحكاـ اٞتنائز ص )
 ( ،وقزعة ىو ابن ٭تِت البصري قاؿ عنو اٟتافظ ُب التقريب :صٖٗٓرواه ابن أيب شيبة واألزرقي ُب أخبار مكة ص )

 ( ثقة من الثالثة.ٔٓٛ)
 ( .ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٜصحيح مسلم ) ٗ
 (.ٙٙٙ-٘ٙٙ/ٕاقتضاء الصراط ا١تستقيم ١تخالفة أصحاب اٞتحيم  )  ٘
 ( .  ٗٙ/ٖالفتح )  ٙ
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( ٚٔٔ -ٗٛوقد استغرؽ ْتثو أربعًا وثالثُت صفحة من اٟتجم الكبَت )من ص (مسلم ابن اٟتجاج
وأما السفر لغَت زايرة )قشتها قاؿ: وبعد إيراد ٥تتلف األقواؿ ومنا؛من اٞتزء ا٠تامس من طبعة قطر

وقرره النيب عليو السالـ فال  فقد ثبت أبدلة صحيحة ووقع ُب عصره ،القبور كما تقدـ نظائره
من  ودل يقر أحداً  ،النهي عنو، ٓتالؼ السفر إذل زايرة القبور فإنو دل يقع ُب زمنوو  سبيل إذل ا١تنع منو
..( .واختياره ودل يشرعو ألحد من أمتو ال قػػػواًل وال فعػػالً ُب حديث واحد إذل فعلو  أصحابو، ودل يشر

أي قرب   وحاصل الكالـ وٚتلة ا١تراـ ُب ىذا ا١تقاـ أف مسألة السفر لزايرة قرب من القبور ")إذل أف قاؿ:
 .ٔكاف" أقل درجاهتا أف تكوف من ا١تشتبهات وا١تؤمنوف وقّافوف عند الشبهات(

  

                                         
 (.ٙٔٔ/٘السراج الوىاج )  ٔ
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 بُت يــدي ىذا الفصل
٬نًڄد وسمػ ٬ه خڀٹسٌَّص يف خڀ٭دمل ڀٕند ٮُّي ڄاَوّٙ، ٥ّْر ٭ّڃ ؤن ّع٭ُٴٌخ ٬ځَ ؤلًخغ  بوند 

ًًٌَّٝخ ٮّعم٭دض،ًّٝٵٌخ ڄد ًٜځٌخ بڀْو ڄه ؤلٌخپ خڀ٭دمل „ُي خڀُٕي خڀعدَٹِّ،ًبٵّد وسمػ ٌڀٻ 

، ًىِ ؤن ىٍه خٕڄص ٔـعإوٍ ڄإوٍ خٕڄڃ ڄن٥ځٹّٙ ڄه ٔنص ټٌوْص ؼدزعص ؤوّّود ٬نيد خڀٌُٔپ 

ڀٕدزٹص، ًٔعٕځٻ ٔسْځيد يف ټٿ ـٌخور لْد٣ّد ّٝد يف ٌڀٻ خ٩ٌّخور خ٬ٙعٹديّص ًخڀع٭سًّص خ

 ًخٕوٚٸْص.

ٴةٌخ ؼسط ؤن ظځٻ خٕڄڃ ٩٬َّمط خڀٹسٌَ ًآؼدَ خڀٝد٪ّّٙ ًظًَـط يف ٌڀٻ لعَ ٬سًض ؤًڀحٻ  

 ًڄد ٴةن ڄه ىٍه خٕڄص ڄه ْٔٵ٭ٿ ٌڀٻ، ًىٍخ ڄد ؤوّّ ٬نو ٌَٔپ خ‟  -يف و٩ُىد-خڀٝد٪ّّٙ

 ّٙدىً ٬ځَ ؤَٞ خڀٌخٸ٫.

ًّػ ؤزَ ىُُّش  ٴإڄد ڄد ؤوّّ زو خڀنّٓ    0ٸدپ0 ٸدپ ٌَٔپ خ‟  ٴٵْمد ًَخه خڀسىدَُ ڄه ل

ٙ ظٹٌڂ خڀٕد٬ص لعَ ظإوٍ ؤڄّٖ ڄإوٍ خڀٹًُن ٸسځيد ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ٬دً زٍَخ٪، ٴٹْٿ0 ّد ٌَٔپ خ‟ $$

 .1## ټٵدَْ ًخڀًُڂ؟ ٴٹدپ ًڄَهْ خڀندْ بٙ ؤًڀحٻ

ڀععس٭ه ٔنه $$ 0ٸدپ0 ٸدپ ٌَٔپ خ‟  ڀسىدَُ ؤ١ّدً ڄه لًّػ ؤزِ ٔ٭ًْ خ٫ًَُّ ًًٍَ خ 

ڄه ټدن ٸسځٽڃ ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ٬دً زٍَخ٪، لعَ ڀٌ يوځٌخ ـمُ ٠ر ڀًوځعمٌه، ٸځند0 ّد ٌَٔپ خ‟ 

 .2# خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ٸدپ ٴمَهْ؟#

                                         
ٔ
 . (  ٖٓٓ/ ٖٔلتتبعن سنن من كاف قبلكم الفتح)  البخاري  كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنة ، ابب قوؿ النيب   
ٕ
 ( .  ٖٓٓ/ ٖٔا١تصدر الساب ق )     
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ص ىٍه خٕڄص ڀٖڄڃ ٸسځيد يف ًخڀٍُ ّيمند بؼسدظو ىٌ ڄٙدّٞ 0ټدڄًٚ ًٸً ًٸ٫ ڄد ؤوّّ زو خڀنّٓ  

ٸسٌَّعيڃ،ًظ٭٩ْميڃ ڀٖوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ،ًخوعٙدَ ٬ٹدجًىڃ خڀسد٤ځص ڀًٍ ټؽّ٘ ڄنيڃ، ًىٍخ ڄد ٌٔٲ 

 وسّْنو يف ىٍخ خڀٵٝٿ بن ٘دء خ‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 نشأة القبورية يف العامل
 وفيه أزبعت يباحث:
 ادلبحث األول
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 هنشأة القبورية يف العامل أبسر 
 وفيه يطهباٌ:

 إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك.  :ادلطلب األول
ڄه خ٬ّ٭ځٌڂ خ٬ّعٵٷ ٬ځْو ؤن خ‟ ظ٭دىل وځٷ خ٫ّځٷ ٥ّْ٭دً ٬ځَ ٴ٥ُش خڀعٌلًْ،ٴأيڂ ٬ځْو خڀٕٚڂ ىٌ خڀٍُ  

ڄد ـٍُ، وځٹو خ‟ زًْه ًوٵه ٴْو ڄه ًَلو ًؤٔفً ڀو ڄٚجٽعو ًؤٔٽنو ـنعو، ًـٍُ ڀو يف خ٩ّنص 

ًمل ّٽه ڄه ٌڀٻ ِ٘ء ٹّدڀٳ خڀعٌلًْ ؤً ّٹًق ٴْو،ؼڃ ؤىس٥و بىل خَٕٞ وسْدً ټُٺّدً ًًٌَٔٙ ڄًُ٘خً 

 بىل ٌَّعو،ً ىٌ ٸٌپ ٫ّ٥ ڄه خڀ٭ځمدء. 

زإٶّڃ يخڄٌخ ٬ځَ  ٬ًځَ ظ٭دڀْڃ َٔدڀص آيڂ وٙإ زنٌه ٬ًځَ ٶّفو ٔدًَخ، لعَ ڀٹً ُٜق ٬ٽُڄص  

ه وٙإش خڀسُّٙص ٬ځَ خڀعٌلًْ ىٌ ڄد ٸَُه خڀٹُآن ً٘يًض زو ًىٍخ خڀٍُ ٌټُوده ڄ 1ٌڀٻ ٬ُٙش ٸًُن، 

 خڀٕنص خ٥ّ٬يُش. 

ٴإٸڃ ًـيٻ ڀځًّه لنْٵدً ٴ٥ُض خ‟ خڀّٖ ٴ٥ُ خڀندْ ٬ځْيد ٙ ظسًّٿ ؤڄد خڀٹُآن ٴٵِ ٸٌپ خ‟ ظ٭دىل0  

 . 2 ٫ّځٷ خ‟ ٌڀٻ خڀًّه خڀٹْڃ ًڀٽه ؤټؽُ خڀندْ ٙ ّ٭ځمٌن

ؤڄُ خ‟ ٌَٔڀو ؤن ّٹْڃ ًـيو ٬ځْو ىٌ ٴ٥ُش خ‟ خڀّٖ ٴ٥ُ خڀندْ ٴٵِ خّٓص خڀٽُٺّص ؤن خڀًّه خڀٍُ  

ٴدڀًّه خ٪ّنْٳ ًخڀًّه خڀٹْڃ ىٌ خڀعٌلًْ ًىٌ خڀٍُ   ٌڀٻ خڀًّه خڀٹْڃ ٬ځْيد ؼڃ ؤټًّ ٌڀٻ زٹٌڀو 

 ٴ٥ُ خ‟ خڀندْ ٬ځْو.

 .3ه# 0 $ٴةوو ظ٭دىل ٴ٥ُ وځٹو ٬ځَ ڄ٭ُٴعو ًظٌلًْه ًؤوو ٙ بڀو ّٰ٘-٦َّو خ‟  -ٸدپ خزه ټؽّ٘ 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٙ/ ٜٕتفسَت الطربي )   
ٕ
 ( .  ٖٓالرـو ) )  
ٖ
 ( .  ٕٖٓ/  ٙتفسَت ابن كثَت ، طبعة دار الشعب )  
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ٸدپ  0ًٸً ؤټًض ٌڀٻ خڀٕنص ًٴٝ•ځعو ًٌڀٻ ٴْمد ًَخه خڀسىدَُ ًڄٕځڃ ڄه لًّػ ؤزِ ىُُّش  

ټمؽٿ  ،ؤً ٺّفٕدوو ،ؤً ّنُٝخوو ،ټٿ ڄٌڀٌي ٌّڀً ٬ځَ خڀٵ٥ُش ٴإزٌخه ّيٌيخوو$$ 0ٸدپ ٌَٔپ خ‟ 

فطست  بن ٘حعڃ خٸُؤًخ $ًؼڃ ّٹٌپ ؤزٌ ىُُّش0  2## 1؟خڀسيْمص ظنعؿ خڀسيْمص، ىٿ ظًُن ٴْيد ڄه ـ٬ًدء

 #. 3 اهلل اٌيت فطس اٌنبس عٍْيب ال ججدًّ خلٍك اهلل

يف ُ٘ق ىٍخ خ٪ًّّػ0 $ًؤ٫ّ٥ ؤىٿ خڀ٭ځڃ زدڀعإًّٿ ٬ځَ ؤن خ٬ُّخي زٹٌڀو  -٦َّو خ‟  -ٸدپ خزه لفُ  

ًًّّٛػ ٬ْدٞ  خٗٔٚڂ ًخلعفٌخ زٹٌپ ؤزِ ىُُّش   فطست اهلل اٌيت فطس اٌنبس عٍْيب ظ٭دىل0 

ٴدـعدڀعيڃ خڀْٙد٤ّٙ  ،ًبوِ وځٹط ٬سديُ لنٵدء ټځيڃٴْمد ًُّّو ٬ه َزو $$0خڀنّٓ زه ٦ّدَ ٬ه 

ًَـمو ز٭ٟ خ٬ّعإوُّه زٹٌڀو  $$لنٵدء ڄٕځمّٙ##خ٪ًّّػ ًٸً ًَخه ّٰ٘ه ٴّخي ٴْو  4##٬ه يّنيڃ

 .5ٕٶّد ب٠دٴص ڄًق ًٸً ؤڄُ وسْو زځًّڄيد ٴ٭ځڃ ؤٶّد خٗٔٚڂ#  ٴ٥ُض خ‟  ظ٭دىل0 

ٌٚ خڀٌخ٠مص خڀُٝٸّص خڀّٖ ٙوٚٲ ٬ځَ ڄ٭ندىد، ٗؼسدض ؤن خڀسُّٙص ټدوط ٬ځَ ًوٽعٵِ ٍّٞه خڀنٝ

 خڀعٌلًْ ٸسٿ ٤ًُء خڀُٙٺ ٬ځْيد. 

 بؼسدض ؤن ؤًپ ُ٘ٺ لٝٿ يف خڀ٭دمل ټدن زٕسر خڀٱځٌ يف خڀٝد٪0ّّٙ  خ٥ّ٬ځر خڀؽدو0ِ

ٕسر ٌڀٻ، ټدوط ٬ًخًش بزځْٓ ٓيڂ ٸًٺّص ڄنٍ ؤن ؤڄُه خ‟ زدڀٕفٌي ڀو،ٴإزَ ٴځ٭نو خ‟ ٤ًُيه ز 

ًڄنٍ ٌڀٻ خ٪ّّٙ ؤوٍ ٬ځَ وٵٕو0 ؤن ّ٭مٿ ٬ځَ ټٿ ڄد ٴْو خٗٔدءش بڀْو ًبىل ـځر ٔى٣ خ‟ ٬ځْو، 

                                         
ٔ
  ٓ ( ٜٗٔأي مقطوعة األنف أو األذف أو  الشفة القاموس احمليط ص )   
ٕ
( ، ومسلم كتاب القدر ابب معٌت كل  ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖلفتح ) البخاري كتاب اٞتنائز ابب ما قيل ُب أوالد ا١تشركُت ا  

   ٓ( . ٕٚٗٓ/ٗمولود يولد على الفطرة ) 
ٖ
 ٓ(  ٖٓالرـو )   
ٗ
 ٓسيأٌب ٗتر٬تو ُب الصفحة القادمة  

٘
 ( .  ٕٛٗ/ٖفتح الباري )   
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ًټدن ؤًپ ٬مٿ ٬مځو بُٰخئه زدٕټٿ ڄه خڀٙفُش،ٌڀٻ خڀ٭مٿ خڀٍُ ټدن ٔسسدً ٗوُخـو ڄه خ٩ّنص 

 ٌڀٻ ٬ًخًش ًبىسد٤و بىل خَٕٞ ىٌ ًبزځْٓ ڄ٭دً، ًمل ّٽعٳِ بزځْٓ ز٭ًخًش آيڂ ًلًه زٿ ٠ڃّ بىل

ٌَّعو ًؤ٬ځنيد ُٜٸّص زإوو ڀه ًّوُ ـيًخً ٌٰٗخجيڃ ًًّٜىڃ ٬ه خڀٕسْٿ،ًخڀ٭مٿ ٬ځَ ـ٭ٿ ڄّٝ٘ىڃ 

ٸدپ ٴسمد ؤٌّٰعّٗ ٕٸ٭ًن ٭ّڃ ُٜخ٤ٻ خ٬ّٕعٹْڃ، ؼڃ ٓظْنيڃ ڄه زّٙ  ڄٹّٔودً ّّٝٝ٘ه ىٌ بىل ودَ ـينڃ 

، ٸدپ خوُؾ ڄنيد ڄٍءًڄدً ؤټؽُىڃ ٘دټُّهؤًّّيڃ ًڄه وځٵيڃ ٬ًه ؤٺّدٶّڃ ٬ًه ٻّدجځيڃ ًٙ ًّٟ 

ٸدپ ٴس٭ّظٻ ٌّٰٕنيڃ ؤ٥ّ٭ّٙ، بّٙ ٬سديٺ ڄنيڃ   1، ڄنيڃ ٕڄٖن ـينڃ ڄنٽڃ ؤ٥ّ٭ّٙ ٬ّه ظس٭ٻ  ڄًلٌَخً

  .2 خ٬ّىځّٝٙ، ٸدپ ٴد٪ّٷ ًخ٪ّٷ ؤٸٌپ، ٕڄٖن ـينڃ ڄنٻ ًٱّه ظس٭ٻ ڄنيڃ ؤ٥ّ٭ّٙ

٣ٌَ٥ّد، ًو٥ٌَش خ٭ًّٲ خڀٍُ ًٸً لٍَ خ‟ ٬سديه خ٬ّاڄنّٙ ٫ّْ٥ً زّٗ آيڂ ڄه ظځٻ خڀ٭ًخًش ًو 

بن خڀ٥ْٙدن ڀٽڃ ٬ًً  ّٕ٭َ بزځْٓ ڀعمٹْٹو ڄه وٚپ ٬ًخًظو ٭ّڃ، ٴٹدپ ٔسمدوو ًظ٭دىل0 

ؤمل ؤ٬يً بڀْٽڃ ّد زّٗ آيڂ  ًٸدپ 3  0ٴد١ًٍّه ٬ًًخً بٵّد ٬ًٌّخ لّزو ڀْٽٌوٌخ ڄه ؤٜمدذ خڀٕ٭ّ٘ 

ًوِ ىٍخ ُٜخ ٢ ڄٕعٹْڃ، ًڀٹً ؤ٠ٿ ڄنٽڃ ؤن ٙ ظ٭سًًخ خڀ٥ْٙدن بوو ڀٽڃ ٬ًً ڄسّٙ، ًؤن خ٬سً

 . 4ـسًٚ ټؽّ٘خً ؤٴځڃ ظٽٌوٌخ ظ٭ٹځٌن 

ًڀٽه ٕڄٍُ ؤَخيه خ‟ وِٕ زنٌ آيڂ ظځٻ خڀ٭ًخًش، ًـيځٌخ ٌڀٻ خڀعمٍُّ خڀٍُ لٍَىڃ خ‟ بّده ًمل ّنَٓ  

ىٌ ٌڀٻ، زٿ ٬مٿ ٬ځَ ـځر خٕوٝدَ ًخ٩ّنٌي ڄه خٗوٓ ًخ٩ّه، ٴٕځ٥يڃ ٬ځَ زّٗ آيڂ لّٙ ٰٵځٌخ 

خ‟، ٴإـځر ٬ځْيڃ ىٌ ًـنٌيه ٴدـعدڀٌىڃ ٬ه يّنيڃ ًؤًٸ٭ٌىڃ يف خڀُٙٺ، ًىٌ ڄد ٬مد ؤًٜدىڃ زو 

                                         
ٔ
 ٓ( ٛٔ-ٙٔاألعراؼ )   
ٕ
 ٓ(٘ٛ-ٕٛسورة ص )   
ٖ
 ( .  ٙفاطػر )   
ٗ
 ( .  ٕٙ-ٓٙيس )  
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ٸدپ ٌخض  ٬ه َزو ٬ّ ًـٿ ټمد يف لًّػ ٬ْدٞ زه ٦ّدَ خ„د٘٭ِ ؤن ٌَٔپ خ‟  ًَخه خڀنّٓ 

٬سًخً  1ؤٙ بن َزِ ؤڄُوِ ؤن ؤ٬ځمٽڃ ڄد ـيځعڃ ٱّد ٬ځمّٗ ٌّڄِ ىٍخ، ټٿّ ڄدپ ٳّځعو ٌّڂ يف و٥سعو $$

٬ه يّنيڃ،ًلُڄط ٬ځْيڃ 2ًبوِ وځٹط ٬سديُ لنٵدء ټځيڃ ًبٶّڃ ؤظعيڃ خڀْٙد٤ّٙ ٴدـعدڀعيڃ لٚپ، 

ڄد ؤلځځط ٭ّڃ،ًؤڄَُظْيڃ ؤن ُّٙټٌخ زِ ڄد مل ؤوّپ زو ٔځ٥دودً،ًبن خ‟ و٩ُ بىل ؤىٿ خَٕٞ ٴمٹعيڃ 

  3# ٬ُّٞڃ ٬ًفميڃ بٙ زٹدّد ڄه ؤىٿ خڀٽعدذ#

ڀعدَّه ٸسٿ ؤن ّس٭ػ وٌق ٬ځْو خڀٕٚڂ، زٿ بن ڄس٭ػ ًبٵّد ڄه ٴفُ خ ًمل ّٽه ٌڀٻ يف ٬يً خڀنّٓ  

وٌق بٵّد ټدن َٗـد٪ خڀندْ بىل خ٩ّديش ز٭ً ٌڀٻ خٙٳُّخٲ خ٥ّ٫ّ٘، ًټدن خڀسدذ خڀٍُ يوٿ ڄنو 

خڀ٥ْٙدن بىل بٌٰخء ؤًڀحٻ خڀند0ْزدذ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ، ٴٽدوط ؤًپ ؤٜندڂ ٬سًض ٬ځَ ًـو خَٕٞ 

ٌڄيڃ ًٰځٌَخ ٴْيڃ ٴًٌَّٝىڃ، ؼڃ ظًَؾ ّٞڃ خ٪ّدپ لعَ ىِ ٌَٜ ٢ًّدؼْٿ ڀُـدپ ٜد٪ّّٙ ؤلسيڃ ٸ

٬ًّد ـدءىڃ وٌق ّن٭َ ٬ځْيڃ ٌڀٻ خ٬ّٕځٻ خ٫ّد٤َء، ٬ًًٌّىڃ بىل  !٬سًًىڃ ڄه يًن خ‟ ظ٭دىل

خڀ٭ٌيش بىل خڀُٝخ٢ خ٬ّٕعٹْڃ ؤزٌخ ٬ًدوًًخ ًظٌخٌٜخ زدڀّّٝ ٬ځَ ظځٻ خٓ٭ّص ًخٙٔعمُخَ ٬ځَ خُٗ٘خٺ 

ًٸدڀٌخ ٙظٍَن آ٭ّعٽڃ ًٙ ظٍَن ًيخً ًٌٙٔخ٬دً ًٙ ّٱٌغ  ن خ‟ زد‟ خ٬ّعمؽٿ يف ٬سدي٣ّد ڄه يً

 . 4ًّ٭ٌٶ ًوُٕخً 

ًىٍه ټمد ىٌ ًخ٠ك ؤ٨ّدء زُٙ ټدوٌخ ٜد٪ّّٙ ٯّسٌزّٙ ڀًٍ ٸٌڄيڃ،٦ّځيڃ ٌڀٻ ٬ځَ خڀٱځٌ ٴْيڃ  

يف ظٵّٕ٘ ىٍه خّٓص  ًبوّخ٭ّڃ ٴٌٶ ڄنّڀعيڃ، ًظ٥ٌَ خٕڄُ لعَ ٬سًًىڃ،ټمد ًَي ٬ه خزه ٬سدْ 

                                         
ٔ
 ( .  ٜٚٔ/ٚٔعطيتو النووي على مسلم ) ٨تلتو أ  
ٕ
 ( ٜٚٔ/ٚٔاجتالتهم ) أي استخفوىم فذىبوا هبم وأزالوىم عما كانوا عليو وجالوا معهم ُب الباطن ( نفس ا١تصدر )  
ٖ
  ( ٜٚٔ/ٚٔمسلم مع الشرح ،كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ابب الصفات اليت يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة وأىل النار()   

ٗ
 ( .  ٖٕنوح )    
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دپ0 $ؤ٨ّدء َـدپ ٜد٪ّّٙ ڄه ٸٌڂ وٌق، ٴځمد ىځٽٌخ ؤًلَ خڀ٥ْٙدن بىل ٸٌڄيڃ ؤن خوٝسٌخ بىل ؤوو ٸ

ٮّدڀٕيڃ خڀّٖ ټدوٌخ ٷّځٌٕن ؤوٝدزدً، ٨ًٌّىد زإ٨ّدجيڃ ٴٵ٭ځٌخ ٴځڃ ظ٭سً، لعَ بٌخ ىځٻ ؤًڀحٻ ًوُِٕه 

 1خڀ٭ځڃ ٬سًض#

ط ڄسعًؤ ٬سديش ٸٌڂ وٌق ٸدپ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ ٦َّو خ‟ يف ُ٘ق ىٍخ خ٪ًّّػ0 $ًٸٝص خڀٝد٪ّّٙ ټدو 

ًٸً ظٌخ٤إ خ٬ّٵًُٕن ٬نً ظٵّٕ٘ ىٍه خّٓص ٬ځَ ٌټُ  2ىٍه خٕٜندڂ ؼڃ ظس٭يڃ ڄه ز٭ًىڃ ٬ځَ ٌڀٻ# 

 3ىٍخ خٕؼُ ًؤؼدَخً ؤوٍُ ټځيد ظايُ وٵٓ خ٬ّ٭نَ. 

0زإوو ڄه ؤـٿ ؤن ٬سديش خًٕؼدن خزعًؤض زٕسر خڀٱځٌ يف -٭دىل ظ٦َّو خ‟  -ًٸً ُٜق خڀٹ٤ُّٓ  

ڄه خ١ّدٌ خڀٹسٌَ ڄٕدـً ًڀ٭ه ڄه ٴ٭ٿ ٌڀٻ، ٸدپ0 $ٸځط0ًٍّٞخ خ٬ّ٭نَ ٴُِّٕ  خڀنّٓ  خڀٝد٪ّّٙ لٍَ

 -ڄدـدء يف ٜمْك ڄٕځڃ ڄه لًّػ ٬دجٙص ؤن ؤڂ لسْسص ًؤڂ ٔځمو ٌټُظد ټنْٕص َؤظدىد زد٪ّسٙص

بن ؤًڀحٻ بٌخ ټدن ٴْيڃ خڀُـٿ خڀٝدحل $$ 0ٴٹدپ ٌَٔپ  ڀٌُٔپ خ‟  -ظٕمَ ڄدَّص ٴْيد ظٝدًُّ

 .4## ٬ځَ ٸّّه ڄٕفًخً ًًٌَٜخ ٴْو ظځٻ خڀٌَٝ ؤًڀحٻ ُ٘خَ خ٫ّځٷ ٬نً خ‟ ٌّڂ خڀٹْدڄصٴمدض زنٌخ 

                                         
ٔ
 ٓ(ٚٙٙ/ٕالبخاري والفتح )  
ٕ
 ( .  ٜٙٙ/ٛالفتح )   
ٖ
( لإلماـ اٟتسُت بن مسعود البغوي  ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٛمعادل التنزيل )  ،( لإلماـ الطربي ٕٙ/ٜٕانظر: تفسَت الطربي )   

بة ابلرايض الطبعة الرابعة ) ٖتقي ق وٗتري  دمحم عبد هللا النمر وعثماف ٚتعة ضمَتية وسليماف مسلم اٟترش طبع دار طي
( أليب الفرج ابن اٞتوزي طبع ا١تكتب اإلسالمي بَتوت الطبعة الثالثة  ٖٖٚ/ٛـ ( ، زاد ا١تسَت ) ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ

(  للشيخ ٤تمود بن عمر الز٥تشري  طبع دار الكتاب العريب ببَتوت )  ٗٔٗ/ٗـ( والكشاؼ ) ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ)
( أليب دمحم عبد اٟت ق بن عطية األندلسي ٖتقي ق الرحارل الفاروؽ  ٕٕٔ/٘ٔ)  واحملرر الوجيز، ـ (ٜٚٛٔ   -ىػٚٓٗٔ

( وتفسَت القرآف  ٖٓٔ-ٖٚٓ/ٛٔـ (  . وتفسَت القرطيب  ) ٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔوآخرين ،  الطبعة األوذل قطر سنة ) 
 –دار الفكر  (  لعبد الرٛتن بن أىب بكر السيوطي ) ٜٕ٘-ٖٜٕ/ٛ( البن كثَت . الدر ا١تنثور )  ٕٕٙ/ٛالعظيم ) 

 ٓ( للشوكاين   ٖٓٓ/٘ـ (  . وفتح القدير ) ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔبَتوت ط األوذل سنو 
ٗ
 (.  ٛٔ( ، واٟتديث تقدـ ٗتر٬تو)ص  ٖٛٓ/ ٛٔاٞتامع ألحكاـ القرآف )    



 

www.alukah.net ٚٚ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

0 $ًٸدپ ّٰ٘ ًخلً ڄه خڀٕځٳ0 " ټدن ىاٙء ٸٌڄدً ٜد٪ّّٙ يف -٦َّو خ‟ ظ٭دىل  -ًٸدپ خزه خڀٹْڃ  

، ٴځمد ڄدظٌخ ٬ٽٵٌخ ٬ځَ ٸسٌَىڃ، ؼڃ ًٌَٜخ ٢ّدؼْځيڃ ؼڃ ٤دپ ٬ځْيڃ خٕڄً ٴ٭سًًىڃ" ٸٌڂ وٌق 

 ٴياٙء ٥ّ٭ٌخ زّٙ خڀٵعنعّٙ، ٴعنص خڀٹسٌَ ًٴعنص خڀعمدؼْٿ، ًمهد خڀٵعنعدن خڀځعدن ؤ٘دَ بڀْيمد ٌَٔپ خ‟ 

ؼڃ ٌټُ خ٪ًّّػ خڀٕدزٷ يف ټٚڂ  –٠َِ خ‟ ٬نيد  -يف خ٪ًّّػ خ٬ّعٵٷ ٬ځَ ٜمعو0 ٬ه ٬دجٙص 

٬سديش خڀٚض،  ؼڃ ٸدپ0 " ٴفم٫ يف ىٍخ خ٪ًّّػ زّٙ خڀعمدؼْٿ ًخڀٹسٌَ "ًىٍخ ټدن ٔسر –خڀٹ٤ُّٓ 

  1 ؤٴُؤّعڃ خڀٚض ًخڀ٭ٍّ ٴٹً ًٍَ خزه ـُُّ زةٔنديه ٬ه ٔٵْدن ٬ه ڄنٌَٝ ٬ه ٮّدى0ً 

،ًټٍڀٻ ٸدپ ؤزٌ خ٩ٌِّخء ٬ه خزه ٬سدْ ٠َِ خ‟ 2ٸدپ0$ټدن ّځط خڀٌّٕٷ ٴمدض ٴ٭ٽٵٌخ ٬ځَ ٸّّه# 

ُ، ًخڀٚض، ٴٹً َؤّط ؤن ٔسر ٬سديش ًيّ، ًّٱٌغ، ًّ٭ٌٶ،ًوٕ ٬3نيمد0 $ټدن ّځط خڀٌّٕٷ ڀځمدؾ# 

0 4ٸدپ ْ٘ىند  بٵّد ټدوط ڄه ظ٭٩ْڃ ٸسٌَىڃ ؼڃ خ١ًٍّخ ٭ّد خڀعمدؼْٿ ٬ًسًًىد، ټمد ؤ٘دَ بڀْو خڀنّٓ 

ًىٍه خڀ٭ځص خڀّٖ ٕـځيد ٶَّ خڀٙدَ٪ ٬ه خ١ّدٌ خ٬ّٕدـً ٬ځَ خڀٹسٌَ ىِ خڀّٖ ؤًٸ٭ط ټؽّ٘خً ڄه خٕڄڃ 

ط زعمدؼْٿ خڀٹٌڂ خڀٝد٪ّّٙ، ٢ًّدؼْٿ بڄد يف خڀُٙٺ خٕټّّ،ؤً ٴْمد يًوو ڄه خڀُٙٺ،ٴةن خڀنٵٌْ ٸً ؤُ٘ټ

٬ّّمٌن ؤٶّد ٤ٚٔڃ خڀٽٌخټر ًٳٌّ ٌڀٻ، ٴةن خڀُٙٺ زٹّّ خڀُـٿ خڀٍُ ّ٭عٹً ٜٚلو ؤٸُذ بىل 

ُٺ ّٜٙسصٍ ؤً لفُ، ً٭ٍّخ ٲًّ ؤىٿ خڀُٙٺ ټؽّ٘خً ّع٬ُ١ٌن ٬نًىد، ًٹّٙ٭ٌن  خڀنٵٌْ ڄه خٙڀ

ًٙ ًٸط خڀٕمُ، ًڄنيڃ ڄه ّٕفً ٭ّد ًٹ١ّ٭ٌن، ًّ٭سًًٶّڃ زٹځٌّٞڃ ٬سديش ٙ ّٵ٭ځٌٶّد يف زٌْض خ‟ 

ًؤټؽُىڃ ُّـٌن ڄه زُټص خڀٝٚش ٬نًىد ًخڀ٬ًدء ڄدٙ ُّـٌوو يف خ٬ّٕدـً ٴٖـٿ ىٍه خ٬ّٵًٕش 

                                         
ٔ
 (.  ٜٔسورة النجم آية )   
ٕ
 سيأٌب ٗتري  األثرين الحقاً .   
ٖ
 ( .  ٗٙسيأٌب ٗتر٬تو )ص   
ٗ
 ـ ابن تيمية رٛتو هللا .ىو شيخ اإلسال  
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ٚش يف خ٬ّٹّّش ڄ٥ځٹدً، ًبن مل ّٹًٝ خ٬ّٝځِ زُټص خڀسٹ٭ص  لَٕڃ خڀنّٓ  ڄدي٣ّد، لعَ ٶَّ ٬ه خٝڀ

ٝٚش ًٸط ٤ځٌ٪ خڀٙمٓ ًًُّٰٞد؛ ٕٶّد زٝٚظو ټمد ّٹًٝ زٝٚظو زُټص خ٬ّٕدـً، ټمد ٶَّ ٬ه خڀ

ؤًٸدض ّٹًٝ خ٬ُّٙټٌن خڀٝٚش ٴْيد ڀځٙمٓ، ٴنيَ ؤڄعو ٬ه خڀٝٚش لْنحٍ، ًؤٙ ّٹًٝ خ٬ّٝځِ ڄد 

 .1ٸًٝه خ٬ُّٙټٌن ًٔخً ڀځٍَّ٭ص#

ًٍّٞه خّٓدض خحملٽمص ًخٕلديّػ خڀٝمْمص خڀُٝٸّص، ًڄد ٬ځٷ زو ٬ځْيد ؤىٿ خڀ٭ځڃ؛ ظ٭ځڃ ؤن  

 ؼنْص،ًؤن خڀٌؼنْص ىِ خڀ٬ٌدء خڀٍُ ؤلعٌٍ ٬ځَ خڀُٙٺ زد‟ ٬ّ ًـٿ ًـٕ•ًَه. خڀٹسٌَّص ىِ ؤٔدْ خڀٌ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ( البن القيم . ٗٛٔ/ٔإغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )   
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 ادلبحث الثاين

 القبورية عند اليهود والنصارى:
 وفيه يطهبــاٌ:

 0 خڀٹسٌَّـص ٬نً خڀْيـٌي0 خ٥ّ٬ځر خًٕپ

خٕلديّػ خ٬ُّٝلص زٍڀٻ ٬ه خڀٝديٶ ڀٕط ّٛدـص بىل خ٤ٗدڀص يف بؼسدض ٸسٌَّص خڀْيٌي، ٴٹً ؤٰنعنند  

ٸدپ  0ؤن ٌَٔپ خ‟  ًخ٬ّىُـص يف خڀٝمْمّٙ ًّٰ٘مهد،ًڄنيد لًّػ ؤزِ ىُُّش  خ٬ًًّٝٶ 
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 ًلًّػ ٬دجٙص ٠َِ خ‟ ٬نيد ٬ه خڀنّٓ  1## ٸدظٿ خ‟ خڀْيٌي خ١ًٍّخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـً$$

 . 2##ًٍخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـًڀ٭ه خ‟ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ خ١ّ$$يف ڄ٠ُو خڀٍُ ڄدض ٴْو ٸدپ0

ٸد٤٭دن ٬ځَ ٸسٌَّص خڀْيٌي،  -ًْٔإظِ ّٰ٘مهد يف خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ -ٴيٍخن خ٪ًّّؽدن يف خڀٝمْمّٙ  

ًؤًِّ ؤن خڀْيٌي ڀٌْٕخ ٸسٌَّّٙ ٴٹ٣ ًڀٽنيڃ ؤ١ّدً ڄْدڀٌن بىل ٬سديش ّٰ٘ خ‟ زٙٽٿ ؤ٠ًك ًؤُٜق، 

 . َ ټمد وٹٿ ٌڀٻ ٬نيڃ خڀٹُآن ًٌڀٻ يف ڄ٠ٌ٭ّٙ ڄه ٸٝص ڄٌٔ

0 ز٭ً ٲّد٣ّڃ ڄه ڄٚلٹص ٴ٬ٌُن ًوًُـيڃ ڄه خڀسمُ ًبىٚٺ خ‟ ڀ٭ًًىڃ ًىِ و٭ڃ خ٫٠ٌّ٬ خًٕپ 

٩٬ْمص ظٕعٌـر ٘ٽُ ڄًّٕيد ًبٴُخيه زدڀ٭سديش ٬ًًڂ خٙڀعٵدض بىل ّٰ٘ه، ڀٽه خڀنٵٌْ خڀًوْحص ٙ 

٬ځَ ؤٜندڄيڃ  ظٽٌن و٣ُ٩ّد بٙ بىل خٕٔٵٿ يخجمدً،ڀٍڀٻ ٬نًڄد ڄًُخ ٬ځَ خڀٹٌڂ خ٬ُّٙټّٙ خڀ٭دټٵّٙ

ًـدًِود زسّٗ بُٔخجْٿ خڀسمُ ٴإظٌخ ٬ځَ  ڄدڀط وٵٌٔيڃ بىل ظٹځًْىڃ ًٯّدټد٣ّڃ يف ٌڀٻ،ٸدپ ظ٭دىل0 

ٸٌڂ ّ٭ٽٵٌن ٬ځَ ؤٜندڂ ٭ّڃ ٸدڀٌخ ّد ڄٌَٔ خـ٭ٿ ڀند ب٭ّدً ټمد ٭ّڃ آ٭ّص ٸدپ0 بوٽڃ ٸٌڂ ّٟيځٌن. بن 

 ٱْٽڃ ب٭ّدً ًىٌ ٴ١ځٽڃ ٬ځَ خڀ٭د٬ّّٙ ىاٙء ڄعّّ ڄد ىڃ ٴْو ًزد٤ٿ ڄد ټدوٌخ ّ٭مځٌن. ٸدپ ؤّٰ٘ خ‟ ؤز
3  

ًىٍخ يف ٰدّص خڀُٝخلص ٴيڃ ٤ځسٌخ ڄه ڄٌَٔ ؤن ٷّ٭ٿ ٭ّڃ ب٭ّدً آوُ ټمد ؤن ؤًڀحٻ ٭ّڃ آ٭ّص ٴيٌ  

 ٤ځر خڀُٙٺ ًخٙٔع٭ًخي خڀنٵِٕ ڀو. 

                                         
 
 
( مع النووي كتاب ٕٔ/٘( مع الفتح كتاب الصالة ابب " حدثنا أبو اليماف " ، ومسلم ) ٕٖ٘/ٔأخرجو البخاري )  ٔ

 ٓا١تساجد ومواضع الصالة ابب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور
ٕ
       ٓ( ٬ٔٚتو )ص تقدـ ٗتر   
 ٓ( ٓٗٔ-ٖٛٔاألعراؼ )  ٖ



 

www.alukah.net ٛٔ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

لْنمد ٌىر ڄٌَٔ ٬ّْٹدض َزو ًظُټيڃ ڄ٫ ىدًَن ٴٝن٫ ٭ّڃ خڀٕدڄُُ خڀ٭فٿ خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدو0ِ  

ظو، ٴسديًَخ بىل ٌڀٻ ٬ًّد ّإٌّٞخ ڀعمٍُّ ىدًَن ڄه ٌڀٻ زٿ ًخـيٌه زدڀعمُي ًټديًخ ًي٬دىڃ بىل ٬سدي

ًڄد ؤ٬فځٻ ٬ه ٸٌڄٻ ّد ڄٌَٔ. ٸدپ ىڃ ؤًٙء ٬ځَ  ّٹعځٌوو لْنمد ًٸٳ يف ٤ُّٹيڃ ٸدپ ظ٭دىل0 

ؤؼُُ ٬ًفځط بڀْٻ َذِّ ڀ٠َّٔ. ٸدپ ٴةود ٸً ٴعند ٸٌڄٻ ڄه ز٭ًٺ ًؤ٠ځيڃ خڀٕدڄُُ. ٴُـ٫ ڄٌَٔ 

١سدن ؤٔٵدً ٸدپ ّدٸٌڂ ؤمل ّ٭ًټڃ َزٽڃ ٬ًًخً لٕندً ؤٴ٥دپ ٬ځْٽڃ خڀ٭يً ؤڂ ؤَيمت ؤن ٸّٿ بىل ٸٌڄو ٰ

٬ځْٽڃ ١ٰر ڄه َزٽڃ ٴإوځٵعڃ ڄ٬ًٌُ. ٸدڀٌخ ڄد ؤوځٵند ڄ٬ًٌٺ ّٝځٽند ًڀٽند ٦ّځند ؤًِخَخً ڄه 

ِّنص خڀٹٌڂ ٴٹٍٴندىد ٴٽٍڀٻ ؤڀٹَ خڀٕدڄُُ. ٴإوُؾ ٭ّڃ ٬فًٚ ـًٕخً ڀو وٌخَ ٴٹدڀٌخ ىٍخ ب٭ّٽڃ 

ڀو ڄٌَٔ ٴنِٕ. ؤٴٚ ًُّن ؤٙ ُّـ٫ بڀْيڃ ٸًٌٙ ًٙ ٺّځٻ ٭ّڃ ٠ُخً ًٙ وٵ٭دً. ًڀٹً ٸدپ ٭ّڃ ىدًَن ًب

ڄه ٸسٿ ّد ٸٌڂ بٵّد ٴعنعڃ زو ًبن َزٽڃ خڀ٦ُّه ٴدظس٭ٌوِ ًؤ٤ْ٭ٌخ ؤڄُُ. ٸدڀٌخ ڀه وّّق ٬ځْو ٬دټٵّٙ 

 . 1لعَ ُّـ٫ بڀْند ڄٌَٔ 

 ًخ١ّدٌىڃ خٓ٭ّص ڄه يًن خ‟.  ًٍّٞخ خڀ٭ُٞ خڀّْٕ٘ ظع١ك ٸسٌَّص خڀْيٌي ًُ٘ټيڃ 

 0 خڀٹسٌَّص ٬نً خڀنٝـد0ٍَ خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ

خٕڄص خڀنُٝخوْص ؤڄص ٰدڀْص ٴْمه ظ٭٩مو ڄه خٕوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ ًڀٹً ٦ّځيڃ ٌڀٻ ٬ځَ ظإڀْو خ٬ّْٕك  

خ١ًٍّخ  ًؤڄو ًّٰ٘مهد ڄه خٕلسدَ ًخڀُىسدن،ًىٍخ ُّٜكُ وِّٛ خڀٹُآن،لْػ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل ٴْيڃ0 

دَىڃ ًَىسدٶّڃ ؤَزدزدً ڄه يًن خ‟ ًخ٬ّْٕك زه ڄُّڃ ًڄد ؤڄًُخ بٙ ڀْ٭سًًخ ب٭ّدً ًخلًخً ٙ بڀو بٙ ؤلس

 . 2ىٌ ٔسمدوو ٬مد ُّٙټٌن

                                         
ٔ
 ( .  ٜٔ – ٖٛطو من )   
ٕ
 ( .  ٖٔالتوبة )   
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ٸٿ  ؤن ّٹْڃ ٬ځْيڃ خ٪ّفص زس٥ٚن ڄد ىڃ ٬ځْو ڄه ٬سديش ّٰ٘ خ‟ ٴٹدپ  0ًٸً ؤڄُ خ‟ ٌَٔڀو  

، ؼڃ ؤڄُه ؤن ّنيدىڃ  1٭دً ًخ‟ ىٌ خڀٕم٫ْ خڀ٭ځْڃ ؤظ٭سًًن ڄه يًن خ‟ ڄد ٙ ٺّځٻ ڀٽڃ ٠ُخً ًٙ وٵ

ٸٿ ّد ؤىٿ  ٬ه خڀٱځٌ يف خڀًّه ًظٹځًْ ٔځٵيڃ خڀٱدڀّٙ ٴْو؛ ٕن خڀٱځٌ ىٌ ٔسر ٬سدي٣ّڃ ڀٱّ٘ خ‟ ٴٹدپ0 

خڀٽعدذ ٙ ظٱځٌخ يف يّنٽڃ ّٰ٘ خ٪ّٷ ًٙ ظعس٭ٌخ ؤىٌخء ٸٌڂ ٸً ٠ځٌخ ڄه ٸسٿ ًؤ٠ځٌخ ټؽّ٘خً ٠ًځٌّخ ٬ه 

، ٴمه ٰځٌِّىڃ ؤٶّڃ خ١ًٍّخ خ٬ّْٕك ًؤڄو ب٭ّّٙ ڄه يًن خ‟،ًخ١ًٍّخ ؤلسدَىڃ  2ٌٔخء خڀٕسْٿ 

 ىِ خڀ٭ځص خ٬ّّٙٔټص زّٙ ٫ّْ٥ خ٬ُّٙټّٙ. -خڀّٖ ىِ خڀٱځٌ  -ًَىسدٶّڃ ؤَزدزدً ڄه يًوو ًظځٻ خڀ٭ځص

ًڄه خڀٱځٌ ټٍڀٻ خ١ّدٌىڃ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ًٜد٪ّْيڃ ڄٕدـً ټمد يف لًّػ ٬دجٙص ٠َِ خ‟ ٬نيد ؤن  

بن ؤًڀحٻ ٴٹدپ $$ 0سص ًؤڂ ٔځمو ٌټُظد ټنْٕص َؤظدىد زد٪ّسٙص ٴْيد ظٝدًُّ ٴٍټُظد ٌڀٻ ڀځنّٓ ؤڂ لسْ

بٌخ ټدن ٴْيڃ خڀُـٿ خڀٝدحل ٴمدض زنٌخ ٬ځَ ٸّّه ڄٕفًخً ًًٌَٜخ ٴْو ظځٻ خڀٌَٝ، ٴإًڀحٻِ ُ٘خَ 

  3# خ٫ّځٷ ٬نً خ‟ ٌّڂ خڀٹْدڄو#

ټنْٕص وٝدٍَ ٴيٍخ بؼسدض ٸد٫٤ ڀٹسٌَّعيڃ  ًىٍه خڀٽنْٕص خڀّٖ َؤ٣ّد ؤڂ لسْسص ًؤڂ ٔځمو ىِ ٸ٥٭دً

٬ّد ٸد $ 0ٙڄه خٙٸعًخء ّٞڃ يف ٌڀٻ ټمد يف لًّػ ٬دجٙص ٬ًسًخ‟ زه ٬سدْ  ًٸً لٍَ خڀنّٓ 

٤ٵٷ ٥ُّق ٧ّْٝص ڀو ٬ځَ ًـيو ٴةٌخ خٰعڃ ټٙٵيد ٬ه ًـيو ٴٹدپ ًىٌ ټٍڀٻ  0وُِّپ زٌُٔپ خ‟ 

 .4# ٸٍَّ ڄد ٜن٭ٌخ #وسْدجيڃ ڄٕدـً#ڀ٭نص خ‟ ٬ځَ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ خ١ًٍّخ ٸسٌَ ؤ$$

                                         
ٔ
 ( .  ٙٚا١تائدة )   
ٕ
 ( .  ٚٚا١تائدة )   
ٖ
 (.  ٛٔتقدـ ٗتر٬تو )   
ٗ
 ( .  ٛٔتقدـ ٗتر٬تو )   
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بٵّد لًؼط ٴْيڃ ز٭ً ؤن 0ًٸً زّْه خزه ټؽّ٘ ٦َّو خ‟ يف ظدَٹّو0 ؤن ظځٻ خڀٹسٌَّص ٬نً خڀنٝدٍَ  

لُٴٌخ يّنيڃ، ًٸدڀٌخ زدڀعؽځْػ، ٸدپ ٦َّو خ‟ ظ٭دىل0 $ؼڃ ز٭ً خ٬ّْٕك زؽ٤ّٚدجص ٔنص؛لًؼط ٴْيڃ 

 3ًخڀٹٕدًٔص  2خَٕز٭ص ٫ّْ٥ً خٙٔدٸٵص  1سعدَټص خڀ٥دڄص خڀ٭٩مَ، ًخڀسځّْص خڀٽٍّّ، ًخوعځٳ خڀ

يف خ٬ّْٕك ٬ځَ ؤٸٌخپ ڄع٭ًيش ٙ ظنمُٝ ًٙ ظن١س٣، ًخـعم٭ٌخ ٠ًّدټمٌخ بىل  5ًخڀَُىَدزّٙ  4ًخڀٙمدٔص 

خ٬ّځٻ ٸ٥ٕن٥ّٙ زدوِ خڀٹ٥ٕن٥ْنْص، ًىٌ خ„م٫ خًٕپ ٴٝدَ خ٬ّځٻ بىل ٸٌپ ؤټؽُ ٴُٸص خظٵٹط ٬ځَ ٸٌپ 

٬ّٚجٽص"، ًيلََٟ ڄه ٬ًخىڃ ًؤز٭ًىڃ، ًظٵُيضْ خڀٵُٸص خڀعدز٭ص ڀ٭سًخ‟ زه ڄه ظځٻ خ٬ّٹدٙض ٴٕمٌخ "خ

ؤيٌّْ خڀٍُ خؼسط ؤن ٬َْٕ ٬سً ڄه ٬سدي خ‟،ًٌَٔپ ڄه َٔځو، ٴٕٽنٌخ خڀّّخَُ، ًخڀسٌخيُ، ًزنٌخ 

 ، 7،ًخڀًّدَخض 6خڀٌٝخڄ٫ 

خڀٽندجٓ خ٭ّدجځص،  9ٚجٽص ،ًٸن٭ٌخ زدڀ٭ْٗ خڀّىًْ، ًمل ٹّدڀ٥ٌخ ؤًڀحٻ خ٬ّځٿ ًخڀنمٿ، ًزنط خ8ّ٬ًخڀٹّٚدض 

خ٭ّدجځص، ٬مًًخ بىل ڄدټدن ڄه زندء خڀٌْودن ٴمٌڀٌخ ٯّدَّسيد بىل خڀُٙٶ ًٸً ټدوط بىل خڀٙمدپ بىل 

 .11# 10خ٩ًُّ

                                         
ٔ
 ( .  ٔٙ/ٔويقاؿ البطارقة ٚتع بطري ق وىو رئيس رؤساء األساقفة انظر : ا١تعجم الوسيط )   
ٕ
 ( .  ٖٙٗ/ ٔٚتع أسقف وىو رئيس من رؤساء النصارى فوؽ القسيس ودوف ا١تطراف ، ا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 ( . ٖٗٚ/ٕٚتع قس وىو رئيس من رؤساء النصارى بُت األسقف والشماس ، ا١تصدر الساب ق )   
ٗ
 ( .  ٜٗٗ /ٔٚتع مشاس من يقـو اب٠تدمة الكنيسة ومرتبتو دوف القسيس ، ا١تصدر الساب ق )   
٘
ٚتع راىب ا١تتعبد ُب صومعة من النصارى يتخلى عن أشغاؿ الدنيا ومالذىا زاىداً فيها معتزالً أىلها. ، ا١تصدر الساب ق       
 (ٔ /ٖٚٙ . ) 
ٙ
 ( .   ٖٕ٘/ ٔٚتع صومعة و صومع وىو بيت العبادة عند النصارى ، ا١تصدر الساب ق )  
ٚ
 ( .  ٖٚٓ/ ٔوسيط ) ٚتع دير وىو دار الرىباف ، ا١تعجم ال  
ٛ
 ( ٚ٘ٚ/ٕالقالايت ٚتع قالية وىي الصومعة . ا١تصدر الساب ق )   
ٜ
 أي الفرقة اليت ٝتيت ا١تالئكة .   

ٔٓ
 ( .  ٕٔٔ/ ٔاٞتدي ٧تم قريب من القطب تعرؼ بو القبلة ، ا١تصدر الساب ق )   

ٔٔ
 ( .  ٔٓٔ/ٕالبداية والنهاية )   



 

www.alukah.net ٛٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

" $ًزنَ خ٬ّځٻ ٸ٥ٕن٥ّٙ زْط ٪ّڃ ٬ځَ  1ؼڃ ٸدپ0 ٦َّو خ‟ ٠ّط ٬نٌخن " زندء زْط ٪ّڃ ًخڀٹمدڄص  

  2ٸّّ خ٬ّٝځٌذ ًىڃ ّٕځّمٌن ڀځْيٌي ؤوو خ٬ّْٕك#.ٯّٿ ڄٌڀً خ٬ّْٕك ًزنط ؤڄو ىْٚوص خڀٹمدڄص ّ٭ّٗ ٬ځَ 

ًّٝد ڄُ ڄه وٌٝٚ ٸُآوْص ًوسٌّص ًظدَٹّْص ظع١ك ٸسٌَّص خڀنٝدٍَ ًٰځٌّىڃ يف ؤوسْدجيڃ ًٜد٪ّْيڃ لعَ  

 ٬سًًىڃ ڄه يًن خ‟ ظ٭دىل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ٓيسة القيامة وىي اليت يطل ق عليها الناس اليـو كن  
ٕ
 ( .  ٔٓٔ/ ٕا١تصدر الساب ق )   
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 ادلبحث الثالث
 قبورية اليونــان
 :وفيو ثالثة مطالب

 مة اليواننية: قبورية األ ادلطلب األول:
خٕڄص خڀٌْودوْص ؤڄص ٩٬ْمص ٔديض ٨ًيُض ٬ځَ ڄُٕق خڀعدَّه خڀٹًّڃ ٸًُودً ڄه خڀّڄه، ًٸً ؤوٙإض  

ل١دَش ڄعمّْش ٨ًيُ ٴْيد ٬ځٌڂ ًڄ٭دَٲ ًٴځٕٵص ًٜځط بىل خٕڄڃ خٕوٍُ، ًظندٸځعيد خٕـْدپ بىل 

ؤڄص ًؼنْص ٸسٌَّص ظُإڀِّو ټٿ  خڀ٭ُٝ خ٪ّد٠ُ، ًىٍخ ٙ ڄُخء ٴْو، ًڀٽه ڄ٫ ټٿ ٌڀٻ ٴٹً ټدوط ىٍه خٕڄص

ڄد ؤ٬فسط زو ڄه ڄ٩دىُ خڀٽٌن، ٬ًسدٸُش ًؤز٥دپ خڀسُٙ،زٿ ٥ًّْٚض خڀنٕدء!ٴيندٺ $آ٭ّص خڀٕمدء# 

ً$آ٭ّص خَٕٞ# ً$آ٭ّص خ٫ّٝر# ً$خٓ٭ّص خ٪ٌّْخوْص# ً$آ٭ّص ڄد ٠ّط خَٕٞ# بىل آوُ خڀٹدجمص، ًٸً 

ټٍڀٻ ؤڄص ٸسٌَّص ظٹًْ ٸسٌَ ڄٌظدىد،  ًټدوط 1ٌټُ خ٬ّاَوٌن ټْٳ ظنٙإ ظځٻ خٓ٭ّص ًټْٳ ظ٭سً 

ٴٹً ټدن خ٬ٌّظَ يف خڀ٭ٌَٝ خ٬ّسٽُش ڄه ظدَّه خڀٌْودن ُّ٭ْعًَّّن ؤًَخلدً ٸديَش ٬ځَ ؤن ظٵ٭ٿ ڀځندْ خ٫ّّ٘ 

ًټدن خڀٌْودن يف ٬ُٝىڃ خڀّخىُ ُّىسٌن ىٍه خٕ٘سدق خڀٱدڄ١ص  .2ًخڀُٙ ًظ٠َّٕٔ زدڀٹُخزّٙ ًخڀٝٚش 

، ًټدن خٗڀو يف 3ٶّد ز٥ٹٌْ ًڄُخٔڃ ّٹًٝ ّٞد بز٭ديىد ًخظٹدء ُ٘ىد ؤټؽُ ٱّد ٸّسٌٶّد، ًټدوٌخ ٠ٌّّٕٔ

                                         
ٔ
ـ ( ، دار عالء الدين للنشر ٜٜٜٔانظر : الفكر اإلغريقي أتليف دمحم ا٠تطيب ) دمش ق ، الطبعة األوذل عاـ )   

 ( .  ٕ٘ – ٕٛوالتوزيع والًتٚتة ص ) 
ٕ
 ( .  ٖٙ-ٖ٘ا١تصدر الساب ق ص)   
ٖ
 ( . ٖٙ-ٖ٘ا١تصدر الساب ق ص )   
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ؤًپ خٕڄُ ڄه خٕٔٚٲ ًخٕز٥دپ خ٬ٌّظَ، ټمد ټدن خ٬ّ٭سً يف خٕٜٿ ٸّّخً، ًٙ ظّخپ خڀٽنْٕص لعَ خٓن 

 .1يف ڄ٭٩ڃ خڀسٚي ڄٽدودً ٠ّٵ٧ ٴْو آؼدَ خ٬ٌّظَ خڀٹًّّٕٙ 

ّعيد ؤڄٌخظدً ڄه ًٌُ خڀعمّْ يف ـٌخور ّٰعځٵص ڄه ىٍه ىِ ؤڄص خڀٌْودن ًظځٻ آ٭ّعيد ټدوط يف زًخ 

خ٪ّْدش،ظًَؾ ّٞڃ خڀ٥ْٙدن لعَ ًّٜ٘ىڃ آ٭ّص ڄه يًن خ‟، ًٸسٌَ ؤًڀحٻ خ٬ٌّظَ ىِ خٕٜٿ يف 

 خ٬ّ٭دزً خڀّٖ ظّٔز٫ ٴْيد ظځٻ خٓ٭ّص. 
 : قبورية فالسفة اليونــان: ادلطلب الثاين

ڀٌؼنْص ًخڀٹسٌَّص، ًزٹِ ٌڀٻ ىٌ خ٬عٹديىڃ يف ظځٻ خٕڄص ًٌڀٻ خ٩ٌّ وٙإ ٴٚٔٵص خڀٌْودن ٬ځَ خ 

مل ظٱنيڃ ظځٻ  -خڀّٖ ؤٜسمٌخ ٴْيد ؤٔدظٍش خڀ٭دمل -ًظٵٽّ٘ىڃ ًمل ّٱنِيڃ ڄد ًٜځٌخ بڀْو يف ّٰعځٳ خڀ٭ځٌڂ

خڀ٭ځٌڂ، ًمل ظُظٵ٫ زعٵٽّ٘ىڃ يف خ٩ّدور خٗ٭ِّ ڄه لْد٣ّڃ،زٿ ٨ځٌخ ّعىس٥ٌن يف ٨ځمدض خ٩ّيٿ ًڄٕدڀٻ 

ّٝٹًًَ خڀ٭ٹٌپ ظٌَّٝه خڀعٌَّٝ خڀٝمْك، ًخڀٌٌٜپ بىل لٹْٹعو،  خڀ١ٚپ، ٌڀٻ ؤن ىٍخ خ٩ّدور ڀْٓ

ًبٵّد ڄًَٝه ىٌ خڀٌلِ خڀٍُ ّنّڀو خ‟ ٬ځَ َٔځو،ٴْسځٱٌوو ڀځندْ ًّٹٌيًٶّڃ زو بىل ڄ٭ُٴص َّٞڃ ًڄد 

ٷّر ٬ځْيڃ، ًڄد ّځعمٷ زٍڀٻ ڄه ؤَټدن خٗٺّدن ًڄٹٌڄدظو، ًلْػ بن ؤًڀحٻ خڀٵٚٔٵص ڄًَٝىڃ يف 

خڀ٭ٹٿ، ًخڀ٭ٹٿ ٸدُٜ ٬ه بيَخټيد ٴٹً ظدىٌخ يف ؤًيّص خڀ١ٚپ ًڄد ًٜځٌخ بٙ بىل  ّٛؽيڃ ٬ه خ٪ّٹْٹص ىٌ

و٩ُّدض ڄعندٸ١ص، ًٸ١دّد ٴفّص ّٰ٘ ود٠فص، ًزٹِ ڄد ظُز•ٌخ ٬ځْو ڄه خڀٌؼنْص ًخڀٹسٌَّص؛ ىٌ خڀٍُ ٌّـو 

 ظٵٽّ٘ىڃ ًّٕعمٌٌ ٬ځَ ؤ٬مد٭ّڃ ٤ًٹٌٔيڃ، ًٸً ٘يً خ٬ّعځٹٵٌن ڀٵځٕٵص خڀٌْودن ڄه ٬ځمدء خ٬ّٕځمّٙ

٬ځَ ٸًًخ٣ّڃ ڄه ٴٚٔٵص خڀٌْودن زدڀٹسٌَّص ًؤزدوٌخ ټْٳ ّعٌَٝ ؤًڀحٻ خڀٵٚٔٵص بڄًخي ؤًَخق خ٬ٌّظَ ٬ّه 

 ي٬دىڃ ًظٙٵ٫ ّٞڃ. 

                                         
ٔ
 ٓ(  ٖٙلساب ق ص ) ا١تصدر ا  
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ّٹٌپ خڀٵىُ خڀُخُِ يف ټعدزو خ٥ّ٬دڀر خڀ٭دڀْص0 $بن ٴٚٔٵص خڀٌْودن ټدوٌخ ّٕعمًًن خڀٵٌْٞ ڄه خڀٹسٌَ 

ٵٚٔٵص ڄه ظٚڄٍْ ؤ٥ٌَٔ بٌخ يمهعيڃ ودِڀص ًؤىځيد، بٌخ خ٣ّٔ٬ّڃ ڄٙٽځص ڄه خ٬ّٙٽٚض، ًټدن خڀ

 .1ٌىسٌخ بىل ٸّّه ڀځمٌٝپ ٬ځَ خ٬ًّي ًخڀٵْٟ# 

ًّٝد ؤن خڀٹٌڂ ٴٚٔٵص ًڀٌْٕخ ڄٹځًّه ٬ّد ټدن ٬ځْو خٓزدء ًخٕـًخي ٴٹً وُ•ـٌخ ظ٭ځٹيڃ زدڀٹسٌَ ١ُّٷّدً  

ُّص خڀٵْٟ ؤُ  ؤن " خڀ٭ٹٿ خڀٵ٭دپ " ٬ځمْدً ڄسنْدً ٬ځَ و٩ُّعيڃ خڀ٭دڄص يف خٗ٭ّْدض، لْػ ّاڄنٌن زن٩

 خڀٍُ ىٌ ڄٌخٍِ ڀ٘ڀو ّٵْٟ ٬ځَ ڄه يًوو ڄه خ٬ّىځٌٸدض.

ًّٝد ؤن ؤًَخق خ٬ٌّظَ خڀٹًّّٕٙ ىِ ټٍڀٻ آ٭ّص ٜٱّ٘ش لٕر خڀ٭ٹًْش خڀٌْودوْص خڀ٭دڄص ٴةن ظځٻ  

خًَٕخق ظٵْٟ ٬ځَ ڄه ِخَىد ٤دڀسدً ڄنيد خڀٙٵد٬ص، ًٌڀٻ ّٕٛر ّٹّٙ خڀّخجُ ًٴندجو يف خ٬ًَّّ 

و ڀعٹسٿ ٌڀٻ خڀٵْٟ، ًىِ زًًَىد ظعځٹَ خڀٵْٟ ڄه خٗڀو خ٩٬ٕڃ، ًٸً ڄؽځٌخ ٌڀٻ ًخٔع٭ًخي وٵٕ

زدو٭ٽدْ ٘٭د٪ خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٫ ٬ځَ ـٕڃ ٜٹْٿ ؼڃ خو٭ٽٓ ٬ځَ ّٰ٘ه، ٴةن خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٭ط 

٬ځَ خ٬ّدء ؤً ڄُآش ًخو٭ٽٓ ٘٭د٬يد ٬ځَ لدج٣ ؤً ّٰ٘ه لٝٿ خڀنٌَ يف خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدوِ زٌخ٥ٔص 

ُآش، ٸدڀٌخ0 ٴيٽٍخ خڀ٦ُّص ظٵْٟ ٬ځَ خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص ټنٵٌْ خٕوسْدء خڀٙ٭د٪ خ٬ّن٭ٽٓ ٬ځَ خ٬ّ

ًخڀٝد٪ّّٙ، ؼڃ ظٵْٟ زع٥ٌٔيڃ ٬ځَ وٵٌْ خ٬ّع٭ځٹّٙ ّٞڃ، ًټمد ؤن خو٭ٽدْ خڀٙ٭د٪ ٸّعدؾ بىل خحملدٌخش 

 . 2ٴٽٍڀٻ خڀٵْٟ ٙزًّ ٴْو ڄه ظٌـو خٗوٕدن بىل خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص 

 

                                         
ٔ
( للدكتور مشس الدين  ٙٔٗ-ٔ( بواسطة جهود اٟتنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية )  ٕٕٛ-ٚا١تطالب العالية )   

 ـ ( . ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔالسلفي األفغاين ، دار الصميعي الرايض ، الطبعة األوذل ) 
ٕ
أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية ، ٖتقي ق عبد هللا ( أليب العباس  ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٕانظر االستغاثة ُب الرد على البكر ي )  

 ـ (ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔبن دجُت السهيلي ، دار الوطن ، الطبعة األوذل ) 
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 مّٙ ڀٵٚٔٵص خڀٌْودن يف ٬ځص ِّدَش خڀٹس0ٌَ 0 خِظَّسد٪ ٸسٌَّص خ٬ّٕځخ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

بن ڄ٭٩ڃ ڄد ّإظْو خڀٹسٌَّص ًڄد ّ٭عٹًًوو ّٟده خڀٹسٌَ ًؤىځيد ًبٵّد ىٌ خظسد٪ ڀٖڄڃ خڀٕدزٹص، ظًّٝٹدً  

يف لًّػ ٌخض ؤوٌخ٢ لْػ ٤ځر ز٭ٟ ؤٜمدزو ؤن ٷّ٭ٿ ٭ّڃ ٌخض ؤوٌخ٢ ټمد  ٪ًّّػ خڀٌُٔپ 

! بٶّد خڀٕنه،ٸځعڃ ًخڀٍُ وٵِٕ زًْه ټمد ٸدڀط زنٌ خ‟ ؤټّّڀځمُٙټّٙ ٌخض ؤوٌخ٢ ٴٹدپ ٭ّڃ0 $$

، 2 ڀّٔټّْ ٔنه ڄه ټدن ٸسځٽڃ##  1اجعً ٌنب ئذلبً وّب ذلُ ءاذلو لبي: ئٔىُ لٌَ جتيٌٍْ  بُٔخجْٿ ٬ٌَّٔ 

ڀععس٭ه ٔنه ڄه ټدن ٸسځٽڃ ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ٬دً ًـدء ڄه لًّػ ؤزِ ٔ٭ًْ ٠َِ خ‟ ٬نو زځٵ0٧ $$

، 3# ٠ر ڀعس٭عمٌىڃ، ٸځند0 ّدٌَٔپ خ‟ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ٸدپ ٴمه؟#زٍَخ٪ لعَ ڀٌ يوځٌخ ـمُ 

ٙ ظٹٌڂ خڀٕد٬ص لعَ ظإوٍ ؤڄّٖ ڄإوٍ خڀٹًُن ٸسځيد ّّ٘خً ًڄه لًّػ ؤزِ ىُُّش ٠َِ خ‟ ٬نو $$

 .4## ٻزّّٙ ًٌَخ٬دً زٍَخ٪،ٸْٿ0 ّد ٌَٔپ خ‟،ټٵدَْ ًخڀًُڂ؟ ٸدپ0 ڄَهْ خڀندْ بٙ ؤًڀح

خًٕپ ؤن ز٭١دً ڄه ىٍه خٕڄص ٔععس٫ خڀْيٌي ٴْمد خٳُّٴٌخ ٴْو ڄه  ٩ًّيُ ڄه ٔسر ًًَي خ٪ًّّػ 

 خڀعٵد٣ّڃ بىل خڀع٭ځٷ زد٬ّىځٌٸّٙ،ًىٍخ ىٌ ؤٔدْ خڀٹسٌَّص. 

                                         
ٔ
 ( . ٖٛٔا ألعراؼ )   
ٕ
 ( . ٕٛٔ/٘( . وأٛتد )  ٘ٚٗ/ٗالًتمذي ُب الفنت ابب ماجاء لًتكنب سنن من كاف قبلكم )   
ٖ
 ( ٚٗتقدـ ٗتر٬تو ص )  
ٗ
 (. ٚٗ) تقدـ ٗتر٬تو ص   
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ټمد ٩ّيُ ڄه خ٪ًّّػ خڀؽدڀػ ؤن خظسد٪ خٕڄڃ خڀٕدزٹص ٙ ّٹعُٝ ٬ځَ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ًبٵّد ّع٭ًخه بىل  

ٹِځط ٴځٕٵعيڃ بىل خٕڄص خٗٔٚڄْص ٴإٴًٕض ٬ٹدجً ٸٌڂ ٔدجُ ٴدَْ ًخڀًُڂ،ًڄه خڀًُڂ خڀٌْودن خڀٍّه وُ

 ڄه خ٬ّٕځمّٙ. 
و٦تػػػن تلقػػػى عقائػػػد الفالسػػػفة وألبسػػػها رداء اإلسػػػالـ ونشػػػرىا ُب األمػػػة احملمديػػػة قبوريػػػة ا١تسػػػلمُت مػػػن  

 فالسفة وابطنية شيعية وصوفية. 

ًّٰ٘ىد0 " خڀٌـو ًىٌ ّعٽځڃ ٬ه خڀٌٔدجٿ خ٬ًُّٙ٬ص  -٦َّو خ‟  -ٸدپ ْ٘ه خٗٔٚڂ خزه ظْمْص  

ٴيٍه ؤ١ّدً ٱّد ّعٌٔٿ زو بىل خ‟ ظ٭دىل، ٴةن ي٬دءه ً٘ٵد٬عو ٬نً خ‟  خڀؽدوِ ؤن ٬ًٌّ ڀو خڀٌُٔپ 

ڄه ؤ٩٬ڃ خڀٌٔدجٿ ٴإڄد بٌخ مل ّعٌٔٿ خڀ٭سً زٵ٭ٿ ًخـر، ًٙ ڄٕعمر، ًٙ خڀٌُٔپ ي٬د ڀو، ٴځْٓ يف 

ه خڀٝدزحص ًخ٬ُّٙټّٙ،٨نٌخ ٘ٵد٬ص ٩٬ڃ ٸًَ خڀٌُٔپ ڄد ّنٵ٭و، ًڀٽه ز٭ٟ خڀندْ خڀٍّه يوځٌخ يف يّ

ظٵْٟ ٬ځَ  ٕڄعو ٙ ٠ّعدؾ بىل ي٬دء ڄنو، زٿ خڀ٦ُّص خڀّٖ ظٵْٟ ٬ځَ خڀٌُٔپ  خڀٌُٔپ 

ًٙ ي٬دء ڄنو، ًڄؽځٌخ ٌڀٻ زدو٭ٽدْ ٘٭د٪ خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٫  خ٬ّٕعٙٵ٫ ڄه ّٰ٘ ٘٭ٌَ ڄه خڀٌُٔپ 

ؤً ڄُآش، ًخو٭ٽٓ  ٬ځَ ـٕڃ ٜٹْٿ ؼڃ خو٭ٽٓ ٬ځَ ّٰ٘ه، ٴةن خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٭ط ٬ځَ خ٬ّدء

٘٭د٬يد ٬ځَ لدج٣ ؤً ّٰ٘ه؛ لٝٿ خڀنٌَ يف خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدوِ زٌخ٥ٔص خڀٙ٭د٪ خ٬ّن٭ٽٓ ٬ځَ 

خ٬ُّآش،ٸدڀٌخ0 ٴيٽٍخ خڀ٦ُّص ظٵْٟ ٬ځَ خڀنٵٓ خڀٵد٠ځص ټنٵٌْ خٕوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ، ؼڃ ظٵْٟ زع٥ٌٔيڃ 

خڀٵْٟ ٙزً ٴْو ڄه ظٌـو  ٬ځَ وٵٌْ خ٬ّع٭ځٹّٙ ّٞڃ،ًټمد ؤن خو٭ٽدْ خڀٙ٭د٪ ٸّعدؾ بىل خحملدٌخش ٴٽٍڀٻ

 خٗوٕدن بىل خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص ًـ٭ٿ ىاٙء خڀٵدجًش يف ِّدَش ٸسٌَىڃ ڄه ىٍخ خڀٌـو. 

خڀّخجُش ٴْٹٌٍ ظإؼّ٘ىد ًىٍه خ٬ّ٭دوِ ٌټُىد ٤دجٵص ڄه  ًٸدڀٌخ ؤن خًَٕخق خ٬ّٵدَٸص ّٟعم٫ ىِ ًخًَٕخق 

 .1خڀٵٚٔٵص ًڄه ؤوٍ ٬نيڃ ټدزه ْٔندء ًؤزِ لدڄً ًّٰ٘ىڃ# 

                                         
ٔ
 ( . ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٕاالستغاثة )  
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ىٍخ ٴُ٪ ڄه ٴًُ٪ و٩ُّص خڀٵْٟ خڀّٖ ّ٭عٹًىد خڀٵٚٔٵص،٤ًسْ٭ِ ٬ځَ ىٍخ خ٬ٙعٹدي ؤن ّٽٌن  ٸځط0 

ىندٺ ظٌـو بىل خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص ڀعٽٌن ًخ٥ٔص زّٙ خ٬ّٕعٙٵ٫ ًخ٫ّدڀٷ خ٬ّ٭٥ِ ٔسمدوو، ظځٻ خڀٌخ٥ٔص 

نيڃ ؤزٌ ڄ -٦َّو خ‟  -ًٸً ٸَُ ٌڀٻ ڄه ؤظسد٪ خڀٵٚٔٵص ٸٌڂ ټمد ٌټُه ْ٘ه خٗٔٚڂ  “خڀٙدٴ٫  ”ىِ 

لدڄً خڀٱّخيل ًٌڀٻ يف ټعدزو " خ٩ّ٬نٌن زو ٬ځَ ّٰ٘ ؤىځو " ًخڀٵىُ خڀُخُِ يف ټعدزو "خ٥ّ٬دڀر خڀ٭ځْص" 

ټعدزو " زٍپ خ„يٌي  ٬سً خڀ٦ُّه زه ٯّمً خڀ٭ًًَْْ يف ًوٹٿ ٬ه خٙؼنّٙ ؤلً ٸسٌَّص ل١ُڄٌض ًىٌ

وٛ ټٚڂ خڀٱّخيل ڄنٹًٌٙ ڄه يف وًڄص ٠ُّك وّٓ خ‟ ىٌي "ًـ٭ٿ ٌڀٻ ىٌ ٬ځص ِّدَش خڀٹسٌَ، ًْٔإظِ 

، ًٍّٞخ ّع١ك ؤن ِّدَخض 1ټعدزو، ًټٚڂ خڀُخُِ ٬ه خڀ٭ًًَْْ يف ڄ٥ځر ٬ځص خڀّّدَش ٬نً خڀٹسٌَّص 

خڀٹسٌَّص مل ظٽه ىِ خڀّّدَخض خڀ٬ُْٙص خڀّٖ ٬ځعيد خ٬ٙعسدَ ًخٙظ٭دٞ ّٛدپ خ٬ٌّظَ ًَٸص خڀٹځر ًظٍټُ 

 ٔعمًخي ڄه خٕڄٌخض ٬ځَ ٤ُّٹص خڀٵٚٔٵص.خٓوُش ًخڀ٬ًدء ڀٖڄٌخض ًخڀٕٚڂ، ٬ځْيڃ ًبٵّد ٙ

ًؤڄد ظٙسييڃ زدڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ يف خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ ًخ١ّدٌ خ٬ّٕدـً ٬ځْيد ٴ٩دىُ، ًلعَ ٙ ّٹٌپ  

ٸدجٿ بن ٌڀٻ ڄه ؤظسد٪ خڀٵٚٔٵص يف ٬ځص خڀّّدَش بٵّد ىٌ ڄٍىر ڄيفٌَ ڀًٍ ٸسٌَّص خڀٌْڂ ٙ ًـٌي ڀو 

 ٬0نًىڃ 

زد٬ػ خڀٹسٌَّص يف ڄٽص ڄه ـًًّ -ڃ0خو٩ُ بىل ٯّمً ٬ځٌُ ڄدڀٽِ ؤٸٌپ ڀو ًڀٽٿ ڄه ًّخٴ٫ ٬ني 

0 $١ّعځٳ خو٩ُ بڀْو ًىٌ ٸّٽِ ؤلٌخپ خڀّخجُّه ڀځنّٓ  -ًًخَغ ؤ٦ًّ ِّّٗ يلٚن ًٌّٔٳ خڀنسيدِو

ڄه ِّد٣َّڃ ًخٔعمًخيىڃ ڄه خ‟ زٌخ٥ٔص وسْيڃ خ٥ّٝ٬ٵَ ًلسْسيڃ  ڃؤلٌخپ خڀّخجُّه يف خٔعٵدي٣ّ

                                         
 (  ٕٖٗانظر ص ) ٕ
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ڃ يف ظځٹِ خڀٵ٠ٌْدض خٗ٭ّْص ًخڀٌخَيخض خڀُزدوْص زٌخ٥ٔص خ٪١ُّش ًّٕٛر خٔع٭ًخيى خ„عسَ 

  10خحملمًّص،# 

 

ًّٹٌپ يف ڄ٤ٌه آو0ُ $خڀځيڃ ٜٿِّ ًٔځڃ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً ؤًپ ڄعځٷ ڀٵ١ْٻ خًٕپ. ٜٚش وٙيًٺ  

ّٞد ڄه ڄُآظو،ًوٝٿ ّٞد بىل ل١ُظٻ ڄه ل١ُش ٌخظو، ٸدجمّٙ ڀٻ ًڀو زدٕيذ خڀٌخٴُ،ڄٱمٌَّه ڄنٻ 

 20ًي خڀسد٤ه ًخڀ٩دىُ# ًڄنو زد٬ّ

 ًؤڄد ظٙسييڃ زدڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ يف خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ ًخ١ّدٌ خ٬ّٕدـً ٬ځْيد ٴ٩دىُ ڀْٓ زو وٵدء. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ٔٔٗٔ(السيد دمحم بن السيد علوي بن السيد عباس ا١تالكي اٟتسٍت،ط األوذل)ٕٗٔشفاء الفؤاد بزايرة خَت العباد )  
 ـ (.ٜٜٔٔ-ىػ
ٕ
 ( .  ٚٔٔا١تصدر الساب ق )     
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 ادلبحث الرابع
 القبورية عند العرب قبل اإلسالم وصلتها ابلوثنية  

 ًٴْو ؤَز٭ص ڄ٥دڀر0

 خ٪ّنْٵْص خڀٕممص  0َ ڄځص بزُخىْڃ 0 بؼسدض ؤن خڀ٭ُذ ټدوٌخ ٬ځخ٥ّ٬ځر خًٕپ

، ڄځص خڀعٌلًْ خ٪ّنْٵْص خڀٕممص، ټدوط خڀ٭ُذ ًزدٕوٛ ٬ُذ خ٪ّفدِ ٬ځَ ڄځص ؤزْيڃ بزُخىْڃ  

بن  ڄؽنْدً ٬ځْو ٬ًځَ ؤظسد٬و زٍڀٻ  0زُآء ڄه خڀُٙٺ ًؤىځو، ټمد لٽَ خ‟ ظ٭دىل ٬ه بزُخىْڃ 
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٘دټُخ ٕو٭مو خـعسده ًىًخه بىل ُٜخ٢ ڄٕعٹْڃ  ټّٙ.بزُخىْڃ ټدن ؤڄص ٸدوعدً ‟ لنْٵدً ًمل ّٻ ڄه خ٬ُّٙ

ًآظْنده يف خڀًوْد لٕنص ًبوو يف خٓوُش ٬ّه خڀٝد٪ّّٙ. ؼڃ ؤًلْند بڀْٻ ؤن خظس٫ ڄځص بزُخىْڃ لنْٵدً ًڄد 

ًٸدپ ظ٭دىل ڄِّّجدً بزُخىْڃ ًخڀٍّه ڄ٭و ڄه خڀُٙٺ،ًڄٹًِّڄَيڃ ڀند ٸًًشً، ًـد٬ًٚ ڀند   1ټدن ڄه خ٬ُّٙټّٙ 

ٸً ټدوط ڀٽڃ ؤٌٔش لٕنص يف بزُخىْڃ ًخڀٍّه ڄ٭و بٌ ٸدڀٌخ ڀٹٌڄيڃ بودَّ زُءآئخ ڄنٽڃ ًٱّد  ڃ خٌٕٔش ٴْي

 ظ٭سًًن ڄه يًن خ‟ ټٵُود زٽڃ ًزًخ زْنند ًزْنٽڃ خڀ٭ًخًش ًخڀسٱ١دء ؤزًخً لعَ ظاڄنٌخ زد‟ ًلًه 
2.. 

ڄځص ؤزْٽڃ  0 ؿفقا وقد ذّكر هللا العرب هبذا اإلرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراىيم 

بزُخىْڃ ىٌ ٨ّّدټڃ خ٬ّٕځمّٙ ڄه ٸسٿ ًيف ىٍخ ڀْٽٌن خڀٌُٔپ ٘يًْخ ٬ځْٽڃ ًظٽٌوٌخ ٘يًخء ٬ځَ 

   3خڀندْ ٴإٸْمٌخ خڀٝٚش ًآظٌخ خڀّټدش ًخ٬عٝمٌخ زد‟ ىٌ ڄٌٙټڃ ٴن٭ڃ خ٬ٌّىل ًو٭ڃ خڀنّٝ٘ 

ىد، ًي٬د خڀ٭ُذ بىل ًٸً زٹِ خڀ٭ُذ ٬ځَ ظځٻ خ٬ّځص ٸًُودً، لعَ ٨يُ ٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ ٴٱّ٘ 

٠ُ٬ًط ٬ځِ• خڀندَ ٴځمد ًـًض ٔٵ٭عيد ظإوُض ٬نيد، ًؤټؽُ ٬$$ 0سديش خًٕؼدن، ٸدپ ٌَٔپ خ‟ 

ڄه َؤّط ٴْيد خڀنٕدء بنِ خجعمه ؤٴّٙٙ،ًبن ٔإڀه ؤ٪ّٵه، ًبٌخ ٔحځه ّٜځه، ًبٌخ ؤ٥٬ّٙ مل 

سً زه ؤټؽڃ خ٫ّّخ٬ِ، ّٙٽُن،ًَؤّط ٴْيد ٬مًُ زه ٪ِّ ٷُّ ٸُٝسو يف خڀندَ ًؤ٘سو ڄه َؤّط زو ڄ٭

ٴٹدپ ڄ٭س0ً ّد ٌَٔپ ؤ١َّٙ ٬ځِ• ڄه َ٘سَيِو ٴةوو ًخڀًُ، ٴٹدپ0 ٙ، ؤوط ڄاڄه ًىٌ ټدٴُ، ًىٌ ؤًپ 

 .1يف خڀٝمْمّٙ ًّٰ٘مهد ،ًىندٺ ؤڀٵد٦ ؤوٍُ زنٵٓ خ٬ّ٭نَ 4## ڄه ٦ّٿ خڀ٭ُذ ٬ځَ ٬سديش خٕٜندڂ

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٔ – ٕٓٔالنحل )   
ٕ
 ( .  ٗا١تمتحنة )   
ٖ
 ( .  ٛٚ) اٟت    
ٗ
( وقاؿ :حديث صحيح اإلسناد ودل ٮترجاه ووافقو الذىيب ، طبع دار ا١تعرفةبَتوت  ٘ٓٙ/ٗاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ )   

 إبشراؼ د. يوسف ا١ترعشلي . 
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مد ْٔإظِ يف ٸٝص ٬سدي٣ّڃ ڀځَّدض ؤً ًټدن ٔسر خٳُّخٴيڃ ًًٸ٬ٌيڃ يف خڀُٙٺ ىٌ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ ټ 

 ڀٖڄدټه خ٬ّٹًٔص ټمد يف ٸٝص وٹځيڃ لفدَش خ٪ُّڂ ًخڀ٥ٌخٲ ّٞد لْؽمد لځٌّخ. 
 : القبورية ىي أصل الوثنية عند العرب: ادلطلب الثاين

ظإظِ ز٭ًىد ٴّٔش ّنٹٛ خڀ٭ځڃ ًّؽسط خ٩ّيٿ،  -ز٭ً ټٿ َٔدڀص ڄه خڀُٔدٙض خڀٕدزٹص-ټمد ىٌ خڀٙإن  

ن ٔسًْٚ بىل وٵٌْ خڀندْ ٬ًٹٌ٭ّڃ، ٴْنمُٲ ّٞڃ ٬ه خڀُٝخ٢ خ٬ّٕعٹْڃ، ًٸً ڄُّ ڄ٭ند ًٷًّ خڀ٥ْٙد

ؤن يّه بزُخىْڃ ٨ٿ ٸدجمدً لعَ ٨يٌَ ٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ خڀٍُ ټدن ؤًپ ڄه ُّْٰه ًلَُٲ خڀ٭ُذ 

٬نو بىل ٬سديش خٕٜندڂ، ًټدن ٔسر ًٸ٬ٌيڃ يف خڀٌؼنْص ىٌ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ ڄنيڃ ًظ٭٩ْڃ ٸسٌَىڃ 

0 $ټدن خڀٚض َـًٚ ّځط 2 خڀٚض ًخڀ٭ٍّ عَ خ١ًٍّىد ؤٜندڄدً،ٸدپ خزه ٬سدْ يف ٸٌڀو ظ٭دىل ل

 .3خڀٌّٕٷ ڀځمدؾ# 

 ًخڀٍُ ؤڄُىڃ زٍڀٻ ىٌ ٬مًُ زه ٪ِّ.  

َخيخً ٬ځَ ڄه ٬ِڃ ؤن خڀٚض ىٌ ٬مًُ زه ٪0ِّ -ٸدپ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ يف ُ٘ق ىٍخ خ٪ًّّػ  

ً ؤوُؾ خڀٵدټيِ ڄه ًـو آوُ ٬ه خزه ٬سدْ ؤن خڀٚض $ًخڀٝمْك ؤن خڀٚض ّٰ٘ ٬مًُ زه ٪ِّ، ٴٹ

٬ّد ڄدض ٸدپ ٭ّڃ ٬مًُ زه ٪0ِّ بوو مل ٺّط ًڀٽنو يوٿ خڀٝىُش ٴ٭سًًىد ًزنٌخ ٬ځْيد زْعدً، ًظٹًڂ يف 

 .4ڄندٸر ٸُّٗ ؤن ٬مًُ زه ٪ِّ ىٌ خڀٍُ ٦ّٿ خڀ٭ُذ ٬ځَ ٬سديش خٕٜندڂ، ًىٌ ّاًّ ىٍه خڀًُخّص# 

ًىٌ ظ٭٩ْڃ آؼدَ  ًىندٺ ًـو آو٬ُّايّص بىل خڀٌؼنْص ٬نً خڀ٭ُذ،خڀٹسٌَّص خ ٴيٍخ ًـو ڄه ؤًـو 

 خڀٝد٪ّّٙ ًڄندِ٭ّڃ ًزٌْض ٬سديخ٣ّڃ ظ٭٩ْمدً ِخجًخً ٬ځَ خ٪ًّ خ٬ًُّٙ٪.

                                                                                                                        
ٔ
 ( .  ٕٗٗ-ٕٕٗ/ ٗانظر: السلسة الصحيحة للشيخ األلباين )    
ٕ
 ٓ(ٜٔالنجم )   
ٖ
 ( مع الفتح .  ٔٔٙ/ٛت والعزى ( ) البخاري كتاب التفسَت ابب ) أفرأيتم الال  
ٗ
 ( .  ٕٔٙ/ ٛالفتح )   
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ٸدپ خزه ىٙدڂ يف ّٔ٘ظو0 ٸدپ0 خزه بٔمدٶ0 $٬ًّّمٌن ؤن ؤًپ ڄد ټدوط ٬سديش خ٪ّفدَش يف زّٗ  

بٙ  -دٸط ٬ځْيڃ ًخڀعمٌٕخ خڀٵٕك يف خڀسٚيلّٙ ٠-ب٨ّد٬ْٿ ؤوو ټدن ٙ ٩ّ٭ه ڄه ڄٽص ٨د٬ه ڄنيڃ 

٦ّٿ ڄ٭و لفُخً ڄه لفدَش خ٪ُّڂ ظ٭٩ْمدً ڀځمُڂ،ٴمْؽمد وّڀٌخ ٠ً٭ٌه ٴ٥دٴٌخ زو ټ٥ٌخٴيڃ 

زدڀٽ٭سص،لعَ ٔځه ٌڀٻ ّٞڃ بىل ؤن ټدوٌخ ّ٭سًًن ڄد خٔعمٕنٌخ ڄه خ٪ّفدَش، ًؤ٬فسيڃ،لعَ وځٳ 

ب٨ّد٬ْٿ ّٰ٘ه ٴ٭سًًخ خًٕؼدن، ًٜدًَخ بىل خ٫ّځٌٲ ًوٌٕخ ڄد ټدوٌخ ٬ځْو، ًخٔعسًڀٌخ زًّه بزُخىْڃ ً

  1ڄد ټدوط ٬ځْو خٕڄڃ ٸسځيڃ ڄه خڀ١ٚٙض# 

ٴيٍخ خڀٕسر ټمد ظٍُ ټدن ودّٟدً ٬ه ظ٭٩ْڃ آؼدَ بزُخىْڃ ًب٨ّد٬ْٿ ٬ځْيمد خڀٕٚڂ، ٴد٪ُّڂ ُ٘•ٴو خ‟  

دظؿ ٬ه ظ٭٩ْڃ ڄه ظ٭دىل ّٞمد لْػ زَنََْد ٴْو زْط خ‟ خ٪ُّخڂ ًخڀٽ٭سص خ٬ُّٙٴص، ٴٽدن ظ٭٩ْڃ خ٬ّٽدن و

خ٘عيُ زو ًىٌ بزُخىْڃ ًب٨ّد٬ْٿ ٬ځْيمد خڀٕٚڂ، ٌڀٻ خڀٱځٌ ٴْيمد ًيف خڀسْط خڀٍُ ّنٕر بڀْيمد ټدن 

 ٔسسدً يف ٠ٚپ ٤ٌخجٳ ڄه خڀ٭ُذ ًخڀّؾ ّٞڃ يف خڀٌؼنْص ًخڀُٙٺ. 

 0 خوعٙدَ خٕٜنـدڂ يف ـّّـُش خڀ٭ـُذ0 خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

بزځْٓ ُّٸِّ خڀ٭ُذ يف ٔځّڃ خڀٌؼنْص لعَ ؤٜسمط يّندً  ز٭ً ظځٻ خڀسًخّدض خڀس٥ْٕص ًخڀسًخجْص ؤوٍ 

٬ًٹدجًه ًظن٬ٌط خڀ٭سديخض ڄه ٤ٌخٲ ٢ًّٕك ًي٬دء  ٤ً4ٹٌٔو  3ًڄٙد٬ُه  2ظًّه زو، ڀو ٘٭دجُه 

زدِٕٙڂ زّٙ ًُّ ظځٻ خٕٜندڂ بىل وٍَ خٕڄٌخپ ًٳُّ خڀن٭ڃ ًّٰ٘ ٌڀٻ، ټمد  5ًخٔعٙٵد٪ ًخٔعٹٕدڂ 

                                         
ٔ
(طبع مؤسسة علـو القرآف بدوف اتريخ ٖتقي ق مصطفى السقا وإبراىيم األبياري وعبداٟتفيظ  ٚٚ/ٔسَتة ابن ىشاـ )   

 شليب 
ٕ
 ( .  ٖ٘٘ٚتع شعَتة مناسك العبادة ومعا١تها انظر القاموس احمليط ص )   
ٖ
 (  ٖ٘٘بادة . ا١تصدر الساب ق ص ) ٚتع مشعر موطن الع 
ٗ
 ( .  ٔٙ٘/ ٕٚتع طقس وىو نظاـ ا٠تدمة الدينية عند النصارى .انظر : ا١تعجم الوسيط )  

٘
( : ) وأف تستقسػموا ابألزالـ " وأف تطلبػوا علػم مػا قسػم لكػم أو دل يقسػم ابألزالـ وىػو اسػتفعلت  ٜٗ/ٙقػاؿ ابػن جريػر)  

ك أف أىػل اٞتاىليػػة كػػاف أحػدىم إذا أراد سػػفراً أو غػػزواً أو ٨تػو ذلػػك أجػػاؿ القػػداح مػن القسػػم ، قسػػم الػرزؽ واٟتاجػػات وذلػػ
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ْص خوعٙدَ خڀندَ يف خ٭ّْٙڃ زًءخً زسْط خ‟ خڀٍُ ؤوٙث ٬ځَ خڀعٌلًْ خوعُٙض خٕٜندڂ يف خ٩ُّّّش خڀ٭ُز

ًبٌ زٌؤود ٗزُخىْڃ ڄٽدن خڀسْط ؤن ٙ ظُٙٺ زِ ْ٘حدً  ًٕـٿ خڀعٌلًْ،لْػ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل ٬نو0 

 .  1 ٤ًيُ زّْٖ ڀځ٥دجٵّٙ ًخڀٹدجمّٙ ًخڀُټ٫ خڀٕفٌي

ٜندڂ يف ـُّّش خڀ٭ُذ   خڀّٖ ټُٕىد -لْػ ټدن ٬ًي خٕٜندڂ ىٍخ خڀسْط ټدن ٴْو ؤټّّ ّٟم٫ ٖڀ

،ټمد ټدن يف ـٌٲ 2ؼ٤ّٚدجص ًٔعّٙ ٜنمدً  -ٌّڂ ٴعك ڄٽص يف ـٌٲ خڀٽ٭سص ًلٌ٭ّد ٌَٔپ خ‟ 

،ًمل ظسٷ ٸسْځص ڄه ٸسدجٿ خڀ٭ُذ بٙ ً٭ّد ٜنميد خڀٍُ ٬3ځَ خ٤ٗٚٶ $ىسٿ#  ٸُّٗ خڀٽ٭سص ؤ٘يُ ؤٜندڂ

 5ٕڄُ بىل ؤن ؤٜسك ڀٽٿ زْط ٜنمو خ٫ّدٚ زو،زٿ ّٟدًِ خ،4ّ٭ُٲ ّٞد ًظ٭ُٲ زو ًظ٭سًّ ڀو ؤزندءىد 

  6خ٬ّٕدٴُ ٙ ّٹْڃ ؤؼندء ٔٵُه يف زٹ٭ص بٙ ١ُّّْ ڄه ؤلفدَىد ڄد ّ٭فسو ٴْنٝسو ب٭ّدً ڀو. ًلعَ

                                                                                                                        
وىي األزالـ وكانت قػداحاً مكتػوابً علػى بعضػها "هنػاين ريب" وعلػى بعضػها "أمػرين ريب" فػإف خػرج القػدح الػذي ىػو مكتػوب 

لذي عليو "هنػاين ريب" كػف عػن ا١تعػٌت عليو أمرين ريب مضى لذلك ١تا أراد من سفر أو غزو أو تزوي  وغَت ذلك  وإف خرج ا
 لذلك وأمسك ،وأما األزالـ فإف واحدىا زدل ويقاؿ زدل وىي القداح اليت وصفنا أمرىا ( .   

ٔ
 ( .  ٕٙاٟت  )   
ٕ
(         ٓٓٗ/  ٛالبخاري كتاب التفسَت سورة اإلسراء ابب ) وقل جاء اٟت ق وزى ق الباطل إف الباطل كاف زىوقا ( )   

 .  ن مسعود من حديث اب
ٖ
 ( .  ٕٚاألصناـ البن الكليب ص )   
ٗ
( الدار القومية ابلقاىرة نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  ٛٔ( و)  ٙٔ( و)  ٖٔانظر : األصناـ ص)   

 ـ( .ٕٜٗٔ-ىػٖٖٗٔسنة)
٘
 ( .   ٖٖا١تصدر الساب ق ص )   
ٙ
 ( .  ٖٖاا١تصدر الساب ق ص )  
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ًمل ّٽعٳ خڀ٥ْٙدن زٍڀٻ زٿ يڀّيڃ ٬ځَ ؤٜندڂ ٸٌڂ وٌق خڀّٖ ټدوط ڄ٥مٌَش يف َڄدپ ٔدلٿ ـًّش  

٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ ًٴُٸيد ٬ځَ خڀ٭ُذ ٴ٭٩مط  ٴدٔعىُـيد ڄأٓ خڀٌؼنْص يف خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص

 . ٬ً1سًض ٴْيڃ 

ُٺ ٯّځو،لعَ ٜدَض خڀ٬ًٌش بىل بوٚٚ   ًزٍڀٻ خو٥مٕط ڄځص بزُخىْڃ ًٰدذ خڀعٌلًْ ًلٿ خٙڀ

ؤـ٭ٿ  0 -ټمد لٽده خڀٹُآن -ٴٹدڀٌخ  خڀ٭سديش ‟ ظ٭دىل ڄه خڀ٭فدجر ڀًّيڃ لْنمد ًٜ٪ ّٞد خڀنّٓ 

ڀِٙء ٬فدذ، ًخو٥ځٷ خ٬ّٖ ڄنيڃ ؤن خڄٌٙخ ًخًّّٜخ ٬ځَ آ٭ّعٽڃ بن ىٍخ  خٓ٭ّص ب٭ّدً ًخلًخً بن ىٍخ

 . 2ڀِٙء ُّخي،ڄد ٨ّ٭ند ٍّٞخ يف خ٬ّځص خٓوُش بن ىٍخ بّٙ خوعٚٶ 
 : احلنفاء من العـرب: ادلطلب الرابـع

ٛ ٌڀٻ ىٌ خ٩ٌّّ خ٩ّ٬ځڃ خڀٍُ ًٜځط بڀْو خٕڄص خڀ٭ُزْص ٸسٿ خڀس٭ؽص ًىٌ خڀٱدڀر ٬ځْيد، ًڀٽه زٹِ زْٝ 

ُ ٲّد ڄه ؤ٤سدٶ خڀ٩ځمص، ًڀٽنو مل ّيًِ ؤٜمدزو ُٜخ٤دً ڄٕعٹْمدً، ًمل  ٠حْٿ ڄه خڀنٌَ خ٫ّدٴط خٍڀ

، ًٸً ٢ّؽّٿ ٌڀٻ يف زٹدء ٮّم٬ٌص ٜٱّ٘ش ـًخً ڄعٵُٸص يف ؤٳّدء خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص، 3ّٕځٻ ّٞڃ ٔسًْٚ ٸٌٺّدً 

 خ٪ّنْٵْص ڄځص بزُخىْڃ، ٢ًّؽٿ ًَّٝد ټدن ّٝٽص ڄنيڃ وْٝر ؤًٴُ، ؤًڀحٻ ىڃ ڄه ُٔمٌّخ زد٪ّنٵدء وٕسص بىل

٢ّٕٽيڃ زد٪ّنْٵْص يف َٴ١يڃ ڀځٌؼنْص ڄه لْػ ٬سديش خًٕؼدن ًظٹُّر خڀٹُخزّٙ ٭ّد،ًخ٬عٹدي وٵ٭يد 

٠ًُّىد ً٘ٵد٬عيد ټمد ىٌ ٘إن خڀٌؼنّْٙ، ىًخىڃ بىل ٌڀٻ ٴ٣ُ٥ّڃ خڀّٖ ڄَه• خ‟ ٬ځْيڃ زسٹدجيد ٜدٴْص 

خ بىل ڄُخي خ‟ ظ٭دىل ًڄد ٷّر ڀو ڄه خڀ٭سديش،لعَ ڀٹً وٹٿ وٹْص ڄه ټًًََُخض خڀٌؼنْص، ّٰ٘ ؤٶّڃ مل ّيعًً

ؤىٿ خڀّٕ٘ ٬ه ًِّ زه ٬مًُ زه وٹْٿ ٸٌڀو0 $خڀځيڃ بوِ ڀٌ ؤ٬ځڃ ؤُّ خڀٌـٌه بڀْٻ ؤلر ٬سًظٻ زو 

                                         
ٔ
 ٓٛ-ٛٚ/ٔة نوح ابب " ود اً وال سواعاً واليغوث ويعوؽ " وانظر : ابن ىشاـ ) أصلو ُب البخاري كتاب التفسَت سور   

 .) 
ٕ
 ( .  ٚ -٘سورة ص )   
ٖ
 ألف ا٢تداية التامة ال تكوف إال ابلوحي ال غَت .   
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ًڀٍڀٻ ظٵُٸٌخ يف خڀسٚي ّسمؽٌن ٬ه يّه بزُخىْڃ، ٴمنيڃ ڄه يوٿ خڀنُٝخوْص ټٌَٸص  1ًڀٽّٗ ٙ ؤ٬ځمو# 

 ًّوٿ ؤُّ يّه ًزٹِ ٬ځَ ڄد ىٌ ٬ځْو ټًّّ زه ٬مًُ زه وٵْٿ.  زه وٌٴٿ، ًڄنيڃ ڄه مل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

ٔ
( عن ابن إسحاؽ قاؿ حدثٍت : ىشاـ بن عروة عن أبيو عن أمو أٝتاء ، وىذا حديث حسن  ٕٕ٘/ٔابن ىشاـ )   

 إسحاؽ وأما بقية أصحاب السند فمن أصح األسانيد . ١تكاف ابن 
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ًٸً ٌټُض ؤ٨ّدء ز٭ٟ ىاٙء ٴمنيڃ0 ٸٓ زه ٔد٬ًش خّٕديُ، ًًِّ زه ٬مًُ زه وٵْٿ، ًؤڄْص زه  

ؤزِ خڀٝځط، ًؤزٌ ٸْٓ زه ؤزَ ؤوٓ، ًودڀً زه ٔندن، ًخڀندزٱص خڀٍزْدوِ، ًِىّ٘ زه ؤزِ ُٔځمَ، 

، ّٰ٘ ؤن ڄه ىاٙء خڀٍّه 2ًٸً ٌټُ ّٰ٘ىڃ ؤ١ّدً   1ڀاُ زه ٰدڀر ؤلً ؤـًخي خڀنّٓ ًټ٭ر زه 

ٌټًُخ ڄه ظنُٝ، ًټٿ ىاٙء مل ًَّټٌخ خٗٔٚڂ بٙ ًَٸص زه وٌٴٿ لْػ ؤيَٺ خڀٵّٔش خًٕىل ڄه خڀٌلِ 

 3ًّنُٝه ًڀٽنو ڄدض يف ٴّٔش خڀٌلِ.  ٴٵُق ًخٔعسُٙ ٢ًّنَ ؤن ّ٭ْٗ ڀٍّ٘ ي٬ٌش خڀنّٓ 

 

 

 

 

 

 

                                         
ٔ
(   للدكتور مهدي رزؽ هللا أٛتد األستاذ ا١تشارؾ  ٕٚالسَتة النبوية ُب ضوء ا١تصادر األصلية ) دراسة وٖتليل (  ص )   

لدراسات ـ ( نشر مركز ا١تلك فيصل للبحوث وإٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبكلية الًتبية جامعة ا١تلك سعود الطبعة األوذل ، ) 
 اإلسالمية الرايض  . 

ٕ
 ( .  ٚٚنفس ا١تصدر )   
ٖ
 ( مع الفتح .  ٕٕ/ ٔ)  يانظر خربه ُب البخاري كتاب بدء الوح  
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 الفصل الثاين
والصحابة  القضاء على الوثنٌة والقبورٌة على عهد النبً 

 والتابعٌن 
 إلى نهاٌة القرون الثالثة المفضلة

 وفٌه ثالثة مباحث:

 ادلبحث األول
 وكيف قضى على الوثنية فيها حال جزيرة العرب حُت مبعث النيب 

 وفيو مطلبان:
 :مبعث النبً  حال جزٌرة العرب عند المطلب األول: 
عرفنا فً مطلب المبورٌة عند العرب كٌؾ فشت عبادة األصنام، وشملت جمٌع  

أطراؾ جزٌرة العرب، وأنه لم ٌبَك على أصل التوحٌد إاّل أفراد ٌعدون 
باألصابع، منبوذون من لومهم ٌلمون منهم السخرٌة واالستهزاء والممت، وكٌؾ 

ى أظلم الكون، واستوجب أهله ممت سٌطرت الجاهلٌة على جمٌع أوجه الحٌاة حت
هللا وؼضبه، إاّل أولئن الحنفاء المالئل وبماٌا من أهل الكتاب مشردٌن فً 

ر النبً  تلن  الصحاري والمفار متوارٌن فً صوامعهم وأدٌرتهم، ولد صوَّ
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لال:  الحالة، وذلن فٌما رواه مسلم من حدٌث عٌاض بن حمار المجاشعً 
علمكم ما جهلتم مما علمنً ٌومً هذا، كل مال نحلته )أال إن ربً أمرنً أن أ)

عبداً حالل، وإنً خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن 
دٌنهم وحرمت علٌهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن ٌشركوا بً ما لم أنزل به 

ن أهل سلطاناً، وإن هللا نظر إلى أهل األرض فمقتهم عربهم وعجمهم إالّ بقاٌا م
، فكٌؾ هكذا كانت الدنٌا بما فٌها جزٌرة العرب عند مبعث النبً  ،ٔالكتاب(( 

 هذا ما سنعرفه فً المطلب الثانً. انجابت تلن الظلمة، وزالت تلن الجاهلٌة؟ 
 على الوثنٌة فً جزٌرة العرب: قضاء النبً  :المطلب الثانً

ن من لبله؛ إلزالة بما بعث به إخوانه المرسلٌ رسوله  لمد بعث هللا  
الشرن،ونشر التوحٌد، وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 

، ٕ ًڀٹً ز٭ؽند يف ټٿ ؤڄص ًٌَٔٙ ؤن خ٬سًًخ خ‟ ًخـعنسٌخ خڀ٥دٌٰض سبحانه،كما لال تعالى: 

فً الدعوة إلى هللا سرًا وجهرًا ولٌاًل ونهارًا، وكان أول ما  فشمّر الرسول 
ٌا أٌها الناس ))من دعوته حٌن أمره هللا تعالى أن ٌصدع بها أن لال: أعلنه 

فاستجاب له السابمون األولون، وحاربه بمٌة لومه ،ٖ (قولوا ال إله إالّ هللا تفلحوا(

٬ًفسٌخ ؤن ـدءىڃ واستهجنوا ما جاء به واستنكروه، ولالوا ما حكاه هللا عنهم: 

ؤـ٭ٿ خٓ٭ّص ب٭ًّد ًخلًخً بن ىٍخ ڀِٙء ٬فدذ.  0ذ ڄنٌٍَ ڄنيڃ ًٸدپ خڀٽدٴًُن ىٍخ ٔدلُ ټٍخّ

ًخو٥ځٷ خ٬ّٖ ڄنيڃ ؤن خڄٌٙخ ًخًّّٜخ ٬ځَ آ٭ّعٽڃ بن ىٍخ ڀِٙء ُّخي. ڄد ٨ّ٭ند ٍّٞخ يف خ٬ِّځَّصِ خٓوُش 

 . ٗ  بن ىٍخ بٙ خوعٚٶ

فً  لكن هللا أبى إاّل أن ٌتم نوره وٌعلًَ كلمته ولوكره الكافرون، ومضى  
ذلن أصحابه، وانطلموا دعاةً إلى ذلن، فاتسعت دائرة الحك  دعوته وتربى على

وانتشر نور اإلسالم بعد جهد كبٌر وزمن ؼٌر لصٌر؛ حمل علٌه العناٌة الفائمة 

                                         
 
ٔ
( ،كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها،ابب الصفات اليت يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة و ٜٕٚٔ/ٗصحيح مسلم )  

 أىل النار.
 ( .ٖٙالنحل )  ٕ

 ٖ
( من طرٌك عبدالرحمن بن أبً الزناد  5ٕ٘ٗ( ، و الطبرانً فً الكبٌر )  ٖٔٗ/ٗ،  9ٕٗ/ ٖالمسند ) 

(كتاب التارٌخ ، باب  ٕٙ٘ٙ،وله شاهد من طرٌك طارق     ابن عبدهللا المحاربً أخرجه ا بن حبان ) 
ما كان ٌماسً من لومه   فً إظهار اإلسالم صحٌح ابن حبان  ذكر مماساة المصطفى  كتب النبً 

م( بتحمٌك شعٌب 99ٖٔ-هـٖٗٔٔبترتٌب ابن بلبان طبع مؤسسة الرسالة بٌروت الطبعة الثانٌة )
 ، ووافمه الذهبً .  (كتاب التارٌخ، ذكر أخبار سٌد المرسلٌن  ٕٔٙ/ٕاألرناؤوط .وصححه الحاكم) 

2
 

 ( .   7 – ٗسورة  ص ) 
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للتربٌة وؼرس العمٌدة فً النفوس حتى تمكنت منها، ثم  التً أوالها رسول 
حتى إذا توالت المحن وصب العذاب على أصحابه لٌشتّد عودهم وتصمل نفوسهم،

تهٌئوا إللامة دولة التوحٌد؛هٌأ لهم المالذ اآلمن والماعدة الصلبة التً تبنى علٌها 
، ثم هجرته إلٌهم، تلن الدولة، وذلن بإسالم األوس والخزرج ومباٌعتهم للنبً 

وحٌنما استمر فً المدٌنة وثبّت دعائم الدولة انكفأ ٌدعو إلى هللا بأسلوب آخر، 
عترض سبٌل تلن الدعوة كما أمره هللا تعالى بذلن حٌث لال: بالموة والجهاد لمن ٌ

ٸدظځٌىڃ لعَ ٙ ظٽٌن ٴعصٌ ًّٽٌن خڀًّه ټځو ‟ ٴةن خوعيٌخ ٴةن• خ‟ ّٝد ّ٭مځٌن زّٝ٘و ٔ وكما ،

ح هو  )بعثت بٌن ٌدي عن حمٌمة دعوته ووسٌلته لتحمٌمها حٌث لال: ) صرَّ
له وُجعَل رزقً تحت ظل رمحً  الساعة بالسٌف حتى ٌعبد هللا وحده ال شرٌك

 . ٕ وُجعَلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبَّه بقوم فهو منهم((
وتوالت الحروب بٌنه وبٌن الكافرٌن مع استمراره فً الدعوة والتربٌة، حتى أذن  

هللا بالفتح ففتحت مكة، وعلى أثر ذلن دخل الناس فً دٌن هللا أفواجاً كما لال 

ٌخ ـدء وُٝ خ‟ ًخڀٵعك. ًَؤّط خڀندْ ًّوځٌن يف يّه خ‟ ؤٴٌخـدً. ٴٕسِّك ّٛمً َزٻ ب تعالى: 

 . ٖ  ًخٔعٱٵُه بوو ټدن ظٌخزدً

وعند ذلن علت راٌة التوحٌد خفالة على ربوع الجزٌرة العربٌة، وكانت الدولة  
فً السنة  والكلمة لإلسالم، وزال الشرن ولضً علٌه،حتى بعَث النبً 

بهذا اإلعالن النهائً المشعر بأنه ال مكان للشرن  الهجرة علٌاً  التاسعة من
فً هذه الجزٌرة، والحك لمشرن أن ٌمارس شركه فٌها، فكان هذا اإلعالن فً 

زُخءشٌ ڄه خ‟   موسم الحج لٌسمعه كل من شهد الموسم وٌعود إلبالؼه إلى لومه:

ٞ ؤَز٭ص ؤ٘يُ ًخ٬ځمٌخ ؤوٽڃ ُّٰ٘ ڄ٭فُّ ًٌَٔڀو بىل خڀٍّه ٬دىًمت ڄه خ٬ُّٙټّٙ.ٴْٕمٌخ يف خَٕ

خ‟ ًؤن خ‟ ُّّٰ خڀٽدٴُّه. ًؤٌخن ڄه خ‟ ًٌَٔڀو بىل خڀندْ ٌّڂ خ٪ّؿ خٕټّّ ؤن خ‟ زُُء ڄه 

خ٬ُّٙټّٙ ًٌَٔڀو، ٴةن ظسعڃ ٴيٌ وّ٘ ڀٽڃ ًبن ظٌڀْعڃ ٴد٬ځمٌخ ؤوٽڃ ّٰ٘ ڄ٭فُّ خ‟ ًزُٙ خڀٍّه 

                                         
 
ٔ
 ( ٜٖاألنفاؿ )   

ٕ
  (. ٗتقد ـ ٗتر٬تو ُب الباب التمهيدي ص )   

 
ٖ
 سورة النصر .  
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ًّ ٌتبع ذل ، 1ټٵًُخ ز٭ٍخذ ؤڀْڃ  ن بموله: )أال ال ٌحجنَّ بعد هذا العام وكان عل

 .ٕمشرن،وال ٌطوفن بالبٌت عرٌان(
وبالفعل لم ٌعد ذلن الموسم من السنة العاشرة إالَّ ولد طهِّرت الجزٌرة من  

الشرن والمشركٌن،وُأجِلب أهلها لالستجابة لدعوة هللا، وحمموا توحٌده، 
 حج رسول هللا وصاروا من حزبه بعد أن كانوا من حزب الشٌطان، فما 

وهم عدد  -حجته الوحٌدة الشهٌرة بحجة الوداع إاّل وكل من حضر الموسم 
كلهم مسلمون موحدون وبذلن  -كبٌر لم تشهد الجزٌرة تجمعاً مثله من لبل 

أكمل هللا الدٌن وأتم النعمة على عباده المؤمنٌن وانتهت مهمة خاتم المرسلٌن، 

خڀٌْڂ  آٌة من كتاب هللا معلنة ذلن:  ونزلت فً ٌوم عرفة من ذلن العام آخر

 . 3 ؤټمځطُ ڀٽڃ يّنٽڃ ًؤ٢ّمط ٬ځْٽڃ و٭مّٖ ٠ًَْط ڀٽڃ خٗٔٚڂ يّندً

وحٌن رأى الشٌطان تلن الفتوح وذلن اإللبال على دٌن هللا وتلن النهاٌة للشرن  
والمشركٌن فً جزٌرة العرب،أصابه الٌأس وؼلب علٌه المنوط من عودة 

دولة له فٌها كتلن التً هوت وتالشت بمٌام دولة اإلسالم، الشرن إلٌها ولٌام 
إنَّ الشٌطان قد أٌس أن ٌعبده المصلون بٌأسه ذلن فمال: )) ولد أخبر النبً 

وإنً وهللا ما ): )ولال، 4فً جزٌرة العرب ولكن فً التحرٌش بٌنهم(( 
: الول، 5أخاف علٌكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف علٌكم أن تنافسوا فٌها((

))ال تزال طائفة من أمتً على الحق ظاهرٌن ال ٌضرهم من خذلهم وال من 
 .6عاداهم حتى ٌأتً أمر هللا وهم على ذلك((

                                         
ٔ
 (.ٖ-ٔالتوبة )  

ٕ
(، كتاب التفسَت، ابب )فسيحوا ُب األرض أربعة أشهر ( ، وابب )وأذاف من هللا ٖٛٔ-ٖٚٔ/ٛالبخاري مع الفتح )  

 ورسولو إذل الناس يـو اٟت  األكرب أف هللا بريء من ا١تشركُت ورسولو(.
ٖ
 ( . ٖا١تائدة )   
ٗ
صفة ا١تنافقُت وأحكامهم ، ابب ٖتري. الشيطاف وبعثو السرااي لفتنة الناس وأف مع   ( ،كتابٕٙٙٔ/ٗصحيح مسلم )  

 كل إنساف قريناً.
٘
(ُب الفضائل ،ابب ٜ٘ٚٔ/ٗ( ،ُب اٞتنائز ابب الصالة على الشهيد ، ومسلم )ٜٕٓ/ٖرواه البخاري مع الفتح )  

 .  ي، ٖتقي ق عبد الباق إثبات حوض النيب 
ٙ
:) ال تزاؿ طائفة من أميت ظاىرين على اٟت ق ال يضرىم من  اإلمارة ، ابب قولو (،كتاب ٖٕ٘ٔ/ٖمسلم )   

 خالفهم(.



 

www.alukah.net ٔٓٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ولٌس معنى ذلن أن ال ٌتطرق أي نوع من الشرن على أي حال من األحوال،  
وإنما الممصود نوع خاص من عبادة الشٌطان،كما سٌأتً إٌضاحه فً المبحث 

 . هللاالثانً إن شاء 
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 ادلبحث الثاين 
 بعودة الشرك إىل جزيرة العرب  إنذار النيب 

 والرد على من زعم ادلنع من عودة الشرك إليها مطلقاً 
 و فيو مطلبان:

 اإلنذار بعودة الشرك إلى جزٌرة العرب:  :المطلب األول 
أنذر كذلن  بك،فإن النبً رؼم البشارات العظٌمة التً رأٌناها فً المبحث السا 

ح فٌها  بعودة الشرن والوثنٌة إلى هذه الجزٌرة المباركة فً أحادٌث كثٌرة صرَّ
بعبادة األوثان مطلماً،أو عبادة أوثان مخصوصة من أوثان العرب فً جاهلٌتها،أو 
بلحوق ألوام من أمته بالمشركٌن، وهذا كله ٌدل على أن األحادٌث التً ٌُفهم منها 

ودة الشرن إلى جزٌرة العرب لٌس على إطاللها، وإنما هً محمولة امتناع ع
على معاٍن أو أحوال مخصوصة،والداعً إلى حملها على تلن األحوال والمعانً 
المخصوصة هو وجوب الجمع بٌن النصوص الصحٌحة؛ حتى نتمكن من إعمال 

لنبً جمٌع النصوص وال نلجأ إلى التحكم بإبطال بعضها مع صحة أسانٌدها إلى ا
  ٔكما صّرح بذلن علماء األصول والمصطلح 
ببلوغ  الطوٌل الذي أخبر فٌه النبً  ومن هذه األحادٌث حدٌث ثوبان  

)ال تقوم الساعة حتى تلحق قبائل اإلسالم إلى مشارق األرض ومؽاربها وفٌه: )
 . ٕ((من أمتً بالمشركٌن وحتى تعبد قبائل من أمتً األوثان

))ال تقوم الساعة حتى لال:  أن رسول هللا  رة ومنها حدٌث أبً هرٌ 
 . ٔ تضطرب إلٌات نساء دوس حول ذي الخلصة((

                                         
 
ٔ
( لإلماـ إبراىيم بن موسى الشاطيب ، طبع دار ا١تعرفة بَتوت بدوف اتريخ ، واالعتبار ُب  ٜٜٕ/ٗانظر: ا١توافقات )  

وسى اٟتازمي ا٢تمذاين، ٖتقي ق الدكتور عبد ١تعطي ( لإلماـ أيب بكر دمحم بن مٗ٘الناسخ        و ا١تنسوخ من اآلاثر )
 ـ(.ٕٜٛٔ-ىػٖٓٗٔقلعجي ،نشر جامعة الدراسات اإلسالمية بكراتشي، الطبعة األوذل )

 
ٕ
(، كتاب الفنت،  ٖٗٓٔ/ ٕ( كتاب الفنت ودالئلها ، ابب ما ذكر الفنت ودالئلها، وابن ماجو )  ٜٜٗ/ٕأبو داود ) 

 ( .ٕٖ٘/ٕخنا األلباين ُب صحيح ابن ماجو ) ابب ما يكوف من الفنت. وصححو شي
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))ال ٌذهب اللٌل  لال: ومنها حدٌث عائشة رضً هللا عنها أن رسول هللا  
والنهار حتى تعبد الالت والعزى، فقالت عائشة:ٌا رسول هللا إن كنت ألظن حٌن 

  ڀو زد٭ًٍّ ًيّه خ٪ّٷ ڀ٩ْيُه ٬ځَ خڀًّه ټځو ًڀٌ ټُه خ٬ُّٙټٌنىٌ خڀٍُ ؤَٔٿ ٌَٔ أنزل هللا: 
أن ذلك تام قال: ))إنه سٌكون من ذلك ما شاء هللا، ثم ٌبعث هللا رٌحاً طٌبة،  2

َفتََوفَّى كل من فً قلبه مثقال حبة خردل من إٌمان فٌبقى من ال خٌر فٌه 
 . ٖ فٌرجعون إلى دٌن آبائهم((

صحٌحة أسانٌدها، صرٌحة متونها،فً أن األوثان ستعبد فهذه األحادٌث الثالثة  
سٌلتحمون بالمشركٌن،ومن باب  فً جزٌرة العرب،وأن ألواماً من أمة دمحم 

اإلنصاؾ فإنه ٌفهم من حدٌث عائشة رضً هللا عنها أن ذلن كائن بعد أن ٌبعث 
نه لٌس هللا الرٌح التً تمبض أرواح المؤمنٌن،ومع تسلٌمنا بذلن إال أننا نمول: إ

فً الحدٌث ما ٌمنع ولوع الشرن وعبادة األوثان لبل ذلن الرٌح، وهذا ما سننثبته 
 فً المطلب الثانً إن شاء هللا. 

الرد على من زعم المنع من عودة الشرك إلى جزٌرة  المطلب الثانً:
 العرب:

ڀُٙٺ يف ىٍه خٕڄص، ٬ٌيش خ بن خٕلديّػ خڀّٖ ؤًَيود ز٭١يد يف خ٥ّ٬ځر خًٕپ ڀَعَُي† ٬ځَ ڄَهْ ڄن٫ 

 ًٌڀٻ ڄه ودلْع0ّٙ

$$بن خڀ٥ْٙدن ٸً ؤن ىٍه خٕلديّػ يخڀص ٸ٥٭دً ٬ځَ ؤن خ٪ًّّػ خڀٍُ ّٕعًڀٌن زو  خڀندلْص خًٕىل 

ڀْٓ ٬ځَ ٬مٌڄو زٿ ىٌ ٌّٰٝٚ، ًڄ٭ځٌڂ ٬نً ؤىٿ  4خڀ٭ُذ##ؤّٓ ؤن ّ٭سًه خ٬ّٝځٌن يف ـُّّش 

عو زٍڀٻ،ًٙ ّٽٌن ټدڀٕدمل ڄه ٌڀٻ خٌٕٜپ ؤن خڀ٭دڂ خڀٍُ ٸً يوٿ ٬ځْو خڀعىْٝٛ ظ١٭ٳ يٙڀ

ٌټُ ّإْ خڀ٥ْٙدن ڄٹُِخً ڀو ٴةن  خڀٍُ مل ّع٥ُٶ بڀْو ١ّْٝٛ، ٬ًځَ ىٍخ ٴةوند وٹٌپ بن ټدن خڀنّٓ 

                                                                                                                        
 
ٔ
(،   ٕٖ/ٛٔ(،كتاب الفنت، ابب تغَت الزماف حىت تعبد األواثف ،ومسلم مع النووي) ٙٚ/ٖٔالبخاري مع الفتح)  

 كتاب الفنت .
ٕ
 ( . ٜالصف )   
ٖ
 (  كتاب الفنت و أشراط الساعة . ٖٖ/ ٛٔمسلم مع النووي )   
ٗ
 ( . ٕٚتقدـ ٗتر٬تو ص )    
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ٌڀٻ ٯّمٌپ ٬ځَ لدپ ٌّٰٝٚ ًىٌ ؤن ّٟعم٫ خٕڄص ٬ځَ ٬سديش خًٕؼدن ؤً ٳٌّ ٌڀٻ ڄه خ٬ّ٭دوِ 

 ًخٕلٌخپ. 

زُيُِ زدوعٙدَ خٗٔٚڂ ًيوٌپ خڀندْ يف يّه خ‟ ؤٴٌخـدً ًبن ټدن ٮُّي بوسدَ ٬ه لدپ خڀ٥ْٙدن لّٙ  

ٴيٍخ ڀْٓ زًڀْٿ ؤًٜٚ؛ ٕن ّإْْ خڀ٥ْٙدن ڀْٓ ّٛفص ٬ځَ ؤلً،ًىٌ ٙ ٘ٻ ّٰځٌٶ ټٕدجُ خ٫ّځٷ 

خ٬ّىځٌٸّٙ ڄه ؤڄٿ ًٸن٢ٌ ًّإْ  ٤ًًَُء ٔدجُ ڄد ٥ُّؤ ٬ځ ،ڄ٭ُٞ ڀٌٕء خڀعٹًُّ ًوځٳ خڀ٩ه

٬ځْو، ًڄد ّإُٔو ىند بٙ ڄه ىٍخ خڀٹسْٿ، ؤَِّٓ يف ٌڀٻ  ًخٔعسٙدَ، ًٙ ّځّڂ ؤن ّعمٹٷ ټٿ ڄد ٥ُّؤ

خڀٌٸط خڀٍُ َؤٍ ٴْو بٸسدپ خ٫ّّ٘ ًخوًلدَ خڀُٙ، ؼڃ ٬دي بڀْو خٕڄٿ ًخڀُـدء ڄنٍ ؤن ؤً٘ٻ خڀٌُٔپ 

  ٬ځَ خڀُلْٿ، ٠ًّٹٷ ڀو ِ٘ء ٱّد ؤڄ•ځَوُ ٬ځَ ًّ ڄْٕځمص خڀٽٍخذ، ًخٌٕٔي خڀ٭نِٕ ًؤظسد٬يمد ڄه

ُش خڀ٭ُزْص،ًبن ټدن ىٍخ خ٪ّدپ مل ًّڂْ ٤ًٌّٚ لْػ ٸ١َ ؤزٌزٽُ ًڄ٭و ٔدجُ خ٬ُّظًّه يف وٌخلِ خ٩ّّّ

خڀٝمدزص ٬ځَ ظځٻ خڀُيش، ًؤ٬ديًخ خ٬ُّظًّه بىل ل٩ّ٘ش خٗٔٚڂ، بٙ ؤن ڄد لٝٿ ټدن يڀًْٚ ٬ځَ ؤن 

 ّإْ خڀ٥ْٙدن مل ّٽه ٸد٤٭دً ًٙ ؼدزعدً، زٿ ټدن ٸدزًٚ ڀځعمٌپ بىل خٕڄٿ ًخڀُـدء. 

ن ٱّد ًّپ ٬ځَ ؤن ٌڀٻ خ٪ًّّػ ڀْٓ يخًٙ ٬ځَ ٬ًڂ ًٸٌ٪ خڀُٙٺ يف ـُّّش خڀ٭ُذ ىٌ بخڀندلْص خڀؽدوْص 

 ًٸ٬ٌو زدڀٵ٭ٿ ًبڀْٻ ٵّدٌؾ ڄه ٌڀٻ خڀٌٸ0٪ٌ 

ًىِ ڄ٭ځٌڄص ڀًٍ خ٩ّم٫ْ خڄعٖض ّٞد ټعر خڀّٕ٘  خڀُيش خڀٌخٸ٭ص ٬نً ًٴدش خڀنّٓ خڀنمٌٌؾ خًٕپ 

ديشً ڀځ٥ْٙدن ٬ځَ ؤُ ٌَٜش ټدوط، ٴمفُي ، ًٮُّي خڀُيش ّ٭عّّ ٬س1ًخڀعٌخَّه ًټعر خڀٕنص ًخ٪ًّّػ 

 خڀٽٵُ زد‟ ّ٭عّّ ٬سديش ڀځ٥ْٙدن، ٕوو خٔعفدزص ٤ًد٬ص ڀځ٥ْٙدن ًظځٻ ىِ خڀ٭سديش ز٭ْنيد.

 ًڄ٫ ٌڀٻ ٴٹً ُٜق خڀ٭ځمدء زُـٌ٪ ٤ٌخجٳ ڄه خڀ٭ُذ بىل ٬سديش خًٕؼدن. 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٖٖ-ٖٔٔ/ٙوقد أورد ابن كثَت أخبار الردة وقتاؿ ا١ترتدين إبسهاب ُب اترٮتو )   
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ُيش ٬ځَ ؼٚؼص ًّٰ٘ه ؤٶّڃ ٸدڀٌخ0 $ټدن ؤىٿ خڀ 1ٴٹً وٹٿ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ ٬ه خڀٹد٠ِ ٬ْدٞ  

ؤٜندٲ، ٜنٳ ٬ديًخ بىل ٬سديش خًٕؼدن، ًٜنٳ ظس٭ٌخ ڄْٕځمص ًخٌٕٔي خڀ٭نِٕ،ًټدن ټٿ ڄنيمد، 

ٴًٝٶ ڄْٕځمص ؤىٿ خڀْمدڄص ٥ًّد٬ص ّٰ٘ىڃ، ًًٜٶ خٌٕٔي ؤىٿ  خي٬َ خڀنسٌش ٸسٿ ڄٌض خڀنّٓ 

خ ًٜنٳ ؼدڀػ خٔعمًُخ ٬ځَ خٗٔٚڂ، ًڀٽنيڃ ـمًً –بىل ؤن ٸدپ  –ٜن٭دء ٥ًّد٬ص ّٰ٘ىڃ 

يف ٸعد٭ّڃ ټمد ًٸ٫ يف لًّػ  ًُىڃ خڀٍّه ود٨ُ ٬مُ ؤزد زٽ خڀّټدش ًظإًڀٌخ زإٶّد ودٜص زّڄه خڀنّٓ 

ًخڀؽدڀؽص ؤ٬ځنط زدڀٽٵُ ًخڀُيش  00خڀسدذ، ؼڃ وٹٿ ٬ه خزه لّڂ ؤن خڀ٭ُذ خوٹٕمط بىل ؤَز٭ص ؤٸٕدڂ "

00 #"2 . 

،ًٱّه وٹٿ ٌڀٻ ٬ه خڀٹد٠ِ ًٸً ؤٸُ خ٪ّدٴ٧ ىٍه خٕٸٌخپ،ټمد ؤٸُىد ّٰ٘ه ڄه خڀ٭ځمدء ًخ٬ّاَوّٙ 

ٍ خڀٹسٌَّّٙ ًىٌ ٜدحل زه ٬ځِ خ٪ّدڄً يف -ڄٹُخًًً ڀو -٬ْدٞ  ؤلً ڄاَوِ ل١ُڄٌض خ٬ّ٭عمًّه ًڀ

ًّػ0  $$ّإْ خڀ٥ْٙدن##، ٴيٍه خ٪ّديؼص ظنٹٟ خٙٔعًٙپ ًّّٛػ0 3ټعدزو " ظدَّه ل١ُڄٌض "  ًل

 وٹ١دً ُٜٸّدً. ٬ځَ خٔعمدڀص ٬ٌيش خڀُٙٺ بىل ـُّّش خڀ٭ُذ  $$ڄد خڀُٙٺ ؤوَٙ ٬ځْٽڃ##

ڄه ٸسٿ ٬سًخ‟ زه ٔسإ خڀْيٌيُ ًؤظسد٬و  خڀعُّٝك زإڀٌىْص ٬ځِ زه ؤزِ ٤دڀر  -خڀنمٌٌؾ خڀؽدوِ 

 ؤّدڂ وٚٴعو زدڀ٭ُخٶ.

                                         
ٔ
( والبداية والنهاية ٕٕٔ/ٕٓىػ( انظر ترٚتتو ُب السَت )ٗٗ٘ىو القاضي عياض بن موسى اليحصيب توُب سنة )   
(ٕٔ/ٕٕ٘)ٓ 
ٕ
 ( .  ٕٙٚ/ٕٔالفتح )   
ٖ
 مد ، طبع مكتب اإلرشاد ّتدة بدوف اتريخ . ( لصاحل بن علي اٟتا ٙٗٔاتريخ حضرموت ) ص  
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زّوديٸص  ٸدپ0 $ؤظَ ٬ځِ  -٦َّو خ‟  -يف ٜمْمو ٬ه ٬ٽُڄص  -٦َّو خ‟  -ًٍَ خڀسىدَُ  

 " ٙ ظ٭ٍزٌخ ز٭ٍخذ خ‟ " ُٸيڃ ڀنيِ خڀنّٓ ٴإلُٸيڃ،ٴسځٯ ٌڀٻ خزه ٬سدْ ٴٹدپ0 ڀٌ ټنط ؤود مل ؤل

 . 1#" ڄه زًّپ يّنو ٴدٸعځٌه " 0ًڀَٹَعَځْعُيڃ ڀٹٌپ خڀنّٓ 

ٸدپ خ٪ّدٴ٧ يف ُ٘لو ٭ٍّخ خ٪ًّّػ0 $٬ًِڃ ؤزٌ خ٩ّ٬ٵُ خٗٔٵُخّّٗ يف " خ٬ّځٿ ًخڀنمٿ " ؤن خڀٍّه 

ن ټسّ٘ىڃ ٬سًخ‟ زه ٔسإ ٤دجٵص ڄه خڀًُخٴٟ خي٬ٌَخ ٴْو خٕڀٌىْص ًىڃ خڀٕسإّص،ًټد ؤلُٸيڃ ٬ځِ‡ 

ّيٌيّدً، ؼڃ ؤ٨يُ خٗٔٚڂ ًخزعً٪ ىٍه خ٬ّٹدڀص، ًىٍخ ٺّٽه ؤن ّٽٌن ؤٜځو0 ڄد ًَّنده يف خ٩ّّء خڀؽدڀػ 

ُّٻ خڀ٭دڄُُ ٬ه ؤزْو ٸدپ0 ٸْٿ ڀ٭ځِ  0 بن ڄه لًّػ ؤزِ ٤دىُ خ٬ّىځٛ ڄه ٤ُّٷ ٬سًخ‟ زه ٘

؟ ٸدڀٌخ0 ؤوط َزند نڃ ًّځٽڃ ڄد ظٹٌڀٌىند ٸٌڂ ٬ځَ زدذ خ٬ّٕفً ٬ًٌّّن ؤوٻ َّٞڃ ٴ٬ًدىڃ ٴٹدپ ٭ّ

ًودڀٹند ًَخِٸند ٴٹدپ0 ًّځٽڃ بٵّد ؤود ٬سً ڄؽځٽڃ آټٿ خڀ٥٭دڂ ټمد ظإټځٌن، ًؤُ٘ذ ټمد ظُٙزٌن، بن 

ؤ٤٭ط خ‟ ؤؼدزّٗ بن ٘دء، ًبن ٬ْٝعو وْٙط ؤن ّ٭ٍزّٗ، ٴدظٹٌخ خ‟ ًخَـ٭ٌخ، ٴإزٌَخ بٙ ٌڀٻ،ٴٹدپ0 

، ٴىًُ• ٭ّڃ ؤوًًيخً زّٙ زدذ خ٬ّٕفً ًخڀٹُٝ،ًٸدپ0 خلٵًُخ 3ڄ٭يڃ ڄًََُىڃ  2ّدٸنّّ خجعّٗ زٵَ٭َځَصٍ

يف خَٕٞ، ًـدء زد٪٥ّر ٴ٥ُلو زدڀندَ يف خٕوًًي ًٸدپ بوِ ٤دَلٽڃ ٴْيد ؤً ظُـ٭ٌخ، ٴإزٌخ ٴځمد 

ټدن خڀٱً ًًَٰخ ٬ځْو، ٴفدء ٸنّّ ٴٹدپ0 ٸً ًخ‟ َـ٭ٌخ ّٹٌڀٌن ٌڀٻ خڀٽٚڂ، ٴٹدپ0 ؤيوځيڃ، ٴٹدڀٌخ 

د ټدن خڀؽدڀػ ٸدپ0ڀحه ٸځعڃ ٌڀٻ ٕٸعځنٽڃ زإوسػ ٸعځص ٴإزٌخ بٙ ٌڀٻ ؤن ُّـ٭ٌخ ٴٹٍٲ ّٞڃ ټٍڀٻ، ٴځم

 ٴْيد لعَ خلّٔٸٌخ ًٸدپ0 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٚٙ/ٕٔالبخاري مع الفتح )   
ٕ
 ٓ(  ٓٔٙوا١ترور: ٚتُع َمرٍّ وىو " ا١تسحاة " القاموس احمليط ص )  ٓالَفَعَلة : ٚتُع فاعٍل ،أي عامل  ٕ،   
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 ؤًٸًض ودَُ ًي٬ٌض ٸنّّخً بوِ بٌخ َؤّط خٕڄُ ؤڄُخً ڄنٽُخً 

 .1ًىٍخ ٔنً لٕه# 

 ټعدزو "٘سيص ًٸً خ٬ّٔٲ خڀُخٴ١ص ؤوٵٕيڃ ٍّٞه خ٪ّديؼص،ٴٹً ؤًَي خڀًټعٌَ ٬سً خڀٌُٔپ خڀٱٵدَ يف 

 .2خڀٱځٌ ٬نً خڀْٙ٭ص " ٬ًي ڄه خڀًُخّدض ٬ه ؤجمص خڀْٙ٭ص ظاًّ ڄد ٌټُه خ٪ّدٴ٧.

ًىٍخ ُ٘ٺ ٙ َّر ٴْو ٬ًسديش ڀځ٥ْٙدن ٬ځَ ٫ّْ٥ ًـٌه خڀعٵّٕ٘ ڀٍڀٻ خ٪ًّّػ، ٴةن ٸدپ ٸدجٿ0 بن  

ُ ؤ٬ُٴو ىٍخ ڀْٓ يف ـُّّش خڀ٭ُذ، ٸځط0 ىٿ خڀُٙٺ ٱّعن٫ يف وٌٝٚ خ٩ُّّّش ؤڂ يف ٬مٌڂ خٕڄص؟ خڀٍ

 ٬ًځَ ٌڀٻ ٴيٍه خ٪ّديؼص َي‡ ُّٜك ٬ځْيڃ.  0ڄه ټٚڂ خڀٹٌڂ ىٌ ؤن خڀُٙٺ ٱّعن٫ يف ٬مٌڂ خٕڄص
القرامطة الذين أعلنوا عن كفرىم بأقواليم وأفعاليم، وأجمع العلماء  النموذج الثالث  

والمؤرخون على كفرىم وقد خرجوا في ىذه األمة وفي جزيرة العرب، وكان مقر  
،ووصل من كفرىم أنيم أغاروا على مكة فقتلوا الحجيج، وانتيكوا حرمة  ملكيم البحرين

البيت، واقتلعوا الحجر األسود من موضعو واحتملوه معيم إلى مقر ملكيم، ومكث  
عندىم بضعاً وعشرين سنة ثم أعادوه، وعندما فعل ق ائدىم الخبيث فعلتو رفع عقيرتو  

 متبجحاً بما فعل معلناً كفره وإلحاده ق ائالً: 
 ٴځٌ ټدن ىٍخ خڀسْط ‟ َزند ڀٝر• ٬ځْند خڀندَ ڄه ٴٌٸند ٜسد

 3ٕود لففند لفص ـدىځْص ٮّځځص مل ظـسٷِ ُ٘ٸًد ًٙ ٰـُزد  

                                         
ٔ
 ( .  ٕٓٚ/ٕٔالفتح )   

ٕ
ـ (  ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالرسوؿ الغفار ، الطبعة األوذل ).( للدكتور عبد ٓٙ-ٙ٘انظر : شبهة الغلو عند الشيعة )   

 دار احملجة البيضاء ، بَتوت لبناف .
ٖ
ـ (  ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ(  أليب دمحم عبدهللا بن أسعد اليافعي ، الطبعة الثانية )  ٕٕٚ/ٕمرآة اٞتناف وعربة اليقظاف )   

 دار الكتاب اإلسالمي القاىرة .
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ًىٍخ خڀنمٌٌؾ َي آوُ ُّٜك ٬ځَ ڄه ٬ّّڃ ؤن خڀُٙٺ ڀه ّ٭ٌي بىل ـُّّش خڀ٭ُذ، بٙ بن ټدن ّٵيڃ  

ودٜص ٴةن ٜدلر ىٍخ خڀٵيڃ َّٝد ٔځڃ  ڄه خ٪ًّّػ ؤن ٬سديش خڀ٥ْٙدن ٙ ظٽٌن بٙ ز٭سديش خٕٜندڂ

 ڀو ٌڀٻ ًڀٽه ڄد خڀًڀْٿ ٬ځَ ١ّْٝٛ ٬سديش خڀ٥ْٙدن زٍڀٻ يًن ٌٔخه ڄه ؤوٌخ٪ خڀٽٵُ ًخٗ٪ّدي؟ 

ىِ -ڄه ُ٘ٺ ًب٪ّدي ًّٰ٘ىد ڄه ؤوٌخ٪ خڀٽٵُ  -خڀٌخٸ٫ ؤوو ٙ يڀْٿ ٬ځَ ٌڀٻ،ًؤن ٫ّْ٥ ؤوٌخ٪ خڀٽٵُ 

 ٥ْدن. ڄه ٬سديش خڀ٥ْٙدن، زٿ ٫ّْ٥ خ٬ّ٭دِٜ ڄه ٬سديش خڀٙ

ڄ٭نده ٙ ظ٥ْ٭ٌه   ٙ ظ٭سًًخ خڀ٥ْٙدن 0 " خ٬ّٕإڀص خڀُخز٭ص " ٸٌڀو0 -٦َّو خ‟  -ٸدپ خٗڄدڂ خڀُخُِ  

، 1زًڀْٿ ؤن خ٬ّنيِ ٬نو ڀْٓ ىٌ خڀٕفٌي ڀو ٴمٕر، زٿ خٙوٹْدي ٕڄُه ًخڀ٥د٬ص ڀو ٴدڀ٥د٬ص ٬سديش# 

 ًىٍخ ّٙمٿ ٫ّْ٥ ؤوٌخ٪ خ٬ّ٭دِٜ.

خ٪ّٽڃ زٱّ٘ ڄد ؤوّپ خ‟ ڄه ٬سديش خڀ٥ْٙدن ٴٹدپ0 $ًخظسد٪ خڀُٙخج٫  -٦َّو خ‟ -ًٸً ٬ً• خڀٙنٹ٥ِْ  

أمل أعيد ئٌْىُ ّب ثين آدَ أْ ال  خ٬ّىدڀٵص ٬ّد ٬ُ٘و خ‟ ظ٭دىل ىٌ خ٬ُّخي ز٭سديش خڀ٥ْٙدن يف ٸٌڀو ظ٭دىل0 

ٍسمحٓ ّب أثث ال جعجد اٌشْطبْ ئْ اٌشْطبْ وبْ ًٌٸٌڀو ظ٭دىل ٬ځَ ڀٕدن بزُخىْڃ 2  0 جعجدًا اٌشْطبْ

عصْبً 
3# 4 . 

ىــ# ًٸعـٿ ز٭دٜـمص ٱّځٽعـو خ٬ّـٍٹُّش      ٬278ځِ زه خڀٵ١ٿ خ٩ًّوِ خڀٍُ ٨يـُ يف خڀـْمه ٬ـدڂ $   -خڀنمٌٌؾ خڀُخز٫  

٬ځَ ټٵُه ًب٪ّديه خڀ٭ځمدء ًخ٬ّاَوٌن ًوٹځٌخ ٬نو خٗ٪ّدي خڀٝـُّك   -ټٍڀٻ–ىـ# ىٍخ خڀُـٿ ؤ٫ّ٥  ٬304دڂ $

ٴُ؛ٕن ـُّّش خڀ٭ُذ ڀه ّ٭ٌي بڀْيـد خڀٙـُٺ بىل ٸْـدڂ خڀٕـد٬ص ؤڂ     ًخڀٽٵُ خڀسٌخق، ٴيٿ ّٹٌپ خڀٹسٌٌَّن ؤوو ڀْٓ زٽد

 ّٝدٌخ ٷّْسٌن ٬نو؟ 

                                         
ٔ
 ( .  ٜٙ/ٕٙتفسَت الرازي )   
ٕ
 ( . ٓٙيس )    
ٖ
 ( . ٗٗمرمي )    
ٗ
 ( دمحم األمُت الشنقيطي طبع عادل الكتب بَتوت بدوف اتريخ .  ٖٛ/ ٗأضواء  البياف تفسَت القرآف ابلقرآف )   
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َئٔدء ًٸديش خ٪ّّذ خّٙ٘ٔخټِ خڀْمّٗ خڀٍّه ؤ٬ځنٌخ خٗ٪ّدي ًلدَزٌخ خ‟ ًٌَٔڀو خڀنمٌٌؾ خ٫ّدڄٓ 

خڀ٭ځمدء  ًخ٬ّاڄنّٙ، ًؤلځٌخ خحملُڄدض خ٬ّ٭ځٌڄص ڄه خڀًّه زدڀ١ًَُش،ًخٔعيّؤًخ زد‟ ًٌَٔڀو، خظٵٹط ټځمص

٬ځَ ټٵُىڃ ًب٪ّديىڃ يف خ٩ّمځص، ًىٌ يڀْٿ ٸد٫٤ ٬ځَ ؤن خڀُٙٺ ٸدزٿ ؤن  -خ٬ّ٭دُّٜه ٭ّڃ -خ٬ّ٭عّّّه

ّ٭ٌي بىل ـُّّش خڀ٭ُذ ًبىل ٌٔخىد ڄه زٚي خڀ٭دمل خٗٔٚڄِ،ًٙ ٺّٽه ڀځٹسٌَّّٙ ؤن ُّيًخ ىٍخ خڀًڀْٿ 

ٌٍ ًخُٜٗخَ ٬ځَ خڀعمٕٻ زدڀٹٌپ زإُ لفص ڄٹن٭ص، ٴځڃ ّسٷ ز٭ً ىٍه خڀنمدٌؾ ٘سيص ڀځٹسٌَّّٙ ب0ٙ خ٭ّ

 ًبن ٨يُ و٥اه. 
تواطؤ جمٌع المؤلفٌن فً  ومما ٌدل على إمكان وقوع الشرك فً هذه األمة 

الفمه، وكذا كتب أحادٌث األحكام على تخصٌص باب أو كتاب فً كل مؤلفاتهم 
الشاملة باسم باب الردة، ولو كان األمر مستحٌاًل لما أضاعوا الجهد والولت فً 

لكالم على أمر مستحٌل الولوع، إنهم ما فعلوا ذلن إال وهم ٌعلمون ٌمٌناً أن ذلن ا
 ممكن، وأن ما ٌستدل به المبورٌون الٌدل على شًء من ذلن.
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 ادلبحث الثالث
 خلو الثالثة القرون ادلفضلة من مظاىر القبورية وآاثرىا 

 وفٌه خمسة مطالب: 
ح العلماء بخلّو القرون المفضلة عن وجود المشاهد تصرٌ :المطلب األول

 والمساجد على القبور:
  

سبك فً الباب التمهٌدي األحادٌث الناهٌة عن اتخاذ المبور مساجد واألمر  
بتسوٌة المبور،وعرفنا كٌؾ طبّك الصحابة والتابعون تلن األحادٌث،وكٌؾ فعلوا 

روا إلى إدخال موضع لبر عند موته، ثم كٌؾ فعلوا عندما اضط بمبر النبً 
ولبري صاحبٌه أبً بكر وعمر، وكٌؾ تصرؾ الصحابة إزاء لبر  النبً 

دانٌال حٌن وجدوه أٌام الفتوح، وعرفنا مما سبك حذرهم الشدٌد من ظهور تعظٌم 
المبور وتمدٌسها خشٌة االفتتان بها، وعلى ذلن فال ؼرَو أن ٌسٌر التابعون لهم 

تابعوهم رضً هللا عن الجمٌع ورحمهم رحمة بإحسان على طرٌمهم، وكذلن 
 واسعة، وهذا ما صرح به العلماء رحمهم هللا تعالى. 

م  -رحمه هللا تعالى-لال شٌخ اإلسالم ا بن تٌمٌة   فً مجموع الفتاوى وهو ٌتكلَّ
: )...َدْع خالفة بنً العباس فً أوائلها وفً حال عن مشهد رأس الحسٌن 
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كونوا ٌعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدلاً أو استمامتها فإنهم حٌنئذ لم ٌ
كذباً كما حدث فٌما بعد؛ ألن اإلسالم كان حٌنئذ فً لوته وعنفوانه ولم ٌكن على 
عهد الصحابة والتابعٌن وتابعٌهم من ذلن شًء فً بالد اإلسالم ال فً الحجاز 

م ٌكن لد وال الٌمن وال الشام وال العراق وال مصر وال خراسان وال المؽرب ول
أْحِدث مشهد ال على لبر نبً وال صاحب وال من أهل البٌت وال صالح أصاًل، 

وكان ظهورها وانتشارها حٌن ضعفت ، بل عامة هذه المشاهد محدثه بعد ذلن
خالفة بنً العباس وتفرلت األمة وكثر فٌهم الزنادلة والملبسون على 

ممتدر فً أواخر المائة المسلمٌن،وفشت فٌهم كلمة أهل البدع وذلن من دولة ال
فإنه إذ ذان ظهرت المرامطة العبٌدٌة المداحٌة بأرض المؽرب ثم جاءوا  الثالثة،

بعد ذلن إلى أرض مصر ولرٌباً من ذلن ظهر بنو بوٌه وكان فً كثٌر منهم 
زندلة وبدع لوٌة، وفً دولتهم لويَ بنو المداح بأرض مصر، وفً دولتهم أظهر 

بناحٌة النجؾ، وإاّل فمبل ذلن لم ٌكن أحد ٌمول إن  المشهد المنسوب إلى علً 
بمصر اإلمارة بالكوفة. وإنما ذكروا أن  لبر علً هنان وإنما دفن علً 

بعضهم حكى عن الرشٌد أنه جاء إلى بمعة هنان وجعل ٌعتذر إلى المدفون فٌها، 
ال لوم فمالوا إنه علً،وإنه اعتذر إلٌه مما فعل بولده، فمالوا هذا لبر علً،ولد ل

 .ٔإنه لبر المؽٌرة بن شعبة والكالم علٌه مبسوط فً ؼٌر هذا الموضع(
يقوؿ الذىيب ُب آخر ترٚتة عضد ويؤيد ماقرره شيخ اإلسالـ مقاتلو اإلماماف الذىيب وابن كثَت،  

الدولة البويهي الذي قاؿ عنو قبل ذلك: )وكاف شيعيًا جلدًا أظهر ابلنجف قربًا زعم أنو قرب اإلماـ 
وبٌت عليو ا١تشهد وأقاـ شعار الرفض ومأًَب عاشوراء واالعتزاؿ( ٍب قاؿ: وبو ختم ترٚتة عضد  علي

الرابعة بالء شديد ابلدولة  ا١تائةالدولة: )قلت:فنحمد هللا على العافية فلقد جرى على اإلسالـ ُب 
 .ٕاذل(.العبيدية اب١تغرب، وابلدولة البويهية اب١تشرؽ وابألعراب القرامطة فاألمر هلل تع

ىػػػ(:)وقد امػػتألت الػػبالد رفضػػاً وسػػباً للصػػحابة مػػن بػػٍت بويػػة  ٖٚٗوقػاؿ ابػػن كثػػَت ُب حػػوادث سػػنة ) 
وغػَت ذلػك مػن الػبالد كػانوا  فوبٍت ٛتداف والفاطميُت، وكل ملوؾ البالد مصػراً وشػاماً وعراقػاً وخػرا سػا

 . ٖللصحابة(  رفضاً وكذلك اٟتجاز وغَته،وغالب بالد ا١تغرب،وكثر السب والتكفَت منهم

 
فً كتابه )وفاء الوفاء بأخبار دار -رحمه هللا -وٌؤٌده كذلن ما ذكره السمهودي  

المصطفى( وهو ٌتحدث عن لبر فاطمة رضً هللا عنها لال: )وإنما أوجب عدم 

                                         
ٔ
 ( . ٚٙٗ -٘ٙٗ/  ٣ٕٚتموع الفتاوى )   
ٕ
 ( . ٕٕ٘-ٕٓ٘/ٙٔالسَت )  
ٖ
 ( . ٖٖٕ/  ٔٔالبداية والنهاية )   
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العلم بعٌن لبر فاطمة رضً هللا عنها وؼٌرها من السلؾ ما كانوا علٌه من عدم 
 .ٔالبناء على المبور وتجصٌصها(

ثم لال تحت عنوان: " بٌان المشاهد المعروفة الٌوم بالبمٌع وؼٌره من المدٌنة  
كما لال المطري ممن توفً فً حٌاة - المشرفة ": )اعلم أن أكثر الصحابة 

وسادات  مدفونون بالبمٌع وكذلن سادات أهل بٌت النبً  -وبعد وفاته النبً 
 . التابعٌن 

مات بالمدٌنة من الصحابة نحو عشرة آالؾ  وفً مدارن عٌاض عن مالن أنه 
 وبالٌهم تفرلوا فً البلدان. 

ولال المجد: " الشن أن ممبرة البمٌع محشوة بالجماء الؽفٌر من سادات األمة  
ؼٌر أن اجتناب السلؾ الصالح المبالؽة فً تعظٌم المبور وتجصٌصها أفضى إلى 

 .ٕإاّل أفراداً معدودة "( انطماس آثار أكثرهم فلذلن ال ٌعرؾ لبر معٌن منهم 
فً كتابه األم لال: )ولم أر  -رحمه هللا تعالى  -وٌؤٌده أٌضاً ما ذكره الشافعً 

 لبور المهاجرٌن واألنصار مجصصة(، لال الراوي عن طاووس: )إن رسول 
:)ولد رأٌت من الوالة من ٌهدم -لال الشافعً  -نهى أن تبنى المبور أو تجصص 

 .ٖلم أَر الفمهاء ٌعٌبون ذلن( بمكة ما ٌبنى فٌها ف
ّّ ٌمول وهو ٌتحدث عن ممابر ٗوحتى لبورٌة الٌمن ٌعترفون بذلن، فهذا الشلً 

ترٌم: )إن كثٌرا منهم الٌعرؾ عٌن لبره، بــل وال جهته ألن المتمدمٌن كـانوا 
 ٌجتنبون البناء والكتابة على المبور وإنما استحسنه 

  ٓ٘المتأخرون( 
ستدل به القبورٌة على وجود مشاهد ومبان على القبور :ما ٌالمطلب الثانً

 فً تلك القرون:

                                         
ٔ
 ٓىػ(  ٜٔٔ( لنور الدين دمحم السمهودي توُب ) ٜٙٓ/  ٖار ا١تصطفى ) وفاء الوفاء أبخبار د 
ٕ
 ( .  ٜٙٔ/  ٖا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 (لإلماـ دمحم بن إدريس الشافعي  .  ٕٚٚ/  ٔٔاألـ )   

ٗ
دمحم بػن أيب بكػر الشػلي ابعلػوي مػن كبػار صػوفية حضػرموت عػاش ٔتكػة ولػو عػدد مػن ا١تؤلفػات أشػهرىا "ا١تشػرع الػروي"   
مػػن أكثػػر كتػػب الػػًتاجم سػػخافة وخرافػػة شػػحنو ٔتػػا ال يقبلػػو عقػػل وال يقػػره نقػػل ومػػع ذلػػك فهػػو عمػػدة مػػن عمػػد اتريػػخ  يعػػد

( : ) وال ٭تتػاج اآلخػذ مػن ا١تشػرع أف يتطلػب حجػة ُب  ٖٔحضرموت قاؿ علوي ابن طاىر اٟتداد ُب جٍت الشػماريخ ص )
سػتقراء ابحملػل العػارل وقػد شػهد لػو اٟتبيػب اإلمػاـ القطػب فإف صاحب ا١تشرع من العلم واالطالع واال ٓكل شي ء رآه فيو 

ُب ٣تمػػػػوع كالمػػػػو وال ٭تضػػػػرين اآلف نقلػػػػو ابٟتػػػػرؼ وانىيػػػػك بػػػػذلك انىيػػػػك ( تػػػػوُب  اٟتػػػػداد ابلثقػػػػة والصػػػػدؽ كمػػػػا جػػػػاء
   ٓ(ٚٔ/ٕ) ترجم لنفسو ( انظر ترٚتتو :ُب ا١تشرع وقدىػٖٜٓٔسنة)
 
٘
 ٓ( ٚٗٔ/ٔا١تشرع )  
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المبورٌة فرلة مبتدعة كسائر الفرق المبتدعة الضالة، ٌجمعها جمٌعاً تتبع  
المتشابه من المول واإلعراض عن المحكم الصرٌح، فبرؼم األدلة المطعٌة على 

الكتابة علٌها وؼٌر النهً عن البناء على المبور وتجصٌصها واتخاذها مساجد و
ذلن من األدلة المحكمة، إال أنهم تركوا ذلن كله واحتجوا بأمور ال ٌجوز 
االحتجاج بها، إما لعدم ثبوتها أو لعدم داللتها على المطلوب، وسأذكر هنا ما 

 استدلوا به من وجود مبان على المبور فً المرون المفضلة وهً:
فألرهم على ذلن،  حٌاته بنوا مسجداً على المبر فً  أن الصحابة  (ٔ)

 ولم ٌأمرهم بهدمه.
ضرب خٌمة على لبر زٌنب بنت جحش  أن عمر بن الخطاب (ٕ)

 رضً هللا عنها. 

ضرب الفسطاط على لبر الحكم بن أبً  أن عثمان بن عفان  (ٖ)
 العاص. 

 . أن دمحم بن الحنفٌة ضرب فسطاطاً على لبر عبدهللا بن العباس  (ٗ)

سن بن الحسن بن علً بن أبً طالب أن فاطمة بنت الحسٌن امرأة الح (٘)
 ضربت على لبره المبة سنة ثم ُرفعت. 

أن عائشة رضً هللا عنها أمرت بفسطاط فضرب على لبر أخٌها  (ٙ)
 عبدالرحمن حٌن مات بذي طوى. 

أن خارجة بن زٌد لال: )رأٌتنً ونحن شبان فً زمان عثمان بن عفان  (7)
  حتى ٌجاوزه(. وإن أشدَّنا وثبة الذي ٌثب لبر عثمان بن مضعون 

للت:هذه سبعة آثار استدل بها المبورٌون على وجود أصٍل لما دََرجوا علٌه من  
 البناء على المبور فً عهد 

على ذلن مبٌناً أنه ال أساس لما تمسكوا  -بحول هللا -،وسأرد ٔ السلؾ الصالح 

ظٙدزو ڄنو خزعٱدء خڀٵعنص  ٴإڄد خڀٍّه يف ٸځٌّٞڃ ِّٯ ٴْعس٭ٌن ڄدبه إال ما ٌفعله من لال هللا فٌهم:

 . 2 ًخزعٱدء ظإًّځو ًڄد ّ٭ځڃ ظإًّځو بٙ ّخ‟

 

                                         
ٔ
ة) اٞتواب ا١تشكور (  ، وىي عبارة عن فتوى أجاب فيها ا١تفيت عن أسئلة تتعل ق ابلقبور ٕتد ىذه الشبهات ُب رسال  

والبناء عليها ووقع عليها عدد من علماء ا٢تند وأرسلت إذل ا١تلك سعود بن عبد العزيز آؿ سعود فقاـ ىو إبحالتها إذل دار 
( وقد ٙ-٘ا١تشكور انظر مقدمة شفاء الصدور )صاإلفتاء اليت أجابت عليها بكتاب شفاء الصدور ُب الرد على اٞتواب 

ورسالة )إحياء ا١تقبور من أدلة  ٓىػ(ٖتقي ق عبد السالـ آؿ عبد الكرمي ٜٓٗٔطبع ُب دار العصمة ابلرايض           )
 ٔتصر .استحباب بناء ا١تساجد والقباب على القبور ( ألٛتد عبد هللا الصدي ق الغماري الطبعة الثانية ، نشر مكتبة القاىرة 

 
ٕ
 ( . ٚآؿ عمراف )  
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على وجود مبان على الشبهات : الرد على ما استدلوا به من المطلب الثالث
  تلك القرون:القبور فً 

فألرهم  بأن الصحابة بنوا مسجدًا على المبر فً حٌاته  لولهم -الشبهة األولى 
بذلن ما ذكره ابن عبد البر فً االستٌعاب فً ترجمة أبً على ذلن، وهم ٌرٌدون 

بعد صلح الحدٌبٌة، وإرسال  ،حٌث ذكر لصة مجٌئه إلى النبً بصٌر 
أحد  المشركٌن ٌطلبون إرجاعه إلٌهم وكٌؾ سلَّمه إلٌهم،ثم لتل أبو بصٌر 

الرسولٌن ثم خرج إلى سٌؾ البحر ومكث هنان،ولحك به أبو جندل بن سهٌل بن 
لوا عصابة لمطع الطرٌك على المشركٌن عمرو  وجماعة من المسلمٌن، وأنهم شكَّ

ٌرجونه لبولهم لدٌه  واالستٌالء على لوافلهم،حتى أرسل المشركون للنبً 
فً حال  إلٌهم كتاباً بذلن، فجاء الكتاب وأبو بصٌر  فأرسل النبً 

 على صدره فصلى علٌه أبو جندل.  الموت،فمات وكتاب رسول 
ُمسنَدة،ؼٌر أن فٌما ساله ابن عبد البر -فً البخاري وؼٌره -صة إلى هناوالم 

،وهذا موضع الشاهد الذي احتجَّ به ٔ ))وبنى على قبره مسجداً((زٌادة 
 :الدلٌل الثامن)المبورٌون كما فعل الؽماري فً رسالته إحٌاء الممبور حٌث لال: 

اق المصة عن االستٌعاب ثم سٕ(أن الصحابة بنوا مسجدًا على المبر فً حٌاته 
 وفٌها تلن الزٌادة.

للت: نعم ذكر ذلن ابن عبد البر فً االستٌعاب ولكنه ساق المصة من طرٌك  
: ؼٌر أن عبد الرزاق لم ٌذكر -لال الزهري فً حدٌثه –عبد الرزاق عن معمر 

تناشده هللا  موضع الشاهد وإنما ولؾ عند لوله: )فأرسلت لرٌش إلى النبً 
، وإلى هنا ٖإلٌهم(  اّل أرسل إلٌهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبً والرحم، إ

ساق المصة ابن عبد البر ثم لال: )وذكر موسى بن عمبة هذا الخبر فً أبً 
بصٌر بأتم ألفاٍظ وأكمل سٌاله(، ثم ذكر المصة وفٌها موضع الشاهد )فمدم كتاب 

بٌده  رسول هللا على أبً جندل وأبو بصٌر ٌموت فمات وكتاب  رسول هللا 
 . ٌٗمرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلى علٌه وبنى على لبره مسجدًا( 

ق بٌن رواٌة عبد الرزاق الموصولة الصحٌحة   فأنت ترى أن ابن عبد البر فرَّ
الؽماري تدلٌساً  دمجهاوبٌن هذه الرواٌة التً نملها عن موسى بن عمبة، ولد 

                                         
ٔ
( ، للحافظ ابن عبد الرب ،هبام. اإلصابة البن حجر طبع ) دار ٖٕ-ٕٔ/ٗاالستيعاب ُب أٝتاء األصحاب )   

 الكتاب العريب(، بدوف اتريخ .
ٕ
 ٓ(   ٖٛإحياء  ا١تقبور من أدلة جواز بناء ا١تساجد على القبور )  
ٖ
 ٓ(  ٕٖٗ -ٖٖٚ/ ٘عبد الرزاؽ ُب مصنفو )   

 
ٗ
 ( . ٖٕ-ٕٕ/ٗاالستيعاب )  
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ن الطرٌك الصحٌح المسند والوالع خالؾ على المارئ لٌتوهم أن المصة كلها بذل
 ذلن. 

وبعد أن عرفنا أن لصة المسجد إنما هً من رواٌة موسى بن عمبة نعود لنمول:  
 هنان اعتراض على االستشهاد واالستدالل بالمصة من ناحٌتٌن: 

فموسى بن عمبة رواها عن الزهري مرسلة، ولد  الناحٌة األولى من جهة السند:
وسى بن عمبة البٌهمً فً دالئل النبوة من طرٌمٌن عن رواها مـن طرٌك م

، كما رواها ابن عساكر فً ٔموسى بن عمبة عن ابن شهاب مرسلة 
تارٌخه،ذكره الشٌخ األلبانً ولال: )رواٌة موسى بن عمبة فً تارٌخ ابن 

(رواه بإسنادٌن عنه عن ابن شهاب مرسال ً أو معضاًل بلفظ: ٔ/ٖٖٗ/5عساكر)
 . ٕسجدا( )وجعل عند لبره م

وبناء على ما تمدم فإن هذا المرسل ال ٌحتج به كما هو ممرر عند علماء  
الحدٌث، هذا لوكان سالماً من المعارضة،فكٌؾ وهو مخالؾ لما فً 
ج تلن المصة سوى  البخاري،حٌث لم ٌذكر تلن الزٌادة هو وال أحد ممن خرَّ

واتر المعنوي فً موسى بن عمبة، ثم هو مخالؾ لألحادٌث التً تبلػ مبلػ الت
المنع من بناء المساجد على المبور ولعِن فاعِل ذلن،مع تأّخر تلن األحادٌث أو 

 .بعضها عن هذه الحادثة؛إذ كان لعن أولئن فً مرض موت الرسول 
فً اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر )وبنى على الناحٌة الثانٌة من جهة المتن: 

ثة من الحفاظ، رَووه بلفظ: )وجعل عند لبره لبره مسجدًا(،هذا اللفظ لد خالفه ثال
مسجداً(، وهم: البٌهمً فً دالئل النبوة،وابن عساكر فً تارٌخه وتمدم العْزو 
إلٌهما، والثالث الحافظ ابن حجر فً الفتح حٌث لال فً شرح الحدٌث الذي ساله 
البخاري فً كتاب الشروط من صحٌحه: )وفً رواٌة موسى بن عمبة عن 

إلى أبً بصٌر فمدم كتابه وأبو بصٌر ٌموت فمات  رسول هللا  الزهري فكتب
 ،ٖفً ٌده فدفنه أبو جندل مكانه وجعل عند لبره مسجـداً(  وكتاب رسول هللا 

وظاهر أن )عند لبره( ٌختلؾ لطعاً عن )على لبره(، فبناء المسجد على المبر 
فاعله، وأما هو الذي فٌه النـزاع، والذي لد وردت األحادٌث بتحرٌمه ولعن 

البناء عند المبر فٌختلؾ باختالؾ لصد البانً ولٌس فٌه نهً لذاته فلو فرضنا أن 
 هذا اللفظ صحٌح فإنه ال دلٌل فٌه على مطلوب المبورٌة. 

وهً على افتراض أن السند صحٌح وأن اللفظ هو كما  وهناك ناحٌة ثالثة 
ال شن وال إمكان أورده الؽماري: )على لبره مسجداً(، فإن التعارض لائم 

                                         
ٔ
( ، لإلماـ البيهقي ،ٖتقي ق الدكتور عبد ا١تعطي قلعجي ، طبع دار الكتب العلمية  ٘ٚٔ-ٕٚٔ/ٗدالئل النبوة )   

 ـ (  ٜ٘ٛٔ –ىػ ٘ٓٗٔبَتوت الطبعة األوذل سنة ) 
ٕ
 (  ٖٛٔٔتذير الساجد ص )   
ٖ
 (  ٖٔ٘/٘فتح الباري )   
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للجمع، والتارٌخ معروؾ، فمصة أبً بصٌر لبل السنِة الثامنة سنِة 
الفتح،واألحادٌث الناهٌة عن اتخاذ المساجد على المبور فً آخر أٌام النبً 

 بعضها لبل موته، فهً ناسخة لتلن  ٕوبعضها وهو محتضر ٔبخمسة أٌام
 المصة. المصة وبهذا ال ٌبمى للمبورٌة أي استدالل بهذه 

 
أن عمر بن الخطاب ضرب خٌمة على لبر الشبهة الثانٌة من شبهات القوم:
 زٌنب بنت جحش رضً هللا عنها.

الخٌمة على لبر زٌنب بنت جحش رضً هللا عنها  للت: لصة ضرب عمر  
رواها ابن سعد من طرٌك دمحم بن المنكدر،وعن موسى بن دمحم بن إبراهٌم بن 

 بن المنكدر عن عمر:)أنه مرَّ على حفارٌن ٌحفرون الحارث عن أبٌه، فلفظ دمحم
لبر زٌنب فً ٌوم صائؾ فمال: )لو أنً ضربت علٌهم فسطاطاً، فكان أول 

، ولفظ موسى بن دمحم بن إبراهٌم بن الحارث عن أبٌه ٖفسطاط ضرب على لبر( 
)أمر بفسطاط فضرب على لبرها لشدة الحر ٌومئذ فكان أول فسطاط ضرب على 

، وهنان لفظ ثالث عن عبدهللا بن ربٌعة لال: )رأٌت عمر بن ٌٗع( لبر بالبم
الخطاب صلى على لبر زٌنب بنت جحش سنة عشرٌن فً ٌوم صائؾ ورأٌت 

 . ٘ثوباً مد على لبرها وعمر جالس على شفٌر المبر( 
وهذه األلفاظ جمٌعها مبٌنة أن الفسطاط الذي ضرب أو الثوب الذي مد كما فً  

إنما ُمدَّ إلظالل الحفارٌن وولاٌتهم من حر الشمس فً ذلن الٌوم الرواٌة الثالثة؛
هذا إن صح،   !،                         الصائؾ، فأي دلٌل فٌه على بناء المساجد والمشاهد على المبور؟

ولم أكّلِؾ نفسً البحث فً أسانٌدها ألنها حتى لو صحت لم تدل على لصد 
 ل بهذه المصة. المستدل،وهذا واضح فبطل االستدال
حٌن ضرب الفسطاط  لصة عثمان بن عفان الشبهة الثالثة من شبهات القوم: 

على لبر الحكم بن أبً العاص، ولفظها عند ابن سعد من طرٌك الوالدي سنده إلى 
ثعلبة بن أبً مالن لال: )رأٌت ٌوم مات الحكم بن أبً العاص فً خالفة عثمان 

ٌوم صائؾ، فتكلم الناس فأكثروا فً  بن عفان ضرب على لبره فسطاطاً فً
الفسطاط فمال عثمان: )ما أسرع الناس إلى الشر وأشبه بعضهم إلى بعض، 
أنشدكم هللا من حضر نشدتً: هل علمتم عمر بن الخطاب ضرب على لبر زٌنب 

                                         
ٔ
 ٓ( ٜٔتقدـ ٗتر٬تو ص )  ىو حديث جندب بن عبدهللا   
ٕ
 ( .   ٚٔىو حديث عائشة وأـ سلمة رضي هللا عنهما وكال اٟتديثُت تقدـ ٗتر٬تهما )    

ٖ
( ، طبع دار صادر بَتوت، وطري ق موسى ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٛوالثالثة اآلاثر رواىا ابن سعد ُب الطبقات الكربى ) ٖ ،ٕ،  

( ، كتاب معرفة الصحابة )ذكر زينب بنت  ٕٗ/ٗاكم ُب ا١تستدرؾ ) بن دمحم بن إبراىيم بن اٟتارث وىو التميمي رواه اٟت
 .جح. ( 
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،للت: الحدٌث ٔبنت جحش فسطاطاً؟ لالوا: نعم،لال: فهل سمعتم عائباً؟ لالوا: ال( 
ومع ذلن فهو من حٌث الداللة كالذي لبله الدلٌل فٌه على ما  فً سنده الوالدي

 . نٌرٌدو
أن دمحمًا بن الحنفٌة ضرب فسطاطاً على لبر الشبهة الرابعة من شبهاتهم:  

،للت: األثر رواه ابن أبً شٌبة من طرٌك هشٌم عن عمران عبدهللا بن عباس 
ة فبنى علٌه بناًء ثالثة بن أبً عطاء لال:)شهدت وفاة ابن عباس فولٌه ابن الحنفٌ

وكذلن أخرجه الحاكم من طرٌك هشٌم إال أنه لال: )حدثنا أبـو حـمزة، ثنا  ٕأٌام( 
عمران بن أبً عطاء، فجعلها اثنٌن أبا حمزة وعمران مع أن الصحٌح أن أبا 

-حمزة هو عمران نفسه فال أدري أهً ؼلطة مطبعٌة أم أنه وهم من الحاكم 
، ٖذهبً على ذلن،وال محمك الكتاب فً طبعته الجدٌدة ،ولم ٌعلك ال-رحمه هللا

وكذلن رواه الخطٌب فً "ُموِضح أوهام الجمع والتفرٌك" من طرٌمٌن: أحدهما 
عن سفٌان عن عمران بن أبً عطاء،وأخرى عن هشٌم عن أبً حمزة األسدي 

، وعمران ٗ ٌرٌد بذلن إثبات أن عمران بن أبً عطاء هو أبو حمزة األسدي(
ر علٌه األثر من رجال مسلم ولال عنه الحافظ فً التمرٌب: )صدوق له الذي ٌدو
، فاألثر ثابت رؼم ذلن؛ ألنه ٌحكً مشاهدة ورؤٌة فال ٌضر ما لٌل عنه ٘أوهام( 

عنه من أوهام، ؼٌر أن األثر ال ٌفٌد الموم شٌئاً إذ أنه ال ٌخرج عما سبك من 
الجمٌع كان لمدة ثالثة  الذي جاء مصرحاً به فً رواٌة-اآلثار،إذ بماء الفسطاط 

داّل أنه كان لؽرض آخر ؼٌر ما تَرِمً إلٌه المبورٌة؛ فإما أن ٌكون بُنًِ  -أٌام فمط
على الحفارٌن ثم ظلَّ كذلن وهذا األلرب وإما ألمر آخر، ولكن أن ٌحتج به على 

 بناء المشاهد والمساجد على المبور فهذا ال ٌموله عالل منصؾ. 
اطمة بنت الحسٌن وضربها المبة على لبر زوجها لصة فالشبهة الخامسة: 

 الحسن بن الحسن بن علً بن أبً طالب. 
مه البخاري فً صحٌحه،فً كتاب الجنائز،فً باب "ما ٌكره   للت: هذا األثر لد علَّ

 من اتخاذ المساجد على المبور" لال: )ولما مات الحسن بن الحسن بن علً 

                                         
 ( من طري ق دمحم بن عمر الواقدي وىو متهم ابلكذب .  ٖٔٔ/ٛرواه ابن سعد ُب الطبقات )  ٔ
ٕ
 ٓ(  ٖٖٙ-ٖٖ٘/ٖابن أيب شيبة ُب ا١تصنف كتاب اٞتنائز )ُب الفسطاط يضرب على قرب ( )   
ٖ
 (. (،  كتاب معرفة الصحابة ) ذكر وفاة عبدهللا بن عباس   ٕٓٚ/ٗدرؾ)اٟتاكم ُب ا١تست  

ٗ
( ، للخطيب البغدادي، ٖتقي ق الدكتور عبد ا١تعطي أمُت قلعجي ،طبعة دار  ٕٖٖ/ٕموضع أوىاـ اٞتمع والتفري ق )    

 ـ (. ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔا١تعرفة بَتوت الطبعة األوذل سنة ) 
٘
 ٓبن حجر (،للحافظ ا ٔ٘ٚتقريب التهذيب)   
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ُرفعت فسمعوا صائحاً ٌمول: )أال هل ضربت امرأته المبة على لبره سنة ثم 
  ٔوجدوا ما فمدوا؟ فأجابه اآلخر: بل ٌئسوا فانملبوا( 

 وهذا األثر لد حَمَل نمَده وتفنٌَده معَه؛ ألمور:  
-إٌراد البخاري له فً هذا الباب دال على استنكاره له، لال الحافظ  -األمر األول 

أن الممٌم فً الفسطاط ال ٌخلو من : )ومناسبة هذا األثر لحدٌث الباب -رحمه هللا
الصالة هنان فٌلزم اتخاذ المسجد عند المبر ولد ٌكون فً جهة المبلة فتزداد 

 . ٕالكراهة( 
 ذكُر الهاتؾ فإنه ُمْشِعر بمبح ما صنعت تلن المرأة. واألمر الثانً 

لال ابن المنٌر _كما نمل عنه الحافظ _: )إنما ضربت الخٌمة هنان لالستمتاع  
مٌت بالمرب منه تعلٌاًل للنفس، وتخٌاًل باستصحاب المألوؾ من األنس ومكابرة بال

للحس، كما ٌتعلل بالولوؾ على األطالل البالٌة ومخاطبة المنازل الخالٌة،فجاءتهم 
الموعظة على لسان الهاتفٌن بتمبٌح ما صنعوا، وكأنهما من المالئكة أومن مؤمنً 

، إذاً ٖلألدلة الشرعٌة ال ألنه دلٌل برأسه( الجن، وإنما ذكره البخاري لموافمته 
فعلى رأي ابن المنٌر إنما أورد البخاري ذلن لالستئناس به لما ذهب إلٌه من 

 كراهة اتخاذ المساجد على المبور ولٌس لتأٌٌد ذلن. 
فً شرحه على البخاري: )ومطابمة الحدٌث  -رحمه هللا -لال المسطالنً  

الفسطاط ال ٌخلو من الصالة فٌه فٌسلتزم اتخاذ للترجمة من جهة أن الممٌم فً 
المسجد عند المبر، ولد ٌكون المبر فً جهة المبلة فتزداد الكراهٌة وإذا أنكر 
الصائح بناًء زائاًل وهو الخٌمة فالبناء الثابت أجدر، ولكن ال ٌُؤَخذ من كالم 

وحً بعده الصائح حكم ألن مسالن األحكام الكتاب والسنة والمٌاس واإلجماع وال 
علٌه الصالة والسالم، وإنما هذا وأمثاله تنبٌه على انتزاع األدلة من مواضعها 

 . وبهذا ٌظهر أن الدلٌل هو لنا ولٌس للمبورٌة. ٗواستنباطها من مظانها( 
أن عائشة رضً هللا عنها أدركت أخاها عبد الشبهة السادسة من شبهات القوم: 

فأمرت بفسطاط -عن دفنه بذي طوى حٌن رفعوا أٌدٌهم -الرحمن بعد موته 
 فضرب على لبره. 

                                         
ٔ
 ( .ٕٓٓ/ٖالبخاري مع الفتح )   
ٕ
 ( ٕٓٓ/  ٖا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 (.  ٕٓٓ/  ٖا١تصدر الساب ق )  

ٗ
( ، أليب العباس شهاب الدين أٛتد بن دمحم القسطالين ، دار  ٖٓٗ/  ٕإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )   

 إحياء الًتاث بَتوت بدوف اتريخ .
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 لال: )رأى ابن عمر  -رحمه هللا تعالى-للت: هذا األثر علمه البخاري  
 . ٔ فسطاطاً على لبر عبدالرحمن فمال: انزعه ٌا ؼالم فإنما ٌظّله عمله(

ولال الحافظ فً شرحه: )وعبد الرحمن هو ابن أبً بكر الصدٌك بٌََّنَه ابن سعد  
ً رواٌته له موصواًل من طرٌك أٌوب بن عبدهللا بن ٌسار لال: )مرَّ عبدهللا بن ف

عمر على لبر عبدالرحمن بن أبً بكر أخً عائشة وعلٌه فسطاط مضروب 
انزعه فإنما ٌظله عمله، لال الؽالم تضربنً موالتً. لال: كال  مفمال: ٌا ؼال

ا طوى حٌن رفعوا فنزعه(،ومن طرٌك ابن عون عن رجل لال: )لدمت عائشة ذ
أٌدٌهم عن عبدالرحمن بن أبً بكر فأمرت بفسطاط فضرب على لبره ووكلت به 
إنساناً وارتحلت فمدم ابن عمر...( فذكر نحوه، ولد تمدَّم توجٌه إدخال هذا األثر 
فً هذه الترجمة(، للت: ٌعنً ما ذكره فً األثر السابك أثر فاطمة بنت الحسٌن 

 اط على المسجد فً الكراهة. وهو أن البخاري لاس الفسط
وهذا األثر كذلن ٌجب أن ٌستدل به على محاربة الصحابة لتلن المظاهر ال على  

إثباتها وتأصٌلها،فعائشة رضً هللا عنها نصبت تلن الخٌمة ولم ٌتبٌن لنا ما هو 
 السبب فً ذلن، وال ألي ؼرض كان نصبها،ثم ذهبت فلما جاء ابن عمر

ستنكاره باألمر بنزع ذلن الفسطاط، رؼم إخبار الؽالم له استنكر ذلن وعبّر عن ا
بأن من أمر به هو عائشة رضً هللا عنها،ورؼم ما ٌكّنه الصحابة جمٌعاً لعائشة 
رضً هللا عنها من التمدٌر واالحترام،إال أن ذلن لم ٌمنع ابن عمر من تؽٌٌر ما 

 رأى أنها أخطأت فٌه. 
أن عائشة اعترضت على ما فعله ابن ولم ٌذكر بعد ذلن لنا محدث والمؤرخ  

عمر،وهذا دلٌل على أنها رجعت إلى ما رآه ابن عمر، خصوصاً وأن عائشة 
رضً هللا عنها لٌست ممن ٌسكت على ما ٌرى خالفه، ومن أجل ذلن كثرت 

فً كتاب مستمل  -رحمه هللا  -استدراكاتها على الصحابة حتى جمعها الزركشً 
عائشة رضً هللا عنها على الصحابة( ولم ٌذكر هو  سماه )اإلجابة لما استدركته

وال ؼٌره أن عائشة رضً هللا عنها استدركت على ابن عمر ما فعل، فسمط هذا 
 الدلٌل والحمد هلل. 
أحد الفمهاء السبعة أنه لال:  -رحمه هللا-أثر خارجة بن زٌد الشبهة السابعة: 

الذي ٌثب لبر عثمان بن وإن أشدنا وثبة  )رأٌتنً ونحن شبان فً زمن عثمان 
 مظعون حتى ٌجاوزه(. 

بنفس اللفظ، ولد تعرض له العالمة عبدالرحمن  ٕللت: األثر علمه البخاري  
فً كتاب البناء على المبور ورّده من أحد عشر  -رحمه هللا - ٔالمعلمً الٌمانً 

                                         
ٔ
 ( .  ٚ٘ٗ/  ٕائز ابب ) اٞتريدة على القرب ( )صحيح البخاري كتاب اٞتن  
ٕ
 (. ٘ٙٗ/ُٕب الصحيح كتاب اٞتنائز ) اٞتريدة على القرب ( )  
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انٌاً وجهاً، وأكتفً بوجهٌن اثنٌن فمط أراهما مزٌلٌن لإلشكال، لال رحمه هللا: )ث
فً تهذٌب التهذٌب فً ترجمة خارجة: " لال ابن نمٌر وعمرو بن علً: مات 

ولال ابن المدٌنً وؼٌر واحد: مات سنة مائة "، فظاهر هذا أن  هـ(99سنة )
هـ(، 99األكثر على أن موته كان سنة مائة والجمع أولى بأنه مات أواخر سنة )

وذكر لذلن لصة أن  وفً تارٌخ ابن عساكر أنه توفً وعمره سبعون سنة،
خارجة لال:" رأٌت كأنً بنٌت سبعٌن درجة، فلما فرؼت منها هوٌت وهذا السنة 

 لً سبعون سنة ولد أكملتها، لال فمات فٌها ". 
ونمل مثله ابن خلكان عن طبمات ابن سعد، فإذا أنمصنا سنً عمره من سنً  

ٌن،وعثمان الهجرة لموته بمً تسع وعشرون، فٌكون مولده آخر سنة تسع وعشر
لتل سابع ذي الحجة سنة خمس وثالثٌن، فٌكون سن خارجة ٌوم لتل عثمان ست 

 سنٌن تمرٌباً،فكٌؾ ٌكون شاباً فً زمن عثمان؟. 
ولد راجعت طبمات ابن سعد، "طبع أوُربَّا" فظهر أنه روى هذه المصة عن  

ر ٌشٌر بذلن إلى ضعؾ المصة حٌث ظه -رحمه هللا-للت: والمعلمً  -الوالدي( 
إذا سلم إسناده ولم نعتبر هذه علة لادحة فٌه، فإنه ٌنبؽً  ثالثاً:ثم لال ) -تنالضها

الجمع بأن ٌتأول األثر بأن لوله:)شبّان( مجاز، أراد أننا ؼلمان ألوٌاء أصحاء 
كأننا شبان، وٌؤٌد هذا كلمة )ؼلمان( الثابتة فً التارٌخ وإن حذفت فً التعلٌك، 

أبناء تسع سنٌن ونحوها لما ذهبوا ٌتواثبون على لبر  وٌؤٌده أٌضاً أنه لو كانوا
، وهذا ممنوع رجل من أفاضل السابمٌن، والسٌما وبجواره لبر ابن رسول هللا 

فً الشرع اتفالاً ألن من روى عنه إباحة الجلوس على المبر ال ٌبٌح التوثب 
لمبر والذي علٌه. ولوله: )إن أشدنا وثبة... الخ(.ٌدل أن أكثرهم ٌمصر فٌمع على ا

لم ٌكونوا ٌبلؽون التمٌٌز  ٌجاوزه ٌمع على المبور المجاورة، وأبناء الصحابة 
إاّل وهم عارفون آداب الدٌن ملتزمون لها مثل خارجة بن زٌد، وعلى هذا فال 

ٌشك علٌه أن  –وإن كان لوٌاً –داللة فً األثر ألن الؽالم الذي عمُره ست سنٌن 

                                                                                                                        
ٔ
فمكث مدة ُب ا٢تند ٍب ، رحل ُب طلب العلم وا١تعاش  ،ىو العالمة احملدث احملق ق عبد الرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي اليماين  

وألف ُب الرد على أىل ، حق ق عددًا كثَتًا من كتب اٟتديث والرجاؿ ، كي استقر ُب مكة ا١تكرمة أمينا ١تكتبة اٟتـر ا١ت
البدع والباطل من أشهر كتبو " التنكيل ٔتا ُب أتنيب الكوثري من األابطيل "ولو كتاب بعنواف " البناء على القبور " دل 

ف " القائد إذل تصحيح العقائد " توُب وُب ا١توجود منو ما يدؿ على ٖتقي ق ابلغ وعلم غزير كما أف لو كتااب بعنوا ،يكملو
ىػ( انظر ترٚتتو بقلم عبد هللا ابن عبد الرٛتن بن عبد الرحيم ا١تعلمي ُب مقدمة التنكيل ٖٙٛٔرٛتو هللا  ٔتكة سنة)

 ٖٜٛٔ-ىػ  ٖٓٗٔ(طبع ونشر الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء =  = والدعوة واإلرشاد ابلرايض ) ٜص)
ـ  ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ( طبع دار الفكر ا١تعاصػر بَتوت ، ودار الفكػر سورية الطبعة األوذل ) ٕٙٙٔ/ٖجر العلم )ـ ( وى
. ) 
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وجه األرض وهذا هو عرض المبر عادة  ٌثب أكثر من ذراعٌن ونصؾ على
 تمرٌباً. 

وٌشبه أن ٌكون لبر عثمان بن مظعون أعرض للٌاًل من المبور المعتادة، وٌكون  
خارجة أراد بذلن المول: اإلخبار عن عرض المبر لٌخبرهم أن السنة توسعة 

 .ٔالمبر( 
المبورٌة وبهذا تنمطع حجة المبورٌٌن فً جمٌع ما استدلوا به من وجود مظاهر  

خالؾ ذلن: وهو  إضافة لما سبك -إن شاء هللا  -فً عهد السلؾ الصالح وسأثبت 
إنكار السلؾ لكل ما هو من هذا المبٌل والتنصٌص على منع إلامة الفساطٌط وما 

 هو أعلى منها فً المطلب الرابع. 
 

:التصرٌح بتسوٌة الصحابة لما ارتفع من القبور وإزالة ما المطلب الرابع
 :د فً المقابر من فساطٌط ونحوهااستج

بتسوٌة المبور  تمدم فً الباب التمهٌدي فً األسلوب السابع: أمر النبً  
،وكذلن تطبٌمهما المشرفة،وذلن عن فضالة بن عبٌد، وعلً بن أبً طالب 

أبا  صاحبهم الذي مات برودس،كما بعث علً  ٕلذلن،فأمر فضالة بتسوٌة لبر 
كان ٌأمر بتسوٌة  ،وكذلن عثمان بن عفان ٖرض الهٌاج األسدي لذلن الؽ

، ومن ذلن تعامل أبً موسى ٗالمبور بما فً ذلن لبر ابنته أم عمرو بنت عثمان 
وأما لضٌة الفساطٌط فمد مرَّ معنا لصة عائشة  ٘وأصحابه مع لبر دانٌال ولد مر 

فً وضع فسطاط على لبر أخٌها عبد الرحمن وكٌؾ أزاله ابن عمر ولم تعترض 
فاطمة بنت الحسٌن ومانبه به على خطئها من  ه، وكذلن ما فعلتٙعلى ذلن 

الهاتفٌن، وكٌؾ أدخل البخاري ذلن فً باب كراهٌة اتخاذ المساجد على المبور 
7. 

                                         
( ، للعالمة عبدالرٛتن بن ٭تِت ا١تعلمي ، ٖتقي ق حاكم بن عبيساف ا١تطَتي ، الطبعة  ٖٗ-ٖٖالبناء على القبور ص )  ٔ 

ر أطلس الرايض ،وقد رد ُب ىذا الكتاب وأبسلوب قوي وحج  رصينة ـ ( ، دا ٜٜٙٔ-ىػ ٚٔٗٔاألوذل              ) 
 ساطعة شبهة اٗتاذ ا١تسجد على أصحاب الكهف فلَتجع إليها من أراد معرفة اٟتقيقة . 

ٕ
 ( . ٕٗانظر : ص )   
ٖ
 (. ٕٗانظر :ص )   
ٗ
 (. ٕٗالباب التمهيدي ص )   
٘
 (   ٖٛ-ٖٚانظر : ص )   
ٙ
 (  ٚٛ انظر : ص )     
ٚ
 ( .  ٚٛنظر : ص )ا  
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ولد أوصى بعض الصحابة والتابعٌن بالمنع من إلامة الفسطاط على لبورهم أو  
، وأوصى بمثل ٔفسطاطاً( )أال ٌضربوا على لبره  رفعها، فأوصى أبو هرٌرة 

، ٖ، وكذلن أوصى بمثل ذلن سعٌد بن المســٌب ٕ ذلن أبو سعٌد الخدري 
 ولال دمحم بن كعب المــرظً )هذه الفســاطٌـط التً على المبـور 

 
 

فإنً رأٌت المهاجرٌن  ٘، ولال عمر بن شرحبٌل: )ال ترفعوا جدثً ٗمحدثة( 
 (.ٌٙكرهون ذلن 

بات منهج الصحابة والتابعٌن فً وضع المبور وتسوٌتها فهذه اآلثار كافٌة إلث 
 والمنع من عمل أي شًء ٌؤدي إلى تعظٌمها والؽلو فً أصحابها. 

:محاوالت الشٌعة المبكرة إلنشاء المشاهد وتصدي الخلفاء المطلب الخامس
 :لذلك

ؼالٌة فً حبها ؼالٌة فً بؽضها،وكانت الرافضة  -ٌوم نشأت-لمد نشأت الشٌعة  
ثر فرق الشٌعة ؼلواً،وال عجب فإن ُمْنِشئها ومؤسسها األول كان ٌهودٌاً من أك

ؼالٌاً، ٌحمل أسوأ ما عند الٌهود من عمائد، وٌنطوي على أبشع ما لدٌهم من حمد 
على اإلسالم والمسلمٌن، ذلن هو أحد أهم رؤوس أهل الرفض عبدهللا بن سبأ 

                                         
ٔ
( كتاب اٞتنائز ابب ال يتبع ابٞتمرة ، وابن أيب شيبة ُب كتاب اٞتنائز : ُب الفسطاط  ٛٔٗ/ ٖرواه عبد الرزاؽ )   

( ، وابن ٔٗٔ/ٕعزوه إذل الربعي ُب وصااي العلماء )-رٛتو هللا -( ، وزاد الشيخ األلباين  ٖٖ٘/ٕيضرب على القرب ) 
 (. ٖٗٔاده صحيح ٖتذير الساجد ص ) ( قاؿ : وإسن ٖٖٛ/ٗسعد ) 

ٕ
(، وعمر بن شب و ُب أخبار ا١تدينة الطبعة اليت عّل ق عليها  ٖٖٙ – ٖٖ٘/ٕابن أيب شيبة ُب نفس الباب الساب ق )  

ـ( ،وعزاه الشيخ األلباين إذل ٜٜٓٔ-ىػٔٔٗٔ( دار العلياف بريدة الطبعة األوذل) ٜٚ – ٜٙالشيخ عبدهللا الدوي. )ص
( وقاؿ : إسناده ضعيف ، لكن لو طرؽ أخرى عند ابن عساكر فهو هبا صحيح . انظر : ٖتذير  ٜٙ/ ٚابن عساكر ) 
( . وقاؿ الشيخ الدوّي.  معلقًا على سند ابن شب و : رجالو رجاؿ الصحيح إال عبد الرٛتن بن  ٖٗٔالساجد ص ) 

 -رٛتو هللا -و فحديثو حسن عند ابن حجر الرجاؿ قاؿ ُب التقريب : ) صدوؽ رٔتا أخطأ ( . قلت :  ومن كاف ىذا حال
. 
ٖ
 ( .ٕٗٔ/٘رواه ابن سعد ُب الطبقات )   
( : ورجالػو ثقػات غػَت ثعلبػة  ٖٗٔ( ، قاؿ الشيخ األلباين ُب ٖتذير الساجد ص )  ٖٖٙ/ ٖابن أيب شيبة ُب مصنفو )   ٗ

( طبػػع  ٘ٙٗ  -  ٗٙٗ/ٕالتعػديل " ) ثعلبػة وىػو ابػن الفػػرات ، قػاؿ أبػو حػػاًب وأبػو زرعػة : ) ال أعرفػو ( كمػػا ُب " اٞتػرح و 
 ـ( . ٕٜ٘ٔ-ىػٖٔٚٔدار الفكر طبعة مصورة  من طبعة ٣تلس دائرة ا١تعارؼ العثمانية ْتيدر أابد ا٢تند سنة )

 

٘
 ( . ٖٕٔاٞتدث :  القرب، انظر :  القاموس احمليط ص )   
ٙ
 ( . ٖٗٔ) ص ( وصحح إسناده الشيخ األلباين ُب ٖتذير الساجد  ٛٓٔ/  ٙرواه ابن سعد )   
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لمبورٌة والوثنٌة فً طٌاتها منذ ، فال ؼرابة أن تحمل تلن الفرلة بذور أالٌهودي 
تحارب المبورٌة وتطمس  -كل األمة-نشأتها األولى، ففً الولت الذي كانت األمة 

 آثارها،كان هؤالء الؽالة ٌحاولون إنشاء المشاهد والمباب على لبر الحسٌن 
فً كربالء، ولكن ٌمظة الخلفاء واألمراء وما ٌجري فً عروق األمة من مماومة 

رٌة كان ٌمؾ حائاًل لوٌاً وسدًا منٌعاً دون تمكٌن الرافضة من تلن لتلن المبو
 الؽاٌة. 

وبنظرة عابرة إلى تارٌخ كربالء ٌتبٌن ذلن، فمد زعم مؤرخو الرافضة أن أول  
،ولم أَر فً توارٌخ أهل ٕكان بعد دفنه مباشرة بناء ألٌم على لبر الحسٌن 

وا  السنة ما ٌؤٌد ذلن،ولد اختلفوا فٌمن ألام تلن المبانً فمٌل: بنوأسد الذٌن تولَّ
دفنه، ولٌل المختار بن أبً عبٌد الثمفً،وكال االحتمالٌن لم ٌمٌموا علٌه دلٌاًل 
معتبرًا،وعندي أنه إن كان ذلن ثابتاً فالمختار أحرى به؛ ألنه كان شٌعٌاً متعصباً 
 نذر نفسه للمضاء على لتلة الحسٌن مع ما عنده من انحرافات وكذب على هللا

 .ٖحتى زعم أنه ٌُوحى إلٌه 

                                         
ٔ
ىػػو عبػػدهللا بػػن سػػبأ ا٢تمػػداين وقيػػل اٟتمػػَتي، اليمػػاين النسػػب والػػدار، اليهػػودي الداينػػة، أسػػلم زمػػن عثمػػاف وىػػاجر إذل   

حػػىت قتلػػوه ،ٍب عػػاد فانػػدس ُب أصػػحاب علػػي  اٟتجػػاز ٍب إذل الشػػاـ ومصػػر، وىنػػاؾ ٖتػػرؾ ُب ٖتػػريض الثػػوار علػػى عثمػػاف 
 لوىيػػة علػػيوغػػرس فػػيهم العقيػػدة الضػػالة عقيػػدة أ فمػػا كػػاف مػػن علػػي ،  اإال أف زجػػرىم عػػن ذلػػك فلمػػا دل ينزجػػرو  

وىػػػل ُأحػػػرؽ معهػػػم ؟ رٔتػػػا األصػػػح أنػػػو ىػػػرب ودل ٭تػػػرؽ، ٍب كػػػو ف فرقػػػة ىػػػي مػػػن أخبػػػث فػػػرؽ الشػػػيعة وتسػػػمى ٓأحػػػرقهم ابلنػػػار
ؤرخػو السػنة والشػػيعة السػبئية، أخرجهػا ٚتهػور السػػنة والشػيعة مػن فػػرؽ ا١تسػلمُت، وقػد أثبػت وجػػود ىػذه الشخصػية ا٠تبيثػػة م

علػػى السػػواء ، غػػَت أف بعػػض ا١تعاصػػرين مػػن آايت الشػػيعة وجػػد أف ترقيػػع ذلػػك الثػػوب ا١تهلهػػل ال ٬تػػدي ،فقػػرر عػػدـ وجػػود 
شخص اٝتو عبدهللا بن سبأ ،واهتم سػيف بػن عمػر الضػيب اإلخبػاري ا١تشػهور ابخػًتاع ىػذه الشخصػية، غػَت أف ابحثػي أىػل 

ى ذلك ا١تؤلػف الشػيعي عػدد مػن ابحثػي أىػل السػنة ُب مواضػع ٥تتلفػة ومناسػبات ٥تتلفػة السنة فندوا تلك الدعوى ، ورد عل
ىػي رسػالة الشػيخ سػليماف بػن ٛتػد العػودة الػيت تقػدـ هبػا لنيػل درجػة ا١تاجسػتَت مػن جامعػة  -حسب علمػي-، وأَٚتُع ذلك 

ىػػ ( بعنػواف ) عبػدهللا بػن سػبأ  ٕٓٗٔ)  اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية قسم التاريخ بكلية العلـو االجتماعيػة ابلػرايض عػاـ
وأثػػره ُب أحػػداث الفتنػػة ُب صػػدر اإلسػػالـ ( ، ونشػػرهتا دار طيبػػة للنشػػر والتوزيػػع ابلػػرايض ، فلَتِجػػع إليهػػا مػػن أراد الوقػػوؼ 

 على حقيقة ىذا الرجل .
ٕ
لقاىرة بدوف اتريخ ص ) الصغَت اب (،للدكتور عبد اٞتواد الكليدار ، طبع مدبورل اتريخ كربالء ) حائر اٟتسُت    

ٔ٘ٔ  . ) 
ٖ
ىو كذاب ثقيف ا١تختار بن أيب عبيد بن مسعود الثقفي ، أظهر التشيع أايـ معاوية فنفي إذل الطائف ، فلما قاـ   

عبدهللا بن الزبَت وفد إليو فأرسلو إذل العراؽ ، وىناؾ اتصل ابلشيعة وزين ٢تم أمر إمامة دمحم بن اٟتنفية بدوف أمره ، وأظهر 
١تخاري ق وزعم أف جربيل أبتيو ابلوحي ، وتتبع قتلة اٟتسُت ٍب قامت اٟترب بينو وبُت مصعب بن الزبَت أمَت العراؽ من قبل ا

أخيو عبدهللا وبعد جوالت ىزمو مصعب وقتلو وقتل ٚتعًا من أصحابو، وفيو تقوؿ أٝتاء بنت أيب بكر اهنع هللا يضر للحجاج: 
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ولكن كٌؾ تم له ذلن؟ وإن تم فكٌؾ ٌُـمّر وٌُترن فً ظل دولة ابن الزبٌر، ثم فً  
 ٔظل دولة بنً أمٌة؟، وهم كما ٌمول مؤرخ كربالء: )ألاموا المخافر والمسالح 

المدججة بالعتاد والسالح والرجال على أطراؾ كربالء لمطاردة الزوار 
 .ٕالعموبات من المتل والصلب والتمثٌل بهم( ومعالبتهم بألسى

الذٌن وضعت دولة بنً أمٌة العتاد والسالح  -إن أولئن الزوار المزعومٌن  
إنما كانوا ٌزورون ذلن المكان الممدس المعّلم -والرجال لمنعهم من الزٌارة 

بالبناء المزعوم، فكٌؾ ٌُعمل أن ٌترن البناء طٌلة تلن الفترة دون أن ٌتعرضوا 
 له،مع وجود ما لٌل من المنع من الزٌارة والمعالبة لمن ُظفر به من الزوار. 

ض لهدم ما  على المبر من بناء هو أبو  ولد زعم مؤرخ كربالء أن أول من تعرَّ
جعفر المنصور ثانً خلفاء العباسٌٌن، ولم ٌرجع ذلن إلى مصدر معتمد،وإنما 

 .ٖدمحم السماوي عزاه إلى منظومة بعنوان " مجالً اللطؾ " للشٌخ
للت: إن صح هذا فإنه لد ٌكون هنان مباٍن ٌسٌرة بُنٌْت خلسة فً حال ؼفلة من  

 الرلباء، فلما عرؾ بها المنصور بادر إلى هدمها..
ثم زعم مؤرخ كربـالء أنه فً عهد هارون الرشٌد وفً آخر أٌامه بالذات:)هدَم  

  ٗالحائر وَكَرَب موَضع 
 

، ٘ة التً كانت نابتة عنده لٌمحو بعد ذلن كل أثر له( المبر المطهر ولطع السدر
وهذا إن صح فهو شبٌه بما فعله أبو جعفر المنصور، ولد أورد بعد ذلن لصة 
توحً بأنه كان للحائر نظام معٌن وله خدم وسدنة موظفون للمٌام بواجب الخدمة 

                                                                                                                        
وأما ا١تبَت فما أخالك  –تعٍت ا١تختار  – ثقيف كذاابً ومبَتاً ( أما الكذاب فرأيناه يقوؿ : ) إف ُب ٝتعت رسوؿ هللا  

 إال إايه ( رواه مسلم . 
 

 وفيو يقوؿ سراقة البارقي :
 كفرت بوحيكم وجعلت نذراً                 علي  جهادكم حىت ا١تمات

 ابلًتىػاتأُرِي عيٍت  مػػا دل تَػَرايه                  كالان عػادل 
 ( وما بعدىا .  ٜٕٛ/ٛ( وما بعدىا ، وابن كثَت ُب البداية والنهاية )  ٖٛ٘/ٖترٚتو الذىيب ُب السَت ) 

ٔ
ا١تخافر : ٚتع ٥تفر وىو مكاف ا٠تفارة واٟتراسة ، وا١تساحل : ٚتع مسلحة وىم القـو ذوو السالح . القاموس ص )   

 ( .  ٕٙٗ/ٔ( ، وا١تعجم الوسيط )  ٕٚٛ
ٕ
 ( .  ٗٛٔ-ٖٛٔخ كربالء ص ) اتري  
ٖ
 ( .  ٗٛٔا١تصدر الساب ق ص )    

ٗ
 (  ٙٙٔ، وكرَبَو : أاثره للزرع . انظر : القاموس ص )  اٟتائر : موضع قرب اٟتسُت    
٘
 (  ٙٛٔا١تصدر الساب ق ) ص  
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بن  وأولاؾ هً تلن األموال التً أجرتها أم موسى وهً أم المهدي ابنة ٌزٌد
هـ( 9ٖٔمنصور ولد عزى تلن المصة إلى الطبري فً تارٌخه فً حوادث عام )

ٔ . 
فً الفترة ما بٌن عصر المنصور  -وعلى كل حال فاحتمال أن ٌكون الشٌعة  

لد تمكنوا من عمل شًء ما من البدع وأحدثوا شٌئاً ما من المعالم على  -والرشٌد 
ا الرشٌد فعل ما ٌجب علٌه من إزالة ؼٌر بعٌد، ولكن حٌنما فطن له -لبر الحسٌن 

لما أوجب الشرع إزالته، وأما كون المبر لد صار له نظام معٌن وإدارة 
 وسدنة.... الخ فهذه مزاعم الدلٌل علٌها، وال تتماشى مع والع ذلن العصر. 

ثم ذكر أن المبر وما علٌه من بناء وما حوله من دور لد هدمت فً أٌام الخلٌفة  
مرات خالل خمسة عشرة سنة،وأطال فً ذلن جدًا وكانت مراجعه المتوكل أربع 

فً ذلن فً الؽالب كتب الشٌعة وبعض كتب مؤرخً أهل السنة، والذي ٌظهر أن 
بناًء بشكل ما لد ألٌم على المبر، وذلن بعد عهد الرشٌد وفً أٌام الخلفاء الذٌن 

نهم أو تبنوا مذهب الشٌعة وهم المأمون والمعتصم والواثك،إما برضى م
بانصرافهم عن مرالبة تلن البمعة وما ٌدور فٌها، لعدم الحساسٌة التً كانت لدى 
أسالفهم، من ذلن؛ فتمكن المتربصون من الرافضة مما ٌرٌدون، حتى إذا كانت 
خالفة المتوكل ورجع عن التشٌع واالعتزال وأحاط به أهل السنة لام بما ٌجب 

الذي رواه  رع تنفٌذًا ألمر الرسول علٌه من طمس تلن المعالم المخالفة للش
 .عنه على بن أبً طالب 

هذا الذي ٌمكن أن ٌكون لد حصل وأما ما كثَّر به الدكتور عبد الجواد الكالم  
د به الصفحات فهو مما ال تطمئن إلٌه النفس، إذ ٌبعد أن ٌحصل ذلن أربع  وسوَّ

إحداث فً  مرات فً خالل خمس عشرة سنة مع إصرار المتوكل على منع أي
ذلن الموضع، ولد ذكر بعد ذلن أن المنتصر بن المتوكل كان لد أعاد البناء على 
لبر الحسٌن ووضع علٌه مٌاًل عالٌاً ٌرشد الناس إلٌه، واعتمد فً ذلن على 

 مراجع شٌعٌة فمط. 
ؼٌر أن مؤرخً السنة لد ذكروا مٌل المنتصر إلى آل أبً طالب ومحبته لهم  

، ومن هنا فال ٌستبعد أن ٕلهم من األولاؾ وؼٌرها وإرجاع بعض ما كان 
ٌجٌـبهم إلى شًء من ذلن، ؼٌر أن كل ما ٌمكن أن ٌمال: أنه فعله، إنما هو وضع 

فمط، لٌعرؾ موضع المبر، والشٌعة عندما ٌستمٌتون  عالمة على لبر الحسٌن 
 فً إثبات ذلن إنما ٌرٌدون االستدالل على عرالة ما هم علٌه من المبورٌة

 المعاصرة وأن جذورها ممتدة إلى المرون المفضلة. 

                                         
ٔ
 ( .  ٙٛٔا١تصدر الساب ق ص )   
ٕ
ي الدين عبد اٟتميد ، مطبعة دار السعادة مصر ، ( ٞتالؿ الدين السيوطي ، ٖتقي ق دمحم ٤ت ٖٙ٘اتريخ ا٠تلفاء )   

 ـ (  ٕٜ٘ٔىػ  ٖٔٚٔالطبعة األوذل     ) 
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وبهذا تعرف أن القرون الثالثة المفضلة مضت ولٌس هناك قبور معظمة، وال  
مشاهد أو قباب وال غٌرها من مظاهر القبورٌة،وال شًء من طقوس ومراسٌم 
العبادات القبورٌة، وما حاول فعله الرافضة من ذلك فقد ُجوبَِه بردع قوي من 

 فاء المسلمٌن وأمرائهم. خل
وال ٌمدح فٌما لرره العلماء من خلو المرون المفضلة من مظاهر المبورٌة، وجود  

بعض لبور للخلفاء لد أبرزت وبنًَ علٌها، إذ أن ذلن لم ٌدخل فٌما لصدوه 
بالنفً،حٌث إن الكالم هو فً مشاهد من ٌعتمد فٌهم الصالح وٌُْمصدون 

بور األمراء والسالطٌن، على أن هذه المبور التً للتبرن،وذلن ؼٌر موجود فً ل
بُنً علٌها إنما كانت فً المرن الثالث بعد الجولة التً ظهر فٌها الرفض والتجهم 
أٌام المأمون والمعتصم والواثك، ولد نص المؤرخون على أن أول خلٌفة أبرز 

ـ( بطلب ه5ٕٗلبره هو الخلٌفة دمحم المنتصر بن المتوكل العباسً المتوفى سنة )
 . ٔمن أّمه الرومٌة األصل 

ثم بنٌت علٌه لبّة عرفت فٌما بعد باسم المبّة الصلٌبٌة ودفن مع المنتصر فٌها  
هـ(،ولد لرر المستشرق  ٕٙ٘هـ( والمهتدي )ٕ٘٘الخلٌفتان المعتز )ت 

)هرستفٌلد( أنها أول لبّة فً اإلسالم،وألره على ذلن عدد من المؤرخٌن 
كٌد ثان على ما سبك تمرٌره من أن المرون المفضلة مرت ،وهذا تإٔالمعاصرٌن 

 ولٌس فٌها مشاهد وال لباب على لبور األئمة واألولٌاء ومن ٌُرى فٌهم الصالح. 
 
  

                                         
ٔ
( ونػص   ٖٗ٘/ ٓٔىػػ ( . وعنػو ابػن كثػَت ُب البدايػة والنهايػة نفػس السػنة ) ٕٛٗذكر ذلك الطػربي ُب حػوادث سػنة )    

لعبػاس أبػرز قػربه إبشػػارة مػن أّمػو حبشػية الروميػػة ( كػالـ ابػن كثػَت ُب ترٚتػة ا١تنتصػػر ابػن ا١تتوكػل: ) وىػو أوؿ خليفػة مػػن بػٍت ا
 ،قلت: اٝتها حبشية وأصلها رومية فهي نصرانية قبورية . 

ٕ
(للػػدكتورة سػعادة مػػاىر دمحم طبػع وزارة األوقػػاؼ والشػئوف اإلسػػالمية مصػػر  ٙٗ/ٔمسػػاجد مصػر وأوليائهػػا الصػاٟتوف )    

ـ( مؤسسػػػة ٜٚٛٔ-ىػػػػٚٓٗٔعفػػػر ا٠تليلػػػي الطبعػػػة الثانيػػػة )(ٞت ٜٕٕ/  ٕٔبػػػدوف اتريػػػخ،  وموسػػػوعة العتبػػػات ا١تقدسػػػة ) 
-ىػػػػػػٗٔٗٔ( للػػػػػدكتور قصػػػػػي اٟتسػػػػػُت الطبعػػػػػة األوذل ) ٖٗاألعلمػػػػػي بػػػػػَتوت ، ومعػػػػػادل اٟتضػػػػػارة العربيػػػػػة اإلسػػػػػالمية ص ) 

( للػػدكتور كامػػل حيػػدر دار  ٖٗـ( ا١تؤسسػػة اٞتامعيػػة للدراسػػات والنشػػر والتوزيػػع بػػَتوت، والعمػػارة اإلسػػالمية ص ) ٖٜٜٔ
 فكر اللبناين بَتوت.ال
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 بُت يــدي ىذا الفصل
بوند ٬نًڄد وسمػ ٬ه خڀٹسٌَّص يف خڀ٭دمل ڀٕند ٮُّي ڄاَوّٙ، ٥ّْر ٭ّڃ ؤن ّع٭ُٴٌخ ٬ځَ ؤلًخغ  

ٌخ ڄد ًٜځٌخ بڀْو ڄه ؤلٌخپ خڀ٭دمل „ُي خڀُٕي خڀعدَٹِّ،ًبٵّد وسمػ ٌڀٻ ًًٌَّٝخ ٮّعم٭دض،ًّٝٵ

، ًىِ ؤن ىٍه خٕڄص ٔـعإوٍ ڄإوٍ خٕڄڃ ڄن٥ځٹّٙ ڄه ٔنص ټٌوْص ؼدزعص ؤوّّود ٬نيد خڀٌُٔپ 

خڀٕدزٹص، ًٔعٕځٻ ٔسْځيد يف ټٿ ـٌخور لْد٣ّد ّٝد يف ٌڀٻ خ٩ٌّخور خ٬ٙعٹديّص ًخڀع٭سًّص 

 ًخٕوٚٸْص.

ؤن ظځٻ خٕڄڃ ٩٬َّمط خڀٹسٌَ ًآؼدَ خڀٝد٪ّّٙ ًظًَـط يف ٌڀٻ لعَ ٬سًض ؤًڀحٻ  ٴةٌخ ؼسط 

ًڄد  ٴةن ڄه ىٍه خٕڄص ڄه ْٔٵ٭ٿ ٌڀٻ، ًىٍخ ڄد ؤوّّ ٬نو ٌَٔپ خ‟  -يف و٩ُىد-خڀٝد٪ّّٙ

 ّٙدىً ٬ځَ ؤَٞ خڀٌخٸ٫.

ًّػ ؤزَ ىُُّش  ٴإڄد ڄد ؤوّّ زو خڀنّٓ    0‟ ٸدپ0 ٸدپ ٌَٔپ خ ٴٵْمد ًَخه خڀسىدَُ ڄه ل

ٙ ظٹٌڂ خڀٕد٬ص لعَ ظإوٍ ؤڄّٖ ڄإوٍ خڀٹًُن ٸسځيد ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ٬دً زٍَخ٪، ٴٹْٿ0 ّد ٌَٔپ خ‟ $$

 .1## ټٵدَْ ًخڀًُڂ؟ ٴٹدپ ًڄَهْ خڀندْ بٙ ؤًڀحٻ

ڀععس٭ه ٔنه $$ 0ٸدپ0 ٸدپ ٌَٔپ خ‟  ًًٍَ خڀسىدَُ ؤ١ّدً ڄه لًّػ ؤزِ ٔ٭ًْ خ٫ًَُّ  

٬دً زٍَخ٪، لعَ ڀٌ يوځٌخ ـمُ ٠ر ڀًوځعمٌه، ٸځند0 ّد ٌَٔپ خ‟ ڄه ټدن ٸسځٽڃ ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ

 .2# خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ٸدپ ٴمَهْ؟#

                                         
ٔ
 ( .  ٖٓٓ/ ٖٔلتتبعن سنن من كاف قبلكم الفتح)  البخاري  كتاب االعتصاـ ابلكتاب والسنة ، ابب قوؿ النيب   
ٕ
 ( .  ٖٓٓ/ ٖٔا١تصدر الساب ق )     
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ًخڀٍُ ّيمند بؼسدظو ىٌ ڄٙدّٞص ىٍه خٕڄص ڀٖڄڃ ٸسځيد يف  0ټدڄًٚ ًٸً ًٸ٫ ڄد ؤوّّ زو خڀنّٓ  

، ًىٍخ ڄد ٌٔٲ ٸسٌَّعيڃ،ًظ٭٩ْميڃ ڀٖوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ،ًخوعٙدَ ٬ٹدجًىڃ خڀسد٤ځص ڀًٍ ټؽّ٘ ڄنيڃ

 وسّْنو يف ىٍخ خڀٵٝٿ بن ٘دء خ‟. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 نشأة القبورية يف العامل
 وفيه أزبعت يباحث:
 ادلبحث األول
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 نشأة القبورية يف العامل أبسره
 وفيه يطهباٌ:

 إثبات أن البشرية كانت على التوحيد قبل طروء الشرك.  :ادلطلب األول
و ؤن خ‟ ظ٭دىل وځٷ خ٫ّځٷ ٥ّْ٭دً ٬ځَ ٴ٥ُش خڀعٌلًْ،ٴأيڂ ٬ځْو خڀٕٚڂ ىٌ خڀٍُ ڄه خ٬ّ٭ځٌڂ خ٬ّعٵٷ ٬ځْ 

وځٹو خ‟ زًْه ًوٵه ٴْو ڄه ًَلو ًؤٔفً ڀو ڄٚجٽعو ًؤٔٽنو ـنعو، ًـٍُ ڀو يف خ٩ّنص ڄد ـٍُ، 

ًمل ّٽه ڄه ٌڀٻ ِ٘ء ٹّدڀٳ خڀعٌلًْ ؤً ّٹًق ٴْو،ؼڃ ؤىس٥و بىل خَٕٞ وسْدً ټُٺّدً ًًٌَٔٙ ڄًُ٘خً 

  ٌَّعو،ً ىٌ ٸٌپ ٫ّ٥ ڄه خڀ٭ځمدء. بىل

زإٶّڃ يخڄٌخ ٬ځَ  ٬ًځَ ظ٭دڀْڃ َٔدڀص آيڂ وٙإ زنٌه ٬ًځَ ٶّفو ٔدًَخ، لعَ ڀٹً ُٜق ٬ٽُڄص  

ًىٍخ خڀٍُ ٌټُوده ڄه وٙإش خڀسُّٙص ٬ځَ خڀعٌلًْ ىٌ ڄد ٸَُه خڀٹُآن ً٘يًض زو  1ٌڀٻ ٬ُٙش ٸًُن، 

 خڀٕنص خ٥ّ٬يُش. 

ٴإٸڃ ًـيٻ ڀځًّه لنْٵدً ٴ٥ُض خ‟ خڀّٖ ٴ٥ُ خڀندْ ٬ځْيد ٙ ظسًّٿ ؤڄد خڀٹُآن ٴٵِ ٸٌپ خ‟ ظ٭دىل0  

 . 2 ٫ّځٷ خ‟ ٌڀٻ خڀًّه خڀٹْڃ ًڀٽه ؤټؽُ خڀندْ ٙ ّ٭ځمٌن

ٴٵِ خّٓص خڀٽُٺّص ؤن خڀًّه خڀٍُ ؤڄُ خ‟ ٌَٔڀو ؤن ّٹْڃ ًـيو ٬ځْو ىٌ ٴ٥ُش خ‟ خڀّٖ ٴ٥ُ خڀندْ  

ٴدڀًّه خ٪ّنْٳ ًخڀًّه خڀٹْڃ ىٌ خڀعٌلًْ ًىٌ خڀٍُ   ٌڀٻ خڀًّه خڀٹْڃ ٬ځْيد ؼڃ ؤټًّ ٌڀٻ زٹٌڀو 

 ٴ٥ُ خ‟ خڀندْ ٬ځْو.

 .03 $ٴةوو ظ٭دىل ٴ٥ُ وځٹو ٬ځَ ڄ٭ُٴعو ًظٌلًْه ًؤوو ٙ بڀو ّٰ٘ه# -٦َّو خ‟  -ٸدپ خزه ټؽّ٘ 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٙ/ ٜٕتفسَت الطربي )   
ٕ
 ( .  ٖٓالرـو ) )  
ٖ
 ( .  ٕٖٓ/  ٙتفسَت ابن كثَت ، طبعة دار الشعب )  
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ٸدپ  0ًٸً ؤټًض ٌڀٻ خڀٕنص ًٴٝ•ځعو ًٌڀٻ ٴْمد ًَخه خڀسىدَُ ًڄٕځڃ ڄه لًّػ ؤزِ ىُُّش  

ټمؽٿ  ،ؤً ٺّفٕدوو ،ؤً ّنُٝخوو ،ټٿ ڄٌڀٌي ٌّڀً ٬ځَ خڀٵ٥ُش ٴإزٌخه ّيٌيخوو$$ 0 ٸدپ ٌَٔپ خ‟

فطست  خٸُؤًخ بن ٘حعڃ $ًؼڃ ّٹٌپ ؤزٌ ىُُّش0  2## 1؟خڀسيْمص ظنعؿ خڀسيْمص، ىٿ ظًُن ٴْيد ڄه ـ٬ًدء

 #. 3 اهلل اٌيت فطس اٌنبس عٍْيب ال ججدًّ خلٍك اهلل

خ خ٪ًّّػ0 $ًؤ٫ّ٥ ؤىٿ خڀ٭ځڃ زدڀعإًّٿ ٬ځَ ؤن خ٬ُّخي زٹٌڀو يف ُ٘ق ىٍ -٦َّو خ‟  -ٸدپ خزه لفُ  

ًًّّٛػ ٬ْدٞ  خٗٔٚڂ ًخلعفٌخ زٹٌپ ؤزِ ىُُّش   فطست اهلل اٌيت فطس اٌنبس عٍْيب ظ٭دىل0 

ٴدـعدڀعيڃ خڀْٙد٤ّٙ  ،ًبوِ وځٹط ٬سديُ لنٵدء ټځيڃٴْمد ًُّّو ٬ه َزو $$0زه ٦ّدَ ٬ه خڀنّٓ 

ًَـمو ز٭ٟ خ٬ّعإوُّه زٹٌڀو  $$لنٵدء ڄٕځمّٙ##ّٰ٘ه ٴّخي ٴْو  خ٪ًّّػ ًٸً ًَخه 4##٬ه يّنيڃ

 .5ٕٶّد ب٠دٴص ڄًق ًٸً ؤڄُ وسْو زځًّڄيد ٴ٭ځڃ ؤٶّد خٗٔٚڂ#  ٴ٥ُض خ‟  ظ٭دىل0 

ًوٽعٵِ ٍّٞه خڀنٌٝٚ خڀٌخ٠مص خڀُٝٸّص خڀّٖ ٙوٚٲ ٬ځَ ڄ٭ندىد، ٗؼسدض ؤن خڀسُّٙص ټدوط ٬ځَ 

 خڀعٌلًْ ٸسٿ ٤ًُء خڀُٙٺ ٬ځْيد. 

 بؼسدض ؤن ؤًپ ُ٘ٺ لٝٿ يف خڀ٭دمل ټدن زٕسر خڀٱځٌ يف خڀٝد٪0ّّٙ  ٥ّ٬ځر خڀؽدو0ِخ

ټدوط ٬ًخًش بزځْٓ ٓيڂ ٸًٺّص ڄنٍ ؤن ؤڄُه خ‟ زدڀٕفٌي ڀو،ٴإزَ ٴځ٭نو خ‟ ٤ًُيه زٕسر ٌڀٻ،  

ًڄنٍ ٌڀٻ خ٪ّّٙ ؤوٍ ٬ځَ وٵٕو0 ؤن ّ٭مٿ ٬ځَ ټٿ ڄد ٴْو خٗٔدءش بڀْو ًبىل ـځر ٔى٣ خ‟ ٬ځْو، 

                                         
ٔ
  ٓ ( ٜٗٔأي مقطوعة األنف أو األذف أو  الشفة القاموس احمليط ص )   
ٕ
( ، ومسلم كتاب القدر ابب معٌت كل  ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٖالبخاري كتاب اٞتنائز ابب ما قيل ُب أوالد ا١تشركُت الفتح )   

   ٓ( . ٕٚٗٓ/ٗمولود يولد على الفطرة ) 
ٖ
 ٓ(  ٖٓالرـو )   
ٗ
 ٓدمةسيأٌب ٗتر٬تو ُب الصفحة القا  

٘
 ( .  ٕٛٗ/ٖفتح الباري )   
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ؤًپ ٬مٿ ٬مځو بُٰخئه زدٕټٿ ڄه خڀٙفُش،ٌڀٻ خڀ٭مٿ خڀٍُ ټدن ٔسسدً ٗوُخـو ڄه خ٩ّنص ًټدن 

ًبىسد٤و بىل خَٕٞ ىٌ ًبزځْٓ ڄ٭دً، ًمل ّٽعٳِ بزځْٓ ز٭ًخًش آيڂ ًلًه زٿ ٠ڃّ بىل ٌڀٻ ٬ًخًش 

ٌَّعو ًؤ٬ځنيد ُٜٸّص زإوو ڀه ًّوُ ـيًخً ٌٰٗخجيڃ ًًّٜىڃ ٬ه خڀٕسْٿ،ًخڀ٭مٿ ٬ځَ ـ٭ٿ ڄّٝ٘ىڃ 

ٸدپ ٴسمد ؤٌّٰعّٗ ٕٸ٭ًن ٭ّڃ ُٜخ٤ٻ خ٬ّٕعٹْڃ، ؼڃ ٓظْنيڃ ڄه زّٙ  ودً ّّٝٝ٘ه ىٌ بىل ودَ ـينڃ ڄٹّٔ

ؤټؽُىڃ ٘دټُّه، ٸدپ خوُؾ ڄنيد ڄٍءًڄدً ؤًّّيڃ ًڄه وځٵيڃ ٬ًه ؤٺّدٶّڃ ٬ًه ٻّدجځيڃ ًٙ ًّٟ 

، بّٙ ٬سديٺ ڄنيڃ ٸدپ ٴس٭ّظٻ ٌّٰٕنيڃ ؤ٥ّ٭ّٙ  1، ڄنيڃ ٕڄٖن ـينڃ ڄنٽڃ ؤ٥ّ٭ّٙ ٬ّه ظس٭ٻ  ڄًلٌَخً

  .2 خ٬ّىځّٝٙ، ٸدپ ٴد٪ّٷ ًخ٪ّٷ ؤٸٌپ، ٕڄٖن ـينڃ ڄنٻ ًٱّه ظس٭ٻ ڄنيڃ ؤ٥ّ٭ّٙ

ًٸً لٍَ خ‟ ٬سديه خ٬ّاڄنّٙ ٫ّْ٥ً زّٗ آيڂ ڄه ظځٻ خڀ٭ًخًش ًو٣ٌَ٥ّد، ًو٥ٌَش خ٭ًّٲ خڀٍُ  

٬ًً بن خڀ٥ْٙدن ڀٽڃ  ّٕ٭َ بزځْٓ ڀعمٹْٹو ڄه وٚپ ٬ًخًظو ٭ّڃ، ٴٹدپ ٔسمدوو ًظ٭دىل0 

ؤمل ؤ٬يً بڀْٽڃ ّد زّٗ آيڂ  ًٸدپ 3  0ٴد١ًٍّه ٬ًًخً بٵّد ٬ًٌّخ لّزو ڀْٽٌوٌخ ڄه ؤٜمدذ خڀٕ٭ّ٘ 

ًوِ ىٍخ ُٜخ٢ ڄٕعٹْڃ، ًڀٹً ؤ٠ٿ ڄنٽڃ  ؤن ٙ ظ٭سًًخ خڀ٥ْٙدن بوو ڀٽڃ ٬ًً ڄسّٙ، ًؤن خ٬سً

 . 4ـسًٚ ټؽّ٘خً ؤٴځڃ ظٽٌوٌخ ظ٭ٹځٌن 

٭ًخًش، ًـيځٌخ ٌڀٻ خڀعمٍُّ خڀٍُ لٍَىڃ خ‟ بّده ًمل ّنَٓ ًڀٽه ٕڄٍُ ؤَخيه خ‟ وِٕ زنٌ آيڂ ظځٻ خڀ 

ىٌ ٌڀٻ، زٿ ٬مٿ ٬ځَ ـځر خٕوٝدَ ًخ٩ّنٌي ڄه خٗوٓ ًخ٩ّه، ٴٕځ٥يڃ ٬ځَ زّٗ آيڂ لّٙ ٰٵځٌخ 

٬مد ؤًٜدىڃ زو خ‟، ٴإـځر ٬ځْيڃ ىٌ ًـنٌيه ٴدـعدڀٌىڃ ٬ه يّنيڃ ًؤًٸ٭ٌىڃ يف خڀُٙٺ، ًىٌ ڄد 

                                         
ٔ
 ٓ( ٛٔ-ٙٔاألعراؼ )   
ٕ
 ٓ(٘ٛ-ٕٛسورة ص )   
ٖ
 ( .  ٙفاطػر )   
ٗ
 ( .  ٕٙ-ٓٙيس )  



 

www.alukah.net ٖٔ٘ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ٸدپ ٌخض  د يف لًّػ ٬ْدٞ زه ٦ّدَ خ„د٘٭ِ ؤن ٌَٔپ خ‟ ٬ه َزو ٬ّ ًـٿ ټم ًَخه خڀنّٓ 

٬سًخً  1ؤٙ بن َزِ ؤڄُوِ ؤن ؤ٬ځمٽڃ ڄد ـيځعڃ ٱّد ٬ځمّٗ ٌّڄِ ىٍخ، ټٿّ ڄدپ ٳّځعو ٌّڂ يف و٥سعو $$

٬ه يّنيڃ،ًلُڄط ٬ځْيڃ 2لٚپ، ًبوِ وځٹط ٬سديُ لنٵدء ټځيڃ ًبٶّڃ ؤظعيڃ خڀْٙد٤ّٙ ٴدـعدڀعيڃ 

ؤن ُّٙټٌخ زِ ڄد مل ؤوّپ زو ٔځ٥دودً،ًبن خ‟ و٩ُ بىل ؤىٿ خَٕٞ ٴمٹعيڃ  ڄد ؤلځځط ٭ّڃ،ًؤڄَُظْيڃ

  3# ٬ُّٞڃ ٬ًفميڃ بٙ زٹدّد ڄه ؤىٿ خڀٽعدذ#

ًبٵّد ڄه ٴفُ خڀعدَّه ٸسٿ ؤن ّس٭ػ وٌق ٬ځْو خڀٕٚڂ، زٿ بن ڄس٭ػ  ًمل ّٽه ٌڀٻ يف ٬يً خڀنّٓ  

٥ّ٫ّ٘، ًټدن خڀسدذ خڀٍُ يوٿ ڄنو وٌق بٵّد ټدن َٗـد٪ خڀندْ بىل خ٩ّديش ز٭ً ٌڀٻ خٙٳُّخٲ خ

خڀ٥ْٙدن بىل بٌٰخء ؤًڀحٻ خڀند0ْزدذ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ، ٴٽدوط ؤًپ ؤٜندڂ ٬سًض ٬ځَ ًـو خَٕٞ 

ىِ ٌَٜ ٢ًّدؼْٿ ڀُـدپ ٜد٪ّّٙ ؤلسيڃ ٸٌڄيڃ ًٰځٌَخ ٴْيڃ ٴًٌَّٝىڃ، ؼڃ ظًَؾ ّٞڃ خ٪ّدپ لعَ 

ڀٻ خ٬ّٕځٻ خ٫ّد٤َء، ٬ًًٌّىڃ بىل ٬ًّد ـدءىڃ وٌق ّن٭َ ٬ځْيڃ ٌ !٬سًًىڃ ڄه يًن خ‟ ظ٭دىل

خڀ٭ٌيش بىل خڀُٝخ٢ خ٬ّٕعٹْڃ ؤزٌخ ٬ًدوًًخ ًظٌخٌٜخ زدڀّّٝ ٬ځَ ظځٻ خٓ٭ّص ًخٙٔعمُخَ ٬ځَ خُٗ٘خٺ 

ًٸدڀٌخ ٙظٍَن آ٭ّعٽڃ ًٙ ظٍَن ًيخً ًٌٙٔخ٬دً ًٙ ّٱٌغ  زد‟ خ٬ّعمؽٿ يف ٬سدي٣ّد ڄه يًن خ‟ 

 . 4ًّ٭ٌٶ ًوُٕخً 

دء زُٙ ټدوٌخ ٜد٪ّّٙ ٯّسٌزّٙ ڀًٍ ٸٌڄيڃ،٦ّځيڃ ٌڀٻ ٬ځَ خڀٱځٌ ٴْيڃ ًىٍه ټمد ىٌ ًخ٠ك ؤ٨ّ 

يف ظٵّٕ٘ ىٍه خّٓص  ًبوّخ٭ّڃ ٴٌٶ ڄنّڀعيڃ، ًظ٥ٌَ خٕڄُ لعَ ٬سًًىڃ،ټمد ًَي ٬ه خزه ٬سدْ 

                                         
ٔ
 ( .  ٜٚٔ/٨ٔٚتلتو أعطيتو النووي على مسلم )   
ٕ
 ( ٜٚٔ/ٚٔاجتالتهم ) أي استخفوىم فذىبوا هبم وأزالوىم عما كانوا عليو وجالوا معهم ُب الباطن ( نفس ا١تصدر )  
ٖ
 (  ٜٚٔ/ٚٔمسلم مع الشرح ،كتاب اٞتنة وصفة نعيمها وأىلها ابب الصفات اليت يعرؼ هبا ُب الدنيا أىل اٞتنة وأىل النار()   

ٗ
 ( .  ٖٕنوح )    
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ؤوو ٸدپ0 $ؤ٨ّدء َـدپ ٜد٪ّّٙ ڄه ٸٌڂ وٌق، ٴځمد ىځٽٌخ ؤًلَ خڀ٥ْٙدن بىل ٸٌڄيڃ ؤن خوٝسٌخ بىل 

ٷّځٌٕن ؤوٝدزدً، ٨ًٌّىد زإ٨ّدجيڃ ٴٵ٭ځٌخ ٴځڃ ظ٭سً، لعَ بٌخ ىځٻ ؤًڀحٻ ًوُِٕه ٮّدڀٕيڃ خڀّٖ ټدوٌخ 

 1خڀ٭ځڃ ٬سًض#

ٸدپ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ ٦َّو خ‟ يف ُ٘ق ىٍخ خ٪ًّّػ0 $ًٸٝص خڀٝد٪ّّٙ ټدوط ڄسعًؤ ٬سديش ٸٌڂ وٌق  

٬ځَ ٌټُ ًٸً ظٌخ٤إ خ٬ّٵًُٕن ٬نً ظٵّٕ٘ ىٍه خّٓص  2ىٍه خٕٜندڂ ؼڃ ظس٭يڃ ڄه ز٭ًىڃ ٬ځَ ٌڀٻ# 

 3ىٍخ خٕؼُ ًؤؼدَخً ؤوٍُ ټځيد ظايُ وٵٓ خ٬ّ٭نَ. 

0زإوو ڄه ؤـٿ ؤن ٬سديش خًٕؼدن خزعًؤض زٕسر خڀٱځٌ يف -٭دىل ظ٦َّو خ‟  -ًٸً ُٜق خڀٹ٤ُّٓ  

ڄه خ١ّدٌ خڀٹسٌَ ڄٕدـً ًڀ٭ه ڄه ٴ٭ٿ ٌڀٻ، ٸدپ0 $ٸځط0ًٍّٞخ خ٬ّ٭نَ ٴُِّٕ  خڀٝد٪ّّٙ لٍَ خڀنّٓ 

 -ػ ٬دجٙص ؤن ؤڂ لسْسص ًؤڂ ٔځمو ٌټُظد ټنْٕص َؤظدىد زد٪ّسٙصڄدـدء يف ٜمْك ڄٕځڃ ڄه لًّ

بن ؤًڀحٻ بٌخ ټدن ٴْيڃ خڀُـٿ خڀٝدحل $$ 0ٴٹدپ ٌَٔپ  ڀٌُٔپ خ‟  -ظٕمَ ڄدَّص ٴْيد ظٝدًُّ

 .4## ٴمدض زنٌخ ٬ځَ ٸّّه ڄٕفًخً ًًٌَٜخ ٴْو ظځٻ خڀٌَٝ ؤًڀحٻ ُ٘خَ خ٫ّځٷ ٬نً خ‟ ٌّڂ خڀٹْدڄص

                                         
ٔ
 ٓ(ٚٙٙ/ٕالبخاري والفتح )  
ٕ
 ( .  ٜٙٙ/ٛالفتح )   
ٖ
( لإلماـ اٟتسُت بن مسعود البغوي  ٖٖٕ-ٕٖٕ/ ٛمعادل التنزيل )  ،( لإلماـ الطربي ٕٙ/ٜٕانظر: تفسَت الطربي )   

ٖتقي ق وٗتري  دمحم عبد هللا النمر وعثماف ٚتعة ضمَتية وسليماف مسلم اٟترش طبع دار طيبة ابلرايض الطبعة الرابعة ) 
( أليب الفرج ابن اٞتوزي طبع ا١تكتب اإلسالمي بَتوت الطبعة الثالثة  ٖٖٚ/ٛـ ( ، زاد ا١تسَت ) ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔ

(  للشيخ ٤تمود بن عمر الز٥تشري  طبع دار الكتاب العريب ببَتوت )  ٗٔٗ/ٗـ( والكشاؼ ) ٜٗٛٔ-ىػٗٓٗٔ)
( أليب دمحم عبد اٟت ق بن عطية األندلسي ٖتقي ق الرحارل الفاروؽ  ٕٕٔ/٘ٔواحملرر الوجيز ) ، ـ (ٜٚٛٔ   -ىػٚٓٗٔ

( وتفسَت القرآف  ٖٓٔ-ٖٚٓ/ٛٔ)   ـ (  . وتفسَت القرطيبٜٔٛٔ-ىػٔٓٗٔوآخرين ،  الطبعة األوذل قطر سنة ) 
 –(  لعبد الرٛتن بن أىب بكر السيوطي ) دار الفكر  ٜٕ٘-ٖٜٕ/ٛ( البن كثَت . الدر ا١تنثور )  ٕٕٙ/ٛالعظيم ) 

 ٓ( للشوكاين   ٖٓٓ/٘ـ (  . وفتح القدير ) ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔبَتوت ط األوذل سنو 
ٗ
 (.  ٛٔٗتر٬تو)ص  ( ، واٟتديث تقدـ ٖٛٓ/ ٛٔاٞتامع ألحكاـ القرآف )    
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0 $ًٸدپ ّٰ٘ ًخلً ڄه خڀٕځٳ0 " ټدن ىاٙء ٸٌڄدً ٜد٪ّّٙ يف -خ‟ ظ٭دىل  ٦َّو -ًٸدپ خزه خڀٹْڃ  

، ٴځمد ڄدظٌخ ٬ٽٵٌخ ٬ځَ ٸسٌَىڃ، ؼڃ ًٌَٜخ ٢ّدؼْځيڃ ؼڃ ٤دپ ٬ځْيڃ خٕڄً ٴ٭سًًىڃ" ٸٌڂ وٌق 

 ٴياٙء ٥ّ٭ٌخ زّٙ خڀٵعنعّٙ، ٴعنص خڀٹسٌَ ًٴعنص خڀعمدؼْٿ، ًمهد خڀٵعنعدن خڀځعدن ؤ٘دَ بڀْيمد ٌَٔپ خ‟ 

ؼڃ ٌټُ خ٪ًّّػ خڀٕدزٷ يف ټٚڂ  –٠َِ خ‟ ٬نيد  -خ٪ًّّػ خ٬ّعٵٷ ٬ځَ ٜمعو0 ٬ه ٬دجٙص  يف

ؼڃ ٸدپ0 " ٴفم٫ يف ىٍخ خ٪ًّّػ زّٙ خڀعمدؼْٿ ًخڀٹسٌَ "ًىٍخ ټدن ٔسر ٬سديش خڀٚض،  –خڀٹ٤ُّٓ 

  1 ؤٴُؤّعڃ خڀٚض ًخڀ٭ٍّ ٴٹً ًٍَ خزه ـُُّ زةٔنديه ٬ه ٔٵْدن ٬ه ڄنٌَٝ ٬ه ٮّدى0ً 

،ًټٍڀٻ ٸدپ ؤزٌ خ٩ٌِّخء ٬ه خزه ٬سدْ ٠َِ خ‟ 2ّځط خڀٌّٕٷ ٴمدض ٴ٭ٽٵٌخ ٬ځَ ٸّّه#  ٸدپ0$ټدن

ٴٹً َؤّط ؤن ٔسر ٬سديش ًيّ، ًّٱٌغ، ًّ٭ٌٶ،ًوُٕ، ًخڀٚض،  ٬3نيمد0 $ټدن ّځط خڀٌّٕٷ ڀځمدؾ# 

0 4ٸدپ ْ٘ىند  بٵّد ټدوط ڄه ظ٭٩ْڃ ٸسٌَىڃ ؼڃ خ١ًٍّخ ٭ّد خڀعمدؼْٿ ٬ًسًًىد، ټمد ؤ٘دَ بڀْو خڀنّٓ 

ًىٍه خڀ٭ځص خڀّٖ ٕـځيد ٶَّ خڀٙدَ٪ ٬ه خ١ّدٌ خ٬ّٕدـً ٬ځَ خڀٹسٌَ ىِ خڀّٖ ؤًٸ٭ط ټؽّ٘خً ڄه خٕڄڃ 

بڄد يف خڀُٙٺ خٕټّّ،ؤً ٴْمد يًوو ڄه خڀُٙٺ،ٴةن خڀنٵٌْ ٸً ؤُ٘ټط زعمدؼْٿ خڀٹٌڂ خڀٝد٪ّّٙ، ٢ًّدؼْٿ 

ٜٚلو ؤٸُذ بىل ٬ّّمٌن ؤٶّد ٤ٚٔڃ خڀٽٌخټر ًٳٌّ ٌڀٻ، ٴةن خڀُٙٺ زٹّّ خڀُـٿ خڀٍُ ّ٭عٹً 

ُٺ ّٜٙسصٍ ؤً لفُ، ً٭ٍّخ ٲًّ ؤىٿ خڀُٙٺ ټؽّ٘خً ّع٬ُ١ٌن ٬نًىد، ًٹّٙ٭ٌن  خڀنٵٌْ ڄه خٙڀ

ًٹ١ّ٭ٌن، ًّ٭سًًٶّڃ زٹځٌّٞڃ ٬سديش ٙ ّٵ٭ځٌٶّد يف زٌْض خ‟ ًٙ ًٸط خڀٕمُ، ًڄنيڃ ڄه ّٕفً ٭ّد 

ـٿ ىٍه خ٬ّٵًٕش ًؤټؽُىڃ ُّـٌن ڄه زُټص خڀٝٚش ٬نًىد ًخڀ٬ًدء ڄدٙ ُّـٌوو يف خ٬ّٕدـً ٴٖ

                                         
ٔ
 (.  ٜٔسورة النجم آية )   
ٕ
 سيأٌب ٗتري  األثرين الحقاً .   
ٖ
 ( .  ٗٙسيأٌب ٗتر٬تو )ص   
ٗ
 ىو شيخ اإلسالـ ابن تيمية رٛتو هللا .  
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ٚش يف خ٬ّٹّّش ڄ٥ځٹدً، ًبن مل ّٹًٝ خ٬ّٝځِ زُټص خڀسٹ٭ص  لَٕڃ خڀنّٓ  ڄدي٣ّد، لعَ ٶَّ ٬ه خٝڀ

زٝٚظو ټمد ّٹًٝ زٝٚظو زُټص خ٬ّٕدـً، ټمد ٶَّ ٬ه خڀٝٚش ًٸط ٤ځٌ٪ خڀٙمٓ ًًُّٰٞد؛ ٕٶّد 

ؤٙ ّٹًٝ خ٬ّٝځِ ڄد ؤًٸدض ّٹًٝ خ٬ُّٙټٌن خڀٝٚش ٴْيد ڀځٙمٓ، ٴنيَ ؤڄعو ٬ه خڀٝٚش لْنحٍ، ً

 .1ٸًٝه خ٬ُّٙټٌن ًٔخً ڀځٍَّ٭ص#

ًٍّٞه خّٓدض خحملٽمص ًخٕلديّػ خڀٝمْمص خڀُٝٸّص، ًڄد ٬ځٷ زو ٬ځْيد ؤىٿ خڀ٭ځڃ؛ ظ٭ځڃ ؤن  

 خڀٹسٌَّص ىِ ؤٔدْ خڀٌؼنْص،ًؤن خڀٌؼنْص ىِ خڀ٬ٌدء خڀٍُ ؤلعٌٍ ٬ځَ خڀُٙٺ زد‟ ٬ّ ًـٿ ًـٕ•ًَه. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ( البن القيم . ٗٛٔ/ٔإغاثة اللهفاف من مصايد الشيطاف )   
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 بحث الثاينادل

 القبورية عند اليهود والنصارى:
 وفيه يطهبــاٌ:

 0 خڀٹسٌَّـص ٬نً خڀْيـٌي0 خ٥ّ٬ځر خًٕپ

ڀٕط ّٛدـص بىل خ٤ٗدڀص يف بؼسدض ٸسٌَّص خڀْيٌي، ٴٹً ؤٰنعنند خٕلديّػ خ٬ُّٝلص زٍڀٻ ٬ه خڀٝديٶ  

ٸدپ  0خ‟ ؤن ٌَٔپ  ًخ٬ّىُـص يف خڀٝمْمّٙ ًّٰ٘مهد،ًڄنيد لًّػ ؤزِ ىُُّش  خ٬ًًّٝٶ 
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 ًلًّػ ٬دجٙص ٠َِ خ‟ ٬نيد ٬ه خڀنّٓ  1## ٸدظٿ خ‟ خڀْيٌي خ١ًٍّخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـً$$

 . 2##ڀ٭ه خ‟ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ خ١ًٍّخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـً$$يف ڄ٠ُو خڀٍُ ڄدض ٴْو ٸدپ0

ٸسٌَّص خڀْيٌي، ٸد٤٭دن ٬ځَ  -ًْٔإظِ ّٰ٘مهد يف خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ -ٴيٍخن خ٪ًّّؽدن يف خڀٝمْمّٙ  

ًؤًِّ ؤن خڀْيٌي ڀٌْٕخ ٸسٌَّّٙ ٴٹ٣ ًڀٽنيڃ ؤ١ّدً ڄْدڀٌن بىل ٬سديش ّٰ٘ خ‟ زٙٽٿ ؤ٠ًك ًؤُٜق، 

 . ټمد وٹٿ ٌڀٻ ٬نيڃ خڀٹُآن ًٌڀٻ يف ڄ٠ٌ٭ّٙ ڄه ٸٝص ڄٌَٔ 

0 ز٭ً ٲّد٣ّڃ ڄه ڄٚلٹص ٴ٬ٌُن ًوًُـيڃ ڄه خڀسمُ ًبىٚٺ خ‟ ڀ٭ًًىڃ ًىِ و٭ڃ خ٫٠ٌّ٬ خًٕپ 

ـر ٘ٽُ ڄًّٕيد ًبٴُخيه زدڀ٭سديش ٬ًًڂ خٙڀعٵدض بىل ّٰ٘ه، ڀٽه خڀنٵٌْ خڀًوْحص ٙ ٩٬ْمص ظٕعٌ

ظٽٌن و٣ُ٩ّد بٙ بىل خٕٔٵٿ يخجمدً،ڀٍڀٻ ٬نًڄد ڄًُخ ٬ځَ خڀٹٌڂ خ٬ُّٙټّٙ خڀ٭دټٵّٙ ٬ځَ ؤٜندڄيڃ 

َ ًـدًِود زسّٗ بُٔخجْٿ خڀسمُ ٴإظٌخ ٬ځ ڄدڀط وٵٌٔيڃ بىل ظٹځًْىڃ ًٯّدټد٣ّڃ يف ٌڀٻ،ٸدپ ظ٭دىل0 

ٸٌڂ ّ٭ٽٵٌن ٬ځَ ؤٜندڂ ٭ّڃ ٸدڀٌخ ّد ڄٌَٔ خـ٭ٿ ڀند ب٭ّدً ټمد ٭ّڃ آ٭ّص ٸدپ0 بوٽڃ ٸٌڂ ّٟيځٌن. بن 

 ىاٙء ڄعّّ ڄد ىڃ ٴْو ًزد٤ٿ ڄد ټدوٌخ ّ٭مځٌن. ٸدپ ؤّٰ٘ خ‟ ؤزٱْٽڃ ب٭ّدً ًىٌ ٴ١ځٽڃ ٬ځَ خڀ٭د٬ّّٙ 
3  

مد ؤن ؤًڀحٻ ٭ّڃ آ٭ّص ٴيٌ ًىٍخ يف ٰدّص خڀُٝخلص ٴيڃ ٤ځسٌخ ڄه ڄٌَٔ ؤن ٷّ٭ٿ ٭ّڃ ب٭ّدً آوُ ټ 

 ٤ځر خڀُٙٺ ًخٙٔع٭ًخي خڀنٵِٕ ڀو. 

                                         
 
 
( مع النووي كتاب ٕٔ/٘حدثنا أبو اليماف " ، ومسلم )( مع الفتح كتاب الصالة ابب "  ٕٖ٘/ٔأخرجو البخاري )  ٔ

 ٓا١تساجد ومواضع الصالة ابب النهي عن بناء ا١تساجد على القبور
ٕ
       ٓ( ٚٔتقدـ ٗتر٬تو )ص   
 ٓ( ٓٗٔ-ٖٛٔاألعراؼ )  ٖ
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لْنمد ٌىر ڄٌَٔ ٬ّْٹدض َزو ًظُټيڃ ڄ٫ ىدًَن ٴٝن٫ ٭ّڃ خڀٕدڄُُ خڀ٭فٿ خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدو0ِ  

ًي٬دىڃ بىل ٬سديظو، ٴسديًَخ بىل ٌڀٻ ٬ًّد ّإٌّٞخ ڀعمٍُّ ىدًَن ڄه ٌڀٻ زٿ ًخـيٌه زدڀعمُي ًټديًخ 

ًڄد ؤ٬فځٻ ٬ه ٸٌڄٻ ّد ڄٌَٔ. ٸدپ ىڃ ؤًٙء ٬ځَ  يڃ ٸدپ ظ٭دىل0 ّٹعځٌوو لْنمد ًٸٳ يف ٤ُّٹ

ؤؼُُ ٬ًفځط بڀْٻ َذِّ ڀ٠َّٔ. ٸدپ ٴةود ٸً ٴعند ٸٌڄٻ ڄه ز٭ًٺ ًؤ٠ځيڃ خڀٕدڄُُ. ٴُـ٫ ڄٌَٔ 

بىل ٸٌڄو ١ٰسدن ؤٔٵدً ٸدپ ّدٸٌڂ ؤمل ّ٭ًټڃ َزٽڃ ٬ًًخً لٕندً ؤٴ٥دپ ٬ځْٽڃ خڀ٭يً ؤڂ ؤَيمت ؤن ٸّٿ 

وځٵعڃ ڄ٬ًٌُ. ٸدڀٌخ ڄد ؤوځٵند ڄ٬ًٌٺ ّٝځٽند ًڀٽند ٦ّځند ؤًِخَخً ڄه ٬ځْٽڃ ١ٰر ڄه َزٽڃ ٴإ

ِّنص خڀٹٌڂ ٴٹٍٴندىد ٴٽٍڀٻ ؤڀٹَ خڀٕدڄُُ. ٴإوُؾ ٭ّڃ ٬فًٚ ـًٕخً ڀو وٌخَ ٴٹدڀٌخ ىٍخ ب٭ّٽڃ 

ًبڀو ڄٌَٔ ٴنِٕ. ؤٴٚ ًُّن ؤٙ ُّـ٫ بڀْيڃ ٸًٌٙ ًٙ ٺّځٻ ٭ّڃ ٠ُخً ًٙ وٵ٭دً. ًڀٹً ٸدپ ٭ّڃ ىدًَن 

ٸٌڂ بٵّد ٴعنعڃ زو ًبن َزٽڃ خڀ٦ُّه ٴدظس٭ٌوِ ًؤ٤ْ٭ٌخ ؤڄُُ. ٸدڀٌخ ڀه وّّق ٬ځْو ٬دټٵّٙ  ڄه ٸسٿ ّد

 . 1لعَ ُّـ٫ بڀْند ڄٌَٔ 

 ًٍّٞخ خڀ٭ُٞ خڀّْٕ٘ ظع١ك ٸسٌَّص خڀْيٌي ًُ٘ټيڃ ًخ١ّدٌىڃ خٓ٭ّص ڄه يًن خ‟.  

 0 خڀٹسٌَّص ٬نً خڀنٝـد0ٍَ خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ

ظ٭٩مو ڄه خٕوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ ًڀٹً ٦ّځيڃ ٌڀٻ ٬ځَ ظإڀْو خ٬ّْٕك خٕڄص خڀنُٝخوْص ؤڄص ٰدڀْص ٴْمه  

خ١ًٍّخ  ًؤڄو ًّٰ٘مهد ڄه خٕلسدَ ًخڀُىسدن،ًىٍخ ُّٜكُ وِّٛ خڀٹُآن،لْػ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل ٴْيڃ0 

ؤلسدَىڃ ًَىسدٶّڃ ؤَزدزدً ڄه يًن خ‟ ًخ٬ّْٕك زه ڄُّڃ ًڄد ؤڄًُخ بٙ ڀْ٭سًًخ ب٭ّدً ًخلًخً ٙ بڀو بٙ 

 . 2دوو ٬مد ُّٙټٌنىٌ ٔسم

                                         
ٔ
 ( .  ٜٔ – ٖٛطو من )   
ٕ
 ( .  ٖٔالتوبة )   
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ٸٿ  ؤن ّٹْڃ ٬ځْيڃ خ٪ّفص زس٥ٚن ڄد ىڃ ٬ځْو ڄه ٬سديش ّٰ٘ خ‟ ٴٹدپ  0ًٸً ؤڄُ خ‟ ٌَٔڀو  

، ؼڃ ؤڄُه ؤن ّنيدىڃ  1ؤظ٭سًًن ڄه يًن خ‟ ڄد ٙ ٺّځٻ ڀٽڃ ٠ُخً ًٙ وٵ٭دً ًخ‟ ىٌ خڀٕم٫ْ خڀ٭ځْڃ 

ٸٿ ّد ؤىٿ  ٌ ىٌ ٔسر ٬سدي٣ّڃ ڀٱّ٘ خ‟ ٴٹدپ0 ٬ه خڀٱځٌ يف خڀًّه ًظٹځًْ ٔځٵيڃ خڀٱدڀّٙ ٴْو؛ ٕن خڀٱځ

خڀٽعدذ ٙ ظٱځٌخ يف يّنٽڃ ّٰ٘ خ٪ّٷ ًٙ ظعس٭ٌخ ؤىٌخء ٸٌڂ ٸً ٠ځٌخ ڄه ٸسٿ ًؤ٠ځٌخ ټؽّ٘خً ٠ًځٌّخ ٬ه 

، ٴمه ٰځٌِّىڃ ؤٶّڃ خ١ًٍّخ خ٬ّْٕك ًؤڄو ب٭ّّٙ ڄه يًن خ‟،ًخ١ًٍّخ ؤلسدَىڃ  2ٌٔخء خڀٕسْٿ 

 ىِ خڀ٭ځص خ٬ّّٙٔټص زّٙ ٫ّْ٥ خ٬ُّٙټّٙ. -خڀّٖ ىِ خڀٱځٌ  -خڀ٭ځصًَىسدٶّڃ ؤَزدزدً ڄه يًوو ًظځٻ 

ًڄه خڀٱځٌ ټٍڀٻ خ١ّدٌىڃ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ًٜد٪ّْيڃ ڄٕدـً ټمد يف لًّػ ٬دجٙص ٠َِ خ‟ ٬نيد ؤن  

بن ؤًڀحٻ ٴٹدپ $$ 0ؤڂ لسْسص ًؤڂ ٔځمو ٌټُظد ټنْٕص َؤظدىد زد٪ّسٙص ٴْيد ظٝدًُّ ٴٍټُظد ٌڀٻ ڀځنّٓ 

ُـٿ خڀٝدحل ٴمدض زنٌخ ٬ځَ ٸّّه ڄٕفًخً ًًٌَٜخ ٴْو ظځٻ خڀٌَٝ، ٴإًڀحٻِ ُ٘خَ بٌخ ټدن ٴْيڃ خڀ

  3# خ٫ّځٷ ٬نً خ‟ ٌّڂ خڀٹْدڄو#

ًىٍه خڀٽنْٕص خڀّٖ َؤ٣ّد ؤڂ لسْسص ًؤڂ ٔځمو ىِ ٸ٥٭دً ټنْٕص وٝدٍَ ٴيٍخ بؼسدض ٸد٫٤ ڀٹسٌَّعيڃ 

٬ّد ٸد $ 0ٙ زه ٬سدْ ڄه خٙٸعًخء ّٞڃ يف ٌڀٻ ټمد يف لًّػ ٬دجٙص ٬ًسًخ‟ ًٸً لٍَ خڀنّٓ 

٤ٵٷ ٥ُّق ٧ّْٝص ڀو ٬ځَ ًـيو ٴةٌخ خٰعڃ ټٙٵيد ٬ه ًـيو ٴٹدپ ًىٌ ټٍڀٻ  0وُِّپ زٌُٔپ خ‟ 

 .4# ٸٍَّ ڄد ٜن٭ٌخ #ڀ٭نص خ‟ ٬ځَ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ خ١ًٍّخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـً#$$

                                         
ٔ
 ( .  ٙٚا١تائدة )   
ٕ
 ( .  ٚٚا١تائدة )   
ٖ
 (.  ٛٔٗتر٬تو ) تقدـ   
ٗ
 ( .  ٛٔتقدـ ٗتر٬تو )   
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بٵّد لًؼط ٴْيڃ ز٭ً ؤن 0ًٸً زّْه خزه ټؽّ٘ ٦َّو خ‟ يف ظدَٹّو0 ؤن ظځٻ خڀٹسٌَّص ٬نً خڀنٝدٍَ  

لُٴٌخ يّنيڃ، ًٸدڀٌخ زدڀعؽځْػ، ٸدپ ٦َّو خ‟ ظ٭دىل0 $ؼڃ ز٭ً خ٬ّْٕك زؽ٤ّٚدجص ٔنص؛لًؼط ٴْيڃ 

 3ًخڀٹٕدًٔص  2خَٕز٭ص ٫ّْ٥ً خٙٔدٸٵص  1خڀ٥دڄص خڀ٭٩مَ، ًخڀسځّْص خڀٽٍّّ، ًخوعځٳ خڀسعدَټص 

نمُٝ ًٙ ظن١س٣، ًخـعم٭ٌخ ٠ًّدټمٌخ بىل يف خ٬ّْٕك ٬ځَ ؤٸٌخپ ڄع٭ًيش ٙ ظ 5ًخڀَُىَدزّٙ  4ًخڀٙمدٔص 

خ٬ّځٻ ٸ٥ٕن٥ّٙ زدوِ خڀٹ٥ٕن٥ْنْص، ًىٌ خ„م٫ خًٕپ ٴٝدَ خ٬ّځٻ بىل ٸٌپ ؤټؽُ ٴُٸص خظٵٹط ٬ځَ ٸٌپ 

ڄه ظځٻ خ٬ّٹدٙض ٴٕمٌخ "خ٬ّٚجٽص"، ًيلََٟ ڄه ٬ًخىڃ ًؤز٭ًىڃ، ًظٵُيضْ خڀٵُٸص خڀعدز٭ص ڀ٭سًخ‟ زه 

سدي خ‟،ًٌَٔپ ڄه َٔځو، ٴٕٽنٌخ خڀّّخَُ، ًخڀسٌخيُ، ًزنٌخ ؤيٌّْ خڀٍُ خؼسط ؤن ٬َْٕ ٬سً ڄه ٬

 ، 7،ًخڀًّدَخض 6خڀٌٝخڄ٫ 

خڀٽندجٓ خ٭ّدجځص،  9،ًٸن٭ٌخ زدڀ٭ْٗ خڀّىًْ، ًمل ٹّدڀ٥ٌخ ؤًڀحٻ خ٬ّځٿ ًخڀنمٿ، ًزنط خ٬ّٚجٽص 8ًخڀٹّٚدض 

بىل  خ٭ّدجځص، ٬مًًخ بىل ڄدټدن ڄه زندء خڀٌْودن ٴمٌڀٌخ ٯّدَّسيد بىل خڀُٙٶ ًٸً ټدوط بىل خڀٙمدپ

 .11# 10خ٩ًُّ

                                         
ٔ
 ( .  ٔٙ/ٔويقاؿ البطارقة ٚتع بطري ق وىو رئيس رؤساء األساقفة انظر : ا١تعجم الوسيط )   
ٕ
 ( .  ٖٙٗ/ ٔٚتع أسقف وىو رئيس من رؤساء النصارى فوؽ القسيس ودوف ا١تطراف ، ا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 ( . ٖٗٚ/ٕ األسقف والشماس ، ا١تصدر الساب ق ) ٚتع قس وىو رئيس من رؤساء النصارى بُت  
ٗ
 ( .  ٜٗٗ/ ٔٚتع مشاس من يقـو اب٠تدمة الكنيسة ومرتبتو دوف القسيس ، ا١تصدر الساب ق )   
٘
ٚتع راىب ا١تتعبد ُب صومعة من النصارى يتخلى عن أشغاؿ الدنيا ومالذىا زاىداً فيها معتزالً أىلها. ، ا١تصدر الساب ق       
 (ٔ /ٖٚٙ . ) 
ٙ
 ( .   ٖٕ٘/ ٔٚتع صومعة و صومع وىو بيت العبادة عند النصارى ، ا١تصدر الساب ق )  
ٚ
 ( .  ٖٚٓ/ ٔٚتع دير وىو دار الرىباف ، ا١تعجم الوسيط )   
ٛ
 ( ٚ٘ٚ/ٕالقالايت ٚتع قالية وىي الصومعة . ا١تصدر الساب ق )   
ٜ
 أي الفرقة اليت ٝتيت ا١تالئكة .   

ٔٓ
 ( .  ٕٔٔ/ ٔلقطب تعرؼ بو القبلة ، ا١تصدر الساب ق ) اٞتدي ٧تم قريب من ا  

ٔٔ
 ( .  ٔٓٔ/ٕالبداية والنهاية )   
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" $ًزنَ خ٬ّځٻ ٸ٥ٕن٥ّٙ زْط ٪ّڃ ٬ځَ  1ؼڃ ٸدپ0 ٦َّو خ‟ ٠ّط ٬نٌخن " زندء زْط ٪ّڃ ًخڀٹمدڄص  

  2ٯّٿ ڄٌڀً خ٬ّْٕك ًزنط ؤڄو ىْٚوص خڀٹمدڄص ّ٭ّٗ ٬ځَ ٸّّ خ٬ّٝځٌذ ًىڃ ّٕځّمٌن ڀځْيٌي ؤوو خ٬ّْٕك#.

دٍَ ًٰځٌّىڃ يف ؤوسْدجيڃ ًٜد٪ّْيڃ لعَ ًّٝد ڄُ ڄه وٌٝٚ ٸُآوْص ًوسٌّص ًظدَٹّْص ظع١ك ٸسٌَّص خڀنٝ 

 ٬سًًىڃ ڄه يًن خ‟ ظ٭دىل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ٓوىي اليت يطل ق عليها الناس اليـو كنيسة القيامة   
ٕ
 ( .  ٔٓٔ/ ٕا١تصدر الساب ق )   
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 ادلبحث الثالث
 قبورية اليونــان
 :وفيو ثالثة مطالب

 قبورية األمة اليواننية:  ادلطلب األول:
ض خٕڄص خڀٌْودوْص ؤڄص ٩٬ْمص ٔديض ٨ًيُض ٬ځَ ڄُٕق خڀعدَّه خڀٹًّڃ ٸًُودً ڄه خڀّڄه، ًٸً ؤوٙإ 

ل١دَش ڄعمّْش ٨ًيُ ٴْيد ٬ځٌڂ ًڄ٭دَٲ ًٴځٕٵص ًٜځط بىل خٕڄڃ خٕوٍُ، ًظندٸځعيد خٕـْدپ بىل 

خڀ٭ُٝ خ٪ّد٠ُ، ًىٍخ ٙ ڄُخء ٴْو، ًڀٽه ڄ٫ ټٿ ٌڀٻ ٴٹً ټدوط ىٍه خٕڄص ؤڄص ًؼنْص ٸسٌَّص ظُإڀِّو ټٿ 

$آ٭ّص خڀٕمدء# ڄد ؤ٬فسط زو ڄه ڄ٩دىُ خڀٽٌن، ٬ًسدٸُش ًؤز٥دپ خڀسُٙ،زٿ ٥ًّْٚض خڀنٕدء!ٴيندٺ 

ً$آ٭ّص خَٕٞ# ً$آ٭ّص خ٫ّٝر# ً$خٓ٭ّص خ٪ٌّْخوْص# ً$آ٭ّص ڄد ٠ّط خَٕٞ# بىل آوُ خڀٹدجمص، ًٸً 

ًټدوط ټٍڀٻ ؤڄص ٸسٌَّص ظٹًْ ٸسٌَ ڄٌظدىد،  1ٌټُ خ٬ّاَوٌن ټْٳ ظنٙإ ظځٻ خٓ٭ّص ًټْٳ ظ٭سً 

ٸديَش ٬ځَ ؤن ظٵ٭ٿ ڀځندْ خ٫ّّ٘  ٴٹً ټدن خ٬ٌّظَ يف خڀ٭ٌَٝ خ٬ّسٽُش ڄه ظدَّه خڀٌْودن ُّ٭ْعًَّّن ؤًَخلدً

ًټدن خڀٌْودن يف ٬ُٝىڃ خڀّخىُ ُّىسٌن ىٍه خٕ٘سدق خڀٱدڄ١ص  .2ًخڀُٙ ًظ٠َّٕٔ زدڀٹُخزّٙ ًخڀٝٚش 

، ًټدن خٗڀو يف 3ؤټؽُ ٱّد ٸّسٌٶّد، ًټدوٌخ ٠ٌّّٕٔٶّد ز٥ٹٌْ ًڄُخٔڃ ّٹًٝ ّٞد بز٭ديىد ًخظٹدء ُ٘ىد 

                                         
ٔ
الدين للنشر ـ ( ، دار عالء ٜٜٜٔانظر : الفكر اإلغريقي أتليف دمحم ا٠تطيب ) دمش ق ، الطبعة األوذل عاـ )   

 ( .  ٕ٘ – ٕٛوالتوزيع والًتٚتة ص ) 
ٕ
 ( .  ٖٙ-ٖ٘ا١تصدر الساب ق ص)   
ٖ
 ( . ٖٙ-ٖ٘ا١تصدر الساب ق ص )   
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مد ټدن خ٬ّ٭سً يف خٕٜٿ ٸّّخً، ًٙ ظّخپ خڀٽنْٕص لعَ خٓن ؤًپ خٕڄُ ڄه خٕٔٚٲ ًخٕز٥دپ خ٬ٌّظَ، ټ

 .1يف ڄ٭٩ڃ خڀسٚي ڄٽدودً ٠ّٵ٧ ٴْو آؼدَ خ٬ٌّظَ خڀٹًّّٕٙ 

ىٍه ىِ ؤڄص خڀٌْودن ًظځٻ آ٭ّعيد ټدوط يف زًخّعيد ؤڄٌخظدً ڄه ًٌُ خڀعمّْ يف ـٌخور ّٰعځٵص ڄه  

ٌَ ؤًڀحٻ خ٬ٌّظَ ىِ خٕٜٿ يف خ٪ّْدش،ظًَؾ ّٞڃ خڀ٥ْٙدن لعَ ًّٜ٘ىڃ آ٭ّص ڄه يًن خ‟، ًٸس

 خ٬ّ٭دزً خڀّٖ ظّٔز٫ ٴْيد ظځٻ خٓ٭ّص. 
 : قبورية فالسفة اليونــان: ادلطلب الثاين

يف ظځٻ خٕڄص ًٌڀٻ خ٩ٌّ وٙإ ٴٚٔٵص خڀٌْودن ٬ځَ خڀٌؼنْص ًخڀٹسٌَّص، ًزٹِ ٌڀٻ ىٌ خ٬عٹديىڃ  

مل ظٱنيڃ ظځٻ  -ٴْيد ؤٔدظٍش خڀ٭دملخڀّٖ ؤٜسمٌخ  -ًظٵٽّ٘ىڃ ًمل ّٱنِيڃ ڄد ًٜځٌخ بڀْو يف ّٰعځٳ خڀ٭ځٌڂ

خڀ٭ځٌڂ، ًمل ظُظٵ٫ زعٵٽّ٘ىڃ يف خ٩ّدور خٗ٭ِّ ڄه لْد٣ّڃ،زٿ ٨ځٌخ ّعىس٥ٌن يف ٨ځمدض خ٩ّيٿ ًڄٕدڀٻ 

خڀ١ٚپ، ٌڀٻ ؤن ىٍخ خ٩ّدور ڀْٓ ّٝٹًًَ خڀ٭ٹٌپ ظٌَّٝه خڀعٌَّٝ خڀٝمْك، ًخڀٌٌٜپ بىل لٹْٹعو، 

و،ٴْسځٱٌوو ڀځندْ ًّٹٌيًٶّڃ زو بىل ڄ٭ُٴص َّٞڃ ًڄد ًبٵّد ڄًَٝه ىٌ خڀٌلِ خڀٍُ ّنّڀو خ‟ ٬ځَ َٔځ

ٷّر ٬ځْيڃ، ًڄد ّځعمٷ زٍڀٻ ڄه ؤَټدن خٗٺّدن ًڄٹٌڄدظو، ًلْػ بن ؤًڀحٻ خڀٵٚٔٵص ڄًَٝىڃ يف 

ّٛؽيڃ ٬ه خ٪ّٹْٹص ىٌ خڀ٭ٹٿ، ًخڀ٭ٹٿ ٸدُٜ ٬ه بيَخټيد ٴٹً ظدىٌخ يف ؤًيّص خڀ١ٚپ ًڄد ًٜځٌخ بٙ بىل 

ّٰ٘ ود٠فص، ًزٹِ ڄد ظُز•ٌخ ٬ځْو ڄه خڀٌؼنْص ًخڀٹسٌَّص؛ ىٌ خڀٍُ ٌّـو  و٩ُّدض ڄعندٸ١ص، ًٸ١دّد ٴفّص

ظٵٽّ٘ىڃ ًّٕعمٌٌ ٬ځَ ؤ٬مد٭ّڃ ٤ًٹٌٔيڃ، ًٸً ٘يً خ٬ّعځٹٵٌن ڀٵځٕٵص خڀٌْودن ڄه ٬ځمدء خ٬ّٕځمّٙ 

٬ځَ ٸًًخ٣ّڃ ڄه ٴٚٔٵص خڀٌْودن زدڀٹسٌَّص ًؤزدوٌخ ټْٳ ّعٌَٝ ؤًڀحٻ خڀٵٚٔٵص بڄًخي ؤًَخق خ٬ٌّظَ ٬ّه 

 ڃ ًظٙٵ٫ ّٞڃ. ي٬دى

                                         
ٔ
 ٓ(  ٖٙا١تصدر الساب ق ص )   
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ّٹٌپ خڀٵىُ خڀُخُِ يف ټعدزو خ٥ّ٬دڀر خڀ٭دڀْص0 $بن ٴٚٔٵص خڀٌْودن ټدوٌخ ّٕعمًًن خڀٵٌْٞ ڄه خڀٹسٌَ 

ًؤىځيد، بٌخ خ٣ّٔ٬ّڃ ڄٙٽځص ڄه خ٬ّٙٽٚض، ًټدن خڀٵٚٔٵص ڄه ظٚڄٍْ ؤ٥ٌَٔ بٌخ يمهعيڃ ودِڀص 

 .1ٌىسٌخ بىل ٸّّه ڀځمٌٝپ ٬ځَ خ٬ًّي ًخڀٵْٟ# 

ٵص ًڀٌْٕخ ڄٹځًّه ٬ّد ټدن ٬ځْو خٓزدء ًخٕـًخي ٴٹً وُ•ـٌخ ظ٭ځٹيڃ زدڀٹسٌَ ١ُّٷّدً ًّٝد ؤن خڀٹٌڂ ٴٚٔ 

ُّص خڀٵْٟ ؤُ ؤن " خڀ٭ٹٿ خڀٵ٭دپ "  ٬ځمْدً ڄسنْدً ٬ځَ و٩ُّعيڃ خڀ٭دڄص يف خٗ٭ّْدض، لْػ ّاڄنٌن زن٩

 خڀٍُ ىٌ ڄٌخٍِ ڀ٘ڀو ّٵْٟ ٬ځَ ڄه يًوو ڄه خ٬ّىځٌٸدض.

ىِ ټٍڀٻ آ٭ّص ٜٱّ٘ش لٕر خڀ٭ٹًْش خڀٌْودوْص خڀ٭دڄص ٴةن ظځٻ ًّٝد ؤن ؤًَخق خ٬ٌّظَ خڀٹًّّٕٙ  

خًَٕخق ظٵْٟ ٬ځَ ڄه ِخَىد ٤دڀسدً ڄنيد خڀٙٵد٬ص، ًٌڀٻ ّٕٛر ّٹّٙ خڀّخجُ ًٴندجو يف خ٬ًَّّ 

ًخٔع٭ًخي وٵٕو ڀعٹسٿ ٌڀٻ خڀٵْٟ، ًىِ زًًَىد ظعځٹَ خڀٵْٟ ڄه خٗڀو خ٩٬ٕڃ، ًٸً ڄؽځٌخ ٌڀٻ 

َ ـٕڃ ٜٹْٿ ؼڃ خو٭ٽٓ ٬ځَ ّٰ٘ه، ٴةن خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٭ط زدو٭ٽدْ ٘٭د٪ خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٫ ٬ځ

٬ځَ خ٬ّدء ؤً ڄُآش ًخو٭ٽٓ ٘٭د٬يد ٬ځَ لدج٣ ؤً ّٰ٘ه لٝٿ خڀنٌَ يف خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدوِ زٌخ٥ٔص 

خڀٙ٭د٪ خ٬ّن٭ٽٓ ٬ځَ خ٬ُّآش، ٸدڀٌخ0 ٴيٽٍخ خڀ٦ُّص ظٵْٟ ٬ځَ خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص ټنٵٌْ خٕوسْدء 

ع٭ځٹّٙ ّٞڃ، ًټمد ؤن خو٭ٽدْ خڀٙ٭د٪ ٸّعدؾ بىل خحملدٌخش ًخڀٝد٪ّّٙ، ؼڃ ظٵْٟ زع٥ٌٔيڃ ٬ځَ وٵٌْ خ٬ّ

 . 2ٴٽٍڀٻ خڀٵْٟ ٙزًّ ٴْو ڄه ظٌـو خٗوٕدن بىل خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص 

 

                                         
ٔ
( للدكتور مشس الدين  ٙٔٗ-ٔ( بواسطة جهود اٟتنفية ُب إبطاؿ عقائد القبورية )  ٕٕٛ-ٚا١تطالب العالية )   

 ـ ( . ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔدار الصميعي الرايض ، الطبعة األوذل ) السلفي األفغاين ، 
ٕ
( أليب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم ابن تيمية ، ٖتقي ق عبد هللا  ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٕانظر االستغاثة ُب الرد على البكر ي )  

 ـ (ٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔبن دجُت السهيلي ، دار الوطن ، الطبعة األوذل ) 
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 0 خِظَّسد٪ ٸسٌَّص خ٬ّٕځمّٙ ڀٵٚٔٵص خڀٌْودن يف ٬ځص ِّدَش خڀٹس0ٌَخ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

ٵّد ىٌ خظسد٪ ڀٖڄڃ خڀٕدزٹص، ظًّٝٹدً بن ڄ٭٩ڃ ڄد ّإظْو خڀٹسٌَّص ًڄد ّ٭عٹًًوو ّٟده خڀٹسٌَ ًؤىځيد ًب 

يف لًّػ ٌخض ؤوٌخ٢ لْػ ٤ځر ز٭ٟ ؤٜمدزو ؤن ٷّ٭ٿ ٭ّڃ ٌخض ؤوٌخ٢ ټمد  ٪ًّّػ خڀٌُٔپ 

خ‟ ؤټّّ! بٶّد خڀٕنه،ٸځعڃ ًخڀٍُ وٵِٕ زًْه ټمد ٸدڀط زنٌ ڀځمُٙټّٙ ٌخض ؤوٌخ٢ ٴٹدپ ٭ّڃ0 $$

، 2 ڀّٔټّْ ٔنه ڄه ټدن ٸسځٽڃ##  1لٌَ جتيٌٍْ اجعً ٌنب ئذلبً وّب ذلُ ءاذلو لبي: ئٔىُ  بُٔخجْٿ ٬ٌَّٔ 

ڀععس٭ه ٔنه ڄه ټدن ٸسځٽڃ ّّ٘خً زّّٙ ًٌَخ٬دً ًـدء ڄه لًّػ ؤزِ ٔ٭ًْ ٠َِ خ‟ ٬نو زځٵ0٧ $$

، 3# زٍَخ٪ لعَ ڀٌ يوځٌخ ـمُ ٠ر ڀعس٭عمٌىڃ، ٸځند0 ّدٌَٔپ خ‟ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ٸدپ ٴمه؟#

خڀٕد٬ص لعَ ظإوٍ ؤڄّٖ ڄإوٍ خڀٹًُن ٸسځيد ّّ٘خً  ٙ ظٹٌڂًڄه لًّػ ؤزِ ىُُّش ٠َِ خ‟ ٬نو $$

 .4## ٻزّّٙ ًٌَخ٬دً زٍَخ٪،ٸْٿ0 ّد ٌَٔپ خ‟،ټٵدَْ ًخڀًُڂ؟ ٸدپ0 ڄَهْ خڀندْ بٙ ؤًڀح

٩ًّيُ ڄه ٔسر ًًَي خ٪ًّّػ خًٕپ ؤن ز٭١دً ڄه ىٍه خٕڄص ٔععس٫ خڀْيٌي ٴْمد خٳُّٴٌخ ٴْو ڄه  

 دْ خڀٹسٌَّص. خڀعٵد٣ّڃ بىل خڀع٭ځٷ زد٬ّىځٌٸّٙ،ًىٍخ ىٌ ؤٔ

                                         
ٔ
 ( . ٖٛٔا ألعراؼ )   
ٕ
 ( . ٕٛٔ/٘( . وأٛتد )  ٘ٚٗ/ٗلًتمذي ُب الفنت ابب ماجاء لًتكنب سنن من كاف قبلكم ) ا  
ٖ
 ( ٚٗتقدـ ٗتر٬تو ص )  
ٗ
 (. ٚٗتقدـ ٗتر٬تو ص )   
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ټمد ٩ّيُ ڄه خ٪ًّّػ خڀؽدڀػ ؤن خظسد٪ خٕڄڃ خڀٕدزٹص ٙ ّٹعُٝ ٬ځَ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ ًبٵّد ّع٭ًخه بىل  

ٔدجُ ٴدَْ ًخڀًُڂ،ًڄه خڀًُڂ خڀٌْودن خڀٍّه وُٹِځط ٴځٕٵعيڃ بىل خٕڄص خٗٔٚڄْص ٴإٴًٕض ٬ٹدجً ٸٌڂ 

 ڄه خ٬ّٕځمّٙ. 
اإلسػػػالـ ونشػػػرىا ُب األمػػػة احملمديػػػة قبوريػػػة ا١تسػػػلمُت مػػػن و٦تػػػن تلقػػػى عقائػػػد الفالسػػػفة وألبسػػػها رداء  

 فالسفة وابطنية شيعية وصوفية. 

ًىٌ ّعٽځڃ ٬ه خڀٌٔدجٿ خ٬ًُّٙ٬ص ًّٰ٘ىد0 " خڀٌـو  -٦َّو خ‟  -ٸدپ ْ٘ه خٗٔٚڂ خزه ظْمْص  

ً خ‟ ٴيٍه ؤ١ّدً ٱّد ّعٌٔٿ زو بىل خ‟ ظ٭دىل، ٴةن ي٬دءه ً٘ٵد٬عو ٬ن خڀؽدوِ ؤن ٬ًٌّ ڀو خڀٌُٔپ 

ڄه ؤ٩٬ڃ خڀٌٔدجٿ ٴإڄد بٌخ مل ّعٌٔٿ خڀ٭سً زٵ٭ٿ ًخـر، ًٙ ڄٕعمر، ًٙ خڀٌُٔپ ي٬د ڀو، ٴځْٓ يف 

٩٬ڃ ٸًَ خڀٌُٔپ ڄد ّنٵ٭و، ًڀٽه ز٭ٟ خڀندْ خڀٍّه يوځٌخ يف يّه خڀٝدزحص ًخ٬ُّٙټّٙ،٨نٌخ ٘ٵد٬ص 

ٵْٟ ٬ځَ ظ ٕڄعو ٙ ٠ّعدؾ بىل ي٬دء ڄنو، زٿ خڀ٦ُّص خڀّٖ ظٵْٟ ٬ځَ خڀٌُٔپ  خڀٌُٔپ 

ًٙ ي٬دء ڄنو، ًڄؽځٌخ ٌڀٻ زدو٭ٽدْ ٘٭د٪ خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٫  خ٬ّٕعٙٵ٫ ڄه ّٰ٘ ٘٭ٌَ ڄه خڀٌُٔپ 

٬ځَ ـٕڃ ٜٹْٿ ؼڃ خو٭ٽٓ ٬ځَ ّٰ٘ه، ٴةن خڀٙمٓ بٌخ ًٸ٭ط ٬ځَ خ٬ّدء ؤً ڄُآش، ًخو٭ٽٓ 

٘٭د٬يد ٬ځَ لدج٣ ؤً ّٰ٘ه؛ لٝٿ خڀنٌَ يف خ٫٠ٌّ٬ خڀؽدوِ زٌخ٥ٔص خڀٙ٭د٪ خ٬ّن٭ٽٓ ٬ځَ 

دڀٌخ0 ٴيٽٍخ خڀ٦ُّص ظٵْٟ ٬ځَ خڀنٵٓ خڀٵد٠ځص ټنٵٌْ خٕوسْدء ًخڀٝد٪ّّٙ، ؼڃ ظٵْٟ زع٥ٌٔيڃ خ٬ُّآش،ٸ

٬ځَ وٵٌْ خ٬ّع٭ځٹّٙ ّٞڃ،ًټمد ؤن خو٭ٽدْ خڀٙ٭د٪ ٸّعدؾ بىل خحملدٌخش ٴٽٍڀٻ خڀٵْٟ ٙزً ٴْو ڄه ظٌـو 

 خٗوٕدن بىل خڀنٵٌْ خڀٵد٠ځص ًـ٭ٿ ىاٙء خڀٵدجًش يف ِّدَش ٸسٌَىڃ ڄه ىٍخ خڀٌـو. 

خڀّخجُش ٴْٹٌٍ ظإؼّ٘ىد ًىٍه خ٬ّ٭دوِ ٌټُىد ٤دجٵص ڄه  ٸدڀٌخ ؤن خًَٕخق خ٬ّٵدَٸص ّٟعم٫ ىِ ًخًَٕخقً 

 .1خڀٵٚٔٵص ًڄه ؤوٍ ٬نيڃ ټدزه ْٔندء ًؤزِ لدڄً ًّٰ٘ىڃ# 

                                         
ٔ
 ( . ٕٔٗ-ٔٔٗ/ٕاالستغاثة )  



 

www.alukah.net ٔ٘ٓ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ٸځط0 ىٍخ ٴُ٪ ڄه ٴًُ٪ و٩ُّص خڀٵْٟ خڀّٖ ّ٭عٹًىد خڀٵٚٔٵص،٤ًسْ٭ِ ٬ځَ ىٍخ خ٬ٙعٹدي ؤن ّٽٌن  

خڀٵد٠ځص ڀعٽٌن ًخ٥ٔص زّٙ خ٬ّٕعٙٵ٫ ًخ٫ّدڀٷ خ٬ّ٭٥ِ ٔسمدوو، ظځٻ خڀٌخ٥ٔص  ىندٺ ظٌـو بىل خڀنٵٌْ

ڄنيڃ ؤزٌ  -٦َّو خ‟  -ًٸً ٸَُ ٌڀٻ ڄه ؤظسد٪ خڀٵٚٔٵص ٸٌڂ ټمد ٌټُه ْ٘ه خٗٔٚڂ  “خڀٙدٴ٫  ”ىِ 

لدڄً خڀٱّخيل ًٌڀٻ يف ټعدزو " خ٩ّ٬نٌن زو ٬ځَ ّٰ٘ ؤىځو " ًخڀٵىُ خڀُخُِ يف ټعدزو "خ٥ّ٬دڀر خڀ٭ځْص" 

ټعدزو " زٍپ خ„يٌي  ٬سً خڀ٦ُّه زه ٯّمً خڀ٭ًًَْْ يف ًوٹٿ ٬ه خٙؼنّٙ ؤلً ٸسٌَّص ل١ُڄٌض ًىٌ

يف وًڄص ٠ُّك وّٓ خ‟ ىٌي "ًـ٭ٿ ٌڀٻ ىٌ ٬ځص ِّدَش خڀٹسٌَ، ًْٔإظِ وٛ ټٚڂ خڀٱّخيل ڄنٹًٌٙ ڄه 

١ك ؤن ِّدَخض ، ًٍّٞخ ّع1ټعدزو، ًټٚڂ خڀُخُِ ٬ه خڀ٭ًًَْْ يف ڄ٥ځر ٬ځص خڀّّدَش ٬نً خڀٹسٌَّص 

خڀٹسٌَّص مل ظٽه ىِ خڀّّدَخض خڀ٬ُْٙص خڀّٖ ٬ځعيد خ٬ٙعسدَ ًخٙظ٭دٞ ّٛدپ خ٬ٌّظَ ًَٸص خڀٹځر ًظٍټُ 

 خٓوُش ًخڀ٬ًدء ڀٖڄٌخض ًخڀٕٚڂ، ٬ځْيڃ ًبٵّد ٙٔعمًخي ڄه خٕڄٌخض ٬ځَ ٤ُّٹص خڀٵٚٔٵص.

٬ځْيد ٴ٩دىُ، ًلعَ ٙ ّٹٌپ  ًؤڄد ظٙسييڃ زدڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ يف خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ ًخ١ّدٌ خ٬ّٕدـً 

ٸدجٿ بن ٌڀٻ ڄه ؤظسد٪ خڀٵٚٔٵص يف ٬ځص خڀّّدَش بٵّد ىٌ ڄٍىر ڄيفٌَ ڀًٍ ٸسٌَّص خڀٌْڂ ٙ ًـٌي ڀو 

 ٬0نًىڃ 

زد٬ػ خڀٹسٌَّص يف ڄٽص ڄه ـًًّ -ؤٸٌپ ڀو ًڀٽٿ ڄه ًّخٴ٫ ٬نيڃ0خو٩ُ بىل ٯّمً ٬ځٌُ ڄدڀٽِ  

0 $١ّعځٳ و ًىٌ ٸّٽِ ؤلٌخپ خڀّخجُّه ڀځنّٓ خو٩ُ بڀْ -ًًخَغ ؤ٦ًّ ِّّٗ يلٚن ًٌّٔٳ خڀنسيدِو

ڄه ِّد٣َّڃ ًخٔعمًخيىڃ ڄه خ‟ زٌخ٥ٔص وسْيڃ خ٥ّٝ٬ٵَ ًلسْسيڃ  ڃؤلٌخپ خڀّخجُّه يف خٔعٵدي٣ّ

                                         
 (  ٕٖٗانظر ص ) ٕ
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ًّٕٛر خٔع٭ًخيىڃ يف ظځٹِ خڀٵ٠ٌْدض خٗ٭ّْص ًخڀٌخَيخض خڀُزدوْص زٌخ٥ٔص خ٪١ُّش  خ„عسَ 

  10خحملمًّص،# 

 

ٜٿِّ ًٔځڃ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً ؤًپ ڄعځٷ ڀٵ١ْٻ خًٕپ. ٜٚش وٙيًٺ ًّٹٌپ يف ڄ٤ٌه آو0ُ $خڀځيڃ  

ّٞد ڄه ڄُآظو،ًوٝٿ ّٞد بىل ل١ُظٻ ڄه ل١ُش ٌخظو، ٸدجمّٙ ڀٻ ًڀو زدٕيذ خڀٌخٴُ،ڄٱمٌَّه ڄنٻ 

 20ًڄنو زد٬ًّي خڀسد٤ه ًخڀ٩دىُ# 

 زو وٵدء. ًؤڄد ظٙسييڃ زدڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ يف خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ ًخ١ّدٌ خ٬ّٕدـً ٬ځْيد ٴ٩دىُ ڀْٓ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         
ٔ
 ٔٔٗٔي اٟتسٍت،ط األوذل)(السيد دمحم بن السيد علوي بن السيد عباس ا١تالكٕٗٔشفاء الفؤاد بزايرة خَت العباد )  
 ـ (.ٜٜٔٔ-ىػ
ٕ
 ( .  ٚٔٔا١تصدر الساب ق )     



 

www.alukah.net ٕٔ٘ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادلبحث الرابع
 القبورية عند العرب قبل اإلسالم وصلتها ابلوثنية  

 ًٴْو ؤَز٭ص ڄ٥دڀر0

 خ٪ّنْٵْص خڀٕممص0  0 بؼسدض ؤن خڀ٭ُذ ټدوٌخ ٬ځَ ڄځص بزُخىْڃ خ٥ّ٬ځر خًٕپ

٪ّنْٵْص خڀٕممص، ، ڄځص خڀعٌلًْ خټدوط خڀ٭ُذ ًزدٕوٛ ٬ُذ خ٪ّفدِ ٬ځَ ڄځص ؤزْيڃ بزُخىْڃ  

بن  ڄؽنْدً ٬ځْو ٬ًځَ ؤظسد٬و زٍڀٻ  0زُآء ڄه خڀُٙٺ ًؤىځو، ټمد لٽَ خ‟ ظ٭دىل ٬ه بزُخىْڃ 
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٘دټُخ ٕو٭مو خـعسده ًىًخه بىل ُٜخ٢ ڄٕعٹْڃ  بزُخىْڃ ټدن ؤڄص ٸدوعدً ‟ لنْٵدً ًمل ّٻ ڄه خ٬ُّٙټّٙ.

ًلْند بڀْٻ ؤن خظس٫ ڄځص بزُخىْڃ لنْٵدً ًڄد ًآظْنده يف خڀًوْد لٕنص ًبوو يف خٓوُش ٬ّه خڀٝد٪ّّٙ. ؼڃ ؤ

ًٸدپ ظ٭دىل ڄِّّجدً بزُخىْڃ ًخڀٍّه ڄ٭و ڄه خڀُٙٺ،ًڄٹًِّڄَيڃ ڀند ٸًًشً، ًـد٬ًٚ ڀند   1ټدن ڄه خ٬ُّٙټّٙ 

ٸً ټدوط ڀٽڃ ؤٌٔش لٕنص يف بزُخىْڃ ًخڀٍّه ڄ٭و بٌ ٸدڀٌخ ڀٹٌڄيڃ بودَّ زُءآئخ ڄنٽڃ ًٱّد  خٌٕٔش ٴْيڃ 

  ټٵُود زٽڃ ًزًخ زْنند ًزْنٽڃ خڀ٭ًخًش ًخڀسٱ١دء ؤزًخً لعَ ظاڄنٌخ زد‟ ًلًه ظ٭سًًن ڄه يًن خ‟
2.. 

ڄځص ؤزْٽڃ  0 فقاؿ وقد ذّكر هللا العرب هبذا اإلرث العظيم الذي ورثوه من أبيهم إبراىيم 

بزُخىْڃ ىٌ ٨ّّدټڃ خ٬ّٕځمّٙ ڄه ٸسٿ ًيف ىٍخ ڀْٽٌن خڀٌُٔپ ٘يًْخ ٬ځْٽڃ ًظٽٌوٌخ ٘يًخء ٬ځَ 

   3دْ ٴإٸْمٌخ خڀٝٚش ًآظٌخ خڀّټدش ًخ٬عٝمٌخ زد‟ ىٌ ڄٌٙټڃ ٴن٭ڃ خ٬ٌّىل ًو٭ڃ خڀنّٝ٘ خڀن

ًٸً زٹِ خڀ٭ُذ ٬ځَ ظځٻ خ٬ّځص ٸًُودً، لعَ ٨يُ ٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ ٴٱّ٘ىد، ًي٬د خڀ٭ُذ بىل  

ټؽُ ٠ُ٬ًط ٬ځِ• خڀندَ ٴځمد ًـًض ٔٵ٭عيد ظإوُض ٬نيد، ًؤ٬$$ 0سديش خًٕؼدن، ٸدپ ٌَٔپ خ‟ 

ڄه َؤّط ٴْيد خڀنٕدء بنِ خجعمه ؤٴّٙٙ،ًبن ٔإڀه ؤ٪ّٵه، ًبٌخ ٔحځه ّٜځه، ًبٌخ ؤ٥٬ّٙ مل 

ّٙٽُن،ًَؤّط ٴْيد ٬مًُ زه ٪ِّ ٷُّ ٸُٝسو يف خڀندَ ًؤ٘سو ڄه َؤّط زو ڄ٭سً زه ؤټؽڃ خ٫ّّخ٬ِ، 

ًىٌ ؤًپ ٴٹدپ ڄ٭س0ً ّد ٌَٔپ ؤ١َّٙ ٬ځِ• ڄه َ٘سَيِو ٴةوو ًخڀًُ، ٴٹدپ0 ٙ، ؤوط ڄاڄه ًىٌ ټدٴُ، 

 .1يف خڀٝمْمّٙ ًّٰ٘مهد ،ًىندٺ ؤڀٵد٦ ؤوٍُ زنٵٓ خ٬ّ٭نَ 4## ڄه ٦ّٿ خڀ٭ُذ ٬ځَ ٬سديش خٕٜندڂ

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٔ – ٕٓٔالنحل )   
ٕ
 ( .  ٗا١تمتحنة )   
ٖ
 ( .  ٛٚاٟت  )   
ٗ
( وقاؿ :حديث صحيح اإلسناد ودل ٮترجاه ووافقو الذىيب ، طبع دار ا١تعرفةبَتوت  ٘ٓٙ/ٗاٟتاكم ُب ا١تستدرؾ )   

 ي . إبشراؼ د. يوسف ا١ترعشل
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ًټدن ٔسر خٳُّخٴيڃ ًًٸ٬ٌيڃ يف خڀُٙٺ ىٌ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ ټمد ْٔإظِ يف ٸٝص ٬سدي٣ّڃ ڀځَّدض ؤً  

  ڀٖڄدټه خ٬ّٹًٔص ټمد يف ٸٝص وٹځيڃ لفدَش خ٪ُّڂ ًخڀ٥ٌخٲ ّٞد لْؽمد لځٌّخ.
 : القبورية ىي أصل الوثنية عند العرب: ادلطلب الثاين

ظإظِ ز٭ًىد ٴّٔش ّنٹٛ خڀ٭ځڃ ًّؽسط خ٩ّيٿ،  -ز٭ً ټٿ َٔدڀص ڄه خڀُٔدٙض خڀٕدزٹص-ټمد ىٌ خڀٙإن  

ًٷًّ خڀ٥ْٙدن ٔسًْٚ بىل وٵٌْ خڀندْ ٬ًٹٌ٭ّڃ، ٴْنمُٲ ّٞڃ ٬ه خڀُٝخ٢ خ٬ّٕعٹْڃ، ًٸً ڄُّ ڄ٭ند 

عَ ٨يٌَ ٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ خڀٍُ ټدن ؤًپ ڄه ُّْٰه ًلَُٲ خڀ٭ُذ ؤن يّه بزُخىْڃ ٨ٿ ٸدجمدً ل

٬نو بىل ٬سديش خٕٜندڂ، ًټدن ٔسر ًٸ٬ٌيڃ يف خڀٌؼنْص ىٌ خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ ڄنيڃ ًظ٭٩ْڃ ٸسٌَىڃ 

0 $ټدن خڀٚض َـًٚ ّځط 2 خڀٚض ًخڀ٭ٍّ لعَ خ١ًٍّىد ؤٜندڄدً،ٸدپ خزه ٬سدْ يف ٸٌڀو ظ٭دىل 

 .3خڀٌّٕٷ ڀځمدؾ# 

 ًخڀٍُ ؤڄُىڃ زٍڀٻ ىٌ ٬مًُ زه ٪ِّ.  

َخيخً ٬ځَ ڄه ٬ِڃ ؤن خڀٚض ىٌ ٬مًُ زه ٪0ِّ -ٸدپ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ يف ُ٘ق ىٍخ خ٪ًّّػ  

$ًخڀٝمْك ؤن خڀٚض ّٰ٘ ٬مًُ زه ٪ِّ، ٴٹً ؤوُؾ خڀٵدټيِ ڄه ًـو آوُ ٬ه خزه ٬سدْ ؤن خڀٚض 

ٴ٭سًًىد ًزنٌخ ٬ځْيد زْعدً، ًظٹًڂ يف  ٬ّد ڄدض ٸدپ ٭ّڃ ٬مًُ زه ٪0ِّ بوو مل ٺّط ًڀٽنو يوٿ خڀٝىُش

 .4ڄندٸر ٸُّٗ ؤن ٬مًُ زه ٪ِّ ىٌ خڀٍُ ٦ّٿ خڀ٭ُذ ٬ځَ ٬سديش خٕٜندڂ، ًىٌ ّاًّ ىٍه خڀًُخّص# 

ًىٌ ظ٭٩ْڃ آؼدَ  ًىندٺ ًـو آوُخڀٹسٌَّص خ٬ّايّص بىل خڀٌؼنْص ٬نً خڀ٭ُذ، ٴيٍخ ًـو ڄه ؤًـو 

 خً ٬ځَ خ٪ًّ خ٬ًُّٙ٪.خڀٝد٪ّّٙ ًڄندِ٭ّڃ ًزٌْض ٬سديخ٣ّڃ ظ٭٩ْمدً ِخجً

                                                                                                                        
ٔ
 ( .  ٕٗٗ-ٕٕٗ/ ٗانظر: السلسة الصحيحة للشيخ األلباين )    
ٕ
 ٓ(ٜٔالنجم )   
ٖ
 ( مع الفتح .  ٔٔٙ/ٛالبخاري كتاب التفسَت ابب ) أفرأيتم الالت والعزى ( )   
ٗ
 ( .  ٕٔٙ/ ٛالفتح )   
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ٸدپ خزه ىٙدڂ يف ّٔ٘ظو0 ٸدپ0 خزه بٔمدٶ0 $٬ًّّمٌن ؤن ؤًپ ڄد ټدوط ٬سديش خ٪ّفدَش يف زّٗ  

بٙ  -لّٙ ٠دٸط ٬ځْيڃ ًخڀعمٌٕخ خڀٵٕك يف خڀسٚي-ب٨ّد٬ْٿ ؤوو ټدن ٙ ٩ّ٭ه ڄه ڄٽص ٨د٬ه ڄنيڃ 

٥دٴٌخ زو ټ٥ٌخٴيڃ ٦ّٿ ڄ٭و لفُخً ڄه لفدَش خ٪ُّڂ ظ٭٩ْمدً ڀځمُڂ،ٴمْؽمد وّڀٌخ ٠ً٭ٌه ٴ

زدڀٽ٭سص،لعَ ٔځه ٌڀٻ ّٞڃ بىل ؤن ټدوٌخ ّ٭سًًن ڄد خٔعمٕنٌخ ڄه خ٪ّفدَش، ًؤ٬فسيڃ،لعَ وځٳ 

خ٫ّځٌٲ ًوٌٕخ ڄد ټدوٌخ ٬ځْو، ًخٔعسًڀٌخ زًّه بزُخىْڃ ًب٨ّد٬ْٿ ّٰ٘ه ٴ٭سًًخ خًٕؼدن، ًٜدًَخ بىل 

  1ڄد ټدوط ٬ځْو خٕڄڃ ٸسځيڃ ڄه خڀ١ٚٙض# 

ن ودّٟدً ٬ه ظ٭٩ْڃ آؼدَ بزُخىْڃ ًب٨ّد٬ْٿ ٬ځْيمد خڀٕٚڂ، ٴد٪ُّڂ ُ٘•ٴو خ‟ ٴيٍخ خڀٕسر ټمد ظٍُ ټد 

ظ٭دىل ّٞمد لْػ زَنََْد ٴْو زْط خ‟ خ٪ُّخڂ ًخڀٽ٭سص خ٬ُّٙٴص، ٴٽدن ظ٭٩ْڃ خ٬ّٽدن ودظؿ ٬ه ظ٭٩ْڃ ڄه 

ټدن  خ٘عيُ زو ًىٌ بزُخىْڃ ًب٨ّد٬ْٿ ٬ځْيمد خڀٕٚڂ، ٌڀٻ خڀٱځٌ ٴْيمد ًيف خڀسْط خڀٍُ ّنٕر بڀْيمد

 ٔسسدً يف ٠ٚپ ٤ٌخجٳ ڄه خڀ٭ُذ ًخڀّؾ ّٞڃ يف خڀٌؼنْص ًخڀُٙٺ. 

 0 خوعٙدَ خٕٜنـدڂ يف ـّّـُش خڀ٭ـُذ0 خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

ز٭ً ظځٻ خڀسًخّدض خڀس٥ْٕص ًخڀسًخجْص ؤوٍ بزځْٓ ُّٸِّ خڀ٭ُذ يف ٔځّڃ خڀٌؼنْص لعَ ؤٜسمط يّندً  

٬ط خڀ٭سديخض ڄه ٤ٌخٲ ٢ًّٕك ًي٬دء ٬ًٹدجًه ًظنٌ ٤ً4ٹٌٔو  3ًڄٙد٬ُه  2ظًّه زو، ڀو ٘٭دجُه 

زدِٕٙڂ زّٙ ًُّ ظځٻ خٕٜندڂ بىل وٍَ خٕڄٌخپ ًٳُّ خڀن٭ڃ ًّٰ٘ ٌڀٻ، ټمد  5ًخٔعٙٵد٪ ًخٔعٹٕدڂ 

                                         
ٔ
راىيم األبياري وعبداٟتفيظ (طبع مؤسسة علـو القرآف بدوف اتريخ ٖتقي ق مصطفى السقا وإب ٚٚ/ٔسَتة ابن ىشاـ )   

 شليب 
ٕ
 ( .  ٖ٘٘ٚتع شعَتة مناسك العبادة ومعا١تها انظر القاموس احمليط ص )   
ٖ
 (  ٖ٘٘ٚتع مشعر موطن العبادة . ا١تصدر الساب ق ص )  
ٗ
 ( .  ٔٙ٘/ ٕٚتع طقس وىو نظاـ ا٠تدمة الدينية عند النصارى .انظر : ا١تعجم الوسيط )  

٘
: ) وأف تستقسػموا ابألزالـ " وأف تطلبػوا علػم مػا قسػم لكػم أو دل يقسػم ابألزالـ وىػو اسػتفعلت  ( ٜٗ/ٙقػاؿ ابػن جريػر)  

مػن القسػػم ، قسػػم الػرزؽ واٟتاجػػات وذلػػك أف أىػل اٞتاىليػػة كػػاف أحػدىم إذا أراد سػػفراً أو غػػزواً أو ٨تػو ذلػػك أجػػاؿ القػػداح 
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خوعُٙض خٕٜندڂ يف خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص خوعٙدَ خڀندَ يف خ٭ّْٙڃ زًءخً زسْط خ‟ خڀٍُ ؤوٙث ٬ځَ خڀعٌلًْ 

ًبٌ زٌؤود ٗزُخىْڃ ڄٽدن خڀسْط ؤن ٙ ظُٙٺ زِ ْ٘حدً  ًٕـٿ خڀعٌلًْ،لْػ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل ٬نو0 

 .  1 ٤ًيُ زّْٖ ڀځ٥دجٵّٙ ًخڀٹدجمّٙ ًخڀُټ٫ خڀٕفٌي

ٜندڂ يف ـُّّش خڀ٭ُذ لْػ ټدن ٬ًي خٕٜندڂ   خڀّٖ ټُٕىد -ىٍخ خڀسْط ټدن ٴْو ؤټّّ ّٟم٫ ٖڀ

د ټدن يف ـٌٲ ،ټم2ؼ٤ّٚدجص ًٔعّٙ ٜنمدً  -ٌّڂ ٴعك ڄٽص يف ـٌٲ خڀٽ٭سص ًلٌ٭ّد ٌَٔپ خ‟ 

،ًمل ظسٷ ٸسْځص ڄه ٸسدجٿ خڀ٭ُذ بٙ ً٭ّد ٜنميد خڀٍُ ٬3ځَ خ٤ٗٚٶ $ىسٿ#  ٸُّٗ خڀٽ٭سص ؤ٘يُ ؤٜندڂ

 5زٿ ّٟدًِ خٕڄُ بىل ؤن ؤٜسك ڀٽٿ زْط ٜنمو خ٫ّدٚ زو،،4ّ٭ُٲ ّٞد ًظ٭ُٲ زو ًظ٭سًّ ڀو ؤزندءىد 

  6د ّ٭فسو ٴْنٝسو ب٭ّدً ڀو.خ٬ّٕدٴُ ٙ ّٹْڃ ؤؼندء ٔٵُه يف زٹ٭ص بٙ ١ُّّْ ڄه ؤلفدَىد ڄ ًلعَ

                                                                                                                        
عضػها "أمػرين ريب" فػإف خػرج القػدح الػذي ىػو مكتػوب وىي األزالـ وكانت قػداحاً مكتػوابً علػى بعضػها "هنػاين ريب" وعلػى ب

عليو أمرين ريب مضى لذلك ١تا أراد من سفر أو غزو أو تزوي  وغَت ذلك  وإف خرج الذي عليو "هنػاين ريب" كػف عػن ا١تعػٌت 
 لذلك وأمسك ،وأما األزالـ فإف واحدىا زدل ويقاؿ زدل وىي القداح اليت وصفنا أمرىا ( .   

ٔ
 ( .  ٕٙاٟت  )   
ٕ
(         ٓٓٗ/  ٛالبخاري كتاب التفسَت سورة اإلسراء ابب ) وقل جاء اٟت ق وزى ق الباطل إف الباطل كاف زىوقا ( )   

 .  من حديث ابن مسعود 
ٖ
 ( .  ٕٚاألصناـ البن الكليب ص )   
ٗ
الكتب ( الدار القومية ابلقاىرة نسخة مصورة عن طبعة دار  ٛٔ( و)  ٙٔ( و)  ٖٔانظر : األصناـ ص)   

 ـ( .ٕٜٗٔ-ىػٖٖٗٔسنة)
٘
 ( .   ٖٖا١تصدر الساب ق ص )   
ٙ
 ( .  ٖٖاا١تصدر الساب ق ص )  
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ًمل ّٽعٳ خڀ٥ْٙدن زٍڀٻ زٿ يڀّيڃ ٬ځَ ؤٜندڂ ٸٌڂ وٌق خڀّٖ ټدوط ڄ٥مٌَش يف َڄدپ ٔدلٿ ـًّش  

ٴدٔعىُـيد ڄأٓ خڀٌؼنْص يف خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص ٬مًُ زه ٪ِّ خ٫ّّخ٬ِ ًٴُٸيد ٬ځَ خڀ٭ُذ ٴ٭٩مط 

 . ٬ً1سًض ٴْيڃ 

ُٺ ٯّځو،لعَ ٜدَض خڀ٬ًٌش بىل بوٚٚ ًزٍڀٻ خو٥مٕط ڄځص بزُخىْڃ ًٰدذ خڀعٌلًْ ًلٿ خ  ٙڀ

ؤـ٭ٿ  0 -ټمد لٽده خڀٹُآن -ٴٹدڀٌخ  خڀ٭سديش ‟ ظ٭دىل ڄه خڀ٭فدجر ڀًّيڃ لْنمد ًٜ٪ ّٞد خڀنّٓ 

خٓ٭ّص ب٭ّدً ًخلًخً بن ىٍخ ڀِٙء ٬فدذ، ًخو٥ځٷ خ٬ّٖ ڄنيڃ ؤن خڄٌٙخ ًخًّّٜخ ٬ځَ آ٭ّعٽڃ بن ىٍخ 

 . 2ش بن ىٍخ بّٙ خوعٚٶ ڀِٙء ُّخي،ڄد ٨ّ٭ند ٍّٞخ يف خ٬ّځص خٓوُ
 : احلنفاء من العـرب: ادلطلب الرابـع

ٌڀٻ ىٌ خ٩ٌّّ خ٩ّ٬ځڃ خڀٍُ ًٜځط بڀْو خٕڄص خڀ٭ُزْص ٸسٿ خڀس٭ؽص ًىٌ خڀٱدڀر ٬ځْيد، ًڀٽه زٹِ زْٝٛ  

ُ ٲّد ڄه ؤ٤سدٶ خڀ٩ځمص، ًڀٽنو مل ّيًِ ؤٜمدزو ُٜخ٤دً ڄٕعٹْمدً، ًمل  ٠حْٿ ڄه خڀنٌَ خ٫ّدٴط خٍڀ

، ًٸً ٢ّؽّٿ ٌڀٻ يف زٹدء ٮّم٬ٌص ٜٱّ٘ش ـًخً ڄعٵُٸص يف ؤٳّدء خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص، 3ًٚ ٸٌٺّدً ّٕځٻ ّٞڃ ٔسْ

ًَّٝد ټدن ّٝٽص ڄنيڃ وْٝر ؤًٴُ، ؤًڀحٻ ىڃ ڄه ُٔمٌّخ زد٪ّنٵدء وٕسص بىل خ٪ّنْٵْص ڄځص بزُخىْڃ، ٢ًّؽٿ 

د،ًخ٬عٹدي وٵ٭يد ٢ّٕٽيڃ زد٪ّنْٵْص يف َٴ١يڃ ڀځٌؼنْص ڄه لْػ ٬سديش خًٕؼدن ًظٹُّر خڀٹُخزّٙ ٭ّ

٠ًُّىد ً٘ٵد٬عيد ټمد ىٌ ٘إن خڀٌؼنّْٙ، ىًخىڃ بىل ٌڀٻ ٴ٣ُ٥ّڃ خڀّٖ ڄَه• خ‟ ٬ځْيڃ زسٹدجيد ٜدٴْص 

وٹْص ڄه ټًًََُخض خڀٌؼنْص، ّٰ٘ ؤٶّڃ مل ّيعًًخ بىل ڄُخي خ‟ ظ٭دىل ًڄد ٷّر ڀو ڄه خڀ٭سديش،لعَ ڀٹً وٹٿ 

وِ ڀٌ ؤ٬ځڃ ؤُّ خڀٌـٌه بڀْٻ ؤلر ٬سًظٻ زو ؤىٿ خڀّٕ٘ ٬ه ًِّ زه ٬مًُ زه وٹْٿ ٸٌڀو0 $خڀځيڃ ب

                                         
ٔ
 ٓٛ-ٛٚ/ٔأصلو ُب البخاري كتاب التفسَت سورة نوح ابب " ود اً وال سواعاً واليغوث ويعوؽ " وانظر : ابن ىشاـ )   

 .) 
ٕ
 ( .  ٚ -٘سورة ص )   
ٖ
 حي ال غَت . ألف ا٢تداية التامة ال تكوف إال ابلو   



 

www.alukah.net ٔ٘ٛ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ًڀٍڀٻ ظٵُٸٌخ يف خڀسٚي ّسمؽٌن ٬ه يّه بزُخىْڃ، ٴمنيڃ ڄه يوٿ خڀنُٝخوْص ټٌَٸص  1ًڀٽّٗ ٙ ؤ٬ځمو# 

 زه وٌٴٿ، ًڄنيڃ ڄه مل ًّوٿ ؤُّ يّه ًزٹِ ٬ځَ ڄد ىٌ ٬ځْو ټًّّ زه ٬مًُ زه وٵْٿ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         

ٔ
( عن ابن إسحاؽ قاؿ حدثٍت : ىشاـ بن عروة عن أبيو عن أمو أٝتاء ، وىذا حديث حسن  ٕٕ٘/ٔابن ىشاـ )   

 ١تكاف ابن إسحاؽ وأما بقية أصحاب السند فمن أصح األسانيد . 
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ٴمنيڃ0 ٸٓ زه ٔد٬ًش خّٕديُ، ًًِّ زه ٬مًُ زه وٵْٿ، ًؤڄْص زه ًٸً ٌټُض ؤ٨ّدء ز٭ٟ ىاٙء  

ؤزِ خڀٝځط، ًؤزٌ ٸْٓ زه ؤزَ ؤوٓ، ًودڀً زه ٔندن، ًخڀندزٱص خڀٍزْدوِ، ًِىّ٘ زه ؤزِ ُٔځمَ، 

، ّٰ٘ ؤن ڄه ىاٙء خڀٍّه 2ًٸً ٌټُ ّٰ٘ىڃ ؤ١ّدً   1ًټ٭ر زه ڀاُ زه ٰدڀر ؤلً ؤـًخي خڀنّٓ 

 ًَّټٌخ خٗٔٚڂ بٙ ًَٸص زه وٌٴٿ لْػ ؤيَٺ خڀٵّٔش خًٕىل ڄه خڀٌلِ ٌټًُخ ڄه ظنُٝ، ًټٿ ىاٙء مل

 3ًّنُٝه ًڀٽنو ڄدض يف ٴّٔش خڀٌلِ.  ٴٵُق ًخٔعسُٙ ٢ًّنَ ؤن ّ٭ْٗ ڀٍّ٘ ي٬ٌش خڀنّٓ 

 

 

 

 

 

 

                                         
ٔ
 أٛتد األستاذ ا١تشارؾ (   للدكتور مهدي رزؽ هللا ٕٚالسَتة النبوية ُب ضوء ا١تصادر األصلية ) دراسة وٖتليل (  ص )   

ـ ( نشر مركز ا١تلك فيصل للبحوث والدراسات ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔبكلية الًتبية جامعة ا١تلك سعود الطبعة األوذل ، ) 
 اإلسالمية الرايض  . 

ٕ
 ( .  ٚٚنفس ا١تصدر )   
ٖ
 ( مع الفتح .  ٕٕ/ ٔ)  يانظر خربه ُب البخاري كتاب بدء الوح  
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 الفصـل الرابـع
 نشػأة القبػورية ُب اليمػن

 وفيو أربعة مباحث
 ادلبحث األول:

 لقبوريةحال اليمن قبل نشوء ا

 ًٴْو ؼٚؼص ڄ٥دڀر0
 ادلطلب األول: إسالم أىل اليمن: 
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من مناقب اليمنيُت اليت سجلها ٢تم التاريخ أبحرؼ من نور مبادرهتم إذل اعتناؽ اإلسالـ بشكل دل  
يشاهبهم فيو أحد من قبائل وأقطار اٞتزيرة العربية األخرى، وقد تعددت التأويالت لسبب تلك 

ىو ما جعل هللا ُب نفوسهم  -وهللا أعلم  -ـ من قبل اليمنيُت، وأقوى أتويل ا١تسارعة العتناؽ اإلسال
 من اإلٯتاف، وُب قلوهبم من الرقة و٤تبة ا٠تَت، وما اد خره هللا ٢تم ٔتحض فضلو من إنعاـ وفضل. 

، كما كاف لقرب اليمن من مكة مهبط ٔودليل ذلك األحاديث ا١تستفيضة ُب فضائل أىل اليمن  
وموضع بعثتو عالقة بذلك، وإف كاف ىذا دل ينفع بعض القبائل اليت كانت  النيب  الوحي على

أقرب إذل مكة من اليمن، وْتسب طبيعة البشر ُب االختالط والتعاي. والتفاعل كاف وصوؿ أخبار 
إذل اليمن وأتثر أىلها بو ُب وقت مبكر من حياة الدعوة اإلسالمية، وقد كاف الوافدوف  الرسوؿ 
منيُت إذل مكة ألغراض ٥تتلفة ىم الرواد الذين رجعوا إذل قومهم مبشرين هبذا الدين ودعاة من الي

 ، ومن أشهر أولئك:إليو، بعد أف أسلموا وعرفوا شيئاً من اإلسالـ على يد الرسوؿ 

 ٠ 2مدي زه ؼ٭ځسص خِٕيُ  1#

 
 

 . 3# خڀ٥ٵْٿ زه ٬مًُ خڀًًِٔ 2

 . 4 ٬مًُ زه ؤڄْص خڀًًِٔ 3#

                                         
 
ٔ
بيػده ٨تػو الػيمن فقػاؿ : ) اإلٯتػاف  قػاؿ : ) أشػار رسػوؿ هللا   مػرو أيب مسػعود األنصػاري منهػا حػديث عقبػة بػن ع 

ٯتاف ىاىنا ، أال إف القسوة وغلو القلوب ُب الفدادين عند أصوؿ أذانب اإلبل حيث يطلع قرف الشػيطاف ُب ربيعػة ومضػر ( 
شػػعف اٞتبػػاؿ ، ومسػػلم ُب كتػػاب اإلٯتػػاف ،ابب  رواه البخػػاري ُب كتػػاب بػػدء ا٠تلػػ ق ، ابب خػػَت مػػاؿ ا١تسػػلم غػػنم يتبػػع هبػػا
قػاؿ : ) أاتكػم أىػل الػيمن أضػعف  عػن النػيب  تفاضل أىل اإلٯتاف فيو ورجحاف أىػل الػيمن فيػو . وحػديث أيب ىريػرة 

لم قلػوابً وأرؽ أفئػدة الفقػو ٯتػاف واٟتكمػة ٯتانيػة ( رواه البخػاري ُب كتػاب ا١تغػازي ، ابب قػدـو األشػعريُت وأىػل الػيمن . ومسػػ
 ُب كتاب اإلٯتاف ، ابب فضائل أىل اليمن ، وغَتىا كثَت .  

( أتليػػػػف الػػػدكتور عبػػػدهللا اٟتمػػػػَتي ، طبػػػع مكتبػػػة الرشػػػػد  ٔ٘ٚٔ/ٖاٟتػػػديث واحملػػػدثوف ُب الػػػػيمن ُب عصػػػر الصػػػحابة )  ٕ
 ـ (  ٕٓٓٓ –ىػ  ٕٔٗٔالرايض ، الطبعة األوذل ) 

ٖ
 (     ٕ٘ٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )   
ٗ
 (  ٖ٘ٚٔ/ٖ ا١تصدر الساب ق )  
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 . 1ٸْٓ زه ڄدڀٻ خ٭ّمًخوِ  ٸْٓ زه ٵ٣ّ زه 4#

 .٬ 2سً خ‟ زه ٸْٓ زه ؤڂ ّٰخپ خَٕلّٓ  5#

 .3ٌزدذ زه خ٪ّدَغ زه ٬مًُ خڀٕ٭ًُ  6#

 ًټدن يف بٔٚڂ ىاٙء ًَـ٬ٌيڃ ؤؼُ ٴـِ خوعٙدَ خٗٔٚڂ يف ٸٌڄـيڃ، ٣ًّْحعيڃ ڀٹسٌڀو.  

ًؤزٌ ىُُّش  4ن ًظ٤ٌَّه خ٬ًّّنص ڄيدـُخً ؤزٌ ڄٌَٔ خٕ٘٭ُُ ًَٴٹعو خٕ٘٭ـٌُّ ًٱّه ًٴً ٬ځْو  

5 .ًّٰ٘ىڃ 

ؤٜمدزو زٹًًڂ ًٴٌي خڀْمه، ًزدڀٵ٭ٿ ظٌخڀط ظځٻ خڀٌٴٌي ًټدوط ڄه  ًيف ٬دڂ خڀٌٴٌي زٙ•ُ خڀنّٓ  

، ًي٬د ٭ّد، ٬ًديض ڄاڄنص ٜديٸص، ٴنُٙض خٗٺّدن ؤٴ١ٿ خڀٌٴٌي خڀ٭ُزْص، ٴُُٕ• ّٞد ٌَٔپ خ‟ 

 ًخٗٔٚڂ يف َزٌ٪ خڀْمه. 

  خڀْمه0بىل َٔٿ خڀنّٓ  خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ

ڄد ّعمع٫ زو خڀْمنٌْن ڄه وٵٌْ ٤ْسص ٸدزځص ڀ٘ٺّدن ًخٗٔٚڂ، ًظإټً ڀًّو  ٬ًّد ٨يُ ڀٌُٔپ خ‟  

ؤن ّ٭مٷ ڄٵدىْڃ  ًٜٶ ظٌـو خڀْمنّْٙ ٳٌّ يّه خ‟، ًؤن خٗٔٚڂ ٸً ؤٜسك ڄنعُٙخً ٴْيڃ، ؤلر 

ٸّٽڃ زْنيڃ زُٙ٪ خ‟ خٗٔٚڂ يف وٵٌٔيڃ، ًّنُٙ ظ٭دڀْمو زْنيڃ، ٫١ًّ ٭ّڃ ڄه ّ٭ځميڃ ًًُّ٘ىڃ ً

ًٌّٕٔيڃ زن٩دڄو خ٫ّدڀً، ٴإَٔٿ َٔځو ڄ٭ځمّٙ ًي٬دش ًلٽدڄد ً، ٴإلٕه خڀْمنٌْن ًٴدي٣ّڃ، ًؤټُڄٌخ 

 وّ٭ّڃ، ًؤوًٍخ ٬نيڃ يّه خ‟، ٬ًمځٌخ زو، ٠ًّدټمٌخ بڀْو. 

                                         
ٔ
 (   ٗ٘ٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )   
ٕ
 (  ٗ٘ٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 (  ٙ٘ٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )   
ٗ
 ( . ٔٚٚٔ-ٛٙٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )  
٘
 ( . ٖٙٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )  
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، خڀْمه خ٬ٕځَ ّٝد يف ٌڀٻ بىل خڀْمه ڄ٭دٌ زه ـسٿ ًټدن ڄه ؤ٘يُ ڄه ؤَٔځيڃ ٌَٔپ خ‟  

 ًټدن ٬دڄًٚ ٬ځَ ِزًْ ٬ًًن خٕ٘٭ُُ  َ،ًؤزٌ ڄ1ٌٔخ٩ّنً

 

 .2ًٔدلٿ خڀْمه ټځو 

٬ّ٭دٌ ٤ُّٹو، ًټٙٳ ڀو لٹْٹص خ٩ّيص خڀّٖ ًـيو بڀْيد، ًًِّيه زإًَ٪ خڀعٌـْيدض  ًڄي•ً خڀنّٓ  

بوَّٻ ظٹًڂ ٬ځَ ٸٌڂ ڄه ؤىٿ خڀٽعدذ، ٴځْٽه ؤًپ ڄد ظ٬ًٌىڃ بىل ؤن ٌّلًًخ خ‟ ًخڀٌٜدّد ٴٹدپ0 $$

٬ُٴٌخ ٌڀٻ ٴإوّّىڃ ؤن خ‟ ٴُٞ ٬ځْيڃ ٧ّٓ ٜځٌخض يف ٌّڄيڃ ًڀْځعيڃ، ٴةٌخ ٜځٌخ  ظ٭دىل، ٴةٌ

ٴإوّّىڃ ؤن خ‟ خٴّٔٞ ٬ځْيڃ ِټدش يف ؤڄٌخ٭ّڃ ظاوٍ ڄه ٰنْيڃ ٴّٔي ٬ځَ ٴٹّ٘ىڃ، ٴةٌخ ؤٸًُخ زٍڀٻ 

 .3ٴىٍ ڄنيڃ، ًظٌٶَّ ټُخجڃ ؤڄٌخپ خڀندْ## 

ڄه ؤىٿ خڀسځً، ًّ٭ُٲ ٤سْ٭عيد  َڄٌٔ وٛ ڄ٭دٌخً ٍّٞخ يًن ؤزِ ڄٌَٔ؛ ٕن ؤزد ًڀ٭ٿ خڀنّٓ  

زُِّٙخ،ًٙ ظنٵُخ، ًُّٕخ ًٙ ظ٭ُٕخ، ڄ٭دٌخً ًؤزد ڄٌَٔ ڄ٭دً ٴٹدپ٤ً $$ 0سْ٭ص ؤىځيد، ؼڃ ًَٜ خڀنّٓ 

، ٴىُـد ڄٕعځيمَّٙ ىٍه خڀٌٜدّد، ودٜمّٙ ّٰځّٝٙ ٬ّه ؤَُِٔٚ بڀْيڃ، ًخّٟو 4## ًظ٥د٬ًد ًٙ ١ّعځٵد

 ٭يً ؤلًمهد خٓوُ. ټٿ ڄنيمد بىل ٬مځو،ًټدود ّعّخًَخن ًّع
فدخل ُب اإلسالـ على أيديهما من دل يكن قد أسلم من قبل، وتعلم العلم منهما من كاف مسلمًا  

 مؤمنًا، وعم  اإلٯتاف والعلم أرض الفقو واإلٯتاف. 

                                         
ٔ
 (.ٔٙ/ٛفتح الباري )  
ٕ
 ( . ٖٙٛ-ٖ٘ٛ/ٔاٟتديث واحملدثوف )   
ٖ
 ٜٚٔ -ٜٙٔ/ٔأمتو إذل توحيد هللا،ومسلم )  ب ما جاء ُب دعوة النيب ( كتاب التوحيد ابٜٚ – ٜٙ/ٙالبخاري ) 

 ( مع شرح النووي ابب الدعاء إذل الشهادتُت وشرائع اإلسالـ.
ٗ
( كتاب اٞتهاد ابب ما يكره من التنازع واالختالؼ ُب اٟترب وعقوبة من عصى إمامو ، ومسلػم  ٗٓٔٔ/ٖالبخاري )  
 ابب األمر ابلتيسَت وترؾ التنفَت .( كتاب اٞتهاد والسَت  ٜٖ٘ٔ/ٖ) 
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، ًـُُّ زه 2، ًودڀً زه خڀٌڀًْ 1ټمد ؤَٔٿ ًَٔٚ آوُّه ُٰٕخٞ ّٰعځٵص ڄنيڃ0 ٬ځِ زه ؤزِ ٤دڀر  

، ٬ًمًُ زه 6، ًّ٭ځَ زه ؤڄْص 5، ٤ًدىُ زه ؤزِ ىدڀص 4، ًودڀً زه ٔ٭ًْ زه خڀ٭دٚ 3فځِ ٬سًخ‟ خڀس

ؤ٥ّ٭ّٙ، ًټدن ٭ّڃ ؤ٩٬ڃ خٕؼُ ٬ځَ خڀْمنّْٙ،   9، ٬ًٽد٘ص زه ؼٌَ 8، ًِّدي زه ڀسًْ خڀسْد٠ِ 7لّڂ 

 خڀْمنّْٙ، ًٸً ڀٹٌخ ڄنيڃ خحملسص ًخڀٌٴدء ًخڀع٭دًن خڀٍُ ّ٭ّّ ڄؽدڀو. 

  ڄنٍ ٴفُ خٗٔٚڂ لعَ ٸْدڂ خڀًًڀص خڀٝځْمْص0ڄٍخىر خڀْمنّْٙ خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ0

ًٜٿ خٗٔٚڂ بىل خڀْمه وٹْدً ٜدٴْدً مل ظُٙسْو ؤُ ٘دجسص، ٴځڃ ًّوٿ ٬ځَ ًّ ڄٍىر ٴٹيِ ؤً ٴُٸص  

٬ٹدجًّص ؤً ٤ُّٹص ٌٜٴْص ټمد لٝٿ يف ز٭ٟ خڀسٚي خٗٔٚڄْص، ًبٵّد يوٿ ٬ځَ ؤًُّ ؤٜمدذ 

٬ځْو ٬نً  خزدڀُـٌ٪ بىل ڄد ټدوٌ ؤڄُود ٌَٔپ خ‟  ٔديخض ؤىٿ خڀٕنص ًٸ٣ًًّڃ خڀٍّه ٌَٔپ خ‟ 

، ًزٹِ ڄنيفيڃ ًٔسْځيڃ ٯّٵ٨ٌدً ّٛٵ٧ خ‟ يف ىٍخ خڀسځً خ٬ّسدَٺ بىل خڀٌْڂ، ًبن ِخ٦ّو 10خٙوعٚٲ 

                                         
 ( .ٕٗٚٔ/ٖاٟتديث واحملدثوف ) ٔ
ٕ
 ( .ٕٕٚٔ/ ٖا١تصدر الساب ق )    
ٖ
 (. ٜٕٚٔ/ٖا ا١تصدر الساب ق ) 
ٗ
ٗ( ٜٕٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق)   

  
٘
 (  ٜٕٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق)   
 (  ٖ٘ٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )  ٙ
 ( ٖٖٚٔ/ٖا١تصدر الساب ق )  ٚ

 
 (  ٖ٘ٔ/ٔد ) اتريخ حضرموت للحامٛ

 
ٜ
 ( ٕٖٚٔ/ٖاٟتديث واحملدثوف )  

ٔٓ
: )) وإنو من يع. منكم فسَتى اختالفاً كثَتاً ، فعليكم بسنيت وسنة ا٠تلفاء الراشدين ا١تهديُت من  وذلك ُب قولو   

اه أبو بعدي ٘تسكوا هبا ، وعضوا عليها ابلنواجذ ، وإايكم و٤تداثت األمور فإف كل ٤تدثة بدعة وكل بدعة ضاللة (( رو 
( وقاؿ الًتمذي :ىذا حديث حسن صحيح ،  ٘ٔ/ٔ( ،وابن ماجو )  ٗٗ/٘( ،و الًتمذي )  ٔٔٙ/ٕداود  ) 

 (. ٕٔٗ/ٕوصححو        الشيخ األلباين ُب صحيح الًتمذي ) 
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ّٰ٘ه ڄه خ٬ٍّخىر ًخ٬ّندىؿ يف ز٭ٟ خڀٵّٔخض، ًبن لدًڀط خڀٕځ٥دض خ٬ّعنٵٍش يف ټؽّ٘ ڄه خٕلْدن 

 يف ٌڀٻ. كؤٶّد مل ظٵځ ٤مٕو ًبلٚپ ڄٍخىسيد ٯّځو بٙ

 خڀعْٙـ0٫ 

ًڄه خ٬ٍّخىر خڀّٖ ًٜځط بىل خڀْمه يف ًٸط ڄسٽُ خڀع٫ْٙ؛ ًٌڀٻ ؤن ؤىٿ خڀْمه ٸً ټدن ڄٌٸٵيڃ ڄ٫  

، ًٙ٘ٻ 1ًخ٠مدً ًڄ٭ًُٴدً، ٴيڃ ؤٸٌٍ خڀٹسدجٿ خڀّٖ ټدوط ڄ٭و ًؤټؽُىد ٬ًيخً  ؤڄّ٘ خ٬ّاڄنّٙ ٬ځِ 

دٸّٙ يف خڀْمه؛ ًڀٍڀٻ ٠ًّؼط ڄٝديَ خڀعدَّه ؤن ٌڀٻ ٌٔٲ ّ٭ٽٓ وٵٕو ٬ځَ ٸسدجځيڃ ًؤىدڀْيڃ خڀس

ًخيل ڄ٭دًّص ٬ځَ خڀْمه،ًً٘ظو يف ڄ٭دڄځص ز٭ٟ خڀٹسدجٿ خڀْمنْص،  2خڀْمنْص ٬ه ظ٭ٕٳ زُٕ زه ؤ٤َإش 

لعَ وٕسٌخ بڀْو  ًزد٫ٌّٝٚ ٸسْځص مهًخن خڀّٖ ټدوط ڄه ؤټؽُ خڀٹسدجٿ ڄندُٜش ٕڄّ٘ خ٬ّاڄنّٙ ٬ځِ 

 ٌڀٻ خڀسْط خڀٍخج0٫

 3ڀٹځط ٭ّمــًخن خيوځٌخ زٕٚڂ    َ زدذ ـنـص ٴځٌ ټنط زٌخزدً ٬ځ

ٴدڀع٫ْٙ يف خڀْمه ٙ ّٕع٫ْ٥ ؤلً بوٽدَه، ًڀٽه ؤُ ٴُٶ خڀْٙ٭ص ټدوط يف خڀْمه يف ٌڀٻ خڀٌٸط؟  

ّع١ك ٱّد ڄُّ يف ّٛػ وٙإش خڀْٙ٭ص ؤن خڀٵُٶ خڀْٙ٭ْص مل ظعمّْ ٬ه ز٭١يد بٙ يف ًٸط ڄعإوُ، ًڀٍخ 

يف خڀْمه ٸسٿ ًٴٌي خڀًّّّص ًخ٨ّٗد٬ْځْص بٵّد ټدن خڀع٫ْٙ  ٴةوّٗ ؤَـك ؤن خڀع٫ْٙ خڀٍُ ټدن ڄٌـٌيخً

 ڄه خڀٱځٌ ټمد ٔسٷ ًٜٵو. خڀٕدمل

و٭ڃ ىندٺ ب٘دَش بىل ًـٌي ْ٘٭ص خؼّٗ ٬ُّٙص يف خڀْمه يف لٌخيل خڀنٝٳ خڀؽدوِ ڄه خڀٹُن خڀؽدڀػ،  

ٴٹً ًٌڀٻ ٬نًڄد ٌټُ خ٬ّاَوٌن ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ خ٩ًّوِ، ًخڀٍُ ؤٜسك ٬ِْڃ خڀٹُخڄ٥ص يف خڀْمه، 

                                         
 ( . ٚٔالصليحيوف واٟتركة الفاطمية ُب اليمن ص )   ٕ
ٕ
 ( . ٜٓٗ/ٖ( ، والسَت )  ٕٓٔ/ٔ ( ، انظر ترٚتتو : اتريخ بغداد ) ٙٛبسر بن أرطأة ) ت   
ٖ
 ( . ٛٔالصليحيوف ُب اليمن ص )   
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ٌټًُخ ؤوو ټدن ْ٘٭ْدً خؼّٗ ٬ُّٙدً، ًؤوو لؿّ ؼڃ ِخَ ٸّّ خ٪ّّٕٙ ز٭ً خ٪ّؿ، ًىندٺ خڀعٹَ ّْٝمٌن 

، ټمد ٸْٿ0 بن خزه خڀٵ١ٿ ؤوٍ ٌڀٻ خ٬ٍّىر يف ٬ًن ڄه ٸٌڂ ڄه خٙؼّٗ ٬ُّٙص، ڀٹْيڃ ىندٺ 1خڀٹًخق
2. 

يد خ٬ّاَوٌن ٸځط0 بن ٜك ىٍخ ٴدٙلعمدپ زٌـٌي ٴحص ٜٱّ٘ش يف ٬ًن ًخَي ًمل ظٙعيُ، ؤً ّ٭٥ 

خىعمدڄدً، ټمد ؤن ىندٺ خلعمدًٙ آوَُ، ًىٌ ؤن ؤًڀحٻ خڀٹٌڂ ټدوٌخ ڄه خڀعفدَ خڀٍّه ّنّڀٌن ٬ًن ڀٵّٔش ؼڃ 

 ّٱديًَٶّد، ًڄد٬ًخ ٌڀٻ ٴةوو مل ُّي ظٵْٝٿ ٬ه ؤُ ٴُٸص ْ٘٭ْص ًخ٠مص يف خڀْمه يف ظځٻ خڀٵّٔش.

 خڀ٬ًٌش خ٨ّٗد٬ْځْص0

 خڀٹُخڄ٥ص0 -ؤ

ؤًپ ڄٍىر ًخ٠ك ڄعمّْ ڄه ڄٍخىر خڀْٙ٭ص ًٜٿ بىل خڀْمه، لْػ ټدن خ٬ٍّىر خ٨ّٗد٬ْځِ ىٌ  

 268بىل ڄْندء ٰٚٴٹص ٔنص $ 3ًٜٿ خڀًخ٬ْدن0 ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ خ٩ًّوِ، ًخ٪ّٕه زه ٴُؾ زه لٌ٘ر 

ىـ#، 270ىـ# ڄس٭ٌؼَّٙ ڄه ٸسٿ يخ٬ْص خ٨ّٗد٬ْځْص ڄْمٌن خڀٹًخق، ّٰ٘ ؤٶّمد مل ّ٭ځند خڀ٬ًٌش بّٙ ٔنص $

ص خڀُّٕص ًخ٪٥ّْص ًخ٪ٍَّ، ؼڃ ؤ٬ځه خڀؽٌَش ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ ًټٙٳ ٬ه ًـيو ًټدوط ي٣ٌ٬ّمد يف ٰدّ

خ٪ّٹْٹِ، ًٴ٭ٿ ڄد ىٌ ڄٙيٌَ يف ظدَّه خڀْمه ٱّد ڀْٓ ىند ٯّٿ ظٵْٝځو بٌ ٙ ّع٭ځٷ ٬ٌ٠ٌّٝند، ّٰ٘ ؤن 

                                         
( ، وقرة العيوف ُب أخبار اليمن ا١تيموف،البن الديبع  الشيباين ٖتقي ق  ٔٛكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص )  ٔ 

 ىػ (. ٜٓٗٔالقاضي األكوع الطبعة الثانية ) 
ٕ
( ، وقرة العيوف               ٗٔٔ -ٜٗوٕٛ-ٔٛ: كشف أسرار الباطنية ) انظر: لًتٚتة علي بن الفضل وتفصيل فتنتو 

 ( ، وقد ٖتدث عن ىذه الفتنة كل مؤرخي اليمن الذين أّرخوا ٢تذه الفًتة .ٔ٘ٔ-ٖٔٔص ) 
ٖ
(  ٖٚ–ٙٔىػػػ(انظر أخباره:افتتػاح الػػدعوة ص )ٕٖٓأبػو القاسػم اٟتسػػن بػن حوشب،ا١تشػػهور ٔتنصػور الػيمن تػػوُب سػنة)  

ـ ( ، العسػجد ا١تسػػبوؾ  ٜٜٙٔ-ىػػ ٙٔٗٔنعمػاف بػػن دمحم بػن حيػوف ا١تغػػريب دار األضػواء بػَتوت الطبعػػة األوذل )للقاضػي ال
( أتليػػػف مشػػػس الػػػدين علػػي بػػػن اٟتسػػػُت ا٠تزرجػػػي األنصػػػاري دار الفكػػػر دمشػػػ ق ط  ٖٚفػػيمن ورل الػػػيمن مػػػن ا١تلػػػوؾ ص ) 

 ـ (. ٜٔٛٔ-ىػ ٔٓٗٔالثانية مصورة )
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خ٬ّيڃ ؤن ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ ٸً ٔځٻ ٤ُّٷ خڀٹُخڄ٥ص ؤٜمدذ خڀسمُّه، ًټٙٳ ٬مد ّ٭عٹًه ًٴ٭ٿ ڄد 

خظو ًؤلسو ىٌخه، ًزٍڀٻ ټدن ؤڄًَُ ي٬ٌظو ٸّٝ٘خً، ًبن ټدن ُ٘ىد ڄٕع٥ّ٘خً، ًمل ّٹڃ ؤلً ؤڄْځعو ٬ځْو وًّ

 .1ز٬ًٌظو ز٭ً ڄٌظو ًخڀٹ١دء ٬ځَ يًڀعو 
 :العبيديوف )الفاطميوف(ب _  
ؤڄد خ٪ّٕه زه لٌ٘ر خ٬ّٙيٌَ زـ " ّٝنٌَٝ خڀْمه " ٴٹً زٹِ ٯّدٴ٩دً ٬ځَ ظ٭ځْـمدض ڄْمـٌن خڀٹـًخق،  

بڀْو ًبىل ٌَّعو خڀّٖ ڄځٽط خ٬ّٱُذ خڀ٭ُزِ، ًؤوٙإض ىندٺ خڀًًڀص خ٨ّٗد٬ْځْص ڄځعّڄدً زدٙوعمدء 

، بٙ ؤن يًڀعو مل ظًڂ ٤ًًٌّٚ بٌ ٸ١ُِ ٬ځْيد ټٽْدن ْٔدِٔ 2خڀسد٤نْص، ًټدن ٬ځَ خظٝدپ ڄٕعمُ ڄ٭يڃ 

يف لْدش ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ، ًخ٥٠ُ ڄنٌَٝ بىل خڀعىٵِِّ ًخڀس٭ً ٬ه خ٬ّ٭ّٔٺ خڀْٕدِٔ لعَ ڄدض ٔنص 

، ؼڃ ٬ديض خڀ٬ًٌش خ٨ّٗد٬ْځْص بىل يًَ خڀِّّٕٔ ًخڀُّٕص، ًٸً َظر ٭ّد خڀ٬ًدش خڀٍّه 3ـ# ى $302

ّٹٌڄٌن ّٞد، ًّسؽٌن ظ٭دڀْميد، ًٸّدٴ٩ٌن ٬ځَ ؤظسد٬يد، ًٌّخٜځٌن خڀ٭ٚٸص ڄ٫ ؤٜځيڃ يف خ٬ّٱُذ ؼڃ يف 

ټْص خ٬ّ٭ًُٴص ًٌڀٻ ڄه ٔنص $ نـعيڃ ىـ#، لعَ ٬ديًخ بىل خڀ٩يٌَ لّٙ ؤڄٽ439-303ڄُٝ ز٥ُٸيڃ خٍڀ

 . 4خڀ٩ًُٲ، ٣ًّْإض ٭ّڃ خٕٔسدذ ٬ځَ ًّ ٬ځِ زه ٯّمً خڀٝځْمِ ټمد ْٔإظِ 

ىٍه ىِ خڀٵّٔش خًٕىل ڀځ٬ًٌش خ٨ّٗد٬ْځْص خڀ٭ځنْص يف خڀْمه، ًىِ مل ّٽه ٭ّد ظإؼّ٘ ٨دىُ يف ڄٕإڀص  

زٿ ٬دٖ خڀٹسٌَّص لْػ مل ظعمٽه ڄه خڀعٵُٮ ڀٍڀٻ، ًمل ّٽه ٭ّد ڄه خڀنٵٌٌ ًخڀٹسٌپ ڄد ٺّٽِّنيد ڄه ٌڀٻ، 

ٸدي٣ّد ٯّدََزّٙ ًي٬د٣ّد ڄ٥١يًّه، ٴځڃ ّٕع٥ْ٭ٌخ ٬مٿ ِ٘ء ٱّد ّع٭ځٷ خڀٹسٌَّص، ټمد ؤن ىٍه خڀٵُٸص مل 

ّٽه ٭ّد ڄٍىر ٨دىُ ً٘دج٫ زّٙ خڀندْ ټإُ ڄٍىر ڄه خ٬ٍّخىر خٕوٍُ، بٙ ؤٶّد ټدوط ؤو٥ُ ڄه 

                                         
ٔ
 ( .ٛٗالصليحيوف ُب اليمن ص )   
ٕ
 ( .  ٖٗالصليحيوف ص )   
ٖ
 (.  ٚٗا١تصدر الساب ق ص )   
ٗ
 ( . ٛ٘ -ٜٗا١تصدر الساب ق ص )   
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ځص ٭ّڃ ڄه ټدٴص ظځٻ خ٬ٍّخىر ڄه لْػ ٢ّدٔٻ ؤٜمدّٞد ًخ٪ّٵد٦ ٬ځَ ټْدٶّڃ َٰڃ خحملدَزص خڀٙدڄ

ٴحدض خڀٙ٭ر ًخ٪ّٽدڂ ٬ځَ لً ٌٔخء، ٱّد ټدن ڀو خٕؼُ خڀسدڀٯ يف ٢ّٽنيڃ ڄه ب٬ٚن يًڀعيڃ ڄُش ؤوٍُ 

 يف ؤّدڂ خڀٝځْمِ، ؼڃ خڀ٭ٌيش ڄُش ؤوٍُ بىل خڀّٕٔ ڄنٍ ًِخپ يًڀص خڀٝځْمِ بىل ٌّڂ خڀندْ ىٍخ. 

 خڀّّــًّص0

ش ىِ خڀًّّّص، ًٸً ٔسٷ خڀع٭ُّٳ ّٞد يف خڀٵُٸص خڀْٙ٭ْص خڀؽدوْص خڀّٖ يوځط خڀْمه يف ىٍه خڀٵّٔ 

،ًټدن ًٌٜپ خڀًّّّص ًخٔعٹُخَىد يف خڀْمه ٔنص ؤَز٫ ٤ًّدوّٙ 1خ٬ّسمػ خًٕپ ڄه خڀٵٝٿ خڀؽدڀػ 

 ًڄدجعـــّٙ 

 

 

 

 

، ًٌڀٻ زٌٌٜپ خٗڄدڂ خ٭ّديُ بىل خ٪ّٷ ٸَّْ زه خ٪ّّٕٙ بىل ٜ٭ًش ڀځمُش خڀؽدوْص ًبٸدڄص يًڀعو 2ىفُّص 

ىد ًڄٌخٜځص ؤزندجو ًؤلٵديه ًز٭ٟ خٕجمص ڄه ؤىٿ خڀسْط خ٬ّ٭عنٹّٙ ڀځمٍىر ىندٺ، ؼڃ خڀ٭مٿ ٬ځَ وُٙ

خڀًُّّ، لْػ خٔعٹُض يًڀص خٕجمص خڀًّّّص ڄه ٌڀٻ خڀعدَّه بىل ؤن ؤ٤ْك زأوُ بڄدڂ ڄه ؤجمعيد ٯّمً 

 ڂ# ًٌڀٻ زٹْدڂ خڀؽٌَش ًظإْٔٓ خ٩ّميٌَّص خڀ٭ُزْص خڀْمنْص.  1962 -ىـ1382خڀسًَ ٔنص $

                                         
ٔ
 (. ٔٓٔانظر ص )   

ٕ
( د. حسن خضَتي أٛتد ،  ٛ٘، وقياـ الدولة الزيدية ُب اليمن ص )  سَتة ا٢تادي إذل اٟت ق ٭تِت بن اٟتسُت   

 ـ(. ٜٜٙٔطبع مكتبة مدبورل ابلقاىرة الطبعة األوذل ) 
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ىَُّض يًڀعيد ًٔځ٥دٶّد ڀ٬ًڃ ٬ٹدجًىد ًڄٍخىسيد،ټمد ؤٶّد ٸً ٤ٌ•٬ط ٴِٹييد ًىٍه خڀٵُٸص ٸً ٔ 

، ًڀٽنيد زُٰڃ ٸًَِڂ يوٌ٭ّد ًخڄعًخي ٴّٔش لٽميد ّٝد مل ظسځٱو ؤُ يًڀص ؤً 1ًؤٌٜ٭ّد ٬ّأَّٞد خڀْٕدْٔص 

ٴُٸص ؤوٍُ، ٨ځَّط ڄنـًّّص يف ڄٌخ٤ه وٵٌٌىد خڀْٕدِٔ ٺّعً ًـٌيىد زدڄعًخي ٔځ٥دٶّد ٨دىُخً 

، ًؤڄد يف خڀسد٤ه ٴةن خڀندْ ّٽُىٌن ڄد ظٵ٠ُو ٬ځْيڃ، ًّيځځٌن ٴُلدً ٬نًڄد ّنـّخق ٬نيڃ ٨ًَّْدً

ټدزٌْ لٽميڃ؛ ڀْ٭ځنٌخ ڄد يف وٵٌٔيڃ ڄه ٬ٹدجً ًڄسديت، ًّّّځٌن ڄد ٴُٞ ڄه ٘٭دَخض ودٜص 

 .2زدڀًّّّص، ٴ٠ُعيد خڀٕځ٥ص 

خ٭ّديُ ٸدز٭دً يف ٜ٭ًش، 0 $ًټدن ڄٍىر -٦َّو خ‟ ظ٭دىل - 3ّٹٌپ خڀٹد٠ِ ٯّمً زه ٬ځِ خٕټٌ٪  

ًڄنٽمٙدً ٬ځْيد ٬ًځَ زٚيىد ًز٭ٟ ٨دىُ مهًخن، ًمل ّٱُّ ٔندڂ ٲًّ خڀْمه ًزٚي لفص ًڄٱدَذ 

٦ّّ٘ بٙ يف خڀٹُن خ٪ّديُ ٬ُٙ خ٭ّفُُ، ٬نًڄد ٢ّط ٥ُْٔش خڀٹٌخٔڃ ٬ځَ خڀْمه،ًظٱځسط خُٕٔش 

ّٟدّٞيد، ټمد ٸم٣ خڀْمه ڄه  خڀًّّّص ٬ځَ ودْٜص خٕڄٌَ، ًوځط خڀسٚي ڄه خڀعْدَخض خڀْٕدْٔص خڀّٖ

                                         
ٔ
طبع دار الكلمة  -رٛتو هللا -(، لألستاذ . دمحم ٤تمود الزبَتي  ٖٕ – ٙٔانظر: اإلمامة وخطرىا على وحدة اليمن )   

(، للدكتور علي دمحم زيد ،طبع ا١تركز  ٕٚٔ-ٛٙٔصنعاء بدوف اتريخ ، وتيارات معتزلة اليمن ُب القرف السادس ا٢تجري ) 
 ـ (.  ٜٜٚٔالطبعة األوذل ) الفرنسي للدراسات اليمنية صنعاء ، 

  
ًخٕڄؽځص يف ٌڀٻ ټؽّ٘ش ًيف وٌخلِ ڄع٭ًيش ًخو٩ُ 0 ڄاڀٵدض خٗڄدڂ ٬سـًخ‟ ٦ّـّش  ٔـعفً ڄنـيد     2

 # . 1078-2/1075ڄد ّاټً ڄد وٹٌپ ،     ًخو0ُ٩ ټٍڀٻ ىفُ خڀ٭ځڃ ڀٖټٌ٪ $
ىػػا مػػن نفػػائس علػػـو اليمنيػػُت، كػػاف    أشػػهر مػػؤرخي الػػيمن ُب العصػػر اٟتاضػػر ،ألػػّػف وحقػػ ق الكثػػَت مػػن كتػػب التػػاريخ وغَت  ٖ

مػػػن ٚتلػػػة الثػػػوار الػػػذي زَّج هبػػػم اإلمػػػاـ ُب سػػػجن قػػػاىرة حجػػػة ،وبعػػػد الثػػػورة تقلػػػب ُب عػػػدد مػػػن الوظػػػائف الوزاريػػػة وغَتىػػػا ،        
يل وقد عرفتو و اسػتفدت منػو و أجػازين إجػازة أعتػز هبػا ،حػث  فيهػا علػى التمسػك ابلسػنة قػوالً وعمػالً ،واالعتمػاد علػى الػدل

ىػػػ ( انظػر: ترٚتتػػو: ُب موسػوعة ) ىجػػر  ٜٔٗٔونبػذ التقليػد ٦تػػا يبػُت اسػػتقامة منهجػو رٛتػو هللا رٛتػػة واسػعة وقػػد تػوُب عػاـ) 
(و كتػػػاب " القاضػػػي دمحم بػػػن علػػػي األكػػػوع اٟتػػػوارل" مػػػؤرخ الػػػيمن الػػػذي  ٖٛ-ٓٚٛ/ٕالعلػػػم ( ألخيػػػو القاضػػػي إٝتاعيػػػل ) 

 (.  ٕٓٓٓللطباعة والنشر عاـ ) صدر بعد وفاتو مباشرة وطبع ُب مؤسسة الثورة
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ٸديظو ًَئٔدجو، ًؤٜسمٌخ ٸدو٭ّٙ زدڀعس٭ْص؛ بٌ ٴٹًًخ ټٿ ڄٹٌِّڄدض خڀ٥مٌق ًخڀٙ٭ٌَ زإٶّڃ ٔديش خڀسٚي# 
1. 

ٸځط0 ًٌڀٻ يف ٬يً خٗڄدڂ خ٬ّعٌټٿ ٬ځَ خ‟ ب٨ّد٬ْٿ زه خڀٹدٔڃ خڀٍُ ًل•ً خڀْمه خڀ٥سْ٭ِ، ًٴُٞ  

يف ل١ُڄٌض خڀّٖ ظ٭ً ڄه ؤً٘ خڀسٚي ڄندٴُش  خ٬ٍّىر خڀًُّّ ٬ځَ ټٿ ڄه يوٿ ٠ّط لٽمو لعَ

٬ٍّىسو؛ ًٌڀٻ ڀ٥ُْٕش خڀ٭ځٌّّٙ خڀٍّه ّعس٭ٌن خ٬ٍّىر خڀٙدٴ٭ِ ًخڀ٭ٹًْش خٕ٘٭ُّص ًخ٬ُّٙذ خڀٌٝيف، 

ًخڀٍّه ّع٭ٝسٌن ڀٍڀٻ ٰدّص خڀع٭ٝر، ًڀٕط ّٛدـص بىل ڄًّّ ز٣ٕ ًظٵْٝٿ ٬ه خڀًّّّص؛ ٬ّد ٔسٷ 

  ڄه ُ٘ق ٭ّد يف خڀٵٝٿ خڀؽدڀػ ڄه ىٍخ خڀسدذ.

ًؤڄد ٸسٌَّص خڀًّّّص ٴد٪ّٷ ؤن ًِّّص خڀْمه مل ظٽه ڀًّيڃ ٸسٌَّص ٨دىُش يف ىٍه خڀٵّٔش، ًڀٍڀٻ ٴٌٕٲ  

 بىل خ٥ّ٬ځر خڀعديل بن ٘دء خ‟. ڃؤَـث خ٪ًّّػ ٬ه ٸسٌَ ّعي

 0خ٫ّـٌخَؾ

خڀّٖ خ٘عيُض يف خڀْمه ڄه ٴُٶ خ٫ٌّخَؾ ىِ ٴُٸص  ًخڀٵُٸص ،ظ٭ُّٳ خ٫ٌّخَؾ ًىڃ ٴُٶ ټؽّ٘ش ٔسٷ 

 .3خڀٕنص  بىلٴدً ًؤٸُّٞد خؤوٳ ٴُٶ خ٫ٌّخَؾ خٳُّ ًىڃ،2 ٞزدبؤٜمدذ ٬سًخ‟ زه  خٗزد٠ْص

 ٬دڂ خڀنيًُخنيف  ٸدظځيڃ ْدً ــًؤن ٬ځ ؼُ لديؼص خڀعمٽْڃ،ؤدوط ٬ځَ ــؤن وٙإش خ٫ٌّخَؾ ټ ًڄ٭ځٌڂ 

ټٿ ڄه  ؤٜسكيف خڀسٚي زٙٽٿ وٵِ، ؼڃ  خوعُٙض،ًٸعٿ ڄ٭٩ميڃ،ًڀٽه خڀٵحص خڀسدٸْص ىـ# 38ؤً $ $37#

 ،ًؤٜسمط ٸٌش ٙ ّٕعيدن ّٞد ،ٍُــخ٫ٌّخَؾ ڄُش ؤو ټؽُضًڀٍڀٻ  ،ىد بىل َؤّوءزإَٞ ٬ًٌّ ؤزند لٿ

                                         
( للقاضػػي دمحم بػػن علػػي األكػػوع ، طبػػع مطبعػػة السػػعادة ابلقػػاىرة الطبعػػة األوذل          ٙٓٔالػيمن ا٠تضػػراء مهػػد اٟتضػػارة ص )  ٔ
 ـ (  ٜٔٚٔىػ  ٜٖٔٔ) 
ٕ
مػرواف ، وىػو رأس ىو عبدهللا بن إابض ا١تقاعسي التميمي ، عاصر معاوية بن أيب سفياف وعاش إذل خالفة عبػدا١تلك بػن  

 (   ٕٙ-ٔٙ/ٗ( ، و األعالـ )  ٜٛ/ٔالفرقة اإلابضية من ا٠توارج . انظر : ا١تلل والنحل ) 
ٖ
 .(  ٜٓٔ– ٖٓٔ (ص  والفرؽ بُت الِفرؽ، (  ٜٜ-ٜٛ/ٔ)  للشهرستاين: لتفاصيل أقوا٢تم :ا١تلل والنحل انظر  
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ٴيٿ ًٜٿ بىل خڀْمه  ًڄ٥ځ٫ خڀًًڀص خڀ٭سدْٔص. ،بىل ٶّدّعيد خٕڄٌّصً٘ٽځط ڄًَٝ ٸځٷ ټسّ٘ ڀځًًڀص 

ٿ خڀ٭ٹً ؤڄُىڃ؟ ًىٿ خوعُٙض خڀ٬ًٌش خ٫ّدَـْص زّٙ خڀْمنّْٙ زٙٽٿ ؤً زأوُ ٸس زًخّصؤلًٌ ڄنيڃ يف 

 ڄه خڀٹُن خڀؽدوِ؟.  خڀؽدڀػ

، منو ما حكاه ا٠تزرجي من أف شيء من ذلك إذلولكن ىناؾ إشارات  ماال ٯتكن اٞتـز بو، ىذا 
ا٠توارج ىاٚتوا صنعاء فحاوؿ وىب بن منبو قتا٢تم أبىل صنعاء، فلم يستطع، فصاٟتهم أىل صنعاء 

عاء لسدادىا أبىل ا١تخاليف، فأعانوىم على مائة ألف دينار، فأخذوىا، ورجعوا، واستعاف أىل صن
ٔ. 
كاتب  ،حضرموتزعيم ا٠توارج األوؿ عندما أقاـ دولتو ُب  ٕ ومنها أف عبدهللا بن ٭تِت الكندي 

اإلشاراتف توحياف بوجود ما للخوارج قبل إعالف  ىااتف ،ٖفانضموا إليو  إخوانو اإلابضية ُب صنعاء،
 .ا البداية اٟتقيقية ا١تتف ق عليها فهي ُب ىذه السنةوأم ،ىػ(ٕٛٔدولتهم ُب شباـ حضرموت سنة )

 - وكاف رجاًل من أعياف حضرموت -اليمن أف عبدهللا بن ٭تِت الكندي  ُبوملخص قصة ا٠توارج  
 ،٭تضروف ا١تواسم لبث دعوهتم كانواالتقى ببعض دعاة ا٠توارج الذين   ةوُب مك، (ىػ ٕٚٔح  سنة )

وأف الواجب ىو ا٠تروج عليهم وإزالة دولتهم  ،وا٨ترافهمبٍت أمية وذكروا لو مظادل  فكلموه ُب األمر،
لو عبدهللا بن ؿ فقا وتعيد األمور إذل نصاهبا إذل آخر ما ذكر، ابلعدؿوإقامة دولة اٟت ق اليت ٖتكم 

. فعاىده أبو ٛتزة على ذلك، ()إنٍت رجل مطاع ُب قومي، ولو دعوهتم إذل ذلك أجابوين إليو :٭تِت
يشاورىم ية البصرة ضأابإذل إخوانو كتب ، و حضرموت إذلبن ٭تِت ومعو أبو ٛتزة األزدي  عبدهللا فعاد

ا١تبادرة  فإف ،ليومًا واحدًا فافعتقيم ف استطعت أال ُب ا٠تروج على ا٠تليفة األموي،فكتبوا إليو: )إ
يعو أبو فأعلن عبدهللا نفسو أمَتاً واب ،ابلعمل الصاحل أفضل ولست تدري مىت أيٌب عليك أجلك...(

وحبسو ٍب أطل ق  وقَبَض على وارل بٍت أمية، ،سائر القبائل منٛتزة وتبعو الناس ُب حضرموت 

                                         

1
 # . 22خڀ٭ٕفً خ٬ّٕسٌٺ ٚ $   
دي اٟتضػرمي ، ا١تلقػب بطالػب اٟتػ ق ، مؤسػس الدولػة اإلابضػية ُب حضػرموت ، تػوُب سػنة       عبػدهللا بػن ٭تػِت بػن عمػر الكنػ ٕ
لسػػعيد عػػوض ( ، وصػػفحات مػػن التػػاريخ اٟتضػػرمي  ٕٕٙىػػػ ( انظػػر ترٚتتػػو : ُب اتريػػخ حضػػرموت للحامػػد ص )  ٖٓٔ) 

 .عدف بدوف اتريخ  الثقافةابوزير ، طبع مكتبة 
 ( ٕٚٓاتريخ حضرموت للحامد ص )  ٖ
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تسعمائة فقدـ ومعو زىاء  ُب حضرموت حىت إتو صوب مكة، األمورف استقرت لو إوما ، سراحو
ال ٓتيل والناس هبا يـو الوقوؼ فما شعروا إ عرفة، صعيدإذل  ةمن أصحابو يـو عرفوقيل ألف ومائة 

فما كاف من أمَت مكة إال أف سّلم ٢تم األمر دوف  ألويتهم، رافعُت ُتا٠توارج وعليها الرجاؿ معمم
وبذلك صفت ٢تم مكة دوف أي مقاومة، ولكن أخبارىم  ،دخلوا مكة كذلك النحروُب يـو  قتاؿ،

 ٍب، يًا من قبلهموبعد استقرار الوضع ُب مكة خل فوا عليها وال ٢تم أىل ا١تدينة، واستعد انتشرت،
من عامة الناس  اٞتي.وكاف أكثر  وكاف أىل ا١تدينة قد جهزوا جيشًا ١تقاومتهم، توجهوا إذل ا١تدينة،

ـ جي. زِ وىُ  ُب منطقة قديد، اٞتيشافوالتقى  ،وليسوا من اٞتنود ا١تدربُت أو ذوي ا٠تربة ابٟترب
  ٔألفاف ومئتاف وثالثوف رجاًل منو  ا١تدينة ىزٯتة منكرة وقتل

 ،وطارت األخبار إذل دمش ق ،ورتبوا األمر فيها واحتلوىا إثر ذلك دخل جي. ا٠توارج ا١تدينة، وعلى
 فسار اٞتي. األموي صوب ا١تدينة، فيو مقاتلُت أقوايء مدربُت، وحشدفجهز ا٠تليفة جيشًا كبَتًا 

وارج وقتل قائده فاهنـز جي. ا٠ت فالتقى اٞتيشاف ُب وادي القرى، ،الشاـ ابٕتاهوتقدـ جي. ا٠توارج 
صنعاء وقد  إذلٍب واصل اٞتي. األموي طريقو إذل ا١تدينة ٍب إذل مكة،ودل يقم لو واليها، ٍب  ،ٛتزةأبو 

 وُىـز اٞتي. ا٠تارجي، ،التقياوفعاًل  خرج عبدهللا بن ٭تِت ومن معو ١تالقاة اٞتي. األموي ُب الطري ق،
والتقى  )شباـ(، إذل عاصمة دولة ا٠توارج الطري قوىكذا واصل اٞتي. األموي  وقُتل عبدهللا بن ٭تِت،

وقتل الرجاؿ  واليهم وفتك قائد اٞتي. ابٟتضاـر فتكًا ذريعاً، وقتل ومن معو وىـز ا٠توارج، أبمَتىا
غَت أف فكرىم وعقائدىم  وهبذا انتهى كياف دولة ا٠توارج ودل يب ق ٢تم نفوذ، ،األفاعيلوالنساء وفعل 

كياف   ٢تمونشأ  من أبناء حضرموت حىت هناية القرف السادس تقريبًا، موجودة ويدين هبا كثَت ظلت
حضرموت، ودل يكن  إذلقضى عليو الصليحي عندما مد نفوذه  غَت ٤تدد ا١تعادل أواخر القرف ا٠تامس،

 . ٕللخوارج أي دور ُب انتشار القبورية ُب اليمن حسب علمي 

                                         
ٔ
 ( . ٓ٘( ، وصفحات من التاريخ اٟتضرمي ص )  ٜٕٓاتريخ حضرموت ص)   
ٕ
    ، لصاحل بن علي اٟتامد ( ٖٕٔ – ٕٙٓ/ٔمن: اتريخ حضرموت )  كالً : ألخبار ا٠توارج وقياـ دولتهم وانتهائها  انظر  

القادر  لصالح عبد ( ٕٚ/ٗٙ/ٔاتريخ حضرموت السياسي )  ( ، و ٘٘-ٚٗ) ص و صفحات من التاريخ اٟتضرمي 
ص       التاريخ اٟتضرمي  أدوارو  ـ ( ، ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔالطبعة األوذل ) ، طبع دار اآلفاؽ العربية ابلقاىرة  ،البكري

 ( .  ٜٚ-ٙٙ) ص من التاريخ اٟتضرمي   صفحات:  وانظر خرب دولتهم األخَتة ُب ، ( ٓٗٔ-ٕٚٔ) 
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  0ٲٌ†خڀعٝــ
وحث عليو الرسوؿ  ،الزىد الذي دعا إليو اإلسالـ بُتف نفرِّؽ ٬تب أ ال ٗتتلط علينا ا١تفاىيم، حىت 
، وبُت التصوؼ الػُمحَدث اجمللوب من  ،ودل يذمو أحد ٦تن يعتد بقولو ،ا١تسلمُتأئمة  وٛتده

 فلسفةوا١تبٍت على  ،واحملّدد ْتدوده الواضحة وا١تضبوط بضوابطو ا١تعروفة، اإلسالـ، حدودخارج 
قد أوقع  األمرينوإف ا٠تلط بُت  لذي جاءت بو شريعة اإلسالـ لوف آخر،فهذا لوف والزىد ا خاصة،

اٗتذوه درعًا واقيًا من سهاـ  بل واستغل و دعاة التصوؼ وتزينوا بو، لبسًا كبَتًا على عواـ الناس،
فإذا تكل م متكلم  ،ا٠تارجة عما جاء بو اإلسالـ احملدثةالطاعنُت عليهم وعلى فلسفتو الضالة وبدعهم 

ا١تتصوفة إببراز الشخصيات النظيفة الطاىرة على أهنا أئمتو  عارضو ،٥تازي التصوؼ ومثالبو عن
واٟتسن البصري ومن  القرين، أويسومن التابعُت  ،الدرداء  وأاب  أابذرومؤسسوه،فيذكروف 

أىل اليمن: عمرو بن ميموف  ومنوالفضيل بن عياض، ٍب يذكروف مالك بن دينار، شاهبهما،
ٔتا أحدث  ةعالقة ٢تم ألبت وىؤالء ال ،و٨توىم ووىب بن منبو، ،وطاووس بن كيساف اليماين األودي،

ومكائد ا١تتاجرين ابلوالية  ٖتاد،أصحاب اٟتلوؿ واال إٟتادع فلسفي ٤تتٍو على بعد من تصوؼ مبتدَ 
 والكرامات.

 ، التصوؼ ا١تنحرؼوبُت الزىد ٔتفهومو الصحيح، بُتوعرفنا الفرؽ الواسع  بينا ىذه اٟتقيقة، فإذا 
الفًتة اليت نتحدث عنها دل يكن فيها ابليمن شيء ٦تا يصح أف  ىذهاستطعنا أف ٧تـز بال أي تردد أف 

وابلتارل فليس للتصوؼ ُب ىذه الفًتة أي دور ُب نشر  الصحيح الدقي ق، اب١تعٌتيطل ق عليو تصوؼ 
 .القبورية

 0 خڀٵٹيْص خ٬ٍّخىر
الثالث ا٢تجري ىو العمل ابلكتاب العزيز والسنة  القرف انتهاء )كاف ا١تذىب السائد ُب اليمن إذل 

واعتمدوا ُب دراسة الفقو النبوي على  ،بكالـ واحد من األعالـ حينئذودل يتقيد أىل اليمن  النبوية،
وعلى مسند أيب قرة  ىػ(،ٕٓٔعبدالرزاؽ بن ٫تاـ الصنعاين ا١تتوَب سنة ) اٟتافظ اإلماـ مثل مسند
بن ٭تِت بن اومسند اٟتافظ دمحم  ،عبدالرٛتن الذماريبن  ومسند عبدا١تلك ،ٞتنديطارؽ ا بنموسى 

 .ٔ ٍب غزت ا١تذاىب العقائدية والفقهية( ،عمر العدين أيب

                                         
 ٔ

 ( . ٙٓٔ) ص  ا٠تضراء اليمن  
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 الغالبحيث يقوؿ: )وكاف " طبقات فقهاء اليمن "ُب  ٔذلك اإلماـ ا١تؤرخ ابن ٝترة اٞتعدي  يؤكدو  
من جامع  إالعلم السنة مأخوذًا ُب ىذا ا١تخالؼ  ودل يكن ُب اليمن مذىب مالك وأيب حنيفة،

بن اقرة موسى  أيبوجامع  وجامع سفياف بن عيينة، ،وىو مصنف ُب صنعاء معمر بن راشد البصري،
أو عما  أيب مصعب، كتابومن ا١تروايت عن مالك ُب ا١توطأ وغَته مثل   طارؽ اللحجي اٞتندي،

 .ٕ من جلهم( فضلهم وشيوخاً  منأطرافاً  ذكرتذين فقهاء اليمن الء يُروى عن طاووس وابنو وقدما

وبعد  تباع الكتاب والسنة على مذىب احملدثُت،ا اليمنىذين النصُت يتبُت أف األصل ُب أىل  ومن 
وأما ا١تذىب اٟتنبلي ُب  ا١تذاىب ا١تالكية واٟتنفية والشافعية، تلكانتشار ا١تذاىب اإلسالمية وصلت 

ىو أوؿ تلك ا١تذاىب  ا١تالكيا١تذىب اليمن تلك الفًتة، وكاف  لو وجود ُب يسّجلالفروع فلم 
اٟتنفي  ا١تذىبوبقي  للمذىب ا١تالكي وجود ُب اليمن اآلف، ليسو  ٍب اٟتنفي ٍب الشافعي، انتشاراً 

ذلك صنعاء وذمار وما  ُببينما انتشر ا١تذىب الشافعي ُب عمـو اليمن ٔتا  ُب زبيد بشكل ٤تدود،
على تلك  يةيتبناه األئمة الزيد الذيحينما فرض ا١تذىب ا٢تادوي  ادي عشر،واال٫تا حىت القرف اٟت

حيث ساد ا١تذىب الشافعي اليمن األسفل  ،ظاىراً وانقسمت اليمن بعد ذلك انقسامًا  ،النواحي
إب واٟتجرية   وماحو ٢تا ٔتا ُب ذلك معظم ٥تا ليف، واٞتند هتامة وما واالىا من البالد اٞتبلية،و 

 وأما ما ،ىذا فيما كاف يعرؼ ابليمن الشمارل ومأرب واٞتوؼ، ،هبايضاء وما يلتح ق والب ،كاملة
وماعدا ذلك فالسائد فيو  فكلو شافعي والوجود للمذىب ا٢تادوي فيو، اٞتنويبكاف يعرؼ ابليمن 

 اٞتبليةوىو ٯتتد من صعدة مشااًل إذل يرمي وما جاورىا جنواًب مقتصرًا على ا١تنطقة  ،ا٢تادويا١تذىب 
 إذل مشارؼ هتامة غرابً.

ىي  ٬تب أال نغفل حقيقة مهمة، ولكن ىذه صورة ٥تتصرة للمذاىب الفقهية اليت سادت اليمن، 
ا١تذىيب بل نبذ التمذىب بشكل اتـ بقي  التعصبونبذ  تباع الكتاب والسنة والتجرد ٢تما،اأف 

حيًا حاضرًا وإف ضعف ُب  بل ظل الفقهية وانتشارىا، ا١تذاىبودل يلغو وجود  مستمرًا ُب اليمن،
وقد اشتهر ٚتاعة من  ،أنو مازاؿ موجوداً خصوصاً ُب ا١تناط ق الزيدية إالبعض األحياف وخَفَت صوتو 

                                         
اٞتعػدي ، رائػد مػؤرخي علمػاء الشػافعية ابلػيمن ، صػاحب طبقػات فقهػاء الػيمن الػذي خصصػو عمػر بػن علػي بػن ٝتػرة   ٔ

لعلماء الشافعية ، ٍب صار من بعده من ا١تؤرخُت يبنوف على ما أسس ويفرعوف على ما أصل ، دل تػذكر سػنة وفاتػو . انظػر : 
 ( وما بعدىا . ٖٔترٚتتو لنفسو ُب مطلع الطبقات ص ) 

ٕ
أتليف عمر بن علي بن ٝترة اٞتعدي ٖتقي ق فؤاد سيد نشر دار القلم بَتوت بدوف (  ٖٗ) ص ن فقهاء اليم طبقات  

 .اتريخ
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ُب  مضيئاً وكانوا نرباسًا  ،للتقليد الذين كاف ٢تم األثر الطيب على العلم والعلماء النابذيناجملتهدين 
 ،والتجديد االجتهاد، أساتذةوأصبحوا  ية قرواًن عديدة،حوالك الظلم اليت لب دت ٝتاء األمة اإلسالم

حيث تتداوؿ  ، ولكن ُب العادل كلو فقطقتداء ابلسلف الصاحل ليس ُب اليمن ورمز اال وحرية الرأي،
الشرعية وا١تعاىد الدينية ُب العادل  اٞتامعاتكتبهم بل وتصبح من ا١تقررات األساسية ُب أشهر 

 من أشهر أولئك: ، اإلسالمي

 .ٔم الوزير ػبن إبراىي دمحم (ٔ
 .ٕ ليػبا١تق مهديصاحل بن ( ٕ
 
 
 
 .ٖ بن أٛتد اٞتالؿ اٟتسػن (ٖ

                                         
ىػػ (  ٘ٚٚىو إماـ أىل السنة ُب زمانو ، بل ٣تدد اإلسالـ ُب اليمن ُب القػرف الثػامن دمحم بػن إبػراىيم الػوزير مولػده سػنة )  ٔ

نهػػا وٖتػػوؿ إذل الطريقػػة السػػلفية  ،فػػربع ُب علػػـو الكتػػاب والسػػنة ، وقػػد نشػػأ علػػى طريقػػة قومػػو الزيديػػة ا١تعتزلػػة ، ٍب رغػػب ع
واسػػػػتكمل أدوات االجتهػػػػاد ، واضػػػػطهد لػػػػذلك ، فصػػػػرب ، وصػػػػابر ، وألػػػػف  ، وانظػػػػر ، ولػػػػو دل يكػػػػن لػػػػو إال كتابػػػػو العظػػػػيم 

 -واٟتمػد هلل  -ت العواصم  و القواصم لكفى ، كيف ولو مؤلفات فائقة كثػَتة سػواه ، وىػو رأس ا١تدرسػة السػلفية الػيت مازالػ
قائمػة     إذل اليػػـو ، ال يكػػاد مػػؤرخ مػػن مػؤرخي الػػيمن إال وىػػو يشػػيد بفضػػلو ، وقػػد تػرجم لػػو مػػن يصػػعب حصػػرىم ، وأثػػٌت 
عليو حىت من ٮتالفو من الزيدية وغَتىم ، وألفت رسالة علميػة بعنػواف " ابػن الػوزير وآراؤه االعتقاديػة وجهػوده ُب الػدفاع عػن 

(. ٚٔٗٔقػدمت ٞتامعػة أـ القػرى ٔتكػة للشػيخ علػي بػن علػي جػابر اٟتػريب توزيػع عػادل الكتػب ط األوذل )السنة النبوية  " ، 
( ، ٖٙٚٔ-ٖٚٙٔ/ٖ( ، وىجػػػػر العلػػػػم للقاضػػػػي إٝتاعيػػػػل األكػػػػوع )ٖٜ-ٔٛ/ٔوانظػػػػر ترٚتتػػػػو كػػػػذلك : البػػػػدر الطػػػػالع )

-ٚ/ٔالقواصػم ُب مقدمػة العواصػم والقواصػم )والبحث الضاُب الػذي بعنػواف اإلمػاـ دمحم بػن إبػراىيم الػوزير وكتابػو العواصػم و 
 ـ ( للقاضي إٝتاعيل األكوع .ٕٜٜٔ-ىػٛٔٗٔ( ، طبع مؤسسة الرسالة بَتوت )ٓٓٔ
ٕ
صػػاحل بػن مهػدي بػن علػي ا١تقبلػي ، أحػػد أعػالـ علمػاء الػيمن واجملتهػدين فيػو ، ٕتػػرد عػن التقليػد والتػـز األخػذ ابلكتػػاب   

و ، اشتد عليو بسببها األذى فهاجر إذل مكة ،وىنػاؾ ألػف بعػض مؤلفاتػو ومنهػا والسنة ، ولو مواقف عظيمة مع مقلدي وقت
ىػ ( . انظر : البػدر الطػالع ) ٛٓٔٔالعلم الشامخ ُب تفضيل اٟت ق على اآلابء وا١تشائخ ، وذيلو األرواح النوافح توُب سنة ) 

 مكتبة دار البياف دمش ق بدوف اتريخ. د ( طبع  –( ، ومقدمة العلم الشامخ للقاضي عبدالرٛتن اإلرايين )ص أ  ٕٛٛ/ٔ
ٖ
رٛتػو -اٟتسػن بػن أٛتػد اٞتػالؿ مػن األئمػة اجملتهػدين ُب الػيمن ، كبػَت القػدر كثػَت اإلنتػاج العلمػي ، أثػٌت عليػو الشػوكاين    

و ، تػوُب ثناًء كثَتاً وىو ُب الفقو من األئمة ، وإف كاف دل يتخلص ٦تا كاف عليو ٣تتمعو ُب اٞتوانػب األخػرى مػن منهجػ –هللا 
 ( . ٕٖٗ/ٔ( ، وىجر العلم )  ٜٔٔ/ٔ) ٓىػ ( . انظر :البدر الطالع  ٗٛٓٔسنة     ) 
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 إٝتاعيل الصنعاين. بندمحم ( ٗ
 ٤تمػد بن علي الشوكاين.( ٘

ونشر " ،الشوكاينلشيخ اإلسالـ  " الطالع البدر"  تضمنهموإف كانوا أقل شهرة منهم؛ الكثَت، وغَتىم
تزاؿ ىذه ا١تدرسة قائمة إذل  وما ،ا من كتب التواريخ والًتاجم،وغَت٫ت" د األلفالعرؼ لنبالء اليمن بع

، حفظو هللا -دمحم بن إٝتاعيل العمراين  العالمةوعميدىا وأشهر علمائها ُب ىذا العصر القاضي  اليـو
 وىو ُب اليمن أشهر من انر على علم.  -

ولعّل السبب ُب كثرة  ًا،مو دإف دل يكن مع فقليل الشافعيةوأما االجتهاد الفقهي ُب ا١تناط ق  ىذا 
بل حر ـ  طبيعة ا١تذىب ا٢تادوي الذي أبقى ابب االجتهاد مفتوحًا، الزيديةُب اٞتهات  اجملتهدين
بعكس أتباع ا١تذاىب األخرى الذين أغلقوا ابب االجتهاد من  من أصلو، بعض ا١تواضع ُبالتقليد 
 أو مارؽ منحرؼ.  نو جاىل متعادل،من ادعاه أب وصاحوا بكل القرف الرابع، بعد

ما يتعل ق اب١تذاىب الفقهية فيو ولن أعود إذل  كلُب ىذا ا١توضع ألنٍت رأيت ٚتع   وقد أطلتُ  ىذا 
 لو.  ا١توضوعشيء من ذلك فيما بعد لعدـ اقتضاء 

 ّٰ٘ ڄد ظٹًڂ0 خڀ٭ٹدجًّص خڀٵُٶ
وإكمااًل للبحث ينبغي  ا٠توارج اإلابضية،ذكران فيما تقدـ فرؽ الشيعة اإلٝتاعيلية والزيدية وفرقة  لقد 

طرأت على اليمن وعلى أىلو الذين مازالوا متمسكُت ٔتنه  السلف الصاحل  اليتأف نلم  ببقية الفرؽ 
 ىو األصل ا١تنصورةاحل منه  الفرقة الناجية والطائفة ػنعم إف منه  السلف الص ،إذل اليـو عقيدهتمُب 

األمة بكاملها حينما   منه  ىووكاف ىذا ا١تنه  ىي طارئة عليو،  وا١تناى  األخرى إ٪تا ُب اليمن،
 ،السبيلٍب بدأت الفرؽ الضالة ٗترج عن ىذا  ،ىي الصحابة الكراـ واتبعوىم إبحساف األمةكانت 

ٍب توالت  ،أنفسهمفخرجت ا٠توارج ٍب الروافض ٍب القدرية ُب عهد الصحابة  وتفارؽ ذلك ا١تنه ؛
إذل  تفرقت تلك الفرؽ نفسها وقد الصراط ا١تستقيم،و ومفارقة ا١تنه  القومي تلك الفرؽ ُب اال٨تراؼ 
منها اٞتهمية ٍب ا١تعتزلة  اإلسالمية؛ الساحةوظهرت فرؽ جديدة ذات أثر ُب  فرؽ فرعية كثَتة جداً،

 الثالث الفرؽ األخَتة ُب الواقع قد تبُّت ٢تا ضالؿ الفرؽ وىذهٍب الكاّلبية وا١تاتريدية واألشاعرة،
 شًتكاف ُب االنتساب إذل علم الكالـ. تتُت لوا١تعتزلة ال اٞتهميةالسابقة عليها وخصوصاً 
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الكالـ علم ولكن آاثر  الصاُب وا١تنهل العذب، النبعحاوؿ أئمة تلك الفرؽ الثالث العودة إذل  وقد 
اٞتهمية من كثَت من بدع وعقائد  فتخلصا ،ذلك من ٕ وا١تاتريدي ،ٔدل ٘تكن اإلمامُت ابن كالب 

وهللا تعاذل  أىل السنة، وقّصرا ُب بعضها،السلف  أصوؿوأخذا ببعض  هاوبقي لديهما بعض وا١تعتزلة،
أما ٨تن فندعوه سبحانو أف يغفر ٢تما وللمخلصُت من  ،سبحانو نفوسهماوىو أعلم ٔتا ُب  يتوال٫تا،
و، يتنػزيو وا٠تشية من التشبعليو حب ال اما داـ اٟتامل ٢تم فيو، ػآعم ا أخط يتجاوزوأف  أتباعهما،
عن  ونسكتحبنا ٢تما ورغبتنا الصادقة ُب أف يتجاوز هللا عنهما ال ٬تعلنا نصحح مذىبهما  ولكن
 هما. ئخط

 أطهار:  ثالثةفلو  -رحمو هللا -أبه الحدن األشعري  وأما

 لو. افالً وكاحملض على طريقة أيب علي اٞتّبائي الذي كاف متزوجاً أبمو  االعتزاؿ: األوؿ الطور

 بن ُكػاّلب وأصحابو. اكاف عليو  : تقرير ماالثاين الطور

 أصوؿاإلابنة عن "  رجوعو الكامل إذل ما كاف عليو السلف الصاحل وذلك ُب كتبو: :الثالث الطور
"، وىناؾ من ٮتالف ُب ترتيب  ورساليت إذل أىل الثغر" ، " ومقاالت اإلسالميُت" ، " الداينة

 .ٖ، أو ٬تعلهما طوراً واحداً الطْوَرين األخَتين

 ُكاّلبيةفهم ُب حقيقتهم   كاف عليو ُب الطور الوسط،  ماعامة من ينتسبوف إليو إ٪تا ينتسبوف إذل  لكن 
واليت عرفت فيما بعد  ،الصاحلوليسوا على السنة احملضة اليت كاف عليها السلف  أو قريبًا منها،

ودل يكن اإلماـ  حنبل( أو )ابٟتنابلة(، بنىب أٛتد خصوصًا بعد ٤تنة القوؿ ٓتل ق القرآف عرفت )ٔتذ
وعلى رأسهم  سائر أئمة أىل السنة وأصحاب اٟتديث، عقيدةبل ىي  متفردًا هبا، -رٛتو هللا-أٛتد 

ىذا وإف كثَتًا  مسألة اإلٯتاف، ُبما يذكر عنو  إال أبو حنيفة، اإلماـاإلماماف مالك والشافعي وكذلك 

                                         
ٔ
ىو عبدهللا بن سعيد بن ُكاّلب القطاف البصري رأس ا١تتكلمُت ابلبصرة ُب زمانو وإماـ الطائفة ا١تعروفة ابلكالبية ، توُب  

(البن حجر ٖٓٙ/ٖ( ، ولساف ا١تيزاف ) ٕ٘ٗ/ٕ)  ( ، وطبقات الشافعية ٗٚٔ/ٔٔ( . انظر : السَت ) ٕ٘ٗسنة ) 
 ـ ( . ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔطبع دار الفكر بَتوت ط األوذل )

2
ىػ ( ، وىو  ٖٖٖىو أبو منصور دمحم بن دمحم بن ٤تمود السمرقندي ، يلقب إبماـ ا٢تدى وإماـ ا١تتكلمُت ، توُب سنة )   

د أتباعو منزلة عظيمة . انظر : مقدمة كتاب ا١تاتريدية ص        ) مؤسس ا١تدرسة ا١تشهورة اب١تاتريدية نسبة إليو ، ولو عن
 (.  ٜٔ/ٚ( للشيخ أٛتد بن عوض هللا بن داخل اللهييب اٟتريب ، طبع دار العاصمة ابلرايض ، واألعالـ )  ٜٜ – ٖٜ
3
دالرٛتن بن صاحل         انظر  لتحقي ق تلك  األقواؿ والًتجيح فيها : كتاب موقف ابن تيميو من األشاعرة ، للدكتور عب  

 ىػ ( ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔابن احملمود ، طبع مكتبة الرشد ابلرايض ، الطبعة األوذل ) 
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ُب األصل من أىل السنة وأتباع السلف  ىمفقو وا١تفسرين وغَتىم من علماء اٟتديث وأئمة ال
 ،أو ا١تاتريدية خصوصًا ُب أتويل بعض الصفات األشاعرةولكنهم قد أتثروا ببعض أقواؿ  الصاحل،
ألهنم من أىل اٟتديث واآلخذين بو وا١تقدمُت لو على كل  ،ماتريديةال ٬تعلهم أشاعرة وال  وىذا

ويتحاكموف  ل،عقا١تتكلمُت وكذلك ا١تاتريدية ا١تتكلمُت فإهنم يقدِّموف ال األشاعرةٓتالؼ  األصوؿ،
 وبُتوىذا فارؽ كبَت بينهم  قواعد ا١تنط ق وعلم الكالـ مقدمُت ذلك على الكتاب والسنة، إذل

تقليد أولئك ُب  ُبالذين وقعوا  ،والتابعُت للسلف األخيار ا١تتمسكُت ابآلاثر، وا١تقدمُت لألخبار،
 .ٔائلبعض ا١تس

دل يثبت بشكل جلي وجود للماتريدية أو  إنوىذه ا١تقدمة ا١تهمة ُب نظري أعود فأقوؿ:  بعد 
 األشعرية ُب اليمن ُب ىذه الفًتة.

إذل اليمن ىو ا٢تادي إذل اٟت ق ٭تِت بن اٟتسُت سنة  هباأف الذي أتى  فالصحيحا١تعتزلة  وأما 
فجعلوا مكاهنا  ا ا١تعتزلة ُب ا١تنزلة بُت ا١تنزلتُت،وإف خالفو  معتزلة، العقيدةفالزيدية ُب  ،ىػ(ٕ٘ٛ)

ا٠تاصة  طريقتهمف اعتزاؿ زيدية اليمن ُب بداية أمرىم كاف على إ :ويقوؿ بعض الباحثُت ،اإلمامة
 وليس ىو االعتزاؿ ا١تعروؼ ا١تنسوب إذل واصل بن عطاء وأتباعو.، هبم
وأصبحت  وفشت بُت الناس، انتشرت،و ، ٕظلت الزيدية على ذلك إذل أف ظهرت ا١تطرفي ة  وقد 

وخصوصًا أهنم قد خالفوا السائد من عقائد  ،قوة علمية وبشرية ٭تسب ٢تا ألف حساب تشكل
من  وإ٪تا ، عليمسألة اإلمامة وأهنم ال ٭تصروهنا ُب أبناء  :وعقائد الزيدية ُب أمور أ٫تها االعتزاؿ
 الغَتةفتدخلت  ،ل ٔتجرد النسب ال يقرونووكذلك التفضي فهو أىل ٢تا، من ا١تسلمُت، صفاهتاٚتع 

وعند ذلك  ،والنسب مامةاإل مسأليتعلى العقيدة مع الغَتة على ا١تيزة اليت اكتسبها بعض الناس ُب 
وىزٯتتها فكراًي عن  ،الفرقةرغب القائموف على ا١تذىب الزيدي وعقيدتو ا١توروثة ُب التصدي ٢تذه 

ُب رغب  وشعر الطرؼ الثاين بذلك؛ ؛فكراً أكثر علمًا وأنض   طري ق ا١تناظرة،و١تا كاف رجاؿ ا١تطرفية

                                         
ٔ
(، للدكتورسفر بن عبد الرٛتن اٟتوارل ،طبع مكتبة العلم ابلقاىرة         ٚٔ- ٘ٔانظر : منه  األشاعرة ُب العقيدة ص )  
 ـ (.ٜٜ٘ٔ-ىػ٘ٔٗٔ) 
ٕ
رقة من فرؽ الزيدية منسوبة إذل مطرؼ بن شػهاب مػن أعػالـ أواخػر ا١تائػة الرابعػة وأوائػل ا١تائػة ا٠تامسػة ، الػُمطَػّرِِفيػ ة :ىي ف  

وكػانوا علػػى جانػػب عظػػيم مػن اإلقبػػاؿ علػػى العلػػم واالشػتغاؿ بػػو واإلخػػالص ُب الطاعػػة والعبػادة ، حصػػل بيػػنهم وبػػُت اإلمػػاـ 
( وتيػػارات معتزلػػة الػػيمن ص                ٚٚ – ٙٚالزيديػػة لألكػػوع ص ) عبػػدهللا بػػن ٛتػػزة شػػقاؽ فقضػػى علػػيهم قضػػاء مربمػػاً .انظػػر : 

 (ٔٛٚ  ،ٜٕٔ . ) 
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ويدافعوا عن أصولو ومبادئو  فكره، ليحملوابل أقوى  تسليح فريقو برجاؿ على نفس ا١تستوى،
اإلماـ ا١تتوكل أٛتد بن سليماف أف أحد علماء ا١تعتزلة وصل  علموعندما  ،ابلطريقة اليت يريدىا ىو
وواَب اإلماـ ُب ، فأجاب إذل ذلك سارع ابستدعائو إذل اليمن،( ىػ ٓٗ٘) عاـإذل مكة ألداء اٟت  

 االعتزاؿ،ومعو كتب  ىػ(،ٔٗ٘ىجرة ٤تنكة من خوالف صعدة ُب مطلع عاـ ) حينها٤تل إقامتو 
الذي   االعتزاؿوىي ٗتالف  على طريقة معتزلة البصرة، االعتزاؿسنتُت ونصف لنشر  اليمنوبقي ُب 

جعفر  القاضيوقد التقى ُب ىذه الفًتة  لذي كاف أقرب إذل معتزلة بغداد،ُب اليمن من قبل وا كاف
وا١تناظرة استعدادًا  احملاجةوأسلوب  االعتزاؿوأخذ عنو علـو  ،ٔ بن عبد السالـ األبناوي ابلبيهقي

من  عـز معو جعفر بن عبد السالـ ليتزود العراؽٍب ١تا عـز البيهقي على العودة إذل  ١تناظرة ا١تطرفية،
فلم يثِن ذلك عزٯتة ابن عبد  مات ُب هتامة ُب طري ق العودة، البيهقي،غَت أف لالعتزاؿا١تنبع األصلي 

عاد  ٍب ،ٕوأخذ ُب كل بلد حّلو عن علماء ا١تعتزلة فيو ، إذل العراؽ وفارس ا١تسَتبل واصل  السالـ،
لباحثُت من يرى أف ا١تعتزلة بل إف من ا، اليمنوهبذا تكامل وجود ا١تعتزلة ُب  ٭تمل كتب ا١تعتزلة معو،

 دل تدخل اليمن إال من ذلك التاريخ.
 االعتزاؿاٟت ق أف الذي دخل ُب ذلك التاريخ ىو فكر وعقيدة معتزلة البصرة اليت ٗتالف  ولكن 

ُب أايـ ا١تتوكل على الذي ظل قائمًا ُب اجملتمع منذ دخل ا٢تادي إذل أف ظهر جعفر بن عبدالسالـ 
 .ٖىػ(  ٙٙ٘ف ا١تتوَب سنة )هللا أٛتد ابن سليما

 0ڄنيؿ خڀٕځٳ خڀٝدحل َٰڃ ڄّخ٦ّص خ٬ّندىؿ خ٬ّىعځٵص ڀو خٔعمُخ0َخڀُخز٫ خ٥ّ٬ځر

 ڀو ًبودٳّه وّڀند خڀٍټُ  بود من قائل:  جلّ فقاؿ  تكفل هللا ْتفظ دينو وكتابو الكرمي، لقد 

وتعمل بو  ،ْت ق قـو بو طائفة ٘تثلوتوأف  حفظو أف يبقى ظاىرًا قائمًا، ومقتضى ،ٗ ٪ّدٴ٩ٌن

                                         
ٔ
ىػػػ ( فاسػػتدعاه اإلمػػاـ أٛتػػد بػػن سػػليماف إذل الػػيمن  ٓٗ٘ىػػو زيػػد بػػن علػػي بػػن اٟتسػػن البيهقػػي ا١تعتػػزرل ، حػػ  سػػنة )   

نتُت ونصػف ٍب رحػل إذل بػالده ىػ ( ومكػث يػدرس كيػب االعتػزاؿ ُب مسػجد ا٢تػادي بصػعدة سػ ٔٗ٘فوصل صعدة سنة ) 
 ( . ٖٗٔ – ٕٖٔفمات ُب هتامة .  انظر : تيارات معتزلة اليمن ص ) 

ٕ
 ( . ٖ٘ٔ-ٕٖٔ) ص من تيارات معتزلة اليمن  ملخص  
( ، للدكتور أٛتد عبدهللا عارؼ ، طبع ا١تكتبة اليمنية صنعاء ودار أزاؿ  ٔٚانظر الصلة بُت الزيدية وا١تعتزلة ص )  ٖ

 ـ (.  ٜٚٛٔ–ىػ ٚٓٗٔطبعة األوذل ) بَتوت ، ال
 ( . ٜ)  آيةاٟتجر  سورة ٗ
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ما فهمو  ووف ق على وف ق ما نزؿ الكتاب وما بلغ الرسوؿ  إليو إبخالص، وتدعو، بصدؽ
 الرسوؿ  ا١تعٌتوقد أكد ىذا  ،الكراـ من الكتاب والسنة دوف زايدة أو نقصاف أو ا٨تراؼ الصحابة

خالفهم حىت من أميت على احلق ظاىرين ال يضرىم من خذذلم وال من  طائفةال تزال ))قولو:  ُب
 .ٔ (على ذلك( وىمأييت أمر  هلل 

من أح ق  واٟتكمةفإف  ٯتن اإلٯتاف  كاف ىذا الوعد يشمل ٚتيع بالد هللا اليت يظللها اإلسالـ،  وإذا 
فلم ٮتُل  ،ىذه الدعوى علىالبالد بتحقي ق ىذا الوعد، وابلفعل فإف اتريخ اليمن ١تليء ابألدلة 

أو على  عنو طواؿ التاريخ اليمٍت، ويدافعماعة ٦تن يقـو بو،جانب من جوانب منه  أىل السنة واٞت
 سبيل االحتياط ُب معظم مراحل التاريخ. 

 ُب اليمن، كاف الظاىر فيو مذىب أىل السنة واٞتماعة  الثالثةكاف قد مر  بنا أف غالب القروف   وإذا 
ويضطهد دعاتو  ويضاي ق، ف،وإ٪تا قد يضع ،غياابً كاماًل ٢تذا ا١تذىب تشهدفإف الفًتات الالحقة دل 

من أمامو حىت يهرع  وتزاؿ العقبات وما إف تُرفع اٟتجب، يلبث أف يظهر، ال ٍب ُب بعض األحياف،
 ٘تيلوذلك أنو الوحيد ا١تنسجم مع الفطرة والذي  ويسَتوف ٖتت لوائو، يتسابقوف عليو، ،إليوالناُس 

األدلة الناصعة  ومنعكر عليها غبار الشبهات، ودل ي إليو األنفس والقلوب اليت دل تعَم بظلمات البدع،
ٚتيع ا١تذاىب الوافدة على  أفعلى أف منه  السلف الصاحل ىو ا١تنه  ا١تنسجم مع الفطرة السليمة 

ماعدا منه  أىل السنة ، قاىرة وسلطاتوتنتشر بُت الناس إال ُب ظل دوؿ قوية  اليمن دل تظهر،
وسيظهر  ،من عوامل البقاء وا٠تلود واالنتشار فيوعل هللا وينتشر ٔتا ج واٞتماعة فإنو يقـو بنفسو،

 الكالـ على تلك ا١تناى .  عندذلك ٦تا سنورده ُب ا١تباحث القادمة 
أىل السنة واٞتماعة وأف ا١تذاىب  مذىبوإذا علمنا أف األصل الذي كاف عليو أىل اليمن ىو  

ودل  ،ف على ما كاف حىت يثبت خالفوبقاء ما كا ىوفإف ا١تعروؼ ا١تقرر  ،األخرى إ٪تا طرأت عليو
أحد من أىل تلك ا١تذاىب  ودل يدّعِ  قد طب ق اليمن قاطبة، الوافدةيثبت أف مذىبًا من تلك ا١تذاىب 

 على استمرار مذىب السلف الصاحل وعدـ انقطاعو إذل يومنا ىذا.  دليالً وىذا وحده يكفي  ذلك،

بن ااألوذل ١تؤرخ زيدي ىو ٭تِت بن اٟتسُت  ةوالشهاد ما نلمحو جليًا ُب كالـ ا١تؤرخُت، وىذا 
وىو سنة أربعمائة إذل  –: )قلت: وكاف اليمن ُب ىذا التاريخ يقوؿالقاسم ُب طبقات الزيدية حيث 

فكاف فيو  واضطراب وفنت وشبو يوردىا كل فري ق، شديد ُب ا١تذاىب، اختالؼفيو  -ٜتسمائة 

                                         
 ( ٖٚتقدـ ٗتر٬تو ص )  ٔ
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و١تا كاف رأس ٜتسمائة فما  سفل حنبلية وشافعية،وُب اليمن األ : ٥تًتعة ومطرفية،ُتالزيدية فريق
 أخرجوافإهنم  غلب على اليمن األسفل مذىب األشعري ١تا خرج من الشاـ مع بٍت أيوب، بعدىا
الشافعية ُب  أكثرُب عقيدة األشعري فماؿ إليو  أوؿ إحياء علـو الدين "ا١تقالة القدسية  "معهم 

ٍب اختلفت  ...وثالٙتائةة وكانت وفاتو أربع وعشرين ألف األشعري ُب ثالٙتائة سن ذلك الوقت؛
٘تر من غَت أتويل مع اعتقاد أف  ا١تتشاهباتالشافعية ابليمن فمنهم من قاؿ ٔتقالة أٛتد بن حنبل أبف 

من  ومنهم ،ٔ ّ٭ځڃ ظإًّځو بٙ خ‟ ًڄدعلى قولو:  الوقفواحتجوا بقراءة  هللا ليس كمثلو شيء،
 الشافعيوجرت بينهم مناظرات ُب ذلك الزمن السيما العمراين  ري،أتوؿ ذلك كما يقوؿ األشع

 وقد ،ٕمنو  الغرضعلى أصوؿ أٛتد( انتهى ٤تل  على مذىب الشافعي فإنو بٌت "البياف  "صاحب 
ظل  فقداألكوع على ىذا الكالـ بقولو: )ورغم ىذه التيارات ا١تتعاكسة ا١تتضاربة  القاضيعق ب 

، ٍب ذكر ٨توًا ٦تا مًتاخيةتزعزع عقائده أو يهدـ بنيانو ا١تًتاص إال بعد فًتة اليمن صامدًا أمامهم دل ت
قاؿ: )ىذا ىو العمل السائد ُب العقائد وا١تقامات  ٍب،ٖسابقًا  هذكره ُب كتابو اليمن ا٠تضراء ونقلنا
 عليها مذىب ا٠توارج.  فالغالبُب عمـو اليمن ماعدا حضرموت 

واالمتزاج انبث ق عنها ُب القرف الرابع ا٢تجري  التفاعلنفوس بطبيعة تغلغلت ىذه ا١تذاىب ُب ال و١تا 
وا١تذىب السائد ىو  إذل شافعية إذل ىادوية ُب صعدة، مالكيةمذاىب متشعبة فمن حنفية إذل 

 .ٗماـ من أئمة ا١تذاىب( إإذل أي  ينتموف المذىب السلف الذين 
العناية  يكثروفريب أف علماء الطوائف ال  : )وال-رٛتو هللا تعاذل-شيخ اإلسالـ الشوكاين  ويقوؿ 

 ،١تن دل يطلع على األحواؿ التقليدلو إال ٣ترد  أبىل ىذه الداير العتقادىم ُب الزيدية ماال مقتضى
 ،يتقيدوف ابلعمل بنصوص األدلة ٬تاوز الوصف، عدداً فإف ُب داير الزيدية من أئمة الكتاب والسنة 

وما يلح ق هبا من دواوين اإلسالـ ا١تشتملة على سنة  ،ديثيةاٟتصح ُب األمهات  ويعتمدوف على ما
يشوبوف دينهم بشيء من البدع اليت ال ٮتلو أىل  وال التقليد رأسًا، إذلوال يرفعوف  ،خَت األانـ
بل ىم على ٪تط السلف الصاحل ُب العمل ٔتا يدؿ عليو كتاب  ،من شيء منها ا١تذاىبن م مذىب

                                         
ٔ
 ( .ٚعمراف) آؿ  
ٕ
 ، ( للقاضي هباء الدين اٞتندي ٖٗ) ص العلماء وا١تلوؾ  طبقاتبواسطة مقدمة السلوؾ ُب  ، الزيدية ٥تطوطة طبقات  

 وا١تقدمة للقاضي األكوع.،  صنعاء رشادمكتبة اإل ( ـٜٜ٘ٔ-ىػ ٙٔٗٔالطبعة الثانية )
ٖ
 (  ٖٛٔانظر : ص )   
ٗ
 ( . ٖٖ /ٔ) ا١تصدر الساب ق   
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كثرة انشغا٢تم ابلعلـو اليت ىي آالت علم الكتاب والسنة من   مع  من سنة رسوؿ هللا صح وماهللا 
 مندل يكن ٢تم  ولو عدا ذلك من العلـو العقلية،ا عدـ إخال٢تم ٔتمع وبياف وأصوؿ ولغة  وصرؼ٨تو 

أىل ىذه  هبانصوص الكتاب والسنة وطرح التقليد،فإف ىذه خصيصة خص هللا بد ا١تزية إال التقي  
 ..ٔوال توجد ُب غَتىم إال اندراً(  زمنة األخَتة،الداير ُب ىذه األ

فهذا  ،خالفهمويرد على من  القرف الرابع نرى من ٭تمل منه  أىل السنة واٞتماعة ومذىبهم، وُب 
السبعة ُب الرد على ا١تعتزلة  اٟتروؼ "اٟتسُت بن عبدهللا ا١تراغي لو كتاب يرّد بو على ا١تعتزلة ابسم 

 الثالث وبداية القرف الرابع حيث توُب سن القرفوقد عاش آخر  "البدعة وغَتىم من أىل الضالؿ و 
وصار لو أتباع أخذوا عنو  ولكنو استقر هبا، على اليمن وليس من أىلها،افد و  وىو ،ٕىػ( ٕٖٗ)

 .ُٖب األصل موجوداً قبل وروده  الذي كاف ا١تذىبذلك 
على معتقد  تصانيفقاؿ اٞتندي: )لو  في،عالقرف ا٠تامس ٯتر بنا الفقيو عبدهللا بن يزيد اللَ  وُب 

 .ٗوكاف يعي. ُب القرف ا٠تامس ووفاتو )بعد ٜتسمائة بيسَت(  ،السلف(
، جليلة عظيمةمدرسة  ، وىي٘القرف ا٠تامس أيضاً كانت مدرسة اإلماـ زيد بن عبدهللا اليفاعي  وُب 

على مذىب  والفقوصاحل ومن أعظمها علـو العقيدة على مذىب السلف ال يدرس فيها فنوف ٥تتلفة،
األايـ، حىت لقد خشي منو  غالبوكاف أصحابو فوؽ ثالٙتائة متفقو ُب  ،-رٛتو هللا-اإلماـ الشافعي 

فعمل اٟتيلة لإليقاع  اٞتند من قبل الصليحي، أمَتومن أتباعو وأتباع شيخو أيب بكر بن جعفر احملايب 
 .ٙ ذل مكة ٕتنباً للفتنةزيد للرحيل إ الشيخ٦تا اضطر  بُت الشيخُت وأتباعهما؛

                                         
ٔ
 ( . ٖٛ/ٕ)  الطالع البدر  
ٕ
 ( . ٖٛ) ص  فقهاء اليمن طبقات  

ٖ
 ( . ٕٖٕ/ٔ: السلوؾ ) انظر  
ٗ
 ( .  ٕٔ٘/ ٔ) ا١تصدر الساب ق  
٘
لسلف الصاحل ُب األٝتاء والصفات ، صاحب مػػدرسة زيد بن عبدهللا اليفاعي ، من فقهاء اٞتند السائرين على منه  ا  

(  ٖٕٚٚ/ٗ( ، ىجر العلم ) ٜٔٔىػ(،طبقات فقهاء اليمن ص ) ٗٔ٘متميزة ُب الفقو ولو أتباع وتالميذ كثَتوف توُب ) 
. 
ٙ
 ( . ٖٕٙ/ٔوالسلوؾ )، (  ٕٓٔ) ص : طبقات الفقهاء انظر  
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غَت أف األوؿ كاف ابٞتند والثاين  ،ٔ ايشيفزيد بن اٟتسن ال اإلماـوعاصره وكاف على نفس ا١تنه  
وُب مدرستيهما كاف  -رٛتو هللا- ٕىػ( ٕٚ٘ىػ( وقيل )ٕٛ٘وتوُب سنة ) ،إبابٞتعامي من أعماؿ 

ا وعن غَت٫تا من موعنه - عليهمرضواف هللا  -يدرس علم التوحيد على مذىب السلف الصاحل 
ىو رأس أىل السنة  أيب ا٠تَتابن  واإلماـ ،ٗذلك ا١تذىب  ٖالعلماء أخذ اإلماـ ٭تِت بن أيب ا٠تَت 

وكافح وأّلف وانظر وخرّج الطالب عليو،وقد عٍت  عنوفقد تبناه ودافع  ُب اليمن ُب القرف السادس،
" اضي جعفر بن عبد السالـ ا١تعتزرل فأّلف كتابو اليمن ٯتثلهم الق إذلابلرد على ا١تعتزلة حُت وفودىم 

إذل ما ذكره ُب  -رٛتو هللا  -األشاعرة فأضاؼ  تٍب ظهر  ،"على القدرية األشرار  الردنتصار ُب اال
جحف فيو على أ)ف قاؿ ابن َٝتُرة: والرد عليهم، األشعريةنتصار من مسائل القدرية مذىب اال

ُ ڄه ــــــځَ زٙـــؤوّپ خ‟ ٬ دــــڄ :يقوؿ بذلك من األشعرية وقطع حلوقهم وأفحمهم خصوصاً 

 .٘ ِ٘ء 
 .ٙوانتسخوه ودانوا بو واعتقدوه(  "نتصار اال"  بكتابوالفقهاء  ففرح 

٭تِت قد ٝتع ُب مدرسيت الشيخُت اإلمامُت زيد بن حسن  اإلماـابن ٝترة قبل ذلك: )وكاف وقاؿ 
 على ٚ علم الكالـ وأصوؿ الدين تصنيف أيب الفتوحُب  " التبصرة كتاب" الفايشي وزيد اليفاعي 

                                         
نتمػػُت ١تػػذىب السػػلف الصػػاحل ُب األٝتػػاء والصػػفات ، كبػػَت القػػدر ىػػو زيػػد بػػن اٟتسػػن الفايشػػي ، مػػن فقهػػاء الشػػافعية ا١ت ٔ

(،وىجػر العلػم           ٘٘ٔىػ (  انظر ترٚتتو : طبقػات فقهػاء الػيمن ص )  ٕٛ٘عظيم األثر ُب منطقة اٞتعامي إبب توُب سنة ) 
 (ٔ/ٖٜٛ    .) 
ٕ
 ( . ٕٜٖ – ٜٖٔ/ٔ( وىجر العلم )  ٕٚٛ – ٕ٘ٛ/ٔ: السلوؾ ) انظر  

ٖ
بػػن أيب ا٠تػػَت العمػػراين ، إمػػػاـ شػػهَت مػػن أئمػػة علمػػاء الػػيمن ، إمػػػاـ ُب الفقػػو وىػػو صػػاحب كتػػاب " البيػػػاف"  ىػػػو ٭تػػِت  

ـ ( ، وإمػاـ ُب ٕٓٓٓ-ىػػ ٕٔٗٔالشهَتالذي اعتٌت بطبعو قاسم دمحم النوري وطبع الطبعة األوذل بدار ا١تنهػاج بػَتوت سػنة )
ُب اليمن وصاحب كتاب" اإلنتصػار ُب الػرد علػى القدريػة األشػرار السنة   على منه  السلف الصاحل ، رأس علماء اٟتنابلة 

ـ ( ٜٜٜٔ-ىػػ ٜٔٗٔ" الذي حققو سعود بن عبػد العزيػز ا٠تلػف وطبػع بػدار أضػواء السػلف ابلػرايض الطبعػة األوذل سػنة )
. 
ٗ
 ( . ٚٚٔ – ٘ٚٔ) ص : طبقات الفقهاء انظر  
٘
 (.ٜٔ)األنعاـ  

ٙ
بعد أف حق ق وقدـ رسالة جامعية للجامعة اإلسالمية  وطبع االنتصارتاب ( وقد أخرج ك ٔٛٔ) ص الفقهاء  طبقات  

 اب١تدينة ا١تنورة 
ٚ
 (  ٖٕٓ/ٔ( والسلوؾ )  ٜٔ) ص طبقات الفقهاء  ترٚتتو : انظر  
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ُب  "ا١تعتمد  "عن الشيخ أيب نصر البندنيجي مصنف  ٚتيعاً ينقالنو  و٫تا مذىب السلف الصاحل،
ُب أصوؿ الدين  "التبصرة  "ُب مكة، وعن اإلماـ ٭تِت أخذ مشاٮتنا  ٚتيعاً فإهنما صحباه  ا٠تالؼ،

فناظر الشريف العثماين  ويعلمها من طلبها، سمعها ُب مدرستو،يُ  -رٛتو هللا -ورويناىا عنهم وكاف 
 .ٔ أىل السنة( اٟتنابلةوىو أشعري، ونصر مذىب 

ونشروا ما أخذوا عنو ُب كل  بن أيب ا٠تَت، ٭تِتمأل أطراؼ اليمن أصحاب وتالميذ اإلماـ  وقد 
ن مسعود العنسي الطري ق الفقيو مسعود بن علي ب ذلكومن أشهر من خلفو ُب  فيو،مكاف حّلوا 

حىت أنو عندما أظهر طاىر بن ٭تِت بن أيب ا٠تَت القوؿ  ا١تذىب،وقد كاف شديد الغَتة على ذلك ،ٕ
قاؿ  وأّلف ُب الرد عليو، وقاـ فيو قيامًا حسنًا، غضب لذلك، أبيو، موتٔتذىب األشاعرة بعد 

 السنةيو أثناء ترٚتتو لسيف على ا٨تراؼ طاىر ونقض توبتو اليت أعلنها ُب حياة أب يتكلماٞتندي وىو 
وكاف من  ،ومكاتبةً )ولذلك أٚتع الفقهاء على ىجره واإلنكار عليو مشافهًة ومراسلة  الرب يهي:
 وهبذا ،ٖوأخباره يطوؿ ذكرىا(  كبَتو٢تذا ُب الرد عليو كتاب   ُب ذلك القاضي مسعود، أعظمهم

اٟتضارين ُب  الفقهاءأٚتع ٚتيع وليس وحده ولكن  تعرؼ غَتة ىذا الفقيو على مذىب أىل السنة،
من اإلنكار وا٢تجر، ٍب تسلمت الراية  ا٠تَتذلك الوقت على ما أبدى على طاىر بن ٭تِت بن أيب 

اٟتسن أٛتد بن دمحم بن عبدهللا الرب يهي  أيبمدرسة أخرى ىي مدرسة اإلماـ سيف السنة 
 .السكسكي

شهَت  وكاف كبَت القدر، واألشعرية، ١تعتزلةايرد هبا على  قاؿ اٞتندي: )ولو كتب عدة ُب األصوؿ، 
طالبو حذوه ُب الرد على األشاعرة  احذ وقد ،ٗوكتب مفيدة(  صاحب كرامات عديدة، الذكر،
اإلماـ الرب يهي نقطع أف مذىب أىل السنة كاف ظاىرًا قواًي إذل ما بعد  وأبصحاب ،٘وغَتىم 

                                         
ٔ
 ( . ٚٚٔ )ص  الفقهاء طبقات  
هػػاج أىػل السػػنة ، ولػػو      مسػعود بػػن علػػي العنسػي أحػػد كبػػار أصػحاب اإلمػػاـ ٭تػػِت بػن أيب ا٠تػػَت والسػػائرين علػى منهاجػػو من ٕ

ُب ذلػػػك مواقػػػف مشػػػهورة ومؤلفػػػات ُب الػػػرد علػػػى مػػػن خػػػالف مػػػذىب السػػػلف الصػػػاحل ُب األٝتػػػاء والصػػػفات ، تػػػوُب سػػػنة            
 ( . ٖٔٚ/ٕ( ، وىجر العلم )  ٕٙٔىػ ( .انظر ترٚتتو : طبقات فقهاء اليمن ص )  ٗٓٙ) 
ٖ
 ( . ٕٕٖ/ٔ)  السلوؾ  
ٗ
 (.  ٖٛٔ/ٔ)  والسلوؾ(   ٜٓٔ)ص فقهاء اليمن ترٚتتو : طبقات  انظر  
 ٖٙٙ(،وقد توُب سنة )  ٖٕٗٔ/ٖراف ُب ىجر العلم ) مبن أيب ع عمر:ترٚتة صاحبو وتلميذه دمحم بن مضموف بن انظر ٘

ٖٙٙ  ) 
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 دخو٢تماليمن بنحو مائة سنة حيث كاف  أي إذل بعد دخوؿ األيوبيُت إذل القرف السابع، منتصف
 .ٔىػ( ٜٙ٘سنة )

 مذىبولكن  منتصف القرف السابع بدأت تقل ا١تعلومات عن وجود قائمُت ٔتذىب السلف، وبعد 
ا١تناط ق الزيدية على  ُبينحسر عن ا١تناط ق الشافعية حىت ١تع ٧تمو زاىراً مضيئاً  دالسلف الصاحل ما كا

عاش ُب أواخر القرف الثامن وأوائل القرف  الذيم دمحم بن إبراىيم الوزير مفخرة اليمن اإلماـ العظييد 
وأوضح  وأشاد أركانو، ُب تلك ا١تناط ق، السلف الصاحل مذىبفقد جدد ىذا اإلماـ العظيم  ،التاسع
رغم ما  ،السنة وعلماء السلفية ُب ٥تتلف بالد العادل اإلسالمي ألىل٦تا جعل كتبو مرجعًا  معا١تو؛
قابلها ابلصرب واالحتساب وسعة الصدر واإلصرار على التمسك  من ٤تن وأذى، ذلكسبيل  القى ُب
 آمن بو.  الذيابٟت ق 

راسخة القواعد  مدرسة علمية سلفية، إبنشاءوأٙترت جهوده  لو النجاح ُب دعوتو، هللا كتبوقد   
والغرض ىو  ا١تبحث، اٟتديث عنها ُب ىذا ناوقد سق ،اآلفمازاؿ سبيلها معمورًا إذل  طيبة الثمار،

العقيدة مازاؿ موجودًا حاضرًا فاعاًل ُب اليمن منذ أف دخلها على  ُبتقرير أف منه  السلف الصاحل 
، وذلك  إذل -عنهما  رضي هللا - موسىيد معاذ وأيب  تزال  ال)): لقوؿ النيب  تصديقاً اليـو

م حىت أييت أمر  هلل وىم من خالفه والطائفة من أميت على احلق ظاىرين ال يضرىم من خذذلم 
  ٕٓ(على ذلك(

                                         
ٔ
 ( . ٕ٘ٙ) ص : قرة العيوف انظر  
ٕ
  ( . ٖٚتقدـ ٗتر٬تو ص )   
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 ادلبحث الثاين
 اإلمساعيلية ودورىا يف نشر القبورية يف ال

 
 
 
 

 وفيو أربعة مطالب:
 

 ادلطلب األول: طوائف اإلمساعيلية اليت دخلت اليمن:

مطة، سب ق ُب ا١تبحث األوؿ أف اإلٝتاعيلية اليت دخلت اليمن فصيالف: أما الفصيل األوؿ فهم القرا 
 ءوٯتثلهم علي بن الفضل اٞتدين، وقد انتهى ىذا الفصيل ابنتها ء دولة علي بن الفضل وابنو الفأفا

 ىػ( كما سب ق على يد آؿ يعفر اٟتواليُت الُسنيُت. ٖٗٓسنة )

وأما الفصيل الثاين فهو ا١تنتمي إذل العبيديُت أصحاب الدولة الفاطمية ٔتصر، وكاف ٯتثل ىذا  
 من.الفصيل منصور الي

وحينما قضى أىل السنة على الدولة اإلٝتاعيلية ككياف سياسي، وانتهى بذلك أثر علي بن الفضل،  
دل ينتِو أثر ابن حوشب أو منصور اليمن، بل إنو عِهَد ابلدعوة من بعده إذل من يقـو هبا كما سيأٌب 

الدولة العبيدية ُب ا١تطلب الثالث، ولكن الذي يهمنا ىنا أف اإلٝتاعيلية ُب مصر ُب آخر عهد 
انقسمت إذل قسمُت: مستعلية، ونزارية، تبعًا لإلماـ الذي تبعتو كل فرقة منها، وذلك أنو بعد موت 
ا٠تليفة " ا١تستنصر " اختلف على من ٮتلفو ُب اإلمامة، فبايع قـو ابنو األكرب "نزار " وىم النزارية، 

 ادلبحث الثاين

 
 يلية ودورىا يف نشر القبورية يف اليمناإلمساع
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" وىم ا١تستعلية، والذي يهمنا أف الذين ُب  وابيع قـو آخروف ابنو األصغر " أٛتد " وٝتوه " ا١تستعلي
 .ٔاليمن من اإلٝتاعيلية ومنهم الصليحيوف ىم من فرقة " ا١تستعلية " 

ٍب انقسمت ا١تستعلية ابليمن إذل قسمُت ٫تا: " الداودية " أتباع الداعي " داىود قطب شاه "  
لذين والؤىم للزعامة اإلٝتاعيلية والسليمانية أتباع " سليماف بن حسن "، فالداودية ىم البػُهرة، وا

اب٢تند، وىم الظاىروف والذين ينصب  الكالـ عنهم كلما ذكرت اٟتركة اإلٝتاعيلية ا١تعاصرة، وىم أشد 
تطرفًا وأكثر قبورية، وأما السليمانية فهم الذين يطل ق عليهم ا١تكارمة ووالؤىم لزعيمهم ا١تتواجد 

 . ٕ بنجراف، وىم أقل عدداً وأثراً من البهرة

 

 ادلطلب الثاين: حملة عن الدولة الصليحية مؤسسة القبورية يف اليمن:
بعد موت ابن حوشب أو منصور اليمن، ظل التواصل جاراًي بُت خليفتو ُب اليمن عبد هللا ابن  

عباس الشاوري وبُت ا١تهدي " ا١تزعـو " القائم اب١تغرب، وكاف قد وصل تكليف رٝتي من ا١تهدي 
أبمر الدعوة، وفعاًل قاـ هبا، ولكن اٟتسن بن منصور اليمن دل يسلِّم لو، وأحب أف  للشاوري ابلقياـ

يكوف ىو قائمًا مقاـ أبيو، وتربص ابلشاوري حىت أمكنتو الفرصة فوثب عليو فقتلو، ٍب أعلن نفسو 
 قائماً مقاـ أبيو، وتتبع من كاف مع الشاوري فقضى عليهم.

إذل مذىب أىل السنة، وكاف قد قضى على معظم الرجاؿ ٍب أعلن ٗتليو عن مذىب أبيو ورجوعو  
البارزين من أعواف أبيو، ودل يب ق إال من أمكنو االستتار، وكاف من ىؤالء: يوسف بن موسى ابن أيب 
الطفيل فقاـ أبمر الدعوة، ٍب قاـ بعده جعفر بن أٛتد بن عباس ٍب عبدهللا بن دمحم بن بشر ٍب دمحم بن 

بن دمحم بن رحيم ٍب يوسف بن أٛتد بن األش  ٍب سليماف ابن عبدهللا بن أٛتد الشاوري ٍب ىاروف 
عامر الزواحي، وكاف ىذا الرجل عظيم اٞتاه كثَت ا١تاؿ، فكلما ىم  بو أحد من الناس رد عليو قائاًل: 

                                         
ٔ
 ( . ٖٙٚ-ٖ٘ٚاإلٝتاعيلية إلحساف ا٢تي ظهَت ص )   

ٕ
الفرقة الباطنية اإلٝتاعيلية ) رؤية من الداخل ( قراءة جديدة وحقائ ق معاصرة وىذا الكتاب مصفوؼ ابلكمبيوتر ودل   

يطبع بعد ،وفيو حقائ ق عظيمة جديرة ابالطالع و االعتبار ٔتا فيها قبل أف تفوت الفرصة ويقع الفأس ُب الرأس ، ومؤلفو 
وي طو اٞتبل ( و٭ت ق لو ذلك ؛ ١تا ٮتشى عليو من شر وكيد تلك الطائفة ، وكاف من يبدو أنو انتحل اٝتاً مستعاراً ىو ) عل
 ا١تفيد أف يعجل بنشره بُت الناس .
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)أان رجل مسلم، أقوؿ: الإلو إال هللا دمحم رسوؿ هللا، فكيف ٭تل لكم دمي ومارل؟ فيمسكوف 
 .ٔذي سلم األمر إذل الصليحي.عنو(،وىو ال

وكاف أبو الصليحي دمحم بن علي الصليحي قاضيًا سنيًا فاضاًل ذا مكانة ُب قومو، وكاف الشاوري  
يزور ىذا القاضي الفاضل، فلحظ ابنو وما عليو من ٥تايل النجابة والذكاء والشجاعة وغَتىا من 

 ي إليو ابلدعوة، ويرغبو فيها حىت أقنعو.مؤىالت القياـ ابلدعوة بل ابإلمارة، فكاف ٬تالسو، ويفض
ودل يتعجل الشاب علي بن دمحم الصليحي األمر، ولكنو بدأ ٯتهد لنفسو ٓتطوات وئيدة اثبتة، فأخذ  

٭ت  ابلناس عن طري ق السراة والطائف ١تدة ٜتسة عشر عامًا حىت شاع ذكره، وظهرت شخصيتو، 
لك الشاب سوؼ ٯتلك اليمن، فكاف يسمعو وعرؼ مكانو، وكاف قد تردد على ألسنة الناس أف ذ

من كثَت من الناس ولكن ٬تيب ابستبعاد ذلك، وإف كاف ُب قرارة نفسو يتْوُؽ إليو ويزيد تصميماً على 
بلوغو،وعندما حضرت الوفاة سليماف الزواحي أوصى بكتبو وأموالو، وكانت كثَتة لعلي ابن دمحم 

مها، وصار من العلماء ٔتا فيها، وبعد أف بث الصليحي، فانكب على تلك الكتب، فقرأىا، وفه
دعوتو، واستجاب لو أعداد كبَتة من الناس، أعلن ثورتو وتبعيتو للخليفة الفاطمي " ا١تستنصر ابهلل "، 

 .ٕىػ( ٜٖٗوذلك من جبل مسار سنة )
زاؿ الصليحي يتوسع حىت ملك اليمن كلو، ودل يكتف  وىكذا أتسست الدولة الصليحية، وما 

ابسم الفاطميُت، وبعد مكاتبات مع  ال أدخل اٟتجاز ضمن دولتو، وملك مكة وما واالىبذلك، ب
خليفتو ُب مصر وذّل العهد البنو دمحم، ولكنو ما لبث أف مات مبكرًا ُب حياة أبيو، فُأخرب ا٠تليفة 

 .ٖبذلك وطلب أف يقـو بوالية العهد ابنو اآلخر ا١تكـر أٛتد، فواف ق ا٠تليفة على ذلك 
ىػ( عـز على اٟت ، وأخذ معو من األمواؿ والنفائس ماال يقّدر بثمن، كما ٛتل معو ٜ٘ٗنة )وُب س 

ٚتيع ا١تلوؾ واألمراء الذين أجالىم عن ا١تلك، وحبسهم لديو؛ خوفًا من ٘تردىم، أخذىم ٚتيعًا معو 
افقُت إذل اٟت ، وعددىم ٜتسوف ملكًا، وترؾ ابنو ورل العهد بصنعاء، وسار من طري ق هتامة ُب مر 

                                         
ٔ
 (  ٛ٘ -ٜٗالصليحيوف ص )   

ٕ
( أتليف عمارة بن علي اليمٍت ،طبع دار السعادة ابلقاىرة ،الطبعة ٓٓٔ -ٜ٘ا١تفيد من أخبار صنعاء وزبيد ص )   

 ـ (    . ٜٙٚٔ -ىػ ٜٖٙٔ) الثانية          
ٖ
 ( .   ٜٛ -ٜ٘الصليحيوف ص )   
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آخرين، وكاف ُب موكبو ألفا فارس، غَت أف أولئك الفرساف دل يكونوا مرافقُت لو، وإ٪تا كاف قد قّدمهم 
 . ٔأمامو، وسار ىو ُب ٣تموعة صغَتة من آؿ الصليحي وبعض ا١تقربُت 

وكاف من ٚتلة ا١توتورين منو آؿ ٧تاح حكاـ زبيد الذين أزا٢تم عنها، وسلبهم دولتهم؛ فكانوا  
وف بو الدوائر، فلما علموا بسفره رصدوه، ٍب ٕتهزوا ُب جهاز غَت طائل، ولكّن توفي ق هللا يًتبص

صحبهم، ونصره تنػزؿ عليهم ففاجأوه ٔتنطقة يقاؿ ٢تا "ا١تهجم" من هتامة، فأعملوا ُب معسكره 
سالحهم البسيط، فقتلوه، وقتلوا أخاه، وغنموا ٚتيع ما ُب ا١تخيم من أمواؿ و٣توىرات ونفائس 
وسالح وخيل وغَت ذلك، ٍب احتزوا رأسو ورأس أخيو، وٛتلو٫تا مع النساء الالٌب أسروىن، ومنهن 
أٝتاء بنت شهاب زوجة ا١تلك علي بن دمحم الصليحي وأـ أوالده، وقد نصبوا رأس الصليحي وأخيو 

و ْتيث  على ر٤تُت، ووضعو٫تا أماـ أٝتاء على الراحلة، ٍب بعد ذلك نصبو٫تا أماـ الطاؽ الذي تسكن
كلما نظرت من الطاقة رأهتما أمامها، وًب لسعيد األحوؿ النجاحي وإخوانو االستيالء على زبيد 
وإقامة الدولة النجاحية السنية ىناؾ، وكاف قتلو يـو السبت اٟتادي عشر من ذي القعدة سنة 

 .ٖوداـ األمر لبٍت ٧تاح سنة واحدة، وقيل أقل من ذلك  ٕىػ(ٜ٘ٗ)

أـ ا١تلك ا١تكـر قد ىر بت إليو رسالة،ٖتثو فيها على العمل على فك أسارىا،  ُب أثناء ذلك كانت 
وابلغت ُب ذلك حىت قالت ُب الرسالة: )أهنا حبلى من العبد سعيد األحوؿ(، ودل يكن شيء من 
ذلك، وإ٪تا قصدىا حثو على اإلسراع حيث قالت: إف أتخرت عن إطالقي ٘تت الفضيحة حُت ألد 

واستغل  ا١تكـر تلك الرسالة أحسن استغالؿ، فكاف يقرأىا على الناس ُب ا١تساجد بولد لذلك العبد، 
واجملامع، ويثَت هبا ٩توهتم، فأّلب الناس، وجهز الستعادة زبيد، وفك أسر أمو، وسار ُب عشرة آالؼ 
شخص حىت دا٫توا زبيد، واقتحموىا، وىزموا بٍت ٧تاح ومن معهم، وٯتم ا١تكـر ٖتت الطاؽ الذي فيو 
أمو، فأطلقها، وأنزؿ الرأسُت ا١تنصوبُت أماـ ذلك الطاؽ، فغسلهما، ودفنهما ُب زبيد، وبٌت عليهما 

، وعند عودتو مّر اب١تكاف الذي قتل فيو أبوه وعمو، ٗمشهداً، ىو اثين مشهد يثبتو التاريخ ُب اليمن 

                                         
ٔ
 ( .  ٜٜا١تصدر الساب ق ص )    
ٕ
 ( .  ٕٚٔ-ٕٙٔا١تفيد من أخبار صنعاء وزبيد ص )   
ٖ
 ( على نفس الصفحة  ٔ( ، وانظر : التعلي ق رقم )  ٕٛٔا١تصدر الساب ق ص )  
 ( .ٖٗٔا١تصدر الساب ق ص ) ٗ
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ادة ملك أبيو، فأفلح ،وبٌت عليهما مشهداً ُب صنعاء، ٍب حاوؿ استعٔفأخذ جثتيهما معو إذل صنعاء 
 ُب البعض، وأخف ق ُب البعض اآلخر. 

ُب زبيد، وبقي مريضًا بذلك، ولكنو بقي  ٕوكاف قد أصابو الريح حُت كشف عن وجهو أماـ أمو 
ىػ(، بعد ذلك فّوض األمر إذل ا١تلكة السيدة  ٜٚٗماسكًا بزماـ ا١تلك حىت ماتت أمو أٝتاء سنة )

ميها العامة وأشباىهم " ا١تلكة أروى "، ٍب انتقال إذل ذي جبلة بنت أٛتد الصليحية، وىي اليت يس
 من ٥تالؼ جعفر، وىو الذي يسمى اليـو " إب ".

، فأسند أمر الدعوة إذل األمَت أيب ٛتَت سبأ بن أٛتد بن ا١تظفر  ٗٛٗوُب عاـ )  ىػ( مات ا١تكـر
دفنت ُب جامع جبلة ىػ(، و  ٕٖ٘الصليحي، وبقي ا١تلك بيد السيدة بنت أٛتد حىت ماتت سنة )

يسار القبلة،وقيل أف قربىا كاف ُب موضع خاص قد استثنتو من الوقف حُت أوقفت أرض ا١تسجد 
،فهو يعترب ضمن ا١تسجد.  على العمـو

وبعد موت ا١تلكة بدأ التحلل ُب الدولة الصليحية وبدأت النواحي تستقل، فبعد استقالؿ  
لكة استقل بعد موهتا الزريعيوف بعدف واٞتند وما بينهما النجاحيُت بتهامة وعاصمتها زبيد ُب حياة ا١ت

ومعظم اليمن األعلى، وىكذا تساقطت مدهنم وحصوهنم حىت كانت  اوالياميوف بصنعاء و٥تا ليفه
 ىػ(.ٕٖ٘هنايتهم سنة )

 
 سياسة الدولة الصليحية يف تبٍت ونشر اإلمساعيلية:

بعد منصور اليمن على نفس ا١تنه ، وكاف آخرىم مر  بنا أف الدعاة اإلٝتاعيليُت توارثوا الدعوة  
سليماف الزواحي، الذي سل م الراية لعلي بن دمحم الصليحي، ودّرس علي بن دمحم الصليحي اإلرث 
اإلٝتاعيلي، وفهمو حىت صار من دعاتو، ولكنو بعد أف أقاـ دولتو انشغل ابلسياسة عن الدعوة، 

دل يعرؼ عنهما االنشغاؿ ابلدعوة أبنفسهما، ولكن ىناؾ وىكذا خلفاؤه: ابنو ا١تكـر وسبأ بن أٛتد 
دعاة عاصرو٫تا، قاموا ٔتا ٬تب ٨توىا، ومع ذلك دل يظهر من الصليحيُت إجبار ألىل السنة أو 

                                         
: األضػػػرحة ُب الػػػيمن مػػػن القػػػرف الرابػػػع ا٢تجػػػري " العاشػػػر ا١تػػػيالدي "وحػػػىت هنايػػػة القػػػرف ( . وانظػػػرٖٗٔاالصػػػليحيوف ص )ٔ

( ، وىػػػي رسػػػالة مقدمػػػة لنيػػػل درجػػػة ٜٖالعاشػػػر العاشػػػر ا٢تجػػػري "السػػػادس عشػػػر ا١تػػػيالدي " "دراسػػػة أثريػػػة معماريػػػة "ص )
د سيف ، كتاب مصػفوؼ ابلكمبيػوتر الدكتوراة ُب اآلاثر اإلسالمية من قسم اآلاثر كلية اآلداب جامعة صنعاء د.علي سعي

 ـ ( . ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ)
 
ٕ
 (ٖٖٔا١تفيد ص ) 
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الزيدية الذين دخلوا ٖتت حكمهم على اتباع مذىبهم، والذي يبدو أف الشعار الظاىر ىو ترؾ أىل  
فسهم، ولكن والهتم ودعاهتم كانوا يعملوف ُب ا٠تفاء؛ كل مذىب يعملوف ٔتذىبهم ُب خاصة أن

لإليقاع ٓتصومهم الذين يعلموف بغضهم ٢تم وتكفَتىم إايىم، ويعملوف ا١تكائد لتفريقهم وإشغاؿ 
بعضهم ببعض، ومن األمثلة الناصعة على ذلك ما ذكره اٞتندي ُب ترٚتة الفقيو زيد بن عبدهللا 

علمو وكثرة طالبو حىت لقد أصبح طالبو أكثر عددًا من  اليفاعي بعد أف ذكر فضل الشيخ وسعة
طالب شيخو أيب بكر ابن جعفر بن عبدالرحيم احملايب، وقد كاان يدّرساف ُب مسجد اٞتند جنبًا إذل 
جنب، ودل يكن بينهما شيء من ا١تنافسة، قاؿ: )ودل يزؿ ذلك من شأهنم حىت ٘تت اٟتيلة من 

مات ميت من أىل اٞتند، فخرج اإلماـ زيد واإلماـ أبو بكر بن  ا١تفضل ُب التفري ق بينهم، وذلك أنو
جعفر ُب أصحاهبما، يقربوف وعليهم الثياب البيض لبس اٟتواريُت، وا١تفضل يومئذ بقصر اٞتند، 
فحانت منو نظرة إذل ا١تقربة، فرأى فيها ٚتعاً عظيماً مبيضُت، فسأؿ عن ذلك فقيل: قرب ميت غالب 

َرض بذىنو ما فعلو ابن ا١تصوع مع أخيو حيث قتلو،وقاؿ: " ىؤالء من حضره من الفقهاء، فع
يكفروننا وال أنمن خروجهم علينا مع القلة، فكيف مع الكثرة؟ ٍب قاؿ ٟتاضري ٣تلسو: انظروا كيف 
تفرقوف بينهم، وتدخلوف البغضاء عليهم ابلوجو اللطيف "، فجعلوا يوّلوف القضاء بعض أصحاب 

لونو، ويولوف مكانو من أصحاب اإلماـ أيب بكر بن جعفر، ٍب يولوف إمامة اإلماـ زيد أايمًا، ويعز 
اٞتامع كذلك، ٍب النظر ُب أمر ا١تسجد كذلك، حىت ظهر السباب بُت اٟتزَبُت، وكاَد يكوف بُت 

، فالكيد والدس اثبت عليهم، ولعّل اٞتو ٔاإلمامُت، فعلم اإلماـ زيد ذلك فارٖتل مهاجرًا إذل مكة( 
بشكل كبَت وواضح على دعوة عامة الناس إذل مذىبهم، أما الدعوة السرية والفردية فهي  دل يساعدىم

 .  قائمة الشك، وقد كسبوا ٢تم أتباعاً مازالوا يسَتوف على منهجهم إذل اليـو

 ما ٌنسب إلى الصلٌحٌٌن من إباحة المحرمات وحط الواجبات:

قولو الناس عن ىذه الفئػة " الصػليحية الباطنيػة أنو كاف يسمع ما ي -رٛتو هللا-ذكر اٟتمادي اليماين  
"، وأنو كلما سأؿ أحداً ٦تن أشػاع تلػك األخبػار: أتشػهد بػذلك؟ قػاؿ: ال، إ٪تػا ٝتعػت النػاس يقولػوف 
ذلك فقلتو، قاؿ: )فرأيت أف أدخل ُب مذىبو؛ ألتيقن صػدؽ مػا قيػل مػن كذبػو؛ وألطلػع علػى سػرائره 

، وكيػف ٭تلػوف لػو ، ٍب بدأ بذكر كيفية الدعوة إذلٕوكتبو(   أف ذكر كيف ٭تطوف عنو الصػالة ٍب الصػـو

                                         
ٔ
( ، مالحظة : على العلماء وطالب العلم والدعاة إذل هللا االعتبار هبذه اٟتادثة و االنتباه ١تكائد  ٖٕٙ/ٔالسلوؾ )   

 ا٠تصـو الذين يعملوف على تفري ق الكلمة وتشتيت صف أىل العلم والدعوة إذل هللا .
ٕ
 ( . ٖٙكشف أسرار الباطنية )    
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ا٠تمػػػر، وىػػػم ُب كػػػل ذلػػػك يسػػػتدلوف ابآلايت بعػػػد أف ٭ترفوهنػػػا عػػػن مواضػػػعها، ٍب بعػػػد اجتيػػػاز تلػػػك 
ا١تراحل، يًتقوف بو إذل ذلك الفعل الشنيع الذي أشيع عنهم، فقاؿ: )فػإذا صػح عنػدؾ حالػو، فاذىػب 

، فيقػوؿ: ٝتعػػاً وطاعػة هلل و١تػوالان، فيمضػي بػػو إذل بيتػو، ويبيػت مػػع بػو إذل زوجتػك، فػاٚتع بينػػو وبينهػا
زوجتو حىت إذا كػاف الصػباح قػرع عليهمػا البػاب، وقػاؿ: " قومػا قبػل أف يعلػم بنػا ىػذا ا٠تلػ ق ا١تنكػوس، 
فيشػكر ذلػػك ا١تخػػدوع لػػو فيقػوؿ: " لػػيس ىػػذا مػػن فضػلي. ىػػذا فضػػل مػػوالان "، فػإذا خػػرج مػػن عنػػده 

وة ا١تلعونػة، فػال يبقػى مػنهم أحػد إال ابت مػع زوجتػو كمػا فعػل ذلػك الػداعي تسمع بػو أىػل ىػذه الػدع
ا١تلعػػوف، ٍب يقػػوؿ: " البػػد لػػك أف تشػػهد ا١تشػػهد األعظػػم عنػػد مػػوالان، فػػادفع قرابنػػك "، فيػػدفع اثػػٍت 
عشػر دينػػاراً، ويصػػل بػػو ويقػػوؿ: اي مػػوالان إف عبػػدؾ فػالف يريػػد أف يشػػهد ا١تشػػهد األعظػػم وىػػذا قرابنػػو 

الليػل ودارت الكػػؤوس وٛتيػت الػرؤوس، وطابػػت النفػوس أحضػر ٚتيػػع أىػل ىػذه الػػدعوة  حػىت إذا جػن
ا١تلعونػة حػػرٯتهم، فيػدخلن علػػيهم مػن كػػل ابب، وأطفئػػت السػرج والشػػموع، وأخػذ كػػل واحػد مػػنهم مػػا 
وقع عليو يده، ٍب أمر ا١تقتدي زوجتو أف تفعل كفعل الداعي ا١تلعوف وٚتيع ا١تسػتجيبُت، فيشػكره ذلػك 

علػػى مػػا فعػػل لػػو، فيقػػوؿ لػػو: " لػػيس ىػػذا مػػن فضػػلي، ىػػذا مػػن فضػػل مػػوالان أمػػَت ا١تػػؤمنُت ا١تخػػدوع 
فاشػػكره وال تكفػػره علػػى مػػا أطلػػ ق مػػن واثقكػػم، ووضػػع عػػنكم أوزاركػػم، وحػػط عػػنكم آصػػاركم، ووضػػع 

ًڄـد ّځٹدىـد بّٙ خڀـٍّه ٜـًّّخ ًڄـد       عنكم أثقالكم، وأحل لكم بعض الذي حـر علػيكم جهػالكم: 

 . ٔ( " ل٧ ٩٬ْڃ ّځٹدىد بّٙ ًٌ 

: )ىذا ما اطلعت عليو من كفرىم وضاللتهم، وهللا تعاذل ٢تم -رٛتو هللا تعاذل-قاؿ دمحم بن مالك  
اب١ترصاد، وهللا تعاذل علي  شهيد ّتميع ما ذكرتو ٦تا اطلعت عليو من فعلهم وكفرىم وجهلهم، وهللا 

فعليو لعنة هللا تعاذل ولعنة الالعنُت يشهد علّي ّتميع ما ذكرتو عادل بو، ومن تكلم عليهم بباطل 
وا١تالئكة والناس أٚتعُت، وأخزى هللا من كذب عليهم، وأعد لو جهنم، وساءت مصَتاً، ومن حكى 

  ٕعنهم بغَت ما ىم عليو فهو ٮترج من حوؿ هللا وقوتو إذل حوؿ الشيطاف وقوتو( 

ىذا ما ذكره الحمادي عن علم وخبرة، فيل يدّلم لو ذلك ويتابع 
 ليو؟ ع

                                         
ٔ
 ( .ٖ٘فصلت اآلية) 
ٕ
 (   ٓٚ-ٖٙكشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص )     
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أقوؿ: أما اٟتمادي فلم ُترَو لو ترٚتة مفصلة ُب أي كتاب من كتب تواريخ اليمن اليت يتداو٢تا الناس،  
حىت إف القاضي دمحم بن علي األكوع عند ٖتقي ق كتابو ذلك دل يعثر لو على ذكر إال ُب طبقات 

ُب كتاب السلوؾ فقهاء اليمن للجعدي، حيث قاؿ: )وُب رسالة دمحم بن مالك اٟتمادي(، وكذلك 
للجندي، قاؿ ُب سياؽ كالمو عن علي بن الفضل: )على ما ذكره الفقيو أبو عبدهللا دمحم بن مالك 
ابن أيب القبائل أحد فقهاء اليمن وعلماء السنة، وكاف ٦تن دخل ُب مذىبهما " منصور و"ابن الفضل 

وعمل رسالة مشهورة ٮترب " أايـ الصليحي وٖتق ق أصل مذىبهما، فلما ٖتق ق فساد ذلك، رجع عنو، 
، ولذلك فإف اٞتـز بصدؽ ما يقوؿ ال يلي ق ٔأبصل مذىبهم، ويبُْت عوارىم و٭تذر من االغًتار هبم( 

ابلباحث ا١تنصف، غَت أف بعض ما ذكره قد توبع عليو ٦تن ال يظن أنو نقل عنو، فًتتيب الدعوة عند 
مادي، وقد ذكر ذلك ا١تقريزي، وىو غَت الفاطمية اإلٝتاعيلية ٔتصر تشبو إذل حد بعيد ما ذكره اٟت

متهم عليهم؛ ألف نقلو عنهم وحكايتو لتارٮتهم ال يفهم منو إال احًتامهم واعتبارىم من خيار ا٠تلفاء،  
، وىو من ٕكما أف لو كتااًب خاصًا بتارٮتهم أٝتاه " اتعاظ اٟتنفاء أبخبار األئمة الفاطميُت ا٠تلفاء" 

فأرى أف شهادتو عليهم مقبولة  ،ثبتوا انتساب الفاطميُت إذل علي بُت العلماء القالئل الذين أ
 قطعاً.

وقد وصف ا١تقريزي ُب خططو ترتيب الدعوة، وقد جعلها تسع مراتب، وُب ا١ترتبة التاسعة قاؿ:  
)ىي النتيجة اليت ٭تاوؿ الداعي بتقرير ٚتيع ما تقدـ رسوخها ُب نفس من يدعوه، فإذا تيقن أف 

شف السر واإلفصاح عن الرموز أحالو على ما تقرر ُب كتب الفالسفة من علم ا١تدعو أتىل لك
الطبيعيات وما بعد الطبيعة، والعلم اإل٢تي وغَت ذلك من أقساـ العلـو الفلسفية، حىت إذا ٘تكن 
ا١تدعو من معرفة ذلك كشف الداعي قناعو، وقاؿ: ما ذكر من اٟتدوث واألصوؿ رموز إذل معاين 

ٞتواىر، وأف الوحي إ٪تا ىو صفاء النفس؛ فيجد النيب ُب فهمو ما يلقى إليو، ويتنزؿ ا١تبادئ وتقلب ا
عليو؛ فيربزه إذل الناس، ويعرب عنو بكالـ هللا الذي ينظم بو النيب شريعتو ْتسب ما يراه من ا١تصلحة 
ُب سياسة الكافة، وال ٬تب حينئذ العمل إال ْتسب اٟتاجة من رعاية مصاحل الد٫تاء، ٓتالؼ 
العارؼ فإنو ال يلزمو العمل هبا، ويكفيو معرفتو؛ فإهنا اليقُت الذي ٬تب ا١تصَت إليو، وماعدا ا١تعرفة 
من سائر ا١تشروعات فإ٪تا ىي أثقاؿ وآصار ٛتلها الكفار أىل اٞتهالة، ١تعرفة األعراض واألسباب، 

                                         
ٔ
 ( .   ٙٗ-٘ٗمقدمة كشف أسرار الباطنية ص )   
ٕ
 ىػ ( .ٖٚٛٔطبع ُب القاىرة سنة )  



 

www.alukah.net ٜٔٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

سة العامة، وأف الفالسفة ومن ٚتلة ا١تعرفة عندىم أف األنبياء النطقاء أصحاب الشرائع إ٪تا ىم لسيا
أنبياء حكمة ا٠تاصة، وأف اإلماـ إ٪تا وجوده ُب العادل الروحاين إذا صران ابلرايضة ُب ا١تعارؼ إليو، 
وظهوره اآلف إ٪تا ىو ظهور أمره وهنيو على لساف أوليائو و٨تو ذلك ٦تا ىو مبسوط ُب كتبهم، وىذا 

 .ٔ، اختصرت ما تقدـ ذكره( حاصل علم الداعي، و٢تم ُب ذلك مصنفات كثَتة منها
وفيما أورده ا١تقريزي شاىد ١تراتب الدعوة، وإف كاف اٟتمادي قصر هبا عن عدد تلك ا١تراتب، كما  

فيها شاىد على إسقاط الواجبات والتكاليف، كما ذكر الباحثاف إحساف إ٢تي ظهَت ُب " اإلٝتاعيلية 
عيلية " أف لإلٝتاعيلية كتبًا ُب أتويل أركاف " والدكتور سليماف عبدهللا السلومي ُب " أصوؿ اإلٝتا

اإلسالـ وعباداتو من أشهرىا كتاب " دعائم اإلسالـ " و" أتويل دعائم اإلسالـ " للقاضي النعماف 
بن حيوف ا١تغريب،، ونقال عنهما وعن غَت٫تا من التأويل لتلك األركاف والعبادات ما يلغيها فعاًل، وأف 

 .ٕة لديهم معفووف عنها بعض من وصل إذل درجة ا١تعرف
كما اعًتؼ أبصل ذلك أحد ابحثيهم ا١تعاصرين وىو الدكتور مصطفى غالب ُب "اتريخ   

اإلٝتاعيلية"، حيث قاؿ: )وما ظهر من أمور الدين من العبادة العملية وما جاء ُب القرآف ىي معاٍف 
مو إال األئمة وكبار حججهم يعرفها العامة، ولكن لكل فريضة من فرائض الدين أتوياًل ابطنًا ال يعل

 .ٖودعاهتم وحدودىم( 

كما عرب عنو   -وتبقى قضية إابحة الفاحشة سواًء إحالؿ النساء ابالنفراد أو ُب ا١تشهد األعظم 
فهذا اٞتزء من التهمة دل أجد لو من كتبهم ما يشهد لو، وإف كاف مبدأ التأويل ونسخ  -اٟتمادي 

م ينكروف ذلك غاية اإلنكار، كما صر ح بذلك الغزارل ُب رده الشريعة يسعو ويتضمنو، ولكنهم أنفسه
، ولذا فأان عاجز عن نفيو أو إثباتو على سبيل القطع، وال أحب أف أقذؼ أحداً ٔتا دل يثبت ٗعليهم 

لدّي بيقُت، خصوصًا ُب مثل ىذه التهم القبيحة اليت تنكرىا الفطر السليمة، والشيم األصيلة، فضاًل 
 . عن الدين القومي

                                         
ٔ
 ( . ٖٖٔ/ ٕا٠تطط ا١تقريزية )   
ٕ
 ( .  ٕٙٙ-ٜٗٙ/ ٕ(، وأصوؿ اإلٝتاعيلية )  ٕٕ٘ – ٜٜٗاإلٝتاعيلية اتريخ وعقائد من ص )   
ٖ
 ( . ٕٗاتريخ اإلٝتاعيلية ص )   
ٗ
 ـ (.ٖٜٜٔ-ىػ ٖٔٗٔ( أليب حامد الغزارل طبع دار البشَت عماف ط األوذل )ٖٓفضائح الباطنية ص )  
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دور الدولة الصلٌحٌة فً نشر المبورٌة فً الٌمن: المطلب الثالث:

دل يثبت ُب اتريخ اليمن وجود قرب معّظم عليو مشهد أو مسجد قبل العقد الثاين من القرف ا٠تامس  
إال ما ذكر ٦تا يسمى مسجد الشهيدين بصنعاء الذي قيل أنو على قرَبي قثم وعبدالرٛتن ابٍت 

على اليمن الذي أرسلو أثناء  والَذين قتلهما بسر بن أرطأة وارل معاوية  ،اس عبيدهللا بن العب
، فقد قيل: إنو ُبٌت على قربيهما مسجد، وىذا الذي قيل ذكره ا١تتأخروف الفتنة بينو وبُت علي 

من مؤرخي اليمن مثل اٞتندي حيث قاؿ: )وقرب الطفلُت مشهور بصنعاء ُب مسجد يعرؼ ٔتسجد 
، ٕوا٠تزرجي حيث قاؿ: )فدفن الولداف حيث قتال وبٍت عليهما مسجد ىو معروؼ ٔالشهيدين( 

، فهذه ا١تراجع كلها  ٗ، وقاؿ العرشي: فقربا بصنعاء ابلشهيدين، وهبما ٝتي ٖوقاؿ مثلو ابن الديبع 
 كما ترى تثبت وجود ا١تسجد على القرب، ولكن مىت بٍت ذلك ا١تسجد؟ ومن الذي بناه؟.

بٍت للمجهوؿ وىي ال تفيد ٖتديد من بٌت أو مىت ُبٍت، كما أف العرشي يثبت أف عبارهتم بلفظ ا١ت 
القرب بذلك ا١تسجد، وىو أيضًا دل ٭تدد اتريخ بناء ا١تسجد، فالذي نفهم من ىذه العبارات أنو ُب 
أايـ أولئك ا١تؤرخُت يوجد مسجد، يقاؿ: إنو على قرب ذينك الطفلُت، دل ٭تدد أحد منهم وال من 

ىت بٍت، و٦تا يؤكد أنو دل يكن موجودًا ُب الزمن األوؿ أف ا١تؤرخ إسحاؽ بن ٭تِت بن جرير غَتىم م
ىػ(ذكر اٟتادثة وقتل الطفلُت ُب ابب ا١تصرع، ودل يذكر بناء ٓ٘ٗالطربي الصنعاين ا١تتوَب سنة )

لذي ىػ( ذكر ا١تصرع، وصرح بقولو: )ا١توضع آٙ٘، وكذلك الرازي ا١تتوَب سنة )٘ا١تسجد عليهما 

                                         
ٔ
 ( ٖٚٔ/ٔالسلوؾ )   

ٕ
ـ والثقافة ضمن مشروع الكتاب        ٥تطوط مصور صورتو وزارة اإلعال –العسجد ا١تسبوؾ فيمن ورل اليمن من ا١تلوؾ   
( ٖتقي ق الدكتور يوسف شلحد ، طبع مركز  ٜٖ( الفضل ا١تزيد على بغية ا١تستفيد ُب أخبار مدينة زبيد ص )  ٓٚ) ٔ/ٙ

 ( . ٓٚـ (.وُب قرة العيوف مصدر ساب ق ) ٖٜٛٔالدراسات والبحوث اليمٍت سنة ) 
يبع عادل ٤تدث مؤرخ ، من علماء زبيد ، و إليػو ينسػب ا١تولػد ا١تشػهور ٔتولػد    عبدالرٛتن بن علي الشيباين ا١تعروؼ اببن الد ٖ

" الديبعي " ، لديو تناقض كبَت ، فبينما ىو من أىل اٟتديث والفقػو إذ بػو أيٌب ُب ذلػك ا١تولػد ابلطامػات ، وىػذا شػأف مػن 
أقػػوؿ ىػػذا الرجػػل والشػػرجي الزبيػػدي  سػػلم ألىػػل التصػػوؼ ، فإنػػو ال يكػػاد ينفعػػو مػػا لديػػو مػػن العلػػم ، وخػػَت مثػػاؿ علػػى مػػا

ىػػػ ( . انظػػر ترٚتتػػو : النػػور  ٜٗٗصػاحب التجريػػد الصػػريح ُب اٟتػػديث وطبقػػات ا٠تػػواص ا١تلػػيء ابلػػدجل وا٠ترافػػة . تػػوُب ) 
 ( . ٖٖ٘/ٔ( ، والبدر الطالع )  ٜٔٔالسافر ص       ) 

ٗ
 ( ٜبلوغ ا١تراـ ص .)   
٘
 قي ق عبدهللا اٟتبشي ، وطبع مكتبة السنحاين بصنعاء بدوف اتريخ.(  ٖت ٕ٘اتريخ صنعاء للطربي ا١تذكور ص )   
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يباع فيو السليط وموضع اٟتدادين إذا أردت أف تنزؿ سوؽ العراقيُت موضع مسجد ابن زيد، وكانت 
، فلو كاف ىناؾ ٔمقربة غمداف حيث ٭تدد اٟتدادوف اليـو بصنعاء، وهللا سبحانو وتعاذل أعلم( 

ا بٍت بعد ذلك مسجد أو مشهد على القربين لذكَره، وهبذا نعلم أف ا١تسجد أو ا١تشهد ا١تشار إليو إ٪ت
على عادة القبورية الذين يتتبعوف ا١تناسبات، وعلى أثرىا يبنوف على البقعة اليت يتو٫توف أهنا موضع 
القرب، فتصبح بذلك مزاراً، و٢تذا فإف الدكتور "علي سعيد سيف" ُب رسالتو األضرحة ُب اليمن دل 

رىا ُب التمهيد فقط، وقاؿ: )ولكن يثبت ىذا ا١تسجد ضمن األضرحة اليت تناو٢تا ابلدراسة، وإ٪تا ذك
 .ٕيستشف من بعض الرواايت( 

وقد اجتهدت ُب توضيح ىذه ا١تسألة حىت ال يقاؿ أف ىناؾ مشهدًا من أايـ الصحابة؛ فيتخذ  
حجة للقبوريُت، ومثل ذلك يقاؿ ُب ا١تسجد ا١تبٍت على قرب الشريف العراقي، وىو الطبيب العراقي 

صنعاء، فلما ٝتع ٔتا يفعلو علي بن الفضل ابإلسالـ وا١تسلمُت نذر الذي كاف يعمل ُب اليمن ُب 
على نفسو أف يقتلو، فذىب إذل عاصمة ابن الفضل "ا١تذٮترة" وعمل فيها وأظهر براعة ُب الطب 
فطلبو علي بن الفضل ليكوف طبيبًا لو ٍب احتاج ابن الفضل إذل الفصد ففصده ٔتبضع مسمـو فمات 

إذل موضع يسمى " قيناف " بوادي السحوؿ فقتل ىناؾ،قاؿ اٞتندي: ابن الفضل وىرب الطبيب 
)وقربه ىنالك، وىو مسجد جامع لو منارة يزار ويتربؾ، بو دخلتو ُب احملـر أوؿ سنة ست وتسعُت 

 .ٖوستمائة( 
وقد عل ق على ذلك القاضي األكوع فقاؿ: )والقرب اليزاؿ موجوداً وىذه القصة ظاىرة عليها الصنعة  

 .٤ٗتتاجة إذل مناقشة( والوضع و 
أما ابن الديبع فقاؿ: )فأُدرؾ ُب السحوؿ عند ا١تسجد ا١تعروؼ بقيناف، فأرادوا إمساكو، فامتنع  

ليس فيو ذكر ا١تسجد الذي على  -كما ترى   -.وىذا ٘وقاتلهم حىت قتل، وقربه ىناؾ رٛتو هللا( 
بناء ا١تسجد الذي على القرب وال من  القرب وعلى كل حاؿ فليس ُب النقلُت وال ُب غَت٫تا ذكر لتاريخ

                                         
ٔ
( ٖتقي ق حسُت عبدهللا العمري ، طبع مكتبة الفكر ا١تعاصر ببَتوت ، ودار الفكر  ٘ٛاتريخ مدينة صنعاء للرازي ص )   

 ىػ (.  ٜٜٛٔ-ىػ ٜٓٗٔدمش ق ، الطبعة الثالثة  ) 
ٕ
 ( .  ٕٛاألضرحة ُب اليمن ص )   
ٖ
 (  ٕٕٔ/ٔ) السلوؾ   
ٗ
 ا١تصدر الساب ق ا١توضع نفسو.   
٘
 ( .  ٓ٘ٔفرة العيوف ص )   
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بناه، فليس فيو أي حجة على وجود مسجد على القرب قبل التاريخ الذي ذكرتو سابقًا، وىو العقد 
الثاين من القرف ا٠تامس؛ ألف ىذا ا١تسجد لو صح أنو بٍت عند مقتل ذلك الرجل لكاف ُب القرف 

ولكن ذلك دل يصح، وهبذا يثبت أف ا١تشاىد  الرابع، حيث أنو قتل بعد مقتل علي بن الفضل أبايـ،
ومن ابب األمانة ومعرفة  -الثابت بناؤىا ىي اليت أسستها الدولة الصليحية اإلٝتاعيلية، غَت أنو 

قد ثبت أف ىناؾ مشهدًا واحداً، سب ق الدولة الصليحية بسنوات، وىو ال ٯتت للقبورية  -اٟتقيقة 
اىد األولياء والصاٟتُت، ذلك ا١تشهد ىو مشهد آخر بصلة؛ ألنو من مشاىد السالطُت ال من مش

كاف قد قتل الطفل   -ويسمى نفيساً  -أمَت من أمراء بٍت زايد وعمتو، إذ إف وزير ذلك األمَت الطفل 
وعمتو بتهمة أف ا١ترأة كانت تكاتب خصمو ومنافسو " ٧تاحًا "، وكاف وقتها فارًا من زبيد بسبب 

طفل، ٍب بٌت عليهما جداراً، فلما علم ٧تاح بذلك اٗتذه ذريعة تسلط" نفيس "، فقتلها، وقتل ال
ىػ( ٕٔٗسنة ) الالنقضاض على خصمو، وٚتع اٞتموع، ٍب ىجم هبم على زبيد ُب عدة وقائع، آخرى

حيث قتل نفيس، فلما دخل ٧تاح زبيد سأؿ مواله " مرجاف ":)ما فعل مواليك وموالينا؟ قاؿ: ُب 
صلى عليهما، وبٌت ٢تما مشهداً، وأعاد مرجااًن ُب موضعهما، فبٌت ذلك اٞتدار، فأخرجهما ٧تاح، و 

 .ٔعليو حياً وعلى جثة نفيس( 
، وىذا ٖ، وقريبًا منو ا٠تزرجي ُب العسجد ا١تسبوؾ ٕوقد ذكر مثل ذلك ابن الديبع ُب الفضل ا١تزيد  

ىو ٦تا ٮتشى  أوؿ مشهد بٍت على قرب ُب اليمن حسبما اطلعت عليو ُب كتب التاريخ اليمٍت، وليس
منو؛ ألنو ليس لو فضل من جهة دينية، وإف كاف ىو من األمور احملرمة، ومن نتائ  اٞتهل وتوسيد 
األمور إذل غَت أىلها، مع أف النجاحيُت من الُسنة، وليسوا من الشيعة رواد القبورية ُب العادل، ولكّن 

ظهار وتعظيم ذلك الوزير ألسياده ىو النزعة السلطانية والكسب السياسي إب -وهللا أعلم  -السبَب 
ووفائو ٢تم بعد أف أصبح ىو الوريث لدولتهم، وما أظن أف ىذا سوؼ ٭تصل لوال أف ظاىرة تقديس 

 القبور وتعظيمها قد فشت ُب البالد اإلسالمية اجملاورة من جهة الدولة الفاطمية اإلٝتاعيلية. 

                                         
ٔ
 ( .  ٙٛ-٘ٛا١تفيد ص )   
ٕ
 ( .  ٘٘الفضل ا١تزيد ص )   
ٖ
 ( .  ٗٓٔا١تسجد ا١تسبوؾ ص )   
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 ڄٙدىً آپ خڀٝځْم0ِ  $2#
فاطمية الوالء، متأثرة كل التأثر أبسيادىا العبيديُت ُب مصر،  ،قيدةالدولة الصليحية إٝتاعيلية الع 

وقد مر بنا دور العبيديُت ُب نشر القبورية، فال غرابة أف يكوف الصليحيوف على منوا٢تم، وأف يسَتوا 
 على طريقهم، والمانع أف ٧تـز أبهنم مؤسسو القبورية ُب اليمن. 

 ڄٙيً خڀُؤ0ّٙٔ $3#
ما قتلوا على بن دمحم الصليحي وأخاه أخذوا رأسيهما، فنصبو٫تا بزبيد أماـ مر بنا أف بٍت ٧تاح عند 

طاؽ زوجة الصليحي " أٝتاء بنت شهاب "، وعندما ىاجم ا١تلك ا١تكـر أٛتد بن علي الصليحي 
زبيد الستنقاذ أمو من األسر، واسًتجاع ملك أبيو، أنزؿ الرأسُت، ودفنهما ُب زبيد، وبٌت عليهما 

 ىػ(. ٓٙٗ، وكاف ذلك سنة )ٔارة: )وأان أدركت مشهد الرأسُت( مشهداً. قاؿ عم

 ڄٙيً خڀٝځْمِ زٝن٭دء0 $1#
وعند عودة ا١تلك ا١تكـر إذل صنعاء نب. قربي أبيو وعمو، ٍب ٛتل جثتيهما ُب اتبوتُت، ودفنهما ُب  

ت ، وىو بذلك أخذ بُسّنة ا١تعز الفاطمي الذي أحضر معو رفإصنعاء وأمر ببناء مشهد جامع ٢تما 
آابئو عندما انتقل من ا١تغرب إذل مصر، وبٌت عليهما الًتبة الشهَتة اليت تسمى " تربة الزعفراف " وقد 

 سب ق اٟتديث عنها. 

لبر السٌدة بنت أحمد فً جامع ذي جبلة:
قاؿ ا٢تمداين: )وُب غرة شهر شعباف من سنة اثنتُت وثالثُت وٜتس مائة توفيت ا١تلكة اٟترة عن  

نة من العمر، ودفنت ُب جامع ذي جبلة أيسر القبلة ُب منزؿ متصل ابٞتامع، اثنتُت وتسعُت س
وكانت ىي اليت تولت عمارة ىذا اٞتامع، وىيأت موضع قربىا فيو. وذكر إدريس: " أف بعض ملوؾ 
اليمن أراد أف ٮترج جثتها من قربىا حُت ظن بعض الفقهاء كوهنا ُب اٞتامع، ففتحوا عن قربىا حىت 

                                         
ٔ
 ( . ٖٗٔا١تفيد ص )   
اليػػػـو قػػػد عفػػػى " ومشػػػهد الصػػػليحي  ٙٔٔ/ٚ( وُب ا٢تػػػام. يقػػػوؿ: ) نقػػػل صػػػاحب العيػػػوف "  ٖٗٔالصػػػليحيوف ص )  ٕ

ا١تتغلبػوف الظػا١توف آاثره ،وىػدموا منػاره ، فػإف عنػايتهم ُب ذلػك كثػػَتة ، وُب ىػدـ القبػور أفعػاؿ نكػَتة ، وذلػك شػيء يتحامػػاه 
الكفار وا١تسلموف وأينفػوف عنػو وىػؤالء يقػدموف ( ، قلػت : وىػذه ىػي حجػ  القبوريػة ُب كػل زمػاف ومكػاف ، يتبػاكوف علػى 

بتسػػويتها . انظػػر للمزيػػد عػػن مشػػهد الصػػليحي بصػػنعاء : األضػػرحة               ر ا١تشػػرفة الػػيت أمػػر النػػيب ىػػدـ ا١تشػػاىد وتسػػوية القبػػو 
 ( .  ُٜٖب اليمن ) 



 

www.alukah.net ٜٜٔ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

بوت، فوجدوا فيو قفصًا مقفاًل، ففتحوه، فأصابوا فيو كتبًا وأحكامًا، تشهد أهنا استثنت انتهوا إذل ات
فيو ذلك ا١تنزؿ الذي دفنت فيو عن ا١تسجد لقربىا فيو، ووجدوا بذلك عالمات القضاة وشهادة 
ؿ الشهود الثابتة عند اٟتكاـ، فردوا قربىا على ما كاف عليو، وردوا تربتو وحجارتو إليو "، ويقو 

،يزوره ٚتيع فرؽ اإلسالـ، ويعًتؼ بفضلها ا٠تاص والعاـ، وأيٌب إذل قربىا  إدريس:" وقربىا إذل اليـو
من أصيب بظلم، أو حاجة، أو علة ُب بدنو،أو بليػ ة، فيتشفعوف هبا إذل هللا تعاذل ُب كشف ما 

 .ٔانتاهبم بفضلها "( 
 فضل اليامي: وفيها وُب قربىا يقوؿ القاضي حسُت بن أيب عمراف بن ال 

 ٔعًٌَُ ًٸٵط ٬ځَ ٸّّ خڀٌلًْش ًٸٵص ًٸً ِِّه ڄنيد ڄٕفًٌ

 ٴٹسځعو ًخٔعٵطُ ََّ•دً ظُخزــو ٬ًدًي ٸځّٓ َوص ًِٴـــّ٘ 

 ً ٔدڀط يڄٌ٪ خڀ٭ّٙ ڄّٗ ټإٶّد ز٣ِّٙ ٮّدَُ خ٬ّٹځعّٙ ٥ٔـٌَ

 2ً‟ ڄنيد ًَقُ ٸًُْْ ٢ّّْض ٴٝدَض زإ٬ځَ خڀًخجُخض ظ٥ّ٘

  

 ڄٙيً خڀ٭سد0ْ

يقع ُب منطقة أسناؼ خوالف إذل الشرؽ من  -الدكتور علي سعيد سيف  -كما يقوؿ   ىذا ا١تشهد
(كم، ٕٓمدينة صنعاء على ٯتُت الطري ق ا١تار بُت صنعاء وخوالف الطياؿ، ويبعد عن صنعاء ْتوارل )

ة و٭تتل ا١تسجد الضريح ربوة مرتفعة تقع جنوب قرية أسناؼ، وتتبع إدارايً مديرية خوالف التابعة حملافظ
، وذكر الدكتور أف العباس صاحب الضريح غَت معروؼ، ولكن بناء الضريح كاف بتاريخ ٖصنعاء، 

، وىذا التاريخ أيٌب أثناء حكم ا١تلكة السيدة بنت ٗ)شهر ذي اٟتجة سنة تسع عشرة وٜتسمائة( 

                                         
ٔ
 ( وما بعدىا .  ٕٓٗ( وانظر : األضرحة ص )  ٕٛٓ-ٕٚٓالصليحيوف ص )   
ٕ
لكة ، و أف يستف ترابو فهذه (،وىذا القاضي ىو من اإلٝتاعيلية فال غرابة أف يقبل قرب ا١تٕٛٓالصليحيوف ص )  

 داينتهم .
ٖ
 ( . ٜٗاألضرحة ص )   
ٗ
 ا١تصدر الساب ق نفس ا١توضع .   
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كاف  ٔ أٛتد الصليحية غَت أف الدكتور يرجح أف يكوف ابين الضريح واٝتو "موسى بن دمحم القطيب " 
من السالطُت الُسنيُت الذين عاشوا ُب تلك الفًتة، ورٔتا يكوف أمَتًا أو شيخ قبيلة، أطل ق عليو لقب 
سلطاف، ولست أواف ق الدكتور على ذلك االستنباط، فما داـ العصر عصر الصليحيُت، وىم ُب 

الة عصر قوهتم فلن يكوف ىناؾ ٣تاؿ لسالطُت سنّيُت، فلم ال يكوف ذلك الرجل واٍؿ من و 
الصليحيُت؟ خصوصًا والدكتور يقوؿ فيما بعد: )ومن احملتمل أف معمار ىذا الضريح قد نػَه  نػْه  
معمار الدولة الصليحية ُب جامع جبلة والذي يتشابو ُب كثَت من األوجو مع عمائر الدولة الفاطمية 

من أف ينسب إذل  ، أليس نسبة ىذا الضريح إذل الصليحيُت أح قٕٔتصر؛ ١تا كانت بينهما عالقات( 
أىل السنة؟ بلى، والدالئل قائمة، فهم اٟتاكموف، وىم الذين ابتدأوا إبنشاء ا١تشاىد ُب اليمن، 

 وطريقة بناء الضريح كطريقتهم، وعليو فا١ترجح أف ىذا الضريح من عمل الصليحُت وهللا أعلم. 

 ادلطلب الرابع: استمرار قبورية اإلمساعيلية:

ػػًت الثػػاين، ابنتهػػاء الدولػػة الصػػليحي ة انتهػػى دور الظهػػور الثػػاين لإلٝتاعيليػػة ُب الػػيمن، ودخلػػوا دور السِّ
ولكػػن دىػػاهتم ودعػػاهتم قػػد أحسػػوا بػػذلك قبيػػل انتهػػاء الدولػػة وابلتحديػػد ُب أايـ ا١تلكػػة السػػيدة بنػػت 
أٛتػػد، ولػػذلك فقػػد كلػػف )القاضػػي ١تػػك بػػن مالػػك اٞتمػػادي عنػػد عودتػػو إذل الػػيمن مػػن قبػػل اإلمػػاـ 

ستنصر وابب أبوابو ا١تؤيد بتنفيذ سياسة معينة ابلنسبة إذل إقامة الدعوة ونقل آداهبا وعلومهػا ا٠تليفة ا١ت
إذل اليمن، وأنو ُلقِّب بلقب داعي القلم ُب عهد ا١تلك ا١تكـر أٛتد الصليحي، ولقب داعػي الػبالغ ُب 

عػػن ا١تلػػك أمثػػاؿ ابنػػو عهػػد ا١تلكػػة اٟتػػرة، وقػػد اختػػار ىػػذا الػػداعي ٩تبػػة مػػن التالمػػذة األفػػذاذ البعيػػدين 
٭تػػِت بػػن ١تػػك والػػذؤيب ابػػن موسػػى الػػوادعي وإبػػراىيم بػػن اٟتسػػُت اٟتامػػدي، وسػػلم إلػػيهم كػػل مػػا كػػاف 

، وهبػػذا كّونػػوا األسػػاس ا١تتػػُت لصػػرح دعػػوهتم الػػذي يعػػوؿ ٖأخػػذه مػػن علػػـو الػػدعوة أايـ إقامتػػو ٔتصػػر( 
افظة على كياهنػا، بػل ازدىػر علمهػا عليو ُب بقائها واستمرارىا حىت إف ذىبت الدولة، بقيت الدعوة ٤ت

 ُب تلك الفًتة أكثر فأكثر.
يقوؿ ا٢تمداين: )نرى أف دعػوة الػيمن مضػت مػن يػـو وفػاة السػيدة اٟتػرة ا١تلكػة الصػليحية إذل انتهػاء  
الدولػػة األيوبيػػة ُب الػػيمن ُب مرحلػػة ٘تتػػاز بنشػػاط علمػػي، وٚتػػع شػػتات الػػًتاث الفكػػري، وتسػػجيلها ُب  

ا تركػػو ا١تؤلفػػوف الػػدعاة ُب عهػػد ا٠تلفػػاء الفػػاطميُت، وقػػد بػػدأت ىػػذه اٟتركػػة كتػػب ومؤلفػػات وحفػػظ مػػ
                                         

ٔ
 ( . ٛ٘ – ٜٗا١تصدر الساب ق ص )   
ٕ
 ( .  ٔ٘ا١تصدر الساب ق ص )   
ٖ
 ( .  ٕٛٙالصليحيوف ص)   
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العلمية ُب حياة ا١تلك ا١تكـر وا١تلكة اٟترة بعد عػودة قاضػي قضػاة الػيمن ١تػك بػن مالػك اٟتمػادي مػن 
الػػػػداير ا١تصػػػػرية إذل مقػػػػر الدولػػػػة الصػػػػليحية، وقػػػػد سػػػػب ق أف ذكػػػػران أف داعػػػػي الػػػػدعاة ا١تؤيػػػػد ُب الػػػػدين 

قػػرر ُب أواخػػر عهػػد ا٠تليفػػة ا١تستنصػػر ابهلل الفػػاطمي خطػػوط بػػرانم  الػػدعوة العلمػػي، وكلػػف  الشػَتازي
القاضػػي ١تػػك تنفيػػذ ىػػذا الػػربانم ، ونقػػل القاضػػي كتػػب الػػدعوة ومػػا احتوتػػو مػػن العلػػـو إذل الػػيمن.ٍب 
قػػررت السػػيدة ا١تلكػػة اٟتػػرة بعػػد وصػػوؿ القاضػػي إذل الػػيمن فصػػل الػػدعوة عػػن شػػؤوف ا١تلػػك، وعينػػت 

كػة ٭تػػِت بػػن ١تػػك والػػداعي الػذؤيب بػػن موسػػى الػػوادعي لإلشػػراؼ علػى تنفيػػذ ىػػذا ا١تشػػروع العلمػػي ا١تل
البعيد عن التيارات السياسية، فابتدأت الدعوة تعمل ٢تذا الغرض ُب عهػد الػداعي الػذؤيب بػن موسػى 
الػػػوادعي، ومأذونػػػو السػػػلطاف ا٠تطػػػاب بػػػن اٟتسػػػن اٟتجػػػوري، ٍب أظهػػػر الػػػداعي إبػػػراىيم بػػػن اٟتسػػػُت 

ٟتامػػػدي، ومأذونػػػو الشػػػيخ علػػػي بػػػن اٟتسػػػُت بػػػن جعفػػػر بػػػن الوليػػػد القرشػػػي، والشػػػيخ دمحم بػػػن طػػػاىر ا
اٟتػارثي نشػػاطاً بليغػػاً ُب ىػػذا الصػدد، وبلػػغ الػػداعي حػػاًب بػػن إبػراىيم اٟتامػػدي، والػػداعي علػػي بػػن دمحم 

بعػػض  بػػن الوليػػد مػػن إنتاجهمػػا األديب مبلغػػاً ال يسػػتهاف بػػو. وأثبػػت الػػداعي علػػي بػػن حنظلػػة خالصػػة
علػـو الػدعوة ُب رسػالتو وأرجوزتػو. وقػد واصػل علمػػاء الػيمن ىػذا النشػاط العلمػي ُب القػروف التاليػػة إذل 

، بػل إذل أايمنػا ةعهد الداعي إدريس عماد الدين األنػف القرشػي ا١تتػوَب سػنة اثنتػُت وسػبعُت وٙتػاف مائػ
علميػػػة ُب خػػػزائن كتػػػب ىػػػذه. ومػػػن ىػػػذا العػػػرض السػػػريع أنخػػػذ فكرةعمػػػا يوجػػػد مػػػن الثػػػروة األدبيػػػة وال

 . وكانت ىذه اٞتهود ُب أكثػر األحيػاف ٤تاطػة ابلسػرية التامػة؛ وذلػك حملاربػة اليمنيػُت1الدعوة اليمنية( 
٢تا سواء ُب ذلك أئمة الزيدية أو سالطُت الشافعية، ولكن كػل ذلػك دل يفػت  ُب أعضػادىم، أو يػوىن 

يػة الػرأي الػيت ٕتػاوزت اٟتػدود إلعطػاء اٟتريػة عزائمهم، فاستمروا، وعنػدما جػاءت التعدديػة اٟتزبيػة وحر 
ألصػػحاب العقائػػػد الضػػػالة وا١تبػػادئ ا٢تدامػػػة والػػػدعوات ا١تشػػبوىة، عنػػػدما جػػػاء ىػػذا العهػػػد، اسػػػتغلت 

جبػارة وتركيػز ينػذر اب٠تطػر علػى الػبالد  داإلٝتاعيلية الفرصة، وبدأت تزاوؿ نشاطها ّترأة عجيبة وجهو 
ب وصػوب، وصػار الػيمن مػن أمػاكن حػ  البهػرة اإلٝتاعيليػػة، اليمنيػة، وتػداعوا إذل الػيمن مػن كػل حػد

ْتيػػث ٭تػػ  إذل الػػيمن حسػػب تعبػػَتىم عشػػرات اآلالؼ كػػل عػػاـ، والعمػػل الظػػاىر الػػذي ٯتارسػػونو ىػػو 
تتبع األضرحة والقبور ا١تنسػوبة إذل أئمػتهم ودعػاهتم، وإليػك قائمػة أبىػم ا١تشػاىد والقبػور وا١تػزارات الػيت 
 يقصدوهنا: 

                                         
ٔ
 ( .ٜٕٛا١تصدر الساب ق ص ) 
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راىيم بن حاًب اٟتامدي ا٢تمداين اٟتاشدي اليامي ُب قرية "اٟتطيب" عزلة قرب الداعي إب (ٔ
ويعترب أىم مزار لإلٝتاعيلية الداودية البهرة، ومتوسط من يزوره  -قضاء حراز  –شرقي حراز 

سنواًي من غَت ابطنية اليمن ٜتسة عشر ألف نسمة، خاصة من ا٢تند وابكستاف، والداعي 
 لولد ". ا١تذكور مؤلف كتاب " كنز ا

 قرب ا١تلكة السيدة بنت أٛتد الصليحي ُب اٞتامع الكبَت ٔتدينة جبلة ٤تافظة إب.  (ٕ

قرب إدريس عماد الدين صاحب كتاب "زىر ا١تعاين " ا١تقبور ٖتت قمة جبل شباـ حراز  (ٖ
مًت فوؽ سطح البحر(، وٕتري اآلف ٤تاولة حثيثة من قبل اإلٝتاعيلية إلقامة  ٕٜٕٓ)

عدـ وجود سكاف ُب ىذا اٞتبل اإلسًتاتيجي، والذي يعد من أىم مسجد على قربه؛ رغم 
 ا١تواقع العسكرية ُب ا١تنطقة متحكم ُب طري ق صنعاء اٟتديدة، ويطل على كل قضاء حراز. 

 قرب ُب جبل الصميع ُب عزلة ىوزاف قضاء حراز ٤تافظة صنعاء،دل يُعرؼ اسم صاحبو  (ٗ

الحي عزلة ٢تاب قضاء حراز ٤تافظة قرب الداعي ١تك بن مالك ُب حصن زابرة قسم ا١ت (٘
 صنعاء. 

قربا اٟتسُت واٟتسن ابٍت إدريس عماد الدين ُب قمة جبل مسار، من عزلة مسار،قضاء  (ٙ
حراز، ونشك ُب أصل وجود ىذين القربين ا١تندثرين بعد أف ُكشف عنهما بزعم الباطنية، 

موقع ىاـ واسًتاتيجي  وىذا اٞتبل ا١تركز األوؿ النطالؽ الدولة الصليحية ُب اليمن، وىو
( مًتاً،والزاؿ أىلو صامدين أماـ ىذه الطائفة رغم كثرة ٕٓٙٚمرتفع عن سطح البحر )

 اإلغراءات والضغوط. 

ًًّش.  7#  ٸّّ خ٬ّٚ ٯّمً يف ڄًّنص ِزًْ ڄه زٚي ٣ّدڄص ٯّدٴ٩ص خ٪ّ

 ٸٌّّ يف ْٰٿ زّٗ لدڄً ٬ّڀص زّٗ ڄٌوٓ، ٸ١دء مهًخن ٯّدٴ٩ص ٜن٭دء.  8#

 خ٥ّ٬ٿ ٬ځَ ًخيُ ٨يُ ڄه ٸ١دء مهًخن ٯّدٴ٩ص ٜن٭دء. ٸٌّّ يف لٝه ٤ْسص 9#

 # ٸّّ ؤًّٓ خڀٹُوِ ڄه ٸُّص خ٪ّمَ ڄه ٠ٌخلِ ِزًْ.10
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 وىناك مداجد يخصهنيا بالزيارة وليس ىناك سبب ظاىر لزيارتيا:  

 .ٔ( اٞتامع لكبَت بصنعاء ٔ 
 ( مسجد معاذ بن جبل ابٞتند.ٕ
 ( مسجد ُب حرؼ سفياف.ٖ
د حضور، وىذا اٟتصن قد كاف يومًا مقرًا آلؿ حاًب الياميُت، وقد ( حصن ذمرمر من بالٗ

قيل:إهنم كانوا إٝتاعيلية ابطنية، و٦تن ذكر من أىلها "دمحم بن أٛتد اليامي"، ووصف أبنو عادل 
 . ٕاإلٝتاعيلية وشاعرىا 

                                         
ٔ
-ىػ٘ٓٗٔمركز الدراسات والبحوث اليمٍت صنعاء ط الثانية )قاؿ زابرة ُب نشر العرؼ لنبالء اليمن بعد األلف طبع  

(:) قاؿ صاحب مطلع األقمار ، ونقلت من خطو أف القرب الذي غريب الصومعة الشرقية ّتامع ٕٖٔ/ٖـ (   )ٜ٘ٛٔ
ن أىب صنعاء ىو قرب اٟتسن بن عبدهللا بن اٟتسن بن جعفر بن دمحم بن عبدهللا بن العباس بن عبدهللا بن العباس بن علي ب

 طالب انتهى ( . قلت : فلعلهم يزوروف ىذا القرب ا١تزعـو .
ٕ
 (ٜٚٚ-ٜٙٚ/ٕانظر ىجر العلم ) 
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 ادلبحث الثالث 
 السالطُت ودورىـم يف نشر القبورية يف اليمن  

 0ًٴْو ؼٚؼص ڄ٥دڀر
 لب األول: السالطُت ىم وراء مظاىر القبورية يف اليمن قبل الصوفية:ادلط
ڀ٭ٿ ؤ٩٬ڃ و٬ّص ڀًٍ خڀ٤ّٕٚٙ يٴ٭ط ّٞڃ بىل بوٙدء خ٬ّٙدىً ًڄ٩دىُ خڀ٭٩مص ٬ځَ خڀٹس0ٌَ ىِ  

ؤّٞص خ٬ّځٻ،ًٯّسص خٔعمُخَ ودڄٌْ خ٬ّځٻ ز٭ً خڀٌٴدش ټمد ټدن لدپ خ٪ّْدش،ټمد ُٜق زو خ٬ّٹُُّّ ًىٌ 

،ڄ٫ زٌخ٬ػ ؤوٍُ ظٹًڂ خ٪ًّّػ ٬نيد يف خڀٵٝٿ 1ش آپ ٸًًٚن زدڀٹدىُش ّعمًغ ٬ه ظُزص ؤُٔ

 .2خڀؽدڀػ،

َّص يف خڀْمه، ٴإًپ   ًڄه ؤـٿ خڀسد٬ػ خًٕپ خ٬ّٙدَ بڀْو ؤٜسك خڀ٤ّٕٚٙ ًَخء ڄ٭٩ڃ ڄ٩دىُ خڀٹسٌ

ڄٙيً ٬ُٲ ًؼسط ًـٌيه يف خڀْمه ٬ځَ خ٤ٗٚٶ ىٌ ڄٙيً خڀّّديَّْْه، خڀٍُ زنده ڄٌٙمهد ٲّدق ٬ځَ 

،ټمد ؤن خڀٕځ٥دن ؤٔ٭ً زه ًخجٿ ڄه ؤًخجٿ ڄه يٴُنٌخ 3د ٬نًڄد ؤوّ٭ّمد ٬ه خ٩ًّخَ، ًٸً ظٹًڂ ـؽعْيم

 .4يف خ٬ّٕدـً يف خڀًّدَ خڀٙدٴ٭ْص بن مل ّٽه ؤً٭ّڃ 

ًؤًپ ٸسص زنْط يف ل١ُڄٌض ٬ځَ خ٤ٗٚٶ ىِ ٸسص خڀٕځ٥دن ڄٕ٭ٌي زه ٺّدوِ خ٬ّعٌٴَ• ٔنص  

ٌٝٲ يف خڀْمه، ًلعَ ؤًپ ڄٙدىً خڀًًڀص خڀٝځْمْص ، ًىٍه خ٬ّٙدىً ټځيد ٸسٿ ٌَٔن خڀع5# 648$ىـ

ىِ  -ًخڀّٖ زٹِ ؤؼُىد بىل خڀٌْڂ -خڀّٖ ٔسٷ خڀٽٚڂ ٬نيد ًخڀّٖ ىِ ؤًپ خ٬ّٙدىً خ٬ّن٩مص ًخ٬ّعٌخڀْص

                                         
ٔ
 (. ٓٛٗ/ٖا٠تطط ا١تقريزية )  
ٕ
 ( .ٖٙٔانظر ص ) 
ٖ
 ( . ٙٛانظر ا١تفيد ُب أخبار صنعاء وزبيد ص )   
ٗ
 ( ٘ٛٗ/ٕالسلوؾ )  
٘
 ن بلفقية ، ٥تطوط ٔتكتبة األحقاؼ بًتمي ، لدي  صورة منو .الفرائد ُب قيد األوابد للعالمة ا١تؤرخ عبد هللا بن حس 
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ټٍڀٻ يف زًخّعيد ټدن ڀًخٴ٫ ٩٬مص خڀٕځ٥دن يوٿ ټسّ٘ ٴْيد، ؼڃ ـدءض خڀًًڀص خٌّٕزْص ًټدن ڄ٭٩ڃ 

ص، ټمد يٴه خ٬ّ٭ّ ب٨ّد٬ْٿ زه ٤ٱعٽّٙ يف ٸسص ودٜص زو يف ِزًْ ٤ْٚٔنيد ًّٴنٌن بڄد يف ٸسدذ ودٜ

، ؤً يف ڄًخَْ ؤً ٳٌّىد، ٥٬ًٗدء ٌَٜش ٬ّد ٬ځْص ٤ّٚٔٙ خڀْمه ڄه خىعمدڂ 1ظ٭ُٲ زٹسص خ٫ّځْٵص 

زد٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ٕىًخٲ ّٰعځٵص ؤ٠ُذ ڄؽدڀّٙ، ؤلًمهد ٗجمص خڀًّّّص، ًخٓوُ ڀ٤ّٕٚٙ خڀًًڀص 

 ځسّٙ خڀعدڀّْٙ.خڀٌُٔڀْص، ًٌڀٻ يف خ٥ّ٬

 0ًيًَىڃ يف وُٙ خڀٹسٌَّص يف خڀْمه خ٥ّ٬ځر خڀؽدو0ِ ؤجمــص خڀًّّّــص

َٰڃ ؤن خڀٱځٌ ڀًٍ خڀًّّّص خًٕىل مل ّٽه ودَـدً ٬ه خ٪ًّّ، ًَٰڃ ؤن خّٟدىيد ىٌ خّٟده خ٬ّ٭عّڀص  

 -يف خڀْمه  خ٬ّ٭عمًّه ٬ځَ خڀ٭ٹٿ خڀندٴّٙ ڀځىٌخَٶ ًخڀٽُخڄدض ټمد ىٌ ڄ٭ځٌڂ، بٙ ؤوند ٲًّ ؤجمص خڀًّّّص

ٲًّىڃ ّنمُٴٌن خٳُّخٴدً ًًّ٘خً يف ىٍه  -ًز٭ً ٸًُن ڄه بوٙدء يًڀعيڃ ًظعدز٫ خڀ٭ُٙخض ڄه ؤجمعيڃ

ؤن زد٬ػ خٕجمص ڀٍڀٻ ټدن زد٬ؽدً ْٔدْٔدً ؤټؽُ ڄنو زد٬ؽدً ٬ٹًّد،ً  -ًخ‟ خ٬ځڃ -خ٬ّٕإڀص، ًخڀٍُ ٩ّيُ 

ّٞد ٮًّخً ًـدىدً ٬ځَ ؤوٹدٞ ًڀٽه ًـٌي خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ًًـٌي ًٔوصٍ ّعإټځٌن ڄنيد ًّسنٌن 

٬ٹدجً خٕڄص لٌّ٭ّد بىل ڄّخَخض ڄٹًٔص ّ٭عٹً ٴْيد خڀ٭ٌخڂ ًؤ٘سدىيڃ ڄدٙ ٷٌِّ خ٬عٹديه بٙ يف خ‟ 

ظ٭دىل، ًڄه ؤـٿ خڀْٕدٔص ؤ١ّدً ّعٱد٠َ خٕجمص ٬ه ٌڀٻ ًّّٔټٌن خڀ٭دڄص ّٱُٸٌن يف ُّٛ خ٫ُّخٴص 

 ًخڀُٙٺ ًىڃ ّن٩ًُن.

ځْٕدٔص ًّيًڄٌٶّد ڀځْٕدٔص ټٍڀٻ؛ ٴدڀًڀْٿ ٬ځَ ؤٶّڃ ّسنٌٶّد ڀځْٕدٔص ًؤجمص خڀًّّّص ّسنٌن خ٬ّٙدىً ڀ 

، ًىٌ 2ڄد زًَ ڄه خٗڄدڂ ٬سًخ‟ زه ٦ّّش ًٌڀٻ ؤوو ٬دٖ يف آوُ خڀٹُن خڀٕديْ ًزًخّص خڀٹُن خڀٕدز٫ 

                                         
ٔ
 ( . ٗٚالعسجد ا١تسبوؾ ص )  

ٕ
اتريخ اليمن ا١تسمى فرجة ا٢تمـو واٟتزف ُب حوادث واتريخ اليمن أتليف العالمة عبد الواسع بن ٭تِت الواسعي ،طبع  

 (.ٜٚٔـ( ص ) ٜٜٓٔمكتبة اليمن الكربى صنعاء الطبعة الثانية سنة )
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ؤًپ ڄه ٔه ٕجمص خڀًّّّص ٔنص خڀسندء ٬ځَ خ٬ّٙدىً لْػ مل ُّٕف•ٿ ٕلً ڄه خٕجمص ٸسٿ ٬ُٝه ٘ث 

 ڄه ٌڀٻ.

ؤوو بٵّد ٴ٭ٿ ٌڀٻ ڄ١دىدش ٬ّ٭دُّٜو ڄه خٌّٕزّْٙ خڀٍّه ٬ُُِٲ ٬نيڃ ؤٶّڃ  -ًخ‟ ؤ٬ځڃ -خڀٍُ ٩ّيُ يلً 

،ٴځ٭ځو ؤَخي ؤن ٩ُّْيُِ 2ًيف خڀْمه ټٍڀٻ  1ّسنٌن ٬ځَ ٸسٌَ ٤ْٚٔنيڃ خڀسندّدض خڀ١ىمص يف ڄُٝ ًخڀٙدڂ 

ٙل٧ ٌڀٻ خٕٔعدٌ  زٍڀٻ ْ٘حدً ڄه ؤّٞص خ٬ّځٻ ڀٖجمص ًىڃ ؤڄٌخض ټمد ىِ ٭ّڃ ًىڃ ؤلْدء، ًٸً

ٯّمً ٯّمٌي خڀُّّّ٘ يف ټعِّْسو"خٗڄدڄص ًو٥ُىد ٬ځَ ًلًش خڀْمه" لْػ ٸدپ0 $ٍّٞه خڀنٵْٕص ٺّدَْ 

خٗڄدڂ ؤ٬سدء ڄنٝسو،ًظٽدي ىٍه خ٬ٕسدء ظنمُٝ يف خٔعٝٵدء ؼًُش خڀٙ٭ر زدٔڃ خڀّټدش ًٸم٫ 

ڄدڂ ظ١دٲ بىل ـٌخَه ٰدڀسدً خٙوعٵد٠دض خڀٙ٭سْص زدٔڃ خ٩ّيدي ًٸعدپ خڀسٱدش، ؼڃ زندء ڄٕفً زدٔڃ خٕ

 .3ٸسص خڀ١ُّك ٭ٍّخ خٗڄدڂ ٢ًّّ وٵٌٌه خڀًُلِ لعَ ًىٌ يف خڀٹّّ# 

ًىٍخ خڀٍُ وٕسو خڀّزُّ٘ بىل خٗجمص ٷّر ؤن ٸًّ•ي زإجمص خڀٹُن خڀٕدز٫ ٴَمَهْ ز٭ًىڃ، ًؤن ؤًڀحٻ خٕجمص  

 ٸً ٬م•ًُخ ٬ځَ ڄ٭٩ڃ ٸسٌَ خٕجمص خڀٕدزٹّٙ ڄٙدىً ًٸسدزدً.

خ خٗڄدڂ زدڀٹسٌَّص يف خڀًّدَ خڀًّّّص و٥ٌخض ټسّ٘ش ـًخً، بٌ مل ّٽعٳ زإن ّسّٗ ڀنٵٕو ًٸً و٥ََد ىٍ 

ڄٙيًخً يف لْدظو ؤً ٌِِّٜ ؤن ّسُنَ ڀو ٌڀٻ ز٭ً ًٴدظو، ًبٵّد ٔه ٌڀٻ ٬مځْدً يف لْدظو زإڄُ بڄدڄِ 

٣ًًًّّ ًًّ٘ خڀځيفص ٕىٿ ٸُّص "ڀٝٳ " لْػ ٸعِٿ ٬نًىڃ ؤوٌه بزُخىْڃ زه ٦ّّش ًىٌ ّٹدظٿ 

                                         
ٔ
 سب ق اٟتديث عن مسا٫تة األيوبيُت ُب نشر القبورية ُب الفصل الثالث . 

ٕ
انظر تراجم سالطينهم ُب اليمن ُب الفضل ا١تزيد من اتريخ زبيد وغَته من تواريخ اليمن، وفيها يذكروف كيف يُػْقرب  

 سالطُت األيوبيُت.
ٖ
 زبَتي طبع دار الكلمة صنعاء  بدوف اتريخ .( لألستاذ دمحم ٤تمود الٗٔ-ٖٔاإلمامة وخطرىا على وحدة اليمن  ص ) 
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ٌّٕزّْٙ، ٴځمد لٝٿ ٌڀٻ ټعر ٭ّڃ خٕڄدڂ ٬سًخ‟ زه ٦ّّش ىٍه خڀُٔدڀص ّيًِّيىڃ ٴْيد بٌخ مل ّسنٌخ ٬ځْو خ

 ڄٙيًخً ؤوو ْٔنٹٿ ـؽمدوو ٬نيڃ،ًىٍخ وٛ خڀُٔدڀص0

$زٕڃ خ‟ خڀ٦ُّه خڀُلْڃ ڄه ٬سً خ‟ خ٬ّنٌَٝ زد‟ ؤڄّ٘ خ٬ّاڄنّٙ بىل ټدٴص خڀٕدټنّٙ زځٝٳ ڄه خ٬ّاڄنّٙ 

ڂ ٬ځْٽڃ، ٴةود ٳّمً خ‟ بڀْٽڃ خڀٍُ ٙ بڀو بٙ ىٌ، ًوٕإڀو ڀند ًڀٽڃ خڀعٌٴْٷ ٬ّد ٸّر ًخ٬ّٕځمّٙ، ٔٚ

َ٠ًُّ0  

ؤڄد ز٭0ً ٴٹً زځٱند ـٵٌظٽڃ ڀځٙيًْ خڀٍُ ظٌيف زّٙ ؤ٨يُټڃ، ًل٣َّ َلځو زّٙ ؤٴنْعٽڃ، ًـدي زنٵٕو  

ځٱط خڀٹځٌذ يًن زٚيټڃ،ًخٔعٹسٿ زٌـيو خڀ٭ًًّ ّّٜخً ًخلعٕدزدً لّٙ ِخٰط خٕزٝدَ ٴًٙٚ، ًز

خ٪ّندـُ ًـًٚ، ٨ًه ٸٌڂ زد‟ خڀ٩نٌود ـ٬ّدً، ًخزعځِ خ٬ّاڄنٌن زد٭ّّٺّص خڄعمدودً، ًِڀّڀٌخ زد٪ّديؼص 

 ,خوعسدَخً، ٴُوٛ ٬نًه ڄه خ٬ٌّض ڄد ٰٚ ٬نً ّٰ٘ه، ًٰٚ ٬نًه ڄه خڀٵُخَ ڄد َوٛ ٬نً ٌٔخه

سًٚ ڀٽؽُش خڀ٭ًً ٬ًځڃ خڀٹًٝ ٴعڃ خڀ٭ّڂ، ًڄ١َ ٬ځَ خڀسّٝ٘ش ٬ځَ ڄندىؿ خڀٕځٳ خڀٝدحل ڄٕعٹ

٬ًّڄو، ًڄٕعٝٱُخً ڀ٭٩ْمص ٲًّه، ٴسځٱند ؤوٽڃ ىدـًُن ڀٹّّه، ٸدڀٌن ٬ُّٝ٬و، ٸً ٜٱُّمت ڄنو ڄد 

٩٬ّڃ خ‟ ٔسمدوو ـيًٚ، ًـيځعڃ ڄد ٬ځڃ خڀٝد٪ٌّن لّ٘ش ً٘ٽدً، ټإوٽڃ مل ظٕم٭ٌخ ؤٸٌخپ ٯّمً ٜځَ 

ٌّڂ خڀٹْدڄص ز٭ً ٦ّّش ًـ٭ٵُ  $$ؤٸُذ خڀندْ ڄّٗ ڄٌٸٵدً –ؤىٿ خڀسْط ودٜص  –خ‟ ٬ځْو ًآڀو ٴْند 

خٔعٙٵْعڃ زّٔخذ  –٦َّٽڃ خ‟  –ٴيٚ  َـٿٌ ڄند ؤىٿ خڀسْط وُؾ زْٕٵو ٴٹدظٿ بڄدڄدً ٨د٬ّدً ٴٹُعِٿ##،

ڄ٬ُٝو ڄه خٕيًخء، ًٔإڀعڃ زّٔزص ڄ١ف٭و َٴ٫ خٌٕٔخء، ًخٔعم٥ُمت زّّټص ٸّّه ڄه ٦َّص َزٽڃ ٤ٌخڀ٫ 

ًخء، ًؤًـسعڃ ڄه لٹو ڄد ٫ّْ٠ خ٬ًٕخء، ٬ًم•ُمت ٬ځَ ٩٬ًَّمعڃ لدڀو ټمد ُّ٭٩ََّڃ لدپ خڀٙي ,خٕوٌخء

ٸّّه ڄٙيًخً، ًـ٭ځعمٌه ڀٚٔعٱٵدَ ڄؽدزص ًڄٹًٝخً، ًوٍَمت ڀو خڀنٍَ ظٹُزدً، ٢ًٌَِّه ظٌييخً بىل خ‟ 

ٔسمدوو ًبىل ٌَٔڀو ٜځَ خ‟ ٬ځْو ًآڀو ًبڀْند ٠ّس†سدً، ٴٹً ًَُِّّند ٬ه ؤزْند ٜځَ خ‟ ٬ځْو يف لًّػ 
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ؤوو و٩ُ بىل خ٪ّٕه ًخ٪ّّٕٙ ٬ځْيمد خڀٕٚڂ ًمهد ّځ٭سدن زّٙ ًّّو ٴسٽَ ٴيدزو ؤىٿ  ٴْو ز٭ٟ خڀ٥ٌپ

خ٬ّنّپ ؤن ّٕإڀٌه، ٴٌؼر ٬ځْو خ٪ّّٕٙ ٬ځْو خڀٕٚڂ ٴٹدپ0 ڄد ّسٽْٻ ّدؤزّٖ؟ ٴٹدپ0 بوِ َُٔض زٽمد 

 ّدخڀٌْڂ ًَُٔخً مل ؤُّٔ زو ٸسځو ڄؽځو، ٴفدءوِ ـّّّٿ ٴإوّّوِ ؤوٽڃ ٸعځَ، ًؤن ڄٝد٬َٽڃ ٘عَ، ٸدپ0 

ًًُّّن زٍڀٻ زُُّ ًٜځّٖ بٌخ ټدن ٌّڂ خڀٹْدڄص  ؤڄّٖ$$ٸٌڂ ڄه ؤزّٖ ٴمه ًَّّود ٬ځَ ظسدّه ٸسٌَود؟ ٸدپ0 

 ؤظْط لعَ آوٍ زإ١٬ديىڃ ٴإٲّْيڃ ڄه ؤىٌخ٭ّد ًً٘خجًىد##.

ؤٙ ٴد٬ځمٌخ ز٭ً خڀٍُ زځٱند ٬نٽڃ ؤود ٸً ٸَځَْْند ڀو ـٌخَټڃ، ًَٰسند زو ٬ه يخَټڃ، ٬ًّڄند ز٭ً خ٫ّّ٘ش  

مدوو ًظ٭دىل ٬ځَ وٹځو ڄه ؤ٤ًدوٽڃ بىل ڄه ّ٭ُٲ لٹو، ًّعْٹه ٴ١ځو ًٔسٹو، ٴځٌ ٬َْعڃ ڀو ‟ ٔس

ڀ٭ځمعڃ لُڄص ٌڀٻ خڀًڂ خڀّټِ، ًټؽُ ٬ځْو ڄنٽڃ خڀسدټٌن،  !)لُڄو خڀٹُخزص ًٴ١ٿ ًَخؼص خڀنسٌش#ظإڄٿ

ٕند ًخڀسٌخټِ، ٴةن ټدن ٌڀٻ ڄه ٠ُٰٽڃ ٴةود وٵ٭ځو بن ٘دء خ‟ ظ٭دىل، ًبن مل ّٽه ڄه بَخيظٽڃ ٴځ

 .1زعدَټْو زعٌٴْٷ خ‟ ٔسمدوو،ًخڀٕٚڂ# 

ًخڀُٔدڀص مل ظٹعُٝ ٬ځَ زندء خ٬ّٙيً ٬ځْو زٿ ظ٭ًض بىل ٤ځر خٙٔعٙٵدء زّٔخذ ڄ٬ُٝو، ًخڀٕاخپ  

ىٿ ټدن  -ًىٌ ڄه ىٌ يف خڀ٭ځڃ ًخڀ٭ٹٿ ًخڀًىدء  -زّٔزعو، ًخٙٔعم٥دَ زٹّّه، ٴيٿ ټدن خٗڄدڂ ٴ٭ًٚ

ټمد ٸځط ٔدزٹدً ًُّّ بٔسدٮ خ٭ّْسص ًب٠ٵدء خ٬ّٽدوص ٬ځَ ّ٭عٹً ٌڀٻ؟! ؤ٨نو مل ّٽه ټٍڀٻ ًبٵّد 

ڄٙيً ًٸّّ ؤوْو، ًڀٍڀٻ ٴةوو لْنمد مل ّعڃ خٜٗٱدء بڀْو ٴإوو وٹٿ ـؽمدوو بىل ٸُّص خڀّخىُ زد٩ٌّٲ 

 .2لْػ ٸُسُِ ىندٺ 

ًخٗڄدڂ خڀؽدوِ خڀٍُ ټَُ وٵٓ خٕٔځٌذ ىٌ خٗڄدڂ ٸَّْ زه ٯّمً ٦ًّْ خڀًّه خڀٍُ ؤڄُ يف َٔدڀص  

ٸسْځص ؤَلر زسندء ظدزٌض ًٸسص ٬ځَ ٸّّ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه ىد٘ڃ خڀٌِّٕ خ٬ّعٌيف ٔنص ؤوٍُ 
                                         

ٔ
 (ٕٕ٘-ٖٕٕ/ٔىجر العلم ) 
ٕ
 (.ٕٕٗ/ٔا١تصدر الساب ق )   
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ىـ#ًخ٬ًّٴٌن يف "يخَ ؤ٬ٚ" ڄه ؤَلر ڀځعّّٺ زو،ًىً•يىڃ بن مل ّٵ٭ځٌخ ٌڀٻ زإوو ْٔنٹٿ َٴدظو $1269

ّٗ ، ًخڀٍُ ـ٭ځ1بىل ڄٽدن آوُ، ٴمد ټدن ڄه ؤىٿ ؤَلر بٙ ؤن زنٌخ ڀو ٸسص ٠ًً٭ٌخ ٬ځَ ٸّّه ظدزٌظدً 

ؤي•٬ِ ؤن خڀسد٬ػ ٬ځَ ٌڀٻ ىٌ خڀْٕدٔص ؤن خٗڄدڂ ٸَّْ ټٍڀٻ ټدن ٬د٬ّدً ٬ًدٸًٚ ًمل ّٽه ڄه 

خڀٍٕخـص ّْٛػ ّ٭عٹً ؤن ٌڀٻ ٱّد ٸّسو خ‟ ٠ًُّده،ؼڃ بوو يف وٵٓ خڀٌٸط ؤً ز٭ًه زٹځْٿ ټدن خزنو 

 ْٔإظِ ز٭ً ٸځْٿ. ًًيل ٬يًه خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه ٸَّْ ّيًڂ ٸسٌَ ؤًڀْدء خڀٌٝٴْص يف خڀًّدَ خڀٙدٴ٭ْص ټمد

ظځٻ ىِ خ٪ٌّخيغ ًخڀعُٝٴدض خڀّٖ ظًپ ٬ځَ ؤن ؤجمص خڀًّّّص ّسنٌن خ٬ّٙدىً ٕـٿ خڀْٕدٔص ًبن ټدن  

ٸً ظُظر ٬ځَ ٌڀٻ وځٿ ټسّ٘ يف ٬ٹًْش خڀٽؽّ٘ ڄه خڀ٭ٌخڂ ًؤ٘سدىيڃ، ټمد ٌَٜ ٌڀٻ خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ 

، ًز٭ً ؤن ؤڀِٳَ 2ر ٌّسّٙ ٦َّو خ‟ لّٙ ٌټُ ڄد ٷُُّ ٬نً ڄٙيً خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه خ٪ّّٕٙ ٜدل

َټنٌخ بىل ٌڀٻ خڀٌخٸ٫،  -ًټدن خڀٹدجمٌن ًَخءىد ؤجمص ٮّعيًّه - خ٬ّٙدى٬ًځمدءُ ظځٻ خڀسٚي ىٍه 

ًؤلٕنٌخ خڀ٩ه ّٝه ٔه ظځٻ خڀٕنص ًظدز٭ٌىڃ ٬ځْيد، ڀْٓ زدڀٵ٭ٿ ٴٹ٣ ًڀٽه زدٗٴعدء ؤ١ّدً، ًىٍه وٹځص 

ًخڀٍُ ؤٴعَ زٍڀٻ ىٌ خٗڄدڂ خ٩ّځْٿ ٸَّْ زه و٥ّ٘ش ـًخً، ٠ًٌّپ ټسّ٘ يف ىٍخ خ٬ّٕدَ ٬نً خڀًّّّص، 

، َٰڃ َيه ٬ځْو يف ىٍه ٦3ّّش خڀٍُ ؤؼنَ ٬ځْو خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ ٦َّو خ‟ يف خڀسًَ خڀ٥دڀ٫ ؼندءً ٬د٤ُخً 

خڀٵعٌٍ، ًخڀٵعٌٍ خ٬ّٹٌٝيش ىِ ڄدوٹځيد ٬نو خٗڄدڂ خ٬ّيًُ يف خڀسمُ خڀّودَ لْػ ٸدپ0 $ڄٕإڀص $ُ# 

 .4خڀٵ١ٚء ٙٔع٭مدپ خ٬ّٕځمّٙ ًمل ّنٽُ#  ًٙزإْ زدڀٹسدذ ًخ٬ّٙدىً ٬ځَ

                                         
ٔ
 (.ٕ٘٘/ٔا١تصدر الساب ق )   
 ٓ(ٛٗانظر : الدر النضيد ص) ٗ 

ٖ
 ( ٕٖٖ-ٕٖٖ/ ٕالبدر الطالع ) 

ٗ
(، طبع دار اٟتكمة اليمانية ٕٖٔ/ٕالبحر الزخار اٞتامع ١تذاىب علماء األمصار أتليف اإلماـ أٛتد بن ٭تِت ا١ترتضى ) 

 ٓ(ٕٖٔ/ٕـ()ٜٚٗٔ-ىػٖٙٙٔـ( عن الطبعة األوذل )ٜٛٛٔ-ىػٜٓٗٔصنعاء تصوير عاـ )
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ؼڃ ظس٫ خٗڄدڂ خ٬ّيًُ ٬ځَ ٌڀٻ خٗڄدڂ ٸَّْ ٴٹدپ يف خِٕىدَ ًىٌ ّعٽځڃ ٬مد ّنًذ يف خڀٹّّ ًڄنو َٴ٭و  

 1ٸًَ ّّ٘ $ًټُه ٠ً ٌڀٻ ًخٗودٴص زٹّّ ّٰ٘ ٴد٠ٿ#

خڀًًَٝ يف ًڄه خ٬ّ٭ځٌڂ ؤن خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ ٸً َيّ ٬ځَ ىٍه خڀٵعٌٍ زٽعدزو خ٬ّٙيٌَ "ُ٘ق  

 ٠ُّّڃ َٴ٫ خڀٹسٌَ ".

ىٍخ ڄد ّع٭ځٷ زسندء خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ًؤڄد ىًڂ ظځٻ خ٬ّٙدىً ًټٌوو ڀځْٕدٔص ټٍڀٻ ٴيٌ  

 ؤ٨يُ، ًبڀْٻ ىدظّٙ خڀٌخٸ٭ع0ّٙ

ٴيِ ڄد لًغ ڄه ىًڂ ڀځٹسٌَ خ٬ُّٙٴص ًخ٬ّٙدىً خ٬ّٹدڄص ٬ځْيد ؤّدڂ خٗڄدڂ خ٬ّعٌټٿ  خڀٌخٸ٭ص خًٕىلؤڄد  

ټدوِ،لْػ بوو ؤـدذ ؤجمص خڀ٬ًٌش خڀنفًّص بىل ىًڂ ز٭ٟ خ٬ّٙدىً يف ٜن٭دء ٬ځَ خ‟ خ٬ّ٭دُٜ ڀځٌٙ

ًڄد لٌ٭ّد،ًټعر زٍڀٻ بىل ٔدجُ خ٩ّيدض، ٌټُ ٌڀٻ خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ يف "خڀسًَ خڀ٥دڀ٫" ًٜدلر 

، ًٸً ـّْڄطٌ زإن خٕڄُ 2ټعدذ "لٌڀْدض ٺّدوْص " ًْٔإظِ وٛ ټٚڄيمد يف خڀسدذ خڀؽدڀػ بن ٘دء خ‟ 

ظًّندً؛ ٕن ٌڀٻ خٗڄدڂ زْنمد ټدن ٠ُّه ڀځنفًّّٙ ًًّخىنيڃ ټمد ٬ّّ زٍڀٻ ٜدلر  ټدن ْٔدٔص ٙ

خ٪ٌّڀْدض ټدن يف وٵٓ خڀٌٸط ّٽدظر خٕظُخٺ ًخ٬ُّّّٝٙ ڀځٹًًڂ بىل خ٩ُّّّش ًخڀٹ١دء ٬ځَ خڀًًڀص 

 .3خڀنفًّص 

                                         
ٔ
( لإلماـ ا١تهدي صاحب البحر الزخار مع شرحو السيل اٞترار ٖتقي ق دمحم إبراىيم ٖٔٙ/ٔاألطهار) األئمةاألزىار ُب فقو  

 ـ( .ٜ٘ٛٔ-ىػ٘ٓٗٔوذل الكاملة )زايد طبع دار الكتب العلمية ببَتوت الطبعة األ
ٕ
 (.  ٚٗ٘الباب الثالث)ص  

ٖ
ـ( ٖٜٛٔإذل آخر الكتاب ( ٖتقي ق د.صاحل رمضاف ٤تمود طبع دار العودة ) -ٖٔٔانظر ذكرايت الشوكاين ص ) 

( ٖتقي ق عبدهللا دمحم اٟتبشي دل يسم ا١تؤلف طبع دار اٟتكمة اليمانية صنعاء ط األوذل ٖٕ-ٕٕوحوليات ٯتانية ص )
 ـ ( ٜٜٔٔ-ىػٔٔٗٔ)
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ديؼص ىًڂ خڀّٖ ظًپ ٬ځَ ؤن ڄه ؤجمص خڀًّّّص ڄه ّيًڂ خڀٹسٌَ ٕـٿ خڀْٕدٔص ىِ ل ًخڀٌخٸ٭ص خڀؽدوْص 

ز٭ٟ خڀٹسٌَ يف خڀًّدَ خڀٙدٴ٭ْص ڄه خڀْمه، ًخڀّٖ ٸدڂ ّٞد خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه ٸَّْ ٦ًّْ خڀًّه لْػ ؤِخپ 

ىـ#، لْنمد ټدن ًخڀْدً ڀځ٭يً ز٭ً ؤن 1348خڀٹسص خڀّٖ ٬ځَ ٸّّ خڀٵٹْو ؤ٦ًّ زه ڄٌَٔ زه ٬فْٿ ٬دڂ $

ٙڄعًخي وٵٌٌ خٗڄدڂ ٸَّْ  -زصخڀّٖ ټدوط ظ٭ُٲ ڄه ٸسٿ زد٬ّ٭دِ –ظٱځر ٬ځَ ڄ٭د٠َص ٸسْځص خڀَّخوْٷ 

بىل زٚيىد ًيوٌ٭ّد ٠ّط لٽمو، ټمد ؤِخپ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ټٍڀٻ خڀعدزٌض ڄه ٬ځَ ٸّّ ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن 

،ٸً ّٹٌپ ٸدجٿ مل ٙ ٠ّمٿ ىٍخ خڀ٭مٿ ٬ځَ خحملمٿ 1ىـ# 1362يف ّٵُْ ڄه ودلْص ـسٿ لسَٙ ٬دڂ$

 ؟ خ٪ّٕه ًُّّٟو ٬ځَ ؤٴ١ٿ ظٹًُّ ًّٟ٭ځو ڄه زدذ بِخڀص خ٬ّنٽُ

ٴإٸٌپ0 بن خڀٍُ ٺّن٫ ڄه ٦ّځو ٬ځَ ٌڀٻ ىٌ ٬ًڂ بٸًخڂ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ٬نًڄد ټدن ًڀْدً ڀځ٭يً، ؤً ز٭ً  

ؤن ؤٜسك بڄدڄدً ٬ځَ بِخڀص ٘ث ڄه ڄٙدىً خڀسٚي خڀًّّّص، ٴځٌ ټدن خٕڄُ ڀٌـو خ‟ ٬ّد ٴ٭ځو يف ودلْص 

ٸدپ خڀٹد٠ِ  ًظُټو يف ودلْص ؤوٍُ، ٸً ّٽٌن ز٭ٟ ڄٙدىًىد ؤً٘ ڄه ظځٻ خڀّٖ ىًڄيد،ټمد

، ًٱّد ّاټً ٜځص خ٬ّٙدىً خڀًّّّص زدڀْٕدٔص ؤن ڄ٭٩ڃ خ٬ّٙدىً خ٬ّ٭٩مص 2ب٨ّد٬ْٿ خٕټٌ٪ لٵ٩و خ‟ 

يف خڀًّدَ خڀًّّّص ىِ ڀٖجمص ًلٌخْ٘يڃ، ًٸٿّ ؤن ًّٟ ڄٙيًخً ڀُـٿ ٴٹّ٘ ؤ٠ً٭ْٳ، ًبڀْٻ ٸدجمص زإىڃ 

 ٙدجيد0ًٔعٽٌن بن ٘دء خ‟ ٬ځَ لٕر خڀعٕځٕٿ خڀّڄّٗ ٗو خ٬ّٙدىً خڀًّّّص

 # ڄٙيً خٗڄدڂ خ٬ّنٌَٝ زد‟ ٬سًخ‟ زه ٦ّّش ڄه ڄن٥ٹص ٨ٵدَ ٌّسّٙ.1

 # ڄٙيً خٕڄّ٘ ٬مدي خڀًّه ٸِّ زه ٦ّّش $ؤوٌ ٬سًخ‟ زه ٦ّّش# ًّّٝنص ټمٚن.2

                                         
ٔ
 (.ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔىجر العلم ) 
ٕ
 نفس ا١تصدر نفس ا١توضع. 
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 # ڄٙيً خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه خ٪ّّٕٙ خ٬ّ٭ًُٲ زإزِ ٤ّ٘ يف ڄًّنص ٌّسّٙ. 3

 زه ٦ّّش زٿ ىٌ ڄه ٌَّص خ٪ّّٕٙ ًڀْٓ ڄه ٌَّص # ڄٙيً خٗڄدڂ ٸَّْ زه ٦ّّش $ًڀْٓ ؤود ٬سًخ‟4 

 #ًڄٙيًه ًّّٝنص ٌڄدَ.1خ٪ّٕه 

ًڄ٭و ٬ًي ڄه ؤزندجو ًؤلٵديه ًڄٙيً 2# ڄٙيً خٗڄدڂ خ٭ّديُ بىل خ٪ّٷ ٸَّْ زه خ٪ّّٕٙ زٝ٭ًش5 

 خٗڄدڂ خ٬ّيًُ زدوِ ظځٻ خ٬ّٙدىً.

 # ڄٙيً خٗڄدڂ ٜٚق خڀًّه زٝن٭دء.6 

  ؤ٦ًّ زه خ٬ُّظ١َ لٝه خڀ٩ٵّ٘ لفص.# ڄٙيً خٗڄدڂ خ٬ّيًُ ڀًّه خ‟7 

 # ڄٙيً خٗڄدڂ خ٬ّيًُ ٜٚق زه ٬ځِ زه ٯّمً زه ؤزِ خڀٹدٔڃ زٝ٭ًش. 8 

 # ڄٙيً خٗڄدڂ خڀندُٜ ٯّمً زه ٌّٔٳ زه ٜٚق زه خ٬ُّظ١َ ًّّٝنص ؼٚ.9 

 # ڄٙيً خٗڄدڂ ُ٘ٲ خڀًّه ٸَّْ زه ٻّٓ خڀًّه ؤ٦ًّ زه ٸَّْ خ٬ُّظ١َ ز٩ٵّ٘ لفص.10

 خٗڄدڂ ُ٘ٲ خڀًّه زؽٚ، ًٴْو ٬ًي ڄه ؤزندجو ًزندظو ًًٌّو. # ڄٙيً ڄًَٔص11

 # ڄٙيً خٕڄّ٘ ٜٚق خڀًّه زه ٻّٓ خڀًّه زه خٗڄدڂ ُ٘ٲ خڀًّه ًّّٝنص ؼٚ.12

ىٍه ز٭ٟ خ٬ّٙدىً ًٸً ظُټط خڀٽؽّ٘ ٌٔخىد ًىِ ټځيد ڄٌـٌيش ڄٙدىًش ڀځ٭ْدن، ًٸً ټعر ٬نيد  

َٔدڀعو خ٬ّٹًڄص ڀځًټعٌَخه ڄه ـدڄ٭ص ٜن٭دء زدٔڃ ټعدزص ظدَٹّْص ؤؼُّص خڀًټعٌَ ٬ځِ ٔ٭ًْ ْٔٳ يف 

                                         
ٔ
 (. ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٕانظر البدر الطابع )  

ٕ
ىػ( وىي ٓ٘ٚ( و)ٖٖٚىػ( ولكن ا١تشهد دل يعمر إال مابُت سنة )ٜٕٛوىو مؤسس الدولة الزيدية ابليمن توُب سنة ) 

ف أوؿ من بٌت  مشاىد مقربة صعدة على قبور اإلماـ ا٢تادي وبنيو فًتة حكم اإلماـ ا١تهدي لدين هللا علي بن دمحم الذي كا
 (ٔٙٔ، انظر : األضرحة ص )
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"خ٠ُٕلص يف خڀْمه ڄه خڀٹُن خڀُخز٫ بىل خڀٹُن خڀ٭دُ٘"، ٴْمٽه ٬ّه ؤَخي ڄ٭ُٴعيد زًٸص ؤن ُّـ٫ بىل 

 ىندٺ.

ڄ٫ خڀ٭ځڃ ؤن ؤټؽُ ىٍه خ٬ّٙدىً ظ١ڃ بىل ـٌخَ ڄه ىِ زد٨ّو ٬ًيخً ڄه ؤزندجو ًؤلٵديه ًًِـدظو،  

 ص ٸً ٔدمهٌخ يف وُٙ ڄ٩دىُ خڀٹسٌَّص يف ـيد٣ّڃ ټٕدجُ لٽدڂ خڀْمه.ًىٍخ ّؽسط ؤن ؤجمص خڀًّّّ
 ادلطلب الثالث: الدولة الرسولية ودورىا يف نشر القبورية يف اليمن: 

 حملص ٬ه خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص0

ىػ(، وقد ٚٗٙالدولة الرسولية منسوبة إذل مؤسسها " نور الدين عمر بن علي بن رسوؿ" )ت  
األيوبية،حيث كاف عمر بن علي من قواد ىذه الدولة أايـ آخر ملوكها قامت على أنقاض الدولة 

ا١تلك ا١تسعود، وحُت عـز ا١تلك ا١تسعود على السفر إذل مكة حيث مات هبا، استبد ابألمر ودعا إذل 
نفسو وخطب لو بذلك، ٍب تواذل أبناؤه وأحفاده ُب ا١تلك والسلطنة، وامتدت دولتهم من حضرموت 

ض األحياف من ظفار إذل مكة، وعاشوا ُب صراع مع أئمة الزيديو حينًا أيخذوف إذل مكة بل ُب بع
صنعاء وذمار وحجة، وحينًا يصل أئمة الزيدية إذل زبيد أو إذل تعز أو إب وىكذا، وامتد  حكمهم 

ىػ( وىي مدة طويلة زادت على ثالثة قروف وقد ٘تيزت ىذه الدولة ٜٛ٘ىػ( إذل سنة )ٕ٘ٙمن سنة )
 عظمة واإل٧تازات الضخمة ُب شىت ا١تيادين. ابلقوة وال

ففي العمراف فعلت ما دل تفعلو دولة أخرى ُب اليمن،وكاف أكثر ملوكها مشاركُت ُب العلم واألدب  
فبنوا ا١تدارس وجلبوا العلماء وا١تدرسُت ووقفوا األوقاؼ العظيمة عليها،كما ٚتعوا نفائس الكتب بل 

، وُب عصرىم ازدىر التصوؼ وشجع بعضهم أتباع ابن عريب ألفوا الكثَت منها ُب فنوف ٥تتلفة
 أصحاب وحدة الوجود.

وابٞتملة فقد كانت ىذه الدولة مفخرة من مفاخر اليمن ُب جوانب كثَتة، كما كانت فاٖتة شر   
كبَت ُب جوانب أخرى، ومن أ٫تها فتح الباب أماـ التصوؼ ا١تنحرؼ الفلسفي تصوؼ أصحاب 

اؿ آاثره ظاىرة إذل ىذا التاريخ وإف أفل ٧تمو وذىبت دولتو، كما أهنم وحدة الوجود الذي ما تز 
رسخوا القبورية ُب اليمن من خالؿ قبور سالطينهم وتبنيهم لبناء بعض ا١تشاىد على قبور بعض من 

 يعتقدوف فيو الصالح، ىذه ىي الدولة الرسولية.
 وإليك حملة عن بعض قبور الدولة الرسولية:
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 ولية:قبور الدولة الرس
دفن ُب ا١تدرسة األاتبكية ُب ذي  ٔىػ( ٚٗٙ( ا١تلك نور الدين عمر بن علي بن رسوؿ ا١تتوَب)ٔ

 .ٕىزمي ُب مدينة تعز بعد أف نقلوه إليها من اٞتند 
 .ٗودفن ُب ا١تدرسة األشرفية ٔتدينة تعز  ٖىػ( ٜٙٙ( ا١تلك األشرؼ عمر بن ا١تظفر ا١تتوَب )ٕ

 .ٙودفن ُب ا١تدرسة األشرفية مدرسة والده  ٘ىػ(  ٕ٘ٚ)( الناصر بن األشرؼ ا١تتوَب ٖ
 .ٛودفن ُب مدرستو اجملاىدية بتعز  ٚىػ( ٗٙٚ( ا١تلك اجملاىد ا١تتوَب )ٗ
وٛتل من زبيد إذل تعز ودفن ُب مدرستو  ٜىػ( ٛٚٚ( ا١تلك األفضل بن اجملاىد ا١تتوَب )٘

 .ٓٔاألفضلية 
 .ٕٔودفن ٔتدرستو األشرفية بتعز  ٔٔىػ(  ٖٛٚ( ا١تلك األشرؼ بن األفضل ا١تتوَب )ٙ
 .ٗٔودفن ُب مدرسة والده األشرفية  ٖٔىػ( ٛٚٛ( ا١تلك الناصر بن األشرؼ ا١تتوَب )ٚ

                                         
ٔا
( أتليف علي بن اٟتسن ا٠تزرجي ٖتقي ق دمحم بن علي ٔ٘/ٔنظر ترٚتتو ُب العقود اللؤلؤية ُب اتريخ الدولة الرسولية) 

 (  .ٜٜٕـ( وقرة العيوف ص)ٖٜٛٔ-ىػٖٓٗٔاألكوع طبع مركز الدراسات والبحوث اليمٍت الطبعة الثانية )
 (. ٕٛ/ٔالعقود اللؤلؤية )ٕ
ٖ
 (.ٖٖٚ( وقرة العيوف ص)ٜٖٕ/ٔانظر ترٚتتو ُب: العقود اللؤلؤية )  
ٗ
 (  ٜٗا١تفضل ا١تزيد ص )   

 
٘
 ( . ٜٖٗ( وقرة العيوف ص )ٖٔ/ٕانظر ترٚتتو ُب: العقود اللؤلؤية ) 

ٙٙ
 (. ٜٙالفضل ا١تزيد ص ) 
ٚ  
 

ٜ
 (. .ٖٛٙ( وقرة العيوف ص )ٔٔٔ/ٕ : العقود اللؤلؤية)انظر ترٚتتو ُب  

ٔٓ
 (. ٕٓٔالفضل ا١تزيد ص) 

ٔٔ
 (.   ٖٙٚ( وقرة العيوف ص)ٔٗٔ/ٕانظر ترٚتتو ُب العقود اللؤلؤية )  

ٕٔ
 (.ٗٓٔالفضل ا١تزيد ص )  

ٖٔ
 (  .ٗٓٔا١تصدر الساب ق ص) 

ٔٗ
 (.ٛٓٔا١تصدر الساب ق ص )  
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ودفن ٔتدرسة جده األشرفية،وقد  ٔىػ(  ٖٓٛ( ا١تلك ا١تنصور بن الناصر بن األشرؼ ا١تتوَب )ٛ
 .ٕكاف موتو ٔتدينة زبيد ُفحمل إذل تعز 

 

 
 ٔتدينة تعز. ٗودفن ُب مدرستو الظاىرية ٖىػ( ٕٗٛإٝتاعيل ا١تتوَب ) ( ا١تلك الظاىر ٭تِت بنٜ
ودفن عند والده اب١تدرسة ٘ىػ( ٘ٗٛ( ا١تلك األشرؼ إٝتاعيل بن الظاىر ٭تِت ا١تتوَب )ٓٔ

 .ٙالظاىرية ٔتدينة تعز

 ىؤالء ا١تلوؾ الذين وقفت على التصريح بدفنهم ُب ا١تدارس اليت بنوىا، وال يبعد أف يكوف غَتىم 
أف يكونوا كذلك  من األمراء ومن ا١تلوؾ الذين وّلوا والايت قصَتة أو خرجوا على ا١تلوؾ الرٝتيُت

قد دفنوا ُب مدارس أو مشاىد، بل ال يبعد أف تكوف نساؤىم كذلك وقد وقفت على تصريح 
 بواحدة منهن. 

( قاؿ ابن الديبع: وُب ٔٔ
ىػ( ٖٙٛالسنة ا١تذكورة )

توفيت أـ السلطاف اٟترة 
طاىرة، أـ ا١تلوؾ جهة الطواشي، ٚتاؿ الدين فرحاف ٔتدينة زبيد ُب الثاين عشر من صفر، ال

ودفنت قريبًا من تربة الشيخ طلحة بن عيسى ا٢تتار، وأمر ولدىا السلطاف ا١تلك الظاىر إبنشاء 
ف مدرسة عظيمة على ضر٭تها ورتب فيها إمامًا وخطيبًا وأيتامًا ومعلمًا ٢تم وعشرين قاراًئ يقرؤو 

 ٚالقرآف عند ضر٭تها عقب كل صالة، ورتب ٢تم ما يقـو بكفايتهم. 

( كما أشار اٞتندي إذل أف ىناؾ تربية خاصة ٓتواص وأقارب بٍت رسوؿ حيث قاؿ ُب ترٚتة ٕٔ
إذل أف  -دمحم بن القاضي عمر ا٢تزاز: )وكاف ا١تظفر ٬تلو ويعتقد صالحو ورٔتا زاره سرًا إذل منزلو 

                                         
ٔ
 (.ٛٓٔا١تصدر الساب ق ص )  
ٕ
 (. ٜٓٔب ق ص )ا١تصدر السا  
ٖ
 ٓ(ٜٓٔالفضل ا١تزيد ص)  
 ٓ(ٖٔٔا١تصدر الساب ق ص) ٕ
٘
 ٓ(ٗٔٔ-ٖٔٔا١تصدر الساب ق ص )  
ٙ
 ٓ(٘ٔٔا١تصدر الساب ق ص )  
ٚ
 (.ٔٔٔا١تصدر الساب ق ص )  

 (.  ٜٖٗ( وقرة العيوف ص)ٖٔٔ/ٕانظر ترٚتتو ُب العقود اللؤلؤية )
 (ٜٛالفضل ا١تزيد ص) ٛ
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و ا١تلك ا١تظفر كتب إذل أوالده سأ٢تم أف يدفنوه ُب الًتبة اليت ىي قبلي وحُت بلغت وفات -قاؿ
 .ٔجامع عدينو، ففعلوا ذلك إذ خواص بٍت رسوؿ من القرابة والسراري مقبوروف فيها( 

وىذه التربة ربما كانت على غرار ترب الفاطميين والمماليك التي 
 سبق ذكرىا.

 ٬0ّٙدىً ٬ځَ ٸسٌَ ڄه ّ٭عٹًًن ٴْيڃ خڀٝٚقڄٕدمهص ٤ّٚٔٙ خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص يف زندء خ

زنَ ٤ّٚٔٙ خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ٬ځَ ٸسٌَ ڄه ّ٭عٹًًن ٜٚليڃ، ًڀٽه ڀٖٔٳ مل  

ٸّّ خڀْٙه ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن، ًڄٙيً ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن  َٲًّ خڀنٛ خڀُّٝك ٬ځَ ٘ث ڄه ٌڀٻ بٙ ٬ځ

ه ٬مُ زه ٬ځِ زه ٌَٔپ ًخزنو خ٩ّ٬ٵُ، ًّ٭ً ڄه ٌّـً ّٝن٥ٹص ّٵُُْ ٯّدٴ٩ص ظ٭ّ، ًىٌ ڄ٭دُٜ ڀځمځٽَْْ

ؤټدزُ ؤٸ٥دذ خڀٌٝٴْص يف خڀْمه، ٬ُمُّ ڄٙيًه ًؤًپ ڄه ٬مُّه خ٬ّځٻ خ٩ّ٬ٵُ ٌټُ ٌڀٻ ٜدلر 

خ٠ُٕلص، ًمل ٸًّي خڀعدَّه خڀٍُ ـٍُ ٴْو خڀسندء،ټمد ؤن خ٬ّٙيً ًخ٬ّٕفً خ„دًَ ڀو ٸً ٘يً 

٬ځَ ًّ خڀٕځ٥دن ٬دڄُ زه ٬سًخڀٌىدذ خڀ٥دىُُ ټمد ىٌ  ظٌٔ٭ص ًظُڄْمدً ټؽّ٘خً يف ٴّٔخض ّٰعځٵص، ؤمهيد

 ،ًآوُىد ٬ځَ ًّ ز٭ٟ ًٙش خٕظُخٺ.2ڄٽعٌذ ىندٺ

                                         
ٔ
 ( . ٚٔٔ/ ٕالسلوؾ )   
ٕ
 ( وما بعدىا . ٖٕٔاألضرحة ص )  
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 ادلبحث الرابع
 نشأة الصوفية ودورىا يف نشر القبورية يف اليمن  

 ًٴْو ؼٚؼص ڄ٥دڀر0
 

 ادلطلب األول: نشأة الصوفية يف اليمن: 
٬د بڀْو خٗٔٚڂ ًزّٙ خڀعٌٝٲ خ٬ّنمُٲ، ًخ١ّٗدق ٔسٷ ظ٭ُّٳ خڀٌٝٴْص ًخڀعٵُّٷ زّٙ خڀّىً خڀٍُ ي 

زإن ټٚڄند بٵّد ىٌ ڄنٝر ٬ځَ خڀعٌٝٲ خڀٵځٕٵِ خ٬ّنمُٲ، ٌٔخء َ٘٭ََُ خ٬ّعٌٝٴص خڀٹدجمٌن زو زإٜٿ 

ٌڀٻ خڀعٌٝٲ ٬ًُٴٌخ ڄٝديَه ؤڂ ؤوًٍه ظٹځًْخً ًؼٹص ّٝه ٸسځيڃ، ٴدٙٳُّخٲ ىٌ خٙٳُّخٲ بن ؤظَ ٬ځَ 

ٱٵٿ، ًؤڄد خٕ٘ىدٚ ؤوٵٕيڃ ًڄد ىِ ڄٹدًٜىڃ ًوٌخّدىڃ ٴٍخٺ ًّ وسْػ ڄدټُ ؤً ٬ځَ ًّ ٜدحل ڄ

ِ٘ء ڄُيه بىل خ‟ ظسدَٺ ًظ٭دىل ًڀْٓ بڀْند، بٌخ ٬ُٴند ىٍخ خڀعٍټّ٘ لٷ ڀند ؤن وُٙ٪ يف ًَٜ ڄسًؤ 

 ىٍخ خڀعٌٝٲ خ٬ّنمُٲ ًوٙإظو.

 0ًَّخي خڀعٌٝٲ يف خڀْمه
مؤرخو حضرموت أف أوؿ لعل حضرموت كانت ىي الرائدة ُب جلب واستَتاد التصوؼ، فقد ذكر  

من عرؼ ابلتصوؼ فيها ىو " عبدهللا بن أٛتد بن عيسى ا١تهاجر إذل هللا " حيث ذكر الشاطري ُب 
" أدوار التاريخ اٟتضرمي " أف من شيوخو أاب طالب ا١تكي، فقد تلقى عنو علم التصوؼ، وقرأ عليو  

غَت  ٔىػ(  ٖٚٚح  سنة )كتابو "قوت القلوب " ذلك الكتاب الشهَت ُب فن التصوؼ.وذلك ١تا 
أف ىذا الرجل دل يكن لو أثر يذكر ُب نشر التصوؼ ُب حضرموت، كما سيأٌب عند حديثنا عن 

  .الفقيو ا١تقدـ، وىذا كما نرى من رجاؿ القرف الرابع

ىػ( حيث ترٚتو الشرجي  ٖٙٗ:يطالعنا اسم الصوُب "سود بن الكميت" ا١تتوَب )ويف القرن اخلامس 
ص "،وذكر قصة ٖتولو إذل التصوؼ، وأنو كاف لو أصحاب ومريدوف، وأنو كاف ُب "طبقات ا٠توا

                                         
ٔ
 ( . ٖٙٔ -ٕٙٔأدوار التاريخ اٟتضرمي ص)   
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،وىو أشهر من عرؼ ابلتصوؼ أو من أشهرىم ُب ٬ٔتلس معهم ُب ا١تسجد وأيكل ويناـ معهم فيو 
ىذا القرف،مع وجود آخرين أشار إليهم السيد عبدهللا اٟتبشي ودل يبُت أٝتاءىم وذكر أهنم من ا١تناط ق 

 .ٕامة ومن مدينة تعزاحملاذية لته

ىػ( وقد كاف رجاًل  ٜٚ٘اشتهر الصوُب أٛتد بن أيب ا٠تَت الصياد ا١تتوَب سنة ) ويف القرن السادس: 
عاداًي من عواـ مدينة زبيد، وعلى أثر رؤاي رآىا ٖتوؿ إذل التصوؼ، وصحب الشيخ إبراىيم الفشلي 

ومنذ ذلك الوقت أخذ يًتقى ُب درجات اآلٌب ذكره ُب القرف السابع، قاؿ الشرجي بعد ذكر الرؤاي:)
 .ٖالتصوؼ( 

قلت: ٍب اشتهر أمره، وٕتمع حولو ا١تريدوف وسجلت لو الكرامات،ونقلت عنو أقواؿ ذات قيمة عند  
. وا١تالحظ أنو ُب ىذا القرف بدأت تتكوف ٚتاعات التصوؼ ويلتّف ا١تريدوف حوؿ ٗأىل التصوؼ 

ت والربكات وسلوؾ ذلك الطري ق ا١تبتدع، وليس ىذا شيوخهم ال لطلب العلم ولكن ألخذ الفيوضا
خاصًا ابلصياد وحده بل قبلو كاف لشيخو إبراىيم الفشلي، الذي سيأٌب اٟتديث عنو ُب القرف 

 السابع.

البذور اليت بذرت ُب  ت: ىذا القرف ىو ُب اٟتقيقة قرف التصوؼ ففيو نبتت وترعرعالقرن السابع 
 ة منها: القروف ا١تاضية وشهد ٖتوالت كبَت 

إذل اليمن وكاف ذلك على يد رجل غامض  -مدرسة وحدة الوجود  -(دخوؿ مدرسة ابن عريب ٔ
؛ وذلك لشدة حن ق ٘مشبوه يقاؿ لو "ا١تقدسي"، ال يعرؼ اٝتو اٟتقيقي وال شيء من ترٚتتو 

وأىل العلم عليو وىجره، بل و٤تاولة قتلو ُب قصة طويلة عجيبة تدّخل على إثرىا  ءالفقها

                                         
ٔ
 ( . ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ) طبقات ا٠تواص ص  

ٕ
-ٜٖٙٔ( أتليف عبدهللا بن دمحم اٟتبشي توزيع مكتبة اٞتيل اٞتديد صنعاء ) ٕٔالصوفية والفقهاء ُب اليمن ص)  

ٜٔٚٙ.) 
ٖ
 ( . ٜٙ-ٗٙطبقات ا٠تواص ص )   
ٗ
 ا١تصدر الساب ق .   

٘
بَتوت مكتبة اٞتيل اٞتديد قاؿ القاضي إٝتاعيل األكوع ُب كتابو ا١تدارس اإلسالمية ُب اليمن طبع مؤسسة الرسالة   

(: ) دل نعرؼ اسم ا١تقدسي كاماًل وال اتريخ قدومو إذل اليمن  ٗٛ -ٖٛـ ( ص) ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔصنعاء  ط الثانية )
وال اتريخ والدتو ووفاتو ومكاهنما فيما بُت أيدينا من ا١تراجع ، ولعل ذلك اإل٫تاؿ كاف مقصودًا من ا١تؤرخُت نكاية بو 

 رفتو لعلم ا١تنط ق ( ،قلت: ليس علمو علم منط ق ولكنو الفلسفة اإلٟتادية .وٕتاىالً لعلمو ومع
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، ولكن ىذا الرجل دل ٔطاف وزجر الفقهاء وتوعدىم أشد الوعيد إف ىم تعرضوا لو وألصحابو السل
ٯتت إال وقد غرس تلك النبتة ا٠تبيثة ُب اليمن، وقد قرر العالمة األىدؿ أنو أوؿ من قدـ بكتب 

  ٕابن عريب إذل اليمن. 

ٹر ٻّٓ خڀٙمٌْ خ٬ّعٌٴَ ټمد ٨يُ ىٍخ خڀٹٌپ ټٍڀٻ يف ىٍخ خڀٹُن ڀًٍ ؤزِ خڀٱْػ زه ٥ّْٿ خ٬ّځ 

، ًڀًٍ ڄ٭دُٜه ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن ًڀو يف ٌڀٻ ٬ًش ټعر ڄنيد0" 3ىـ# ًؤڀَّٳ يف ٌڀٻ ټعدزدً 651ٔنص $

 ".4خڀسمُ خ٬ّٙٽٿ خڀٱُّر " ً" خڀٵعٌق خ٬ٌّٝوص ًخُٕٔخَ خ٬ّىًّوص " ً" خڀعٌلًْ خ٩٬ٕڃ 

خڀعسفك ًخڀ٬ًٌٍ خڀّٖ ٬ُٲ  ًٸً ٌټُ ڄ٥ٌّّٔ خڀُـځّٙ ؤن ٭ّمد ڄٽدظسص ظٙيً ًٍّٝ ڄد ًٜٚ بڀْو ڄه 

ّٞد ؤىٿ ظځٻ خڀنمځص، ٸدپ خڀُٙلّٓ يف ظ٥ُّص ؤزِ خڀٱْػ0$ًټعر بڀْو خڀْٙه ؤ٦ًّ خ٬ٍّټٌَ " خزه 

 ٬ځٌخن " ڄُش ڄه زځًه ټعدزدً ّٹٌپ ٴْو0 ؤڄد ز٭ـً. ٴةوِ ؤوّّٺ ؤو0ِ 
 جزت الصفوؾ إلى الحروؾ إلى الهجا حتى انتهٌت مراتب اإلبداع

 على الس رى ك ال وال لبُنى تق ل شراعيال باس م ليلى أست عين   
فأجابو الشيخ أبو الغيث بكتاب يقوؿ فيو: من الفقَت إذل هللا تعاذل أيب الغيث بن ٚتيل َغِذيِّ نعمة  

 هللا تعاذل ُب ٤تل اٟتضرة، أما بعد فإين أخربؾ أين:

ـطِ خ٨ّٕدء ڄه ؤ٨ّدجِ $3#  ّٟځـ•َ يلَ خٙٔڃ خڀٹًّڃ زد٨ّو ٴد٘عُٹَـّ

 5ځٻ خ٬ّيْمه ًخَظ١َ ٴدَٕٞ ؤ٠َِ ًخڀٕمدء ٨ّدجِ. ًلسدوَِ خ٬ّ 

                                         
ٔ
 ( . ٖٔٔ -ٔٔٔ/ٕالسلوؾ )   

ٕ
كشف الغطاء عن حقائ ق التوحيد وعقائد ا١توحدين وذكر األئمة األشعريُت ومن خالفهم من ا١تبتدعة وبياف حاؿ ابن    

 ـ ( . ٜٗٙٔن األىدؿ طبع تونس .) ( للعالمة اٟتسُت بن عبدالرٛتٕٚٔعريب وأتباعو ا١تارقُت ص)
ٖ
أنكر العالمة األىدؿ أف يكوف ىذا الكتاب للشيخ أيب الغيث وذلك ألنو أمي ، ولكن السيد عبدهللا اٟتبشي رد عليو    

 ( . ٕٚ – ُٔٚب ذلك وأثبت أف الكتاب أتليف ابن ٚتيل. انظر : الصوفية والفقهاء ) ص
ٗ
 (.  ٕٚالصوفية والفقهاء ص)    
٘
 ( .  ٓٔٗ_  ٜٓٗبقات ا٠تواص ص ) ط   
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قامت مدرسة الفلسفة الصوفية ُب اليمن،  –أيب الغيث وابن علواف  –قاؿ اٟتبشي:)وهبذين الرجلُت  
إال أف قرهبما ا١تباشر من عصر ابن عريب دل ٬تعلهما يستفيداف من كتاابتو ا٠تاصة، وإ٪تا كاف ذلك من 

رِفْت بو تعاليم ىذه ا١تدرسة، وىم ينهلوف ٚتيعًا من االٕتاه الذي سار خالؿ ا١تشرب الذوقي الذي عُ 
 . ٔعليو أسالفهم من دعواىم ُب اٟتب والقرب وغَته من إشارات الصوفية(

ُب ىذا القرف دخلت الطرؽ الصوفية من ا٠تارج، ونشأت الطرؽ الصوفية احمللية،وإليك حملة  (ٕ
  ىذا القرف ُب ا١تطلب التارل.عن أىم الطرؽ الصوفية اليت عرفتها اليمن ُب

 ادلطلب الثاين: أىم الطرق الصوفية اليت عرفتها اليمن:
 الطرق الوافدة:

: وىي أوؿ وأشهر الطرؽ الصوفية ُب اليمن، وقد أعاد اٟتبشي أوؿ لقاء ( الطريقة القادريةٔ
رٛتو هللا  -ىػ(، وىي سنة وفاة الشيخ اٞتيالين  ٔٙ٘لليمنيُت هبذه الطريقة وشيخها إذل سنة )

ُب موسم اٟت ، و٫تا الشيخ " علي بن عبدالرٛتن اٟتداد "  حيث لقيو اثناف من اليمنيُت -
والشيخ "عبدهللا األسدي "، أما األوؿ فالتقى بو صدفة عند الكعبة، وأما الثاين فقد سافر 

ًٍ على اٟت  تلك السنة، فالتقى ب و ُب خصيصًا للقاء الشيخ عبدالقادر عندما علم أبنو انٍو
عرفات. ودل يوّضح ما ىو دور الرجلُت ُب نشر الطريقة القادرية ُب اليمن؟ولكن من بُت من 
ذكر أهنم أخذوا الطريقة القادرية من صوفية اليمن "أٛتد بن أيب اٞتعد "ووفاتو ببضع وسبعُت 

ة وهبذا نقطع أف ىذه الطريق ٖىػ( ٜٗٚبن دمحم بن أيب حربو( وفاتو ) ر،)وأبو بكٕوسبعمائة 
 دخلت اليمن ُب القرف السابع ورٔتا قبلو بقليل. 

:ا١تنسوبة إذل الصوُب ا١تغريب الشهَت "شعيب أيب مدين التلمساين"، الطريقة ادلَْديَِنيرة( ٕ
وىذا الصوُب قد صّدر طريقتو إذل اليمن عن طري ق مكة عرب تلميذه عبدالرٛتن ا١تقعد، 

رجٍل آخر ىو "عبدهللا الصاحل ا١تغريب"  ولكن ا١تقعد مات ُب الطري ق فوكل إيصا٢تا إذل
 -دمحم بن علي ابعلوي -الذي وصل إذل ترمي،وإذل من ٝتاه أبو مدين ووصفو الفقيو ا١تقدـ

ىػ(، فدخل خلسة إليو وىو ُب حلقة شيخو الفقيو "علي بن دمحم  ٖ٘ٙا١تتوَب سنة )
سو لباس الصوفية، ابمرواف "فغمزه وأخذه من بُت يدي شيخو فأبلغو الرسالة وحّكمو وألب

                                         
ٔ
 (ٖٚالصوفية والفقهاء ص )  
ٕ
 ( . ٗٚ – ٕٚطبقات ا٠تواص ص )   
ٖ
 ( .  ٖٔٛ – ٖٓٛالطبقات ا٠تواص ص )   
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فعاد إذل شيخو وىو كذلك فغضب عليو شيخو وزجره وظل مقاطعًا لو حىت مات "رٛتو 
 ٔٚٙهللا "، ٍب ذىب إذل قيدوف فلقي الشيخ "سعيد بن عيسى العمودي" ا١تتوَب سنة )

ىػ( فحّكمو كذلك وأدخلو ُب عداد الصوفية،ولقي ُب دوعن كذلك " ابعمر " صاحب 
ماعة، ٍب توجو إذل ميفعة ولقي الشيخ عبدهللا ابٛتراف فحّكمو كذلك ُعوَرة وأٟتقو ابٞت

وأٟتقو هبم، واستقر ُب ميفعة حىت مات، وعند موتو قسم تركتو بُت تالميذه وأشار إليهم 
أبف ىناؾ عالمة على من يكوف شيخهم وىو أف يقع من نصيبو السبحة فوقعت من 

رموت وشيخ الطريقة ا١تدينية هبا، نصيب الفقيو ا١تقدـ، وبذلك أصبح شيخ صوفية حض
 .ٔوعند وفاتو نّصب زوجتو أـ ا١تساكُت ُب منصب شيخ الصوفية ْتضرموت 

                                         
ٔ
انظر : قصة إرساؿ أيب مدين إذل حضرموت ُب) اٞتوىر الشفاؼ ُب ذكر فضائل ومناقب وكرامات السادة األشراؼ(   

( ُب اٟتكاية السابعة  ٕٛ -ٔٛ/ٔنصاري وىو ٥تطوط ، ولدي نسخة مصورة منو ) أتليف عبد الرٛتن ا٠تطيب األ
( ،وحىت ال يظن أحٌد أنٍت ابلغت ُب تعبَتي أو طعنت ُب ) عبد هللا الصاحل  ٘-ٗ/ ٕوالعشرين  وُب ا١تشرع الروي ) 

ر الشفاؼ لعبدالرٛتن ا٠تطيب أو ُب الفقيو ا١تقدـ ( ، أسوؽ قصتهم ْتروفها من اٞتوى  –ومرسلو أيب مدين  –ا١تغريب 
:إنو ال  أنو قيل لشيخ شيوخنا الشيخ الفقيو دمحم بن علي  حيث قاؿ : ) اٟتكاية السابعة والعشروف: روى ا١تشايخ 

فسار  -حرسها هللا تعاذل-إذ ذاؾ ٔتكة  وكاف الشيخ عبدالرٛتن ا١تقعد ،يفك قفل قلبك إال الشيخ عبدالرٛتن  ا١تقعد 
فلما بلغ أثناء الطري ق أخرب بوفاتو فرجع إذل بلده ،وكاف الشيخ عبدالرٛتن  ،خنا  =    = قاصدًا ٨توه الفقيو شيخ شيو 

قد أمره ابلسفر إذل  ، وكاف شيخو أبو مدين  من كبار تالمذة الشيخ الكبَت خاص ا٠تواص أيب مدين  ا١تذكور 
اٟتكم ولبس ا٠ترقة أو كما قاؿ ، و قاؿ لو :  حضرموت ، وقاؿ لو: إف لنا فيها أصحاب سر إليهم وخذ عليهم عقد

ولكنك التصل إليهم بل ٘توت ُب أثناء الطري ق ونرسل إليهم من أيخذ عليهم ذاؾ ، فسار الشيخ عبدالرٛتن طالباً 
ريب حضرموت ، فلما بلغ ُب أثناء الطري ق حضرتو الوفاة فأحضر تلميذه الشيخ الكبَت العارؼ ابهلل تعاذل عبدهللا الصاحل ا١تغ

و كاف من أوالد ملوؾ ا١تغرب فآثر سلوؾ ىذه الطريقة ففتح لو وكاف من كبار تالمذتو و٢تما الكرامات ا٠تارقة  -
، وُب رواية أنو قاؿ لو  وأمره اب١تسَت إذل حضرموت وقاؿ لو ما قاؿ لو الشيخ أبو مدين  -واإلشارات ا١تفيدة الفائقة 

و دمحم بن علي   أبو علوي عند الفقيو علي بن أٛتد أيب مرواف يستقي يعٍت أيضًا : اذىب إذل حضرموت ٕتد فيها الفقي
أيخذ منو العلم ، طارح سالحو فوؽ رجليو ، فاغمْزه من عند الفقيو وحّكْمو، واذىْب إذل قيدوف ٕتْد فيها الشيخ سعيد 

لي كما قاؿ الشيخ عبدالرٛتن بن عيسى فحّكْمو ، قاؿ الشيخ عبدهللا : فلما وصلت إذل ترمي وجدت الفقيو دمحم بن ع
فلما رجع إليو وُب رأسو ا٠ترقة اغتاظ عليو وقاؿ لو : رجوانؾ إمامًا مثل ابن  -أاب مرواف  رو ما شاو  -فغمزتو وحّكمتو 

وىجره أبو ٓالفقر خَت :  =      : فورؾ فًتكت صحبتنا ورجعت إذل زي الصوفية أو كما قاؿ ، فقاؿ لو الفقيو دمحم بن علي 
ف إذل أف توُب وستأٌب حكايتهما ُب ذلك إف شاء هللا تعاذل ، فسار الشيخ عبدهللا فلما وصل إذل حضرموت اجتمع مروا

وقاؿ لو الشيخ عبدهللا : أي لؤلؤة عجماء لو ثقبت ، فقاؿ الشيخ دمحم ، وما الثقب  بشيخ شيوخنا الفقيو دمحم بن علي 
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ىػ(، وقد دخلت اليمن على ٛٚ٘ا١تنسوبة إذل أٛتد بن علي الرفاعي ا١تتوَب ) الطريقة الرفاعية:( ٖ
أدرؾ أحد أحفاد ىػ( وكاف الشيخ قد ٛٛٙيد عمر بن عبدالرٛتن بن حساف القدسي ا١تتوَب سنة )

الشيخ أٛتد الرفاعي وىو ٧تم الدين األخضر،فأخذ عنو ا٠ترقة الرفاعية، وترىب بُت يديو تربية صوفية، 
فلما استكمل الشيخ تعليمو أمره أف يدخل اليمن وينشر ا٠ترقة الرفاعية ىنالك، وُب اليمن اجتمع 

َته، ويقوؿ الشرجي: أنو )تنقل القدسي ببعض من صوفيتها أمثاؿ الشيخ عمر بن سعيد ا٢تمداين وغ
بعد ذلك إذل عدة أماكن ُب اليمن وابتٌت عدة ربط بعد أف شهر ا٠ترقة الرفاعية، وانتشرت عنو 

 .ٔانتشاراً كلياً السيما ُب ٥تالؼ جعفر( 
ىػ(، ٙ٘ٙ: نسبة إذل الشيخ أيب اٟتسن علي بن عبد هللا الشاذرل ا١تتوَب سنة )الطريقة الشاذلية( ٗ

ىذه الطريقة إذل اليمن على يد الشيخ علي بن عمر بن دعسُت الشاذرل الذي كاف من  وقد انتقلتْ 
 .ٕأوائل ا١تؤسسُت ُب اليمن 

                                                                                                                        
من زي الفقهاء وترؾ صحبتهم ،وٖتكم للشيخ عبدهللا ولبس منو ا٠ترقة ،  قاؿ :التحكيم ، فا٩تلع الشيخ دمحم عما ىو عليو

وأقبل على هللا تعاذل ُب السر والعالنية ورغب ُب صحبة الصوفية ، قالوا ودعا لذريتو عند ذلك بثالث دعوات ) األوذل ( 
( أف ال يسلط هللا تعاذل عليهم ظا١تاً  بذؿ النفوس وال يعودوف إذل العمومية أي ال يزالوف على زي الفقراء        ) الثانية

قالوا : فقبلهن  -أي ال تكوف بو حاجة تضر بدينو  -يؤذيهم ) الثالثة ( أف ال ٯتوت أحد منهم إال وىو مستور ُب دنياه 
ة الشيخ فما ٯتوت أحد منهم إال وىو بتلك الصفة ، ودل يسلط هللا تعاذل عليهم بعد ذلك ظا١تاً أبداً بربكة دعو  ،هللا تعاذل 

 (. ٖٛ-ٔٛ/ٔ( . اٞتوىر الشفاؼ ) ٢تم 
وكذلك قاؿ الشلي ُب ا١تشرع : ) فلما رآه شيخو علي ابمرواف تغَت عما كاف قاؿ لو: أذىْبَت نورؾ وقد رجوان أف تكوف   

وبو  كابن فورؾ واخًتَت طري ق التصوؼ والفقر وقد كنت على ا١تقدار والقدر ، فقاؿ األستاذ : الفقر فخري وبو أفتخر ،
وىجره الفقيو وظن أف يفيد فيو  ٓعلى النفس والشيطاف أنتصر ، وال أتباعد عنكم إعراضًا ، وال تبدلت بكم معتاضًا 

( ، وُب ىجر اإلماـ  ٘ -ٕ/ ٔ( ا١تشرع الروي )  ٓا٢تجر ، ورأى أنو أعظم من الزجر ، واستمر مهاجراً لو إذل أف مات
حضرموت كانوا على منه  الكتاب والسنة ، وأهنم دل يعرفوا ذلك اال٨تراؼ ابمرواف للفقيو ا١تقدـ دليل على أف أىل 

الصوُب إذل أف قدـ ذلك ا١تغريب ابلتصوؼ وأخذه عنو الفقيو ا١تقدـ ، ولكن منذ ذلك التاريخ استفحل الشر وا٨ترؼ 
والعلم ، بعد أف ضعف الفقو وقل  األكثر بتأثَت ذلك الفقيو وأتباعو من أبنائو وفقرائو والالئذين هبم ٦تن ينسبوف إذل الفقو

العلم ، ومازاؿ التصوؼ يفشو والعلم ينقص حىت أظلم الكوف ، وعم اال٨تراؼ ، وظهرت الدعاوى والرسـو ، وزالت 
وأصبح من النادر وجود فقيو متضلع مدرؾ لألدلة ومذاىب العلماء قادر على الًتجيح واالختيار ، أما علم  ،اٟتقائ ق 

 م يب ق ٢تما أثر ، وسيأٌب ُب الباب الثاين مزيد بياف ٢تذه القضية . التفسَت واٟتديث فل
ٔ
 ٓ(  ٖٙ( والصوفية والفقهاء ص )  ٕ٘ٗطبقات ا٠تواص ص )   
ٕ
 ( ٖ٘انظر الصوفية والفقهاء ص )  
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ىػ( ذكرىا ٖٔٙ: نسبة إذل الشيخ عمر بن دمحم السهروردي ا١تتوَب سنة )الطريقة السهروردية( ٘
 . ٌٔب والعلوي العيدروس ُب اٞتزء اللطيف وذكر أف من أتباعها ُب اليمن إٝتاعيل اٞترب 

 : أىم الطرؽ احمللية اليت نشأت ُب ىذا القرف:الطرق احمللية
ا١تنسوبة إذل الفقيو دمحم بن علي ابعلوي ا١تشهور ابلفقيو ا١تقدـ الذي سب ق ذكره  الطريقة العلوية:( ٔ 

 آنفاً ُب الطريقة ا١تدينية. 
وَب سنة نيف وستمائة، وىو : نسبة إذل الشيخ علي بن عمر األىدؿ ا١تتلطريقة األىدلية( إ 

أخذىا ُب األصل عن رجل من أصحاب الشيخ عبدالقادر اٞتيالين يسمى األحوري وقد )كثر 
أصحابو وأتباعو وٗترج بو ٚتاعة ٦تن شهر، وذكر منهم الشيخ أبو الغيث بن ٚتيل وأٛتد بن أيب 

 . ٕاٞتعد( 
 .ٖيَػْفرس : نسبة إذل الشيخ أٛتد بن علواف صاحب الطريقة العلوانية( ٖ

 0خڀٕمد٪ خڀٌٝيف
وُب ىذا القرف " السابع " فشى وانتشر السماع الصوُب، وىو إنشاد األشعار ُب ا١تساجد ومواطن 
العبادة بقصد التقرب إذل هللا تعاذل، واعتبار ذلك من ضمن الوسائل اليت تقرب إليو وتزكِّي النفس 

لدّؼ والشب ابة و٨توىا أو دل ٭تصل، وُب  وتسمو ابلروح، سواء حصل معها عزؼ اب١تعازؼ ا١تعروفة كا
كثَت من األحياف يصحب ذلك رقص و٘تايل وطرب زائد، ورٔتا وصل إذل السكر واإلغماء وفقداف 
الشعور، وكل ذلك ُتعطى لو ا١تسّوغات، ويُؤصل لو ٔتا يظهره وكأنو من أعظم القرب وأفضل الشعائر 

، الشيخ أبو الغيث بن ٚتيل، والشيخ أٛتد ابن ُب العرؼ الصوُب، وكاف من رّواده ُب ىذا القرف
، والشيخ سفياف األبيٍت ٗعلواف،والشيخ دمحم بن أيب بكر العواجي، والشيخ دمحم بن عيسى الزيلعي 

 وسيأٌب مزيد من اٟتديث عن السماع ُب الباب الثاين إف شاء هللا.  ٘وغَتىم 

                                         
ٔ
 (  ضمن اجملموعة العيدروسية . ٖٕانظر اٞتزء اللطيف ص )  
ٕ
 ( .  ٜٛٔ – ٜ٘ٔطبقات ا٠تواص ص)   
ٖ
الفتوح للشيخ أٛتد بن علواف ٖتقي ق عبد العزيز سلطاف طاىر ا١تنصوب طبع دار الفكر ا١تعاصر ط األوذل      مقدمة كتاب  
 ـ ( بَتوت لبناف . ٜٜ٘ٔ -ىػ ٙٔٗٔ)
ٗ
 ( .ٕٖالصوفية والفقهاء ص )  
٘
 (  . ٚٗٔطبقات ا٠تواص ص)   
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 خڀ٥ٙك خڀٌٝيف0
 تعرٌؾ الشطح:

ٚڂ ّ٭سُِّ ٬نو خڀځٕدن ڄٹًُن زدڀ٬ًٌٍ، ًٙ ُّظ١ْو ؤىٿ خڀ٥ُّٷ ڄه ٸدجځو ًبن ٬ُ•ٴو خ٬ّندًُ زٹٌڀو0 $ټ 

، ًيف ٸٌڀو ٙ ُّظ١ْو ؤىٿ خڀ٥ُّٷ و٩ُ؛ ٕن خڀٌخٸ٫ ؤن ؤ٩٬ڃ ڄه ّ٭عّّىڃ خڀٌٝٴْص ؤىٿ 1ټدن ٯّٹدً# 

خڀ٥ُّٹص ؤً ؤىٿ خ٪ّٹْٹص ىڃ ؤىٿ خڀ٥ٙك زٿ خ٬ّسدڀٱٌن ٴْو، زٿ يف ټؽّ٘ ڄه خٕلْدن ٲًّ ؤ٩٬ميڃ ٥٘مدً 

ؤَٴ٭يڃ َظسص، ؼڃ ټْٳ ٙ ُّظ١ٌوو ًىڃ ّنٹځٌوو ٬ه ؤًڀحٻ خڀٙد٤مّٙ زد٬عسدَه ڄه ـٌخىُ ټٚڄيڃ ًيََ 

 0ؤڀٵد٨يڃ ًوٌخَٶ ټُخڄد٣ّڃ، زٿ َّٝد ؤؼسعٌخ زو ز٭ٟ ڄد ّٹًَُن ڄه خڀٹ١دّد 

 ٙ٘ٻ• ؤٶّڃ ُّظ١ٌوو ًبٵّد ّع٩دىًُن ؤڄدڂ خٓوُّه ز٭ًڂ خَظ١دجو ؤً زعإًّځو.  
٤تقاً( الغالب ُب الدعاوى والشطح أال يكوف ٤تقًا، ومن تتبع تلك  وكذلك قولو )وإف كاف 

الشطحات عرؼ ذلك، واٟت ق ُب ىذه القضية أف أقصى ما ٯتكن فعلو ىو التماس العذر للشاطح 
أبنو قاؿ ذلك ُب حاؿ ُسْكر وغيبػوبة، ومن كاف ىذا شأنو فإنو جدير أف يدرج ُب طبقات اجملانُت ال 

 ُب طبقات األولياء. 

ًٸً وُٹِٿ ٥٘ك ټؽّ٘ ٬ه ٌٜٴْص ىٍخ خڀٹُن ټدن ټد٬ًّوٿ ٕٜمدذ خڀ٬ًدًٍ ًخڀسدلؽّٙ ٬ه خڀٙيُش  

٭ّڃ ىٌخىڃ ًخٔعىٵدٴيڃ ًًّٛي خڀُٙ٪ ٩٬ًمص خ٪ّٷ  ءًخ٬ّنّڀص ٬نً ٬ٌخڂ خڀندْ، ّعٌٔ٭ٌن ٴْو ڄد ٘د

 ٬ًٹٌپ خ٫ّځٷ. 

خن، ًؤزٌ خڀٱْػ زه ًڄه خڀٌٝٴْص خڀٍّه ٔفّځٌخ خڀٕسٷ يف خڀ٥ٙك ڄه ؤىٿ ىٍخ خڀٹُن ؤ٦ًّ زه ٬ځٌ 

ًخڀٵٹْو  ٥2ّْٿ يف ٸٝعيمد خڀٙيّ٘ش ًڄٵدو٣ُّمد خڀّٖ ٔدٸيد ڄ٭٩ڃ ڄه ظُـڃَ ٭ّمد ًٸً ٔسٷ ٌټُىد.

  1. ًخڀْٙه ؤ٦ًّ زه ؤزِ خ٩ّ٭ً خٕزّْٗ.3خ٬ّٹًڂ ٯّمً زه ٬ځِ زد٬ځٌُ ًىٌ ڄه ؤ٩٬ميڃ يف ٌڀٻ 

                                         
ٔ
 (   ٖٓٗ_  ٜٕٗالتوقيف على مهمات التعاريف  ص )   
ٕ
 (.  ٕٕٕانظر )ص   
ٖ
 ( .  ٜ/ٕ( وا١تشرع ) ٚٗٔ( وما بعدىا والغرر ص )  ٖ٘/ ٔانظر بعضاً من شطحو ُب : اٞتوىر الشفاؼ )   
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 0خوعٙدَ خڀعٌٝٲ يف ٬مٌڂ خڀْمـه

ـو مناط ق اليمن، وظهر ُب كل منطقة قطب من أقطاهبم الذين وُب ىذا القرف انتشر التصوؼ ُب عم 
، وأكثر ا١تناط ق قبواًل للتصوؼ ُب ىذه الفًتة هتامة،  ال يزاؿ أتثَتىم وتعل ق الناس هبم قائمًا إذل اليـو

، ودمحم بن أيب بكر اٟتكمي ٕىػ(  ٕٔٙفقد ظهر ُب مشا٢تا صاحبا عواجو دمحم بن حسُت البجلي )
وُب بيت عطاء أبو الغيث بن  ٗراوعة ظهر علي بن عمر األىدؿ )نيف وستمائة( وُب ا١ت ٖىػ( ٚٔٙ)

، وُب الًتيبة قرب زبيد ٙ( ٜٙٙ، وُب بيت الفقيو أٛتد بن موسى بن عجيل )٘ىػ(  ٔ٘ٙٚتيل )
، فهؤالء ستة من كبار الصوفية كلهم من هتامة، وُب ٤تافظة تعز ٚىػ( ٙٓٙعيسى بن إقباؿ ا٢تتار )

وُب أبُت  ،ٜ، وُب ٟت  سفياف بن عبدهللا األبيٍت )وفاتو القرف السابع( ٛىػ(  ٘٘ٙ)أٛتد بن علواف 
، وُب ٔٔىػ( ٙٔٙ) ، وُب عدف جوىر بن عبدهللا الصوُب سنةٓٔىػ(  ٜٓٙأٛتد بن أيب اٞتعد األبيٍت )

سعيد بن  -دوعن–، وُب حضرموت ٕٔىػ( ٤ٙٛٓتافظة شبوة دمحم بن عبدهللا ابمعبد كاف حيًا سنة )
، ورغم عدـ ٗٔىػ( ٖ٘ٙوُب ترمي الفقيو ا١تقدـ دمحم بن علي ابعلوي ) ٖٔ( ٔٚٙالعمودي )عيسى 

 االستقصاء فإنك ترى أف معظم داير الشافعية ُب اليمن قد عم ها التصوؼ ُب ىذا القرف. 

                                                                                                                        
ٔ
 ( .  ٖٓ٘ – ٜٖٗ/ ٗمرآة اٞتناف )  
ٕ
 ( .  ٕٚٙانظر ترٚتتو ُب طبقات ا٠تواص ص )  
ٖ
 ( . ٕٗٙانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )   
ٗ
 ( . ٜ٘ٔانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  
٘
 ( . ٙٓٗانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  
ٙ
 ( . ٜٖ٘/ٗ( ، ومرآة اٞتناف )  ٘ٚانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  
ٚ
 (  ٛ٘ٗ/ٗ( ، و ومرآة اٞتناف )  ٜٕٗانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  
ٛ
 (  ٖٚ٘/ٗ( ، ومرآة اٞتناف )  ٜٙانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص ) 
ٜ
 ( . ٖٛٗ/ٗ( ، ومرآة اٞتناف )  ٙٗٔترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )انظر  

ٔٓ
 ( . ٖٔٚ/ٗ( ، ومرآة اٞتناف )  ٕٚانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  

ٔٔ
 ( . ٖٚٗ/ٗ( ومرآة اٞتناف )  ٕٓٔانظر ترٚتتو ُب ا١تصدر الساب ق ص )  

ٕٔ
 ( . ٘ٔ السقاؼ منشور ُب ٣تلة العرب العدد )إداـ القوت أو معجم بلداف حضرموت للسيد عبدا لرٛتن بن عبيد هللا  

ٖٔ
 القوؿ ا١تختار فيما آلؿ العمودي من األخبار ٚتَعو عبدهللا أٛتد الناخيب ٥تطوط مصور  لدي  . 

ٔٗ
 ( وما بعدىا . ٕ/ٕ( وما بعدىا وا١تشرع )  ٘ٗٔالغرر ص )   
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 ؤؼُ خڀًًڀص خڀٌُٔڀْ•ص يف ظُْٔه خڀعٌٝٲ ًظٹٌّعو يف خڀْمه0

ج قوهتا وعنفواف شباهبا، وكاف سالطينها يدينوف ابلوالء ُب ىذا القرف كانت الدولة الرسولية ُب أو  
التاـ للصوفية؛ألف الصوفية قد اٗتذوا عندىم أايدي جليلة، من أ٫تها بشاراهتم اب١تلك واستمراره ُب 

. وكذلك ٔأعقاهبم،فجدىم عمر بن علي بن رسوؿ بش َره ٚتاعة من الصوفية اب١تلك وقو وا عزمو عليو 
. ٕفشلي ا١تلَك ا١تظفر ابستمرار ا١تلك ُب ذريتو حينما انزعو إخوانو على ذلك وكذلك بش َر إبراىيُم ال

. وهبذا حصل االعتقاد التاـ ُب الصوفية لدى ملوؾ وأمراء بل وساء قصور بٍت رسوؿ، وبذلك ٕ
مك َنْت الدولة الرسولية للصوفية ٘تكينًا اتماً ، فما من اعًتاض من الفقهاء على الصوفية إال  ويقمعو 

ؾ بٍت رسوؿ، وما من ا٨تراؼ ٭تدثو الصوفية إال ويتأّولونو ٢تم، وانظر على سبيل ا١تثاؿ قصة النزاع ملو 
َ مراحلها وأحداثها األستاذ عبدهللا  بُت الفقهاء وبُت أصحاب وحدة الوجود،واليت شرَحها وبُت 

 .ٖاٟتبشي ُب كتابو " الصوفية والفقهاء ُب اليمن " 
رسخت جذورىا بل وبسقْت و٘تْت فروعهاوآتْت ٙتارىا ُب ىذا القرف، ىكذا تكامل نشر الصوفية و  

 . ٗوواصلت التطور والتوسع ُب القروف الالحقة 

 0 ٸسٌَّص خڀٌٝٴْص
سب ق اٟتديث عن نشأة ا١تشاىد وبناء ا١تساجد على القبور ُب اليمن، وأهنا كانت على يد الدولة  

األيوبيُت والرسوليُت ومن جاء بعدىم ومن الصليحية الباطنية، وعلى أيدي السالطُت وابألخص 
عاصرىم من أئمة الزيدية، ودل يسجل ُب ذلك الوقت مشاىد خاصة ابلصوفية، و٦تا يؤكد أنو دل يكن 

يقصدىا الناس للتربؾ هبا وَعَمِل ما يعملو الصوفية ا١تتأخروف عند  -للصوفية مشاىد وقبور شهَتة 
من للجعدي من ذلك تقريباً، وقد كاف فراغو منو ُب آخر خلو  طبقاِت فقهاء الي -قبور أوليائهم 

، بينما ٧تد البهاء اٞتندي قد شحن كتابو السلوؾ بذلك، وأكثَػَر ٘ىػ( ٙٛ٘القرف السادس ُب عاـ )

                                         
ٔ
 ( .  ٕ٘/ ٔانظر العقود اللؤلؤية )   
ٕ
 .(  ٚٗالصوفية والفقهاء ص )  
ٖ
 ( إذل آخر الكتاب .  ٘ٛا١تصدر الساب ق من ص )  

ٗ
( وما بعدىا أتليف دمحم بن أٛتد العقيلي ،  ٚٔٔانظر الفصل الرابع عشر من كتاب " التصوؼ ُب هتامة " ص )   

 الطبعة الثانية بدوف اتريخ وال دار طبع .
٘
 مقدمة الكتاب ص ) ؿ ( .  
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، حىت أف القاضي ٕ، وإف دل يذكر أف عليها مشاىد إال اندرًا ٔمن ذكر القبور اليت تزار ويتربؾ هبا 
 تربـ  من ذلك، وأنكَره وسج ل كلمة قيمة ومالحظة طيبة عليو.  األكوع ُب مقدمتو للسلوؾ

 زًخّص خڀّّدَخض خ٪ٌّڀْص0
وُب تراجم رجاؿ ىذا القرف ُتطاِلُعك الزايرات اٟتولية وغَت اٟتولية للقبور وبعض األماكن األخرى،  

ندىا أايمًا، وىو ففي ترٚتة دمحم بن ظفر الشمَتي قاؿ اٞتندي: )وبلغُت تربتو قاصداً زايرتو،وأقمت ع
ٔتسجد وإذل جنبو امرأتو، وبربكتو مازالت قريتو ٤تًتمة ما قصدىا أحد بسوء إال خذلو هللا، ودل أجد 
بتلك الناحية مزارًا أكثر من تربتو قصدًا للزايرة وقضاء اٟتوائ  اليت تطلب من هللا، وكثرة النذور ٢تا، 

 .ٖوُب ليلة الرغائب من رجب ٬تتمع عندىا خل ق انشر( 
كما يطالعك ُب ىذا القرف بدايُة اٗتاذ اجتماٍع موٝتيٍّ لزايرة قرب نيب هللا ىود على يد الشيخ عبد هللا   

  ٓٗابعباد ا١تعروؼ بػ" القدمي " وذلك بعد جذاذ النخل وتعبئة التمر، وليس على األشهر القمرية 
عيد بن عيسى العمودي وذكر اليافعي قصة زايرة الشيخ أٛتد بن أيب اٞتعد وأصحابو والشيخ س 

، كما ذكر زايرة ٘وما جرى بينهما ٦تا سيأٌب ُب الباب الثاين  وأصحابو لقرب نيب هللا ىود 
الكثيب األبيض أببُت، ويقاؿ ُب ذلك ا١تكاف قبور بعض الصاٟتُت، وىو كثيب يزوره أىل تلك 

كر مؤرخو حضرموت أف ، وفيو ذ ٙالبالد وما حو٢تا من البلداف ُب كل سنة ُب وقت معلـو ُب رجب 
 .ٚ أف الفقيو ا١تقدـ دمحم بن علي ابعلوي كاف يزور قرب نيب هللا ىود 

                                         
ٔ
( ، واٞتزء الثاين          ٕٙٗ( و )  ٘٘ٗ( و )  ٖٕٗ( و )  ٖٜٖو  ٕٜٖ( و )  ٖٙ٘انظر اٞتزء األوؿ الصفحات )   
( و )  ٖٕٓ( و )  ٛٛٔ( و )  ٖٛٔ( و )  ٕٛٔ( ، )  ٚٔٔ( و )  ٕٛ( و )  ٘ٙ( ، )  ٕٙ( و )  ٔٙو  ٓٙ) 

 ( .  ٛ٘ٗ( و )  ٚ٘ٗ( و )  ٚٗٗ( و )  ٕٔٙ( و )  ٕٕٗ( و )  ٖٕٗ
ٕ
 ٖٕٙفيو اتبوت أو بٍت على قربه مسجد أو دفن ُب مسجد ُب اٞتزء الثاين ص )انظر : أمثلة ٦تن أقيم عليو مشهد أو   

 ( .  ٘ٛٗ( و )  ٕٙٗ(         و ) 
ٖ
( و الرغائب : ىي الصالة ا١تبتدعة اليت ُتصلى ُب ليلة أوؿ ٜتيس من شهر رجب ، وقولو" خل ق ٖٕٙ/ٕالسلوؾ )  

 انشر " أي كثَت.
ٗ
  ٓ( ٜٙ/ٔانظر : اتريخ حضرموت )  
٘
 (. ٖٕٚانظر ص )    
ٙ
 ( . ٖٗ٘-ٕٖ٘/ ٗمرآة اٞتناف )   
ٚ
 ( .  ٕ٘انظر : الفرائد ُب قيد األوابد للعالمة عبد هللا بن حسن بلفقيو ص )   
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وىكذا ُب ىذا القرف تكاملت فصوؿ الصوفية وظهر معظم مقوماهتا وعرؼ أبرز رجا٢تا ٍب فشت  
 وترسخت أكثر وأكثر حىت يومنا ىذا.
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 البــاب الثــــاين
 آاثر القبورية

 وأربعة فصولمدخل ويشتمل على 
 ادلدخل

 بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو يف الصاحلُت وفيو
 الفصــــــل األول

 عقائد القبورية الضالة
 وفيو ثالثة مباحث

 

 .ادلبحث األول: عقيدة القطبية والتصرف يف الكون
 

  .يقظة ادلبحث الثاين: عقيدة الرجعة وإمكان االجتماع ابلنيب 
 

 بو. قاد ْتياة اخلضر واللقاءادلبحث الثالث: االعت
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)طائفة ملت يف أصحاب القبور واعتقدت فيهم سب ق ُب الباب التمهيدي تعريف القبورية وأهنا 

ن العبادات حىت ـعقائد ضالة، محلتها على تعظيم قبورىم وآاثرىم،والتقرب إليهم أبنواع م
 .صَّتهتم أندادًا هلل تعاىل(

٣ّد خڀٱځٌ ًىٌ ٮّدًِش خ٪ًّ يف ىاٙء خڀندْ خڀٍّه ٬ََِمَعْيُڃ ؤًڀْدء ‟ ظ٭دىل،ٱّد وعؿ دٵص ؤىڃ ٨ّٴيٍه خڀ٥دج 

ز٭ٟ ىٍه خڀ٭ٹدجً ُ٘ٺ ًز٭١يد يًن ٌڀٻ،ًزندءً ٬ځَ ظځٻ خڀ٭ٹدجً وٙإ ظ٭٩ْڃ  ٬نو ٬ٹدجً ٠دڀص،

ٹسٌَّص يف وٵٌْ خڀٹسٌَ ًخٓؼدَ خ٬ّنٌٕزص بىل ؤًڀحٻ خًٕڀْدء، ًٍّٞخ خڀع٭٩ْڃ ُٰٔط زًٍَ ڄه زًٍَ خڀ

ىاٙء خڀٹسٌَّص ًڄٹځًّيڃ ڄه خڀ٭ٌخڂ، ڄؽٿ خحملسص ًخ٫ٌّٲ خ٬ّعفدًَِّْه لًًي خڀ٥سْ٭ص خڀٍَّه ؤًـسد خڀعٍڀٿ 

ًخٙوٽٕدَ ؤڄدڂ ىاٙء خًٕڀْدء ؤلْدءً ًؤڄٌخظدً، ٦ًّٚ ٬ځَ خڀعٹُذ بڀْيڃ ّٝد ٙ ُّعٹُذ زو بٙ بىل خ‟ 

٤ځسو بّٙ ڄه خ‟ ظ٭دىل ًىٌ خڀ٬ًدء، ًزندءً ٬ځَ  ٌِٔسمدوو ڄه خڀنٍَ ًخڀٍزك ًخڀ٥ځر ڄنيڃ ڄد ٙ ٷّ

 الـمــدخــــــل
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ټٿ ٌڀٻ وٙإض يف خٕڄص ؤڄُخٞ ٴعدټص ڄؽٿ خڀٕمُ ًخڀٽيدوص ًخڀًـٿ ًخ٫ُّخٴص ًخڀعمدّّ خڀ٥سٹِ ًّٟيْٿ 

 خٕڄص. 

ڄه ىٍخ خ٬ّن٥ځٷ ْٔٽٌن ظندًيل ٓؼدَ خڀٹسٌَّص، ًىندٺ آؼدَ ټؽّ٘ش ڀه ؤظٽځڃ ٬نيد ڀ١٭ٳ ؤً وٵدء  

ىٍخ خڀع٭ُّٳ، ًخڀّٖ ٸً ّٽٌن ٭ّد زٌخ٬ػ ؤوٍُ ّٰ٘ خڀٱځٌ  يفص خڀّٖ لًيضُ ڄ٭د٬ّيد خَظسد٤يد زدڀٹسٌَّ

يف ؤٜمدذ خڀٹسٌَ،ًڄه ؤڄؽځص ٌڀٻ ٬ٹًْش ًلًش خڀٌـٌي ًب٠د٬ص خٕڄُ زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه خ٬ّنٽُ 

يٍه خڀؽٚؼص خڀنمدٌؾ ًّٰ٘ىد ٸً ّع٥ځ٫ خڀٹدَت ڀسمؽيد ًيَخٔعيد ٴ ٬نً خڀٌٝٴْص ًخڀٕمد٪ خڀٌٝيف،

ًڀ١ْٷ خ٬ّٕدلص خحملًيش ٭ٍّخ  ڀه ؤوٌٞ ٴْيد ٫ًُّـيد ٬مد ٨َّعو ًلًيظو ڀنٵِٕ، ًڀٽنّٗ

 . خڀسمػ
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 الفـصــل األول
 عقائد القبورية الضالة

 وفيو ثالثة مباحث:
 ادلبحث األول: عقيدة القطبية والتصرف يف الكون

 أربعة مطالب وفيو
 تعريف القطب: :ادلطلب األول

ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر0 $ًٸً ّٕمَ ٌٰؼدً زد٬عسدَ خڀعفدء خ٬ّځيٌٲ بڀْو ًىٌ ٬سدَش ٬ه ٸدپ خ٩ُّـدوِ يف  

ًىٌ ُُّٕ يف خڀٽٌن  ؤ٥٬ده خڀ٥ځٕڃ خ٩٬ٕڃ ڄه ڀًوو، ،خڀٌخلً خڀٍُ ىٌ ڄ٫٠ٌ و٩ُ خ‟ يف ټٿ ِڄدن

ًِوو ّعس٫ ٬ځمو،  ,زًْه ٸ٥ٕدْ خڀٵْٟ خ٬ٕڃ ًؤ٬ْدوو خڀسد٤نص ًخڀ٩دىُش ُّٔدن خڀًُق يف خ٩ًّٕ،

ٌڀص، ٴيٌ ّٵْٟ ًَق خ٪ّْدش ٬ځَ خڀٽٌن خ٬ٕځَ ٭٬ځڃ خ٪ّٷ،٬ًځڃ خ٪ّٷ ّعس٫ خ٬ّدىْدض خڀٱّ٘ خ„٬ًځمو ّعس٫ 

ًىٌ ٬ځَ ٸځر بُٔخٴْٿ ڄه لْػ لٝعو خ٬ّځٽْص خ٪ّدڄځص ڄديش خ٪ّْدش ًخٗلٕدْ ٙ ڄه  ًخٕٔٵٿ،

و ًلٽڃ ـّّخجْٿ ٴْو ټمٽڃ خڀنٵٓ خڀند٤ٹص يف خڀنٙإش خٗوٕدوْص، ًلٽڃ ڄْٽدجْٿ ٴْ لْػ بوٕدوْعو،

  1ټمٽڃ خڀٹٌش خ٩ّدٌزص ٴْيد، ًلٽڃ ٬َّخجْٿ ٴْو ټمٽڃ خڀٹٌش خڀًخٴ٭ص ٴْيد#.

                                         
ٔ
 ( . ٛٚٔ – ٚٚٔالتعريفات  ص )   
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، ًخ٨ّٗد٬ْځْص ؤوٍظو ٬ه 1ًىٌ ڄإوٌٌ ٬ه خ٨ّٗد٬ْځْص ټمد ٔسٷ ٬ه خزه وځًًن ،ىٍخ ىٌ خڀٹ٥ر 

 ًڄد خڀنٵٓ خڀند٤ٹص بٙ بلًٍ ڄُخظر خٕڀٌىْص ٬نً خڀٵٚٔٵص.  خڀٵٚٔٵص،
 :تعريف القطب عند قبورية اليمن اعتماد ما تقرر من ادلطلب الثاين:

ز٭ً ؤن  2زو، ّٹٌپ خڀْدٴ٭ِ خخ٬عٹًه ٌٜٴْص خڀْمه ًيخوٌ خڀٕدزٷ ىٌ ڄدڄد خ٘عمٿ ٬ځْو ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر  

ٌټُ لًّػ خٕزًخپ خ٠ٌّ٬ٌ٪0 $$ًڀو ًخلً ٸځسو ٬ځَ ٸځر بُٔخٴْٿ## ٸدپ0 $ًخڀٌخلً خ٬ٍّټٌَ يف ىٍخ 

ء ټدڀنٹ٥ص ڄه خڀًخجُش خڀّٖ ىِ ڄُټّىد زو ّٹ٫ خ٪ًّّػ ىٌ خڀٹ٥ر، ًىٌ خڀٱٌغ ًڄٽدوعو ڄه خًٕڀْد

 .3ٜٚق خڀ٭دمل#

بڄدڂ خًٕڀْدء ؤىٿ خڀًخجُش ًخڀعُّٝٳ، ًىڃ خ٬ّ٭ًًيًن يف خٕوسدَ  ًٸدپ خ٪ًّخي0 $ًخڀٹ٥ر خڀٱٌغ ى0ٌ

 4ًخٓؼدَ خڀٌخَيش ٴْيڃ#. 

خڀْٙه ًظځٻ خڀٝٵدض خڀّٖ ّعمځَ ّٞد خڀٹ٥ر ٸً ؤٔسٱيد ٸسٌَّص خڀْمه ٬ځَ ؤًڀْدجيڃ، ًٍّٞخ ًٜٳ  

٬ځِ خٕىًپ ٜدلّٓ ٬ٌخـص خڀسفځِ ًخ٪ّٽمِ ٴٹدپ ؤؼندء لٽدّص ٔدٸيد خڀُٙـِ ٬ه خڀْدٴ٭ِ يف 

                                         
ٔ
( اشتهر  ىػٛٓٛىو ا١تؤرخ ا١تشهور وواضع علم االجتماع عبد الرٛتن بن دمحم بن خلدوف اٟتضرمي االشبيلي توُب سنة )  

ابلتاريخ الذي ٝتاه العرب وديواف ا١تبتدئ وا٠ترب ومقدمتو اليت تعد من أصوؿ علم االجتماع ، ترجم نفسو ُب آخر التاريخ 
( وما بعده ، والضوء الالمع للسخاوي              ٖ٘ٙ/ٚوترٚتو الكثَت من الباحثُت ، انظر ترٚتتو ُب أخر كتاب التاريخ ) 

 ( ،انظر : مقدمة التاريخ طبعو دار إحياء الًتاث العريب . ٖٖٓ/ٖللزركلي ) ( ، األعالـ  ٘ٗٔ/ٗ) 
ٕ
ىػ ( أحد أقطاب صوفية اليمن فقيو مؤرخ صاحب كتاب روض الرايحُت ُب ٙٛٚعبد هللا بن أسعد اليافعي توُب سنة )   

( ، البدر الطالع )  ٕٙٔذكر حكاايت األولياء والصاٟتُت ومرآة اٞتناف ُب التاريخ،انظر : طبقات ا٠تواص ص ) 
ٔ/ٖٚٛ . ) 
ٖ
( أتليف عبد هلل بن أسعد اليافعي ، وبذيلو عمدة التحقي ق ُب بشائر  ٙٔروض الرايحُت ُب حكاايت الصاٟتُت ص )   

 الصدي ق للشيخ إبراىيم العبيدي ا١تالكي ، نسخة مصورة  بدوف اتريخ . 
ٗ
-ىػ  ٗٔٗٔي الطبعة األوذل)و بن علوي اٟتداد طبع دار اٟتا(لعبدهللا ٛٗٔالنفائس العلوية ُب ا١تسائل الصوفية ص )   

 ـ (.   ٖٜٜٔ
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ز٭ٟ ڄٝنٵدظو0 $ّد ؤزد خڀٱْػ ىٍخن يف ڄٹدڂ خڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ، ٌّڀْدن ًّ٭ّٙن ًٺّْعدن ًٸّْْدن زةٌن خ‟ 

 .1ظ٭دىل ًٌٔٲ ؤَؼيمد ًظُؼّٗ ؤوط# 

 ؤزدزٽُ خڀ٭ًًَْْ لْنمد خٔعٵُٕه ٯّمً زه ٬مُ ًزٍڀٻ ًٜٳ ٯّمً زه ؤ٦ًّ زدـُٴْٿ خڀ٬ًًّٗ 

ٴٹدپ0 $ؤود ؤ٘يً ؤوو ؤڄّ٘ خڀ٬ُِٙ ُّٛٶ ٬ه ظُٝٴدض ڄدڀْص ظُٝٴيد خڀ٭ًًَْْ ٬ځَ ّٰ٘ خڀٌـو 

خ٬ّاڄنّٙ خ٬ّدڀٻ ڀځعٌڀْص ًخڀ٭ّپ ًخ٪ّٿ ًخڀ٭ٹً ًخڀعُٝٴدض ټځيد، ًؤ٘يً ؤوو ؤٴ١ٿ ؤىٿ خَٕٞ ٨دىُخً 

 . 2ًزد٤ندً# 

ه خڀٕٹدٲ، ٸدپ ٬سًخڀ٦ُّه خ٥ّ٫ْر0 $خ٪ّٽدّص خڀٕدز٭ص ًخڀؽٚؼٌن ز٭ً ًًُٜٳ ّٞد خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّ 

٦َّو -٬ه ٬سًخڀُلْڃ زه ٬ځِ خ٥ّ٫ْر  خڀؽ٤ّٚدجص ًىِ خڀٕدئص ًخڀعٕ٭ٌن ڄه ڄندٸر خڀٕٹدٲ 

ٴعٽځڃ  -٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -ٸدپ0ټنط ٌّڄدً يف ٮّځٓ ْ٘ىند خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه  -خ‟ ظ٭دىل 

ؼڃ ٸدپ يف ؤؼندء ڄًلو0ؤظَ ٴٹيدء خڀْمه بىل خڀْٙه ؤزِ  3 ػ زه ٥ّْٿ خڀْمّٗخڀْٙه يف خڀْٙه ؤزِ خڀٱْ

خڀٱْػ ًٸدڀٌخ ڀو0 ّد ؤزد خڀٱْػ ڄد ٬ُٴند بّٗ ڄٍىسٻ ؤوّّود بّٗ ڄٍىسٻ ؤوط ٘دٴ٭ِ ؤڂ ڄدڀٽِ ؤڂ 

لنسځِ ؤڂ لنٵِ؟ ٴٹدپ ٭ّڃ0 $ٙ ؤود ٘دٴ٭ِ ًٙ ڄدڀٽِ ًٙ لنسځِ ًٙ لنٵِ، ٴٹدڀٌخ ڀو0 $ٴةّٗ ؤوط 

ٔد٬ص  -٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -خَُ ڄه ـنديَش خڀٕځ٥دن،ؼڃ ٔٽط خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه ٴٹدپ0ـنً

ؤود ـنًخَُ ڄه ـنديَش خڀٕځ٥دن، ٸدپ  خء ًٸدپ زإ٬ځَ ٌٜظو0ًڄً ًّّو يف خ٭ٌّ وٵٕوؼڃ مهّ 

ًڄد ـنًخَُ  0-٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -٬سًخڀُلْڃ ؼڃ ز٭ً ٌڀٻ زإّدڂ ٸځط ڀځْٙه ٬سًخڀ٦ُّه 

ٍخ ڄ٭نده، ىٌ خڀٍُ ًّوٿ ٬ځَ خڀٕځ٥دن ڄه ّٰ٘ بٌن ًٙ ٬ځْو لفدذ، ًّإڄُ خڀٕځ٥دن، ٴٹدپ0 ڄد ى

                                         
ٔ
 ( . ٕٙٙطبقات ا٠تواص ص )   
ٕ
 ( .  ٗٔمواىب القدوس ُب مناقب العيدروس ضمن اجملموعة العيدروسية ص )   
ٖ
 ( . ٗٛٔ/ٔ( ، السلوؾ )  ٜٕٔ/ٔىػ ( انظر  ِىَجر العلم ) ٔ٘ٙتوُب سنة )  
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ڄه ؤىٿ ظځٻ خڀًّدَ ڄ٭و ًبٌخ يوٿ زځًخً ؤً ڄٽدودً مل ّسٷ ٕلً  ،ًّنيَ ًٙ ؤلً ّ٭د٠َو ٴْمد ًُّّ

ًٙ  زٿ خٕڄُ ؤڄُ خ٩ّنًخَُ ًخ٪ّٽڃ لٽمو ڄد ٘دء ٴ٭ٿ ًخ٬ّٽدن ؤڄُ ٙ ؤڄّ٘ ًٙ ًُِّ ًّٰٙ٘مهد،

 . 1ه ًٙ ڄُي ڀو...#ڄ٭ٹر ٕڄُ

ظإټًْ ًٌ٘خىً ٬ځَ ڄد  ؤوٍُ ٔدٸيد ٜدلر خ٩ٌّىُ ٴْيد لٽدّدضًٸسٿ ىٍه خ٪ّٽدّص ٸځط0 

 ُٲ خڀعدڂ ًخڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ. ٝظ١منعو ىٍه خ٪ّٽدّص ڄه خ٬عٹدي خڀٹ٥سْص ڀځٕٹدٲ خڀّٖ ّٟ٭ځو يف ڄٹدڂ خڀع

ص ٬ه ٬مُ خحمل١دَ زه خ٪ّٽدّص خ٫ّدڄٕص ًخڀؽٚؼٌن ز٭ً خڀؽ٤ّٚدج ًِى ڄنيد، صًبڀْٻ وٛ لٽدّ 

ٸدپ0ٴځڃ ؤ٘٭ُ بٙ  #ٸدپ0 $ټنط ودجمدً ؤ٨نو ٸدپ يف ڄٕفً ڄًّنص ٌَٔپ خ‟  ٬2سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ

ڄد ؤـُؤٺ ظندڂ ىند ًز٥ه ؤزْٻ ڄٚوص  زُـٿ ڄه خڀٝد٪ّّٙ ٸً ًټّوِ زُـځو ٴُٴ٭ط َؤِٔ ٴٹدپ0

٬ه ڄ٭نَ ٸٌپ خڀُـٿ  ] ټڃ ًخلً ٸدپ ٔځسو ؼڃ ًىل ٬ّٗ ًمل ؤ٬ُٴو ٴٕإپ خڀْٙه ٬مُ  3ټ٬ُدن 

ڄه ّٙدء ًّ٭ّپ ڄه ّٙدء ٠َِ خ‟ ٌّيل ٴٹدپ ؤوٍ خ٫ّځٷ ټځيڃ يف ز٥نو  4ز٥ه ؤزْٻ ڄٚوص ټ٬ُدن [

 .5ظ٭دىل ٬نو#

ًٸدپ ؤ٦ًّ زه لٕه خڀ٭٥دْ يف ؤؼندء لٽدّص $ٴٹدپ0 بوِ ٜدلر خڀٌٸط ًؤظُٝٲ يف ؤىځو ًؤوط  

ط ڄه ٌڀٻ ًمل سيٿ َؤٔٻ يف ټمِ ٴًبن ټنط ظًُّ ؤن ظن٩ُ بىل زځًټڃ ظُّڃ ٴإيوخزه ٴٚن، ٴٚن 

ًټدن ـدڀٕدً يف خ٪ُّڂ ٴسمفُي ٸٌڀو ٌڀٻ  ؼڃ ٸدپ يل0 ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ يف ٸځر خڀسد٘د زإن ّٹٌڂ؟، ؤٴ٭ٿ

                                         
 ( .ٕٛ-ٔٛ/ٔاٞتوىر الشفاؼ )  ٔ
ٕ
( ، ا١تشرع            ٕٜٔىػ ( انظر الغرر ص ) ٖٖٛنقيب العلويُت ُب زمانو وأحد أشهر أقطاب حضرموت توُب سنة)  
 (ٕ/ٕٗٔ .   ) 
 ( . ٜٓٛىي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص) ٖ
 ما بُت القوسُت من اٟتاشية معلم عليو أنو ساقط من األصل .  ٗ
 ( . ٓٛ/ٕاٞتوىر الشفاؼ )  ٘
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ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ ٴْو  ٴځمد ٸدَزٌخ خ٫ًُّؾ ڄنو ٸدپ يل0 ٸدڂ خڀسد٘د ًؤظسد٬و ًٌىسٌخ ودَـّٙ ڄه خ٪ُّڂ،

ؼڃ ٸدپ يل0 ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ يف ٸځر  و ٤ًدٴٌخ،ٴسمفُي ٌڀٻ َـ٫ ىٌ ًؤظسد٬ ٴ٥ٌْٲ؟ زإن ُّـ٫

ٴسمفُي ٸٌڀو ٌڀٻ وديٍ  ؟خڀُّٙٳ ٬سًخ٥ّ٬ځر زإن ُّـ٫ خ٫ّمٕص خڀًٌّخوِ ٴعٕځٻ يف خڀٌٕٶ ٢ًِّٙ

 1خ٬ّنديُ زإ٬ځَ ٌٜظو ّٹٌپ ڀٽڃ خڀُّٙٳ ٬سًخ٥ّ٬ځر ٙٺّعن٫ ؤلً ڄه خ٫ّمٕص خڀًٌّخوِ#.

٬ًِّ ىٍه خڀُظسص ڄه ڄُخظر خًٕڀْدء  و٩ُ بىل ىٍخ خڀٍُ بن ًٜٶ خڀنٹٿ ٬نو ٴيٌ ٔدلُ ټْٳدٴ 

وو ّعُٝٲ لعَ يف ٸځٌذ خڀندْ ًڄٹدًٜىڃ ًٸّمځيڃ ٬ځَ ٴ٭ٿ ڄد ّٙدء يًن خوعْدَ ؤ٬نً خڀٌٝٴْص ً

ڄنيڃ، ًټْٳ ّٹٛ ىٍخ خڀ٭دمل خڀٹًًش ڄه ٬ځمدء ٌٜٴْص ل١ُڄٌض ٕظسد٬و ًڄًُّّو ىٍه خڀٹٝص ڄٕځمدً 

ٌ خڀع٥سْٷ خڀ٭مځِ ڀ٭ٹًْش خڀٹٌڂ يف خڀٹ٥ر خڀٍُ ّٞد ڄًُّخً ڄنيڃ ؤن ًّٝٸٌىد ًّ٭عٹًًىد، ؤڀْٓ ىٍخ ى

  ؟ڄُ ظ٭ُّٵو
 : التصرف يف الكون أىم وظائف القطب:ادلطلب الثالث

ىٌ خ٬ّٵٌٞ• ڄه ٸسٿ خ‟ ظ٭دىل يف خڀعُٝٲ يف خڀٽٌن،ًَّٝد ؤ٤ځٹٌخ ٬ځَ زإوو خظ١ك ڄه ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر  

 . ص خ‟ ظ٭دىل يف ظُّٝٳ خڀٽٌنؤن ّٽٌن خڀٹ٥ر وځْٵ ٭ن0َخ٬ّ، 2ًڄُظسص خڀٹ٥سْص $خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ#

٬ًّ٭ُٴص ڄد ّٙمځو ٌڀٻ خڀعٵٌّٟ ڀًٍ خڀٹٌڂ وٍټُ ز٭ٟ خڀنٌٝٚ ڄه ټعسيڃ ظسّٙ ٔ٭ص ٌڀٻ خڀعٵٌّٟ  

  ًٻٌّڀْعو ڄه لْػ خڀّڄدن ًخ٬ّٽدن ًڄه لْػ خڀًوْد ًخٓوُش.

٬ځَ ٔسْٿ خٗٸُخَ ًخٙٔعمٕدن ٬ه  -ؤلً ؤٸ٥دذ ل١ُڄٌض- 3وٹٿ خڀًْٕ ٬ځِ زه ٯّمً خ٪ّسِٙ 

 ،خڀ٭ّّّ خڀًزدٮ ٸٌڀو0 $بن ظُٝيف ّٝٿ لعَ بىل خ٩ّندن، ًبن خ٪ٌَّ ڄد ّٵ٭ځه ْ٘حدً بٙ زإڄُ ڄّٗ#٬سً

                                         
 ( ٕٙٔ) صتذكَت الناس  ٔ
 (. ٜٔٙ/ ٕأنظر مظاىر اال٨ترافات العقدية عند الصوفية )  ٕ
علي بن دمحم اٟتبشي العلوي اٟتضرمي صاحب سيؤف ومنشئ رابط العلم هبا ا١تسمى ابٝتو "رابط اٟتبشي " من أشهر ٖ

ا من العلماء واألدابء غَت أنو مع علمو قد نقل علماء زمانو ومريب جيلو تتلمذ عليو الكثَت من الطالب الذين نبغوا وأصبحو 
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يف ٫ّْ٥ ؤٸ٥دَ خَٕٞ ّإټٿ خڀٵإَ زٱّ٘ بٌن ڄّٗ ٴمد  ٓ•سِخڀْ٭عٹً ؤن ظًټدن ّٹٌپ ٬ًُّّه0$بن ټنط 

ًؤّه خڀٌْڂ  ؼڃ ّ٭ٹر خ٪ّسِٙ ٬ځَ ٌڀٻ ٴْٹٌپ0 $خو٩ُ بىل ىٍخ خڀٵندء خڀ٭٩ْڃ ،ؤلٕنط خٕيذ ڄ٭ِ#

 .٬1عٹدي# ىٍخ خٙ

ٴدو٩ُ بىل ىٍه خڀ٬ًٌٍ خڀّٖ ٻّځط خڀعُٝٲ يف خڀًوْد ًخٓوُش ٫ّْ٥ً ؤٸ٥دَ خَٕٞ ٫ّْ٥ً خڀ٭ٌخمل ڄه  

 ًخڀٵإَ.  ٓ•سِمل خڀْد٬دمل خ٪ٌَّ خڀ٭ّٙ بىل ٬

ًبڀْٻ ٌَٜش ؤوٍُ ڀځعُٝٲ خڀٙدڄٿ يف خ٪ّْدش ًز٭ً خ٬ٌّض، ٸدپ خڀٙځ0ِ $ًٸدپ ز٭ٟ خڀ٭دَٴ0ّٙ خڀٵٹْو  

خ٬ّٹًڂ ظُٝٲ ٬ځَ خ٬ّٙدّه خڀٍّه ظُٝٴٌخ ز٭ً ڄ٣ٌّڃ ټعُٝٴيڃ يف لْد٣ّڃ ًىڃ خڀٹ٥ر خڀُزدوِ خڀْٙه 

٬سًخڀٹديَ خ٩ّْٚوِ ًخڀْٙه ڄ٭ًُٲ خڀٽُوِ ًخڀْٙه ٬ٹْٿ خ٬ّنسفِ ًلٌْش زه ٸْٓ# ؼڃ خٔعٙيً 

 ٜدلر خڀٱ0َُُ  ٬2ځَ ٌڀٻ ٍّٞه خٕزْدض حملمً زه ٬ځِ وـُي زد٬ځٌُ

  

 ٌي ڄ٭٩ّڃ ٌ ٬ځَ خڀٕديش خْٕ٘دن ؤىٿ خ٬ّ٭ـدَٲٌـــظـُّٝٲ ْ٘ه يف خڀ 

 ڀعدڀٳ ؿٍخڀٵعَ ٬سً ٸديَ ًڄـ٭ًُٲٍ خڀٽـُوِ ڄنـخڀْٙه ٬ځَ خڀْٕــً 

 ند ڀعٝــُّٵو ٙ ُّٝٴٌن خڀٝـدَٲـــ٬ٹْٿ خ٬ّنسـفِ ًْ٘ى ًٸْـٌٓ

                                                                                                                        
عنو من ا٠ترافات وا٢تذايف ماال مزيد عليو وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة األبدية ُب األنفاس العلية اٟتبشية كتبو من 

 سنة  ) إمالئو      تلميذه ٤تسن بن عبد هللا السقاؼ وىو أيضًا صاحب زايرة اٟتوؿ ا١تشهورة ْتضرموت توُب رٛتة هللا
( أتليف ا١تؤرخ عبدهللا بن دمحم السقاؼ الناشر مكتبة ا١تعارؼ  ٕٛٔ/ٗىػ ( انظر اتريخ الشعراء اٟتضرميُت ) ٕٖٔٔ

 (  .   ٜٚٔ/ٔىػ( الطائف ، ولوامع النور) ٛٔٗٔالطبعة الثالثة سنة   )
 ( الذي قاـ بطبعو علي بن عيسى اٟتداد . ٜٚٔكنوز السعادة األبدية ص )    ٔ
( ، واتريخ الشعراء اٟتضرميُت         ٔٔ-ٖىػ ( انظر ترٚتتو ُب الغرر ص ) ٓٙٚب غرر البهاء الضوي توُب سنة ) صاحٕ
 (ٔ/ٕٔٗ . ) 
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 1ٌخٸٳ ـٿ ِ٘ء ٯّٹـٷ ٌٍٔ يف ٥ّدپ خڀًّه ٬ّٙ ڀــًظُّٝٵيڃ ٴـِ ټ 

 ًز٭ٟ خ٬ٌّخڀً ّنًًٙن بىل خڀٌْڂ0يف خ٪١ُّخض ًظإټًْخً ڀٍڀٻ ًّٟىڃ  

ُّٳ ڄه ٸسٿ آيڂ دڀٻ زإٔخَزِ   ُٔخَ خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ًخڀٍُ ٸً لٌٍ خڀعٝ

ٸدپ خ٬ّٙدّه  ًّٹٌپ ٜدلر ُ٘ق خڀ٭ْنْص0 $ًټدن ًْٔود خڀٵٹْو ڄه خ٬ّمٽنّٙ يف خڀعُّٝٳ ز٭ً ڄ٣ٌّڃ، 

ٴدو٩ُ خڀٙمٌپ ،٬2ځْيد# خڀ٭دَٴٌن0 ڄد ٜځْند ٬ځَ ـندِش بٙ ًخڀٵٹْو ٯّمً زه ٬ځِ ز٭ً ڄٌظو ّٝځِ ڄ٭ند

زٿ ِخي يف خٕٵٌٌّؾ خڀځ٥ْٳ ؤن ٸدپ ز٭ً ڄد ٌټُ ٜٚظو  !خڀّڄدوِ ٭ٍّخ خڀعُّٝٳ ڄه خِٕپ بىل خٕزً

 ٬3ځَ خٕڄٌخض ز٭ً ڄٌظو0 $ٴٚ ٘ٻ ؤوو ٱّه ٜځَ ٬ځَ وٵٕو زنٵٕو#

ه ًيف ڄندٸر ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ّٹٌپ ٯّمً زه ٬ځِ وُي0 $ًڄنيد ڄد ًَُ ٬ه خڀًْٕ ٬سًخڀ٦ُّه ز 

٬ځٌُ زه ٯّمً زه خڀْٙه خ٬ٍّټٌَ، ٸدپ ټنط يف ٬ًن، ًٸً ؤٜدزّٗ يف ٬ّْٗ ًـ٫، ًڀٹْط خڀٵٹْو 

وو ټدن ّ٭ُٲ خؼّٗ بًټدن ٬دَٴدً ز٭ځڃ خڀ٥ر، ًٸْٿ، ىدخڀ٭دمل خڀٹد٠ِ ٯّمً زه ٔ٭ًْ ټّْ، ًؤَّعو بّد

ط ڀو ّدٴٹْو0 ٬ُٙ ٬ځمدً ٌٍٔ خڀ٭ځٌڂ خ٬ّعًخًڀص زّٙ خڀندْ ڄ٭ُٴعيد، ڄد ّٕإڀو ؤلً ٬ه ِ٘ء ڄنيد، ًٸځ

يًخء، ٴځمد و٩ُىد ٸدپ0 $ىٍخ ڄُٞ ظٕمْو خ٤ٕسدء خ٬ّدء خٕو١ُ ًڀْٓ ٬نًود يًخء لعَ ٭ّد ؤ٥٬ّٗ 

خٸًٝ ـًٺ  ٸسٿ ٌڀٻ يڀځندٺ ٬ځْو ٴٹځط0 ڄد ىٌ؟ ٴٹدپ0 خًّٽمٿ ٬مدئىد، ًبن ؤَيض ٭ّد يًخء

ًَّٺ ظّّځو يف ٬ّْٗ ًـ٫ ؤ 0ّٕځڃ ٬ځْٻ ٯّمً زه ٔ٭ًْ ټّْ، ًٸٿ ڀو خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه، ًٸٿ ڀو0

ًخ‟،ؼڃ ًخ‟  ٠ٌّڀّٗ ٬ځَ ڄْط؟ ٴنيٟ ڄه ڄٹ٭ًه ًخَظ٭ٗ، ؼڃ ٸدپ0 زةٌن خ‟ ٴةوو ًّّپ، ٴٹځط ڀو0

                                         
 .( ، وقاؿ بعد أبيات ) قولو : وقيس صوابو حيوة ( ٚ - ٙ/  ٕا١تشرع الروي ) ٔ
زين اٟتبشي ابعلوي طبع مطبعة   ٛتد بن( نظم عبدهللا بن علوي اٟتداد أتليف  العالمة أ ٔٙٔشرح العينية ص )  ٕ

 ـ (. ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔكرجاي احملدودة سنغافورة ، الطبعة األوذل ) 
( مع  ٖٕٔاأل٪توذج اللطيف ُب مناقب الغوث لألستاذ األعظم الفقيو دمحم بن علوي ابعلوي دفُت تربة ترمي ص )   ٖ

 . ىػ(ٖٚٗٔنة )الربقة ا١تشيقة للسيد علي بن أيب بكر السكراف طبع ُب مصر س
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و خوعٹٿ بىل خٓوُش ـؼڃ ًخ‟، بوِ ؤ٬عٹً يف خڀْٙه خ٬ٍّټٌَ ؤوو ّعُٝٲ يف ٱّدظو، ټعُٝٴو يف لْدظو،ًؤو

ٿ زه ٬سًخ‟ زدٸّٙ٘،ڄد ؤوّّوِ ٬نو خڀْٙه ٔي خڀٝدحلًمل ظنعٹٿ يًڀعو، ًيف ًَخّص ٬ه خڀٵٹْو خڀٌيل 

٬ّد َؤٍ خڀٵٹْو ٬ّٙ ٬سًخڀ٦ُّه َآىد ٬مْدء  0خڀًْٕ ْ٘ه زه ٬سًخ‟ زه خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه، ٸدپ

ّّّٿ ؤڄُ خڀٹًَش بٙ ؤىٿ خڀٹًَش، ًـًٺ ڄه ؤىٿ خڀٹًَش  ڄدلٝځط ٴْيد ىٍخ ڄه ؤڄُ خڀٹًَش  ڀٽعْسص

ن خڀٵٹْو خزه ب ْه يف خ٬ّندڂ ٬ځَ ُُّٔ ٴٹځط ڀو0ؼڃ ز٭ً ڄًش َؤّط خڀ0ٙ ٴإلدڀو ٬ځْو،ٴٹدپ ٬سًخڀ٦ُّه

ُٝٴٻ يف لْدظٻ، ٴإوٍ زةٌوِ ًٸدپ يل0 $ؤود خزه ٯّمً زه ټعٻ ظعُٝٲ ز٭ً ًٴدظٻ بوٸدپ يل  ّْټ

، ٴيٍخ ٙ ّٹعُٝ 1ًوٵ٫ زو# ًؤًَِّْ ًؤًَِّْ،  ٬ځِ، ڄد ظًٝٶ بٙ بن ٸدپ0 ڀٻ خزه ټّْ؟ ؤود ټٍڀٻ

دظو زٿ ىٌ ټٍڀٻ ًؤًِّ ًؤًِّ# ًٙ ؤيَُ ڄد ىٌ خًِّٕ ڄه ٬ځَ خڀعُٝٲ يف خڀٽٌن يف لْدظو ًز٭ً ٱّ

 !. ؟ٌڀٻ

ًىندٺ ڄؽدپ ٬مځِ ڀځعُٝٲ يف خڀٽٌن ڄ٫ ظإًّٿ ڀو ڄه ؤلً ټسدَ ؤٸ٥دذ ٌٜٴْص خڀْمه0 $ڄه ٬فدجر  

٤٭ّٙ ؤ٬ّٗ ؤزد ٬َْٕ ًخ٨ّو دخّٓدض ًُٰخجر خڀٽُخڄدض ڄد ًٸ٫ زّٙ خڀْٙىّٙ خڀ٭دَٴّٙ خڀْٕٵّٙ خڀٹ

ًٌڀٻ ؤوو ًَي خڀْٙه ؤ٦ًّ خ٬ٍّټٌَ يف ٫ّ٥ ڄه ؤٜمدزو ٬ځَ  ٭ً خ٬ٍّټٌََّه،زه ؤزِ خ٩ّخٔ٭ًْ ًؤ٦ًّ 

خ بىل ِّدَش خڀٹسٌَ خڀُّٙٵص يف ل١ُڄٌض، ٴٌخٴٹو خڀْٙه ٔ٭ًْ ًؤٜمدزو دءًخڀْٙه ٔ٭ًْ يف ًٸط ـ

٬ځَ خڀّّدَش ًڄٌٙخ، ٴځمد زځٱٌخ ز٭ٟ خڀ٥ُّٷ زًخ ڀځْٙه ٔ٭ًْ ؤن ُّـ٫ يف ىٍخ خڀٌٸط ًًَّّ يف ًٸط 

ٌ ًؤٜمدزو بىل ڄ٠ٌ٭يڃ ًخٔعمُ خڀْٙه ؤ٦ًّ ٬ځَ ٬ّڄو لعَ خوعيَ بىل ڄٹًٝه ٴّخَ ٴُـ٫ ى آوُ،

ْىدن  ًَـ٫، ًخڀْٙه ٔ٭ًْ ڄٽػ ؤّدڄدً ؼڃ وُؾ ىٌ ًؤٜمدزو بىل خڀّّدَش خ٬ٍّټٌَش ٴدڀعٹَ خٙڀ

 ٷ خڀٵٹُخء يف َـ٬ٌٻــو ٬ځْٻ لـُّٷ ٴٹدپ خڀْٙه ؤ٦ًّ ڀځْٙه ٔ٭0ًْ ظٌــًؤٜمدّٞمد يف خڀ٥

                                         
ٔ
 .( ٜٖٛالغرر ص )  
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ٴٹدڂ  ،ٴٹدپ ڀو خڀْٙه ؤ0ًّ٦زځَ ٸً ظٌـو ٬ځْٻ خ٪ّٷ ٴٹڃ ًؤوٝٳ ،ځِ لٷڄد ظٌـو ٬ٙ ٴٹدپ0 

ٴٹدپ خڀْٙه ؤ0ًّ٦ ًڄَهْ ؤٸ٭ًود خزعځْنده، ًؤٜدذ ټٿ ًخلً  ڄه ؤٸدڄند ؤٸ٭ًوده، خڀْٙه ٔ٭ًْ ًٸدپ0

ًٜدَ خڀْٙه ٔ٭ًْ ڄسعځَ ڄنيمد ڄد ٸدڀو ٜدلسو، ٴٝدَ خڀْٙه ؤ٦ًّ ڄٹ٭ًخً بىل ؤن ڀٹِ خ‟ ظ٭دىل، 

 ٬نيمد.  ظ٭دىل ٠َِ خ‟ٸ٫٥ ـٕمو لعَ ڀٹِ خ‟ ظ٭دىل  يف ـٕمو زسٚء

ٌْٲ خڀٹد٤٭ص، ـَرِّ ًىٍه ڀ٭مُُ ؤلٌخپ ظَٽِٿُ يف  دن ـبٌخ ټ دًڄ٭ــ نمد ّٹ٫٥ خ٪ّدٙــًبو ز٭١يد خٕڀ

٫ ـً ّٹ٥ـٜدلسدمهد ڄعٽدٴّْٙ ؤً ٸُّسدً ڄه خڀعٽديف، ٴةن مل ّٽٌود ټٍڀٻ ٸ٫٥ خڀٹٌُ ڄنيمد خڀ١٭ْٳ، ًٸ

 .1ٴْمد ٩ّيُ ًخ‟ ؤ٬ځڃ.#  خڀٕدزٷ يًن خ٬ّٕسٌٶ

 ًڄنيڃ ڄه ًّ•٬ِ ٌڀٻ ڀنٵٕو ټمد ٸدپ خڀْٙه ؤزٌ زٽُ زه ٔدمل ٜدلر ٬ْندض0  

 .2$ؤود ؤ٬ّپ ؤود خڀځِ ًيل ؤود ْ٘ىيد ٸد٠ْيد#

خڀ٭٥دْ ٸدپ0 $ٴ٬ّط ڄُش ڄه ؤلً خڀندْ ٴځمد ـحط بىل خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ زه  ًٸدپ ؤ٦ًّ زه لٕه 

ڄه ڄْط ٬دي خ٬ّٵدظْك بٙ ټځيد زًُْ#،ًٸدپ ؤ١ّد0ً $ٸدپ خ٪ّسْر  ٙ ١ّٳ ڄه لِ ًٙ ٬سًخ‟ ٸدپ يل0

ؤزٌزٽُ زه ٬سًخ‟ خوًٕلط ڄُش يف زنًَ خڀٙمُ يف ڄٕفً خ٪ّسْر ؤ٦ًّ زه ؤزِ زٽُ زه ٔدمل ز٭ً 

ٜٚش خڀٝسك ٴإظٌخ زِٙء ټدڀس١ْص ًٴْو ِ٘ء ًوٽعٌه ٬نً َؤِٔ ٴةٌخ ىٌ ّٰعځٳ خٕڀٌخن خٕزْٟ 

، ًىٍخ 3و٭ڃ# ٸدپ0 ًڀٌټڃ ٬ځْو؟٬ّد ٴٹځط ڀ٭ځو ، و٭ڃ و ٬دمل خڀٍَ ٸدپ0ڀ٭ځ ّؾ ٴٹځط0عًخٌٕٔي ًخ٬ّم

ًخ٠ك ؤن خڀُـٿ ٬ًِّّ ؤوو زًْه ڄٵدظْك خڀٽٌن ًٙ ؤلً ّٹًَ ٬ځَ ٬مٿ ِ٘ء زٱّ٘ بٌوو ىٍخ يف 

                                         
ٔ
 ( . ٖٗ٘-ٕٖ٘/ ٗمرآة اٞتناف لليافعي )  

  
من قصيدة شهَتة للشيخ ا١تذكور ما زالت متداولة إذل اليـو ينشدىا الصوفية ُب موالدىم وحضراهتم وضمن مولد ٕ

 (. ٜ٘ - ٖٜالديبعي ص ) 
ٖ
( وىو ٥تطوط مصور  ٕ٘دمحم بن عوض ابفضل ص ) ٣تموع كالـ اٟتبيب أٛتد بن حسن العطاس رواية ُب اٟتكايتاف  

 عند بعض األصدقاء .
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خ٪ّٽدّص خًٕىل، ًؤڄد خ٪ّٽدّص خڀؽدوْص ٴٵْيد ؤوو ًيل ٬ځَ ٬دمل خڀٍَ ؤُ خ٫ّځٷ خڀٍّه مل ٹُّـٌخ بىل خ٪ّْدش 

 ز٭ً.

ًٸ١ْص خڀٹ٥سْص ًخ٬عٹديىد ٬نً ؤىٿ خڀْمه ڄسؽٌؼص يف ټعسيڃ ٴٚ ّٽدي ؤلً ڄه ټسدَىڃ ٙ ٌّٜٳ 

0 $يف ظُزص ظُّڃ ٤ّدوٌن ٸ٥سدً ټځيڃ ؤُ٘خٲ 1لعَ ڀٹً ٸدپ ٬سًخڀ٦ُّه زه ٯّمً خڀٕٹدٲ زد٬ځٌُ ،ّٞد

 #2 ،ـدء  ىـ# ٴٽڃ ٬819دڂ $ ظٌيفخڀٕٹدٲ ً ٴياٙء ٴٹ٣ يف ظُزص ظُّڃ، ٴٽڃ يف زدٸِ ظُذ خڀْمه

ز٭ًه ڄه خٕٸ٥دذ، ًىٍخ ټځو يف خڀْمه بىل ٌڀٻ خڀعدَّه ٴٽْٳ زسٹْص زٚي خ‟ ڄنٍ ؤن وځٷ خ‟ آيڂ 

ن خڀٹ٥ر ًخلً ببىل ٌّڄند، ٙ٘ٻ ؤن ٬ًي خٕٸ٥دذ ٙ ٺّٽه ؤن ّإظِ ٬ځْو خ٪ُّٝ َٰڃ ؤٶّڃ ّٹٌڀٌن 

 ٴٹ٣ ًٙ ٌّيل ّٰ٘ه لعَ ٺٌّض. 

ًْش خڀٹ٥سْص زد٬ّٵيٌڂ خڀٌٝيف ٴْمد ّإظِ ڄه خ٥ّ٬دڀر وند ٔنځمٓ خٕؼُ خڀٽسّ٘ ڀ٭ٹة٬ًځَ ټٿ لدپ ٴ 

 لْػ ظعٌخڀً خڀ٭ٹدجً خڀ١دڀص ز٭١يد ڄه ز٭ٟ.

ٻ يف خ٬عٹديىڃ زًًڀص ـًټمد ٘دَٺ ٌٜٴْص خڀْمه زٹْص خڀٌٝٴْص يف ٬ٹًْش خڀٹ٥سْص ٘دَټٌىڃ ټٍڀ 

ْر ٬مُ ّٹٌپ ؤ٦ًّ زه لٕه خڀ٭٥د0ْ $٬ًٹً ؤُ خڀًٌّخن ڄُش يف ٸسص خ٪ّس ،ڃخًٕڀْدء ًيٌّخن ٌَ٘خ ى

زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀ٭٥دْ ًَؤّط خ٪ّسْر ؤزد زٽُ خَظٵ٫ ڄه ٸّّه ًٴٌُ٘خ ڀو ٴٌٶ خڀٹّّ لٹو، ًټدن َجْٓ 

وٹْر  ڄه ىٌ؟ ٴٹدپ0 خ„ځٓ خ٪ّسْر ؤزٌزٽُ، ًَؤّط زد٩ّدور خڀسمُُ ڄه خڀٹسص، َـًٚ ٴٕإڀعو0

 0ٸدپ ًُْٔ و،خًٕڀْدء زدڀٹًْ، ًخڀٍُ ٨يُ يل ؤن خڀنٌزص زٹْط ڄ٫ خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ ڄًش ز٭ً ڄٌظ

 ڀٻ0ًخڀُـدپ خڀٍّه ىڃ َـدپ ڄد ٥ّځسٌن ڄٹدڂ خڀٹ٥سْص، ًٙ ّٰ٘ىد ًّٵًُن ڄنيد، ًڄؽد٭ّد ڄؽدپ ڄَهْ ٸدپ 

 .$ىٍه خڀسځًش ًوٵٹص ؤىځيد، ًوُؾ ڄ٭د٘يڃ ًيًخّٞڃ، ًؤ٥٬دٺ ڄد ٸّعدـٌن بڀْو ڄدٌخ ظٍُ ڀنٵٕٻ؟#
                                         

ٔ
 (  ٔٗٔ/ ٕجد آؿ السقاؼ انظر ترٚتتو ُب ا١تشرع الروي ص )  
 ( ٜٙ) ص الغرر  ٖ
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عم٫ خًٕڀْدء ؤىٿ خڀ٩دىُ ًخڀسد٤ه، ًٸدپ ؤ١ّد0ً $ًيف ڀْځص ًٴدش خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ، خـ 

ًـځٕط ؤود زدڀٹُذ ڄنيڃ، ًټدن ٌڀٻ يف ـدڄ٫ ل١ُّص، ٴٽدن َجْٓ خ„ځٓ خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ 

ؤود ڄد يف• ٤دٸص ڀِٙء بن ڄ٭ٽڃ ِ٘ء يل خ٤ُلٌه يف  خ٩ّْٚوِ ٴ٬ًدوِ خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ ٴٹځط ڀو0

خوٹ١ط وٌزعو خـعم٭ٌخ زإ٬ځَ ٘سدڂ، زدڀٹُذ  ٬ًّد ،خًٕڀْدء مل ؤ٬ُٴو بٙ ڄه ز٭ًڄـه خڀٹُآن، ٴ٥ځ٫ ؤلً 

 . 1خ٬ّٕدٴٿ#٬ځَ ًًخلً  يلڄه خڀ٭ٹّدي، ًـ٭ٿ خٕڄُ زّٙ خؼنّٙ، ًخلً ٬ځَ خ٬ّ٭د
 فروع عقيدة التصرف يف الكون: :ادلطلب الرابع

 0 يَـص خڀٽٌوْص0 خڀٵُ٪ خًٕپ

خ‟ زو، ًمل ّٹڃ يڀْٿ ٬ځَ ًخ٬ُّخي ّٞد ؤن خڀٌيل ٸديَ ٬ځَ ؤن ّٹٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن، ًىٍخ ٱّد خوعَٛ•  

ؤن خ‟ ظ٭دىل ڄنمو ؤلًخً ڄه وځٹو، ًمل ٬ًّّو ؤلً ڄه َٔٿ خ‟ ٴ١ًٚ ٬ه ّٰ٘ىڃ ڄه خڀسُٙ، ًڀٽه 

خڀٌٝٴْص لْنمد خي٬ٌّخ ٕوٵٕيڃ وٚٴص خ‟ يف ظُّٝٳ خڀٽٌن ٔدٮ ٭ّڃ ٌڀٻ خٙي٬دء خڀٽدٌذ خ٬ّسّٗ 

 ٬ځَ خٙي٬دء خڀٽدٌذ خًٕپ.

ه ـٵٕيڃ ًبٸُخَىڃ ڄه خي٬ده ڄد ًَي يف ظ٥ُّص ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڄًڄه ؤيڀص خي٬دجيڃ ٌڀٻ ٕو 

ه خ٬ّٽد٘ٵدض ڄخ٬ُّٙ٪ ٸدپ0$ًلُٽِ ؤن خڀْٙه ٬سًخ‟ زد٬سدي ٔإپ ٜدلر خڀ٥ّّٔص ٬مد ٨يُ ڀو 

ز٭ً ڄٌض ًخڀًه ٴٹدپ0$٨يُ يل ؼٚغ ؤلِْ ًؤڄْط زةٌن خ‟، ًؤٸٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن، ًؤ٬ُٲ ڄد 

 .2وُـٌ ٴْٻ ؤټؽُ ڄه ىٍخ#  0ٌن ٴٹدپ خڀْٙه ٬سًخ‟ٽْٔ

                                         
ٔ
 ( . ٕٚٓ - ٕٙٓ) ص نظر اٟتكايتُت ُب : تذكَت الناس   

ٕ
( : ) يقوؿ  ٕٔٛ)  ص ر السافر عنو( وقد اعتمد القـو ىذه ا١تنقبة لو حىت قاؿ صاحب النو  ٕٔٔ/ ٕا١تشرع )   

 .(ٕٖٚ) ص نظر الغرر او  ،للشيء كن فيكوف إبذف هللا ( 
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ًؤ٬فر ڄه ٌڀٻ ڄد ٌټُه ٜدلر خ٩ٌّىُ يف ظ٥ُّص خڀْٙه بزُخىْڃ زه ٸَّْ زه ؤ٦ًّ زه ٯّمً  

ٴةٌخ ٴْيد ًَي ٬ځْند ٴٹّ٘  زدٴ١ٿ0 $ًٸدپ يف ز٭ٟ ڄٝنٵدظو ًَيض بيل• َٸ٭ص ڄه خڀٵٹْو خزه خڀ٭ُزِ 

ٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن زةٌن خ‟ ظ٭دىل ًخڀٵٹّ٘ مل ًٸدپ ڀند0 خڀٵٹّ٘ ٸِّْ ًٺّْط زةٌن خ‟ ظ٭دىل، ًخڀٵٹّ٘ ّٹ

 ٘٭ُخ 0ًٴٹدپ خڀْٙه بزُخىْڃ زه ٸَّْ  1ّځً ًمل ٌّڀً ًمل ّٽه ڀو ټٵٌخً ؤلً. ٴإ٘ٽٿ ٬ځْند ڄدٴْيد

 بٌخ مل ؤٴعٽڃ زُّٝك ٬ځڃ ٴٚ ڄه ز٭ًىد ظٕعٵعٌْوِ 

 ّٝد يف ٯّٽڃ خڀٹُآن ؤٴّٖ ًبٙ ز٭ـً ىٍخ ټٍزٌوِ 

. ًلٕسٻ ٍّٞخ ٬2فْر ًؤظَ ٬ځَ ټٿ ڄٕإڀص زًڀْٿ ڄه خڀٹُآن#  ؼڃ ؤـدذ ٬ه خڀٽٿ ٌّٚخذ ٴدّٷ 

 بٸُخَ ٭ٍّه خڀ٭ٹدجً خ٫ّسْؽص ًؤوٍ ّٞد.

  خٗلْدء ًخٗڄدظص00 خڀٵُ٪ خڀؽدوِ

ٱّد ظ١منو ظٌلًْ خڀُزٌزْص ڄه خڀٝٵدض خڀّٖ ُّٙ٘ٻ ڀو ٔسمدوو ٴْيد خٗلْدء ًخٗڄدظص، ًٸً ٫ّ٥ خ‟  

 ٴٵِ آپ ٬مُخن ّٹٌپ ظ٭دىل0 ش ـًخً، ؤٸعُٝ ٬ځَ ؼٚغ ڄنيد،ٔسمدوو زّٙ ىدظّٙ خڀٝٵعّٙ يف آّدض ټؽّ٘

بن خ‟ ڀو ڄځٻ خڀٕمٌخض  ًيف خڀعٌزص ّٹٌپ ظ٭دىل3،  0  ّٝد ظ٭مځٌن زًّٝ٘خ‟ ٸِّ ًٺّْط ًخ‟

ىٌ  ، ًيف ٌّوٓ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل 40ًخَٕٞ ٸِّْ ًٺّْط ًڄدڀٽڃ ڄه يًن خ‟ ڄه ًيل ًٙ وّٝ٘ 

، ٬ًّد ټدوط ىدظدن خڀٝٵعدن ڄه ؤټّّ خڀّّخىّٙ ٬ځَ َزٌزْص خ‟ ظ٭دىل  5 ٸِّْ ًٺّْط ًبڀْو ظُـ٭ٌن

ٴ٭دوً  َزِ خڀٍُ ٸِّْ ًٺّْط   خلعؿ ّٞمد بزُخىْڃ ٬ځَ وٝمو ٴٹدپ ًىٌ ٸّدؾ ٌڀٻ خڀ٥دْٰص0

                                         
ٔ
 ىذه الكلمة غَت مفهومة ُب األصل وأظنها فيها .  
ٕ
 (  . ٚٗٔ - ٙٗٔ/  ٔاٞتوىر الشفاؼ )   
 .(  ٙ٘ٔآؿ عمراف )  ٖ
 .(  ٙٔٔالتوبة )  ٗ
 .( ٙ٘يونس )  ٘
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ٸدپ خ٬ّٵًُٕن0 ٴځمد َؤٍ بزُخىْڃ ٔٵيو ًٔىدٴص ي٬ٌخه  ؤود ؤلِْ ًؤڄْط  خڀ٥دْٰص ًټدزُ ٴٹدپ0 

ٴةن خ‟  ُ ؤټؽُ ٨يٌَخً ًٙ ّٕع٫ْ٥ ؤن ّٱدڀ٣ ٴْو ٔٵيدء خٕلٚڂ ٱّه لٌڀو ٴٹدپ٬0ًپ بىل يڀْٿ آو

ُ ټٵُ ًخ‟ ،ًٸً  1 ّيًُ خڀٹٌڂ خڀ٩د٬ّّٙٙ  ّإظِ زدڀٙمٓ ڄه خ٬ُّٙٶ ٴإضِ ّٞد ڄه خ٬ّٱُذ ٴسيط خٍڀ

 0 ٍڀٻ لّٙ ٸدپزٍڀٻ ًـ٭ځٌه ڄؽٿ ٴ٬ٌُن خڀٍُ ُٜق ز٬ً خ٬ّٵًُٕن ىٍخ خڀ٥دْٰص ڄ٬ًّْدً ڀځُزٌزْص 

ڄد ٬ځمط ڀٽڃ ڄه بڀو ُّٰ٘  ًٸدپ2 0 ؤود َزٽــڃ خ٬ٕځَ
3.  

ٌٴْص   ًىٍخ ټځو ًّپ ّٚٚء ٬ځَ ؤن ڄه خي٬َ ىدظّٙ خڀٝٵعّٙ ٴٹً خي٬َ خڀُزٌزْص، ًڄ٫ ٌڀٻ ٴةن خٝڀ

خڀٹسٌَّص ٬ًٌّن ٌڀٻ ڀس٭ٟ ؤًڀْدجيڃ،ؤً ٬ًّْيد ز٭١يڃ ٴْٹًُوو ٬ځْيد، ًبٌخ ؤَيود ؤن و٭عٍَ ٭ّڃ وٹٌپ0 

خض خڀُزٌزْص ًڀٽنيڃ خي٬ٌخ خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ ٬ه خ٪ّٷ ٔسمدوو، ًڄه ٥ّځص ٨ًْٵص خ٫ّځْٵص بٶّڃ مل ٬ًٌّّخ ٌ

ىڃ ئخڀّٖ ٴ٠ٌيد بڀْو خڀُذ ٔسمدوو ىٍه خڀٝٵص ًّٰ٘ىد ڄه خڀٝٵدض خڀّٖ ٬ّّمٌٶّد ًٕڀْدجيڃ، ًؤڄد خي٬د

د ٌڀٻ ٴؽدزط ٙ٘ٻ ٴْو، ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ٌڀٻ ڄد ڄُ ڄه خي٬دء ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڀٍڀٻ ٴْم

 لٽده خڀٙځِ ټمد يف خڀٵُ٪ خًٕپ. 

 

 

 

 

 ڀػ0 ٬ځڃ خڀٱْر0خڀٵُ٪ خڀؽد

                                         
ٔ
 .( ٕٛ٘البقرة )   

 
ٕ
 .( ٕٗ النازعات ) 

 
ٖ
 .( ٖٛالقصص )  
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ڄه ڄٕځَّمدض خڀ٭ٹًْش خٗٔٚڄْص خوعٝدٚ خ‟ ظ٭دىل ز٭ځڃ خڀٱْر ًؤوو ٙ ّٙدَټو ٴْو ؤلً ٙ ڄځٻ  

، ًؤوو  1بٙ ڄه خَظ١َ ڄه ٌَٔپ ٴةوو ّٕځٻ ڄه زّٙ ًّّو ًڄه وځٵو ًَٜخً  ڄٹُذ ًٙ وّٓ ڄُٔٿ 

، ٬ً 2نًه ڄٵدظك خڀٱْر ٙ ّ٭ځميد بٙ ىٌ  ه ڄٵدظْك خڀٱْر ټمد ٸدپ ظ٭دىل0 ٔسمدوو ٬نًه ًلً

$ڄٵدظْك خڀٱْر ٧ٌّٓ ٙ $ ٸدپ 0خڀنّٓ ، ًيف خ٪ًّّػ ؤن ًٸً زْنيد ٔسمدوو ًلُٝ ٬ځميد ٬نًه

ّ٭ځميد بٙ خ‟؛ ٙ ّ٭ځڃ ڄد يف ًٍٰ بٙ خ‟، ًٙ ّ٭ځڃ ڄد ظٱْٟ خَٕلدڂ بٙ خ‟، ًٙ ّ٭ځڃ ڄعَ ّإظِ 

  3.بٙ خ‟، ًٙ ظًَُ وٵٓ زإُ ؤَٞ ٢ٌّض، ًٙ ّ٭ځڃ ڄعَ ظٹٌڂ خڀٕد٬ص بٙ خ‟## ؤل٥ًُخ٬ّ

ٍّٞه خڀنٌٝٚ ًّٰ٘ىد ٸ٫٥ ٬ځمدء خ٬ّٕځمّٙ ؤن ٬ځڃ خڀٱْر ٱّد خوعٛ خ‟ زو، ًؤن ڄه خي٬ده ٴٹً  

 . 5 ٤دٌٰضًؤوو  4ذټٍ

َّص ڀس٭ٟ ؤًڀْدجيڃ ؤً خي٬ده ز٭١يڃ ًؤ ه ڄه ټُخڄدظو ًٸًُه ٬ځْو ٬ًًًّڄ٫ ٌڀٻ ٴٹً خي٬ده خڀٌٝٴْص خڀٹسٌ

 ًڄندٸسو.

ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ٌڀٻ ڄد ڄُ يف خڀٵ٬ُّٙ خًٕپ ًخڀؽدوِ ٱّد خي٬ده ٬ځِ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ًٌټُ يف ڄندٸسو  

  ِ ًٺّْط ًّٹٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن ًّ٭ځڃ ڄد ْٔٽٌن#.ْؤوو0 $ٸّ

، 6ُٖ بىل خڀ٭ُٖ#ٵڄه خڀ ًڄه ٌڀٻ ڄد ـدء يف ظ٥ُّص ؤزِ زٽُ زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ؤوو ّٹٌپ0$ؤ٬ُٲ

ًيف ظ٥ُّص ؤوْو لٕه زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0 $ټدن ّٹٌپ0 ؤود ؤ٬ُٲ خڀٕ٭ًْ ًخڀٙٹِ ًؤ٬ُٲ 

                                         
ٔ
 .(  ٕٚاٞتن )  
ٕ
 .( ٜ٘األنعاـ )  
ٙ

ما ٖتمل كل أنثى وما تغيض األرحاـ (               هللا يعلمعمر كتاب التفسَت ابب قولو )  ابن من حديثرواه البخاري  
 (ٗ /ٖٖٔٚ  ) 
ٗ
 (. ٖٕٔ/ ٕنظر :فتح القدير للشوكاين ) ا  
 (.ٕٕٛ/ٖلقرطيب ) نظر : اٞتامع ألحكاـ القرآف لا ٕ
ٖ

 ( . ٖٖ/ٕا١تشرع )   



 

www.alukah.net ٕٗٙ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

، ًيف ظ٥ُّص ؤوْيمد خڀؽدڀػ ْ٘ه0 $ًٸدپ ًخڀًه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0ًڀًُ ْ٘ه 1خڀٝد٪ّّٙ زدڀْٙڃ# 

  .2 ټ٭ُٙش ٌْ٘ن، ًڄد ٨ّْعو ْ٘ىدً بٙ ؤوِ َؤّعو يف خڀځٌق خحملٵ٦ٌ ْ٘ىدً#

 ًٔإٸعُٝ ٬ځَ ىٍه خڀنمدٌؾ ڄ٫ ؤن ىندٺ ي٬دًٍ ټؽّ٘ش ڄه ىٍخ خڀٹسْٿ. 

 

 00 ب٥٬دء خڀٌڀًخڀٵُ٪ خڀُخز٫

‟ ڄځٻ خڀٕمٌخض   0ىٍه خ٫ّٝځص $ب٥٬دء خڀٌڀً# ىِ ټٍڀٻ ڄه وٝدجٛ خ‟ ظ٭دىل ټمد ٸدپ  

ًبودؼدً ًٷّ٭ٿ  ٙدء ّير ٬ّه ّٙدء بودؼدً ًّير ٬ّه ّٙدء خڀٍټٌَ، ؤً ًّّـيڃ ٌټُخودًًّخَٕٞ ٹّځٷ ڄد 

 . 3وو ٬ځْڃ ٸًُّ بڄه ّٙدء ٬ٹْمدً 

ن ٜد٪ّدً ڄه خڀٝد٪ّّٙ خٕلْدء ي٬د َزو ٕلً ڄه خڀندْ زدڀٌڀً ٴُِٶ زعځٻ خڀ٬ًٌش ًڀًخً ب ًڀٌ ٸْٿ0 

ڄدټدن ٬ځْو ڄه وٽّ٘، ًڀٽه ؤن ّنٕر بىل خڀٌيل ٌخظو ب٥٬دء خڀٌڀً لْدً ټدن ؤً ڄْعدً ٴٍڀٻ خڀٍُ ٴْو 

َّص ٬ًٌّن ٌڀٻ ٕخي٬دء ڄد ىٌ ڄه وٝدجٛ خ وٵٕيڃ ؤً ًٕڀْدجيڃ ؤلْدءً ًؤڄٌخظدً، ڀُزٌزْص، ًخڀٹسٌ

 ًُْ ٴ٬ًد ڀو  ًخڀًڀْٿ ٬ځْو ڄد ـدء يف ظٍټّ٘ خڀندْ ٸدپ ـدڄ٭و0 $ًؤىًٍ ز٭ٟ خڀٕديش ْ٘حدً ٕڀ

لٌڀندٺ ٬ځَ خ٪ّسْر ؤ٦ًّ زه ٬ځِ خ٭ًّخَ، ًىٍخ خ٪ّسْر ټدن ڄه ؤىٿ  0زإن ُِّٸو خ‟ ًڀًخً ًٸدپ ڀو

ْمص، ًټدن بٌخ ـدءه ؤلً ًٔإڀو خڀ٬ًدء زدڀٍَّص ّٹٌپ ڀو0زدّإظْٻ ًڀً، ؤً خؼندن ؤً ؤټؽُ خٕلٌخپ خڀ٭٩

ٴد٬ّٔٞ ٬ځْو ؤلً زٹځسو ٴٽد٘ٵو خ٪ّسْر ؤ٦ًّ ًٸدپ ڀو0ّد ٴٚن بن خڀٍّه ٸٕمعيڃ ڄه ُّٛ خڀْٙه 

                                         
ٗ

 ( ٜٛ/ ٕا١تصدر الساب ق )   
ٕ
 ( . ٙٔٔ/ ٕا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 ( . ٓ٘–ٜٗالشورى اآلية )   
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وٝٳ ًڀً ٬ځَ َِـٿ ًخلًش ًًّ  إظدهًؤوط ّإظْٻ وٝٳ ًڀً، ٴ ؤزِ زٽُ زه ٔدمل ٔس٭ص آٙٲ ًڀً،

  1وٕإپ خ‟ خڀ٭دٴْص.#  ،ش ًودٜٵص ًـوًخلً

ّص زٙٽٿ ـځِ ؤن خڀُـٿ مل ًّ٪ُ خ‟،ًبٵّد ّٹٌپ ٬ځَ ـيص خڀ٬ًٌ $زدّإظْٻ ًڀً# د٩ًّيُ ڄه ىٍه خ٪ّٽ 

ًّاټً ٌڀٻ  ًىٍخ زدڀځيفص خ٪١ُّڄْص ڄ٭نده ٌٔٲ ّإظْٻ ًڀً، ٴځْٓ ٴْو ؤُ ڄ٭نَ ڄه ڄ٭دوِ خڀ٬ًدء،

ؼڃ ظُٝٸّو زإوو ٸّٕڃ، ًٸّٕڃ ڄه ؤّه؟ ٸٕ•ڃ ڄه ُّٛ  بوٽدَ خڀ٭دڄِ ١ًٰر خ٪ّسْر ڄه ٌڀٻ خٗوٽدَ،

خڀْٙه ؤزِ زٽُ زه ٔدمل، ٴإزٌزٽُ زه ٔدمل ٬نًه خڀٹًَش ًخٗڄٽدوْص خڀٌخٔ٭ص ـًخً خ٬ّٙسيص زدڀسمُ، 

ُّك  ٬ٌن خڀٹًَش خڀٽدڄځص ٬ځَ ٌڀٻ ؤٶّڃ ًّ• يفًىٍخ ًڀًه ؤوٍ ّٹٕ•ڃ ڄه ڄځٻ ـًه، ؤڀْٓ ىٍخ ٜ

 ًؤوو ڄه ٥ّځص ڄد ٺّځٽٌوو.

ءً ٬ځَ ظُٔه ىٍه خڀ٭ٹًْش ڀًّيڃ ٲًّىڃ ٥ّځسٌن ٌڀٻ ٴ٭ًٚ ڄه ؤًڀْدجيڃ، ٸدپ ٜدلر ظٍټّ٘ ًزند 

٦ًّ خحمل١دَ، ٬ًّد ټند ٬نً ؤًَِود ڄُش ظُزص خڀٵ٣ُّ زّّٔڃ ٳّه ًخٕن لدڄً زه  0خڀند0ْ$ٸدپ ًُْٔ

ْه ًٸدپ َّص ؤوٍ خٕن لدڄً لٝدش ټسّ٘ش ٠ًً٭يد ٬نً ٸّّ خٙڀ - 0خڀْٙه خڀٹُِ٘ ٜدلر خڀٍ

زنط ٬سًخ‟ زه ٬مُ خڀٹ٭٥ِْ، ًټدوط  هًڀًخً ڀٵد٤مص ٬سٌي وسٱِ٘ٳ ٳّند  -ًن ّٕم٭ٌن ًخ٪ّد٠ُ

 . 2ٌڀً ٬ًدٖ# زڄٕنص يف ٌڀٻ خڀٌٸط ًڄٕعس٭ًٌ ؤن ٠ّمٿ ٴٹًَّ خ‟ ؤٶّد ٦ّځط 

ىٍه خ٪ّٽدّص ڄٹُخً ٭ّد،  ًٜدلر ىٍه خ٪ّٽدّص ڄه ټسدَ ؤٸ٥دذ خڀٹٌڂ ٬ًځمدجيڃ ًڄ٫ ٌڀٻ ًُُّ 

َىڃ ؤ١ّدً ًٸً َٴ٫ ٌٜظو ٥ّځر ٌڀٻ ؤڄدڂ خڀ٭دڄص ًؤٸُه ڄه ل١ُ ڄه ً"لدڄً خحمل١دَ " ڄه ټسد

 خٕټدزُ، بٌخً ىِ ٸ١ْص ڄٕځّمص ُّزٌّن ٬ځْيد ؤظسد٬يڃ.

                                         
ٔ
 ( .  ٕٖٔتذكَت الناس ص)   
ٕ
 ( .  ٖٕٖ - ٕٕٖا١تصدر الساب ق ص )   
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ٌٔڄص ٌَلځعو خ٬ّ يفًّٹٌپ آوُ ڄه ټسدَىڃ ًُٜٳ زإوو0" خڀ٭دمل خ٩ّځْٿ وٕىص خڀٕځٳ ًٸًًش خ٫ّځٳ "  

خ٪ّفدِ ًل١ُڄٌض " يف وٵٓ خ٠ٌّ٬ٌ٪0 " خڀنٵمص خڀٍّٙص بىل خڀًّدَ خ٪١ُّڄْص ًظځسْص خڀٌٝض ڄه  ـز

$٬ًّد ًٸٵند ٬ځَ ٸّّ خڀْٙه ٬مُ زه ٬ځِ خڀٹُِ٘ ًًٍُّ ؤن ڄه ٤ُق ٬نً ٸّّه لفُش ُِّٶ 

ًڀًخً،ًٸْٿ0 ڀند ؤن خ٪ّسْر ٬ځِ زه ٯّمً خ٪ّسِٙ ِخَه ًزٝمسعو خ٪ّسْر ٬مُ زه ٬ًًَْْ 

٪ّسْر ٬ځ0ِ ټؽُّض ـڃ، خڀ٭ًًَْْ ٴإوٍ خ٪ّسْر ٬مُ ڄٚ ؼٌزو لَٝ ڀ٥ُْلو ٬نً خڀٹّّ، ٴٹدپ ڀو خ

٬نً خڀٹّّ ٬ځَ ىٍه  عيمدلٝدظّٙ ٤ًُل ؤودؤًَّ وٕمدض ظٍټُ خ‟ ؤً ٸدپ ظ٭سً خ‟، ٴإوٍض  ٴٹدپ0

 ًـيد٭ّڃ؟.، ٴةٌخ ټدن ىٍخ ٴ٭ٿ ٬ځمدجيڃ ٴمدٌخ ّد ظٍُ ّٝن٫ ٬ٌخڄيڃ 1خڀنْص# 

 0 بوّخپ خ٬ُّٞ ًَٴ٭و0خڀٵُ٪ خ٫ّدڄٓ

د٬ُّٞ ٙ ّْٝر زو بٙ َذ خڀ٭د٬ّّٙ، ٸدپ ظ٭دىل لدټْدً ٬ه خڀٹٌپ يف ىٍخ خڀٵُ٪ ټدڀٹٌپ يف زٹْص خڀٵًُ٪ ٴ 

، 2 ًبٌخ ڄ٠ُط ٴيٌ ّٙٵّٙ بزُخىْڃ ؤوو ٸدپ ڀٹٌڄو ًىٌ ٬ًٌّىڃ ًّسّٙ ٭ّڃ لٹْٹص ي٬ٌظو ٬ًٹًْظو0

خ٬ّٹٌٝي وٵِ خڀ٭ًًٍ ڄه  و ڀْٓ،ًٸً ُٜق خڀ٭ځمدء زإو3 $$ٙ ٬ًًٍ ًٙ ٤ّ٘ش 0##ًٸدپ خڀٌُٔپ 

، ٕوو ًخ٠ك ؤن يف ٌڀٻ خ٬عسدَ خڀ٭ًًٍ ًڀٽنو 4 ي ٱُّٞ ٬ځَ ڄٝك##$ٙ $ 0ٌَّؤٜځيد زًڀْٿ ٸٌڀو 

وٵَ ٬ځَ خ٬ّ٭نَ خڀٍُ ټدوط خ٩ّدىځْص ظٵيمو ًىٌ ؤن خٕڄُخٞ ظ٭ًُ زٍخ٣ّد ٴعنٕر بىل خٕڄُخٞ، 

                                         
ٔ
(، أتليف        76ٔ– 75ٔاز وحضرموت ص ) النفحة الشذية إذل الداير اٟتضرمية ، وتليو رحلتو تلبية الصوت من اٟتج  

ىػ  ٜٖٚٔاٟتبيب عمر بن أٛتد بن ٝتيط ، طبع على نفقة أحد احملبُت من احملسنُت )  فالعادل نسخة السلف وقدوة ا٠تل
 . ) 
ٕ
 ( . ٓٛالشعراء آية )   
ٖ
ب السالـ ابب ( ، كتاٖٗٚٔ/ٗ( ، كتاب الطب ابب اٞتذاـ، ومسلم ُب صحيحو )ٕٛ٘ٔ/٘البخاري ُب صحيحو )  

 ال عدوى وال طَتة وال ىامة وال صفر وال نوء وال غوؿ وال يورد ٦ترض على مصح.
ٗ
 ( ُب الكتاب والباب السابقُت ، كال٫تا من حديث أيب ىريرة .ٖٗٚ/ٗمسلم ُب صحيحو )   
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ز٭ً ٌڀٻ ڄه ّٹٌپ  ّإظِ ، ٴٽْٳ1ىٍخ خ٬ّ٭نَ خڀسد٤ٿ ٍّٞخ خڀځٵ٧ خڀ٭دڂ ڀْٽٌن ؤزځٯ ًؤٻّٿ  ٴمٕڃ 

دء ًؤوو ُّٴ٭و ٬مه ّٙدء، بن ٌڀٻ ٙ٘ٻ خي•٬دء ٫ّدٜص ڄه وٌْٜٝدض ؤوو ٫١ّ خ٬ُّٞ ٬ځَ ڄه ٘

خڀُزٌزْص ًظ٭ځْٷ ڀځىځٷ زٱّ٘ خ٪ّٷ ًىٍخ ؤ١ّدً ڄ١دي ًڄندٸٟ ٬ّد ظ٬ًْو خڀٌٝٴْص ڄه ًُّّٟ ٸځٌذ خڀندْ 

 ڄه ٌٍٔ خ‟ ظ٭دىل. 

ًبڀْٻ خڀًڀْٿ ٬ځَ ٬ِميڃ ٫٠ً خٕڄُخٞ ٬ځَ ؤودْ ًَٴ٭يد ٬ه آوُّه، ٴٹً ٌټُ خڀُٙـِ يف  

٥ّص ب٨ّد٬ْٿ خ٩ّّّظِ ٸدپ0 $ًڄه ٌڀٻ ڄد ًٍُّ ٬ه َـٿ ڄه ؤىٿ ڄٽص ّٹدپ ڀو خڀٵٹْو ٬سًخڀُلْڃ ظُ

ٴسْنمد ؤود ٌخض ڀْځص زّٙ خڀندجڃ  ؤوو ٸدپ0 $ټنط ٙ ؤ٬عٹً خڀْٙه ب٨ّد٬ْٿ، ًټنط ؤل٣ ڄنو،خٕڄ٤ٌِْ 

ـ٫ ًخڀْٹ٩دن، ًبٌخ زِ ؤٍَ خڀْٙه ٸً يوٿ ٬ځِّ يف ٥ّد٬ص، ٴٕم٭عو ًىٌ ّٹٌپ ٓو0ُ ىدض خڀٌ

ؼڃ ٸدپ0 ىدض خڀٌـ٫ خڀٵٚوِ ٴفدء زو ٴ٠ٌ٭و ٬ځِ، ؼڃ ڄدِخپ ّٹٌپ ىدض  خڀٵٚوِ ٴفدء زو ٴ٠ٌ٭و ٬ځِ•

خڀٌـ٫ خڀٵٚوِ ١ًّ٭و ٬ځِّ، لعَ ٫٠ً ٬ځِّ ٸًََْ ٬ُّٙه ًـ٭دً لعَ ټًض ؤڄٌض، ًوُؾ، ٸدپ0 

ُه، $ٴسٹْط ظځٻ خًٕـد٪ ٬ځِّ زدٸِ ڀْځّٖ ًٌّڄِ ٌڀٻ بىل خڀ٭ُٝ، ٴإَٔځط بڀْو ًخٔع٭٥ٵط ود٤

، ًلّٕنط ٬ٹًْظِ ظ٭دىل ٴفدء بيل• ٴُٴ٫ ٌڀٻ ټځو ٬ّٗ، ًٸمط ټإن مل ّٽه زِ ِ٘ء ٴعسط بىل خ‟

 2يف خڀْٙه وٵ٫ خ‟ زو#.

بٌخً ٴدڀٍُ ٙ ّ٭عٹً ٴْيڃ ٌڀٻ ٴيٌ ڄيًي زد٬ُّٞ ڄه ٸسځيڃ، ٴيٍخ ٬مُ خحمل١دَ ًُُّ ٬نو ٜدلر  

 خٕٔٹدڂ ز٭ً ؼٚؼص ؤّدڂ، ٴٹْٿ ڀو0 خ٬ُّٙ٪ $... ًټدن بٌخ ١ٰر ٬ځَ ؤلً ؤٜدزو خ٩ٍّخڂ ًّٰ٘ه ڄه

                                         
ٔ
 ( من الفتح .ٕٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔانظر: )  
ٕ
 ( .  ٖٓٔطبقات ا٠تواص ص)   
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بوِ مل ؤي٪ُ ٬ځَ ؤلً،ًڀٽّٗ بٌخ ١ٰسط ٬ځَ ؤلً ًٸ٫ يف  ؤڄد ١َّٙ ؤن ّندڀٻ ٍّٞخ ِ٘ء ٴٹدپ0

  1ٙ ظن٥ٵثُ بٙ ز٭ً ڄد ّْٝسو ٌڀٻ خ٬ُّٞ ؤً ّعٌذ#. زد٤ّٗ ودٌَ

  0 بوّخپ خ0ُ٥ّ٬خڀٵُ٪ خڀٕديْ

ؤٴُؤّعڃ خ٬ّدء خڀٍُ ظُٙزٌن، ؤؤوعڃ  ڄنيد ٸٌڀو ظ٭دىل0  خّٓدض يف ظٵُي خ‟ ظ٭دىل زةوّخپ خ٥ّ٬ُ ټؽّ٘ش ـًخً، 

٬ځَ ٌڀٻ ٴيٿ ْٔٽٌن ىٍخ  خً، ٴځٌ ټدن ؤلً ڄه خ٫ّځٷ ٸدي 2َؤوّڀعمٌه ڄه خ٬ّّن ؤڂ ٳّه خ٬ّنّڀٌن 

خڀعمًُ ٜمْمدً؟ ًخ٩ٌّخذ0 ٙ ٸ٥٭دً ٴ٭ځڃ ؤوو ٙ ّنّپ خ٥ّ٬ُ بٙ خ‟، زٿ لعَ ٬ځڃ خڀٌٸط خڀٍُ ّنّپ 

بن خ‟ ٬نًه ٬ځڃ خڀٕد٬ص ًّنّپ خڀٱْػ ًّ٭ځڃ ڄد  ٸسٿ وًّڀو ٙ ّ٭ځمو بٙ خ‟0  ٴْو خ٥ّ٬ُ ًڄٽدن وًّڀو

خً ًڄد ظًَُ وٵٓ زإُ ؤَٞ ٢ٌّض بن خ‟ ٬ځْڃ وسّ٘ ًيف خَٕلدڂ ًڄد ظًَُ وٵٓ ڄدٌخ ظٽٕر ٰ

3،  ٴةٌخ ټدن خٕڄُ ټٍڀٻ ٴٽْٳ ٷٌِّ ؤن ونٕر بوّخپ خ٥ّ٬ُ بىل ٬سً ڄه ٬سدي خ‟، زٿ بن ٌَٔپ

لٕڃ خٕڄُ زٙٽٿ ؤ٠ًك، ًؤز٭ً خ٬ّاڄنّٙ ٬ه ظٌىڃ ٌڀٻ ؤً خڀعځٵ٧ زځٵ٧ ّايُ بىل ٌڀٻ  ٸً خ‟ 

$ٜځَ ڀند ٌَٔپ ٸدپ $ 0خڀٵيڃ خ٫ّد٤ث، ٴٵِ ٜمْك خڀسىدَُ ڄه لًّػ ًِّ زه ودڀً خ٩ّيّٗ 

د٪ًّّسْص ٬ځَ بؼُ ٨ّدء ټدوط ڄه خڀځْځص، ٴځمد خوُٝٲ، ؤٸسٿ ٬ځَ خڀندْ ٴٹدپ0 زٜٚش خڀٝسك  خ‟ 

ڄدٌخ ٸدپ َزٽڃ؟ ٸدڀٌخ خ‟ ًٌَٔڀو ؤ٬ځڃ، ٸدپ0 $ؤٜسك ڄه ٬سديُ ڄاڄه ًټدٴُ، ٴإڄد ڄه  $ىٿ ظًًَن

ٸدپ ڄ٥ُُود زٵ١ٿ خ‟ ٦ًَّعو، ٴٍڀٻ ڄاڄه زِ ًټدٴُ زدڀٽٌټر،ًؤڄد ڄه ٸدپ زنٌء ټٍخ ًټٍخ، ٴٍڀٻ 

 4ټدٴُ زِ ًڄاڄه زدڀٽٌټر##.

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٕا١تشرع )   
ٕ
 ( . ٜٙ-ٛٙالواقعة اآلية )   
ٖ
 (.  ٖٗلقماف اآلية )   

ٗ
( مع ٓٙ-ٜ٘/ٕ( كتاب صفة الصالة ابب يستقبل اإلماـ الناس إذا سلم ، ومسلم )ٜٕٓ/ٔالبخاري ُب صحيحو )  

 النووي كتاب اإلٯتاف ابب بياف كفر من قاؿ مطران ابلنوء .
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ء يف ظ٥ُّص ؤ٦ًّ زه ٬مُ خڀّّځ٭ِ ڄه ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ؤن خڀٹٌڂ ّ٭عٹًًن يف ؤًڀْدجيڃ بوّخپ خ٥ّ٬ُ ڄد ـد 

٤سٹدض خ٫ٌّخٚ لْػ ٸدپ0 $ًټدن ڀځٵٹْو ؤ١ّدً ًڀً ّٹدپ ڀو ٬ځِ،ټدن ڄه خڀٝد٪ّّٙ، ًټدن ٙ ُِّٚڂ يف 

، ًٸً ټدن ٌټُ يف ظ٥ُّص 1 ًټدن ّٹدپ ڀو ٜدلر خ٬ّدء# خ٥ّ٬ُ بٙ ًٸّٝٿ ُّٔ٭دً لعَ ٬ُٲ زٍڀٻ،

مٌپ ًٸً ؤـًزٌخ ڄًش و ًٜٿ ڄه خڀځمْص بىل ٸُّص خحملخ٩ًّ لٽدّدض ظًپ ٬ځَ ؤوو ّنّپ خڀٱْػ ڄنيد0 $ؤو

ً ًي٬د خ‟ ف٤ٌّٕځص، ٴ٭نً ؤن ًٜٿ بڀْيڃ ـدءض بڀْو ّْٞمص ًـ٭ځط ١ٌَّ زّٙ ًّّو، ٴًوٿ خ٬ّ

ظ٭دىل ؼڃ ٸدپ0 $ّد ڄْٽدجْٿ ټٿ، ٴدـعم٫ خڀٕمدذ ڀځٵٌَ ڄه ټٿ ودلْص ًڄ٥ًُخ ڄ٥ُخً ٩٬ْمدً زةٌن خ‟ 

 .2 ظ٭دىل#

ٌخيُ وُځَر ز١ڃ خ٫ّدء خ٬ّ٭فمص ًٴعك خڀٚڂ ًآوُه زدء خڀض0$ًټدن ؤىٿ ًڄنيد ٸٌپ ٜدلر خڀ٥سٹد 

ڀو0  ٴف٭ځٌخ ِّٚڄٌوو يف خڀْٕٿ ٴٹدپ ڀٵٹٍّ٘ نڄٌلًش ّٝمسٌوو ًّ٭عٹًًوو، ٴفدء بڀْيڃ ڄُش ًىڃ ٮًّزٌ

$خٌىر بىل َؤْ خڀٌخيُ ًٸٿ ڀو0 ّٹٌپ ڀٻ خڀٵٹْو ٔٿ خٓن، ٴٵ٭ٿ خڀٵٹّ٘ ٌڀٻ، ٴٕدپ خڀٌخيُ ڄه 

، ٴٚل٧ِْ ؤڄُه ٬ّْٽدجْٿ يف خ٪ّٽدّص خًٕىل ًؤڄُه ڀځٌخيُ 3ظ٭دىل#  دً ىنْحدً زٵ١ٿ خ‟ٔد٬عو ًٔٹٌخ ٔٹْ

ؤن خٕڄُ ٮُّي ي٬دء؟ ټٚ ٙ ًّپ بٙ ٬ځَ ؤوو ىٌ خ٬ّدڀٻ ڀٍڀٻ  ٬ځَيف خ٪ّٽدّص خڀؽدوْص، ىٿ ًّپ 

 ًخ٬ّعُٝٲ ٴْو.

خ٪ّسْر ٬ځِ زه ًيف ظٍټّ٘ خڀند0ْ $ٸدپ 0ًُْٔ ًًٸ٫ ١ُّّٛص يف ز٭ٟ خڀٕنّٙ ٸم٣ ًًّ٘، ٴٕدَ  

ٸُّص زٹُذ ل١ُّص ًٸدپ ٕىٿ خڀسځ0ً ٔنفْحٽڃ زْٕٿ ڄه ٬نً  ىِ، ًنٹ٭صـ٭ٵُ خڀ٭٥دْ بىل خڀ

                                         
ٔ
 ( . ٚٚطبقات ا٠تواص ص )   
ٕ
 ( .  ٘ٚا١تصدر الساب ق ص )   
ٖ
 ( .  ٘ٚا١تصدر الساب ق ص )    
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ٴځمد ًٜٿ بڀْيد ِخَ ٸّّ خڀْٙه ـنًْ ًخڀْٙه ٬ځِ زه ٔدمل ًَـ٫  خڀْٙه ـنًْ زدًُِّ بن ٘دء خ‟،

 1 .ٴٕدپ ًخيُ ل١ُّص ظځٻ خڀځْځص#

ٸدپ0 $ٸدپ ًُْٔ ًزځٱند ؤن خڀْٙه ٬سًخ‟ زه ؤ٦ًّ  ْدًؤ٠ًك ڄه ىٍخ ڄد ٌټُه، ؤ١ّدً يف ظٍټّ٘ خڀن 

زځ٭ٵْٳ ټدن ڄه ؤًڀْدء خ‟ خ٬ّٕعفدزص ي٣ٌ٬ّڃ، ًّٹدپ ڀو زْد٪ خڀٌْٕپ، ًٜٿ بىل ظُّڃ يف ز٭ٟ ِّدَخظو، 

ٴدـعم٫ زس٭ٟ خڀٕديش آپ خڀ٭ًًَْْ ٴٹدپ ڀو ؤوط0 زځ٭ٵْٳ زْد٪ خڀٌْٕپ، ٴٹدپ ڀو خڀْٙه0و٭ڃ لدـص 

ڃ ڄُخيود ْٔٿ، ٴٹدپ خڀْٙه ٙ زإْ، زٽڃ ظُّٙٔ؟ ٴٹدپ ڀو خ٪ّسْر زدڀٍُ و٭ 0ٴٹدپ ڀو خ٪ّسْر ،وًڄص

ٴٹدپ خ٪ّسْر0ٙ زإْ مت خڀٽٚڂ،  ،زُُ 2وس٫ْ ڀٻ ْٔٿ زٽسٗ ٨ّّٙ، ٧ًّٓ ٸيدًپ ٴٹدپ خڀْٙه0 ظًُّه،

ٴٹدپ خڀْٙه0 ىدض خڀٽسٗ  ،ڀځُٙؾ خڀٵٚوِ لٹِ ٴٹدپ خڀْٙه ظسٱِ خڀْٕٿ ُٕ ؤَٞ؟ ٸدپ خ٪ّسْر0

ًُ٘ذ خڀُٙؾ زةٌن خ‟  3د٬ٞ•ٻ ڀُٙـٻ، ٴإظَ خ٪ّسْر زدڀّّ ًخڀٽسٗ ًوُؾ خڀُ†د٬٠ّوُؾ َُؤًخڀّّ ً

 . 4 خ‟ ًزُټص ؤًڀْدء خ‟#

ّٹدپ ڀو " ٴٚن زدٔځْمدن " ًټدن  ؤن يف ٸُّص ٮّدًَش ڀند َـًٚ -٦َّو خ‟  -ًلٽَ يل ـًُ ٸځط0 

خڀْٕٿ يف ّٰ٘ خڀٌٸط  لُخؼدً ٬دَٴدً زٹٌخوّٙ خ٪ُّخؼص ًڄعَ ّٽٌن خڀْٕٿ ؤٴ١ٿ ڀَٖٞ، ٴٽدن َّٝد ـدء

ٴْٹٌپ0$ڄد  ،ّٕٹِ ؤ٠َو ٴ٭ٌظر يف ٌڀٻ ٕوو َّٝد بٌخ مل ّٕٷ مل ّإض ْٔٿ آوُٴٚ خڀٍُ ُّخه ڄندٔسدً 

زّْٗ ًزّٙ خڀْٕٿ بٙ ٜد٪ ٤مّٙ# ّ٭ّٗ ؤوو ّعًّي ٜد٬دً ڄه خڀ٥مّٙ ًًَّّ خڀْٙه ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ 

                                         
ٔ
 ( .  ٚٛٔتذكَت الناس ص )   
ٕ
 القهاوؿ مقدار من الكيل يساوي ثالثة أصواع تقريباً .  
ٖ
 الر ع اض ٚتع راعض وىو الذي يعدِّؿ السيل ُب اٟتقوؿ .  
ٗ
 ( .  ٛٛٔا١تصدر الساب ق ص )    
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ڀْٙه ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ ٺّځٻ ب٥٬دء ٴْإظِ خڀْٕٿ، ٴيٿ ّٙٻ ؤلً يف خ٬عٹدي ىٍخ خڀ٭دڄِ ًؤڄؽدڀو ؤن خ

 . !خڀْٕٿ؟

 0 بـدزص خڀًخ٬ِ ًبٰدؼص خ٬ّٕعٱْػ0 ڀٵُ٪ خڀٕدز٫خ

بن ىٍخ خڀٵُ٪ يف خ٪ّٹْٹص ىٌ خڀنعْفص خ٪ّعمْص ڀعځٻ خڀ٭ٹدجً زٿ خڀؽمُش خ٬ُّش خ٫ّسْؽص ٭ّد، ٴةن خ٬ًُّّ  

ء ىٌ خڀٹ٥ر خڀٱٌغ ڄه ٬ٌخڂ خ٬ّٕځمّٙ لْنمد ّعٽَُ ٬ځَ ٨ّ٭و ؤن ٴٚودً ڄه خًٕڀْد ٭دڄِخڀٌٝيف ؤً خڀ

خڀٍُ ؤ٥٬ِ خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ يف ىٍخ خڀٽٌن ًخڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ ٴْو، ًخ٬عسدَه خڀٌخ٥ٔص زّٙ خ‟ ًزّٙ ٬سديه 

ٴٚ ّٝٿ وّ٘ بىل خڀ٭سدي بٙ زٌخ٥ٔعو، ًؤوو ٸً ٴٌِّٞ بڀْو ظُّٝٳ خڀٽٌن، ًؤن ظُّٝٵو ودٴٍ ٬ځَ ټٿ 

٫ّْ٥ ؤٸ٥دَ خَٕٞ بٙ زةٌوو، ًؤوو ّ٭٥ِ ِ٘ء ڄه خڀ٭ُٖ بىل خڀٵُٖ ًلعَ خڀسِْٓ ٙ ّإټٿ خڀٵإَ يف 

ًٺّن٫ ًّٙٵِ ًٺُّٞ زٿ ٺّْط ًٸِّْ ًُّنـّپ خڀٱْػ ًّير خڀٌڀً، بىل آوُ ڄد ّنٕر بڀْيڃ ڄه 

ڄدٌخ ْٔعٌَٝ ٌڀٻ خ٬ّٕٽّٙ، ىٍخ خڀٌيل؟ ٙ٘ٻ ؤوو ْٔعٌَٝ ؤوو ىٌ خڀٕم٫ْ خ„ْر ًؤوو  خڀٹًَخض،

، ٴةوو ٙ صمد وّڀط زو ودِڀص ؤً ؤٜدزعو لدـ٬ځَ ټٿ ِ٘ء ٸًُّ، ًٌّٝـر ىٍخ خڀعٌَٝ ْٔيُ٪ بڀْو ټځ

َـدء يف لٌٝپ ؤُ ڄ٥ځٌذ ؤً يٴ٫ ؤُ ڄُىٌذ بٙ زدٙڀعفدء بڀْو، ًىٍخ ىٌ خڀٍُ ٸّٝٿ يف ټؽّ٘ ڄه 

 خٕلْدن ًخٕلٌخپ ًڀًٍ ؤټؽُ خڀندْ ڄه خڀٹًُن خڀّٖ ٥ُْٔ ٴْيد ٴٽُ خڀٹسٌَّص ٬ځَ خڀندْ. 

زٿ ُٜق خڀٽؽّ٘ ڄه  ٬عٹدي ًخڀعٌَٝ خ٫ّد٤ث،ًٙىڃ مل ّٽعٵٌخ ّٝد ڄ١َ ڄه يٴ٫ خڀندْ بىل ٌڀٻ خ 

ٴْو، ًًًُّن  ىٌ ًّنٹًٍوو ٱّد ّٞڃ ؤًڀْدجيڃ زإٶّڃ ّٕم٭ٌن ڄه وديخىڃ ًٷّْسٌوو ًّٱْؽٌن ڄه خٔعٱدغ

ڄحدض خڀٹٝٛ خڀّٖ ٠ّٽِ ټْٳ وّپ خڀ١ُ زٵٚن ٴدٔعٱدغ زدڀٹ٥ر ٴإٰدؼو، زٌَٝ ًؤٔدڀْر ڄعن٬ٌص 

ًؤن ٬ځَ خ٩ّم٫ْ  يف ٌڀٻ خڀٙىٛ زإوو ّٵ٭ٿ ًّٵ٭ٿ، ٬عٹديظعأَِ ٬ځَ ِ٘ء ًخلً ىٌ ظ٭مْٷ خٙ يدټځ

 بڀْو ًخ٬ٙعمدي ٬ځْو ًبوّخپ لٌخجفيڃ زو.  ضخٙڀعٵد
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ًڀٽنّٗ ڀه ؤوٌٞ يف خڀُي ٬ځْو يف ىٍخ خ٫٠ٌّ٬، ًبٵّد ٌٔٲ ؤوٹٿ ز٭ٟ  ،ًىٍخ ىٌ خڀُٙٺ زد‟ ظ٭دىل 

خظدً ؤٶّڃ ٷّْسٌن خڀًخ٬ِ خڀنمدٌؾ ٬نيڃ يف ٌڀٻ ٗؼسدض ؤٶّڃ ّ٭عٹًًن يف ؤىٿ خڀٌّٙص ڄنيڃ ؤلْدءً ًؤڄٌ

ًّٱْؽٌن خ٬ّٕعٱْػ، ًڀْٓ خٕڄُ ټمد ّٹٌڀو ڄه ًُّؾ ظځٻ خڀ٭ٹدجً ًًّخٴ٫ ٬ه خ٬ًٌَّغ خڀٍُ ټدن ٬ځْو 

 خٓزدء ًخٕـًخي ڄه ؤن ٌڀٻ ٮُّي ظٌٔٿ ّٞڃ بىل خ‟ ًبن ټدن زځٵ٧ خڀ٬ًدء ًخٙٔعٱدؼص.

 ًبڀْٻ خڀنٌٝٚ خڀُٝٸّص ًخڀٌٸدج٫ خڀٌخ٠مص خڀٙدىًش ٬ځَ ڄد وٹٌپ0  

ؤًپ ڄد وٌَي يف ٌڀٻ ظٹُُّ ٬مًْ خڀٹٌڂ ًلفعيڃ ًبڄدڄيڃ يف خڀ٭ځڃ ًخڀعٌٝٲ ڄه ّٕمٌوو $ٸ٥ر خڀ٬ًٌش  

ًخَٗ٘دي ٬سًخ‟ زه ٬ځٌُ خ٪ًّخي# ًىٍخ خڀعٹُُّ يف ٸًْٝش ڄه ؤ٘يُ ٸٝدجًه ڀًٍ خڀٹٌڂ ًىِ خڀ٭ْنْص 

 لْػ ّٹٌپ ٴْيد يف ٜٵص خڀٌيل0 

 ٵنـه ڄع٫ٌٌٔي يف خڀ٭ځٌڂ ًيف خ٪ّفد ڄعسـمـُ ڄعـ٤ڄـه ټٿ  
 داع إلى هللا العظي   م بفعل  و ومق  الو والحال غير مضيع

 ٌُ ٬ـٵـص ًٴعـٌش ًؤڄدوـــص ًْٜدوص ڀځٕـُ ؤلٕه ڄه ّ٭ِ 

 ًِىـديش ٬ًســديش ً٘يــديش ڄنو خڀٱْـٌذ ّٝن٩ُ ًّٕٝمـ٫ 

 1ًخڀٽٙـٌٲ ًمل ّّپ ُّٸَ بىل ؤن ّٕعفْر بٌخ ي٬ِ  ص٥ّـ٫ خڀُّد٠ 

، ٴ٭نً 2نً خڀٹٌڂ ؤن خڀٌيل ڄد ّّخپ ّّٔٸَ لعَ ّّٝ٘ ٱّه ّٕعفْر بٌخ ي٬ِ بٌخً ٴيِ لٹْٹص ڄٕځّمص ٬ 

ٷّْر ڄه ي٬ده  خڀٹٌڂ ؤن خڀٌيل " ٬ًَُّ" ًڀْٓ ٴٹ٣ ّعٌّٔٿ زو ً" ٷّْر بٌخ ي٬ُِ " ًڀْٓ خ‟ 

 ڄعًٌٔٚ زو. 

                                         
ٔ
 شرح العينية ص ) ب ( من ا١تقدمة .   
ٕ
 .  (ٛٔ-ٚٔ)صىذا البيت ُب العينية  نظر : شرحا  
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ًخي ًزندءً ٬ځَ ظځٻ خ٪ّٹْٹص خ٬ّ٭ًُٴص ڀًّيڃ ڄنٍ ٬ُٲ خڀعٌٝٲ خ٬ّنمُٲ يف خڀْمه ًخڀّٖ ٬ّّ ٬نيد خ٪ّ 

 يف ٬ْنْعو، ًّٟ خڀ٬ًٌٍ ڄعٌخٜځص ًٕڀْدجيڃ زةٰدؼص ڄه خٔعٱدغ ّٞڃ.

 ظ٥ُّص ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ لْػ ٸدپ0 $ًټدن  يفًڄه ٌڀٻ ڄد ٌټُه ٘دَق خڀ٭ْنْص خ٬ٍّټٌَش  

٫ُّٔ خڀٱٌغ ٬ّه خٔعٱدغ زو، ٸدپ خڀًْٕ خ٩ّځْٿ خڀ٭ٚڄص خحملًغ خٗڄدڂ ٯّمً زه ٬ځِ ٬ځٌُ وُي 

" خڀٱَُُ " ؤوّّوِ خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬ځِ ؤن خڀ٭دَٴّٙ ٸدڀٌخ0 $ؼٚؼص ڄه آپ زد٬ځٌُ زد٬ځٌُ يف ټعدزو 

ٙ ظّخپ وْٿ ٦ّْعيڃ ًبـدزعيڃ ڄُٕـص ڄځفمص ڄه ي٬د ّٞڃ ؤُـْر ًىڃ ٬ځٌُ خ٬ٍّټٌَ ًخزنو ٬ځِ 

 ًخڀْٙه ٬مُ خحمل١دَ، ًٸدپ ٜدلر ټعدذ خڀٱَُ خ٬ٍّټٌَ يف ٌڀٻ ٘٭ُخ0ً 

 ًش ٴنٌِّه ّٞڃ ټِ ًَّټـٌٺ ًٸ١ًُّخبٌخ وٵـط ؤڄُخً ؤً ظٌٸّـ٭ط ٘ـ
  و ِّه بعلوي الفتى وابن و علي ك ذا عم ر فيما ي جل ويعسر فن 
 1ًش ٬ًٍُُٕ ٠ًْـٷٍ ؤً زًَٝٺ ّٽّّ ـٴٱد٣َّڃ ظنفـْٻ ڄـه ټٿ ٘ـ 

ًٙ ّٹعُٝ خٕڄُ ٬ځَ ؤودْ ّنٕسٌن بىل خڀٌيل ؤوو ّٱْػ ڄه ّٕعٱْػ زو، ًڀٽه خڀٌيل ٬ًِّّ ٌڀٻ  

خ بىل خڀٌْڂ ّنًًٙٶّد يف ل١ُش خڀٕٹدٲ. ڀنٵٕو ًّٵىُ زو، ٴي  ٍخ ٬مُ خحمل١دَ ّٹٌپ يف ٸًْٝش ڄدِخٌڀ

 

 بوِ ٔـ٫ُُّ خڀٱٌغ يف ټٿ خڀٙـًخجً ٴدىعٳ 

 زد٨ِّ ظـــفًوِ ؤُِٔ٪ُ
 ق ل يا شياب الدين إن يعروك خطب يا فطن

 ٴإود ٥ّ٫ـــسٻ ؤيٴ٫ُ

                                         
ٔ
 .( ٕٕٔ/ٕنظر أيضاً : ا١تشرع الروي ) او (  74ٔشرح العينية ص)  
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ځ٣ يف ڄٕفًه ًىٌ زدڀ٭فّ ًٸدپ ٘دَق خڀ٭ْنْص يف ظ٥ُّص ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0 $ًټدن ُّي ٬ځَ ڄه ٰ 
ًّٕم٭و خڀٱدڀ٣، ًټدن ّٹځر خڀّٔخذ يَخىڃ زةٌن خ‟ ظ٭دىل، ًټدن ٩ّيُ ٬ّه خٔعٱدغ زو ـيدَخً يف  1

 .2خٕڄدټه خڀس٭ًْش ُّٛخً ًزُخً# 

ٸدپ خ٬ّاڀٳ0 $ًٱّد  ًيف ټعدذ " ظدؾ خ٬ُٕخْ " يف ڄندٸر خ٪ّسْر خڀٹ٥ر ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ، 

ندٸر، ًوٝو زو ڄه ٔنْدض خ٬ُّخظر، ًټدن ّنٵُي زو يًن ؤٸُخوو ڄه ؤىٿ ؤټُڂ خ‟ زو ٜدلر خ٬ّ

 .3وْص ًٜٵدء ٤ٌّص#  زًٝٶخ٩ّ٬دىُ ًخ٬ّندٜر، ؤوو ٸ١ُّ ٬نً ڄه وديخه ًظٌٔٿ زو بىل خ‟ 

ًظٹٌپ خڀْٙىص ٔځ٥دوص خڀّزًّْص ټمد يف ظ٥ُّص خڀٕٹدٲ ڄه خ٬ُّٙ٪0 $ڄد َؤّط ؤلًخً ؤُٔ٪ بـدزص  

ٯّمً زه خڀٕٹدٲ، ًټدوط ظٹٌپ0بٌخ لًغ ؤڄُ ًخٔعٱؽط زدًٕڀْدء ٴإًپ  ٬نً خٙٔعٱدؼص ڄه خڀًْٕ

 .4 ڄه ّٱْؽّٗ ىٌ#

ًٸدپ ٜدلر " ظدؾ خ٬ُٕخْ " يف ظ٥ُّص ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥د0ْ $ًٱّه ؤؼنَ ٬ځَ ٜدلر 

يد ًبڄدڄيد خ٬ّٙيٌَ، ْ٘ه خٗٔٚڂ خ٬ّندٸر ًخ٬ّٔٲ ڀو ّٝٹدڂ خڀٱٌؼْص ْ٘ه ڄٙدّه ظځٻ خڀ٭ٌَٝ، ٬ًد٬ّ

لدپ ّٝٽص ًټُزطُ ڀٍڀٻ ټُزدً  ‟ خ٪ُّخڂ خڀًْٕ ؤ٦ًّ زه ِّّٗ يلٚن ٸدپ0 $بوو لٝٿ ٬ځِ•زسځً خ

ًًّ٘خً ٴدٔعٱؽط زد٪ّسْر ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ ٜدلر ٬مً ًىٌ بٌ ٌخٺ ١ُّٛڄٌض ًي٬ٌظو 

ـٌخي ؤو١ُ خڀځٌن ًڄ٭و ؤَز٭ٌن  ٬ځَخ٪ُّڂ خ٬ّٽِ، َخټسدً يف زؽٚؼص ؤٌٜخض، ٴةٌخ ىٌ لد٠ُ ٬نًُ 

 . 5زّّټعو#  ټدڄًٚټځيڃ ڄٕځمٌن، ٴمّٙ َؤّعو ٌىر ٬ّٗ ٌڀٻ خڀٽُذ ًخوُٙلط خوُٙخلدً  ـنًّدً

                                         
ٔ
 الَعُجز : بفتح العُت وضم اٞتيم قرية شرؽ ترمي تبعد منها مسافة .   
ٕ
 (. ٛٛٔشرح العينية ص )  
ٖ
 ( . ٜٗ /ٔاتج األعراس ص )  
ٗ
 .  ( ٗٛٔ/  ٔ)  ص ا١تشرع الروي  
٘
 ( .  ٗٓٔ/ ٔألعراس ) اتج ا  
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ًن ؤ١ّدً ڄد ؤوّّظّٗ زو يًن زه ىٌي خڀ٭٥د0ْ $ًڄه ټُخڄدض خ٪ّسْر ىديًٸدپ ټٍڀٻ يف ظ٥ُّص ىد 

ًخڀًظِ خڀُّٙٵص خڀ٭ٵْٵص ْ٘ىص زنط خ٩ًّ ٬ځِ زه لّٕٙ زه ىٌي خڀ٭٥دْ خٓظِ ٌټُىد يف ظ٥ُّص 

٬ّد  زنط خ٪ّسْر ىديًن خ٬ٍّټٌَ ٸدڀط0 نصسدذ خڀٕديْ ٬ه ًخڀ٣ًّد خڀُّٙٵص خڀ٭ٵْٵص ِّخڀڄه ًخڀًُ 

ڂ ًڀْٓ  ټدن ًخڀًُ ٷًّي ٬مدَش ز٭ٟ خ٬ّٕدټه زد٬ّٙيً ٬ًنًه ٥ّځص ڄه خڀ٭مدپ ؤٜسمند ٌخض ٌّ

ٴځمد َـ٫ ًخڀًُ ڄه خ٬ّٕفً خُٗ٘خٶ ټ٭ديظو  ،ٵ٥ُ زو خڀٝدجڃ ڄه ؤوٌخ٪ خڀ٥٭دڂ٬ّنًود يف خڀًخَ ڄد 

ٙ زإْ، ًڀٽنٽڃ ؤًٸًًخ ودَخً يف خ٥ّ٬سه ټ٭ديظٽڃ ڀْٕعٙ٭ُ خڀ٭مدپ زإن ًٰخىڃ  0وّّوده زد٪ّدپ ٴٹدپؤ

٥ّسه ټدڀ٭ديش،ؼڃ وُؾ ًخڀًُ بىل ٬نً خڀ٭مدپ ًؤڀٹَ زْعدً ڄه خڀٙ٭ُ خ٪ّمّْٗ خَّٟدًٙ ٬ځَ خڀٍّه ّنٹځٌن 

ه لٕه خڀ٭٥دْ خ٬ًَّ ڄنيڃ ًؤڄُىڃ ؤن ًُّّّٟخ زو، ًټدن ٸً خٔعنفً ٴْو ًّٚه خ٪ّسْر ٬ځِ ز

 ٜدلر خ٬ّٙيً ًىٌ ٸٌڀو0 

 خڀٹسص ًٰدٴٿ 1ڄ٫ ىديًن ّد زٌ لٕه ًخ٫ّّ٘ ًخٜٿ ًىّ خڀُڄك ٙ ظ٭مً 

ٴځڃ وځسػ بٙ ّّٕ٘خً ًبٌخ ٳّه زٹدٴځص ؤُ ٬ّ٘ ڄُٔځص ٬ّٹدڂ خ٬ّٙيً ڄه ؤىٿ لفُ زه يٰدَ  ٸدڀط0 

١ّدً ٸدًّٜه ِّدَش خ٪ّسْر ًٴْيد خڀٍَش ًخڀعمُ ًخڀًىه ًّٰ٘ ٌڀٻ، ًّٝ٭ْص خڀ٭ّ٘ ؤودٌْ ڄه ظځٻ خ٩ّيص ؤ

ڄ٭يڃ ؼٚؼص ؤټسدٖ ٨ّدن ڀځمٹدڂ، ٴٍّٛند ًٸًلند ًټدن ٌڀٻ خڀٌْڂ ڄه ؤٔ٭ً ؤّدڂ ً ٬ځِ زه لٕه

 خڀ٭مدپ ٬ځْيڃ خوعيَ.

٬ّد خ٘عيُ ڄه ؤن خ٪ّسْر ٬ځِ ټدن ّځٹر زإزِ  ًىّ خڀُڄك#$ ًِه ٬ځ٩ًّن يخ٪ّسْر ىد ًٸٌپ0 2ٸځط 

ّه ڀځمسْر ٬ځِ يف لْدظو ًؤىٿ خ٩ُّؤش ٬ځَ يَ ڄه خ٬ّ٭دلُزص ًٔسر ظځٹْسو زٍڀٻ ؤٶّد ظٌخظُض خٕوسد

ًن ٸُخزد٣ّڃ زٍڀٻ ڄٌٸنّٙ زد٬ٌّض ڄٹدڂ خ٬ّٙيً ز٭ً ًٴدظو ؤٶّڃ ًُّوو يف ڄندڄد٣ّڃ ٥ّ٭نيڃ ُّٛزعو ٴْىّّ
                                         

ٔ
 ىذه الكلمة ابللهجة اٟتضرمية معناىا ) ال تبقى ( أي ال تبقى ُب القبة غافاًل عنا .   
ٕ
  صاحب اتج األعراس .لالكالـ ما زاؿ   
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# ْٙٔمد خڀٍّه ّ٭عًًن ٬ځَ #ڄه آٌٍ يل ًڀْدً ٴٹً آٌوعو زد٪ُّذ$$خ٪ّدپ زةٌن خ‟ خڀٹدجٿ0  يفًٺٌّظٌن 

ًخً زٙيً ؤُ َز٫ْ خًٕپ؛ ٕن خ٪ّسْر ٬ځِ ٸً ـ٭ځو ٠ُُ٬و ز١ڃ خڀ٭ّٙ ؤُ ؤڄدودً ڄاّٰ٘ىڃ يف ٘يُ خ٬ّ

يف ټٿ ٔنص زّٙ خحملدَزّٙ ڄه ٸسدجٿ ظځٻ خ٩ّيص ًؤوٍ ٬ځْيڃ خڀ٭يً يف ٌڀٻ ڀْإظِ ټٿ ڄنيڃ ًىٌ ڄ٥محه 

٨ًّد٪ ٻّدجځو خڀُّٙٵص ًڄد ١ّدٲ بىل ٌڀٻ ڄه  خڀسدپ بىل خ٬ّٙيً ٪١ٌَّ ٸٝص ڄٌڀً وسْيڃ ٯّمً 

خ٬ٌّڀً خڀنسٌُ ؤن ڄه خ٬عًٍ ٴْو  ُٴٽدن ٱّد ؤټُڂ خ‟ زو خ٪ّسْر ٬ځِ ٩٬ًڃ زو ٘ي ،ٌخ٧٬ خڀًّنْصخ٬ّ

دڂ خ٬ّد٠ْص ڄه ٌڀٻ ـ٬ًي ڄه ؤًٙيه ًٸسْځعو ّٝٹًخَ خّٕ ٺٚىزدڀٹعٿ ًوٹٟ خڀ٭يً ّ٭فٿ خ‟ ڀو خڀ٭ٹٌزص زة

ه ٸعٿ ٴْو ـًڄ ،ُٔ٪ ًٸطخڀٌْڂ خ٫ّدڄٓ ڄؽًٚ ّيځٻ خ‟ ٧ّٕص ڄه َـدڀو يف ؤ يف ، ٴمه ٸعٿ ٴْوُخڀٙي

يف خڀٌْڂ خڀٕدز٫ ّيځٻ خ‟ ڄنيڃ ٔس٭ص ًىٽٍخ لعَ ٜدَ ٌڀٻ ٬نً ٸسدجٿ خ٩ّيص ڄه خ„ُزدض خڀّٖ ٙ 

 .1وٚٲ ٴْيد# 

ًؤ٬عٍَ ڀ٤٘دڀص زنٹٿ خ٪ّٽدّص ټدڄځص ًٌڀٻ ٬ّد ٴْيد ڄه يٙٙض ټؽّ٘ش ٷًّىد خ٬ّعإڄٿ ًڀْ٭ُٲ ټْٳ  

 ځَ ل٥دڂ ٬ٹدجًىڃ ٮًّىڃ خ٬ٌّىٌڂ. ّٕىُِّ خڀٹسٌٌَّن خڀندْ ٬ّٝد٪ّيڃ ًّسنٌن ٬

ًؤٔإپُ ٜدلر خڀعدؾ ًټٿ ڄه ّنُٙ ىٍه خ٪ّٽدّدض ًّٱُْ ّٞد ظٹًّٓ ىاٙء خڀندْ يف وٵٌْ ٬ٌخڂ  

خ٬ّٕځمّٙ ؤّه ټدن خ٪ّسْر ٬ځِ ًلُزعو ٌّڂ ىفڃ خ٩ّْٗ خڀنفًُ ٬ځَ خ٬ّٙيً ٴإوُزو ًىًّڂ ٸسسو 

 ًټُّٕ ظٌخزْعو؟. 

ًؤوّّوِ خڀًْٕ خڀٵٹْو ٯّمً ٸدپ0 $خن خڀ٭ًًَْْ ٜدلر ڄٹًڄص يٌّ ٌټُهًڄه ٌڀٻ ؤ١ّدً ڄد  

ټند يف ٔٵْنص $ُ ؤوو ٸدپ0 ُيٶ و٭مدن زه ٯّمً خ٬ّيدخڀ٩م٥دًُ خ٬ّٽِ ًٸً ًَّعيد ٬ه خ٬ًُّّ خڀٝ

ٔدجُّه بىل خ٭ّنً ٴمٝٿ يف خڀٕٵْنص وُٶ ٩٬ْڃ ٴإّٹه ؤىٿ خڀٕٵْنص زد٭ّٚٺ ٴ١ف†ٌخ زدڀ٬ًدء 

                                         
ٔ
 ( . ٜٕٓ-ٕٚٓ/ ٔاتج األعراس )   
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ٴيعٵط زْٙىِ ؤزِ زٽُ زه ٬سًخ‟ خڀ٭ًًَْْ،  0ٹدپ و٭مدنٴ ،ًخڀع١ُ٪ بىل خ‟ ظ٭دىل ًىعٵٌخ زد٬ّٙدّه

ٴدوعسيط  ،ٔنص ٴُؤّط ْ٘ىِ ًىٌ يخوٿ خڀٕٵْنص ًزًْه ڄنًّٿ ؤزْٟ ڄعْممدً ٳٌّ خ٫ُّٶٴإوٍظّٗ ِ

 ،ڄدٌخ َؤّط 0ٴُلدً ڄًَُٕخً ًوديّط زإ٬ځَ ٌٜظِ ّد ؤىٿ خڀٕٵْنص ؤزًُٙخ ٴٹً ـدء خڀٵُؾ، ٴٹدڀٌخ يل

ٕٵْنص خڀٕد٬ص ًزًْه ڄنًّٿ ٴًٕ زو خ٫ُّٶ ٴدٴعٹًًه ٴٌـًًخ يوٿ خڀ َؤّط ْ٘ىِ  0ٴٹځط ٭ّڃ

  1 .خ٫ُّٶ ڄًًٕيخً ّٝنًّٿ ؤزْٟ#

ًيف وٵٓ خڀٽعدذ يف آوُه ٸدپ0 $ًؤوّّوِ خٕڄّ٘ ڄُـدن زه ٬سًخ‟ ٬سً خڀٕځ٥دن ٬دڄُ زه  

ٴممٿ  ،ًؤود بٌ ٌخٺ يف ٥ّد٬ص ،ټند يف ٯ٥ّص ٜن٭دء خًٕىل ٴمٝٿ ٬ځْند ڄد لٝٿ ٬0سًخڀٌىدذ ٸدپ

ٴٕٹ٣ زِ، ٴّخَ زِ خڀ٭ًً ڄه ټٿ ـدور ًؤود  ٫2 يف ٴُِٔ ٥ّځص ؤټٌخنـند خڀ٭ًً ٴٵُ ؤٜمدزِ ًًٸ٬ځْ

ٴٌ خ‟  ٸدّڃؼڃ ٌټُض خڀْٙه خٕـٿ ؤزدزٽُ زه ٬سًخ‟ خڀ٭ًًَْْ ٴيعٵطُ زو ٴةٌخ ىٌ ،ؤىعٳ زدڀٝد٪ّّٙ

لعَ ؤًٜځّٗ  خڀ٭٩ْڃ ڀٹً َؤّعو ٶّدَخً ٬ًدّنعو ـيدَخً ؤوٍ زند ّْٜٖ ًودْٜص ٴُِٔ ً٘ځّٗ ڄه زْنيڃ

 خڀْٙه وٵ٫ خ‟ زو ًؤ٬دي ٬ځْند ڄه زُټدظو# دضبىل خحمل٥ص خڀٕ٭ًْش ٴ٭نً ٌڀٻ ڄدض خڀٵُْ ًٲٌّض زّّټ

3 . 

ٴيٍه خڀنمدٌؾ بن ٘دء خ‟ ټدٴْص ٗؼسدض ؤن خڀٹٌڂ ّ٭عٹًًن يف ؤًڀْدجيڃ ؤٶّڃ ّٕم٭ٌن خٔعٱدؼد٣ّڃ، ًؤٶّڃ  

ٿ خ٥ّ٬ځٌذ زًًن ل١ٌَىڃ، ٬ًځْو ٴةن ن زإوٵٕيڃ،ًلْندً ٸًّّٝٱْؽٌٶّڃ ٬نً ٌڀٻ، ٴمْندً ٸ١ُّ

ىڃ ًٕڀْدجيڃ ڀْٓ ٮُّي ظٌٔٿ بٌ خڀعٌٔٿ بٵّد ىٌ ي٬دء ‟ ظ٭دىل ڄ٫ ٌټُ خ٬ّعٌٔ•ٿ زو ًٔاخپ خ‟ ءي٬د

                                         
ٔ
عبداللطيف بن ( ، أتليف الشيخ  ٕٕٗمقدمة ديواف العيدروس ا١تسمى )٤تجة السالك وحجة الناسك( ص )   

 عبدالرٛتن ابوزير ضمن اجملموعة العيدروسية. 
ٕ
 أي جراح .  
ٖ
 ( . ٕٚٗا١تصدر الساب ق ص)   
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ده ؤً زّّټص ٌڀٻ خ٬ّعٌٔ•ٿ زو، ًڀٍڀٻ ٴةن خڀٍّه ّ٭ُٴٌن لٹْٹص خڀعٌٔٿ ـٌذ ّٚـٹٷ خ٥ّ٬ځـٔسمدوو ؤن ٸّ

ٌٔٿ ّٞڃ ًُّٝلٌن زإٶّڃ ٙ ٬ًٌّن ًٙ ٷًّّْن ي٬دء ّٰ٘ خ‟، ًّٹعًُٝن ٬ځْيد ٙ ٷًّّْن ي٬دء خ٬ّع

 ٠مه ي٬دجيڃ ‟ ڀځعّّٺ زٍټُىڃ ًڀْٽٌوٌخ ٔسسدً يف ٥٬دء خ‟.  يفًبٵّد ٍّټًُٶّڃ 
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 الفصل الثاين
 موقف علماء اليمن من القبورية

 وبيان جهودىم ادلشكورة يف مواجهتها
 مباحث أربعةوفيو دتهيد و 

 0ًخ٬ّاخڄُخض ٭ٍّخ خڀًّه زٌخ٥ٔص خڀ٭ځمدء َٰڃ خ٬ّٽدجًيف لٵ٧ خ‟  خڀعمي0ًْ

ٙ ّٹ١ـِ   ظ٭ـدىل ّٛٵـ٧ ىـٍخ خڀـًّه ًزٹدجـو ًخٔـعمُخَه بىل ؤن ّـُغ خَٕٞ ًڄـه ٬ځْيـد،          ڀٹً ظٽٵٿ خ‟ 

خڀس٬ًص لعَ ظٱْر خڀٕنص ټځيد، ٠ًّٿ  ٥ًّٙمٓ ڄ٭د٬ّو ڄسعً٪ ڄه خ٬ّسع٬ًّٙ، ڄه خڀٽدٴُّه، ٬ًځْو ٬ً

ًٔـدجٿ ٌڀـٻ    ًٸـً ٴٝـٿ َٔـٌپ خ‟    ،1 وّڀند خڀٍټُ ًبوـد ڀـو ٪ّـدٴ٩ٌن    بود ٳّه ٸدپ ظ٭دىل0  ٯّځيد،

خ٪ّٵ٧، ٴ٬ًٌ زٌـٌي ٤دجٵص ڄه خڀ٭ځمدء خڀ٭دڄځّٙ ًخٕوْدَ خ„دىًّه خڀٹدجمّٙ ٬ځَ لٵ٧ ىـٍخ خڀـًّه يف   

ٙظّخپ ٤دجٵص ڄه ؤڄّٖ ٨دىُّه ٬ځَ خ٪ّٷ ١ُّٙىڃ ڄه وٍ٭ّڃ لعَ ّإظِ ؤڄـُ خ‟ ًىـڃ    0$$ٸٌڀو 

 .2 ټٍڀٻ##

ــًؼدَ ز٭ــٟ خڀٕــنه،   ،ڄــه ظٕــُذ ز٭ــٟ خڀســً٪   ؛نــ٫ ًـــٌي ىــٍه خڀ٥دجٵــص خڀٹدجمــص ٬ځــَ خ٪ّــٷ   ًٙٺّ  ًخو

زإوو ز٭ً ټٿ ٴّٔش، ّٹـْٟ خ‟ ٭ّـٍه    ًخٳُّخٲ ز٭ٟ خ٬ّٵدىْڃ ٬ځَ ڄًَُ خّٕدڂ؛ ڀٍڀٻ ٴٹً ؤوّّ خڀنّٓ 

ٷّـًي  ٔنص ڄه  دجصبن خ‟ ظ٭دىل ّس٭ػ ٭ٍّه خٕڄص ٬ځَ َؤْ ټٿ ڄ$$خٕڄص ڄه ٷًّي ٭ّد يّنيد، ٴٹـدپ0  

 .3 ##٭ّد يّنيد

                                         
ٔ
 ( .ٜاٟتجػػر ) 
ٕ
 تقدـ ٗتر٬تو ص )         ( .   
( كتػػػػاب الفػػػػنت  ٖٗ٘-ٕٗ٘/ٗ، واٟتػػػػاكم )  قػػػػرف ا١تائػػػػة( كتػػػػاب ا١تالحػػػػم ابب مػػػػا يػػػػذكر ُب   ٕٔ٘/ٕرواه أبػػػػو داود )  ٖ

 . ( ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/ٔٔللحديث ُب سلسلتو الصحيحة )  - رٛتو هللا - األلباين.وانظر : تصحيح شيخنا وا١تالحم .
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َٰــڃ ىــًڂ خ٭ّــديڄّٙ ًټْــً  ًلُٵــ٧ خڀــًّه، ًـُــًيض ڄ٭د٬ّــو، ٴٹــً ٜــًٶ خ‟ ًَٔــٌڀو، ًخ٪ّمــً ‟ 

ًڀٹً ل٩ِ خڀْمه ّٝد ٔسٷ ڀو ڄـه ٬ندّـص خ‟ ٔـسمدوو ًڀ٥ٵـو زـد٪٧ّ خًٕٴـُ        خڀٽدجًّه ًزً٪ خ٬ّسع٬ًّٙ،

ًڀْٕـٌخ ٮّـًيّه    ،ڀٖڄص ټځـيد  ٮًّيّه ًٜدَ ٮًّيًه ًؤ٬ٚڂ ٬ځمدجو ًي٬دظو ًخڀنْٝر خٕټّّ ڄه ٌڀٻ،

 ًخڀؽٹص خ٥ّ٬ځٹص ٬نـً ٔـدجُ خڀ٥ٌخجـٳ ًيف ٔـدجُ خڀـسٚي خٗٔـٚڄْص،       ٴُِٸيڃ خ‟ خڀٹسٌپ خڀعدڂ ڀځْمه ًلًه،

ًٸـً ؤٸسـٿ خڀسـدلؽٌن     ص ًڄُخټـّه خڀ٭ځمْـص،  ٸٴٽعسيڃ ىِ ڄه ؤىڃ ڄٹَُخض ـدڄ٭دض خڀ٭دمل خٗٔٚڄِ خ٬ُّڄٌ

ظٵٕـّ٘   ڃ يف خڀ٭ٹْـًش ًخڀـ٬ًٌش ًخڀ٭ځـٌڂ خ٬ّىعځٵـص ڄـه     ٬ځَ يَخٔص ٘ىْٝدض خ„ًيّه خڀْمنّْٙ ًڄنـدىفي 

 .ًلًّػ ٬ًٹدجً ًّٰ٘ ٌڀٻ

ًزُٰڃ ڄد ٔځٳ يف خڀٵٝٿ خًٕپ ڄه ؤٔدڀْر ّٰعځٵـص، ٔـځٽيد خڀٹسٌَّـص؛ ٬ٌّخـيـص ٬ځمـدء ؤىـٿ خڀٕـنص،         

بٙ ؤن ظځـٻ خ٩ّيـٌي ًخٕٔــدڀْر    ًڄـد ٸـدڄٌخ زـو ڄــه ـيـً ـيْـً ًټْــً ٘ـًًّ ٬ٌّخـيـص ىـاٙء خڀ٭ځمــدء؛        

ًبن ټدوـط   ّ٘ش،ټځيد مل ظٵځك يف ًٜ خڀ٭ځمدء ٬ه ڄ٭د٠َعيڃ ًټٙٳ ٠ـٚ٭ّڃ ًزْـدن لـد٭ّڃ،   خ٬ّدټُش خڀٽؽ

ًټؽـ٣ُّڃ ٬ًـًڂ    ٴ٭ځمدء خڀسٚي خڀًّّّص ّٛٽڃ ٸـ٣ٌّڃ  ڄند٤ٷ خڀْمه ١ّعځٳ يف ٸٌش ٠ً٭ٳ ظځٻ خ٬ٌّخـيص،

 ًڀٕ٭ص ؤٴٷ خ٬ّـٍىر خڀّّـًُ ًخڀٵٹـو خ٭ّـديًُ ًلؽـو ٬ځـَ خٙـعـيدي؛        ٢ّٽه خڀنٵٌٌ خڀًُلِ يف زٚيىڃ،

ٌخ٪ ـٿ ؤوـ ـدَټٌخ يف ڄٹدًڄـص ټـ  ـًٸً٘، ًڄٌخـيعيڃ ًٔځ٥دن ٬ځميڃ ٬ځَ خڀٹسٌَّص ؤٸيُ دوط ـيٌيىڃ ؤټّّټ

 خڀٹسٌَّص ڄه ب٨ّد٬ْځْص ًؤٜمدذ ًلًش خڀٌـٌي ٬ًمٌڂ خڀٹسٌَّص ڄٹًِٔ خڀٹسٌَ.

وـًؼُ ڄٍىسـيڃ ؤً   خًټدن ڀ٭ځمـدء ِزْـً ڄٌٸـٳ ڄٙـُٲ يف ٜـً ؤىـٿ ًلـًش خڀٌــٌي ًڄٹدًڄعـيڃ لعـَ            

 وـط ڄـٌخٸٵيڃ ؤ٠ـ٭ٳ ًؤٸـٿ،    ټدخ٬ّند٤ٷ ټد٩ّنً ًڄد لٌ٭ّـد ٬ًـًن ًل١ـُڄٌض، ٴٹـً     ټـدي، ًؤڄد زٹْص 

لعٌٍ خ٬ّعٌٝٴص خ ًٌڀٻ ؤوو ًز٭ً يوٌپ خڀعٌٝٲ ًٌَٔوو يف ىٍه خ٬ّند٤ٷ يف خڀٹُن خڀٕدز٫ ًڄد ز٭ًه،

ً    خڀٕدلص خڀ٭ځمْص، ًىْمنـٌخ ٬ځْيـد ىْمنـص ٘ـسو ظدڄـص،      ٔـُ ٯّـًيش ىـِ خٕٔـُ     ؤٴـدڀ٭ځڃ لُٝـُ يف ٸسدجـٿ 



 

www.alukah.net ٕٖٙ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

َ، ًخڀنـديَ  ًبٙ ڄد وـ  ٬ځَ ظٵدًض يف ٰځٌىڃ ًخ٬عًخ٭ّڃ ٴْو،ص ؤٜسك ټٿ ٬ځمدجيد ڄه خ٬ّعٌٝٴخڀ٭ځٌّص خڀّٖ 

لٕـر   "ٴْيـد   ّـص ڄن٥ٌ "ؼڃ خُٕٔ خڀّٖ ظٌُخيل ىٍه خڀٹسْځص ڄٌخٙش ظدڄص، ًظٍُ ؤٶّـد ظدز٭ـص ٭ّـد     ٙلٽڃ ڀو،

٬ًمځـيڃ   ڃ ز٥ـُّٹيڃ، ٿ ٴٹً ؤ٥٬َ خڀ٭ځٌٌّن ٭ٍّه خُٕٔ بڄعْدِخض ټسّ٘ش ڄٹدزـٿ خڀعـّخڄي  زًيف خ٬ّٹد ظ٭سّ٘ىڃ،

ُ ڀٻ ٴٹـً ؤٜـسك خڀ٭ـدمل خڀـٍُ ّٕـع٫ْ٥ ؤن      ًٍڀـ  ٬ځَ خڀًّّٔؿ ٕٴٽـدَىڃ ًظځمْـ٫ ٘ىٝـْد٣ّڃ؛    زٱـّ٘   ّسٝـ

ٕـ     ؤٜسك يف لُؾ ٩٬ـْڃ  ڄن٩دَىڃ، ًّٝٿ بىل ڄد ٬نً ّٰ٘ىڃ، ٫ْ٥ خٗٴٝـدق  علْـػ ّـٍُ خ٪ّــٷ، ًّٙ

ؤَخي خ‟ ٭ّـڃ   بٙ ڄـه  ڀـو؛ ڄنٽـُخً   وٵٕـو ٴعفًه ٠ُّه ٬ّد ٬ځْو خڀٹٌڂ، ًبن ټدن يف ٸُخَش  ٬نو ًخڀ٭مٿ زو،

ڄعنـدؼًُن ٬ـّّ خڀٹـًُن     خ٫ّّ٘ ًىْإىڃ ٗٸدڄص خ٪ّفص ًٔځٌٺ خحملفص، ٠ًّمٿ خڀعس٭ص ًىڃ، ؤٸٿ ڄـه خڀٹځْـٿ،  

ًمل ّٕع٫٥ ؤلً ؤن ٩ّيـُ زـٍڀٻ خ٩ّ٬يـُ لٕـر ٬ځمـِ بٙ يف خڀٹـُوّٙ خڀؽدڀـػ         خڀ٥ٌّځص ًخڀسٚي خڀٙدٔ٭ص،

زــه خٕڄـــّ٘  خمه زٌخٔـــ٥ص ظٚڄْــٍ خٗڄـــدڄّٙ  وعٙـــدَ خڀــ٬ًٌش خڀٕـــځٵْص يف خڀــْ  خ٬ٙــُ ًخڀُخزــ٫ ٬ٙـــُ ز٭ــً    

 وعٙـدَ ي٬ـٌش خڀٙـْه ٯّمـً زـه ٬سـًخڀٌىدذ ًًٜـٌ٭ّد بىل ظځـٻ خ٬ّنـد٤ٷ،         خًټٍڀٻ ٨يٌَ ً ًخڀٌٙټدوِ،

ٴٹـً   ٬ٚ٤يـڃ ٬ځـَ ټعسـيڃ ًَٔـدجځيڃ،    خً ً،ـدِ ًٲّـ ـيد يف خ٪ّفـ ـظٝدپ ز٭ٟ ٬ځمدء ىٍه خڀـسٚي ز٭ځمدجـ  خً

ًًٜـٿ   خڀُټـٌي خڀـٍُ وـْڃ ٬ځْيـد ٸًُوـدً ٤ٌّځـص،       ًلُټط ٌڀـٻ  ىّض ظځٻ خڀ٬ًٌش خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص ټځيد،

 ِ وًًوْٕــْد بټمد ؤٔــيمط لُټــص خَٗ٘ــدي يف ،ؤؼُىـد بىل ټــٿ ؤَـدجيــد، زــٿ ًټــٿ ؤَـــدء خڀ٭ــدمل خٗٔــٚڄ

ًؤِخڀـط ټـؽّ٘خً ڄـه خ٪ّفـر خڀـّٖ       ٬ځمدء ٤ًځسص خڀ٭ځڃ يف ل١ُڄٌض ًڄد ـدًَىد، د٦ّٚيٌي ټسّ٘ش يف بّٹ

ٔـ ًل٥مط ټؽّ٘خً ڄه خڀٹ ټدوط ظٱ٥ِ خ٪ّٹْٹص، ًؤٔـٹ٥ط ظځـٻ خ٭ّْسـص     ٌن ٴْيـد، ٵٌْي خڀّٖ ټدن خڀندْ ُّ

  ًُخ ّٞد خڀندْ ټمد ؤَخيًخ.خڀّٖ ٜن٭يد خڀٹسٌٌَّن ٕوٵٕيڃ ًؤًڀْدجيڃ، ًّْٔ

 ىٍخ ىٌ ڄٌـّ ڄٌٸٳ خڀ٭ځمدء ڄه خڀٹسٌَّص، ًبڀْٻ ظٵدْٜځو يف خ٬ّسدلػ خٓظْص. 

 ادلبحث األول
 موقف العلماء اليمنيُت من القبورية اإلمساعيلية
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 دىم ادلشكورة يف مواجهتهاوجهو 
 وفيو ثالثة مطالب:

 
 موقف العلماء اليمنيُت من اإلمساعيلية: :ادلطلب األول

مل ٷّم٫ ٬ځمدء خڀْمه ًڄؽٹٵٌه ًلٽدڄو ٬ځَ ٌڂ ِ٘ء ڄه خڀسـً٪ خڀ٥دَجـص ټة٥ّـد٬يڃ ٬ځـَ ټٵـُ ًڄـًُٶ        

ـٙـ ٬ځــَ ٱّــد ٦ّځــيڃ  خڀ٥دجٵــص خ٨ّٗد٬ْځْــص خڀسد٤نْــص؛  ًٯّدَزعــيد زٙــعَ  ،يدـُ ٸسدجمـــخڀعٝــُّك زٽٵُىــد ًو

َخض خڀٵٹيـدء ًڄٹدًڄـص   ٌخڀٌٔدجٿ ڄه خڀٹعدپ بىل خڀـُيًي خڀ٭ځمْـص، ًٱّـد ٠ٌّـك ٌڀـٻ ٬سـدَخض خ٬ّـاَوّٙ ًؼـ        

ًبن ټـدن ڄٹعـيڃ ًخڀعٝـُّك زـدڀعٵٽّ٘ يف      خٕجمص ًخ٬ّځٌٺ ٭ّد لعَ ؤِخڀٌىـد، ًٸ١ـٌخ ٬ځـَ يًڀعـيد ًټْدٶّـد،     

ــْمه ؤ٘ــيُ ًؤ٨يــُ ڄــه ڄٹــط خڀ     ٝــځْمِ، ًڄــدٌخٺ بٙ ٕن لــٷ ٬ځــِ زــه خڀٵ١ــٿ ًٜــدلسو ڄنٝــٌَ خڀ

ُ  د،مخڀٝځْمِ ټدن ؤيىَ ڄه ٔدزٹْو ًڄٕعٵًْخً ڄه ؤو٥دجي ن ڄـه  ٙخًٕ ٴعفنر ب٨يدَ خڀٽؽّ٘ ٱّد ؤ٨يـ

ٝـ    ؤَؤٲ ًؤڀ٥ٳ، ًټدن زدڀ٬ُْص خڀ٭ٹدجً ًخٕٴ٭دپ خ٬ّمٹٌظص، و ْعًزٍڀٻ ټٕر ْ٘حدً ڄـه خڀع٭ـد٤ٳ ڀٙى

ټدوط ٌخض ٘ىٝـْص ٩٬ْمـص    "ځٽص ؤًٍَ خ٬ّ "ًټٍڀٻ خ٬ّځٽص خ٪ُّش ًخ٬ّ٭ًُٴص ٬نً خڀ٭دڄص زـ  ٙ ڀنمځعو،

ُ        خؼـڃ ټٌٶّـد    ًلنٽص ْٔدْٔص ټـسّ٘ش،  ټـٿ ٌڀـٻ   ، ڄـُؤش ٨يـُض زعځـٻ خڀٹـٌش ًٌڀـٻ خڀـًىدء يف ٌڀـٻ خڀ٭ٝـ

 لًش خ٬ّٹط ٳٌّ خڀٝځمّْْٙ ټٙىْٝدض. وٵٳ ڄه

لعـَ ڀٹـً ٳّعـٌخ     ٍڄيد،زـ ٹعيد ًه ٔدجُ خڀْمنّْٙ ټځيڃ ّٝـظٵدٶ ڄخؤڄد ڄسديئىڃ ٬ًٹدجًىڃ ٴٽدوط ڄ٫٠ٌ  

ًخڀ٥٭ـه ٴـْمه ظ٥ځـٷ     ، ًـ٭ځٌىد ٘ـ٭دَخً ڀځـٍڂ،  "خڀٕم٭ځص  " ٌخٍه خڀ٥دجٵص ٬سدَش ّٰعُٝش ٴٹدڀٔڃ ىخڄه 

 ٬ځْو. 

ــاَوّٙ ّٝــٵٌن يوــ     ــه خڀٵ١ــٿ     ـًىــٍه ز٭ــٟ ٬ســدَخض خ٬ّ ــً ٬ځــِ ز ــَ ّ ــْمه ٬ځ ــص بىل خڀ ٌپ ىــٍه خڀنمځ

ر زـه ٨ّـُش ٜـدل   خؤًخجٿ خ٬ّاَوّٙ خڀٍّه ؤزًًخ خ٬ٌّٸٳ خڀْمّٗ ڄه ىٍه خڀ٥دجٵص خڀ٭ٚڄص  ڄهً ،ًٜدلسو



 

www.alukah.net ٕٙ٘ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ًؤټؽـُ خ٬ّدجـص خڀُخز٭ـص     خ٬ّدجـص خڀؽدڀؽـص  ؼـڃ ٪ّـٷ زـدڀْمه ټځـو يف آوـُ       "ٴٝٿ$"٤سٹدض ٴٹيدء خڀْمه، ٴٹً ٸدپ0 

  0ٴعنعدن ٩٬ْمعدن

خ٬ّىـٚٲ   ٻَځـَ مَوعځـٳ ظإؼّ٘ىـد يف خڀسځـًخن ٴَ   خ0 ًٸً ٬مط خڀ٭ُخٶ ًخڀٙدڂ ًخ٪ّفـدِ، ًبن  ٴعنص خڀٹُخڄ٥ص

ٌ    -ڀ٭نو خ‟  -خڀْمّٗ ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ  ڄنٕـٌذ بڀْـو ًڄٙـيٌَ ٬نـو ٬ځـَ ڄنـّّ ــدڄ٫         ًؤ٨يُ ٴْـو ڄـد ىـ

 خ٩ّنً زٹٌڀو0 

 ُز٤ِؼڃ خ ٻِڀ٭ّٓ ًّٰٗ ىّخَّخخڀًٲ ّدىٍه ً ُوٍ

ٿ ؤىـٿ خڀـْمه   ٹعـ ٴ ٔـعيدوص زـو،  ٴٍټُ خڀٹًْٝش، ؼڃ ٸدپ0 $ًخڀٙ٭ُ ٤ٌّٿ، ًټځو ٠ّځْٿ ٯُّڄدض خڀُٙ٪ ًخٙ 

 . 1ًڄځٻ خ٪ٌّٝن ًخٕڄٌخپ خڀ٭٩ْمص#  ٸعًٚ ٌَّ٭دً ٸسٿ ىٍخ،

ًټـدن ٬نـٌخن ټعـدذ    0 2زـه ـُّـُ   خزه خڀٵ١ٿ ًڄنٌَٝ خڀـْمه ٸـدپ0 $ٸـدپ    خ٩ّنًُ ظدَّه ًز٭ً ؤن ٔدٶ خ 

ڄه زد٣ٔ خَٕٞ ًيخلْيد ًڄّڀّپ خ٩ّسـدپ ًڄُٔـْيد ٬ځـِ زـه خڀٵ١ـٿ بىل ٬سـًه        زه خڀٵ١ٿ بىل ؤٔ٭0ًخ

 .3ؤٔ٭ً خزه ؤزِ ّ٭ٵُ، ًټٵَ ٍّٞخ خڀٽٚڂ يڀًْٚ ٬ځَ ټٵُه، ٴنٕإپ خ‟ خڀ٭ٝمص# 

ز٭ً ؤن ٌټُ ٤ُٴـدً ڄـه ؤوسـدَ ڄنٝـٌَ ٬ًځـَ زـه خڀٵ١ـٿ0 $ٴځمـد          ٺً خ٬ّٕسٌٕف٭ًٸدپ خ٫َّّـِ يف خڀ 

َظٽـر ٯ٩ّـٌَخض خڀٙـُ٪،    خً ٜدَ ٬ځِ زه خڀٵ١ـٿ يف ٜـن٭دء ؤ٨يـُ ڄٍىسـو خ٫ّسْـػ ًيّنـو خ٬ّٙـاًڂ،       

ٿ َٔـٌپ خ‟، ًؤزـدق ٕٜــمدزو   ١ـ ًخي٬ـَ خڀنسـٌش، ًټـدن خ٬ّـاٌن ّـاٌن يف ٮّځٕـو ؤ٘ـيً ؤن ٬ځـِ زـه خڀٵ         

                                         
ٔ
 ( ٙٚ-٘ٚطبقات فقهاء اليمن ص)  

اؿ ػد قػاحب اتريخ صنعاء ، وقػىػ ( ص ٓ٘ٗجرير الطربي الصنعاين ، توُب سنة )  بن جرير ىو : إسحاؽ بن ٭تِت بنا 2
وأان كذلك دل  ،بن جرير اأنو دل يعثر على ىذه الرسالة فيما لديو من اتريخ : (  ٕٓٔ/ٔتعليقو على السلوؾ ) ُب األكوع 

 و هللا ( .عنال وقاؿ ) لإبن الفضل ابن جرير كاف ال يذكر اأعثر عليها ُب النسخة ا١تطبوعة غَت أف 
 ( . ٕٓٔ/ٔالسلوؾ )  3
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، ًٸً وٹٿ خزه خڀًّس٫ ټٚڂ خ٫َّّـِ زنٝو يًن ؤن ّ٭ًّه 4جُ خحملُڄدض# ُ٘ذ خ٫ّمُ ًوٽدق خڀسندض ًٔد

 .5بڀْو، ًىٌ بٸُخَڀو 

ًٸدپ خٕټٌ٪ يف ظ٭ځْٹو ٬ځَ ٸُش خڀ٭ٌْن0 $خڀٹُخڄ٥ص ٴُٸص ڄه خڀسد٤نْص، ًخلـًىد ٸُِْڄ٥ِـِ زٽٕـُ خڀٹـدٲ      

ڄـه ز٭ـٟ،    ١ـو ز٭ ًٔٽٌن خڀُخء ًټُٕ خ٬ّْڃ ز٭ًىد ٤دء ڄيمځص ًّدء خڀنٕسص، ًخڀٹُڄ٥ص ظٹدَذ خڀٙـِء 

ڄعٹـدَذ خ٥ّ٫ـٌ، ٨ّـِ زـو ؤزـٌ      " ؤُ ًڄِٙ ڄٹُڄ٣  "بٌخ ټدن ڄعٹدَذ خ٪ًُّٲ ً "و٣ ڄٹُڄ٣ " ّٹدپ

ٕوو ټدن ٸّٝ٘خً يڄْمدً ٮّعم٫ خ٫ّځٷ ؤ٨ُّ ټُّيدً؛ ٴځٍڀٻ ٨ِّ ٸُڄ٥ْـدً. ٴنٕـسط بڀْـو     ؛رٔ٭ًْ خٕ٘٭

ّوًٸص، ًٜدلسيد ٬نـًىڃ  0 ًخڀٹُڄ٥ص ٬نً ؤىٿ خڀْمه ٬سدَش ٬ه خڀ6ٸدپ خٗڄدڂ وٌٙخن خڀٹُخڄ٥ص ٕظسد٬و،

 .ٸُڄ٥ِ، ٥ًّ٭و ٸُخڄ٣، ًٸُخڄ٥ص

ؤًـط زـّٙ خ٬ّٕـځمّٙ    خٸځط0 ًىِ ڄن٩مـص ٔـُّص و٥ـّ٘ش، ظٽٌوـط ڄـه ٥ّد٬ـص ٴدَٔـْص ڄـه خ„ـٌْ،           

١ّـٍض خڀعٙـ٫ْ   خڄع٩دىُّه زدڀًّه ًخڀٌَ٪، ًىًٴيد ظٹٌّٟ ي٬دجڃ خٗٔٚڂ ًب٬ديش خڀْٕديش خڀٵدَْٔص، ؼـڃ  

ڄعًض ــًٍَىد بىل  خڄنٙاىد زٵدَْ ً٭ّد وّٚد زٽٿ ڄٽدن، ؼڃ  ًټدن ٭ّد ٘٭دَخً ٬ّد ؤ٬ف٣ّّد خ٪ّْٿ.

خڀع٫ْٙ، ًؤٜسك ڄُټّخً ىدڄدً ڀسػ ي٣ٌ٬ّڃ يف ٨ٿ خڀسٽدء ًخڀ٭ٌّـٿ ٬ځـَ ڄـد وـدپ ؤىـٿ خڀسْـط        خڀ٭ُخٶ ًټَُْ

خڀنٵٌْ ًخڀٕـٍؾ   صٔعيٌٍ زُّٹو ٠٭ٵخدوْص ٬ځَ ىٍخ خ٬ّسًؤ خڀٍُ ل ڀٵٌخ ٸځٌزدًؤًّ ًخڀعنٽْٿ، ًُڄه خڀعٙ

 ًخٲ،ـدّدض ًخٕىـ ـٹو خڀس٭ٟ ٬ـه ٤ْـر وـد٤ُ ٨ًّدلـص وٵـٓ زـًًن ڄندٸٙـدض ڀځٱـ        ڄه خڀندْ، ًخ٬عن

ًخ٬ّــدپ، ًخٔــعٵمٿ ؤڄــُ ىــٍه خڀ٭ٝــدزص، ٬ًــڃ•   هًخڀــس٭ٟ خ٬عنٹــو ٤م٭ــدً يف خڀٌٜــٌپ بىل خ٬ّندٜــر ًخ٩ّــد

                                         
 ( .  ٜٖسجد ص) عال  4
 ( .  ٕٗٔقرة العيوف ص )   5
( ، ومقدمػػة اٟتػور العػػُت لنشػواف اٟتمػػَتي       ٕٓ/ٛىػػ ( .انظػػر :األعػالـ )  ٖٚ٘اٟتمػػَتي ، تػوُب سػػنة ) نشػواف بػػن سػعيد  6

ـ (   ٜ٘ٛٔ( ٖتقيػػػػػ ق كمػػػػػاؿ مصػػػػػطفى طبػػػػػع دار آزاؿ بػػػػػَتوت ، وا١تكتبػػػػػة اليمنيػػػػػة صػػػػػنعاء الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة)  ٕ٘ -ٙٔص) 
 ( . ٜ ٕٜ/ٔوالسلوؾ   ) 
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ًظ٥دُّ َُ٘ىد، ًٸ٠ٌُط ٱّدڀٻ، ًټدوط ٴعنص ٜمدء، ـُّض ٬ځَ خٗٔٚڂ ًخ٬ّٕځمّٙ ًّـٚض   و٥ُىد،

 .1و٥ٵإض ز٭ً لّٙ# خدپ ڄنيد خڀْمه ُ٘خَش وًىد، ًًلًُذ ٙ ّنديُ ًڀْ

ؤَٞ  بىل$ًٔدَ ٬ځِ زه خڀٵ١ـٿ خ٫ّنٵـُُ    ًّٹٌپ وٌٙخن زه ٔ٭ًْ، ًىٌ ڄه ٬ځمدء ًڄاَوِ خڀًّّّص0 

ًؤلـٿ ٥ّْـ٫ خحملُڄـدض،    ًؤ٬ځـه زـدڀٽٵُ،   ًخٔـعٌىل ٬ځـَ ؤټؽـُ ّٰدڀْٵـو،      ّدٴ٫، ٴد٘ـعًض ٤ًإظـو زـدڀْمه،   

$ًخزـه خڀٵ١ـٿ ؤًپ ڄـه     دپ0ـٌټُ ز٭ـٟ ظځـٻ خٕزْـدض، ؼـڃ ٸـ      ًوُذ خ٬ّٕدـً، ًټدن ٬ًِّّ ؤوو وّٓ#، ؼڃ

ٔه• خڀٹُڄ٥ص يف خڀـْمه، ًخڀٹُڄ٥ـص ٬نـً ؤىـٿ خڀـْمه ٬سـدَش ٬ـه خڀّوًٸـص، ًٜـدلسيد ٬نـًىڃ ٸُڄ٥ـِ،            

 .2ٸُخڄ٥ص#  وٴفم٭

ِ    ؤڄد خڀٹد٠ِ لّٕٙ زه  خڀًّّّـص، ٴٹـً ؤ٤ـدپ يف زْـدن      ؤ٦ًّ خڀ٭ُِ٘، ًىٌ ټٍڀٻ ڄـه ٬ځمـدء ًڄـاَو

ؤ٠ـُ ٬ځـَ    -ؤوـّخىڃ خ‟ ظ٭ـدىل   -ڀعمٍُّ ڄنيڃ، ٴٹدپ0 $خ٬ځـڃ ؤن خڀسد٤نْـص   لد٭ّڃ ًټٙٳ ٬ٌخَىڃ ًخ

خٗٔـٚڂ ڄـه ٬سـًش خًٕؼـدن، ٨ًّـٌخ ّٞـد؛ ٕٶّــڃ ّس٥نـٌن خڀٽٵـُ، ًّع٩ـدىًُن زدٗٔـٚڂ، ًٹّعٵـٌن لعــَ            

؛ ٕٶّـڃ ّنٕـسٌن ؤجمعـيڃ    "زد٨ّٗد٬ْځْص  "زد٥ّٗد٪،ًّٕمٌن  شڄٚلً ڃ٢ّٽنيڃ خڀٌؼسص، ًب٨يدَ خڀٽٵُ، ًى

ڄْمٌن  ؛ ڀ٬ًدجيڃ بىل ٬سًخ‟ زه"زدڀ٭سًّْص "ه ٴْمد ٬ّّمٌن بىل ب٨ّد٬ْٿ زه ـ٭ٵُ خڀٝديٶ، ًعٌَّٕخ٬ّ

 خڀسد٤نْص بىل ڄد٬ّّمٌن ڄه خٕجمص خ٬ّٕعٌَّه.  عوخڀٹًخق خڀٍُ وٕس

ٶّڃ ڄ٩يــُّه ؤن ٌ؛ ڀٽـ "٭ص"٘ـْ ًِٙش ڄٝــُ ٌڀـٻ خڀـّڄه، ًخٓن ّٕــمٌن    ًخڀ٭سْـًٌّن ڄـه ؤًٙي ٬سْـًخ‟،    

ّٕـعٹْڃ ٭ّـڃ بڄدڀـص خ٪ّـٷ، ًخڀـًوٌپ بىل يىځْـّ خڀٽٵـُ، بٙ        ٙ لـّٙ ٬ُٴـٌخ ؤوـو     ٔـٌپ، ڄه ؤًٙي خڀُ ؤجمعيڃ

َ ٌڀـٻ  ـًٸً ظدز٭يڃ ٬ځ ټدٗزدلْص ًّٰ٘ىد، ً٭ّڃ ٸ١دّد ٘نْ٭ص ًؤ٬مدپ ٴ٩ْ٭ص، زة٨يدَ خحملسص ًخڀع٫ْٙ،

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٔ-ٕٕٔقرة العيوف تعليقاً ص)   
ٕ
 .( ٕٗ٘-ٖٕ٘) اٟتور العُت ص   
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ًىـڃ ڄــ٫ ٌڀـٻ ّنٽـًُن خڀٹــُآن     ڄـه ٌىـر ٬نــو خڀنـٌَ خٗٺّـدوِ، ًخٔــعٌىل ٬ځـَ ٸځسـو خ٭ّــٌٍ خڀٙـ٥ْدوِ،       

  ًڀٌٙ ؤن لْد٣ّڃ ڄ٭ځٌڄص ٬نًىڃ، ڄُظسص زْنيڃ ٕوٽًُىد. ٌش ًخ٩ّنص ًخڀندَ،ًخڀنس

خىُىڃ خڀعىٌڂ، ًّٙٽدي ٩ّيُ ڄٍىسيڃ ٕظسـد٬يڃ بٙ ٬ّـه َٔـه يّنـيڃ     ٬ًٌځَ خ٩ّمځص ٴًّنيڃ خڀنفٌڂ، ٨ً 

        ُٰ ٕـ  يف ٸځسو، ًظُخىڃ بٌخ ًــًًخ ٕوٵٕـيڃ ٸـٌش ؤ٨يـًُخ ؤڄـُىڃ، ًؤ٬ځنـٌخ ټٵـُىڃ، ٴـةن  ٬ًىڃ دځسـٌخ ًمل ظ

ًىڃ ڄ٫ ٌڀٻ ّاڄځٌن خ٭ّفٌڂ ًخڀٌؼسص، ًؤن ّنيٙـٌخ ٬سـدي خ‟،    ّدڂ، ټمنٌخ ټمد ظٽمه خ٪ّْص يف ـمُىد،خٕ

ًظــُييه  ٬ــه ؤ٤ــُخٲ ڄــه ؤلــٌخ٭ّڃ يف َٔــدڀعو ز٭ــً خوع٤ٚــو ّٞــڃ،  "خڀــًخٴ٭دوِ  " ًًٸــً ؤٴٝــك خڀٕــْ

ؤىځٽيـڃ   -ڃ ٘إوو، ٴةٶًّ ټوٴ٬ّْٔځْيڃ، ًٙ ّنسٱِ ڀٍُ ڄ٭ُٴص ًٸٌش، ؤن ّ٭ُٲ ڄنيڃ ؤلًخً ّٹع٬ًَځْو، 

 . 1ْ٘د٤ّٙ خَٕٞ# -خ‟ ظ٭دىل

ٍخ ؤن ڄـه  ـى ًټٚڄو ٬دڂ ّٙمٿ خزه خڀٵ١ٿ ًڄنٌَٝ خڀْمه ًخڀٝځْمّْٙ، زٿ بوو ٸً زّٙ يف ڄٹًڄص ټعدزو 

 ؤودْ، ًٌُټـُ ٬نـًىڃ زنـٌ خڀٝـځْمِ، ًڄـد ٴ٭ځـٌه ڄـه        ٬ه٥ّځص ڄد ٦ّځو ٬ځَ ظإڀْٵو ؤوو ٫ّ٨ َخًّدً ًُُّ 

دذ خڀ٥دجٵص خڀ٭سًّْص، ٴٹځط0 خٓن ـڃ ي٬دش خڀسد٤نْص ًؤٜمـزإٶّ ٌخ ٬ځْيڃ ـي٦ًّٚـٌخڄ٫ ًًٜٸدض، ٴّٔ

ٴٹځط ٸٝـًْش ڄٕـعٱُزص ًټځمـص ڄن٩ٌڄـص      ـٍه،خًؤ٤سٷ وٌ ١ٍّ خ٩ّيٿ ڄه خڀندْ ڄإوٍه، ًٴعك ٭ّڃ ٴده،خ

 .2ڄ٭ُزص، ٨ّْعيد ڄٕٻ خ٫ّعدڂ# 

ىـڃ ٙ  ٹـط ٭ّـڃ ًظٽٵّ٘  ٬ّڄد ٴْو ڄـه خ ڄ٫ ىٍخ ىٌ ڄٌٸٳ ٬ځمدء ًڄاَوِ خڀْمه ڄه خ٨ّٗد٬ځْځْص، ًىٌ  

ُّٸَ بىل خ٬ّٕـعٌٍ خ٥ّ٬ځـٌذ خڀـٍُ ٷّـر ؤن ّٝـٿ بڀْـو خڀـُي ًخڀسْـدن ٪ّـد٭ّڃ ًٔـٌء ڄ٭عٹـًىڃ ًو٥ـٌَش             

ًَّٝد ټدن ڀًٖڀّٙ خڀ٭ٍَ يف ٌڀٻ ټٌٶّڃ ٸً لدَزٌىڃ لُزدً ٬ٕـٽُّص ًْٔدٔـْص    ڄٽدجًىڃ ًئدجٕيڃ،

 لعَ ؤِخڀٌخ يً٭ّڃ، ٤ًيًُخ خڀْمه ڄه ًـٌيىڃ. 
                                         

ٔ
 ( .  ٕٕ-ٕٔبلوغ ا١تراـ ص)   
ٕ
 ( . ٗا١تصدر الساب ق ص)  
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ٴًًڀعـيڃ ٸـً    ه ًلٽدڄو ؤن ٮُّي ًِخپ يًڀص خڀسد٤نْص ٙ ّٽٵِ،ًڀٽه ٷّر ؤٙ ٹّٵَ ٬ځَ ٬ځمدء خڀْم 

َ ًڀٽـه ودَىـد ڄدِخڀـط ظـًذ ٠ّـط خڀُڄـدي        زه خڀٵ١ٿ ًڄنٌَٝ خڀْمه ًؤظسد٬و،خًّخپ زِخڀط ٸًٺّدً   لعـ

ؼـڃ ِخڀـط    ه ټمـد ىـٌ ڄ٭ځـٌڂ،   مًڄځـٻ ٥ّْـ٫ خڀـْ    مِ، ٴإ٘ـ٭ځعيد ؤٸـٌٍ ڄـه ٌُ ٸسـٿ،    ْڄُض ّٞد َّك خڀٝځ

ــ٬ًٌش     ظــو،يًڀعــو، ًزٹــِ ٴٽــُه ٬ًٹدجــًه ًي٬ٌ  ًزٹــِ ي٬دظــو ٹّځــٳ ز٭١ــيڃ ز٭١ــدً، ًٌّٜــِ ّٛٵــ٧ خڀ

ځْيد يف يًَ خڀّٕٔ ټمد ّٹٌڀٌن لعَ ٸّّٙ يًَ خڀ٩يٌَ خ٩ًّّـً، ًزٹْـط ټعسـيڃ ڄعـٌٴُش، ًىـِ      ٬ًخ٪ّٵد٦ 

ً ٌڀـٻ خڀـًټعٌَ         ٌڂ ٬ځْـو ڄنـيؿ خ٨ّٗد٬ْځْـص يف خڀ٭ـدمل ټځـو،     ـؤ٩٬ـڃ ڄـد ّٹـ    ىـٍه خڀٽعـر ٯّٵ٨ٌـص ټمـد ّاټِـّ

٩ّــدڄ٫ خڀٽـسّ٘ زٝـن٭دء ًز٭ـٟ خ٬ّٽعســدض خ٫ّدٜـص ًز٭ـٟ خ٬ّعــدلٳ ًيًَ      لٕـّٙ خ٭ّمـًخوِ يف ڄٽعسـص خ   

ًٸً زًؤض ڄٌـص بلْدء ٭ٍّه خڀٽعر ًوُٙ ٠ًّٹْـٷ يف ؤټؽـُ ڄـه زځـً؛ ًٌڀـٻ ڀځعمـٌپ        خڀٽعر خڀ٭د٬ّْص،

ــص،   ــص ًخڀ٭ٹدجًّ ــص خڀٵٽُّ ــص خڀعىٵــِ     خ٩ًّّــً يف خڀ٭ــدمل ٤ًٱْــدن خ٪ُّّ ــص ّعىٵــٌن ٰدّ ٴس٭ــً ؤن ټــدن خڀسد٤نْ

 ڀٵيـڃ ًخڀٹند٬ـص ّٝـد ڀـًّيڃ،    خسيڃ ٬ه ؤىٿ ٳّځعيڃ لعَ ّٝځٌخ بىل ڄٕـعٌٍ ڄ٭ـّٙ ڄـه    ز٭ٹدجًىڃ، ًٹّٵٌن ټع

ٖ ًّنٌن ّٝــد ىــڃ ٬ځْــو،  ىؤٜــسمٌخ خڀْــٌڂ ّعســد  ًّع٩ــدىُ ز٭ــٟ خڀســدلؽّٙ   ،ٙــًُن ظځــٻ خڀٽعــر ٬ځــَ خ٬ّــ

 وعٕدزو بڀْيڃ، ًّاَن ٭ّڃ ڄديلدً ٘دَلدً ڀس٭ٟ ٸ١دّدىڃ خڀّٖ ټدوط يف ٰدّص خڀُّٕص. دز

ٕٵص ًخ٥ّ٫ـدذ خڀ٭ٹځـِ ًخڀ٭ـد٤ٵِ    ځ٬ځَ خڀٵ ّنسّٗپ ًخ٬ّ٭ٌٕپ يف وٵٓ خڀٌٸط خڀٍُ ٌخً ىٍخ خڀٵٽُ خڀ١دب 

 ٴععدن خڀندْ زو يف خ٬ّٕعٹسٿ.خٸْص ڄه ز٭ؽو ًخ١ّدٌ خڀعًخزّ٘ خڀٌخىعمدڂ ًخ٪ٍَّ ًـًُّ زدٙ يف آنٍ ًخلً،

ّٗ ًخ٫ّ٨ بىل خڀـًټعٌَ لٕـّٙ خ٭ّمـًخوِ، ًىـٌ ؤلـً خڀسـدلؽّٙ خڀسد٤نْـص خ٨ّٗد٬ْځْـص خحملـًؼّٙ، ًىـٌ ٺّـ            

خڀؽـًُش خڀ٭ځمْـص خڀٵد٤مْـص     "٠ّـط ٬نـٌخن   " خڀٝځْمٌْن ًخ٪ُّټص خڀٵد٤مْص يف خڀْمه "لْػ ّٹٌپ يف ټعدزو 

وعـيدء خڀًًڀـص   خص خڀٝـځْمْص بىل  ـٌڂ ًٴدش خڀٕـًْش خ٪ّـُش خ٬ّځٽـ   ـه ّـظٍُ ؤن ي٬ٌش خڀْمه ڄ١ط ڄ$0 "يف خڀْمه

ــدِ زنٙــد٢ ٬ځمــِ ٥ًّــ٫ ٘ــعدض خڀــّٔخغ خڀٵ     ــص ٢ّع ــْمه يف ڄُلځ ٽــُُ ًظٕــفْځيد يف ټعــر  خٌّٕزْــص يف خڀ
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ًٸً زًؤض ىٍه خ٪ُّټص خڀ٭ځمْـص يف   ًڄاڀٵدض ًلٵ٧ ڄد ظُټو خ٬ّاڀٵٌن خڀ٬ًدش يف ٬يً خ٫ّځٵدء خڀٵد٤مّْٙ،

     ٌ ڄدڀـٻ خ٪ّمــديُ ڄـه خڀــًّدَ    ٻ زـه ٸد٠ــِ ٸ١ـدش خڀـْمه ٬ّــ   يشلْـدش خ٬ّځـٻ خ٬ّٽــُڂ ًخ٬ّځٽـص خ٪ّـُش ز٭ــً ٬ـ

ّ٘خُِ، ٙـ ٬ـِ خڀـ٬ًدش خ٬ّاّـً يف خڀـًّه خڀ    خ٬ُّّٝص بىل ڄٹُ خڀًًڀص خڀٝـځْمْص، ًٸـً ٔـسٷ ؤن ٌټُوـد ؤن يخ    

ٸَُ يف ؤًخوُ ٬يً خ٫ّځْٵص خ٬ّٕعنُٝ زد‟ خڀٵـد٤مِ و٥ـ٢ٌ زُوـدڄؿ خڀـ٬ًٌش خڀ٭ځمـِ، ًټځـٳ خڀٹد٠ـِ        

لعٌظو ڄه ٬ځٌڂ بىل خڀْمه، ؼڃ ٸَُض خڀٕـًْش  خ٬ّٻ ظنٵٍْ ىٍخ خڀّّودڄؿ، ًوٹٿ خڀٹد٠ِ ټعر خڀ٬ًٌش ًڄد 

ً    خ٬ّځٽص خ٪ُّش ز٭ً ًٌٜپ خڀٹد٠ِ بىل خڀْمه ٴٝ  خ٬ّځٽـص ٸّْـَ زـه    ٬ْنـط ٿ خڀـ٬ًٌش ڄـه ٘ـاًن خ٬ّځـٻ. 

٘ـُخٲ ٬ځـَ ظنٵْـٍ ىـٍخ خ٬ّٙـًُ٪ خڀ٭ځمـِ خڀس٭ْـً ٬ـه         ٌخي٬ِ ڀٚـه ڄٌٔـَ خڀـ  ـ٬ّٻ ًخڀًخ٬ِ خڀـٍئّر زـ  

 ڄٌَٔ خڀـٌخي٬ِ،  زعًؤض خڀ٬ًٌش ظ٭مٿ ٭ٍّخ خڀٱُٞ يف ٬يً خڀًخ٬ِ خڀٍئّر زهدخڀعْدَخض خڀْٕدْٔص. ٴ

، ؼڃ ؤ٨يُ خڀًخ٬ِ بزُخىْڃ زه خ٪ّّٕٙ خ٪ّدڄًُ ًڄإًٌوـو  ًڄإًٌوو خڀٕځ٥دن خ٥ّ٫دذ زه خ٪ّٕه خ٪ّفٌَُ

ـ٭ٵُ زه خڀٌڀًْ خڀٹُِ٘،ًخڀْٙه ٯّمـً زـه ٤ـدىُ خ٪ّـدَؼِ وٙـد٤دً زځْٱـدً يف        خڀْٙه ٬ځِ زه خ٪ّّٕٙ زه

ًزځٯ خڀًخ٬ِ لدمت زه بزُخىْڃ خ٪ّدڄًُ، ًخڀٌخي٬ِ ٬ځِ زه ٯّمً زه خڀٌڀًْ ڄـه بوعدـيمـد   ، ىٍخ خڀًٝي

و. ًؤؼسـط خڀـًخ٬ِ ٬ځـِ خزـه لن٩ځـص وٜٚـص ز٭ـٟ ٬ځـٌڂ خڀـ٬ًٌش يف َٔـدڀعو           خٕيزِ ڄسځٱدً ّٕٙعيدن ز

ًؤَـٌِظو. ًٸً ًخٜٿ ٬ځمدء خڀْمه ىٍخ خڀنٙد٢ خڀ٭ځمِ يف خڀٹـًُن خڀعدڀْـص بىل ٬يـً خڀـًخ٬ِ بيَّـٓ      

ًڄـه ىـٍخ    ؼنـعّٙ ًٔـس٭ّٙ ٤ًّـدن ڄدجـو، زـٿ بىل ؤّدڄنـد ىـٍه،       خٔـنص   ٬َمدي خڀًّه خٕوٳ خڀٹُِ٘، خ٬ّعـٌٴ 

 .1ٍ ٴٽُش ٬مد ٌّـً ڄه خڀؽًُش خٕيزْص ًخڀ٭ځمْص يف وّخجه ټعر خڀ٬ًٌش خڀْمنْص# خڀ٭ُٞ خڀ٫ُّٕ وإو

                                         
ٔ
 (  ٜٕٛ-ٜٕٚالصليحيوف ص)   
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ټمد ؤن خٕٔعدٌ ٬سًخ‟ خ٪ّسٙـِ ٌټـُ يف ټعدزـو ڄٝـديَ خڀٵٽـُ خڀ٭ُزـِ خٗٔـٚڄِ يف خڀـْمه ٌټـُ ٔـعص            

ټځـيد   ٬ُٙ يخ٬ًْد ًڄاڀٵًد ڄه ي٬ـدش خ٨ّٗد٬ْځْـص خڀْمنـّْٙ خڀـٍّه وځٵـٌخ ؼـًُش ٬ځمْـص ٬ًٹدجًّـص ٠ـىمص،         

 .1ٹًٝ ّٞد ظ٭مْٷ ًظُْٔه خڀٵٽُ ًخڀ٭ٹًْش خ٨ّٗد٬ْځْص ڀًٍ خڀْمنّْٙ ّ

 ن ټدن ٠ـدًٙ ٰـّ٘ ڄٕعٕـدٮ ڀـًٍ خڀ٭ٹـٚء، ٴةوـو ٸـً ّٕعٕـدٮ ڀـًٍ خ٩ّيـٚء،          بٌڀٻ خ٬ّىًّن خڀٵٽُُ ً 

ًڀًٍ خ٬ّنًّٔٙ خڀٍّه يؤزٌخ ٬ځَ زػ خڀٵّٕ ًخڀٙٹدٶ ڄه وٚپ خڀ٭ٹدجً خڀ١دڀص  ًڀًٍ خ٬ّٵعٌوّٙ زدڀٱُخجر،

 ىعمدڂ خڀٽسّ٘ ًخ٬ّعّخًّ زدڀْمه ڄه ٸسٿ ىٍه خڀ٥دجٵص ىٍه خّٕدڂ،ًخڄص. ىٍخ زد٠ٗدٴص بىل خًٙخٕٴٽدَ خ٭ّ

٫ ـيدض ؤـنسْـص، َّٝـد   ـُّسص ڄـًڄد ّ٭عمٿ يخوٿ ّٟم٭دض ىٍه خڀ٥دجٵص يف ڄند٤ٷ ظٌخـًىد ٬ًٚٸد٣ّد خ٬ّ

 ٔعٹُخَه. خ٬مځط ٬ځَ ٬ّ٬ِط ؤڄه خڀْمه ً

   ٕ بىل خ٪ّـؿ   "دَؾ ـوـّ٘ش ڄـد ّٕـمَ ڀـًٍ ظځـٻ خڀ٥دجٵـص يف خ٫ّـ       ًټٍڀٻ خڀ٩دىُش خڀّٖ زـُِض يف خڀٕـنٌخض خ

ًٱّد ًّپ  ٔسٹط خٗ٘دَش بىل ز٭ٟ ڄنيد، ؛ ًٌڀٻ ڀععس٫ ٸسٌَ ي٬د٣ّڃ يف ڄند٤ٷ ّٰعځٵص يف خڀْمه،"خڀْمه 

ًڀٽنـيڃ ّٙـًّٔن    وُٝخٲ ٬نـيد، ؤٶّڃ مل ّٹعًُٝخ ٬ځَ ِّدَش ظځٻ خڀٹسٌَ ًخٙ ؤن ًَخء خٕټمص ڄد ًَخءىد،

لعـَ ّعمـٌپ خڀ١ـُّك ًڄدلٌڀـو بىل ڄځـٻ وـدٚ ّٞـڃ،         َ ًڄـًخَْ ًؤُ ٘ـِء،  ڄدلٌ٭ّد ڄه ؤَٞ ًيً

ًٸً ٘ـدىًض ٸـّّخً ٭ّـڃ ڄ٭٩مـدً يف ِزْـً،       ًٙوًَُ ڄد ًَخء خ٬ّٕدټه، ّٹْمٌن ٴْو خ٬ّٕدټه يف خڀ٩دىُ،

ًٸً ڄځٽٌخ ٔٽنًد ًخٔ٭ًد ٌّٚخَه، ٴـةٌخ ــدءًخ ڀځّّـدَش وّڀـٌخ ٴْـو،ًخو٥ځٹٌخ ڄنـو بىل زٹْـص خ٬ّـّخَخض، ټمـد          

ل١ـُش وٌخــو ؤًّـٓ خڀٹُوـِ ٬د٘ـٷ       "آوُ يف ٸُّص خ٪ّمَ ڄه وـٌخلِ ِزْـً، ّٕـمٌوو ٸـّّ      َؤّط ٸّّخً

ًٸً يوځعو ًىٌ ٠مه ڄسدوِ ڄًَٔص ٜـٱّ٘ش ٸًٺّـص، ٴد٘ـًّٔخ     ىٽٍخ ڄٽعٌذ ٬ځْو،"  ٌَٔپ خ‟ 

لٕر بٴديش ز٭ٟ ؤىـديل خ٬ّن٥ٹـص ڄٕـدلص ڄـه خَٕٞ، ًزنـٌخ ٬ځْيـد ڄًَٔـص ـًّـًش ٬ځـَ ؤن ظٽـٌن           
                                         

ٔ
( و ٕٓٔ( و )ٓٓٔ( و )ٜ٘واإلسالمي ُب اليمن أتليف عبد هللا دمحم اٟتبشي الصفحات ) مصادر الفكر العريب  
 ( طبع مركز الدراسات اليمنية صنعاء . ٕٙٔ( و )ٕ٘ٔ)( و ٖٕٔ( و )ٕٔٔ( و )ٔٔ( و )ٕٔٔ( و )ٔٔٔ( و )ٙٓٔ)
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ّـدض ڄـه   أڀٹّّ ٭ّڃ، ًَؤّط ٸّّخً ٬دڀْدً ڄٱ٥َ زؽٌذ ڄٌ٘ـَ، ڀ٭ځـو ڄـه خ٪ُّّـُ ڄ٥ـُِ ز     خ٬ًَّٔص خڀٹًٺّص ًخ

ڄه خڀن٩دٴص، ًڄٵًُٖ زٵُخٖ ڄه خڀٕفدي ًخڀسىٌَ ّٵٌق  يف ٰدّصخڀٹُآن ًز٭ٟ خڀ٭سدَخض خٕوٍُ، ًىٌ 

 ڄنو ٱّد ّځٹِ ڀو ڄيدزص يف وٵٓ خڀّخجُ. 

ًىـٿ ټدوـط زـًخّدض     اخڄُش يف ّـٌڂ ڄـه خّٕـدڂ!   ٴيٍه خٕڄدټه، ڄدّـًَّند ؤٶّـد ظعمـٌپ بىل ڄٹـدَ ڀځٵعنـص ًخ٬ّـ       

خڀْيٌي خ٬ّيدـُّه بىل ٴځ٥ّٕٙ بٙ ٍّٞه خ٬ّؽدزص؟ ؤًَڄد ٴَّٙ ؤن ّإظِ ٌّڂ ّٹـدپ ٴْـو ٙزـً ڄـه ٤ًـه ٸـٌڄِ       

 ٭ٍّه خڀ٥دجٵص؟

ځمٽـدڂ ًڀٽـٿ ْٰـٌَ ٬ځـَ ؤڄـه خڀـْمه       ڀٔفِّٿ ٠ٍُُّّ ڀځ٭ځمدء ًؤًّٕٙ٭ّٗ يف ٶّدّص ىٍخ خ٥ّ٬ځر بٙ ؤن  

 ه0ًٔٚڄعو ًخٔعٹُخَ

 ّٽٌنَ ٭ّد ٠ُخڂٌ دٍَ ًٌّ٘ٻ ؤنـؤٍَ وځٿ خڀُڄدي ًڄَْٟ و

 ٌڂ ّٽٌن ٠ُخڄيد ـؽػٌ ًىدڂُــڀحه مل ٥ّٵيد ٬ٹٚءُ ٸ 
 
 
 
 

 أبرز األعالم الذين واجهوا اإلمساعيلية من علماء اليمن:: ادلطلب الثاين
من دل ٗتػػُل ولكػن مػع ذلػك فػإف علمػاء الػي سػبقت اإلشػارة إذل ضػعف ا١تواجهػة العلميػة ٢تػذه الطائفػة، 

ومػػػن ا١تؤمػػػل أف يقػػػـو العلمػػػاء  السػػػاحة ٘تامػػػاً مػػػن الػػػردود وبيػػػاف فسػػػاد عقائػػػد ومنػػػاى  ىػػػذه الطائفػػػة،
 ا١تعاصروف بسد ذلك النقص. 
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 انعهى األول

 خ٪ّمديُ 1جٿدٯّمً زه ڄدڀٻ زه ؤزِ خڀٹس

ڀٽٿ ڄـه   ٿ بن َٔدڀعو ؤٜسمط ڄُـ٭دًـز ه خڀْمنّْٙ،ـه َي ٬ځَ خ٨ّٗد٬ْځْص ڄـىٍخ خٗڄدڂ ىٌ ؤ٘يُ ڄ 

ُّ٭ؽـُ   ًخڀـٍُ مل  ًىٌ خڀٵٹْو ؤزٌ ٬سًخ‟ ٯّمً زه ڄدڀٻ زه ؤزِ خڀٹسدجـٿ خ٪ّمـديُ خ٬ّ٭ـدٴُُ،    ّٽعر ٬نيڃ،

ّٰ٘ ؤن خ٩ّنًُ ٸً ؤٴـدي   2ٹًڄص ټعدزو ڄټمد ؤټً ٌڀٻ خڀٹد٠ِ ٯّمً زه ٬ځِ خٕټٌ٪ يف  ڀو ٬ځَ ظ٥ُّص،

دجٿ ٵ١ـ  ٯّمـً زـه ڄدڀـٻ زـه ؤزـِ خڀ     ظِ يف ظ٥ُّص ٬ځِ زه خڀٵ١ٿ0 $٬ځَ ڄد ٌټُه خڀٵٹْو ؤزـٌ ٬سـًخ‟  إڄد ّ

ــدء خڀٕــنص،     ــدء خڀــْمه ٬ًځم ــهًټــدن  ؤلــً ٴٹي ــدڂ  -ڄنٝــٌَ ًخزــه خڀٵ١ــٿ    -يوــٿ يف ڄٍىســيمد   ٱّ ؤّ

َـ٫ ٬نو، ٬ًمـٿ َٔـدڀص ڄٙـيٌَش، ٹّـّّ زإٜـٿ      ه خڀٝځْمِ، ٠ًّٹٷ ؤٜٿ ڄٍىسيمد، ٴځمد ٠ّٹٷ ٴٕدي

ِ خٕټـٌ٪ ؤن ًٴـدش خ٪ّمـديُ    ًٸـً خٔـعنس٣ خڀٹد٠ـ    ،3ٸٍَّ ڄـه خٰٙـّٔخَ ّٞـڃ#    ًڄٍىسيڃ،ًّسِْْه ٬ٌخَىڃ 

ــّٙ ٬ــدڄَِ $      ــد ز ــه ٯّمــً خڀٝــځْمِ ڄ ــدڂ ٬ځــِ ز ــط يف ؤّ ــٿ    459-ىـــ 439ټدو ــًَٺ ڄٹع ىـــ# لْــػ مل ّ

 .ىـ# 459خڀٝځْمِ ٔنص $

د ًټعدذ خ٪ّمديُ ڄه ؤىڃ خڀٽعر خڀٽد٘ٵص ٬ه لٹْٹص خ٨ّٗد٬ْځْـص يف خڀْمه،زـٿ ىـٌ ؤمهيـد؛ ًٌڀـٻ ٬ّـ       

ً  ڄـه  و٥ٌٍ ٬ځْوخ يف ٴد٠ّـص ټعدزـو0 $ٸـدپ     -٦َّـو خ‟   -وٿ، ٸـدپ  لعٽـدٺ ًوـّّش ڄـه خڀـًخ    خڄٙـدىًش 

0 خ٬ځمـٌخ ؤّيــد خڀنــدْ خ٬ّٕــځمٌن، ٬ٝــمٽڃ خ‟ زدٗٔــٚڂ،  -٦َّــص خ‟ ظ٭ــدىل ٬ځْــو  -ٯّمـً خزــه ڄدڀــٻ  

ټنط ؤ٫ّ٨ ڄد ّٹدپ ٬ه ىٍخ  وِؼدڂ، ًؤًَ٘ټڃ، ًًٴٹٽڃ ٠ُّ٬دظو، ًًٔيټڃ، بٓند ًبّدټڃ ٤ُٶ خسًـن

                                         
ٔ
ابن أيب القبائل ىذا الذي ذكره األكوع ُب ٖتقيقو لكتابو كشف أسرار الباطنية ، وذكره فؤاد سيد ُب ٖتقيقو لكتاب   

 ( ، ومنهم من ذكره اببن أيب الفضائل وهللا تعاذل أعلم . ٛٚطبقات فقهاء اليمن البن ٝترة اٞتعدي ص) 
ٕ
 ( .  ٘ٗكشف أسرار الباطنية ص)  
ٖ
 ( .  ٕٔٓ/ٔالسلوؾ )  
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ٹدجـٿ0  خڀ٬ځْو ڄه ِٔء خٌٗخ٬ص ًٸـسك خڀٙـند٬ص، ٴـةٌخ ٸـدپ      ٌن، ًڄدّعٽځڃ زو٭خڀُـٿ خڀٝځْمِ ټمد ّٕم

ىٌ ّٵ٭ٿ، ًّٝن٫، ٸځط0 ؤوط ظٙيً ٬ځْو ًًٰخ، ٴْٹـٌپ0 ڄـد ٘ـيًض، ًٙ ٬دّنـط، زـٿ ؤٸـٌپ ټمـد ّٹـٌپ         

خڀندْ. ٴٽنط ؤظ٭فر ڄه ىٍخ ؤًًٙ، ًٙ ؤټدي ؤًٜٶ،ًٙ ؤټٍذ ڄد ٸً ؤ٥ّـ٫ ٬ځْـو خڀنـدْ، ًو٥ٹـط     

ٴْمـد ظٹـًڂ يف ٔـدڀٳ     ّٵ٭ځـو ؤلـً ڄـه خڀ٭ـُذ ًخڀ٭فـڃ، ًٙ ٨ّـ٫ زـو        ٙ ٌپ ىٍخ ڄدـو خٕڀٕه، ٴعدَش ؤٸــز

ځٱو ڄه ّٰ٘ ؤٜٿ ًٙ ؤٔدْ، ًټنط ټؽّ٘خً ڄـد ؤ٨ّ٭ـو   زپ خڀٍُ أخٕڄڃ، بٵّد ىٍه ٬ًخًش ڀو ڄه خڀندْ ڀځم

  .٩ّځمند، ًُّڄْند ّٝد ڀْٓ ٴْند مهّٹٌپ0لٽڃ خ‟ ڀند ٬ځى

؛ ٤ًٕځـ٫ ٬ځـَ ٔـُخجُه ًټعسـو،ٴځمد     وؤن ؤيوٿ يف ڄٍىسو؛ ٕظـْٹه ٜـًٶ ڄـد ٸْـٿ ٴْـو ڄـه ټٍزـ        ُؤّطٴ 

 ظٝٵمط ٫ّْ٥ ڄد ٴْيد، ٬ًُٴط ڄ٭دوْيد، َؤّط ؤن ؤزُىه ٬ځـَ ٌڀـٻ؛ ڀـْ٭ځڃ خ٬ّٕـځمٌن ٬مـًش ڄٹدڀعـو،      

ًخ‟  ؛ وْٝمص ‟ ًڀځمٕـځمّٙ؛ ٠ًّـٍُّخً ٱّـه ٸّـدًپ زٱـٟ ىـٍخ خڀـًّه،       ڀعوًؤټٙٳ ٭ّڃ ٬ه ټٵُه ٠ًٚ

 ڄٌىه ټًْ خڀٽدٴُّه. 

ًآوـُّه   خ٬ّإًٌوّٙ، شخزدً ّٕمْيڃ خڀ٬ًدو ڀځمٕځمّٙ ًؤ٠ًمو، ؤن ڀو وًٌّؤزْن ٴإًپ ڄد ؤ٘يً زو ًؤُ٘لو، 

جـٿ، ًّنٹس١ـٌن   خٕٶّڃ ّنٝسٌن ڀځندْ خ٪ّسدجـٿ، ًّٽْـًًٶّڃ زدڀٱٌ   ّځٹسيڃ زد٬ّٽځسّٙ ظٙسْيدً زٽٚذ خڀًْٝ؛

ٌٶّڃ ٬ځـَ ٘ـُخج٫ خٗٔـٚڂ،    ٬ه ټٿ ٬دٸٿ، ًّځسٌِّٕن ٬ځَ ټٿ ـدىٿ، زٽځمص لٷ ُّخي ّٞد زد٤ٿ. ٸ١ّـّ 

ٌن زـو  نـ ًخڀّټدش ًخڀْٝدڂ ټدڀٍُ ّنؽُ خ٪ّر ڀځ٥ـّ٘؛ ڀْٹـ٫ يف ٘ـُخټو، ٴْٹـْڃ ؤټؽـُ ڄـه ٔـنص ٺّ٭        ڄه خڀٝٚش

ٯُّٴـص، ًؤٸـٌخپ ڄّوُٴــص،ًّعځٌن    ًّن٩ـًُن ٜـّّه، ًّعٝـٵمٌن ؤڄــُه، ًٹ٬ًٌّوـو زًُخّـدض ٬ـه خڀــنّٓ       

ٌ       ٬ځْو خڀٹُآن ٬ځَ ّٰ٘ ًـيو، ًٸُّٴٌن خڀٽځـڃ ٬ـه   پ ڄٌخ٠ـ٭و، ٴـةٌخ َؤًخ ڄنـو خٙٶّمـدٺ ًخڀُټـٌن ًخڀٹسـ

ــدڀٌخ لْ     ــو، ٸ ــد ّإڄًُو ــو ًخٙوٹْــدي ٬ّ ــد ّ٭مځٌو ــ٫ ڄ ــُٞ   خ0 نحــًٍٍخ٬ٗفــدذ ّٚمْ ټٙــٳ ٬ــه خڀٕــُخجُ، ًٙظ

ڀنٵٕٻ، ًٙظٹن٫ ّٝد ٸً ٸن٫ زو خڀ٭ٌخڂ ڄه خڀ٩ٌخىُ، ًظًزُ خڀٹُآن ًَڄٌِه، ًخ٬ُٲ ڄؽځو ًٱّؽٌڀو، ًخ٬ُٲ 
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ش،ٴةٵّـد  َ ٌڀـٻ ًخڀ٭سد زدڀُڄٌِ ًخٗ٘ـدَش، يًن خڀعٝـُّك يف   ڄ٭دوِ خڀٝٚش ًخڀ٥يدَش، ًڄدًَُ ٬ه خڀنّٓ 

يـد، ًٸـٳ ٬ځـَ زد٤نـيد     ْڄؽدپ ڄ١ًُزص، ٬ّمؽٌٙض ٯّفٌزص، ٴد٬ُٲ خڀٝٚش ًڄـد ٴ ؤ٫ ڄد ٬ځْو خڀندْ ٥ّْ

ؤٸْمـٌخ   ًڄ٭دوْيد، ٴةن خڀ٭مٿ زٱّ٘ ٬ځڃ ّٙنعٵ٫ زو ٜدلسو، ٴْٹٌپ0 ٬ڃ• ؤٔإپ، ٴْٹٌپ0 ٸـدپ خ‟ ظ٭ـدىل0   

ًټـٍڀٻ خڀٝـٚش ڄـه ٜـٚىد ڄـُش يف خڀٕـنص        ڄـُش، ، ٴدڀّټدش ڄٵ٠ًُص يف ټٿ ٬دڂ  1 خڀٝٚش ًآظٌخ خڀّټدش

ٕن خڀٝـٚش ٜـٚظدن، ًخڀّټـدش ِټدظـدن،      ٴٹً ؤٸدڂ خڀٝٚش زٱّ٘ ظٽُخَ، ًؤ١ّدً ٴدڀٝٚش ًخڀّټدش ٭ّد زـد٤ه؛ 

زد٤ه، ًّپ ٬ځَ ٌڀٻ0  وڀ ًٙبڄه ٨دىُ  -ٔسمدوو  -ًخڀٌٝڂ ٌٜڄدن، ًخ٪ّؿ لفدن، ًڄد وځٷ خ‟ 

 خٗؼڃ ًزد٤نو ُ ٗ ڄد٨يُ ڄنيد ًڄدٸٿ   2  ًًٌَخ ٨دى ِ خڀٵٌخل ؤٙ ظٍُ ؤن  ، 3 ٥هز بٵّد لُڂ َز

د خڀسد٤ه ٴٹُٝ ٬ځڃ ـ١ص ٭ّد ٨دىُ ًزد٤ه، ٴدڀ٩دىُ ڄد ظٕدًٍ زو خڀندْ ٬ًُٴو خ٫ّدٚ ًخڀ٭دڂ، ًؤڄْخڀس

 ًٸٌڀـو 4،   0 ًڄـد آڄـه ڄ٭ـو بٙ ٸځْـٿ     ڄـه ٌڀـٻ ٸٌڀـو0     بٙ خڀٹځْٿ، ٴٚ ّ٭ُٴو، خڀندْ زو ٬ه خڀ٭ځڃ زو

 .7 #پ ٭ّڃٌٸٿ ڄه خٕټؽُ خڀٍّه ٬ٙٹ، ٴد 6ٕ ًٸځْٿٌ ڄه ٬سديُ خڀٙٽٌَ ًٸٌڀو 5، 0 ًٸځْٿٌ ڄدىڃ

ڀـٌن، ًّ٭ځمـٌن خڀنـدْ ؤن    ًًِّٸً زًؤ ټعدزو زٍټُ خڀ٬ًدش خ٬ّإًٌوّٙ، ًټْٵْص ٸْدڄيڃ زعځٻ خڀـ٬ًٌش،ًټْٳ ّا  

٬ًٌ ُ ظـًَـيڃ زد٬ّـ  ـؼـڃ ٌټـ   ڀٽٿ ِ٘ء ٨ـدىًُخ ًزد٤نـًد، ٴدڀٝـٚش ٭ّـد زـد٤ه ًخڀّټـدش ٭ّـد زـد٤ه...خ ،        

ًِـدض خڀٌخٜـځّٙ بىل ظځـٻ   ٫ ڄ ؼڃخڀًخ٬ِ،  صلعَ ّٝٿ بىل خڀًَـص خڀّٖ ّسْك ڀو خٗڄدڂ خ٬ّسْط ڄ٫ ًِـ

                                         
ٔ
 ( .  ٖٗالبقرة )  
ٕ
 ( .  ٕٓٔاألنعاـ )   
ٖ
 ( .  ٖٖاألعراؼ )   
ٗ
 (.  ٓٗىود )   
٘
 ( .  ٕٗسورة ص )   
ٙ
 ( .  ٖٔسبأ )   
 . ( ٘ٙ – ٖٙكشف اسرار الباطنية وأسرار القرامطة ص)  ٚ
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ٌڀو0 $ٸدپ ٯّمـً  ٹؼڃ ٌټُ خ٬ّٙيً خ٩٬ٕڃ ًڄد ٴْو ڄه بزدلْص، ؼڃ ٹّعڃ خڀٵٝٿ ز ؛1خڀُظر خڀ٭دڀْص ٬نًىڃ 

ً       -٦َّـو خ‟ ظ٭ـدىل    -زه ڄدڀٻ  ٭ّـڃ   -ظ٭ـدىل   -خ‟ 0 ىـٍخ ڄـد خ٤ځ٭ـط ٬ځْـو ڄـه ټٵـُىڃ ٠ًـٚڀعيڃ، 

٘يًْ ّٚم٫ْ ڄد ٌټُظو ٱّد خ٤ځ٭ـط ٬ځْـو ڄـه ٴ٭ځـيڃ ًټٵـُىڃ ًـيځـيڃ،        ٬ځِ• -ظ٭دىل  -ًخ‟ ،زد٬ُّٜدي

ّٚم٫ْ ڄد ٌټُظو ٬دمل زو، ًڄه ظٽځڃ ٬ځـْيڃ زسد٤ـٿ ٴ٭ځْـو ڀ٭نـص خ‟ ًخڀ٬ٚـنّٙ ًخ٬ّٚجٽـص        ًخ‟ ّٙيً ٬ځِ•

ًڄه لٽَ ٬نيڃ زٱـّ٘   ينڃ ًٔدءض ڄّٝ٘خً،ټٍذ ٬ځْيڃ، ًؤ٬ً ڀو ـ ًؤوٍّ خ‟ ڄه ًخڀندْ ؤ٥ّ٭ّٙ،

 ڄد ىڃ ٬ځْو، ٴيٌ ٹُّؾ ڄه لٌپ خ‟ ًٸٌظو بىل لٌپ خڀ٥ْٙدن ًٸٌظو. 

ٔسمدوو  -ٴإيّط ىٍه خڀنْٝمص ڀځمٕځمّٙ لٕر ڄد ؤًـر ٬ځِ ڄه لٵ٧ ىٍه خڀٙيديش، ٴةن خ‟  

ٌ ُٔعٽعر ٘ 0ّٕم٭يد، ٸدپ خ‟ مل  ؤڄُ ّٛٵ٧ خڀٙيديش ًڄُخ٬د٣ّد ًؤيخجيد بىل ڄه-  نيدي٣ّڃ ًّٕـحځ


 . 3،ًخ‟ ؤٔإڀو ؤن ّعٌٴدود ڄٕځمّٙ، ًّٙنّ٪ ٬ند خٗٔٚڂ ز٭ً ؤن ؤظدود ّٝنو ٦ًَّعو# 2

ًٸـً َؤّـط ؤّيـد خڀنـدْ، ًٴٹنـد خ‟ ًبّـدټڃ       $ 0"خ٬ّٹدڀـص يف ؤٜـٿ خڀـ٬ًٌش خ٬ّځ٭ٌوـص      "ؼڃ ٸدپ ٠ّط ٬نـٌخن   

 ٙ ٬ًٌش خ٬ّځ٭ٌوـص؛ ڀـحٚ ٺّْـٿ بىل    َظْـدذ، ؤن ؤٌټـُ ؤوسـدَ ىـٍه خڀـ     ڀځٌٝخذ، ًـنسند ًبّدټڃ ٤ُٶ خڀٽٵـُ ًخ

ڄٍىسيڃ ڄدجٿ، ًٙ ّٝـسٌ بىل ڄٹدڀعـيڃ ڀسْـر ٬دٸـٿ، ًّٽـٌن يف ىـٍخ خڀٹـًَ ڄـه خڀٽـٚڂ يف ىـٍخ خڀٽعـدذ            

ؼڃ خزعًؤ يف ظدَّه ظځٻ خڀ٬ًٌش ًؤوسدَىـد بىل آوـُ    ،4 #ه و٩ُه، ًب٬ٍخَ ٬ّه، ًٸٳ ٬ځْو ًخ٬عّّه٬ّبوٍخَ 

  خڀٽعدذ.

                                         
 (. ٜٙ) ص الساب قا١تصدر . ٔ
ٕ
 ( . ٜٔالزخرؼ )   
ٖ
 ( . ٓٚا١تصدر الساب ق ص)    
ٗ
 (  ٔٚ – ٓٚا١تصدر الساب ق ص)  
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ڀځسد٤نْـص ًخڀٽد٘ـٵص ٬ـه لٹـدجٹيڃ وٌٜٝـدً زد٤نْـص        ص٬ّاَوـ ًخڀٽعدذ ّ٭ـً ڄـه ؤىـڃ ًؤٸـًڂ خ٬ُّخــ٫ خ      

ًٸً ٤س٫ ٬ًش ٤س٭دض ڄه آوُىد ًؤٴ١ـځيد ٤س٭ـص    ڄه وٹٿ ٬نو ٸًٺّدً ًلًّؽدً، َٝخڀْمه؛ ًڀٍخ ٴٚ ٸّ

 ىـ#.  1415ٷ خڀٹد٠ِ ٯّمً زه ٬ځِ خٕټٌ٪ ٔنص $ْعمٹز "ڄُټّ خڀًَخٔدض ًخڀسمٌغ خڀْمّٗ  "

ؤً  ٬عسـدَ ٌڀـٻ ٰـّ٘ ڄ٭ٹـٌپ،    دبڄـد ز  لعـٌٍ ٬ځْـو خڀٽعـدذ،   خًڀٹً لدًپ خڀس٭ٟ خڀعٙٽْٻ يف ز٭ٟ ڄـد   

ًَّه ّٞـد خڀٹد٠ـِ خٕټـٌ٪ ٬ـه خ٬ّٹُّـُّ ظٙـيً ڀځممـديُ            زًخٴ٫ ٸٌڄِ ؤً ٤ًّٗ، ًڀٽه خڀٙـيديش خڀـّٖ ٜـ

ًټٍڀٻ ّٙيً ڀو ټؽّ٘ ڄه خڀنٹٌپ ٬ه ټعـر خ٨ّٗد٬ْځْـص ؤوٵٕـيڃ خڀـّٖ ؤًَيىـد خڀسدلـػ        مد ٌټُه،ًٸزٝ

ټـً ٴځّ٘ــ٫ بڀْـو    إڄـه ؤَخي خڀع ً "خ٨ّٗد٬ْځْص ظـدَّه ٬ًٹدجـً    "ٵٍ خڀٽسّ٘ بلٕدن ب٭ِّ ٨يّ٘ يف ټعدزو خڀ

٨ّٗد٬ْځْص ًوٕه ُّ٘٭ص ٯّمـً ٜـځٌخض خ‟   خ "ً 1 "ځْص ًخڀعإًّٿ خڀسد٤ّٗ ْخ٨ّٗد٬ "يف خڀسدذ خڀٕديْ 

 ص٫ ًِــــًټــٍڀٻ خ٬ّسْــط ڄــ  ؤُ ٥ّــ٫ خڀُـــدپ ڄــ٫ خڀنٕــدء،  " خ٬ّٙــيً خ٩٬ٕــڃ  " بٙ ڄ٠ٌــٌ٪ ، 2"٬ځْــو

ً بىل خٓن ڄـد ّٙـيً ڀـو ٴـٚ ؤٔـع٫ْ٥ خ٩ّـّڂ زةؼسدظـو ټمـد ٙ ؤٔـع٫ْ٥          ــ ؤٴځـڃ  ْو ِ ًًِـدض ڄه ّځـخ٬ًخڀ

 وٵْو. 

 

 خڀ٭ځــڃ خڀؽــدِو

 خٗڄـــدڂ ّـمَْ زه ٦ّــّش

ًىـٌ وـٚٲ ؤټؽـُ    ، ًىٌ خٗڄدڂ خ٬ّاًّ زد‟ ٸَّْ زه ٦ّّش زه ٬ځِ، ّنعيِ وٕسو بىل خ٪ّّٕٙ زه ٬ځِ 

َٲ دًخ٘ـعٱٿ زد٬ّ٭ـ  $ىــ#   669ًڀـً زٝـن٭دء ٔـنص $    ،ؤجمص خڀْمه خڀٍّه ُّـ٭ٌن بىل خ٪ّٕه زـه ٬ځـِ   

                                         
ٔ
 (  ٖٛ٘ – ٖٚٗاإلٝتاعيلية اتريخ وعقائد ص)    
ٕ
 (  ٕٜ٘ – ٙٗ٘ا١تصدر الساب ق ص)   
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َ ٫ّْ٥  ڄهٴإوٍ  خڀ٭ځمْص ًىٌ ّٜٓ، ًظسمـُ يف ٥ّْـ٫ خڀ٭ځـٌڂ،     ؤټـدزُ ٬ځمـدء خڀـًّدَ خڀْمنْـص،     ؤوٌخ٬يد ٬ځـ

ــو، ًٜــنٳ خڀ  ــص يف ٥ّْــ٫ خڀٵنــٌن#  وْٝــدعًٴــدٶ ؤٸُخو ــًّدَ   $، 1ٳ خ٪ّدٴځ ــص زدڀ ًىــٌ ڄــه ؤټــدزُ ؤجمــص خڀًّّّ

 ًخڀعٵٕـْٷ ڂ ٬ځـَ خڀـعٽٵّ٘   ًخدَش ڀٕـدن ًٔـٚڄص ٜـًَ ٬ًـًڂ بٸـ     خڀْمنْص، ًڀو ڄْٿ بىل خٗوٝدٲ ڄ٫ ٤يـ 

ٕـ   َ ًــو لٕـه، ًىـٌ ټـؽّ٘ خڀـٍذ ٬ـه ؤ٬ـُخٞ خڀٝـمدزص         ـٚڄص ٬ځـ ـزدڀعإًّٿ ًڄسدڀٱص يف خ٪ّمٿ ٬ځـَ خڀ

خڀُٔـدڀص خڀٌخ٬ِـص ڀځم٭عـًّه ٬ـه     " ًڀـو يف ٌڀـٻ    ،2، ٬ًه ؤټدزُ ٬ځمدء خڀ٥ٌخجٳ ٦َّيـڃ خ‟#  خ٬ٌّٝوص 

 .3" ٔر ؤٜمدذ ًْٔ خ٬ُّٔځّٙ 

َ خڀسد٤نْص، ًمهد ـخڀځعدن َي ٴْيمد ٬ځ هدـًڄنيد َٔدڀع ټؽّ٘ش ـًخً، ؤًٜځيد ز٭١يڃ بىل ڄحص ٮّځً، ټعسوً 

ًٸـً ٤س٭عـد،    "ڄٙٽدش خٕوٌخَ خ٭ّديڄص ڀٹٌخ٬ً خڀسد٤نْص خُٕ٘خَ  "ً " ٥ٱدڂخٗٴمدڂ ٕٴحًش خڀسد٤نْص خڀ "

 د.مًڀٽّٗ مل ؤلٝٿ ٬ځَ ؤُ ڄني

ټمـد ٌټـُ    ٨ّٗد٬ْځْص زٹځمو ًڀٕدوو، زٿ لدَّٞڃ زْٕٵص ًٔندوو،ًىٍخ خٗڄدڂ مل ّٹعُٝ ٬ځَ خڀُي ٬ځَ خ 

، ًڀٕـط ؤيَُ ٘ـْحدً ٬ـه ڄ١ـمٌن خڀٽعـدزّٙ ٰـّ٘ ؤن خڀ٩ـه ؤٶّمـد         4خڀًّّّـص   ٌّٙڀٻ ٜدلر ؤ٬ٚڂ خ٬ّاڀٵ

 ىٍخ خٗڄدڂ زدڀعمٹْٷ ًخڀنسٌٮ. ٳَِٜڄٵًْخن ًٯّٹٹدن، ٴٹً ًُ

نـو ز٭ـٟ خڀٵعـدًٍ خڀـّٖ ٩ّيـُ ّٚـٚء       ًىٌ ڄ٫ ڄٽدوعو خڀ٭ځمْص ً٘يُظو زّٙ ٬ځمدء خڀـْمه، ٸـً ٜـًَض ٬    

ّٰدڀٵعيد ڀٖيڀص، ڄـه ؤ٘ـيُىد ّٟـٌّّه زنـدء خ٬ّٙـدىً ًخڀٹسـدذ ٬ځـَ ٸسـٌَ خ٫ّځٵـدء ًًٌُ خڀٵ١ـٿ، ًىـٍه            

                                         
ٔ
 (  ٖٖٔ/ٕالبدر الطالع )  
ٕ
 (  ٕٖٖ/ٕا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 ( .  ٕٖٖ/ٕا١تصدر الساب ق )     
 (. ٕٗٔٔ أعالـ ا١تؤلفُت الزيدية ص) ٗ
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ًٸً ٌټـُ ز٭ـٟ ظځـٻ     "،ُ٘ق خڀًًَٝ زعمُّڃ َٴ٫ خڀٹسٌَ"خڀٵعٌٍ ىِ خڀّٖ َي ٬ځْيد خڀٌٙټدوِ زُٔدڀعو 

 .1و ىفُ خڀ٭ځڃ ټعدز يفظ٥ُّعو  يفخ٬ّٕدجٿ خڀٹد٠ِ ب٨ّد٬ْٿ خٕټٌ٪ 

ٝـ  -خ‟  ٦َّو -ًٸً ظٌيف    749ىـُخن زـٍڄدَ ٔـنص $    ُيف ڄ٫٠ٌ خ٬عّخڀو ز٭ً ؤن ١ّځَ ٬ه خٗڄدڄص زٹ

 .2ىـ# 

 خ٨ّٗد٬ْځْص0 0 خ٬ّاڀٵدض خڀْمنْص يف خڀُي ٬ځَ خڀسد٤نْصخ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ
ردود عليهػا ن الػػعلػى عػدد مػ-وقف العلماء منهاػأثناء ْتثي عن ىذه الطائفة واترٮتها وم -لقد عثرت 

من علماء اليمن،والأزعم أف ىػذه األٝتػاء الػيت سػأذكرىا ُب ىػذا ا١تطلػب ىػي كػل مػا كتبػو اليمنيػوف ُب 
 ذلك، ولكن ىذا ما وقفت عليو. 

 خٗٸمـدڂ ٕٴحـًش خڀسد٤نْـص   "،ً"ټٙـٳ ؤٔـُخَ خڀسد٤نْـص   "ڄدٔسٷ ٌټُىد؛ًىِ َٔدڀص خ٪ّمـديُ   3# – 1

 ټځعدمهد ڀ٘ڄدڂ ٸِّ زه ٦ّّش. ً "سد٤نْص خُٕ٘خَڄٙٽدش خٕوٌخَ خ٭ّديڄص ڀٹٌخ٬ً خڀ"ً "دڂ٥ٱخڀ

مْـً زـه ٯّمـً خحملځـِ خ٭ّمـًخوِ خ٬ّ٭ـًُٲ       ؛ ڀځٙـْه لُ "خ٪ّٕدڂ خڀسعدَ يف خڀُي ٬ځَ خڀٹُخڄ٥ص خڀٽٵدَ" 4#

  .3# 652ديًّص يف ٬ُٝه، ٸعٿ ٔنص $ّٛمًْ خڀٙيًْ، ًټدن ڄه ټسدَ خ٭ّ

 

 

ظٌيف  ،ٗنْه ٯّمً زه ٸَّْ زه ؤ٦ًّ زه ل$ـّآن#؛ ڀځٙ "خڀُٔدڀص خڀٹد٤٭ص يف خڀُي ٬ځَ خڀسد٤نْص"# 5

  .4# 719ٔنص $

                                         
ٔ
 ( .  ٕٓ٘/ٔىجر العلم )  
( ، وأعػػػػػالـ ا١تػػػػػؤلفُت الزيديػػػػػة                    ٙٓ٘ – ٔٓ٘( ، وىجػػػػػر العلػػػػػم ص)  ٖٖٖ – ٖٖٔ/ٕانظػػػػػر ترٚتتػػػػػو ُب البػػػػػدر الطػػػػػالع ) ٕ

        .(ٖٔٔٔ – ٕٗٔٔص) 
 ( .   ٚٓٔ( ، ومصادر الفكر للحبشي ص) ٕٛٛ/ٕىجر العلم لألكوع ) ٖ
ٗ
 ( .  ٕٔٔ( ، ومصادر الفكر ص)ٖٙٓٔ/ٖىجر العلم )  
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ُ    ڀٕزِ خ "خڀ٭١ر خ٬ّٕځٌپ يف خڀُي ٬ځَ خڀسد٤ّٗ خ٬ّىًٍپ# "6 ٌيف ـظـ  ،٭٥دّد ٬سًخ‟ زـه ٸّْـَ زـه خ٬ّيـً

 .1# 873ٔنص $

ً   ىٍه  ُي ـمه ټعـر ٰـّ٘ ّٰٝٝـص ڀځـ    ٠ـ ىِ خڀٽعر خ٬ّٵُيش،ًىندٺ ڄه ظ٭ُٞ ٭ّڃ ؤؼندء ّٛـٌغ ؤوـٍُ 

 ٬ځْيڃ ڄنيد0 

 "مٷ ٬ځـَ خ٫ّځـٷ  ـدَ خڀـبّؽ "دزوـيف ټع #؛ىـ840ٔنص $ ٴٌَـخ٬ّع ،خٗڄدڂ ٯّمً زه بزُخىْڃ خڀٌُِّدټعسو ؤ# ڄ 

  .يف ٬ًش ڄٌخ٫٠

، ًٰـّ٘  "ًـٹدجً آپ ٯّمـ ـٌخ٬ً ٬ـ ـٸـ "#، يف ټعدزـو  ىــ  711ٔـنص $  َٯّمً زه خ٪ّٕه خڀـًّځمِ خ٬ّعـٌٴ  ذ#  

 ٌڀٻ ڄه ټعر خڀ٭ٹدجً ًخڀعدَّه. 

د٤يڃ ًوٙـد٢ بوـٌخٶّڃ ڄـه    ـيُ وٙـَ خڀْمه،٨ًـ٨ّد٬ْځْص ظعٌخٴً ٬ځ٬ًنًڄد زًؤض ڄٌـدض خ٪ّفدؾ خٗ 

 ،خڀْمنّْٙ،٠ّــُٺ ز٭ــٟ خڀ٭ځمــدء ًخڀــ٬ًدش ڄــه خ٬ّ٭دٜــُّه؛ ٬ٌّخـيــص ٌڀــٻ و٥دزــص ًٯّد٠ــُش ًَّٝــد ظإڀْٵــدً  

ًخڀٌخـر ؤن ظإوٍ ىٍه خڀٵُٸص ل٩يد ڄـه خڀ٭ندّـص ًخٙىعمـدڂ ٬ځـَ ڄٕـعٌٍ خ٥ّ٫ـُ خڀـٍُ ظٙـٽځو، ًخ‟         

 خ٬ٌّٴٷ. 

 

 

 
 
 
 

                                         
ٔ
 ( . ٕٕٔمصادر الفكر ص)   
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 اينــبحث الثـادل

 ادلواجهة العلمية لعلماء اجلهات اليمنية ادلختلفة لعموم القبورية
 وفيو أربـعة مطالب:

  ":صنعاء ومايليها ": جهود علماء اليمن األعلى ادلطلب األول
ڀٹــً ټــدن ڀ٭ځمــدء ىــٍه خ٩ّيــص خڀنٝــْر خًٕٴــُ ًخ٪ّــ٧ خٕټــّّ ڄــه خ٩ّيــٌي خڀ٭ځمْــص ًخڀ٭مځْــص يف ڄٌخـيــص    

ًٸً ظٹًڂ ز٭ٟ ـيٌيىڃ يف ڄٌخـيص خڀسد٤نْص خڀْٙ٭ْص،ًيف ىٍخ خ٬ّسمـػ ٔـإڀٹِ خڀ١ـٌء ٬ځـَ     خڀٹسٌَّص،

ـيٌيىڃ يف ڄٌخـيص ٬مـٌڂ خڀٹسٌَّـص،ًمل ظٽـه ظځـٻ خ٩ّيـٌي خڀ٭٩ْمـص ٕن زٚيىـڃ ټدوـط ؤټؽـُ ٸسٌَّـص ڄـه            

 ّٰ٘ىد،ًڀٽه ټدن ىندٺ ٬دڄٚن ؤٔدْٔدن ڀٍڀٻ0

مٌخو٫ ڄـه  ـط خڀـ ـًِخڀـ  ىـٍه خ٩ّيص،ٴدظٕـ٭ط آٴـدٸيڃ،   0 ىٌ خٙـعيدي ًخڀعفًًّ خڀٍُ ٢ّّْ زو ٬ځمـدء  خًٕپ 

ؤً ڄٌخو٫ خ٩ّيُ زٽځمص خ٪ّـٷ خڀـّٖ لدڀـط يًن ٬ځمـدء ـيـدض ؤوـٍُ        ٌٔخء ڄٌخو٫ خڀن٩ُ خڀ٭ځمِ، ٤ُّٹيڃ؛

 ؤن ّٹٌڀٌىد.
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ًبٵّد خڀـٍُ ّـًُؾ ظځـٻ     ًًّخٴ٫ ٬نيد زٹٌش ڄه ٬ځمدء ظځٻ خڀًّدَ، ،ؤوو ٌّٙـً ڄه ّعسنَ خڀٹسٌَّص 0خڀؽدوِ 

ٴځــڃ ّٽــه ٭ّــڃ ٦ّـــدْ خڀٝــٌٴْص   ڀــًًخٴ٫ ب٨يــدَ خڀ٭٩مــص ڀــًّيڃ،  زــٿ ٽــدڂ يًن خ٬عٹــدي؛خڀٹسٌَّــص ىــڃ خ٪ّ

  خ٬ّ٭عٹًش يف خًٕڀْدء ًخ٪ّٽدڂ خ٫ّد٠٭ّٙ ڀٕځ٥دن خڀٌٝٴْص.

ٔيدڄد٣ّد يف ىٍه خ٩ّيٌي ڄه ـٌخور ّٰعځٵص،ًڀٽنّٗ ٔإټعٵِ ب٥دڀ٭ند ؤ٨ّدء ٬ًًّش، ٭ّد ٴٌٕٲ ظ ًڀٍخ 

ٯّمً زـه  "ً "ٯّمً زه ب٨ّد٬ْٿ خٕڄّ٘"ٗڄدڄدن ْ٘ىد خٗٔٚڂ دء ظإؼّ٘خً،ًمهد خ٨ّزًَخٔص ؤټؽُ ظځٻ خٕ

ًؤڄـد زٹْـص خ٨ّٕـدء ٴٕـإٌټُىد ٮُّيش،ڄـ٫       د يف ىٍخ خ„ـدپ، ڄ٫ خٔع٭ُخٞ ز٭ٟ آؼدَمه "،٬ځِ خڀٌٙټدوِ

 ًخٔڃ خٕؼُ خڀٍُ ظُټو ٌڀٻ خڀ٭دمل يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص ًڄ٬ٌ٠ٌو.  ظدَّه خڀٌٴدش ًز٭ٟ ڄٝديَ خڀ٥ّّٔص،

 

 خڀ٭ځـڃ خًٕپ

 ؤ٬ٚڂ ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص يف خڀْمه خ٬ٕځَڄه 

 خٗڄدڂ ٯّمـــً زه ب٨ّد٬ْــٿ خٕڄّ٘

خٕڄـّ٘ خڀٽمٚوـِ    ٜـٚق،  ىٌ ٬ٚڄص خڀْمه ًٮًّي ٬ځڃ خ٪ًّّػ ّٞد،خڀسًَ خ٬ّنّ٘ ٯّمً زه ب٨ّد٬ْٿ زه 

، ًڀً زٽمـٚن ڀْځـص خ٩ّم٭ـص ڄنعٝـٳ     ؼڃ خڀٝن٭دوِ، ّنعيِ وٕسو بىل خ٪ّّٕٙ زه ٬ځِ زه ؤزِ ٤دڀر 

ؼڃ خ٠َّٿ ڄ٫ ًخڀـًه بىل ٜـن٭دء،ًىندٺ ؤټـر ٬ځـَ ٤ځـر خڀ٭ځـڃ ٬ځـَ         ،1# ىـ1099خًٕپ ٔنص $٥ّديٍ 

ُ٪ يف زـ ً ،$ًَلـٿ بىل ڄٽـص،ًٸُؤ خ٪ّـًّػ ٬ځـَ ؤټـدزُ ٬ځمدجيـد ٬ًځمـدء خ٬ًّّنـص         ؤ٘يُ ًؤٴ١ٿ ٬ځمدجيـد، 

ه ًظ٩يـُ زدٙـعـيدي ٬ًمـٿ زدٕيڀـص، ًوٵـُ ٬ـ       ٫ّْ٥ خڀ٭ځٌڂ ًٴدٶ خٕٸُخن،ًظٵُي زُجدٔـص خڀ٭ځـڃ يف ٜـن٭دء،   

                                         
ٔ
 ( .ٗ٘ٛٔ/ٗىجر العلم )  
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ًٸـً   ،1ًــُض ڀـو ڄـ٫ ؤىـٿ ٬ٝـُه و٥ـٌذ ًٯّـه#         ،خڀعٹځًْ ًِّٳ ڄد ٙ يڀْٿ ٬ځْو ڄه خَٓخء خڀٵٹيْص

 .٬2ًي خڀٌٙټدوِ ظځٻ خحمله خڀّٖ ًٸ٭ط ٬ځْو 

ًؤِټـَ ٤ّـدَ خـعـيدي     ىِ ڄه ؤ٩٬ڃ وٝدپ خ„ًيّه، ًٸً ظٵُي يف ٬ُٝه ڄه زّٙ ٬ځمدء خڀْمه زإڄٌَ، 

ُخه يف خ٩ّـّء خڀؽـدوِ   نٍخ ڄد ٔــدڀٛ ًٯّدَزص خڀُٙٺ ًًٔدجځو،ًىؤً٭ّد خڀ٬ًٌش بىل خڀعٌلًْ خ٫ّ خ„عيًّه،

ٴځمد ٨ّـ٫   -٦َّو خ‟ -ًټدن ٌڀٻ ٸسٿ ؤن ّٕم٫ ز٬ًٌش خڀْٙه ٯّمً زه ٬سًخڀٌىدذ ڄه ىٍه خڀ٥ّّٔص،

زه ٬سًخڀٌىدذ يف ٌڀٻ خڀٕـسْٿ، ٴـُق ٴُلـدً ٘ـًًًّخ،ًظٹٌٍّ زـٍڀٻ، ًًــً خ٬ّٕـد٬ً        خّٞد ًّٝد ّٹٌڂ زو 

ً ظو خڀّٖ ټـدن ٩ّـ  ٬ٌځَ ي٬ ً   ًه ٬ځْيـد، لـ ه ؤوـو  و خڀٙـيّ٘ش خ٬ّ٭ًُٴـص زدڀٹٝـًْش خڀنفًّـص،     ظٴُخٔـځو زٹٝـْ

 ًخڀّٖ ڄ٥ځ٭يد0 

 ٔٚڂٌ ٬ځَ ٲًّ ًڄه لٿ يف ٲًّ ًبن ټدن ظٕځْمِ ٬ځَ خڀس٭ً ٙٷًُّ

 ًٸدپ ڄسًّدً ًَُٔه ّٝد ٬ًٌّ بڀْو ٌڀٻ خٗڄدڂ0  

 ًټنط ؤٍَ ىٍُ خڀ٥ُّٹص يل ًلًُ صه ٤ُّٹـوِ ڄءڀٹً ُٔوِ ڄد ـد 

ًؤؼنَ ٬ځَ خٗڄـدڂ   ،ظو بىل خڀعٌلًْ ًخٙـعيدي ًٯّدَزص خڀسً٪ٌىٍه خڀٹًْٝش ؤىڃ ڄٚڄك ي٬ مّه٠ًٸً  

 زه ٬سًخڀٌىدذ زٍڀٻ.خ

خڀٙـْه خزـه ٬سـًخڀٌىدذ؛ ًىـِ ؤوـو مل ّسـديَ        هىندٺ ؤڄٌَخً ٔد٬ًض ٬ځَ ٘ـِء ڄـه خڀـّٔيي ّٟـد     ًڀٽه 

ٹٝـًْش خوعٙـُض،   زد٩ٌّخذ ٬ځَ خڀٝن٭دوِ، ًظُظر ٬ځَ ىٍخ خڀٕـسر ؤٔـسدذ ؤوـٍُ، ڄـه ؤمهيـد ؤن خڀ     

         ٙ زـه ٬سـًخڀٌىدذ ٴْيـد    ًٔدَ ّٞد خڀُټسـدن، ًزځٱـط خ٪ّفـدِ ًخڀٙـدڂ ًخڀ٭ـُخٶ ًّٰ٘ىـد ڄـه خڀسځـًخن خڀـّٖ 

ٙ  ،زــه خٕڄــّ٘ٴٕــد٬ٌَخ زدڀٽعدزــص ٙ ء،خؤ٬ــً ــو ٬ځــَ ڄًلــو  ًٹّعځٹــٌن خ٥ّ٬ــد٬ه  زــه ٬ســًخڀٌىدذ،ّځٌڄٌو
                                         

ٔ
 ( . ٖٖٔ/ٕالبدر الطالع )   
ٕ
 ( .  ٖٙٔ-ٖٔٔ/ ٕا١تصدر الساب ق  )  
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خٰـّٔ  ًظٵـ٫ ٘ـإن ىـٍخ خڀُــٿ،     َخڀٌن خٕڄُ ّْٛػ ًٌَّٝوو ڀو ؤوو زٕسر ىٍه خڀٹًْٝش، ًخ٬ّؽدڀر، ًّيٌِّ

زه خٕڄّ٘ ڄٕـاًڀْص ڄـه خٰـّٔ زٹٝـًْظو، ًڀٽـه ٌڀـٻ ټځـو مل        خزو ؤودْ ڄ٫ ڄد ٬نًه ڄه ؤو٥دء، ًٸّمِّځٌن 

ټمد ُٜق زٍڀٻ يف ڄٹًڄص ٸًْٝش خڀُـٌ٪ ّٰ٘ ؤوو ز٭ـً ٴـّٔش، ًَي بڀْـو َــٿ ڄـه ؤىـٿ ٲّـً،        ،ّاؼُ ٴْو

ًمل  ،ز٭ٟ خٕڄٌَ ٬ه ٜـدلسو، مل ظـُٶ ڀـو    زه خٕڄ٬ّّّ٘ڃ ؤوو ڄه ٤ٚذ ٯّمً خزه ٬سًخڀٌىدذ، ًٌټُ ٙ

ًوسدىص يف ٤ځر خڀ٭ځڃ لٕـسمد   ؼڃ ًَي َـٿ آوُ، ٩ّيُ ٬ځْو ٨ّط ًْٔمد ٜٚقٍ ً، دىعمدڄخُ ٌڀٻ ٭ُِّ

٬سً خڀٌىدذ خڀـّٖ   زهخل١ُ لٕر ٬ِمو ز٭ٟ َٔدجٿ ؤټً ڄد ٸدڀو خڀٌخٴً خًٕپ ًإٴ ؛ّٝٵو خزه خٕڄّ٘

زـه  خًؤوٍ ؤڄـٌخ٭ّڃ، ٴځمـد ّٟمـ٫ ٌڀـٻ ټځـو ًــً        ،ٿ ّٰدڀٵْوٴْيد ظُّّّ ظٽٵّ٘ ٔدجُ خٕڄص، ًخڀٌـيص يف ٸع

ن٩ڃ ٸٝـًْظو خڀـّٖ   ٴـ زـه ٬سـًخڀٌىدذ،   ٙ ڄه ي٬دّص ،ڄ٥١ُخً ٬ّٕك ڄد ٴ٭ځعو خڀٹًْٝش خًٕىل وٵٕوٕڄّ٘ خ

 ڄ٥ځ٭يد0 

 َـ٭ط ٬ه خڀن٩ڃ خڀٍُ ٸځط يف خڀنفًُ ٴٹً ٜك يل ٬نو وٚٲ خڀٍُ ٬نًُ

     ٙ  ُّظ١ـْو ًؤمهـو ظٽٵـّ٘ خٕڄـص ٸد٤سـص، ًخڀعَّفـدَُ ٬ځـَ        ًؤزدن ٴْيد ڄد زځٱو ٬ـه خزـه ٬سـًخڀٌىدذ، ٱّـد 

 خڀًڄدء ًخٕڄٌخپ، ًؤٸٌپ0 

ٴيِ ٸ٥٭دً ّٰ٘ ٜمْمص، ٥ًّْـ٫ ڄاڀٵـدض خٗڄـدڂ ًڄاڀٵـدض ؤزندجـو ًؤلٵـديه ًؤ٬ـٚڂ         ؤڄد خڀٹ١ْص خًٕىل 

خڀ٬ًٌش خڀنفًّص ڄٌـٌيش ڄعًخًڀص، ًڀْٓ ٴْيد ِ٘ء ڄه ٌڀٻ، ؤ٬ـّٗ خڀـعٽٵّ٘ خڀ٭ـدڂ خ٥ّ٬ځـٷ ڀٖڄـص، ًبٵّـد       

٭ًٍَخً، ـ٬ّه ًٸ٫ يف خڀٙـُٺ زإوـو ڄٙـُٺ، ڄـدمل ّٽـه ڄـ       ّْٙٴْيد خڀعمٍُّ ڄه خڀُٙٺ ًخ٪ّٽڃ خڀ٭دڂ يًن خڀع٭

 دذ ٬ه ٌڀٻ، ٴ٬ًٌٍ ظٽٵّ٘ خٕڄص ٸد٤سص ٱّد خٴّٔخه ٬ځْو ؤ٬ًخئه؛ ڀعٌّٙو ٨ّ٭عو. ـًظ

َ   ًؤڄد خڀٹ١ْص خڀؽدوْص  ّٞڃ، ًىِ خڀعفدَُ ٬ځَ يڄدء خ٬ّٕځمّٙ ًؤڄٌخ٭ّڃ ٴيِ ڄسنْص ٬ځَ لٽڃ ڄـه ٸّـد

 ،ٔعمٿ ٸعدڀو، ًٰنڃ ؤڄٌخڀـو خ٬عٹً ىٌ ًؤظسد٬و ؤوو ڄُظً ڄ٭دوً، مل ّٹسٿ خڀنٝك، ًمل ّن٫ٝ ڀځ٬ًٌش، خٴمه 
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ًٌڀٻ ز٭ً خڀسٚٮ ًخ٬ٍٗخَ، ټمد ظنٛ ٬ځْو ټعسو ًټعر ؤظسد٬ـو، ًؤڄـد ًٜـٌپ خٕڄـُ بىل لـً خٰٙعْـدپ       

ّٞـٍه خڀٝـٌَش خ٬ّـٍټٌَش،    يًن بوٍخَ ًيًن ي٬ٌش، ٴمد ٬ځمط ؤن خڀْٙه ًؤظسد٬و خڀ٭ځمدء، ٷّْـًّن ٌڀـٻ   

ىڃ ِ٘ء ڄه خڀعفـدًِ يف خڀٹعـٿ ؤً يف ٶّـر خٕڄـٌخپ ؤً ڄـد ؤ٘ـسو       خيٌِ•د ؤن ٸّٝٿ ڄه ز٭ٟ خ٩ّنٌي ًٸُـًؤڄ

 ٌڀٻ، ٴيٍخ ٱّٽه، ًڀْٓ خڀ٭ْر ٴْو ٬ځَ خڀْٙه، ًٙ ٬ځَ ي٬ٌظو. 
 بػػػن األمػػػَت؛ فػػتح اجملػػػاؿ للطػػػرؼابػػػن عبػػػدالوىاب علىالشػػيخ اوعلػػى كػػػل حػػاؿ فتػػػأخ ر جػػػواب الشػػيخ  

وخصوصػػػاً أهنػػػم ١تسػػػوا قضػػػية  الثالػػػث وىػػػم النػػػاقموف علػػػى الشػػػيخُت ٚتيعػػػًا، فسػػػعوا لإليقػػػاع بينهمػػػا،
سػم الػدين والشػرع واٞتهػاد ُب سػبيل اب أمػوا٢تم بن األمػَت، وىػي قضػية قتػل النػاس وأخػذاحساسة لدى 

األمػَت،فكم  بػناومن أشدىم  وضاؽ هبا علماء اليمن ذرعًا، ها بعض أئمة اليمن،سنّ  اليت كاف قد هللا،
هم تقػٯتيػذـ أئمػة الػيمن، و  مكاتبات وقصائد تعد ثورة على تلك األوضػاع، فخشػي أف لو ُب ذلك من

 لذلك الظلم،وُب نفس الوقت ٯتدح إماـ ٧تد الذي ٬تاري أئمة اليمن ُب ذلك البغي والظلم. 
 يقطػع الطريػ قل أف ػىذه ُب نظري ىي األسباب اٟتاملة على نظم القصيدة األخَتة؛ ولذلك ومػن أجػ 

على من يصطاد ُب ا١تاء العكػر، فقػد أكػد ٘تسػكو ٔتػا جػاء ُب القصػيدة النجديػة مػن العقيػدة وا١تػنه ، 
 وإ٪تا كاف الرجوع عن تلك القضااي احملددة فقاؿ: 

 ٻ خڀ٭ٹـًــمٌخ ؤوِ ؤٍَ ټٿ ز٬ًص ٠ًٚٙ ٬ځَ ڄد ٸځط يف ٌڀـڃ ًخ٬ځـو٭ 

 ـًـًّڃ بىل ٲّــخڀٹ ٠ًّٕٙسـٌخ ؤوِ َـ٭ط ٬ه خڀـٍُ ظ١منو و٩ــمِ 

 ڀْٓ ڄه ٸًُٝ خڀًڄـد ٻد ّٟدَّٻ يف ٔٵـٿ ڄد ٴْو ىٌ خڀـمٷ بٵّـټ َزځ 

 1ٿ زو ٣ًُّ# ـه يڀْـو ٙ ٬ـد ٸځعـًظٽٵّ٘ ؤىٿ خَٕٞ ڀٕط ؤٸٌڀو ټم 

ًڀـْٓ ىـٌ    ًخڀٕـسر ٴْيـد ڄـدٌټُ،    زه خٕڄّ٘، ًڀْٕـط ڄٹٌڀـص ٬ځـَ ڀٕـدوو،    خًخڀٹًْٝش ؼدزعص ٬ه خٗڄدڂ  

 ،2زـه خٕڄـّ٘  ٍه خڀٹًْٝش ٙـبىل ُ٘ق ى "خڀًَ خڀن١ًْ"ًٸً ؤ٘دَ خڀٌٙټدوِ يف  ،ظُخـ٭دً ٬ه ٌڀٻ خ٬ّنيؿ

                                         
ٔ
 ( . ٖٚٔ-ٔٚٔالديواف وانظر مقدمةىذه القصيدة ص )   
ٕ
 (.  ٕٓٔالدر النضيدص )   
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ٴمــه ؤوٽُىــد ڄــه ٬ځمــدء ٲّــً ًّٰ٘ىــڃ ټــدن بوٽــدَه ٭ّــد ٬ــه ٬ــًڂ خ٤ــٚ٪ ٬ځــَ ڄــد ٌټــُ ڄــه ؤٔــسدذ    

زـه خٕڄــّ٘ ڄـه ؤن ّنٕـر بڀْـو ڄدٹّــدڀٳ ڄـد٬ُٲ ٬نـو ڄــه       خًڄـدٌخٺ بٙ ٰـّ٘ش ٬ځــَ خٗڄـدڂ     ًڄٚزٕـدض، 

 زعًخ٪.ظسد٪ ًٯّدَزص خڀُٙٺ ًخٙخٙخڀ٬ًٌش بىل خڀعٌلًْ ً

ًىٍخ خٕڄـُ ظ٥ٵـك زـو     ـعيدي ًوسٍ خڀعٹځًْ خ٬ٕمَ ًخڀع٭ٝر خ٬ّٹْط،ًٙؤڄد خٕڄُ خڀؽدوِ ٴدڀ٬ًٌش بىل خ 

ټمـد ظ٭ـُٞ    ،" بَ٘دي خڀنٹدي بىل ظّْٕ٘ خٙـعـيدي  "ټعسو خڀّٖ وٝٛ ڄنيد َٔدڀص ٭ٍّخ خڀٱُٞ ز٭نٌخن0 

ًڄنـيد ىـٍه خڀٹٝـًْش     خڀٝٱّ٘ه، ًؤ٬ځنـو يف خڀ٭ًّـً ڄـه ٸٝـدجًه،    ًخڀٽسّ٘ش ټعسو  ٭ٍّخ خٕڄُ يف خڀٽؽّ٘ ڄه

 خڀنفًّص خڀّٖ ظٽځمند ٬نيد آوٵدً لْػ ٸدپ0 

 ًـُ٘ـٷ ڀځـځر خ٬ٌّٴــو ًؤوٽده ڀځٹـًخ٪ ٨ّ٭عـزعخٿ ـټ ًؤٸسك ڄه 

 ًـٔدًي ًخٕـٟ زإوْدذِ خٕٔـ١يد ُّ٭ـٚٲ ڀس٭ـڄٍخىر ڄه َخڂ خ٫ّ 

 ه ٬مًـټدن ّيٌخه ٬ ْسص ًٷّٵٌه ڄه ٸًـ٢ٌ ٌڂ ًٰـْو ٔـٝر ٬ځـّ 

 ً خڀعيدڄِ ًخڀنفـًُـٙ ّٹٌڀــو ڀعنٹْٝـو ٬ن ٿ ڄدــًُّ٭ٍّ بڀْو ټ 

 ُّص ًُّڄْو ؤىٿ خڀنٝر زدڀُٴٟ ًخ٩ّمًــٴّ٘ڄْو ؤىٿ خڀُٴٟ زدڀنٝر ٴ 

 ٹًـٌپ خ‟ يف خ٪ّٿ ًخڀ٭ـدز٫ ٸـًخ ّعـو ٰـٌٍ ؤوـو ٌور ٔـًڀْٓ ڀ 

 ڀ٬ُِٙ ڄه ّيًًُ ًىٿ ّٰ٘ه زد‟ يف خـّٓ ٯّمـٌخپ خڀنــ٫ ؤٸــًّعس 

 1ُخيُ يف ٪ًُّ ـٌڂ خوٵـو لسٍخ ّـٍخ زـسدً ٴمسـڀحه ٬ـًه خ٩ّيـدپ ٌو 
 كما مر. وقد جر عليو ىذا ضروابً من احملن، وٕتد ىذا االٕتاه ُب ديوانو ُب عدة مواضع ابرزاً، 

                                         
ٔ
 (  ٚٙٔالديواف ص)   
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ُب دمائهػػا واألمػر الثالػػث مقارعتػػو لألئمػػة وتشػديده النكػػَت علػػيهم ُب ا١تظػػادل الػيت يرتكبوهنػػا ْتػػ ق األمػػة  
وأبعػػػدىا ذكػػػراً  ذيعهػػػاومػػػن أشػػػهر تلػػػك القصػػػائد وأ ُب كتبػػػو ورسػػػائلو وقصػػػائده، وىػػػو فػػػاشٍ  وأموا٢تػػػا،

 لقصيدة اليت مطلعها:ا
 ٔ( منام النواظر فٌتمساعاً عباد  هلل أىل البصائر لقوٍل لو ي)

وسػػكوت العلمػػاء عػػن قػػوؿ   وقػػد شػػجب فيهػػا ظلػػم األئمػػة وميػػل بعػػض القضػػاة عػػن مقتضػػى العػػدؿ، 
وراحتػػو ووقتػػو وعلمػػو إلعػػالء كلمػػة اٟتػػ ق ورفػػع رايػػة التوحيػػد  نفسػػووابٞتملػػة فقػػد وىػػب  كلمػػة اٟتػػ ق،

 "رةابز "ومن طريف ما قاـ بو ُب اٟتفاظ على التوحيػد و٤تاربػة الشػرؾ مػا ذكػره  وقمع البدع وا١تنكرات،
دي العبػاس إذل )وأرشػد ا١تهػ قػاؿ: "ة بصػنعاء بػم ا١تخػا وفتنػة ا٠تطصن "ٖتت عنواف  "نشر العرؼ" ُب 

فبػادر ا١تهػػدي إذل  إزالػة أصػناـ كانػت ببنػدر ا١تخػا لطائفػة البانيػػاف،وألف البػدر رسػالة ُب ذلػك نفيسػو،
أموا٢تػػا، وقػػد كػػاف ٢تػػا مػػاؿ واسػػع يقػػدر بنحػػو ٜتسػػُت ألػػف األمػػر إبزالتهػػا وىػػدـ بيوهتػػا، وقػػبض ٚتيػػع 

وكػاف ُب صػورة  ،ر البػدر بكسػرهفػأم خذ وأوصل أحد األصناـ إذل حضرة اإلمػاـ والبػدر لديػو،أف رايؿ،
  .ٕفديس ابلنعاؿ(  أنثى،

 قػاؿ عنهػا الشػػوكاين: ن اجملتمػع،ػات متفاوتػػة مػقػالعلػم مػن طب وقػد التػف حولػو ٩تبػة كبػَتة مػػن طػالب 
وقػرأوا  وتظػاىروا بػذلك، جتهػادهابوعملػوا  كثػر أتبػاع صػاحب الًتٚتػة مػن ا٠تاصػة والعامػة،أوقد كاف )

وكػذلك  هػر بػذلك،ظبػل كػاف اإلمػاـ ا١تهػدي يعجبػو الت عة مػن األجنػاد،عليو كتب اٟتديث وفيهم ٚتا
ومػازاؿ انشػراً لػذلك ُب ا٠تاصػة  ي وأمػَته الكبػَت ا١تػاس ا١تهػدي،مػعلي النهبن وزيره الكبَت الفقيو أٛتد 

 .ٖاؿ ٔتا يتوعده بو ا١تخالفوف لو، ووقعت ُب أثناء ذلك فنت كبار، وقاه هللا شرىا( بوالعامة غَت م
طة طالبػػػو وا١تقتػػػدين بػػػو مػػػن العلمػػػاء والػػػدعاة، وصػػػلت إلينػػػا الػػػدعوة السػػػلفية اليمنيػػػة، واٟتمػػػد وبواسػػػ 

قي ق والتجديػػد ودقػػة الفقػػو ػاؿ ُب التحػػػن الكتػػب الػػيت ُتشػػد إليهػػا الرحػػػروة ضػػخمة مػػثػػهلل،كمػػا خلّػػف 
 "لعمػدة العػدة حاشػية شػرح او  "تطهػَت االعتقػاد "و "سػبل السػالـ " نتشػاراً استنباط، من أوسعها واال
( يضػي ق ا١تقػاـ بػذكرىارسائل كثَتة، لو و ) قاؿ القاضي األكوع: بن دقي ق العيد، ومؤلفاتو كثَتة جداً،ال
وسػيأٌب التعريػف ٔتػا ٮتػص القبوريػة مػن مؤلفاتػو الػيت  .ومعظمها ُب تلك االٕتاىػات الػيت أشػران إليهػا،ٗ

                                         
ٔ
 ( .  ٕٚٗ-ٕٗٗالديواف ص)   
ٕ
 ( ٔٗ/ٖنشر العرؼ )   
ٖ
 ( .  ٖٚٔ/ٕالبدر الطالع )  
ٗ
 (  ٚ٘ٛٔ/ٗىجر العلم )   
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راسات العليا بدراسة جوانب ٥تتلفػة ولقد اىتم العلماء وا١تؤرخوف وطالب الد ،اطلعنا عليها أو بعضها
طيػػػب "والقاضػػػي اٟتيمػػػي ُب كتابػػػو ،" البػػػدر الطػػػالع" فمػػػنهم اإلمػػػاـ الشػػػوكاين ُب ه، مػػػن حياتػػػو وفكػػػر 

، "الدميػة والتحفػة " كتابػوُب  اطن قػوالقاضػي أٛتػد  ،"سػالفة العصػر  "تابػو كي  ػواٞترمػوزي فػ"، السمر
مصادر الفكػر اإلسػالمي ُب الػيمن "اٟتبشي ُب كتابو  وعبدهللا "،اٟتدائ ق"عيسى ُب كتابو  وعبدهللا بن

"ٔ. 
كمػػػا    "،ىجػػػر العلػػػم " والقاضػػػي األكػػػوع ُب "، نشػػػر العػػػرؼ " ُب " ةر ابز " واسػػػعة ترٚتػػػة  ووقػػػد ترٚتػػػ 

الصػػػنعاين وكتابػػػو توضػػػيح " تػػػاب كُكتبػػػت عنػػػو عػػػدد مػػػن ا١تؤلفػػػات ا٠تاصػػػة والرسػػػائل العلميػػػة منهػػػا:  
بػن ا " عبػداٞتبار ايسػُت السػروري كتػاابً بعنػواف: يوَكتػب علػ"، ليمػي أٛتد دمحم العر" للدكتو  "األفكار 

وكتػػب الباحػػث قاسػػم صػػاحل انجػػي الرٯتػػي  انؿ هبػػا درجػػة ا١تاجسػػتَت، "،األمػػَت الصػػنعاين حياتػػو وفقهػػو 
وكتػػػب عنػػػو  انؿ هبػػػا درجػػػة ا١تاجسػػػتَت، "،بػػػن األمػػػَت الصػػػنعاين االفكػػػر الًتبػػػوي عنػػػد " رسػػػالة بعنػػػواف 

مصػػػلح الػػػيمن دمحم بػػػن إٝتاعيػػػل األمػػػَت دراسػػػة حياتػػػو " كػػػر كتػػػاابً بعنػػػواف عن طيػػػب بالعالمػػػة عبػػػدالرٛت
وعبػدهللا  كػوع،األ بػن علػي، ودمحم غيوحسػُت أٛتػد السػيا ساتذة قاسم غالػب أٛتػد،وكتب األ "وآاثره

 . ٕ "بن األمَت وعصره ا "براىيم زائد كتاب إو٤تمود  ي،حابن عبدالوىاب الشما
ن إٝتاعيػػل األمػػَت أحػػد أبػػرز ٣تػػددي الػػيمن ومػػن أوائػػل مػػن فػػتح ابب مواجهػػة ىػػذا ىػػو اإلمػػاـ دمحم بػػ 

 األعلى. القبورية ُب اليمن 
 بن األمَت يف مواجهة القبورية:اجهود 

ولػن أسػتطيع اإلحاطػة  وجهػاده، بن األمَت وجهػدهاحياة  حتلت مواجهة القبورية حيزاً واسعاً منالقد  
 وبعضو ضػمن مؤلفػات كبػَتة متنػاثر ُب ثناايىػا، اؿ ٥تطوطًا،بكل ما كتب ُب ىذا اٞتانب، فبعضو ماز 

مػن  -إف شػاء هللا  -وسػيظهر ذلػك  لقاء الضوء على مػنه  الرجػل ُب مواجهػة القبوريػة،إوالقصد ىو 
 ختيار من كتبو. ستعراض ما يقع عليو االاخالؿ 

 ادلفردة يف مواجهة القبوريةمن آاثر ابن األمَت  األثر األول
 قاد عن أدران اإلحلاد "" تطهَت االعت

                                         
ٔ
 ( بقلم حفيده األستاذ عبدالرٛتن علي األمَت ..  ٚٗمقدمة الديواف ص )   
ٕ
 ( .  ٘٘ٛٔ/ٗىجر العلم )   
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عػػدة طبعػػات ُب  توقػػد تػػداو٢تا النػػاس، وطبعػػ ىػذه الرسػػالة ىػػي أشػػهر كتبػػو ا١تفػػردة ُب ىػػذا ا١توضػػوع، 
" وبعػػد فهػػػذا ) :قػػاؿ ُب مقػػدمتها بعػػػد اٟتمػػد والثنػػاء والصػػالة والسػػػالـ علػػى النػػيب  بلػػداف عديػػدة،

ن اٗتػاذ ػ١تا رأيتو وعلمتو م ترصيفو؛ عليّ أتليفو، وتعُت  ،وجب عليّ "تطهَت االعتقاد عن أدراف اإلٟتاد 
العبػاد األنػػداد، ُب األمصػار والقػػرى وٚتيػع الػػبالد، مػن الػػيمن والشػاـ ومصػػر و٧تػد وهتامػػة، وٚتيػػع داير 

وُب األحياء ٦تػن يػدعي العلػم اب١تغيبػات وا١تكاشػفات وىػو مػن أىػل  اإلسالـ، وىو االعتقاد ُب القبور،
وال  وال يعػِرؼ السػنة والكتػاب، ، وال يُرى هلل راكعػاً وال سػاجداً،ال ٭تضر للمسلمُت مسجداً  الفجور،

أف أنكػر مػا أوجػب هللا إنكػاره، وال أكػوف مػن الػذين يكتمػوف  فواجػب علػيّ  ،يهاب البعػث واٟتسػاب
  .ٔما أوجب هللا إظهاره( 

حتػػوى الكتػػاب علػػى ٜتسػػة أصػػوؿ وعػػدد مػػن الفصػػوؿ، كلهػػا تػػدور حػػوؿ إخػػالص العبػػادة هلل اوقػػد  
ونقػد كثػَت مػن األوضػاع  عتقػادىم ُب أصػحاب القبػور،وبياف ما وصل الناس إليو من جاىلية اب ،ذلتعا
 دعة ا١تتعلقة بذلك. تا١تب
قيقػػػة األوليػػػاء حاإلنصػػػاؼ ُب  "منهػػػا كتػػػاب بعنػػػواف  وللشػػػيخ كتػػػب أخػػػرى مفػػػردة ُب ىػػػذا ا١توضػػػوع، 

أجػاب بػو علىسػؤاؿ  القبوريُت،طلع على جواب ألحد ا، ألفو حينما "لطاؼ وما٢تم من الكرامات واأل
وأهنػػػم ٦تػػػن يقػػػوؿ ألي شػػػيء أرادوه كػػػن  ا يريػػػدوف،ػإف لألوليػػػاء مػػػ)فجػػػاء ُب ذلػػػك اٞتػػػواب:  ورد إليػػػو،

نػػواقض االعتقػػاد  ذكػػره اجمليػػب مػػنمػػا  آخػػرإذل  ،ٕ (فيكػػوف، وأهنػػم مػػن القبػػور لقضػػاء اٟتػػوائ  ٮترجػػوف
صػرين والعػواـ، ببيػاف حقيقػة الػورل ومػاورد ُب أىػل الغفلػة وا١تنػاـ، مػن القا إيقػاظالصحيح قاؿ: )فتعُت 

اآلاثر، وبيانػػو مػن الكتػػاب والسػنة واألخبػػار، ٍب بيػاف رد مػػا أورده اجمليػب مػػن ا٢تػذايف، وأنػػو  صػفتو مػن
قولػوف للشػيء  يدَس وتعػاذل، وأهنػم ّقػت اإللػوووصػفهم أبهنػم ك جعل األولياء من ٚتلػة األصػناـ واألواثف،

ومػا  ٧تػاب واألقطػاب،فػًتاه مػن األواتد واألااف حقيقػة مػا يػالصػواب، وب فرأيتػو يتعػُت إابنػة كن فكػاف،
 .ٖذه البدعة من أدلة السنة والكتاب( ػهب وخالف في

وقػػد  كالمػو، ٍب يتعقبػو ابلػرد وبيػاف اٟتػ ق ُب تلػك ا١تسػألة، أبف يػورد مقطعػاً مػن اجمليػب،ذلػك ٍب تتبػع  
ُب اٞتامعة اإلسالمية اب١تدينة النبوية ٖتػت بتحقي ق ٣تموعة من الطالب  (ىػٚٔٗٔ)طُبع الكتاب عاـ 
 ا١تدرس بكلية الدعوة وأصوؿ الدين ُب نفس اٞتامعة. "حسن علي حسُت العواجي "إشراؼ الشيخ 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٛ – ٕٚتطهَت االعتقاد ضمن ٣تموعة رسائل ُب علم التوحيد ص )   
ٕ
 ( .  ٕاؼ للصنعاين ص ) اإلنص  
ٖ
 ( .ٖا١تصدر الساب ق ص )  
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كم ػذلػ، ص فيمػا ٯتارسػوفػكتاابً يتعل ق ابلقبورية، وال يظهر عالقتو هبم إال بعد النظر الفاح كما أف لو 
، وكػم بقػي مػن عمػر فػػاؽواألو  عػداد للحػروؼ،األ)مػا يتعلػ ق بػػ رسػالة شػريفة في "الكتاب ىػو ا١تسػمى 

وقػػد فػػاؽ، روؼ واألو ػوالػػذي ٮتػػص موضػػوعنا منهػػا ىػػو مػػا يتعلػػ ق ابٟتػػ ،"الػػدنيا،وذكر ا١تهػػدي ا١تنتظػػر 
اد مػػن ػػػػدى األعػاف أهنػػا ليسػػت ُب داللتهػػا علػػػبػػأو  "،أّتػػد، ّىػػوز  "تكلػػم ُب ا١تسػػألة األوذل عػػن حػػروؼ 

صػطالحي، ال حجػر فيػو، اجعلها داللة علػى األعػداد أمػر  نتهى إذل القوؿ أبفا ٍب وضع اللغة العربية،
صػػطالح ايػػدؿ علػػى أنػػو عػػرؼ أنػػو  بػػن عبػػاس عنػػو وأنػػو مػػن السػػحر،ا يَت علػػى متعاطيػػو، وهنػػضػػوال 

  .ٔوىذا أيٌب ْتقيقتو ُب ا١تسألة الثانية  لليهود، يستعملونو ُب األسحار،
اليعػرؼ لػو دليػل مػن كتػاب وال سػنة وال  علم مبتدع وحػادث، ؽافألو وُب ا١تسألة الثانية قرر أف علم ا 

نطػاكي نقػل تعريػف داود األ ده، وحكم بعدـ وجود أصل شرعي لػو،وبعد أف فنّ  فعل صحايب والغَته،
الشأف الطريقػة النبويػة واالتبػاع، ومعلػـو أهنػا طريقػة  بتداع،قلت:وىذا شأف األسحار واال) :ٍب قاؿ لو،

وإلقػػاء  أيػػديهم، مػػنوجلػػب رزؽ  مػػن جػػاٍه عنػػد العبػػاد، ب هبػػا أمػػور دنيويػػة ٤تضػػة،إذ ا١تطلػػو  ،سػػحرية
 . ٕا١تهابة ُب قلوهبم وغَت ذلك( 

ألنػو سػب ق ُب البػاب الثػاين أف كثػَتاً مػن  وإ٪تا قلت: إف ىذه الرسالة ىػي مػن ضػمن مواجهػة القبوريػة؛ 
فوف هبػا، ويعػدوف مػا ينػت  عػن ذلػك  ، ويتصػر ؽافػأهنم يتعػاطوف علػم اٟتػروؼ واألو  واأولياء القبورية ذكر 

فناسػػب جعػػل ىػػذه الرسػػالة مػػن ٚتلػػة الػػردود  وىػػو ُب اٟتقيقػػة مػػن السػػحر، كرامػػات ألولئػػك األوليػػاء،
حسػػن بػن فػػارع الوصػايب ا١تطحػػٍت، وراجعهػا شػػيخنا  علػيهم، وقػػد حقػ ق ىػػذه الرسػالة األخ: ٣تاىػػد بػن

 -ىػػػػػػ ٕٔٗٔلقػػػػػدس بصػػػػػنعاء عػػػػػاـ )ل دار ابَػػػػػوطُبعػػػػػت مػػػػػن قِ  -رٛتػػػػػو هللا  -الشػػػػيخ مقبػػػػػل الػػػػػوادعي 
 ـ(. ٕٜٜٔ

كمػػا إف ىنػػاؾ رسػػالة صػػغَتة ىػػي عبػػارة عػػن إجابػػة علػػى سػػؤاؿ عػػن حكػػم الػػذبح علػػى القبػػور بعنػػواف   
، وراجعهػػا "الشػػيخ عقيػػل بػػن دمحم ا١تقطػػري " حققهػػا أخػػوان  "مسػػألة ُب الػػذابئح علػػى القبػػور وغَتىػػا "

وىػػي رسػػالة صػػغَته جػػداً، أابف  ،-ٛتػػو هللا ر  -ٖ "ىػػادي الػػوادعي  مقبػػل بػػن "٤تػػدث الػػيمن العالمػػة 
وقػد عػد الػذبح ػ علػى ابب الػدار وعلػى جػدراهنا، وكػذلك مػا  فيهػا حرمػة تلػك الػذابئح، وفصػل فيهػا،

                                         
ٔ
 ( . ٛٔرسالة شريفة لإلماـ الصنعاين ص )  
ٕ
 ( .   ٕٕا١تصدر الساب ق ص )  

ٖ
فاة الشيخ أبربعة أايـ ، حيث وافػاه األجػل احملتػـو آخػر يػـو السػبت أوؿ يػـو مػن شػهر ٚتػادى و كتبت ىذه السطور بعد    

 تو وأسكنو فسيح جنتو وأخلف على ا١تسلمُت خَتاً ، وإان هلل وإان إليو راجعوف . ىػ تغمده هللا برٛتٕٕٗٔاألوذل عاـ 
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وأمػػا  بح اليكػػوف بػػذلك مرتػػداً،اولكػػن الػػذ و٨تػػوه ػ مػػن الػػذابئح احملرمػػة، "ا٢تجػػر "ٝتػػي عنػػد العامػػة بػػػ 
بػن علػواف مػثاًل، اليكػوف )... فػإف الػذابح ال:ذبيحػة مشػرؾ بح للقبور فإنو يكوف مشػركًا، وذبيحتػواالذ

عتقػػاد أنػػو يضػػر وينفػػع، ويعطػػي وٯتنػػع، ويشػػفي ا١تػػرض ويػػذىب عػػن األبػػداف العليلػػة األدواء، اإال عػػن 
فػإهنم كػانوا ينحػروف ٢تػا، ويهتفػوف أبٝتائهػا،  ،طافيعينو الذي كاف عليو عباد األواثف وأتبػاع الشػب ذاوى

ف ، كمػػا يفعلػػو اآل"علػػى هللا وعليػػك  "، ويرجوهنػػا، ويطوفػػوف هبػػا، وينادوهنػػا ٔتثػػل ويػػدعوهنا، وٮتافوهنػػا
 .ٔعباد القبور والقباب وا١تشاىد اليت ٬تب ىدمها( 

اد ذوي األلبػػاب ػإرشػ "ن القصػيدة النجديػة ا١تسػػمى ػمػػن ىػذا البػاب شػػرحو علػى رجوعػو عػػ يعػدكمػا  
 ،"بػػػن عبػػد الوىػػػاب النجػػػدي اْتقيقػػػة أقػػواؿ  النشػػر النػػػدي "أو  "بػػن عبػػػدالوىاب اإذل حقيقػػة أقػػػواؿ 
عػن رجػع ، وإ٪تػا "النجديػة  "دتو األصػلية صػيكما سب ق عن أصل ما كػاف ُب قدل يرجع  ذلك أف الرجل 

 وىػذا كلػو اليغػَت مػن مػنه  تلػك القصػيدة، بن عبدالوىاب وبياف ما بلغو عنو ٦تا اليرتضيو،امدح دمحم 
 ويوضػحو، ويقػػيم األدلػة عليػػو، صػيدة مػػن مواجهػة للقبوريػػة،وابلتػارل فالشػػرح يؤكػد مػػا كػاف ُب تلػػك الق
ود وسػػواع ويغػػوث ويعػػوؽ  "قػػد أصػػبحوا مشػػاهبُت لعبػػاد  ُتكيػػف ال وىػػو قػػد صػػرح فيهػػا أبف القبػػوري

  ."ونسر 
أمػػاـ العػػواـ  دؽنشػر ذلػػك الشػػرح؛ ليتضػح صػػحة ىػػذا الكػالـ؛ وليخسػػأ مػػن يتشػ ِتءولعػل هللا أف يهػػ 

بػػػػن اوأنػػػػو عػػػػاب علػػػػى   رجػػػػع عمػػػػا جػػػػاء ُب قصػػػػيدتو النجديػػػػة مطلقػػػػًا،أبف الصػػػػنعاين وأشػػػػباه العػػػػواـ،
ا. ىػذه بعػض جهػود همػن أصػلها، و٤تاربتػو للشػرؾ والقبوريػة مػن أساسػ دعبدالوىاب دعوتو إذل التوحي

  ُب مواجهة القبورية. -رٛتو هللا  -اـ الصنعاين ماإل
 

 العـلم الثـاين
 من أعـالم مواجهة القبورية يف اليمن األعلى

 علـــي الشـوكاينبن زلمــد  مام شيـخ اإلسـالماإل
و، وأحػد رواد النهضػة اٟتديثػة فيػاـ شػيخ اإلسػالـ أحػد مشػاىَت أعػالـ الػيمن و٣تػددي الػدين مىو اإل 

دمحم الشػػوكاين ٍب الصػػػنعاين،  والصػػحوة ا١تباركػػة ورمػػوز السػػلفيُت ُب العصػػور ا١تتػػأخرة، دمحم بػػن علػػي بػػن

                                         
ٔ
الطبعػػة  ،حػػـز بػػَتوت  بػػناصػػنعاء ودار  ( ، طبػػع مكتبػػة دار القػػدس ٗٗمسػػألة ُب الػػذابئح علػػى القبػػور وغَتىػػا ص )   

 ـ( . ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔاألوذل             ) 
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وسػػط هنػػار يػػـو  "ىجػػرة شػػوكاف"ُب  - رٛتػػو هللا -، ولػػد ٔ دـ ، وسلسػػل نسػػبو إذل آنفسػػوتػػرجم ل
ىػػ(، ونشػػأ بصػنعاء ُب كنػػف والػده الػػذي ٖٚٔٔاالثنػُت الثػامن والعشػػرين مػن شػػهر ذي القعػدة سػػنة )

يعػػد مػػن كبػػار علمػػاء صػػنعاء ُب وقتػػو، وقػػد أقبػػل علػػى طلػػب العلػػم بشػػكل منقطػػع النظػػَت، أعانػػو علػػى 
ر لػو التفػرغ للطلػب، وعػدـ االنشػغاؿ عنػو بطلػب ا١تعػاش، كمػا كػاف سور ألسرتو، إذ وف  يذلك اٟتاؿ ا١ت

ية، ػة العلػػُب الطلػب، وسػرعة البلػوغ إذل ا١تطلػب واألرب، الػنفس األبية،وا٢تمػو ن أسػباب نبوغػو وترقيػػم
بػن األمػَت اطػالب اإلمػاـ  ٌع بو إذل االرتقاء وجود ٣تموعة من أكػابر العلمػاء، مػندفع األب، و ػوتشجي
شػػػتهر بػػػُت ارانو، ٍب ػن بػػػو، وىكػػػذا واصػػػل مشػػػوار التعلػػػيم، ٍب صػػػار يعيػػػد الػػػدروس لزمالئػػػو وأقػػػوا١تتػػػأثري
إليػػو  ردمػػا إف بلػػغ العشػػرين حػػىت أصػػبح مفتيػػاً تػػو ،ٕوغ العشػػرين مػػن عمػػره ػاخو قبػػل بلػػػذتو وأشيػػػأساتػػ

 و.  بدوف أجر، وذلك أمر مستغرب ُب زمنو وُب وطنفيتجهات ٥تتلفة من اليمن، وكاف ي الفتاوى من
م، وىػو تػورل القضػاء، بػل قضػاء األقضػية أو ابلتعبػَت العصػري " يمتحػاف عظػمتحنو هللا تعػاذل اباولقد  

فتتػاف، وأٚتػػع مًتٚتػػوه علػػى نزاىتػػو، وحسػػن سػػَتتو مػػن اال ىمتحػػاف و٧تػػرائسػة القضػػاء "، فػػنجح ُب اال
ذين عػاي. حكمهػم، الػ ه٪تا مػن أقػرب ا١تقػربُت إذل أئمػة عصػر إفحسػب،و  ةللقضػا فيو،بل دل يعد رئيسػاً 

ىػػػػ(،وابنو اإلمػػػاـ ا١تتوكػػػل علػػػى هللا  ٕٕٗٔ - ٜٛٔٔالعبػػػاس ) يهػػػدوىم:اإلمػػػاـ ا١تنصػػػور علػػػي بػػػن ا١ت
قربو ػىػ(، ولقد كاف ل ٕٔ٘ٔ -ٖٕٔٔبدهللا )عىػ(، وحفيده اإلماـ ا١تهدي  ٖٕٔٔ -ٕٕٗٔأٛتد )
اإلمػػػاـ سػػػعود بػػػن  علػػػى االسػػػتجابة لطلػػػب وومنهػػػا ٛتلػػػ ،ثَت مػػػن اإلصػػػالحاتػبَت ُب كػػػػر كػػػػم أثػػػػمنهػػػ

دمحم بػػن سػػعود مػػن اإلمػػاـ ا١تهػػدي ىػػدـ ا١تشػػاىد والقبػػاب ا١تقامػػة علػػى القبػػور ُب صػػنعاء  عبػػدالعزيز بػػن
اإلمػاـ عليػو، فوقػع ا٢تػدـ لتلػك وا اإلماـ الشوكاين ومن معػو مػن العلمػاء ذلػك، وحثػفصّوب ونواحيها، 

 .ا١تشاىد، كما سيأٌب ُب مطلب اٞتهود العملية ١تواجهة القبورية
جوانػب شخصػية الشػوكاين،  كما أثر عليو ُب غَت ذلك من جوانب اإلصالح، وىذا جانب مهم مػن  

وىػو جانػػب اإلصػػالح السياسػػي واالجتمػػاعي، والػػذي مارسػو عمليػػاً ومػػن موقػػع القػػرار ٓتػػالؼ اإلمػػاـ 
 خارج نطاؽ السلطة.  بن األمَت، الذي كاف ٯتارسو منا
ء اليمن، من ٘تزي ق قيود التقليد األعمى والعصبية ا١تقيتة، فقػد من علما وسلف أهواٞتانب الثاين كما بد 

بَت ػدد كػػقاـ ُب ذلك اٞتانب ّتهود جبارة نظرايً من خالؿ دعوتو إذل ذلك وأتليفو فيػو وأتصػيلو ُب عػ

                                         
ٔ
 ( .  ٓٛٗ-ٛٚٗ/ٔالبدر الطالع )   
ٕ
 ( .  ٕٕ٘-ٕٗٔ/ ٔانظر ترٚتتو لنفسو : ُب البدر الطالع )  
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حػػىت أاّن سػػنجد أنػػو جعػػل مدخلػػو إذل نقػػد فتػػوى اإلمػػاـ ٭تػػِت بػػن ٛتػػزة ُب رسػػالتو  ،رسػػائلوو مػػن كتبػػو 
، جعػل مدخلػو إذل ذلػك التأكيػد علػى الرجػوع إذل الكتػاب والسػنة "رمي رفع القبور شرح الصدور بتح"

، وقػػد أخػػذ ذلػػك حيػػزاً كبػػَتاً مػػن تلػػك الرسػػالة، وىكػػذا شػػأنو ُب كثػػَت مػػن رسػػائلو، ٔا مػػوالتحػػاكم إليه
 . "القوؿ ا١تفيد ُب أدلة االجتهادوالتقليد  "إضافة إذل كتابو ا٠تاص ُب ذلك، ا١تسمى 

، وحواشػػيو وشػػروحو، فكلهػػا يػػةالعملػػي فهػػو مػا يػػراه كػػل مطػػالع ١تصػػنفاتو الفقهيػة واٟتديث وأمػا اٞتانػػب 
 بارل ٔتن خالف، أو واف ق فيما يذىب إليو.يىذا ا١تنطل ق، وال من  ينطل ق فيها

عػن االبتػداع، وجهػاده ُب سػبيل إخػالص كلمػة التوحيػد،  وواٞتانب الثالث ىو دعوتو إذل االتباع وهني 
 أٌب ُب آخر ىذا ا١تطلب دراسة بعض آاثره ُب ذلك.يشرؾ والتنديد، وسوحربو لعقائد ال

غَت أين أود قبل ا٠تروج من ىذا اٞتانب أف أرد علػى قػـو ظفػروا بقصػيدة لإلمػاـ الشػوكاين ُب ديوانػو،  
اـ دمحم بن عبدالوىاب، ويرد عليو وعلى علماء ٧تػد وأمرائهػا، فطػاروا بػذلك ممنها أنو يعادي اإل او مفه

 ،وانتسخوىا، وصاروا يوزعوهنا على أتباعهم، والواقع أف القارىء ال٬تػد فيهػا مػا يفػرح بػو أولئػك فرحًا،
يوزعوهنػػا ىػػم، ورٔتػػا جعلػػوا ٢تػػا  تبػػاع، فػػإهنم عنػػدماٗتػػذوا سياسػػة التػػأثَت النفسػػي علػػى األاغػػَت أهنػػم قػػد 

بػػػة ر يػػػو مػػػن ٤تامقدمػػػة تبػػػُت أف ىػػػذه القصػػػيدة رد فيهػػػا الشػػػوكاين علػػػى الوىابيػػػة، ونقػػػض مػػػا يػػػدعوف إل
األولياء وا١تعتقدين فيهم... اخل، فإف التابع ا١تسكُت سيتأثر بتلػك ا١تقدمػة ا١تكتوبػة أو الشػفوية، ويعتػرب 

ا ىػػو ُب اٟتقيقػػة رد علػػيهم وأتكيػػد علػػى مػػنه  ٦تػػا فيهػػا، ػػػػاب دوف أتمػػل ١تػن ىػػذا البػػػػػػأف القصػػيدة م
نو، إذ عرؼ عنو ٕتويز التوسل ابلصػاٟتُت، د ُب ىذه القصيدة ع٭ت دلو حياتو،  الشوكاين الذي كرس لو

كتاب من كتبو، مع اعتباره دعاء غَت هللا شرؾ أكرب، وقد رد على ابػن األمػَت حػُت  وقرره ُب أكثر من
كػل مػا ُب األمػر أف اإلمػاـ الشػوكاين حػذر مػن و  ،ٕقاؿ إنو من الشػرؾ العملي،وذلػك ُب الػدر النضػيد 

ؾ مػػػن البػػػدع،كالبناء علػػػى القبور،وجعػػػل التوابيػػػت عليهػػػا، أو ة ٔتػػػا دوف الشػػػر ػفَت األمػػػػالتسػػػرع ُب تكػػػ
ن دعاىم من دوف هللا، واعتقد فػيهم مػاال ٬تػوز اعتقػاده إال ُب هللا، التوسل الذي يراه ىو مباحًا، أما مَ 

 رٛتو هللا ُب تلك القصيدة:  -عتربه من الشرؾ ا١تخرج من ا١تلة، قاؿ افقد 
 نو الـرب الـودودُ أ فيزعم  يـأيت إىل عبـد حـقٍَت  ومن

 ردلـذاك وال جحـودُ  وال  الكفر ليس بـو خـفاءٌ  فهذا

                                         
ٔ
 ( .  ٜٙ-٘ٙانظر : مقدمة شرح الصدور من ٣تموعة رسائل ُب علم التوحيد ص )   
ٕ
 ( .  ٙٔٔ -ٕٓٔانظر الدر النضيد ص)   
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 لعبـت ّتانـبو القـرودُ  إذا  مبنكر ىـدماً لقــرٍب  ولست

 فتـأتيو الوفـود حاجاً  لنـا  يقـضي  القربربر  إن :وقالوا

 أن تكـون لو ندودُ  تعــاىل  ذاك ربُّ العرش حـتقاً  كذبتم

ٔتـوسل فهـو الكنوُد    ـرٍ ـألمـ يقصد إىل قرب ومن
 بغَت 

منهجػػو، ولػػئن كػػاف فيػػو شػػيء مػػن  ، ومنسػػجم مػػع-رٛتػػو هللا -مػػاـ وىػػذا الكػػالـ واضػػح ُب مػػراد اإل 
 التعميم واإلطالؽ فيجب إرجاعو إذل كالمو البُت الواضح، وأما قولو قبل ىذه األبيات:

 عتقدوا قبورًا فليـس لذا أبرضيـنا وجودُ افإن قلتــم قد  
،حيػث قػاؿ: )وإذا علمػت "الدر النضيد"ومنو ماجاء ُب ،فيجب أف يقارف بينو وبُت ما ُب سائر كتبو 

مػٌر غػَت مػا ذكػرانه مػن التوسػل اجملػرد، والتشػفع ٔتػن أىذا، فاعلم أف الرزية كل الرزية، والبلية كل البليػة، 
القبػػور، وُب ا١تعػػػروفُت لػػو الشػػفاعة، وذلػػك ماصػػػار يعتقػػده كثػػَت مػػػن العػػواـ، وبعػػض ا٠تػػػواص ُب أىػػل 

، ويفعلػوف مػاال يفعلػو إال هللا در عليػو إال هللا قػابلصالح من األحياء، من أهنم يقدروف على مػاال ي
 سػػػتقالاًل، ايػػػدعوهنم اترة مػػػع هللا، واترة  وات ألسػػػنتهم ٔتػػػا انطػػػوت عليػػػو قلػػػوهبم، فصػػػار نطقػػػ، حػػػىت

٢تػػم خضػػوعاً زائػػداً علػػػى وٮتضػػعوف  فػػع،ويعظمػػوهنم تعظػػيم مػػن ٯتلػػك الضػػػر والن أبٝتػػائهم،ويصػػرخوف 
دري مػػاىو نػػخضػػوعهم عنػػد وقػػوفهم بػػُت يػػدي رهبػػم ُب الصػػالة والػػدعاء، وىػػذا إذادل يكػػن شػػركاً فػػال 

 .ٕ!، وإذا دل يكن كفراً فليس ُب الدنيا كفر.(    الشرؾ؟
ُب  فإف قيل: ىذا عاـ، واليدؿ على أف ىذا موجػود ُب الػيمن، قلػت: يؤكػد داللتػو علػى ذلػك ماجػاء 

حيث قاؿ وىػو يؤكػد مػا ينػت   و،نفس الكتاب بعد أف أسرد األدلة على ٖترمي أنواع من الشرؾ ووسائل
عقائػػد ابطلػػة: )وروى لنػػا أف بعػػض أىػػل جهػػات القبلػػة، وصػػل إذل  يم القبػػور وتفخيمهػػا مػػنظػػعػػن تع

وىػػػي  ، فرآىػػا-رٛتػػو هللا - "ذي بػػُت  "القبػػة ا١توضػػوعة علػػى قػػرب اإلمػػػاـ أٛتػػد بػػن اٟتسػػُت صػػػاحب 
جوانبها وعلى القرب الستور الفائقػة، فقػاؿ عنػد وصػولو إلىالبػاب:  ح منػخور ينفػع، والبػة ابلشمػمسرج
  .ٖت اب٠تَت، اي أرحم الراٛتُت( يأمس

                                         
ٔ
س ص ) : وكذلك ىو ُب القامو  قلت( ، قاؿ ا١تعل ق على كلمة )كنود ( : الكنود الكفور .  ٖٙٔص )  الديواف  

ٖٗٓ  .) 
ٕ
 ( .  ٕٛالدر النضيد ص )   
ٖ
 (. ٛٗالدر النضيدص )   
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دة ىػي ػذه القصيػػأف ىػ -وهللا أعلم  -ؿ ؤو  يُ قلت:  (،لذا أبرضينا وجودُ  )فليس :كيف نؤوؿ قولو إذاً  
أئمػػة ٧تػػد، الػذين كانػػت العالقػػات  الشػػوكاين، وبػُت ومػػاـ الػيمن، ومعػػإ بػػُتإطػار ا١تراسػػالت الرٝتيػة  ُب

زحػػف اٞتيػػوش النجديػػة علػػى بػػالده  بينهػػا يسػػودىا الػػود حينػػاً والنفػػور حينػػا، وخػػوؼ إمػػاـ الػػيمن مػػن
فجػػػاءت ىػػػذه لقصػػػيدة، لتهدئػػػة األوضػػػاع وإقنػػػاع النجػػػديُت أبنػػػو لػػػيس ُب الػػػيمن مايسػػػتوجب  ،حينػػػاً 

يو، فجاز مثل ىذا التعبَت ا١تخالف للواقع ألجل دفع فتنة االقتتػاؿ بػُت الطػرفُت وزحفهم عللو ٤تاربتهم 
 وهللا أعلم. 

 معرفة ىذه اٞتوانب ا١تهمة أقوؿ: إف اإلماـ الشوكاين خّلف لليمن ثروتُت عظيمتُت: وبعد 
وٛتلػوه : فهم طالبو وأصػحابو الػذين سػاروا عػل هنجػو، وتعلمػوا منػو ا١تػنه  السػلفي النقػي، أما األوىل 

وقػد أورد مػنهم األسػتاذ عبػدالغٍت قاسػم عػدد اثنػُت وتسػعُت  ،إذل أف وصلنا اليػـو كمػا وضػعو،وىم ُكثػر
وىػؤالء  ،أو واليػاً كبػَتاً  ،ً ضػياً عػادالامػنهم مػن ىػو عػادل، ومػنهم مػن أصػبح إمامػاً ٣تتهػداً، أو ق ،ٔرجاًل 

،واليتئالطالب ىم أساس ا١تدرسة السلفية القا يعد رأسػها اليػـو القاضػي العالمػة دمحم  مة ُب اليمن اليـو
 بن إٝتاعيل العمراين عضو ٣تلس اإلفتاء حاليًا. 

ـــة:  ـــروة الثاني اٞتملػػػة ا١توافػػػ ق وا١تخػػػالف،  ُبتفػػػ ق علػػػى الثنػػػاء عليهػػػا اىػػػي كتبػػػو ومصػػػنفاتو، الػػػيت  والث
ائهػػػا قتناللكثػػػَت مػػػن ا١تؤسسػػػات العلميػػػة ُب شػػػىت بقػػػاع العػػػادل اإلسػػػالمي، وتنػػػافس لوصػػػارت مراجعػػػاً 

( 72ٕالعلماء وطالب العلم ُب كل مكاف، وىي كثَتة جداً، حصػر الباحػث عبػد الغػٍت قاسػم منهػا )
: يػا،ىػػحددى فٍ ػامظػكتشاؼ غَتىا ُب ال اؿ مازاؿ مفتوحًا؛ اجملاد أف فمائتُت وٙتانية وسبعُت مؤلفًا، وأ

ن، أو ُب مكتبػات كػل مػن )ا١تكتبات ا١تنزلية لألسػر اليمنيػة الػيت توارثػت ملكيػة ٥تطوطػات علمػاء الػيم
وسائر متػاحف ومكتبػات أورواب  ، وإيطاليا وبريطانيا،"إسطنبوؿ  "وتركيا  "حيث يوجد تالميذه"ا٢تند 

  الغربية والشرقية، حيث تسربت إذل خارج اليمن.
 مًتمجو الشوكاين:

 عػدد مػن كذلك ال٭تصى ن كثرهتا،ػوالتعرؼ مؤلفاتو ابلتحديد م ى عدد تالميذه ابلدقة،صكما ال٭ت  
وحىت ال أطيل علػى القػارئ، فلػن أشػغل  شخصيتو،من  ترجم للشوكاين، وأشاد بعلمو، وأظهر جوانب

                                         
ٔ
(للدكتور عبد الغٍت قاسم غالب الشرجيب ،طبع مؤسسة الرسالة، بػػَتوت ،  ٕٙٙ-ٖٕٛالشوكاين حياتو وفكره ص)   

احث هبذا ـ ، وقد قاؿ عقب أف سردىم : ) وقد اكتفى البٜٛٛٔ-ىػ ٛٓٗٔومكتبة اٞتيل اٞتديد صنعاء، ط األوذل
وعددىم اثناف وتسعوف تلميذاً " وإال فهم مئات بل ألوؼ " ،وتالميذ الشوكاين أكثر من أف  ،القدر من تالميذ الشوكاين

 ٭تصوا (.  
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وإ٪تػا أذكػر  م والتػواريخ العامػة؛جوال مػن تػرجم لػو ُب كتػب الػًتا نفسي ٔتن أفرده ابلًتٚتة من األقدمُت،
ُب ذلػك رسػائل علميػة؛  وقػدموا حياة الشوكاين وعلمو وفكػره، بعض الباحثُت الذين درسوا نواحي من

 للحصوؿ على درجات علمية من قبيل الدكتوراه وا١تاجستَت. 
 لتزاـ بًتتيب معُت: افمنهم دوف  

 . "اإلماـ الشوكاين مفسراً  بعنواف: "رسالة دكتوراه لو دمحم بن حسن الغماري،  ( د.ٔ
 . "اين حياتو وفكره ماـ الشوكاإل " لو رسالة دكتوراه بعنواف: عبدالغٍت قاسم الشرجيب، .د( ٕ

 ."منه  اإلماـ الشوكاين ُب العقيدة  " لو رسالة بعنواف: عبدهللا نومسوؾ، .د( ٖ

اـ الشػوكاين الفقهيػػة ػاختيػارات اإلمػػ " بياين،لػو رسػالة دكتػػوراه بعنػواف:ظبػن عبػػدهللا ال صػاحل .د( ٗ
 . "من خالؿ كتابيو نيل األوطار والسيل اٞترار 

بػن االفكػر السياسػي والقػانوين عنػد دمحم  "لػو رسػالة دكتػوراه بعنػواف: "يػا مػن ليب "زايد علي  .د( ٘
 . "علي الشوكاين 

 ."اإلماـ الشوكاين ٤تداثً  " :لو رسالة دكتوراه بعنواف ،"تركيا  من "زو عادؿ ايؤ  .د( ٙ

الشوكاين ومنهجو ُب الفقو اإلسػالمي مػن خػالؿ   " لو رسالة دكتوراه بعنواف: ٝتَت حسُت، .د( ٚ
 . ر "ابو السيل اٞتراكت

  "دمحم بن علي الشوكاين وجهوده الًتبوية" :لو رسالة ماجستَت بعنواف،صاحل دمحم صغَت مقبل( ٛ

قضػػااي العقيػػدة عنػػد اإلمػػاـ "سػػتَت بعنػػواف: اجباف،لػػو رسػػالة ميخالػػد بػػن إبػػراىيم بػػن عبػػدهللا الد( ٜ
 . "الشوكاين 

الشوكاين مؤرخًا،دراسة ُب منهجو  " َت بعنواف:رسالة ماجست لوعبدهللا فارع عبده العزعزي، ( ٓٔ
 ".كتابو )البدر الطالع حملاسن ما بعد القرف السابع(   ُبالتارٮتي 

اـ الشػوكاين وجهػوده ُب ػاإلمػ" دكتػوراه ٖتػت اإلعػداد بعنػواف: ةسادل بػن دمحم ابكوبن،لػو رسػال( ٔٔ
 . "الدعوة 

الشػػػوكاين والوحػػػػدة الفقهيػػػػة ُب " يػػػة بعنػػػػواف:لػػػو رسػػػػالة ابللغػػػػة اإل٧تليز ،للبنايناكػػػػل يبػػػرانرد ى( ٕٔ
 ". اليمن
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)وتوجػػػد رسػػػائل دكتػػػوراه وماجسػػػتَت أخػػػرىلم أذكرىا؛ألهنػػػادل تنشػػػر :قػػػاؿ القاضػػػي إٝتاعيػػػل األكػػػوع
 .ٔ(بعد

كل ذلػك  وىناؾ مئات ا١تقاالت الصحفية واألْتاث العلمية ا١تتفرقة ُب الصحف والدورايت وغَتىا، 
 (.ىػ ٕٓ٘ٔاـ العلماء بو. وقد توُب رٛتو هللا سنة )ىتمايدؿ على عظمة ىذا الرجل و 

 جهودالشوكاين يف مواجهة القبورية:
 جهوده ُب مواجهة القبورية فهي كثَتة مشكورة،وقد ترؾ عدة آاثر ُب ذلك:عن وأما  
ٛتػػزة الػػذي قػػاؿ   وىػػو رد علػى اإلمػػاـ ٭تػػِت بػػن"  حتــرًن رفــع القبــور شــرح الصــدور يف"  األثــر األول 

)ال أبس ابلقبػػػػاب وا١تشػػػػاىد علػػػػى قبػػػػور الفضػػػػالء وا١تلػػػػوؾ  و صػػػػاحب البحػػػػر الزخػػػػار:كمػػػػا نقػػػػل عنػػػػ
فػػػرد عليػػػو، ومهػػػػد لػػػذلك ابلتػػػذكَت ابلعػػػػودة إذل الكتػػػاب والسػػػػنة  ،ٕ، ودل ينكػػػػر( سػػػتعماؿ ا١تسػػػلمُتال

ٍب جعػػل ىػػذه ا١تسػػألة   ى أىلػػو وعلػػى النػػاس مػػن كػػوارث،ػاجناه التقليػػد علػػػومػػ وااللتػػزاـ ٔتػػا جػػاء فيهمػػا،
ػػي ابلشػػوكاين وكتابػػو ُب مقدمتػػو  ؿ علػػى تلػػك القاعػػدة،كا١تثػػا وقػػد نػػو ه الشػػيخ العالمػػة دمحم حامػػد الفقِّ

 فمنها رسالتو ىػذه فردات ا١تسائل كثَت جداً،ممن الرسائل ُب  "الشوكاين "لشرح الصدور فقاؿ: )ولو 
ْتيػث وقػف  ،وىػي رسػالة تنػادي أبنػو مػن الشػجاعة وقػوة اليقػُت "شرح الصػدور بتحػرمي رفػع القبػور " 

وانىيػػك ٔتنزلػػة  –يػػرد علػػى اإلمػػاـ ٭تػػِت خطػػأه  و ٚتػػوع أىػػل الػػيمن وغػػَتىم،ػىػػذا ا١توقػػف الفػػذ ُب وجػػ
وينػادي عليػو ُب صػراحة ا١تػؤمن الػذي الٮتشػى ُب  ىػذا الػرد ا١تفحػم، –نفوس الزيديُت  اإلماـ ٭تِت من

شجاعة  واي٢تا من ُت وا١تلوؾ،ٕتويز رفع القباب وا١تشاىد على قبور الصاٟت هللا لومة الئم: أخطأت ُب
اإلخػػػػالص ُب و اٟتػػػػ ق، وكػػػػانوا ابلصػػػػدؽ  ةهلل وُب هللا! ولػػػػو أف العلمػػػػاء كػػػػانوا هبػػػػذه الشػػػػجاعة ُب قولػػػػ

 لكاف شأف ا١تسلمُت اليـو غَت ماىم عليو من الذلة وا٢تواف.  النصيحة كذلك،
ما وفقهم، و٭تشران يـو القيامة  اء، ويوفقنا ١تثلز خوانو الصادقُت خَت اٞتإوهللا ٬تزي اإلماـ الشوكاين و  

 .ٖ(مع إمامنا وإمامهم وإماـ ا١تهتدين عبد هللا ورسولو دمحم 
 عتٌت العلماء هبذه الرسالة وطبعت طبعات عديدة. اوقد  
وىػو أيضػاً جػواب علػى سػؤاؿ ورد "،  الدر النضـيد يف إخـالص كلمـة التوحيـد" األثر الثاين كتاب  

ر اٞتػػواب بتوضػػيح بعػػض ا١تصػػطلحات الػػيت يػػؤدي ا٠تلػػط فيهػػا إذل وقػػد صػػدّ  إليػػو عػػن ذلػػك ا١توضػػوع،
                                         

ٔ
  ، مصفوؼ ابلكمبيوتر ) ٖتت الطبع ( .األكوعبن علي للقاضي إٝتاعيل أئمة العلم اجملتهدوف ُب اليمن ،   
ٕ
 ( .  ٓٚل ُب التوحيد ص ) رسائ ةشرح الصدور من ٣تموع  
ٖ
 ( .  ٗٙ-ٖٙا١تصدر الساب ق ص )   
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، والتشفع، والتوسل، وقد شرح معانيها، وأابف الفروؽ بينهػا، وقػد ةستعانال، واةستغاثوىي: اال الغلط،
ورد علػى  واحت  لػذلك، على اعتبار أف ذلك توسل أبعما٢تم الفاضلة،رجح جواز التوسل ابلصاٟتُت 

والصػحيح وهللا أعلػم ، ا١تسائل اليت جرى فيها ا٠تػالؼ قػدٯتاً وحػديثاً  لتوسل منومسألة امن منع منو، 
ذلػػك  و،وال عػػن أصػحابو اب١تعػػٌت الػػذي يريػده ٣تػػوز أهنػا مػػن البػدع احملدثػػة الػػيت دل يثبػت ٢تػػا دليػػل عنػو 

عػػواـ وأشػػباىهم  مػػاىو حاصػػل اليػػـو عنػػد ٚتػػاىَت ا١تسػػلمُت مػػن ىػػذا ُب أصػػل ا١تسػػألة، وأمػػا التوسػػل،
سػػػتغاثة اجملمػػػع علػػػى ا١تنػػػع منهػػػا ، ويػػػراد بػػػو االيسػػػتعملفػػػإف التوسػػػل  ،ُتية وغػػػَتىم مػػػن ا١تنحػػػرفوصػػػوف
  .ا شركاً فلينتبو لذلكىواعتبار 

وأنػو تعبػَت عمػا  ـز أف دعػاء غػَت هللا شػرؾ،حػو  قػرر بقػوة موضػوع التوسػل،بعد مػافرغ مػن تقريػر أنو ٍب  
م مػػا ال ٬تػوز اعتقػػاده إال ُب هللا تعػػاذل، وقػػد تنطػوي عليػػو نفػػوس مػن يػػدعوف غػػَت هللا مػػن االعتقػاد فػػيه

ستطرادات حسنة، وبُت  كثَتاً ٦تػا يقػع اوقد نوّع الكالـ، واستطرد  ،ٔ سب ق نص كالمو كاماًل قبل قليل
ونبػػو علػػى حرمػػة اٟتلػػف بغػػَت هللا والطػػَتة،  و٦تػػا ىػػو وسػػائل إذل ذلػػك، فيػػو النػػاس مػػن نػػواقض التوحيػػد،

 من الفوائد اٞتليلة. إذل غَت ذلك غر واألكرب صاأل  الشرؾ والكفرُتوفّرؽ ب
" وىػػي مػػأخوذة مػػن كتابػػو الكبػػَت ا١تسػػمى  " زوجلـيد  هلل عـــرســالة يف وجــوب توحــ "األثــر الثالــث 

 دة،وكػػوف الػػدعاء عبػػا وقػػد كػػاف السػػؤاؿ متعلقػػاً ابلتوحيػػد، ،"العػػذب ا١تنػػَت ُب جػػواب عػػادل بػػالد عسػػَت 
 خل. إوىل يعذر اٞتاىل ُب ذلك... 

ئػػاً ابألدلػػة مػػن الكتػػاب والسػػنة مستشػػهداً أبقػػواؿ أىػػل يملمقنعػػاً جػػاب شػػيخ اإلسػػالـ جػػواابً شػػافياً فأ 
وحقيقػػة شػػػرؾ ا١تشػػركُت األولػػُت، وىػػػو  وحكػػػم صػػرفو لغػػَت هللا، وبػػُت منزلػػة الػػػدعاء مػػن الػػدين،، العلػػم

وىو بػذلك ىذه األمة من يتخذ أصحاب القبور شفعاء،  وأف من اٗتاذىم ألصنامهم شفعاء عند هللا،
ٍب  ىليػة،اومنهم من يدعوىم من دوف هللا، وىؤالء أغلػظ شػركاً مػن مشػركي اٞت ١تشركي اٞتاىلية، مساوٍ 
وإذل خفػػاء الشػػرؾ وكثػػَت مػػن أنواعػػو علػػى كثػػَت مػػن  أصػػغر،أكػػرب وكفػػر ض لتقسػػيم الكفػػر إذل كفػػر تعػػرّ 

اذ ا١تشػػاىد والقبػػاب ٍب بػػُّت خطػػورة اٗتػػ ا١تسػػلمُت حػػىت وقػػع فيػػو بعػػض مػػن ينسػػب إذل األدب والعلػػم،
متخػػػػذي القبػػػػور  ٍب بػػػػُت اٟتكمػػػػة مػػػػن لعػػػػن رسػػػػوؿ هللا  علػػػػى القبػػػػور ا١تبػػػػالغ ُب تعظيمهػػػػا وتزيينهػػػػا،

 مساجد. 

                                         
 (     انظر: الصفحة السابقة من رسالتنا رقم )   ٔ
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إبزالػة  ىتمػاـ النػيب اوكيػف كػاف  ُب ا١تسجد، ومػا بػٍت عليػو بعػد ذلػك، ٍب أنكر إدخاؿ قرب النيب  
؛ لطمػػػس التماثيػػػل، وتسػػػوية طالػػػب  فة ْتيػػػث بعػػػث أمػػػَتاً مػػػن أىلػػػو ىػػػو علػػػي بػػػن أيبشػػػر القبػػػور ا١ت
 القبور.

اإلسػػػالـ هللا وغفػػر لػػػو وجػػػزاه عػػػن  وفرٛتػػػ وىػػػي قيِّمػػػة ُب ابهبػػػا، حتػػػوت عليػػػو الرسػػالة،اىػػذا ٣تمػػػل مػػػا  
بيػػع بػػن ىػػادي ا١تػػدخلي ر دمحم بػػن  د.ا١تسػػلمُت خػػَت اٞتػػزاء، وىػػذه الرسػػالة قػػد قػػاـ بتحقيقهػػا ونشػػرىا و 

وقػد طبعػت للمػرة الثانيػة عػاـ  ورة،ػية اب١تدينػة ا١تنػػامعة اإلسالمػػة الدعوة وأصوؿ الدين ابٞتياألستاذ بكل
 ىػ(. ٜٔٗٔ)
ُب مواجهػة  ةا٠تاصػ ،-رٛتػو هللا  -جهود شيخ اإلسالـ دمحم بػن علػي الشػوكاين  تلك ثالثة ٪تاذج من 

ىب ويًت  ليستضيء بو العلماء، أثناء تراثو العظيم الذي خّلفو؛ ةالقبورية، وىناؾ جهود أخرى كثَتة موزع
ل مواجهة القبورية ُب تفسػَته وال غففهو دل ي ويرجع إليو ا١تختلفوف ُب كثَت من القضااي، عليو الطالب،

ومػا سػهى عنهػا ُب فتػاواه وردروده علػى األسػئلة عنػد أد   ُب شروحو لألحاديث وكتب الفقو، غفلهاأ
إبػػراىيم  د.قػػاؿ لػػذلك  وتفاعػػل معهػػا بكػػل عواطفػػو، ،حواسػػوفقػػد عػػاش ىػػذه القضػػية بكػػل  مناسػػبة،

ىالؿ، وىو يتكلم عن دعوة شيخ اإلسػالـ الشػوكاين إذل إخػالص شػهادة الإلػو إال هللا: )وقػد أخػذت 
بن عبػػدالوىاب ُب اٟتجػاز مػػن قبػػل، اْتيػػث صػار فيهػػا ُب الػػيمن إمامػاً كػػ اً،َت ىػذه الػػدعوة منػػو حيػزاً كبػػ

ابلنصػب مػن  يومػن ا١تقلػدين وُرمػوالقى من جرائها الكثػَت مػن ا١تتعصػبُت  الشاـ،و ن تيمية ُب مصر ابو 
جتهػػاد والرجػػوع ابلتشػػريع، إذل طريقػػة السػػلف الصػػاحل مػػن الصػػحابة ومػػن أجػػل دعوتػػو إذل اال أجلهػػا،

 .ٔوالتابعُت( 
 ادلؤلفات ادلفردة يف مواجهة القبورية لعلماء اليمن األعلى سوى ما تقدم:

وقػد ألػف الكثػَت مػنهم ُب الػرد  اؿ،ُب ىػذا اجملػ ةولعلماء اليمن األعلى اآلخػرين جهػود مشػكورة مباركػ 
 على القبورية رسائل مفردة، فمنهم: 

لو رسالة  (،ٚٓٗٔ/َٖجر العلم )ىِ مًتجم ُب  ىػ(،ٓٔٗٔسنة ) ا١تتوَب دمحم بن دمحم السماوي، (ٔ
 ، ُب الرد على القائلُت ّتواز التوسل. ٕ "التوصل إذل ٖترمي التوسل  " بعنواف:

                                         
ٔ
 ( ٖتقي ق وتقدمي إبراىيم ىالؿ طبع دار إحياء الًتاث العريب ، بَتوت.  ٖٚطر الورل على حديث الورل ص ) ق  
ٕ
 ( . ٚٓٗٔ/ٖىجر العلم )  
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(، لػو رسػػالة ٕٛٛٓ/ٗمػًتجم ُب ىجػر العلػػم ) (،ىػػػٖٓٚٔسػنة ) وَبا١تتػ ٭تػِت بػن دمحم شػػاكر،( ٕ
متنػاع ُب الػرد علػى مػن يقػوؿ اب ،ٔ "دفع ا١تشكك ُب وقوع شػطر ىػذه األمػة ُب الشػرؾ  " :بعنواف

القػاطع ألمػاين أىػل  يفالسػ "كمػا لػو رسػالة أخػرى بعنػواف: وقوع أحد من ىذه األمػة ُب الشػرؾ،
نتقػػد فيهػػا عػػدداً مػػن ا١تنكػػرات، ومػػن امػػاـ ٭تػػِت ٛتيػػد الػػدين، وجههػػا إذل اإل ،ٕ "ع مالشػػرؾ وا١تطػػا

وأوصػػػاه فيهػػػا هبػػػدمها وإزالتهػػػا وكػػػذلك إزالػػػة البػػػدع وا١تنكػػػرات  أ٫تهػػػا ا١تشػػػاىد الػػػيت علػػػى القبػػػور،
 وإفساح اجملاؿ للعلماء من أىل السنة؛ لتعليمها والعمل هبا. والرجوع إذل الكتاب والسنة،

وعػدـ اطالعػي ال ، والشػك أنػو يوجػد سػواىم هم ُب ىػذا البػاب،يفلػىؤالء بعػض مػن اطلعػت علػى آ 
 يعٍت عدـ وجود شيء من ذلك. 

 :جهود علماء اليمن األسفل )من إب إىل عدن( يف مواجهة القبورية:ادلطلب الثاين
 العلـم األول

 رايينل بن حيِت اإلـالمة عقيـالقاضي الع
وصػفو القاضػي إٝتاعيػل بػن علػي  ،بػدهللا اإلرايينالقاضي العالمػة النابغػة عقيػل بػن ٭تػِت بػن دمحم بػن ع 

مسػلك أىػل  ، سػلكمشػاركة قويػة ُب الفقػو وعلػـو العربيػة قولو: )عػادل أديػب كاتػب شػاعر لػوباألكوع 
ونػدد  ا١تقلدين وا١تعتقدين ابألولياء ٚتودىم، لىى عنعو  ،تباع أدلة كتاب هللا وسنة رسولو االسنة ُب 

اهتمػو بعػض الغػالة ف و عػن طػريقهم،أ شػفعوف ١تػن يلػتمس ا٠تػَت عنػدىم،وأهنػم ي عتقػد فػيهم ا٠تػَت،ئتن 
 أبنو ينػزع إذل عقيدة الوىابية فقاؿ: 
 ي عن األ ْنداد قالوا أنـت وىــايبـا نّزىت إذلـإن أن

 ٖالصايب ـو مسروه بـومـلكن يل ابدلصطفى أســوة فق
طولػػػة ُب التقػػػدمي لرسػػػالتو موضػػػوع بػػػن أخيػػػو األديػػػب مطهػػػر بػػػن علػػػي اإلرايين ترٚتػػػة ماوقػػػد تػػػرجم لػػػو  

من ٣تموعػػػة رسػػػائل ُب علػػػم ضػػػ عنػػػدما نشػػػرىا أخػػػوه القاضػػػي عبػػػدالرٛتن بػػػن ٭تػػػِت اإلرايين، البحػػػث،
ت الػيت شػارؾ فيهػا، االوذكر ذكاءه ونبوغو، وعدد العلػـو الػيت أتقنهػا رغػم عمػره القصػَت واجملػ التوحيد،

وتشػػػدده ُب ذلػػػك إذل حػػػد عػػػدـ  كلػػػو هلل،  إخػػػالص التوحيػػػد)هبػػػا:  وأبػػػرز السػػػمات الػػػيت كػػػاف متميػػػزاً 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٜٕٓ/ٗالساب ق )   
ٕ
 ( .  ٖٜٕٓ/ٗالساب ق )   
  ( . ٚٛ/  ٔىجر العلم )  ٖ
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عتقػػػاداهتم الباطلػػػة ابألوليػػػاء وزايرة اامػػػة و عالسػػػكوت حيػػػث سػػػكت اآلخػػػروف عػػػن بعػػػض ٦تارسػػػات ال
أضػػرحتهم والتقػػرب إلػػيهم وا٢تتػػاؼ أبٝتػػائهم عائػػذين هبػػم عنػػد حػػدوث أي حادثػػة كزلػػة قػػدـ طفػػل أو 

كم ٘تسػكو ْتو  راؾ صريح هلل ُب وحدانيتو،عامهم أو ٨تو ذلك ٦تا نظر إليو على أنو إشنوقوع دابة من أ
ينظػػػػر إذل ىػػػػذه ا١تسػػػػألة علػػػػى أهنػػػػا شػػػػبهة إشػػػػراؾ أو  ، دل"إخػػػػالص التوحيػػػػد كلػػػػو هلل ٔتبػػػػدأ " الشػػػػديد 

الشػرؾ بعينػو كمػا نػرى ُب كتابػو أهنػا بػل نظػر إليهػا علػى  جهاالت مضلة ٦تا يقع ُب الكثَت مػن العامػة،
 .ٔىذا( 

اف مولػػػػػده ػد كػػػػػػفقػػػػػ ،- اذلػو هللا تعػػػػػػرٛتػػػػػ -١تنيػػػػػة ُب ريعػػػػػاف شػػػػػبابو خًتمتػػػػػو اابػػػػػل  ودل يعّمػػػػػر طػػػػػوياًل، 
ثنػػُت وعشػػرين عامػػاً رٛتػػو هللا رٛتػػة ا(، فكػػاف عمػػره أقػػل مػػن ىػػػٖٙٗٔ(، ووفاتػػو سػػنة )ىػػػٕٖٗٔسػػنة)

شػتمل الكتػاب علػى ا، وقػد "ناؽ عبػاد ا١تقػابر ػاتر ألعػػالسػيف البػ "،وأثػره الوحيػد ىػو كتػاب ٕواسعة( 
 ثالثة أبواب: 

قػوؿ النػيب  ىالتنبيػو األوؿ علػ تنبيهػات: ةشػتمل علػى سػتاو  : ُب أمور ٬تب التنبيو عليهػا،األول الباب 
 ((بان قـن كـن مـبعن سنـلتت)لكم)، األمػة،  ٍب أورد تسع خصاؿ وقع فيها التشبو اب١تشركُت ُب ىػذه

الة ػائػد الغػن مكمػ ف أُبالتنبيػو الثالػث   ق،ػل اٟتػػالتنبيو الثاين ُب أف من مكائػد الغػالة التشػنيع علػى أىػ
 فهػػو مػػن مبغضػػيهم،ذلػػك ومػػن أنكػػر  إفهػػامهم العػػواـ أبف مػػا ٭تصػػل عنػػد قبػػور الصػػاٟتُت مػػن ٤تبػػتهم،

بػو كثَتاً مػن يظهػر عقيػدة الغػالة، وينتصػر ٢تػم، ويصػوب أقػوا٢تم ا١تخالفػة ١تػا جػاءت   ُب أفالتنبيو الرابع 
... اخل، التنبيػو ا٠تػامس أف مػن مكائػد الغػالة الػيت  الرسل ىم زاندقة، اليعًتفوف أف للعادل إ٢تاً وال صانعاً 

كػادوا هبػا العػػواـ قػو٢تم ٢تػػم: إف َمػن خػالف مػػا ٨تػن عليػػو مػن عبػادة القبػػور، نزلػت بػػو ا١تصػائب، التنبيػػو 
 يقظة.عياانً ّتسده  أف الغالة يّدعوف رؤيتهم النيب  ُبالسادس 
ٍب   حػػاؿ القبػػوريُت ُب ىػػذا ا١توضػػوع،بػػُّت  سػػتغاثة ومػػا يتعلػػ ق هبػػا،فهػػو ُب اال :وأمــا البــاب الثــاين 

 أف ا١تشػركُت السػابقُت دل وقػارهنم ٔتشػركي العػرب، وبػُّت  ستشػهد علػى أف ذلػك شػركاً ابآلايت الكرٯتػة،ا
هللا كشػػػأف ىػػػؤالء ا١تعتقػػػدين للقبػػػور  داء عنػػػعٗتػػػذوىا شػػػفاوإ٪تػػػا  ،يعتقػػػدوا أف أصػػػنامهم ٗتلػػػ ق أو تػػػرزؽ

 ، وقػد تكلػم علػى البسػملة والفاٖتػة، وبػُّت لتجاء إذل هللا ابال ٍب أورد بعض اآلايت اآلمرة وأصحاهبا،
ٍب عػزز بػذكر آايت أخػرى، ، ما فيها من الوجوه الدالة على وجوب توحيد هللا تعاذل وعدـ اإلشػراؾ بػو

                                         
ٔ
 (  ٣ٕٔٚتموعة رسائل ُب علم التوحيد ص)  
ٕ
 ( .ٕٗٔا١تصدر الساب ق )   
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ٍب نقػاًل عػن  ،- رٛتػو هللا -بػن القػيم ٍب نقػل نقػاًل طػوياًل مػن إغاثػة اللهفػاف ال بػُت ذلػك ا١تقصػود،ي٦تا 
 والتوسػل، ةسػتغاثٍب عقػد فصػاًل للتفريػ ق بػُت اال "،تفسَت ا١تنار" من تفسَته " دمحم رشيد رضا "العالمة 

فهػػو مػػن النػػوع األوؿ، وإف دل بػػو ٍب ٖتػػدث عػػن التوسػػل، وقػػرر أنػػو إف كػػاف التوسػػل عقيػػدة ُب ا١تتوس ػػل 
ىػذا القسػم اعتػرب  سم فقػط، فقػد، متربكاً بذلك االيكن لو فيو عقيدة وإ٪تا أراد ذكره عند دعاء هللا 

ٍب عقػػد فصػػاًل آخػػر، أكػػد مػػا مػػر الكػػالـ فيػػو ُب شػػأف الػػػدعاء "،  وأشػػنعهابدعػػة مػػن أعظػػم البػػدع  "
من مػػا قالػو ا٠تصػػم مػػن إثبػات لألقطػػاب وبطػالف ذلػػك ابلػػدليل ضػوالػذبح و٨تػػوه. وبعػده فصػػٌل آخػػر يت

 فمػروؽٌ ذه الصػفة ىػثبػات األقطػاب إمصطلح الصوفية قػاؿ: )أمػا وبعد ماعّرؼ القطب على  الواضح،
ٍب أورد األدلػػة علػػى بطػػالف  ،ٔل ا١توحػػدين وخػػروج عػػن الصػػراط ا١تسػػتقيم( بيوؿ عػػن سػػدمػػن الػػدين وعػػ

)ويلحػػ ق بػػذلك مػػن شػنيع مقػػاالت أىػػل القبػػور ُب ىػػذا  ، قػاؿ ُب فاٖتتػػو:قػوؿ الصػػوفية، ٍب عقػػد فصػػالً 
 "عبػػاد القبػػور "كػػر علػػى ٍب   ،ٍب أبطػػل ذلػػك،ٕالٮتلػػو منػػو زمػػاف أو مكػػاف(  النػػيب  إف الوقػػت قػػو٢تم:
اب ػوعػدد أولئػك األقطػ اإلسػالـ مػن عنقػو، بقةعتقادىم الفضل والوالية ٔتن قد خلع ر احسب تعبَته و 
ٍب أورد أمثلػػػة مػػػن كالمهػػػم، ورد  ارض وعبػػػد الكػػػرمي اٞتيلػػػي،فػػػبػػػن الابػػػن عػػػريب و اأمثػػػاؿ  ُب زعمهػػػم مػػػن

 العلماء عليو وبياف حكم ىؤالء عندىم.
ذكػر األحاديػث الناىيػة  "،ُب حكػم زايرة القبػور والسػفر إليهػا  "د عقػده : فقػوأمـا البـاب الثالـث

ر إذل مشػػػػاىد سػػػػفومػػػػا أخػػػػذه العلمػػػػاء منهػػػػا مػػػػن منػػػػع ال عػػػػن شػػػػد الرحػػػػل إذل غػػػػَت ا١تسػػػػاجد الثالثػػػػة،
يوضػػح فيػػو  "ة اللهفػػافثػػغا"إمػػن  -رٛتػػو هللا  -بػػن القػػيم كالمػػاً الو  ٍب عقػػد فصػػاًل نقػػل ٖتتػػ الصػػاٟتُت،

 يت كاد هبا الناس حىت عبدوا القبور. مكائد الشيطاف ال
وجعل ،ةػاديث النبويػػػايت القرآنيػػة واألحػػا٠تصػػم، والػػرد عليهػا ابآللشػػبو وأمػا ا٠تا٘تػػة فقػػد خصصػها 

 رادىا ىنا:يُب آخره قصيدة تزيد على أربعُت بيتاً ُب نفس ا١توضوع، الأبس من إ
 قـل احلق واصدع ابلذي فيو تؤمر

 كروابلعـرف فأمر والتزم هني من
 دهـدة وحاـبلص ابلعـاخفوهلل 

 د مـَت مائبـمسيٌع عليم شاى

 وال ختــَش ميـر  هلل و هلل أكـرُب 
 لتنج مدًا مـن حر نـار تسـعـر 

 واه لألنـام يـدبــر ــفليس س
 طيف خبــَت رازق متكـبـرـل

                                         
 (.  ٜٕٔالسيف الباتر ألعناؽ عباد ا١تقابر ضمن ٣تموعة رسائل ُب علم التوحيد )  ٔ
 ( . ٖٕٔ) ص السيف الباتر ٕ
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 صيحةـاد هلل مـٍت نـمساعـاً عب
 نصحتكم أبغي الفـالح لكم مداً 

 كم ونفـوسكمـأال نزىوا أوطان
 بينكم لـهـا ياـفهذي قبور األول

 ظهوركم ـُتوىا ىي كاألصنام ب
 اـً عادلُت مشـاركـجعلتم برب ال

 وـنأبُت مــزاع ون مْيتـاً ـأتدع
 م شفعاؤكمـهنإم ـن بعد قلتـوم

 وـل أبنـن جـالرمحـو أقسـم ب
 وا فسيقـت إليهمـا قلتُم قالـكم

 لمواـخ العبـادة فاعـدعاؤكم م
 قائالً  " لوانعبن "اوكم منكم يدعو

 أاي حابـس احلنشان والفيل بل واي
 ويتـليب دعـدعوتك أرجو أن ت
 ل وقت جتيبناـفأنت الذي يف ك

   لولشرك الصريح الذي فهذا ىو ا 

 ىي الـحق فاصغوا وانصتوا وتدبروا
   ة ُيشكريحوحــق الذي يويل النص

 عن الشرك واألوثـان كي تتطهروا
 ينـحـرديها و ـى لسقحيُـج ويست
 ع الشدائـد جيأرـقو دى ـإليـها ل

 االديان يكـفر بعدِ  نن مِ فيا ويـح مَ  
 جييـب الذي يدعو ويُغٍت ويفـقـر

 ـجـربـو اخلـالـق ادلتـإىل  هلل فه
 ليـة فاحـذرواـال اجلاىـنظَت مق
 نة ضـمـّرـات األعـنيخـيول مت

 و الصفـوة ادلتـخـَتـا قال طـكم
 ردعوتـك مضطرًا فجاىك أكبــ
ر  مقيِّـد كـل اجلان أنت ادلسـخِّ

 نجـح ال يتعسـرـوأيقنت أن ال
 و تؤخــرلـإلإذا ما إجابـات ا

 ٔتكاد السماوات العـلى تتفـطر

 
 لثاينا ملَـعَ ال

 من أىل ىذه ادلنطقة
 -رمحو  هلل -عوض العبرادي  دمحم بن مة الكبَت الشيخ أمحد بنالعالّ 

ولػػد بقريػػة مػػن قػػرى إب، نشػػأ هبػػا ٍب ،- رٛتػػو هللا -العبّػػادي  العالمػػة الشػػيخ أٛتػػد بػػن دمحم بػػن عػػوض 
وأخػذ هبػا عػن اٟتػافظ دمحم تقػي الػدين األفغػاين  ذل كػابوؿ،يلة، وصل خال٢تػا إو سافر أسفاراً عديدة وط

،ُب القػػرآف الكػػرمي وفقػػو الشػػافعية وغَت٫تػػا  ٍب ارٖتػػل إذل ا٢تنػػد، وطلػػب هبػػا العلػػم ٙتانيػػة عشػػر  مػػن العلػػـو
ىنػػػاؾ  ثنػػيت عشػػرة سػػنة، وحػػ  مػػنا، وأقػػػاـ هبػػا "صػػور" مػػن، ٍب سػػافر إذل عمػػاف، وتػػزوج شػػهراً تقريبػػاً 

                                         
 (.ٕٙٚ-ٕ٘ٚ)صا١تصدر الساب ق  ٔ
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ستقر ُب الشيخ عثماف إمامػاً ١تسػجده الػذي اٍب عدف حيث  ،ٍب رجع إذل بالده ومنها إذل ٟت  مرتُت،
 .ٔ" زك وا "ٝتو ويسمى كذلك مسجد ُعرؼ اب

وكانػػت  وحيػػد هلل تعػػاذل وا١تتابعػػة للرسػػوؿوقػػد عػػرؼ ُب عػػدف بدعوتػػو إذل الكتػػاب والسػػنة وٕتريػػد الت 
ولعلػو مػن أوئػل الػدعاة  بينو وبُت علماء عػدف مػن الصػوفية القبوريػة مصػادمات وخصػاـ بسػبب ذلػك،

 ا١تعاصرين السلفيُت ُب الشطر اٞتنويب من اليمن سابقًا.
ىدايػػة "نظومتػػو: غػػَت أين دل أجػػد لػػو ترٚتػػة ماعػػدا النبػػذة اليسػػَتة الػػيت قػػّدـ هبػػا العالمػػة البيحػػاين ١ت 

، أسػػأؿ هللا أف يكتبػو مػػع -سػبحانو  -ا١تًتٚتػوف فلػػن يتجاىلػو رب العػػا١تُت  ولػئن ٕتاىلػػو ٕ" ا١تريػد
 الذين أنعم هللا عليهم من النبيُت والصديقُت والشهداء والصاٟتُت وحُسن أولئك رفيقًا.

$2#  

 ؤؼُه يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص0 $3#

ً  "خٕؼُ خڀٌلًْ خ٬ّٽعٌذ ڀځ٭سّديُ ىٌ ڄن٩ٌڄعو   $4# ، ًىـِ  "ىًخّص خ٬ًُّّ بىل ٔسْٿ خ٪ّـٷ ًخڀعٌلْـ

ــص ڄعٌٔــ٥ص ټځــ   ــًش ًخڀــ ـڄن٩ٌڄ ــد٪، ًخڀعمــ  ـيد يف خڀ٭ٹْ ــً ًخٙظس ــه خڀــ ـ٬ًٌش بىل خڀعٌلْ ُٙٺ ـٍُّ ڄ

ً   ،ًخٙزعًخ٪  -٦َّـو خ‟   - 3دوِ سْمـ يڃ خڀٙـْه خڀ ٜـٵ ًخڀُي ٬ځَ خ٬ّىُٴّٙ ًخڀًـدـځـص، ټمـد 

 .ځْٷ ٬ځْيد٭يف خڀع

٬عٹــدي خڀٕــځٳ ًوٝــْمص  خٴيــِ يف  ،يفــو ٠ًُٰــو ڄنــيد ٴععميــد ّٝٹًڄــص ؤزــدن ٴْيــد ڄن خًٸــً   $5#

، ؼـڃ ٬ـُّٲ خڀ٭ځـڃ، ًلـػ ٬ځْـو ٙ ٔـْمد       4وٌخوو يف خ‟، ٸٍَّىڃ ٴْيد ڄه خڀسً٪ ًخحملـًؼدض  ٗ

ؼـڃ   ٴيٌ خ٬ّٹـًڂ ٬ځـَ ټـٿ خڀ٭ځـٌڂ، ؼـڃ ڄ٭ُٴـص لٹْٹـص خٗٺّـدن ّٝـد ٷّـر خٗٺّـدن زـو،             ٬ځڃ خڀعٌلًْ،

                                         
ٔ
 (.    ٘ - ٖ) صلتلميذه العالمة دمحم بن سادل البيحاين إذل سبيل اٟت ق والتوحيد مقدمة ىداية ا١تريد انظر :   
ٕ
 ا١تصدر الساب ق .  
ٖ
 ( . ٘ىداية ا١تريد ص)  
ٗ
 (  ٚ-ٙا١تصدر الساب ق ص)  
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زعًؤ يف ُ٘ق خڀ٭ٹًْش ٬مٌڄدً، خؼڃ  ،٬1مٌڄدً  ًلٍَ ڄه خ٩ّيٿ زدڀعٌلًْ ؼڃ خ٩ّيٿ ڄ٭ُٴص خڀٵًُ٪،

ٙ      خًخڀٝـٵدض، ؼـڃ    خ٨ّٕـدء عٌلْـً  زًزـًؤ   ٬عٹــديخض وعٹـٿ بىل ٘ـ٢ًُ خڀعٌلْـً، ؼـڃ لـٍَ ڄـه خ

، ًلـٍَه ڄـه ىـٍخ    "فُ ڀنٵ٭ـو  ـڀـٌ خ٬عٹـً ؤلـًټڃ يف لـ    " خڀسد٤ځص، ًَټّ ٬ځـَ ٸـٌپ ڄـه ٸـدپ0    

٘ـُق ڄـُخيه لعـَ ًٜـٿ بىل      ٔعمُ يفخؼڃ  ًزّْه ؤن خٕٜندڂ بٵّد ٬سًض ٍّٞخ خ٬ٙعٹدي، خڀٹٌپ،

 مـو ًٔـٌء ٬ٹدزـو يف خڀـًوْد ًخٓوـُش،     ٸسًزـّٙ   ىِ خڀعمٍُّ ڄه خڀٙـُٺ،  ،هوٹ٥ص ڄيمص يف ڄّٕ٘

ــٌخ٪     ُخض،ٵــىنــد ز٭ــٟ خ٬ّٽ ٬ًــًي ؼــڃ ًٸــٳ ڄــ٫ ز٭ــٟ ڄــد ّٵ٭ځــو خڀٹسٌَّــص ٬نــً خڀٹســٌَ ڄــه ؤو

ّ٘ ؼـڃ لـٍَ ڄـه ظٽٵـ     ،2ًخ٬ٙعٽدٲ ٬نً خڀٹسٌَ  ًلځٷ خڀُؤْ، ًخڀ٥ٌخٲ صٔعٱدؼټدٙ خڀ٭سديخض

 .3خ٬ّٕځڃ زٱّ٘ زْنص 

ــُي ز٭ــٟ    وعٹــٿ بىل خڀــ٬ًٌش بىل خڀٕــنص ًخڀعمــٍُّ ڄــه خڀس٬ًــص،  خؼــڃ   ًؤ٤ــدپ يف ىــٍخ خڀٵٝــٿ، ًظ٭ــُٞ ڀ

ڄؽــٿ ٥ّــ٫ خڀنــدْ ٬ځــَ ٜــٚش خڀّٔخًّــك يف ِڄــه ٬مــُ   خڀٙــسيدض خڀــّٖ ٌَّيىــد خ٬ّسع٬ًــص؛ٗؼسدض زــ٬ًيڃ، 

ًزــٍڀٻ ّٝــّ٘ ٔــنص    زص؛ن ٌڀــٻ ٸــً ؤٸــُه خڀٝــمد   ؤًؤزــدن   ًخٌٕخن خڀؽدڀــػ ڀځفم٭ــص يف ِڄــه ٬ؽمــدن،   

ؼـڃ ظ٭ـُٞ ڀځمٹْٹـص     ،4ٸـً ٜـٚىد ٥ّد٬ـص يف لْدظـو ٴـٚ لفـص ڀځمسع٬ًـص         ًؤن خڀُٔـٌپ  ، زة٥ّـد٬يڃ 

َ ؽنوخؼڃ  ًخڀُّٙ٭ص، ًؤزدن ؤن خ٪ّٹْٹص ىِ ڄدـدء ّٞد خڀٽعدذ ًخڀٕنص، ٙ ڄدـدء ّٞد خڀٌٝٴْص خ٬ّسع٬ًص،

ڄنــيڃ يف َٸٝــيڃ  ٔــىًُِٴنّــً ٌڀــٻ، ٬ځــْيڃ يف خڀٕــمد٪ خڀٝــٌيف خ٬ّسعــً٪ ًخًَٕخي ًخٌٕټــدَ خڀس٬ًْــص، ً

ؼــڃ  ٝــه خڀســدن،ٱّپ ًظٙــسْو خ٬ّــُؤش زٱــّــٍټُ خڀعٙــسْر ًخڀع ڄدځــٌن ٌڀــٻ ٬نــًٵ٭ٕٶّــڃ بٵّــد ّ ًًـْــًىڃ؛

                                         
ٔ
 ( . ٛ-ٚا١تصدر الساب ق ص)   
ٕ
 (.. ٕ٘-ٖٕا١تصدر الساب ق ص)    
ٖ
 ( . ٕ٘-ٖٕا١تصدر الساب ق ص)    
ٗ
 ( . ٖٔ-ٕٙا١تصدر الساب ق ص)   
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 ٬ّّمٌن ؤن ٌڀٻ ڄه ٯّسص خ‟، ؼڃ ؤًَ٘ بىل خڀٍټُ خ٬ًُّٙ٪ خڀٍُ ـدء زـو ټعـدذ خ‟ ًٔـنص َٔـٌڀو     
ؼـڃ ظ٭ـُٞ    ًخڀعٙـسْو يف ٜـٵدض خ‟ ظ٭ـدىل،    ًز٭ـًه لـٍَ ڄـه خڀعٽْْـٳ     ،2ؼڃ ٶَّ ٬ه خڀٱځٌ خ٬ّـٍڄٌڂ   ،1

٪ّٽڃ خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ، ًلٍَ ڄه ٌڀٻ، ًزّٙ ِّدَش خڀٹسٌَ خڀ٬ُْٙص، ًلػ ٬ځْيد ًخڀّّدَش خڀس٬ًْـص،  

خڀّّـدَخض ڄـه ڄٵدٔـً    يف ظځـٻ  ًلٍَ ڄنـيد، ًڄـد ّّٔظـر ٬ځْيـد ڄـه خڀٱځـٌ يف ؤَزـدذ خڀٹسـٌَ ًڄـد ٸّـًغ           

ــص ً ُ  وٚٸْــص،ؤ٬ٹًّ ــً،    ًڄــد ٶًوځــٛ بىل ڄٙــدّه خڀ٥ــ ــو خڀنــدْ ڄــه خ٪ّْــٿ ًخ٬ّٽدّ  ٕـــٿّٽْــًًن ز

ًّ٭ـّٗ زـو خڀّىـً     ، ًخوعيَ زْدن خڀعٌٝٲ خحملمـٌي، 3زعّخِىڃ ًؤوٍ ڄد يف ؤًّّيڃ ًخڀ١مٻ ٬ځَ ٬ٹٌ٭ّڃ خ

ًخڀٍُ ّٽٌن ڄسنْدً ٬ځَ خڀ٭ځڃ خڀنـدٴ٫ ـدڀسـدً ڀځ٭مـٿ خڀٝـدحل، ٬ًـًّي       ًخڀٌَ٪ ١ًّځْٛ خڀٹځر ڄه ؤڄُخ٠و،

ًڄد ّنسٱِ ڀو ڄه ڄًخًڄص ٌټـُ   خڀّٖ ّعمځَ ّٞد ٔدڀٻ ىٍخ خڀٕسْٿ، خ٬ٕمدپ خڀٝد٪ّدض ًخٓيخذ خ٪ّٕنص

  4خ‟ ظ٭دىل ٬ځَ خڀٝٵص خڀ٬ُْٙص ٙ خڀس٬ًْص.

ظ٭ځْٹـدض ڄيمـص    -٦َّـو خ‟   -ًٸً ٬ځٷ ٬ځْيـد خڀ٭ٚڄـص خڀسْمـدوِ     ديُ،ىِ ڄن٩ٌڄص خڀ٭ٚڄص خڀ٭سّ ىٍه 

ىــ#  1389$س٭ـط ڄـُش ؤوـٍُ ٬ـدڂ     ًٕىل مل ؤ٤ځ٫ ٬ځَ ظدَٹّيد، ؼڃ ٤خخڀ٥س٭ص  ًٸً ٤س٭ط ڄُظّٙ،، ودٴ٭ص

 ڄ٫ وٵٓ خڀع٭ځْٹدض خڀّٖ ٠ً٭ط ٬ځَ خڀ٥س٭ص خًٕىل. 

 ڀػځـڃ خڀؽدخڀ٭َ

 ڄه ؤ٬ٚڂ ىٍه خ٬ّن٥ٹص

 خٗڄدڂ خڀ٭ٚڄص ٯّمً زه ٔدمل زه لّٕٙ خڀٽًخيُ خ٬ّٙيٌَ "زدڀسْمدوِ "

                                         
ٔ
 ( .ٖٙ-ٕٖىداية ا١تريد ص)    
ٕ
 ( . ٗٗ-ٓٗا١تصدر الساب ق ص)  
ٖ
 ( . ٙ٘-ٚٗا١تصدر الساب ق ص)   
ٗ
 ( إذل آخر ا١تنظومة . ٙ٘ا١تصدر الساب ق ص)   
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ٚ   ڄالٕـّٙ خڀٽـًخيُ خڀسْمـدوِ،     ىٌ خڀًخ٬ْص خڀّٕٗ خڀٽـسّ٘ ٯّمـً زـه ٔـدمل زـه       ڄِ ٔـٓ خ٬ّ٭يـً خٗٔـ

ىـ#، ٬ًنً زځٌٰو خڀُخز٭ص ٬ُٙ ڄـه ٬مـُه ؤَٔـځو    1326ٔنص $ "" زسْمدن  –٦َّو خ‟  -ًڀً  ،ز٭ًن

٬مـُ   ڀٕـًْ ٬سـًخ‟ زـه   خ ًخڀًه بىل ظُّڃ ١ُّٛڄٌض؛ ڀْع٭ځڃ ىنـدٺ يف َزد٤يـد خ٬ّٙـيٌَ خڀـٍُ ّٹـٌڂ ٬ځْـو      

ٔـ      يـد مٽـػ ٴْ ٬ـدي خىل زْمدن،ٴ ٴمٽـػ ؤَزـ٫ ٔـنٌخض، ؼـڃ      ،خڀٙد٤ُُ نص ٔـنعّٙ، ؼـڃ ظٌــو بىل ٬ـًن 

ؼــڃ َلــٿ بىل ڄٝــُ،  ،خزنعــوديُ، ًظــًّؾ ٯّمــً زــه ٬ــٌٞ خڀ٭ســّ  هىـــ#، ٴــِٚڂ خڀٙــْه ؤ٦ّــً زــ  $1346

ّٰ٘ ؤوو ڄد ڀسػ بٙ ٔنص يَخْٔص  ؼڃ يف ټځْص خڀُّٙ٭ص ٴْو،ه، ٴًَْ يف ز٭ٟ ڄ٭دىً ڀعمدٶ زدِٕىُ،ڀٚ

ــص ټــُّّٔ، ًؤٔــٓ ٴْيــد ڄٕــفً    خْــػ ل٠ــ٥ُ ز٭ــًىد بىل خڀ٭ــٌيش بىل ٬ــًن   خ ،ًخلــًش ٔــعٹُ يف ڄًّن

ِ خ ًڄٽـػ ىنــدٺ ّـ٬ًٌ بىل خ‟، ًّٹــْڃ خڀــًًَْ    زــو، خڀــٍُ ٬ُـُٲ زدڀٙــْه، ٬ًـُٲ خڀٙــْه  ، ڀ٭ٕـٹٚو

خڀ٭ځمْص ًخڀ٩٬ٌْص، ًّنُٙ خڀٕنص خ٥ّ٬يُش ًٸّدَذ خڀسـً٪ ًخ٫ُّخٴـدض ًخڀٙـُټْدض، ټمـد ټـدن ٬ځـَ ٬ًـِ        

  ٙ ــو ٸٌڄــو بىل و٥ــٌَش خ ــو خڀٽــد ٔــع٭مدَ ًخْٙٔدٔــِ ـْــً، ٴٽــدن ّنس  ش،ٴُوٕــْدٶ ًَخء ؼٹدٴعــو ًڄسديج

 ٬ًٌ ڀځعىځٛ ڄنو.ًّ

ڄـڃ يف ؤّـدڂ   ًخڀـٍُ ؤُ  يً خٗٔٚڄِ خڀٍُ ؤٕٔو ىندٺ ٬ځَ وٵٹص ٫ّ٥ ڄـه خحملٕـنّٙ،  ـُِ ڄأؼُه خ٬ّ٭زًڄه ؤ 

ؼــنّٙ خ ٴـإڀّٳ ؤټؽـُ ڄـه    ټـدن وٙـ٥ْدً يف خڀعـإڀْٳ،    وټمـد ؤوــ  ، ًؤٜـسك ڄٹـُخً ڀـٌِخَش خڀًخوځْـص،    ّٙخٗ٘ـّٔخټْ 

ؤٸ٥ـدَ خ٬ّٕـځمّٙ    ٸسًٌٙ ًخٔ٭دً، ًخوعٙـُ يف خڀٍُ ڀٹِ "بٜٚق خ„عم٫ "ؤ٘يُىد ټعدذ  زدً ڄهعد٬ًُّٙه ټ

 دظو. ٭٬مٌڄدً، ًظ٭ًيض ٤س

ــدَِخً       ــدً ز ــدمل خڀ٭ُزــِ      لــًىد،ًيف ٯّــ٣ْ خڀــْمه  ٙ ًٸــً ؤٜــسك خڀٙــْه ٬ځم ًڀٽــه ٬ځــَ ڄٕــعٌٍ خڀ٭

 ًټدوط ٘يُش خڀْٙه ز٬ًٌظو ڀځٽعدذ ًخڀٕـنص ًٯّدَزـص خ٩ّيـٿ ًخڀٙـُٺ ًخڀس٬ًـص ًخ٫ُّخٴـص،       ،ًخٗٔٚڄِ

ڄندٔـسص بىل ڄدټـدن    ٥ٷ زو ټعسو، ٴٹـً ظ٭ـُٞ يف بٜـٚق خ„عمـ٫ يف ؤټؽـُ ڄـه      ّٙيً زٍڀٻ ڄ٥ٌّّٔه، ًظن
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ًي٬د بىل خڀعىځٛ ڄنيد، ًٸً ٔسٷ وٹٿ ٘ـِء ڄـه ټعدزـو بٜـٚق خ„عمـ٫      دض، ْ٘دج٭دً ڄه خڀسً٪ ًخڀُٙټ

 خڀعميًُْ. يف خڀسدذ 

ٌ ټمد ٨يُ ظٌـيو ٌڀٻ ودٜ٭دً ـځْدً يف ظ٭ځْٹدظو ٬ځَ ڄن٩ٌڄص ْ٘ىو ؤ٦ًّ خڀ٭سّ  ّـص  خىً "ص ڄديُ، خ٬ٌّٔـ

زـٿ ٜـُق    ٬ځَ ؤَزدّٞد، ٤ًدڀر زةِخڀعيد، ٭َٴٹً وٹً خڀُٙټْدض، ًو "خ٬ًُّّ بىل ٔسْٿ خ٪ّٷ ًخڀعٌلًْ 

ًًَْ ْـ ِّـدَش خڀ٭ " ؤوو ٸدڂ ّٝمدًڀص ڀًٍ لٽٌڄص ٬ًن؛ ِٗخڀص ڄدٸّـًغ ڄـه خڀٙـًَُ يف خڀّّـدَخض ڄؽـٿ      

 .1ًًٔوص خڀٹسٌَ  خٞ ز٭ٟ خ٩ّيدپ٬ّٔخًّٰ٘ىد، ًټديض ؤن ظنفك ظځٻ خ٬ّٕد٬ِ، ڀٌٙ  "ًخ٭ّدٻِّ

ص، ٌْټدَ، ًٴنًّ خڀٽُخڄدض خڀّخجٵص خڀّٖ ًُّـيد خڀٌٝٴټمد زّٙ خڀسً٪ خڀ٭مځْص ڄؽٿ خڀٕمد٪ خڀٌٝيف ًزً٪ خٕ 

ُ         ًّځسٌٕن ٤ـُٶ   ٲُّٞد ٬ځَ خڀ٭ٌخڂ ٸدپ0 $٬ّّڃ ز٭ـٟ ؤىـٿ ل١ـُڄٌض ؤن يخزـص خڀٵٹْـو خ٬ّٹـًڂ ټدوـط ظ٭ـ

 خڀٵٹْو، ًٸً ټدوـط ؤوسـدَ خڀٕـمدء يف   ًؤن ًِـعو ٔحځط ٬ه لد٭ّد،ٴٹدڀط0 $ڀٕند ّّٜ٘ ز٭ً  خڀٕمدء،

 ّـِّّ  ٴځْعـو مل  ټؽُش، َٝٸّ " خ٬ُّٙ٪ خڀًُُ " ڄه ىٍه خ٫ُّخٴدض ڄدٙ ًيف ،لْدظو ظإظْند ٜسدق ًڄٕدء#

ًخڀٌّٿ ٬ّه ټٍّذ زِٙء  ځْمدن زه يخًي،ٔبىل لّْ خڀٌـٌي، ؤً ڀْعيد ؤټځعو يخزص خَٕٞ خڀّٖ ؤټځط ٬ٝد 

و٩ُ خڀٹـٌڂ ټـدٴُخً ڄځمـًخً ِوـًّٹًد، ًټـدن خڀعٝـًّٷ ّٞـد ؤ٩٬ـڃ          ڄه ىٍه خڀٽُخڄدض خ٬ّٽًٍزص، ٴةوو ّ٭ً يف

٘إوًد ڄه خڀعًّٝٷ زد٬ّ٭فّخض، ٴنٕإپ خ‟ ٦ّدّـص خٗٔـٚڂ ًٜـْدوعو ڄـه ىـٍه خ٫ّـ٬ّسٚض ًخ٫ُّخٴـدض.        
2 . 

ُ ًٴّّٝ،  ،د٬رـه ًخ٬ّٝـًٸً ٙٸَ يف ٔسْٿ ي٬ٌظو ظځٻ ټؽّ٘خً ڄه خحمل  ٌظو ڄٵعدلـدً  ـًټدوـط ي٬ـ   ،ٜـدز

ٙ  آـنـٌذ خڀـْمه    خ٬ّسدَټـص يف ڄٵدظْك خڀٝـمٌش   ڄه ټّْٙ بىل ٬ـًن  خٔـعٹٚپ ًٮّـِء خٙ٘ـّٔ   وـٍخٺ، ًز٭ـً خ

مْٗ، زٿ ڄه خ١ّ٬ـدّٹص ًخڀعيًّـً ڄـدٙ ٥ّـدٶ، ٴٵـُ بىل خڀٙـ٥ُ خڀٙـمديل ټمـد ټـدن          يٙٸَ ڄه خٗمهدپ ًخڀع
                                         

ٔ
  . ( ٓ٘ص)  لبيحاين ق الشيخ ايعلبتىداية ا١تريد إذل سبيل اٟت ق و التوحيد   
ٕ
 ( . ٖ٘ريد ص) التعلي ق على ىدية ا١ت  
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ًخلع١ـنو ٯّسـٌه ٴْيـد،     ڄـه خڀًًڀـص ًخڀٙـ٭ر،    ڄًّنص ظ٭ّ ڄ٭ِّخً ڄٽُڄدً ٌڀٻ خڀٌٸط، ٴدٔعٹُ يف ّٕمَ

ىـ# لـؿ لفعـو خٕوـّ٘ش، ؼـڃ ٬ـدي      1392ًيف ٬دڂ $ ٬ځْو، ًؤـځٌه، ًؤټُڄٌه ّٝد ٙ ڄًّّ ٬ځْو، خؤًٰٸًٌ

ــو،    ــو زْــٌڂ ًخلــً خوعٹــٿ بىل ـــٌخَ َز ــو يف   ٦َّــو خ‟ ٦َّــص ًخٔــ٭ص،  بىل ظ٭ــّ ًز٭ــً ٬ٌيظ ــط ًٴدظ ًټدو

 . 1ڂ# يف ظ٭ّ  1972/ $10/12

 

 .0-٦َّو خ‟  -خٕؼُ خ٫ّدٚ ٌّٝخـيعو خڀٹسٌَّص ڄه آؼدَ خڀسْمدوِ 

"خڀٝـدَڂ خڀٹُآوـِ يف خڀـُي ٬ځـَ      ٴيـٌ  –٦َّـو خ‟   -ؤڄد خٕؼُ خ٫ّدٚ ٌّٝخـيص خڀٹسٌَّص ڄه آؼدَ خڀسْمدوِ 

يََ خ٬ّ٭دوِ "،ًيََ خ٬ّ٭دوِ خ٨ّو خڀٽدڄٿ " يََ خ٬ّ٭دوِ يف خڀُي ٬ځَ خڀ٭سّديُ ًظځمٍْه خڀسْمدوِ " ًىـٌ  

ــّٖ ٬  شَي ٬ځــَ ڄن٩ٌڄــص خڀ٭ٚڄــص خڀ٭ســديُ خ٬ّٕــمد   ــً، ًخڀ ــص خ٬ُّّ ُٴــط ّٞــد ٔــدزٹدً، ًټــدن خڀ٭ٚڄــص   ىًخّ

ٴـدو٬ّؿ خڀٹسٌَّـص ڀځمن٩ٌڄـص ًخڀع٭ځْٹـدض ٬ځْيـد خو٬ّدــدً        ،خڀسْمدوِ ٸً ٬ځٷ ٬ځْيد ظ٭ځْٹـدض ڄيمـص ًٸٌّـص   

 زدڀُي ٬ځْيڃ زٽعدزو خڀٝدَڂ خڀٹُآوِ.  -٦َّو خ‟  -ٴُيًخ زٍڀٻ خڀٽعدذ، ٴٹدڂ خڀْٙه خڀسْمدوِ  ټسّ٘خً،

ٔـع٫٥ خ٤ٙـٚ٪ ٬ځْـو ٰـّ٘ ؤوـّٗ      خذ خڀٙـْه مل ٥ّسـ٫ ز٭ـً، ًمل    ًخڀٽعدذ ڄد ّّخپ ٤ٌ٥ّٰدً ٬نً ؤلً ؤٸدَ 

     ً َزـ٫ ٜـٵمدض ڄنـو ٴٹـ٣، ًزـدڀن٩ُ بىل خڀٵيـُْ       ؤز٭ً ٯّدًٙض لٝـځط ٬ځـَ ٜـٌَش ڀٵيـُْ خڀٽعـدذ 

ًمل ّـسّٙ ؤُ   َ خڀٽعدذ زٹًْٝش ڀځٹد٠ِ خَّٗدوِ،ٺّٽه ؤن وع٭ُٲ ٬ځَ ٌَٜش ٮّمځص ڀځٽعدذ، ٴٹً ًّٜ

" ؤوو خڀٹد٠ـِ ٬ٹْـٿ زـه ٸّْـَ، ًخڀٹٝـًْش ىـِ خڀـّٖ وـعڃ ّٞـد           ڄه زّٗ خَّٗدوِ ىٌ، ًڀٽه ٨ّٗ خڀٹ١دش

 ًخڀّٖ ڄ٥ځ٭يد0  " خڀْٕٳ خڀسدظُ ٬ٕندٶ ٬سدي خ٬ّٹدزُ

 ٸٿ خ٪ّٷ ًخًٜ٪ زدڀٍُ ٴْو ظاڄُ ًٙ ١ّٗ ّٰ٘ خ‟ ًخ‟ ؤټّّ
                                         

ٔ
(  خالؿ قرنُت من الزماف أتليف عبدهللا  ٕٜ – ٔٛانظر ترٚتتو ُب أنباء الزماف فيمن رحل من علماء بيحاف ص)   

 ـ .      . ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔعبدالقادر العليمي ابوزير الطبعة األوذل 
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 ًڄه ؤزْد٣ّد خڀٹٌّص يف ڄيد٥ّص خڀٹسٌَّص ٸٌڀو0 

ًڀٌخ يّه خٗڀو٪ّــد خ‟ ٬س•  .1 ًًّٰ٘خ دي خڀٹسٌَ ٴةٶّـڃ ڀٹً ز

ؼڃ ز٭ً خ٥ّ٫سص ظٽځڃ ٬ه ڄٝديَ خڀٽعدذ، ؼڃ ظ٭ُٞ ڀځٽٚڂ ٬ه خڀٽعدذ خ٬ُّيًي ٬ځْو " يََ خ٬ّ٭دوِ "  

ًخڀعيٽـڃ زـو   ،صڄعًٌٜٚ زٍڀٻ بىل ٌڂ ْ٘ه خٗٔٚڂ خزـه ظْمْ وو ڄًق خڀٝمدزص ًخڀٕځٳ خڀٝدحل؛ؤ ًٌټُ،

ٙـ   ًّٝه ّعدز٭و، ؼڃ بن خ٫ّٝڃ ظ٭ُٞ ٭ًّخّص خ٬ًُّّ، ن خ٫ّٝـڃ  ؤؼـڃ ٌټـُ    ْه ٬ځـَ ٌڀـٻ،  ًىد٥ّيد ٴ٭ځـٷ خڀ

ڀ٭ځو ًُّّ وٵٕـو ً٘ـْىو خڀ٭سّـديُ، ؼـڃ ٌټـُ ٬ٹدجـًىڃ يف خ‟ ًٜـٵدظو ًڄٚجٽعـو ًَٔـځو           ټٍذ ٬ځْيڃ،

ًزّٙ ز٭ً ٌڀٻ ڄه ىٌ خڀٌيل، ؼڃ ظ٭ُٞ ڀعدَّه خڀـ٬ًٌش ًبىل ڄـه    ًؤًڀْدء خ‟ ًٜٵعيڃ ًوٌخَٶ خڀ٭ديخض،

٬ّك ٫ّْدوص خ٫ّٝڃ يف خڀنٹٿ، ز٭ـً  ؤَه، ؼڃ ًټْٳ ټدن ٨يٌ ّنعٕر ڄٍىر خڀٌىدزْص، ًيف ؤُ ٬ُٝ ٨يُ،

 . ؼندء خڀندْ ٬ځْو، ًڄد ٸْٿ ٴْو ڄه خڀُؼدء، ًصٲ زْٙه خٗٔٚڂ خزه ظْمٌْڀٻ ٬ُ•

ؼڃ ـدء ٬نٌخن " وٹً ٠ًّځْٿ"، ًڀ٭ځو ڄ٠ٌٌ٪ َٔدڀص خ٫ّٝڃ، ؼڃ ظ٭ـُٞ ڀٽــعدذ "ټٙـٳ خَٙظْـدذ يف     

ًظ٭ـُٞ   ،2و " ٯّٕـه خٕڄـّٙ خڀ٭ـدڄځِ "   " ًىٌ ٬ّاڀٳ ْ٘٭ِ ڄه خڀ٭ُخٶ خ٨ّ ؤظسد٪ ٯّمً زه ٬سًخڀٌىدذ

ْـ   ًَي ٬ځْـو، ًٌټـُ ؤن خ٫ّٝـڃ خٔـع٭دن يف      صټٍڀٻ ڀٽٚڂ خزه لفُ " ًىٌ خ٬ّٽِ خ٭ّْعمِ " يف خزـه ظْم

ًؤوو ظٙسػ زدڀٌٝخ٬ٷ خٗ٭ّْص ڀٕځْمدن زه ٬سـًخڀٌىدذ ؤوـِ خڀٙـْه،     َيه زٌٙخىً خ٪ّٷ " ڀځنسيدوِ "،

٩ّيُ ؤن خڀْٙه َي ٬ځَ خ٩ّم٫ْ، ؼـڃ ٌټـُ خظٵـدٶ    لً وٌٝڂ خڀ٬ًٌش خڀٌىدزْص، ًؤټمد ٬ُؾ ٬ځَ خڀ٥ِٙ 

ڀٍْټُ ټٚڂ خڀند٨ڃ "خڀ٭سّـديُ"   خڀْٙىّٙ خزه خٕڄّ٘ ًٯّمًزه ٬سًخڀٌىدذ يف خڀ٭ٹًْش، ؼڃ ٬دي ز٭ً ٌڀٻ؛

ؼــڃ وٝــٌٚ  ًز٭ــً ٌڀـــٻ ظٽځــڃ ٬ــه خ٪ّځــٳ ًخڀــٍزك ڀٱــّ٘ خ‟،  ًخ٬ّ٭ځــٷ "خڀسْمــدوِ" يف ٬مــٌڂ خ٬ّٕــځمّٙ،

                                         
 ( .  ٕٙٚ - ٕ٘ٚ) ص٣تموعة رسائل ُب علم التوحيد ٔ
لدعوة الشيخ دمحم بن عبدالوىاب . أتليف : عبدهللا دمحم بن عبداللطيف ، طبع دار  (ٙ٘ )ص انظر : دعاوى ا١تناوئُت ٕ

 ىػ (  ٕٔٗٔالوطن، الرايض الطبعة األوذل ) 
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ًخٔـع٭ُٞ ز٭ـً ٌڀـٻ وٝـٌٚ خڀٽعـدذ ًخڀٕـنص خڀندىْـص ٬ـه ي٬ـدء          ٬ِمدء خڀٌىدزْص يف ٬مٌڂ خ٬ّٕځمّٙ، 

خ٬ّىځــٌٶ، ًز٭ــًه ٬نــٌخن " ټــٚڂ خ٬ّٱــدڀّٙ يف ؤٜــمدذ خڀٹســٌَ " ؼــڃ ـيــٿ خ٫ّٝــڃ ّٝــد ّٹــٌپ ًټٍزــو ٬ځــَ   

ڀــو  ًز٭ـً ٌڀـٻ ټځـو ظ٭ـُٞ ڀعيمـص خ٫ّٝـڃ       ،خڀٝـمدزص ًخڀعـدز٭ّٙ ًـُؤظـو يف ٌڀـٻ، ؼـڃ زٙـُّص خڀُٔـٌپ        

٬ځـَ ٤ځـر خڀٙـٵد٬ص ًؤيڀـص خ٫ّٝـڃ ٬ځْيـد، وځـٛ ز٭ـًه بىل         ، ؼـڃ ظٽــځڃ   ًڀٙـْىو زٽُخىـص خڀُٔـٌپ    

ًؤز٥ـٿ ؤيڀـص خ٫ّٝـڃ، ؼـڃ وٹـٿ ټـٚڂ خڀٙـْه ٯّمـً ٬سـًُه           خڀٽٚڂ ٬ه خڀعٌٔـٿ ڄـد ٷّـٌِ ڄنـو ًڄـد ٙٷّـٌِ،      

خ٬ُُّٝ يف خڀعٌٔٿ ًي٬دء خڀٝـد٪ّّٙ، ؼـڃ ؤ٠ًـك ټـٚڂ خڀنـد٨ڃ ًخ٬ّ٭ځـٷ يف خٙٔـعٱدؼص ًخلعفـدؾ خ٫ّٝـڃ          

ًټـٚڂ   "خٔعًٙڀو زدڀٹُآن  ًظٌخڀط خڀ٭ندًّه0 $" ًخڀُي ٬ځْو يف ٌڀٻ، زد„دِ خڀ٭ٹځِ ًخٕلديّػ خڀ١٭ْٵص

َٴ٫ خڀٹسٌَ ًخڀسنـدء   "ٰځ٣ خ٫ّٝڃ ًڄٱدڀ٥عو  "خ٪ّْدش خڀِّّوْص  "خڀُٙٺ زد‟ ًخٙٔع٭دوص زٱّ٘ه  "خڀ٭ځمدء 

ىــًڂ خ٬ّٕــدـً ًخڀٹســـدذ خ٬ّسنْــص ٬ځــَ خڀٹســٌَ، يٴــد٪ خ٫ّٝــڃ ٬ــه  " وٝــٌٚ خڀ٭ځمــدء ًؤٸــٌخ٭ّڃ  "٬ځْيــد 

٘ــً "  "يٴـــد٬و ٬ــه َٴــ٫ خڀٹســٌَ "  "٘ــُٸو ّٛــًّػ ؤزــِ خ٭ّْـــدؾ "وٽــدَه ٬ځــَ خزــه خڀٹــْڃ ب "ؼْــٿ خڀعمد

خڀٽــٚڂ ٬ځــَ  "ًخلعفــدؾ خ٫ّٝــڃ ّٝـد ٙ ّٵيــڃ   "ټـٚڂ خڀنــد٨ڃ ًخ٬ّ٭ځــٷ يف خڀنـٍَ    "خڀُلـدپ ڀّّــدَش خڀٹســٌَ  

  "#.بىًخء ؼٌخذ خڀٹُخءش ڀځمْط 

ځـَ خڀٹسٌَّــص ٴْمـد ّ٭عٹـًًن يف خڀٹسـٌَ ڄـه       ، ٴيـٌ يف خڀـُي ٬  وىٍه ٬ندًّه خڀٽعـدذ ًڄنـو ّ٭ـُٲ ڄ١ـمٌو     

ض ٫ّٝـٌڄيڃ  خًڄـد ٌّـيٌوـو ڄـه ٣ّـڃ ًخٴـّٔخء      ،ًٴْمد ّإظٌن ٬نًىد ڄه خ٬ٕمـدپ خڀٹسْمـص   خڀ٭ٹدجً خڀ١دڀص،

ي٬ــدش خڀعٌلْــً، ًيٴــد٪ ٬ــه ؤًڀحــٻ خڀــ٬ًدش ًَي ٬ــه ؤ٬ُخ٠ــيڃ ًظّّجــص ٬ّنــدىفيڃ ڄــه خٙٳّــُخٲ خڀــٍُ  

 خ‟. صڄك خڀٝدَڂ خڀٹُآوِ ڀځْٙه خڀسْمدوِ ٬ځْو ٦ََّڄدىد زو خڀٹسٌَّص، ىٍخ ىٌ ڄد ٨يُ يل ڄه ڄٚ

ًز٭ـص يف ٸـدًََش " ٴفيـٌي خڀسْمـدوِ يف ڄٌخـيـص خڀٹسٌَّـص       ًِيف وٵٓ خڀٕـْدٶ ظـإظِ َٔـدڀعو خڀٝـٱّ٘ش "      

 ًڄٌخٸٵو ڄنيڃ ىِ خڀٚجٹص زدڀ٭دمل خڀّٕٗ خ٬ّعدز٫ ٬ّنيؿ خڀٕځٳ خڀٝدحل ٦َّيڃ خ‟ ظ٭دىل.  
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٬ـه" خٗڄـدڂ خڀسْمـدوِ" ڄـد ّٽٙـٳ ڄّّـًخً ڄـه ىـٍه خ٬ٌّخٸــٳ          ًڀ٭ـٿ يف َٔـدڀص خڀـًټعٌَ ؤ٦ّـً ىفـٌخن      

 ٤ځ٫ ٬ځْيد.  ؤًڀٽّٗ ڀٖٔٳ مل 
   :جهود علماء هتامة يف مواجهة القبورية :ادلطلب الثالث

ڃ ڄـه  ـد ڄٌٸٵيـ ـ٢ّّْ ٬ځمدء ًٴٹيدء ٣ّدڄص ٌّٝٸٵيڃ خڀٝځر ًخڀٹٌُ ڄه ؤٜمدذ ًلـًش خڀٌــٌي، ًؤڄـ   ڀٹً  

ًبن  ،٭٩ْڃ خڀٹسٌَ ًؤٜمدّٞد، ٴځڃ ّٽه زٍڀٻ خ٬ٌّٸٳ خڀٹٌُ ًخڀٌخ٠كخڀٹسٌَّص خڀ٭دڄص خڀّٖ ؤزُِ ٨ّد٣ّد ظ

دڀٍّه ظــإؼًُخ ټـــٌٴْص ٌڀــٻ خٙوٕــْدٶ ًَخء خڀٹسٌَّص،ـإؼًُخ زدڀٝـــڃ ّعـــڃ وځمــٓ ڄــه ٬ځمــدجيڃ خڀــٍّه ڀــ ـټنــد ڀــ

ٜـ ـً زـه ٬سـًخڀځ٥ْٳ خڀٙـُـِ خڀـ    ـؤ٦ّـً زـه ؤ٦ّـ   "ه ؤڄؽدپ خحملـًغ  ـص ڄْزدڀٌٝٴ دلر خڀعفُّـً  ـّزًُْ 

زد٫ُّخٴـدض، ًوٹـٿ    ڄـٖه  "٤سٹدض خ٫ٌّخٚ ؤىٿ خڀًٝٶ ًخٗوٚٚ  "ڀُٙـِ ڀو ټعدذ ةن خٴ 1 "خڀُّٝك 

خوِ خ٬ّٙــيٌَ زنٹــٿ خڀ٥دڄــدض ًخ٭ّځٌٔــص خڀٝــٌٴْص، ًخڀٙــځِ   ُٴْــو ڄــه خڀ٥دڄــدض ڄــد ّځمٹــو زُټــر خڀٙــ٭  

  َ ء ټْـٳ زځٱـط   ٍخ٪١ُّڄِ ٜدلر خ٬ُّٙ٪ خڀًُُ خڀٍُ ڄٖه زد٫ُّخٴدض ًخڀًـٿ، ّْٛػ ّ٭فـر خڀٹـد

ٔعىٵدٲ ز٭ٹٿ خڀٹدَُء بىل ىٍه خڀًَـص، ٴدڀُٙـِ ٙ ّٽـدي ّٹـٿ ٬نـيمد    خًٙ، ًخ٩ُّؤش زو بىل ىٍخ خ٪ّ

 ".سٹدض خ٫ٌّخٚ "٤ ويف ټعدز

ٙ بؤٸٌپ0 بن ٬ځمدء ٣ّدڄص خڀٍّه لدَزٌخ ؤٜمدذ ًلًش خڀٌـٌي ڄ٫ لٕه ٨نيڃ زـدڀٽؽّ٘ ڄـه خڀٹسٌَّـص     

ڄؽـٿ ټعـر    -ڀٽعسـيڃ   ؤٶّڃ ٬ّد ٌّخٴٹٌىڃ ٬ځَ خڀٽؽّ٘ ڄه ٥٘ميڃ ًوُخٴد٣ّڃ، ًټـؽّ٘خً ڄـد ٷّـً خڀٹـدَُء    

                                         
 
ٔ
 ) ىػػ( بزبيػػػد، ومػػػػات هبػا سػنةٕٔٛولػػد سػنة ) الشػرجي ا١تػذكورىو أٛتػد بػن أٛتػد بػن عبػد اللطيػف الشػػرجي الزبيػدي ،  

لػػو ُب  دثي زبيػػد ولػػو "التجريػػد الصػػريح ٥تتصػػر صػػحيح البخػػاري " وغػػَته مػػن الكتػػب ، كمػػاوىػػو مػػن أشػػهر ٤تػػ ، ( ىػػػٖٜٛ
وىػػذا مػػن التنػػاقض العجيػػب ،كمػػا ذكػػر لػػو كتػػاب آخػػر بعنػػواف  ا١تقابػػل "طبقػػات ا٠تػػواص" الػػذي ٖتػػدثت عنػػو ُب األصػػل ،

، إال أنػػو  اديػث واألدعيػة ا١تػأثورة)وىػو ٣تمػوع مػػن األح: ُب الصػالت والعوائػد" قػاؿ اٟتبشػػي ُب مقدمتػو للطبقػات  "الفوائػد 
وأعػػادت طبعػػػو عػػدة مػػػرات ، ىػػػ( ٖٗٗٔوقػػػد طبػػع ابلقػػاىرة سػػػنة ): ، قػػاؿ  بكثػػَت مػػػن الطالسػػم واألوفػػاؽ ا١تدسوسػػػة شػػابَوُ 

دل ينفعػػو علػػػم اٟتػػديث حػػػُت أتثػػر أبفكػػػار وعقائػػػد  ،(،ىػػػذا ىػػػو الشػػرجي رٛتػػػو هللا ٙ)ص( الطبقػػػات  مكتبػػة اٟتلػػػيب ابلقػػاىرة
 الصوفية . 
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وٹًىڃ يف ز٭ٟ ؤڄٌَىڃ ًظُٝٴد٣ّڃ، ًڀٽـه مل ظ٩يـُ خ٬ٌّخـيـص     -٬سًخڀ٦ُّه خٕىًپ  خڀ٭ٚڄص خ٪ّّٕٙ زه

ًًٜـٌپ   "خڀٙـٌټدوِ، ٦َّيمـد خ‟   ًخٗڄـدڂ  زـه خٕڄـّ٘  خخٗڄدڂ "يىد دبٙ ز٭ً خوعٙدَ خڀ٬ًٌش خڀٕځٵْص خڀّٖ ٸ

٬ٙـُ، ٴمنـٍ ظځـٻ خڀٵـّٔش، ٨يـُ ڄـه ٸّـدَذ         ي٬دش ًـنـٌي خڀـ٬ًٌش خڀنفًّـص بىل ٣ّدڄـص يف خڀٹـُن خڀؽدڀـػ      

ٜــمدذ ؤًڄـ٫ ٌڀـٻ ٴمـٌٸٵيڃ ڄـه خڀٹسٌَّـص بٌخ ٸـٌَن ّٝـٌٸٵيڃ ڄـه         خڀٹسٌَّـص زٹـٌش ًــُؤش ٬ًځـڃ ًزٝـّ٘ش،      

ًلًش خڀٌـٌي ٬ً ٠حًْٚ،ًبٌخ ٸٌَن ٬ًي ڄه ظًٍٝ ڀځٹسٌَّص ّٝـه ظٝـًٍ ٕٜـمدذ ًلـًش خڀٌــٌي      

  .ى0ٌ صڃ ًخلً ڄه ؤ٬ٚڂ ٣ّدڄد، ًؤود ؤټعٵِ ز٭ځَټدن ٸځْځً

 

 

 خڀعيدڄِ ؼڃ خڀٝن٭دوِ٭مِ ـ†خڀ٭ّٚڄص لّٕٙ زه ڄيًُ خڀن

  

٭ٚڄص خڀنسْــٿ خڀعٹــِ خڀٵيدڄــص ـخڀٕــًْ خڀــ$0 "وٙــُ خڀ٭ــُٲ "  دَش يفـٸــدپ ٬نــو خڀٕــًْ ٯّمــً زــه ٯّمــً ِزــ 

ــ1 "خڀٝــن٭دوِ  "ڄيــًُ خڀن٭مــِ خڀعــيدڄِ ؼــڃ   خ٪ّٕــّٙ زــه ڄــه ؤَٞ  "ٜــسْد  "د ٩ّيــُ ًّّٝنــص ـً ټمـــ، ًڀ

 ًٜـدَ ڄــه  -٦َّـو خ‟   -دء ڀٖوـٍ ٬ـه ٬ځمدجيــد يف لْـدش خٗڄـدڂ خڀٝــن٭دوِ     ؼڃ ًٴـً بىل ٜــن٭ ،٣ّدڄـص 

ً ـًٸـ ، 2دوِ ّٝىدڀٵص ڄٍىر خ٭ّديُ ًخڀع٩دىُ زـٍڀٻ  ـدڂ خڀٝن٭ـ٣ّڃ ىٌ ًخٗڄخص ؤٜمدزو، لعَ ڀٹً ـ٥ّځ

ٔــعمُ خڀ٭ٚڄـص خڀن٭مــِ يف ي٬ٌظــو  خ،ًَٰــڃ ٌڀــٻ ٴٹـً  3ٌُټـُ ٬نــو خڀ٭مـٿ زدڀٕــنص ًبلْــدء ڄـد خوــًؼُ ڄنـيد     

                                         
ٔ
(   ، ٖتقي ق دمحم حامد الفقي ٗتري  علي حسن عبد ٚٔمقدمة معارج األلباب ُب منه  اٟت ق والصواب للنعمي ص)  

كل ما ُب ترٚتيت لو مأخوذة عنو حيث دل  ـ .وٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔالرايض ، الطبعة الرابعة  اٟتميد ، طبع مكتبة ا١تعارؼ
 لعرؼ ليس متوفراً ىذه األايـ .نشر ا نػواٞتزء األوؿ م على ترٚتة ُب موضع آخر لوأعثر 
ٕ
 ( . ٛٔص)  معارج األلباب ُب مناى  اٟت ق والصواب  
ٖ
  (.ٛٔ)ا١تصدر الساب ق ص  
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و يف خٕڄــُ ـً ؤٌن ڀـــٸــ"  خ٬ّيــًُ" ،لعــَ ؤن بڄــدڂ خڀ٭ٝــ1ًُٯّدَزــص خڀســً٪ ٮّځــًٚ ٯّّٔڄــد ً هنًظ٭ځْمــو ڀځٕــ

و ڀـ ٬ځـَ خ٬ّّٔــڃ    "خٗڄـدڂ "زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه خ٬ّنٽُ، ًبن ټدن خ٬ّىـدڀٳ ڄـه ودٜـص خ٬ّيـًُ، ًٸـُؤ      

ڀ٭ٚڄـص  ، ىـٍخ ىـٌ خ  ىــ# 1187$ٔـنص   -٦َّو خ‟  -، ًظٌيف 2 "ً ْزه يٸْٷ خڀ٭ُ٘ق خڀ٭مًش ٙ"ؤّدڄدً يف 

خڀن٭مـِ مل ٸّٵــٿ زـو خ٥ّّٔ٬ّــٌن، ًڀٽـه ټعدزــو خڀ٭٩ــْڃ خڀـٍُ ٔــن٭ُٞ ڀـو، ّٙــيً ز٭٩معـو ًٔــ٭ص ٬ځمــو،        

ــٍُ ىــٌ ڄنــيؿ خڀٕــځٳ خڀٝــدحل، ڄــ     ــٍُ ٬ُٴنــده ڄــه   فنيؿ خڀعـًّٝــٌَ ڀنــد ڄنيفــو خڀ ــً خڀ ــه خٕڄــّ٘  خًّ ز

 ًخڀٌٙټدوِ ٦َّيمد خ‟. 

 0يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص هؤؼُ 

ىـٍخ   "ڄ٭ـدَؾ خٕڀسـدذ يف ڄنـدىؿ خ٪ّـٷ ًخڀٝـٌخذ      "ص خڀٹسٌَّص ىـٌ ټعـدذ  ڄٌخـي ؤؼُه خ٥ّ٬سٌ٪ خ٬ّعًخًپ يف 

 ٔڃ خ٬ّىعُٝ ڀځٽعدذ، ًٸً ًُـً ٬ځَ ٤ُش خڀنٕىص خ٥ّ٫ْص ڄدّځ0ِ ٙىٌ خ

ڄه ؤـدذ ّٕٛه زندء خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ، ًوِٕ ڄـد   ٦ڄندىؿ خ٪ّٷ ًخڀٌٝخذ ّٗٹد $ڄ٭دَؾ خٕڀسدذ، يف

يف ىــٍه  وه يڀْځــڃ ڄــًؤلــدپ ؤوــٍ خ٪ّٽــ ظ١ــمنعو ڄــه خ٬ّٵدٔــً ًىــِ، ٬فــر ڄــه خ٥ّ٫ــٌذ ٬فــدذ،   

وعٵـد٪ يف ىـٍه خِٕڄـدن ز٭ځـٌڂ خڀٕـنص ًخڀٽعـدذ،       ٙزدذ خ٪ّٽمص ًٴٝٿ خ٥ّ٫دذ، ٥٬ًّـٿ خ  ًٕ•خ٬ٕٝدَ ٴَ

 .3زإلٕه ٠ُُّّ ًـٌخذ#  -بن ٘دء خ‟  -بىل ّٰ٘ ٌڀٻ ٱّد ّإظْٻ زْدوو ٠ًّٹْٹو 

 ،بىل خڀٕسر خڀًخٴ٫ بىل ظإڀْٵـو  عو، ڄّٙ٘يىٍخ ڄدټعر ٬ځَ ٤ُش خڀٽعدذ ًىٌ ڄ٭ُِّٲ زو، ڄسّٙ ٬ه ًـ 

ًٸـً وـٛ ٬ځـَ ىـٍخ      ،ٔعمٕدن ظځٻ خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ٬ځَ ٸسٌَ خًٕڀْدءدًىٌ خڀُي ٬ځَ ڄه ؤـدذ ز

وُ ڄه ٘ـيٌَ ٔـنص ٔـس٫ ًٔـس٭ّٙ     ٓٴځمد ټدن يف ٘يُ َز٫ْ خ ،خڀٕسر يف ڄٹًڄعو خڀٽدٴْص ٴٹدپ0 $ًز٭ً

                                         
ٔ
 . (ٛٔ)ا١تصدر الساب ق ص  
ٕ
 ( .  ٛٔا١تصدر الساب ق ص)   
ٖ
 ( .  ٗٔمعرج األلباب ص )  
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د ّٕــُ خ‟ ـدـٌخذ يف ٘ــإن ڄـــڄــ ًڄدجــص ًؤڀــٳ ڄــه خ٭ّفــُش خڀنسٌّــص، ًٸٵــط ٬ځــَ ٜــٌَش ٔــاخپ، ًٰــّ٘  

٬ّـد ظٵدلٙـط و٥ـٌذ     ؛ّ٘ ًخ٫ُّخذڄديه ڄه خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ، ًبِخڀص ڄد ؤِّٿ ڄنيد زدڀعًـٴعٹخً ،وـىًڄ

ڄٵدًٔىد يف ىٍخ خڀّڄدن، ٠ًدىط ٌَٔڂ خ٩ّدىځْص خ٩ّيٚء خڀندٴْـص ڀځعٌلْـً ًخٗٺّـدن، ڄـ٫ ټـٌن ٠ًـ٫       

َ يخڀٹسدذ ؤڄُخً ٜـد  ٴيـٌ ّٝفـُيه ٱّنـٌ٪ ٘ـ٬ًُد، ټمـد ٸـً ٘ـُلط         خڀٝـمْك ڄـه خڀنـيِ خڀٝـُّك،     ڂ خ٬ّـإؼٌ

خڀ٭ســٌَ " ڄــًخَؾ  ٨ّيــد0ًخٔــٵُض ٬ــه ًـيــص خڀٝــسْك  ؤڄدـــدء ٴْــو ٠ــمه َٔــدڀص ڄٕــعٹځص ًـْــّش،   

 . " ٬ځىمٵدًٔ خڀٹسٌَ

ْـ ز٭ـٟ ؤ  ؤڀٹـَ بيلّ  ًټدن ٸسٿ ىٍخ خڀعدَّه ًّٝش ّّٕ٘ش،  د خ‟ لد٤يـ  -دن خڀـّڄه ًّّٝنـص ٜـن٭دء خڀـْمه     ٬

 0 وڄد لدٜځ ٴْوټعدزدً ًَي ٬ځْو ڄه ڄٽص خ٬ُّٙٴص، ٌټُ  -حمله ًخڀٵّٕ ٔدجُ زٚي خٗٔٚڂ ڄه ٤ٌخَٶ خً

ًؤوــو ؤـــدذ ٴْــو ڄٵعــٌ خَٕز٭ــص خ٬ّــٍخىر، ّٝــد ّع١ــمه   ؤوــو ًٜــٿ بىل ىندڀــٻ ٔــاخپ يف ىــٍه خ٬ّٕــإڀص،  

 ًز٭ـً ؤن  .1خڀعٙن٫ْ ٬ځَ ڄه يپ ٬ځَ ىًڂ خڀٹسدذ ًخ٬ّٙدىً، ًؤ٘دَ زعىُّر ظځٻ خ٬ّ٭دٸـٿ ًخ٬ّ٭دىـً   

ٔـعنديه بىل ٔـنص ًٙ ټعـدذ، ًبٵّـد $ؤــدزٌخ0 زإوـو ٜـُق زـو يف خ٬ّنـيدؾ          خٌخذ، ٬ًـًڂ  ؤزدن وٌخء ٌڀٻ خ٩ّ

ټُ ٬ځَ خ„ْسّٙ، ًوًي زإٜځيڃ  .2ش خڀ٠ًُص زد٩ٌّخِ# َزه ٬سً خ٪ّٷ ڄه ٬سدخًىٌ خڀٍُ ٴيمو ،ًُ٘لو

ًٸـً ٘ـن٫    خڀٍُ ٬ځْو ّ٭عمًًن، ًبڀْو ُّـ٭ٌن، ًىٌ خڀعٹځًْ خحملٟ ًخ٬ّن٫ ڄه ب٬مـدپ خڀن٩ـُ يف خٕيڀـص،   

ڄٙــدٹّو ًِڄٚجــو ڄــه خ٬ًَّٔــص خڀٕــځٵْص يف خڀــْمه، ًٸــً  ٘ــإن ٬ځــْيڃ، ًؤ٤ــدپ خڀــنٵٓ يف ٌڀــٻ، ٘ــإوو 

 ٔعٱُٶ ٌڀٻ زدٸِ خ٬ّٹًڄص. خ

                                         
ٔ
 ( .  ٕٚ – ٕٙمعارج األلباب ص)   
ٕ
 ( . ٜٕص)  ا١تصدر الساب ق  
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ٔـعًڀٌخ  خ0 ٴف٭ځو يف ؤّٛدغ ڄعٵُٸص ظع٭ځٷ زعځـٻ خٕـٌزـص، ڄنـيد خڀـُي ٬ځـْيڃ يف ؤوسـدَ       ؤڄد خڀسدذ خًٕپ 

ّٕـعًڀٌخ ّٞـد ٬ځـَ ًـييـد      مل ڃدڀًَخّـص ټـٌٶّ  ٴ ڄـد يَخّـص ؤً ًَخّـص،   بٔـعًٙپ  ّٞد، ًٸً ؤوځٌّخ ز٢ًُٙ خٙ

 ٬ځَ لُڄص خ٬ّٙدىً ًخڀٹسٌَ.  ##ًڀْدً يل آٌٍڄه $$٭ّڃ ًّّٛػ ًٙټدٔع

   ً ٬ځــَ ـــٌخِ ؤوــٍ خ٪ّٽــڃ ڄــه يڀْځــو ًبڄٽــدن خٙـعــيدي يف ىــٍه          $ًٸــً لــدټميڃ ؤًًٙ بىل ؤٜــځيڃ 

 خ٬ّـًٴٌن ًڀْـدً،  ٽـٌن ىـٍخ   زؼـڃ ودٸٙـيڃ يف خ٩ّـّڂ     خ٬ٕٝدَ# ٴٽْٳ ٷًّّْن ٕوٵٕيڃ وٚٲ ڄد ؤٜـځٌه، 

ًؤزدن ـدوسدً ٱّد ّنٕر بىل ڄه ٌّٜٵٌن زدڀٌّٙص ڄه خڀ٥ٙك ًخڀعىُّٳ، ًټْٳ ّٽٌن ىًڂ ىـٍه خڀٹسـدذ   

ن لٕـندً  ٌه خ٬ّٕـځم آَد؟! ؼڃ َي ٬ځـْيڃ لـًّػ0 $$ڄـ   ڄعؽدپ ٕڄُ ٌَٔپ خ‟ خبٍّخءخً ًٕڀْدء خ‟ ًىٌ 

ٙ ًّ٭ًْ ُ ًّس، ًؤوٍ  1ن ٌڀٻ ّٙؽسط ٬ه ٌَٔپ خ‟ ؤٴيٌ ٬نً خ‟ لٕه## ً ـعـيدي  يف ڄ٠ٌـٌ٪ خ

ٙ   ، 2ځًْ بىل ٶّدّص خڀٵٝٿٹًخڀع ـعـيدي  ًىٽٍخ يف خڀٵٝٿ خڀٍُ ّځْو، َي ٬ځَ ڄه ٸـدپ ڄنـيڃ0 $ًٙ ّـ٬ًِ خ

ٔعمُ يف َيه بىل ٶّدّص خڀسـدذ  خؤٌٜپ خڀٵٹو#، ٬ًه  َُـعيدي ٬ًُـيٿ ٢ًُ٘ خٙ ٙ ڄهبيف ِڄدوند ىٍخ 

 .3خًٕپ 

خڀٙدىًش  ٘دٴْص ڄه خٕلديّػ خڀٝمْمص ًخٕوسدَ خڀُٝٸّص،ٴف٭ځو $يف ٌټُ ٥ّځص  0ؤڄد خڀسدذ خڀؽدوِ 

ُ   ڀزــإن ٠ًــ٫ خڀٹســدذ ًخ  ــٌَ ڄــه ؤٜــځو ًظٙــ ً ّٵسنــدء ٬ځــَ خڀٹس ــص ٬ځْيــد  ١ّدٌىــد خً ّْٟٝٝــيديد ًخڀٽعدز

ًز٭ـً ؤن وٹـٿ    ٷ خ٪ّٽڃ خ٩ّدِڂ زدڀنـيِ ٬نـو#،  سًٔ ڄٕدـً ًڄد ّعٝٿ زٍڀٻ0 ؤڄُ ظٹَُ يف خڀُٙ٪ ڄن٭و،

                                         
ٔ
 ( . ٜٗ – ٜٖلباب ص) معارج األ   
ٕ
 ( .  ٔٓٔ – ٘ٗا١تصدرالساب ق ص)    
ٖ
 ( .  ٛٔٔ – ٔٓٔا١تصدر الساب ق ص )   
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 ٷؼـڃ ٬ځـّ  "، بٰدؼـص خڀځـيٵدن   " زـه خڀٹـْڃ ڄـه    ٬ه خًوٹٿ وٹًٚ ٤ًٌّٚ  ،ٷ ٬ځَ ز٭١يدڄه ٌڀٻ ٥ّځص ټؽّ٘ش ٬ځّ

 . 1زه خڀٹْڃ ًخوعيَ خڀسدذ# خ٬ځَ ز٭ٟ ټٚڂ 

ٴف٭ځو ڀځُي خ٬ّسدُ٘ ٬ځَ ظځٻ خٕـٌزص لْػ ٍّټُ ٥ّځص ڄه خ٩ٌّخذ،ؼڃ ّـُي ٬ځْـو،    ؤڄد خڀسدذ خڀؽدڀػ0 

٬ّع٭ځٹص زد٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ، ًبٵّـد  ًْ ٘سييڃ خٵنٔعٱُٶ ىٍخ خڀسدذ زٹْص خڀٽعدذ، ًمل ّٹعُٝ ٬ځَ ظخًٸً 

ًڄــد ٷّــر ٬ځــَ  ًؤوــٌخ٪ خڀٙــُٺ خڀــّٖ ظُُظٽــر ٬نــً خ٬ّٙــدىً ًخڀٹســٌَ،  ظ٥ــُٶ بىل ٠ــٚٙض خ٬ّعٝــٌٴص،

 خ٬ّٕځمّٙ ًخڀ٭ځمدء ّٟده ٌڀٻ، ًىٌ وٹدٖ ٸٌُ ًڄنيؿ ٌُٔ ڄٵًْ ڀ٥دڀر خڀ٭ځڃ يف َي ٘سو خڀٹسٌَّص. 

ؤوـٛ يف خ٠ٌّ٬ـٌ٪    ؼـدنٍ ٬ځَ ڄد ٸًڂ، ًڀـو ؤؼـُ    ًـّخه وّ٘ خ٩ّّخء ٴُلڃ خ‟ خڀ٭ٚڄص خڀن٭مِ، ًٰٵُڀو، 

#، ًٙ ؤ٬ځـڃ ٬ـه ًــٌيه    27ٹًڄـص خ٬ّ٭ـدَؾ $  ڄٌټـُه يف   "ڄـًخَؾ خڀ٭سـٌَ ٬ځـَ ڄٵدٔـً خڀٹسـٌَ       "ز٭نٌخن 

 ّځمٷ زٍڀٻ لٕر ب٘دَش خ٬ّاڀٳ.. ًڄد يف خڀنيِ ٬ه خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ، ٴيٌ ًؤڄد ڄ١مٌوو  ،ْ٘حدً

 دء ٣ّدڄص0خ٬ّاڀٵدض خ٬ّٵُيش يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص ڀ٭ځم

بڀْٻ ـًًًٙ زإ٨ّـدء   يف ز٭ٟ خ٩ٌّخور،ً ٌّٝخـيص خڀٹسٌَّص نَظ٭ شًڀٱّ٘ ڄه ظٹًڂ ڄاڀٵدض ًَٔدجٿ ڄٵُي 

 ىاٙء خڀ٭ځمدء ًؤ٨ّدء ڄاڀٵد٣ّڃ0 

ً زه ؤ٦ًّ خٕىًپ# 1 ٍُّ خٗوٌخن خ٬ّٕځمّٙ ـ٠ّ "َٔدڀص ز٭نٌخن  #، ًڀوىـ1271خ٬ّعٌٴَ ٔنص $ ٯّم

ًًـــو ټٌٶّــد يف ڄٌخـيــص خڀٹســٌَّّٙ ؤن ز٭ــٟ خڀٹســٌَّّٙ ىــڃ خڀــٍّه   "ڄـه ظٝــًّٷ خڀٽيــدن ًخڀ٭ــُخٴّٙ  

 #. 2015/ ٬4عسدَ ٌڀٻ ڄه خڀٽُخڄدض، خ٬ُّـ٫ ىفُ خڀ٭ځڃ $دًخڀ٭ُخٴص ز صّٹٌڄٌن زدڀٽيدو

                                         
ٔ
 (.  ٙ٘ٔ – ٕٓٔا١تصدر الساب ق ص)   
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ِ   لٕه زه 2#  "ص ز٭نـٌخن  ـو َٔدڀـ ـ#، ڀـ ىــ  1235# ؤً $ىــ  1234ٔـنص $  0َ خ٬ّعـٌٴ ودڀـً خ٪ّـدِڄ

عٌلًْ ًٸ٥٭دً يف ـ٬ًٌش بىل خڀـ٠ك ڄه خڀ٭نٌخن ؤٶّد يف خڀًخ "ص ظٌلًْ ٬ٚڂ خڀٱٌْذٵ٭ٸٌض خڀٹځٌذ ّٝن

 #. 3/1224خڀعمٍُّ ٱّد ١ّديه ڄه ٬ٹدجً ًؤ٬مدپ خڀٹسٌَّص، خ٬ُّـ٫ ىفُ خڀ٭ځڃ $

١ُ ٬ځـَ  ـٹٌپ خڀنـخڀ "# ڀو َٔدڀص ز٭نٌخن ىـ 855ٔنص $ َخ٬ّعٌٴ ىًپخ٪ّّٕٙ زه ٬سًخڀ٦ُّه خٕ 3#

ش ڄٙيٌَش ڄه ٬ٹدجـً خڀٹسٌَّـص ًىـِ خڀٹـٌپ ّْٛـدش      دش خ١ّ٫ُ# ُّي ّٞد٬ځَ ٬ٹًْْخڀ٬ًدًُ خڀٵدَٰص ّٛ

 #.46/ 1وٍ ٬نو. خ٬ُّـ٫ ىفُ خڀ٭ځڃ $ڀعٹدء زو ًخٕٙخ١ّ٫ُ ٬ًِڃ خ

ّٞفص خڀٹځـٌذ زعٌلْـً    "ز٭نٌخن صڄن٩ٌڄ ڀو-لٵ٩و خ‟  -ڄدِخپ لْدً  ٸديَُ زه ؤ٦ًّ خٕىًپ4#

ٳُّخٴـدض  خٽـؽّ٘ ڄـه   يُ، ًٸـً ظنـدًپ ٴْيـد خڀ   سّـد ًىـِ ڄ٥س٬ٌـص ڄـ٫ ىًخّـص خ٬ُّّـً ڀځ٭      "٬ٚڂ خڀٱْـٌذ  

 خڀٹسٌَّص، ًؤزدن ٠ٚ٭ّد ًټٙٳ ٬ٌخَىد. 

   :جهود علماء حضرموت فً مواجهة القبورٌة :المطلب الرابع

ّـص  سٌَلْـػ ٔـ٥ُْ خڀٹ   ٌخلِ خڀْمه ټمد ظُٔىط يف ل١ـُڄٌض، و مل ظّٔٔه خڀٹسٌَّص يف ؤُ ودلْص ڄه 

ًټـدن ٭ّـڃ    ٔـع٭مدَ، خٙ ٥ًُْٔخ ٬ځَ خ٪ّٽـدڂ، ًًـّيـٌخ خڀٕـ٤ّٚٙ ًٔـ٭ٌخ ٩ّځـر      ٴْيد ٬ځَ ټٿ ِ٘ء،

ــص ڄُڄٌٸــص،  ــص،     ٬نــًه ڄٽدو ــّٔٺ ملًؤڄٕــٽٌخ زّڄــدڂ خڀٹْــديش خڀ٭ځمْــص ًخڀًُلْــص يف خڀسځــً زٹس١ــص لًًّّ  ظ

ڀٍڀٻ ٙ وـٍُ ظځـٻ خ٬ّ٭د٠َـص ڀځٵٽـُ خڀٝـٌيف يف ل١ـُڄٌض        ڀٌٕخىڃ ًٌٍٔ خڀًخجُّه يف ٴځٽيڃ ڄعنٵٕدً؛

لعٽًُىـد زـّٙ   خعدزص خڀعدَّه ٴٹً ڄؽٿ ڄد ٬ٌَٞ يف ِزًْ ًٜن٭دء ؤً ّٰ٘مهد ڄه ؤٳّدء خڀْمه، ًلعَ ټ

ٸديش خڀعٌٝٲ ًؤوٝدَىڃ، ٴفدء ظدَّه ل١ُڄٌض ټمد ّٙدئًن ٙ ټمد ىـٌ يف خ٪ّٹْٹـص، ڀـٍڀٻ ٙ ُٰخزـص     

ٵّد ٨يُ ز٭ً ؤن لٝځط ڀځٹسٌَّـص خ٭ّـّخض خڀ٭نْٵـص    ةًڄه ٨يُ ٴ ن ڀځٹسٌَّص ٴْيد،ٌؤن ّٹٿ ؤً ّن٭ًڂ خ٬ٌّخـي

١ُڄٌض، ـځط خ٩ٌّْٖ خڀنفًّص بىل ٸځر ًخيُ لخڀٕځٵْص يف ٜن٭دء ًيف ٲًّ؛ لْػ ًٜخڀ٬ًٌش زٵ٭ٿ 
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ؼــڃ ي٬ــٌش  ،1خڀٕــديش خڀ٭ځــٌّّٙ  ّٞــڃ َـــدپ ڄــه ٘ــعَ خڀ٥سٹــدض لعــَ ڄــه  ًخڀعٹــَ ي٬د٣ّــد زدڀنــدْ، ٴعــإؼُ

 خَٗ٘دي زدوًًوْْٕد، 

 ىاٙء خڀٍّه زًُِخ0  ًڄه

 ځَڃ خًٕپخڀ٭َ

 خڀْٙه ٬ځِ زه ؤلـمً زدٜــّّّه

مل ُّ٭ُٲ ظدَّه  -٦َّو خ‟  -زه ؤ٦ًّ زدّّّٜه  ٬ِځًىٌ خڀ٭ٚڄص خڀٵٹْو خحملًغ خٕيّر خڀًخ٬ْص  

ُ ُّـك ؤوو $٬دٖ يف خڀنٝٳ ٔدمل زٽّْ ًِڀٽه خڀ٭ٚڄص خڀْٙه ٬ځ ًٙيظو ًظدَّه ًٴدظو زدڀعمًًّ؛

ًټدن ىٍخ خٗڄدڂ ڄعمّْخً زدڀٙفد٬ص ، 2خٕوّ٘ ڄه خڀٹُن خڀؽدڀػ ٬ُٙ خ٭ّفُُ ًؤًخجٿ خڀٹُن خڀُخز٫ ٬ُٙ#

 ٌخ ٬ّڂ ّّٙخپ ڄعمن٥ٹد٬ًنو ٬ځٌُ زه ٤دىُ خ٪ًّخي0 $ټدن ٘فد٬دً ڄع٩دىُخً ّٛمٿ خڀٕٚق ّٹٌپ 

  .3ًّْٕٝ ؤً ڄًّٕٔٙ#

ّٹٌپ  ًًّ٘ش ٦ّځعو ٬ځَ بوٽدَ خڀٽؽّ٘ ڄه خ٬ّنٽُخض ًخڀ٭مٿ ٬ځَ ظٱّْ٘ ز٭١يد زدڀًْ،ش ًټدن ٌخ ّٰ٘ 

ٸً ً ًّٚه ٬ځَ ٸندٜٿ خڀًًپ ًىِ ًخٸ٭ص ڄٙيٌَش، طخ٪ًّخي0 $ًؤلٕر ؤن ڀو ًّخً يف خڀؽٌَش خڀّٖ ًٸ٭

ًىٌ خڀٍُ ؤؼدَ خڀ٭ٌخڂ ٬ځَ خٕزنْص خڀّٖ ـ٭ځط ٬ځَ خ٩ّمُخض خڀؽٚغ ّٝنَ  ٢ّٽه ڄه خڀٵُخَ ٴٕځڃ،

  .4ٴيفمٌخ ٬ځْيد ًؤوُزٌىد#

                                         
ٔ
 ( .  ٕٕٙ-ٕٕ٘انظر إداـ القوت ص)   
ٕ
 ( .  ٜٓٔ ابغيثاف طبع دار حضرموت للدراسات والنشر ص)رجاؿ وكتب للشيخ علي سادل بكَّت   
ٖ
 .(  ٓٔٔالقوت ص)  ـوانظر إدا(  ٖ٘ٔ/ ٔالشامل )  
ٗ
  ( . ٖ٘ٔ/  ٔامل ) الش  
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ًټدن ٬دڄًٚ  ،1ٹٌڀو0 $ًىٌ بڄدڂ يف ټٿ خڀ٭ځٌڂ#زًٜٵو ؤلً خڀ٭ځٌّّٙ  ِخً يف خڀ٭ځڃ ڄعٵٌٸدً ٴْو،ّّڄ ټمد ټدن 

زٿ ي٬د بىل خڀعٌلًْ  ً ٬ځَ ڄد ټدن ٬ځْو ؤىٿ ڄُٝه ٬ًُٝه؛مز٭ځمو يخ٬ْدً بىل ڄدىٌ ڄٹعن٫ زو، مل ٷّ

ًڄه ؤـٿ ٌڀٻ لدَزو ٬ځمدء ل١ُڄٌض  ًلٍَ ڄه خڀُٙٺ ًِّٳ خ٫ُّخٴدض ًلدَذ خ٬ّنٽُخض؛

ًخ‟0 $ًـُض زْنو ًزّٙ ٬ځمدء ظُّڃ ڄند٬ِدض يف ٬ًش ڄٕدجٿ، ْزه ٬سخّٹٌپ  ًود٬ٌِه ًلًٍَخ ڄنو،

ًټدن خڀْٙه ّسدڀٯ يف بوٽدَ  ُخض خڀ٭ځٌّّٙ خحملَُش،فّّٝٙؼسٌض خڀنٕر  ًڄنيد صٔعٱدؼخڀعٌٔٿ ًخٙ ڄنيد

ىٍخ خٗڄدڂ  ًوٹٿ ڄٕعنٽُخً ڄد ٸدڀو ؤ٦ًّ زه لٕه خڀ٭٥دْ ٬ه#، 2ٌڀٻ ًؤڀِّٵط َٔدجٿ ڄه خڀ٥ُٴّٙ 

لٕه خڀ٭٥دْ ؤن ز٭ٟ خڀ٭ځمدء خ٬ُّّّٝٙ ٸدپ ڀو00"  هٴٹدپ0 $ًيف ٮّمٌ٪ ټٚڂ خڀ٭ٚڄص خڀًْٕ ؤ٦ًّ ز

ڄه ٬ُٴط ڄه خ٪١ّدَڂ؟ " ٸدپ ڀو0"  ًؤوط ز٭ًْ ٬نيد " ٸدپ ڀو0" و٭ُٲ ڄه خ٪١ّدَڂ لًش خڀ٥س٫،

 ڄًّّ ٬ځْو "،ٙ ڄد ڄه لًظو ٴُؤّط  ًـځٕط ڄ٭و يف خ٪ُّڄّٙ ٔنّٙ، ،٬ُٴط خڀْٙه ٬ځِ زدّّّٜه

ٴٹدپ خڀًْٕ ؤ0ًّ٦" ٌخٺ َـٿ ڄه ؤىٿ خڀسديّص، ًظځٹَ ْ٘حدً ڄه خڀ٭ځڃ، ًٸً لفُ ٔځٵند ًؤْ٘دوند 

ځعځٹِ، ًٙ ٹّٵَ ٬ځْٽڃ ڄد يف ٤سد٪ خڀسديّص ڀٕوو ڀْٓ زإىٿ ڀ٘ڀٹدء ًٙ  ؛٬ځَ خ٬ّع٭ځٹّٙ ّٞڃ خٕوٍ ٬نو

 ًٸً ٬ځمط ؤن ىٍخ ٰٟ ڄه ڄٹدڂ خڀْٙه ٬ځِ ّٙځْٷ زدٗوٝدٲ، يف.ًوعيَ، خڄه خڀٱځ٩ص ًخ٩ّٵدء "

 . 3خڀًْٕ ٬مُ زه لٕه خ٪ًّخي ٸُؤ ٬ځْو ًىٌ ڄه ڄُخـْك خڀ٭ځٌّّٙ#

بَ٘دي ٜد٪ِّ خڀ٭سًْ ڀعمٹْٷ بوٚٚ " 0ًڄنيدو ڄه وٚپ ز٭ٟ ڄاڀٵدظُ دىو خڀعفًًّخًِّّّّٟ  

خ٬ّٕإڀص خڀعدٔ٭ص ڄه " خ٬ّيمدض خڀًّنْص " خ٬ّع٭ځٹص زدڀنيِ ٬ه ٸٌپ خڀ٭ٌخڂ $ّدًيل  ٌټُىد يف " ټځمص خڀعٌلًْ

                                         
ٔ
 .(  ٓٔٔإداـ القوت )   
ٕ
 (  ٔٔٔإداـ القوت )  
ٖ
 ( .  ٔٔٔ-ٓٔٔإداـ القوت ص)  
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ًّّٻ# ز٭ً ؤن ٬ځٷ ٬ځْيد ٸدپ0 $ًڄه ؤَخي ظ٠ٌْك ڄد يف خ٬ّٹدڂ  ٥٥ند خڀٍور زّٙلحند بڀْٻ ًـخ‟ 

  .1 "٘دي ٜد٪ِّ خڀ٭سًْ ڀعمٹْٷ بوٚٚ ټځمص خڀعٌلًْ َ "ٴ٭ځْو زُٔدڀّٖ خ٬ّٕمدش 

ًڀٽند ٬ؽُود ٬ځَ خ٬ّيمدض ًٌٔٲ ّإظِ خ٪ًّّػ ٬نيد لّٙ وعٽځڃ ٬ه ؤؼُ  ٭ؽُ ٬ځْيد،و ًىٍه خڀُٔدڀص مل 

ًټعدذ ٬ه ،٧ّٕصټعر يف خڀٵٹو خڀٙدٴ٭ِ ڄنيدڀو ڄاڀٵدض ؤوٍُ ًىٍخ خڀ٭دمل يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص،

ه ـڄ ٮُـٴ " فُشخڀٙ ؤلٽدڂ دن ٌٜخذْخ٬ّؽمُش يف ز ًخجٷ خڀسٌخٔٷل "ؤوٕدذ خڀٕديش خڀ٭ځٌّّٙ ٨ّده 

يف َٔدڀص  ٬ځْو ٬ّٔٞخًَٔدڀص يف خڀُي ٬ځَ ز٭ٟ ڄه  ،2زه ٬سًْ خ‟ خ# ٸدڀو ىـ 1298ص $ـو ٔنـظإڀْٵ

ټعدذ ٢ٌ٥ّٰ يف ڄٽعسص خ٪ُّڂ خ٬ّٽِ ز٭نٌخن  ب٠دٴص بىل ظځٻ خڀٽعر ىندٺ 3خڀٙفُش خ٬ٍّټٌَش. 

ٌټُه ْ٘ىند خٕڀسدوِ يف ڄٹًڄص ټعدزو ٜمْك  "ٚ ٜمْك خ٩ّدڄ٫ خڀٝٱٌّّّٜ٘ٝٝ٘ب٠ّدٲ خڀندٸً خڀس"

ًٸً وٹً خ٬ّاڀٳ لْػ ؤوو ّعدز٫ خڀ٤ٌِْٕ  ٤ځ٫ ٬ځْو يف ڄٽعسص خ٪ُّڂ خ٬ّٽِ،خوو ب 0خ٩ّدڄ٫ خڀٝٱّ٘ ًٸدپ

 .4ځو س٬ځَ ظٝمْمو يًن ٠ّٹْٷ ڄه ٸ

ّه ل١ُڄٌض "، ً" ٿ يف ظدَڄىٍه وسٍش ٬ه خڀْٙه ٬ځِ زدّّّٜه ٦َّو خ‟ ًىٌ ڄّٔـڃ يف " خڀٙد 

 ـّش. ٌ" ًظدؾ خ٬ُٕخْ " ًټځيد ظُخـڃ ڄ، خڂ خڀٹٌض ؤً ڄ٭فڃ زځًخن ل١ُڄٌض "يب

 

                                         
ٔ
 ( . ٙا١تهمات الدينية ص)  
ض السػادة حػوؿ ار بػُت الشػيخ علػي وبعػد( وانظر ١تزيد الفائدة تعلي ق ابن عبيدهللا بذكر ما ٕٔٔ-ٔٔٔإداـ القوت ص)  ٕ
ولػو سػػواء ( وىػي تػػدؿ علػى مبلػػغ العنجهيةلػدى ىػػؤالء بضػػار لفظهػا ) وبعػػض النػاس قولػػو و حرسػالة ا١تػذكورة وفيػػو كلمػة للمال

 الناس . 
ٖ
 ذكرىا ابن عبيد هللا ُب نفس ا١توضع الساب ق .   
 ـ (.  ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ(  الطبعة الثانية )  ٘ٔ -ٗٔ/ ٔالصغَت طبع ا١تكتب اإلسالمي)  صحيح اٞتامع ٗ
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 ؤؼُ ىٍخ خڀ٭ځڃ يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص
اليت أشرت إليها سابقًا ولكنها مفقودة؛ لذا " إٖتاؼ صاٟتي العبيد  "كاف األوذل أف أدرس رسالة   

 . "نية ُب بعض ا١ترتكب من ا١تناىي الرابنية ا١تهمات الدي "ٞتأت إذل الرسالة األخرى وىي: 

ًمل ّعٹًْ زسدذ  َظٽسيد خڀندْ،خخ٬ّندىِ خڀّٖ ٸً  ٴْيد خ٬ّاڀٳ ٮّم٬ٌص ڄهلُٝ ّ٘ش ٱًىِ َٔدڀص ٜ 

ٴد٘عمځط خڀُٔدڀص ٬ځَ ٧ّٓ  ًبٵّد و٬ٌيد ّٕٛر ؤمهْص ظځٻ خ٬ّندىِ خ٬ُّظٽسص، زٌخذ خڀ٭ځڃ،ؤه ڄ

ڄيمدض خڀًّه  ط يف ىٍه خڀ٭فدڀص ٧ّٕدً ًٔس٭ّٙ ڄيمص ڄهٸدپ يف ڄٹًڄعيد0 $ًڀٹً ٥ّ٭ ًٔس٭ّٙ ڄٕإڀص،

ـدً ًًٸً ؤَٔځط ڄنيد وٕىدً ٬ًًّش ڀٽٿ ټسّ٘ زځً ؤً ٸُّص،ټٿ ىٍخ وُ ٱّد ٬ڃ خٙزعٚء زدڀعځسٓ ّٞد،

ڀ٭ٿ  ْٝمص ٭ٍّه خٕڄص خ٬ّسدَټص،نه ٬يًش خٕڄُ زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه خ٬ّنٽُ ًبزٚٮ خ٩ّيً يف زٍپ خڀڄ

 . 1ٜدحل، ًُّظً٪ ّٞد ًّنْر ٰدًٍ ّٚيدڀعو ٤دحل# ٬ًَٕ ؤن ّنعٵ٫ ّٞد ڄاڄه

  0$خڀعدٔ٭ص# ٱّد ٸُّڂ ڄد ّٹدپ ٬نً بٸسدپ خڀّخجُّه بىل خ0ًَّّ٬ًٸً ڄ١َ يف ظځٻ خ٬ّيمدض بىل ؤن ٸدپ 

 $ّدًيلّ خ‟ ـحند بڀْٻ ًل٥٥ند خڀٍور زّٙ ًّّٻ#

ؤلدپ ٬ځَ َٔدڀعو خڀٕدزٷ ؼڃ  ًؤوو ّٙٱٵُ خڀٍوٌذ بٙ خ‟، ًٸً ٬ځٷ ٬ځَ ٌڀٻ ًزّٙ ڄدٴْو ڄه خڀٱځٌ، 

ًڄ١َ بىل خ٬ّيمص $خڀؽدڄنص ٬ُٙ# ًٴْيد ظ٭ُٞ ٬ّد ٬نً ز٭ٟ ـيدض ل١ُڄٌض ؤٶّڃ0 $بٌخ  ،ٌټُىد

$ىٍخ ‟ ًڀځْٙه ٔ٭ًْ ؤً لٷ خ‟ ًلٷ خڀْٙه 0 ّٹٌڀٌن 2ًَُّ ًخڀُِّفْزنمٌ لَ ؤڄٌخ٭ّڃڄًّْخ ِټدش 

ًٸً لٽڃ ؤن ىٍخ خڀٹٌپ  خڀٵٹيْص، ٬عٹديّص ًخڀندلْصؼڃ ظٽځڃ ٬ه ٌڀٻ ڄه خڀندلْص خٙ، 3ٔ٭ًْ ڄؽًٚ#

ٝدزٌن ٴْځٌخ ٌڀٻ ّإڄنٌن ٬دىدض ؤڄٌخ٭ّڃ ًبٙ ـ٬عٹدي ؤٶّڃ $بٌخ ٴ٭خ٬ځَ  وٚٲ خڀٌٝخذ، ًؤوو ڄسّٗ

خ‟ بٌخ ؤ١ٰسٌخ خڀْٙه ّٝىدڀٵص ٬دي٣ّڃ ڄه ب٥٬دجيڃ ڄدٙ ّٕعمٹو،  ز٭دىص يف ؤوٵٕيڃ ًؤڄٌخ٭ّڃ، ؤً ڄه
                                         

ٔ
 ( .  ٖا١تهمات ص)   
ٕ
 ٫تا جهتاف معروفتاف من جهات حضرموت .  
ٖ
 (  ٛا١تهمات ص )   
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ًٌڀٻ وٚٲ خڀٌٝخذ ًخ٪ّٷ ؤن ڄٌـً خٓؼدَ ًؤٔسدّٞد  ڄ٫ وٕسص خٓؼدَ بىل ڄدّعٌىڃ خ٩ّدىٿ ؤوو ڄنو،

٣ّڃ وځٷ خڀٕمٌخض ًخَٕٞ ًٙوځٷ ًڄد ؤ٘ي  ىٌ خ‟ خڀٌخلً خٕلً خڀٵُي خڀٝمً خڀٹدجٿ ٔسمدوو0

ًخ٪ّٷ ؤوو مل ّٙس٫ خ٬ّٕإڀص ًَّٝد ټدن ٌڀٻ ٕـٿ ، #1 ؤوٵٕيڃ ًڄد ټنط ڄعىٍ خ١ّ٬ځّٙ ١٬ًخ

ًڄنو  –ه ٺّځٻ ن ټدن ٬ّبه خڀنٍَ ًؤوو $ّٙٝك بٙ ـ٠ًّغ ٬ خڀ٭ًُٙن#$ِ خ٬ّيمص ـًٴ وعٝدَ،خٙ

د خ٬ّ٭عّّ، ًٙ ڄ٭ْٝص بڀْو ظ٭دىل ٙ ٬ّْط ًّْٞمص ڄد مل ُّي ّٰ٘مهّعٹُذ ٬ص ‟ ًٸُزص ّٞد د٤ -خ٬ّٕفً

ڀُـدء ڄدمل  ؤً ڄٽًُىدً ؤً ڄسدلدً ٓيڄِ ؤً ـّٗ ؤً ڄ٭٩ڃ ڄد ّٰ٘ خ‟ خڀٌخلً خٕلً خڀٵُي خڀٝمً،

ٴيٍخ  ٬ځمو، زٷؤً يٴ٫ ڄد ٸً ٸ١ده خ‟ ًؤزُڄو ٬ځْو يف ٔد ىٍخ خ٬ّ٭٩ڃ، و٫ ڀخ‟ ڀو ڀٌ مل ّٙٵ ّٹ١وِ

ٿ خٗوسدَ ىؤوّّه ّٝٹع١َ ڄد ّع١مه ٌڀٻ ڄه ىٌ ڄه ؤ ُٯُّڂ زٿ ټٵُ يف لٷ خڀ٭دمل ًخ٩ّدىٿ خڀٍ

 .#2ًخڀع٭ځْڃ 

ٜدلسو ًؤوو ڄعَ  ٌخض،ڄًىٌ ٠ُّّڃ خڀنٍَ ڀٖ ًخڀْٙه ٸً ؤزدن ـدوسدً ڄيمدً ڄه خ٪ّٷ يف ىٍه خ٬ّٕإڀص؛ 

َ، ًڀٽه ىند دوسىٌ ؤىٿ ڀ٘ ٬عٹدي ٜدَ ټٵُخً يف لٷ خڀ٭دمل ًخ٩ّدىٿ خڀٍُ ٸً ؤوّّه زو ڄهٌڀٻ خٙ

 ؤڄُخن0 

ڀو ٬ٚٸص زدڀٹّّ ٴةن ىٍخ ڄٌىڃ ـًخً ًڄٱٍُ ڀځ٭ٌخڂ  ٬نً بَخيش خ٬ّ٭عَسَُ ٱّه0 ظٝمْك خڀنٍَ خٕڄُ خًٕپ

مل ّٽه ڄٌـٌيخً لدپ خڀنٍَ ًخڀٱدڀر ؤوو  عٹدي بن٬ر خُٙظًُظَ ڀعځٻ خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ ًڄه ٴْيد،زدڀنٍَ 

وعٹً خًڀٍڀٻ ٴٹً  ٬عٹدي ٴْيڃ،ٹًٝ ڄه ٬نًىد ڄه خڀًّخَ ًّٰ٘ىڃ بٙ ڄ٫ ًـٌي خّّٙٙنٍَ ٭ّد ًمل 

خڀٱدڀر ؤٶّڃ ّٹًًٝن ظ٭٩ْڃ ٌخض خڀٌيل ؤً $ىٍخ خ٬ّٕځٻ خڀْٙه ؤزٌ زٽُ خ٥ّ٫ْر يف ٴعدًخه ڄ٭ځًٚ زإن 

                                         
ٔ
 ( . ٔ٘الكهف )   
ٕ
 ( .  ٜا١تهمات ص)   
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ك ـ٬نًڄد وٍَ خڀُـٿ ؤن ٍّز ًټٍڀٻ خڀٌُٔپ  ،1#ڀٌٝخذٸّّه ؤً ڄٙيًه ًٌڀٻ زد٤ٿ ًخ‟ ؤ٬ځڃ زد

ىٿ ټدن ٴْيد ًؼه ڄه ؤًؼدن خ٩ّدىځْص ّ٭سً؟ ٸدپ0 ٙ ٸدپ0 $ٴيٿ ټدن ٴْيد ٬ًْ ڄه $بزًٚ زسٌخوو ٔإڀو0 $

ً ًْىٍخ ًّپ ٬ځَ ؤن خڀنٍَ ڀٌ ټدن ٬ّٽدن ٴْو ًؼه ؤً ٬ ،2## ؤ٬ْديىڃ؟ ٸدپ0ٙ ٸدپ0 ٴإًٲ زنٍَٺ

ًىٽٍخ ىند ٴةن ٸًٝ ظ٭٩ْڃ ٌڀٻ خ٬ّٙيً  ن ٌڀٻ ڀع٭٩ْڃ ظځٻ خڀسٹ٭ص،٩ّه ٨دن ؤ ح٬ّٚد ؤـدِه؛ ڀ

 ٴٽدن خڀٌخـر ًٔ ىٍه خڀٍَّ٭ص ٬ًًڂ ظٝمْك خڀنٍَ ڄه ؤٜځو.  ًخڀٹّّ ىٌ خڀٱدڀر،

بٌ خڀنٍَ ٬سديش ‟  ىٍخ ٴْو ٸٌَٝ، -٬عٹدي ًخڀع٭٩ْڃن ًـً خٙب-خٕڄُ خٓو0ُ ـ٭ٿ خڀنٍَ ُ٘ټدً 

٭ځو ٭ٍّخ خ٬ّٙيً ؤً خڀٹّّ ىٌ يف فًڀٍڀٻ ٴ ُي ىسص ؤً ٥٬ْص،ظ٭دىل ًڀْٓ ټمد ّٵيمو ز٭ٟ خڀٵٹيدء ٮّ

ٕن خ٪ّدڄٿ ٬ځْو ىٌ خ٫ٌّٲ  ًڀٌمل ٌّـً خڀع٭٩ْڃ؛ ًُٜٲ ٌڀٻ ڀٱّ٘ خ‟ ُ٘ٺ، لً ٌخظو ٸُزص ٬ًسديش،

 ٭نَ خڀ٭٥ْص ؤً خ٭ّسص،ِّٝ ٴةوو يف ٬ُٲ خڀٵٹيدء ّٜٚٲ ڄد ڀٌ وٍَ ٪ّ وٵدً،آؤً خڀُـدء ټمد ٌټُه خڀْٙه 

ؤً ؤوِ ؤً ٴٚن زٽٍخ ؤُ  زّٗدْ ٴْمد ّع٭د٤ٌوو زْنيڃ ٴْٹٌپ ٸدجځيڃ وٍَض ٬ًٙځَ ٌڀٻ يَؾ خڀن

 ٴمد ټدن ڄه ىٍخ خڀٹسْٿ ٴٚ ٺّن٫ بٙ ؤن ٸدَوو خڀع٭٩ْڃ ًخڀعٹُذ ًخ‟ ؤ٬ځڃ.  ًىسعو،

بٙ  "خڀٍزك  "ؤڄد خ٬ّيمص $خ٪ّديّص ًخڀ٭ًُٙن# ٴٵْيد ّٹَُ خ٬ّاڀٳ ؤوو ّٙعٹُذ ًّٙ٭٩ڃ زدڀٝٚش ًخڀنٕٻ  

ٌَ ڄ٭ځٌڄص ٙ ب٘ٽدپ ٴْيد ًبن ټدن ڄه ـٍه ؤڄـًى لْدء ًخٗڄدظو بٙ ‟ ظ٭دىل،ًّٙنٕر خٗ ،‟ ظ٭دىل

َّص ؤً ـځّ ڃ ٹّدڀٵٌن يف خڀٍزك ٴْفًّْوو ڀٱّ٘ خ‟،ًّعإًڀٌن ڄد ّٵ٭ٿ ڄه ٌڀٻ يخڀندلْص خڀ٭مځْص ز٭ٟ خڀٹسٌ

لْدء ًټٍخ خٗ،د٤ځصّعإًڀٌن ٌڀٻ زعإًّٚض ز "ظ٭٩ْڃ ڄه ٌزك ڀو" ًخڀٍُ ٬ٙځص ڀو بٙ ٬نً خڀ٭ٌخڂ،

ص ّنٕسٌن ٴٌْٝؤڄد ڄه خڀندلْص خڀ٭مځْص ٴدڀ ىٍخ ؤٜٿ ڄه خڀندلْص خڀن٩ُّص ڄعٵٷ ٬ځْو، ص،ًخٗڄدظ

ً ظٹًڂ ـًٸ -ُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڄه خ٬ُّٙ٪ ًّٰ٘ه ٌټمد ـدء يف ظ٥ُّص ٬ځ- صلْدء ًخٗڄدظًٕڀْدجيڃ خٗ
                                         

ٔ
 (  ٜٕٗالفتاوى النافعة ص)   
ٕ
 .  ( ٜٕ )ص تقدـ ٗتر٬تو ُب الباب التمهيدي  
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خڀ٭ْدٌ زد‟، ؼڃ ُّظر ٬ځَ ڄد ظٹًڂ ٠ُّّڃ ٰدّص خٗ٪ّدي ًًٌڀٻ  عٹديىڃ ڀٍڀٻ يف خڀسدذ خڀؽدوِ،خ٬بؼسدض 

ًّإظْند ىند زٵدجًش  ٌڀٻ،َ يٿ ّٞد ڀٱّ٘ خ‟ ًڀٱّ٘ ٌڀٻ ڄه خحمل٩ٌَخض خڀّٖ ظّٔظر ٬ځّڀٽٌٶّد  ،1ش خڀ٭ٹّ٘

خڀٍُ ّٽٌن ٰدڀسدً ڄٝدلسدً ڀّّدَخض خًٕڀْدء ى0ٌ $ڀع٭٩ْڃ خ٬ّٹسٌَ ڀو  2ـًًّش ـځْځص ًىِ ؤن خڀّخڄٿ

ٔٽٌض ؤىٿ خڀ٭ځڃ  د زد٪ّؿ ًخڀ٭مُش ًىٍخ ڄه ؤ٩٬ڃ خ٬ّنٽُخض ًؤ٩٬ڃ ڄنيّٝنّڀص ظځسْص ًٴً خ‟ ظ٭دىل

ًىٍه خڀنٽعص مل ؤ٬ُٲ ڄه وسو ٬ځْيد  ،3ٞ ٔٽ٣ٌّڃ ٴ١ًٚ ٬ه ٠ََ ٬دٸٿ زٍڀٻ# ٬ُنيڃ ٴْمد ڀٌ ٴ

ىٍخ ىٌ خڀٙإن يف ڄ٭٩ڃ خڀّّدَخض بن مل ّٽه ٴْيد  ؤنّبٌ ٌڀٻ يف ّٰ٘ه ًڀٽه ٙ خٔعس٭ً ٜمص ڄد ٸَُ 

٘عمد٭ّد خ0 ؤٶّد ٴ٭ًٚ ظ٭عّّ ظ٭٩ْمدً ڀځٌيل ًٌڀٻ زُٴ٫ خڀُخّدض خڀّٖ ىِ ٘٭دَه ًؼدوْدًً ،ؤًًًٙىٍخ ٥ّْ٭دً 

0 ؤن وځْٵص ٌڀٻ خڀٌيل خ٬ّٕمَ ؼدڀؽدًًزو.  صٔعٱدؼٰدڀسدً ٬ځَ ؤزْدض ٘٭ُّص يف ڄًلو ؤً ي٬دجو ًخٙ

حدً يف ىٍه خڀّّدَخض ڄه خڀع٭٩ْڃ ًخڀعٵىْڃ ًب٨يدَ ڄٹدڄو ًٸًَه ْ٘ َّ٭٥ "ڄنٝر ڄٹدڄو  "٬نًود 

ٴُلڃ خ‟ ، 4" دَش وّٓ خ‟ ىٌي ـِّ "يف ټعدزو ِّدَخض ٬ًديخض " خڀٝسدن " مد وسو ٬ځْو ـ٩٬ْمدً ټ

 خڀْٙه زدّّّٜه. 

ؼڃ ٸٕڃ  # ّٹَُ ٴْيد ؤن خ٪ّځٳ زٱّ٘ خ‟ ظ٭دىل ًٜٵدظو ًؤ٨ّدجو ُ٘ٺ،خڀؽدوْص ًخڀ٭ًُٙن$ًخ٬ّيمص  

ڄه ٯ ْؼڃ ظ٭ُٞ ڀٝ،ٙٹُّؾ ڄه خ٬ّځص ن خ٩ّځِ ىٌ خ٬ّىُؾ ڄه خ٬ّځص ًخ٫ّٵِ،ًؤخڀُٙٺ بىل ـځِ ًوٵِ

ټع٭٩ْڃ خ‟ ؤً ٹّدٲ ڄنو  ؼڃ ٴُٶ زّٙ ڄدټدن خ٬ّٹٌٝي زو ظ٭٩ْڃ خحملځٌٲ زو خ٪ّځٳ ًظٽځڃ ٬نيد،

                                         
ٔ
( وُب العػػرؼ ىػػي ٚتػل أو ثػػور يسػوقو الػػزوار عنػػد  ٜٙ٘( ص) قػاؿ ُب القػػاموس و ) العقػَتة مػػا عقػػر مػن صػػيد أو غػَته   

 ط عليهم أو تقرابً لطلب حاجة منو . خضاءاً لو ١تا قد يظنوف أنو سار زايرهتم للورل : إما إ
  ىا وكذا ُب الزايرات .و الزامل ُب العرؼ ىو نوع من الرجز يؤتى بو عند ا١تناسبات كاألفراح و٨ت ٕ
ٖ
 ( . ٓٔ-ٜا١تهمات ص)   

ٗ
( أتليػػػف عبػػػد القػػػادر دمحم الصػػػباف ، طبػػػع ا١تعهػػػد اإلمريكػػػي  ٔٗ -ٓٗزايرات وعػػػادات " زايرة نػػػيب هللا ىػػػود "ص )    

 للدراسات اليمنية . 
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ؤڄد بٌخ ،ظٵدٸدًخټعسو خ‟ ٴيٌ خ٪ُّخڂ خڀٽٵُ ٸً ؤً ًّٴ٫ ٬نو ٠ُ ،٫ مل ّٹ١و خ‟وٵؤً ُّـَ ڄنو  ،وټىٌٴ

ًىٍخ ظٵْٝٿ  1ٵِ وٚٲ ًخڀٌَ٪ ظُټو ڄ٥ځٹدً# ٔځمط خڀ٭ٹًْش ڄه ٌڀٻ ٴٚ ټٵُ ـځِ ًيف خ٫ّ

 ؤـٌي ڄنو ڀٌ ُٜق زعمُّڃ خڀنٌ٪ خڀؽدوِ ًبن مل ّٽه ُ٘ټدً. ,ـًْ،

ًبن ًَٜ ٬ه ز٭ٟ خٕټدزُ ٯّمٌپ  ٽُ،ڄنظو ٌَٸدپ ٙٷٌِّ ٕلً لٽدّص ڄدٜ 0#خڀٕعٌن$ًخ٬ّيمص  

زٌـو ڄه خڀٌـٌه  وڄٹٌڀ٬ه ظ٭ٹٿ  ْٰسصعإًّٿ ّٰ٘ ڄعسديَ ڀځ٭دڄص؛ؤً ؤوو ًَٜ لدپ ز ًهؤوو ڄاًپ ٬ن ٬ځَ

 ټفّٗ ټمد ٸدپ ز٭١يڃ0  ؤً ؤوو ڄه ٸٌپ ٍّٰ٘
 سما بانٌهاللا ـأنا عرشها والكرسً أن

 2ًڀٌٙ خ٪ّْد ڄه ـًُ ودَ خ٩ّمْڃ ؤ٤ٵْيد 

3وأيا انتأويم نرنك فبعيد وقد تقدو إيضاح ذنك  واننهي عٍ ذنك يف حمهه، 

ي٪ُ خ‟ يل خعٹً ٭ـٌخزدً ڀٹٌپ خ٬ّ شپ ز٭ٟ خ٬ّ٭عٹًٸدپ ٴْيد $ڄه خحملُڄدض ٸٌ 0خ٪ّديّص ًخڀٕعٌن#$خ٬ّيمص  

ٸ٥دذ خڀٹٌڂ يف ڄندٔسدض ؤًىٍخ خڀٹٌپ ّعٽَُ ټؽّ٘خً ڄه ز٭ٟ  ،4ص ؤً ٠مدوِ "# ڀٱًٴزد٩ّنص " ؤوط يف خ

٬عٹً ؤوو ٺّځٻ ٌڀٻ خ٬عٹدي،ؤڄد ڄه خّٰعځٵص ًىٌ ٯُّڂ ټمد ٌټُ خڀْٙه بن ټدن ٮُّي ـُؤش ٬ه ّٰ٘ 

 ڄه ودڀٛ لٷ خ‟ ظ٭دىل.  ٴيٍخ ٤دٌٰض ٕوو ٬ِڃ ڀنٵٕو لٹدً

ًؤڄد زٹْص خ٬ّيدڂ  ىٍه ىِ خ٬ّيمدض خڀّٖ ظ٭ُٞ ٴْيد خڀْٙه ڀځٹسٌَّص ًوٹً ز٭ٟ ٬ٹدجًىڃ ًؤ٬مد٭ّڃ، 

َّص.   ٴةٶّد ڄنٽُخض ّٹ٫ ٴْيد خڀٽؽّ٘ ڄه خڀندْ ًىِ ڄ٭دِٜ ٬ٙٚٸص ٭ّد زدڀٹسٌ

                                         
ٔ
 ( .   ٓٔا١تهمات ص)  
ٕ
 ( .  ٙٔا١تهمات ص)   
ٖ
  ( ٙٔ) صا١تهمات  
ٗ
 ( .  ٙٔا١تهمات ص )   
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م٭و بىل لً ټسّ٘،ًلٕسو ٸً ٠َُّ ڄه ٰٿ خڀعٹځًْ ٬ّ٭ځمْو ًخڀعإؼُ ّٝفع -٦َّو خ‟ ظ٭دىل-ًخڀْٙه  

دَ ڄًَٔص آؼٌڀٻ ڄديخڂ ٮّعيًخً زدلؽدً ٬ه خ٪ّٷ ـديخً يف خڀ٭مٿ زو ًخڀ٬ًٌش بڀْو،ًٸً زٹِ ڀًّو ز٭ٟ 

ل١ُڄٌض مل ّٕع٫٥ خڀعىځٛ ڄنيد ًىِ ٸځْځص يف ـدور ڄد لٹٷ ڄه بٜدزص ڀځمٷ،ٴ٦ُّو خ‟ ًٰٵُ 

 ڀو. 

 

 ځَڃ خڀؽدوِخڀ٭َ

 ڄه ؤ٬ٚڂ خ٬ٌّخـيّٙ ڀځٹسٌَّص يف ل١ُڄٌض

 مً زه ٬ځِ زدٴ١ٿ ٦َّو خ‟ ظ٭دىلـخڀْٙه ٯّ
،ويقاؿ أف ىناؾ ترٚتة كتبها ىو لنفسو بعنواف ةبو لألسف دل أعثر ٢تذا الشيخ على ترٚتة مكت 
فلذلك أكتب  ،َت أنٍت دل أٖتصل عليها،وىي عند بعض أوالده كما أخربين بعض أقاربوغ "حياٌب"
الذي  ه" بلد نْ طْ سًا من دروسو ُب مدينة " القَ وحضرت در  تووقد جالس،مح عامة عنو فأان أعرفوالم

  .ولد وعاش فيو معظم حياتو
م ىاجر إذل ػث ،عبد هلل بن عمر الشاطري د شيخو الشهَتػاط ترمي على يػدراستو األوذل ُب ربكانت 

لتقى ببعض ا١تصريُت من أنصار السنة وبذلك اولعلو ىناؾ  من الزمن، الصوماؿ ومكث ىناؾ ردحاً 
بن القيم رٛتهما هللا وأئمة الدعوة ان تيمية وتلميذه العالمة ابطالع على كتب اإلمامُت االٖتوؿ إذل 

 عالـ الدعوة السلفية. أالسلفية ُب ٥تتلف العصور حىت صار بذلك من 
ود اإلسالمية ُب ػن سعػد بػا١تدرس ُب جامعة اإلماـ ٤تم " رجب السيد السيد" فضيلة الشيخ  يقول 

عن أعالـ الدعوة الذين أشعلوا ا١تشاعل يتكلم وىو " عوة ا٠تلف إذل طريقو السلف د" تقدٯتو لكتابو 
)ومن ىؤالء العادل الفاضل، والشيخ  ويهتدي السائر: رلينَتوا الطري ق وليوضحوا السبيل ليسًتشد اٟتائ

تو ُب الوقور، وا١تريب األمُت، والقدوة الطيبة واجملاىد ا١تكافح الذي صابر واثبر وأفٌت شبابو وصح
بالغ اٟتجة وأداء األمانة وإيقاظ الغافلُت،واألخذ بيد العاملُت،والذي ٨تسبو كذلك إسبيل الدعوة و 

، ابرؾ هللا فيو وأطاؿ عمره ونفع بو "دمحم علي ابفضل " ذلكم ىو الشيخ  وال نزكي على هللا أحداً،
اـ فيو، ومن يذىب وجزاه بكل خَت، فقد جاىد وانضل ُب سبيل عقيدتو، ُب كل مكاف حل بو وأق
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ٝتو، أقامو وشيد أركانو، وكاف إمامو وخطيبو ومدرس العلم ٝتي اب فخماً  إذل الصوماؿ ٬تد مسجداً 
وا١تعرفة لرواده وأحبابو وإخوانو ومعارفو، فهذا درس التفسَت، وذاؾ درس اٟتديث، وىذا درس الفقو، 

 بل كاف يدرس النحو والصرؼ وىكذا.

ـدًٙ ٴدمهّٙ ٬د٬ّّٙ ٬دڄځّٙ، ََ ٴُزّ ڄٕعٌّدض ٬ځمْص ڄعسدّنص،ً، لٕر ڄنيؿ يَخِٔ ڄن٩ڃ ًټٿٌّ 

ټدن ٭ّڃ خڀ٭دمل ًخ٬ًُّ٘ ًخٕن  ٥ّ٭ٌخ زّٙ ٤ځر خڀًوْد ًخڀًّه، ًخڀٙسدذ ًخڀٌْٙن ڄه لٌڀو ڄځعٵٌن،

ًّ٭مځٌن زعٌٷّيدظو ًّٕعًّٙ٘وو يف ؤوٛ  ًخڀًّٝٷ ًخٕذ ًخڀُٴْٷ، ّځعٵٌن لٌڀو ًّٕعفْسٌن ڀنٝمو،

ٌڄدپ ز٭ً بٸدڄعو ٴْو ڄًش ٤ٌّځص بىل ڄ٤ٌنو ؤڄٌَىڃ، ًبن ؤوٓ ٙ  ؤوَٕ ڀْځص ًيخ٬و ًىٌ ڄٱديَ خٝڀ

و زخڀ٭ّّّ ًخ٩ّمٌ٪ ٯّعًٙش يف ٌڀٻ خ٬ّٕفً ّٝٹًٌّٙ ًخڀُـٿ ّٵْٟ ٬ځَ خ٩ّم٫ْ ڄه ٬ځمو ًّٟدَ

 ڀځٵُخٶ ؤملًخڀندْ يف لّن ٬مْٷ ً ص زإوٵدْ ټسً ٯّّٔٶ ظځٵك خٌٓخن،زًوٝدجمو ًټدوط ټځمدظو ڄٌٙ

ٖ ىٍخ يل ًٕڄؽديل ؤن ٵّ ؤوَّعممٿ خٕڄدوص ًڀٽه زبيل ًّ٭يً ځّٗ ظس٭ص خڀٹْدڂ زد٬ّٕفً ڃ ٸّمِّؼ ًًّ٘،

ىٍه حملص ٬ه لْدش خڀْٙه  1خڀٵُخٮ ًوٹٌڂ زٍڀٻ خڀ٭مٿ خڀٽسّ٘ ًخ„يٌي خڀ٭٩ْڃ ٴفّخه خ‟ وّ٘ خ٩ّّخء# 

 فُ. يًـيًه يف خ٬ّ

 ًؤڄد يف خڀ٤ٌه ٴإود ؤٔفٿ ڄد زځٱّٗ ٬نو ًڄد ٘دىًظو ڄنو ڄسدُ٘ش0 

ؼنّٙ خًي٬ٌظو بىل خڀٽعدذ ًخڀٕنص يف آوُ لْدظو ٦َّو خ‟،لٌخيل ٬دڂ  هٴځٹً ٨ّ٭ط زدڀْٙه ًـيٌي 

ؤً ؼٚؼو ًظٕ٭ّٙ ًؼ٤ّٚدجو ًؤڀٳ ىفُّص،لْػ ًٜٳ زدڀ٬ًٌش بىل خڀعٌلًْ ًخڀٕنص ًٯّدَزص خڀسً٪ 

 عو ڄًّنًڄدټدن ٸدجمدً زو ڄه وُٙ خڀ٭ځڃ ًخٗٴعدء يف ،ظّّْٵيدًًخڀُٙټْدض ًزْدن وُخٴدض خڀٌٝٴْص 

لْػ  ه ًؤٜځِ خ٬ّٱُذ ًخڀ٭ٙدء يف ڄٕفًىد خ٩ّدڄ٫،ـؼڃ ٘دء خ‟ ز٭ً ڄًش ؤن ؤًَِ خڀٹ٥ ،هٹ٥خڀ

ٴځمد ټدن زّٙ خڀ٭ٙدجّٙ  ًَْ خڀْٙه ًٸً ټنط ٌخىًٚ ٬ه خڀْٙه ًي٬ٌظو خڀّٖ ًٜٵط يل ڄه ٸسٿ،ـّ

                                         
ٔ
 د (.  –دعوة ا٠تلف إذل طريقة السلف التقدمي ص) ج   
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ًيف ّٔ٘ش " ڀځًْٕ ٔدزٷ " ټعدذ ٴٹو خڀٕنص  ڄهٴةٌخ زدڀْٙه ّعًَٝ خ٪ّځٹص خڀ٭ځمْص ڀًَْْ ٤ٚزو 

فځٕط يف خڀًَْ ٨ًّ٭ط ټٚڄدً ،ٴًٙ ؤٌټُ ڄد ىٌ خڀٽعدذ خڀٍُ ټدن ًَّْ ٴْو ًٸعيد خڀٌُٔپ 

خڀًَْ ؤَيض  هوعيدجو ڄخًز٭ً  وٍخٺ،آڄد ىٌ ڄ٭ًُٲ يف خًٕٔد٢ خڀ٭ځمْص خ٪١ُّڄْص ٬ځَ ٸْمدً ُّٰسدً 

ٴإـدذ  ُٙش يف خڀسٚي،ٴٕإڀعو ٬ه ز٭ٟ خٕڄٌَ خ٬ّع٭ځٹص زدڀسً٪ ًخڀُٙټْدض خ٬ّنع د ٨ّ٭ط،ؤن ؤظإټً ٱّ

ٸّٔزط ڄنو ًظ٭ُٴط خ٤مإونط بڀْو ًٴد ر خڀٕنص ًخڀعٌلًْ،ـٌخزدً ُٜٸّدً ًخ٠مدً ّٝد ّٙٵِ ٰځْٿ ٯّ

خڀٹ٥ه  ً ؤـسعٻ ٬ځَ ظځٻ خٕٔحځص ّٝد ٨ّ٭ط ٕوّٗ ىند يفـ$ڀٹ 0ٴٹدپ يل َ وٵِٕ،ـُٴعو ٬ځـ٬ځْو ٬ً

٬ّد ځيفص خڀًخَـص ًڄ٭ندىد0 ؤوو ٬ځَ ظځٻ خٕـٌزص# ىٽٍخ ٍّٞه خڀخ ڀٕس٥ٌود ًَلًڀٌټنط ڄه ٘سدڂ ً

ًڀٌ ؤوو ټدن يف  ڄنٌخ ّٞد،آٔعفدذ ؤىځو ڀځ٬ًٌش خڀٕنْص ًخزځً خڀٹ٥ه خڀٍُ ٸً  يفؤـدزّٗ ّٝد ؤـدزّٗ ٕوو 

ڄٽدن آوُ ڄه زځً ٘سدڂ ؤً ڄد ټدن ٻّدًٙ ٬نيد ڀ١ُذ ٬ځَ ظځٻ خٗـدزص ٬ّد ٬ځْو ؤىٿ ظځٻ خڀًّدَ ڄه 

ؼڃ ي٬دوِ بىل  ڀ٭دمل خڀٕځٵِ خڀٍُ لًُ•ؼْطُ ٬نو ڄه ٸسٿ،نًىد ٬ُٴط ؤوو ٌڀٻ خ٬خڀع٭ٝر ًخ٫ُّخٴص، ً

ڄنّڀو ٴد٬عٍَض ٴٌخ٬ًوِ ڄه خڀٌْڂ خڀؽدوِ لْػ ؤوٍوِ بىل ڄٕفً ـًًّ ټدن ّٹٌڂ ٬ځَ ٬مدَظو 

بيل ٌٔء خ٠ًٕد٪ يف خڀسٚي ًٯّدَزص خڀن٩دڂ خڀ٬ٌِْٙ ڀځًّه  ًيف ؤؼندء ٌّٟڀند يف خ٬ّٕفً ټدن ّٙٽٌ

 ؼڃ بوو ٦َّو خ‟ ٔدٴُ بىل خ٬ّمځٽص خڀ٭ُزْص خڀٕ٭ٌيّص، ڄعدز٭ص ًًّ٘ش،ًؤىځو ًڄد ّٚٸْو ىٌ ڄه َٸدزص ً

٤ْسدً يف زځًه ًټدن ڀو ٤ٚذ  ًٸً ظُٺ ؤؼُخً ،#ىـ1404$لْػ ًخٴده خٕـٿ يف ڄًّنص ـًه لٌخيل ٬دڂ 

 . -ًخٔ٭ص ٦َّص٦َّو خ‟  -ټځيڃ ٔدجُ ٬ځَ ٶّفو ًڄٹعسٓ ڄه ٤ُّٹعو  ،ًٯّسٌن ٴْيد ًيف ّٰ٘ىد

 

 0"ي٬ٌش خ٫ّځٳ بىل ٤ُّٹص خڀٕځٳ"ٵو ـځٍُّ وـُ خڀـخٕؼ
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ًًخ٠ك ڄه ٬نٌخوو ؤوو ي٬ٌش بىل خڀ٭ٌيش بىل ڄد ټدن ٬ځْو خڀٕځٳ خڀٝدحل ٠ٌَخن خ‟ ٬ځْيڃ يف ٫ّْ٥  

ًڄ٭دڄٚض ًٔدجُ ٘اًن خ٪ّْدش،ًڀٹً ٫ّٛ ڄ٠ٌٌ٪ خڀٽعدذ خ٬ّاَن  ٶڄٌَ ڄه ٬ٹًْش ٬ًسديش ًؤوٚخٕ

ٔٚڂ يّندً ًٗزد دًڄنط زد‟ َزآّٞد ڀځٽعدذ ٴٹدپ0 $خڀٙيّ٘ ٔ٭ًْ ٬ٌٞ زدًُِّ يف خ٬ّٹًڄص خڀّٖ ٸًڂ 

 وسْدً# ىٍخ ىٌ ڄ٠ٌٌ٪ خڀٽعدذ خڀٍُ ٥ّ٭و خ٬ّاڀٳ ڄه ؤًؼٷ خ٬ّٝديَ.  ًًّٝمم

ٳُّخٲ،٢ًّٕٻ زع٭دڀْڃ خٺّدن زُٔدڀص ودمت خٕوسْدء يًن بي٬ٌش بىل خڀعٌلًْ خ٫ّدڀٛ يًن بُ٘خٺ، ً 

د ڄ٬عٹدي ٬ًٌّ خڀٽعدذ بىل بٜٚق ټٿ ٙزعًخ٪،يف ڄًْخن خخڄه ؤٌٜ٭ّد خڀٝمْمص يًن  شڄٕعٹد

ن خڀٕځٌٺ ًخڀ٭سديش ٬ًٌّ بىل َٴٟ ټٿ ِّديش خض خڀسً٪ ًخٕزد٤ْٿ ڄه ـٌىُ خڀ٭ٹًْش،ًيف ڄًًْؤٴٕ

 #.1ڀْٕط يف ټعدذ خ‟ خڀٽُّڃ ًٙ يف ٔنص ٌَٔڀو خ٥ّ٬يُش 

د ظؽّ٘ ّٝٹًڂ0 $٬َدڂ ٬ه ؤِڄص خ٬ّٕځمّٙ ًؤن ٙلٿَّ ٭ّد بٙ زدڀُـٌ٪ خ٪ّٷ بىل خٗٔٚڂ ٸدپ خ٬ّټٚڂ ًز٭ً  

ٌـيدض و٩ُ ودٜص زؤً ظ٥ًٝڂ  ،ز٭ٟ خڀنٹد٢ خڀّٖ ٬د٩ّيد خڀٽعدذ لٕدْٔدض ز٭ٟ خڀندْ

ټدن ًَّٝ ٬ه ٬ٹًْش  دڄد ټعر ٬ه ىٌٍ ؤً ُٰٞ ًبٵّ رّٞڃ،ًڀٽنّٗ ًخؼٷ زإن خ٬ّاڀٳ مل ّٽع

 ،ٸځموٸسٿ ؤن ّعندً٭ّد  ،ڄعّـط زًُلو ًٸځسو، ًّخٴ٫ ّٞد ٬ه يّه خ‟ خ٪ّٷ،٤د٬ّد ٠ًّغ ّٞد ڀٕدووخ

ٴد٬ّاڀٳ ڄه و٥سدء خ٪١ّدَڂ خ٬ٌّىٌزّٙ ًؤٔدظ٣ٍّڃ خ٬ّٕعنّّ٘ه، ظ٭ُٴو خ٬ّندزُ ًخ٪ّٵٚض،ټمد ظ٭ُٴو 

 ٸً ـ٭ځو خ٬ّاڀٳ ٬ځَ ٤ُّٹص خڀٕاخپ ًخ٩ٌّخذ0 #. ًخڀٽعدذ 2ضًٸد٬دض خحملد٠ُخ،ٴٌٝپ خڀًَخٔص

دي ًخڀُٙٺ، ًٸً ٻّٿ ظٌلًْ خڀُزٌزْص ًخٕڀٌىْص ًظٌلًْ خ٨ّٕدء ًخڀٝٵدض ًڄد ١ّدي ٌڀٻ ڄه خٗ٪ّ

وعٙدَ خٗ٪ّدي يف خٴّٔش  ،ًٸً َټّ ٬ځَ ظٌلًْ خڀُزٌزْص ز٭ٟ خڀِٙء ڀٌـٌي خڀعٙٽْٻ ٴْو يف ظځٻ خڀٵّٔش

يد،ؼڃ ـځى٬ًنًود يف ل١ُڄٌض زٕسر خڀن٩دڂ خڀ٬ٌِْٙ خڀٍُ ټدن ـد٤ّدً ٬ځَ ًَٜ خڀسٚي ًؤ،خڀ٭دمل ټځو
                                         

 (ٙ-٘)صدعوة ا٠تلف ،ا١تقدمة  ٔ
ٕ
 ( .  ٙ – ٘دعوة ا٠تلف ا١تقدمة ص)   
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ٽُ خڀٌٝيف خ٪١ُّڄِ ًوٹً ټمد ٬ُؾ ٬ځَ خڀٵ،ظٽځڃ ٬ځَ خڀٕنص ًڄدّع٭ځٷ ّٞد ًڄد١ّديىد ڄه خڀسً٪

ًوٝٛ ز٭ٟ خڀسً٪ خڀّٖ ظعٵُي ّٞد  ،ًخڀًـٿشٟ ڄد ٸّعٌُ ٬ځْو ڄه خڀٙ٭ٌٌ٭ًؤزدن ز ،ز٭ٟ وُخٴدظو

لْػ ّٝځٌن خڀٵُخجٟ  ،خڀّٖ ظايٍ آوُ ٥ّ٭ص ڄه َڄ١دن "ٜٚش خ٫ّمٕص ٴًُٞ "ل١ُڄٌض ڄؽٿ

ٸ١دء ڄد ٴدض ؤؼندء  خ٫ّمٕص خڀٵفُ ؼڃ خڀ٩يُ ؼڃ خڀ٭ُٝ ؼڃ خ٬ّٱُذ ؼڃ خڀ٭ٙدء يف آن ًخلً ًٌڀٻ زنْص

 خڀٕنص خ٬ّد٠ْص 

ًڀٍڀٻ ٴةن  "،خڀْٙه ؤزٌ زٽُ زه ٔدمل خڀ٭ځٌُ ٜدلر ٬ْندض  "ًؤًپ ڄه ؤلًؼيد يف ل١ُڄٌض  

ودٜص  ،٬عٹديخضخًٙظّخپ ڄٕعمُش زٙٽٿ ٨َِّ ًز٥ٹٌْ ً ،ڄه ّع٭ٝر ٭ّد ىڃ خ٬ّنٌٕزٌن بڀْوؤټؽُ

ٌخٸ٫ بىل ٤ُٸيد؛ټمٕإڀص خ٬ُّؤش يف ٌَ خڀّٖ ي٬د خڀڄټمد ظ٭ُّٞ ڀس٭ٟ خٕ،يف زځًه ٬ْندض بىل خڀٌْڂ

٘عمٿ ٬ځْو ٌڀٻ خڀٽعدذ ٴيٌ ڄيڃ خخٗٔٚڂ،ًظ٭ًي خڀًّـدض،ًڄ٠ٌٌ٪ خٗٔٚڂ ًخڀُٶ،ىٍخ ٮّمٿ ڄد 

 ـًخً ًڄٵًْ ڀځٱدّص ٴُلڃ خ‟ ڄاڀٵو ًؤـّپ ڀو خڀؽٌخذ. 

 
 ل م الثالثالع  

 خڀ٭ٚڄص خڀٹد٠ِ ٬سًخ‟ زه ٬ٌٞ زٽّ٘

عٌلًْ يف ـص خڀـًَخٴ٫ َخّ،ر خڀسً٪ـځُّٱَٕنص يف ًٸط ظَـيخ٬ْص خڀ، ًىٌ خڀ٭ٚڄص خڀٽسّ٘ ًخڀٹد٠ِ خڀٙيّ٘ 

 ًَٝ ٴْو ي٬دش خ٫ُّخٴص خڀْٙه ٬سًخ‟ ٬ٌٞ زٽّ٘. ّعوٚڀو ؤوٌخ٪ ڄه خڀُٙٺ،ً ْٮّعم٫ ٌّٟ

 "خڀٹدَش "ً ټعدظْر ٸُّص لٸُؤ خڀٹُآن يف ؤ،1ىـ# 1314ٔنص $ "ْٰٿ زدًُِّ  "ًڀً ٦َّو خ‟ يف ڄًّنص  

خڀعمٷ زُټدذ خڀْٙه ٬مُڄسدَٺ زديز•ده يف ٸُّص  ،ُلځص ڄه خڀ٭مٿ ًخڀٽًّڄه ٠ٌخلِ خڀٱْٿ،ًز٭ً ڄ

                                         
ٔ
 ( .  ٗٔبن ا١تًتجم العالمة عبدالرٛتن عبدهللا بكَت النسخة ا٠تطية ص) القضاء ُب حضرموت ُب ثلث قرف ال  
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ٵنٌن لعَ ـه خڀـٸُؤ وٚ٭ّد ٬ًيخً ڄ ،ٕص ٬ُٙ ٬دڄد٧ًّڄه  ًؤٸدڂ ڀ٥ځر خڀ٭ځڃ ڀًّو ٳٌّخً "،خڀًٝخ٪"

٬ځَ  ڄدڄص ڄٕفً ًَيٍبڀْو ز٭ٟ خ٬ّيدڂ؛ڄه ظ٭ځْڃ ٤ٚذ ًبظٹًڂ ٬ځَ ؤٸُخوو ًؤٜسك ْ٘ىو ٌّټٿ 

 . 1ٴعدًٍ# 

ڄُظّٙ ڀعمْٝٿ  "ڄٹًٌّٙ"ً "ـْسٌظِ  "٠َّٿ بىل زٚي خڀٌٝڄدپ خعٹٿ بىل َزد٢ خڀٱْٿ ٴّٔش،ؼڃ وخؼڃ  

ؼڃ ٬دي ًخٔعٹُ بڄدڄدً ٬ّٕفً خڀنٌَ  ،2ڀعٹَ زس٭ٟ ٬ځمدء خِٕىُ خًىندٺ  ،خڀ٭ځڃ ًڀٹمص خڀ٭ْٗ ڄ٭دً

و ّ٭٠ٌُن ٬ځْ ،زدڀٹدَش،ًٸً لٝٿ ڄه خڀ٭ځڃ ل٩دً ټسّ٘خً ڄٽَّنَو ڄه ؤن ّٽٌن ڄُـ٭دً „عم٭و خڀٝٱّ٘

ًڄنيد ڄد ٸً ًَّٝ ٭ّڃ ؤً  ،لٿ ڄٙدټځيڃ،ًُّخـ٭ٌوو ٴْمد ّٹ٫ ٭ّڃ ڄه ٸ١دّد ؤٔحځعيڃ ًبڀْو ُّـ٭ٌن يف

وعُٙ وّّه ًٔدَ خٴٽدن ّ٭ځٷ ٬ځْيد ّٝد ُّخه خ٪ّٷ،ًزٍڀٻ  ،ْص ًٴعدًٍ ٬ُْ٘صج٬ځْيڃ ڄه ؤلٽدڂ ٸ١د

َخء ٔعم٫ بىل آَخجو خڀٌِخٌټُه لعَ ًٜٿ $ٮّدڀٓ خڀ٭ځمدء ًيوٿ ڄٽدظر خ٪ّٽدڂ ً

ًزد٠ٗدٴص بىل ٸٌش ٬د٠َعو خڀٵٹيْص يف خ٬ّند٨ُخض $ ،3ًخڀ٤ّٕٚٙ،ٴعٌـيط بڀْو خٕو٩دَ ظُٸسو ًظُخٸسو#

٬ځمْص ٤ْسص،ًلنٽص يف ڄ٭د٩ّص خڀٹ١دّد خڀٵٹيْص،ًبزُخِ وٵدّدىد  صخڀٙٵٌّص ًخڀٽعدزْص، ٱّد ؤټٕسو ٨ّ٭

ّيدً ٙ ٢ّعً ٬ْنو بىل ڄع٫ ٸدجٹيد.. زد٠ٗدٴص بىل ٌڀٻ ټدن ُٜٸّدً يف خ٪ّٷ ٙٺّدَُ ًًّٙخَُ،وّيً

، ٥رـخ٫ّ ـٹَّٰ٘ه،ٯّدَزدً ڀځسً٪ ؤّدً ټدن خڀٹدجڃ ّٞد، ٙظإوٍه يف خ‟ ڀٌڄص ٙجڃ، ٴٹً ټعر خڀُٔدجٿ ًؤڀ

٬ځَ ټؽّ٘ ڄه خڀسً٪ خڀّٖ ظ٭مٿ ،ڄٙن٭دًنيِ ٬ه خ٬ّنٽُـًخڀ د٬ّ٭ًُٲـڄُ زٹْدڂ زدٕـه ّعٌٔڃ ٴْو خڀـدظر ڄـًټ

عىٍ ٠ّط ٘٭دَ خڀًّه،زْنمد ىٌ يف لٹْٹعو زد٤ٿ  ټؽّ٘ ٱّد ُّخ٪ّٷ يف زدن ًـوًؤٔڃ خڀًّه، ًؤ٨يُ دز

  0ًـدىځِ ٴإڀَّٳ ڄه زّٙ ڄدؤڀَّٳ

                                         
ٔ
 ( .  ٕٛ – ٕٙا١تصدر الساب ق ص)   
ٕ
 ( .  ٜٕ - ٕٛالقضاء ُب حضرموت ص)   
ٖ
 ( . ٕٖ – ٖٔا١تصدر الساب ق ص)   
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ڄؽدڀر خ٬ّّخ0َ ًىِ َٔدڀص يف ڄنٽُخض ِّدَخض خڀٹسٌَ. ًؤن ِّدَش خڀٹسٌَ ڄ٬ًُٙص ټمد ٬ُ٘يد  1#

 ٽدَه ًّٟر بِخڀعو ًظٱّْ٘ه. وخڀًّه خٗٔٚڄِ، ًزٱّ٘ ٌڀٻ ظ٭عّّ ڄنٽُخً ٷّر ب

٬عٹدي0 ًىِ َٔدڀص ظ٠ٌك ټؽّ٘خً ڄه خ٬ّ٭عٹًخض خڀٵدًٔش خڀٙدج٭ص يف خ٩ّيص خٙ ّْٔءي ڄه # ظ٥يّ٘ خڀٵاخ2

ٔڃ ټّّخء خ٩ّه، ټمد ّٹٌپ دًڄدّٵ٭ٿ ز ،خض ؤلْدودًيء ؤً زد٩ّمدٕلْدٌٔخء ټدوط ٱّد ّع٭ځٷ زد٬ٌّظَ ؤً زد

 ؤَزدذ ظځٻ خ٬ّ٭عٹًخض. 

 يف زٌْض خ‟ خڀّٖ ٷّر ؤن خ٬ّٕدـ0ً ًظځٻ َٔدڀص ؤ٠ًك ٴْيد لٽڃ ٠ُذ خڀًٴٌٲ ٌٲ يفًٴ# خڀ3 

ڄؽٿ ىٍه خ٬ّ٭دِٲ ًخ٬ّٚىِ، ًڀٹً ظُٔڃ ٴْيد ٤ُّٹص خڀٕځٳ خڀٍّه ٔسٹٌه ٬ًنيڃ وٹٿ  ظُنَّ•ه ٬ه

٘عًض ٴْو خ٫ٌّٝڄدض زّٙ خَٗ٘ديّّٙ ًخڀ٭ځٌّّٙ يف يف ٬يً خټدن ىٍخ ڄه خڀْٙه ٦َّو خ‟ .1ڄدوٹٿ#

ّٝنٳ ؤوو ڄَه د ٬ځَ خڀ٤ٌه،ًؤٜسك ڀُٝخ٬دض ز٩ٚ٭ّخدٴٌَش،ًؤڀٹط ظځٻ ٱڄيفُىڃ يف ؤوًًوْْٕد ًٔن

٣ّڃ زدَٗ٘ديّص ټمد خًڀٍڀٻ ٴٹً  ،٠دً ٕوٌخ٪ ڄه خٌٍٕ٭ُّه خَٗ٘ديّّٙ ؤً ّعيڃ زٍڀٻ ڄنسٌٌخً،زٿ ڄُڄِ

زٿ ٸً ّايّو  ،زنو خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه ڄځعّڄدً ڀٌخلًش ڄه خڀ٥دجٵعّٙخمل ّٽه ټمد ّٹٌپ ن ٣ّڃ زدڀٌىدزْص،ًبخ

ؤڄٌَ ًّٰدڀٵعيد يف ؤڄٌَ ؤوٍُ،ًڀٽه خَٗىدذ خڀٵٽُُ خڀٽسّ٘ خڀٍُ لًخمهد يف بديه بىل ڄٌخٴٹعو ــعيخ

ًڀٽه  ،ًؤوط ٠ًود"ؤه ڄ٭ند ـعيدي ڄ٭نَ،"ًبٵّد ټُزإوٝدٲ خ٪ّځٌپ ًٙ ّ٭ُٲ ڀٚ َټدن ٺّدَْ ٠ُّٙ

،ًڀٽه ٬ّد ٘د٪ ٬ه خڀْٙه ڄه ز٫ڄد زدىل زٍڀٻ زٿ ٜمً يف ًـو ټٿ ظځٻ خڀًّخ -٦َّو خ‟  -خڀْٙه 

ؤَٰڃ  ٻيف خڀُؤُ ًوّخىص يف خ٬ّ٭دڄځص ٬ًًپ يف خ٫ٌّٝڄص ًٸٌش يف خ٬ٌّٸٳ،ټٿ ٌڀ ّ٘شـ٭ځڃ ًزٝـٔ٭ص يف خڀ

ص خڀٹ١دء ًْؤن ٥ّدڀسٌه زعممٿ ڄٕاًڀ ،لّٔخڄو،ًلَمَٿ خ٬ّٕاًڀّٙ ٬ځَ ؤن ٹ٥ّسٌخ ًيهخڄ٭دُّٜو ٬ځَ 

 وًڀٽن،خٕڄُ ٍءًٸً وٵُ ڄه ٌخٺ زدي ،ٹُذ ڄه خڀٕځ٥دن ڀٚٔعٵديش ڄنو يف خڀُؤُ ًخ٬ٌَّٙشـخڀ٬ُِٙ،ًخڀ

                                         
ٔ
 ( . ٖٖ – ٕٖص)  لساب قا١تصدر ا  
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ٿ يف خ٬ّٝدحل ًخ٬ّٵدًٔ،ًيوٿ ٔځٻ خڀٹ١دء ًظًَؾ ٴْو ز٭ً ؤن ٬ُُٲ ڄ٪ّدق ًز٭ً ظإبڀو ز٭ً  ٠َه

ًڀٹً ٸدڂ ڄه  ،٬ًڀو ًوّخىعو ًٸٌش بيَخټو ًوٵٌٌ زُٝه لعَ ؤٜسك َجْٓ خڀٹ١دء،١٬ًٌ ٮّځٓ خڀًًڀص

ٔسٷ ّٞد ٬ُٝه ًظٵُيض ّٞد ل١ُڄٌض ٬ه  ،وٚپ ڄنٝسو ٌڀٻ زةٜٚلدض ٸ١دجْص ًبيخَّص ـسدَش

ؤوٍُ  صٴةن ڀو زٝم ،خڀُّٙ٭ص ٽْڃًلدٴ٧ ٬ځَ ٠ّ هټمد ؤٜځك خڀٹ١دء ٤ًٌَ ،سځًخن خ„دًَشٔدجُ خڀ

ًّنْص ًخڀّٖ ټدن ڄه ڄيدڄيد خٕڄُ زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه ـص خڀٙاًن خڀـ٩٬ْمص ىِ َجدٔص ٩ّن

وځٹْص،ًخڀ٬ًٌش بىل خڀٕنص  شًخڀعنٵّ٘ ڄه ټٿ ڄٵًٕ ،ًڄُخٸسص خٓيخذ خٗٔٚڄْص،ًخڀ٬ًٌشبڀْيد،خ٬ّنٽُ

$ٴمدَزط ڄه خڀسً٪ ڄد لدَزط ًٲّمط ًٙلٹط ڄه خ٬ّٵدًٔ خ٫ّځٹْص ڄد  ،1دَزص خڀسً٪ يف خڀًّه# ًٯّ

 ،م٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه خ٬ّنٽُ ؼٹْٿ ٬ځَ ؤٜمدذ خڀٙيٌخضـُ زدڀڄًڀٽه خٕ،2ٙلٹط ًؤٜځمط# 

ٍ ًخڀٙسيدض،ًبڀٱدء ز٭ٟ ڄد يف خڀسً٪ ًخڀّّدَخض خڀس٬ًْص ڄ١ُ ًٌٯّدَزص خڀسً٪ ًًّ٘ ٬ځَ ؤَزدذ خ٭ّ

ٴمٌَزط ىٍه خڀځفنص ڄه ٸسٿ  ؛زځْٓ ـنًهبًلُٺ  ،وص ًڄه ٷّنٌن ڄه ًَخجيد ؤوٌخ٪ خڀؽمُخضًزدڀٕ

ْ ىٍه خڀسً٪ ڄٝدحل ڄديّص ًڄٝدحل ٌؤ٘ىدٚ ٭ّڃ يف خڀسً٪ ًخحملدٴ٩ص ٬ځْيد ٸًََڂُ َخٔه،ؤًَْڀَيُڃ يف ٤ٹ

ټِ  ًىِ يف وٵٓ خڀٌٸط ٢ّؽٿ خ٬ّىًَِّ خڀ٭دڂ ڀځٙ٭ر ،ن ٭ّڃ يف خڀسً٪ ڄٝدحل َىْسصبًَلْص، زٿ 

ّٚلٹيڃ يف ز٬ًيڃ ًؤىٌخجيڃ، ًزدحملدٴ٩ص ٬ځْيد ًزدٔعمُخَىد ْٔٽٌن خڀٙ٭ر ڄعځيْد ّٙنُٝٲ ٬نيڃ ً

ّٛد٠ُ، ټْٳ ٙ ًىِ ٢ّٖ ؤټؽُ ؤّدڂ خڀ٭دڂ، ًٙظنعيِ  َءّٞد ڄنُٝٴدً بڀْيد،ّٰ٘ ڄع٥ځ٫ ٬ّٕعٹسٿ، ًٙ ٬دز

ًخ٬ّندټُ ًخحملُڄدض  ٍُ، ًّعس٫ ىٍه خڀسً٪ ڄه خ٬ّٵدًٔوڄندٔسص ز٬ًص لعَ ظسًؤ ڄندٔسص ـًًّش ٕ

ـعمد٬ْص ظٝٿ بىل خڄدّنًُ ڀو ـسّٙ خڀًّه ًّعٝسر ڀو ٬ُٸدً ًـو خٕوٚٶ... زٿ ًظعس٭يد ڄٵدًٔ 

 ًؤزْو. ه زلً خڀعٵُّٷ زّٙ خڀًّؾ ًًِـو، ًخٙ
                                         

ٔ
 ( .  ٖٛٔالقضاء ُب حضرموت ص)   
ٕ
 ( . ٖٛٔا١تصدر الساب ق ص )   
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ىٌ ز٬ًص  ؛ًؤً٘ىد ٘اڄدً ًؤټؽُىد ڀاڄدً ،ـْيد ًخ٬ّٱٌّٙ٘ٙ ّٞدًڄد ؤټؽُ خڀسً٪ خڀٌْڂ ًڄد ؤټؽُ ڄًُِّ 

 ًخڀٝـً ٬ـه يّه خ‟ ز٭سديخض ؤ٬مٷ ـدىځْـص؛ ٕٶّد  ،خض ٬ّد ّاظَ ٴْيد ڄه خ٬ّنٽُخضڄدّٕمَ زدڀّّدَ

ل١ُڄٌض،ًّٕٛسٻ ؤن  خڀًّه، ًز٬ًص يف عمًغ. ًخڀّّدَخض ز٬ًص يفظٔڃ خڀًّه دظٹدڂ ًز 1ٔڃ.دز

 ً يف خڀ٭ديخض ًخڀعٹدڀًْ ل١ُڄِ ؤْٜٿ. نٶّد ٙظٕعنً ڀٕؤظ٭ځڃ 

خڀس٬ًص زٌَٝش ودٜص،ڄٌخٸٳ  ٕځ٥دن ٜدحل ڄ٫ ىٍهًٸًټدن ڀځفنص خڀٙاًن خڀًّنْص يف ٬يً خڀ 

ڀٱدء ٤ٹٌٔيد ةٌٸٵيد ًّإڄُ زّ ،خٸعند٬دً ڄنو ١ّٝدَىد -خ‟  ص٦َّ -ودٜص،ٱّد ـ٭ٿ خڀٕځ٥دن ٬ځْو 

ًٰٵُ ٭ّڃ ًڀند، ؤ٬ځنٌخ ٬ًڂ ٢ّٕٽيڃ زًّنيڃ بٌخ ټدن  -ىًخىڃ خ‟  -٨ّيد ؤّدً ټدوط، ًڀٽه خڀٹٌڂ خًڄُ

 .2ّٝد ّّٔظر ٬ځَ ىٍخ ڄه لٽڃ ٬ُِ٘#  ًؤوط ٬ځْڃ ،ّٹٳ يف ٤ُّٷ ڄد ؤڀٵٌه

ؤوو ڄن٫ خ٪١ُّش خڀّٖ ټدوط ظٹدڂ ٬نً خڀٹّّ خڀٍُ ٠ّط  ،ًٸً ؤوّّوِ ؤلً ڄ٭دُُٜ خڀْٙه ٦َّو خ‟ 

ؤّدڂ ًـٌيه يف خڀٹ١دء،ًؤٸٵٿ خ٬ّٽدن ٬ًّڂ ٬ځَ ظإـّ٘ه ڄٕعٌي٬دض  "٬ځٌّص"ڄٕفً ٬مُ ًّٕمَ ٸّّ

ڄٹٵًٚ ڄًش ٤ٌّځص،ًڀٽه ز٭ً ًٴدظو ؤ٬ًْ ٴعمو ًبٵّد زٹِ  ،مل ّعمٽه ڄه ظإـّ٘ه ؤً ٳٌّ ٌڀٻ،ًڀٽنو

ص ـًزٹ٭ ،ًىدىٌ خڀٌْڂ ًٜمص ٬دَ ٬ځَ ـسّٙ خ٬ّٽٚ ًؤىٿ خ٬ّٽٚ ،ًؤ٬ًْض خ٪١ُّش خڀّٖ ظ٭مٿ ڀو

ٴْمٽڃ ٬ځَ ؤىځيد خڀ٥ْسّٙ ٯّّٓ خڀٕنص ؤٶّڃ ڄه  ،ٌٔيخء ٥ّدڀ٭يد ټٿ ڄه ًَّّ ىٍه خ٬ًّّنص ڄه خڀٱُزدء

ٕعفْر ّزٿ خ٬ّنٽًُن ټؽّ٘ ًڀٽه ڄه  ،ٌٌش ًٙڄنٽُخ٬ّىُٴّٙ ًخ٫ّد٠٭ّٙ ڀٕځ٥دن خڀًـٿ ًخڀٙ٭

 ؟٭ّڃ؟

ًٸً ؤ٬ديىد خڀٹسٌٌَّن ىٍه ،ټمد ؤوو ټدن ٸً ؤز٥ٿ خ٪١ُّش خڀّٖ ټدوط ظٹدڂ يف ڄٕفً خڀ٠ًُص زد٬ّٽٚ 

ن خڀْٙه ٦َّو خ‟ ٬د٬ّدً ًٸد٠ْدً ًڄٝځمدً؛ټدن ټٍڀٻ ٘د٬ُخً ًؤيّسدً ڄُىٳ خ٪ّٓ ٸٌُ ټدټمد ًخّٕدڂ،
                                         

 .كذا ُب األصل ٔ
ٕ
 ( .  ٗٛٔ – ٖٛٔص)   قضاء ُب حضرموتال  
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ٸ١ده يف خڀع٭ځڃ ًخڀع٭ځْڃ ًخٜٗٚق،خوعٹٿ بىل ٦َّص َزو يف ٌّڂ خٙؼنّٙ خڀٕدز٫  خڀ٭د٠َص،ًز٭ً ٬مُ ٤ٌّٿ

ًٸً  ،٦َّو خ‟ ٦َّص ًخٔ٭ص ؛٬ُٙ ڄه ٥ّديٍ خڀؽدوْص ٬دڂ ؤڀٳ ًؼ٤ّٚدجص ًظٕ٭ص ًظٕ٭ّٙ ڀځيفُش

  .1ظ٥ُّو خٕٔعدٌ ٔ٭ًْ ٬ٌٞ زدًُِّ يف خڀٵٽُ ًخڀؽٹدٴص يف خڀعدَّه خ٪١ُّڄِ

 آؼدَه يف ٯّدَزص خڀٹسٌَّص0 $4#

ًؤڄد خڀؽدڀػ  ،ؼنّٙ ڄنيدخڄٌخـيص خڀٹسٌَّص ًْٔٽٌن خڀٽٚڂ ىند ٬ه  ټمد ٔسٷ ٴةن ڀځْٙه ؼٚؼص آؼدَ يف 

 ش ٕىٿ ل١ُڄٌض. ُيڄ٫ ٸدجمص خ٬ّاڀٵدض خ٬ّٵ هٴٕإٌټُ

ص ٜٱّ٘ش ؤـدذ ٴْيد ٴ١ْځعو ٬ځَ ـًىٌ ٬سدَش ٬ه َٔدڀ"َٴ٫ خ٫ّمدَ ٬ه ڄؽدڀر خ٬ّّخَ"0 ىٌخٕؼُ خًٕپ 

وعٽدْ ؼڃ ٬ّڂ ٴإـدذ ِڄدوو ڄه خٙ ٭ً ؤن ظُيي يف خٗـدزص ٬ځْو ٬ّد يفٯّر ټمد ّٹٌپ؛ز ٔاخپ ڄه

مٿ ٬ځَ ٥ّځص ڄه خ٬ّٵدًٔ عٕوو ّٙ ڂُٯّ ،ؤُ ـيص ل١ُڄٌض، خَ خ٬ّ٭ًُٲ يف خ٩ّيص٬ًّّؤـدي ًزّٙ ؤن خ

 ،زعًخ٪ ٤ًسٹيد ٬ځَ ىٍه خڀّّدَخضًٸً ؤًَي ـدوسدً ڄه خٕلديّػ خڀندىْص ٬ه خٙ ،وٚٸْصخڀ٭ٹًّص ًخٙ

ٝٿ وعدجفو بىل ظوٚٸْص ڄؽٿ خٙوع٢ٚ زّٙ خڀُـدپ ًخڀنٕدء ًخڀٍُ ٸً وٌخ٬دً ڄه خ٬ّٵدًٔ خٕؼڃ ٌټُ ؤ

ڄ٫ ڄد ٴْيد ڄه خ٬ّٚىِ خڀّٖ ىِ ڄٹًٝ ؤټؽُ خڀًّخَ ًڀْٓ ڄٹًٝىڃ  خڀّود ًٸً ٸّٝٿ خڀځٌخ٢ ټٍڀٻ،

ځٻ  زُّ خڀ٭ځڃ ڄ٫ ٔٽ٣ٌّڃ ٬ځَ ظًّٙٸً ٘ه ٦ّځص ٬ځَ ڄه ٸ١ُّىد ڄه خ٬ّعّّ ،٬عسدَ ًظٍټُ خ٬ٌّضخٙ

ؤن ىندٺ وّ٘خً يف 0 ًؤـدذ ٬ځَ ٘سيص ٥ُّليد خڀس٭ٟ ًىِ $بٶّڃ ؤُ٘خَ ٙ ؤوْدَ#،0 خ٬ّندټُ ًٸدپ

ًڀٌ  زدن ؤن خ٬ٌّخڀً ىند ٙ ظٽٌن ڄ٬ًُٙص ؤًٜٚ،إٴ ڄؽٿ خ٬ٌّخڀً خڀّٖ ظٹدڂ ٴْيد ًخ٬ٌّخ٧٬، ىٍه خڀّّدَخض،

ٴّٔخٞ خ٬ًځَ  ٕدي ٬ْدودً،ييد ٬ه ىٍه خٕڄدټه خڀّٖ ٩ّيُ ٴْيد خڀٵّّٴُٞ ؤٶّد ٔدجٱص ڀٽدن خڀٌخـر ظن

  ٴةوو ٸځْٿ ّٕٙدًُ ڄد ٴْيد ڄه خڀُٙ. ؤن يف ٌڀٻ ْ٘حدً ڄه خ٫ّّ٘؛

                                         
ٔ
 ـ. ٜٔٙٔ-ىػ ٖٔٛٔ( أتليف سعيد عوض ابوزير  ٖٛٔ-ٔٛٔالفكر والثقافة ُب التاريخ اٟتضرمي  ص)   
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ؤن ڄه ل١ُ ٔس٫ ڄُخض $٬عٹدي ز٭١يڃ خ 0ؼڃ ٌټُ يخىْص ڄه يًخىِ خ٬ّىُٴّٙ خڀّٖ ڀٹنٌىد خڀ٭ٌخڂ ًىِ 

َّٝد ټدن  ٴٽإٵّد لؿ خڀسْط خ٪ُّخڂ# ٸدپ0 $ًىٍخ ٬ّٙ خحملديش ‟ زٿخ٪ّدپ ڄؽٿ ظځٻ  ٬َځ ؛٬نً ٸٍّّ

 . 1ټٵُ#

ٴيد ىٌ  عو ٬ځَ ڄد ّٵ٭ٿ ٸٌڄو ٸٌّص زدَِش،ٸًلُ ًٸً ټدوط ٬د٤ٵص خڀْٙه ًّٰ٘ظو زديّص ًخ٠مص، 

ٔڃ د٭ځيد زًٷّ ٳ ٬ځَ ڄؽٿ ىٍه خ٩ُّخجڃ ًٸدجٳ،ص ٌّٸِځوٵ٭دپ بىل ؤن ّٹٌپ0 $ًز٭ٟ خ٩ّيّٝٿ زو خٙ

ڀٽٌن ٌڀٻ  ًٸص،ـڂ خڀ٠ًُّٝ و،ٴْمُڂ خڀٌٸٳ ٬ځْ دڂ ؤجمص خڀندَـڄٹ ًٙ٘ٻ ؤن ڄؽٿ ىٍخ خ٬ّٹدڂ، ،خ٬ّٹدڂ

ٴمه ؤ٬دن ٴْو زِٙء ٴيٌ ڄه ٥ّځص خڀ٭دّٜٙ  ًٌِّٟٙ خ٬ٗدوص ٬ځَ ڄؽٿ ٌڀٻ، ب٬دوص ٬ځَ خ٬ّ٭ْٝص،

 . 2خ٬ّمٹٌظّٙ#

ٹديخض خڀسد٤ځص ٬عًڄنيد خٙ ًخڀُٔدڀص مل ظع٭ُٞ ڀس٭ٟ خْٕ٘دء خ٬ّيمص خ٪ّدٜځص يف ظځٻ خڀّّدَخض، 

ٌڀٻ ڄه خ٬ّىدڀٵدض ٴٵِ خٕؼُ خڀؽدوِ ٩ْٔيُ ٸٌڀو  ٍُٕن خڀْٙه ٌّٙڀٻ ًڀْٓ  ټْص،ًُخ٬ٕمدپ خڀٙ

زنو خڀْٙه خًّٙيً ڀٍڀٻ ٸٌپ  ڄنيد ز٭ٟ خًَٕخٶ، ٴْيد ًڀٽه خڀٍُ ٩ّيُ ؤن خڀُٔدڀص ڄسعٌَش ؤ٠ًدج٫

ًَّٝد  ٬ځْو ٦َّص خ‟، وعيَ ڄد ًـًوده ٣ّٜ خڀٌخڀً ًزٹځمو،خ$ ود٢ّص خڀُٔدڀص0 يف"٬سًخڀ٦ُّه زٽّ٘ "

ًٜځَ خ‟ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً ًآڀو  د٬ٌّـٌي ًڀنسمػ ٬ه خ٬ّٵٹٌي،ټدن ڀځم٠ٌٌ٪ زٹْص ٴځنمعٵ٧ ز

 .3ًٜمسو#

"، ًىِ َٔدڀص ٜٱّ٘ش ِٙخڀط ظ٥يّ٘ خڀٵاخي ڄه ِٔء خ٬ٗعٹدي " 0 ڀځْٙه زٽّ٘ ٴيٌ ٕؼُ خڀؽدوِخؤڄد  

٤ٌ٥ّٰص،خ٤ځ٭ط ٬ځْيد ٣ّٜ خزه خ٬ّاڀٳ خڀْٙه ٬سً خڀ٦ُّه ٬سً خ‟ زٽّ٘،وٕىيد ڄه و٣ ًخڀًه، 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٙ -٠ٕ٘تمار ص)رفع ا  
ٕ
 ا١تصدر الساب ق ُب نفس ا١توضع .   
ٖ
 ( .  ٕٖا١تصدرالساب ق ص)   
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ىـ#، ًٸً ټدن خڀْٙه ٬سً خ‟ ٦َّو خ‟ 1391# ڄه ٘يُ ٘٭سدن ٬دڂ $24ٌڂ $ًٴُٮ ڄه وٕىيد ّ

# ٜٵمص،زًؤىد ز٭ً خ٬ّٹًڄص زع٭ُّٳ خٗٺّدن ؼڃ خڀعإټًْ 40ىـ#، ًظٹ٫ يف لٌخيل $1343ټعسيد ٬دڂ $

٬ځَ خٗٺّدن زدڀٹ١دء ًخڀٹًَ، ؼڃ ٬نٌن $ًـٌذ خ٬ٙعمدي ٬ځَ خ‟ ًلًه# ًؤًَي ٠ّط ىٍخ خڀ٭نٌخن 

ديّػ خڀًخڀص ٬ځَ ٌڀٻ،ؼڃ ؼنَّ زـ$ٙٷٌِّ ٔاخپ ّٰ٘ خ‟ ًٙ ي٬دئه# ًؤًَي ټٍڀٻ ڄد يف خّٓدض ًخٕل

خڀسدذ ڄه خّٓدض ًخٕلديّػ ًخٔعمُ ٬ځَ ىٍخ خ٬ّنٌخپ ِّّّ خڀ٭نٌخن خ٬ّندٔر ؼڃ ٌّٕٶ ٠ّعو ڄه خّٓدض 

لًْ ًخٕلديّػ ًټٚڂ ؤىٿ خڀ٭ځڃ ًّ٭ځٷ ٬ځَ ٌڀٻ ّٝد ّندٔسو، ًٱّد ّاټً لُٸعو ًّٰ٘ظو ٬ځَ خڀعٌ

 ،ًخٙظسد٪ ټؽُش ٘ٽٌخه ڄه خ٬ّعّّّٙ زُّ ؤىٿ خڀ٭ځڃ خڀٍّه ًُّن خ٬ّنٽُ ٴٚ ّنٽًُوو، زٿ ّٙدَٺ ز٭١يڃ ٴْو

 ًخڀس٭ٟ خٓوُ ُُُّ خڀ٭دڄص ٤ُّٷ خٙزعًخ٪ ًٸّؽيڃ ٬ځْو. 

، ً$خٙٔع٭دوص ٙ ظٽٌن 1ًټدن ڄه ٬ندًّه ىٍه خڀُٔدڀص ّٰ٘ ڄد ٌټ0ُ $ڄه ّعٌټٿ ٬ځَ خ‟ ٴيٌ لٕسو# 

، ً$خ٬عٹديخض ُ٘ټْص ظ٭عٹًىد 4، ً$ؤڀٵد٦ ُ٘ټْص ظځٵ٩يد خڀ٭دڄص#3، ً$ي٬دء ّٰ٘ خ‟ ُ٘ٺ#2بٙ زد‟#

، 7، ً$ًـٌذ ظٝمْك خ٬ٙعٹدي ًظٝٵْص خڀسد٤ه#6، ً$ٷّر خڀعمٍُّ ڄه ټٿ ڄد ٷُّ بىل خڀُٙٺ#5خڀ٭دڄص#

يف  ُخض خڀّٖ ظٹدڂ١ًخٔعمُ ڄع٭٠ُدً ڀځ٭ځمدء خ٬ّٵعٌوّٙ، ؼڃ خوعٹـٿ بىل خڀسً٪ ًَټّ ٬ځَ ز٬ًـص خ٪ّ

خ٬ّٕدـً ًّٰ٘ىد،ًڄد ّٝدلسيد ڄه ي٬ٌخض ُ٘ټْص ڄ٫ خڀٕمد٪ خڀٌٝيف ًخٔعىًخڂ خڀًٴٌٲ يف 

ًؤن ٌڀٻ ڄه خڀٽٵُ  خ٬ّٕدـً، ټمد ؤوٍ ّٽَُ خڀ٭ندًّه خڀًخڀص ٬ځَ ټٵُ ًُ٘ٺ ڄه ٬ًٌّ ّٰ٘ خ‟

                                         
 .( ٗ) صتطهَت الفؤاد من سيء االعتقاد ٥تطوط  ٔ
 ( . ٙ) صا١تصدر الساب ق  ٕ
 (. ٚ) صا١تصدر الساب ق   ٖ
 ( . ٛ) صا١تصدر الساب ق  ٗ
 ( .  ٛ) صا١تصدر الساب ق  ٘
 (.   ٜ) صا١تصدر الساب ق  ٙ
 (. ٜ) صصدر الساب ق ا١ت ٚ
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خڀُّٝك، ټمد ٴُٶ زّٙ خڀعٌٔٿ ًخڀ٬ًدء، ًٌټُ ؤن خڀعٌٔٿ ڄًُٙ٪ ٬نً ؤىٿ خڀٕنص ًخ٩ّمد٬ص ټمد ـدء 

، ًزّٙ ي٬دء ّٰ٘ خ‟ خڀٍُ ٬ّّ ٬نو زإوو 1 خٕلديّػ خڀٝمْمص ڀٽه ّنسٱِ خڀًوٌپ ڄه زدزو#يف

، ًز٭ًه ظ٭ُٞ ڀسًخّص 2بلًخغ يّه مل ّٽه، ؼڃ ٬دي ڀْٹَُ ؤن خ٬ّسع٬ًّٙ ـيځص ّٰ٘ ڄا٢ّنّٙ ٬ځَ خڀُّٙ٭ص 

ءً ًْٔځص ڄه ٬سديش خٕٜندڂ ًؤٶّد ټدوط زٕسر خڀٱځٌ يف خڀٝد٪ّّٙ، ؼڃ ٬نٌن $خڀسً٪ يف خڀًّه خزعًخ

، ًىٽٍخ ٺ١ِّ ڄ٫ خڀسً٪ ڀْٹٌپ0 $ٶِّ خٗٔٚڂ ٬ه خڀسً٪ لٕڃ ڀٌٔدجٿ 3ًٔدجٿ خڀُٙٺ خوعيدءخً#

، ؼڃ ٌټُ ؤن خڀٵ٭ٿ خ٬ّٵ١ِ بىل خ٬ّٵًٕش ٱّنٌ٪،ؼڃ ّإظِ ڀځٹٌڂ 5، ً$٫ّْ٥ زً٪ خڀٹسٌَ ڄندٴْص ڀځًّه#4خڀُٙٺ#

ْه خزه لفُ يف زً٪ خ ، ًڄه خ٬ّ٭ځٌڂ ؤن خزه 6ڀٹسٌَ#ڄه خڀسدذ خڀٍُ ّٕٙع٥ْ٭ٌن ًٔه ٴْٹٌپ0 $ڄ٫ خٙڀ

لفُ خ٬ّٽِ ىٌ ٬م٣ًّڃ يف خڀٵٹو، ًز٭ً ٌڀٻ ّ٭نٌن0 خڀٝٚش ٬نً خڀٹسٌَ ًخڀٌٸٳ ًخڀنٍَ ٬ځْيد ؤً 

، ًٌّخٜٿ ٠ّط ىٍخ خڀ٭نٌخن خڀنٹٿ ٬ه خزه لفُ، ؼڃ ٸٍَّ ڄه خ٪ّځٳ زٱّ٘ خ‟ ًؤوو ڄه خڀُٙٺ 7٭ّد#

ٌخ ڄن٭ط خڀٝٚش ٬نًىد ڄ٫ ؤن خ٬ّٝځِ ٙ ّٹًٝ ؤً خڀٽٵُ زو، ؼڃ ّع٭ُٞ ڀٵ٭ٿ خ٬ٌّخڀً ٬نً خڀٹسٌَ ٗوو ب

بٙ خ‟ ًلًه ًبٵّـد ٹَّٙ ڄـه ؤن ٷُّه خڀـعّّٺ زـٍڀٻ خڀـٹّّ بىل خڀُٙٺ، ٴةن خ٬ٌّخڀً ؤًىل ڄه ٌڀٻ ٗٶّد 

، ؼڃ ٹّعڃ زنٹً خڀّّدَخض خڀٹسٌَّص ًٸً ٔسٷ ظٵْٝٿ َؤّو يف 8بٵّد ؤٸْمط ڀځعّّٺ زٝدلر خڀٹّّ ًظ٭٩ْمو

 َٴ٫ خ٫ّمدَ ٬ه ڄؽدڀر خ٬ّّخَ "،٥ًّْٿ لعَ ّنيِ خڀُٔدڀص زٍڀٻ.ٌڀٻ ٬نً خڀٽٚڂ ٬ځَ " 

                                         
 (.   ٙٔ) صا١تصدر الساب ق  ٔ
 ( . ٛٔ) صا١تصدر الساب ق  ٕ
 ( .  ٕٔ) صا١تصدر الساب ق  ٖ
 ( .  ٕٕ) صا١تصدر الساب ق  ٗ
 ( .  ٖٕ) ص تطهَت الفؤاد ٘
 ( . ٕ٘) صتطهَت الفؤاد  ٙ
 (. ٜٕ) صا١تصدر الساب ق  ٚ
 (  ٕٖ) صا١تصدر الساب ق  ٛ
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زٹِ ِ٘ءٌ ڀٵط و٩ُُ ًىٌ وٹًه ٬ځَ ڄه وٕر ټؽّ٘خً ڄه خڀسً٪ خڀٹسٌَّص ڀځًْٕ ٬ځِ زه ٯّمً  

خ٪ّسِٙ،ًخ٬عسدَه ّٰ٘ َخٞ ٬ه ٌڀٻ ٬ّد ٬ُٲ ٬نو ڄه خڀ٭ځڃ ًخڀٌَ٪ ًخڀعمٕٻ ّٝد ټدن ٬ځْو ٔځٵو ڄه 

بلٕدن ٨ه ڄه خڀْٙه زدڀًْٕ ٬ځِ خ٬ٍّټٌَ،َّٝد ٕوو مل ٥ّځ٫ ٬ځَ  ٬ځمدء آپ زد٬ځٌُ ١ُّٛڄٌض،ًىٍخ

لً ٤ٚذ ٬ځِ خ٪ّسِٙ ڄه ټٚڄو،ًخڀٍُ ٸٌُّ ڄه ؤًخڀٍُ ٥ّ٭و " ټنٌِ خڀٕ٭ديش خٕزًّص "ټعدذ 

خ٫ُّخٴدض ڄد ٙڄًّّ ٬ځْو،ًټٍڀٻ وٹٿ ز٭ٟ ٌَٜ خڀٹسٌَّص ًخڀ٭ٹدجً خڀ١دڀص ٬ځَ ًـو خٙٔعمٕدن،زٿ 

 ػ ٬ځَ ظځٻ خڀسً٪ ًخ٬ٕمدپ ًخڀ٭ٹدجً.يف ڄ٭ُٞ خڀع٭ځْڃ ڀځندْ ًخ٪ّ

٨ّٗ ًخ‟ ؤ٬ځڃ ؤن خڀْٙه ٬سً خ‟ ڀٌ خ٤ځ٫ ٬ځَ ىـٍخ خڀٽٚڂ ڀٱُّْ َؤّو، ًمل ًّخٴ٫ ىٍخ خڀًٴد٪ خڀٽسّ٘  

 ٬ه ٬ځِ لسِٙ ًخ‟ ؤ٬ځڃ. 

  

 0خ٬ّاڀٵدض خ٬ّٵُيش يف خڀُي ٬ځَ خڀٹسٌَّص ڀ٭ځمدء ل١ُڄٌض

ٴعٌٍ لٌپ  "لًخمهد بٔدڀعدن يف ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص خڀْٙه ٯّمً زه ٬مُ خڀ٭مدَُ ًڀو َخڀ٭ٚڄص # 1

٬ځَ يٶ زد٬ّٕمدَ  "ًخڀؽدوْص َٔدڀص ز٭نٌخن  ڄ٥س٬ٌص ًىِ َٔدڀص ٸّٝ٘ش، "زٱّ٘ خ‟  صٔعٱدؼخٙ

دّٕمَ ـِ ؤً ڄـَ خڀٕمد٪ خڀٌٝٴـ٬ّٔخٞ ٬ځًڄ٬ٌ٠ٌيد خٙ "ٍخَ ـص ًبوـؤً وْٝم خڀ١دَزّٙ زدڀ٥دَ

 ًخ٬ّٙدىً.  يف خ٬ّٕدـً "خ٪١ُّخض  "ُڄٌض ـد يف ل١ـ٬نًو

ڄه خ٬ّ٭دُّٜه لٵ٩و  خڀ٬ُْٙص،ٴعدء ١٬ٌ ىْحص خٙ# خڀ٭ٚڄص خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬سًخ‟ زٽّ٘ 2

ًىِ َٔدڀص ټدن خڀسد٬ػ ٬ځْيد  "ٹّّش خڀْٙه ّ٭ٹٌذڄ٘ه خ٪ًُّذ ٬ځَ  " خ‟ ًڀو َٔدڀص ز٭نٌخن0

خ٬ّٕځمّٙ ًيټيد ڀځسندء  خ٭ّفمص خڀٌٸمص خڀّٖ ٘نيد َـدپ ًڄٕاًڀٌ خ٩ّسيص خڀٹٌڄْص ؤّدڂ لٽميد ٬ځَ ڄٹدزُ

 ًٸً ظ٭ُٞ ٴْيد ڀځّّدَخض خڀ٬ُْٙص ًخڀس٬ًْص.  ٬ځْيد ٢ًُُّّ خڀ٥ُٶ ٴْيد يًن ڄَّّ،
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خڀ٭ٚڄص خڀْٙه خڀٵٹْو ؤزٌزٽُ ؤ٦ًّ زه ٬سًخ‟ خ٥ّ٫ْر خٕوٝدَُ خڀّٔٺِّ خ٪١ُّڄِ خڀٙدٴ٭ِ  2#

ص نًخڀٽي وْٝمص خٗوٌخن ٬ه بظْدن خڀٕمُش" ٨ّيد0خىـ#،ڀو َٔدڀص ٜٱّ٘ش 1356ٔنص $ َخ٬ّعٌٴ

 "خڀٵعدًٍ خڀندٴ٭ص يف ڄٕدجٿ خٕلٌخپ خڀٌخٸ٭ص  "ظٌـً ٠مه ٮّمٌ٪ ٴعدًخه خ٬ّٕمَ  "ًؤىٿ خ٩ّدن 

# ڄه 321 – 301$ڄه  ِز زٽُ زه ٔدمل،ؤزه ٬سًخ‟ زه لّٕٙ زه خڀْٙه خ٫ّ٥ ٔدمل زه لٵ٧ْ 

 ٌڀٻ خ„مٌ٪. 
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 الفصــل الثـــاين
 

 تعظيـــم القبور
 

 وفـيـو ثـالثة مباحث:
 

 بحـث األولادلـ
 اعتقـادىم تعظيم قبور سلصوصة

 :وفيو ستة مطالب
 :: اعتقـادىم تعظيـم وبركة مقابر سلصوصةادلطـلب األول

ڄنٍ ؤن زًؤ خ٬ّعٌٝٴص ظ٭ځٹيڃ زدڀٹسٌَ ًٸدڀٌخ ٸٌڀعيڃ خ٬ّٙيٌَش0 $ٸّّ ڄ٭ًُٲ خڀٽُوِ خڀّّٔدٶ خ„ُذ#  

ًًّ ڄه خڀًـٿ ًخ٫ُّخٴص، ّنٕسٌن ّٞمد ًىڃ ّعٌٔ٭ٌن يف خٙٳُّخٲ، ًّعْيٌن يف خڀ١ٚپ، ١ًّْٵٌن خ٩ّ

خڀٵ١دجٿ ًخڀٵٌخ٠ٿ بىل ٸسٌَ ؤًڀْدجيڃ، ٴمْندً ظ٭ڃ خڀّّټص ڄٹدزُ زإټمځيد، ًلْندً ١ّٛ ٸسٌَخً ڄ٭ْنص، 

 ًىندٺ ڄٹدزُ ٸً ٬مڃ• ٸسٌَّص خڀْمه خڀّّټدض ٬ځْيد ًؤ٥٬ٌىد خڀٹًخٔص ًخڀع٭٩ْڃ. 

، ٸدپ خ٩ّنًُ يف ظ٥ُّص ٬ځِ زه ؤزِ زٽُ ٴ٩ص بذٯّد َٴمه ظځٻ خ٬ّٹدزُ ڄٹّّش خ٬ًَِّْٕخَش زٹُّص خ٬ّىدي 

خڀعسد0ِ٬ $ًٸّّه ّٝٹّّش خ٬ّىديَ ًظ٭ُٲ زد٬ًّٕخَش ّٜٵٟ خ٬ّْڃ ز٭ً ؤڀٳ ًٙڂ ًٔٽٌن خڀّٕٙ خ٬ّيمځص 

ًٴعك خڀًخپ خ٬ّيمځص ؼڃ ؤڀٳ ؼڃ َخء ڄٵعٌلص ؼڃ ىدء، ًىِ ڄه خ٬ّٹدزُ خ٬ّٙيٌَش زدڀّّټص، بٌ َؤٍ ز٭ٟ 

ًَّّ، ٥ًّد٬ص ّٕإڀٌوو خڀٙٵد٬ص ٴٹدپ ىٍخ ود٢ِّ ٌڄدڂ ٬ځَ ؤىٿ ًىٌ يف ٤ُٴيد  خڀٝد٪ّّٙ خڀنّٓ 

خ٬ًّٕخَش ڄه خڀندَ ٬ًّد ټدن ڄٕعٵ١ْدً مل ّٽً ؤلً ڄه ؤىٿ خڀٹُّص ًوٌخلْيد ٸّر ؤن ّٹّّ بٙ ٴْيد ظ٭ځٹدً 
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، ٴدو٩ُ بىل ىٍه خڀُئّد ټْٳ ؤؼُض يف خڀندْ ٴًٝٸٌىد ٬ًمځٌخ ّٝٹع١دىد، لعَ بن ؤىٿ 1ٍّٞخ خٕؼُ# 

 ٙ ّٹًّّن بٙ ٴْيد. ظځٻ خڀنٌخلِ

ٸدپ خڀْدٴ٭0ِ $ًىٌ ټؽْر ًَّّه ؤىٿ ظځٻ خڀسٚي ًڄد لٌ٭ّد ڄه  ًڄنيد ڄٹّّش خڀٽؽْر خٕزْٟ زإزّٙ، 

 .2خڀسځًخن يف ټٿ ٔنص يف ًٸط ڄ٭ځٌڂ يف َـر... ًّٹدپ يف ٌڀٻ خ٬ّٽدن ٸسٌَ ز٭ٟ خڀٝد٪ّّٙ# 

 وّّ خڀٽؽْر0 ؤڄد خڀٙإن ًٸً ٌټُه ټٍڀٻ خ٩ّنًُ زِٙء ڄه خڀس٣ٕ ٴٹدپ0 $ًٸً ظ٥ځ٫ خڀنٵٌْ بىل 

ٴْو ٴيٌ ڄ٫٠ٌ يف ؤزّٙ ٬ًن ًىٌ ؤلً خ٬ٌّخ٫٠ خ٬ّسدَټص يف خڀْمه ٬ځَ ڄد ٌټُ خڀؽٹص ٴْمد ًَخه خڀُخُِ 

ڄٹًڂ خڀٍټُ ؤن يف خڀْمه ؤَز٭ص ڄٌخ٫٠ ڄسدَټص زدٙظٵدٶ ڄنيد خڀٽؽْر خٕزْٟ ٬نً ًخيُ ُّخڄٓ ؤَٞ 

خڀندْ ّنعدزٌن خڀٽؽْر ْٙٔمد يف َـر  ؤزّٙ، ًڄنيد خ٩ّنً، ًڄنيد ِزًْ، ًڄنيد ٲُّخن،ًمل ّّپ

، ُٔحٿ ز٭ٟ ٴٹيدء 3ًٷّعم٭ٌن ٴْو ڀْځص ٔس٫ ٬ًُّٙه ڄه خڀٙيُ ٬ًّّمٌن ؤٶّد ٔنص خڀ٭ځمدء خ٬ّعٹًڄّٙ 

ظځٻ خڀندلْص ڄه خ٬ّعإوُّه ىٿ ٍّټُ ْ٘حدً ڄه ٴ١ځو؟ ٴٹدپ0 ٙ ؤ٬ځڃ بٙ ؤوِ َؤّط ٨ًّ٭ط خ٥ّٗد٪ 

 4ه زد٤ٿ#. ڄن٭ٹً ٬ځَ ٸًٝه ًِّدَظو ًڄد ّٽٌن ٮّدودً ٬

ًڄنيد ڄٹدزُ ظُّڃ خڀؽٚغ0 ِوسٿ، ًخڀٵ٣ُّ، ًؤټًَ ًخڀّٖ ٷّم٭يد خٔڃ ٘دڄٿ ىٌ " زٙدَ " ڀځؽٚغ  

، ًىٍه خ٬ّٹدزُ ٸً زځٯ ٴْيد خڀٱځٌ ڄسځٱدً مل ظسځٱو ؤُ ڄٹّّش ؤوٍُ يف خڀْمه، ًخ٫ّ٨ بىل ٴ١ځيد ڄه خڀعُُذَ

فُىد خ٬ّاَن خڀٙځِ يف ڄ٬ُٙو0 $ًؤڄد ڄاَن خڀٹٌڂ ًودُ٘ ڄندٸسيڃ ًٴ١دجځيڃ زٱؽيد ٨ًّْنيد ٬ًُفُىد ًزُ

ًّنص ظُّڃ  زدڀعٹًّڃ ڄٹّّش " َِوْـسَٿ " زٵعك خڀّخُ ًٔٽٌن خڀنٌن ًٴعك خ٬ٌّلًش  ٴإ٩٬ميد ًؤلٹيدڄٹدزُ ڄ

                                         
ٔ
 ( . ٕٕٔا٠تواص ص) ( ، وطبقات  ٖٛٔ/ٕالسلوؾ )   
ٕ
 ( .  ٖٗ٘/ ٗمرآة اٞتناف )   
ٖ
 ُب األصل. ا١تتقدموف وىو خطأ .  
ٗ
 ( .  ٘ٔٙ/ ٕالسلوؾ )   
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آوُىد ٙڂ، ًىِ ڄٹّّش خڀٕديش خُٕ٘خٲ ًٴْيد ڄه خڀ٭ځمدء خڀ٭دڄځّٙ ًخًٕڀْدء ًخڀٝد٪ّّٙ ڄد ٙ ٸَّٝ، 

پ0" ٴْيد ڄه ؤټّّ خًٕڀْدء ؤټؽُ ڄه ٬ُٙش آٙ ٲ ًٴْيد ٤ّدوٌن ًټدن خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ّٹٌ

ٸ٥سدً ڄه خُٕ٘خٲ"، ًٳٌّ ٌڀٻ لٽَ ٬ه خڀْٙه خڀٌيل ٔ٭ً زه ٬ځِ، ًّٹدپ ؤن ٴْيد ٬ٝسص ڄه 

خٕوٝدَُ ٴمدض ټؽًّ٘ن  1ڀٹعدپ ؤىٿ خڀُيش ڄ٫ ِّدي زه ٬سًْ  ؤَٔځيڃ خڀًّٝٷ خٕټّّ  خڀٝمدزص 

ٽه لٽَ ٬ه خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ؤوو ٸدپ0 بن ٸسٌَىڃ ُ٘ٸَ ڄنيڃ زّّٔڃ ًمل و٭ُٲ ٸسٌَىڃ، ڀ

ٸّّ خٕٔعدٌ خ٩٬ٕڃ خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ زنمٌ َڄْص لفُ، ًٌڀٻ زٹُذ ڄٙيً خڀ٭دَٲ زد‟ ؤزِ زٽُ زدٻّْځص 

 .ًوٵ٭ند ّٞڃ، $ًزد٩ّمځص# ٴيِ زٹ٭ص ظإَـط ز٥ْر ظُّٞد ًؤُ٘ٸط ؤ٠َيد زنٌَ َّٞد 

٢ ًىٌ ټمد يف خڀٹدڄ0ٌْ خ٩ّسٿ خڀٝٱّ٘ ؤً َؤْ خٙټمص ًخڀ٭ځڃ ڄٹّّش خڀٵ٣ُّ ظٝٱّ٘ ٴُ $خڀؽدوْص# 

خ٬ّٕعٹْڃ ّيعًُ زو ٥ّ٭و ؤٴ٢ُ ًؤٴُخ٢ ٨ّْط زدٔڃ خ٩ّسٿ خڀٍُ زٹُّٞد ًىَ ڄٹّّش آپ زدٴ١ٿ 

ًخ٥ّ٫سدء ًّٰ٘ىڃ ڄه ڄٙدّه ظځٻ خ٩ّيص، ًٴْيد ؤ١ّدً ڄه خڀ٭ځمدء ًخڀٵ١ٚء ًخًٕڀْدء ڄد ٙ ٸَّٝ 

ٲ ؤن ٴْيد ؤټؽُ ڄه ٬ُٙش آٙٲ ًىل ًٸً ٘دىً ټؽّ٘ ڄه ؤىٿ ًلٽَ ٬ه خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹد

 خڀٽٙٳ ؤن خڀ٦ُّص ؤًپ ڄد ظنـّپ ڄه خڀٕمدء ٬ځَ ىٍه خ٬ّٹّّش ؼڃ ظ٭ڃ ٔدجُ خ٩ّيدض. 

زه ؤ٦ًّ زه ؤزِ زٽُ زه ؤ٦ًّ زه  2ًلٽَ ٬ه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ًلٽده خڀًْٕ خ٩ّځْٿ ٬سً  

بن ٠ّط خڀٵ٣ُّ خ٦ُّٕ ٠ًَص ڄه َّدٞ خ٩ّنص، خٕٔعدٌ خ٩٬ٕڃ ٬ه ز٭ٟ ڄٙدٹّو ّٝٽص ؤٶّمد ٸد0ٙ 

مدء،  ًلٽَ ٬ه ّٰ٘ ًخلً ڄه خًٕڀْدء ؤوو ٘دىً وٌَخً ٔد٤٭دً ٬ځَ ٸسٌَ خ٥ّ٫سدء ٙلٹد ز٭ندن خٕڀ

٬ځْو مل ّٽعر  ٬ً3ه خڀْٙه لٕه خڀٌَ٪ زه ٬ځِ ؤوو ٸدپ0 ڄه و٩ُ ڄندَش خ٩ّدڄ٫ ًخڀٵ٣ُّ لعَ ٔٵُ 

                                         
ٔ
 كذا ُب األصل وا١تعروؼ زايد بن لبيد . 
ٕ
 كذا ُب األصل. 
ٖ
 كذا ُب األصل. 
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پ0ڄه ًٸ٫ ٨ٿ خڀٵ٣ُّ ٬ځْو مل ٢ّٕو خڀندَ؛ ًٕـٿ ىٍخ ٬ځْو ٌور، ًټدن ز٭ٟ خًٕڀْدء خڀ٭دَٴّٙ ّٹٌ

 ٸُّٚ ؤىٿ خڀسځًخن ٬ځَ ؤن ظٽٌن ڄٹدزُىڃ لٍخء خڀٵ٣ُّ خ٬ٍّټٌَ لْػ ّٹ٫ ٨ځو ٬ځْيد.

ڄٹّّش ؤَټًََْ زٵعك خ٭ّمّش ًٔٽٌن خڀٽدٲ ًٴعك خ٬ّيمځص ٴُخء، ًظٕمَ ىٍه خ٬ّٹدزُ خڀؽٚغ  $خڀؽدڀؽص# 

وُه َخء ًىٌ خٔڃ خڀٌخٸٳ،٭ّد ًىٍه خ„ندض ڄٙيٌَش "زٙ•دَ" زٵعك خ٬ٌّلًش ًظًًّٙ خ٬ّ٭فمص آ

زدڀّّټدض يف ټٿ ًخلًش ڄنيد ـڃ ٰٵّ٘ ڄه خًٕڀْدء خڀ٭دَٴّٙ ٨دىُّه ًڄٕعٌَّه، ڄه آپ زٍُٝ ًـًًّ 

٬ًځٌُ، ًڄه آپ زدٴ١ٿ، ًخ٥ّ٫سدء، ًآپ زدلُڄِ، ًآپ زدٯٌّٕن، ًآپ زدڄًُخن،ًآپ زد٬َْٕ، ًآپ 

ّ٭ُٲ ٬ّٙ ٸّّه زٿ ًٙ ـيعو؛ ٕن خ٬ّعٹًڄّٙ ټدوٌخ ٷّعنسٌن خڀسندء  زد٬سًْ، ًّٰ٘ىڃ، بٙ ؤن ټؽّ٘خ ڄنيڃ ٙ

ًخڀٽعدزص ٬ځَ خڀٹسٌَ ًبٵّد خٔعمٕنو خ٬ّعإوًُن ٕڄٌَ ڄنيد0 ؤن ّ٭ُٲ خ٬ّْط ىٿ زُځِ ؤً ٙ؟ ٕن 

خ٬ّٙيٌَ ٬نًىڃ ؤن خ٬ّْط ٙ ّسځَ بٙ ز٭ً ؤَز٭ّٙ ٔنص ؤً ٳٌّىد، ًڄنيد ؤن ّ٭ُٲ ٜدلر خڀٹّّ ڀّْخَ، 

ْه ٯّمً زه ؤٴځك ّٹٌپ0 ڄِهْ ًّعّّٺ زو، ً ًّٴه ٬نًه ؤٸدَزو، ًٳٌّ ٌڀٻ ڄه خ٬ّٹدًٜ خ٪ّٕنص، ًټدن خٙڀ

ڄٕفً ٬سً خ‟ زه ٺّدوِ بىل آوُ ِوسٿ ټځيد ٸسٌَ، ًڄه ؼڃ ّٹ٫ ڀٽؽّ٘ ڄه خ٬ّٙدّه ؤوو ٹّځ٫ و٭ځْو بٌخ 

ڀسدىُش ـدًِ خ٬ّٕفً خ٬ٍّټٌَ، ًٸً ټدن ټؽّ٘ ڄه ؤىٿ خڀٽٙٳ ّٙدىًًن خڀّّټدض خڀ٩دىُش ًخٕوٌخَ خ

يف ىٍه خ٩ّندن، ً٘دىً ّٰ٘ ًخلً ڄنيڃ ؤٶّڃ ٬ځَ ٰدّص ڄه خڀن٭ْڃ ًخڀنٌَ خ٩ّْٕڃ، ًَؤٍ ٥ّد٬ص 

ًَّّىڃ، ًټٍخ خڀْٙىدن ؤزٌ زٽُ ٬ًمُ ٠َِ خ‟ ٬نيمد، ًلٽِ ؤن خڀْٙه ؤزد ٔ٭ًْ  ٌَٔپ خ‟ 

ؼڃ ٸدپ ّإىٿ ، ـ٭ٿ ُّيي خّٓص ًّعٵٽُ، 1ٴمنيڃ ٘ٹِ ًٔ٭ًْ  ٸُؤ ٌَٔش ىٌي ٴځمد زځٯ ٸٌڀو ظ٭دىل0 

خڀٹسٌَ ڀْط ٘٭ُُ ڄه خڀٙٹِ ڄنٽڃ ًڄه خڀٕ٭ًْ؟ ٴإـدزو خٗڄدڂ خڀ٭دَٲ زد‟ ظ٭دىل ؤ٦ًّ زه ٯّمً 

                                         
ٔ
 ( . ٘ٓٔىود )    
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زدٴ١ٿ ڄه ٸّّه زٹٌڀو0 ؤڄٟ ّد ٔ٭ًْ يف ٸُخءظٻ ڀْٓ ٴْند ٘ٹِ، ًٸْٿ بن خڀٍُ ؤـدزو ىٌ خڀْٙه 

 ڄٕ٭ٌي زه ٸَّْ زدلُڄِ ًڀ٭ٿ خڀٌخٸ٭ص ظ٭ًيض. 

ًْ لٕه زه ٬ځِ،ًټدن ڄه ؤىٿ خڀٽٙٳ ؤوو ٸدپ0 ٔإپ َـٿ ًلٽَ ٬ه خڀْٙه خڀّخىً خڀٌَ٪ خ  ٕڀ

ڄه ؤىٿ خڀٵ٣ُّ َـًٚ ڄه ؤىٿ ِوسٿ ٬ه ؤىٿ ڄٹّّظو ٴٹدپ0 وْځند ٠ّمٿ َـځند، ًٔإڀو ٬ه ؤىٿ ڄٹّّظو 

 لٌٙ ـنعند. 1ٴٹدپ0 ِوديٸعند

 ًڀځْٙه خٗڄدڂ ٬ځِ زه ؤزِ زٽُ زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0 

 ًخَىـد ڄه ٴ١ْيد خڀّوــًُټڃ زًًَ زٍخٺ خ٪ِّ ٸـً زـُِض ظـمــً ِ

 ًټڃ ٬ّ زْعو خٕٔـُخَ ٸً ٰمـُض زٵ١ـٿ ى٥ـدڀـيد خڀــًّخَ ټد٬ّــ٥ُ

 ًٌخض ين يوط ظُڄِ ٸّٓ زــيد ًِخَىــد يف ٔـٌخي خڀځْـٿ ًخڀٕمـُ

 ًٌخض ؤټًَ ڀٖټـــًخَ ٮّځْـص ظٙٵَ ّٝــُمهيد خڀـًّخَ ٬ـه ٠ـَُ

 ٌخ ٬ـه خڀٽــًًَخَـ٫ بىل ٌټُ ًظٌلًْ ًڄ٭ُٴــص وٌٝخ ّٞد ٜٵـٌش ُٜٵُّ

 ًخڄنمٌخ ڄه ٩٬ْڃ خڀٵ١ـٿ ټڃ ڄنك ًټـڃ ٥٬دّد ًټڃ ـــٌي ًټڃ ٰمــُ 

 ًټڃ لٹدجٷ ظٌلْـً ٭ّد ًىـسـٌخ ًټـڃ ـــٌخىـُ ؤوــٌخَ ًټـڃ يََ

 ًټڃ ڄٌخٸْط ؤٔـُخَ ًڄـ٭ُٴــص ًټـڃ ٢ّدټـّٙ ظُّٝـٳ ًټــڃ ٸـًَ

 ڀٕـٌّْ٘٘وـند يف ّٛدَ ڄـه لٹدجٹــيد ٸـً ڄٽـنٌخ خڀـٽٿ زدٕٔـُخَ ًخ

 ل٩ـٌخ ًوٝـٌخ ّٚده ٙ ٸّـً ڀـو ًٔـ٫ ًٙٴ١ځيـڃ ٸّــٝـَ ّٕٝعـ٥ُ

 ٌَٔن ؤٸًخڄيـڃ ٸّٽـِ ًَخٔـْيد ؤٔـٌي ٶّدڂ ٠ّمـِ خڀـفـدَ ٬ه ٠ـَُ

                                         
ٔ
 .لظرفاء وا١تهّرجوف زاندقتنا ىنا ليس على أصلها ا١تعروؼ عند العلماء ولكن ا١تقصود ا 
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 ّٛـٌَ ٬ځـڃ ٻّـٌْ يف يّدــُىد ٣ًُّ خڀ١ٌخجــٿ ًخڀٕـٚٺ يف خڀٕٵـُ

 ؤجمص خڀًّـه آپ خ٥ّٝ٬ٵَ ٴځيــڃ ڄـٽدَڂ ٬ـًىد ُّزـٌ ٬ځـَ خڀّىــُ 

 ًَخغ ٤ـو ٬ځـَ خڀعمٹـْٷ ؤن ٭ّڃ ٯّـدٔـه ؤيىٙـط خڀـسدذ ٌُ خڀٵـٽُ 

 ؤًڀٌ خڀٝٵد ًخڀٌٴد ؤـندي ودڀٹيــڃ ؤًڀٌ خڀ٭ــسٌيش لـٹدً ٜٵـٌش خڀسٙـُ

 ىڃ ٬مًش خڀٽٌن ؤلسدَ خڀ٭ځـٌڂ ّٞـڃ زدىـَ خ٬ّيْــمـه ڀٖڄـٚٺ يف خ٫ّـّّ
 سـورفال مزٌـد علـى مـدح اإلله لهـم وذكـره فضلـهـم فـً اآلي وال

 ٴدڀٹمـ٣ ٬ند ڄـ٫ خڀسځٌٍ ّّخپ ّٞڃ ؤ١ّـدً ًيف خڀـفـًذ وٕٹِ ًخزٿ خ٥ّ٬ُ

 ًىـڃ زـًًَ ڀند يف ټٿ ڄ٩ځـمـص ًىـڃ ڀنـد ٬مـًش يف خڀـْٕـُ ًخڀ٭ُٕ

 قىو إىل اهلل طازوا عـٍ هياكههـى حق دَـىا يـٍ زياض انقـدض وانقـدز

 ڀ٩ٵــُؤىٿ خڀعٹَ ًخڀنـٹَ ٤دزط ڄٱدَٔيڃ ٴإّن٭ـط زؽمــدَ خڀٹٝـً ًخ

 ٴمِّٕه خڀ٩ه ًخ٬عمً ّد ؤوـِ ّٞـڃ ټـِ يف ڄـ٭دي ظٵـّ زدٕڄـه ًخڀ٤ٌـُ

 ًخٸٝـً ٠ََ خ‟ يف خڀًوْد ُّٛڄعيڃ ڀ٭ـٿ ٠ّـ٩ـَ ّٛـٌَ خ٫ّځـً ًخڀ٩ٵـُ

 ًٸدپ خڀْٙه ؤزٌ زٽُ زه ٬سًخ‟ خڀ٭0ًًَْْ

 ٴـِ ـــندن زٙـ•ــــدَ وْدڄيـڃ ٸً ٤نسط ًخٕوــًخَ

 ـٖٕض ؤوٌخَىــڃ زدٕٸـ٥ـدَظ 1ًټـڃ زـيـــد ڄـه ؤٸمدَ 

 وقال: ونـى يـصل عـين انـكـد ز إال إذا شزث آل أكــــــدز
 وأىــل الفريـط ادلشتـهر وقبــر الشـيخ ادلنــــور 

                                         
ٔ
 ُب األصل "قمار". 
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 1خڀ٭ـًًَْْ زـمــُ خڀــًََ ڀْـػ خڀ١ُخْٰــڃ خڀٱ١ــنٵـُ 

ًٸّٝٿ ٬ځْيد  ٴدو٩ُ بىل ىٍه خ٫ّٝدجٛ ًخڀٵ١دجٿ ًڄد ـ٭ٿ ٴْيد ڄه ټُخڄدض ّند٭ّد خڀًّخَ 

خڀُخٰسٌن، ؤٴٚ ٸّمٿ ٌڀٻ ٠٭دٲ خڀ٭ٹٌپ ٬ځَ خڀع٭ځٷ ٍّٞه خ٬ّٹدزُ ًڄَهْ ٴْيد ًخ٬عٹدي خڀنٵ٫ ًخڀ١ُ 

 ٴْيڃ؟.

، ّٹٌپ خڀٙځ0ِ -ىٽٍخ ٬ّّمٌن  -ًّٰ٘ ڄٹدزُ ظُّڃ ىندٺ ڄٹدزُ ؤوٍُ يف ل١ُڄٌض ڄسدَټص ٮُّزص  

ًڄٹّّش خ٭ّفُّه، ًڄٹّّش خڀٱْٿ $ًخ٬ّٹدزُ خ٬ّٙيٌَش يف ل١ُڄٌض ؤَز0٫ ڄٹّّش ظُّڃ، ًڄٹّّش ٘سدڂ، 

 .2خٕٔٵٿ# 
 اعتقاد بركة قبور معينة بركة عامة: ادلطلب الثاين:

ؽ عليها ا١تدح والثناء  ًِ  ،لن أستطيع ولن يستطيع أي ابحث حصر وإحصاء القبور اليت أُطْل
ية، وما وما يضئ منها من األنوار، وما يفوح منها من الروائح العطرية وا١تسك ،ونسبت إليها الربكات

يتحق ق لزائرىا من األنس واالرتباط، ٍب ٧تاح اٟتاجات وتفري  الكرابت، إف إحصاء ذلك أمر غَت 
 متيسر قطعاً ولكنٍت سأكتفي بذكر بعض ذلك ومن أماكن متفرقة من اليمن. 

ؽّ٘ ًؤًپ ظځٻ خٕڄدټه "ِزًْ" ٴٹً ٌُټُ ٬ه ټؽّ٘ ٱّه ٸُسَُِ ّٞد ڄه خڀٝد٪ّّٙ خڀؽندء ٬ځَ ٸّّه ًوٕسص خڀٽ 

ًؤټؽُ ڄد ٌټُ ڄه ٌڀٻ ٬ه ٸسٌَ ّٝٹّّش "زدذ ٔيدڂ "، ًڄٹًڄٌ ظځٻ خ٬ّٹّّش ٔس٭ص وٵُ،  ،ڄه خڀٵ١دجٿ بڀْو

ٸدپ خڀُٙـِ يف ظ٥ُّص بزُخىْڃ خڀٵٙځ0ِ $ًٸُّّه ّٝٹّّش زدذ ٔيدڂ،ڄه ڄًّنص ِزًْ ڄه خڀٹسٌَ خ٬ّٙيٌَش 

ڄه ِخَىڃ ٔس٭ص ؤّدڂ ڄعٌخڀْص  خ٬ّٹٌٝيش ڀځّّدَش ًخڀعّّٺ، ًىٌ ؤ٘يُ خڀٕس٭ص خڀٍّه ّ٭عٹً ؤىٿ ِزًْ ؤن

ًخڀٵٹْو ٬مُ زه ًَْ٘، ًخڀْٙه  ،ًىڃ ىٍخ خڀٵٹْو بزُخىْڃ ًخڀْٙه ؤ٦ًّ خڀْٝدي ،ٸ١ْط لدـعو

ڄًُِٶ زه لٕه، ًخڀْٙه ٬ځِ زه ؤٴځك، ًخڀْٙه ٬ځِ خ٬ُّظ١َ، ًيف خڀٕدز٫ خوعٚٲ، ٴمه خڀندْ 

                                         
ٔ
 (.ٛٗٔ – ٙٗٔ/ٔا١تشرع )   
ٕ
 (.ٛٗٔ/ٔا١تشرع)  
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ڄه ّٹٌپ ّٰ٘ ٌڀٻ، ًخ‟  ڄه ٷّ٭ځو ؤلً زّٗ ٬ٹدڄو ًڄنيڃ ڄه ٷّ٭ځو خڀْٙه ؤ٦ًّ خ٬ّ٭ّٔٞ،ًڄنيڃ

 . 1 ؤ٬ځڃ#

 ًٸً و٩ڃ ىاٙء خڀٕس٭ص ز٭١يڃ ٴٹدپ0  

 زسدذ ٔيـدڂ ٔس٭ـص ڄه ڄٙدّه ڀٹدٜـًىـڃ ٌوـُ ًټـنّ ٬ّٹـځٿ

 ًؤٴځـك ْٜدي ټـٍخ خزه خڀ٠َُ ٬ځِ 2ٴٌْوـٓ بزُخىْـڃ ڄًُِٶ ـّّظِ

 3ِّدَظـيـڃ ٲّـك ڀٽٿ لٌخجـؿ ًيف خ٫ّځـً ٔٽنَ ڀځـٍٍ ِخَ ڄٹسٿ  
رة عند القـو ١تدينة زبيد قد تسمو هبا على غَتىا من ا١تدف دل يرتِض أىل ترمي ذلك، وألف ىذه مفخ 

بل عارضوىم بذكر ما ُب مقابر ترمي من فضائل وفضالء، قاؿ الشلي بعد أف نقل تلك األبيات: 
 )فعارضو اإلماـ مبدي العلـو الغريبة واألخبار العجيبة الشيخ على بن أيب بكر فقاؿ: 

 ـڃ ؤڀٌٲ ٬ًّــًش زٕدلـص زـٙدَ ٻٌّْ خڀٌٍَ ٸـسٿظُّـڃ ّٞد ڄني

 ِّـدَش ټـٿ ڄنيـڃ ٜـك ؤٶّـد ٬ّد ٘حط ڄـه ـځر ًيٴ٫ ٠ّٝـٿ

 ًبن ٸْـٿ ظُّـدٶ زسٱـًخي ـُزد ٴٵِ َزـ٫ زٙدَ ٘ـٵد ټٿ ڄ٭١ـٿ

 ًّد لسـٍخ ٌخٺ خڀٵُّــ٣ ٨ًځـو ٴٽـڃ ٸً لٌٍ ڄه ټدڄٿ خڀُٕ ڄنيٿ

ًڀٿٴٽـڃ ڄ٭ـًن ټڃ ڄٌَي ټڃ ڄ٭٩ڃ ًټـڃ لّّ ٠ّٹْـ  ٷ ًْ٘ـه ڄـ

 ًزځـسٿ ٸځسـِ وٵـك ڄٕٻ زّوسٿ زـيد ڄه ټنـٌِ خڀُٕ ټڃ ڄه ٮّـځٿ

 ًټـڃ ـيسـٍ ٴْـيد زنٌخ ټًَ ّٞد زـيڃ ّنـّپ خ‟ خڀٱـٌْغ ٬ّممــٿ

                                         
ٔ
 ( . ٘ٗطبقات ا٠تواص ص )    
ٕ
 كذا ُب األصل ولست أدري من يعٍت .   

ٖ
(وقد اختلفت بعض األٝتاء وال أراه يضر إذ ا١تقصود إثبات العقائد الضالة ُب ذلك وليس تعيُت ٛٗٔ/ٔا١تشرع ) 

 ء .األٝتا
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 ٨1ّـد ُٔه ٴ١ــٚ ٬ځَ ټٿ ڄ٭١ٿ#  ٴـٚ ٠ّعٹُىد َذ ؤ٘٭ـػ وـدڄٿ 
وتعل ق هبا الناس واعتقدوا فيها وإليك بعض القبور ا١تفردة اليت ذكرت ٢تا بعض الربكات واألسرار  

 العقائد الضالة: 

ًڄه ڄًوْص ِزًْ ؤ١ّد0ً ٸدپ خڀُٙـ0ِ $ًڄه ٌڀٻ َـٿ ّٝٹّّش زدذ خڀنىٿ ّٹدپ ڀو خڀـمُځَسـّٻ، ز١ڃ خ٬ّْڃ  

ًٴعك خڀٚڂ ًظًًّٙ خڀسدء خ٬ٌّلًش ًآوُه ټدٲ، ڄد ټدن ّ٭ُٲ ًٙ ٨ّ٭ند زو بٙ يف ىٍخ خڀّڄدن، ٌټُ 

وو وسيو ٬ځْو بوٕدن ًىٌ يف خ٬ّندڂ ًٸدپ ڀو0 بن ٜدلر ىٍخ خڀٹّّ ڄه َـٿ ڄه ٬ٌخڂ ؤىٿ ِزًْ ؤ

خًٕڀْدء ًبن ڄه ِٙڄو يف لدـص ٸ١ْط، ً٘د٪ ىٍخ يف ؤىٿ خڀسځً، لعَ ٜدَ ٭ّڃ ٴْو ڄ٭عٹً 

 .٩٬2ْڃ، ًًَّّوو ًّعّّټٌن زو، ْٙٔمد خڀ٭ٌخڂ ًخڀنٕدء ٴةٶّڃ ٹُّـٌن يف ٌڀٻ ٬ه خ٪ًّ# 

دن زه ؤزِ خڀٹدٔڃ زه ؤ٦ًّ زه بٸسدپ0 $ًٸّّه ىندڀٻ ڄٙيٌَ ّّخَ ًټٍڀٻ ّٹٌپ خڀُٙـِ يف ظ٥ُّص ٬ؽم 

ًّعّّٺ زو#، ؼڃ ظُـڃ ڀٌڀً ڀو ًٸدپ يف آوُ ظ٥ُّعو0 $ًيٴه ٬نً ًخڀًه ًٸّّه ّّخَ، ًّعّّٺ زو، ٬ځَ 

، ًيف ظ٥ُّصب٨ّد٬ْٿ زه بزُخىْڃ خ٩ّّّظِ ٸدپ0 $ًيٴه ّٝٹّّش زدذ ٔيدڂ ڄه 3ظُزعيڃ ؤوٓ ٨دىُ ًزُټص# 

و ىندڀٻ ڄٙيً ٩٬ْڃ مل ّٽه يف ظځٻ خ٬ّٹّّش ؤ٩٬ڃ ڄنو، ٬ځْو ؤؼُ خڀنٌَ ًخڀّّټص ڄًّنص ِزًْ، ًڀ

  ٨4دىُ#. 

 
 مناذج من القبـور ادلعّظمــة يف زلافظة تعز:

                                         
ٔ
 ( . ٛٗٔ/ ٔا١تشرع ص)    
ٕ
 (.  ٛٔٗالطبقات ص )    
ٖ
 ( . ٜ٘ٔا١تصدر الساب ق ص )    
ٗ
 ( .  ٙٓٔا١تصدر الساب ق ص )    
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ٸدپ خڀُٙـِ يف ظ٥ُّص ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن0 $ًيٴه يف ٸُّعو ٸُّص "َّٵُُْْ " زٵعك خڀْدء خ٬ّؽندش ڄه ٠ّط  

ص، ًىِ ٬ځَ ٳٌّ ڄُلځص ڄه ڄًّنص ظ٭ّ، ًٸّّه ّٞد ٨دىُ ًٔٽٌن خڀٵدء ٠ًڃ خڀُخء ًآوُه ّٔٙ ڄيمځ

ڄ٭ًُٲ ڄٹٌٝي ڀځّّدَش ًخڀعّّٺ ڄه خٕڄدټه خڀس٭ًْش ٙ ْٔمد يف آوُ ٥ّ٭ص ڄه ٘يُ َـر، ٴةن ؤىٿ 

ظځٻ خڀنٌخلِ ّٹًًٝوو ڄه ټٿ ڄ٫٠ٌ،ؤىٿ ظ٭ّ ًّٰ٘ىڃ، ًٹُّـٌن زدڀنٕدء ًخًٕٙي، ًٸُّص خڀْٙه 

 . 1 ّٹًَ ؤلً ؤن ّندڀو ّٝٽًُه#خ٬ٍّټٌَ ٯّّٔڄص، ًڄه خٔعفدَ ّٞد ٙ 

ًيف ظ٥ُّص خڀٵٹْو خٗڄدڂ ًِّ زه ٬سًخ‟ خڀْٵد٬ِ ٸدپ خڀُٙـ0ِ $ًٸّّه زد٬ّٹّّش خڀٹُّسص ڄه ڄًّنص خ٩ّنً  

ڄٙيٌَ ڄٹٌٝي ڀځّّدَش ًخڀعّّٺ، ٸدپ خ٩ّن0ًُ " مل ؤََ يف خڀْمه ظُزص ظعفًي ڄ٭ُٴعيد ًّٽؽُ ًِخَىد ټّٔزص 

و ڄه ِخجُ، ًٸځمد ٸًٝىد ًٌ لدـص بٙ ٸ١ْط لدـعو، ٸدپ0 ًڀٹً خڀٵٹْو ًِّ، ًٙ ظٽدي ١ّځٌ ظُزع

 ؤوّّوِ ٫ّ٥ ٙ ٺّٽه ظٌخ٤اىڃ ٬ځَ خڀٽٍذ زإوسدَ ٥ٌّپ ُ٘ليد يف ٌڀٻ وٵ٫ خ‟ زو ًزٕځٵو آڄّٙ "#

2 . 

ٸځط0 ىٿ ّٹًٝ خ٩ّنًُ ؤن ٌڀٻ ڄعٌخظُ زد٬ّ٭نَ خ٥ٜٙٚلِ بن ټدن ټٍڀٻ ٴممه ؤوٍ ىٍخ  

 ص ڄه ّٟدَ خ٫ُّخٴص ًخڀٽُخڄدض. خ٩ّم٫؟ بوو يف خڀٱدڀر ٬ه ٥ّد٬

ًيف ظ٥ُّص ؤزِ ٬سًخ‟ ٯّمً زه ٨ٵُ خڀٙمُّ٘ ٸدپ خ٩ّن0ًُ $ًٸً زځٱطُ ظُزعو ٸدًٜخً ڀځّّدَش،  

ؤلً  دٴإٸمط ٬نًه ؤّدڄدً ًبىل ـنسو ٸّّ خڄُؤظو خ٬ٍّټٌَش، ٸدپ0 ًزّّټعو مل ظّپ ظُزعو ٯّّٔڄص ڄد ٸًٝى

لْص ڄّخَخً ؤټؽُ ڄه ظُزعو ٸًٝخً ڀځّّدَش ًٸ١دء خ٪ٌّخجؿ زٌٕء بٙ وٍڀو خ‟ ظ٭دىل، ًمل ؤـً زعځٻ خڀند

                                         
ٔ
 ( .  ٔٚا١تصدر الساب ق ص )   
ٕ
 (. ٖٛٔالطبقات ص )   
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خڀّٖ ظ٥ځر ڄه خ‟ ظ٭دىل ًټؽُش خڀنًٍَ ًّٰ٘ ٌڀٻ، ًيف ڀْځص خڀُٰدجر ڄه ٘يُ َـر ٷّعم٫ ٬نًىد 

 .1وځٷ ودُ٘ ٸدپ0 ًظُخذ ظُزصِ خڀٵٹْو ّٙڃ ڄنو َّك خ٬ّٕٻ وٵ٫ خ‟ زو# 

ټؽّ٘ ڄه خ٬ّٹًّٔٙ ٴةٶّد ڀ٭سص ڄه ڀ٭ر خڀًٕوص، ٸځط0 ؤڄد َخجمص خ٬ّٕٻ خڀّٖ ظٽَُض ًٙ ظّخپ يف ظُذ  

 ّٝسٌن خڀًُخجك خڀ٭٥ُّص ٬ځَ خڀّٔخذ ڀٌْمهٌخ خڀًّخَ زإن ٌڀٻ ڄه َّك خڀّٔزص ًخڀٹّّ خ٬ّٹًْ. 
 

 مناذج من قبـور إب: 
منها قرب الشيخ علي بن عمر قاؿ اٞتندي ُب ترٚتتو: )وتربتو من الًتب ا١تشهورة ُب الربكة واستجابة  

عجيب بركتها ما أخربين بعض الثقات من أىل العناية والبحث عن أحواؿ ىذا الرجل الدعاء، ومن 
وأمثالو أنو كاف على قربه شجرة سدر يتربؾ هبا الناس،وأيخذ أصحاب اٟتموات من أوراقها يطلوف 
هبا رؤوسهم فيربأوف، واستفاض ذلك ُب جهات كثَتة حىت كاف يؤتى لذلك من األماكن البعيدة، 

األمراض الشديدة، ومن عادات أىل إب ُب غالب األعياد أف ٭تصل بينهم وبُت أىل  ويُػْعتمد ُب
ابديتهم حروب كثَتة كما ىو متحق ق فال أيلو من ظفر منهم بصاحبو غَت مفكر ابألذية بقتل أو 
غَته، فحصل ُب بعض األعياد حرب انتصر هبا أىل البادية فاهنـز أىل إب إذل البيوت، ووصل أىل 

قريتهم ودل يطيقوا دخو٢تا فقاؿ بعض شياطينهم اذىبوا بنا إذل ىذه الشجرة اليت يعبدوهنا،  القرية إذل
ولنعقرىا عليهم فال ينتفعوا هبا فنهاىم العقالء، وأسرع إذل ذلك اٞتهالء، فضربوا العلبة بفأس حىت 

فهزموىم ىزٯتة أوقعوىا األرض، وألقى هللا بقلوب أىل ا١تدينة القوة واألنفة فخرجوا مسرعُت ٨توىم 
شنيعة وقتلوا منهم ٚتعًا أو٢تم عاقر الشجرة، وحُت وقع ىرّبوه ابلسيوؼ هتبػَتًا عظيمًا، وتعرؼ ىذه 

 .ٕالًتبة بًتبة من ٝتع النداء ابلصالة عليو ُب اٟتـر ودل ير ا١تنادي( 
ُب الرابط ا١تذكور ومنها قرب دمحم بن عبدهللا ا٢تمداين بناحية السحوؿ، قاؿ ُب ترٚتتو الشرجي: )وقربه  

 .ٖمقصود للزايرة واستنجاح اٟتوائ ( 

                                         
ٔ
 ( . ٕٖٓ( وانظر : طبقات ا٠تواص )  ٖٕٙ/ٕالسلوؾ )   
ٕ
 ( .  ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٔالسلوؾ )    
ٖ
 ( .  ٜٖٔ)  الطبقات ص  
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ومنها قرب ٭تِت بن أيب ا٠تَت اإلماـ ا١تشهور قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )وكانت وفاه الشيخ ٭تِت بقرية  
ذي السفاؿ كما قدمنا سنة ٙتاف وٜتسُت وٜتسمائة، وقربه ىنالك من القبور ا١تشهورة ُب اليمن 

ؾ واستنجاح اٟتوائ ، ولو عند أىل اٞتباؿ كافة مكانة عظيمة، و٢تم فيو معتقد ا١تقصودة للزايرة والترب 
حسن،ويرووف لو كرامات كثَتة، ويتوجهوف بو ُب مهماتػهم ويستغيثوف بو ُب ضروراهتم،وىو كذلك 

 . ٔوفوؽ ذلك رٛتو هللا تعاذل ونفع بو( 
 من قبور لـحـج وأبُت: 

قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )ُتوُب سنة سبع وٜتسُت وستمائة منها قرب اٟتسن علي بن اٟتسن األصايب  
بقرية احمْلَفد بفتح ا١تيم والفاء وسكوف اٟتاء ا١تهملة بينهما وآخره داؿ مهملة، وقربه ىنالك مشهور 

  ٕيزار ويتربؾ بو، ويوجد منو رائحة ا١تسك خصوصاً ليلة اٞتمعة، ذكر ذلك اٞتندي رٛتو هللا(.
علي بن حسن بن الشيخ علي، قاؿ الشلي: )ولقي ربو سنة سبع وثالثُت ومنها قرب عبدهللا بن  

وألف ُب قرية الوىط الشهَتة، وقربه هبا كالشمس وقت الظهَتة مقصود ابلزايرات وقضاء اٟتاجات 
ا١تطلوابت ومن استجار بو ٧تا من ٚتيع ا١تخاوؼ والردى، وعمل الباشا دمحم ابشا على قربه قبة ونيل 
 .ٖ( عظيمة

 بـور عـــدن:من ق 
منها قرب أيب عبدهللا دمحم بن عبدهللا بن أيب الباطل الصريفي، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )...حىت توُب  

وتربتو ىنالك من الًتب ا١تشهورة ا١تقصودة للزايرة والتربؾ، ومن استجار بو ال يقدر  –عدف  -هبا 
٤تل جسيم، وىو فوؽ ذلك رٛتو هللا  أحد أف ينالو ٔتكروه، وألىل عدف فيو معتقد عظيم، ولو عندىم

 .ٗتعاذل ونفع بو( 
ومنها قرب الشيخ عبدهللا بن أٛتد العراقي، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )وألىل عدف فيو معتقد حسن،  

 .٘ولو ىنالك تربة معظمة( 

                                         
ٔ
 ( .  ٖ٘ٙا١تصدر الساب ق ص )   
ٕ
 ( .  ٖٕٔا١تصدر الساب ق ص )   
ٖ
 ( . ٖٜٔ/ٕا١تشرع )   
ٗ
 ( .  ٖٕٛالطبقات ص )   
٘
 ( .  ٜٔٗا١تصدر الساب ق ص )   
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ومنها قرب الشيخ جوىر بن عبداؿ لو، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )وتربتو ىنالك من أكرب الًتب  
ورة ا١تقصودة للزايرة والتربؾ، ومن استجار بو ال يقدر أحد أف ينالو ٔتكروه، ومن تعدى إذل ا١تشه

 -رٛتو هللا تعاذل  -ذلك عوقب عقوبة معجلة، وقد جرب ذلك غَت مرة، ودل أٖتق ق اتريخ وفاتو 
 . ٔونفع بو آمُت( 

 ڄه ٸسٌَ ٘سٌه0  
فع ُب ا١تقربة اٟتبانية القدٯتةفوؽ طُت قرب الشيخ دمحم بن عمر اٟتباين)وىو يقع على مكاف مرت 

 .ٕاٞتديدة وّتانبية بعض أوالده وأحفاده وقبورىم منورة ومقصودة ابلزايرة( 
قرب الشيخ أيب بكر بن إٝتاعيل بن دمحم بن عمر اٟتباين )وىو ُب ٣تري السيل ُب شعب الشقب، وٯتر 

أايـ االستسقاء يتوسلوف بو إذل هللا، وال  ا١تاء من حواليو دوف أف أيخذ منو شيئًا، وقد كاف أىل البالد
 .ٖأيٌب الليل إال وأيتيهم الغيث أبذف هللا، وقد حضران ىذا مراراً و٨تن صغار( 

قرب الفقيو علي بن دمحم بن عمر اٟتباين صاحب اٟتوطو، قاؿ احملضار: )ودفن ّتوار ا١تسجد وقد  
من أىل اٟتوطة أف السيد الصوُب  ، وقاؿ قبل ذلك )أخربين الثقةٗكانت علية قبة واهند مت( 

٤تسن ابن عبد هللا بن عبد القادر احملضار صاحب مرخة جاء إذل اٟتوطة وكاف يزروىا دائمًا، وليلة 
دخل إليها بعد العشاء فقدـ ا١تسجد بعد أف خرج ا١تصلوف، وكاف جائعًا ودؽ على التابوت إذل أف 

ومع الفجر جاء أحد ا١تشايخ الكراـ..  خرج إليو قرص حار وٟتمو فأكل نصف القرص واللحمة،
 .٘وقاؿ للسيد ٤تسن أعطٍت من عشاء الشيبة فأعطاه النصف الباقي( 

 :حضرموتمن قبـور 
ومنها قرب عبدهللا بن شيخ العيدروس، قاؿ الشلي ُب ترٚتتو: )وعمل عليو قبة حسنة الباطن والظاىر  

يب بكر بن سادل، قاؿ الشلي ُب ترٚتتو: )وتربتو ، ومنها قرب الشيخ أٙوالنور ُب أرجائها الئح وابىر( 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٔٔا١تصدر الساب ق ص )    
ٕ
اٟتوت احملضار بدوف اتريخ وال سنةطبع  ما جاد بو الزماف من أخبار مدينة حباف أتليف السيد دمحم بن عبد هللا بن دمحم   
. 
ٖ
 (  ٕٙ – ٕ٘ا١تصدر الساب ق ص )   
ٗ
 (  ٖ٘ا١تصدر الساب ق ص)    
٘
 ( . ٖٗا١تصدر الساب ق ص)   
ٙ
 ( .  ٚٚٔ/ ٕا١تشرع )    
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هبا مشهورة كالشمس وسط النهار، تقصده الزوار من ٚتيع األقطار، أبنواع األنذار، ومن استجار 
بقربه ا١تأنوس أمسى وىو ٤تروس، ال يقدر أحد أف ينالو ببؤس، وبٍت عليو قبة عالية البناء عظيمة 

ة الشحر قرب شيخ بن إٝتاعيل بن إبراىيم السقاؼ، قاؿ ، ومنها ُب مدينٔالقدر حسًا ومعٌت( 
، ومنها قرب الفقيو ا١تقدـ، ٕالشلي: )ومشهده ُب الشحر مشهور وابألنوار مغمور وابلزايرة معمور( 

قاؿ الشلي ُب ترٚتتو: )وقرب األستاذ ٔتقربة زنبل ا١تشهورة،وابلزايرة والقراءة معمورة، وقربه هبا كالبدر 
الشمس وقت الزواؿ، مقصود ابلزايرة من كل البالد، ويهرع إليو عند النوائب من كل ليلة الكماؿ، وك

اند، ويسعى الناس كل يـو لزايرتو سعيًا حثيثًا، ويستسقى بو قدٯتًا وحديثًا، وكاف حفيده الشيخ 
 اإلماـ عبدهللا ابعلوي كثَت الزايرة لو وينشد عنده: 

 مـا حتويـو يـا داريــا دار إن مزااًل فيـك ىيمٍت هلل درك  
 لو كنت أشكو إليها حسن ساكنها إذن رأيــت بناء الدار ينهار 

وكاف يقوؿ إذا رآه " كل الصيد ُب جوؼ الفراء "وكاف الشيخ دمحم بن أيب بكر ابعباد يزوره كثَتاً وإذا  
 . ٖو( رأى القرب الشريف قبلو، فقيل لو:كيف تقبلو وأنت تنهى عن تقبيل القبور فقاؿ ما صربت عن

 
 قبـــور من نواٍح سلتلفــة:

فمن كمراف قرب الفقيو دمحم بن اٟتسن بن عبدربو، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )حىت توُب سنة ٜتس  
وعشرين وٜتسمائة، ودفن إذل جنب مسجده ُب اٞتزيرة ا١تذكورة،وتربتو ىنالك من الًتب ا١تشهورة، 

ك ا١توضع ا١تبارؾ، وىو مأوى لعباد هللا الصاٟتُت مشهورة الفضل، وآاثر الفقيو وبركتو ظاىرة على ذل
ا١تختفُت والظاىرين، وقد تقدـ ُب ترٚتو الشيخ أٛتد الصياد ما يدؿ على ذلك نفع هللا هبم أٚتعُت( 

ٗ. 
ومن قبور بالد الزيدية قرب اإلماـ ا١تهدي أٛتد بن اٟتسُت بن أٛتد بن القاسم ا١تعروؼ أبيب طَت،  

)وقربه معروؼ يزار ويتربؾ بو،وقد اندفع عواـ الناس يعتقدوف فيو اعتقادات قاؿ األكوع ُب ترٚتتو: 

                                         
ٔ
 (. ٜٕ/ٕا١تصدر الساب ق )   
ٕ
 ( .  ٘ٔٔ/  ٕا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 (. ٔٔ-ٓٔ/ٕا١تصدر الساب ق )   
ٗ
 ( .  ٕٛٚالطبقات ص )    
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ابطلة حىت أخرجوه من آدميتو،كما ذكر اإلماـ الشوكاين ُب رسالتو " الدر النضيد ُب إخالص كلمة 
 ( جاء فيها ما يلي: ٕٔالتوحيد" ص)

اإلماـ أٛتد بن اٟتسُت )وروي لنا أف بعض أىل جهات القبلة وصل إذل القبة ا١توضوعة على قرب 
صاحب ذي بُت رٛتو هللا فرآىا وىي مسرجة ابلشمع، والبخور ينفح ُب جوانبها، وعلى القرب الستور 

 .ٔالفائقة فقاؿ عند وصولو إذل الباب: أمسيت اب٠تَت اي أرحم الراٛتُت "( 
ٜتس  ُ٘ٓٚب سنة ومنها قرب اإلماـ ٭تِت بن ٛتزة بذمار، قاؿ اإلماـ الشوكاين ُب ترٚتتو: )ومات  

وسبعمائة ٔتدينة ذمار ودفن هبا وقربه اآلف مشهور مزور، و٦تا شاع على األلسن أنو إذا دخل رجل 
يزوره ومعو شيء من اٟتديد دل تعمل فيو النار بعد ذلك، وقد جربت ذلك فلم يصح، وكذلك اشتهر 

تاب ىذه األبيات اليت  ، ونقل ا١تعل ق على الكٕأنو إذا دخل شيء من اٟتيات قبتو مات من حينو( 
 كتبت على قبتو وىي: 

 نـور النبوة واذلـدى ادلتهلهل أرســى كالكلو ومل يتحـول
 يف قبة نصبت على خَت الـورى وأشـرف يف الفـخار وأفضـل 

 وعلـى اإلمامة والزعامة والندا والـجود واجملد األثيل األكمـل
 ادلتطـول وعلى السماحة والرجاحة والنهى وعلى ادلليك األوحـد

 والعالـم ادلتوحد ادلـتـرىـب ادلتعبـد ادلتنفــل ادلتبتـــل 
 حيــِت بن محزة نور آل زلمـد لـب اللـباب مـن النيب ادلرسل 

 كشـاف كل عظيمة ومـالذ كل ملمـة ورجـاء كل مؤمـــل  
 يـا زائـرًا ترجو النجاة من الردى عن قـربه وضرحيــو ال تعـدل 
 متضرعــاً واطلب رضاك من ادلهيمن واسئل لذ ابلضريح وقف بو 

 حتــِت بـكل فضيلة ووسيلـة وتـنال خـَتًا مـن علو ادلنزل 
 شرفت ذمـار بقرب حيِت مثلمـا شرفـت مديـنة يثـرب ابدلرسل 

 ٖفليهنأ أىل ذمار حسن جـواره فيما مضى وكذاك يف ادلستقبـل  

                                         
ٔ
 ( .  ٖٗٚ/ٕىجر العلم )    
ٕ
 ( . ٖٖٖ/ٕالبدر الطالع )   
ٖ
 (.  ٖٖٖ/ٕا١تصدر الساب ق  )   
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 القبور: ادلطلب الثالث: اعتقادىم استجابة الدعاء عند بعض 
 

تقدـ اعتقاد القـو ُب مقابر معلومة اعتقادًا شاماًل ٢تا كما تقدـ اعتقادىم ُب بعض القبور، وإسباغ  
الفضائل عليها بدوف ٗتصيص نوع معُت من الكرامات اليت تدرؾ لديها، وُب ىذا ا١تطلب أذكر إف 

مر ٥تصوص ابستجابة شاء هللا بعض القبور اليت قيل أف الدعاء عندىا مستجاب،وما داـ أف األ
الدعاء فإنٍت سأقتصر على ذكر القرب واسم صاحبو مع ا١ترجع فقط طلبًا لالختصار إال ما رأيت ُب 

 غَت إيراد نص كالـ ا١تًتجم فائدة فإنٍت سأذكره. 
 فمن تلك القبور: 

 .ٔقرب أيب ا٠تَت الشماحي بزبيد ذكره الشرجي  -
 .ٕذكره الشرجي  قرب علي بن اٟتسن األصايب أببُت )احملفد( -

 . ٖوقرب دمحم بن علي موذل الدويلة بًتمي ذكره الشلي  - 
 .ٗوقرب أٛتد بن أيب بكر بن أٛتد بن األستاذ ذكره الشلي  -

 . ٘وقرب عبدهللا اب علوي ذكره الشلي  -
 .ٙوقرب عبد هللا بن دمحم بن علي صاحب الشبيكة ٔتكة ذكره الشلي  -
 . ٚط قرب ظفار ذكره الشلي وقرب عقيل بن عمر أيب ا١تواىب ابلراب -

 
 . ٛوقرب دمحم بن عبدالرٛتن السقاؼ ذكره الشلي ُب كيفية زايرة مقابر ترمي.  -
 

 ادلطلــب الرابع: اعتقادىم قضاء احلوائج لدى بعض القبور: 
 

                                         
ٔ
 ( .  ٗٛالطبقات ص )    
ٕ
 ( . ٖٕٔا١تصدر الساب ق ص )    
ٖ
 (. ٕٕٓ/ٔا١تشرع )    
ٗ
 ( . ٛٗ-ٚٗ/ٕا١تصدر الساب ق  )    
٘
 (. ٖٚ/  ٕا١تصدر الساب ق )   
ٙ
 (. ٕٔٓ/ٕا١تصدر الساب ق  )    
ٚ
 ( ٕ٘ٓ/ٕا١تصدر الساب ق  )    
ٛ
 ( . ٜٗٔ/ٔا١تصدر الساب ق  )    
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ومن تلك االعتقادات الباطلة اليت يعتقدىا القبورية ُب قبور أوليائهم أف صاحب اٟتاجة إذا لـز تلك  
ر قضيت حاجتو، وكأهنا ىي الواىبة ٢تا أو الواسطة فيها، وكال األمرين مبٍت على والية أصحاب القبو 

 تلك القبور وما أعطوا من التصرؼ ُب الكوف والتوسط بُت هللا وبُت خلقو ُب إعطاء ما ينفع الناس. 
قربه ابلرابط ا١تذكور فمن تلك القبور قرب دمحم بن عبدهللا بن ٭تِت ا٢تمداين،قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )و  

، ومنها قرب مرزوؽ بن حسن الصريفي، قاؿ الشرجي: )قلما ٔمقصود للزايرة واستنجاح اٟتوائ ( 
، ومنها قرب اإلماـ زيد بن عبدهللا اليفاعي، قاؿ الشرجي: )وال تكاد ٕقصده ذو حاجة إال وقضيت( 

 صاحيب عواجة دمحم بن ،ومنها قربٖتكاد ٗتلو تربتو من زائر، وقلما قصدىا ذو حاجة إال قضيت( 
أيب بكر اٟتكمي ودمحم بن حسُت البجلي، قاؿ الشرجي ُب ترٚتة البجلي: )وقربه بقرية عواجة إذل 

، ومنها قرب دمحم ٗجنب قربصاحبو الشيخ دمحم اٟتكمي، تستنجح هبما اٟتوائ  ويستنزؿ هبما القطر( 
)ومن زاره ْتسن نية وسالمة طوية العيدروس بن عبدهللا بن شيخ اب٢تند، قاؿ الشلي ُب ترٚتتو: 

، ومنها قرب أيب اٟتسن على بن قاسم العيلف بن ىي. بن عمر ٘أعطي سؤالو وانؿ مأمولو ونوالو( 
بن انفع اٟتكمي،قاؿ الشرجي: )يروى أنو من قرأ عند قربه سورة ايسُت إحدى وأربعُت مرة دل يقطع 

، ٙذلك وصح واٟتمد هلل على ذلك(  بُت ذلك بكالـ قضيت حاجتو كائنة ما كانت، وقد جربتُ 
ومنها قرب أيب اٟتسن علي بن عبد ا١تلك بن أفلح، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )وقربه ٔتقربة ابب سهاـ 

، ومنها قرب أيب بكر بن ٚمن القبور ا١تشهورة ا١تقصودة للزايرة والتربؾ واستنجاح اٟتوائ  وا١تطالب( 
رٚتتو: )وقربه ىنالك مشهور يزار ويتربؾ بو، ويروى أف عيسى بن عثماف األشعري، قاؿ الشرجي ُب ت

من قرأ عند قربه سورة ايسُت )إحدى وأربعُت( مرة قضيت حاجتو كائنة ما كانت وقد جرب ذلك 
، ومنها قرب القاضي أٛتد بن دمحم ابعيسى، قاؿ الشلي وىو يتحدث عن كيفية زايرة مقابر ٛوصح(

                                         
ٔ
 ( .ٜٖٔالطبقات ص )  
ٕ
 ( . ٜٖٖا١تصدر الساب ق ص  )    
 (.  ٖٛٔا١تصدر الساب ق ص )   ٖ
ٗ
 (. ٜٕٙا١تصدر الساب ق ص)    
٘
 (. ٙٛٔ/ٔا١تشرع )    
ٙ
 ( .  ٕٛٓالطبقات ص )    
ٚ
 ( . ٜٕٓا١تصدر الساب ق ص  )    
ٛ
 ( . ٖٛٚا١تصدر الساب ق  ص )    
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ابعيسى حكي عنو أنو قاؿ: من زارين بنية صادقة وطلب ترمي: )كالقاضي أٛتد بن دمحم بن دمحم 
 . ٔ( حاجة ضمنت لو قضاءىا أو كما قاؿ 

 ادلطلب اخلامس: اعتقادىم أن بعض القبور أمان للخائفُت:
 

ا١تسل مة عند القـو أف بعض من ينسبوف إذل الصالح تظل مقابرىم ٤تًتمة مبجلة أيمن  من القضااي 
اف ٤تقًا ُب التجائو أو مبطاًل، وسواء كاف طالبو والباحث عنو ٤تقًا أو فيها ا١تلتجئ إليها سواء ك

مبطاًل، ماداـ االثناف مؤمنُت بقداسة تلك البقعة، معتقدين لوالية صاحبها وكراماتو اليت فيها أتمُت 
الالجئُت إليو، ولكن عندما أيٌب من ال يؤمن بقداسة ذلك احملل خصوصًا الطالبُت وال يعتقدوف ما 

قده عامة األمة فيو فإنو ال ٭تصل شيء من ذلك، فابن علواف وأبو الغيث بن ٚتيل والعيدروس يعت
وعلي بن حسن العطاس وغَتىم كثَت قيل ُب تراٚتهم أف تربتهم مأوى الالجئُت وأماف ا٠تائفُت من 
١تن التجأ إليها أمن ومن تعّدى عليها عوجل ابلعقوبة، و٭تكوف حكاايت كثَتة فمنها وقائع وقعت 

تعدى على حرمة تلك الًتب حىت قالوا إف علي بن حسن العطاس ٭تمي الناس من شهر ربيع األوؿ 
ولو قبل الوصوؿ إذل مشهده، وذلك أبف يقتل من أقارب ا١تعتدي بعدد األايـ اليت مضت من 

 .ٕالشهر، فإف مضى يوماف وحصل االعتداء قتل اثناف وإف كاف ُب الرابع منو قتل أربعة وىكذا 
إذف فاألمر ٤تق ق عند القـو بينما ٧تد أف ىناؾ اعتداءات )ْتسب تعبَتىم( سافرة وقعت ال على  

ا١تلتجئُت إليهم بل عليهم أنفسهم فلم يدفعوا عن أنفسهم ودل ٭تصل على اٞتاين أي شيء فما 
 السر؟. 

 السر وهللا أعلم عدة أمور: 
ندىم االستعداد النفسي لقبوؿ أي شيء من : اٟتالة النفسية ألولئك ا١تتعلقُت فهم عاألمر األول 

قبل ىذه القبور، وىذا يضعف ا١تقاومة ويهيئ السبيل لوقوع تلك األحواؿ اليت يعدوهنا عقوابت 
١تنتهك حرمة ذلك ا١تقاـ، وىذا أمر شائع ومعروؼ،فاجملتمع الذي يكثر اٟتديث عن اٞتن ويسرد 

رض عن ذلك الذي ال يلتفت إليو، القصص الكثَتة يصيبو من أذى اٞتن ماال يصيب اجملت ًِ ْع
ُ
مع ا١ت

ًأٔو وبْ  وكذلك قل ُب العُت والطَتة و٨تو ذلك ولعل القرآف أشار إذل ذلك ُب قوؿ هللا تعاذل: 

                                         
ٔ
 ( . ٜٗٔ/ٔا١تشرع )    
ٕ
 (.  ٜٕٓ/ٔانظر: اتج األعراس )   
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، فحينما وجد اٞتن ذلك الضعف من ٔ  زجبي ِٓ اإلٔش ّعٌذًْ ثسجبي ِٓ اجلٓ فزادًىُ زىمبً
 اإلنس ٨توىم زادوا من أذيتهم. 

وجود خدـ لبعض األضرحة من اٞتن ىم كما صرحوا ىم بذلك وسيأٌب بياف ىذا ُب  :واألمر الثاين 
 موضع آخر إف شاء هللا. 

: حيل السدنة ومكرىم ودىاؤىم الذي ٬تعلهم يفعلوف أفعااًل بطرؽ خفية وملتوية واألمر الثالث 
 عاؿ السدنة. يتوىم من ال يعرؼ حقيقة اٟتاؿ أف تلك األفعاؿ صادرة عن الورل بينما ىي من أف

وجود فئات من القبائل ترى أهنا ملتزمة لذلك الورل وذريتو وأف ٛتايتو وٛتاية ذريتو  واألمر الرابع: 
والالئذين بو من واجباهتم، فهم يقوموف ابالنتقاـ ٦تن أخفر ذمة ذلك الورل أو أحد ذريتو أو ٤تبيو 

لورل، بينما ٧تد أف الذين ال يفكروف ُب الالئذين بو، فيقوموف بذلك طبيعيًا ٍب يشاع أنو عقوبة من ا
تلك العقوابت والتصرفات ا١تنسوبة إذل الورل ال يضرىم شيء، فاٞتي. النجدي ا١توح د ا١تتوكل على 

فلم ٭تصل  هللا حُت ىاجم حضرموت ضرب تلك القبب وأزاؿ توابيتها وسواىا كما أمر الرسوؿ 
ء بل عادوا إذل بالدىم سا١تُت وإف حصل عليهم عليهم شيء، ودل ينتقم منهم أولئك األولياء بشي

 ىزٯتة ُب معركة ما فشأف اٟتروب فر وكر ونصر وىزٯتة والعاقبة للمتقُت. 
وكذلك ما فعلو اإلماـ أٛتد بن ٭تِت ٛتيد الدين بقربي ابن علواف وابن العجيل وغَت٫تا دل يصبو من  

بعد حرب االنفصاؿ )ربيع األوؿ أثره شيء، وأوضح من ذلك وأقرب ما فعلو الشباب احملتسب 
ىػ( من تسوية القبور ا١تعظمة ُب عدف ومنها قرب العيدروس دل ينت  عنو شيء عليهم، وىذا  ٘ٔٗٔ

 كلو دليل على بطالف تلك ا١تزاعم وعلى صحة التفسَت الذي تقدـ وهللا أعلم. 
الًتيبة بضم التاء ا١تثناة  ومن تلك القبور، قرب عيسى بن إقباؿ ا٢تتار، قاؿ عنو الشرجي: )ودفن بقرية 

من فوؽ تصغَت تربة، قرية من قرى الوادي زبيد وقربه ىنالك مشهور يقصد للزايرة والتربؾ من 
األماكن البعيدة، ومن استجار بو ال يقدر أحد أف يتعرض لو ٔتكروه، ومن تعد ى ذلك عوجل 

ن ٚتيل، قاؿ الشرجي: )ودفن بقريتو ومنها قرب أيب الغيث ب ،ٕابلعقوبة والقرية كلها ٤تًتمة بربكتو( 
بيت عطاء ا١تشهورة، وتربتو ىنالك من الًتب ا١تشهورة ا١تعظمة قل  أف يوجد ٢تا نظَت ُب اليمن، ال 
تكاد تنقطع من الزوار من كل انحية، ومن استجار بو ال يقدر أحد أف ينالو ٔتكروه من أىل الدولة 

                                         
ٔ
 ( . ٙاٞتػػن  )   
ٕ
 (.  ٕٔ٘الطبقات ص)    
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، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )ومن استجار بو سلم من ، ومنها قرب أٛتد بن عجيلٔوالعرب وغَتىم( 
ٚتيع ا١تخاوؼ بل َمْن وصل إذل قريتو دل يقدر أحد أف يتعرض لو ٔتكروه، وليس للملوؾ وغَتىم على 

، ومنها قرب أٛتد بن علواف،قاؿ ٕأىل قريتو تصرؼ وال والية كما ُب سائر القرى كل ذلك بربكتو( 
، ١ٖتذكور ٤تًتمة،ومن استجار هبا اليقدر أحد أف ينالو ٔتكروه(الشرجي ُب ترٚتتو:)وقرية الشيخ ا

ومنها قرب سفياف بن عبدهللا األبيٍت، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو: )وتربتو ىنالك من الًتب ا١تشهورة 
ا١تقصودة للزايرة والتربؾ، ومن استجار بو ال يقدر أحد أف ينالو ٔتكروه أبداً، ومن تعد ى شيئًا من 

، ومن تلك القبور ُب عدف قرب ٗالعقوبة من غَت إمهاؿ، وقد جرب ذلك غَت مرة(  ذلك عوقب أشد
دمحم بن عبدهللا الصريفي، قاؿ الشرجي ُب ترٚتتو:)ومن استجار بو ال يقدر أحد أف ينالو ٔتكروه، 
، ٘وألىل عدف فيو معتقد عظيم ولو عندىم ٤تل جسيم وىو فوؽ ذلك رٛتو هللا تعاذل ونفع بو( 

حضرموت قبة عبدهللا بن شيخ العيدروس، قاؿ الشلي ُب ترٚتة سقاؼ العيدروس: )ودفن ومنها ُب 
، ومنها  ٙبقبة جده عبدهللا بن شيخ، وقربه مشهور عند الناس، ومن استجار بو أمن من كل أبس( 

كذلك قرب الشيخ أيب بكر بن سادل صاحب عينات، قاؿ الشلي ُب ترٚتتو: )ومن استجار بقربه 
، ومنها قرب علي بن حسن العطاس، ٚوىو ٤تروس ال يقدر أحد أف ينالو ببؤس( ا١تأنوس أمسى

اب١تشهد ْتضرموت، قاؿ صاحب " اتج األعراس " ضمن حكاية ساقها: )قلت: وقوؿ اٟتبيب 
ىادوف ٞتده اٟتبيب علي "وىز الرمح " ١تا اشتهر من أف اٟتبيب علي كاف يلقب أبيب حربة، وسبب 

األخبار من ا١تعادين للحبيب علي ُب حياتو وأىل اٞترأة على مقاـ ا١تشهد  تلقيبو بذلك أهنا تواترت
بعد وفاتو أهنم يرونو ُب مناماهتم يطعنهم ْتربتو فيخربوف قراابهتم بذلك موقنُت اب١توت وٯتوتوف ُب 

"،ال سيما الذين يعتدوف على غَتىم  فقد آذنتو ابحلرب ولياً  من آذى يلاٟتاؿ إبذف هللا القائل: "

                                         
ٔ
 (.  ٓٔٗا١تصدر الساب ق ص )    
ٕ
 ( .  ٖٙا١تصدر الساب ق ص )    
ٖ
 (.  ٔٚا١تصدر الساب ق ص)   
ٗ
 ( .  ٜٗٔا١تصدر الساب ق ص)    
٘
 ( .  ٖٕٛاب ق ص ) ا١تصدر الس   
ٙ
 (.  ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٕا١تشرع )    
ٚ
 ( .  ٜٕ/ٕا١تصدر الساب ق )   
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شهر ا١تشهد أي ربيع األوؿ؛ألف اٟتبيب علي قد جعلو ُعرضة بضم العُت أي أمااًن مؤبدًا ُب كل  ُب
 ، فهذه عدد من األمثلة على ذلك االعتقاد من مواطن ٥تتلفة من اليمن. ٔسنة...اخل( 

 
 
 
 

 ادلطلب السادس: اعتقادىم بعض القبور متخصصة يف قضاء حاجات معينة:
ض القبور حاجات كثَتة يستغيثوف هبا من أجل اٟتصوؿ على الولد للناس عند زايراهتم لبع 

 واالستسقاء واالستشفاء وسيأٌب ذلك تفصياًل ُب السطور التالية:.
 : احلصول على الولد 
سب ق ُب فروع االعتقاد بتصرؼ األولياء ُب الكوف أف من الناس من يعتقد أبف فالاًن يعطي الولد،  

القبور اليت يعتقد ذلك ُب أصحاهبا، ومن تلك القبور قرب الشيخ  وذكران ىناؾ أمثلة لذلك وبعض
القرشي ُب مقربة الفريط بًتمي حىت أهنم يسمونو صاحب الذرية، وليس األمر ٣ترد دعاء عند قربه 

 . ٕذلك ولكن فقط وضع " حصاة " عند القرب 
  االستسقــــاء:

ف ُب بعض األولياء، أهنم ينزلوف الغيث كذلك مر  ُب فروع عقيدة التصرؼ ُب الكوف أهنم يعتقدو   
 وذكران أمثلة على ذلك. 

ومن القبور اليت ذكرانىا ىناؾ قرب الشيخ جنيد ابوزير صاحب النقعة، وذكران قصة علي بن جعفر  
، كما ذكرت ٖالعطاس وقولو ألىل حريضة: اب ٧تيكم بسيل من عند الشيخ جنيد ابوزير إف شاء هللا 

، وذكر ٗه على الشيخ سعيد بن عيسى العمودي ُب إنزاؿ الغيث ذكرت قصة ابسليماف واعتماد

                                         
 
ٔ
 ( . ٜٕٓ-ٕٛٓ/ٔاتج األعراس )  

ٕ
 (. ٕٔٗ-ٜٖٕانظر : ص )   
ٖ
 (. ٖٕٗانظر : ص  )  
ٗ
 (.  ٕٗٗانظر : ص )    
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اٞتندي ُب ترٚتة الشيخ أيب بكر بن أكدر قاؿ: )أخربين الثقة من أىل تلك الناحية أهنما يزاراف ومىت 
 . ٔعط. أىل حضرموت واشتد هبم اٞتهد وصلوا قرب٫تا واستسقوا هبما فما يلبثوف أف يسقوا( 

 االستشـــفاء: 
ًا ُب فروع عقيدة التصرؼ بعض األمثلة ُب االستشفاء، نضيف ىنا أمثلة أخرى منها ما سب ق أيض 

ذكره صاحب تذكَت الناس: )قاؿ سيدي: و١تا خرج اٟتبيب أٛتد بن دمحم احملضار من دوعن، لزايرة 
ترمي وعينات، ووادي ابن راشد، ابت ليلة بذي أصبح عند السادة آؿ البحر، فاشتدت اٟتمى اببنو 

، حىت غاب عن إحساسو، فأشف ق عليو والده منها، فخرج لياًل إذل ضريح اٟتبيب حسن ابن دمحم
صاحل، وكاف شيخ فتحو، ووقف ٕتاىو، وقاؿ: وعزة ا١تعبود، إف دل تذىب اٟتمى من ولدي دمحم 
ألصبح ُب خشامر، عند بن علي جابر، فلما كاف آخر الليل، عرؽ ابنو دمحم وخرجت منو اٟتمى، 

 .ٖنشط من عقاؿ، وسرحوا من يومهم(  ٕ، وأصبح:كأ٪تاوطلب األكل
ومنها ما قالو عبدالقادر العيدروس: )... وذلك أف بعض األصحاب من أىل حضرموت أىدى رل  

؟ فإف  ذلك عندي من طيبًا فقلت: ىال أىديت رل من تراب قرب سيدي الشيخ سعد بن علي 
 ذا ا١تعٌت: أشرؼ ا٢تدااي، وأفخر أنواع الطيب، ٍب أنشدت ُب ى
 

 سألت العرفا عن طب دائي فقالوا تراب ذلك اجلناب األقدس
 على اخلبَت سقطت فامنم داؤك وريب إنو دريــاق أنـْـَفـسُ  
 داوين اي سعد وأدرك قبل ِتاليف وحقك أنٍت لــك عبد أكيـسُ  

 .ٗهلل اٟتمد...( فأرسل إرل  من العاـ القابل قلياًل من تراب ذلك الضريح الشريف ُب قارورة زجاج و 
وىو ساجد ُب صالة الظهر، يـو االثنُت اثين عشرة ُب  وقد جاء ُب ترٚتة عمر احملضار: )مات  

شهر ذي القعدة سنة ثالث وثالثُت وٙتا٪تائة، وقربه بًتمي يزار ويتربؾ بو، ترايؽ ٣ترب يعرؼ استجابة 
 . ٘الدعاء وكذلك مسجده( 

                                         
ٔ
 ( . ٕٙٗ/ٔالسلوؾ )  
ٕ
 ُب األصل )كما ٪تا(.  
ٖ
 ( . ٕٕٓتذكَت الناس ص )    
ٗ
 ( . ٕٚٗلسافر ص) النور ا   
٘
 ( . ٜٛٔ( ، والغرر ص )  ٜ٘ٔشرح العينية ص)   
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 ادلبـــحث الثــاين
 ــرة البنـــاء على القبور وإســراجها وإلباسهاظاى

 وفيو مخســـة مطالب:
 :ادلطلب األول: القبور ادلعظمة الثابتة ألصحاهبا

 

أقصد هبذا ا١تطلب إعطاء صورة تقريبية للحالة اليت وصل إليها القـو من نشر ١تظاىر القبورية على  
واٗتاذىا مساجد وإسراجها والكتابة عليها الرغم من النهي الصحيح الصريح عن البناء على القبور 

 ورفعها وإانرهتا...اخل، وقد مّر ذلك كلو ُب الباب التمهيدي. 
علماء الشافعية وا٢تادوية الذين صرحوا إما  مومع ذلك النهي وتقريره ُب كتب علماء اإلسالـ ومنه 

عد   -افعية ُب الفقووىو عمدة علماء اليمن الش-ابلتحرمي أو ابلكراىة، بل إف ابن حجر ا١تكي 
ذلك كلو من كبائر الذنوب،ولو أنٍت فّصلت ُب ىذا ا١تطلب وتتبعت ٚتيع القبور ا١تعّظمة لطاؿ جدًا 
بل الستغرؽ ٣تلدًا كاماًل، ولكن األمر ال ٭تتاج إذل حشد الكثَت من األدلة لظهور ذلك للعياف 
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صصة والشواىد الكبَتة ذات واستطاعة كل إنساف أف يرى تلك ا١تشاىد والقباب والقبور اجمل
الكتاابت الواضحة اٟتاملة ١تناقب ومزااي أصحاهبا ُب كل مكاف، فما من مدينة أو قرية ُب اليمن إال 
و٢تا نصيب من ذلك يقل أو يكثر وكلما كانت ا١تدينة أعرؽ ُب التصوؼ والتشيع كاف حظها أكرب  

 على امتداد الساحة اليمنية. كزبيد وعدف وترمي والشحر وصعدة وغَتىا من ا١تدف والقرى
وحىت يسهل الوقوؼ على ذلك سوؼ أستعرض ذلك ٤تافظًة ٤تافظة وليس من شرطي االستقصاء  

 واإلحاطة وإ٪تا إعطاء فكرة فقط كيفما تيسر. 
 زلافظيت احلديدة وزبيد:

حيث وأبدأ من حيث بدأت القبورية وانتشرت وفاقت غَتىا وسبقت سواىا سبقًا زمنيًا وسبقًا من  
الكثرة والكثافة من " هتامة "،وسأذكر األٝتاء فقط دوف أي إعتبار للًتتيب ال من حيث الزمن وال 

 من حيث ا١تكاف وال حىت من حيث ترتيب األٝتاء على حسب اٟتروؼ: 
 )إبراىيم بن علي الفشلي/ زبيد(  -)أٛتد بن موسى بن عجيل / بيت الفقيو(  -
)إٝتاعيل بن دمحم  -)أٛتد بن عمر الزيلعي / اللحية( -عازب اٟتلى( )أٛتد بن دمحم الرديٍت / قرية  -

 )أٛتد بن أيب بكر الرداد / زبيد( -اٟتضرمي / الض ِحى( 
 )إٝتاعيل بن إبراىيم اٞتربٌب / زبيد(  -)بكر بن دمحم بن حسن بن مرزوؽ / زبيد(  -
 ين( ضي/بيت حسسعد بن دمحم العر ) -)سليماف بن أيب القاسم ا٢تاجري / ا١تهجم(  -
 )علي بن عبدهللا الطواشي / حلى( -)طلحة بن عيسى ا٢تتار / الًتيبة(  -
 -)علي بن ا١ترتضى اٟتضرمي / زبيد(  -)علي بن دمحم ا١تعروؼ اببن الغريب / قرية السالمة(  -

)دمحم بن أيب بكر اٟتكمي  -)عمر بن دمحم بن رشيد / زبيد(  -)علي بن اٟتسُت بن رطاس / زبيد( 
دمحم بن )دمحم بن عمر بن ُحَشيرب / بيت الفقيو( ) -)دمحم بن حسُت البجلي / عواجة(  -/ عواجة( 

علي بن أيب بكر ) -)أٛتد بن أيب بكر بن ٭تِت ا١تساوى /حرض(  -( يعقوب أبو حربة / وادي مدرر
عبدهللا )مسعود بن  -)عثماف بن أيب القاسم بن أٛتد بن إقباؿ / القرتب(  -اٟترجة(  األجحف /

 اٟتبشي / رمع( 
 (أٛتد بن أيب ا٠تَت الشماحي / زبيد) -)أٛتد بن عبدهللا بن أٛتد الصريدح / ا١تدا٢تو(  -
 )دمحم بن عمر النهاري / سهاـ( -)عثماف بن ىاشم اٟتجري / بيت حسُت(  -
 علي بن قاسم العليف اٟتكمي/ زبيد() -)أبو القاسم بن عثماف بن أيب القاسم / القرتب(  -
 علي بن نوح بن علي األبوي / زبيد() -)علي بن عبدا١تلك بن أفلح / زبيد(  -
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 )عيسى بن إقباؿ ا٢تتار / الًتيبة( -)علي بن أيب بكر بن شداد / زبيد(  -
 (عيسى بن مطَت اٟتكمي/ بيت حسُت) -)عيسى بن حجاج العامري / بيت حسُت(  -
 إبراىيم بن دٛتاف / زبيد()دمحم بن  -)دمحم بن عبدهللا اٟتقيص / زبيد(  -
 )دمحم بن أيب بكر الزوقرى / زبيد(  -)دمحم بن عمر بن دمحم بن شوعاف / زبيد(  -
 )دمحم بن أٛتد الزجاجي / زبيد( -)دمحم بن أيب بكر بن شييح / العامرية(  -
 )يوسف بن -)مهدي بن دمحم ا١تنسكي / ا١تهجم(  -)مفتاح بن عبدهللا األسدي / بيت مفتاح(  -

 دمحمبن أيب بكراألشكل/وادي سردد() -علي األشكل / وادي سردد( 
 )يوسف بن عمر ا١تعتب/ حد القحرية(  - )أبو بكر بن عيسى بن عثماف األشعري / زبيد( -
 )أٛتد اٞتندح / ا١تثينة( -)أبو بكر دمحم بن حساف ا١تضري / التحيتا(  -

 ٔورـز / زبيػد()عبلة  -   )أبو القاسم بن دمحم السهامي/ زبيد( - 

 )الشيخ البكاء / زبيد(  -)رجل يقاؿ لو ابن سَتين / زبيد(  -
 )ا١تلبػػك /زبػيد( -)أبوبكر السالسلي / القرتب(  -
 )الصدي ق برب./زبيد(  -)دمحم بن يوسف الضجاعي / وادي رمح(  -
 وادي مور(  )دمحم بن مهنا القرشي / -)دمحم بن عبدهللا ا١تؤذف / قرية الغصن من وادي مور(  -
 )دمحم بن مهنا الشريف / قرية الربزة(  -)دمحم بن إٝتاعيل ا١تكدش / قرية األنفة وادي سهاـ(  -
 )مرزوؽ بن حسن الصريفي / زبيد( -)دمحم بن أيب مليكو / وادي سردد(  -
 )أبوبكر بن دمحم اٟتداد / زبيد(  -)أبوبكر بن دمحم بن علي اٞتندح / حيس(  -
 )أبو الغيث بن ٚتيل / بيت عطاء(  -صاحب القاموس / زبيد(  )الفَتوزآابدي -
 )الشيخ يونس / زبيد(  -)قراء ايسُت العشرة / زبيد(  -
 ( )عمر بن أيب القاسم ا٠تزاف / القطيع -)اٟتجب / الًتيبة(  -
 )علي بن عمر األىدؿ / ا١تراوعة(  -)الشيخ صدي ق / اٟتديدة(  -
 ـ / القطيع( )ا١تقد -)الساكت / القطػػيع(  -
 )أٛتر العُت / ا١تنَتة(  -)حباؾ ا١تاء/ الًتيػػبة(  -
 )حامي اٟتمى / القناوس(  -)الشيخ أدىل / الزيدية(  -
 )طاىر أبو الغيث / حرض(  -)سود بن الكميث / الفاش ق(  -
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 زلافظة تعـــز:
 / موزع(  )دمحم بن عبدهللا بن ا٠تطيب -)أبو العباس أٛتد بن دمحم الصبعي / سهفنو(  -
 )السروي / منطقة جبا(  -)عبدا١تلك بن دمحم بن أيب ميسرة اليافعي / اٞتوه(  -
 )أٛتد بن دمحم اٞتماعي / سهفنو(  -)أٛتد بن دمحم الشكيل / ا١تخالؼ(  -
  -)عبدالرٛتن بن عقيل بن دمحم صاحب ا١تخا / ا١تخا(  -
 )دمحم بن ظفر الشمَتى/ اٞتند( -)الواسطي / اٞتند(  -
 )الشيخ سلماف / حبيل سلماف تعز(  -)أبو السرور بن إبراىيم / الدملوة(  -
 )أٛتد بن علواف / يفرس( -)عفيف الدين سليماف بن عمر / تعز(  -
 )علي بن أٛتد الرميمة / صرب تعز(  -)زيد بن عبدهللا اليفاعي / اٞتند(  -
 اٟتراء(  )عمر بن عبدالرٛتن / صاحب -)علي بن عمر الشاذرل / ا١تخا(  -
 )دمحم بن عبدهللا ا٠تطيب / موزع(  -)أٛتد بن دمحم الضبعي / سهفنو(  -
)عبدهللا بن دمحم  -)اٟتساين / جبل حيشي(  -( )أبوبكردمحم بن انصر اٟتمَتي/ الذنينتُت قرب اٞتند -

)علي بن يوسف صاحب اجملرية/  -)ابن ردماف / الصراىم(  -العباس اٟتجاجي الشاكري / اٞتند( 
 جبل مشَت(. 

 
 زلافظــــة إب:

  )عمر بن عبدالرٛتن بن حساف / الذىوب( -)اٟتسُت بن دمحم بن اٟتسُت السحورل / السحوؿ(  -
 السفاؿ(  )٭تِت بن أيب ا٠تَت العمراين / ذي -)أبو موسى عمراف الصوُب / جبلة(  -
 عقب( )عمر بن سعيد ا٢تمداين / ذي  -)علي بن أيب بكر التباعي / ا١تخادر(  -
 

 زلافظة حلج والضالع:
 )سفياف بن عبدهللا / سفياف ٟت (  -)عبدهللا بن علي بن حسن بن الشيخ / الوىط ٟت (  -
 )عمر بن علي/ الوىط(  -)عبدهللا بن حسن اٞتوىري / احمللة ٟت (  -
 )طهرور / قرية طهرور(  -)حسن البحر / اٟتمراء ٟت (  -
 موسى بن حسُت / اٞتفاية ٟت ( ) -)هبية بنت موسى / عيديد ٟت (  -
 )سعيد بن عيسى / مقيربة ٟت ( -)مزاحػػػم / ٟت (  -
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 )عبدهللا بن حسن اٞتوىري / احمللػػة( -)علي بن زين/ الشرج(  -
 

 زلافظات عدن وأبُت وشبوة:
 )علي بن حسن األصايب / احملفد أبُت( -)ر٭تاف بن عبدهللا العدين / عدف(  -
 )أٛتد بن علي اٟترازي / عدف(  -عبدويو / كمراف(  )عبدهللا بن دمحم بن -
 )دمحم ابمعبد / عُت ابمعبد / شبوة(  -)أٛتد بن دمحم ابمعبد / رضـو شبوة(  -
 )علي بن أٛتد بن قيدار القريضي / عدف(  -)جوىر بن عبدهللا الصوُب / عدف(  -
 ٔ/ عدف(  )أابف بن عثماف بن عفاف -)أبو بكر بن عبدهللا العيدروس / عدف(  -
 )ا٢تامشي / الشيخ عثماف عدف( -)العثماين / الشيخ عثماف عدف(  -

 زلافظة حضرموت: 
ىي أكرب احملافظات تلواًث ابلقبورية بعد هتامة،بل رٔتا زادت على هتامة خصوصًا ىذه األايـ فإف  

ا١تشاىد  حركة إحياء القبورية فيها قائمة على قدـ وساؽ ُب شىت مناحيها من حيث إشادة وترميم
وإحياء الزايرات والشعائر القبورية، ونشر كتب ا٠ترافة والدجل،وأتليف الرسائل لتأصيل تلك 

 ا٠ترافات أوالرد على ا١تعًتضُت عليها. 
 )أبو بكر أكدر / ترمي(  -( عبدالرٛتن بن دمحم يعرؼ بػ " سقاؼ العيدروس " / ترمي) -
 )عبدهللا بن أيب بكر العيدروس / ترمي(  -( / روغو)عبدهللا بن عبدالرٛتن الشهَت ابلنحوي -
 )عبدالرٛتن السقاؼ / ترمي(  -)عبدهللا بن شيخ بن عبدهللا العيدروس / ترمي(  -
 )دمحم بن علي الفقيو ا١تقدـ / ترمي(  - ٕ)أبو بكر بن سادل صاحب عينات / عينات(  -
  الشهَت ابٟتبشي / اٟتسيسة()أٛتد بن دمحم  -)أٛتد بن حسُت بن عبدهللا العيدروس / ترمي(  -
 )حسُت بن عبدهللا العيدروس / ترمي( -)أٛتد بن األستاذ األعظم / العجز(  -
 )دمحم بن حسن ا١تعلم أسد هللا ٚتل الليل / ترمي( )سادل بن بصرى / ترمي(  -
 ( ترمي)دمحم بن علوي بن أٛتد بن األستاذ /  -( )أٛتد بن عبدالرٛتن ا١تشهور بػ)شهاب الدين/ترمي -
 الدويلة/ ترمي(  )حسن بن علي بن دمحم موذل -)عبدهللا ابعلوي / ترمي(  -

                                         
ٔ
ودار عمار  –( طبع دار اٞتيل بَتوت ٖٖقاؿ اب٥ترمو ُب اتريخ ثغر عدف : ) وأظنو أابف بن عثماف بن عفاف ( ص)  

 األردف، ٖتقي ق علي بن حسن عبد اٟتميد . 
ٕ
 سبعة و٢تا قداسة ومكانة عظيمة عند قبورية حضرموت ( . ىذه البلدة ٖتتوي على عدد كبَت من األضرحة أشهرىا   
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 )عبدهللا بن األستاذ الفقيو / ترمي(  -)علوي بن األستاذ الفقيو ا١تقدـ / ترمي(  -
 )دمحم بن عبدهللا ابعلوي / ترمي(  -)علي بن دمحم صاحب مرابط / ترمي(  -
 )دمحم بن علي عيديد / ترمي(  - )علي بن عبدهللا ابعلوي / ترمي( -
 )الشيخ عمر احملضار / ترمي(  -)علي بن علوي خالع قسم / ترمي(  -
 )حسن الورع / ترمي(  -)علي بن أيب بكر السكراف / ترمي(  -
 )فضل بن دمحم ابفضل / ترمي(  -)سادل بن فضل / ترمي(  -
 فضل / ترمي( )إبراىيم بن ٭تِت اب -)أٛتد اب٭تِت واسع وعمو / ترمي(  -
 )علي بن أٛتد ابمرواف / ترمي(  -)أبو بكر بن اٟتاج / ترمي(  -
 )أٛتد بن دمحم ابفضل / ترمي(  -)علي بن عمر القرشي / ترمي(  -
 )عبدالرٛتن بن ٭تِت ا٠تطيب / ترمي(  -)علي بن دمحم ا٠تطيب / ترمي(  -
 ب / ترمي( )أٛتد بن دمحم بن أيب اٟت -)أٛتد بن علي ا٠تطيب / ترمي(  -
 )٭تِت بن سادل ابفضل/ ترمي(  - )سعيد بن علي ابمدح  / ا١تشهور ابلسويٍت / ترمي( -
 )القطب عبدهللا بن علوي اٟتداد / ترمي(  -)دمحم الغريب / ترمي(  - 
 )دمحم بن علي موذل الدويلة/ترمي( -)دمحم بن علي خرد / ترمي(  -
 )أٛتد بن أيب بكر بن أٛتد بن األستاذ/ترمي( -رمي( )أبوبكر بن عبد هللا الشهَت ابإلماـ / ت -
 )أٛتد بن عيسى ا١تهاجر إذل هللا / اٟتسيسة( -)عباد بن بشر الصحايب هنع هللا يضر / القرية(  -
 )سلطانو بنت علي الزبيدية / حوطة سلطانو قرب سيئوف(  -
 )عمر اب٥ترمة / سيئوف( -   )علي بن دمحم اٟتبشي / سيئوف(  -
 )أٛتد بن زين اٟتبشي / حوطة أٛتد بن زين( -روس بن عمر اٟتبشي / الغرفة( )عيد -
 )أٛتد بن عبد هللا القدمي ابعباد / الغرفة( -  )اٟتسن بن صاحل البحر / ذي أصبح( -

 جرب ىيصم مقربة شباـ ٖتتوي على عشرات القبور ا١تعظمة والقباب وا١تشاىد.
 )ا٢تدار / القطن( -
)وقرب الشيخ علي بن سادل  - لقرب من حورة قرب الشيخ جنيد ابوزير()وُب بلد النقعو اب -

 ابوزير(
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 وأما حريضة ففيها عدد كبَت جدًا من القباب وا١تشاىد على قبور آؿ العطاس منها: 
، وقرب طالب بن حسُت العطاس، وقرب أيب بكر بن عبد  قرب السيد عمر بن عبد الرٛتن العطاس  

 ن حسن العطاس وغَتىم.هللا العطاس، وقرب أٛتد ب
صاحل بن عبد هللا العطاس، وصاحل بن عبد هللا وُب وادي عمد أكثر من عشرين قرباً معظمًا أشهرىا: 

 اٟتامد، وقرب عمر بن حسُت العطاس بنفحوف.

ٍب بقية قرى الوادي ال تكاد قرية واحدة تكوف خالية من قبة أو مشهد أو قرب ٣تصص يزار ُب 
 أبكثر تلك القبور آثرت عدـ كتابتها لالختصار.الساب ق، ولدي قائمة 

 وىناؾ مناط ق دل تذكر وقبور كثَتة تركتها كذلك حيث القصد التمثيل وليس اٟتصر. 
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 البــاب الثــــاين
 آاثر القبورية

 مدخل وأربعة فصولويشتمل على 
 ادلدخل

 بيان نشأة العقائد الضالة عن الغلو يف الصاحلُت وفيو
 ألولالفصــــــل ا

 عقائد القبورية الضالة
 وفيو ثالثة مباحث

 

 .ادلبحث األول: عقيدة القطبية والتصرف يف الكون
 

  .يقظة ادلبحث الثاين: عقيدة الرجعة وإمكان االجتماع ابلنيب 
 

 بو. ادلبحث الثالث: االعتقاد ْتياة اخلضر واللقاء
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)طائفة ملت يف أصحاب القبور واعتقدت فيهم قبورية وأهناسب ق ُب الباب التمهيدي تعريف ال 

ن العبادات حىت ـعقائد ضالة، محلتها على تعظيم قبورىم وآاثرىم،والتقرب إليهم أبنواع م
 .صَّتهتم أندادًا هلل تعاىل(

ىل،ٱّد وعؿ ٣ّد خڀٱځٌ ًىٌ ٮّدًِش خ٪ًّ يف ىاٙء خڀندْ خڀٍّه ٬ََِمَعْيُڃ ؤًڀْدء ‟ ظ٭ددٴيٍه خڀ٥دجٵص ؤىڃ ٨ّ 

ز٭ٟ ىٍه خڀ٭ٹدجً ُ٘ٺ ًز٭١يد يًن ٌڀٻ،ًزندءً ٬ځَ ظځٻ خڀ٭ٹدجً وٙإ ظ٭٩ْڃ  ٬نو ٬ٹدجً ٠دڀص،

خڀٹسٌَ ًخٓؼدَ خ٬ّنٌٕزص بىل ؤًڀحٻ خًٕڀْدء، ًٍّٞخ خڀع٭٩ْڃ ُٰٔط زًٍَ ڄه زًٍَ خڀٹسٌَّص يف وٵٌْ 

ًي خڀ٥سْ٭ص خڀٍَّه ؤًـسد خڀعٍڀٿ ىاٙء خڀٹسٌَّص ًڄٹځًّيڃ ڄه خڀ٭ٌخڂ، ڄؽٿ خحملسص ًخ٫ٌّٲ خ٬ّعفدًَِّْه لً

ًخٙوٽٕدَ ؤڄدڂ ىاٙء خًٕڀْدء ؤلْدءً ًؤڄٌخظدً، ٦ًّٚ ٬ځَ خڀعٹُذ بڀْيڃ ّٝد ٙ ُّعٹُذ زو بٙ بىل خ‟ 

٤ځسو بّٙ ڄه خ‟ ظ٭دىل ًىٌ خڀ٬ًدء، ًزندءً ٬ځَ  ِٔسمدوو ڄه خڀنٍَ ًخڀٍزك ًخڀ٥ځر ڄنيڃ ڄد ٙ ٷٌّ

 الـمــدخــــــل
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ڄؽٿ خڀٕمُ ًخڀٽيدوص ًخڀًـٿ ًخ٫ُّخٴص ًخڀعمدّّ خڀ٥سٹِ ًّٟيْٿ  ټٿ ٌڀٻ وٙإض يف خٕڄص ؤڄُخٞ ٴعدټص

 خٕڄص. 

ڄه ىٍخ خ٬ّن٥ځٷ ْٔٽٌن ظندًيل ٓؼدَ خڀٹسٌَّص، ًىندٺ آؼدَ ټؽّ٘ش ڀه ؤظٽځڃ ٬نيد ڀ١٭ٳ ؤً وٵدء  

ىٍخ خڀع٭ُّٳ، ًخڀّٖ ٸً ّٽٌن ٭ّد زٌخ٬ػ ؤوٍُ ّٰ٘ خڀٱځٌ  يفخَظسد٤يد زدڀٹسٌَّص خڀّٖ لًيضُ ڄ٭د٬ّيد 

ذ خڀٹسٌَ،ًڄه ؤڄؽځص ٌڀٻ ٬ٹًْش ًلًش خڀٌـٌي ًب٠د٬ص خٕڄُ زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ٬ه خ٬ّنٽُ يف ؤٜمد

يٍه خڀؽٚؼص خڀنمدٌؾ ًّٰ٘ىد ٸً ّع٥ځ٫ خڀٹدَت ڀسمؽيد ًيَخٔعيد ٴ ٬نً خڀٌٝٴْص ًخڀٕمد٪ خڀٌٝيف،

ًڀ١ْٷ خ٬ّٕدلص خحملًيش ٭ٍّخ ًڀٽنّٗ ڀه ؤوٌٞ ٴْيد ٫ًُّـيد ٬مد ٨َّعو ًلًيظو ڀنٵِٕ، 

 . خڀسمػ
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 الفـصــل األول
 عقائد القبورية الضالة

 وفيو ثالثة مباحث:
 ادلبحث األول: عقيدة القطبية والتصرف يف الكون

 أربعة مطالب وفيو
 تعريف القطب: :ادلطلب األول

ٸدپ خ٩ُّـدوِ يف ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر0 $ًٸً ّٕمَ ٌٰؼدً زد٬عسدَ خڀعفدء خ٬ّځيٌٲ بڀْو ًىٌ ٬سدَش ٬ه  

ًىٌ ُُّٕ يف خڀٽٌن  ؤ٥٬ده خڀ٥ځٕڃ خ٩٬ٕڃ ڄه ڀًوو، ،ٌ ڄ٫٠ٌ و٩ُ خ‟ يف ټٿ ِڄدنخڀٌخلً خڀٍُ ى

ًِوو ّعس٫ ٬ځمو،  ,زًْه ٸ٥ٕدْ خڀٵْٟ خ٬ٕڃ ًؤ٬ْدوو خڀسد٤نص ًخڀ٩دىُش ُّٔدن خڀًُق يف خ٩ًّٕ،

ځَ ٌڀص، ٴيٌ ّٵْٟ ًَق خ٪ّْدش ٬ځَ خڀٽٌن خ٬ٕ٭٬ًځمو ّعس٫ ٬ځڃ خ٪ّٷ،٬ًځڃ خ٪ّٷ ّعس٫ خ٬ّدىْدض خڀٱّ٘ خ„

ًىٌ ٬ځَ ٸځر بُٔخٴْٿ ڄه لْػ لٝعو خ٬ّځٽْص خ٪ّدڄځص ڄديش خ٪ّْدش ًخٗلٕدْ ٙ ڄه  ًخٕٔٵٿ،

ًلٽڃ ـّّخجْٿ ٴْو ټمٽڃ خڀنٵٓ خڀند٤ٹص يف خڀنٙإش خٗوٕدوْص، ًلٽڃ ڄْٽدجْٿ ٴْو  لْػ بوٕدوْعو،

  1ټمٽڃ خڀٹٌش خ٩ّدٌزص ٴْيد، ًلٽڃ ٬َّخجْٿ ٴْو ټمٽڃ خڀٹٌش خڀًخٴ٭ص ٴْيد#.

                                         
ٔ
 ( . ٛٚٔ – ٚٚٔالتعريفات  ص )   
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، ًخ٨ّٗد٬ْځْص ؤوٍظو ٬ه 1ًىٌ ڄإوٌٌ ٬ه خ٨ّٗد٬ْځْص ټمد ٔسٷ ٬ه خزه وځًًن ،٥رىٍخ ىٌ خڀٹ 

 ًڄد خڀنٵٓ خڀند٤ٹص بٙ بلًٍ ڄُخظر خٕڀٌىْص ٬نً خڀٵٚٔٵص.  خڀٵٚٔٵص،
 :اعتماد ما تقرر من تعريف القطب عند قبورية اليمن ادلطلب الثاين:

ز٭ً ؤن  2زو، ّٹٌپ خڀْدٴ٭ِ خخڀْمه ًيخوٌ خ٬عٹًه ٌٜٴْص خڀٕدزٷ ىٌ ڄدڄد خ٘عمٿ ٬ځْو ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر  

ٌټُ لًّػ خٕزًخپ خ٠ٌّ٬ٌ٪0 $$ًڀو ًخلً ٸځسو ٬ځَ ٸځر بُٔخٴْٿ## ٸدپ0 $ًخڀٌخلً خ٬ٍّټٌَ يف ىٍخ 

خ٪ًّّػ ىٌ خڀٹ٥ر، ًىٌ خڀٱٌغ ًڄٽدوعو ڄه خًٕڀْدء ټدڀنٹ٥ص ڄه خڀًخجُش خڀّٖ ىِ ڄُټّىد زو ّٹ٫ 

 .3ٜٚق خڀ٭دمل#

بڄدڂ خًٕڀْدء ؤىٿ خڀًخجُش ًخڀعُّٝٳ، ًىڃ خ٬ّ٭ًًيًن يف خٕوسدَ  غ ى0ًٌٸدپ خ٪ًّخي0 $ًخڀٹ٥ر خڀٱٌ

 4ًخٓؼدَ خڀٌخَيش ٴْيڃ#. 

ًظځٻ خڀٝٵدض خڀّٖ ّعمځَ ّٞد خڀٹ٥ر ٸً ؤٔسٱيد ٸسٌَّص خڀْمه ٬ځَ ؤًڀْدجيڃ، ًٍّٞخ ًٜٳ خڀْٙه  

ِ يف ٬ځِ خٕىًپ ٜدلّٓ ٬ٌخـص خڀسفځِ ًخ٪ّٽمِ ٴٹدپ ؤؼندء لٽدّص ٔدٸيد خڀُٙـِ ٬ه خڀْدٴ٭

                                         
ٔ
ىػ ( اشتهر ٛٓٛىو ا١تؤرخ ا١تشهور وواضع علم االجتماع عبد الرٛتن بن دمحم بن خلدوف اٟتضرمي االشبيلي توُب سنة )  

من أصوؿ علم االجتماع ، ترجم نفسو ُب آخر التاريخ  ابلتاريخ الذي ٝتاه العرب وديواف ا١تبتدئ وا٠ترب ومقدمتو اليت تعد
( وما بعده ، والضوء الالمع للسخاوي              ٖ٘ٙ/ٚوترٚتو الكثَت من الباحثُت ، انظر ترٚتتو ُب أخر كتاب التاريخ ) 

 ( ،انظر : مقدمة التاريخ طبعو دار إحياء الًتاث العريب . ٖٖٓ/ٖ( ، األعالـ للزركلي )  ٘ٗٔ/ٗ) 
ٕ
ىػ ( أحد أقطاب صوفية اليمن فقيو مؤرخ صاحب كتاب روض الرايحُت ُب ٙٛٚعبد هللا بن أسعد اليافعي توُب سنة )   

( ، البدر الطالع )  ٕٙٔذكر حكاايت األولياء والصاٟتُت ومرآة اٞتناف ُب التاريخ،انظر : طبقات ا٠تواص ص ) 
ٔ/ٖٚٛ . ) 
ٖ
( أتليف عبد هلل بن أسعد اليافعي ، وبذيلو عمدة التحقي ق ُب بشائر  ٙٔروض الرايحُت ُب حكاايت الصاٟتُت ص )   

 الصدي ق للشيخ إبراىيم العبيدي ا١تالكي ، نسخة مصورة  بدوف اتريخ . 
ٗ
-ىػ  ٗٔٗٔي الطبعة األوذل)و (لعبدهللا بن علوي اٟتداد طبع دار اٟتاٛٗٔالنفائس العلوية ُب ا١تسائل الصوفية ص )   

 ـ (.   ٖٜٜٔ
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ز٭ٟ ڄٝنٵدظو0 $ّد ؤزد خڀٱْػ ىٍخن يف ڄٹدڂ خڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ، ٌّڀْدن ًّ٭ّٙن ًٺّْعدن ًٸّْْدن زةٌن خ‟ 

 .1ظ٭دىل ًٌٔٲ ؤَؼيمد ًظُؼّٗ ؤوط# 

ًزٍڀٻ ًٜٳ ٯّمً زه ؤ٦ًّ زدـُٴْٿ خڀ٬ًًّٗ ؤزدزٽُ خڀ٭ًًَْْ لْنمد خٔعٵُٕه ٯّمً زه ٬مُ  

ٴٹدپ0 $ؤود ؤ٘يً ؤوو ؤڄّ٘ خڀ٬ُِٙ َ ّٰ٘ خڀٌـو ُّٛٶ ٬ه ظُٝٴدض ڄدڀْص ظُٝٴيد خڀ٭ًًَْْ ٬ځ

خ٬ّاڄنّٙ خ٬ّدڀٻ ڀځعٌڀْص ًخڀ٭ّپ ًخ٪ّٿ ًخڀ٭ٹً ًخڀعُٝٴدض ټځيد، ًؤ٘يً ؤوو ؤٴ١ٿ ؤىٿ خَٕٞ ٨دىُخً 

 . 2ًزد٤ندً# 

ًًُٜٳ ّٞد خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ، ٸدپ ٬سًخڀ٦ُّه خ٥ّ٫ْر0 $خ٪ّٽدّص خڀٕدز٭ص ًخڀؽٚؼٌن ز٭ً  

٦َّو -٬ه ٬سًخڀُلْڃ زه ٬ځِ خ٥ّ٫ْر  ئص ًخڀعٕ٭ٌن ڄه ڄندٸر خڀٕٹدٲ خڀؽ٤ّٚدجص ًىِ خڀٕد

ٴعٽځڃ  -٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -ٸدپ0ټنط ٌّڄدً يف ٮّځٓ ْ٘ىند خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه  -خ‟ ظ٭دىل 

ؼڃ ٸدپ يف ؤؼندء ڄًلو0ؤظَ ٴٹيدء خڀْمه بىل خڀْٙه ؤزِ  3 خڀْٙه يف خڀْٙه ؤزِ خڀٱْػ زه ٥ّْٿ خڀْمّٗ

ڀو0 ّد ؤزد خڀٱْػ ڄد ٬ُٴند بّٗ ڄٍىسٻ ؤوّّود بّٗ ڄٍىسٻ ؤوط ٘دٴ٭ِ ؤڂ ڄدڀٽِ ؤڂ خڀٱْػ ًٸدڀٌخ 

لنسځِ ؤڂ لنٵِ؟ ٴٹدپ ٭ّڃ0 $ٙ ؤود ٘دٴ٭ِ ًٙ ڄدڀٽِ ًٙ لنسځِ ًٙ لنٵِ، ٴٹدڀٌخ ڀو0 $ٴةّٗ ؤوط 

ٔد٬ص  -٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -ٴٹدپ0ـنًخَُ ڄه ـنديَش خڀٕځ٥دن،ؼڃ ٔٽط خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه 

ؤود ـنًخَُ ڄه ـنديَش خڀٕځ٥دن، ٸدپ  خء ًٸدپ زإ٬ځَ ٌٜظو0ًڄً ًّّو يف خ٭ٌّ ووٵٕؼڃ مهّ 

ًڄد ـنًخَُ  0-٠َِ خ‟ ظ٭دىل ٬نو  -٬سًخڀُلْڃ ؼڃ ز٭ً ٌڀٻ زإّدڂ ٸځط ڀځْٙه ٬سًخڀ٦ُّه 

خڀٕځ٥دن، ٴٹدپ0 ڄد ىٍخ ڄ٭نده، ىٌ خڀٍُ ًّوٿ ٬ځَ خڀٕځ٥دن ڄه ّٰ٘ بٌن ًٙ ٬ځْو لفدذ، ًّإڄُ 

                                         
ٔ
 ( . ٕٙٙت ا٠تواص ص ) طبقا  
ٕ
 ( .  ٗٔمواىب القدوس ُب مناقب العيدروس ضمن اجملموعة العيدروسية ص )   
ٖ
 ( . ٗٛٔ/ٔ( ، السلوؾ )  ٜٕٔ/ٔىػ ( انظر  ِىَجر العلم ) ٔ٘ٙتوُب سنة )  
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ڄه ؤىٿ ظځٻ خڀًّدَ ڄ٭و ًبٌخ يوٿ زځًخً ؤً ڄٽدودً مل ّسٷ ٕلً  ،د٠َو ٴْمد ًًُّّّنيَ ًٙ ؤلً ّ٭

ًٙ  زٿ خٕڄُ ؤڄُ خ٩ّنًخَُ ًخ٪ّٽڃ لٽمو ڄد ٘دء ٴ٭ٿ ًخ٬ّٽدن ؤڄُ ٙ ؤڄّ٘ ًٙ ًُِّ ًّٰٙ٘مهد،

 . 1ڄ٭ٹر ٕڄُه ًٙ ڄُي ڀو...#

ًٌ٘خىً ٬ځَ ڄد ظإټًْ  ؤوٍُ ٔدٸيد ٜدلر خ٩ٌّىُ ٴْيد لٽدّدضًٸسٿ ىٍه خ٪ّٽدّص ٸځط0 

 ُٲ خڀعدڂ ًخڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ. ٝظ١منعو ىٍه خ٪ّٽدّص ڄه خ٬عٹدي خڀٹ٥سْص ڀځٕٹدٲ خڀّٖ ّٟ٭ځو يف ڄٹدڂ خڀع

خ٪ّٽدّص خ٫ّدڄٕص ًخڀؽٚؼٌن ز٭ً خڀؽ٤ّٚدجص ٬ه ٬مُ خحمل١دَ زه  ًِى ڄنيد، صًبڀْٻ وٛ لٽدّ 

ٸدپ0ٴځڃ ؤ٘٭ُ بٙ  #خ‟ ٸدپ0 $ټنط ودجمدً ؤ٨نو ٸدپ يف ڄٕفً ڄًّنص ٌَٔپ  ٬2سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ

ڄد ؤـُؤٺ ظندڂ ىند ًز٥ه ؤزْٻ ڄٚوص  زُـٿ ڄه خڀٝد٪ّّٙ ٸً ًټّوِ زُـځو ٴُٴ٭ط َؤِٔ ٴٹدپ0

٬ه ڄ٭نَ ٸٌپ خڀُـٿ  ] ټڃ ًخلً ٸدپ ٔځسو ؼڃ ًىل ٬ّٗ ًمل ؤ٬ُٴو ٴٕإپ خڀْٙه ٬مُ  3ټ٬ُدن 

ًّ٭ّپ ڄه ّٙدء ٠َِ خ‟ ڄه ّٙدء ٌّيل ٴٹدپ ؤوٍ خ٫ّځٷ ټځيڃ يف ز٥نو  4ز٥ه ؤزْٻ ڄٚوص ټ٬ُدن [

 .5ظ٭دىل ٬نو#

ًٸدپ ؤ٦ًّ زه لٕه خڀ٭٥دْ يف ؤؼندء لٽدّص $ٴٹدپ0 بوِ ٜدلر خڀٌٸط ًؤظُٝٲ يف ؤىځو ًؤوط  

ط ڄه ٌڀٻ ًمل سيًبن ټنط ظًُّ ؤن ظن٩ُ بىل زځًټڃ ظُّڃ ٴإيوٿ َؤٔٻ يف ټمِ ٴخزه ٴٚن، ٴٚن 

ًټدن ـدڀٕدً يف خ٪ُّڂ ٴسمفُي ٸٌڀو ٌڀٻ  ڂ؟ؼڃ ٸدپ يل0 ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ يف ٸځر خڀسد٘د زإن ّٹٌ، ؤٴ٭ٿ

                                         
 ( .ٕٛ-ٔٛ/ٔاٞتوىر الشفاؼ )  ٔ
ٕ
( ، ا١تشرع            ٕٜٔانظر الغرر ص ) ىػ ( ٖٖٛنقيب العلويُت ُب زمانو وأحد أشهر أقطاب حضرموت توُب سنة)  
 (ٕ/ٕٗٔ .   ) 
 ( . ٜٓٛىي قوائم الدابة انظر القاموس مادة كرع ص) ٖ
 ما بُت القوسُت من اٟتاشية معلم عليو أنو ساقط من األصل .  ٗ
 ( . ٓٛ/ٕاٞتوىر الشفاؼ )  ٘
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ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ ٴْو  ٴځمد ٸدَزٌخ خ٫ًُّؾ ڄنو ٸدپ يل0 ٸدڂ خڀسد٘د ًؤظسد٬و ًٌىسٌخ ودَـّٙ ڄه خ٪ُّڂ،

ؼڃ ٸدپ يل0 ؤظًُّ ؤن ؤظُٝٲ يف ٸځر  ٴسمفُي ٌڀٻ َـ٫ ىٌ ًؤظسد٬و ٤ًدٴٌخ، ٴ٥ٌْٲ؟ زإن ُّـ٫

ٴسمفُي ٸٌڀو ٌڀٻ وديٍ  ؟ِ ٴعٕځٻ يف خڀٌٕٶ ٢ًِّٙخڀُّٙٳ ٬سًخ٥ّ٬ځر زإن ُّـ٫ خ٫ّمٕص خڀًٌّخو

 1خ٬ّنديُ زإ٬ځَ ٌٜظو ّٹٌپ ڀٽڃ خڀُّٙٳ ٬سًخ٥ّ٬ځر ٙٺّعن٫ ؤلً ڄه خ٫ّمٕص خڀًٌّخوِ#.

و٩ُ بىل ىٍخ خڀٍُ بن ًٜٶ خڀنٹٿ ٬نو ٴيٌ ٔدلُ ټْٳ ٬ًِّ ىٍه خڀُظسص ڄه ڄُخظر خًٕڀْدء دٴ 

ڃ ًٸّمځيڃ ٬ځَ ٴ٭ٿ ڄد ّٙدء يًن خوعْدَ وو ّعُٝٲ لعَ يف ٸځٌذ خڀندْ ًڄٹدًٜىؤ٬نً خڀٌٝٴْص ً

ڄنيڃ، ًټْٳ ّٹٛ ىٍخ خڀ٭دمل خڀٹًًش ڄه ٬ځمدء ٌٜٴْص ل١ُڄٌض ٕظسد٬و ًڄًُّّو ىٍه خڀٹٝص ڄٕځمدً 

ّٞد ڄًُّخً ڄنيڃ ؤن ًّٝٸٌىد ًّ٭عٹًًىد، ؤڀْٓ ىٍخ ىٌ خڀع٥سْٷ خڀ٭مځِ ڀ٭ٹًْش خڀٹٌڂ يف خڀٹ٥ر خڀٍُ 

  ؟ڄُ ظ٭ُّٵو
 كون أىم وظائف القطب:: التصرف يف الادلطلب الثالث

ىٌ خ٬ّٵٌٞ• ڄه ٸسٿ خ‟ ظ٭دىل يف خڀعُٝٲ يف خڀٽٌن،ًَّٝد ؤ٤ځٹٌخ ٬ځَ زإوو خظ١ك ڄه ظ٭ُّٳ خڀٹ٥ر  

 . ؤن ّٽٌن خڀٹ٥ر وځْٵص خ‟ ظ٭دىل يف ظُّٝٳ خڀٽٌن ٭ن0َخ٬ّ، 2ًڄُظسص خڀٹ٥سْص $خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ#

ٌٚ ڄه ټعسيڃ ظسّٙ ٔ٭ص ٌڀٻ خڀعٵٌّٟ ٬ًّ٭ُٴص ڄد ّٙمځو ٌڀٻ خڀعٵٌّٟ ڀًٍ خڀٹٌڂ وٍټُ ز٭ٟ خڀنٝ 

  ًٻٌّڀْعو ڄه لْػ خڀّڄدن ًخ٬ّٽدن ًڄه لْػ خڀًوْد ًخٓوُش.

٬ځَ ٔسْٿ خٗٸُخَ ًخٙٔعمٕدن ٬ه  -ؤلً ؤٸ٥دذ ل١ُڄٌض- 3وٹٿ خڀًْٕ ٬ځِ زه ٯّمً خ٪ّسِٙ 

 ،ڄّٗ# ٬سًخڀ٭ّّّ خڀًزدٮ ٸٌڀو0 $بن ظُٝيف ّٝٿ لعَ بىل خ٩ّندن، ًبن خ٪ٌَّ ڄد ّٵ٭ځه ْ٘حدً بٙ زإڄُ

                                         
 ( ٕٙٔ) صتذكَت الناس  ٔ
 (. ٜٔٙ/ ٕ)  أنظر مظاىر اال٨ترافات العقدية عند الصوفية ٕ
علي بن دمحم اٟتبشي العلوي اٟتضرمي صاحب سيؤف ومنشئ رابط العلم هبا ا١تسمى ابٝتو "رابط اٟتبشي " من أشهر ٖ

علماء زمانو ومريب جيلو تتلمذ عليو الكثَت من الطالب الذين نبغوا وأصبحوا من العلماء واألدابء غَت أنو مع علمو قد نقل 
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يف ٫ّْ٥ ؤٸ٥دَ خَٕٞ ّإټٿ خڀٵإَ زٱّ٘ بٌن ڄّٗ ٴمد  ٓ•سِخڀْ٭عٹً ؤن ظًټدن ّٹٌپ ٬ًُّّه0$بن ټنط 

ؼڃ ّ٭ٹر خ٪ّسِٙ ٬ځَ ٌڀٻ ٴْٹٌپ0 $خو٩ُ بىل ىٍخ خڀٵندء خڀ٭٩ْڃ ًؤّه خڀٌْڂ  ،ؤلٕنط خٕيذ ڄ٭ِ#

 .٬1عٹدي# ىٍخ خٙ

ُش ٫ّْ٥ً ؤٸ٥دَ خَٕٞ ٫ّْ٥ً خڀ٭ٌخمل ڄه ٴدو٩ُ بىل ىٍه خڀ٬ًٌٍ خڀّٖ ٻّځط خڀعُٝٲ يف خڀًوْد ًخٓو 

 ًخڀٵإَ.  ٓ•سِمل خڀْد٬دمل خ٪ٌَّ خڀ٭ّٙ بىل ٬

ًبڀْٻ ٌَٜش ؤوٍُ ڀځعُٝٲ خڀٙدڄٿ يف خ٪ّْدش ًز٭ً خ٬ٌّض، ٸدپ خڀٙځ0ِ $ًٸدپ ز٭ٟ خڀ٭دَٴ0ّٙ خڀٵٹْو  

خڀْٙه خ٬ّٹًڂ ظُٝٲ ٬ځَ خ٬ّٙدّه خڀٍّه ظُٝٴٌخ ز٭ً ڄ٣ٌّڃ ټعُٝٴيڃ يف لْد٣ّڃ ًىڃ خڀٹ٥ر خڀُزدوِ 

٬سًخڀٹديَ خ٩ّْٚوِ ًخڀْٙه ڄ٭ًُٲ خڀٽُوِ ًخڀْٙه ٬ٹْٿ خ٬ّنسفِ ًلٌْش زه ٸْٓ# ؼڃ خٔعٙيً 

 ٜدلر خڀٱ0َُُ  ٬2ځَ ٌڀٻ ٍّٞه خٕزْدض حملمً زه ٬ځِ وـُي زد٬ځٌُ

  

 ٌـٌي ڄ٭٩ّڃ ٌ ٬ځَ خڀٕديش خْٕ٘دن ؤىٿ خ٬ّ٭ـدَٲــظـُّٝٲ ْ٘ه يف خڀ 

 ڀعدڀٳ ؿٍخڀٽـُوِ ڄنـ خڀٵعَ ٬سً ٸديَ ًڄـ٭ًُٲٍخڀْٙه ٬ځَ خڀْٕــً 

 ند ڀعٝــُّٵو ٙ ُّٝٴٌن خڀٝـدَٲـــ٬ٹْٿ خ٬ّنسـفِ ًْ٘ى ًٸْـٌٓ

                                                                                                                        
ال مزيد عليو وذلك ما حواه كتاب كنوز السعادة األبدية ُب األنفاس العلية اٟتبشية كتبو من عنو من ا٠ترافات وا٢تذايف ما

إمالئو      تلميذه ٤تسن بن عبد هللا السقاؼ وىو أيضًا صاحب زايرة اٟتوؿ ا١تشهورة ْتضرموت توُب رٛتة هللا سنة  ) 
عبدهللا بن دمحم السقاؼ الناشر مكتبة ا١تعارؼ ( أتليف ا١تؤرخ  ٕٛٔ/ٗىػ ( انظر اتريخ الشعراء اٟتضرميُت ) ٕٖٔٔ

 (  .   ٜٚٔ/ٔىػ( الطائف ، ولوامع النور) ٛٔٗٔالطبعة الثالثة سنة   )
 ( الذي قاـ بطبعو علي بن عيسى اٟتداد . ٜٚٔكنوز السعادة األبدية ص )    ٔ
واتريخ الشعراء اٟتضرميُت        ( ،  ٔٔ-ٖىػ ( انظر ترٚتتو ُب الغرر ص ) ٓٙٚصاحب غرر البهاء الضوي توُب سنة ) ٕ
 (ٔ/ٕٔٗ . ) 
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 1ٌخٸٳ ـٿ ِ٘ء ٯّٹـٷ ٌٍٔ يف ٥ّدپ خڀًّه ٬ّٙ ڀــًظُّٝٵيڃ ٴـِ ټ 

 يف خ٪١ُّخض ًز٭ٟ خ٬ٌّخڀً ّنًًٙن بىل خڀٌْڂ0ًظإټًْخً ڀٍڀٻ ًّٟىڃ  

ُّٳ دڀٻ زإٔخَزِ   ڄه ٸسٿ آيڂ ُٔخَ خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ًخڀٍُ ٸً لٌٍ خڀعٝ

ٸدپ خ٬ّٙدّه  ًّٹٌپ ٜدلر ُ٘ق خڀ٭ْنْص0 $ًټدن ًْٔود خڀٵٹْو ڄه خ٬ّمٽنّٙ يف خڀعُّٝٳ ز٭ً ڄ٣ٌّڃ، 

ٴدو٩ُ خڀٙمٌپ ،2خڀ٭دَٴٌن0 ڄد ٜځْند ٬ځَ ـندِش بٙ ًخڀٵٹْو ٯّمً زه ٬ځِ ز٭ً ڄٌظو ّٝځِ ڄ٭ند ٬ځْيد#

ڀځ٥ْٳ ؤن ٸدپ ز٭ً ڄد ٌټُ ٜٚظو زٿ ِخي يف خٕٵٌٌّؾ خ !خڀّڄدوِ ٭ٍّخ خڀعُّٝٳ ڄه خِٕپ بىل خٕزً

 ٬3ځَ خٕڄٌخض ز٭ً ڄٌظو0 $ٴٚ ٘ٻ ؤوو ٱّه ٜځَ ٬ځَ وٵٕو زنٵٕو#

ًيف ڄندٸر ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ّٹٌپ ٯّمً زه ٬ځِ وُي0 $ًڄنيد ڄد ًَُ ٬ه خڀًْٕ ٬سًخڀ٦ُّه زه  

ْو ٬ځٌُ زه ٯّمً زه خڀْٙه خ٬ٍّټٌَ، ٸدپ ټنط يف ٬ًن، ًٸً ؤٜدزّٗ يف ٬ّْٗ ًـ٫، ًڀٹْط خڀٵٹ

وو ټدن ّ٭ُٲ خؼّٗ بًټدن ٬دَٴدً ز٭ځڃ خڀ٥ر، ًٸْٿ، ىدخڀ٭دمل خڀٹد٠ِ ٯّمً زه ٔ٭ًْ ټّْ، ًؤَّعو بّد

٬ُٙ ٬ځمدً ٌٍٔ خڀ٭ځٌڂ خ٬ّعًخًڀص زّٙ خڀندْ ڄ٭ُٴعيد، ڄد ّٕإڀو ؤلً ٬ه ِ٘ء ڄنيد، ًٸځط ڀو ّدٴٹْو0 

ْٓ ٬نًود يًخء لعَ يًخء، ٴځمد و٩ُىد ٸدپ0 $ىٍخ ڄُٞ ظٕمْو خ٤ٕسدء خ٬ّدء خٕو١ُ ًڀ٭ّد ؤ٥٬ّٗ 

خٸًٝ ـًٺ  ٸسٿ ٌڀٻ يڀځندٺ ٬ځْو ٴٹځط0 ڄد ىٌ؟ ٴٹدپ0 خًّٽمٿ ٬مدئىد، ًبن ؤَيض ٭ّد يًخء

يف ٬ّْٗ ًـ٫ ؤًَّٺ ظّّځو  0ّٕځڃ ٬ځْٻ ٯّمً زه ٔ٭ًْ ټّْ، ًٸٿ ڀو خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه، ًٸٿ ڀو0

ًخ‟،ؼڃ ًخ‟  دپ٠0ٌّڀّٗ ٬ځَ ڄْط؟ ٴنيٟ ڄه ڄٹ٭ًه ًخَظ٭ٗ، ؼڃ ٸ زةٌن خ‟ ٴةوو ًّّپ، ٴٹځط ڀو0

                                         
 .( ، وقاؿ بعد أبيات ) قولو : وقيس صوابو حيوة ( ٚ - ٙ/  ٕا١تشرع الروي ) ٔ
زين اٟتبشي ابعلوي طبع مطبعة   ( نظم عبدهللا بن علوي اٟتداد أتليف  العالمة أٛتد بن ٔٙٔشرح العينية ص )  ٕ

 ـ (. ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔذل ) كرجاي احملدودة سنغافورة ، الطبعة األو 
( مع  ٖٕٔاأل٪توذج اللطيف ُب مناقب الغوث لألستاذ األعظم الفقيو دمحم بن علوي ابعلوي دفُت تربة ترمي ص )   ٖ

 . ىػ(ٖٚٗٔالربقة ا١تشيقة للسيد علي بن أيب بكر السكراف طبع ُب مصر سنة )
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و خوعٹٿ بىل خٓوُش ـؼڃ ًخ‟، بوِ ؤ٬عٹً يف خڀْٙه خ٬ٍّټٌَ ؤوو ّعُٝٲ يف ٱّدظو، ټعُٝٴو يف لْدظو،ًؤو

خڀْٙه ٔيٿ زه ٬سًخ‟ زدٸّٙ٘،ڄد ؤوّّوِ ٬نو  خڀٝدحلًمل ظنعٹٿ يًڀعو، ًيف ًَخّص ٬ه خڀٵٹْو خڀٌيل 

َؤٍ خڀٵٹْو ٬ّٙ ٬سًخڀ٦ُّه َآىد ٬مْدء  ٬ّد 0خڀًْٕ ْ٘ه زه ٬سًخ‟ زه خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه، ٸدپ

ّّّٿ ؤڄُ خڀٹًَش بٙ ؤىٿ خڀٹًَش، ًـًٺ ڄه ؤىٿ خڀٹًَش  ڄدلٝځط ٴْيد ىٍخ ڄه ؤڄُ خڀٹًَش  ڀٽعْسص

ن خڀٵٹْو خزه ب ؼڃ ز٭ً ڄًش َؤّط خڀْٙه يف خ٬ّندڂ ٬ځَ ُُّٔ ٴٹځط ڀو00 ٴإلدڀو ٬ځْو،ٴٹدپ ٬سًخڀ٦ُّه

يف لْدظٻ، ٴإوٍ زةٌوِ ًٸدپ يل0 $ؤود خزه ٯّمً زه ُٝٴٻ ټعٻ ظعُٝٲ ز٭ً ًٴدظٻ بوٸدپ يل  ّْټ

، ٴيٍخ ٙ ّٹعُٝ 1ًوٵ٫ زو# ًؤًَِّْ ًؤًَِّْ،  ٬ځِ، ڄد ظًٝٶ بٙ بن ٸدپ0 ڀٻ خزه ټّْ؟ ؤود ټٍڀٻ

٬ځَ خڀعُٝٲ يف خڀٽٌن يف لْدظو ًز٭ً ٱّدظو زٿ ىٌ ټٍڀٻ ًؤًِّ ًؤًِّ# ًٙ ؤيَُ ڄد ىٌ خًِّٕ ڄه 

 !. ؟ٌڀٻ

ٲ يف خڀٽٌن ڄ٫ ظإًّٿ ڀو ڄه ؤلً ټسدَ ؤٸ٥دذ ٌٜٴْص خڀْمه0 $ڄه ٬فدجر ًىندٺ ڄؽدپ ٬مځِ ڀځعُٝ 

٤٭ّٙ ؤ٬ّٗ ؤزد ٬َْٕ ًخ٨ّو دخّٓدض ًُٰخجر خڀٽُخڄدض ڄد ًٸ٫ زّٙ خڀْٙىّٙ خڀ٭دَٴّٙ خڀْٕٵّٙ خڀٹ

ًٌڀٻ ؤوو ًَي خڀْٙه ؤ٦ًّ خ٬ٍّټٌَ يف ٫ّ٥ ڄه ؤٜمدزو ٬ځَ  زه ؤزِ خ٩ّ٭ً خ٬ٍّټٌََّه،خٔ٭ًْ ًؤ٦ًّ 

خ بىل ِّدَش خڀٹسٌَ خڀُّٙٵص يف ل١ُڄٌض، ٴٌخٴٹو خڀْٙه ٔ٭ًْ ًؤٜمدزو دءًًٸط ـخڀْٙه ٔ٭ًْ يف 

٬ځَ خڀّّدَش ًڄٌٙخ، ٴځمد زځٱٌخ ز٭ٟ خڀ٥ُّٷ زًخ ڀځْٙه ٔ٭ًْ ؤن ُّـ٫ يف ىٍخ خڀٌٸط ًًَّّ يف ًٸط 

ٴُـ٫ ىٌ ًؤٜمدزو بىل ڄ٠ٌ٭يڃ ًخٔعمُ خڀْٙه ؤ٦ًّ ٬ځَ ٬ّڄو لعَ خوعيَ بىل ڄٹًٝه ٴّخَ  آوُ،

ْىدن ًَـ٫، ًخڀٙ ْه ٔ٭ًْ ڄٽػ ؤّدڄدً ؼڃ وُؾ ىٌ ًؤٜمدزو بىل خڀّّدَش خ٬ٍّټٌَش ٴدڀعٹَ خٙڀ

 ٷ خڀٵٹُخء يف َـ٬ٌٻــو ٬ځْٻ لـُّٷ ٴٹدپ خڀْٙه ؤ٦ًّ ڀځْٙه ٔ٭0ًْ ظٌــًؤٜمدّٞمد يف خڀ٥

                                         
ٔ
 .( ٜٖٛالغرر ص )  
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ٴٹدڂ  ،ٴٹدپ ڀو خڀْٙه ؤ0ًّ٦زځَ ٸً ظٌـو ٬ځْٻ خ٪ّٷ ٴٹڃ ًؤوٝٳ ،ڄد ظٌـو ٬ځِ لٷٙ ٴٹدپ0 

ٴٹدپ خڀْٙه ؤ0ًّ٦ ًڄَهْ ؤٸ٭ًود خزعځْنده، ًؤٜدذ ټٿ ًخلً  ؤٸدڄند ؤٸ٭ًوده، ڄه خڀْٙه ٔ٭ًْ ًٸدپ0

ًٜدَ خڀْٙه ٔ٭ًْ ڄسعځَ ڄنيمد ڄد ٸدڀو ٜدلسو، ٴٝدَ خڀْٙه ؤ٦ًّ ڄٹ٭ًخً بىل ؤن ڀٹِ خ‟ ظ٭دىل، 

 ٬نيمد.  ظ٭دىل ٠َِ خ‟يف ـٕمو زسٚء ٸ٫٥ ـٕمو لعَ ڀٹِ خ‟ ظ٭دىل 

ٌْٲ خڀٹد٤٭ص، ـَرِّ ًىٍه ڀ٭مُُ ؤلٌخپ ظَٽِٿُ يف  دن ـبٌخ ټ دًڄ٭ــ نمد ّٹ٫٥ خ٪ّدٙــًبو ز٭١يد خٕڀ

٫ ـً ّٹ٥ـٜدلسدمهد ڄعٽدٴّْٙ ؤً ٸُّسدً ڄه خڀعٽديف، ٴةن مل ّٽٌود ټٍڀٻ ٸ٫٥ خڀٹٌُ ڄنيمد خڀ١٭ْٳ، ًٸ

 .1خڀٕدزٷ يًن خ٬ّٕسٌٶ ٴْمد ٩ّيُ ًخ‟ ؤ٬ځڃ.# 

 ٜدلر ٬ْندض0  ًڄنيڃ ڄه ًّ•٬ِ ٌڀٻ ڀنٵٕو ټمد ٸدپ خڀْٙه ؤزٌ زٽُ زه ٔدمل 

 .2$ؤود ؤ٬ّپ ؤود خڀځِ ًيل ؤود ْ٘ىيد ٸد٠ْيد#

خڀ٭٥دْ ٸدپ0 $ٴ٬ّط ڄُش ڄه ؤلً خڀندْ ٴځمد ـحط بىل خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ زه  ًٸدپ ؤ٦ًّ زه لٕه 

ٙ ١ّٳ ڄه لِ ًٙ ڄه ڄْط ٬دي خ٬ّٵدظْك بٙ ټځيد زًُْ#،ًٸدپ ؤ١ّد0ً $ٸدپ خ٪ّسْر  ٬سًخ‟ ٸدپ يل0

ط ڄُش يف زنًَ خڀٙمُ يف ڄٕفً خ٪ّسْر ؤ٦ًّ زه ؤزِ زٽُ زه ٔدمل ز٭ً ؤزٌزٽُ زه ٬سًخ‟ خوًٕل

ٜٚش خڀٝسك ٴإظٌخ زِٙء ټدڀس١ْص ًٴْو ِ٘ء ًوٽعٌه ٬نً َؤِٔ ٴةٌخ ىٌ ّٰعځٳ خٕڀٌخن خٕزْٟ 

، ًىٍخ 3و٭ڃ# ٸدپ0 ًڀٌټڃ ٬ځْو؟٬ّد ٴٹځط ڀ٭ځو ، و٭ڃ ڀ٭ځو ٬دمل خڀٍَ ٸدپ0 ّؾ ٴٹځط0عًخٌٕٔي ًخ٬ّم

ِ ؤوو زًْه ڄٵدظْك خڀٽٌن ًٙ ؤلً ّٹًَ ٬ځَ ٬مٿ ِ٘ء زٱّ٘ بٌوو ىٍخ يف ًخ٠ك ؤن خڀُـٿ ٬ًّّ

                                         
ٔ
 ( . ٖٗ٘-ٕٖ٘/ ٗمرآة اٞتناف لليافعي )  

  
من قصيدة شهَتة للشيخ ا١تذكور ما زالت متداولة إذل اليـو ينشدىا الصوفية ُب موالدىم وحضراهتم وضمن مولد ٕ

 (. ٜ٘ - ٖٜالديبعي ص ) 
ٖ
( وىو ٥تطوط مصور  ٣ٕ٘تموع كالـ اٟتبيب أٛتد بن حسن العطاس رواية دمحم بن عوض ابفضل ص ) ُب اٟتكايتاف  

 عند بعض األصدقاء .
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خ٪ّٽدّص خًٕىل، ًؤڄد خ٪ّٽدّص خڀؽدوْص ٴٵْيد ؤوو ًيل ٬ځَ ٬دمل خڀٍَ ؤُ خ٫ّځٷ خڀٍّه مل ٹُّـٌخ بىل خ٪ّْدش 

 ز٭ً.

ٳ ًٸ١ْص خڀٹ٥سْص ًخ٬عٹديىد ٬نً ؤىٿ خڀْمه ڄسؽٌؼص يف ټعسيڃ ٴٚ ّٽدي ؤلً ڄه ټسدَىڃ ٙ ٌّٜ

0 $يف ظُزص ظُّڃ ٤ّدوٌن ٸ٥سدً ټځيڃ ؤُ٘خٲ 1لعَ ڀٹً ٸدپ ٬سًخڀ٦ُّه زه ٯّمً خڀٕٹدٲ زد٬ځٌُ ،ّٞد

 #2 ،ىـ# ٴٽڃ ـدء  ٬819دڂ $ ظٌيفخڀٕٹدٲ ً ٴياٙء ٴٹ٣ يف ظُزص ظُّڃ، ٴٽڃ يف زدٸِ ظُذ خڀْمه

وځٷ خ‟ آيڂ  ز٭ًه ڄه خٕٸ٥دذ، ًىٍخ ټځو يف خڀْمه بىل ٌڀٻ خڀعدَّه ٴٽْٳ زسٹْص زٚي خ‟ ڄنٍ ؤن

ن خڀٹ٥ر ًخلً ببىل ٌّڄند، ٙ٘ٻ ؤن ٬ًي خٕٸ٥دذ ٙ ٺّٽه ؤن ّإظِ ٬ځْو خ٪ُّٝ َٰڃ ؤٶّڃ ّٹٌڀٌن 

 ٴٹ٣ ًٙ ٌّيل ّٰ٘ه لعَ ٺٌّض. 

وند ٔنځمٓ خٕؼُ خڀٽسّ٘ ڀ٭ٹًْش خڀٹ٥سْص زد٬ّٵيٌڂ خڀٌٝيف ٴْمد ّإظِ ڄه خ٥ّ٬دڀر ة٬ًځَ ټٿ لدپ ٴ 

 ز٭ٟ. لْػ ظعٌخڀً خڀ٭ٹدجً خڀ١دڀص ز٭١يد ڄه

ٻ يف خ٬عٹديىڃ زًًڀص ـًټمد ٘دَٺ ٌٜٴْص خڀْمه زٹْص خڀٌٝٴْص يف ٬ٹًْش خڀٹ٥سْص ٘دَټٌىڃ ټٍڀ 

ّٹٌپ ؤ٦ًّ زه لٕه خڀ٭٥د0ْ $٬ًٹً ؤُ خڀًٌّخن ڄُش يف ٸسص خ٪ّسْر ٬مُ  ،ڃخًٕڀْدء ًيٌّخن ٌَ٘خ ى

ٹو، ًټدن َجْٓ زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀ٭٥دْ ًَؤّط خ٪ّسْر ؤزد زٽُ خَظٵ٫ ڄه ٸّّه ًٴٌُ٘خ ڀو ٴٌٶ خڀٹّّ ل

وٹْر  ڄه ىٌ؟ ٴٹدپ0 خ„ځٓ خ٪ّسْر ؤزٌزٽُ، ًَؤّط زد٩ّدور خڀسمُُ ڄه خڀٹسص، َـًٚ ٴٕإڀعو0

 0ٸدپ ًُْٔ خًٕڀْدء زدڀٹًْ، ًخڀٍُ ٨يُ يل ؤن خڀنٌزص زٹْط ڄ٫ خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ ڄًش ز٭ً ڄٌظو،

 ڀٻ0ڄؽد٭ّد ڄؽدپ ڄَهْ ٸدپ ًخڀُـدپ خڀٍّه ىڃ َـدپ ڄد ٥ّځسٌن ڄٹدڂ خڀٹ٥سْص، ًٙ ّٰ٘ىد ًّٵًُن ڄنيد، ً

 .$ىٍه خڀسځًش ًوٵٹص ؤىځيد، ًوُؾ ڄ٭د٘يڃ ًيًخّٞڃ، ًؤ٥٬دٺ ڄد ٸّعدـٌن بڀْو ڄدٌخ ظٍُ ڀنٵٕٻ؟#
                                         

ٔ
 (  ٔٗٔ/ ٕسقاؼ انظر ترٚتتو ُب ا١تشرع الروي ص )جد آؿ ال  
 ( ٜٙ) ص الغرر  ٖ
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ًٸدپ ؤ١ّد0ً $ًيف ڀْځص ًٴدش خ٪ّسْر ؤزِ زٽُ ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ، خـعم٫ خًٕڀْدء ؤىٿ خڀ٩دىُ ًخڀسد٤ه،  

ن َجْٓ خ„ځٓ خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ ًـځٕط ؤود زدڀٹُذ ڄنيڃ، ًټدن ٌڀٻ يف ـدڄ٫ ل١ُّص، ٴٽد

ؤود ڄد يف• ٤دٸص ڀِٙء بن ڄ٭ٽڃ ِ٘ء يل خ٤ُلٌه يف  خ٩ّْٚوِ ٴ٬ًدوِ خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ ٴٹځط ڀو0

٬ًّد خوٹ١ط وٌزعو خـعم٭ٌخ زإ٬ځَ ٘سدڂ، زدڀٹُذ  ،خًٕڀْدء مل ؤ٬ُٴو بٙ ڄه ز٭ًڄـه خڀٹُآن، ٴ٥ځ٫ ؤلً 

 . 1خ٬ّٕدٴٿ#٬ځَ ًًخلً  يلخ٬ّ٭دڄه خڀ٭ٹّدي، ًـ٭ٿ خٕڄُ زّٙ خؼنّٙ، ًخلً ٬ځَ 
 فروع عقيدة التصرف يف الكون: :ادلطلب الرابع

 0 يَـص خڀٽٌوْص0 خڀٵُ٪ خًٕپ

ًخ٬ُّخي ّٞد ؤن خڀٌيل ٸديَ ٬ځَ ؤن ّٹٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن، ًىٍخ ٱّد خوعَٛ• خ‟ زو، ًمل ّٹڃ يڀْٿ ٬ځَ  

 ٴ١ًٚ ٬ه ّٰ٘ىڃ ڄه خڀسُٙ، ًڀٽه ؤن خ‟ ظ٭دىل ڄنمو ؤلًخً ڄه وځٹو، ًمل ٬ًّّو ؤلً ڄه َٔٿ خ‟

خڀٌٝٴْص لْنمد خي٬ٌّخ ٕوٵٕيڃ وٚٴص خ‟ يف ظُّٝٳ خڀٽٌن ٔدٮ ٭ّڃ ٌڀٻ خٙي٬دء خڀٽدٌذ خ٬ّسّٗ 

 ٬ځَ خٙي٬دء خڀٽدٌذ خًٕپ.

ه ـًڄه ؤيڀص خي٬دجيڃ ٌڀٻ ٕوٵٕيڃ ًبٸُخَىڃ ڄه خي٬ده ڄد ًَي يف ظ٥ُّص ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڄ 

ه خ٬ّٽد٘ٵدض ڄؤن خڀْٙه ٬سًخ‟ زد٬سدي ٔإپ ٜدلر خڀ٥ّّٔص ٬مد ٨يُ ڀو خ٬ُّٙ٪ ٸدپ0$ًلُٽِ 

ز٭ً ڄٌض ًخڀًه ٴٹدپ0$٨يُ يل ؼٚغ ؤلِْ ًؤڄْط زةٌن خ‟، ًؤٸٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن، ًؤ٬ُٲ ڄد 

 .2وُـٌ ٴْٻ ؤټؽُ ڄه ىٍخ#  ٌن ٴٹدپ خڀْٙه ٬سًخ‟0ٽْٔ

                                         
ٔ
 ( . ٕٚٓ - ٕٙٓ) ص نظر اٟتكايتُت ُب : تذكَت الناس   

ٕ
( : ) يقوؿ  ٕٔٛ)  ص ( وقد اعتمد القـو ىذه ا١تنقبة لو حىت قاؿ صاحب النور السافر عنو ٕٔٔ/ ٕا١تشرع )   

 .(ٕٖٚ) ص  نظر الغرراو  ،للشيء كن فيكوف إبذف هللا ( 
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ڃ زه ٸَّْ زه ؤ٦ًّ زه ٯّمً ًؤ٬فر ڄه ٌڀٻ ڄد ٌټُه ٜدلر خ٩ٌّىُ يف ظ٥ُّص خڀْٙه بزُخىْ 

ٴةٌخ ٴْيد ًَي ٬ځْند ٴٹّ٘  زدٴ١ٿ0 $ًٸدپ يف ز٭ٟ ڄٝنٵدظو ًَيض بيل• َٸ٭ص ڄه خڀٵٹْو خزه خڀ٭ُزِ 

ًٸدپ ڀند0 خڀٵٹّ٘ ٸِّْ ًٺّْط زةٌن خ‟ ظ٭دىل، ًخڀٵٹّ٘ ّٹٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن زةٌن خ‟ ظ٭دىل ًخڀٵٹّ٘ مل 

 ٘٭ُخ 0ًٴٹدپ خڀْٙه بزُخىْڃ زه ٸَّْ  1ٽٿ ٬ځْند ڄدٴْيدّځً ًمل ٌّڀً ًمل ّٽه ڀو ټٵٌخً ؤلً. ٴإ٘

 بٌخ مل ؤٴعٽڃ زُّٝك ٬ځڃ ٴٚ ڄه ز٭ًىد ظٕعٵعٌْوِ 

 ّٝد يف ٯّٽڃ خڀٹُآن ؤٴّٖ ًبٙ ز٭ـً ىٍخ ټٍزٌوِ 

. ًلٕسٻ ٍّٞخ 2ؼڃ ؤـدذ ٬ه خڀٽٿ ٌّٚخذ ٴدّٷ ٬فْر ًؤظَ ٬ځَ ټٿ ڄٕإڀص زًڀْٿ ڄه خڀٹُآن#  

 ؤوٍ ّٞد.بٸُخَ ٭ٍّه خڀ٭ٹدجً خ٫ّسْؽص ً

  خٗلْدء ًخٗڄدظص00 خڀٵُ٪ خڀؽدوِ

ٱّد ظ١منو ظٌلًْ خڀُزٌزْص ڄه خڀٝٵدض خڀّٖ ُّٙ٘ٻ ڀو ٔسمدوو ٴْيد خٗلْدء ًخٗڄدظص، ًٸً ٫ّ٥ خ‟  

 ٴٵِ آپ ٬مُخن ّٹٌپ ظ٭دىل0 ٔسمدوو زّٙ ىدظّٙ خڀٝٵعّٙ يف آّدض ټؽّ٘ش ـًخً، ؤٸعُٝ ٬ځَ ؼٚغ ڄنيد،

بن خ‟ ڀو ڄځٻ خڀٕمٌخض  ًيف خڀعٌزص ّٹٌپ ظ٭دىل3،  0 مځٌن زّٝ٘ ّٝد ظ٭ًخ‟ ٸِّ ًٺّْط ًخ‟

ىٌ  ، ًيف ٌّوٓ ّٹٌپ خ‟ ظ٭دىل 40ًخَٕٞ ٸِّْ ًٺّْط ًڄدڀٽڃ ڄه يًن خ‟ ڄه ًيل ًٙ وّٝ٘ 

، ٬ًّد ټدوط ىدظدن خڀٝٵعدن ڄه ؤټّّ خڀّّخىّٙ ٬ځَ َزٌزْص خ‟ ظ٭دىل  5 ٸِّْ ًٺّْط ًبڀْو ظُـ٭ٌن

ٴ٭دوً  َزِ خڀٍُ ٸِّْ ًٺّْط   ىْڃ ٬ځَ وٝمو ٴٹدپ ًىٌ ٸّدؾ ٌڀٻ خڀ٥دْٰص0خلعؿ ّٞمد بزُخ

                                         
ٔ
 ىذه الكلمة غَت مفهومة ُب األصل وأظنها فيها .  
ٕ
 (  . ٚٗٔ - ٙٗٔ/  ٔاٞتوىر الشفاؼ )   
 .(  ٙ٘ٔآؿ عمراف )  ٖ
 .(  ٙٔٔالتوبة )  ٗ
 .( ٙ٘يونس )  ٘
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ٸدپ خ٬ّٵًُٕن0 ٴځمد َؤٍ بزُخىْڃ ٔٵيو ًٔىدٴص ي٬ٌخه  ؤود ؤلِْ ًؤڄْط  خڀ٥دْٰص ًټدزُ ٴٹدپ0 

ٴةن خ‟  ٬ًپ بىل يڀْٿ آوُ ؤټؽُ ٨يٌَخً ًٙ ّٕع٫ْ٥ ؤن ّٱدڀ٣ ٴْو ٔٵيدء خٕلٚڂ ٱّه لٌڀو ٴٹدپ0

ُ ټٵُ ًخ‟ّإظِ ز ،ًٸً  1 ّيًُ خڀٹٌڂ خڀ٩د٬ّّٙٙ  دڀٙمٓ ڄه خ٬ُّٙٶ ٴإضِ ّٞد ڄه خ٬ّٱُذ ٴسيط خٍڀ

 0 ٍڀٻ لّٙ ٸدپزٍڀٻ ًـ٭ځٌه ڄؽٿ ٴ٬ٌُن خڀٍُ ُٜق ز٬ً خ٬ّٵًُٕن ىٍخ خڀ٥دْٰص ڄ٬ًّْدً ڀځُزٌزْص 

ڄد ٬ځمط ڀٽڃ ڄه بڀو ُّٰ٘  ًٸدپ2 0 ؤود َزٽــڃ خ٬ٕځَ
3.  

ٌٴْص ًىٍخ ټځو ًّپ ّٚٚء ٬ځَ ؤ  ن ڄه خي٬َ ىدظّٙ خڀٝٵعّٙ ٴٹً خي٬َ خڀُزٌزْص، ًڄ٫ ٌڀٻ ٴةن خٝڀ

خڀٹسٌَّص ٬ًٌّن ٌڀٻ ڀس٭ٟ ؤًڀْدجيڃ،ؤً ٬ًّْيد ز٭١يڃ ٴْٹًُوو ٬ځْيد، ًبٌخ ؤَيود ؤن و٭عٍَ ٭ّڃ وٹٌپ0 

بٶّڃ مل ٬ًٌّّخ ٌخض خڀُزٌزْص ًڀٽنيڃ خي٬ٌخ خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ ٬ه خ٪ّٷ ٔسمدوو، ًڄه ٥ّځص ٨ًْٵص خ٫ّځْٵص 

ىڃ ئٴ٠ٌيد بڀْو خڀُذ ٔسمدوو ىٍه خڀٝٵص ًّٰ٘ىد ڄه خڀٝٵدض خڀّٖ ٬ّّمٌٶّد ًٕڀْدجيڃ، ًؤڄد خي٬د خڀّٖ

ٌڀٻ ٴؽدزط ٙ٘ٻ ٴْو، ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ٌڀٻ ڄد ڄُ ڄه خي٬دء ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڀٍڀٻ ٴْمد 

 لٽده خڀٙځِ ټمد يف خڀٵُ٪ خًٕپ. 

 

 

 

 

 ڀػ0 ٬ځڃ خڀٱْر0خڀٵُ٪ خڀؽد

                                         
ٔ
 .( ٕٛ٘البقرة )   

 
ٕ
 .( ٕٗالنازعات )  

 
ٖ
 .( ٖٛالقصص )  
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خٗٔٚڄْص خوعٝدٚ خ‟ ظ٭دىل ز٭ځڃ خڀٱْر ًؤوو ٙ ّٙدَټو ٴْو ؤلً ٙ ڄځٻ  ڄه ڄٕځَّمدض خڀ٭ٹًْش 

، ًؤوو  1بٙ ڄه خَظ١َ ڄه ٌَٔپ ٴةوو ّٕځٻ ڄه زّٙ ًّّو ًڄه وځٵو ًَٜخً  ڄٹُذ ًٙ وّٓ ڄُٔٿ 

، ٬ً 2نًه ڄٵدظك خڀٱْر ٙ ّ٭ځميد بٙ ىٌ  ٔسمدوو ٬نًه ًلًه ڄٵدظْك خڀٱْر ټمد ٸدپ ظ٭دىل0 

$ڄٵدظْك خڀٱْر ٧ٌّٓ ٙ $ ٸدپ 0خڀنّٓ ، ًيف خ٪ًّّػ ؤن سمدوو ًلُٝ ٬ځميد ٬نًهًٸً زْنيد ٔ

ّ٭ځميد بٙ خ‟؛ ٙ ّ٭ځڃ ڄد يف ًٍٰ بٙ خ‟، ًٙ ّ٭ځڃ ڄد ظٱْٟ خَٕلدڂ بٙ خ‟، ًٙ ّ٭ځڃ ڄعَ ّإظِ 

  3.بٙ خ‟، ًٙ ظًَُ وٵٓ زإُ ؤَٞ ٢ٌّض، ًٙ ّ٭ځڃ ڄعَ ظٹٌڂ خڀٕد٬ص بٙ خ‟## ؤلًخ٥ّ٬ُ

ٍّٞه خڀنٌٝٚ ًّٰ٘ىد ٸ٫٥ ٬ځمدء خ٬ّٕځمّٙ ؤن ٬ځڃ خڀٱْر ٱّد خوعٛ خ‟ زو، ًؤن ڄه خي٬ده ٴٹً  

 . 5 ٤دٌٰضًؤوو  4ذټٍ

َّص ڀس٭ٟ ؤًڀْدجيڃ ؤً خي٬ده ز٭١يڃ ًؤٸًُه ٬ځْو ٬ًًّ ه ڄه ټُخڄدظو ًًڄ٫ ٌڀٻ ٴٹً خي٬ده خڀٌٝٴْص خڀٹسٌ

 ًڄندٸسو.

ؽدوِ ٱّد خي٬ده ٬ځِ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ًٌټُ يف ڄندٸسو ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ٌڀٻ ڄد ڄُ يف خڀٵ٬ُّٙ خًٕپ ًخڀ 

  ِ ًٺّْط ًّٹٌپ ڀځِٙء ټه ٴْٽٌن ًّ٭ځڃ ڄد ْٔٽٌن#.ْؤوو0 $ٸّ

، 6ُٖ بىل خڀ٭ُٖ#ٵًڄه ٌڀٻ ڄد ـدء يف ظ٥ُّص ؤزِ زٽُ زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ ؤوو ّٹٌپ0$ؤ٬ُٲ ڄه خڀ

خڀٕ٭ًْ ًخڀٙٹِ ًؤ٬ُٲ ًيف ظ٥ُّص ؤوْو لٕه زه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0 $ټدن ّٹٌپ0 ؤود ؤ٬ُٲ 

                                         
ٔ
 .(  ٕٚاٞتن )  
ٕ
 .( ٜ٘األنعاـ )  
ٙ

ما ٖتمل كل أنثى وما تغيض األرحاـ (               هللا يعلمعمر كتاب التفسَت ابب قولو )  ابن من حديث رواه البخاري 
 (ٗ /ٖٖٔٚ  ) 
ٗ
 (. ٖٕٔ/ ٕنظر :فتح القدير للشوكاين ) ا  
 (.ٕٕٛ/ٖنظر : اٞتامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ) ا ٕ
ٖ

 ( . ٖٖ/ٕا١تشرع )   
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، ًيف ظ٥ُّص ؤوْيمد خڀؽدڀػ ْ٘ه0 $ًٸدپ ًخڀًه ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0ًڀًُ ْ٘ه 1خڀٝد٪ّّٙ زدڀْٙڃ# 

  .2 ټ٭ُٙش ٌْ٘ن، ًڄد ٨ّْعو ْ٘ىدً بٙ ؤوِ َؤّعو يف خڀځٌق خحملٵ٦ٌ ْ٘ىدً#

 ًٔإٸعُٝ ٬ځَ ىٍه خڀنمدٌؾ ڄ٫ ؤن ىندٺ ي٬دًٍ ټؽّ٘ش ڄه ىٍخ خڀٹسْٿ. 

 

 ٥٬0دء خڀٌڀ0ً بخڀٵُ٪ خڀُخز٫

‟ ڄځٻ خڀٕمٌخض   0ىٍه خ٫ّٝځص $ب٥٬دء خڀٌڀً# ىِ ټٍڀٻ ڄه وٝدجٛ خ‟ ظ٭دىل ټمد ٸدپ  

ٙدء ّير ٬ّه ّٙدء بودؼدً ًّير ٬ّه ّٙدء خڀٍټٌَ، ؤً ًّّـيڃ ٌټُخودً ًبودؼدً ًٷّ٭ٿ ًّخَٕٞ ٹّځٷ ڄد 

 . 3وو ٬ځْڃ ٸًُّ بڄه ّٙدء ٬ٹْمدً 

ٕلْدء ي٬د َزو ٕلً ڄه خڀندْ زدڀٌڀً ٴُِٶ زعځٻ خڀ٬ًٌش ًڀًخً ن ٜد٪ّدً ڄه خڀٝد٪ّّٙ خب ًڀٌ ٸْٿ0 

ڄدټدن ٬ځْو ڄه وٽّ٘، ًڀٽه ؤن ّنٕر بىل خڀٌيل ٌخظو ب٥٬دء خڀٌڀً لْدً ټدن ؤً ڄْعدً ٴٍڀٻ خڀٍُ ٴْو 

َّص ٬ًٌّن ٌڀٻ ٕ وٵٕيڃ ؤً ًٕڀْدجيڃ ؤلْدءً ًؤڄٌخظدً، خي٬دء ڄد ىٌ ڄه وٝدجٛ خڀُزٌزْص، ًخڀٹسٌ

ًُْ ًخڀًڀْٿ ٬ځْو ڄد  ٴ٬ًد ڀو  ـدء يف ظٍټّ٘ خڀندْ ٸدپ ـدڄ٭و0 $ًؤىًٍ ز٭ٟ خڀٕديش ْ٘حدً ٕڀ

لٌڀندٺ ٬ځَ خ٪ّسْر ؤ٦ًّ زه ٬ځِ خ٭ًّخَ، ًىٍخ خ٪ّسْر ټدن ڄه ؤىٿ  0زإن ُِّٸو خ‟ ًڀًخً ًٸدپ ڀو

خٕلٌخپ خڀ٭٩ْمص، ًټدن بٌخ ـدءه ؤلً ًٔإڀو خڀ٬ًدء زدڀٍَّص ّٹٌپ ڀو0زدّإظْٻ ًڀً، ؤً خؼندن ؤً ؤټؽُ 

د٬ّٔٞ ٬ځْو ؤلً زٹځسو ٴٽد٘ٵو خ٪ّسْر ؤ٦ًّ ًٸدپ ڀو0ّد ٴٚن بن خڀٍّه ٸٕمعيڃ ڄه ُّٛ خڀْٙه ٴ

                                         
ٗ

 ( ٜٛ/ ٕا١تصدر الساب ق )   
ٕ
 ( . ٙٔٔ/ ٕدر الساب ق ) ا١تص  
ٖ
 ( . ٓ٘–ٜٗالشورى اآلية )   
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وٝٳ ًڀً ٬ځَ َِـٿ ًخلًش ًًّ  إظدهًؤوط ّإظْٻ وٝٳ ًڀً، ٴ ؤزِ زٽُ زه ٔدمل ٔس٭ص آٙٲ ًڀً،

  1وٕإپ خ‟ خڀ٭دٴْص.#  ،ًخلًش ًودٜٵص ًـو

خ‟،ًبٵّد ّٹٌپ ٬ځَ ـيص خڀ٬ًٌ $زدّإظْٻ ًڀً#  ّص زٙٽٿ ـځِ ؤن خڀُـٿ مل ًّ٪ُد٩ًّيُ ڄه ىٍه خ٪ّٽ 

ًّاټً ٌڀٻ  ًىٍخ زدڀځيفص خ٪١ُّڄْص ڄ٭نده ٌٔٲ ّإظْٻ ًڀً، ٴځْٓ ٴْو ؤُ ڄ٭نَ ڄه ڄ٭دوِ خڀ٬ًدء،

بوٽدَ خڀ٭دڄِ ١ًٰر خ٪ّسْر ڄه ٌڀٻ خٗوٽدَ، ؼڃ ظُٝٸّو زإوو ٸّٕڃ، ًٸّٕڃ ڄه ؤّه؟ ٸٕ•ڃ ڄه ُّٛ 

ٔدمل ٬نًه خڀٹًَش ًخٗڄٽدوْص خڀٌخٔ٭ص ـًخً خ٬ّٙسيص زدڀسمُ، خڀْٙه ؤزِ زٽُ زه ٔدمل، ٴإزٌزٽُ زه 

ُّك  ٬ٌن خڀٹًَش خڀٽدڄځص ٬ځَ ٌڀٻ ؤٶّڃ ًّ• يفًىٍخ ًڀًه ؤوٍ ّٹٕ•ڃ ڄه ڄځٻ ـًه، ؤڀْٓ ىٍخ ٜ

 ًؤوو ڄه ٥ّځص ڄد ٺّځٽٌوو.

ًزندءً ٬ځَ ظُٔه ىٍه خڀ٭ٹًْش ڀًّيڃ ٲًّىڃ ٥ّځسٌن ٌڀٻ ٴ٭ًٚ ڄه ؤًڀْدجيڃ، ٸدپ ٜدلر ظٍټّ٘  

٦ًّ خحمل١دَ، ٬ًّد ټند ٬نً ؤًَِود ڄُش ظُزص خڀٵ٣ُّ زّّٔڃ ٳّه ًخٕن لدڄً زه  0ند0ْ$ٸدپ ًُْٔخڀ

ْه ًٸدپ َّص ؤوٍ خٕن لدڄً لٝدش ټسّ٘ش ٠ًً٭يد ٬نً ٸّّ خٙڀ - 0خڀْٙه خڀٹُِ٘ ٜدلر خڀٍ

زنط ٬سًخ‟ زه ٬مُ خڀٹ٭٥ِْ، ًټدوط  هًڀًخً ڀٵد٤مص ٬سٌي وسٱِ٘ٳ ٳّند  -ًخ٪ّد٠ًُن ّٕم٭ٌن 

 . 2ٌڀً ٬ًدٖ# زيف ٌڀٻ خڀٌٸط ًڄٕعس٭ًٌ ؤن ٠ّمٿ ٴٹًَّ خ‟ ؤٶّد ٦ّځط ڄٕنص 

ىٍه خ٪ّٽدّص ڄٹُخً ٭ّد،  ًٜدلر ىٍه خ٪ّٽدّص ڄه ټسدَ ؤٸ٥دذ خڀٹٌڂ ٬ًځمدجيڃ ًڄ٫ ٌڀٻ ًُُّ 

ً"لدڄً خحمل١دَ " ڄه ټسدَىڃ ؤ١ّدً ًٸً َٴ٫ ٌٜظو ٥ّځر ٌڀٻ ؤڄدڂ خڀ٭دڄص ًؤٸُه ڄه ل١ُ ڄه 

 ٕځّمص ُّزٌّن ٬ځْيد ؤظسد٬يڃ.خٕټدزُ، بٌخً ىِ ٸ١ْص ڄ

                                         
ٔ
 ( .  ٕٖٔتذكَت الناس ص)   
ٕ
 ( .  ٖٕٖ - ٕٕٖا١تصدر الساب ق ص )   
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ٌٔڄص ٌَلځعو خ٬ّ يفًّٹٌپ آوُ ڄه ټسدَىڃ ًُٜٳ زإوو0" خڀ٭دمل خ٩ّځْٿ وٕىص خڀٕځٳ ًٸًًش خ٫ّځٳ "  

" خڀنٵمص خڀٍّٙص بىل خڀًّدَ خ٪١ُّڄْص ًظځسْص خڀٌٝض ڄه خ٪ّفدِ ًل١ُڄٌض " يف وٵٓ خ٠ٌّ٬ٌ٪0  ـز

ؤن ڄه ٤ُق ٬نً ٸّّه لفُش ُِّٶ $٬ًّد ًٸٵند ٬ځَ ٸّّ خڀْٙه ٬مُ زه ٬ځِ خڀٹُِ٘ ًًٍُّ 

ًڀًخً،ًٸْٿ0 ڀند ؤن خ٪ّسْر ٬ځِ زه ٯّمً خ٪ّسِٙ ِخَه ًزٝمسعو خ٪ّسْر ٬مُ زه ٬ًًَْْ 

خڀ٭ًًَْْ ٴإوٍ خ٪ّسْر ٬مُ ڄٚ ؼٌزو لَٝ ڀ٥ُْلو ٬نً خڀٹّّ، ٴٹدپ ڀو خ٪ّسْر ٬ځ0ِ ټؽُّض ـڃ، 

٬نً خڀٹّّ ٬ځَ ىٍه  عيمد٤ًُللٝدظّٙ  ؤودؤًَّ وٕمدض ظٍټُ خ‟ ؤً ٸدپ ظ٭سً خ‟، ٴإوٍض  ٴٹدپ0

 ًـيد٭ّڃ؟.، ٴةٌخ ټدن ىٍخ ٴ٭ٿ ٬ځمدجيڃ ٴمدٌخ ّد ظٍُ ّٝن٫ ٬ٌخڄيڃ 1خڀنْص# 

 0 بوّخپ خ٬ُّٞ ًَٴ٭و0خڀٵُ٪ خ٫ّدڄٓ

خڀٹٌپ يف ىٍخ خڀٵُ٪ ټدڀٹٌپ يف زٹْص خڀٵًُ٪ ٴد٬ُّٞ ٙ ّْٝر زو بٙ َذ خڀ٭د٬ّّٙ، ٸدپ ظ٭دىل لدټْدً ٬ه  

، 2 ًبٌخ ڄ٠ُط ٴيٌ ّٙٵّٙ ٌىڃ ًّسّٙ ٭ّڃ لٹْٹص ي٬ٌظو ٬ًٹًْظو0بزُخىْڃ ؤوو ٸدپ ڀٹٌڄو ًىٌ ٬ًّ

خ٬ّٹٌٝي وٵِ خڀ٭ًًٍ ڄه  و ڀْٓ،ًٸً ُٜق خڀ٭ځمدء زإو3 $$ٙ ٬ًًٍ ًٙ ٤ّ٘ش 0##ًٸدپ خڀٌُٔپ 

، ٕوو ًخ٠ك ؤن يف ٌڀٻ خ٬عسدَ خڀ٭ًًٍ ًڀٽنو 4 $ٙ ٌَّي ٱُّٞ ٬ځَ ڄٝك$ 0##ؤٜځيد زًڀْٿ ٸٌڀو 

ط خ٩ّدىځْص ظٵيمو ًىٌ ؤن خٕڄُخٞ ظ٭ًُ زٍخ٣ّد ٴعنٕر بىل خٕڄُخٞ، وٵَ ٬ځَ خ٬ّ٭نَ خڀٍُ ټدو

                                         
ٔ
(، أتليف        76ٔ– 75ٔالنفحة الشذية إذل الداير اٟتضرمية ، وتليو رحلتو تلبية الصوت من اٟتجاز وحضرموت ص )   

ىػ  ٜٖٚٔبيب عمر بن أٛتد بن ٝتيط ، طبع على نفقة أحد احملبُت من احملسنُت ) اٟت فالعادل نسخة السلف وقدوة ا٠تل
 . ) 
ٕ
 ( . ٓٛالشعراء آية )   
ٖ
( ، كتاب السالـ ابب ٖٗٚٔ/ٗ( ، كتاب الطب ابب اٞتذاـ، ومسلم ُب صحيحو )ٕٛ٘ٔ/٘البخاري ُب صحيحو )  

 ٦ترض على مصح.ال عدوى وال طَتة وال ىامة وال صفر وال نوء وال غوؿ وال يورد 
ٗ
 ( ُب الكتاب والباب السابقُت ، كال٫تا من حديث أيب ىريرة .ٖٗٚ/ٗمسلم ُب صحيحو )   
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ز٭ً ٌڀٻ ڄه ّٹٌپ  ّإظِ ، ٴٽْٳ1ىٍخ خ٬ّ٭نَ خڀسد٤ٿ ٍّٞخ خڀځٵ٧ خڀ٭دڂ ڀْٽٌن ؤزځٯ ًؤٻّٿ  ٴمٕڃ 

ؤوو ٫١ّ خ٬ُّٞ ٬ځَ ڄه ٘دء ًؤوو ُّٴ٭و ٬مه ّٙدء، بن ٌڀٻ ٙ٘ٻ خي•٬دء ٫ّدٜص ڄه وٌْٜٝدض 

زٱّ٘ خ٪ّٷ ًىٍخ ؤ١ّدً ڄ١دي ًڄندٸٟ ٬ّد ظ٬ًْو خڀٌٝٴْص ڄه ًُّّٟ ٸځٌذ خڀندْ خڀُزٌزْص ًظ٭ځْٷ ڀځىځٷ 

 ڄه ٌٍٔ خ‟ ظ٭دىل. 

ًبڀْٻ خڀًڀْٿ ٬ځَ ٬ِميڃ ٫٠ً خٕڄُخٞ ٬ځَ ؤودْ ًَٴ٭يد ٬ه آوُّه، ٴٹً ٌټُ خڀُٙـِ يف  

ڃ ظ٥ُّص ب٨ّد٬ْٿ خ٩ّّّظِ ٸدپ0 $ًڄه ٌڀٻ ڄد ًٍُّ ٬ه َـٿ ڄه ؤىٿ ڄٽص ّٹدپ ڀو خڀٵٹْو ٬سًخڀُلْ

ٴسْنمد ؤود ٌخض ڀْځص زّٙ خڀندجڃ  ؤوو ٸدپ0 $ټنط ٙ ؤ٬عٹً خڀْٙه ب٨ّد٬ْٿ، ًټنط ؤل٣ ڄنو،خٕڄ٤ٌِْ 

ًخڀْٹ٩دن، ًبٌخ زِ ؤٍَ خڀْٙه ٸً يوٿ ٬ځِّ يف ٥ّد٬ص، ٴٕم٭عو ًىٌ ّٹٌپ ٓو0ُ ىدض خڀٌـ٫ 

پ ّٹٌپ ىدض ؼڃ ٸدپ0 ىدض خڀٌـ٫ خڀٵٚوِ ٴفدء زو ٴ٠ٌ٭و ٬ځِ، ؼڃ ڄدِخ خڀٵٚوِ ٴفدء زو ٴ٠ٌ٭و ٬ځِ•

خڀٌـ٫ خڀٵٚوِ ١ًّ٭و ٬ځِّ، لعَ ٫٠ً ٬ځِّ ٸًََْ ٬ُّٙه ًـ٭دً لعَ ټًض ؤڄٌض، ًوُؾ، ٸدپ0 

$ٴسٹْط ظځٻ خًٕـد٪ ٬ځِّ زدٸِ ڀْځّٖ ًٌّڄِ ٌڀٻ بىل خڀ٭ُٝ، ٴإَٔځط بڀْو ًخٔع٭٥ٵط ود٤ُه، 

٬ٹًْظِ  ، ًلّٕنطظ٭دىل ٴفدء بيل• ٴُٴ٫ ٌڀٻ ټځو ٬ّٗ، ًٸمط ټإن مل ّٽه زِ ِ٘ء ٴعسط بىل خ‟

 2يف خڀْٙه وٵ٫ خ‟ زو#.

بٌخً ٴدڀٍُ ٙ ّ٭عٹً ٴْيڃ ٌڀٻ ٴيٌ ڄيًي زد٬ُّٞ ڄه ٸسځيڃ، ٴيٍخ ٬مُ خحمل١دَ ًُُّ ٬نو ٜدلر  

 خ٬ُّٙ٪ $... ًټدن بٌخ ١ٰر ٬ځَ ؤلً ؤٜدزو خ٩ٍّخڂ ًّٰ٘ه ڄه خٕٔٹدڂ ز٭ً ؼٚؼص ؤّدڂ، ٴٹْٿ ڀو0

                                         
ٔ
 ( من الفتح .ٕٙٔ-ٓٙٔ/ٓٔانظر: )  
ٕ
 ( .  ٖٓٔطبقات ا٠تواص ص)   



 

www.alukah.net ٖٜٕ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ؤلً،ًڀٽّٗ بٌخ ١ٰسط ٬ځَ ؤلً ًٸ٫ يف بوِ مل ؤي٪ُ ٬ځَ  ؤڄد ١َّٙ ؤن ّندڀٻ ٍّٞخ ِ٘ء ٴٹدپ0

  1ٙ ظن٥ٵثُ بٙ ز٭ً ڄد ّْٝسو ٌڀٻ خ٬ُّٞ ؤً ّعٌذ#. زد٤ّٗ ودٌَ

  0 بوّخپ خ0ُ٥ّ٬خڀٵُ٪ خڀٕديْ

ؤٴُؤّعڃ خ٬ّدء خڀٍُ ظُٙزٌن، ؤؤوعڃ  خّٓدض يف ظٵُي خ‟ ظ٭دىل زةوّخپ خ٥ّ٬ُ ټؽّ٘ش ـًخً، ڄنيد ٸٌڀو ظ٭دىل0  

٬ځَ ٌڀٻ ٴيٿ ْٔٽٌن ىٍخ  خً، ٴځٌ ټدن ؤلً ڄه خ٫ّځٷ ٸدي 2َڀٌن ؤوّڀعمٌه ڄه خ٬ّّن ؤڂ ٳّه خ٬ّنّ

خڀعمًُ ٜمْمدً؟ ًخ٩ٌّخذ0 ٙ ٸ٥٭دً ٴ٭ځڃ ؤوو ٙ ّنّپ خ٥ّ٬ُ بٙ خ‟، زٿ لعَ ٬ځڃ خڀٌٸط خڀٍُ ّنّپ 

بن خ‟ ٬نًه ٬ځڃ خڀٕد٬ص ًّنّپ خڀٱْػ ًّ٭ځڃ ڄد  ٴْو خ٥ّ٬ُ ًڄٽدن وًّڀو ٸسٿ وًّڀو ٙ ّ٭ځمو بٙ خ‟0 

خً ًڄد ظًَُ وٵٓ زإُ ؤَٞ ٢ٌّض بن خ‟ ٬ځْڃ وسّ٘ ًَلدڂ ًڄد ظًَُ وٵٓ ڄدٌخ ظٽٕر ٰيف خٕ

3،  ٴةٌخ ټدن خٕڄُ ټٍڀٻ ٴٽْٳ ٷٌِّ ؤن ونٕر بوّخپ خ٥ّ٬ُ بىل ٬سً ڄه ٬سدي خ‟، زٿ بن ٌَٔپ

ٸً لٕڃ خٕڄُ زٙٽٿ ؤ٠ًك، ًؤز٭ً خ٬ّاڄنّٙ ٬ه ظٌىڃ ٌڀٻ ؤً خڀعځٵ٧ زځٵ٧ ّايُ بىل ٌڀٻ  خ‟ 

$ٜځَ ڀند ٌَٔپ ٸدپ $ 0خ٫ّد٤ث، ٴٵِ ٜمْك خڀسىدَُ ڄه لًّػ ًِّ زه ودڀً خ٩ّيّٗ خڀٵيڃ 

د٪ًّّسْص ٬ځَ بؼُ ٨ّدء ټدوط ڄه خڀځْځص، ٴځمد خوُٝٲ، ؤٸسٿ ٬ځَ خڀندْ ٴٹدپ0 زٜٚش خڀٝسك  خ‟ 

$ىٿ ظًًَن ڄدٌخ ٸدپ َزٽڃ؟ ٸدڀٌخ خ‟ ًٌَٔڀو ؤ٬ځڃ، ٸدپ0 $ؤٜسك ڄه ٬سديُ ڄاڄه ًټدٴُ، ٴإڄد ڄه 

ڄ٥ُُود زٵ١ٿ خ‟ ٦ًَّعو، ٴٍڀٻ ڄاڄه زِ ًټدٴُ زدڀٽٌټر،ًؤڄد ڄه ٸدپ زنٌء ټٍخ ًټٍخ، ٴٍڀٻ  ٸدپ

 4ټدٴُ زِ ًڄاڄه زدڀٽٌټر##.

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٗ -ٕٕٗ/ ٕا١تشرع )   
ٕ
 ( . ٜٙ-ٛٙالواقعة اآلية )   
ٖ
 (.  ٖٗلقماف اآلية )   

ٗ
( مع ٓٙ-ٜ٘/ٕ( كتاب صفة الصالة ابب يستقبل اإلماـ الناس إذا سلم ، ومسلم )ٜٕٓ/ٔو )البخاري ُب صحيح  

 النووي كتاب اإلٯتاف ابب بياف كفر من قاؿ مطران ابلنوء .



 

www.alukah.net ٖٜٖ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ًڄه خٕيڀص ٬ځَ ؤن خڀٹٌڂ ّ٭عٹًًن يف ؤًڀْدجيڃ بوّخپ خ٥ّ٬ُ ڄد ـدء يف ظ٥ُّص ؤ٦ًّ زه ٬مُ خڀّّځ٭ِ ڄه  

ڀو ٬ځِ،ټدن ڄه خڀٝد٪ّّٙ، ًټدن ٙ ُِّٚڂ يف  ٤سٹدض خ٫ٌّخٚ لْػ ٸدپ0 $ًټدن ڀځٵٹْو ؤ١ّدً ًڀً ّٹدپ

، ًٸً ټدن ٌټُ يف ظ٥ُّص 1 ًټدن ّٹدپ ڀو ٜدلر خ٬ّدء# خ٥ّ٬ُ بٙ ًٸّٝٿ ُّٔ٭دً لعَ ٬ُٲ زٍڀٻ،

مٌپ ًٸً ؤـًزٌخ ڄًش خ٩ًّ لٽدّدض ظًپ ٬ځَ ؤوو ّنّپ خڀٱْػ ڄنيد0 $ؤوو ًٜٿ ڄه خڀځمْص بىل ٸُّص خحمل

ً ًي٬د خ‟ فّْٕٞمص ًـ٭ځط ١ٌَّ زّٙ ًّّو، ٴًوٿ خ٤ّ٬ٌّځص، ٴ٭نً ؤن ًٜٿ بڀْيڃ ـدءض بڀْو 

ظ٭دىل ؼڃ ٸدپ0 $ّد ڄْٽدجْٿ ټٿ، ٴدـعم٫ خڀٕمدذ ڀځٵٌَ ڄه ټٿ ودلْص ًڄ٥ًُخ ڄ٥ُخً ٩٬ْمدً زةٌن خ‟ 

 .2 ظ٭دىل#

ٌخيُ وُځَر ز١ڃ خ٫ّدء خ٬ّ٭فمص ًٴعك خڀٚڂ ًآوُه زدء خڀًڄنيد ٸٌپ ٜدلر خڀ٥سٹدض0$ًټدن ؤىٿ  

ڀو0  ٴف٭ځٌخ ِّٚڄٌوو يف خڀْٕٿ ٴٹدپ ڀٵٹٍّ٘ نًًوو، ٴفدء بڀْيڃ ڄُش ًىڃ ٮًّزٌڄٌلًش ّٝمسٌوو ًّ٭عٹ

$خٌىر بىل َؤْ خڀٌخيُ ًٸٿ ڀو0 ّٹٌپ ڀٻ خڀٵٹْو ٔٿ خٓن، ٴٵ٭ٿ خڀٵٹّ٘ ٌڀٻ، ٴٕدپ خڀٌخيُ ڄه 

، ٴٚل٧ِْ ؤڄُه ٬ّْٽدجْٿ يف خ٪ّٽدّص خًٕىل ًؤڄُه ڀځٌخيُ 3ظ٭دىل#  ٔد٬عو ًٔٹٌخ ٔٹْدً ىنْحدً زٵ١ٿ خ‟

ؤن خٕڄُ ٮُّي ي٬دء؟ ټٚ ٙ ًّپ بٙ ٬ځَ ؤوو ىٌ خ٬ّدڀٻ ڀٍڀٻ  ٬ځَيف خ٪ّٽدّص خڀؽدوْص، ىٿ ًّپ 

 ًخ٬ّعُٝٲ ٴْو.

ًيف ظٍټّ٘ خڀند0ْ $ٸدپ 0ًُْٔ ًًٸ٫ ١ُّّٛص يف ز٭ٟ خڀٕنّٙ ٸم٣ ًًّ٘، ٴٕدَ خ٪ّسْر ٬ځِ زه  

زْٕٿ ڄه ٬نً ٸُّص زٹُذ ل١ُّص ًٸدپ ٕىٿ خڀسځ0ً ٔنفْحٽڃ  ىِ، ًنٹ٭صـ٭ٵُ خڀ٭٥دْ بىل خڀ

                                         
ٔ
 ( . ٚٚطبقات ا٠تواص ص )   
ٕ
 ( .  ٘ٚا١تصدر الساب ق ص )   
ٖ
 ( .  ٘ٚا١تصدر الساب ق ص )    



 

www.alukah.net ٖٜٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ٴځمد ًٜٿ بڀْيد ِخَ ٸّّ خڀْٙه ـنًْ ًخڀْٙه ٬ځِ زه ٔدمل ًَـ٫  خڀْٙه ـنًْ زدًُِّ بن ٘دء خ‟،

 1 .ٴٕدپ ًخيُ ل١ُّص ظځٻ خڀځْځص#

ٸدپ0 $ٸدپ ًُْٔ ًزځٱند ؤن خڀْٙه ٬سًخ‟ زه ؤ٦ًّ  ًْؤ٠ًك ڄه ىٍخ ڄد ٌټُه، ؤ١ّدً يف ظٍټّ٘ خڀند 

زص ي٣ٌ٬ّڃ، ًّٹدپ ڀو زْد٪ خڀٌْٕپ، ًٜٿ بىل ظُّڃ يف ز٭ٟ ِّدَخظو، زځ٭ٵْٳ ټدن ڄه ؤًڀْدء خ‟ خ٬ّٕعفد

ٴدـعم٫ زس٭ٟ خڀٕديش آپ خڀ٭ًًَْْ ٴٹدپ ڀو ؤوط0 زځ٭ٵْٳ زْد٪ خڀٌْٕپ، ٴٹدپ ڀو خڀْٙه0و٭ڃ لدـص 

و٭ڃ ڄُخيود ْٔٿ، ٴٹدپ خڀْٙه ٙ زإْ، زٽڃ ظُّٙٔ؟ ٴٹدپ ڀو خ٪ّسْر زدڀٍُ  0ٴٹدپ ڀو خ٪ّسْر ،وًڄص

ٴٹدپ خ٪ّسْر0ٙ زإْ مت خڀٽٚڂ،  ،زُُ 2وس٫ْ ڀٻ ْٔٿ زٽسٗ ٨ّّٙ، ٧ًّٓ ٸيدًپ ٴٹدپ خڀْٙه0 ظًُّه،

ٴٹدپ خڀْٙه0 ىدض خڀٽسٗ  ،ڀځُٙؾ خڀٵٚوِ لٹِ ٴٹدپ خڀْٙه ظسٱِ خڀْٕٿ ُٕ ؤَٞ؟ ٸدپ خ٪ّسْر0

ًُ٘ذ خڀُٙؾ زةٌن خ‟  3د٬ٞ•د٠ٻ ڀُٙـٻ، ٴإظَ خ٪ّسْر زدڀّّ ًخڀٽسٗ ًوُؾ خڀُ†٬ّوُؾ َُؤًخڀّّ ً

 . 4 ء خ‟#خ‟ ًزُټص ؤًڀْد

ّٹدپ ڀو " ٴٚن زدٔځْمدن " ًټدن  ؤن يف ٸُّص ٮّدًَش ڀند َـًٚ -٦َّو خ‟  -ًلٽَ يل ـًُ ٸځط0 

لُخؼدً ٬دَٴدً زٹٌخوّٙ خ٪ُّخؼص ًڄعَ ّٽٌن خڀْٕٿ ؤٴ١ٿ ڀَٖٞ، ٴٽدن َّٝد ـدء خڀْٕٿ يف ّٰ٘ خڀٌٸط 

ٴْٹٌپ0$ڄد  ،ٕٷ مل ّإض ْٔٿ آوُّٕٹِ ؤ٠َو ٴ٭ٌظر يف ٌڀٻ ٕوو َّٝد بٌخ مل ّٴٚ خڀٍُ ُّخه ڄندٔسدً 

زّْٗ ًزّٙ خڀْٕٿ بٙ ٜد٪ ٤مّٙ# ّ٭ّٗ ؤوو ّعًّي ٜد٬دً ڄه خڀ٥مّٙ ًًَّّ خڀْٙه ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ 

                                         
ٔ
 ( .  ٚٛٔتذكَت الناس ص )   
ٕ
 وؿ مقدار من الكيل يساوي ثالثة أصواع تقريباً .القها  
ٖ
 الر ع اض ٚتع راعض وىو الذي يعدِّؿ السيل ُب اٟتقوؿ .  
ٗ
 ( .  ٛٛٔا١تصدر الساب ق ص )    
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ٴْإظِ خڀْٕٿ، ٴيٿ ّٙٻ ؤلً يف خ٬عٹدي ىٍخ خڀ٭دڄِ ًؤڄؽدڀو ؤن خڀْٙه ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ ٺّځٻ ب٥٬دء 

 . !خڀْٕٿ؟

 0 بـدزص خڀًخ٬ِ ًبٰدؼص خ٬ّٕعٱْػ0 ڀٵُ٪ خڀٕدز٫خ

بن ىٍخ خڀٵُ٪ يف خ٪ّٹْٹص ىٌ خڀنعْفص خ٪ّعمْص ڀعځٻ خڀ٭ٹدجً زٿ خڀؽمُش خ٬ُّش خ٫ّسْؽص ٭ّد، ٴةن خ٬ًُّّ  

ڄه ٬ٌخڂ خ٬ّٕځمّٙ لْنمد ّعٽَُ ٬ځَ ٨ّ٭و ؤن ٴٚودً ڄه خًٕڀْدء ىٌ خڀٹ٥ر خڀٱٌغ  ٭دڄِخڀٌٝيف ؤً خڀ

ه خڀٌخ٥ٔص زّٙ خ‟ ًزّٙ ٬سديه خڀٍُ ؤ٥٬ِ خ٫ّٚٴص خڀ٭٩مَ يف ىٍخ خڀٽٌن ًخڀعٌڀْص ًخڀ٭ّپ ٴْو، ًخ٬عسدَ

ٴٚ ّٝٿ وّ٘ بىل خڀ٭سدي بٙ زٌخ٥ٔعو، ًؤوو ٸً ٴٌِّٞ بڀْو ظُّٝٳ خڀٽٌن، ًؤن ظُّٝٵو ودٴٍ ٬ځَ ټٿ 

ِ٘ء ڄه خڀ٭ُٖ بىل خڀٵُٖ ًلعَ خڀسِْٓ ٙ ّإټٿ خڀٵإَ يف ٫ّْ٥ ؤٸ٥دَ خَٕٞ بٙ زةٌوو، ًؤوو ّ٭٥ِ 

ًّير خڀٌڀً، بىل آوُ ڄد ّنٕر بڀْيڃ ڄه  ًٺّن٫ ًّٙٵِ ًٺُّٞ زٿ ٺّْط ًٸِّْ ًُّنـّپ خڀٱْػ

ڄدٌخ ْٔعٌَٝ ٌڀٻ خ٬ّٕٽّٙ، ىٍخ خڀٌيل؟ ٙ٘ٻ ؤوو ْٔعٌَٝ ؤوو ىٌ خڀٕم٫ْ خ„ْر ًؤوو  خڀٹًَخض،

، ٴةوو ٙ ص٬ځَ ټٿ ِ٘ء ٸًُّ، ًٌّٝـر ىٍخ خڀعٌَٝ ْٔيُ٪ بڀْو ټځمد وّڀط زو ودِڀص ؤً ؤٜدزعو لدـ

زدٙڀعفدء بڀْو، ًىٍخ ىٌ خڀٍُ ٸّٝٿ يف ټؽّ٘ ڄه َـدء يف لٌٝپ ؤُ ڄ٥ځٌذ ؤً يٴ٫ ؤُ ڄُىٌذ بٙ 

 خٕلْدن ًخٕلٌخپ ًڀًٍ ؤټؽُ خڀندْ ڄه خڀٹًُن خڀّٖ ٥ُْٔ ٴْيد ٴٽُ خڀٹسٌَّص ٬ځَ خڀندْ. 

زٿ ُٜق خڀٽؽّ٘ ڄه  ٬عٹدي ًخڀعٌَٝ خ٫ّد٤ث،ًىڃ مل ّٽعٵٌخ ّٝد ڄ١َ ڄه يٴ٫ خڀندْ بىل ٌڀٻ خٙ 

ٴْو، ًًًُّن  ىٌ ًّنٹًٍوو ٱّد ّٞڃ ّٱْؽٌن ڄه خٔعٱدغؤًڀْدجيڃ زإٶّڃ ّٕم٭ٌن ڄه وديخىڃ ًٷّْسٌوو ً

ڄحدض خڀٹٝٛ خڀّٖ ٠ّٽِ ټْٳ وّپ خڀ١ُ زٵٚن ٴدٔعٱدغ زدڀٹ٥ر ٴإٰدؼو، زٌَٝ ًؤٔدڀْر ڄعن٬ٌص 

ًؤن ٬ځَ خ٩ّم٫ْ  ٬عٹدي يف ٌڀٻ خڀٙىٛ زإوو ّٵ٭ٿ ًّٵ٭ٿ،ظعأَِ ٬ځَ ِ٘ء ًخلً ىٌ ظ٭مْٷ خٙ يدټځ

 ٌخجفيڃ زو. بڀْو ًخ٬ٙعمدي ٬ځْو ًبوّخپ ل ضخٙڀعٵد
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ًڀٽنّٗ ڀه ؤوٌٞ يف خڀُي ٬ځْو يف ىٍخ خ٫٠ٌّ٬، ًبٵّد ٌٔٲ ؤوٹٿ ز٭ٟ  ،ًىٍخ ىٌ خڀُٙٺ زد‟ ظ٭دىل 

خڀنمدٌؾ ٬نيڃ يف ٌڀٻ ٗؼسدض ؤٶّڃ ّ٭عٹًًن يف ؤىٿ خڀٌّٙص ڄنيڃ ؤلْدءً ًؤڄٌخظدً ؤٶّڃ ٷّْسٌن خڀًخ٬ِ 

ًًّخٴ٫ ٬ه خ٬ًٌَّغ خڀٍُ ټدن ٬ځْو ًّٱْؽٌن خ٬ّٕعٱْػ، ًڀْٓ خٕڄُ ټمد ّٹٌڀو ڄه ًُّؾ ظځٻ خڀ٭ٹدجً 

 خٓزدء ًخٕـًخي ڄه ؤن ٌڀٻ ٮُّي ظٌٔٿ ّٞڃ بىل خ‟ ًبن ټدن زځٵ٧ خڀ٬ًدء ًخٙٔعٱدؼص.

 ًبڀْٻ خڀنٌٝٚ خڀُٝٸّص ًخڀٌٸدج٫ خڀٌخ٠مص خڀٙدىًش ٬ځَ ڄد وٹٌپ0  

ر خڀ٬ًٌش ؤًپ ڄد وٌَي يف ٌڀٻ ظٹُُّ ٬مًْ خڀٹٌڂ ًلفعيڃ ًبڄدڄيڃ يف خڀ٭ځڃ ًخڀعٌٝٲ ڄه ّٕمٌوو $ٸ٥ 

ًخَٗ٘دي ٬سًخ‟ زه ٬ځٌُ خ٪ًّخي# ًىٍخ خڀعٹُُّ يف ٸًْٝش ڄه ؤ٘يُ ٸٝدجًه ڀًٍ خڀٹٌڂ ًىِ خڀ٭ْنْص 

 لْػ ّٹٌپ ٴْيد يف ٜٵص خڀٌيل0 

 ٌي يف خڀ٭ځٌڂ ًيف خ٪ّفد ڄعسـمـُ ڄعـٵنـه ڄع٤٫ٌٔڄـه ټٿ  
 داع إلى هللا العظي   م بفعل  و ومق  الو والحال غير مضيع

 ًؤڄدوـــص ًْٜدوص ڀځٕـُ ؤلٕه ڄه ّ٭ِ ٌُ ٬ـٵـص ًٴعـٌش 

 ًِىـديش ٬ًســديش ً٘يــديش ڄنو خڀٱْـٌذ ّٝن٩ُ ًّٕٝمـ٫ 

 1ًخڀٽٙـٌٲ ًمل ّّپ ُّٸَ بىل ؤن ّٕعفْر بٌخ ي٬ِ  ص٥ّـ٫ خڀُّد٠ 

، ٴ٭نً 2بٌخً ٴيِ لٹْٹص ڄٕځّمص ٬نً خڀٹٌڂ ؤن خڀٌيل ڄد ّّخپ ّّٔٸَ لعَ ّّٝ٘ ٱّه ّٕعفْر بٌخ ي٬ِ  

ٷّْر ڄه ي٬ده  " ٬ًَُّ" ًڀْٓ ٴٹ٣ ّعٌّٔٿ زو ً" ٷّْر بٌخ ي٬ُِ " ًڀْٓ خ‟ خڀٹٌڂ ؤن خڀٌيل 

 ڄعًٌٔٚ زو. 

                                         
ٔ
 شرح العينية ص ) ب ( من ا١تقدمة .   
ٕ
 .  (ٛٔ-ٚٔ)صنظر : شرح ىذا البيت ُب العينية ا  
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ًزندءً ٬ځَ ظځٻ خ٪ّٹْٹص خ٬ّ٭ًُٴص ڀًّيڃ ڄنٍ ٬ُٲ خڀعٌٝٲ خ٬ّنمُٲ يف خڀْمه ًخڀّٖ ٬ّّ ٬نيد خ٪ًّخي  

 يف ٬ْنْعو، ًّٟ خڀ٬ًٌٍ ڄعٌخٜځص ًٕڀْدجيڃ زةٰدؼص ڄه خٔعٱدغ ّٞڃ.

 ظ٥ُّص ٬ځٌُ زه خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ لْػ ٸدپ0 $ًټدن  يف٘دَق خڀ٭ْنْص خ٬ٍّټٌَش  ًڄه ٌڀٻ ڄد ٌټُه 

٫ُّٔ خڀٱٌغ ٬ّه خٔعٱدغ زو، ٸدپ خڀًْٕ خ٩ّځْٿ خڀ٭ٚڄص خحملًغ خٗڄدڂ ٯّمً زه ٬ځِ ٬ځٌُ وُي 

زد٬ځٌُ يف ټعدزو " خڀٱَُُ " ؤوّّوِ خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬ځِ ؤن خڀ٭دَٴّٙ ٸدڀٌخ0 $ؼٚؼص ڄه آپ زد٬ځٌُ 

ظّخپ وْٿ ٦ّْعيڃ ًبـدزعيڃ ڄُٕـص ڄځفمص ڄه ي٬د ّٞڃ ؤُـْر ًىڃ ٬ځٌُ خ٬ٍّټٌَ ًخزنو ٬ځِ ٙ 

 ًخڀْٙه ٬مُ خحمل١دَ، ًٸدپ ٜدلر ټعدذ خڀٱَُ خ٬ٍّټٌَ يف ٌڀٻ ٘٭ُخ0ً 

 بٌخ وٵـط ؤڄُخً ؤً ظٌٸّـ٭ط ٘ـًش ٴنٌِّه ّٞڃ ټِ ًَّټـٌٺ ًٸ١ًُّخ
 جل ويعسر و ِّه بعلوي الفتى وابن و علي ك ذا عم ر فيما ي  فن 
 1ًش ٬ًٍُُٕ ٠ًْـٷٍ ؤً زًَٝٺ ّٽّّ ـٴٱد٣َّڃ ظنفـْٻ ڄـه ټٿ ٘ـ 

ًٙ ّٹعُٝ خٕڄُ ٬ځَ ؤودْ ّنٕسٌن بىل خڀٌيل ؤوو ّٱْػ ڄه ّٕعٱْػ زو، ًڀٽه خڀٌيل ٬ًِّّ ٌڀٻ  

خ بىل خڀٌْڂ ّنًًٙٶّد يف ل١ُش خڀٕٹدٲ.   ڀنٵٕو ًّٵىُ زو، ٴيٍخ ٬مُ خحمل١دَ ّٹٌپ يف ٸًْٝش ڄدِخٌڀ

 

 ٫ُ خڀٱٌغ يف ټٿ خڀٙـًخجً ٴدىعٳبوِ ٔـُّ 

 زد٨ِّ ظـــفًوِ ؤُِٔ٪ُ
 ق ل يا شياب الدين إن يعروك خطب يا فطن

 ٴإود ٥ّ٫ـــسٻ ؤيٴ٫ُ

                                         
ٔ
 .( ٕٕٔ/١ٕتشرع الروي ) نظر أيضاً : ااو (  74ٔشرح العينية ص)  
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ًٸدپ ٘دَق خڀ٭ْنْص يف ظ٥ُّص ٬سًخڀ٦ُّه خڀٕٹدٲ0 $ًټدن ُّي ٬ځَ ڄه ٰځ٣ يف ڄٕفًه ًىٌ زدڀ٭فّ  
ن ٩ّيُ ٬ّه خٔعٱدغ زو ـيدَخً يف ًّٕم٭و خڀٱدڀ٣، ًټدن ّٹځر خڀّٔخذ يَخىڃ زةٌن خ‟ ظ٭دىل، ًټد 1

 .2خٕڄدټه خڀس٭ًْش ُّٛخً ًزُخً# 

ٸدپ خ٬ّاڀٳ0 $ًٱّد  ًيف ټعدذ " ظدؾ خ٬ُٕخْ " يف ڄندٸر خ٪ّسْر خڀٹ٥ر ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ، 

ؤټُڂ خ‟ زو ٜدلر خ٬ّندٸر، ًوٝو زو ڄه ٔنْدض خ٬ُّخظر، ًټدن ّنٵُي زو يًن ؤٸُخوو ڄه ؤىٿ 

 .3وْص ًٜٵدء ٤ٌّص#  زًٝٶؤوو ٸ١ُّ ٬نً ڄه وديخه ًظٌٔٿ زو بىل خ‟ خ٩ّ٬دىُ ًخ٬ّندٜر، 

ًظٹٌپ خڀْٙىص ٔځ٥دوص خڀّزًّْص ټمد يف ظ٥ُّص خڀٕٹدٲ ڄه خ٬ُّٙ٪0 $ڄد َؤّط ؤلًخً ؤُٔ٪ بـدزص  

٬نً خٙٔعٱدؼص ڄه خڀًْٕ ٯّمً زه خڀٕٹدٲ، ًټدوط ظٹٌپ0بٌخ لًغ ؤڄُ ًخٔعٱؽط زدًٕڀْدء ٴإًپ 

 .4 ڄه ّٱْؽّٗ ىٌ#

پ ٜدلر " ظدؾ خ٬ُٕخْ " يف ظ٥ُّص ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥د0ْ $ًٱّه ؤؼنَ ٬ځَ ٜدلر ًٸد

يد ًبڄدڄيد خ٬ّٙيٌَ، ْ٘ه خٗٔٚڂ خ٬ّندٸر ًخ٬ّٔٲ ڀو ّٝٹدڂ خڀٱٌؼْص ْ٘ه ڄٙدّه ظځٻ خڀ٭ٌَٝ، ٬ًد٬ّ

لدپ ّٝٽص ًټُزطُ ڀٍڀٻ ټُزدً  زسځً خ‟ خ٪ُّخڂ خڀًْٕ ؤ٦ًّ زه ِّّٗ يلٚن ٸدپ0 $بوو لٝٿ ٬ځِ•

ًًّ٘خً ٴدٔعٱؽط زد٪ّسْر ٜدحل زه ٬سًخ‟ خڀ٭٥دْ ٜدلر ٬مً ًىٌ بٌ ٌخٺ ١ُّٛڄٌض ًي٬ٌظو 

ـٌخي ؤو١ُ خڀځٌن ًڄ٭و ؤَز٭ٌن  ٬ځَخ٪ُّڂ خ٬ّٽِ، َخټسدً يف زؽٚؼص ؤٌٜخض، ٴةٌخ ىٌ لد٠ُ ٬نًُ 

 . 5زّّټعو#  ټدڄًٚـنًّدً ټځيڃ ڄٕځمٌن، ٴمّٙ َؤّعو ٌىر ٬ّٗ ٌڀٻ خڀٽُذ ًخوُٙلط خوُٙخلدً 

                                         
ٔ
 الَعُجز : بفتح العُت وضم اٞتيم قرية شرؽ ترمي تبعد منها مسافة .   
ٕ
 (. ٛٛٔشرح العينية ص )  
ٖ
 ( . ٜٗ /ٔاتج األعراس ص )  
ٗ
 .  ( ٗٛٔ/  ٔ)  ص ا١تشرع الروي  
٘
 ( .  ٗٓٔ/ ٔاتج األعراس )   
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ًن ؤ١ّدً ڄد ؤوّّظّٗ زو يًن زه ىٌي خڀ٭٥د0ْ $ًڄه ټُخڄدض خ٪ّسْر ىديدپ ټٍڀٻ يف ظ٥ُّص ىدًٸ 

ًخڀًظِ خڀُّٙٵص خڀ٭ٵْٵص ْ٘ىص زنط خ٩ًّ ٬ځِ زه لّٕٙ زه ىٌي خڀ٭٥دْ خٓظِ ٌټُىد يف ظ٥ُّص 

٬ّد  زنط خ٪ّسْر ىديًن خ٬ٍّټٌَ ٸدڀط0 نصسدذ خڀٕديْ ٬ه ًخڀ٣ًّد خڀُّٙٵص خڀ٭ٵْٵص ِّخڀًخڀًُ ڄه 

ڂ ًڀْٓ  ټدن ًخڀًُ ٷًّي ٬مدَش ز٭ٟ خ٬ّٕدټه زد٬ّٙيً ٬ًنًه ٥ّځص ڄه خڀ٭مدپ ؤٜسمند ٌخض ٌّ

ٴځمد َـ٫ ًخڀًُ ڄه خ٬ّٕفً خُٗ٘خٶ ټ٭ديظو  ،ٵ٥ُ زو خڀٝدجڃ ڄه ؤوٌخ٪ خڀ٥٭دڂ٬ّنًود يف خڀًخَ ڄد 

ن ًٰخىڃ ٙ زإْ، ًڀٽنٽڃ ؤًٸًًخ ودَخً يف خ٥ّ٬سه ټ٭ديظٽڃ ڀْٕعٙ٭ُ خڀ٭مدپ زإ 0ؤوّّوده زد٪ّدپ ٴٹدپ

٥ّسه ټدڀ٭ديش،ؼڃ وُؾ ًخڀًُ بىل ٬نً خڀ٭مدپ ًؤڀٹَ زْعدً ڄه خڀٙ٭ُ خ٪ّمّْٗ خَّٟدًٙ ٬ځَ خڀٍّه ّنٹځٌن 

خ٬ًَّ ڄنيڃ ًؤڄُىڃ ؤن ًُّّّٟخ زو، ًټدن ٸً خٔعنفً ٴْو ًّٚه خ٪ّسْر ٬ځِ زه لٕه خڀ٭٥دْ 

 ٜدلر خ٬ّٙيً ًىٌ ٸٌڀو0 

 خڀٹسص ًٰدٴٿ 1ً ڄ٫ ىديًن ّد زٌ لٕه ًخ٫ّّ٘ ًخٜٿ ًىّ خڀُڄك ٙ ظ٭م

ٴځڃ وځسػ بٙ ّّٕ٘خً ًبٌخ ٳّه زٹدٴځص ؤُ ٬ّ٘ ڄُٔځص ٬ّٹدڂ خ٬ّٙيً ڄه ؤىٿ لفُ زه يٰدَ  ٸدڀط0 

ًٴْيد خڀٍَش ًخڀعمُ ًخڀًىه ًّٰ٘ ٌڀٻ، ًّٝ٭ْص خڀ٭ّ٘ ؤودٌْ ڄه ظځٻ خ٩ّيص ؤ١ّدً ٸدًّٜه ِّدَش خ٪ّسْر 

دن ٌڀٻ خڀٌْڂ ڄه ؤٔ٭ً ؤّدڂ ڄ٭يڃ ؼٚؼص ؤټسدٖ ٨ّدن ڀځمٹدڂ، ٴٍّٛند ًٸًلند ًټً ٬ځِ زه لٕه

 خڀ٭مدپ ٬ځْيڃ خوعيَ.

٬ّد خ٘عيُ ڄه ؤن خ٪ّسْر ٬ځِ ټدن ّځٹر زإزِ  ًىّ خڀُڄك#$ ًِه ٬ځ٩ًّن يخ٪ّسْر ىد ًٸٌپ0 2ٸځط 

ّه ڀځمسْر ٬ځِ يف لْدظو ًؤىٿ خ٩ُّؤش ٬ځَ يلُزص ًٔسر ظځٹْسو زٍڀٻ ؤٶّد ظٌخظُض خٕوسدَ ڄه خ٬ّ٭د

ًن ٸُخزد٣ّڃ زٍڀٻ ڄٌٸنّٙ زد٬ٌّض يف ڄندڄد٣ّڃ ٥ّ٭نيڃ ُّٛزعو ٴْىّّڄٹدڂ خ٬ّٙيً ز٭ً ًٴدظو ؤٶّڃ ًُّوو 
                                         

ٔ
 ي ال تبقى ُب القبة غافاًل عنا . ىذه الكلمة ابللهجة اٟتضرمية معناىا ) ال تبقى ( أ  
ٕ
  صاحب اتج األعراس .لالكالـ ما زاؿ   
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# ْٙٔمد خڀٍّه ّ٭عًًن ٬ځَ #ڄه آٌٍ يل ًڀْدً ٴٹً آٌوعو زد٪ُّذ$$خ٪ّدپ زةٌن خ‟ خڀٹدجٿ0  يفًٺٌّظٌن 

ًخً زّٰ٘ىڃ يف ٘يُ خ٬ّٙيً ؤُ َز٫ْ خًٕپ؛ ٕن خ٪ّسْر ٬ځِ ٸً ـ٭ځو ٠ُُ٬و ز١ڃ خڀ٭ّٙ ؤُ ؤڄدودً ڄا

نص زّٙ خحملدَزّٙ ڄه ٸسدجٿ ظځٻ خ٩ّيص ًؤوٍ ٬ځْيڃ خڀ٭يً يف ٌڀٻ ڀْإظِ ټٿ ڄنيڃ ًىٌ ڄ٥محه يف ټٿ ٔ

٨ًّد٪ ٻّدجځو خڀُّٙٵص ًڄد ١ّدٲ بىل ٌڀٻ ڄه  خڀسدپ بىل خ٬ّٙيً ٪١ٌَّ ٸٝص ڄٌڀً وسْيڃ ٯّمً 

ٍ ٴْو خ٬ٌّڀً خڀنسٌُ ؤن ڄه خ٬عً ُٴٽدن ٱّد ؤټُڂ خ‟ زو خ٪ّسْر ٬ځِ ٩٬ًڃ زو ٘ي ،خ٬ٌّخ٧٬ خڀًّنْص

دڂ خ٬ّد٠ْص ڄه ٌڀٻ ـ٬ًي ڄه ؤًٙيه ًٸسْځعو ّٝٹًخَ خّٕ ٺٚىزدڀٹعٿ ًوٹٟ خڀ٭يً ّ٭فٿ خ‟ ڀو خڀ٭ٹٌزص زة

ه ٸعٿ ٴْو ـًڄ ،خڀٌْڂ خ٫ّدڄٓ ڄؽًٚ ّيځٻ خ‟ ٧ّٕص ڄه َـدڀو يف ؤُٔ٪ ًٸط يف ، ٴمه ٸعٿ ٴْوُخڀٙي

جٿ خ٩ّيص ڄه خ„ُزدض خڀّٖ ٙ يف خڀٌْڂ خڀٕدز٫ ّيځٻ خ‟ ڄنيڃ ٔس٭ص ًىٽٍخ لعَ ٜدَ ٌڀٻ ٬نً ٸسد

 .1وٚٲ ٴْيد# 

ًؤ٬عٍَ ڀ٤٘دڀص زنٹٿ خ٪ّٽدّص ټدڄځص ًٌڀٻ ٬ّد ٴْيد ڄه يٙٙض ټؽّ٘ش ٷًّىد خ٬ّعإڄٿ ًڀْ٭ُٲ ټْٳ  

 ّٕىُِّ خڀٹسٌٌَّن خڀندْ ٬ّٝد٪ّيڃ ًّسنٌن ٬ځَ ل٥دڂ ٬ٹدجًىڃ ٮًّىڃ خ٬ٌّىٌڂ. 

د ظٹًّٓ ىاٙء خڀندْ يف وٵٌْ ٬ٌخڂ ًؤٔإپُ ٜدلر خڀعدؾ ًټٿ ڄه ّنُٙ ىٍه خ٪ّٽدّدض ًّٱُْ ّٞ 

خ٬ّٕځمّٙ ؤّه ټدن خ٪ّسْر ٬ځِ ًلُزعو ٌّڂ ىفڃ خ٩ّْٗ خڀنفًُ ٬ځَ خ٬ّٙيً ٴإوُزو ًىًّڂ ٸسسو 

 ًټُّٕ ظٌخزْعو؟. 

ًؤوّّوِ خڀًْٕ خڀٵٹْو ٯّمً ٸدپ0 $ٜدلر ڄٹًڄص يٌّخن خڀ٭ًًَْْ  ٌټُهًڄه ٌڀٻ ؤ١ّدً ڄد  

ټند يف ٔٵْنص $ُ ؤوو ٸدپ0 ُيٶ و٭مدن زه ٯّمً خ٬ّيدخڀ٩م٥دًُ خ٬ّٽِ ًٸً ًَّعيد ٬ه خ٬ًُّّ خڀٝ

ٔدجُّه بىل خ٭ّنً ٴمٝٿ يف خڀٕٵْنص وُٶ ٩٬ْڃ ٴإّٹه ؤىٿ خڀٕٵْنص زد٭ّٚٺ ٴ١ف†ٌخ زدڀ٬ًدء 

                                         
ٔ
 ( . ٜٕٓ-ٕٚٓ/ ٔاتج األعراس )   
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ٴيعٵط زْٙىِ ؤزِ زٽُ زه ٬سًخ‟ خڀ٭ًًَْْ،  0ٴٹدپ و٭مدن ،ًخڀع١ُ٪ بىل خ‟ ظ٭دىل ًىعٵٌخ زد٬ّٙدّه

ٴدوعسيط  ،ٿ خڀٕٵْنص ًزًْه ڄنًّٿ ؤزْٟ ڄعْممدً ٳٌّ خ٫ُّٶٔنص ٴُؤّط ْ٘ىِ ًىٌ يخوٴإوٍظّٗ ِ

 ،ڄدٌخ َؤّط 0ٴُلدً ڄًَُٕخً ًوديّط زإ٬ځَ ٌٜظِ ّد ؤىٿ خڀٕٵْنص ؤزًُٙخ ٴٹً ـدء خڀٵُؾ، ٴٹدڀٌخ يل

يوٿ خڀٕٵْنص خڀٕد٬ص ًزًْه ڄنًّٿ ٴًٕ زو خ٫ُّٶ ٴدٴعٹًًه ٴٌـًًخ  َؤّط ْ٘ىِ  0ٴٹځط ٭ّڃ

  1 .خ٫ُّٶ ڄًًٕيخً ّٝنًّٿ ؤزْٟ#

ًيف وٵٓ خڀٽعدذ يف آوُه ٸدپ0 $ًؤوّّوِ خٕڄّ٘ ڄُـدن زه ٬سًخ‟ ٬سً خڀٕځ٥دن ٬دڄُ زه  

ٴممٿ  ،ًؤود بٌ ٌخٺ يف ٥ّد٬ص ،ټند يف ٯ٥ّص ٜن٭دء خًٕىل ٴمٝٿ ٬ځْند ڄد لٝٿ ٬0سًخڀٌىدذ ٸدپ

د ٴٕٹ٣ زِ، ٴّخَ زِ خڀ٭ًً ڄه ټٿ ـدور ًؤو ٫2 يف ٴُِٔ ٥ّځص ؤټٌخنـ٬ځْند خڀ٭ًً ٴٵُ ؤٜمدزِ ًًٸ

ٴٌ خ‟  ٸدّڃؼڃ ٌټُض خڀْٙه خٕـٿ ؤزدزٽُ زه ٬سًخ‟ خڀ٭ًًَْْ ٴيعٵطُ زو ٴةٌخ ىٌ ،ؤىعٳ زدڀٝد٪ّّٙ

خڀ٭٩ْڃ ڀٹً َؤّعو ٶّدَخً ٬ًدّنعو ـيدَخً ؤوٍ زند ّْٜٖ ًودْٜص ٴُِٔ ً٘ځّٗ ڄه زْنيڃ لعَ ؤًٜځّٗ 

 ٬دي ٬ځْند ڄه زُټدظو#خڀْٙه وٵ٫ خ‟ زو ًؤ دضبىل خحمل٥ص خڀٕ٭ًْش ٴ٭نً ٌڀٻ ڄدض خڀٵُْ ًٲٌّض زّّټ

3 . 

ٴيٍه خڀنمدٌؾ بن ٘دء خ‟ ټدٴْص ٗؼسدض ؤن خڀٹٌڂ ّ٭عٹًًن يف ؤًڀْدجيڃ ؤٶّڃ ّٕم٭ٌن خٔعٱدؼد٣ّڃ، ًؤٶّڃ  

ن زإوٵٕيڃ،ًلْندً ٸّٝٿ خ٥ّ٬ځٌذ زًًن ل١ٌَىڃ، ٬ًځْو ٴةن ًّٱْؽٌٶّڃ ٬نً ٌڀٻ، ٴمْندً ٸ١ُّ

٬دء ‟ ظ٭دىل ڄ٫ ٌټُ خ٬ّعٌٔ•ٿ زو ًٔاخپ خ‟ ىڃ ًٕڀْدجيڃ ڀْٓ ٮُّي ظٌٔٿ بٌ خڀعٌٔٿ بٵّد ىٌ يءي٬د

                                         
ٔ
( ، أتليف الشيخ عبداللطيف بن  ٕٕٗمقدمة ديواف العيدروس ا١تسمى )٤تجة السالك وحجة الناسك( ص )   

 عبدالرٛتن ابوزير ضمن اجملموعة العيدروسية. 
ٕ
 أي جراح .  
ٖ
 ( . ٕٚٗا١تصدر الساب ق ص)   
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ده ؤً زّّټص ٌڀٻ خ٬ّعٌٔ•ٿ زو، ًڀٍڀٻ ٴةن خڀٍّه ّ٭ُٴٌن لٹْٹص خڀعٌٔٿ ـٌذ ّٚـٹٷ خ٥ّ٬ځـٔسمدوو ؤن ٸّ

ًّٹعًُٝن ٬ځْيد ٙ ٷًّّْن ي٬دء خ٬ّعٌٔٿ ّٞڃ ًُّٝلٌن زإٶّڃ ٙ ٬ًٌّن ًٙ ٷًّّْن ي٬دء ّٰ٘ خ‟، 

 يڃ ‟ ڀځعّّٺ زٍټُىڃ ًڀْٽٌوٌخ ٔسسدً يف ٥٬دء خ‟. ٠مه ي٬دج يفًبٵّد ٍّټًُٶّڃ 
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 الفـصــل األول 
 ة يف زلــاربة سلــالفيهايأساليب القبور  

 وفيو ثـالثة مباحــث 
 ادلبحث األول:

 واالخًتاق واءـاالحت أسلوب
 وفيو مطلبان: 

 
 ادلخالف: احتواء:زلاولة ادلطلب األول

ڃ خڀسد٤نْص خڀْٙ٭ص، ًڄـه ــدء ز٭ـًىڃ ڄـه خڀٝـٌٴْص، بٵّـد ىـڃ        ىً بن ًَخي خڀٹسٌَّص يف خٕڄص خٗٔٚڄْص 

ُّ ٌه خڀع٥ــظٚڄٍْىڃ ًؤظسد٬يڃ ًخڀندٸځٌن ڀ٭ٹدجًىڃ ًؤٔدڀْر ي٣ٌ٬ّڃ ٤ًُٶ ظؽسْط يًڀعيڃ، ڄ٫ ِ٘ء ڄ

 خلعـٌخء خڀسد٤نْـص يف   صُخ٬ـ زٍُ ّعندٔر ڄ٫ ٠ً٭يڃ زّٙ ؤىٿ خڀٕنص،ًٙ ٹّٵـَ ٬ځـَ ڄـه ٸـُؤ خڀعـدَّه      ــخڀ

 ځْـو زــدڀ٥ُٶ ًخٕٔـدڀْر خ٬ّځعٌّــص خڀٽــؽّ٘ش، ًٔـنٍُ يف ىــٍخ خ٥ّ٬ځـر ٜــٌَش ڄنــيد،    خ٬ّىـدڀٳ، ًخڀعــإؼّ٘ ٬ 

يڃ ىند يف خڀْمه، ًبڀْٻ ز٭ـٟ  دڀٵْڄ٫ ّٰ ًخٕٔدڀْرظځٻ خڀ٥ُٶ  خٔعىًڄٌخًىٽٍخ ظٚڄٍْىڃ خڀٌٝٴْص 

 ٌڀٻ0  ٬ځَخٕيڀص 

ً  ػ ٬ــه خ٨ّٗد٬ْځْــص زْــدن ٤ــُٸيڃ يف خڀــ٬ًٌش،  ًّٷ ٬نــً خ٪ّــسٔــ  ٬ٌ، ًټْٵْــص خڀٌٜــٌپ بىل بٸنــد٪ خ٬ّــ

 صًىنـدٺ ٜـٌَش ًخ٠ـمص يف ٤ُّٹـ     ًخڀّٔٸِ زو يَـص يَـص لعَ ّٝٿ بىل خڀٹند٬ص خڀعدڄص ّٝد ىڃ ٬ځْو،

٬ځِ زـه ٯّمـً خڀٝـځْمِ     خلعٌخءًىِ  ٠ًٌّّٿ خ٫ّٝڃ بىل ؤن ّٝسك ڄه ؤٸٌٍ خ٬ّندُّٜه ٭ّڃ، خٙلعٌخء

٬ْځْـص  د٨ّٗيخ٬ْـص خ  خٔـع٥د٪ ًټْـٳ   ،خ٨ّٗد٬ْځْـص خڀٍُ ټدن ؤزٌه ٸد٠ْدً ڄه ٬ځمدء ؤىٿ خڀٕنص وٌٝڂ 

و ٬ځـِ لعـَ ټـدن ىـٌ خڀـٍُ ؤٔـٓ يًڀـص خ٨ّٗد٬ْځْـص خڀٵد٤مْـص يف خڀـْمه، ٸـدپ خ٫َّّــ0ِ             خزن خلعٌخء
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 ٯّمـً زـه ٬ځـِ خڀٝـځْمِ ًخڀـً خٕڄـّ٘       ِ$ؤ٫ّ٥ ٬ځمدء خڀعدَّه ًًَخش خٕوسدَ ڄه ؤىـٿ خڀـْمه ؤن خڀٹد٠ـ   

لٕـه خڀٕـّ٘ش ڄ٠ُـِ    ٬ځِ زه ٯّمً خڀٝځْمِ ټدن ٴٹْيدً ٬د٬ّدً ّّٔٗ خ٬ٍّىر، ًټـدن ٸد٠ـْدً يف زځـًه    

ه ؤڄُه، ًټدن خڀًخ٬ِ ٬دڄُ زه ٬سًخ‟ خڀًّخلـِ  ٬ًټدن ؤىځو ٥ًّد٬عو ٥ّْ٭ٌوو ًٙ ٹُّـٌن  خڀ٥ُّٹص،

ٴُؤٍ ٌّڄـدً ًڀـًه ٬ځْـدً ٴٚلـط ڀـو ٴْـو        ًٜٚلو ٬ًځمو، ّځٌٌ زو، ًُّټر بڀْو ټؽّ٘خً؛ ڀُّدٔعو ًٔاييه

٬ســًخ‟ خڀًّخلــِ ټځمــد ًٜــٿ بىل  ّٰدّــٿ خڀنفدزــص، ًټــدن ٌّڄحــٍ يًن خڀسځــٌٮ، ًټــدن خڀــًخ٬ِ ٬ــدڄُ زــه 

     ً ، ًٰـُْ يف  خٔـعمدڀو لعـَ   هخڀٹد٠ِ ّعمًغ ڄ٫ ًڀًه ٬ځِ خ٬ٍّټٌَ، ًٹّځٌ زـو، ٥ًّځ٭ـو ٬ځـَ ڄـد ٬نـ

    ُ ڄـه ٬ځٌڄـو ًؤيزـو ًٯّســص ڄٍىسـو، ًٸْـٿ0 ټدوـط ٬نـً خڀـًخ٬ِ ٬ـدڄُ زـه ٬ســًخ‟            ْٸځسـو ًڀسِّـو ڄـد ٰـ

ڄٕـعٹسٿ  نـو ٬ځـَ   ڄ ٵـو ٹًٺّـص، ٴإًٸ خڀًّخلِ لځْص خڀٝځْمِ يف ټعدذ " خڀٌَٝ "، ًىِ ڄه خڀـٍودجُ خڀ 

ًُ٘ٲ ڄأڀو، ًؤ٤ځ٭و ٬ځَ ڄد ؤ٤ځ٭و ٬ځْو ُٔخً ڄه ؤزْـو خڀٹد٠ـِ ٯّمـً ًؤىځـو ٥ّْ٭ـًد، ؼـڃ ڄـدض         لدڀو

ًؤ٥٬ـده ڄـدًٙ ــًّّٚ ٸـً ټـدن ٥ّ٭ـو ڄـه         ّٚمْـ٫ ټعسـو،  ڀـو   ، ٴإًَٜدڄُ زه ٬سًخ‟ خڀًّخل٬ِِ ٬خڀًخ

ًټـدن ٌټْـدً ٴځـڃ ّسځـٯ      ٬ځَ خڀًَْ،ٴ٭ٽٳ  َٔه، ًٸً ټـدن َٔه يف ٌىه خڀٝځْمِ ڄد، ؤىٿ ڄٍىسو

ً      ، ځ٫ يف ڄ٭دَٴـو خڀـّٖ زځـٯ ّٞـد    ١خ٪ّځڃ لعَ ظ ٴٽـدن ٴٹْيـدً يف    ،ًزد٩ّـً خڀٕـ٭ًْ ظـًَٺ ٰدّـص خٕڄـٿ خڀس٭ْـ

ًمل ّّپ ټٍڀٻ  د ٬ځَ ٤ُّٷ خڀُٕخش،ؼڃ ٜدَ ٸّؿ زدڀندْ يڀْځً ڄعسُٝخً يف ٬ځڃ خڀعإًّٿ، ڄدڄْص،ٗڄٍىر خ

ًوٽُه  ٴٽُه ٌڀٻ،، زځٱند ؤوٻ ٔعمځٻ خڀْمه زإُٔه ڀو0 نًټدن خڀندْ ّٹٌڀٌ ٳٌّخً ڄه ٧ّٓ ٬ُٙش ٔنص،

ــو ٸــً ٘ــد٪   ــو ڄــ٫ ټٌو ُ  ٬ځــَ ؤڀٕــنص خ٫ّدٜــص ًخڀ٭دڄــص،  ٬ځــَ ڄــه ّٹٌڀ ه ّٴځمــد ټــدن يف ٔــنص ظٕــ٫ ٬ًٙــ

 . 1 ًؤَز٭مدجص ؼدَ يف َؤْ ڄٕدَ ًىٌ ؤ٬ځَ ـسٿ يف ظځٻ خڀندلْص#

                                         
 (.ٗٚٔ-ٖٚٔ)ص قرة العيوف  وانظر : ( ،ٙ٘) ص العسجد ا١تسبوؾ ٔ
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ڄـه   خڀٽؽّ٘ ڄه ظځٻ خڀٝـٌَ،  ًيف ظدَّه خڀٌٝٴْص ،خ٨ّٗد٬ْځِ ڀځمىدڀٵّٙ خٙلعٌخءظځٻ ٌَٜش ڄه ٌَٜ  

ٴٹـً ټـدن خڀٝـٌيف     ٌڀٻ ٸٝص خڀٌٝيف ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬مُ زدىُڄّ ڄ٫ خڀٵٹْو ٬مـُ زـه ٬سـًخ‟ زدُّٰڄـص،    

ٷّمـ٫ خڀنٕـدء    -ټمـد ّٹٌڀـٌن    -مـص يف ظٝـٌٴو، ًىـٌ ؤوـو ٬نـًڄد ّـُي ٬ځْـو خ٪ّـدپ         ٸسْزدىُڄّ ڀو ٤ُّٹـص  

 ًىـٍخ ؤڄـُ ڄنٽـُ ٙ ب٘ـٽدپ ٴْـو،      و،خ٪ّٕدن ڄعّّندض زإلٕه خڀّّنص ٴْٱنّٙ ًُّٸٝه لعَ ٍّىر ڄد ز

ٴُلٿ ؤًپ ڄُش، ؼڃ َــ٫   ًٸً ٫ّ٨ ٬مُ زدُّٰڄص زٍڀٻ ٴإوٽُه، ٬ًّڂ ٬ځَ خڀٍىدذ بڀْو ڀ٘وٽدَ ٬ځْو،

ؼڃ ٬ـّڂ ًٜـمڃ لعـَ يوـٿ ٬ځْـو ٴځمـد َآه خڀٙـْه ټد٘ـٵو زنْعـو ٬ًّڄـو ًٸـدپ ڀـو0 $٬ـدي               ڄه خڀ٥ُّٷ،

ٌڀو ٬ځْو ؤڄُ ز٭ٟ خڀنٕدء خ٪ّٕـدن خڀٚظـِ   ٬ًنً يو ؼڃ ٬دي خڀؽدڀؽص، ًٸعٻ ڄد ـدء#، ٴُـ٫ بىل زٚيه،

ٴ٭ـٿ زـو ٌڀـٻ وـُ ڄٱٙـْدً ٬ځْـو، ٴځمـد ؤٴـدٶ          ؤنٸدپ خڀ٭0ًًَْْ $ٴمد ىـٌ بٙ   ُّٸٝه ٬نًه ؤن ظ٭عنٹو،

ًٜدَ ڄـه ټسـدَ خڀ٭ـدَٴّٙ خ٬ّـُزّٙ،      ًٴعك خ‟ ٬ځْو زّّټص خڀْٙه، ًلٽمو يف ٌڀٻ خڀٌٸط،ظځمٍ ڀځْٙه، 

لـُڂ  ؤٴځمـد   ڄعؽـٿ، دٴ ٜـٿِّ َټ٭ـعّٙ بىل خ٬ّٙـُٶ،    ه ٸدپ0 ڀو0ن خڀٵٹْو ٬ّد ٤ځر خڀعمٽْڃ ڄه خڀْٙبًٸْٿ0 

 . 1ده ًـيو# ّٟخڀٽ٭سص  َؤٍ
 

 صفوف ادلخالفُت وبث الفتنة يف أوساطهم: اخًتاقزلاولة  :ادلطلب الثاين
يرفضػها العقػل السػليم الػذي  مناقضة ألدلة الشػرع وأصػولو، ٥تالفة للفطرة،تكوف إف البدع ُب الغالب  

و٢تػذا دل يبػ ق أمػاـ دعػاة البػدع إال الكيػد وا١تكػر وأسػاليب اللػف والػدوراف  لشػبهات؛دل يتلوث أبمػراض ا
ال إ أسػاليبهما١تبتدعػة، دل يػدعوا أسػلوابً مػن  مػن أولئػكقبوريػة الػيمن و  ١تقاومة ا٠تصػـو والتغلػب علػيهم،

مػػن ذلػػك أسػػلوب الػػدس وا١تكيػػدة وبػػث الفتنػػة ُب صػػفوؼ ا١تخػػالفُت، وإليػػك بعػػض األمثلػػة و  اتبعػػوه،
  ٓعلى ذلك:

                                         
ٔ
 (.  ٜ٘النور السافر ص)   
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فنً ڄـه زـػ خڀٵعنـص زـّٙ ٴٹيدجيـد لعـَ ّٕـځڃ ىـٌ         ـد ٴ٭ځو ًخيل خڀًًڀص خڀٝځْمْص ٬ځـَ خڀـ  ـ0 ڄخ٬ّؽدپ خًٕپ

دڂ ِّـً  ـ٥ّص خڀٵٹْـو خٗڄـ  ظُٸدپ خ٩ّنًُ يف  يًڀعيڃ، ص٬ځَ بِخڀ ًخڀ٭مٿ٬ّٹدًڄعيڃ  خوُٝخٴيڃًؤىٿ ٳّځعو ڄه 

 ًٸـط خڀعـًَّٓ ٬ځـَ خ٬ّنـّّ،     خظٽـإ ًَّٝـد   خزه ٬سًخ‟ خڀْٵد0ِ٬ $ًټدوط ڄًَٔص خڀٵٹْو ٬ه ٺّّٙ خ٬ّنّّ،

ڄد زّٙ خڀسدذ  ٺّځحٌنش، ًټدوٌخ ٌّٹٌڂ زة٬دڀعيڃ ٸٌظدً ًټٕ خّٕدڂٴٌٶ ؼ٤ّٚدجص ڄعٵٹو، يف ٰدڀر  ؤٜمدزوًټدن 

ًټـدن ؤٜـمدزو    ،٠1ّط ـًخَ زحـُ ِڄـّڂ   خڀّٖ يف خڀّخًّص  ّٹُتًُټدن خڀٵٹْو ؤزٌ زٽُ ْ٘ىو  ًخ٬ّنّّ ټؽُش،

٤دڀسدً، ىٽٍخ ٌټُ ز٭ٟ ڄ٭ځٹِ ؤوسدَىڃ، ًمل ّّپ ٌڀٻ ڄه ٘إٶّڃ لعَ  يف ٰدڀر خٕلٌخپ ٳٌّ ٧ّّٕٙ

دض ڄْـط ڄـه ؤىـٿ خ٩ّنـً، ٴىـُؾ خٗڄـدڂ ِّـً        ـيف خڀعٵُّـٷ زْنـيڃ، ًٌڀـٻ ؤوـو ڄـ      ٢2ّط خ٪ّْځص ڄه خ٬ّٵ١ٿ 

ًخٗڄدڂ ؤزٌ زٽُ زه ـ٭ٵُ يف ؤٜمدّٞمد ّٹًّّن، ٬ًځْيڃ خڀؽْدذ خڀسْٟ ڀسٓ خ٪ٌّخَّّٙ، ًخ٬ّٵ١ـٿ ٌّڄحـٍ   

 ٴٹْـٿ0  ٭دً ٩٬ْمدً ڄس١ْـّٙ، ٴٕـإپ ٬ـه ٌڀـٻ،    ـٴْيد ٥ّ ٴــُؤٍبىل خ٬ّٹّّش،  ڄنو و٩ُشمدوط زٹُٝ خ٩ّنً ٴ

ڄ٫ ؤوْـو لْـػ ٸعځـو،     3خ٬ٌّٝ٪  خزهڄد ٴ٭ځو  زٍىنوٴ٭ُٞ  ڄه خڀٵٹيدء، هٰدڀر ڄه ل١ُ ٸُّّخنُ ڄْطٍ،

 و0ٮّځٕ ؼڃ ٸدپ ٪ّد٠ُُ خڀٽؽُش؟ڄ٫  وًُـيڃ ٬ځْند ڄ٫ خڀٹځص، ٴٽْٳ وإڄهوند ًٙ ًًُٸدپ0 ىاٙء ّٽٵ

ٌن خڀٹ١ـدء ز٭ـٟ   ٴف٭ځـٌخ ٌّڀـّ   ،٬ځـْيڃ زدڀٌــو خڀځ٥ْـٳ    خڀسٱ١ـدء ټْٳ ظٵُٸٌن زْنـيڃ، ًظـًوځٌن    خو٩ًُخ

ٌن ـ٭ٵـُ، ؼـڃ ٌّڀـّ    ٌن ڄٽدوو ڄه ؤٜـمدذ خٗڄـدڂ ؤزـِ زٽـُ زـه     ّڀٌوو، ًٌّڀّــًّ٭ ؤٜمدذ خٗڄدڂ ًِّ ؤّدڄدً،

ّٽـٌن زـّٙ    ي، ًټـد ڄدڄص خ٩ّدڄ٫ ټٍڀٻ، ؼڃ خڀن٩ُ يف ؤڄُ خ٬ّٕفً ټٍڀٻ لعَ ٨يـُ خڀٕـسدذ زـّٙ خ٪ّـّزّٙ    ب

 . 4خٗڄدڄّٙ، ٴ٭ځڃ خٗڄدڂ ًِّ ٌڀٻ، ٴد٠َّٿ ڄيدـُخً بىل ڄٽص# 

                                         
ٔ
 بئر ُب مسجد اٞتند يسمى بذلك .   
ٕ
 ا١تفضل وارل الصليحُت على اٞتند .   
ٖ
يحُت فقتلوه واستولوا مدة على ابن ا١تصوع أحد فقهاء أىل السنة اثر ُب ٚتاعة على أخي ا١تفضل أحد أمراء الصل  

 قصره ٍب أمسك هبم . 
ٗ
 ( .  ٖٕٙ/ٔالسلوؾ )   
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ّٜسؽـو   خٔع٥د٪ ًټْٳ خڀ٥ْسّٙ!بىل خڀًْ زّٙ ىاٙء خڀٵٹيدء  خ٨ّٗد٬ْځِٴدو٩ُ ټْٳ ٩ّإ ىٍخ خڀسد٤ّٗ  

 . !لٹًخً ٬ځَ ز٭١يڃ خڀس٭ٟ لعَ ٸ١َ ٬ځَ ي٣ٌ٬ّڃ ًًَٜىڃٖ ؤن ّٵُٸيڃ، ًؤن ٺّ ٤ْسعيڃً

" ڄـه ٬مـٿ خڀٹسٌَّـص     زةوًًوْٕـْد ڄـد ٌټـُه خٕٔـعدٌ ٜـٚق خڀسٽـُُ يف " ظـدَّه خَٗ٘ـدي         ؽدو0ِخ٬ّؽدپ خڀ

ًٸ١َُِ ٬ځَ خڀٵعنص ٸسٿ  -ڀٌٙ ؤن ٔځڃ خ‟  -ؤٜمدذ خڀُخز٥ص خڀ٭ځٌّص ڀَّ٪ خڀٵعنص زّٙ ؤٜمدذ خَٗ٘دي

 .  خٔعٵمد٭ّد

ٕلـًخغ خ٥ّ٫ـّ٘ش خڀـّٖ    $ڄه خ "0 ڄُش ٠ً ٥ّ٭ْص خَٗ٘دياخؤًپ ڄ٠ّط ٬نٌخن "  ٸدپ خٕٔعدٌ خڀسٽُُ 

ز٭ــٟ آپ  خظٝــٿٸــدڂ ّٞــد ي٬ــدش خڀ٭نٝــُّص، ظځــٻ خ٬ّــاخڄُش ٠ــً لْــدش ٥ّ٭ْــص خَٗ٘ــدي خٗٔــٚڄْص، ٴٹــً   

ــُجْٓ خ٩ّم٭ْــص خڀٙــْه ٔــدمل زدڀ٬ٌــٿ، ًٔــ٥ًُْخ ٬ځــَ ٬ٌخ٤ٵــو زإًىــدڂ ٴدَٰــص،       زــد٬ځٌُ ًؤوٝــدَىڃ ز

ٝـ ڀـ ًىْمنٌخ ٬ځَ ؤٴٽدَه لعَ ٜدَ ټدٓ  ّٹـٌپ ڄـِ ٔـدٌؾ ؤً ټمـد    ٴيـٌ ؤ  ، ًٙ ُٰخزـص، ؤّـًّيڃ مدء يف ـص خڀ

زد٩ّم٭ْـص خڀٽؽّّ٘ـص؛ ڀْـًوٿ يف     ٥ّ٭ْـص خَٗ٘ـدي "   ٔـڃ " خ٬ځْـو بزـًخپ    ًخٸّٔلـٌخ ٌّه"، خ٪١ّدَڂ0 "٬ځَ ظَ

خٗيخَش، ًؤِڄـ٫ خڀٙـْه زدڀ٬ٌـٿ ٬ځـَ      خـعمـد٪ ټؽّ٘؛ ڀْٵًٌِخ زدٕټؽُّص ٬نـً   خٗيخَش ؤ١٬دء ڄه ٸسْځعو آپ

ــه ٩ّمْــ٫ خَٗ٘ــديّّٙ يف خڀ٭دٜــمص ًيف ودَـيــ    ــڃ ؤ٬ځ ــٻ، ؼ ــد $ ٌڀ ــٿ  زد ڀْفعم٭ــٌخ يف ـدټُظ عدٴْــد#، ًؤٸس

ً   ٴ خَٗ٘ديٌّن ؤٴُخيخً ٥ًّد٬دض ڄـه خڀ٭دٜـمص ًڄـه ودَـيـد،     يف ىـٍخ خڀعفمـ٫    ُٙـٻ خڀسـٌڀْٓ خ٭ٌّڀنـ

ر خڀ٭ــُذ خڀٙــْه ٬مــُ ڄنٹــٌٖ، ّٕعٵٕــًُن ڄنــو خٕڄــُ لعــَ  ْــخڀــٍُ مل ّٕــسٷ ڀــو ڄؽْــٿ، ٴدظٝــځٌخ زنٹ 

َ  خٙـعمد٪ظإـْٿ خَٗ٘ديّّٙ ؤ٬ځه  ڂخڀْٙه زدڀ٬ٌٿ ٸًً َؤ٬ًٍّد  ،خ٤مإوٌخ ًڀٽـه   .بىل ؤـٿ ّٰ٘ ڄٕـم

يف يخَ خ٩ّم٭ْـص ًؤل١ـًُخ    خـعم٭ٌخټمد وُُٙ يف خڀٝمٳ، ًٴ٭ًٚ  خٙـعمد٪ًٴٌي خَٗ٘دي ٸَُض بٸدڄص 

ٴٝــٿ خڀــُجْٓ خڀٙــْه ٔــدمل زدڀ٬ٌــٿ ڄــه خٗيخَش ًڄــه    ىــٍخ خٙـعمــد٪ًظٹــَُ يف  ټدظــر ٬ــًپ ًٯّدڄْــدً،

 خڀٙىْٝدض ًىڃ0  خَٗ٘دي، ًظٽٌوط بيخَش ـًًّش ڀَ٘٘دي ڄه ټسدَ
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 خڀْٙه ٰدڀر زه ٔ٭ًْ زه ظس٫ْ َجْٕدً 

 خڀْٙه ٯّمً ٬سًْ ٬سٌي ټدظسدً 

  ڀځٝنًًٶندً ْخڀْٙه ٬سًخ‟ زه ٬سًخڀٹديَ زه ىُىُش ؤڄ

 خڀْٙه ٔدمل ٬مُ زدڀٵدْ ڄٕعٙدَخً 

 ڂ. 1920ټدن ٌڀٻ ٬دڂ 

خڀ٭نُّٝص ًڄه ٬ځَ ًخڀُـ٭ٌْن ًي٬دش  خ٬ُّـٵٌنزٍڀٻ ٔځمط ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي ڄه خ٬ّٽًْش خڀّٖ يزُىد  

 ّٙ.٬٘دټځعيڃ ڄه خٰٕسْدء ًخ٬ّىًً

ٴٝځو ڄه بيخَش خَٗ٘دي ًڄه ١٬ٌّعيد بىدوص ٘نْ٭ص؛ ڀـٍڀٻ َٴـ٫ ي٬ـٌٍ     ٬عّّؤڄد خڀْٙه زدڀ٬ٌٿ ٴٹً خ 

ًٌىر ّٞـڃ   ًخ١٬ٕدء خ٩ًّي خڀٍّه ؤيوځيڃ يف خڀ٭١ٌّص ٸسْٿ ل١ٌَ خڀٌٴٌي، ٠ًِ ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي ى

ٴ٭ــدي بىل ڄنّڀــو زّڄٚجــو خ١٬ٕــدء، ًىنــدٺ ٸــًَُخ   خڀســٌڀْٓ، بىل يخَ خ٩ّم٭ْــص ٴٌـــًىد ٠ّــط لُخٔــص

ٰـ   ـؼـڃ َٴـ٫ ي٬ـٌٍ ٠ـ     بز٥دپ ٸُخَ خڀٵٝـٿ ًلـٿ ٥ّ٭ْـص خَٗ٘ـدي،     ّ٘ ٘ـ٬ُْص،  ـً خٗيخَش خ٩ًّّـًش زإٶّـد 

ـــًڀٽ ــد يف     ـ ــًپ خڀٕــعدَ ٬ځــَ    بوًًوْٕــْده ؤَخي خ‟ ٩ّم٭ْــص خَٗ٘ــدي ؤن ظّيىــُ ًّعــإڀٷ ٲّمي ، ؼــڃ ؤُٔ

 . 1 خڀ٬ًٌظّٙ بىل خٕزً#

 
 

 بحث الثاين ادل
 اإلرىاب الفكري من أقوى أسلحة القبورية

                                         
ٞتمعيػػػػة اإلرشػػػػاد  ة( أتليػػػػف صػػػػالح عبػػػػد القػػػػادر البكػػػػري ، اإلدارة ا١تركزيػػػػ ٖٕ -ٕٕص)  إندونيسػػػػيااتريػػػػخ اإلرشػػػػاد ُب  ٔ

 ـ ( . ٕٜٜٔإندونوسيا ط األوذل )  -اإلسالمي، جاكرات 
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 :انوفيو مطلب
 تربية اجملتمع على التسليم ادلطلق ألوليائهم وأقطاهبم:  :ادلطلب األول

 طنية أف يربوا اجملتمع بشكل عاـ على التسليم ٢تم وعدـ معارضتهم،باال توىذه ٝتة أخرى من ٝتا 
والفوز والقبوؿ ُب التسليم للقادة واألئمة  ،اعًتضأفلح من وما  وأف ا١تعارضة سبيل إذل اٟترماف،

سنة وال  الفال كتاب و  ال ٯتكن إقامة اٟتجة عليها، وذلك أف علومهم الباطنة ا١تزعومة واألولياء؛
،أم السامع، و فما بقي إال أف يسلّ  إٚتاع وال عقل ٯتكن أف يدؿ عليها،  ف يلغي عقلو حىت ال ٭تـر

، األمثلةولو ذىبُت أْتث عن  لفة للشرع والعقل ال ٯتكن تربيرىا إال بذلك،وكذلك تصرفاهتم ا١تخا
 وأحصرىا لضاقت عنها مساحة ىذا ا١تطلب، ولكن أضرب أمثلة قليلة تدؿ على أمثا٢تا وأشكا٢تا:

ــدپ خًٕپ0  ــِ      خ٬ّؽ ــّٖ ؤڀٹدىــد ٜــدلسيد $٬ځ ــص خ٪ّسٙــْص "خڀ ــدْ خڀ٭ځْ ــص يف خٕوٵ ــدذ " خڀٕــ٭ديش خٕزًّ يف ټع

ًظځٹدىـد   ؛ ًڀعـًَّٓ ًظُزْـص ٤ٚزـو،   ًبَ٘ـديىڃ خڀنـدْ  ڀع٭ځـْڃ  ٮّدڀٕـو خڀـّٖ ټـدن ّ٭ٹـًىد؛      خ٪ّسِٙ# يف

٥ًّ٭يد ؤلً ٤ٚزو ًىـٌ $ٯّٕـه زـه ٬سـًخ‟ زـه خ٪ّسْـر خٗڄـدڂ ٯّٕـه زـه ٬ځـٌُ خڀٕـٹدٲ#، ًَيض            

مل ّٽـه  ن ًب ودٴ٭ـدً،  زدٮ ټٚڄـدً يف لٕـه خڀ٩ـه ًټٌوـو    ًىٍه خ٪ّٽدّص، ٸدپ0 $ًؤًَي خڀْٙه ٬سً خڀ٭ّّـّ خڀـ  

بىل ڄـد ڄـ٫ خڀُــدپ     وٵٕـو  ٴد٘ـعدٸط ڄـدپ ټـؽّ٘،    ً ٴْو ڄعٝٵدً زٍڀٻ، ٴٹدپ0 ټدن َـٿ ظدـُخً ًڀـو ٭عٹَخ٬ّ

ًظُزْــص  ًټــدن يف خڀسځــً َـــٿ ڄٙــيٌٌَ زدڀٝــٚق  ٬ًــّڂ ؤن ّعفــُي بىل خ‟، ًّنٹ٥ــ٫ بڀْــو،  ؤىــٿ خڀٽمــدپ،

ؤٜـمدزو  ٴٽـدن بٌخ َــ٫ بىل وځٌظـو ّـإظٌن بڀْـو وـدْ ڄـه         خ٬ًُّّّه، ًىٌ يف خڀسد٤ه ٬ځَ وـٚٲ ٌڀـٻ،  

ؼـڃ ٔـدَ بڀْـو ًڄ٭ـو      خڀُـٿ خڀعـدـُ ٥ّْـ٫ ڄـد ڄ٭ـو ًٜـّ٘ه وٹـًخً،       ٴسد٪ ٴْځيٌن ًّٕٽًُن، ٬ځَ ٤ُّٹعو،

ــص،   ،وٌظــځٴٝــديٲ ًٸــط و مٽڃ ڀــو ًٌّٜــځو بىل خ‟،ْــعٌڀــٻ خ٬ّــدپ؛ ڀ ٴځمــد يٶ خڀســدذ ؤ٘ــُٴط ـدَّ

ٴځمـد   ،٨ّـو ٬سـًخڀ٭دپ  خٴٹدڀط0 ڄه زدڀسدذ؟ ٴٹدپ0 ٬سًخڀ٭دپ، ًټدن ًخلً ڄه ؤٜـمدزو ؤىـٿ خ٬ّٚىـِ    

ِ ٨ّـو ٨ـه ؤوـو ٜـدلسو، ٴٹـدپ ٭ّـد0       دؤوّّض خڀْٙه ز خڀسـدذ، ٴ٥ځـ٫ خڀُــٿ، ٴٌــً خ٩ّـٌخَُ       ڀـو  خٴعمـ

ٿ ٬ّـد َآه ٰـّ٘   ىفـ ٴ بىل ِ٘ء ٸـ٣ زـٿ ـؽـد زـّٙ ّـًُ خڀٙـْه،       خڀعٵط ًخڀُٙخذ ًآٙض خڀځيٌ ٬نًه، ٴمد
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ً ، ؤود َــٿ  ّد ًُْٔ ڀو0ٜدلسو، ًىٌ ٩ّيُ خڀٝٚق، ٴٹدپ  ظٕـځّٽّٗ،   ؤنخڀ٥ُّـٷ بىل خ‟، ًؤَّـً    ؤَّـ

        ٌ دجٳ ٨ـ ًظًڀّٗ ٬ځَ خ‟، ًىٍخ ڄد ڄ٭ِ ڄه خ٬ّـدپ، ٴځمـد ٠ًـ٭و زـّٙ ًّّـو ظٹدٜـُخ ٫ّفـٿ، ٴٹـدپ0 بن خڀ

ٴْيـد بىل ؤن   ًخ٘ـعٱٿ ٙ ٬مٿ يف لًّٹص ڀند ز٭ًْش، وٍ خ٬ّٽعٿ ًخ٬ّٕمدش، ًُٔ بڀْيـد،  ب٥ّْ٭يد ڄٙٱٌڀص 

ًلـّٙ ًٜـٿ بىل خ٪ًّّٹـص،     د ٘ـدىًه ٬نـًه،  ـّ٘ لٕه ٨نو ٴْـو ڄـ  ـّٵعك خ‟ ٬ځْٻ، ٴدڄعؽٿ ؤڄُه، ًمل ّٱ

 ڄـه ّٝـځك زًڀـو؟    ظځٻ خڀځْځص، ٴـدـعم٭ٌخ ىـڃ ًخڀٹ٥ـر، ٴٹـدڀٌخ0     خپ يفًخڀ٭مٿ، ًڄدض ؤلً خٕزيف  خزعًؤ

وـٍ  ڀـو0  ٴٚن، ّ٭نٌن ٌڀٻ خڀُـٿ خڀٍُ يف خ٪ًّّٹص؛ زٕـسر لٕـه ٨نـو، ٴـ٬ًٌخ ڄنـو، ًٸـدڀٌخ        ٴٹدڀٌخ0

ؤيَټط ڄ٥ځـٌزِ، ًىـٌ ّٝـ٥ځك ىـٌ      ٝٿ زُزو، ٴد٤ځ٫ ٬ځَ لدڀص ْ٘ىو، ٴٹدپ0ؤود ٸًظىْٿ زٚ ټْٿ، ًخ

 .1ًَزو# 

ٴيـٿ ٔـْٽٌن ڀـًٍ وـُّؿ ىـٍه       ىٍه ىـِ خڀّٔزْـص خڀـّٖ ُّزـٌن ّٞـد ؤظسـد٬يڃ، ًّنٙـحٌن ٬ځْيـد ؤـْـد٭ّڃ،          

ؤُ ِ٘ء ّٹًڄٌن ٬ځْو ڄـه ؤٸـٌخپ   ٬ځَ  ًخ٬ّٙٔخٞخ٬ًّخَْ ؤُ ّٰ٘ش ؤً ٴٌّش ظًٴ٭و ٗوٽدَ ڄنٽُخ٣ّڃ، 

ىـٍخ ىـٌ خ٬ّؽـدپ خڀٌلْـً، ًڀٽـه خٕڄؽځـص ٬ځـَ ٌڀـٻ         ًڀـْٓ   !مد زځٱط يف خڀٹـسك ًخڀٕـٌء؟  ــؤً ؤٴ٭دپ ڄي

 . ـًخًټؽّ٘ش 

ڄد ٌټُه خڀٙځِ، ًىٌ ّعمًغ ٬ه ټُخڄدض خًٕڀْدء ًًـٌذ خڀعٕځْڃ ٭ّـڃ ٴْيـد، ًبن ٨يـُ    خ٬ّؽدپ خڀؽدو0ِ

ٸدپ0 $ًؤود ؤًَي ٸٝـص، ٴْيـد ؤزځـٯ ِــُ      ڄنيڃ ؤُ ّٰدڀٵص، ٴةٶّڃ ٙ٘ٻ ؤن ٭ّڃ يف خڀسد٤ه ڄد ٌِّّٕٮ ٌڀٻ،

ه خڀ٩ـه  ٕـ ًخڀعـإيذ ڄ٭يـڃ ًل   خ٬عٹـديىڃ ٬ځـَ   ػلـ  متّٽدَ ٬ځَ ؤًڀْـدء خ‟ ظ٭ـدىل ًؤ  ټً َي٪ ڄه خٗوآً

" ٸـدپ0   ؤزـٌ ٔـ٭ًْ ٬سـًخ‟ زـه ؤزـِ ٬ٝـًُن       ڄـدڂ خڀٙـدٴ٭ْص يف ِڄنـو "   بّٞڃ ڄد ؤڄٽه، ًىِ ڄد لٽده 

ًټدن زسٱًخي َــٿ   خڀٕٹدء زدڀن٩دڄْص، ًټند وًَّ خڀٝد٪ّّٙ، خزهيوځط زٱًخي يف ٤ځر خڀ٭ځڃ، ٴُخٴٹط 

                                         
ٔ
 ( .  ٖ٘ٚ – ٖٗٚكنوز السعادة ص)    



 

www.alukah.net ٗٔٔ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ود ِّدَظو، ًڄ٭ند خڀْٙه ٬سـًخڀٹديَ خ٩ّْٚوـِ، ًىـٌ ٌّڄحـٍ ٘ـدذ،      ًڀٱٌغ ٩ّيُ بٌخ ٘دء، ٴٹّٝٹدپ ڀو خ

ًٸدپ خڀْٙه  د ّٹٌپ،ـٔإڀو ڄٕإڀص، ًؤو٩ُ ڄٕ ڀو ڄٕدڀص ٙ ًَُّ ـٌخّٞد، ًٸځط0إٕٔ خڀٕٹدء0 خزهٴٹدپ 

 ه بٙ ز٭ـً ٔـد٬ص،  ٔإڀو ْ٘حدً ًؤود زّٙ ًّّو ؤوع٩ُ زُټعو، ٴًوځند ٬ځْو، ٴځڃ وُؤڄ٭دٌ خ‟ ؤن  ٬سًخڀٹدي0َ

ٙ ڄًٸّٻ ّد خزه خڀٕـٹدء ظٕـإڀّٗ    خڀٕٹدء ڄٱ١َسدً، ًٸدپ0 خزهٴن٩ُ بىل  يَُ ـٌخّٞـد، ًىـِ ټـٍخ    ؤ ٕـإڀص 

ُ ّـد ٬سـًخ‟ ظٕـإڀّٗ؛     ًٸـدپ0  ؼڃ و٩ُ بيلّ ودَ خڀٽٵُ ظعځير ٴْٻ، ٍبوِ َٕ ًـٌخّٞد ټٍخ، ڄـد ؤٸـٌپ    ڀعن٩ـ

ُ ٴْيد ًىـِ ټـٍخ ًـٌخّٞـد ټـٍخ، ڀع     ً   1خن ىـ ؼـڃ و٩ـُ بىل    زـٻ، ؤيؤٌوْـٻ زةٔـدءش    بىل ٘ـممص  وْد٬ځْـٻ خڀـ

ٻ ـخڀٹـديَ، ڀٹـً ؤ٠َـْط خ‟ ًَٔـٌڀو زإيزـ      ًّـد ٬سـ   خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ، ًؤيوده ڄنو، ًؤټُڄو، ًٸدپ ڀـو0 

َ  ٸـًڄِ   ًٸځـط0  خ٬ّـٖ، ُِٔ ڄعٽځمـدً ٬ځـَ   ـخڀٽـ  ًٸـً ٜـ٭ًض إوِ ؤَخٺ زسٱًخي، ـټ َٸسـص ټـٿ    ىـٍه ٬ځـ

ٸـدپ0   ًٚٙ ڀٻ، ؼڃ ٰدذ ٬ند، ٴځڃ وـُه ز٭ـً.  ًيل، ًټإوِ ؤٍَ خًٕڀْدء يف ًٸعٻ، ًٸً لنٌخ َٸدّٞڃ؛ بـ

  َ ٸـًڄِ   0ًٸـدپ  خ‟، ًؤ٥ّـ٫ ٬ځْـو خ٫ّـدٚ ًخڀ٭ـدڂ،     ٸُزـو ڄـه  ض خٴإڄد خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ ٴٹً ٨يـُض ؤڄـد

 ًخإ٤ًإ٤ـ ؤًڀْـدء خ٩ّـه،   ً ٴإـدزو يف ظځٻ خڀٕد٬ص ؤًڀْـدء خڀـًوْد، ٸـدپ ٥ّد٬ـص0     ىٍه ٬ځَ َٸسص ټٿ ًيل،

ً   ٔـيڃ ًو١ــ٭ٌخ بٙ َــًٚ زإٜــسيدن ٴُٕـځِر    ئًَ يُ، َلدڀــو، ًٱّـه ٤إ٤ــإ َؤٔـو ؤزــٌ خڀنفْـر خڀٕــيُ

ِ  زـه خه ٬سـًخڀُلْڃ خڀٹنـدًُ، ٸـدپ    ًْؤ٦ًّ خڀُٴد٬ِ، ًؤزٌ ڄًّه، ًخڀٙ ٬ٝـًُن0 ًؤڄـد خزـه خڀٕـٹدء      ؤزـ

يف ٥ّْـ٫ خڀ٭ځـٌڂ، ًټـدن ٌخ ڀٕـدن      ڄـه ّنـد٨ُه  زـدڀ٭ځٌڂ لعـَ ٴـدٶ ؤىـٿ ِڄدوـو، ًخ٘ـعيُ زٹ٥ـ٫         خ٘عٱٿٴةوو 

، خڀٹْٕٕـّٙ ڀـو   ٥ًّـ٫  زـو، و ًٌَٔٙ بىل ڄځٻ خڀًُڂ، ٴإ٬فر ٴْٝك، ٨ًّط ڄځْك، ٴإيوده خ٫ّځْٵص، ًز٭ؽ

 ؤن ٴٕـإڀو زنـط خ٬ّځـٻ، ٴـدٴعّٕ ّٞـد،      وَخي ٴعنعـو ٴـّٔخءض ڀـ   إًود٨ُىڃ، ٴـإٴمميڃ،٩٬ًُڃ ٬نـً خ٬ّځـٻ، ٴـ    

ظعنٝــُ، ٴعنٝـُ ًخڀ٭ْـدٌ زــد‟، ًظًّـيـد، ؼـڃ ڄــُٞ، ٴـإڀٹٌه زدڀٕـٌٶ ّٕــإپ        ؤنٴٹدپ0 ٙ بٙ ،ًّّـيـد ڀـو  

                                         
ٔ
 كذا ُب األصل.  
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ىـٿ   ط زـِ زٕـسسيد ڄـد ظـٍُ، ٴٹـدپ0     ٴعنـص لځـّ   ٴٹـدپ0  ڄـد ىـٍخ؟   ٴٹـدپ ڀـو0  ، ڄه ّ٭ُٴوٴمُ ٬ځْو  خڀٹٌض،

، ؼـڃ ــدِ ٬ځْـو     1ََُزمـد ّـٌي† خڀـٍّه ټٵـًُخ ڀـٌ ټـدوٌخ ڄٕـځمّٙ         ٙ بٙ ٸٌڀو ظ٭دىل0  ٠ّٵ٧ خڀٹُآن؟ ٸدپ0

خڀٹسځـص، ٴدٔـعًخَ ٬نـيد، ٴ٭ـدي ٴدٔـعًخَ ٬نـيد، ٴىُــط ًَلـو ڀٱـّ٘ خڀٹسځـص،            بىل٪، ٴٹځسو نًّىٌ يف خڀ

ًؤڄد ؤود ٴفحـط بىل يڄٙـٷ،    ټٚڂ خڀٱٌغ، ًّ٭ځڃ ؤوو ؤْٜر زٕسسو. ٸدپ خزه ؤزِ ٬ًُٝن0ًټدن ٍّټُ 

ٕ      وِل١ُإٴ ًؤٸسَځـط ٬ځـِ خڀـًوْد     ٸـدٲ، ٴٌڀْعـيد،  ًخڀٕځ٥دن وٌَ خڀـًّه خڀٙـيًْ، ًؤټـُىّٗ ٬ځـَ ًّٙـص خ

  .خوعيَبٸسدًٙ ټؽّ٘خً، ٴٹً ًٜٶ خڀٱٌغ ٴْند ټځند 

ٽؽـُش ودٸځْيـد ٬ًًخڀعـيڃ ٴْيـد ؤزځـٯ ِــُ ٬ـه خٗوٽـدَ ٬ځـَ          ُ يف خ٬ّ٭نـَ ز ظٴيٍه خ٪ّٽدّص خڀـّٖ ټـديض ظعـٌخ    

 . 2ؤًڀْدء خ‟ ظ٭دىل وٌٴدً ؤن ّٹ٫ خ٬ّنٽُ ٴْمد ًٸ٫ ٴْو خزه خڀٕٹدء و٭ٌٌ زد‟ ڄه ٌڀٻ# 

ؼـڃ  ٍڀٻ؟ زـ  ؤٔـدوًْه ٴـإّه   ٭ّد زإٶّد ټديض ؤن ظعـٌخظُ،  وٸځط0 ىٍه ڄه وُخٴدض خڀٹٌڂ ًٙ ُّىسند ًٜٵ 

يف ؤوسـدَ خڀٽينـص خڀـٍّه ٹّـًّّن زـس٭ٟ خ٬ّٱْسدض،ًّٝـًٸٌن       ڄـه  ٌن ٴٚ ظ٭ـًً ؤن ظٽـ   ڀٌ ٴُٞ ظٌخظُىد،

ًڀـْٓ ڄـه    ًٹّعٵِ ٬ه خٕزٝدَ ڄعَ ٘ـدء،  ،٘دء عَٕن خڀٌيل خ٪ّٷ ڀْٓ ڄه ٘إوو ؤن ٩ّيُ ڄ ز٭١يد؛

َ ُ ٬سًخڀٹديَ زٍڀٻ خڀ٭ځٌ ٘إوو ؤن ّسّٙ ٸـًڄِ ٬ځـَ   0 $خڀـٍُ ٷّ٭ځـو ّعمـًٍ خًٕڀْـدء ًّٹـٌپ      ًخٙٔـعٽسد

ٞ ٬ًـًڂ   ڀًٖڀْـدء زدڀعٕـځْڃ   جـو خٸُّٸً زځٯ ز٭ٟ ڄد ًُّّ ڄـه بٸنـد٪    َٸسص ټٿ ًيل#، ًڀٽه خڀُـٿ  خ٬ٙـّٔخ

 ڄه خڀ٥ُي ًخ٪ُّڄدن.  خ٬ّٙٔخ٬ٞځْيڃ؛ ٬ّد ّّٔظر ٬ځَ خڀعٕځْڃ ڄه خڀٵٌِ ًخڀٵٚق، ٬ًځَ 

ؤٸـٿ   ڄد وٹځو خڀُٙـِ ٬ـه ؤزـِ زٽـُ زـه ؤ٦ّـً زـه ي٬ٕـّٙ يف ظ٥ُّعـو ؤوـو0 $ټـدن ّٹـٌپ0           خ٬ّؽدپ خڀؽدڀػ0 

بڀْـو،   خىعـًّط ځڃ ڀًٖڀْدء ؤلٌخ٭ّڃ ًؤٸٌخ٭ّڃ ًؤٴ٭د٭ّڃ، ٴـةن مل ظ٭ـُٲ ڄ٭ندىـد،ًٙ    يَـدض خٗٺّدن ؤن ظٕ

 .1ًڄد ٜك ٬نيڃ ٴٕم٫ ٤ًد٬ص ًلر ًټُخڄص#  ًؤ٬ً٭ّد، خْٕ٘دءه لٕځَ ؤ٦٬ّٿ ٫ّْ٥ ؤڄٌَىڃ دٴ
                                         

ٔ
 ( .  ٕسورة اٟتجر )   
ٕ
 ( .  ٚٙٔ/ٔا١تشرع )   
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 .؟ٍىٍه ؤٸٿ يَـدض خٗٺّدن ٴمد ؤ٬ٚىد ّد ظُ ٸځط0 

خ‟ خڀٌٸـط ڀځٙـْه    ًٸـً ؤڄـًّ   ؤ0ًّ٦ًُْٔ  ڄد ٌټُه ٜدلر ظٍټّ٘ خڀندْ، ٸدپ0 $ًٸدپخ٬ّؽدپ خڀُخز0٫ 

٬مُ ؤزد ُّٰڄص ڄه ز٭ً خڀ٭ُٝ بىل خ٬ّٱُذ ؼٚؼّٙ ؤڀٳ ٔنص، ٴدٔعٙٽٿ ز٭١يڃ ىٍخ، ٴٹدپ ڀـو ٔـ0ًُْ   

ؤڄد يف زدڀٻ لًّػ ٌّڂ خڀٹْدڄص ٤ٌڀو ٧ٌّٕن ؤڀٳ ٔنص، ًؤوو ّٽٌن ٬ځَ خ٬ّاڄه ټإوٳ ٜٚش ٜـٚىد  

٬ځـڃ  ًش ڀْـديل ؤً ؤّدڄـدً ؤً ٰـّ٘ ٌڀـٻ، ٴٹـدپ0 ىـٍخ       ٴٹْٿ ڀو0 ًټْٳ ٜدَض ظځٻ خ٬ّ، يف خڀًوْد ًىٍخ ڄنو

٘ـ ظًّٝٷ ًبٺّدن، ڄد ىـٌ ٬ځـڃ ىـد ظـٌه      ىـٍخ ٬ځـڃ ظٝـًّٷ ًبٺّـدن ڄـد ىـٌ ٬ځـڃ ىـدظٌه         $. ٴٹٌڀـو0  2ٌٴو# ؤ

ّٝك ؤن ٥ّدڀر ّٞد خڀٕدڄ٫، ًبٵّد ىـٌ ٬ځـڃ    خڀّٖؤٌ٘ٴو#، ًخ٠ك ـًخً ؤوو ڀْٓ ڄه ٬ځڃ خڀًڀْٿ ًخ٪ّفص 

 لعَ ؤو٩ُ بڀْو.  بّدهّ٭ّٗ ؤَوِ  #ىدظٌه ؤٌ٘ٴو$ٌڀو0 ًٸ ،ًخوعٹدي خ٬ّٔخٞظًّٝٷ ًبٺّدن ٙ 

 ٸٌپ ٬سًخ‟ زه ٬ځٌُ خ٪ًّخي0  ٣ّڃ خڀًخَـص خ٬ّنعُٙش،دڄه ٸٌخ٬ًىڃ خ٬ّٕځّمص ًټځم ٬ّؽدپ خ٫ّدڄ0ٓخ
 3لدٌهم واضٌح باألدلِة ،وسلِّم ألهل هللا فً كل ُمْشِكٍل لدٌك

 خر: اآلوقوؿ 
 صار وإذا لم تر الهالل فسلِّم ألناٍس رأوه باألب

ىػػػذه ٜتسػػػة أمثلػػػة تػػػدؿ كلهػػػا علػػػى مػػػا عنػػػوان لػػػو ُب ىػػػذا ا١تطلػػػب، وىػػػو تربيػػػة األمػػػة علػػػى الرضػػػوخ  
، ويسػلم  مػا يريػدهوإلغاء العقوؿ وٕتاوز القواعد واألصوؿ الشرعية؛ ألجػل أف ٯتشػي  واالستسالـ القػـو
لػى ىػذه األمثلػة رُت عتصػقاقػد و  وأفعػاؿ دوف حاجػة إذل أدلػة شػرعية أو عقليػة، من أقواؿ٢تم ما أيتوف 

ا٠تمسػػة مػػع وجػػود الكثػػَت مػػن األمثلػػة ُب تػػراث صػػوفية الػػيمن، أمػػا صػػوفية الػػبالد األخػػرى فػػال أخػػاؿ 
  .قواعدىا ُب ىذا ا١توضوع خافية على ا١تتابع لتوارٮتهم

 ادلخالف:  إلرىابابجلن  واالستعانة ٔوالشعوذة  ٗاخلرافة  استخدام: ادلطلب الثاين
                                                                                                                        

ٔ
 ( .  ٜٖٓالطبقات ص)  
ٕ
 (.   ٕ٘ٔتذكَت الناس ص)   

ٖ
 ٜٛٙٔ -ىػػػ ٖٛٛٔ(،طبػػع مطبعػػة ا١تػػدين ابلقػػاىرة سػػنة ) ٔٗالعقػػوؿ والفهػػـو لعبػػدهللا بػػن علػوي اٟتػػداد ص) لػػذويالػدر ا١تنظػػـو  
 ـ( 
ٗ
 (   ٖٗٙالباب الثاين ص ) تقدـ تعريف ا٠ترافة ُب   
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نيػػة لًتسػػيخ وتعميػػ ق القػػدرات ا٠تارقػػة لألئمػػة واألوليػػاء، حػػىت لقػػد ابلغػػوا ُب لقػػد سػػعى الصػػوفية والباط 
ذلػػػك، فوصػػػفوىم بعلػػػم الغيػػػب وتصػػػريف الكػػػوف والقػػػػدرة علػػػى إظهػػػار ا٠تػػػوارؽ الػػػيت دل ُيظهػػػر مثلهػػػػا 
األنبيػػاء، وأهنػػم قػػادروف علػػى أف يتجػػزءوا أبجسػػادىم، وأف يكػػوف الواحػػد مػػنهم ُب عػػدة أمػػاكن ُب آف 

د مر، حىت أصبح حكم الناس على صالح الشخص ىو إظهاره تلك ا٠توارؽ مػع واحد، وكل ذلك ق
ادعػػػاء الواليػػػة، وعنػػػدما ترس ػػػخ ذلػػػك ُب أذىػػػاف اجملتمػػػع، وتػػػرىب عليػػػو، ابدروا ابفػػػًتاء األكاذيػػػب وروايػػػة 
ا٠ترافػػات عمػػن يريػػدوف أف يسػػبغوا علػػيهم صػػفة الواليػػة حػػىت يقنعػػوا النػػاس بػػواليتهم، كمػػا ابدر طػػالب 

١تناصب ُب الرايضات ا١توصلة إذل خرؽ العادات، وتعلموا أنواعاً من علػـو السػحر، حػىت أتقنػوا اٞتاه وا
ذلك، وعملوا بو، وعقدوا الصلح مع اٞتن؛ ليقوموا ٢تػم أبعمػاؿ خارقػة يطلعػوهنم علػى مغيبػات واقعػة، 

ة توضػح ٍب جعلوا ذلك كلو سالحاً يشهرونو ُب وجو كل من ٮتػالفهم، وينكػر علػيهم، وىػذه عػدة أمثلػ
 ذلك وتثبتو: 
: مػػا ذكػػره الشػػلي ُب ترٚتػػة دمحم بػػن علػػي مػػوذل الدويلػػة، قػػاؿ: )وتواجػػد يومػػاً ْتضػػرة عمػػو ادلثــال األول

الشيخ اإلماـ عبدهللا بػن علػوي حػىت ُغشػي عليػو، ٍب أقيمػت الصػالة، فصػلى معهػم، فلمػا فرغػوا، قػاؿ 
ضػػوء؛ ألنػػو زاؿ عقلػػو، فػػأخربه عمػػو العػػارؼ ابهلل علػػي بػػن سػػلم لعمػػو عبػػدهللا: صػػلى ابػػن أخيػػك بػػال و 

بقوؿ الفقيو علي بن سلم فقاؿ: وعزة اٟتػ ق إين توضػأت، وشػربت مػن الكػوثر، ونفػض ٟتيتػو، فتقػاطر 
 منها ا١تاء، ٍب قاؿ:اي فقيو، نزؿ علينا شيء لو نزؿ على اٞتباؿ لدكت، ٍب أنشأ يقوؿ: 

 الـحب حيب واحلبيب حبييب والسبق سبقي قـبل كــل رليب 
 فأجبت ادلنادي مسرعاً ومطست يف ْتر اذلوى ومدي بـي نوديت 
 يل تسعة وثالثة مع تسعــة والعقد يل وحدي وعـال نصـييب 
 .ٕما تعلموا أين ادلقدم يف الـمال ليلة سرى ابليثريب ســـرى يب( 
ا١تػاء  فانظر إذل ىذه الدعوى العريضة واليت برىاهنا أنو نفض ٟتيتو، فتقاطر ا١تػاء منهػا، ولػو كػاف ذلػك 

من ماء الكوثر، ىل سيذىب ىكذا ىدراً وال يعرؼ لو ميػزة عػن غػَته مػن ا١تيػاه، وال تظهػر لػو رائحػة، 
وال يبقى ُب موضعو؟ إذل آخر ما ٯتكن أف يظهر من الػدالئل، ٍب أعجػُب ٢تػذا الفقيػو وسػرعة تصػديقو 

 وتسليمو واقتناعو ٔتا حكى ىذا الرجل عن نفسو!. 
                                                                                                                        

الشػػػعوذة : خفػػػة ُب اليػػػد وأخػػػذ كالسػػػحر ، يػػػرى الشػػػيء بغػػػَت مػػػا عليػػػو أصػػػلو ُب رأي العػػػُت ، وىػػػو ُمشػػػْعِوذ ، ومشػػػعَوذ . ٔ
 ( . ٕٚٗانظر:القاموس احمليط ص)

ٕ
 ( .  ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٔا١تشرع )  
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ــاين:  ــال الث ُب ترٚتػػة الشػػيخ عمػػر احملضػػار أنػػو قػػاؿ: )قػػاؿ البػػن أخيػػو الشػػيخ عبػػدهللا  ذكػػر الشػػليادلث
، ٍب اسػػتدؿ الشػػلي علػػى ٔالعيػػدروس: أف رجػػاًل يغضػػب لغضػػبو جبػػار السػػماوات، وأشػػار إذل نفسػػو( 

على أحد أصابو اٞتذاـ وغَته من األسقاـ بعد ثالثػة أايـ، فقيػل  بإثبات ذلك بقولو: )وكاف إذا غض
نالك هبذا شيء؟ فقاؿ: إين دل أدُع علػى أحػد، ولكػٍت إذا غضػبت علػى أحػد، وقػع لو: أما ٗتشى أف ي

. ىػذه اٟتكايػة هللا أعلػم بصػحتها ُٕب ابطٍت انر ال تنطفئ إال بعد ما يصيبو ذلػك ا١تػرض، أو يتػوب( 
ولكن على فرض صحتها، فإهنا رادع قوي لكل من يفكر أف ٮتالف ىذا الشيخ، ورٔتا كاف ذلػك مػن 

صػػػحيح أف السػػاحر قػػػد يصػػػيب ا١تسػػحور بعػػػوار واخػػػتالؿ ُب عقلػػو أو ُب بدنػػػو، والقصػػػة السػػحر إذ ال
بغػػضِّ النظػػر عػػن صػػحتها أو عػػدـ صػػحتها فػػالغرض منهػػا حاصػػل حػػُت تُػػروى، ويتػػداو٢تا النػػاس، فإنػػو 

 يًتتب عليها ىيبة عظيمة من التعرض إلغضاب من يّدعي الوالية. 
 

ُب  ٗعػن " مػرآة اٞتنػاف "  ُٖب مطلػب التصػرؼ ُب الكػوف  : مػا قػدمناه ُب البػاب الثػاينادلثال الثالـث
قصػػة أٛتػػد ابػػػن أيب اٞتعػػد وسػػػعيد بػػن عيسػػػى العمػػودي، حيػػػث ذكػػر أنػػػو عنػػدما أقػػػاـ ابػػن أيب اٞتعػػػد 
الشيخ سعيد؛ لإلنصاؼ من نفسو، قاؿ: )من أقامنا أقعدانه فقاؿ الشيخ أٛتد: ومػن أقعػدان ابتلينػاه، 

بو، وصػار الشػػيخ أٛتػد مقعػػداً إذل أف لقػي هللا تعػػاذل، وصػػار فأصػاب كػػل واحػد منهمػػا مػا قػػاؿ لصػػاح
الشػػيخ سػػعيد مبتلػػًى ُب جسػػمو حػػىت لقػػي هللا تعػػاذل(، وىػػذه اٟتكايػػة تصػػب ُب نفػػس الغػػرض، وىػػو 

 إرىاب الناس من التعرض لألولياء و٥تالفتهم. 
ايػة طويلػة : ما ذكره صاحب " تذكَت الناس " عن أٛتد بػن حسػن العطػاس أنػو ذكػر حكادلثال الرابع

منها أف عبدالرٛتن بن مصطفى العيدروس دخل مصػر، قػاؿ: )وحصػلت بينػو وبػُت أىػل مصػر منػاظرة 
ُب اإلمامػػة، وقػػاؿ ٢تػػم: أان أحػػ ق هبػػا مػػنكم؛ ِلَمػػا اجتمػػَع ُب  مػػن الشػػرؼ والعلػػم والتػػربع، فقػػالوا لػػو: ال 

، فقػػػالوا لػػػو: ىػػػذه واليػػػة، نسػػػلم لػػػك إال بػػػدليل، فتوجػػػو ْتالػػػو إذل القناديػػػل الػػػيت ُب ا١تسػػػجد فابتلعهػػػا
 .٘ومسّلموف لك فيها( 

                                         
ٔ
 (.ٕٕٗ/ٕا١تصدر الساب ق )  
ٕ
 ( .  ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕا١تصدر الساب ق )   
ٖ
 ( .  ٖٕ٘)   انظر : ص  
ٗ
 (  . ٖٚوانظر أيضاً : طبقات ا٠تواص ص)  
٘
 ( .  ٖٖٗ-ٕٖٗ/ ٔ( . و انظر: اتج األعراس )  ٖٓٔ-ٜٕٔتذكَت الناس ص)   
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 واٟتكاية ظاىرة الداللة على أف برىاف الوالية ىو ىذه ا٠توارؽ اليت ال يبعد أف تكوف من السحر.  
مػا حكػاه الشػلي ُب ترٚتػة دمحم بػن علػي مػوذل الدويلػة، قػاؿ: )وأكثػر أعمالػو قلبيػات، ادلثال اخلامس: 

ىت عن أىلو، ورٔتا اعًتض عليو بعض مػن اتصػف ابلعلػم ولػيس مػن وكاف ٮتفي أعمالو عن أصحابو ح
أىلػػػػو، حػػػػىت إف بعضػػػػهم قػػػػاـ يصػػػػلي، والسػػػػيد عنػػػػده انئػػػػم، فقػػػػاؿ ُب نفسػػػػو: أان سػػػػاجد وقػػػػائم وىػػػػذا 
مضػػطجع انئػػم، ويػػّدعوف أنػػو قػػدوة للعػػادل. فلمػػا سػػجد عجػػز عػػن رفػػع رأسػػو، فتػػاب عمػػا وقػػع لػػو ُب 

ف يرفػػػع رأسػػػو مػػػن السػػػجود، و١تػػػا فػػػرغ اعتػػػذر إليػػػو، نفسػػػو، فػػػأمر صػػػاحب الًتٚتػػػة بعػػػض مػػػن عنػػػده أب
 .ٔوعاىده على أف ال يعود( 

فػػانظر إذل مػػا لقػػي ىػػذا العػػادل مػػن العقوبػػة والتأديػػب لقػػاء اعًتاضػػو علػػى ىػػذا الػػورل، ٍب كيػػف سػػل م لػػو  
 واليتو، واتب من االعًتاض عليو. 

 مطلػػب اسػػتخداـ اٞتػػن حيػػث نقلػػو عػػن " اتج األعػراس " ُب ٕ: مػػا تقػػدـ ادلثـاالن الســادس والســابع
نقلنا ىناؾ حكاية سادل العطاس الذي كاف لو جٍت، اٝتو " مزنقب "، وكيف سلطو على تلػك القبيلػة 
الػيت أبػػت أف تسػتقبل الركػػب العطاسػػي حسػب تعبػػَت ا١تؤلػف: )فصػػرخ هبػػم مزنقػب صػػرخات، روّع هبػػا 

لعطػاس واسًتضػائهم واالعتػذار إلػيهم نساء القبيلة وأطفا٢تا؛ ٦تا اضػطر رجػاؿ القبيلػة إذل الرضػوخ آلؿ ا
 وضيافتهم(.

 وحكايتو مع شريف مكة وكيف فّجر"مزنقب" ا١تاء ُب ٣تلس الشريف ٦تا اضطره للتسليم لو كذلك.  

 

 

 

 

 

                                         
ٔ
 ( . ٕٓٓ/ٔا١تشرع )   
ٕ
 ( .  ٖٔ٘انظر ما تقدـ ص )   
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 خ٬ّسمػ خڀؽدڀػ 

  خٔعىـًخڂ خڀٹـٌش يف ٯّدَزص خ٫ّٝـڃ 

 ًٴْو ؤَز٭ص ڄ٥دڀر0

 ن00 خڀځفـٌء بىل خڀٕځ٥دخ٥ّ٬ځر خًٕپ

خڀځفٌء بىل خڀٕځ٥دن ٘إن خ٬ّسع٬ًص ًخڀسد٤نْص يف ټـٿ ِڄـدن ًڄٽـدن؛ ڀٵٹـًىڃ خڀـًڀْٿ خ٬ّٹنـ٫، ٴْځفَحـٌن         

 بڀْو، ًّخىنٌوو، ٥ًًُُّْوو، ڀًْخٴ٫ ٬نيڃ ٬ًه زد٤ځيڃ، ًًّٴ٫ و٥ُ وٌٝڄيڃ 

 ٙ ّٵ٬ٌّن بىل خڀًڀْٿ ًبٵّد يف خڀ٭فّ ڄٵ٬ّيڃ بىل خڀٕځ٥دن 

ٕىًپ يف ټٚڄـو ٬ـه خڀٝـٌٴْص0 $ٴـةن ٬ـديش ىـٍه خڀ٥دجٵـص ؤ٬ـّٗ         ًّٹٌپ خڀ٭ٚڄص خ٪ّّٕٙ زه ٬سًخڀ٦ُّه خ 

"خزه ٬ُزِ "ًؤظسد٬و خڀعمسر بىل خڀًًڀص ًبُّخي ؤلديّػ ًًَخّـدض يف ٴ١ـدجځيڃ، لعـَ ٷّ٭ځـٌخ خڀٕـځ٥دن      

ًخڀ٭ديپ ىٌ خڀٹ٥ر، ًَّٝد ؤڀٹٌخ يف ٨ّ٭و ؤن ڀو يَـص خڀعمٽْڃ ًخڀعٵٌّٟ ٴْمد ٴ٭ځـو   1خ٩ّدجُ ڄه خٕزًخپ 

                                         
ٔ
 ( .  ٗٚة والفقهاء ) ُب األصل ) األنذاؿ ( وىو غلط واضح وقد صححو كذلك عبدهللا اٟتبشي عند نقلو ُب الصوفي  
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، ًټـٚڂ  2بوٽدَ خڀ٭ځمدء ڄه ٸًّڃ خڀّڄدن ًىٍخ ڄه ڄٽـُىڃ، ٸدظځـيڃ خ‟#    1 ّٽً ّعس٫ زٚ لُؾ؛ ًڀٍڀٻ مل

خٕىًپ ىٍخ ىٌ خڀٍُ خٔعٵدٞ، زـٿ ظـٌخظُ ڄ٭نـده، ًىنـدٺ ڄٌخٸـٳ ټـؽّ٘ش ــًخً ڀځٝـٌٴْص يف خڀعّڀـٳ بىل          

ــْمه       ــٍُ ّ٭نْنــد ىــڃ ٜــٌٴْص خڀ ــًّيڃ ڄنــٍ وٙــإش خڀٝــٌٴْص بىل خڀْــٌڂ، ًخڀ ــعمٽّٙ ٕوٵٕــيڃ ڀ خڀٕــ٤ّٚٙ ًخڀ

ڄـد ٌټـُه    ٸسٌَّعيد، ٴةڀْٻ ز٭ٟ ظځٻ خ٬ٌّخٸٳ0 ڄه ٌڀٻ ظسّٙ٘ىڃ زدڀـمُځٻ ؤً ّٜځٌيه يف ؤ٬ٹدّٞڃ، ًڄنـو ً

خ٫َّّـِ يف "خڀ٭ٕفً " يف خزعًخء ؤڄُ خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص، ٸدپ0 $ٸدپ ٜدلر خڀّٕ٘ش خ٩ّ٬ٵُّص0 ؤوّّوـِ  

٤ُّــٷ وســط ، ٬ًـّّ  3خڀٙـْه خڀٝــدحل ٔـځْمدن زــه ڄنٝـٌَ زــه لّّنـص ٸــدپ0 ٬ّـد ًٜــٿ خ٬ّځـٻ خ٬ّٕــ٭ٌي       

خڀٹمُّص، ًټدن ٬ځَ ٸد٬َص خڀ٥ُّـٷ ٘ـْىدن ڄـه ڄٙـدّه خڀٝـٌٴْص خڀٝـد٪ّّٙ، ّٕـمَ ؤلـًىد خ٬ّٱْـػ،          

ًخٓوــُ خ٭ّــًْ، ٴٹــدپ ؤلــًمهد ڀٔوــ0ُ ىــٿ ظــٍُ ڄــد ؤٍَ؟ ٴٹــدپ ڀــو0 ًؤُ ٘ــِء ظــُخه؟ ٸــدپ0 ؤٍَ    

ٝـٌَ  ٘ىًٝد بن ٔدَ ٔدَ خڀ٭ٕٽُ ٥ّْ٭و. ٴٹـدڀٌخ0 ڀ٭ځـو خ٬ّځـٻ خ٬ّٕـ٭ٌي ٴٹـدپ0 ٙ، زـٿ ىـٌ خ٬ّځـٻ خ٬ّن        

 .٬4مُ زه ٬ځِ زه ٌَٔپ، ًخ٬ّځٻ يف ٬ٹسو بىل آوُ خڀًىُ# 

ًڄه ٌڀٻ زٙـدَش ٜـدلسَِ ٬ٌخــص ٯّمـً زـه ؤزـِ زٽـُ خ٪ّٽمـِ ًٯّمـً زـه لٕـه خڀسفځـِ ڄأـٓ               

 خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص ٬مُ زه ٬ځِ زه ٌَٔپ خ٬ٍّټٌَ ٔدزٹدً زدوعٹدپ خ٬ّځٻ بڀْو ًظٹٌّص ٬ّڄو ٬ځْو. 

خن " ظدَّه خڀٌٝٴْص يف ٬يً زّٗ ٌَٔپ "0 $ًڀ٭ـٿ زًخّـص ظـدَّه    ٸدپ خٕٔعدٌ ٬سًخ‟ خ٪ّسِٙ ٠ّط ٬نٌ 

خڀٌٝٴْص ڄ٫ خڀٌُٔڀّْٙ ّسعًت زسًخّص ىٍه خڀًًپ، زٿ ٸسٿ خڀسًخّص زٕنٌخض ٬ًش، ٴد٬ّاَوٌن ٍّټًُن ظځٻ 

لٽمـو ڄـه    -خڀًٝخٸص خڀ٤ًٌْش زّٙ ڄأٓ خڀًًڀص خڀٌُٔڀْص خ٬ّځٻ خ٬ّنٌَٝ ٬مـُ زـه ٬ځـِ زـه َٔـٌپ.     

                                         
ٔ
 كذا ىو يتبع ، وىو ٤تتمل ، و٤تتمل أف يكوف ) ينفع ( ىو الصحيح    
ٕ
 ( .  ٕٛٔكشف الغطاء ص)    
ٖ
 آخر ملوؾ األيوبيُت ُب اليمن .   
ٗ
 ( .  ٕٜٔالعسجد ص)   
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ىـ ًٜدلسو خڀٌٝيف ٯّمً 617ْو خڀٌٝيف ٯّمً زه ؤزِ زٽُ خ٪ّٽمِ ٔنص ًزّٙ خڀٵٹ -ىـ 647 – 629

ىــ ًمهـد ڄـه ټسـدَ خڀٝـٌٴْص يف خڀـْمه. ًّٹـدپ ؤٶّمـد خڀځـٍخن ٸٌّّـد            621زه لّٕٙ خڀسفځِ خ٬ّعٌٴَ ٔـنص  

ٴْمـد زْنـيڃ    د٬ّڄو يف خٙٔعْٚء ٬ځَ خ٪ّٽڃ ز٭ً ڄٙـدى٣ًّمد ظ١٭١ـ٫ خڀًًڀـص خٌّٕزْـص ًظنـدٴٓ ؤڄُخجيـ      

ه بٌخ ؤيَټند ؤن ڄٌض خ٪ّٽمِ ټدن ٸسـٿ ٸْـدڂ خڀُٔـٌيل زـد٪ّٽڃ زنمـٌ ٬ٙـُ ٔـنٌخض،        ٬ځَ خ٪ّٽڃ. ًٳّ

وًَٺ ڄًٍ خڀ٭ٚٸص خڀعدڄص زّٙ خڀٌٝٴْص ًيًڀص زـّٗ َٔـٌپ، ًڀنـً٪ خڀسدلـػ خ٬ّ٭دٜـُ خٕٔـعدٌ ٯّمـً زـه         

ؤ٦ّــً خڀ٭ٹْځــِ، ّٙــُق ىــٍه خ٬ّٕــإڀص، ٴْٹــٌپ0$٬ُٲ ٌڀــٻ خڀٙــدذ خ٬ّع٥ځــ٫ ٬ّځــٻ خڀــْمه ٬مــُ زــه ٬ځــِ    

ٸً ظنسأ ڀو زد٬ّځٻ ڄد ٺّٽه ڀ٥مٌلو خ٬ّع٥ځ٫ ڄه خٙٔعٵديش ڄه وٵٌٌمهد خڀًُلِ، ٴإوٍ يف خڀٌُٔيل ًمهد 

ظٹًُّمهد، ًټدود ٬نً ٸًًڂ ڄٕدق خَٕٞ خڀَّخ٬ْص ڀعٹًُّ خ٫ُّخؾ ٬ځـَ خ٬ّّخَ٪، ّٽعسدن ؤٰځـر ؤَخ٠ـِ   

 ٬مُ ؤىٿ ـيد٣ّمد، ٴځمد ـدء يًَ خڀٵٹْيّٙ ٬ّٕك ؤَخ٠ْيمد ًؤوٍ خڀ١ُخجر ٬نيمد، ٬ٵد ٬نيمد خٕڄّ٘

زه ٬ځِ خڀٌُٔيل ًٸً زځٯ ٌڀٻ ٳٌّ ٧ّٕص ٬ُٙش ؤڀٳ يّندَ، ًؤيَټد زٚ ٘ٻ ڄ٥م٭ـو خڀس٭ْـً، ٴإوـٍخ    

ًُّـدن ڄٹدڀعيمد خڀٕدزٹص ّٝځٻ خڀْمه ڀو ًّْٙ٭دن ٌڀٻ ُٔخً، ؼڃ ٍّّ٭دوو ڄٹًڄدً؛ ڀعيْحـص خڀنٵـٌْ ًخڀ٭ٹـٌپ    

 . 1ڀٌؼسعو، ً٘د٬ط ټځمعيمد، ٴعٹسځيد خڀندْ زدڀّٔٸر# 

ٌڀْص، ظًّه ڀځٌٝٴْص زٌـٌيىـد ز٭ـً ؤن ڄيـًًخ ٭ّـد ٬نـً خڀنـدْ، ًؤٜـسمط ٱّـد ّنع٩ـُ          بٌخً ٴدڀًًڀص خڀُٔ

 ًٸ٬ٌو. ًٙ ؤلعدؾ بىل ظ٭ځْٷ ٬ځَ ڄد ٸَُه خٕٔعدٌخن خ٪ّسِٙ ًخڀ٭ٹْځِ.

ًڄـه ظځــٻ خڀسٙــدَخض زٙــدَش خڀٝــٌيف بزــُخىْڃ زــه خ٪ّٕـه زــه ؤزــِ زٽــُ خڀٙــْسدوِ ڀځمځــٻ خ٩ّ٬ٵــُ، ٸــدپ     

دض ٨ـدىُش، ڄـه ٌڀـٻ ؤوـو ِخَه خ٬ّځـٻ خ٩ّ٬ٵـُ يف ؤّـدڂ ًخڀـًه خ٬ّځـٻ          خڀُٙـِ يف ظ٥ُّعو0 $ًټدوط ڀو ټُخڄ

خ٬ّنٌَٝ خزه ٌَٔپ، ًِٙڄو يف خ٬ّځٻ ز٭ً ؤزْو، ٴ١ُذ خڀٵٹْو زًْه ٬ځَ ټعٳ خ٩ّ٬ٵُ، ًٸدپ ڀو0 خڀـمُځٻ 

                                         
 (.ٙٗ-٘ٗ( ، الصوفية والفقهاء ص )ٜٔٔالتصوؼ ُب هتامة ص ) ٔ
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ڀٻ ًڀٍَّعٻ ٙ ؤًٔ خڀًّه ًٙ ٴىُ خڀًّه، ّ٭ّٗ زـّٗ ٬مـو. ًټـدن خ٩ّ٬ٵـُ ٹّـدٲ ؤن ّنـد٬ٌِه يف خ٬ّځـٻ        

ټمد ٸدپ0 ظٌىل خ٬ّځٻ خ٩ّ٬ٵُ ًٌَّعو ڄه ز٭ًه ًز٥ٿ ؤًٔ خڀًّه ًٴىُ خڀًّه، ٴځمد ٜـدَ   ز٭ً ؤزْو،ٴٽدن

خ٬ّځٻ بىل خ٬ّځٻ خ٩ّ٬ٵُ، ٔدڄك خڀٵٹْو يف وُخؾ ؤ٠َو ًؤَخ٠ِ ؤىځو، ًمل ّّخڀـٌخ ٬ځـَ خ٩ّٚڀـص ًخٙلـّٔخڂ     

 .1ڄًش خ٩ّ٬ٵُ ًز٭ًه# 

ـنـً ٸٝـًًه، ٴٽـدن ټمـد ٸـدپ      ًڄه ظځٻ خڀسٙدَخض زٙدَش ب٨ّد٬ْٿ خ٩ّّّظِ ڀځمځـٻ خٕ٘ـُٲ زـدٶّّخڂ     

. ٌڀــٻ ز٭ــٟ ڄــد ڀــًٍ ٜــٌٴْص ٣ّدڄــص، ًڀــًٍ  2خڀٙــٌټدو0ِ $ًٜــدَض ڀــو ٬نــًه ڄنّڀــص ًټځمــص ٙ ظــُي# 

ٌٜٴْص ل١ُڄٌض ڄد ّٙدّٞو، ؤً ًّّّ ٬ځْو، ڄه ٌڀٻ ڄد ٌټُه ٜدلر " ظـدَّه خڀًًڀـص خڀٽؽّّ٘ـص " يف    

$ظٝـًٍّ ٥ّد٬ـص ڄـه خڀٕـديش     ظ٥ُّص زًَ ؤزِ ٤ٌُّٶ ٠ّـط ٬نـٌخن " وٕـسو ًخىعمـدڂ خڀ٭ځـٌّّٙ زـو " ٸـدپ0        

 خڀ٭ځٌّّٙ يف ؤًخجٿ ٨يٌَه ڀځسمػ ًخڀعنٹْر ٬ه ٔځٕځص وٕسو، ؼڃ ؤٔٵُض وعدجؿ ٌّٛؼيڃ ٬مد ّإظ0ِ  

ىٌ زًَ زه ٬سًخ‟ زه ـ٭ٵُ زه ٬سًخ‟ زه ٬ځِ زه ٬مـُ زـه ـ٭ٵـُ زـه زـًَ زـه ٯّمـً زـه ٬ځـِ زـه            

ؼـڃ ّنعـيِ خڀنٕـر بىل ّٙـفر زـه      ٬مُ خزه ټؽّ٘ زه ٨نص زه ٬سًخ‟ زه لُخڂ زه ٬مُ زه ٔـسإ خٕټـّّ،   

 .ّ٭ُذ خزه ٸم٥دن زه ىٌي 

ىٽٍخ ــدء يف ي٘ـعص خڀ٭ٚڄـص ِّـه خڀ٭دزـًّه زـه ٬سـًخ‟ زـه ٘ـْه خڀ٭ْـًًَْ خڀ٭ځـٌُ، ٸـدپ0 ٬ًّـد ؤن               

٠ّٹٹٌخ ٜمص ىٍه خڀنٕـسص ٌىـر ٔـس٭ص ڄنـيڃ بىل ٠ـُّك خڀـنّٓ ىـٌي ٬ځـَ وسْنـد ٬ًځْـو ؤٴ١ـٿ خڀٝـٚش             

خ‟ ٔسمدوو، ؤن ّٹْٟ ىٍخ خڀٕځ٥دن؛ ٪ّٵ٧ خڀٹ٥ُ ټځو. ٸـدپ   ًخڀٕٚڂ، ًخ٬عٽٵٌخ ىندٺ ڄع٬ُ١ّٙ بىل

٨ًيُض آؼدَ خٗـدزص يف خڀٕنص وٵٕيد، بٌ ٤ُٶ زًَ ٫ّْ٥ خ٩ّيص خ٪١ُّڄْص، ًخٔعٌىل ٬ځْيد ڄـه ٬ـّٙ زـد    

ڄ٭سً ُٰزًد بىل ٨ٵدَ ُ٘ٸًد، ًٌڀـط ڀـو َٸـدذ ؤىځـيد يف ز١ـ٭ص ٘ـيٌَ، ًمل ّسـٷ ّٞـد بٙ ڄٌخ٠ـ٫ لٹـّ٘ش،           
                                         

ٔ
 (. ٛٗ- ٚٗالطبقات ص)  
ٕ
 ( وسيأٌب كالـ الشوكاين كامالً ُب ىذا ا١تطلب .  ٜٖٔ/ٔلطالع ) البدر ا  
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. ٴدڀٹٌڂ ٬نًڄد ٙل٩ٌخ ؤڄدَخض خڀنفدق ٬ًٌخڄٿ خڀنٝـُ ًخٔـع٭ًخي   1د ْٔإظِ# خٔعٽمځيد ٴْمد ز٭ً، ټم

ىٍخ خڀٕـځ٥دن، ڀعٽـٌّه ٔـځ٥نص ٸٌّـص ًخٔـ٭ص ٌخض وٵـٌٌ، ؤلسـٌخ ؤن ّٽـٌن ٭ّـڃ ٬نـًه ّـً، ٴمؽځـٌخ ىـٍه              

 خڀًُخّص، ًؤلٽمٌخ ٴٌٝ٭ّد، ًؤٸن٭ٌخ ّٞد خڀٕځ٥دن، ًټٕسٌخ ًيه. 

ڀٙـْه ٬سـًخ‟ زـه ٬سـًخڀ٦ُّه ؤزـٌ ٔـط، ٸـدپ        ًٸُّسدً ڄه ٌڀٻ ٴ٭ـٿ ز٭١ـيڃ ڄـ٫ ڄنٝـر آپ ٬مـٌيُ خ      

٬ځٌُ زه ٤دىُ خ٪ًّخي، ًىٌ ّعٽځڃ ٬ه وٕر آپ خڀ٭مٌيُ خڀٍُ ؤؼسعو ٯّمً زه ّدٔـّٙ زـدٸْٓ بىل ؤزـِ    

زٽُ خڀًّٝٷ يف ټعدذ ڀو زدٔـڃ " خڀنسـٍش "0 $ًيف ىـٍه خڀنسـٍش خڀعٝـُّك زنٕـسيڃ ٬ځـَ ڄـد ّٹٌڀـو خڀٕـديش           

ٌ خُٕ٘خٲ خڀ٭ځٌٌّن ًىٌ ّٰدڀٳ، ٬ّـد ّٹٌڀـو خ٬ّ   ، ًٔـْإظِ زٕـ٣ خڀٹـٌڀّٙ ًڄٕـعنًمهد يف زدزـو ٸـدپ0       ناَوـ

ًڄـه   2ٸدپ0 " ؤُ خ٪ّسْر ٬سًخ‟ خ٪ًّخي " ٴَّود خڀْٙه خڀ٭دَٲ زد‟ ڄ٭ًُٲ زد٥ّـدپ ڄـاٌن ز١ـُٴٌن    

يف ظُزعو،٤ًځ٭ند ز١ص، ًخـعم٭ند ٴْيد زٽؽّ٘ ڄـه ؤىـٿ خڀٵ١ـٿ ڄـه آپ خڀ٭مـٌيُ ًّٰ٘ىـڃ. ڄنـيڃ خڀٕـًْ         

٪ّص زنْنص ًڄه آپ خڀ٭مٌيُ خڀْٙه ٬سًخڀٹديَ ًخڀْٙه ڄ٥يُ ًخڀٙـْه  ٬مُ زد٬ٹْٿ زد٬ځٌُ ًًِـعو خڀٝد

٬ســًخڀ٦ُّه ًخڀٙــْه ٔــ٭ًْ ؤًٙي خڀٙــْه خڀٽــسّ٘ خڀٙــيّ٘ ٬ســًخ‟ زــه ٬ســًخڀ٦ُّه زٌٔــط، ًىــٌ ًخيل   

ڄنٝــر آپ خڀ٭مــٌيُ ؤ٬ــّٗ خڀٙــْه ٬ســًخ‟ زــه ٬ســًخڀ٦ُّه، ٨ًّــِ زٌٔــط؛ ٕن ڀــو يف ټــٿ ّــً ٔــط   

؛ ٕوـو ــًىڃ، ًّنٕـسٌن    خڀ٦ُّه خزه ًْٔود ؤزـِ زٽـُ خڀٝـًّٷ    زه ٬سً ؤٜدز٫ ٕوو ٘سْو، ز٭سً خ‟

بڀْو ٬ځَ ڄد ٌټُه ز٭ٟ ٔديظند آپ ؤزِ ٬ځٌُ، وٵ٫ خ‟ ّٞڃ يف ز٭ٟ ڄٽد٘ـٵدظو، ًٙ ظٽـٌن بٙ لٹْٹـص؛    

زدٕوٍ زـإٸٌخپ خڀٝـد٪ّّٙ    ٕن خڀٽٙٳ خڀٝديٶ بوسدَ ٬ه ٬ّٙ خڀْٹّٙ ًىٌ، لٷ ًًٜٶ، ًٸً ؤڄُ 

، ؼـڃ ٸـدپ0 ًؤڄـد ڄـد ٌټـُه خڀٙـْه ٯّمـً زـه ّدٔـّٙ ٬ـه خ٪ّسْـر            3ڄنـو#   ، ًىـٍخ يف خٕؼُ خ٬ًُُّ ٬نو 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٙاتريخ الدولة الكثَتية ص)   
ٕ
 موقع ابلقرب بضة بوادي دوعن .  
ٖ
 ( .  ٖٙٔالشامل ص)   



 

www.alukah.net ٕٖٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

٬سًخ‟ خ٪ًّخي ٬نً ٌټُ خڀْٙه ٬سًخڀ٦ُّه خزه ٬سًخ‟ ؤزٌ ٔط ًخوعٕـدذ آپ خڀ٭مـٌيُ بىل ؤزـِ زٽـُ     

خڀًّٝٷ، ًٸٌڀو0 " ٬ځَ ڄد ٌټُه ز٭ٟ ٔديظند آپ ؤزـِ ٬ځـٌُ، وٵـ٫ خ‟ ّٞـڃ " ٴمـُخيه زـدڀس٭ٟ خ٬ّـٍټٌَ        

ٌ خڀٵٹيدء ًخ٬ّعٽځمّٙ، ًبڄدڂ خڀّىدي خڀ٬ٌَّٙ ؤلً خًٕڀْدء خ٬ّ٭عٹًّه ٬سًخڀ٦ُّه زه خڀًْٕ خڀُّٙٳ ؤٔعد

٬ځِ زه ؤزِ زٽـُ خڀٕـٽُخن زـه ٬سـًخڀ٦ُّه خڀٕـٹدٲ، ڀـو ټعـدذ ٴْـو خڀٌٸـدج٫ خڀـّٖ ًٸ٭ـط ڀـو يف خڀْٹ٩ـص              

 ًخ٬ّندڂ ًڄد زْنيمد، ًىِ ب٬ٚ٤ـدض ًَلْـص، ظعمؽـٿ ٭ّـڃ ٴْيـد خ٬ّ٭ـدوِ ًخًَٕخق، ٌټـُ ؤوـو خـعمـ٫ زـًُق          

، خڀْٙه خڀٽسّ٘ ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ، ًٔإڀو ٬ه وٕـسو، ٴٍټُڀـو ٔځٕـځص وٕـسو بىل ؤزـِ زٽـُ خڀٝـًّٷ        

، ؼــڃ ٸدپ0$ًٸــً وٹــٿ خڀٙــْه 1ًخڀٹٝـص ؤ٤ــٌپ ٱّــد ٌټُوــد، ًٸــً َؤّندىــد زٹځــڃ ز٭ـٟ ؤ٘ــْدن آپ خڀ٭مــٌيُ#    

ُ        -خٓوٳ خڀٍټُ  -٬سًخڀ٦ُّه زه ٬ؽمدن   ظځـٻ خڀٌخٸ٭ص،ًټعسـيد يف ڄٝـمٵو، ًڄنـو وٹځعـيد، ًىـ0ِ ًٌټـ

خڀُّٙٳ ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬ځ0ِ ؤن ٬سـًخ‟ زـه ٬سـًخڀ٦ُّه زـه خٗڄـدڂ ؤزـِ زٽـُ خڀٝـًّٷ ټـدن ڀـو ٔـط            

ؤٜدز٫، خڀٕدئص ٬ځَ ٌَٜش خّٗٞدڂ ظځْيد. ًټدن ٌخ ٴُخٔص ًٴيڃ يف خٕڄـٌَ. ټـدن بٌخ يوـٿ خڀسځـً، ٙ     

ًخڀـًه   ّٕع٫ْ٥ ؤلً ڄه ؤىٿ خڀسځً، ؤن ّٽٍذ وْٙص ؤن ّ٭ُٴو، ًّٕم٫ ټٍزو زٵُخٔعو. ًټدن ّٹـٌپ ڀـو  

٬سًخڀ٦ُّه0 ْٔىُؾ ڄه ٜځسٻ ًڀًٌ خ٨ّو ټد٨ّـٻ، ًٜـٌَظو ټٝـٌَظٻ، ًخ‟ بوـِ ؤو٩ـُ بىل ؤٜـس٭و       

خڀّخجـًش ظعمـُٺ ٬نــً لُټعـٻ،ًظٽٌن ڀــو ٴُخٔـص ټٵُخٔــعٻ، ًٴيـڃ ټٵيمــٻ ًًخ‟ ڀـٌٙ ؤوــو يف ٰـُش ټــٿ        

ڄٌـٌي ڀْٓ ټمؽځـو ٘ـِء، ڀٹځـط ؤوـٻ ىـٌ، ًىـٌ ؤوـط. ًټـدن خڀٙـْه ٯّمـً زـه ٬مـُ زـد٬ٵْٳ ّٹـٌپ               

ــو ٸُّــر خڀ٩يــٌَ خوعــيَ.     ڀٙــْى ــد ٔــًُْ، ؤىــٌ ٸــً ٨يــُ؟ ٴْٹــٌپ. ٙ، بٙ ؤو و خڀٙــْه ٬ســًخڀ٦ُّه0 ّ

ًخ٪ّسْــر خڀٕــًْ خڀٙــُّٳ ٬ســًخڀ٦ُّه زــه ٬ځــِ خ٬ّنٕــٌذ بڀْــو ىــٍه خڀٌخٸ٭ــص خڀٽٙــٵْص خڀًُلْــص ًڀــً    

ــٌيف ٔــنص $ 850ٔــنص$ ــه        923#، ًظ ــًخ‟ ز ــو خڀٙــْه خ٬ّ٭مــُ ٬س ــٌٙيش خ٬ٌّ٬ــٌي ز ىـــ#. ًٸــً ٠ّٹٹــطْ ز

                                         
ٔ
 ( .  ٙٙٔ – ٘ٙٔا١تصدر الساب ق ص)   
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ىـ#، ًټدن ڀو يف ټٿ ًّ ٔط ؤٜدز٫،  1072ٍټٌَ يف ؤًخوُ خڀٹُن خڀ٭دُ٘، ًظٌيف ٔنص $٬سًخڀ٦ُّه خ٬ّ

،ًٸـً ټـدن ٬سـًخڀ٦ُّه ؤزٌٔـط     1خڀّخجًش ٬ځَ ٌَٜش خّٗٞدڂ ظځْيد. ًىٍه خ٪ّٽدّص ڄه ؤُٰذ ڄـد ّـًُُ#   

 خڀ٭مٌيُ لدټمدً ٬ځَ ڄن٥ٹص ي٬ًه ڄًش ٤ٌّځص.

خڀٹٌڂ يف خ٠ّٔٔدء خڀٕـ٤ّٚٙ ًخ٪ّٽـدڂ؛ ڀٽٕـر    ًىٍه خڀنمدٌؾ ًّٰ٘ىد ټؽّ٘ش ټدٴْص ڀځًٙڀص ٬ځَ ڄنيؿ  

ظإًّْىڃ، ٠ًمدن ًٸٌٴيڃ ڄ٭يڃ ٠ً ّٰدڀٵْيڃ، ًمل ّنعوِ ىٍخ خ٬ّنيؿ ؤً ّعٱّ٘، ٴٌٝٴْص خڀْـٌڂ ىـڃ ٜـٌٴْص    

ىـ ڄـه ٜـٌٴْص ل١ـُڄٌض ڀٽـدٲٍ يف      1415َز٫ْ خًٕپ  -خٕڄٓ، ًبن ڄد لًغ ؤّدڂ لُذ خٙوٵٝدپ 

زٽٿ ڄـد ؤًظـٌخ ڄـه ٸـٌش، ًٸـً ظسـدٍَ و٥سـدئىڃ يف ظإّْـً          خڀًٙڀص ٬ځَ ٌڀٻ. ٴٹً ًٸٵٌخ ڄ٫ خٙوٵٝدڀّْٙ

لُټص خٙوٵٝدپ، ًؤٜـًًَخ خڀسْدوـدض خ٬ّاّـًش ٭ّـد، ًؤٴعـٌخ زـإن خڀٹعـدپ يف ٜـٵٌٲ خٙ٘ـّٔخټّْٙ ـيـدي يف           

ٔـسْٿ خ‟؛ ٕوـو يٴـد٪ ٬ـه خٕوٵــٓ ًخ٬ٕـُخٞ ًخٕڄـٌخپ بىل ٰـّ٘ ٌڀـٻ ڄــه خ٬ٌّخٸـٳ، زـٿ بن ز٭ـٟ ڄــه            

ًخڀًٴد٪ ٬نيد ٸً ٸَسِٿ ؤن ّٽٌن ًُِّخً ڀًٖٸـدٲ يف لٽٌڄـص خٙ٘ـّٔخټّْٙ    ّٽعر خڀٌْڂ يف خڀعن٩ّ٘ ڀځٌٝٴْص 

خٙوٵٝدڀّْٙ، ًڀٽـه ٔـ٬ُدن ڄـد ظٱـّ٘ض خ٬ٌّخٸـٳ، ًظسـًپ خڀـٌٙء، ًظندٸ١ـط خ٥ّ٫ـر ًخڀسْدوـدض ّٝفـُي            

خوعٝدَ خڀٹـٌخض $خ٪ّٽٌڄْـص# ًؤٜـسمٌخ ّع٩ـدىًُن زعإّْـًىد، ًؤٶّـڃ ټـدوٌخ ڄاّـًّه ٭ّـد ٤ْځـص خحملنـص خڀـّٖ             

  ٚ ي، ًٙ ؤيَُ ټْـٳ ّؽـٷ خ٪ّٽـدڂ ّٝـه ىـٍه ڄسـديئىڃ ًڄـٌخٸٵيڃ؟! ؤڂ ؤٶّـد ڄنـدًَخض ڄـه           ڄُض ّٞـد خڀـس

 خڀ٥ُٴّٙ ٬ځَ لً ٸٌپ خًٕپ0 $ټٚود ٬دڀـڃٌ زدڀّٔىدض#. 

 ًبڀْٻ ؤوِ خڀٹدَت خڀٽُّڃ ز٭ٟ خ٬ٌّخٸٳ خڀّٖ خٔع٭دن ٴْيد خڀٌٝٴْص زد٪ّٽدڂ ٠ً ّٰدڀٵْيڃ0 

ٕـّٙ زـه ؤزـِ زٽـُ خڀٕـٌيُ، ٸـدپ0 $ًټـدن ٴٹْيـدً         ڄد ٌټُه خ٫َّّـِ يف ظ٥ُّـص خڀٵٹْـو ل   خ٬ٌّٸٳ خًٕپ0

ٜد٪ّدً ٴد٠ًٚ ڄٙيٌَخً زدڀٵٹو ًخڀٝٚق، ً٘يًض ڀو ټُخڄدض ټؽّ٘ش، ًټـدن ڄ٭٩مـدً ٬نـً خڀنـدْ، ًڀٽـه      

                                         
ٔ
 ( .  ٙٙٔا١تصدر الساب ق ص)   
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زځٯ خ٬ّځٌٺ ٬نو ؤوو ّعٝٿ زةڄدڂ خڀًّّّص يف ٬ُٝه، ًىٌ ٯّمً زه ڄ٥يُ، ٴٽُىٌه، ًمهٌخ زإٌّعو، ٴٽـدن ٙ  

ّنٽُ ٬ځَ خڀٵٹُخء خڀـُٸٛ ًخڀٕـمد٪؛ ٴځـٍڀٻ ؤ٥ّـ٫ خڀٵٹـُخء ًخڀٵٹيـدء        ّٕعٹُ يف ڄ٫٠ٌ ّندڀٌوو ٴْو، ًټدن

 . 1ىـ "# ٬704ځْو، ًمل ّّپ لٍَخً ڄه خڀٕځ٥دن لعَ ظٌيف يف خڀٕنص خ٬ٍّټٌَش ٔنص "

يف ظ٥ُّص ب٨ّد٬ْـٿ خ٩ّّّظـِ، ٸـدپ0 $ًټـدن      -٦َّو خ‟  -0ٌټُه ْ٘ه خٗٔٚڂ خڀٌٙټدوِ خ٬ٌّٸٳ خڀؽدوِ

ن خٕ٘ـُٲ زـدٶّّخڂ ـنـً ٸٝـًًه، ًټـدن خٕڄـُ ټـٍڀٻ. ًٜـدَض ڀـو          ؤًپ ٨يٌَ ؤڄُه ؤوو زٙـُ خڀٕـځ٥د  

زٍڀٻ ٬نًه ڄنّڀص ًټځمص ٙ ظُي، ًټدن ڄنّڀو ڄځفإ ٕىٿ خڀ٭سديش ًٕىٿ خڀس٥دڀـص ًؤىـٿ خ٪ّدــدض، ٴإىـٿ     

خڀ٭سديش ٸ١ًُّن ڀځٍټُ ًخڀٝٚش، ًؤىٿ خڀس٥دڀص ڀځٕمد٪ ًخڀځيٌ، ًؤىٿ خ٪ّدـدض ڀٌـدىعو، ٴإوـو ظعځمـٍ ڀـو    

ًٯّمً خ٬ّّـدـِ، ٴفدڀٕد خڀٕځ٥دن، ًټدن ڄٱٍُ زدڀٕمد٪ ًخڀـُٸٛ يخ٬ْـدً بىل ٳّځـص    ؤ٦ًّ زه خڀُيخي، 

خزه ٬ُزِ لعَ ٜـدَ ڄـه ٙ ٸّٝـٿ وٕـىص ڄـه خڀٵٝـٌٚ، ظـنٹٛ ڄنّڀعـو ٬نـًه، ًخ٘ـعً خڀـسٚء ٬ځـَ             

خڀ٭ځمدء خڀٝدي٬ّٙ زد٪ّٷ، زٕسسو ًٴْو ّٹٌپ ز٭ـٟ خٕيزـدء، ًټـدن ڄنمُٴـدً ٬نـو ًڄ٭عٹـًخً ڀٝـٚق ٜـدحل         

 خ0ُُّٝ٬ 

 خ٬ُُّٝ ٸدڀٌخ0 ٜدحل ًڀ٭مُُ بوو ڀځمنعىـر ٜدحل 

 ټدن ٨ـّٗ ؤوو ڄـه ٴعـْص ټځيڃ بن ٢ّعمنيڃ ١ّعځر 

 َى٣ ب٨ّد٬ْٿ ٸ٥د٪ خڀ٥ُ ّٷ بىل خ‟ ًؤَزـدذ خڀُّـر 

 ٔٵٿ ٦ّٹَ ٬َد٪ ٰدٰـص ؤټځر ٴْيڃ ٬ځَ خڀًوْد ټـځر 

نـً، ؼـڃ ټـدن    ًٸً ټدن ٸدڂ ٜدحل خ٬ُُّٝ ىٍخ ٬ځَ ٜـدلر خڀ٥ّّٔـص، ٴع٭ٝـسٌخ ڀـو لعـَ وٵـٌه بىل خ٭ّ       

خڀٵٹْو ؤ٦ًّ خڀندُُ٘ ٬دمل ِزًْ ّٹٌڂ ٬ځْو ٬ًځَ ؤٜمدزو، ًٙ ّٕع٫ْ٥ ؤن ّٱّ٘ىـڃ ٬مـد ىـڃ ٴْـو؛ ٬ّْـٿ      

                                         
ٔ
 ( .  ٕٖٓ/ٔالعقود اللؤلؤية )  
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. ٴدو٩ُ ټْـٳ خٔـعُٱِٿَّ وٵـٌٌ ىـٍخ خڀٝـٌيف ٬ځـَ خڀٕـځ٥دن بىل ىـٍه خڀًَــص ڄـه خڀ٩ځـڃ            1خڀٕځ٥دن بڀْو# 

 ًخ٥٠ٙيدي ڀځىٌٝڂ، ًىندٺ ڄٌخٸٳ ټؽّ٘ش ْٔفًىد خ٬ّععس٫ ڀٌ ّٛػ ٬نيد.

     ُ ، ءًڀٌٝٴْص ل١ُڄٌض ڄٌخٸٳ ظنًَؾ يف وٵٓ ىٍخ خ٬ّٕځٻ خڀًوِء، ًظٕـّ٘ ٬ځـَ ٌخض خ٬ّنـيؿ خڀـُي

 ًټدن ؤزُِىد يف ؤؼندء خڀُٝخ٪ خڀٍُ وٙر يف بوًًوْْٕد زّٙ خڀ٭ځٌّّٙ ًخَٗ٘دي0ّّٙ  

ٴمه ٌڀٻ ٔ٭ْيڃ ڀًٍ لٽٌڄص ز٥ُّدوْد ًبٸند٪ ٸنٝځيد يف خڀ٭دٜمص خٗوًًوْْٕص زعدٴْـد $ـدټُظـد# زـإن     

ــو لٹْٹــص      خَٗ٘ــ ــإؼُ خڀٹنٝــٿ ٩ّيځ ــص، ٸــدپ ٜــٚق خڀسٽــ0ُُ $ًٸــً ظ دي، ظ٭مــٿ ٠ــً خڀْٕدٔــص خڀ٥ّّّدوْ

ــًوٿ         ــه ټــٿ بَ٘ــديُ ّ ــص؛ ڀْإوــًٍخ لــٍَىڃ ڄ ــص ًخڀٽؽّّ٘ خَٗ٘ــدي، ٴإَٔــٿ بىل خ٪ّٽــٌڄعّٙ خڀٹ٭٥ْْ

. ؼـڃ ٌټـُ وـٛ    2يف خ٪ّٽٌڄعّٙ ڄنٌَٙخً ٬ځَ ټدٴص خ٪١ّدَڂ زةوًًوْٕـْد#   ن، ًُّٔٿ خ٬ّٕاًڀٌضل١ُڄٌ

ُ ّعيًي ًّع٬ًٌ ټٿ ڄه زٹِ يف ٥ّد٬ص خَٗ٘دي، ًّٝٵو زإوو ٬ًً ڀ٤ٌنو ٬ًٌّخ٤نْو ٬دٸدً ٭ّڃ خڀسٚٮ خڀٍ

، ًمل ّٹٳ خٕڄُ ٬نـً ٌڀـٻ، زـٿ    3 ڃّٰدڀٵدً ٩ّمد٬عيڃ يف ټٿ ڄٹٌڄد٣ّڃ ٔد٬ْدً يف ظٕمْڃ ٬ٹٌ٭ّڃ ًؤٴٽدَى

ــدپ خڀسٽــ0ُُ $مل ّٽعــٳ آ     پ ٠ّــٌپ بىل خ٠ــ٥يدي لٹْٹــِ ڀَ٘٘ــديّّٙ يف زځــًىڃ خٕٜــځِ ل١ــُڄٌض، ٸ

زد٬ځٌُ ًّٰ٘ىڃ ڄـه خ٬ّ٭د٠َـّٙ ڀؽـٌَش خَٗ٘ـدي خڀًّنْـص خ٪ّـُش ٬نـً ىـٍخ خ٪ّـً، ٴـدّٟيٌخ زٌ٘ـدّد٣ّڃ بىل            

ل١ُڄٌض، ًخٔع٥د٬ٌخ ؤن ّاؼًُخ ٬ځَ خڀًْٕ لّٕٙ زه لدڄً خحمل١دَ ًُِّ خ٪ّٽٌڄص خڀٹ٭٥ْْص ًّّٝنص 

١ـدَ زسنًًًٔـٌ   خ٬ّٽٚ. ٴٹً ټدن ىـٍخ خڀـٌُِّ ّعځٹـَ خڀُٔـدڀص ظځـٌ خڀُٔـدڀص ڄـه ٸُّسـو خڀٕـًْ ٯّمـً خحمل          

ّٚدًه، ٸ٠ُّو ٬ځَ ٬ُٸځص ټٿ بَ٘ـديُ ّـإظِ ڄـه بوًًوْٕـْد بىل ٤ًنـو ١ّٛـُڄٌض. ًٸـً ظـإؼُ خڀـٌُِّ          

                                         
ٔ
( ُب  ٕٕ٘/ٕ( وقد ذكر طرفاً من قصة صاحل ا١تصري ا٠تزرجي ُب العقود اللؤلؤية )  ٓٗٔ – ٜٖٔ/ٔلطالع )البدر ا  

 ( .  ٛٔٔاٟتبشي ُب الصوفية والفقهاء ص)  ىػ ( ، وعبد هللاٜٚٚحوادث سنة ) 
ٕ
 ( .  ٜٚاتريخ اإلرشاد ص)   
ٖ
 ( .  ٔٛا١تصدر الساب ق ص)   



 

www.alukah.net ٕٗٚ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

زعځٻ خڀُٔدجٿ بىل لً ټسّ٘، ٴإوـٍ ١ّـ٥يً ټـٿ بَ٘ـديُ ٸـديڂ بىل ل١ـُڄٌض، ًؤٔـيڃ يف ٌڀـٻ ًخيل         

 .1ي٬ًه ٬مُ زه ؤ٦ًّ زدُٜش، ؤٔيڃ يف خڀع٭ٍّر؛ ب٠َدء ڀٌُِّ خ٪ّٽٌڄص خڀٹ٭٥ْْص# 

بىل ؤٔـُىڃ   يًمل ّٽعٵٌخ زدڀعنٽْٿ زد٬ّنعمّٙ بىل ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي ٴمٕـر، زـٿ ظ٭ـًٍ خڀ١ـَُ ًخ٠ٙـ٥يد      

ًؤٸُزدجيڃ ڀځ١ٱ٣ ٬ځْيڃ ٦ًّځيڃ ٬ځـَ بوـُخؾ ؤٸـدَّٞڃ ڄـه ٥ّ٭ْـص خَٗ٘ـدي، ًٸـً ٘ـُق ٌڀـٻ خٕٔـعدٌ           

ً خڀسٽُُ، ًؤ٠ًك ؤن ودجر خڀٕځ٥نص ز٬ًًه، ظٌىل ٌڀٻ، ًؤًَي ٬ځـَ ٌڀـٻ يڀـًْٚ ىـٌ َٔـدڀص ڄـه ؤلـ       

 ؤٸُزدء ١٬ٌ ڄه ؤ١٬دء خَٗ٘دي. ىٍخ وٝيد0

 $خ٪ّمً ‟ ًلًه، ًٜځَ خ‟ ٬ځَ ٯّمً ًآڀو ًٜمسو ًٔځڃ. 

بىل ـندذ خٕټُڂ خ٬ّٽُڂ خحملّٔڂ خڀ٭ّّّ خٕن ٔدمل زه ؤ٦ًّ زد ڄٝٵُّ ٔـځمو خ‟ ظ٭ـدىل آڄـّٙ. ٬ًځْـو ڄـّٗ       

خ٬ُّٸٌڂ ڄه ٸْـًًن، ًخڀ٭ځـڃ وـّ٘     خڀٕٚڂ ًؤِټَ خڀعمْص ًخٗټُخڂ ٦ًَّص خ‟ ًزُټدظو ٬ځَ خڀًًخڂ. ًَٜ

 ًڀ٥ٳ ٬ًدٴْص، وُـٌ خ‟ خڀٽُّڃ ؤوٻ ًټدٴص خ٬ّ٭دَٲ ّّٜ٘ ٬ًدٴْص. 

٥ّځص ټعر ًٴْيد ڄه خ٪ّٹدجٷ ټٵدّص، ٬ًُٴندٺ ؤن ٳّه زٱْندٺ ١ُّؾ ڄه ىـٍه خ٩ّم٭ْـص    ٻٸً ٔسٹط بڀْ 

ــًڂ، ًزع       ــدڀند خ٬ّٹ ــً ًّٜ ــد، ًٸ ــػ خ٬ّٙــٹص ٠ــدًّص ٬ځْن ــص خَٗ٘ــدي"؛ خ‟ خ‟ ٪ّْ ــًه،  "٥ّ٭ْ ــد بىل ٬ن ْن

ًؤ٥٬َ ڀند ڄيځص ٬ّد ٘يُ ٘٭سدن، ڄـه وـُؾ ڄـه ىـٍه خ٩ّم٭ْـص ٹّـّّ خ٪ّسْـر ٯّمـً زـه ؤ٦ّـً خحمل١ـدَ            

ًڀ٭دي ٬ځْو ِ٘ء، ًڄه ٙ وُؾ زدٌِّٜ خ٬ّٹًڂ ٕىځو،ًؤوط زُْٝـُٺ. خ‟ خ‟ يف خ٩ّـٌخذ ڄ٥ځـٌذ ًؤڄـد     

 ٴْند ٴمد ٠ّعدؾ بىل ًٜده ًخڀٕٚڂ. 

 ىـ   1338َز٫ْ خڀؽدوِ ٔنص0  12لَُ يف 

 ٤دڀر خڀ٬ًدء  

                                         
ٔ
 ( .  ٗٛا١تصدر الساب ق ص)   
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 1ٯّمـً زه ؤ٦ّــً زدڄٝٵـُ#  

ًمل ّٽعٳ خڀ٭ځٌٌّن زـٍڀٻ، زـٿ ٌىسـٌخ بىل ؤز٭ـً ڄنـو لْـػ ً٘ـٌخ بىل ٘ـُّٳ ڄٽـص، ًلـًٍَه ىـاٙء             

خَٗ٘ديّّٙ، ًًٜٵٌىڃ ڀو زإٶّڃ وٌخٜر، ّسٱ١ٌن آپ خڀسْط، ًڀًّيڃ ؤٴٽدَ ٔدڄص، ًًُّّن ڄـن٭يڃ ڄـه   

٬ځـَ ٔـٚڄص ؤىځـو ًٔـدجُ خ٪ّفـدؾ ڄـه خوعٹـدپ ٬ـًًٍ         خ٪ّؿ ًخڀ٭مُش ًيوٌپ ؤَخ٠ـِ خ٪ّفـدِ؛ لُٜـدً    

ىٍه خٕٴٽـدَ بڀـْيڃ؛ ًڄن٭ـدً ڄـه ؤن ّځعٹـِ ىـاٙء خ٫ّـٌخَؾ زـةوٌخٶّڃ خڀـٍّه ٬ځـَ ٘ـدټځعيڃ، ّ٭نـٌن ؤظسـد٪              

 .2خڀ٬ًٌش خڀنفًّص، ًٸً ؤًَي خڀسٽُُ وٛ خڀُٔدڀص خ٬ّع١منص ڀٍڀٻ 

ڀٕـځ٥دن ڄٕـځمدً ؤً ټـدٴُخً، ڄـديخڂ ؤن     ىٍه ز٭ٟ خٕيڀص ٬ځَ ٩ٌّء خڀٹسٌَّّٙ بىل خڀٕځ٥دن ؤّـدً ټـدن ىـٍخ خ    

 خٙڀعفدء بڀْو ْٔمٹٷ ٭ّڃ ٠ُٰدً. 

ًٸً ڀٵط و٩ُُ ٔٹدٲ زه ٬ځِ خڀٽـدٲ يف ڄاڀٵـو " ل١ـُڄٌض ٬ـّّ ؤَز٭ـص ٬ٙـُ ٸُوـدً ". لـّٙ ؤَن          

٭ّـٍه خ٪ّـٌخيغ، ًٸــً لـدًپ ؤن ١ّــس٣ وٵٕـو، ًؤن ّٹــدًڂ ڄٙـد٬ُه، ٴځــڃ ّعمدڄـٿ ٠ّــدڄًٚ ٨ـدىُخً ٬ځــَ        

   َ ي َٔـدڀعيڃ بىل ًِخَش خ٫ّدَـْـص خڀ٥ّّّدوْـص ڀْـٌڄث بىل خڀٹـدَت ؤن ىــاٙء      ؤٜـمدذ خَٗ٘ـدي، ًڀٽنـو ؤً

خڀٹــٌڂ ٦ّځــيڃ زٱ١ــيڃ ٫ّٝــٌڄيڃ ًىــٌخىڃ خ٬ّعســ٫ ٬ځــَ ؤن ّځفحــٌخ بىل خڀ٭ــًً خڀٽــدٴُ، ًّٕــع٭ْنٌخ زــو ٬ځــَ  

وٌٝڄيڃ ًٸً وِٕ ؤن ؤٜمدزو ٸً ٴ٭ځٌخ ؤټّّ ڄه ٌڀٻ ًؤټؽُ ًڀْٓ ٴٹ٣ ڄ٫ ز٥ُّدوْد، زٿ ڄ٫ ز٥ُّدوْـد  

مهـد ڄـه يًپ خ٬ّٕـځمّٙ ًخڀٽٵـدَ ًؤن ز٥ُّدوْـد خٔـعفدزط ڀ٥ځـر خڀ٭ځـٌّّٙ ًــد٣َّڃ ٬ځـَ           ًىٌڀنًخ ًّٰ٘

 . 3َٰسعيڃ، ٠ًدّٹط خَٗ٘ديّّٙ يف ز٭ٟ ڄٕع٭مُخ٣ّد 

                                         
ٔ
 (.ٕٔٔخ اإلرشاد ص)اتري  
ٕ
 ( .ٖٛ-ٕٛا١تصدر الساب ق ص)  
قد يقوؿ قائل : وأنت فعلت نفػس الشػيء ، فػذكرت مػا صػدر عػن العلػويُت ، ودل تػذكر مػا صػدر عػن اإلرشػاديُت . قلػت  ٖ

:       ال سػػواء ، فالكػػاؼ مػػؤرخ ٟتضػػرموت ومػػن ا١تفػػًتض أف يكػػوف عػػادالً منصػػفاً لكػػل أىػػل حضػػرموت ، وأمػػا أان فقػػد 
 نهجي وىو الكالـ عن الصوفية فقط انقداً وكاشفاً عن حقيقتها ، ولست ٣ترد مؤرخ انقل لألحداث . حددت م
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 اللجوء إلى القبائل وحملها على إخضاع خصومهم: المطلب الثانً:
رة إذل أهنػا تسػتخدـ إليو الصوفية القبورية من سلطة ونفوذ على القبائػل، واإلشػا تتقدـ بياف ما وصل 

ذلك النفوذ ضد كل من ٮتالفها، وتسػخرىا؛لتهديد وأذيػة خصػومها، وقبػل أف نػذكر تسػخَت الصػوفية 
للقبائل ُب ضرب ا٠تصـو األابعد، نذكر قصة طريفة تؤدي الغػرض، وتظهػر مػدى اسػتخدامهم لػذلك 

شم ٖتت عنػواف" قضػية التػابوت النفوذ والزج ابلقبائل ُب فنت ال انقة ٢تم فيها وال ٚتل، قاؿ دمحم بن ىا
": )الذي يظهر أف نفسيات السراة والزعماء من السادة وغَتىم من أىػل ذلػك القػرف قاسػية متصػلبة، 
ال تعػػرؼ ا١ترونػػة، وال ٕتػػنح إذل اجملاملػػة. ورٔتػػا تغلّػػب علػػى القػػـو التعسػػف األانين، والتعصػػب األعمػػى 

سػػػليمة حسػػػرى دوف شػػػأوه. وقضػػػية التػػػابوت الػػػذي تنكػػػره العقػػػوؿ، و٘تجػػػو األذواؽ، وتقػػػف الطبػػػاع ال
يسػتنت  منهػػا مػػا ذكػػرانه، ويعلػػم منهػػا مبلػػغ التخػبط السياسػػي الػػذي تعانيػػو حضػػرموت ُب ذلػػك العهػػد 

ىػػ كانػت واقعػة التػابوت الػذي أرسػلو الشػيخ العمػودي ٔٙٔٔوإليك ما قػالوه عنهػا، قػالوا: "وُب سػنة 
ضػػار ". فػػاختلف رأي السػػادة فبعضػػهم رضػػي لضػػريح اٟتػػداد، وىػػو شػػبيو التػػابوت الػػذي علػػى قػػرب احمل

ذلك كاٟتبيب أٛتد بن علي ابن الشيخ أىب بكر بن سادل ومنهم مػن دل يػرض كالسػادة آؿ العيػدروس، 
وكذلك اختلف رأي القبائل على ىذا حىت وقعت اٟترب علػى وضػعو. وأصػابت رصاصػة رأس السػيد 

. وبقػػي التػػابوت موضػػوعاً ُب بعػػض صػػاحل بػػن علػػي بػػن أٛتػػد ونفػػذوا بػػو إذل عينػػات حيػػث قضػػى ٨تبػػو
الػػداير أبمػػر مػػن ايفػػع أشػػهرىم أٛتػػد غرامػػة البعسػػي، وصػػمم اٟتبيػػب أٛتػػد بػػن علػػي علػػى وضػػعو علػػى 

 الضريح فجاء الرتبة من ايفع ووضع ْتضورىم قيل على رضى من آؿ ٫تاـ ٦تزوج ٓتداع.

ٴُ ًٔــدًَخ ٬ځــَ ًز٭ــً ٠ًــ٭و ٸــدڂ خڀٕــديش آپ خڀ٭ْــًًَْ ٩٬ًــڃ ٬ځــْيڃ خٕڄــُ ًخٔــعنفًًخ زدڀٙــند     

ؤلْدجيڃ ٴٝدَ ز٭ً ٌڀٻ ڄد ٜدَ ڄه لُّٷ خڀعٌخزْط ټځيد خڀّٖ ٬ځَ خڀٹسٌَ. ؼـڃ ظُخــ٫ خڀنـدْ ًخـعمـ٫     

 . 1خڀُؤُ ٬ځَ بَـد٪ خڀعٌخزْط ٴإ٬ًْض ٬ځَ لد٭ّد ًؤٜځمه زإ٬ٌخي ىنًّص ڄٝيُش# 

ځـَ ل١ـُڄٌض،   ًٱّد ٩ّيُ وٵٌٌ ؤًڀحٻ خڀٌٝٴْص ًظٕىّ٘ىڃ ڀځٹسدجٿ ڄد ٸدڄٌخ زـو بِخء خ٪ّمځـص خڀنفًّـص ٬    

ًخڀّٖ خٔعيًٴط ًخيُ ل١ُڄٌض ڄه خ٬ّٙيً ـنٌزدً ُٰزْدً بىل ٬ْندض يف خڀٙمدپ خڀٙـُٸِ، ؤً بىل ٸـّّ   

                                         
ٔ
(..أتليف العالمة دمحم ٜٕٔ-ٕٛٔ/ٕ( . وانظر : جواىر اتريخ األحقاؼ )ج ٙٔٔ-٘ٔٔاتريخ الدولة الكثَتية ص)   

 ـ(.ٖٜٙٔ-ىػٕٖٛٔبن علي بن عوض ابحناف،طبع مكتبة الفجالة اٞتديدة ، القاىرة )
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ىٌي ُ٘ٶ ٬ْندض، ٴس٭ـً خڀٽـُ ًخڀٵـُ ًخٕوـٍ ًخڀ٭٥ـدء، ًلْنمـد ىـڃ• خڀنفـًٌّن زـًوٌپ ًخيُ ٬مـً           

ـْٙـدً ټـسّ٘خً ظٝـًٍ     ًخڀٍُ ؤًپ ڄًُووِ ڄًّنص ل١ُّص، ٫ّ٥ آپ خڀ٭٥دْ ٸسدجٿ ظځٻ خ٬ّن٥ٹص ًټٌوٌخ ڄنـيڃ 

ڀځنفــًّّٙ ًټٕــًُىڃ ًٌڀــٻ ٬نــًڄد زــًؤ خڀ١ــ٭ٳ َّــًذ† ٴــْيڃ زٕــسر ىفــٌڂ ٯّمــً ٬ځــِ زد٘ــد ٬ځــَ    

، ًٱّـد ٸـدپ ًىـٌ ّعمـًغ     ٬1دٜمعيڃ خڀ٬ًَْص ًٸً ٴٝٿ ٌڀٻ ٜدلر ظدؾ خ٬ٕـُخْ يف ٬ـًش ڄٌخ٠ـ٫    

ُ، ٴمـه  ٬ه خڀٹدجً خڀ٭دڂ ٩ّْٗ ل١ـُڄٌض ٬ځـِ خزـه ـ٭ٵـُ خڀ٭٥د0ْ$ًٱّـد ؤټُڄـو خ‟ زـو ڄـه يٸـص خڀن٩ـ          

ٴ٥دوعو ًيٸص ْٔدٔعو ؤوو ـ٭ٿ ٬ځـَ ټـٿ ٸسْځـص ڄـه ظ٭عٹـًه ٠ًّّٔڄـو ڄـه خڀٕـديش خ٬ّعٹـًڂ ٌټـُىڃ ِّـديش            

، ًټدوط خڀٹسدجٿ خڀّٖ ٥ّ٭يد آپ خڀ٭٥دْ ًٸديًىد زإوٵٕـيڃ ٸسدجـٿ خ٩ّ٭ـًش ٸـدپ0 $ًٱّـد ٷّـًَ       ٬2ځَ ّٰ٘ه# 

خڀٌىدزّْٙ ٬ځَ زځً ل١ُّـص  زدڀٍټُ ىند ؤن خ٬ّٹًڂ ٬مُ زه ٬ځِ زدٜځْر خ٬ّٙفُُ ٬ّد زځٱو خ٫ّّّ ّٞفٌڂ 

ـدء بڀْيد يف ؼ٤ّٚدجص َخڄِ ڄه ٸٌڄو آپ زدٜځْر ٔـٽدن لدڀـص زدٜـځْر ًخ٬ّ٭ٹـٿ زـٌخيُ ٬مـً ڄنفـًخً        

ڀځٕديش آپ خڀ٭٥دْ ًٸسدجٿ خ٩ّ٭ًش ٴٵُلٌخ ّٞڃ ًڄنيڃ ً٘ـٽُ خ٪ّسْـر ٬ځـِ زـه ـ٭ٵـُ خ٬ّٹـًڂ زدٜـځْر        

 . 3ًٸٌڄو.. خ # 

٬ځَ ڄٝدحل آپ زد٬ځٌُ ًبٙ ٴد٩ّْٗ خڀنفـًُ ڄـد ټـدن    ًىٍخ ٵٌٌّؾ آوُ ڄه خٔعىًخڂ خڀٹسدجٿ ڀځمٵد٦  

ًُّّ بٙ ؤن ٥ّيُ خڀسٚي ڄه ؤيَخن خڀٹسٌَّص، ًؤن ّٝځك ڄد ؤٴًٕه خڀٌٝٴْص ًخڀٹسٌَّـص ڄـه ٬ٹدجـً خڀنـدْ،     

ًٜـدلر خ٬ّٝـځمص خ٪ّٹْٹْــص يف َي٬ـو ًٜــًه ىـڃ خڀٹسٌَّــٌن ؤڄـد ٔــدجُ خٕڄـص ٴٽــدن ڄـه ٜــد٪ّيڃ ؤن        

 ؤٴًٕض ٬ٹدجً خڀندْ ًؤن ّ٭ځمٌىڃ يّنـيڃ ټمـد لٝـٿ يف خ٬ّنـد٤ٷ     ّنعُٝ ًؤن ّّّٿ ڄ٩دىُ خڀٹسٌَّص خڀّٖ

خڀّٖ خٔعٌڀٌخ ٬ځْيد يف ټؽّ٘ ڄه ؤَـدء خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص ټمـد ٸـَُ ٌڀـٻ ٘ـْه خٗٔـٚڂ خڀٙـٌټدوِ يف ظ٥ُّـص        

                                         
ٔ
 (  ٖٕٗ/ ٔ( و )  ٖٕٔ – ٖٕٓ/ ٔ( و )  ٗٚٔ/ ٔانظر: )   
ٕ
 (.ٖٕٗ-ٖٖٕاتج األعراس ص) 
ٖ
 ( .  ٖٕٗ/ ٔا١تصدر الساب ق )  
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ــعٽځڃ ٬ــه لًُزــو ڄــ٫ ٜــدلر ٲّــً "       "خڀٙــُّٳ ٰدڀــر زــه ڄٕــد٬ً "ڄــه خڀســًَ خڀ٥ــدڀ٫ ٸــدپ ًىــٌ ّ

ر ٲًّ ظسځٯ ٬نو ٸٌش ٩٬ْمص ٙ ّٹٌڂ ٬ّؽځيد ٜـدلر خڀ٥ّّٔـص. ٴٹـً    ٬سًخڀ٭ّّّ زه ٔ٭ٌي "0 $ٴةن ٜدل

٨ّ٭ند ؤوو ٸً خٔعٌىل ٬ځَ زـٚي خ٪ّٕـد ًخڀٹ٥ْـٳ ًزـٚي خڀًًخٔـُ ًٰدڀـر زـٚي خ٪ّفـدِ. ًڄـه يوـٿ           

٠ّط لٌِظو ؤٸدڂ خڀٝٚش ًخڀّټـدش ًخڀٝـْدڂ ًٔـدجُ ٘ـ٭دجُ خٗٔـٚڂ، ًيوـٿ يف ٤د٬عـو ڄـه ٬ـُذ خڀٙـدڂ           

ٰدڀسيڃ بڄد َٰسص ًبڄد َىسص، ًٜدًَخ ڄٹـْمّٙ ڀٵـُخجٟ خڀـًّه ز٭ـً ؤن      خڀٕدټنّٙ ڄد زّٙ خ٪ّفدِ ًٜ٭ًه

ټدوٌخ ٙ ّ٭ُٴٌن ڄه خٗٔٚڂ ْ٘حدً ًٙ ّٹٌڄٌن زِٙء ڄه ًخـسدظو بٙ ٮُّي خڀعٽځڃ زځٵـ٧ خڀٙـيديظّٙ ٬ځـَ    

ڄد يف ڀٵ٩يڃ ّٞد ڄه ٬ٌؾ. ًزد٩ّمځص ٴٽدوٌخ ـدىځْص ـيٚء ټمد ظٌخظُض زٍڀٻ خٕوسدَ بڀْند، ؼڃ ٜدًَخ 

ٝځٌن خڀٝځٌخض ًٕٸد٣ّد، ًّإظٌن زٕـدجُ خَٕټـدن خٗٔـٚڄْص ٬ځـَ ؤزځـٯ ٜـٵد٣ّد، ًڀٽنـيڃ ّـًُن ؤن         خٓن ّ

 . 1ڄه مل ّٽه يخوًٚ ٠ّط يًڀص ٜدلر ٲًّ ًٱّعؽًٚ ًٕخڄُه ودَؾ ٬ه خٗٔٚڂ# 

ًٸً ؤټً ڄـد ٸځـط ٬ـه خ٩ّـْٗ خڀنفـًُ خڀ٭ٚڄـص خزـه ٬سْـً خ‟ يف ڄـديش خحمل١ْـُش ڄـه "بيخڂ خڀٹـٌض "              

$ًمل ّٵًٕ لُؼدً ًٙ ؤىځٻ وًٕٚ، ًبٵّد ىًڂ خڀٹسدذ، ًٌٍٔ خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص، ًؤڀٹَ خڀٹسٟ لْػ ٸدپ0 

٬ځَ خ٬ّندٜر ًؤىدٶّڃ، ًؤظځٳ ٸځًْٚ ڄه خڀٽعر، ټؽُه ز٭ٟ خڀ٭ځٌّّٙ، ټٝدلسند خڀٵد٠ٿ خڀًْٕ ٬ځٌُ 

ميـڃ  .ڄ٫ ؤن ؤىٿ ل١ُڄٌض يف ظځٻ خڀٵـّٔش زـإڄٓ خ٪ّدــص بىل ڄـه ّ٭ځ    2خزه ٔيٿ زًًن ڄَّّ ڄه خڀًڀْٿ# 

ؤڄُ يّنيڃ ًّسُٝىڃ ّٝد ىـڃ ٬ځْـو ڄـه ؤو٥ـدء يف خڀ٭ٹدجـً ًخ٬ٕمـدپ. ٴٽـدن ٸْـدڂ ظځـٻ خڀٹسدجـٿ ظ١ـمْص            

ّٝٝد٪ّيد خ٪ّٹْٹْص ڀځمٵد٦ ٬ځَ ڄٝدحل ٔدي٣ّڃ، ٬ًّد مل ّٽه ىندٺ ڄٹدًڄص ظٍټُ ڄه ٬ځمدء ل١ـُڄٌض  

ـٝـ        ــٻ بٙ يف خڀ ــٿ مل ؤَ ٘ــْحدً ًخ٠ــمدً يف ٌڀ ــٌُ ٭ّــد زدٔــعىًخڂ خڀٹسدج ــٌُ ظٕــعمٷ خڀعٝــًُ خڀٹ ُخ٪ خڀ٭ځ

ــدٴ٫، ٴٽــدظسٌىڃ     خَٗ٘ــديُ، ٴٹــً لــدًپ آپ زــد٬ځٌُ ؤن ّٕــعٵًًْخ ڄــه وٵــٌٌىڃ خڀًُلــِ ٬ځــَ ٸسدجــٿ ّ
                                         

ٔ
 ( . ٘/ٕالبدر الطالع )  
ٕ
 ( ا١تنشور ُب ٣تلة العرب .ٓٗ( اٟتلقة )ٖٕٔ-ٕٕٔإداـ القوت ص) 
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ٸ٠ٌُّٶّڃ ٬ځَ ڄٌخـيص خَٗ٘ديّّٙ ًٸم٭يڃ ًڀٽه خٕلٌخپ ٸً ظٱّ٘ض، ًخڀ٭ٹٌپ ٸً ظٵعمـط، ًخڀ٭ٹدجـً   

زـٿ ٔـىًُخ ّٞـد ًبڀْـٻ      خڀّٖ ټدوٌخ ّ٭عٹًًٶّد ٴْيڃ ٸً ٨يُ ِّٵيد، ٴځڃ ّٕ٭ٵٌىڃ ًمل ّٕعفْسٌخ ٥ّ٬دڀسـيڃ، 

 ز٭ٟ َٔدجځيڃ بىل ٸسدجٿ ّدٴ٫ ڀٍڀٻ خڀٱ0ُٞ 

ڄه ٯّمً زه ؤ٦ًّ خحمل١دَ بىل ٬ځِ زه لٕه زه وٹْر خڀْدٴ٭ِ ٸدپ ٴْيد0 $خ٪ّمً ‟ خڀُٔدڀص خًٕىل0  

ًٜځَ خ‟ ٬ځَ ًْٔود ٯّمـً ًآڀـو ڄيـًُ خڀٕـٚڂ خ٫ّـدٚ ڄـه خڀٙـْه خ٬ّٽـُڂ ًخحملـر خحملـّٔڂ ٬ځـِ زـه             

ًؤڄـد ڄـه وـُؾ ٬ـه يخجـُش       1ڄه زٹِ ڀو خظٝدپ زد٪ّسْر ًخڀٙـْه ڄـٌىل خڀٽؽْـر     لٕه خزه وٹْر ٬ًځَ

ؤىٿ خڀسْط ٴْإټځو خڀٽځر ؤً خڀٍجر، ًڄدڀو يف خٕڄُ ڄه وْٝر ًټعدذ خڀْٙه ٬ځـِ ًٜـٿ ًٴُلنـد زـو     

ًًِخؾ خًٕٙي ٜــدحل ًٜــدحل ڄســدَٺ ًٸــًًڂ بىل وــّ٘ ًزٌيوــد ؤن ؤُــٿ ًخلــًخً ڄــه خًٕٙي ًڀٽنــيڃ         

٠ــًُن، ًخڀٕــٚڂ ًٔــځمٌخ ٬ځــَ خ٫ّــدپ ٤دڀــر ٬ــٌٞ ٨ًّ٭نــد ز٭ّڄــو بىل خ٪ّــؿ     ڄ٭ــًًٍَن ًزدڀنْــص لد

ًخڀّّـدَش ًَزــك خڀعفــدَش ًٴُلنــد ڀــو، ًڄــه خ‟ ٬ځـَ خ٩ّمْــ٫، ًخڀٕــٚڂ ڄنــد ًڄــه خًٕٙي ٬ځــْٽڃ ًٕىــٿ    

خڀٌيخي ؤڄد ؤىٿ خڀٵٕدي "ّ٭ّٗ خَٗ٘ديّّٙ" ٴځيڃ خٗز٭دي ًؤً٘ ڄـه ز٭ـً ٬ـدي ًخ٬ّـٌىل زد٬ُّٜـدي ًخڀٙـٵ٫ْ       

ٌّڂ خ٬ّْ٭دي ًخڀعندي ٌّڂ ٙ ّنٵ٫ خڀ٩د٬ّّٙ ڄ٭ـ٣ٍَّڃ ً٭ّـڃ خڀځ٭نـص ً٭ّـڃ ٔـٌء خڀـًخَ. ًزځٱنـد ؤن        ًْٔ خڀُٔٿ 

خٗڄدڂ " ٸَّْ بڄدڂ خڀْمه " ٮّيّ ٬ځَ ّدٴ٫، ًّدٴ٫ ٙ ّٝځك خٕڄـُ ٥ًّٵـِ خ٩ّمـُ بٙ خٕن ٯّمـً زـه ٬ځـِ       

ځْٷ زو ڄه خ٫ّـُؾ ًخڀٵـعك   ؤن زٱْعو ّ٭ّڂ ؤ٥ّ٭ٌخ ٬ځَ خڀٍُ ّ 2خ٪ًّْْ ٕن خٗڄدڂ ّٽدظسو ًّدٴ٫ ٸً ىڃ لٹو 

                                         
ٔ
الكثيػػب ألنػػو عنػػدما قربػػت وفاتػػو حػػاوؿ بعضػػهم أف مػػوذل الكثيػػب ىػػو أبػػو بكػػر بػػن سػػادل صػػاحب عينػػات ٝتػػي مػػوذل   

يستخلفو فأىب وقاؿ : ) إذا ما ٟتقنا حد متأىل اب نطرحو ُب كثيب عينػات ( فاشػتهر الكثيػب منػذ ذلػك الوقػت وقػالوا عنػو 
كػػابر أنػو تػرايؽ ٣تػرب ودواء انجػع لألمػراض ا١تسػػتحكمة ا١تعديػة ( ... اخل، انظر:اٞتػواىر ُب مناقػب الشػيخ أيب بكػر اتج األ

 ( .  ٚٔٔص ) 
ٕ
قولػو : "قػػدىم حقػو" أي إ٪تػا ىػػم حقػو أي ملكػو وىػذه العبػػارة كثػَتاً مػا يطلقهػػا السػادة علػى أتبػػاعهم وا١تتعلقػُت هبػم أهنػػم   

 حقهم أو فقراؤىم أو عسكرىم وىكذا . 
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 –ٕن خٕڄُ ڄيڃ ـڃ ــڃ، ًڄ٭ـو ٸٝـً     –ّ٭ّٗ بڄدڂ خڀْمه  -٬ځَ ًّه، ًوّّ خٗڄدڂ ًخـر خٙوعسده ڀو 

ٙ ّٹًًَن ّدٴ٫ ًٙ ّٰ٘ىڃ ّٝٹدًڄعو ًىٌ ىـّڂ خڀّٔټـِ    –ڀ٭ٿ خڀٽدظر ّٹًٝ ڄه ٔاخڀو ًّٰ ل١ُڄٌض 

 ًڄ٭و يًڀص ټسّ٘ش ًخ‟ ٹّعدَ. 

 ىـ  1338خٓوُش ٔنص ٥ّديٍ  7لَُ يف زنًًًٌٔ يف 

 1خڀًخ٬ِ / ٯّمً زه ؤ٦ًّ خحمل١دَ.  

ــص   ــُڂ        -0ًخڀُٔــدڀص خڀؽدوْ ــو $خ٪ّمــً ‟ ًوٕــإڀو زدٙٔــڃ خ٩٬ٕــڃ ًخ٪ّسْــر خٕټ ــه خحمل١ــدَ ٌخظ ؤ١ّــدً ڄ

         َــدِخپ خڀٽــٿ يف ڄٕــځٻ خ٬ّٝــ٥ٵ ــٻ ڄ ــٌٺ خ٬ّمدڀ ــٌن ڄځ ــٻ ٙ ّّخڀ ــّٗ ڄدڀ ــيڃ ّٱــنڃ ٴّــٛ خحملــسّٙ ز ًٯّس

ًٶًُّ خڀٕٚڂ ڀځفم٫ْ ًٴّٛ ڄنيڃ خڀْٙسدن  2ٍڀٻ ًٴٌٶ ڄد ىندٺ ٔدڀٻ،ًخڀْٙه ؤزٌ زٽُ ٠دڄه ٭ّڃ ز

ًخڀٙسدن،ـدء خڀ٭ّڂ بڀْٽڃ ز٭ً ڄٌڀً َز٫ْ خًٕپ، ًخ٪ٍَّ ِ٘ء ًّوٿ ٬ځْٽڃ ٱّد يوٿ ٬ځَ خڀٽؽّ٘ ڄـه  

ؤىٿ خڀّڄدن خڀٍّه خٔعمٌٌ ٬ځـْيڃ خڀٙـ٥ْدن ًوـُـيڃ ڄـه خٕڄـدن ًٔـْىُـيڃ ڄـه خٗٺّـدن. زځٱنـد ؤوـو           

  ً ٦ّـدَ خ٪ّمـّ٘ ًونّّـُ خ٫ّنـدُِّ ٸ٥٭ـٌخ لسدڀـو ًٜـٵ٭و زـدڀنٽّ٘ ًوسـػ          ًٜٿ ٬نًټڃ زد٬ٙـُ خڀ٭ٙـّ٘ 

خ٪ًًّّ ڄد ّٝٵْو بٙ خڀٽّ٘ ً٘نٌ خڀنٽّ٘. ًبن زځٱند يوٌپ ِ٘ء خ٬ّٽدن ظُټند ټځّ٘خن $زٌڄِ ؤّـٌ# ًخ‟  

 خ٬ّٕع٭دن. 

  3ٯّمً زه ؤ٦ًّ خحمل١دَ#    

                                         
ٔ
 ( .   ٜٔٔ – ٛٔٔاتريخ اإلرشاد ص)   
يقولػوف إهنػم موافقػوف ٠تصػومهم أبف مػن أعتقػد الضػر والنفػع لغػَت هللا انظر : ىذه العبارة وقارهنا بكالـ دعاهتم اليـو الػذين  ٕ

 .  فهو مشرؾ فأي نفع أعظم من ىذه الضمانة ابستمرار السلوؾ على سبيل النيب 
 ( .  ٕٓٔ – ٜٔٔاتريخ اإلرشاد ص)  ٖ



 

www.alukah.net ٖٗٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

١ـدَ خڀٌٸـٌٲ ؤڄـدڂ ظْـدَ     ًٸً ٬ځـٷ خٕٔـعدٌ خڀسٽـُُ ٬ځـَ ىـٍه خڀُٔـدجٿ ٴٹـدپ0 $مل ّٕـع٫٥ خڀٕـًْ خحمل          

ــو ٤ّنــدً، زــٿ ټــدن خٕڄــُ       ــدً ًٙ ڀعيًًّخظ ــدٴ٫ ٴځــڃ ّٹْمــٌخ ڀٽٚڄــو ًِو ــص ًمل ظــاؼُ َٔــدجځو يف ّ خڀني١ــص خڀٵٽُّ

 .1زدڀ٭ٽٓ، ټدوٌخ ّيّءًن زُٔدڀعو ټٿ خ٭ّّء#

 

 0 خ٬عمدي خڀعٝٵْص خ٩ًّّٕص ڀځىٌٝڂ0خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

ّّظـِ ًؤ٬ٌخوـو ٠ـً خڀـٍُ ټـدن ّنٽـُ ٬ځـْيڃ يف ِزْـً "         ڄُّ زند خٌّٕص خڀٽسّ٘ش خڀّٖ ٸـدڂ ّٞـد ب٨ّد٬ْـٿ خ٩ّ    

، ًٸً ٌټُ خڀٌٙټدوِ خڀ٭فدجر ڄه ٌڀـٻ ٱّـد ٸّـدًپ خڀٹسٌَّـص ًخ٬ّنمُٴـٌن ٴ٭ځـو زـ٬ًدش        2ٜدحل خ٬ُُّٝ " 

خڀٕـنص ټمــد يف ټعدزــو ؤيذ خڀ٥ځــر ٔــٌخء ڄــد ًٸــ٫ ڀ٘ڄـدڂ ٯّمــً زــه ب٨ّد٬ْــٿ خٕڄــّ٘ ؤً ڀــو ٘ىٝــْدً ؤً    

ٳّدء خڀْمه يف خ٩ّسدپ ًخڀعيدجڃ ًل١ُڄٌض ًڄد زّٙ ٌڀٻ ًٱّد ظندٸځٌه0 ڀٱّ٘مهد، ًٸً ظندٸٿ خڀندْ ٌڀٻ يف ؤ

خڀ١ُذ ًٯّدًڀـص خڀٹعـٿ زدڀٕـٚق ًخٔـعىًخڂ خڀٕـڃ ًڀٽـّٗ يف ڄؽـٿ ىـٍه خڀٹ١ـدّد ٙ ؤ٬ـٌپ ٬ځـَ ڄـد ټـدن              

ًٙ زّٙ خڀندْ يًن ؤن ّٽٌن ڄٽعٌزدً ٬ًځْو ٴةوّٗ ؤٸعٝـُ ٬ځـَ ڄـد ٌټـُه ٜـٚق خڀسٽـُُ ٱّـد لـًغ          ڄعًخً

 زةوًًوْْٕد. ٴٹً ٸدپ ٠ّط ٬نٌخن "ٯّدًڀص خٰعْدپ َخجً خڀني١ص خڀًّنْص "0 ٠ً ؤٜمدذ خَٗ٘دي 

$لدًپ ٥ّد٬ص ڄه آپ زد٬ځٌُ خٰعْدپ خڀْٙه ؤ٦ًّ ٯّمً خڀٕـٌَټّٖ، ًٌڀـٻ زـًْ خڀٕـڃ يخوـٿ ٴدټيـص        

ظٕمَ " زځمنسنٷ " ًټدن خڀْٙه ڄٌڀ٭دً زإټځيد ٴدزعد٪ ڄنيد ټمْص ًؤټځيد ًز٭ً ٪٩ّدض ٘٭ُ ّٝٱـٛ ٘ـًًّ   

٘ــًش خٕمل ٴدٔــع٬ًَ ٤سْســدً، ًز٭ــً خڀٵمــٛ ٸــَُ خڀ٥سْــر ؤوــو ڄٕــمٌڂ، ًڀــٌمل ّٕــ٭ٵو   ًؤوــٍ ّــحه ڄــه 

خڀ٥سْـر زدڀــًًخء ڀــٍىر خڀٙــْه بىل ٦َّــص َزـو، ًىٽــٍخ ؤَخي خ‟ ظ٭ــدىل ڀځٙــْه ؤن ّ٭ــْٗ ڀْٕــعمُ يف    

                                         
ٔ
 ( .  ٕٓٔا١تصدر الساب ق )   
 تقدـ ُب ىذا ا١تبحث .  ٕ
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ظإيّص َٔدڀص خٗٔٚڂ. ًيف ڄًّنص زٌٸٌَ ىدـڃ ٥ّد٬ص ڄه خڀ٭ځٌّّٙ ًؤوٝدَىڃ خڀْٙه ٬سً خڀ٭ّّّ خڀٽٌّّٖ 

وًًوْْٕد ًڄاًّ خ٪ُّټص خَٗ٘ديّص خ٪ُّش ٠ًُزٌه زأڀص لديش يف َؤٔو ًڀٽه ٬ندّص خ‟ ؤلد٤ط ٠ْٳ ب

 . 1زو ًؤوٹٍظو ڄه خ٬ٌّض.# 

ًىندٺ لديؼص ؤوٍُ ٌټُىد خزه ٬سًْ خ‟ ًىٌ ّعمًغ ٬ه لدټڃ ظُّڃ، ٴْٹـٌپ0 $ًټـدن ّنٽـُ ز٥س٭ـو      

٬ٝــُه، ًٴُّـً يىــُه، ڄٹــًڂ خ٩ّمد٬ــص،  ٰځـٌخ خڀٹســٌَّّٙ، ٴٌخٴٹعــو آَخء خڀٌىدزْــص، ًؤټؽـُ خڀع٭ځْــٷ زٌلْــً   

ًْ٘ه خڀٝـند٬ص، خڀـٍُ خوعـيط بڀْـو َّدٔـص خڀ٭ځـڃ زّّٔـڃ، خڀ٭ٚڄـص خ٩ّځْـٿ خڀٕـًْ ؤزـِ زٽـُ زـه ٬سـً خ‟               

ىـ، ًٸً خ٣ّمو خڀ٭ځٌٌّن زإوـو ىـٌ خڀـٍُ ّ٭ځـڃ ٬سـًخ‟ ٬ـٌٞ ُٰخڄـص        1248خ٭ّنًًخن، خ٬ّعٌٴَ زّّٔڃ ٔنص 

وٍش خڀندْ ّٝٹع١دىد، ٴعأڄًُخ ٬ځَ ٸعدڀو، ٴيـُذ بىل زْـط   آَخء خڀٌىدزْص، ًٸّؽو ٬ځَ خٙڀعّخڂ ّٞد، ًڄاخ

 .2ـسّ٘#

ًؤڄد خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ ٴٹً ٤دڀط ٘ٽٌخه ڄه خ٫ٌّٝڂ خ٩ّيځـص ًخ٬ّع٭ٝـسص خڀٹسٌَّـص ًّٰ٘ىـڃ ًٌټـُ ؤوٌخ٬ـدً        

0 $ًڄـه  -٦َّـو خ‟   -ڄه خٌٍٕ خڀٍُ لدًڀٌخ ؤن ّځمٹٌه زو ًزٱّ٘ه ڄـه ي٬ـدش خڀٕـنص ًخڀعٌلْـً، ٴٹـدپ      

ڀٻ ؤوو ټدن يف يَْ خ٩ّدڄ٫ ز٭ً ٜٚش خڀ٭ٙدء خٓوُش يف ٜمْك خڀسىدَُ ٸ١ّـُه   ٬فْر ڄد ؤُ٘لو

ڄه ؤىٿ خڀ٭ځڃ خڀٍّه ڄٹًٝىڃ خڀًُخّص ًبؼسدض خڀٕم٫ ٥ّد٬ص، ًٸ١ُّه ڄه ٬دڄص خڀندْ ٥ّـ٫ ــڃ ڀٹٝـً    

خٙٔعٵديش زد٪١ٌَّ، ٴٕم٫ ٌڀٻ ًُِّ َخٴ١ِ ڄه ًَِخء خڀًًڀص ًټدوط ڀو ٌٜڀص ًٸسٌپ ټځمص ّْٛـػ ٙ  

ًڀو ظ٭ځٷ زإڄُ خٕـندي، ٴممځو ٌڀٻ ٬ځَ ؤن خٔع٬ًَ َـًٚ ڄه خ٬ّٕد٬ًّه ڀو يف ڄٍىسـو   ؤلً وٹّدڀٵ

ٴنٝر ڀو ټًُْٔد يف ڄٕفً ڄـه ڄٕـدـً ٜـن٭دء، ّٝٽـدن ّٕـُؾ ڀـو خڀٙـم٫ خڀٽـؽّ٘ يف ٌڀـٻ خ٬ّٕـفً           

لعَ ّّٝ٘ ٬فسدً ڄه خڀ٭فر ٴعٕدڄ٫ زو خڀندْ ًٸًًٝخ بڀْو ڄه ټٿ ـدور ڀٹًٝ خڀٵُـص ًخڀن٩ـُ بىل  
                                         

ٔ
 ( .  ٖ٘ٔاتريخ اإلرشاد ص)   

 
ٕ
 ( من ٣تلة العرب .ٓٗ(.اٟتلقة )ٕٕٔاـ القوت ص)إد 
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و، ًخڀُــٿ خڀـٍُ ٬ځـَ خڀٽُٔـِ ٺّځـِ ٬ځـْيڃ يف ټـٿ ًٸـط ڄـد ّع١ـمه خڀؽځـر ٩ّمد٬ـص ڄـه              ڄد ٙ ٬يً ز

خڀٝــمدزص ٜــدٶّڃ خ‟، ؼــڃ مل ّٽعــٳ ٌڀــٻ خڀــٌُِّ زــٍڀٻ لعــَ ؤٰــٍُ ٥ّد٬ــص ڄــه خٕـنــدي ڄــه خڀ٭سْــً    

ًّٰ٘ىڃ زدڀٌٌٜپ بيل• ڀٹًٝ خڀٵعنص، ٴٌٜـځٌخ ًٜـٚش خڀ٭ٙـدء خٓوـُش ٸدجمـص ًيوځـٌخ خ٩ّـدڄ٫ ٬ځـَ ىْحـص          

٣ّڃ ٬نً ًٌٜ٭ّڃ، ٴځمد ٴُٰط خڀٝٚش ٸدپ يل ٥ّد٬ص ڄه ڄ٭دَيف بوو ٸّٕه ظُٺ خٗڄٚء ڄنٽُش ً٘دىً

ظځـٻ خڀځْځـص يف خڀسىـدَُ ٴځـڃ ظ٥ـر وٵٕـِ زـٍڀٻ، ًخٔـع٭نط زـد‟ ًظٌټځـط ٬ځْـو، ًٸ٭ـًض يف خ٬ّٽـدن              

خ٬ّ٭عدي، ًٸً ل١ُ ز٭ٟ خڀعٚڄٍْ ًز٭١يڃ مل ٸ١ُّ ظځٻ خڀځْځص ٬َّّد ٘دىًَ ًٌٜپ ؤًڀحٻ خٕـنـدي، ٬ًّـد   

ًض خڀًَْ ًؤوٍض يف خٗڄٚء َؤّط ؤًڀحٻ ًًًَّن لٌپ خ٪ّځٹص ڄه ـدوـر بىل ـدوـر ًّٹ٭ٹ٭ـٌن    ٬ٹ

زدڀٕٚق ١ًُّزٌن ٔٚق ز٭١يڃ يف ز٭ٟ، ؼڃ ٌىسٌخ ًمل ّٹ٫ ِ٘ء ّٝ٭ٌوص خ‟ ظ٭دىل ًٴ١ځو ًًٸدّعـو. ؼـڃ   

ديه ڄـه ؤ٬ـٌخن   ؤن ٌڀٻ خڀٌُِّ ؤټؽُ خڀٕ٭دّص بىل خ٬ّٹدڂ خٗڄدڄِ ىـٌ ًڄـه ٌّخٴٹـو يف ىـٌخه ٥ًّدزٹـو يف خ٬عٹـ      

خڀًًڀص ًخٔع٭دوٌخ زُٔدجٿ ز٭١يد ڄه ٬ځمدء خڀٌٕء، ًز٭١يد ڄه ٥ّد٬ص ڄه خ٬ّٹُّٝه خڀٍّه ٩ّنيڃ ڄه ٙ 

وّّش ڀو يف ٬ًخي ؤىٿ خڀ٭ځڃ. ًلدٜٿ ڄد يف ظځـٻ خڀُٔـدجٿ بوـِ ٸـً ؤَيض ظسـًّٿ ڄـٍىر ؤىـٿ خڀسْـط         

  ٍ خ ڄــه خڀ٭ســدَخض خ٬ّٵــّٔخش ٬ځــْيڃ خڀٕــٚڂ، ًؤوــو بٌخ مل ّعــًخَٺ ٌڀــٻ خ٫ّځْٵــص ز٥ــٿ ڄــٍىر آزدجــو ًٳّــٌ ىــ

ًخڀٽځمدض خ٫ّٙنص ًخٕټدٌّر خ٬ّځٵٹص. ًڀٹً ًٸٵط ٬ځَ َٔدڀص ڄنيد ڀس٭ٟ ؤىٿ خڀ٭ځڃ ٱّـه ٥ّ٭ـّٗ ًبّـده    

٤ځر خڀ٭ځڃ ًو٩مند ٥ّْ٭دً ٬ٹً خ٬ّـٌيش ًٔـدزٷ خٕڀٵـص ٴُؤّعـو ّٹـٌپ ٴْيـد ّٰد٤سـدً ٗڄـدڂ خڀ٭ٝـ0ُ بن خڀـٍُ           

، ًّإوًٍن ڄد ٴْـو ڄـه خڀٽعـر    يفمٌن ڄٕٽّّٗنسٱِ ڀو ًٷّر ٬ځْو ؤن ّإڄُ ٥ّد٬ص ّٽسٌٕن ڄنّيل ًّ

خ٬ّع١منص ٬ّد ٌّـر خڀ٭ٹٌزص ڄـه خٙـعـيديخض خ٬ّىدڀٵـص ڀځمـٍىر، ٴځمـد ًٸٵـط ٬ځـَ ٌڀـٻ ٸ١ـْط ڄنـو           

ــًَّ ًخڀســيط       ــٌٙ ؤن ظځــٻ خڀُٔــدڀص ٥ّٜــو خ٬ّ٭ــًُٲ ڀــًُ• ٬ّــد ٜــًٸط، ًٴْيــد ڄــه ىــٍخ خڀ خڀ٭فــر، ًڀ

نً ٠ُُّّ ىٍه خٕلُٲ ٸً خوـعٹڃ خ‟ ڄنـو   خڀٽځمدض خڀٵ٩ْ٭ص ِ٘ء ټؽّ٘، ًىِ يف ٳٌّ ؼٚؼص ټُخَّٓ،٬ً
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ٙ•ُيَه ؤڄدڂ خڀ٭ُٝ بىل ـُّّش ڄه ـّخجُ خڀسمُ ڄٹًُوـدً يف خڀٕٚٔـٿ ّٚمد٬ـص ڄـه خڀٕـٌٸص ًؤىـٿ خ٪ّـُٲ         ٴ

 .1خڀًوْحص ًؤىځٽو خ‟ يف ظځٻ خ٩ُّّّش، ًٙ ٩ّځڃ َزٻ ؤلًخً# 

 

 

 

 0 ظٌّٙو ٌَٜش خ٫ّٝڃ زدٗ٘د٬دض خڀٽدٌزص0خ٥ّ٬ځر خڀُخز٫

ٿ خڀسد٤ٿ ٸًّڃ، ٴإ٬ًخء خڀُٔٿ ٸً خٔعىًڄٌه ًٸُّٗ ٸً ؤټؽُض ڄنـو ڀعٙـٌّو ٜـٌَش    ىٍخ ڄٕځٻ ٕى 

خ  ظځٻ خٕڀٹـدذ    2بٵّد ّ٭ځمو زُٙ ٴٹدڀط " ٔدلُ " ً"٘د٬ُ " ً" ٮّنٌن " 0ً ټٍخذ " ً خڀنّٓ 

ًخڀـٌخَؼّٙ   خڀٽدٌزص ًخٗ٘د٬دض خ٬ّٱ٠ُص خ١ّ٬ځځص، ًڄدِخپ ٌڀٻ ٘إٶّڃ ڄ٫ خڀ٭ځمدء خڀٹـدجمّٙ ڄٹـدڂ خڀـنّٓ    

ڀـو، ًىـٌ وٵٕـو ّعٽــَُ ڄـ٫ ٬ځمـدء خڀـْمه ًي٬دظــو ټځمـد ًخـيـٌخ ـيّـدپ ًڄنمــُيف ٸـٌڄيڃ يف ٔـدجُ ؤٳّــدء            

خڀْمه، ٴإجمص خڀعفًّـً ٸـً ٬ـدوٌخ ؤ٘ـً خ٬ّ٭دوـدش ڄـه ٌڀـٻ خ٬ّٕـځٻ خڀ٩ـدمل ڀـًٍ وٝـٌڄيڃ، ٬ًـًّّخ ٬نـو              

ص ٬ُٝه0 $ًبوـِ  زإٔدڀْر ّٰعځٵص، ّٹٌپ خڀ٭ٚڄص خٗڄدڂ ٯّمً زه بزُخىْڃ خڀٌُِّ لدټْدً ڄد ڀٹْو ڄه ڄع٭ٝس

٬ّد ٢ّٕٽط ز٭ًُش خڀٕنه خڀٌؼْٹص، ًٔځٽط ٔنه خڀ٥ُّٹص خڀ٭عْٹـص، ظنـدًڀعّٗ خٕڀٕـنص خڀسٍّحـص ڄـه ؤ٬ـًخء       

خڀٕــنص خڀنسٌّــص، ًوٕــسٌوِ بىل ي٬ــٌٍ يف خڀ٭ځــڃ ټــسّ٘ش، ًؤڄــٌَ ٰــّ٘ ٌڀــٻ ټــؽّ٘ش لُٜــدً ٬ځــَ ؤٙ ُّعَّسَــ٫ ڄــد   

خڀٕځٳ خڀٝد٪ّّٙ، ٴٝـّّض ٬ځـَ خٌٍٕ   ي٬ٌض بڀْو ڄه خڀ٭مٿ زٕنص ًْٔ خ٬ُّٔځّٙ ًخ٫ّځٵدء خڀُخًّ٘ه ً

 ٬ًځمط ؤن خڀندْ ڄدِخڀٌخ ىٽٍخ0 

                                         
ٔ
 (لإلماـ دمحم بن علي الشوكاين ، ٖتقي ق مركز الدراسات واألْتاث اليمنية صنعاء . ٖٖ-ٕٖأدب الطلب ص )  
ٕ
 ( . ٖٓٔالنحل )   
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 1ڄد ٔځڃ خ‟ ڄه زُّعو ًٙ وّٓ خ٭ًٍّ ٴٽْٳ ؤود# 

 ؼڃ ـدء يًَ خ٬ّٹسځِ ًڀٹِ ڄه خٌٍٕ ڄد ڀٹِ لعَ ؤوو لّٙ ٸدپ زْعو خ٬ّٙي0ٌَ  

 ٸس•ك خٗڀوُ ڄٵُِّٸدً زّٙ خڀٝمدزص ًخڀٹُخزص
 أجابه أحد ؼالة الزٌدٌة فمال: 

 ٤ُٶ ټُخ ّدڄٹسځِ ٴٖوط ؤلٹُ ڄه ٌزدزص ؤ 

 وقال اآلخس: 

 خ٬ّٹسـځِ ودٜـّٓ ؤ٬ــمَ خڀٙٹد زُٝه 

 ٴُٶ ڄد زّٙ خڀـنّٓ ًؤوـْـو لْــًَه 

 ٙ ظ٭فسٌخ ڄه زٱ١و ڀځ٭ــّٔش خ٬ّـ٥يـُش 

 2 ٴإڄـو ڄـ٭ُٴــص ڀٽه ؤزــٌه وٽـُه 
. وقد أعرب اإلماـ العالمة والبيت األوؿ فيو وقاحة وخسة، واألبيات األخرى فيها قذؼ لو وألمو 

 دمحم بن إٝتاعيل عن ذلك وشكى منو أمر الشكوى قاؿ ُب قصيدتو النجدية: 
 وأقبح من كل ابتداع سمع  تو وأنكاه للق ل ب الموف ق للرش  د 
 ڄٍخىر ڄه َخڂ خ٫ّٚٲ ڀس٭١يد ّ٭ٟ زإوْدذ خٕٔـدًي ًخٕٔــً 

 ٬ه ٬مً ّٝر ٬ځْو ٢ٌٔ ٌڂ ًٰــْسص ًٷّٵٌه ڄه ٸـً ټدن ّيٌخه  $5#

 ًّ٭ٍّ بڀْو ټـٿ ڄدٙ ّٹــٌڀو ڀعنٹْٝو ٬نً خڀعيدڄِ ًخڀنفــًُ 

 ٴّ٘ڄْو ؤىٿ خڀُٴٟ زدڀنٝر ٴُّص ًُّڄْو ؤىٿ خڀنٝر زدڀُٴٟ ًخ٩ّمً 

 ًڀْٓ ڀو ٌور ٌٍٔ ؤوو ٰــًخ ّعدز٫ ٸٌپ خ‟ يف خ٪ّٿ ًخڀ٭ـــٹً 

                                         
ٔ
 (  . ٕٕ-ٕٔ/ٔمن مقاؿ دمحم بن إبراىيم الوزير وكتابو العواصم و القواصم للقاضي إٝتاعيل األكوع)   
ٕ
 ( .  ٕٔٚ/ٔىجر العلم )   
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 ًّعس٫ ؤٸٌخپ خڀنّٓ ٯّمــــً ًىٿ ّٰ٘ه زد‟ يف خڀُٙ٪ ڄه ّيًُ 

 1 ه خ٩ّيدپ ٌوسدً ٴمــسٍخ زو لسٍخ ٌّڂ خوٵُخيُ يف ٪ّــًًّڀحه ٬ًّ 

ًؤڄد خڀٌٙټدوِ ٴٹً ٫ّ٥ بىل مهو مهٌڂ خ٬ّعٹًڄّٙ ٬ځْو، ً٘ٽَ ٱّد ؤٜدزو ًؤٜدّٞڃ ًلٿ زو ًّٞڃ،  

ًىٌ ٙ٘ٻ ؤًٜٶ ظ٭سّ٘خً ٴدڀندجمص خڀؽٽځَ ڀْٕط ټد٬ّٕعإـُش، ًٸً ظٹًڂ ټٚڄو يف خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ 

 ٴإَـ٫ بڀْص 

٫ّٚٲ زّٙ خڀ٭ځٌّّٙ ًؤٜمدذ خَٗ٘دي يف بوًًوْٕـْد ظٵـنه خڀ٭ځٌّـٌن يف ظٙـٌّو ٨ّ٭عـيڃ      ٬ًنًڄد وٙر خ 

ًب٤ٚٶ خٕڀٹدذ خ٬ّنٵُش ٬ځـْيڃ ٴٽـدن ٱّـد ؤ٤ځٹـٌخ ٬ځـْيڃ ڄـه ؤڀٹـدذ0 $ؤٶّـڃ ًىـدزٌْن، ًوٝـدٍَ، ًؤٶّـڃ            

 .2ّ٭مځٌن ٠ً ڄٝدحل ىٌڀنًخ ًبٲّځّٔخ ًخڀٹ٭٥ِْ ًخڀٽؽُّ٘، ًؤٶّڃ وٌخَؾ ّسٱ١ٌن ؤىٿ خڀسْط# 

 د٬سدَش ڄٹع٥٭ص ڄه َٔدڀص ٯّمً زه ؤ٦ًّ خحمل١دَ بىل ّدٴ٫ يف ڄن٥ٹص " ٌّڄِ ؤٌّ " يف بوًًوْٕـْ  ًىٍه 

ّٹـٌپ ؤؼندءىــد ٬ــه ؤلــً خَٗ٘ـدي0ّّٙ $ًٜــٿ ٬نــًټڃ زد٬ٙــُ خڀ٭ٙـّ٘ ٦ًّــدَ خ٪ّمــّ٘ ًونّّــُ خ٫ّنــدُِّ     

ڃ يف . ًٸـً ًٜـٵٌى  3ٸ٥٭ٌخ لسدڀو ًٜٵ٭و زدڀنٽّ٘ ًوسػ خ٪ًًّّ ڄد ّٝٵْو بٙ خڀٽّ٘ ً٘نٌخ خڀنٽّ٘# 

َٔدڀعيڃ بىل ُّ٘ٳ ڄٽص ّٝد ّځ0ِ $ًّنيٌن بىل ڄٹدڄٽڃ خڀٕدڄِ ؤٶّد ٲّمط ڄه ڄـًش ٸُّسـص ڄـه خ٫ّـٌخَؾ     

ًزػ خڀًٔـدجٓ ًبّٹـدي خڀٵـّٕ، ً٭ّـڃ      يف ىٍه خڀسٚي، ٬ٹ٣ًّْد زٱٟ ؤىٿ خڀسْط خڀ٥دىُ ٠ًّٹّ٘ خڀنّٓ 

ٌ         4ڄه خڀنُٙخض خ٩ّمص ڄـد ّـسّٙ وسْـػ ٸٝـًىڃ#     ّو ٤ً٭ـه  ىـٍه ٘ـٍَخض ٱّـد ٜـًَ ٬ـه خڀٹـٌڂ ڄـه ظٙـ

 ٫ٌّٝڄيڃ. 

                                         
ٔ
 ـ (.  ٜٙٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ( طبع منشورات ا١تدينة الطبعة الثانية )  ٚٙٔديواف األمَت الصنعاين ص)   
ٕ
 ( .  ٕ٘ٔاألوضاع االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ُب حضرموت ص )   
ٖ
 ( . ٕٓٔاتريخ اإلرشاد ص )   
ٗ
 ( .  ٕٛا١تصدر الساب ق ص )   
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 خ٬ّسمػ خڀؽدڀػ

 خڀُيًي خڀٌخَيه ٬ځَ خڀٹسٌَّص يف ټعر خڀٵنٌن خ٬ّىعځٵص

 ًٴْو ؤَز٭ص ڄ٥دڀر0

 00 خڀُيًي ٬ځَ خڀٹسٌَّص يف ټعر خڀعدَّهخ٥ّ٬ځر خًٕپ

ًَّٺ زٕيٌڀص ٠ٚٙض خڀٹسٌَّص ًخٳُّخٴد٣ّد، ًٸً  -ًڀٌټدن ز٥ْٕدً  -بن ٫ّْ٥ ڄه ڀو بيَخٺ ًٴيڃ  

ځمدء ًَيىڃ ٬ځَ ظځٻ خڀ١ٚٙض ًخ٫ُّخٴدض يف ؼندّد ڄدټعسٌخ ڄه ٘عَ خڀٵنٌن، ًؤوٹٿ بڀْٻ ظندؼُ وٹً خڀ٭

 ٥ّځص ٱّد ٨ٵُض زو ڄه ټٚڄيڃ0 

ٴمه خ٬ّاَوّٙ خڀٹد٠ِ خڀ٭ٚڄص ٯّمً زه ٬ځِ خٕټٌ٪ ٦َّو خ‟ ّٹٌپ يف ڄٹًڄص خڀٕځٌٺ ڀځفنًُ ڄنعٹًخً  

٬ّٹدزُ ًڄد ٭ّد ڄه ٴ١دجٿ0 $ًڄاَوند ٦َّو ٬ځْو ً٘ش ًڀ٬ٌو زععس٫ خڀٽُخڄدض ًخڀّّدَخض ًڄدّٹدپ ٬ه خ

خ‟ ًڀٌ٪ زًٙش ًزٙٽٿ ـًُ ًټسّ٘ زٍټُ ټُخڄدض خًٕڀْدء ًخ٬ّندڄدض ًخ٬ُّخجِ خ٫ّٚزص خڀّٖ ىِ ؤُٰذ 

 ڄه خ٫ّْدپ ًظځمٷ زٹٕڃ خ٬ّٕعمْٿ ًًّّٛػ وُخٴص. 

ڄنص ًټدن ًَّٝ ؤلٽدڄو زعځٻ خڀٽُخڄدض ٬ه ٬ٹًْش َخٔىص ٙظٹسٿ خ٩ًّپ ًخ٬ّندٸٙص ٬ًه وٵٓ ڄا 

 زٍڀٻ وٌٜٝدً بٌخ ظځٹدىد ٬ه خڀؽٹدض ٴةٶّد ظّٝ٘ ٬نًه ڄه خڀٹ٥٭ْدض. 

ًخ٪ّٷ ؤن ؤټؽُىد زد٫ُّخٴدض ؤ٘سو ًُّٜٶ خڀ٭ديخض خ٬ځٷ،ًزدڀسځو خڀٍٕؾ ؤڀٝٷ، ٕن خڀس٭ٟ ڄنيد  

ٹُّـيد ٬ه لً خ٬ّ٭ٹٌپ بىل لّْ خحملدپ ًخڀعفًّٳ، ٬ځَ ؤود ٙونمِ زدڀٚجمص ٬ځَ ڄاَوند خ٩ّنًُ 

ىٍه خڀ٭د٤ٵص خڀًُلدوْص خڀّخّٵص ٕن خڀ٣ٌٔ خڀٍُ ټدن ّ٭ْٗ ٴْو خ٩ّنًُ ټدن ڄځٱمدً  خڀٍُ خوٕدٶ ًَخء
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ٍّٞه خ٫ُّخٴدض،ًڄنٱمٕدً يف ىٍخ خ٩ٌّ خڀٹًِٔ يف و٩ُىڃ ټمد ٔسٹو بىل ىٍخ ّٰ٘ه، ًّٔ٘ خٕجمص 

 ًّٰ٘ىڃ ڄځْحص ٍّٞه خ٪ّٽدّدض. 

 0 و٬ًص خ٬ّځٌٺ

ڀ٩دىُش ًڄ٫ خڀٌٕخي خ٩٬ٕڃ ًيف ىٍخ خ٬ّٕدَ ټمد ًٱّد ّٕعٱُذ ؤن خ٬ّځٌٺ ًخڀُئٔدء خٲُّٴٌخ ًَخء ىٍه خ 

 ٸّٽِ ڀند خ٩ّنًُ يف ز٭ًش ڄٌخٸٳ ٬ه ڄځٌٺ ٬ُٝه ًڄه ٸسځيڃ.

ًؤ٬عٹً ـدِڄدً ؤن خوْٕدٶ خ٬ّځٌٺ ًخڀُئٔدء ًَخء ىٍه خڀًُلدوْص خڀّخجٵص "و٬ًص ْٔدْٔص" ٢ّٙط بىل  

بٵّد ّٹًًٝن ڄه ًَخء ٬ٹ٣ًّْڃ زٝځص،ټْٳ ٙ ًز٭ٟ خ٬ّځٌٺ ڄيًِّ خڀ٭ٹًْش ڄ٥١ُذ يف خٗ٭ّْدض. ً

ٌڀٻ ظ١ځْٿ خڀ٭دڄص ًـ٭ځيڃ يف ڄعدىص خ٩ّيدٙض ًلعَ ّسع٭ًًخ ٬ه ظعس٫ ڄٕدًت خ٪ّٽدڂ ًخڀسمػ ٬ه 

 ټسدجُ ـُخجميڃ ًٸً ّٽٌن خڀس٭ٟ ڄنيڃ ٜديٸدً يف ٌڀٻ ًخ‟ ڄه ًَخء خڀ٭ځڃ. 

خڀًٌٔٸِ ًّسًً ؤن ىٍه خڀ٩دىُش ًىٍه خڀسځٌٍ ٬مط ٫ّْ٥ خٕٸ٥دَ خٗٔٚڄْص، ًڄد خڀًْٕ خڀسًًُ ً 

ًخڀًْٕش ِّنر ًؤ٠ُخّٞڃ يف خڀٹ٥ُ خ٬ُُّٝ ًخڀْٙه ٬سًخڀٹديَ خ٩ّْٚوِ ًخڀس٥ٕدڄِ ًّٰ٘ىڃ يف 

زٱًخي ًخڀندزځِٕ ًخزه ٬ُزِ زدڀٙدڂ ًٸٿ يف خ٬ّٱُذ خڀ٭ُزِ ًبٴُّٹْص خ٬ّٕځمص ًبُّخن ًّٰ٘ ٌڀٻ بٙ ڄه 

 ىٍخ خڀٹسْٿ.

ن خڀٍّه ٸّمځٌن خڀْٕٳ ًخڀُڄك ًٷّدڀًًن ؤڄد ټُخڄص ؤًڀْدء زٚيود خڀْمه خ٬ٕځَ ٴيڃ خًٕڀْدء خ٬ّٕځمٌ 

٬ځَ خٗڄدڄص ًّٹدظځٌن يًٶّد، ًٌڀٻ ڄؽٿ خٗڄدڂ خ٭ّديُ ًخٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه خ٪ّّٕٙ ٜدلر ٌُ زّٙ 

ًْٔٿ خڀځْٿ ؤ٦ًّ لٕه ًّٰ٘ىڃ، ًخڀ٭فر ؤن ١ُّؾ ڄه ؼندّد ىٍخ خڀُٝخ٪ خڀًڄٌُ ټُخڄدض ٬ًفدجر 

ّڀط يف زٚي خٗٔٚڂ، ىٌ خزع٭دي خ٬ّٕځمّٙ ٬ه ًُٰخجر. ًظ٭ځْٿ ىٍه خڀ٩دىُش ًخ٬ٌّـو خڀ٭دَڄص خڀّٖ و

ًؤظسد٬و خڀٕځٳ خڀٝدحل ڄه  ًَق خڀًّه خ٪ّنْٳ خڀٝمْك خڀٍُ ـدء ٬ه ٯّمً زه ٬سًخ‟ 
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خڀٝمدزص ًخڀعدز٭ّٙ، ًّٝد ؤيوځو ؤ٬ًخء خٗٔٚڂ ڄه خڀٌٙخجر ًخڀسً٪ خڀّٖ ًٜؤض ـٌىُه خڀٝديف خڀنٹِ 

 ځمّٙ ټمد ٸْٿ. ًًڀًض ڄؽٿ ىٍه خڀٹ١دّد ًټدوط ٔسسدً ڀعإوُ خ٬ّٕ

ڀععس٭ه ٔنه ڄه ٸسځـٽڃ لًٍ خڀٹٍش زدڀٹٍش لعَ ڀٌ يوځٌخ ـمُ ٠رٍ $$ًًٜٶ ٌَٔپ خ‟ 

ىٍخ ًڀْٓ ىند ز٣ٕ خڀٹٌپ ٬ه ىٍه خ٬ّٕإڀص، ٴمه ٘دء ڄ٭ُٴص ٌڀٻ ٴ٭ځْو زٽعر خزه  1ڀًوځعمٌه##

ڄٹن٫، ًلٕـسند  ظْمْص ًټعر ظځمٍْه خزه ٸْڃ خ٩ٌِّّص ٦َّيمد خ‟ ظ٭دىل، ًيف ټعدذ خ‟ ـٿ ٘إوو ڄدٴْو

. ًىٽٍخ وٍُ ىٍخ خڀ٭ٚڄص خ٬ّاَن ّنعٹً ىٍه خڀ٩ٌخىُ، ًٸّځځيد، ًزّْْ ڄٌٸٳ خ٪ّٽدڂ ڄنيد، 2ٌڀٻ# 

ًُّز٣ زّٙ ظسنْيڃ ٭ّد ًْٔدٔص خ٬ّځٻ خڀّٖ ّ٭مسځٌن ٬ځَ ظؽسسْعيد ًؤٶّڃ ڄد ـدًَخ خڀٹسٌَّص بٙ ڀٚٔعٵديش 

 ڄنيڃ يف ٌڀٻ. 

ه ٬ځِ خٕټٌ٪ ًىٌ ؤوٌ خڀٹد٠ِ ٯّمً ًٸً ظ٭ُٞ ڀځٹسٌَّص خ٬ّاَن خڀؽدو0ِ خڀٹد٠ِ خڀ٭ٚڄص ب٨ّد٬ځْٿ ز

يف ٬ًش ڄٌخ٫٠ ڄه ټعدزو "ىفُ خڀ٭ځڃ "ڄنيد ڄد يف زْط خڀٵٹْو يف ظ٥ُّص "ؤ٦ًّ زه ڄٌَٔ زه خڀ٭فْٿ 

"لْػ ٸدپ يف ڄ٭ُٞ خڀ٥ّّٔص0 $ًټدن ٬ځَ ٸّّه ظدزٌض ًٸسص ؤِخ٭ّمد خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه خٗڄدڂ ٸَّْ ٦ًّْ 

خڀّٖ ټدوط -دن ًڀْدً ڀځ٭يً ز٭ً ؤن ظٱځر ٬ځَ ڄ٭د٠َص ٸسْځص خڀَّخوْٷ ىـ لْنمد ټ1348خڀًّه ٔنص 

ٙڄعًخي وٵٌٌ خٗڄدڂ ٸَّْ بىل زٚيىد، ًيوٌ٭ّد ٠ّط لٽمو.ټمد ؤِخپ  -ظ٭ُٲ ڄه ٸسٿ زد٬ّ٭دِزص 

خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ټٍڀٻ خڀعدزٌض ڄه ٬ځَ ٸّّ ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن يف َّٵُُْْ ڄه ودلْص ـسٿ لسِٙ ٔنص 

٭دڄص يف ٜدلّٓ خڀٹّّّه خڀ١ُ ًخڀنٵ٫، ًظد‟ ڀٹً ؤلٕه خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ٜن٭دً ىـ ٬ٙعٹدي ـيځص خڀ1362

يف ټځعد خ٪ّدڀّٙ ًڀٌ ؤن ًّه خڄعًض بىل ٔدجُ خڀٹسدذ ًخڀعٌخزْط خٕوٍُ خڀّٖ ّ٭عٹً ٬دڄص خڀندْ يف 

ؤٜمدّٞد خڀ١ُ ًخڀنٵ٫ ٕـّپ خ‟ ڄؽٌزعو ًؤلٕه بڀْو، ًْٙٔمد خڀٹسٌَ خڀّٖ ّځعمٓ ٬نًىد خڀ٭دڄص خ٫ّّ٘ 
                                         

ٔ
 قدـ ٗتر٬تو ص )        ( . ت  
ٕ
 (  ٕٛ-ٕٚ/ ٔمقدمة السلوؾ للجندي )   
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، ؼڃ ٌټُ ټٚڂ خڀٌٙټدوِ يف ًٜٳ ٸسص خٗڄدڂ "ؤ٦ًّ 1خڀّّټص، ًُّـٌن ڄنيد خڀنٵ٫،ًيٴ٫ خڀ١ُ ًخڀُٙ#ً

، ؼڃ ٌټُ َٔدڀعّٙ ڄيمعّٙ ٗڄدڄّٙ ڄه ؤجمص خڀًّّّص 2زه خ٪ّّٕٙ " وٹًٚ ٬ه خڀًَ خڀن١ًْ ًظٹًڂ ٌڀٻ خڀنٹٿ 

0 $ًټدن خڀٌخـر ٬ځَ ّإڄُخن ٴْيمد زسندء ڄٙدىً ٬ځَ ٸسٌَ ز٭ٟ خ٬ّٹُزّٙ بڀْيمد ؼڃ ٸدپ لٵ٩و خ‟

ٕڄّ٘ خ٬ّاڄنّٙ  خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ىًڂ خڀٹسٌَ خڀّٖ ّځعمٓ خڀ٭دڄص ڄنيد خ٫ّّ٘ ًخڀّّټص خڄعؽدًٙ ٕڄُ خڀٌُٔپ 

ًّٞڂ خڀٹسٌَ، ټمد ًَي يف ٜمْك ڄٕځڃ ٬ه ؤزِ خ٭ّْدؾ خًُٕٔ ٸدپ0 " ٸدپ  ٬ځِ زه ؤزِ ٤دڀر 

ؤن ٙ ؤي٪ ٢ّؽدًٙ بٙ ٤مٕعو ًٙ  ‟ ؤٙ ؤز٭ؽٻ ٬ځىمدز٭ؽّٗ ٬ځْو ٌَٔپ خ يل ٬ځِ زه ؤزِ ٤دڀر 

. ًؤٴ١ٿ خڀع٫ْٙ زدٗڄدڂ ٬ځِ ٠َِ خ‟ ٬نو خٙٸعًخء زو، ًخڀ٭مٿ زّٕ٘ظو خڀّٖ 3ٸّّخً ڄُٙٴدً بٙ ٌّٔعو "

بٌ ّٙٽٵِ خحملسص زدڀځٕدن ًخ٬ّىدڀٵص يف خڀ٭مٿ#  ىِ ڄٹعسٕص ڄه ّٔ٘ش خ٬ُّّٙ٪ خڀ٭٩ْڃ ٌَٔپ خڀ٦ُّص 
4. 

زه ٬ځٌخن " ٸدپ يف ظ٥ُّص خزه ٬ځٌخن0 $ًٸً ٴّٕ زو خڀ٭دڄص يف ٬يًه ًز٭ً ًيف ٌُ خ٩ّندن "ٸُّص ؤ٦ًّ  

، 5ًٴدظو ًلعَ خڀٌْڂ ٴٹّّه ڄٹٌٝي ڀځّّدَش ًټنط ؤ٬عٹً ؤن خٴععدن خڀندْ زو بٵّد لًغ ز٭ً ًٴدظو#

ًز٭ً ؤن ٌټُ ڄ٬ٌ٠ٌدً ٬ه خڀّزُّ٘ ًٸًْٝش ڀو ٴْيًڂ ٸّّ خزه ٬ځٌخن ًٔعإظِ بن ٘دء خ‟ يف ڄ٠ٌ٭يد 

ڀٽه خٕن خڀٹد٠ِ ٴ١ٿ زه ٬ځِ خَّٕدوِ ؤ٤ځ٭ّٗ ٬ځَ ٸًْٝش ٦ًّٕ زه ٬ځٌخن ظًپ ٬ځَ ؼڃ ٸدپ0 $ً

ؤوو ټدن ٬ًِّ ڀنٵٕو ؤڄٌَخً ودَٸص ڀځ٭ديخض، وٍټُىد ىند، ًوٍټُ ټٍڀٻ ـٌخذ خڀٵٹْو ٬ځِ خ٬ّٹُُٝ 

خڀُٕييُ ٬ځْيد ًڄه ٥ّځ٫ ٬ځْيمد ٙ زً ؤن ٸّٽڃ ٬ځْو زإوو ټدن ٬ّّڃ ڀنٵٕو ټُخڄدض ؤوعٛ ّٞد ًؤن 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔىجر العلم )  
ٕ
 انظر : ص )       ( .   
ٖ
 تقدـ ٗتري  اٟتديث ص )        ( .    
ٗ
 ( .  ٕٕ٘/ٔىجر العلم )  
٘
 ( . ٓ٘ٚ/ٕا١تصدر الساب ق )   
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د٪ ٤ُّٹعو ٸً ٴعنٌخ زو يف لْدظو. وٕإپ خ‟ خ٭ًّخّص ًخڀعٌٴْٷ بىل خظسد٪ ؤلٽدڂ ټعدزو ًٔنص ٌَٔڀو ؤظس

 #ًىٍخ ټځو ًّپ ٬ځَ ظٌـو خڀُـٿ ًلُٜو ٬ځَ ٔٚڄص خ٬ّ٭عٹًش ٬1ځَ خڀٌـو خڀٍُ ٠ُّده .

 ًڄٹعو ڀځٹسٌَّص ًخڀٹسٌَّّٙ. 

٬ّنعمّٙ بىل ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي خ٬ّاَن خڀؽدڀػ0 خٕٔعدٌ ٜٚق خڀسٽُُ ًىٌ ڄه ڄاَوِ ل١ُڄٌض خ 

ْدِٔ" ىٍخ خڀ٭نٌخن " خ٫ُّخٴدض " ٬ًّي ٠ّعو  زةوًًوْْٕد ًٸً ٬نٌن يف ټعدزو "ظدَّه ل١ُڄٌض خٕڀ

خڀٽؽّ٘ ڄه ظځٻ خ٫ُّخٴدض خ٬ّع٭ځٹص زدڀٹسٌَ ًزد٬ٙعٹدي زد٩ّه ًظٹًّڃ ڄد ًّٴ٫ ُ٘ىڃ ڄه ٌزدجك ؤً ټُٕ 

خء ظځٻ خ٫ُّخٴدض، ًٙ ؤ٤ْٿ ٴيٍخ وٛ ټٚڄو0 زْٟ ٬ځَ زدذ خڀًخَ ڀحٚ ٸّعځيد خ٩ّه ًؤزدن ڄه ّٹٳ ًَ

$ًڀٹً خزعنَ ز٭ٟ خڀ٭ځٌّّٙ ٸسدزدً ټؽّ٘ش ڀس٭ٟ ڄٌظدىڃ ٦َّيڃ خ‟، ٠ًً٭ٌخ ٬ځَ ؤـًخؼيڃ خڀعٌخزْط، 

ًي٬ٌخ خڀندْ ڀّّد٣َّد، ًخڀعّّٺ ّٞد، ًخڀعٌٔٿ بڀْيد ڀٹ١دء خ٪ّدـدض ًخٔعنّخپ خڀّّټدض، ًٸً ٌّـً يف 

بودءخن0 ؤلًمهد ڀځنٹٌي ًخٓوُ ڀځّّط خڀٍُ ّٹًڄو خ٬ُّّـٟ ڀ٥ځر خڀٹسص وّخوص " ظْمو " يف يخوځيد 

ٍّه ّعمع٭ٌن ٍّٞه خڀٹُخزّٙ ًخڀنًٍَ، ًٸً ّسدڀٯ ز٭ٟ خ٠ُّ٬َ يف خڀ١ٚپ  خڀٙٵدء، ًؤٸُزدء خ٬ّْط ىڃ خڀ

ٴْإټځٌن ٸځًْٚ ڄه ظُخذ ٌڀٻ خڀٹّّ ڀ٥ځر خڀٙٵدء، ًبوِ ٌٕټُ ؤوِ لْنمد ټنط يف ل١ُڄٌض ًؤود 

ڀًُ٘ ؤٜسط ّٛمَ، ٴٍىسط بىل ٸسص خ٬ُّلٌڂ ٬مُ زه ٯّمً خ٭ًّخَ خڀ٭ځٌُ خڀٌخٸ٭ص ٌّڄحٍ مل ؤزځٯ ٔه خ

ًٸسځط ظدزٌظو، ًظٌٔځط بڀْو ڀٍْىر ’ ٬ځَ ڄٹُزص ڄه ل٤ٌص ؤ٦ًّ ودُٜ،ًؤټځط ٸځًْٚ ڄه ظُخذ ٸّّه 

خٓٙڂ، ًّ٭ًْ بيل ٜمّٖ ټدڄځص ّٰ٘ ڄنٹٌٜص، ٠ًً٭ط يف خ٫ّّخوص ؤًٸْص ًَز٭دً، ٬ًًض بىل خڀسْط 

ً ڄه ٦َّ خڀٌَي، ًڄه لٕه ل٩ِ ؤوِ يف خڀٌْڂ خڀؽدوِ ٘ٵْط ڄه ڄ٠ُِ، ًڀٽه ڄه ٌٔء ًؤود ؤَظ٭

ل٩ِ ؤن خِيخي خ٬عٹديُ يف خ٭ًّخَ ًخ٬عمديُ ٬ځْو ڄه يًن خ‟، ٴٍىسط يف خ٪ّدپ بىل خڀٌٕٶ 

                                         
ٔ
 ( .  ٔ٘ٚ/ٕىجر العلم )   
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ًخزع٭ط ٤ًَٚ ڄه ِّط خڀٕمٕڃ، ؼڃ ٌىسط بىل ٸسص خ٭ًّخَ، ًًىسط ڀو خڀّّط يف خ٫ّّخوص، ًىٽٍخ 

ص يف خڀُٕخء ًخڀ١ُخء وٵْص ًـيُش، ًىٌ ّٙنٵ٭ّٗ زِٙء، ًمل ؤٌټُ خ‟ ٬ًّـٿ، ٌټُض ٜدلر خڀٹس

 خڀٍُ ىٌ ؤٸُذ بيل ڄه لسٿ خڀًٌَّ، ًزًْه ټٿ ِ٘ء. 

ًٌّـً يف خڀًُلدوّْٙ ًزٌـو ؤوٛ يف خڀ٭ځٌّّٙ ڄه ّٝن٫ خڀعمدجڃ ًخڀ٭ّخجڃ ڀځم٠َُ ًّٰ٘ىڃ ڄه ٤ٚذ  

ًُلْص ٴْٕٹٌن خ٬ُّّٟ ڄدءً ٱًّّـدً زسّخٸيڃ خ٪ّدـدض، ًّسدڀٯ ز٭ٟ خڀًـدڀّٙ ڄه ؤٜمدذ خڀٕځ٥ص خڀ

ڀځٙٵدء، ًّعفُ٪ ىٍخ خ٬ُّّٟ " خ٬ّٱٵٿ " ٌڀٻ خڀسّخٶ خڀٹٍَ، ًىٌ ڄًَُٕ ټٿ خڀًَُٕ ڄعٌمهدً ؤن 

 خڀٙٵدء آض َّٙر ٴْو. 

ًىندٺ ټعر ؤڀٵط ًَٔدجٿ يًوط ټدن ٭ّد ؤؼُىد خڀِٕء يف ٬ٹځْص خڀٙ٭ر، ًظٕمْڃ ؤٴٽدَه،ًبٴٕدي  

خڀٽعر " خ٬ُّٙ٪ خڀًُُ " ڀٝدلسو خڀْٙه ٯّمًزه ؤزِ زٽُ خڀٙځِ خ٬ّٙمٌن ٬ٹًْظو، ًيف ڄٹًڄص ىٍه 

 زدڀٽٵُّدض ًخ٬ّّ٫سٚض، ؼڃ ټعدذ0 " خ٩ٌّىُ خڀٙٵدٲ " ًّٰ٘مهد. 

ًّٹٕڃ ټؽّ٘ ڄه خڀندْ زد٠ُٕلص ًٹّدٴٌٶّد بٌخ لنؽٌخ يف ؤٺّدٶّڃ ؤټؽُ ٱّد ٹّدٴٌن خ‟، ٴٹً ٥ّځر  

خً ڄه ؤن ّٹٕڃ زد‟ ؤً زدڀٹُآن، ًّ٭عٹًًن ؤن خ٬ّٙعٽِ ڄه وٝمو ؤن ّٹٕڃ ٬ځَ ٠ُّك ڄٹًْ وّ٘

 ڀعځٻ خ٠ُٕلص ٸٌش خٙوعٹدڂ بٌخ ټدن خ٬ّٹٕڃ لدوؽدً، ًؤىڃ خ٠ُٕلص خڀّٖ ّٹٕمٌن ّٞد ى0ِ 
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 خٙٔـــڃ خ٬ّــــــٽدن خٙٔــــڃ خ٬ّـــــٽدن

 ل٤ٌص ؤ٦ًّ زه ِّه خڀْٙه ؤزٌ زٽُ زه ٔدمل خڀ٭ځٌُ ٬ْندض
ؤ٦ًّ زه ِّه خ٪ّسِٙ 

 ُخڀ٭ځٌ

 ٬سًخ‟ خڀ٭ًًَْْ خڀ٭ځٌُ ظُّڃ ٔ٭ًْ زه ٬َْٕ خڀ٭مٌيُ ٸًًْن

 ل٤ٌص ؤ٦ًّ ودُٜ ڄ٭ًُٲ زد٥ّدپ ز١ـص
٬مُ زه ٯّمً خ٭ًّخَ 

 خڀ٭ځٌُ

 خ٬ّٙيً ٬ًًَْْ زه ٬مُ خ٩ِّْٙ خڀ٭ځٌُ خڀٱُٴص
٬ځِ زه لٕه خڀ٭٥دْ 

 خڀ٭ځٌُ

 ٌُ ؤٜسك ٬مُ خحمل١دَ خڀ٭ځٌُ ظُّڃ
لٕه زه ٜدحل خڀسمُ 

 خڀ٭ځٌُ

 

ؤوو بٌخ ؤَخي خڀٙىٛ ؤن ّإظْو ټٕدء ڄه ؤزْو ؤً ڄه ؤلً ؤٸُزدجو خ٬ّيدـُه يف ـدًش ؤًيف  ًيف ٬ِميڃ

ٰـّ٘ىد، ٴمد ٬ځْو بٙ ؤن ٍّىر بىل بلًٍ خڀٹسدذ ًّٹ٫٥ ـّءخً ٜٱّ٘خً ڄه ؼٌزو، ًُّز٥ص زدڀځ٭دذ، 

ټإٶّد ًّٹٍٲ زو يف خ٪ّدج٣، ًٙ ١ّ٢ِ ٔنص بٙ ًٸً ودپ ڄ٥ځٌزص ًڀٍڀٻ ظ٩يُ خ٪٥ّْدن يف ز٭ٟ خڀٹسدذ 

 ڄٱ٥دش ز٥سٹص ڄه خڀٌَٶ خ٬ّّوُٲ ؤً ِّنط زنٹٌٖ ّٰعځٵص خٕڀٌخن. 

ًز٭ٟ خ٠ُّ٬َ ًزدٕوٛ بٌخ ټدن ٜٱّ٘خً ٥ُّدٲ لٌڀو لَمَٿ ڄُخَخً، ؼڃ ّٹ٫٥ ـّءً ڄه ؤٌوو ًّ٭ځٹو يف  

ٌَخ٪ خ٬ُّّٟ، ًٍّزك ٌڀٻ خ٪ّمٿ ًٌِّ٪ ٪ّمو ٬ځَ خ٩ّّ٘خن ز٭ً ؤن ّإوٍ خڀًـدپ خڀٍُ ؤ٘دَ ٭ّڃ زعځٻ 
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ـّءً ټسّ٘خً ڄنو. ًؤًپ ڄد ّ٭مځو خڀٙىٛ خڀٍُ ًُّّ ؤن ّسّٗ زْعدً ؤن ًّٶ ؤَز٭ص ؤًظدي يف خڀسٹ٭ص خڀ٭مځْص 

خڀّٖ ْٔسّٗ ٴْيد خ٬ّنّپ ڀ٥ُي ٬ّٙ خڀٌٕء،ًٌڀٻ ز٭ً ؤن ؤوٍ َؤُ ؤلً خڀًُلدوّْٙ، ٬ًنًڄد ّعڃ زندء 

زك ٦ًّٚ ٬ځَ ٬عسعو ټمد ّٵ٭ٿ خڀٵُٲّص ٬نً خٙلعٵدپ زةوّخپ خڀٕٵْنص ًٕپ ڄُش يف خڀسمُ زٽُٕ  خڀسْط ٍّ

زك ٜدلر خڀسْط ٘دش، ًّإوٍ ڄه يڄيد زًْه ًٹ١ّر  ِـدـص ٧ُّ، ًيف ز٭ٟ ؤـّخء ل١ُڄٌض ٍّ

خڀسدذ. ًز٭١يڃ يف ؤؼندء ٬مځْص خڀسندء ًّإټٿ خڀسندئًن ٪ّميد، ًُّّٹٌن يڄيد ٬ځَ خ٪٥ّْدن، ٬ًنًڄد 

َؾ، ًؤوُّّٙ ٬نً ًّوٿ ٜدلر خڀسْط ًٕپ ڄُش ّٽُٕ ز١ْعّٙ ٬ځَ ٬عسص خڀًخَ، ًؤوُّّٙ ٬ځَ خڀً

 1خڀ٥دزٷ خڀ٭ځٌُ# 

ًخ٬ّاَن خڀُخز0٫ خڀٍُ وٕعٙيً زس٭ٟ ټٚڄو ىٌ خٕٔعدٌ ټُخڄو ٔځْمدن زدڄاڄه ٜدلر ټعدذ" خڀٵٽُ  

ًخ„عم٫ يف ل١ُڄٌض" ًىٌ ټعدذ لًّػ ظندًپ ڄ٬ٌ٠ٌدً ڄيمدً ـًخً ًـدوسدً لٕدٔدً ڄه ـٌخور 

ټٙٳ ؤُٔخَخً ًؤزدن ّٰسأض مل ُّٶ ڀځس٭ٟ خ٪ّْدش يف ل١ُڄٌض،ىٌ ـدور خڀٵٽُ ڄُظس٥دً زد„عم٫،ًٸً 

٨يٌَىد ًڀٍڀٻ ٴدڀٽعدذ ًڄاڀٵو ڄٕعيًٴدن زدڀعٙيّ٘ ًىٍخ ؤٸٿ ڄد ٺّٽه ؤن ؤٸٌڀو،ًبٙ ٴْمٽه ؤن 

ّٽٌن ؤټؽُ ڄه خڀعٙيّ٘، ًبڀْٻ ٵٌٌّـدً ًخلًخً ڄه ؤڀٝٷ ڄد خ لعٌٍ ٬ځْو خڀٽعدذ ٬ٌ٠ٌّٝند "خڀٹسٌَّص 

ڀٌٝيف ڄدڀو ًڄد٬ځْو"0 $خٗوٕدن ټمد ؤُ٘ود ٔدزٹدً ٠ّط ٬نٌخن"وٹً خڀٵٽُ خ -لٵ٩و خ‟  -" ٸدپ 

ڄٽٌن ڄه ـٕڃ ًًَق ّٙٵّٔٸدن بٙ ٬نً خ٬ٌّض. ًخڀعٌخِن زّٙ وٙد٤يمد ىٌ ڄدي٬د بڀْو خٗٔٚڂ. 

ًخڀعٌٝٲ ـنٌق ٳٌّ وٙد٢ خڀًُق ڄٹعسٕدً ٴځٕٵعو ڄه ؼٹدٴدض خٕڄڃ خڀٕدزٹص ڀ٘ٔٚڂ، ودٜص خڀؽٹدٴص 

ًخ٫ّځٌش يف خڀٽيٌٲ ًخٕيُّش، ًظُٺ ٤ْسدض خ٪ّْدش خ٬ّسدلص ټ٭ًڂ خ٬ّْٕمْص خڀّٖ ٔنط خڀُىسنص ًخڀعنٕٻ 

ًـ٭ځند يف ٸځٌذ خڀٍّه خظس٭ٌه َؤٴص ٦ًَّص ًَىسدوْص  خڀًّخؾ ٬نً خڀُىسدن ًخڀُخىسدض ٸدپ خ‟ ظ٭دىل0 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٔٔ-ٜٔٔاسي ) اتريخ حضرموت السي  
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"، ًخ٬ٙعًخپ  27"خ 0ًًّّ٪خزع٬ًٌىد ڄد ټعسندىد ٬ځْيڃ بٙ خزعٱدء ٠ٌَخن خ‟ ٴمد ٬ٌَىد لٷ ٬َدّعيد

ٲ ٸًٌٙ ٬ًمًٚ ًخٗڀعّخڂ زدڀٽعدذ ًخڀٕنص يًن ظإًّٿ ًڄٱدٙش ٙ ٹُّؾ خ٬ّعٌٝٲ ٬ه ٬ٹًْظو يف خڀعٌٝ

خڀعٌلًّْص ًُّ٘٭عو خٗٔٚڄْص. ًټڃ ڄه ىاٙء خڀٌٝٴْص خ٬ّٕعٹْمّٙ ٸً ٬ُٴيڃ خڀ٭دمل خٗٔٚڄِ ًخڀْمه 

ًٌٍ٘  ًل١ُڄٌض.ًٸً ًٸٵٌخ يف ًـو خڀٱځٌ ًخٙٳُّخٲ خڀٌٝيف ًخٔعنٽًُخ ڄد ًَٜ ڄه خ٬ّٱدڀّٙ ڄه

ًخٳُّخٲ ًٯًٍَّ ٸًٌٙ ٬ًمًٚ. ًٱّد ّ٭ٹًّ ڄٙٽځص خڀعٌٝٲ خڀ١٭ٳ خڀسُُٙ ؤڄدڂ لدٙض ڄٍىځص 

ظّٔخءٍ ڀځمعٌٝٴص ٴعٵٹًىڃ ظٌخِٶّڃ ًّٙؽسط بٙ خڀُخٔىٌن يف خڀ٭ځڃ ًخڀ٭ٹًْش. ًْٙٔمد ؤن ټؽّ٘خً ڄه 

ٻ ٬ه ؤن ڄؽٿ ىٍه خٕلٌخپ ًوٌخَٶ خڀ٭ديخض ٠ّٝٿ ڀځّّ ًخڀٵدـُ ًڀځمٕځڃ ًّٰ٘ خ٬ّٕځڃ. ودىْ

ڀځ٥ْٙدن ؤلدزْځو ڀٱٌخّص خٗوٕدن ټمد ؤن ڀځ٭ځڃ ًخڀٕمُ يًَمهد يف ټؽّ٘ ٱّد ٌَّٝه ز٭ٟ خڀٌٝٴْص ؤوو 

ټُخڄدض ټمد ظٕعٱٿ خڀًٝٲ ًخڀٵُخٔص ڀ٘ي٬دء زدڀٽُخڄدض. ًٙ ظٹعُٝ خ٥ّ٫ٌَش يف ٰځٌ خڀٌٝٴْص 

ُ ټٿ خ٥ّ٫ُ يف ًخٳُّخٴد٣ّڃ ًًٌٍ٘ىڃ، ٬ځْيڃ ؤوٵٕيڃ ٴمٕر ٴيٍه ؤڄُىد ٔيٿ ًٯٌَّٝ. ًبٵّد خ٥ّ٫

خڀعإؼّ٘ ٬ځَ خڀندْ ًخ„عم٫ ًودٜص ٬ځَ خڀ٭ٌخڂ ًخڀٍّٕؾ ٕٶّڃ ؤټؽُ ٴحدض خ„عم٫ ظإؼُخً ًخوْٝد٬دً 

٬ّاؼُخض خڀٵٽُ خڀٌٝيف خ٬ّنمُٲ. ًٷّر ؤن ون٩ُ بىل خ٬ّعٌٝٲ ًؤلٌخڀو لدڀص ودٜص زو ًلًه. ؤڄد 

ًىًُ   ًٔنص ٌَٔڀو ًؤڄدڄند ټعدذ خ‟ -ؤن ٷّ٭ٿ ڄه ؤلٌخڀو ًظُٝٴدظو ڄنيدـدً ّٹعًٍ ّٞد 

ٴيٍخ ٱّد ٷّر ؤن ٙ ّٽٌن ًّٙٝك ب٤ٚٸدً ؤن  -ؤٜمدذ ٌَٔپ خ‟ ًخڀعدز٭ّٙ ًڄه خىعًٍ ًّّٞيڃ

ٲٍّّء خڀٹُآن خڀٽُّڃ ًخ٪ًّّػ خڀُّٙٳ خڀٝمْك بىل ٨دىُ ڀځ٭دڄص ًزد٤ه ڀځىدٜص ّاڀٌن ڄ٭دوِ ؤڀٵد٦ 

 ٕنص ټمد ٠ًّغ ّٞد خڀٌُٔپ ، ًؤڀٵد٦ خڀخڀٹُآن خڀٽُّڃ ټمد وّڀط ڄه ٬نً خ‟ ٬ځَ ٌَٔپ خ‟ 

ڀ٭دڄص خ٬ّٕځمّٙ ٥ًّځٹٌن ٬ځْيد ٬ځٌڂ خڀُّٙ٭ص ًيف ظٹًُّود بن ؤو٥ُ ًؤ٫ًٔ ؼٱُش ٴٽُّص ٣ًّي زنْدن 

نص بىل ٨دىُ ًزد٤ه ًبىل  خٗٔٚڂ ًظٌٙه ٬ٹًْش خ٬ّٕځڃ ىٌ ىٍخ خ٬ًّوٿ يف ّّٟجص خڀٹُآن خڀٽُّڃ ًخٕڀ
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ىل ڄنيدـّٙ ٬ًځمّٙ ؤلًمهد ڀځىدٜص ًخٓوُ ُّ٘٭ص ًلٹْٹص. ًٙ ظٹٳ خ٥ّ٫ٌَش ٬نً ّّٟجص خٗٔٚڂ ب

ڀځ٭دڄص،زٿ ظع٭ًخىد بىل ظٹْٕڃ خ„عم٫ خٗٔٚڄِ بىل ٤سٹعّٙ ؤً ٴحعّٙ خـعمد٬ْعّٙ مهد ٴحص خڀع٭ديل ًىِ 

ًّعمديٍ خڀعمّْْ  ,-ًىِ ٴحص خڀ٭دڄص خڀ٭١ُّص يف خ„عم٫  -ٴحص خ٫ّدٜص خحملًًيش يف خ„عم٫ ًٴحص خٕظسد٪

ظٽٌن ٴحص خ٫ّدٜص ىِ خ٬ًّزُش ًخ٬ّّٕ٘ش ٪ّْدش ًڄ٭دٖ ًٔ٭ديش ٴحص خڀ٭دڄص خٙـعمد٬ِ يف ْٰو ٬نًڄد 

ڄه وٚپ ٔځ٥عيد خڀًُلْص خ٥ّ٬ځٹص خڀّٖ ٺّؽځيد خڀًٌّخن خ٬ُّٝيف ًـيدِه خڀعنٵٍُْ خ٭ُّڄِ خڀځٍخن ظ٥ُٸند 

 بڀْو ٴْمد ٔسٷ. 

٥ځٷ ڄه ٸسٿ ًبٌخ َـ٭ند بىل آيخذ ًظُخغ خڀٵٽُ خڀٌٝيف خ٪١ُّڄِ؛ ٲًّه ڄځْحدً ّٛدٙض خڀعُٝٲ خ٬ّ 

خٕٸ٥دذ ًخًٕڀْدء ًخٕلْدء ًخٕڄٌخض يف لْدش خڀندْ ڄه ٘ٵدء خٕڄُخٞ، ًَِٶ خ٤ٕٵدپ، ًٰٵُخن 

خڀٍوٌذ، ًَي خڀٽٌخَغ، ًظإيّر خ٬ّع٥دًڀّٙ، ًٸعځيڃ ؤلْدودً زدڀٹًَش، ًخٔعحندٲ لْدش خٕڄٌخض ڄه 

ًْ ٬ځِ زه لٕه خڀ٭٥دْ $ڄه ٸدڂ ‟ زدڀٹ ًَش ټٚڄو ّعڃ#. ًىندٺ ـًًّ ًخڀځٹدء زدٕلْدء. ّٹٌپ خٕڀ

ڄه ّٹٌپ ظإټًْخً ٬ّٹٌڀص خڀ٭٥دْ ىٍه0 $بن ز٭١يڃ ټدن ّٽځڃ خڀٌٝيف خڀٙيّ٘ ز٬ًًه خڀْٙه ٔ٭ًْ زه 

٬َْٕ خڀ٭مٌيُ ز٭ً ڄٌظو ًّٙدًَه#. يف ؤڄٌَه. ټمد ًُُّ خڀس٭ٟ خٓوُ ؤوو ټدن ٹّد٤ر خڀٵٹْو 

 ُه خڀٹيٌش، ًّعسديپ ؤ٤ُخٲ خ٪ًّّػ. خ٬ّٹًڂ ؤڄدڂ ٸّّه زٿ ًٹُّؾ خڀٵٹْو خ٬ّٹًڂ ڄه ٸّّه ڀْعندًپ ڄ٫ ِخج

بن ٬ٌيش خڀًُق ڄٕإڀص ٸًٺّص ًټدن ٴُخ٬نص ڄُٝ ّ٭عٹًًن ز٭ٌيش خڀًُق بىل خ٩ًّٕ ز٭ً خ٬ٌّض. ً٭ٍّخ  

ټدوٌخ ّيْحٌن ڄًخٴنيڃ ټدٕىُخڄدض ټٿ ڄد ْٔمعدـو خ٬ّْط ڄه ؤيًخض ًڄإټٌٙض ًّٰ٘ىد. ّنمد ًُُّ 

٘فُ خ٩ّنص ًٙ ظ٭ٌي بىل خ٩ًّٕ بٙ ٬نً خڀس٭ػ.  1ٷ ٬ځَؤن ًَق خ٬ّاڄه ز٭ً ًٴدظو ظُ٭َځَّ ڀند خڀٌُٔپ 

ًيف خڀٌخٸ٫ بن ټْٵْص لْدش خٗوٕدن زّٙ خ٬ٌّض ًخڀس٭ػ ٬ًٚٸص خڀًُق زد٩ًّٕ ٬ًٍخذ خڀٹّّ ًو٭ْمو، 

                                         
ٔ
 الصحيح " تعل ق ُب " وا١تعٌت أهنا أتكل .  
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ًظٚٸِ خًَٕخق ىِ ڄه خڀٱْسْدض، ًوٽعٵِ زدڀعٕځْڃ ّٝد ـدء وٝو يف خڀٹُآن ًخ٪ًّّػ ًٙ وًّّ. 

ٌخ ڄدض خزه آيڂ خوٹ٫٥ ٬مځو بٙ ڄه ؼٚغ0 ٬ځڃ ًَؼو ڀ٭ځمدء ّنٵ٭ٌن زو ؤ١ّدً ؤوو ب ًّ٭ځمند خڀٌُٔپ 

خڀندْ، ًًٜٸص ـدَّص ظًٝٶ ّٞد ٸسٿ ٱّدظو، ًخزه ٜدحل ٬ًٌّ يف لْدظو ٕزْو خ٬ّْط. بن خڀع٥ُٲ يف 

ڄه خڀٱځٌ  ٢ّفًْ خًٕڀْدء ًخٕٸ٥دذ ّاٌُ خًٕڀْدء ؤوٵٕيڃ ًٹُّـيڃ ٬ه زُّٙعيڃ. ًٸً ظّّؤ خڀٌُٔپ 

ٸٿ بٵّد ؤود ؤً ٤ځر ِ٘ء ڄنو ٙ ّٹًَ ٬ځْو بٙ خ‟ ٔسمدوو ًظ٭دىل، ٸدپ خ‟ ظ٭دىل0 يف خڀًّه. 

 .1"#110-"خڀٽيٳ  زُٙڄؽځٽڃ ٌّلَ ؤيل ؤٵّد ب٭ّٽڃ بڀو ًخلً 

ًوٹً خ٬ّاَوّٙ ٭ٍّه خڀ٭ٹدجً ًخ٬ٕمدپ ڀْٓ ّٰعٝدً ّٝاَوِ ؤىٿ خڀٕنص ًخ٬ّ٭د٠َّٙ ڀځٹسٌَّص، ًڀٽه  

ڀٹسٌَّّٙ ىڃ ټٍڀٻ ّنٹًًن ىٍه خٕڄٌَ ًٸًٍَّن ڄنيد، ًٸً ظٹًڂ ټٚڂ ز٭ٟ خ٬ّاَوّٙ خحملٌٕزّٙ ٬ځَ خ

خ٬ّاَن خڀ٭ځٌُ ٬ځٌُ زه ٤دىُ خ٪ًّخي يف ڄسدلػ خڀّّدَخض خڀٹسٌَّص ًٸً ټدن ًًّ٘ خٙوعٹدي ٭ّڃ 

 . 2ڄُٝلدً زإن ز٭ٟ ظځٻ خڀ٭ٹدجً ًخ٬ٕمدپ ىِ ټٵُ زد‟ ظ٭دىل ٴدَـ٫ بىل ىندٺ 

 

 0 َّص خڀّٖ ـدءض ٬ځَ ؤڀٕنص خڀٙ٭ُخءخڀٍُيًي ٬ځَ خڀٹسٌ خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ

ًىٍخ خڀسدذ ًخ٫ٔ ـًخً ٴٹً ظٵنه خڀٙ٭ُخء يف خڀُي ٬ځَ خڀٹسٌَّص ڄه ـٌخوسيد خ٬ّىعځٵص، ٴمه ودٸً  

ڀس٭ٟ خڀ٭ٹدجً، ًڄه ودٸً ڀس٭ٟ خڀسً٪ ًخ٬ٕمدپ ټدڀٕمد٪ ًٳٌّه، ًڄنيڃ ڄه ّنعٹً خ٬ّع٩دىُّه زدڀٌّٙص 

خ‟، ًڄنيڃ ڄه ّٝٳ خڀٹسٌَ خ٬ّ٭٩مص ًڄد ّٵ٭ٿ ٬نًىد ڄه ٱّه ىڃ يف خ٪ّٹْٹص ڄه خحملعدڀّٙ ٬ځَ وځٷ 

 ڄندټُ ٠ًٚٙض، ًىٍه ز٭ٟ ظځٻ خڀٹٝدج0ً 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٓ-ٕٕٛالفكر واجملتمع )   
 ص )         ( .  ٕ
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ًؤزًؤ زٙد٬ُ ڄه ٘٭ُخء ل١ُڄٌض ًټسّ٘ ڄه ټّّخجيد خڀ٭ٚڄص خڀٙد٬ُ خڀٌٝيف خ٬ّع٫ْٙ ؤزٌزٽُ زه  

خڀٌّٙص  ىـ#، ًڀو ٸًْٝظدن خًٕىل يف ټٙٳ ّٰدَّٷ ڄه 1341ِ٬ًّ٘يدذ خڀًّه خڀ٭ځٌُ خ٬ّعٌٴَ ٔنص $

ًّع٩دىُ ٩ّٝدىُىد ًّعٹمٛ ڀسدٔيد، ؼڃ ڄه ًَخء ٌڀٻ ٹّعٿ خڀٱدٴځّٙ ٥ًّٝدي ؤڄٌخپ خ٩ّدىځّٙ، زٿ 

 ًّع٭ًٍ خٕڄُ بىل خڀنٕدء ًڄدّٵ٭ٿ ّٟدىيه زدٔڃ خڀًّه ًخڀٌّٙص.

 ٸدپ ـدڄ٫ يٌّخوو $ًٸدپ وٵ٫ خ‟ زو يف ًٜٳ يـدـځص خ٬ّعٌٝٴص زّڄدوند0  

 ځٱُخجـر ڄه لٽْـڃ ٬دٸـٿىٿ ڀ  ؤً ٬دڀـڃ ّٹ١ـِ ّٛٽڃ ٴدٜـٿ 

 ؤڄِـهَ خڀٍجدذ خ٬ُّ٭ـ٣ ٜنٳٌ ود٤ٷ  يف ٜـٌَش خڀسٙـُ خڀٌُٕ خڀٽدڄٿ 

 ؤؤٸـٌپ0 ټـٚ ًخڀ٭ْدن ڄٽـٍِز  ټـٚ زٿ خ٬ّٵـّٖ ؤٔـّ٘ خڀٕدجـٿ

 ڄ٭ـ٣ خڀٍجدذ خڀند٤ٹدض ىڃ خٕىُل  ـ٭ځـٌخ خڀعٝـٌٲ ٜن٭ص ڀځًخــٿ

 ٸّٕسـٌخ ٴ٨ّّٔـٌخ زٌُٔڄـو ټِ  ٌٜٴْـص ڄؽٿ خڀٵ١ْـٿ خڀٵد٠ـٿ

 ١ّ٭ـٌن ڀځعمٌّـو ًخڀعٱُّـُ يف  ڄٙـٽدش وٌَ خ٪ّـٷ ودَ خڀسد٤ـٿ

 ڀسٕـٌ خڀ٭سدّد ًخ٬ّٕدزـك ًخ٪ّـسَ  ًخڀ٥ْځٕـدن ّـًخَ ٴٌٶ خڀٽدىـٿ

 ًخ٩ّ٬يـُّه خڀـّّ ًخڀعٹـٌٍ ًبي  1ڄـدن خڀعنٕـٻ و٬ًص ڀځفدىٿ 

 ً بٌخ وځـٌخ ٬ٽٵـٌخ ٬ځَ ٘يٌخ٣ّڃ  ڄـه ٬ٙـر ؤً ٘ـدَذ ؤً آټٿ

 ىفًُخ ټعدذ خ‟ ًخٔعٱنٌخ زإڀــ  خڀٕمد٪ ًَٸٝو خ٬ّعًخًپ لــدن

 ٬ِمدً زإن خڀ٥دَ ًخ٬ّّڄدَ ًخڀـــ  ؤًظـدَ ظن٭ـٗ ټٿ ٸځـر ٌخىٿ

 ؤّٹــٌڂ يّه خ‟ زدڀٕٵـيدء ڄه  ٌُ ڄّىـُ ؤً ِخڄـُ ؤً ٤دزـٿ

                                         
ٔ
 ُب األصل للجافل .  
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 زحٓ خڀ٥ـٌخجٳ ٙ ڄـُخڂ ٭ّڃ ًٙ  ڄُڄـَ ٔـٌٍ ٫ّ٥ خ٪٥ّدڂ خڀّخجٿ

 ً٭ّــڃ لسدجٿ ٙـعٚذ خ٬ّدپ مل  خڀٵدظـٿ ظـًَٺ ٌٰخجځـيد ڀٱْـُ

 ٥ًّــٌٲ ؤ٤ُخٲ خڀسٚي ي٬د٣ّڃ  ًيىد٣ّـڃ ڄه ټٿ ٜـٿ ٜدجـٿ

 ٱّه ّسْــ٫ ًّٙسـدڀـِ يّنــو  زْـ٫ خ٬ّـّخي ًڀـٌ زٙـدش ٘دجٿ

 ٴـِ ټٿ ًخي ٙظ٥ْٗ ٔــيدڄيڃ  ڄـ٫ ټٿ لدٲ َّمْٵِـًًن ًود٬ٿ

 ٍّٔ ڄه و٭ط ْ٘ـ٫ًٍّّ ټٿ ڄد خٴ  ويڃ خڀٱـٌُ ًڀٌ وُخٴـص ىـدِپ

 ڄه ٌٜڄـو ًٜٚظـو ًٸْدڄــو  ـنـك خڀ٩ـٚڂ ًِىـًه يف خڀ٭دـٿ

 

 ّـًًُن ٬نـو وٌخَٸدً ڀځُٔـٿ ڄد  ًٸ٭ـط ًٙ خظٵٹـط ڀٕدلُ زدزٿ

 ًٕــٿ وٵـِ خڀُّر ڄيمد لًؼٌخ  لځٵـٌخ ڀٕدڄـ٫ بٴٽيڃ ًخڀٹدزـٿ

 ًىنـدڀٻ خٕٔـعدٌ ٷّيـً ٴٽُه  ٴـِ ٔځـر ؼـًُش ټٿ ُٰ ٰدٴٿ

 ّّٔٸـر خڀٵُٚ خڀّٖ ٴْيد ٸ٥ْــ  ٝـًْ ّسًً ڄٽؽسـدً ڀځندزٿـ٫ خڀ

 ّؽـّٗ ٬ځَ ؤىـٿ خڀؽُخء ڄٝـٌزـدً  ؤٴ٭دڀـيـڃ ڄٕعـًَــدً ڀځٵد٬ـٿ

 ًٌِّ َز٫ُْ وًٍَ ٬ًمًٌُ يف ڄٹــد  ڂِ ټـٍخ ًزٽـٌُ يف خڀ٬ُْٿ خڀٌخٜٿ

 ًّّٙ٘ َڄـّخً يف خ٪ًّّـػ زإن ڄد  ٸّٽْـو ڄـه ب٭ّـدڂ ْٰـر ودِپ

 لعَ بٌخ خ٬عٹـًًخ ٬ځـٌ ڄٹدڄــو  ڃ لْځـص خ٬ّعمدجٿًڄٙـط ٬ځْـي

 ٰمـًُه ــٌيخً ًخٔعّخًَه خڀعمـد  ٔـدً ڀځعّّٺ ٴـِ خ٬ّٹـُ خڀ٭دجځـِ

 ٬ًّٕمو َؤْ خڀٝٱْـُ ٠ًً٭ــو  ًّه خڀٽُٺّـص ٴـٌٶ ز٥ـه خ٪ّدڄٿ
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 ًڄعَ ٠ّٽَّڃ ڄٝځمـدً ٴـِ لدڀص  ـ٭ٿ خڀسىْـٿ ٴُّٕـص ڀځســدٌپ

 ًظـُخه ًّٝ٪ زد٬ٌّخ٬ـ٧ ود٤سدً  لدٴٿيف خڀٹـٌڂ ّٞـُش ټٿ ٥ّـ٫ 

 ٺّځـِ ِوـدَٲ ًَِه ڄعإًىـدً  ڄعسدټْـدً ڀّ٘ٶ ٸځـر خڀنــدټٿ

 ٤ٌَخً ّـُٰر يف خڀؽـٌخذ ًظدَش  ؤوـٍُ ّنــًي زدڀځحْڃ خڀسدوـٿ

 ًبٌخ َؤٍ يف خ٩ّمــ٫ ڄه ؤټْدٔو  ڄـٖىمه خڀعّّ خڀٌٴْـُ خڀ٥دجــٿ

 ً خڀْٙد٤ـّٙ خٕىُلؤًلَ بىل ؤلـ  ڄنيـڃ ظ٭ـٌٌ ټٿ ٰـٌپ ٰدجـٿ

 ٴْٹٌپ0 ّدڄٕٽّٙ َِ ْ٘ه خڀْٙـ  ـٌن ظنٿ زـو ؤٸٝـَ ؤڄدوِ خٓڄٿ

 ًبٌخ ؤظـَ ؤڀٵـده يف خحملـُخذ يف  ــً ً٘ٱـٿ زدڀ٭سـديش ٘دٰــٿ

 ًّٹـدپ ز٭ـً خٙوع٩دَ ىـنْيص0ً  ؤيوـٿ ٴإوط خڀْـٌڂ ؤٔ٭ً يخوٿ

 ءهًڀٻ خڀسٙـدَش بن َِٸـط ًٙ  زدٙوعٙدپ ڄه خ٪١ّْٟ خڀٕدٴــٿ

 ٴةٌخ ظٹًڂ ٸدپ ْ٘ـه خڀٌٕء ؤىـ  ـًٚ ّدزـّٗ ًڄُلسـدً زدڀٌخٜـٿ

 بوـِ ڀُئّعٻ خزعيفط ًڀٕـط ؤي  َُ ُٔ ىـٍخ خٙزعيـدؾ خ٪ّدٜٿ

 ٴځ٭ٿ يف ڀـٌق خڀٌٕخزـٷ زْننــد  ٔـُ خظٝـدپ زدًٕخٜـُ ًخٰـٿ

 ًڀ٭ـٿ لدڀٻ يف ؤڄٌَ خڀًّه ًخًڀ  وْـد ٬ځـَ ي٬ـص ًڀ٥ٳ ٘دڄـٿ

 بن ټنـط ٯّعدـدً ٴىـٍ ڄد ظسعٱِ  ڄْـٿ خ٬ّدجـٿ ظٹـٌٍ زـو ًظٹْـڃ

 ٙ ١َّٗ بڄٚٸدً ٬ځـِ• ًٙ ٬ځْــ  ـٻ ٴنمه يف ټنٳ خڀٌُٔپ خڀٽدٴٿ

 ؤ٬ځمطَ ؤوِ ز٭ً وعڃ ٨ًْٵعـــِ  ٔمَـُخً ؤ٬ُظنـِ ٰٵٌش خ٬ّعـؽدٸـٿ

 ٴُؤّعو ٜځـَ ٬ځْـو خ‟ ڄســـ  ـعٕمـدً ّٹٌپ ًټدن ؤًٜٶ ٸدجٿ
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 ؤزٙـُ ٴإوـط ًظدز٭ٌٺ زٍڄعــِ  ــٿ٬ًَدّعـِ ٬ّٹْمٽـڃ ًخڀُخل

 وِـر ٬ه وسْٻ يف ڄٌخٔدش خڀ٭ٵـد  ش خ٬ّ٭ـٌِّه ًيف ٩٬ـدش خ٩ّدىــٿ

 ـًُ زدڀنٌخٴٿ ڄد خٔع٥٭ط ٬ځَ خڀْعد  ڄـَ ًخّٕدڄـَ ًخڀٵٹّ٘ خڀ٭دجـٿ

 وٍ ڄد ظٙدء ڄه خڄٍُءٍ ٔسٹط ڀو خڀـ  ـمٕـنَ ًمل ّ٭سإ ز٭ٍپ خڀ٭ـدٌپ

 ًؤود خڀ١مّٙ ٬ّـه ّ٭ْنٻ زدڀٱنَـ  ٤ٌِپ خ٪ّْـدش ًيف خ٩ّنـدن ّٰدڀځـ

 ٴًِّْٝٶ خ٬ّٕٽـّٙ ټدٌذَ ٸٝـص  ٱّـًّــص ز٬ّـدٲ ٔـڃٍّ ٸدظـٿ

 ٴْٙـد٤ُ خٕٔعـدٌ ودڀٛ ظسـُه  ڀٕـًخي ٌُ ٬ـٌٍِ ًَٴً ؤَخڄـٿ

 ًڀٽَـڃ ٭ّـڃ يف خڀُٕ ٰدڄٟ لْځص  بزځْٓ ڀـڃ ٥ّم٫ ٭ّد ّٝمـدؼــٿ

 نٓ خڀځ٥ْـٳ ڀ٥دجٳً٭ّـڃ ڄه خ٩ّ  ؤزَطِ خ٬ّـًُئش ُ٘لـيد ڀځندٸــٿ

 ڀٽه ٬ځَ خًِٕخؾ ٬دَ خ٬ُّٔــٚ  ض ٴيـڃ ؤ٘ـً زٚيش ڄه زدٸــٿ

 ىـٍُ ٤ُخجٹيـڃ ًىـٍخ ٘إٶّڃ  ظ٭ٕـدً ٭ّـڃ ڄه ودجـه ًّٰدظـٿ

 ؤٴيٽٍخ ټدوط ٤ُّٷ ڄٙدّه خڀــ  بٔـٚڂ ؤَزـدذ خڀٕځٌٺ خڀـ٭ديپ

 ټدڀعُّٕٔ ًټدڀُُٕ ًخڀٽد٩ّنـْـ  ـً خ٪ّسـُ ًخڀٙسځِ ؤً ټدڀٙدٌيل

 ټٚ ًلدَ٘ زٿ ىڃ ٬مً خ٭ّـًٍ  ٔمدجـر خڀٵْٟ خڀ٭مْڃ خ٭ّد٤ـٿً

 خڀّخىًًن خ٬ّعٹٌن خڀ٭دَٴــــٌن  زُّٞـڃ ڄه ټٿ زـُ ٬دڄـــٿ

 ًىـڃ خڀّّخء ڄه خُٕىل ټٍزـٌخ٬ځَ  ل١ُخ٣ّڃ ًوٌٝڄيـڃ يف خٓــٿ

 ٴةڀْٻ َزـِ خ٬ّٙعٽَ ًزٻ خڀ٭ْـد  ٌ ڄه خوعٹدڄـٻ ًخڀ٭ٍخذ خ٭ّدجـٿ

 ًخ٨ّـك زةَ٘دي خ٩ّم٫ْ بىل ٤ُّـ  دّد خ٫ّد٤ٿـٷ خ٪ّٷ ًخٜٵك ٬ه و٥
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 ًظٱٗ زدڀ٦ُّـدض ًَق خ٥ّٝ٬ٵَ  ًخ٬ُّظ١ـَ ظ٭ًخي ٤ٗ خڀٌخزــٿ

 ٠د٬ٳ ٜٚظٻ ًخڀٕٚڂ ٬ځْيمـد  ًزنْيمـد ڄًي خڀٌــٌي خڀٙدڄـٿ

 ًخڀٝمر ڄه زٌْٕٴيڃ ؼځط ٬ًُ  ٖ خڀُٙٺ ًخؤًَط ٌَٔڂ خڀسد٤ٿ

 و٥ـإٍ ًآذ ڄٵــ٢ُ ڄد ظدذ ًٌ  1ًؤودذ ٬سـً يف خڀ٭عْـڃ خ٪ّدجـٿ#

ًىٍه خڀٹًْٝش ًّٟٕ لدپ خڀٽؽّ٘ ٱّه ٬ًِّ خڀٌّٙص ٬ځَ خڄعًخي خَٕٞ خڀْمنْص، زٿ ٬ځَ خڄعًخي 

خڀسٚي خٗٔٚڄْص ًڀٖٔٳ خڀًًّٙ، ًىاٙء ٙ٘ٻ ٹُّـٌن ڄه ٠ّط ٬سدءش خ٬ّعٌٝٴص ًخڀْٙ٭ص 

 خڀٹسٌَّص.

 ًىندٺ ٸًْٝش ؤوٍُ ٭ٍّخ خڀٙد٬ُ يف وٵٓ خ٬ّ٭نَ ؤ٠ْٵيد ىند.

 دڄ٫ يٌّخوو0$ًٸدپ وٵ٫ خ‟ زو0ٸدپ ـ

 خڀ٭ـځڃ ًخ„ً ٠َْـ٭د ڀــسدن ًخ٩ّــيٿ ُّڄِ َزّو زد٭ّـــٌخن

 ٬ًِّٙ خڀ٭ځــڃ خڄُئ ـدىــٿ ٹّــدٲ ؤن ّٵ١مو خٙڄعــمدن

 ٴيـٌ ڀـًٍ ؤ٘ـٽدڀـو زدٔـٿ  ً بن ـٍُ خڀسمػ خڀًُٙيُ خ٩ّسدنُ

 ِزـځَ ّٹـٌپ خ٩ّدىـٿ خ٬ًّ٬ــ  خڀ٭ځـڃ وـٌَ ڄٙـُٶ يف خ٩ّنـدن

 خڀ٭ځـڃ ٔــــُ خ‟ ب٭ّـدڄـو  ٴـِ خڀٹځـر ٙ ڀٹځٹـص زدڀځٕـدن

 خڀ٭ځـڃ بڄـد ٨دىـُ ًىٌ يف خڀـ  ـٽعـر ًڀٖلٽدڂ ٴْـو خڀسْـدن

 ؤً زد٤ــه ّ٭ُٴـو ؤىځــــو  ًىـٌ ڀًّيـڃ ًخــر ؤن ّٝدن

 ٌّڄـِ ّٝد ٺّځـِ بڀـِ ؤوـــو  يف ؤ٘ـُٲ خڀٹٕمْـه َذ خڀ٭ندن

                                         
ٔ
( طبع مكتبة الًتاث اإلسالمي صعدة ، ودار الًتاث اليمٍت صنعاء ، الطبعة الثانية  ٜٙٔ – ٖٜٔديواف ابن شهاب )   

 ـ (. ٜٜٙٔٔ -ىػ ٚٔٗٔسنة      ) 
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 ًٸـً ٬ځـط ؤٜـٌخض ؤڄؽدڀـو  ڄــدنّٝؽـٿ ىـٍخ ٴدٕڄـدن خٕ

 وٙٽٌ بڀـَ خڀ٦ُّـه ڄه ىٍه خڀـ  ـٱٌٰدء ٘ٽٌٍ ڄه َڄـده خڀّڄـدن

 ڄـه ڄدټـُ ٌُ ٔسمـص ؤً ڄُخ  ء ٸـدٍَء مهٕـدً ًٌُ ٤ْځٕـدن

 ًَخڄـّ زدڀٱْـر ٴـِ لْځــص  ّځٵـ٧ زدڀٹـٌپ خڀٽؽّ٘ خ٬ّ٭ــدن

 لــدٌٶًَخي ْٜـً ټځيــڃ   ٴـِ خڀُڄـِ ٥ّٝٙدي بٙ خڀٕمدن

 ٘سدټيڃ ي٬ـٌٍ خڀٽُخڄدض ًخڀـ  ـٽٙٳ ًظًُّّ خ٬ُّخجـِ خ٪ّٕـدن

 ىـٍخ ّـٍُ خ٬ّىعـدَ ٴـِ وٌڄو  ًٌخٺ ّٕعىســُه زدڀ٭ْـــدن

 ټإوـو ڄـه ز٭ـٟ ؤظسد٬يـــڃ  ٸ١ّـُ ٴـِ ټـٿ ڄـٽدن ًآن

 ًڄنيـڃ خ٬ّىسـُ ٬ه زـُِن خڀـ  ـمٌظـَ ٘ٹـِ ؤً ٔ٭ْـً ٴٚن

 ًٸـً ؤَخوـِ خ‟ ْ٘ىـدً ڀــو  ٥ّد٬ـص َــٚه ڄٝـٵُظـــدن

 ٴٹځـط0 ڄدٌخ ودزـو؟ ٸْٿ0 ڄـه  ٢ًء لْٙــٗ خ٩ّنـص خڀ٬ّٵُخن

 ؤٲ ڀٹـٌڂ مهيـڃ ټًْىـــڃ  ٥ًّ٭يـڃ ڀځمـدپ ڄه لْػ ټدن

 زد٬ّـدپ ظځٹدىـڃ ٔٽدٍَ ټمــد  ّٕٽُ ڄه ّٙـُذ ٧ّـــُ خڀًودن

 ـڃبن ؤلــٕه خڀ٩ــه زعځسْٕي  ڄُؽْـٍُ َؤًخ ظ٥يْـُه زد٫ّعــــدن

 ڄه ټٿ ڄد خٗوٕـدن ٹّٙده ڄـه  ڄٕعٹسٿ خڀًخَّه ّ٭٥ـِ خڀ١مـدن

 ًبن َؤًخ ٴـِ ٬ٹځــو وٵــصً  زد٬ـٌه يف خڀًوْـد ٸٌَٝ خ٩ّنـدن

 ًټـڃ ًټـڃ ٸً ڄٌىٌخ ِخجٵــدً  ٴ٩نـو خڀسځـو ٤ّْـه خ٩ّمـــدن

 ّدَذ ّدڄنـدن ؤوـط خڀُّٕـــ  ـ٫ خڀٱـٌغ ًخ٬ّٵـّ٪ ًخ٬ّٕع٭دن
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 ٬ه ټٿ ٴدنبوـٚٚ ًخ٬ُٗخٞ 

 ـٿ خ٬ّٽـُ ًخڀعـًڀْٓ ټْٚ ّيدن

 ٸځٌزند خٰـٕٿ ټــٿ َّر ًَخن

 ڄـه ؤُ٘ٸط ڄه وٌَه خ٫ّدٴـٹـدن

 1ؤڄـدڀط خڀُّك خڀٱٌٝن خڀځــًخن#

 ًٴـٷ َــدپ خڀًّه ڀځًٝٶ ًخڀـ 

 ًوـّه خٗٔـٚڂ ٬ـه ٰٗ ؤىـ

ًخٰٵُ ٌوٌذ خڀٽٿ ًخٜٵك ًڄـه ًٜـٿ 

 ؤِټــىمدظٝځـِ ٬ـځَ

 ر ڄـدًخٓپ ؤىـٿ خ„ً ًخڀٝمـ

 

ڄٵّٖ ل١ُڄٌض يف ِڄدوو ًخڀٙد٬ُ خ٬ِّّّ ٬ځَ ؤٸُخوو خڀ٭ٚڄص  -ًڀځٙد٬ُ خٕيّر ًخڀ٭دمل خڀؽسط  

وٹً ٌٙ٪ ًزْدن ٔد٫٤ يف وٹً يـدـځص خڀٌٝٴْص ًخ٬ّعدـُّه  -٬سًخڀ٦ُّه خزه ٬سًْخ‟ خڀٕٹدٲ 

خظٵٷ يل يف  زدڀٌّٙص لٕر ظ٭سّ٘ه، بڀْٻ ز٭١دً ڄنو ًىٌ ڄٹًڄعو ٗلًٍ ٸٝدجًه يف خ٠ٌّ٬ٌ٪0 $ًٸً

ُ٘ن خڀٙسدذ ؤن ؤٴ١ط يف ئَِ ټفدَُ ٬ديظِ يف خڀن٭ِ ٬ځَ خ٫ُّخٴّْٙ ًظٵنًْ ڄّخ٬ميڃ ًؤوٽُض 

ټدوط ظ٭ُؾ خىل خڀٕمدء ًظإظِ ّّّٜىد ٤ُيف خڀنيدَ،  -ٸًّْ ُٔه  -ٸٌپ ز٭١يڃ0 بن ؤظدن خڀٵٹْو خ٬ّٹًّڂ 

؛ ٕن خڀّّخٶ مل ٷّدًِ بّځْدء ڄ٫ ؤن خڀّّخٶ ٙ ّٹًَ ٬ځَ ٌڀٻ، ٴځٌ ؤٶّد ل١ُض ڀْځص خ٬ّ٭ُخؾ ٰٕنط ٬نو

٬ځَ خٕٜك، ًٸٌپ ز٭ٟ آوُ ٬ه ز٭ٟ خڀ٭ځ0ٌّّٙ بوو ټدوط ڀو ًِـص ُّ٘ٵص ڄ١َ ٪ّمځيد ٔعص ؤ٘يُ 

ٴعًّؾ ٴٚلص، ٴنّٙض خڀُّٙٵص؛ ٴىّ٘ىد زّٙ خڀُـٌ٪ ؤً ّإوٍ خ٪ّمٿ ڄه ز٥نيد بىل ز٥ه خڀٵٚلص، ٬ًّد 

ه لّٙ خڀًوٌپ! ًٸٌپ آوُ ؤن ؤلً ؤُٜض ٴ٭ٿ ڄد ٣ًّ•يىد زو، ًًڀًض خٕوّ٘ش ڀؽٚؼص ؤ٘يُ ڄ

خًٕڀْدء ڄدض ٬ه ًِـص ٜد٪ّص ڄه ّٰ٘ ًڀً ٴد٘عً لّن ظځٻ خڀٝد٪ّص ٩٬ًڃ ًـًىد ٬ځْو ٴٽدن 

 ّّٔيي ٬ځْيد ڄه ٠ُٸّو لعَ ؤلَسَځيد ز٭ً ڄٌظو، ٴفدءض زٌڀً وٕسٌه بڀْو.! 

                                         
ٔ
  
 ( .  ٖٕٛ – ٖٕٚديواف ابن شهاب ص : )  
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٬ه ٬ً ُ٘ىد ٤ًد٬ّد ؤوٽُضُ ڄؽٿ ىٍه خ٠ٕدڀْٿ خڀّٖ ٭ّد ّعٍڄُ خٗٔٚڂ، ًظنعٽٓ خ٬ٕٚڂ، ًظٽٿ 

خٕٸٚڂ، ٴمد لٝځطُ بٙ ٬ځَ خ٬ّٚڂ، ًٌڀٻ ىٌ خڀٍُ خٔعٱُٶ ـيًىڃ يف ظٌّٙو ٨ّ٭ّٖ ًخڀعم١مٟ 

 ڀٌٙ ًٸدّص خ‟. -ز٭٠ُِ ًخڀعٹٌپ ٬ځِّ ًخڀٕ٭دّص زِ 

ًڄ٫ ىٍخ ٴٚ ّع٩نَّ خڄُئ ؤوِ ؤل٣ ڄه ڄُخظر خًٕڀْدء خڀٕدڄْص، ؤً ؤٰم٣ ڄه ٴ١دجځيڃ خڀندڄْص، ټٚ 

ٌخ٤ث ؤٸًخڄيڃ ًؤظُٙٲ زإن ؤ٬ًّ يف ٥ّځص وًّخڄيڃ، ًّٛمً خ‟ ٸً لٝٿ يل خ٪٧ّ ًخ‟ ٴدوّٗ ؤظّّٺ ّٝ

خًٕٴَ ڄه خ٬عندجيڃ، ًخڀنْٝر خٕټّّ ڄه ًٜٶ ًٙجيڃ، ؤًڀحٻ خڀٍّه ٙ خ٬ّٔخٞ ڀځُٙ٪ ٬ځْيڃ ّٛدپ. 

پ ًٙ ڀځنٹً يف ٤ُّٹيڃ ؤزًخً ٮّدپ، ًڄه ٬ِڃ ؤن زّٙ خڀُّٙ٭ص ًخ٪ّٹْٹص ١ّدڀٵدً ًٸ٫ يف خڀ١ٚپ، ًٸً ٸد

خڀٙ٭ُخوِ ٨ّ٭ط خ٬ُّٜٵِ ّٹٌپ0 ٙ ّٽمٿ خڀُـٿ يف ڄٹدڂ خڀ٭ځڃ ًخ٬ّ٭ُٴص لعَ ٍُّ خ٪ّٹْٹص ڄاًّش 

ڀځُّٙ٭ص ًؤن خڀعٌٝٲ ڀْٓ زإڄُ ِخجً ٬ځَ خڀٕنص خحملمًّص ًبٵّد ىٌ ٬ْنيد، ًٸدپ ٨ّ٭ط خ٫ٌّخٚ ّٹٌپ 

 ڄُخَخ0ً ًڄه ٨ه ؤن خ٪ّٹْٹص ١ّدڀٳ خڀُّٙ٭ص ؤ٬ًٽٕو ٴٹً ـيٿ. خوعيَ.

لً ڄه خڀ٭دَٴّٙ ؤن خڀ٥ُٶ بىل خ‟ ظ٭دىل ڄًًٕيش بٙ ٬ځَ ڄه خٸعٵَ ؤؼُ خڀٌُٔپ ًـدء ٬ه ّٰ٘ ًخ

 ،ًٸدپ0 بٌخ َؤّعڃ خڀُـٿ ٥ّّ٘ يف خ٭ٌّخء ًٸً ؤوٿّ ّٛٽڃ ًخلً ڄه خڀُّٙ٭ص ٴٹٌڀٌخ بوو ِوًّٷ ،

 ًخٕيڀص يف ىٍخ ٬ه خڀٌٝٴْص ٴ١ًٚ ٬مه ٌٔخىڃ ڄه خڀٵٹيدء ٙ ١ّس٥يد خ٪ُّٝ. 

٧ ڀًٖڀْدء ٴدڀ٭ٝمص زدٙظٵدٶ ٙ ظٽٌن بٙ ڀٖوسْدء، ًٸً ؤؼُ ٬ه بڄدڂ يخَ ًڀحه خ٢ّٔ٘ خڀٹُّٙ٘ خ٪ّٵ

 خ٭ّفُش ؤوو ټدن يخجمدً ّٹٌپ0 ټٿ ّاوٍ ڄه ټٚڄو ًّّٔٺ بٙ ٜدلر ىٍخ خڀٹّّ خ٥٬ُٕ.
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ًّ٭فسّٗ ڄه خٓڀٌِٔ ظإًّځو ڄد ٌټُه خزه ٬ُزِ " خڀ٥دجِ" ڄه لْدش ؤَز٭ص ڄه خٕوسْدء ًؤٶّڃ ّّٙخڀٌن يف 

ز٭ً ٌڀٻ ڄد ڄ٭نده0 لٕر خڀْٙه ڄند ؤن واًپ ټٚڄو لعَ ّعٵٷ ڄ٫ ټٚڂ خ‟ ظ٭دىل  خَٕٞ ًٸٌڀو

 .1ًؤڄد خڀ٭ٽٓ ٴممد ٙ ٔسْٿ بڀْو بٌ خڀًّه ّّٝ٘ زٍڀٻ ڀ٭سص ڀ٭ّدذ خوعيَ ّٝ٭نده# ًټٚڂ ٌَٔڀو 

ًٸدپ يف خڀٹًٝش خڀُخز٭ص ٬ُٙش0 $ًىٍه يف ًٜٳ ز٭ٟ لدپ خ٬ّمٌِّىّٙ ًًـٌذ خ٬ٙعمدي ٬ځَ 

 ٬ًخىد. ًخ٤ُٗخق ٬ّد

 ٌٔٶ خڀٵ١ْځص يف ؤّدڄند َوٝــد  ټإن ڄد ٴْو ڄه يَّ خڀٽمدپ لَٝـ

 ٙ ل٧ّ بٙ ٕزندء خڀٕٵدق ًڄــه  ٵّعو ؤڂ لٝدن ټدزً خڀٱٝـٝــد

 ڄد ِخڀط خڀندْ ٸسځِ ّٙعٽٌن ڀـمد  ّځٹٌن ڄه ٸځص خٕلُخَ ًخ٫ّځٝــد

 ًخڀٌْڂ ؤ٤ځر بوٕدن ٴإ٬ـــٌِوِ  ًمل ؤـً ّٰ٘ ًلٗ ظځسٓ خڀٹمٝـد

 ٴيـٿ لٹْٹص ىٍخ خ٩ّْٿ ؼدزــعـص  ٙ ٴة٘ٽدپ ىٍخ خٕڄُ ٸً ٬ٌٜـد ؤڂ

 ڄد ڀځّڄدن ٸً خٔعٍُٙ خڀٵٕدي زـو  ًخ٫ّّ٘ ٴْو ٬ځَ ؤ٬ٹدزو وٽـٝــد

 ٰنْمص خ٬ُّء ز٭ً خڀندْ ٬نو ٴــٚ  ظٵُق زأض ًٙ ٠ّّن ٬ّه ٘ىٝــد

 ًٙ ّٱُّٺ ُِ خڀنٕٻ ڄه ؤلــً  ٴٽڃ ظنٕٻ يـدپ ڀْٹعنٝــــد

 ٺِّٙ خ٭ٌّّـند زٙث يف ٬مدڄعــو  ڀٽه يف خڄعًخي ٬ٝــدټإوو خڀًُّٶ 

 ټإوـمد ىٌ لــدً ٙ ظٵــدَٸو  َٸـ٥دء ّٱٌُ ّٞد ڄه ٬ٹځو وٹٝــد

 ٱّـٌّه ٍّټُ خٕوْدَ ڄنعيـــّخً  زٍټُىڃ ڄه ٜٱدَ خٕوٵٓ خڀٵُٜـد

 ًُُّ ُّٰر ټُخڄدض زٚ ٔـنً  ًَّٝد خوعځٷ خٕوسدَ ًخڀٹٝـٝــد

                                         
ٔ
 (.ٜٕ٘-ٕٛ٘ديواف ابن عبيد هللا ) 
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 وځٌخ خ٫ُّخٴدض ًخٕلٚڂ بن ڀـند  ڂ ٸـً وځٝــديّندً ٸٌٺّدًڄه خًٕىد

 ڄـد يف ُّ٘٭عند ًىڃ ًٙ ٘ســو  ڀٽه ٬ّخجڃ ًٜٶ ڄدِـط َوٝـد

 ًىـٍه ّٔ٘ش خ٭ّديُ ًٔنعـــو  ڄه لدي ٬نيد ًڀٌ ٸًْ خڀسندن ٬ٝـَ

 وّ٘ خڀنسّْٙ ڄه ٘سدټو ڀنـــيَ  ؤىٿ خڀنيَ ٸـً ًٰخ ڄه لسو ٸٵٝـد

 ڀـو ًڀځمُظ١َ ڄنّد خڀعمْص ڄـــد  ــدٰنَّ خ٪ّمدڂ ًڄد زدن خڀنّٹد َٸٝ

 ًڄد ىًُ خڀُټر زدڀُّك خڀنْٕڃ ًڄد  1خو١َ خڀًڀْٿ زإوٌخ٬و خ٪ًّخ خڀٹځٝد#

 

 

 خٕٔعدٌ خڀّز0ُّ٘

ًڀٖٔعدٌ خڀٙد٬ُ ٯّمً ٯّمٌي خڀّزُّ٘ ڄٙدَټص يف وٹً خڀٹسٌَّص ٸد٭ّد لْنمد ؤڄُ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه ٸَّْ  

ّعو ًوٹٿ َٴدظو بىل ڄٽدن ٮّيٌپ، ٴإىعسٿ خڀّزُّ٘ ىٍه خڀٵُٜص ٦ًّْ خڀًّه زةِخڀص ٸّّ خزه ٬ځٌخن ًظٌٕ

 ًؤوٙإ ٸًْٝش ٤ٌّځص ڄًق خٗڄدڂ ٴْيد زسْعّٙ ؤً ؼٚؼص ؼڃ ؤوٍ يف وٹً خڀٹسٌَّص ٴٹدپ0

 $ټٍڀٻ خ„ـً بڄـد َخٴ٭دً ٬ځمــدً  ؤً زد٬ؽـدً ؤٱّـدً ؤً ىديڄدً ٜنمـد

 دَ ؤڄعــوّد ڄـه ٷّـًي ڄه آؼـ  ڄدڀٌ َؤٍ ــًه خ٬ّىعـدَ ٙزعٕمد

 ـُق ٬ځـَ ټسـً خٗٔٚڂ ڄع٫ٕ  ٠ً٭ط ٴْو ٌزدذ خڀْٕـٳ ٴدڀعإڄد

 وًّ٭ـص ڀځفمدىْـُ خڀّٖ ٬ِمـط  زـإن ڄـه يّنيـد ؤن ظ٭سـً خڀٌمهد

 ٸدڀٌخ ڀو ټعـر يف خڀٹســُ ّٽعسيد  ّنيـَ ًّإڄـُ ؤوـَ ٘ـدء ٯّعٽمد

                                         
ٔ
 (.ٜٖٕ-ٖٕٛديواف ابن عبيد هللا ) 
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 ٴځْط ٘٭ـُُ ؤٔمـُ ٌخٺ ٬ّّمو  ؤڂ ؤوــو خ١ّـٍ خڀٹ٤ُدْ ًخڀٹـځمد

 ؤڂ ؤوـو خ١ّـٍ خڀٹّّ خ٬ّٹْـڃ زــو  ٬1ُ٘ـدً ًّزـُ ٴْو خڀځٌق ًخٕٱّد

 ټدي خزه ٬ځٌخن بٌ زَُ•يضَ ڄ١فـ٭و  ّٕ٭ـَ زإټٵدوـو ڀځ٭ُٖ ڄٕعځمــد

 ّٙٽٌ بڀْٻ ؤودٔدً ؤلًؼٌخ ز٬ًــد  ڄد ټدن ًٜدىـڃ ٴْيد ًٙ ٬ځمــد

 ـدئًه ًىٌ َىّٙ خڀٹـّّ ڄنعـ٩ٌُ  ىـٌپ خڀٕاخپ ٹّـدٲ خڀٌّٿ ًخڀنٹمد

 ّ٭عـً ڄن٥ٹو ټـِ ّٕعفدذ ڀـو  ًٸعـدً ظ٫ْ١ ٴْو خٕڀٕـه خڀٽځـمد

 ٴسْنمد ىٌ ٹّٙـَ ىٵٌشً ٔځٵـط  ٜٱّ٘شً ٴْـو ٴْمـد ٸـدپ ؤً ٬ِمـد

 بٌخ زـو ٷّـً خڀًىـمدء ظ٭ســًه  ـيـُخً ًّٟ٭ځـو َزـدً، ًبن َٰمـد

 ٴ٩ٿ ُّـٳ ڄه وٌٲ ًڄه وفٿ  ًزٹـُ٪ خڀٕـه ڄـه ؤ٬ًخجو وًڄـد

 ٴٽدي ّيـُذ ڄه ڄـٌٙه ڄ٭عٍَخً  وـو ؤلْـَ ڀو ٸًڄــدبڀْـو ڀٌ ؤ

 َزّده، بوَِ مل ؤَٞ خڀٍُ ٜن٭ٌخ!!  ًټْـٳ ؤ٠ََ َزـِ ٬نًٺ خڀعيمـد

 ٸً ٬ٙط ٬سـًخً ٴځمد آن ڄنٹځسِـ  بڀْٻ ُّْٜوـِ ؤىـٿ خ٭ّـٌٍ ٜنمد

 ڄد ټدن ؤوځٛ ظٌلْـًُ ڀٌ ؤٶّڃ  ظ٨ُّـٌخ خڀًّـه ًخّٓدض ًخ٪ّٽمد

 ًټْـٳ ١ّځٷ لځٹدً ؼڃ ؤٔإ٭ّــڃ  ىـڃ خڀن٭مـد٬سديظِ يًن ڄـه ؤًٙ

 ًټْٳ ؤ٤ځر لٹدً ؤوط ڄدڀٽو خـڀ  ـٹيـدَ ظإوٍ ڄـه ودًخٺ ًخـّٔڄد

 ًټْٳ ؤـ٭ٿ وٵِٕ وًّ ڄه وځٷ خـڀ  ؤٴٚٺ ًخڀٙمٓ ًخٕٸمدَ ًخڀًٺّـد

 ڀٌ ټنط ؤيٴ٫ ٬ه وٵِٕ ٬ّد ًـًض  ڀځمـٌض ٤٭مـدً ًٙ ٌخٸـط ڀو ؤ٬ّد

                                         
ٔ
 ( مقاؿ لعبدهللا الربدوين . ٣ٖٜتلة اإلكليل )  
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 ڀٌ ټنـط ؤ٬ِميد َزـدً ٬ّد يٴنط  ڄـدزـّٙ خڀعـُخذ ًٜدَض ـْٵص ًي

 ڄد ټنـط آڄُىڃ بّٙ ّٝد ؤڄــُض  زو خٕودــْٿ ًخڀٹُآن ًخ٪ّٽمــد

 ڄديڄط ٴْيڃ ٴٹً ټنط خڀٙيًْ ٭ّڃ  ًټنـط ؤِــُ ڄه ؼنَّ ًڄـه ٨ځمد

 ٬ّد ظٌٴْعّٗ ټنـط خڀُٸْر ٬ځــَ  ڄـد ّٝن٭ٌن، ًټنط خڀٙدىً خ٪ّٽمد

 ؤوط ؤ٬ځڃ ڄه وٵٕـِ ّٝد ٜن٭طً  1وٵِٕ ًؤ٬ًپ ڄه ـدٍَ ًڄه لٽمد#

 

ًٸً ؤ٤دپ خڀّزُّ٘ خ٬ٙعٍخَ ٬ه خزه ٬ځٌخن ًؤوو ّٰ٘ َخٞ ٬مد ّ٭مځو خڀندْ ٬نً ٸّّه، ًڀٽه  

خڀٹد٠ِ خٕټٌ٪ ټمد ٔسٷ يف خ٥ّ٬ځر خڀٍُ ٸسٿ ىٍخ ٸً ُّٜق ؤوو ًـً ڄه ټٚڂ خزه ٬ځٌخن وٵٕو ڄد 

 ٠ّمٿ خڀندْ ٬ځَ خڀع٭ځٷ زو، ًىٍخ ٘إن ًّپ ٬ځَ خٴععدن خڀندْ زو يف لْدظو ًخي٬دجو ظځٻ خ٫ٌّخَٶ خڀّٖ

 ټؽّ٘ ڄه ؤٸ٥دذ خڀٌٝٴْص. 

 ًيف وٵٓ خ٪ّديغ ّٹٌپ خڀٙد٬ُ خ٬ّند٠ٿ ًِّ خ٬ٌّ٘ٽ0ِ  

 $ّد٬ْـه ىـٍخ خڀٝنـڃ خٕټســُ  ًىـٍه "ّٵــُْ " ًخ٬ّنــٽُ 

 ىـٍخ خزـه ٬ځـٌخن ًٌخ ٸســُه   ّ٭ســًه خڀ٭دڀــڃ ٙ ّٵعـــُ 

 ّد٬ْـه ىــٍخ ىسـٿ آوـــُ  2ًٸــً ّٵـٌٶ خًٕپ خٓوـُ#

 

ًؤڄد ٬ځِ ؤ٦ًّ زدټؽّ٘ خڀٙد٬ُ خڀٽسّ٘ ًخٕيّر خڀٙيّ٘ ٴٵِ ڄُٕلْعو " مهدڂ، ؤً يف زٚي خٕلٹدٲ "  

ٸً ٘ىٛ ڀند خڀٌيل " ًيل خ‟" خڀٍُ ٬ُٴو ٮّعم٭و خ٪١ُّڄِ ظځٻ خ٪ّٹسص ڄه خڀّڄه خڀٍُ مل ّسٷ ٬ځڃ 
                                         

ٔ
 ( . ٔ٘ٚ – ٓ٘ٚ/ٕىجر العلم )   
ٕ
 (  ٣ٖٜتلة اإلكليل مقاؿ الربدوين )  



 

www.alukah.net ٗٙٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

يف ٌڀٻ خڀّڄه، ًبٵّد ٌَٔڂ ًڄ٩دىُ ًَخءىد  ًٙ ظٌٝٲ ټمد ُّٝق زٍڀٻ ٫ّ٥ ڄه ٬ٹٚء ظځٻ خڀسٚي

وٵٌْ ٴدَٰص ڄه خڀٝٚق، ًٸځٌذ ودًّص ڄه خٗٺّدن،٬ًٹٌپ ڄُيض ٬ځَ خڀٽًْ ًخٙلعْدپ،ًّدڀْط خڀٹٌڂ 

ټدوٌخ ٬ٝدزص ُٔٸصٍ ؤً ٸ٫٥ِ ٤ُّٷ ؤً ٘سو ٬ٝدزدض " خ٬ّدٴْد " بٌن ٭ّدن خٕڄُ بٌ ٌّـً ٌڀٻ يف ټٿ 

ڀٕځ٥دض ڄٕاًڀْص ڄٚلٹعيڃ، ًڀٽه زدٔڃ خڀًّه ًزدٔڃ ڄٽدن، ًّإوٍ خڀندْ لٍَىڃ ڄنيڃ،ًظعممٿ خ

خڀٌّٙص ًزدٔڃ خڀٽُخڄدض ىٍخ ڄد ٙ ٥ّْٹو ڄٕځڃ ٬ُٲ خٗٔٚڂ، ڀٍڀٻ ـدء وٹً خٕيّر زدټؽّ٘ ٬نْٵدً 

 ًيف ٌَٜش ٜدَوص ڄه خڀٕىُّص ًخ٭ّّء ٍّٞخ خڀنٌ٪ ڄه خڀندْ ٴد٨ّ٭و ّٝٳ خڀٌيل خحملعدپ0 

  ًٌ خڀـــمسٌ$ًڀـــِ خ‟  ش ًخَٕيّـــــص خ١ّ٫ـــُ!

 ًًٌ ًخڀ٭م•ــــص خ٬ّٕــٌخٺ  1ٸــً ؤَزــَ ٬ځــَ خڀٙـّّ!

 ًَذ خڀٕسمــص خڀٱــــدَ  ٶ ٴـِ خڀعٕسْــك ًخڀٍټـــُ

 زـيــد ٍّټــُ ٴـِ خڀنـدْ  ًٙ ٍّټــُ ٴـــِ خڀٕـــُ

 ًڄــه ٺّٙــِ ز٭ٽدِّــه  ڄـــه ؤظسد٬ـــو خڀٽُؽـــُ

 َء َؤٔـو ڀــــ٥َّٖـإ٤ـ  2ٞ ټدڀســدلػ ٬ــه ٔــُ#

ًز٭ً ؤن ټٙٳ زدټؽّ٘ ٬ه ٘ىْٝص خڀٌيل خ٪ِّ خڀٍُ ّ٭عٹً خڀندْ ٴْو خڀٝٚق ًىٌ ٺّٽُ ّٞڃ ًٸّعدپ  

٬ځْيڃ، ّعفو خّٟدىدً آوُ بىل ًيل ڄْط ًڄدٌخ ًًَّ لٌپ ٸّّه ًؤؼندء ِّدَظو، ًڄدٌخ ًُّّ خڀندْ ڄنو، 

يٿ ًخڀعفيْٿ،ًٸً ُٜق زٍڀٻ يف ؼڃ وعڃ خ٬ّٙيً زٱ١ر مهدڂ ًؼٌَظو ٬ځَ ىٍه خ٫ُّخٴدض ًىٍخ خ٩ّ

 ًـو يخ٬ْص خ٫ُّخٴص0

 ٴيٍخ مهدڂ ز٥ٿ خ٬ُّٕلْص ّٕإپ ٯّمًخً ؤلً ؤ٘ىدٜيد ٸدج0ًٚ  
                                         

ٔ
 ١تسواؾ والصواب ماذكر . ُب األصل تقدمي ا  
ٕ
 ( .ٜ٘ٙٔ-ٖ٘ٛٔ( منشورات الصباف وشركاه ، الطبعة الثانية )٫ٗٚتاـ أو ُب بالد األحقاؼ لعلي أٛتد ابكثَت ص ) 
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 $ٯّمــً ىــدض ٬ـه ٸْــًً  ن ڄــدٌخ ټـدن ڄـه ؤڄــُ؟

 ًڄــد ٘دىــًض ٴـِ خ٬ٌّٔـڃ  ڄــه ٬ــُٲ ًڄــه وـٽُ؟

 ــٽدًَىــٿ ًٴٹـط ٴـِ خٗو  ًخڀعٍټْـــــُ ًخڀّـــــُ؟

 ٴْفْسو ٯّمـــ0ً  

 ظٌخٴــَ خڀنــدْ ؤٴـٌخــــدًً  بڀــَ ٸْــــًًن ټدڀـــٍَ

 ٴمِـــه ٔـد ٬ِْـَـص ٢ّٙــِ  ًڄـــه َخټســص خ٪ّمـــُ

 ىنـدٺ خڀٕـدلـــص خڀٽســٍُ  ٠ّدټــِ ٔدلـــص خ٪ّٙــُ

 زـيـد ڄد ٘حـط ڄــه ٭ّـــٌ  ًڄــه ڀٱــٌ ًڄــه ىــٍَ

 ًٸـــً ٰٝــط زإ٘عــدض  ڀ٭ٵــُ!ڄــه خٓٔـــدي ًخ

 ظســدَض ؼــــڃ ٴـــــِ خ٪ّځْــص ًخٕزــــــُخي ًخ٫ّمـــُ

 ًٸـً ّٹعځـــه زد٬ّ٭ٝـــــ ــــڃ ؤً زدڀن٩ـــُ خڀٕمــــُُ!!

 ڄــه خڀ٩يـُ بڀــَ خڀ٭ٝــُ  بڀــَ ڄنسځــؿ خڀٵفــــُ!

 ىنــدٺ خ٫ّٕــُ ٴـِ خڀًّــه  ًلٕـر خڀنـدْ ڄـه وٕــُ

 ًٙ ُّزــك ٴـِ ظــځٻ خڀــ  ّـدَخض ٔــٌٍ خڀعفـــُـّ

 ًؤڄـــد ٔـــدين خڀٹســـص  ٴيــٌ خڀُخزـــك خ٬ّـؽـُُ!

 ظٕــدٶ ڀـــًخَه خٕټْـــد  ْ ڄـه لـر ًڄـه ٢ّــــُ
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 ً " ڀځٝنــًًٶ " ڄــد ّســد  ٪ ڄـــه ًَٶ ًڄـه ظســـُ!

 %  

 ـــط٬ًّــد ل١ـــُ خڀٌٸ  ظًخ٬ــٌخ ټ١مــَ خڀنٵــُ

ـٌخ ٳّـٌ ٸسـُ خڀْٙــــ  ـه زدڀ٥ســــٿ ًزدڀّڄــُ  ًؤڄـ†

 ّْٝمـــٌن ًڀــِ خڀځـــو  ـحنـــدٺ بڀـَ خڀٹســــُ!

 ؤظْنــدٺ ڀٽــِ ٠ّمــــٿ  ٬نّـــد ؼٹــٿ خڀــــٌَِ

 ًټــِ ظٕســٿ ّدٸ٥ــــر  ٬ځْنـــد ٠دٴــِ خڀٕعـــُ

 ــدضًٴــِ خٕوٵــٓ لدــ  ّٞـد ّدْٔــًُ ظــــًَُ!

 ؤظْنــدٺ ڀٽــِ ظٹ١ــــَ  ًٳ٩ّـــَ ڄنــٻ زدڀٕـــُ

 %  

 ٬ًّـــد ًٜځـــٌخ خڀٹســـص  يخًَخ يًَش خ٪ّمــــــــُ

 ًؤىـــٌض َخق ٌخٺ خ٩ّمــــ  ـ٫ِ ٴـِ خڀعدزـٌض زدڀنٹــــُ

 ٴــٚ ظٕمــ٫ بَّٙ ڄــــــد  ّْٝـــر خڀٕمــ٫ زدڀٌٸــُ

 ىنــــدٺ خڀنــدْ ْٰـــُ ْخڀنــد ٴــِ خٗوســدض ًخڀٍټــُ!

 ٴيـــٍخ ود٠ــ٫ ٘ــــدٺ  ًىـــــٍخ يڄ٭ــو ٷّــُُ

 ًىـــٍخ ّنٙــؿ خڀنٙفــص  ظٕع٭ٝـــِ ٬ځــىدڀٝــًَ!

 ًىـــٍخ ٬ُّــً خڀ٬ُـــً  ش ٴــِ ؤ١٬ـدجــو ظٕـُُ!

 ًىـــٍخ ّنـــٍَ خڀنـــٍَ  ًىـــٍخ ـــدء زدڀنــــٍَ
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 ًىـــٍخ ٜـدجــك ّــــد ًُْٔــ ٥٬ٵــــدً ٬ځــَ ٴٹـــُُ

 ٬ځــَ ٬فــُّ ًبمهــدڀـِ  ٬ځــَ ٠٭ٵــِ ٬ځـَ ٠ـُُ

 ًٸــًـُځِّځَــط خڀٹســــص  زدڀّّنــــــص ًخڀٕعــــُ

 ًز١ْــدض ڄــه خڀسځـــٌ  َ ٬ځٹــط ٬ځــَ خ٩ّــًَ!

 ٴمــه ٦ّــُ بڀـَ ٜٵــُ  بڀــَ َِٶ بڀـــَ و١ــُ

 ـدق ټسْــُ خڀ١ــٌءًڄٝسـ  ڄؽــٿ خڀٽٌټــر خڀـــًَُ

 ًڀځعدزــٌض ڄ٭نــَ ڄـــه  1ــــٚپ خڀ٭عــٷ ًخڀٹــًَ

 ٸــً خٔــٌي ڄـه خڀعٹسْـٿ  ٴـــِ ّٰعځـــٳ خڀ٭ٝــُ!

 ٬ځْـــو ٠ـــسر خڀٵـــ ٠ـــص ٴـــِ ؤٔـــٌي ټد٪ّســـُ

 ٴعســـًً ټؽٱــٌَ خڀّوــ  ـؿ بٌ ظ١ـمـٻ ڄـه ؤڄــُ!

 ٴؽـــــڃ خڀ١ـــــڃ ً ـْـٿخڀعٹس زدڀؽٱــــــُ ًزدڀنمــــُ

 ظــٚٸـَ ٴْــو يڄ٭ـــد خڀٙــدذ ًخ٩ّدَّــــــص خڀسٽــــُ

 %  

 ٬ًّــد ٔٽــه خ٩ّمــــ٫  ٔٽــٌن خ٬ّـٌؾ ٴـِ خڀسمــُ

 ظــُخءٍ خڀنــدْ ْ٘ىــدً ٌخ  ٘ٹـد٘ــٷ ٴْيــڃ ىـــًَ

 ّنــديُ ؤّيــد خڀنـدْ بىـ  ـنـإًخ زدڀٵــــٌِ ًخڀنٝــُ

 ّٞــٍُ خڀن٭مــص خڀ٭٩مــَ  ٵ١ـــٿ ًخڀٵىــُزنْــٿ خڀ

                                         
ٔ
 العتػػ ق : القػػػدـ .    
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 ٸٝـًظـڃ زـدذ ٌُ ٥٬ـٳ  ًٌُ ــــٌي ًٌُ زـــــُ

 ًؤن• خڀْٙـــه ٙ ّعــــُٺ  ڄــه ِخَ زـــٚ ؤــــُ!

 ٬ځْـــــٽڃ ّٜځــــٌٚ خڀٹٝــً ٴـِ خڀٕــُ ًٴــِ خ٩ّيــُ

 ًزدڀعٕځْــــڃ ڀٖٸــــ٥د  ذ ًخ٫ًّڄـــص ًخڀٝســـــُ

 ًبّّــدټڃ ًٔـــٌء خڀ٩ــ  ٌٝٴْـــص خڀٱــــُــه زدڀ

 ٴإىــٿ خ‟ ىــڃ ـــدًِخ  ڄنــد٢ خڀنيــِ ًخٕڄــــُ

 ڄځــٌٺ ٭ّــڃ خڀعٝــُ ّـ  ــٳ ٴـِ خڀسـُ ًٴـِ خڀسـمُ

 %  

 ٨ّ٭نـد ؤن ٴــِ $لــًٍَ#  1ظسد ْ٘ـــُ ڄــه خڀٽٵــُ

 ظٝــًٍ ود٘ــِء ٰـــُ  زـــٚه خڀځـــو ڄـه ٰــُّ!

 ُّزــِ خڀٙ٭ــُ ټدڀٵٕــد  بٌ ّ٭نـــٌن زدڀٙ٭ـــــُ ٶ

 ظځٹــَ ڄـه ٴنــٌن خڀ٭ځــ  ــڃ ڄــدِخي ٬ځــَ خڀٹــًَ

 ٴإٰـــــــــٌخه ًؤَيخه  ًـــدء خڀنٵــ٫ زدڀ١ــــُ

 ًڄــه ٘ٹٌظـو خٔعمځـــَ  ٦ّْـــــڃ خٕيذ خ٬ّـــَُّ

 

 ــــٍُ خڀٹځــر ّٙ٭ســ  ــإُ زدڀعيًّـــً ًخڀّــــُ

 ّســػ خڀٕــڃ ٴـِ خ٩ّد ىــ  ــٿ ًخڀ٭ــٚڄــص خ٪ّســـُ
                                         

ٔ
تطلػ ق حدرى على ما سػفل من حضرموت كشباـ وسيئوف وترمي ، وعلوى على ما عال منها كدوعن وعمد ووادي   

 العُت.
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 ّٕــِء خڀ٩ـه زدٕٸ٥ــــد  ذ ؤىــٿ خ٬ّــًي خڀٕــُُ!

 ڀــو ؤظســـد٪ ٔــٌء ټځـ  ـيڃ ٬ًّـــٌ بڀــَ خڀٙــُ

 %  

 ىنــد ٸمــط ًٸـً ٠ــدٶ  زــِ خڀٌخٔـ٫ ڄـه ٜــًَُ

 دڀٱٌٰـــدًڄــد زدڀْــط ز  ءِ ٴــِ ٬ٕٽُىــد خ„ــــُ

 ًٸځـط خٔٽـط ٬فـٌِ خڀٕـٌ  ءِ ّــد يخ٬ْـــص خڀنٽــــُ

 ٬ـــًً خ‟ ًخٜٗــــٚ  ق! ىـٿ ٣ّـٍُ ًٙ ظــًَُ؟

 ؤظ٬ًــٌ خڀنـدْ ڀځنٽــــُ  ٣ًّفــٌ يخ٬ــِ خ٫ّْــــُ

 ٴٝــد ق خڀْٙــه ٰــٌڀٌه  ٴــٍخ ڄــه ْ٘٭ـص خڀٱـــُ

 ظٕـــځځط ٴځــــٌٙ ؤن  ڄـــه خ٩ّميـــٌَ زدڀٵــُ

 ڀٽدوــٌخ ؤ٬ًڄٌوــِ ڄيـــ  1ـفعـِ زدڀ١ـُذ ًخڀًٴـــُ 

 %  

 مهــدڂ ١ّمـٻ ًّٹــٌڂ ب ىل ٯّمــً ١ًّـُذ ٬ځـَ ټعٵْو0

 ٦ّــدٺ خ‟ ڄــه ٔـــٌء  ًٸــدٺ خڀځــو ڄــه ٘ــُ

 ڀٹــً ٸمــط ڄٹدڄـــدً ٙ  ّـــٌخُِ ٩٬مــص ٘ٽــُُ

 ـً ڀــٍُ خٜٗـًٚٙ زــ  2ق ڄــه ٬ــّڂ ًڄـه ٜسـُ!#

 
                                         

ٔ
 الدفر : الدفع ُب الصدر .   
ٕ
 ( .ٕ٘-٫ٗٛتاـ )  
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ىٍه ز٭ٟ خڀٹٝدجً يف وٹً خڀٹسٌَّص خڀ٭دڄص، ًىندٺ ٸٝدجً ؤوٍُ ټؽّ٘ش يف ىٍخ خڀسدذ ًڀٽنّٗ ؤټعٵِ  

 ّٝد ٔسٷ ڀحٚ ٥ٌّپ ىٍخ خ٥ّ٬ځر. 

 وٹٌپ ٬ه ز٭ٟ ڄه ّ٭عٹًىڃ خڀٹسٌَّص يف وـٹً ٬ٹدجًىڃ ًؤ٬مد٭ّڃ0  خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ

ڀځسٓ• ٬ځَ خڀندْ يّنيڃ ًڀس٥ځط وْٝٝص ڄه  خڀسد٤ٿ ٙٺّٽه خ٥ّٗد٪ ٬ځْو ٕوو ڀٌ لٝٿ ٌڀٻ 

وٝدجٛ ىٍه خٕڄص، ًىٌ ؤٶّد " ٙ ّٟعم٫ ٬ځَ ٠ٚڀص "، ٴدڀ٥دجٵص خ٬ّنٌَٝش يخجمدً ٨دىُش يف ّٰدڀٵص 

 خڀسد٤ٿ ًبوٽدَ خ٬ّنٽُ يف ؤُ ـدور ټدن. 

ق، ًڀٌ ًٴٌٶ ٌڀٻ ٴةن ڄه خحملسّٙ ٕىٿ خڀسد٤ٿ خڀٌخؼٹّٙ ّٞڃ خ٬ّٹځًّه ٭ّڃ ڄه ىٌ ڄه ؤىٿ خ٫ّّ٘ ًخڀٝٚ 

َـ٫ بىل وٵٕو ًيَْ خٕڄُ ز٭ًْخً ٬ه خ٬ّاؼُخض ٬ّّْ خ٪ّٷ ڄه خڀسد٤ٿ ًڀ٩يُ ڀو و٥إ ټؽّ٘ ٱّد خٔعٌٝزو 

ؤٜمدزو، ٴځٍڀٻ ٬نًڄد ظعدق ٭ٍّخ خڀنٌ٪ ڄه خڀندْ ظځٻ خڀٌٕخوك ٴةٶّڃ ّٹعنٌٝٶّد ًظ٩يُ ٬ځَ ؤٸٌخ٭ّڃ 

ټځمص خ٪ّٷ ٬ځَ ڀٕدوو ؤً  ًؤٴ٭د٭ّڃ، ًىندٺ ڄه ىٌ ڄعمٽه يف خڀ١ٚپ ًڀٽه ّإزَ خ‟ بٙ ؤن ٷُُّ

ٸځمو، ٴمه ؤـٿ ٌڀٻ ټځو ٬ٹً ىٍخ خ٥ّ٬ځر ُّٗخي ٵّدٌؾ ڄه ظځٻ خڀٵعدًٍ ًخڀعٹُُّخض خڀّٖ ًَيض بڄد 

َّص ؤً ٱّه ىٌ ٯٌّٕذ ڄه ؤوٝدَىڃ ًؤظسد٬يڃ ڄه ٬ځمدء ًٴٹيدء خڀْمه، ًڀه ؤوٌٞ يف وٌخّد  ڄه خڀٹسٌ

ىند ٴٹ٣ ىٌ ظإًّْ خ٪ّٷ خڀٍُ ّ٭ُٴو ؤىٿ ؤًڀحٻ خڀندْ ؤً ؤلٽڃ ٬ځْيڃ ز١ٚپ ؤً ىًخّص، بٌ خ٬ّٹٌٝي 

٬ُْص خ٬ّ٭عمًش ّٝد ّٹٌڀو ڄه ٸّٕر خڀٹسٌَّص ؤوو ڄنيڃ ؤً ڄه  خڀٕنص، ًّٹًَُوو ًّٕعًڀٌن ٬ځْو زدٕيڀص خٙڀ

 ؤوٝدَىڃ ًؤْ٘د٬يڃ. 
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 خڀنمٌٌؾ خًٕپ0

 بٌ ٔإڀو ز٭ٟ ؤىديل ظُّڃ 1ٴعٌٍ خڀًْٕ ٬سًخ‟ زه ٯّٵ٦ٌ خ٪ًّخي ڄٵّٖ ٔدلٿ ل١ُڄٌض يف ِڄنو  

٬ه خٙٔعٱدؼص زدٕڄٌخض0 ًڄدلٽڃ ظځٵ٧ خڀٹدجٿ ٬نً لًًغ ڄٽًُه،ڄؽٿ ٔٹ٢ٌ ٤ٵٿ0 ّد‟ ّدْ٘ه 

 ٔ٭ًْ ؤً ّد‟ ّدٯ١ّدَ، ًؤلْدودً ّٹٌپ0 ّدٯ١ّدَ خل١ُ..... خ .

ٴإــدذ0 $خ٪ّمً ‟ ًخڀٝٚش ًخڀٕٚڂ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً، بن ڄؽٿ ىٍه خڀ٭سدَخض ڄه خڀ٭سدَخض  

٬ّه ٸدپ0 ڄد٘دء خ‟ ً٘حط  0ؤن ّعنّه ٬نيد. ٴٹً ٸدپ خڀٌُٔپ  خڀُٙټْص خڀّٖ ٷّر ٬ځَ خ٬ّٕځڃ

"ؤـ٭ځعّٗ ‟ وًخً " ًىٍه خٙٔعٱدؼدض ٱّن٬ٌص ٕٶّد ڄٌمهص ًظايُ بىل وځٿ يف خڀ٭ٹًْش وٌٜٝدً خڀ٭دڄِ 

ًبٵّد ّٕعٱدغ زـ خ‟ ـٿ  –خڀٍُ ّ٭عٹً ؤن ٭ّاٙء خًٕڀْدء ظُٝٴدً ًؤٶّڃ ٸ١ًُّن ٬نً خٙٔعٱدؼو ّٞڃ 

 زٱّ٘ه ڄه خ٬ّٚجٽص ؤً خڀُٔٿ ؤً خًٕڀْدء ًخڀٝد٪ّّٙ ٴٽٿ ٱّد ٷّر ڄن٭و ًٯّدَزعو. ًڄ٫ ٙ –ـٚڀو 

خٕٔٳ ٴةن ىٍه خٕڀٵد٦ ّٽَُىد خڀ٭ٌخڂ، ًخڀ٭ځمدء ّٕم٭ٌن ٴٚ ّنيٌٶّڃ ًٙ ّنسيٌٶّڃ ٬ځَ و٥ُىد 

ً ڄ٭و ٕٶّد ظعٝٿ زدڀ٭ٹًْش. ٴد‟ ىٌ خڀندٴ٫ خڀ١دَ خحملِْ خ٬ّمْط ڄدڀٻ خ٬ّځٻ ُّٙ٘ٻ ڀو، ڀْٓ ٕل

 ُ٘ٺ ًٙ ظُٝٲ. 

                                         
ٔ
السيد عبدهللا بن ٤تفوظ اٟتداد وىو ٦تن عاصرتو مدة وعملت معو ُب بعض الدورات الشرعية اليت أقامتها وزارة   

ائسة األوقاؼ واإلرشاد ْتضرموت ، والرجل درس ُب رابط ترمي ٍب سافر مبتعثًا إذل السوداف وٗترج من ىناؾ وعاد ليتولىر 
 ـ ٍب استقاؿ منو .  ٤ٜٔٚٓتكمة االستئناؼ اب١تكال ٍب رائسة القضاء ْتضرموت واستمر فيو إذل عاـ 

وىو قد استفاد من تفرغو أايـ اٟتزب االشًتاكي ُب أوؿ عهده وعهد اٞتبهة القومية فقرأ كثَتًا و٦تا قرأ فتاوى شيخ     
شعرية على طريقة الغزارل ، وكاف يكره ا٠توض ُب ٣تاؿ البدعة بل اإلسالـ   ابن تيمية ، ولكنو مع ذلك ظل متمسكاً ابأل

إف لو كتااًب أيد فيو أصل االبتداع ُب األمور العملية ورد على صاحب كتاب "السنن وا١تبتدعات "وكاف يغضب عندما 
يقوؿ إف علي  يسأؿ عن حكم القباب اليت على القبور ، ٍب بعد اشتداد موجة التصوؼ تعاطف مع ا١تتصوفة أكثر وكاف

صاحب األردف الذي ألف رسائل ُب أتييد بعض البدع ورد على الشيخ األلباين وابن تيمية وغَت٫تا  -بن حسن السقاؼ 
رٛتو  -يقوؿ عنو أنو ٣تدد ىذا القرف .ومع ذلك كاف يفيت ىذه الفتاوى ُب أف االستغاثو بغَت هللا شرؾ إذل آخر حياتو  -
 .  -هللا 
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" ـ٭ٿ خڀٌٔدج٣ زّٙ خڀ٭سً ًَزو ٴةن ٜدَ ٬ًٌّىڃ ټمد 1ٸدپ يف " زٱْص خ٬ًّّّٕٔ٘ه "0 " ڄٕإڀص ٺ  

٬ًٌّ خ‟ يف خٕڄٌَ ًّ٭عٹً ظإؼّ٘ىڃ يف ِ٘ء ڄه يًن خ‟ ٴيٌ ټٵُ، ًبن ټدن وْعو خڀعٌٔٿ ّٞڃ بىل خ‟ 

خ٬ّاؼُ يف خٕڄٌَ يًن ّٰ٘ه، ٴدڀ٩دىُ ٬ًڂ ټٵُه يف ٸ١دء ڄيمدظو ڄ٫ خ٬ٙعٹدي ؤن خ‟ ىٌ خڀندٴ٫ خڀ١دَ 

 ًبن ټدن ٴ٭ځو ٸسْمدً ؤ.ىـ. 

ٸځط0 ٴةن ٸٌڀو خڀ٩دىُ ٬ًڂ ټٵُه ؤن ٌڀٻ لُخڂ ٕوو ّايُ بىل خڀٽٵُ وٌٜٝدً ڄه خڀ٭ٌخڂ خڀٍّه  

ٴإىٿ خڀٌٕٶ ّٹٌڀٌن0 ّدٯ١ّدَ، ًؤىٿ  –ؤٜسمٌخ ّ٭ځنٌن ڄؽٿ ٌڀٻ يف ټٚڄيڃ ًلعَ ٬نً خ٩ّندجّ 

ًىٍخ بن مل ّٽه ټٵُخً ُٜٸّدً ٴيٌ ٸُّر ڄنو، ًٷّر ٬ځَ خڀ٭ځمدء  –0 ّد٘يدذ خڀًّه خڀنًٌَّه ّٹٌڀٌن

خڀعنسْو ٬ځْو ًخڀعمٍُّ ڄنو ًڄن٫ ب٬ٚوو يف خ„عم٭دض ټد٩ّندجّ ًٳٌّىد ڄه خ٪ُّّٷ ًّٰ٘ه، ًڀْإوًٍخ 

ڄدّٹٌڀٌن زدڀٕسْٿ خڀٹٌّڃ خٕٔځڃ. ًبٌخ ټند و٭ٍَ ز٭ٟ خڀ٭ځمدء ٱّد ًَي يف ؤ٘٭دَىڃ ٕٶّڃ ٬ځمدء ّ٭ځمٌن 

ٴةٌخ وديٍ ڄْعدً ٴةٵّد ٕـٿ ڄًلو ٙ ڀٚٔعٱدؼص زو. ًبن ټدن ٴْو خٔعٱدؼص ٦ّځنده ٬ځَ خحملمٿ خڀٕځْڃ 

ڀ٭ځمو، ؤڄد ؤن ؤّٺ خڀ٭دڄص ّإوًٍن خٕڀٵد٦ ًّ٭ځنٌٶّد ټإٶّد ڄه خٌٕټدَ ٴيٍخ ڄدٙ ٷٌِّ ٸ٥٭دً. 

 .2ًخڀٕدټط ٬ه خ٪ّٷ ٥ْ٘دن ؤوُْ. ًخ‟ خ٬ّٕع٭دن# 

خڀٵعٌٍ ًڄ١ط ڄًش ٙوعٙدَىد ٘ٽٻ خڀس٭ٟ ٴْيد ٴ٭دي ؤلً ٤ٚزو بڀْو ًٌټُ ڀو ٬ًّد خوعُٙض ىٍه 

ٌڀٻ ٴإُٜ ٬ځَ ٌٜخذ ظځٻ خڀٵعٌٍ، ًؤًَٜ ٴعٌٍ ؤوٍُ ٴُٶ ٴْيد زّٙ خٙٔعٱدؼص خڀّٖ ٸُّڄيد 

ًّ٭عّّىد ڄه خڀُٙٺ ًزّٙ خڀعٌٔٿ خ٬ّ٭ًُٲ زدًٕڀْدء زإ٘ىدٜيڃ ؤً زإ٬مد٭ّڃ ًىٌ ٱّه ٷّّْ خڀعٌٔٿ، 

ڀؽدوْص0$بن خ٬ّعٌٔٿ ڄعٌـو ز٥ځسو بىل خ‟، ًٌټُ خ٬ّعٌٔٿ زو ٬ځَ ٔسْٿ خڀعمسر، ًىٍخ وٛ خڀٵعٌٍ خ

ًّنٌُ ٤ځر خڀ٬ًدء، ًبّٙ ٴةٶّد ٱّن٬ٌص ًزدڀٍخض  ًؤڄد خٙٔعٱدؼص ٴْمٽه خ٬عسدَىد ظًٌٔٚ ٨نْدً ٬ّه ّٵيڃ 
                                         

 
ٔ
 لشيخ العالمة دمحم بن سليماف الكردي مفيت الشافعية ُب زمانو معزو إذل فتاواه .حرؼ الكاؼ رمز ل 

ٕ
 ىذه الفتوى صدرت ٓتطو وتوقيعو وختمو ٍب طبعت ُب ورقة أخرى ووزعت ُب حياتو والزالت النسختاف ٤تفوظتُت .   
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٬ځَ خڀ٭ٌخڂ ڀځ٭ٌخڂ خڀٍّه ٸً ّ٭عٹًًن يف خ٬ّٕعٱدغ زو خڀٹًَش ٬ځَ ٠ّٹْٹيد خٔعٹًٚٙ، ً٭ٍّخ ٴيِ ٯُّڄص 

٬ًځَ ب٨يدَىد خڀٵعٌٍ ّٞد، ًو٭ٍَ خڀ٭ځمدء خڀٍّه ـدءض يف ؤ٘٭دَىڃ ڀ٭ځمند زٝمص ٬ٹ٣ًّْڃ ًؤٶّڃ 

 .1بٵّد ّٹًًٝن خڀعٌٔٿ زد٬ّٕعٱدغ زو ٤ًځر ي٬دجو# 

ًىٍه خڀٵعٌٍ ًٔدزٹعيد ڀځ٭ٚڄص خ٪ًّخي مل ظٝٿ بىل خ٬ّٕعٌٍ خ٥ّ٬ځٌذ ؤً مل ١ّٿُ ڄه ز٭ٟ خ٬ّأوٍ ًڀٽه  

ىند بؼسدض ؤن ڄسًؤ خ٬عسدَ خٙٔعٱدؼص زٱّ٘ خ‟ ُ٘ٺ ٘دج٫ ًڄ٭ًُٲ ٬نً ټٿ ڄه وځ٫  خ٬ُّخي ڄه بؼسد٣ّد

َزٹص خ٭ٌٍّ ًخڀعٹځًْ ًڄه ظ٭ٝر زًًن زّٝ٘ش، ًبن خوعځٵط خڀ٭سدَخض ًظٵدًض ڄٕعٌٍ خڀعمٹْٷ 

 ًخڀعًٸْٷ يف خڀٵعدًٍ. 

ټدزُ ٴٹيدء ًىٌ ڄه ؤ -٦َّو خ‟  -ًّٹُذ ڄه ٌڀٻ ڄد ٸَُه خڀ٭ٚڄص ٬سًخ‟ زه ؤ٦ًّ زدٌٔيخن  

ل١ُڄٌض يف ًٸعو، ًڄه خ٬ّن٥ٌّه يف خڀٕديش خڀ٭ځٌّّٙ؛ زٿ ّ٭عّّ ْ٘ىدً ڀځٽؽّ٘ ڄنيڃ يف ټعدزو "ٌوّ٘ش 

خڀ٭سدي ُ٘ق َخظر خ٪ًّخي " $ًٸً ٴٙط يف خڀ٭دڄص خ٬عٹديخض ٴدًٔش يف ؤًڀْدء خ‟، ٴةن ڄ٠ٌُخ، 

ًخ ٠ُىڃ ًوٵ٭يڃ؛ ٸدڀٌخ0 ىٍخ ًَٜ ڄه ٴٚن، ًبن ٘ٵٌخ؛ ٸدڀٌخ0 زُټص ًُْٔ ٴٚن، ٴځمد خ٬عٹً

لځٵٌخ ّٞڃ ًوًٍَخ ٭ّڃ ڄه يًن خ‟، ًخٔعٙٵٌخ ّٞڃ ڄه يًن خ‟، ٴةن ؤـٍُ خ‟ ٔسمدوو خڀٌخيُ؛ 

ٸدڀٌخ0 ِ٘ء ‟ ّدٴٚن، ًبن ٸسٟ خ‟ ٬ځْيڃ خ٥ّ٬ُ؛ ٸدڀٌخ0 ٸس١يد ٴٚن.. ًخ‟ ٔسمدوو خڀٹدزٟ 

يف خڀٽعدذ ًخڀٕنص ڄه خڀعمٍُّ خڀسد٣ٔ خحملِْ خ٬ّمْط ًټٿ ِ٘ء زًْه يف ڄځٻ ڄځٽٌض، ًڀٌ ٌىسند ٬ّد 

يف ٌڀٻ ڀ٭ُٲ خڀندْ ؤٶّڃ ٸً ىځٽٌخ، ًؤټؽُ ىاٙء زٿ ټځيڃ ؤظسد٪ خڀًـدپ و٭ٌٌ زد‟ ڄه خڀ١ٚپ، ًّٹ٫ 

                                         
ٔ
 يعو . ىػ وىي كذلك ٤تفوظة ٓتظ ا١تفيت وتوقٙٔٗٔصفر  ٕٔوىذه الفتوى حررت يـو االثنُت   
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ڄه ىاٙء يف ِّدَش ٸسٌَ خًٕڀْدء ؤً ّٰ٘ىڃ ټؽٌّ٘ ڄه خ٩ّيدٙض ًخ٬ّأؼڃ خ٬ّعٽَُش، ىٍخ ڄد ٸدڀو خڀْٙه 

 .٬1سًخ٫ّدڀٷ خ٬ّّـدـِ خڀّزًُْ.# 

يف ىٍخ خڀنٹٿ ٸٌڀو0 $ٴځمد خ٬عٹًًخ ٠ُىڃ ًوٵ٭يڃ لځٵٌخ ّٞڃ ًوًٍَخ ٭ّڃ ڄه يًن خ‟ ًخ٬ّيڃ  

ًخٔعٙٵٌخ ّٞڃ ڄه يًن خ‟#، ًىٍخ ىٌ خڀُي خ٪ّدٔڃ ٬ځَ خ٬ّّخًّّه ڄه خ٬ّ٭دُّٜه، خڀٍّه ّٹٌڀٌن0 بن 

ك ؤن بٵّد ىِ ٮُّي ؤ٬مدپ ٙظٹٌڂ ٬ځَ خ٬عٹدي ٠ُ ًٙوٵ٫، ًڀٌ ٜ 2ظځٻ خٕٴ٭دپ خڀّٖ ّٵ٭ځيد خڀ٭دڄص 

ىندٺ خ٬عٹدي ٠ُ ؤً وٵ٫ ڀٹځند زُٙټيڃ، ٴيٍخ خڀ٭دمل خڀٍُ ظ٭عًّّوو ڄه ؤـٿ ٬ځمدجٽڃ ُّٝق زإن ىٍه 

 خ٬ٕمدپ ڄد ًَٜض بٙ ٬ه خ٬عٹدي. 

ؤڄد ٳّه ٴنٹٌپ0 بن ٮُّي ٴ٭ٿ ىٍه خ٬ٕمدپ ًُٜٴيد ڀٱّ٘ خ‟ ُ٘ٺ ًڀٌمل ّٝمسو خ٬عٹدي ًخو٩ُ ڄد  

  3ٕإڀص يف خڀًَ خڀن١ًْ. ٸَُه خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ ٦َّو خ‟ يف ىٍه خ٬ّ

ڄد وٹځو ٬ځٌُ زه ٤دىُ خ٪ًّخي ٬ه " خٗڄدڂ " خ٪ًّخي خ٬ّٙيٌَ " ٬سًخ‟ زه  -ؤ١ّدً  -ًّٙسو ٌڀٻ  

٬ځٌُ " لْػ ٸدپ0 $ًؤڄد خڀٱځٌ يف خًٕڀْدء ٴٕسسو خ٩ّيٿ ًٸځص خ٬ّ٭ُٴص ز٭ٹدجً خڀًّه ًٸً ّنعيِ زس٭ٟ 

د ّؽسط ‟ ٬ًّـٿ، ًىٍخ خوعٽدْ ٬ځَ ؤڂ خڀُؤْ خڀندْ بىل ؤن ّؽسط ٭ّڃ خڀٹًَش ٬ځَ خڀ١ُ ًخڀنٵ٫ ټم

ًٴٹً ٪ّٹْٹص خٗٺّدن ًخٗٔٚڂ0 ٸدپ خٗڄدڂ خڀ٭دَٲ زد‟ ٯِّْ خڀ٥ُّٷ ًيخ٬ِ خڀٵُّٷ خ٪ّسْر ٬سًخ‟ زه 

                                         
ٔ
( كتبها  ٛ-ٚ( بواسطة طريقة الساده العلويُت نقاًل عن كتبهم )  ٕ٘ٔ-ٕٗٔذخَتة العباد شرح راتب اٟتداد )   

 ٣تموعة من الشباب كنوا عن أنفسهم بػ ) ٥تلصوف ( وقدـ ٢تا السيد عبدهللا بن ٤تفوظ اٟتداد وىي ٥تطوطة لدى. 
ٕ
فهو قوؿ العامة وكثَت من ا٠تاصة ولئن كاف العامي ترىب على ذلك إف ىذا القوؿ إ٪تا ىو تنصل من اٟتقيقة وإال   

واعتقده تقليداً، فإف بعض من ٭تسب من ا٠تاصة من يقولو ويدافع عنو ويقيم اٟتج  بزعمو على صحتو ، ٍب عند ا١تناظرة 
مذىب عند األتباع ىو يراوغ ويقوؿ إ٪تا ىذا فعل العامة ومن اعتقد الضر والنفع ُب غَت هللا فقد أشرؾ ، فلو مذىباف 

أتصيل ذلك وأتييده ومذىب عند ا٠تصـو ىو ا١تراوغة والتقية وإسكات ا٠تصم ٔتا يوافقو وإف كاف خالؼ مايعتقده ذلك 
 ا١تناظر . 

ٖ
 ( .  ٓٔٔالدر النضيد ص )   
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٬ځٌُ خ٪ًّخي خڀ٭ځ0ٌُ خڀعُٝٲ خ٪ّٹْٹِ خڀٍُ ىٌ خڀعإؼّ٘ ًخ٫ّځٷ ًخٗٷّدي ‟ ظ٭دىل ًلًه ُّٙ٘ٻ ڀو 

يف ِ٘ ٸ٣ ٙلْدً ًٙڄْعدً، ٴمه خ٬عٹً ؤن ڀځٌيل ؤً ّٰ٘ه ظإؼّ٘خً يف ِ٘ء ٴيٌ  ًٙ ظإؼّ٘ ڀځٌيل ًٙ ّٰ٘ه

  1ټدٴُ زد‟ ظ٭دىل خوعيَ#. 

ًىٌ ټدڀٍُ ٸسځو ّؽسط ؤن ڀځ٭دڄص خ٬عٹديخً ڄنمُٴدً يف خًٕڀْدء زٵٹً لٹْٹص خٗٺّدن ًخٗٔٚڂ ًؤن $ڄه 

 خ٬عٹً ؤن ڀځٌيل ؤًّٰ٘ه ظإؼّ٘خً يف ِ٘ء ٴيٌ ټدٴُ زد‟ ظ٭دىل# 

0 2ًيف ڄٕإڀص خڀٍزك ڀٱّ٘ خ‟ ٸدپ خڀ٭ٚڄص ٬سًخڀ٦ُّه خ٬ّٙيٌَ يف "زٱْص خ٬ًّّّٕٔ٘ه " " ڄٕإڀص ذ"

$خڀٹنْٛ خ٬ّ٭ًُٲ ١ُّٛڄٌض ڄه ؤټّّ خڀسً٪ خ٬ّنٽُخض ًخڀًًخىِ خ٬ّىّّدض، ڀٽٌوو ودَـدً ٬ه 

ه ؤ٥ّ٭ّٙ، ًڄه ز٭ًىڃ ڄ ڄ٥ځٌزدض خڀُٙ٪، ًمل ّٽه يف ِڄه ًْٔ خ٬ُّٔځّٙ ًخڀٝمدزص ًخڀعدز٭ّٙ 

خٕجمص ًمل ُّـ٫ بىل ؤٔدْ ًمل ّّْ ٬ځَ ٸْدْ، زٿ ڄه ظٌّٕٚض خڀُـْڃ ٣ًٌّّٕدض ٌُ خڀٵ٭ٿ خڀٍڄْڃ 

ٴٌٍّْٛن  3ًخڀ٭ٹٿ خڀٱّ٘ خ٬ّٕعٹْڃ؛ ٕن ڄه ٬ديخ٣ّڃ ؤوو بٌخ خڄعن٫ ٬ځْيڃ ٸعٿ خڀًْٝ ٸدڀٌخ0 زٽڃ ٌّڃ. 

ټٿ ٘ٻ ًًٌٔخْ ظ٥يّ٘خً ڀځٹنْٛ ڄه  -ّ٭ّٗ خڀ٭ٌي خڀٍُ ٢ّٕٻ زو خڀٙسٽص  -َؤْ ٰنڃ ٬ځَ خڀ٥ٌ٪ 

ٴدڀٍزك ٬ځَ ىٍه خڀٝٵص ّٙ٭فٿ ٸعٿ ڄدمل َّم١ُُْ ؤـځو، بٌ خٕـٿ ټدڀُِٶ ًخڀٕ٭ديش ًخڀٙٹدًش ڀو لًّ 

، ًيف خ٪ًّّػ0 " ٴُٮ خ‟ ڄه ؤَز0٫ ڄه خ٫ّځٷ  4 ڀٽٿ ؤـٿ ټعدذ ًًٸط ڄٹًَ ټمد ٸدپ ظ٭دىل0 

ؤڄ0ٌَ بڄد ؤن ّٹًٝ زو خڀعٹُذ  ًخٕـٿ ًخڀُِٶ ًخ٫ّځٷ " ؼڃ خڀٍزك ٬ځىمؽٿ ىٍه خ٪ّدڀص ّعنٌ٪ بىل ؼٚؼص

بىل َزو، ًمل ُّٙٺ ڄ٭و ؤلًخً ڄه خ٫ّځٷ، ٤دڄ٭دً يف ٠َده ًٸُزو ًىٍخ لٕه ٙزإْ زو، ًبڄد ؤن ّٹًٝ 

                                         
ٔ
 ( ٚٗ/ٔعقود األ١تاس ٔتناقب اإلماـ العارؼ ابهلل اٟتبيب أٛتد بن حسن العطاس )  
ٕ
 (.  ٕا١تسألة فتاوى عبدهللا بن اٟتسُت بن عبدهللا ابفقيو كما ُب مقدمة العينية )يعٍت أف ىذه   
 ) الذمي ( يظهر أنو اصطالح خاص ابلقـو ودل يفسره ا١تصنف ولعلو مانع من موانع حصوؿ الصيد بسبب معُت .   ٖ
 ( . ٖٛسورة الرعد )   ٗ
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زو خڀعٹُذ ڀٱّ٘ خ‟ ظ٭دىل ټمد ّعٹُذ بڀْو ڄ٭٩مدً ڀو ټع٭٩ْڃ خ‟ ټدڀٍزك خ٬ٍّټٌَ زعٹًُّ ټٌوو ْ٘حدً ّعٹُذ 

ټٵُ ًخڀٍزْمص ڄْعص، ًبڄد ؤن ٙ ّٹًٝ ٌخ ًٙ ٌخ زٿ ٍّّٛو ٬ځَ  بڀْو ًّ٭ٌپ يف ًِخپ خڀٍّڃ ٬ځْو ٴيٍخ

ٳٌّ خڀ٥ٌ٪ ڄ٭عٹًخً ؤن ٌڀٻ خڀٍزك ٬ځَ ظځٻ خڀٽْٵْص ڄّّٿ ڀځمدو٫ خ٬ٍّټٌَ، ڄه ّٰ٘ خ٬عٹدي ؤڄُ آوُ ٴيٍخ 

ڀْٓ زٽٵُ ًڀٽنو لُخڂ ًخ٬ٍّزٌق ڄْعص ؤ١ّدً ًىٍخ ىٌ خڀٍُ ٩ّيُ ڄه لدپ خڀ٭ٌخڂ؛ ټمد ٬ُٲ 

زك ڀځفه#زدٙٔعٹُخء ڄه ؤٴ٭د٭ّڃ ًخڀٙدىً يف خڀنٛ  1، ټمد ڄٹط ىٍه خڀٌَٝ خڀؽٚغ ؤزٌ ُّٰڄص ٴْمه ٍّ

خ٬عسدَ خڀٍزك ڀٱّ٘ خ‟ ٬ځَ ٔسْٿ خڀع٭٩ْڃ ُ٘ٺ زد‟ ظ٭دىل، ًظُّٝك ىاٙء خڀؽٚؼص خڀ٭ځمدء خڀٽسدَ زو 

 ًىڃ ڄه ڄٙدىّ٘ ٬ځمدء ل١ُڄٌض خحملٌٕزّٙ ڄه ٸًًخض خڀٌٝٴْص0زدُّٰڄص، ًزدٴٹْو،ًخ٬ّٙيٌَ.

خ٠ٌّ٬ٌ٪ ّٹٌپ خزه ٬سًْخ‟ ڄٵّٖ ل١ُڄٌض يف ًٸعو0 $ًڀن١ُذ ڄؽًٚ زإًڀْدء خڀ٦ُّه ٴةن ڄه ًيف وٵٓ  

خٔعىٳ لٹيڃ ًؤوٽُ وٌْٜٝعيڃ خٸعمڃ خڀٱځ٣ ًؤظَ زإټّّ ٣٥٘ ًڄه ٤ځر ڄنيڃ ڄدٙ ٥ّځر بٙ 

 .2ڄه ـسدَ خڀٕمدًخض ًخ٬عٹً ؤن ٭ّڃ ظإؼّ٘خً ڄه يًن خ‟ ٴٹً ًٸ٫ يف ُّٜك خُٗ٘خٺ#

خ‟ ّٹٌپ ٬سًخ‟ زه لّٕٙ زه ٤دى0ُ $ًؤلٍَټڃ خ٪ّځٳ زد‟ يف ٫ّْ٥ ٘اًوٽڃ $ًٙ ًيف خ٪ّځٳ زٱّ٘ 

ٴيٌ ٯًٍَّ  -ًبن ٩٬ڃ  -، ًؤڄد خ٪ّځٳ زدٓزدء ًخ٩ًًّي ًزٽٿ ّٰځٌٶ 3ّٟ٭ځٌخ خ‟ ٠ُ٬ص ٕٺّدوٽڃ#

ًٹّعځٳ خ٪ّٽڃ ٴْو زدوعٚٲ خ٬ّٹٌٝي ٴس٭ٟ ٌَٜه ٸديق يف خڀعٌلًْ ًڄديًن ٌڀٻ ٴمٽًُه؛ ڀځنيِ 

  4ًؤًّ٘ ڄه ٌڀٻ خ٪ّځٳ زدٕڄدوص ٴدحملعد٢ ڄه ټٳ ٬ه ٌڀٻ ڀٕدوو#خڀًًّٙ 

                                         
ء ا١تتأخرين أتليف عبدالرٛتن بن دمحم ابعلوي طبعة دار بغية ا١تسًتشدين ُب تلخيص فتاوى بعض األئمة من العلما  ٔ

 ( .  ٕٙ٘-ٕ٘٘الفكر بدوف اتريخ ص ) 
مذكرة طريقة السادة العلويُت كتبها ٣تموعة من الشباب كنوا عن أنفسهم بػ ) ٥تلصوف ( وقدـ ٢تا السيد عبدهللا بن   ٕ

 لكية ( للسيد عبدالرٛتن بن عبيدهللا السقاؼ . ( عن رساليت ) ا١تساواة وا١ت ٤ٔٓتفوظ اٟتداد وىي ٥تطوطة لدى ص ) 
 (  ٕٕٗالبقػػرة )   ٖ
ٗ
 ( .  ٜ -ٛ( بواسطة طريقة السادة العلويُت ص )  ٖٕٚاجملموع لعبدهللا بن حسُت بن طاىر ص )   
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ًخڀٙدىً ـ٭ځو ز٭ٟ ٌَٜ خ٪ّځٳ ٸديلدً يف خڀعٌلًْ ًڀ٭ځو ّٹًٝ بٌخ ٸًٝ خ٪ّدڀٳ ظ٭٩ْڃ خحملځٌٲ 

 زو.

ًىٍخ ٨دىُ ٬نً خڀٍّه ًُّٝن ٬ځَ ؤٙ ّٹسځٌخ خ٪ّځٳ بٙ زدڀٌيل ًُّٴ١ٌن خ٪ّځٳ زد‟ ًټٍڀٻ خڀٍّه 

 دڀٌيل ًٙ ّعيْسٌن خ٪ّځٳ زد‟ ّعيْسٌن ڄه خ٪ّځٳ ز

ًيف خڀنٍَ ٸً ٔسٷ ڄد ٸدڀو خڀ٭ٚڄص ؤزٌ زٽُ خ٥ّ٫ْر ًڄ٫٠ٌ خڀٙدىً ٸٌڀو0 $ؤٸٌپ ًؤوط وسّ٘ زإن  

خڀ٭دڄِ خ٩ّدىٿ خڀُٝٲ ٹّٵَ ٬ځْو ڄٚل٩ص ؤن ىٍخ خڀعًٝٶ ّٙ٭عٹً بٙ يف خڀٹُذ ًڄ٭ُٴص ڄد ىٌ 

ىٌ ڄْط ٴةن خڀٱدڀر ؤٶّڃ ّٹًًٝن زو ظ٭٩ْڃ ٸُزص، ٴځْعنسو ٬ّد ٷّْحٌن زو ڀځٌيل ؤً ٸّّه ؤً ڄٙيًه ً

، ؤٸٌپ ًخڀٍُ ظٹًڂ ٸٌڀو0 1ٌخض خڀٌيل ؤً ٸّّه ؤً ڄٙيًه ًٌڀٻ زد٤ٿ؛ ټمد ظٹًڂ ًخ‟ ؤ٬ځڃ زدڀٌٝخذ#

ڄځىٝدً ڄه ټٚڂ ٤ٌّٿ ٭ّڃ يف ڄؽٿ  -٦َّيڃ خ‟ ظ٭دىل  -$خڀٍُ ٠ّٝٿ ڀځٵٹّ٘ ڄه ټٚڂ ؤجمعند خڀٙدٴ٭ْص 

نّٓ ؤً خڀٌيل خ٬ّْعّٙ ؤً ٬ځَ ٸّّمهد ؤً ڄٙيًمهد ڄؽًٚ ٌٔخءخً ټدن ىٍه خ٬ّٕإڀص ؤن ڄد ظًٝٶ زو ٬ځَ خڀ

خ٬ّ٭ًُٲ زد٩ّيص ٬نًود ؤوو ٸًٝ زو ٢ّځْٻ خ٬ّْط ؤً خڀٹّّ ؤً خ٬ّٙيً  2زنٍَ ؤً ًٸٳ، ًڄؽٿ ٌڀٻ خٕڄٿ

ز٥ٿ؛ ڀ٭ًڂ ٜمص ٢ّځْٻ ڄه ٌټُ ًټٍخ ڀٌ وٌٍ زٍڀٻ خڀعٹُذ بىل ڄه ٌټُ؛ ٕن خڀٹُذ بٵّد ّعٹُذ ّٞد بىل 

 ٙ بىل وځٹو ًڄؽٿ ٌڀٻ ڄد بٌخ ټدن خ٬ّعًٝٶ زو ٻّ٭دً ؤً ِّعدً، ًڄؽځو خڀٕځ٣ْ ًخڀٹدِ ٬نًود خ‟ ظ٭دىل

ًٸًٝ زو خُٗٔخؾ ڀځعنٌُّ ظ٭٩ْمدً ڀځسٹ٭ص ؤً خڀٹّّؤً خڀعٹُذ بىل ڄه يٴه ٴْيد ؤًوٕسط بڀْو ټمد ّ٭عٹًه 

ځْيد ٱّد ّنًٴ٫ ز٭ٟ خڀ٭دڄص ٴةٶّڃ ّ٭عٹًًن ؤن ٭ٍّه خٕڄدټه وٌْٜٝدض زنٵٕيد ًًُّن ؤن خڀعًٝٶ ٬

ؤٸٌپ ًخ٠ك ڄه ىٍخ خڀنٹٿ ؤن ىٍخ خڀٵٹْو ٌّخٴٷ يف ٸٌڀو ىٍخ خڀٹٌپ خڀٝمْك ڄه ؤن  3زو خڀسٚء..# 

                                         
ٔ
 ( . ٜٕٗالفتاوى النافعة ص )   
ٕ
 ا .األمل يشبو نذر ا١تكافأة كأف يقوؿ إف شفي مريضي فللورل الفالين كذا كذ 
ٖ
 (. ٜٕٗ-ٕٛٗا١تصدر الساب ق ص ) 
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خڀنٍَڀٱّ٘ خ‟ ُ٘ٺ بٌخ ټدن ٬ه خ٬عٹدي يف خ٬ّنًٍَڀو، ًىٍخ ٬ځَ ٸٌپ ڄه ٷّ٭ٿ خڀنٍَ ّٝ٭نَ خ٭ّسص ؤً 

 -٬ځَ ٸٌ٭ّڃ  -ش؛ ٴةوو ّٽٌن خڀنٍَ خڀ٭٥ْص، ًؤڄد ڄه ّٹٌپ بن خڀنٍَ ّٕٙمَ وٍَخً بٙ بٌخ ټدن ٬سدي

 ُ٘ټدً ًڀٌمل ّٝمسو ظ٭٩ْڃ.  -٬ًځَ ڄه وٍَ ٬ځَ ىٍخ خڀٌـو 

ّٹٌپ خڀًْٕ ٬سًخڀ٦ُّه خ٬ّٙيٌَ يف خڀعٵُّٷ زّٙ خڀٽُخڄص ًخڀٕمُ ًخٗ٘دَش بىل ؤن ز٭ٟ ڄه ٬ًِّ  

ؤ٦ًّزه  خڀٌّٙص ٸً ّٽٌن ڄه خڀٕمُش خ٬ّٙ٭ٌٌّه ًخڀعنْٝٛ ٬ځَ ز٭ٟ خ„دٌّر ڄه ؤظسد٪ خڀُٴد٬ِ ؤً

٬ځٌخن ؤن ز٭١يڃ بٵّد ّٵ٭ٿ ٌڀٻ ز٥ُّٷ خڀٕمُ ًظإټًْه ٬ځَ ؤن خڀٽُخڄص ٙ ظٽٌن ٬ځَ ًّ ٴدٔٷ ًٙ 

ّع٭ځڃ ڄه لٝځط ٬ځَ ًّه ٔسسيد ًٙ ّٕ٭َ بڀْيد ًؤن ڄه خڀعٙسو زإٜمدذ خڀٽُخڄدض ڄه ڀٌْٕخ ڄنيڃ 

ٕدڂ0 خ٬ّ٭فّش $وٌخَٶ خڀ٭ديش ٬ځَ ؤَز٭ص ؤٸ 1ڄه ّٕع٭مځٌن خ٩ّدن ّٹٌپ يف ٌڀٻ ټځو0 "ڄٕإڀص ٍ" 

خ٬ّٹًُوص ز٬ًٌٍ خڀنسٌش خ٬ّ٭فٌِ ٬ه ڄ٭د٠َعيد خ٪ّدٜځص زٱّ٘ خټعٕدذ ًظ٭ځڃ،ًخڀٽُخڄص ًىِ ڄد ظ٩يُ 

٬ځَ ًّ ټدڄٿ خ٬ّعدز٭ص ڀنسْو ڄه ّٰ٘ ظ٭ځڃ ًڄسدُ٘ش ؤ٬مدپ ٌّٰٜٝص، ًظنٹٕڃ بىل ڄد ىٌ بَىدٚ ًىٌ 

ًّ خ٬ّاڄه خڀٍُ مل ّٵٕٷ ًمل  ڄد ٩ّيُ ٬ځَ ًّ خڀنّٓ ٸسٿ ي٬ٌٍ خڀنسٌش، ًڄد ىٌ ڄ٭ٌوص ًىٌ ڄد ٩ّيُ ٬ځَ

ًخٙٔعًَخؾ ًىٌ ڄد٩ّيُ ٬ځَ ًّ خڀٵدٔٷ خ٬ّٱّٔ، ًخڀٕمُ ًىٌ ڄد ٸّٝٿ زع٭ځڃ ًڄسدُ٘ش ‘ ّٵّٔ زو

ٔسر ٬ځَ ًّ ٴدٔٷ، ؤً ټدٴُ، ټدڀٙ٭ٌٌش ًىِ وٵص خڀًْ زد٬ٕمدپ ٦ًّٿ خ٪ّْدض ًڀًٰيد ڀو، ًخڀځ٭ر 

ًخڂ خ٩ّدن ًّٰ٘ ٌڀٻ. بٌخ ٬ُٴط ٌڀٻ زدڀندَ ڄه ّٰ٘ ظإؼّ٘، ًخڀ٥ٚٔڃ ًخڀع٭ّٺّدض خحملُڄص، ًخٔعى

٬ځمط ؤن ڄد ّع٭د٤ده خڀٍّه ١ُّزٌن ًًَٜىڃ زًزٌْ ؤً ٔٽّٙ ؤً ٥ّ٭نٌن ؤ٬ْنيڃ ؤً ٸّمځٌن خڀندَ ؤً 

ّإټځٌٶّد ًّنعمٌن بىل ًُْٔ ؤ٦ًّ خڀُٴد٬ِ ؤً ًُْٔ ؤ٦ًّ زه ٬ځٌخن ؤً ّٰ٘مهد ڄه خًٕڀْدء ؤٶّڃ بن 

ظدَټّٙ ڀځمندىِ ٬د٬ّّٙ زدڀٱُٞ خڀ٭ّْٗ ڄه خڀ٭ځڃ ٬دڄځّٙ زو ټدوٌخ ڄٕعٹْمّٙ ٬ځَ خڀُّٙ٭ص ٸدجمّٙ زدًٕخڄُ 

                                         
ٔ
 ( . ٕأي أف ىذا النقل عن الشيخ عبدهللا بن عمر بن أيب بكر بن ٭تِت كما ُب ا١تقدمة )  
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مل ّع٭ځمٌخ خڀٕسر خحملٝٿ ٭ٍّخ خڀ٭مٿ ٴيٌ ڄه لّْ خڀٽُخڄص ًبٙ ٴيٌ ڄه لّْ خڀٕمُ بٌ خ٥ّٗد٪ ڄن٭ٹً 

٬ځَ ؤن خڀٽُخڄص ٙ ظ٩يُ ٬ځَ ًّ ٴدٔٷ ًؤٶّد ٠ّٙٝٿ زع٭ځڃ ؤٸٌخپ ًؤ٬مدپ ًؤن ڄد ٩ّيُ ٬ځَ ًّ 

ڀٕمُ خحملُڂ ظ٭ځمو ًظ٭ځْمو ًٴ٭ځو ًٷّر ِـُ ٴد٬ځو ًڄ٬ًْو، ًڄعَ لٽمند خڀٵدٔٷ ڄه خ٫ٌّخَٶ ڄه خ

زإوو ٔمُ ٠ًٚپ لُڂ خڀعٵُؾ ٬ځْو؛ بٌ خڀٹد٬ًش ؤن خڀعٵُؾ ٬ځَ خ٪ُّخڂ لُخڂ؛ ټًوٌپ ٯّٿ خڀٌَٝ 

خحملُڄص، ًلُڂ خ٬ّدپ خ٬ّإوٌٌ ٬ځْو، ًخڀٵُٶ زّٙ ڄ٭فّش خٕوسْدء ًټُخڄص خًٕڀْدء ًزّٙ ٳٌّ خڀٕمُ ؤن 

ځٕمدض ًخڀْٕمْدء ٫ّْ٥ً ىٍه خٕڄٌَ ڀْٓ ٴْيد ِ٘ء ڄه وٌخَٶ خڀ٭ديش؛ زٿ ـُض خڀٕمُ ًخڀ٥

زّٔظْر ڄٕسسدض ٬ځَ ؤٔسدذ، ّٰ٘ ؤن ظځٻ خٕٔسدذ مل ٠ّٝٿ ڀٽؽّ٘ ڄه خڀندْ، ّٜٚٲ خ٬ّ٭فّش 

ًخڀٽُخڄص ٴځْٓ ٭ّمد ٔسْٿ يف خڀ٭ديش، ًبن خڀٕمُ ّٰعٛ ّٝه ٬مٿ ڀو، لعَ ؤن ؤىٿ ىٍه خ٪ُّٲ بٌخ 

ؽًٚ ٜن٭عيد ٤ځسٌخ ڄنيڃ ؤن ّٽعر ٭ّڃ ؤ٨ّدء ڄه ٸ١ُّ ٌڀٻ خ„ځٓ ٴْٝن٭ٌن ٌڀٻ ٤ځر ڄنيڃ خ٬ّځٌٺ ڄ

بن ٨ِّ ٭ّڃ ٴځٌ ل١ُ آوُ مل ُّ ْ٘حدً ًؤن ٸُخجه خٕلٌخپ خ٬ّٵًْش ڀځ٭ځڃ خڀٹ٥٭ِ خحملعٵّص زدٕوسْدء 

ًخًٕڀْدء ڄه خڀٵ١ٿ ًخڀُٙٲ ًلٓ خ٫ّځٷ ًخڀًٝٶ ًخ٪ّْدء ًخڀّىً ًخڀٵعٌش ًظُٺ خڀٌُخجٿ ًټمدپ خڀ٭ځڃ 

 . 1 ًٜٚق خڀ٭مٿ ًّٰ٘مهد، ًخڀٕدلُ ٬ځَ خڀ١ً ڄه ٌڀٻ#

ًىٍخ ظٵْٝٿ لٕه ٫ٌّخَٶ خڀ٭ديخض ٢ًّّْْ ڀځم٭فّش ٬ه خڀٽُخڄص ڄه خٙٔعًَخؾ ًخڀٕمُ. ًخڀٵدجًش  

خڀٽسّ٘ش ًخڀٹد٬ًش خڀ٭٩ْمص خڀّٖ ّٟځِ خڀٵُٶ زّٙ خڀٽُخڄص ًخڀٕمُ، ؤن خڀٽُخڄص ٙ ظٽٌن زع٭ځڃ ٬ّد ٸًّغ 

دَٶ ودّٟدً ٬ه ٔسر ٨دىُ ًظ٭ځڃ ڀو، ټدن خ٫ّدَٶ ڄه لّْ خڀٕمُ ٙ ڄه ٌڀٻ خٕڄُ ٴةن ټدن ٌڀٻ خ٫ّ

لّْ خڀٽُخڄص ًڀٌ ؤوند ڄ٫ خڀٌٝٴْص ٥ّْ٭دً ًٸٵند ٬نً ىٍه خڀٹد٬ًش ٤ًسٹندىد ظ٥سْٹدً لد٨ّدً ًٔځْمدً 

ٙظ١ك ؤن ڄ٭٩ڃ ڄد ظ٥ٵك زو ټعر خڀٌٝٴْص يف ڄندٸر ؤًڀْدجيڃ ٱّد ٜك وٕسعو بڀْيڃ ڄه زدذ خڀٕمُ ٙ 

                                         
ٔ
 ( .  ٜٜٕ – ٜٕٛبغية ا١تسًتشدين ص )   
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ٽُخڄص ٕن ٥ّد٬دض ڄنيڃ خ٘عيًُخ ؤً ؼسط ٬نيڃ ظ٭ځڃ خڀٕمْدء ؤً ٬ځڃ خ٪ًُّٲ ًٌڀٻ ڄه ڄه زدذ خڀ

خڀٕمُ ټمد يف ىٍخ خڀنٹٿ ًّٰ٘ه، ٴمه ؼسط ؤوو ٬دمل زٍڀٻ ڄٕع٭مٿ ڀو ٴدٔڃ خڀٵٕٷ ٸً ًٸ٫ ٬ځْو، ؼڃ 

ٌڀٻ خ٫ّدَٶ ٸً ؤٜسك ٜديَخً ٬ه ظ٭ځڃ ٴدوعٵَ ؤن ّٽٌن ڄه لّْ خڀٽُخڄص ًمل ّسٷ بٙ ؤن ّٽٌن ڄه 

ٴةن ظځٻ  خڀٕمُ ًټٍڀٻ ڄه ّع٭د٤َ خڀُّد٠ص خڀّٖ ىِ يف ٌَٜش ٬سديخض مل ٬ُّٙيد خڀنّٓ  لّْ

خڀُّد٠ص ٔسر ّعٌٜٿ زو بىل ب٨يدَ وٌخَٶ ڀځ٭ديخض، ًٸً وٛ خڀٙ٭ُخوِ ٬ځَ ؤن ز٭ٟ خڀنٝدزّٙ 

  1ٺّدٌَٔن خڀُّد٠دض ڀٌْمهٌخ خڀندْ ؤٶّڃ ڄه خًٕڀْدء ًٌُ خڀٽُخڄدض 

زّٙ خڀٽُخڄص ًخڀٕمُ ؤًخٙٔعًَخؾ ًمهد0 خڀع٭ځڃ ًخ١ّدٌ خٕٔسدذ، ٴدظ١ك ؤن ىندٺ ٴدَٸّٙ ؤٔدّْٔٙ  

ٴمعَ ًـً ىٍخ خڀٵُٶ لٽڃ ٬ځَ خ٫ّدَٶ زإوو ٔمُ، ًٌڀ ټدن ٬ځَ ًّ ڄه ٩ّيُ ٬ځْو ْٔمد خڀٝٚق؛ 

ٕوو ٸً ّٽٌن يف خڀسد٤ه ّٜٚٲ ٌڀٻ. ًؤڄد خڀٵُٶ خڀؽدو0ِ ًىٌ خٙٔعٹدڄص ڀځٽُخڄص، ًخڀٵٕٷ ڀځٕمُ 

دّٿ ٬ځْو خڀٌٝٴْص ًمل ّسٷ ڀو ؤؼُ ڀًّيڃ ًٙ ڀًُ ؤظسد٬يڃ؛ لْػ ٸًَُخ ؤًٜٚ ًخٙٔعًَخؾ؛ ٴةوو ٸً ٠ّ

و٥ّ٘خً ًىٌ ؤن خڀٌيل ّعفّؤ ٩ًّيُ ٩ّٝدىُ ّٰعځٵص ًؤن ڄد ظُخه ڀًّو ٱّد ٨دىُه خڀٵٕٷ ٴةوو يف خڀسد٤ه 

ڄًُٙذ ِ٘ء آوُ، زٿ بن خ٫ّمُ بٌخ َؤّعو ُّّٙٞد ٴةڄد ؤٶّد ٧ُّ ڀًَُوِّْص ڄه خ٪١ُّش خڀُزدوْص ًبڄد ؤٶّد 

آوُ ٨يُ ٬ّٝځمص يف ٌَٜش خ٫ّمُ، ًټٿ ٌڀٻ ٸً ٠ُزط ٬ځْو ؤڄؽځص،ًؤ١ّدً وٹځط ٬نيڃ ټْٳ 

ّ٭عًٍَن ٬ّه مل ُّ ّٝځِ ٸ٣ ًؤوو ٴمٛ ٴ٩يُ ؤن ڀو ٬ُٙ ٌَٜ، ٌَٜش ًخلًش ىِ خڀّٖ َآىد 

خ٬ّ٭ّٔٞ ٙ ظٝځِ زْنمد ظ٫ٕ ٌَٜ يخجسص يف خڀ٭سديش ًًٜٸيڃ ڄه َؤٍ ٌڀٻ ًوٹٿ خ٪ّديغ ٬ځَ ؤوو 

ؤ٘يُ ًؤټّّ ټُخڄدض ٌڀٻ خڀٌيل. ٴځنعإڄٿ ىٍخ خڀٵُٶ ؼڃ ٳّٽڃ ٌّٝـسو ٬ځَ ټٿ ودَٶ ڄه  ټُخڄص ڄه

 خ٫ٌّخَٶ ٬ځَ ًّ ڄه ټدن ڄه خڀندْ. 

                                         
ٔ
 ( .  ٛٓٔ/ ٔانظر الطبقات الكربى )  
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 0٘يديش لــٷ ڄه ؤٜمدذ ًلــًش خڀٌـــٌي

ٸځط يف ڄسمػ ٔدزٷ بوّٗ مل ؤـً ڀ٭ځمدء ل١ُڄٌض ٸًٌٙ ٴدًٜٚ ًخ٠مدً يف ؤٜمدذ ًلًش خڀٌـٌي  

ًخ٬عسدَىڃ ڄه خًٕڀْدء، ًڀٽّٗ خ٤ځ٭ط ؤوّ٘خً ٬ځَ وٹٿ وٹځو ٬ځٌُ زه ڄ٫ ٬مٌڂ بلٕدن خڀ٩ه ّٞڃ 

٤دىُ خ٪ًّخي ٬ه خڀْٙىّٙ خڀٙدٴ٭ّْٙ خڀٙيدذ خڀُڄځِ ًخزه لفُ خ٬ّٽِ ًّپ ٬ځَ ؤوو ڄٌخٴٷ ٭ّد ٴْو، 

ًىٍخ خڀنٹٿ ڄيڃ ـًخً وٌٜٝدً ٬ه خزه لفُ خ٬ّٽِ خڀٍُ خ٘عيُ ٬نو خڀعإًّٿ ٕٜمدذ ًلًش 

 خڀٌـٌي ّٹٌپ خ٪ًّخي0 

حٿ خڀْٙه ؤ٦ًّ خڀُڄځِ ٬ه خڀٹدجٿ زٌلًش خڀٌـٌي ٴٹدپ0 ّٹعٿ ىٍخ خ٬ُّظً ًظُڄَ ـْٵعو ڀځٽٚذ؛ $ًٔ 

ٕن ٸٌڀو ىٍخ ّٙٹسٿ ظإًًّٚ. ًټٵُه ؤً٘ ڄه ټٵُ خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ، ًخٔعمٕه خڀْٙه خزه لفُ ڄنو 

  1ڀعإًّٿ.# ىٍه خڀٵعٌٍ، ًټدن ٸسٿ ٌڀٻ ّعممٿ ڀس٭ٟ خ٬ّعٝـٌٴص خڀٹدجځّٙ ّٞد ًّاًپ ټٚڄيڃ ٴُـ٫ ٬ه خ

 ًؤوّ٘خً ٤٭نص ڄه خ٪ًّخي يف ٜمْڃ ي٬دًٍ ٸٌڄو0

ٸدپ ـدڄ٫ ټعدذ خڀنٵدجٓ خڀ٭ځٌّص يف خ٬ّٕدجٿ خڀٌٝٴْص0 $ًٔإڀو ز٭ٟ خٕٜمدذ ؤ١ّدً ٬ه خڀٽسٗ  

خڀٍُ ّ٭عدي ؤىٿ خڀٱْٿ ظُټو يف ز٣ٌّْڃ ًّٕمٌوو ڄٕدُّخً. ٴإـدذ ٠َِ خ‟ ٬نو ًوٵ٭ند زو0 ؤڄد خڀٽسٗ 

ْٿ يف ز٣ٌّْڃ ًّٕمٌوو " ڄٕدُّخً " ًټځمد ٌىر ؤزًڀٌه زٱّ٘ه. ٴيٍخ ًخڀ٭ْدٌ خڀٍُ ّ٭عدي ظُټو ؤىٿ خڀٱ

زد‟ ڄه خڀُٙٺ زد‟ ًخڀُٙٺ ٨ځڃ ٩٬ْڃ،ًىٌ ًؤڄؽدڀو ٔسر ظٕځ٣ خڀ٥ْٙدن ًـنٌيه ٬ځَ خڀ٭دڄځّٙ 

زو. ٴةن خ‟ ظ٭دىل ٸً ٔځ٣ خڀ٥ْٙدن ٬ځَ ڄه ّعس٭و ڄه زّٗ آيڂ، ًىٍخ ڄه خٙظسد٪ ڀو ٸدپ خ‟ ظ٭دىل0 

ڄ٫٠ٌ خڀٙدىً ؤوو ـ٭ٿ خ١ّدٌ ىٍخ  1#2ديُ ڀْٓ ڀٻ ٬ځْيڃ ٔسځ٥دن بٙ ڄه خظس٭ٻ ڄه خڀٱدًّّٙ#$بن ٬س

                                         
ٔ
 ( .  ٗٓٔ/ٔعقود األ١تاس )   
ٕ
 ( .  ٕٗاٟتجر )   
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خڀٽسٗ ُ٘ټدً. ًڄه خ٬ّ٭ځٌڂ ٠ًَُش ؤن ڄعىٍه مل ّ٭عٹً ؤوو ١ُّ ًّنٵ٫ ڄه يًن خ‟ ٸ٥٭دً؛ ٕوو ّ٭ُٲ 

ٌن ىٍخ خڀٽسٗ ًّ٭ُٲ لٹْٹعو ًڄه ؤّه ـدء، ًټْٳ ٺٌّض ًّنعيِ، ًڄ٫ ٌڀٻ ټدن خ١ّدٌه ُ٘ټدً. ب

ٴٽْٳ ّٙٽٌن ڄه ٬ًٌّ ّٰ٘ خ‟ ڄُٙټدً بٙ بن ټدن ّ٭عٹً خٔعٹٚڀو زدڀ١ُ ًخڀنٵ٫ ڄه يًن خ‟، 

 ًٌَٜش خڀ٬ًدء ڀٱّ٘ خ‟ ؤ٨يُ يف خُٗ٘خٺ ڄه ٌَٜش خ١ّدٌ ىٍخ خڀٽسٗ؟ 

 0 ٴعدًٍ ًزْدودض ٥ّد٬ْص ڀځعمٍُّ ڄه ٬ٹدجً ًؤ٬مدپ خڀٹسٌَّص0 خ٥ّ٬ځر خڀُخز٫

ٌٸٳ ٬ځمدء خڀْمه خ٬ّ٭دُّٜه ىٌ ڄٌٸٳ ؤٔٚٴيڃ خڀٽُخڂ خڀُخٴٟ ڀٽِ ّ٭ځڃ خڀٹدَُء خڀٽُّڃ ؤن ڄ 

ڀځٹسٌَّص ز٭ٹدجًىد ًؤ٬مد٭ّد، ؤٌٔٶ يف ىٍخ خ٥ّ٬ځر ٬ًيخً ڄه خڀٵعدًٍ ًخڀسْدودض خ٩ّمد٬ْص، خڀّٖ خوعٹً 

ټدظسٌىد ًخ٬ٌّٸ٭ٌن ٬ځْيد ؤ٬مدًٙ ڄه ؤ٬مدپ خڀٹسٌَّص ؤً ؤًًّخ وٚٴيد ًىِ ظعندًپ خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ 

 َخض ًخڀٙ٭دجُ خڀٹسٌَّص ًخي٬دء ٬ځڃ خڀٱْر. ًز٭ٟ خڀّّد

0 ټدوط َيخً ٬ځَ ٔاخپ ز٭ػ زو ؤلً خڀٹدجمّٙ ٬ځَ ز٭ٟ خڀٹسدذ يف ـيص ٣ّدڄص ًوٛ خڀٵعٌٍ خًٕىل

$ڄدٸٌڀٽڃ ٔديظِ خڀ٭ځمدء ٠َِ خ‟ ٬نٽڃ يف ٸ١ْص ٩٬ْمص خ٥ّ٫ُ ىِ ڄدٺّدَْ خڀندْ خڀٕاخپ ى0ٌ 

ًن ٭ّد ًٌٍّّٛن ٭ّد ًّٕع٭ًٍْن ّٞد ًّ٭عٹًًن ٴْيد ڄه ؤ٬مدپ،ٴيڃ ّٹُزٌن خڀٍزدجك بىل خڀٹسٌَ ًّنٍَ

خڀنٵ٫ ًخڀ١ُ ًخ٪ّْدش ًخ٬ٌّض " ًَؤْ زُؤْ " ٴيٿ ىٍخ ٠ُّده خٗٔٚڂ ّد٬ځمدء خٗٔٚڂ، ًىٿ خَظٵد٪ 

ْه يخًي زه خڀّّه  خڀٹسٌَ ًخڀٹسدذ ڄه خٗٔٚڂ يف ِ٘ء، ًىٿ ّاـُ ٬ځْيد ٴد٬ځو،ٴإود ڄنٌٝذ ٸسص خٙڀ

دٖ ٬ًفٚن ًؤْ٘دء ؤوٍُ ّٹٌڀٌن ىٍه لٷ خڀْٙه يخًي ًبٌخ ٶّْعيڃ ًخڀندْ ّإظٌن بيل زُّدٙض ًټس

ٸدڀٌخ خڀٌيل ١ُْٔٺ،ؤًڀحٻ ټدوٌخ ّ٭مځٌن ًّٹسځٌن، ٴځمدٌخ ٙ ظّٕ٘ ٬ځَ ڄد ٔدًَخ ٬ځْو، ٸٌڀٌخ ڀند ټځمص 

                                                                                                                        
ٔ
( لعبدهللا بن علوي اٟتداد طبع دار اٟتاوي الطبعة األوذل           ٕٛٔ – ٕٚٔية ُب ا١تسائل الصوفية ص ) النفائس العلو   
 ـ (   . ٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔ) 
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، ًخڀٕدجٿ ڄٕعٵًْ ًىندٺ ٸسدذ ټؽّ٘ش ًڄندْٜر ؤوٍُ ًخڀ٭مٿ -ًٴٹٽڃ خ‟  -خٗٔٚڂ يف خ٠ٌّ٬ٌ٪ 

 ـيځص زًًخن ًّٹٌڄٌن ُّٛټدض ٬ًَٙدض،ؤٴعٌود ٙ وٚ ٬نٽڃ خڀٌـٌي؟ ىٌ خڀ٭مٿ ًّإظِ 

ًٸً ـدءض خڀٵعٌٍ ىٽٍخ $خ٪ّمً ‟ لْػ ټدن خ٪ّدپ ڄدُ٘لو خڀٕدجٿ، ٴدڀعٹُذ زدڀٍزدجك بىل خڀٹسٌَ  

ًخًٕڀْدء ًخٗٔع٭دوص ّٞڃ ًخڀنٍَ ٭ّڃ يخجُ زّٙ ؤڄُّه و٥ّّ٘ه، بڄد ټٵُ زٌخق، ًبڄد ًْٔځص بىل خڀٽٵُ، 

ُ٪ يف ڄؽٿ ىٍخ ڄ٭عٹًخً ٌڀٻ ؤوو بٌ خ ًَٜ ىٍخ خڀٵ٭ٿ خڀٙن٫ْ ٱّه وٙإ يف يخَ خٗٔٚڂ ٬د٬ّدً زإلٽدڂ خٙڀ

خڀنٵ٫ ًخڀ١ُ ڄه خڀٌيل ّٽٵُ ٴد٬ځو، ٴعفُُ ٬ځْو ؤلٽدڂ خڀُيش ٥ّْ٭يد ًبن ټدن ٸُّر ٬يً زدٗٔٚڂ ؤً 

٭ٿ يف لٹو ًْٔځص وٙإ يف ّٰ٘ يخَ خٗٔٚڂ،ؤً يف يخَ خٗٔٚڂ ودجْدً ٬ه ؤڄدټه خ٬ّ٭ُٴص، ٴْٽٌن ىٍخ خڀٵ

ڄه ًٔدجٿ خڀٽٵُ، ٴْفر ظ٭ځْمو ًظسّْٙ خٕيڀص ڀو ًبٸدڄص خ٪ّفص ٬ځْو ٴةن خوعيَ ز٭ً ٌڀٻ ڄنيد ًبٙ 

 ٴمٽمو ؤن ّٽٵُ. 

ٴ٭ځَ ټٿ ٷّر ٬ځَ ًٙش خٕڄُ خڀُي٪ ڄه ڄؽٿ ىٍه خٕڄٌَ ًخٕوٍ زًْ ڄه لًًّ، ڀٽٿ ڄـه ّٹـًڂ ٬ځَ  

ذ خ٬ٌ٠ٌّ٬ص ٬ځَ خڀٹسٌَ ًٔخً ڀځٍَخج٫،ىٍخ ڄـد و٭عٹًه ىٍخ خ٬ّنٽُ خڀٵ٫ْ٩ ًڀٌ ؤيٍ ٌڀٻ بىل ىًڂ خڀٹسد

 يف ىٍخ خ٠ٌّ٬ٌ٪ ًخ‟ ٬ځَ ڄد وٹٌپ ًټْٿ، ًٜځَ خ‟ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً ٬ًځَ آڀو ًٜمسو ًٔځڃ#.

ًٸً ټعر خڀٵعٌٍ ؤلً ټسدَ ٬ځمدء ِزًْ خ٬ّ٭دُّٜه ًىٌ خڀْٙه ؤًٔ زه ٦ّّش زه ٬سًخڀٹديَ  

ڄنيڃ0 ٯّمً زه ٯّمً زه ٔځْمدن خٕىًپ، ٯّمً زه ًٜديٶ ٬ځْيد ٫ّ٥ ڄه ٬ځمدء ِزًْ ًّٰ٘ىد، ً

٬ځِ خڀس٥دق خٕىًپ، ؤ٦ًّ زه ٬سًخڀٹيدَ زه ٜدحل، ٯّمً زه ٬سً خ٩ّځْٿ خڀ٭ُّ، ٬سًخ٩ّځْٿ زه ٬ځِ 

وځْٿ، ٯّمً خزه ٬سًخ‟ زدُِ، ٯّمً زه ٬ًًَْْ ٬ځٌُ، ٬سً خ„ًْ زه ٬ّّّ خڀّوًخوِ، ٬مُ زه 

ّٰعدَ ُ٘ٲ، ٯّمً زه ؤ٦ًّ ټًّٗ " ١٬ٌ ٯّٽمص  ؤ٦ًّ ْٔٳ، ٬ځِ خزه ٯّمً ًخٜٿ، لدڄً زه

خ٪ًًّّش خڀعفدَّص "، ٯّمً زه ٬ځِ ڄٽُڂ، لّٕٙ زه ٯّمً ٬ؽمدن خڀٌٜدزِ، ؤ٦ًّ زه ٬سًخ‟ ٔ٭ًْ 
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خڀ١دٴُُ، ٬سًخ‟ زه ٸدٔڃ خڀٌ٘ځِ، ؤ٦ًّ زه ٯّمً ٬دڄُ، ٬ًځِ زه ٯّمً خڀٌ٘ځِ، ٯّمً زه ٯّمً 

ُ، ٬سًخڀ٦ُّه خڀٌ٘ځِ، ٬سًخڀ٦ُّه زه ٬سًخ‟ ٬ّّّ خڀٹًٺِّ، ًبزُخىْڃ خزه لّٕٙ ٜدجڃ خڀًى

 خٕىًپ، ىٍش خ٨ّٕدء خڀّٖ ظسْ•نْعُيد ًىندٺ ؤ٨ّدء مل ؤظسّْنيد. 

٬سًخ‟ خٕوسدَُ ٬ځَ خڀٵعٌٍ ٴٹدپ0 $ؤود ؤٸَُ ڄد ٸَُه  –٦َّو خ‟  –ًٸً ٬ځٷ لدټڃ ِزًْ خڀٕدزٷ  

خ٥ّ٬يُش، ًټٿ ز٬ًص ٠ٚڀص ًټٿ  خٕجمص خڀٕديش خڀ٭ځمدء ّٝن٫ ټٿ ز٬ًص ٸسْمص ١ّدڀٳ ڄنيؿ خڀُّٙ٭ص

٠ٚڀص يف خڀندَ، ٴدڀ١ُ ًخڀنٵ٫ زًْخ‟ ٔسمدوو ًظ٭دىل، ًخڀٍزك ڀٱّ٘ خ‟ ٙٷٌِّ، ًڄه ؼسط ظ٭د٤ْو 

ًخٙىعًخء ًّّٞص  ڀٍڀٻ ٴْمن٫ ١ًّس٣ لعَ ّعٌذ. ًٴٷ خ‟ خ٩ّم٫ْ ٫ًّڄص ټعدزو ًٔنص ٌَٔڀو 

 1ً ٬ًځَ آڀو ًٜمسو ًٔځڃ.#ًـ٭ٿ خ٬ٕمدپ ودڀٝص ڀٌـيو خڀٽُّڃ ًٜځَ خ‟ ًْٔود ٯّم

0ټمد ٬ًِط ٴعٌٍ ؤوٍُ ٬ځَ ٘ٽٿ ڄځٝٷ ٬ځٷ يف خ٬ّٕدـً ًّٰ٘ىد ٸّعٌُ ٬ځَ خڀٵعٌٍ خڀؽدوْص 

ٴعٌٍ ڄٹدَزص ڀځٵعٌٍ خڀٕدزٹص ڄځىٝص ڄه ٮّمٌ٪ ڄد ؤٴعَ زو خڀ٭ځمدء، ًبڀْٻ وٛ خڀٕاخپ ًڄځىٛ 

 خ٩ٌّخذ0 

 وٛ خڀٕاخپ0 $خڀٕٚڂ ٬ځْٽڃ ٦ًَّص خ‟ ًزُټدظو  

ود ٸسٌَ َـدپ ٜد٪ّّٙ، ڄُٴ٬ٌص زسندء ٴٌٶ خَٕٞ، ٴْيد لٵُش ٜٱّ٘ش، زًخوځيد ظُخذ ٴةن يف زٚي 

زك  ّعّّٺ زو ًّٕعٙٵَ زو، ًظٹدڂ ٭ٍّه خڀٹسٌَ ِّدَخض ٔنٌّص ڄ٨ٌّْص يف ٘يُ َـر خ٪ُّخڂ ًّٰ٘ه،، ٍّ

ٴْيد خڀٽسدٖ ٕٜمدذ خڀٹسٌَ، ًٷّعم٫ ٬نًىد خڀُـدپ ًخڀنٕدء ًخڀسد٬ص ًخٕڀ٭دذ، ًٸّعٵٿ ٍّٞه 

 خض ټدٙلعٵدپ زٌْڂ خڀ٭ًْ، ٣ًّدن ٴْيد خڀٹسٌَ ؤٺّد بىدوص. خڀّّدَ

                                         
ٔ
لدي صورة طب ق األصل من ىذه الفتوى وقد وردت ضمن كتيب بعنواف" الفتاوى اليمنية ُب ٖترمي رفع القبور والزايرات   

 ( ويوزع ٣تاانً بدوف اتريخ . ٜسلسلة ابسم ) السلسلة الدعوية ( رقم ) البدعية والشركية "وىو من
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ٴمد ىٌ ٸٌپ خڀٕديش خڀ٭ځمدء ًخٕجمص خڀٵ١ٚء يف َٴ٫ خڀٹسٌَ زدڀسندء؟ ًڄد لٽڃ ىٍه خڀّّدَخض؟ ًىٿ 

؟ ؤٴعٌود ڄإـٌَّه. وٵ٫ خ‟ زٽڃ خٗٔٚڂ ىِ خڀّّدَخض خڀ٬ُْٙص خڀّٖ لػ ٬ځْيد ؤزٌ خڀٹدٔڃ ٯّمً 

 ًخ٬ّٕځمّٙ.

 ؤٜمدذ خڀٵ١ْځص خڀ٭ځمدء زدٗـدزص ٬ځَ ىٍخ خٙٔعٵعدء. ونُٙ ىند وٜٚص بـدزد٣ّڃ0 ًٸً ظٵ١ٿ

ؤ0ًًٙ ؤ٠ًك خڀ٭ځمدء يف ٴعدًخىڃ ٬ځَ ؤوو ٙ ؤلً ڄه خ٫ّځٷ ٙ ڄځٻ ًٙ وّٓ ًٙ ًيل ١ُّ ؤً ّنٵ٫، ًؤن  

لْدء ٭ّڃ، خٕڄٌخض ٙ ّنٵ٭ٌن خٕلْدء ًٙ ّٱنٌن ٬نيڃ ڄه خ‟ ْ٘حدً زٿ خٕڄٌخض ّٛدـص بىل ي٬دء خٕ

ٙ ٺّځٻ ڀنٵٕو وٵ٭دً ًٙ ٠ُخً،  ًخٙٔعٱٵدَ ٭ّڃ، ًبٌخ ټدن ًْٔ خًٕڀّٙ ًخٓوُّه وسْند ٯّمً 

ٴٽْٳ ٺّځٻ ٌڀٻ ّٰ٘ه ٱّه ىٌ يًوو، ٬ًځْو ٴٚ ٷٌِّ خ٬عٹدي خڀنٵ٫ ًخڀ١ُ يف ؤٜمدذ خڀٹسٌَ 

 ڄ٥ځٹدً،ٕوو ڄه خڀُٙٺ خٕټّّ خ٬ّىُؾ ڄه ڄځص خٗٔٚڂ. 

ً٘ خڀُلدپ بىل خڀٹسٌَ ز٬ًص ٯًّؼص ڄنٽُش ًٸً ـدء خڀُٙ٪ زدڀنيِ ٬ه ً٘  ؼدوْد0ً ؤ٠ًك خڀ٭ځمدء ؤن

$$ٙ ظًٙ خڀُلدپ بٙ بىل ؼٚؼص ڄٕفًُ ىٍخ ًخ٬ّٕفً  0خڀُلدپ بٙ بىل ؼٚؼص ڄٕدـً، ټٹٌپ خڀنّٓ 

 ؤوُـو خڀسىدَُ ًڄٕځڃ ًّٰ٘مهد.  خ٪ُّخڂ ًخ٬ّٕفً خٕٸَٝ##

$$ٙظً٪ ڀ٭ځِ زه ؤزِ ٤دڀر 0ه ّّ٘ ڀٹٌپ خڀنّٓ ؼدڀؽد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ لُڄص َٴ٫ خڀٹسٌَ ؤټؽُ ڄ

 ؤوُـو ڄٕځڃ.  ٢ّؽدًٙ بٙ ٤مٕعو ًٙ ٸّّخً ڄُٙٴدً بٙ ٌّٔعو##

َخز٭ــد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ لُڄص خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ ڄ٥ځٹدً، ًّْٟٝٝيد، ًخڀٽعدزص ٬ځْيد، ًخڀٹ٭ٌي 

خڀٹّّ،ًؤن ٷّٝٛ ؤً ّسنَ ؤن ّٹ٭ً ٬ځَ  $$ٶَّ ٌَٔپ خ‟ ٬ځْيد، ٪ًّّػ ـدزُ زه ٬سًخپ ڀو0 

ؤن ّٽعـر ٬ځَ خڀٹّّ  $$ٶَّ ٌَٔپ خ‟ ؤوُـو ؤ٦ًّ ًؤزٌ يخًي ًخڀنٕدجِ ًيف ًَخّص0  ٬ځْو##

 ؤوُـو ؤزٌ يخًي ًخزه ڄدـو.  ِ٘ء##
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ودڄٕد0ً زّْه خڀ٭ځمدء خڀٵُٶ زّٙ خڀّّدَش خڀ٬ُْٙص ڀځٹسٌَ، خڀّٖ ظٽٌن ڀځ٭٩ص، ًخ٬ٙعسدَ، ًظٍټُ خٓوُش، 

ُټْص خڀّٖ ّعٹُذ ٴْيد بىل ؤٜمدذ خڀٹسٌَ،  ًخڀ٬ًدء ًخٙٔعٱٵدَ ڀځمْط. ًزّٙ خڀّّدَخض خڀس٬ًْص ًخٙڀ

زدڀٍزدجك،ًخڀنًٍَ، ًخٙٔعٱدؼدض، ًڄد بىل ٌڀٻ ڄه ؤڄٌَ خڀُٙٺ خٕټّّ خ٬ّىُؾ ٬ه ڄځص خٗٔٚڂ،ًؤن 

ٸٿ بن ٜٚظِ ًوٕٽِ ًٯّْدُ  ًلًه ٙ ُّ٘ٻ ڀو، ڀٹٌڀو ظ٭دىل 0ىٍه خٕڄٌَ ٙ ظٽٌن بٙ ‟ 

ٴٝـٿ ڀـــُزٻ  ًڀٹٌڀو ظ٭دىل  0 َذ خڀ٭د٬ّّٙ، ُّٙ٘ٻ ڀو ًزٍڀٻ ؤڄُض ًؤود ؤًپ خ٬ّٕځمّٙ ًٱّدظِ ‟

 ؤوُـو ڄٕځڃ.  $$ڀ٭ه خ‟ ڄه ٌزك ڀٱّ٘ خ‟ 0##ًڀٹٌپ خڀنّٓ  ًخٳّـُ 

ٔدئــد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤن ٫٠ً لٵُش ٬ځَ خڀٹّّ ًـ٭ٿ خڀّٔخذ ٴْيد ڀځعّّٺ ًخٙٔعٙٵدء زو ڄه 

 ټّّ خ٬ّىُؾ ٬ه ڄځص خٗٔٚڂ. ًٔدجٿ خڀُٙٺ خٕ

ٔدز٭ــد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ٠ُّّڃ، ًو٥ٌَش ڄد ٷُُّ يف ىٍه خڀّّدَخض، ڄه خٙوع٢ٚ زّٙ خڀُـدپ، 

$$ڀ٭ه 0ًخڀنٕدء،ًوًُؾ خڀسد٬ص، ًخڀ٥سٌپ، ًڄدٷُّه ڄه خڀٵّٕ، ًخڀٵٌخلٗ ًخ٬ٌّزٹدض، ٬ځمدً ؤن خڀنّٓ 

 ؤوُـو ؤ٦ًّ ًخڀّٔڄٍُ.  ًِ•َخض خڀٹسٌَ##

ّّدَخض ٸسٌَ خًٕڀْدء، ودٜص يف ٘يُ َـر ؼدڄنــدً 0 ؤ٠ًك خڀ٭ځمدء ٠ُّّڃ ١ّْٝٛ ٘يُ ڄه خڀٕنص، ڀ

ڀٹٌپ  -بن ڄدض ٜدلسو ٬ځْو  -خ٪ُّخڂ، ًؤن ٌڀٻ ًْٔځص ڄه ًٔدجٿ خڀُٙٺ، خڀٍُ ّٙٱٵُه خ‟ 

 ؤوُـو ؤزٌ يخًي. $$ٙ ّٟ٭ځٌخ ٸُّّ ٬ًْخً##  خڀنّٓ 

 عٌخ ًًٸ٭ٌخ ٬ځَ ىٍه خڀٵعٌٍ. ًبڀْٻ ؤ٨ّدء ز٭ٟ خڀ٭ځمدء ًخ٬ّٙدّه خڀٍّه ؤٴ

# ي. 4# ي. بزُخىْڃ خڀٹُّّٓ $3# ڄٹسٿ زه ىديُ خڀٌخي٬ِ $2# ٯّمً زه ب٨ّد٬ْٿ خڀ٭مُخوِ $1$

# 8# ٬سًخڀ٭ّّّ خڀًز٭ِ $7# ٬سً خ„ًْ خڀّوًخوِ $6# ٯّمً خڀٝديٶ ڄٱځٓ $٬5سًخڀٌىدذ خڀًّځمِ $

# ٯّمً زه ٬سًخڀٌىدذ خڀٌٜدزِ 11# ٬ٹْٿ خ٬ّٹ٥ُُ $10# ٬سًخ„ًْ خڀُٺِّ $٬9سًخحملٕه ؼدزط $
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# ٯّمـً خ٬ّيـًُ 15# ب٨ّد٬ْٿ خڀ٭نِٕ $14# ؤ٦ًّ لٕه خ٬ّ٭ځڃ $13# ي. ؤ٦ًّ ٯّمً ِزْځص $12$

# 19# ٬مُ ؤ٦ًّ ْٔـٳ $18# لّٕٙ زه ٯّٵ٦ٌ $17# ٬سًخڀ٦ُّه خزه ٬سًخ‟ ٻّْځص $16$

# 23‟ خ٪ّدًُ٘ $# ٬سًخ22# ٤دَٶ ٬سًخڀٌخٔـ٫ $21# ٜدحل خڀٌخي٬ِ $٬20سًخڀٹديَ خڀْٙسدوِ $

# ٬ځِ زه ٴعّْٗ 27# ٬ځِ زدًَّٓ $26# ؤ٦ّـً لٕـدن $25# ٬َْٕ ُّ٘ٳ $24ودُٜ خڀٽُٺِّ $

# ٯّمً 32# ٬مّدَ ود٘ــُ $31# ؤڄْـه ـ٭ٵـُ $30# ؤ٦ّـً ؤىْـٳ $29# ٬سًخ‟ خ٪ّمُّ٘ $28$

مً ٔ٭ً # ٯ36ّ# ٯّمً ٔدمل خڀّزًُْ $35# ٬ځِ ڄٹسٌپ خٕىًپ $34# ٬ـدَٲ ؤوـٌَ $33خڀٌخي٬ـِ $

# لٕـه 40# ب٨ّد٬ْٿ ٬سً خڀسدَُ $39# ڄُخي خڀٹًِٔ $38# لٕه ٜٱّ٘ خٕىًپ $37خ٪٥ّدڄِ $

ُّڃ خڀن٭مدوِ $41خڀًّڄـِ $ # ٬سًخ‟ ٴْٝٿ خٕىًپ 43# ٯّمً خ٬ّ٭مـُُ $42# لدټڃ ِزًْ ٬سًخڀٽ

 # ٬مُ ٔٹْــڃ.$44

د ىٍخ خڀُـٿ، ًخڀّٖ ٍّټُ وٛ خڀٕاخپ0 ڄد لٽڃ خڀُٙ٪ يف ىٍه خڀنعْفص خڀّٖ ًَّٝى 0خڀٵعٌٍ خڀؽدڀؽص

ٴْيد ڄد ْٔمًغ ڀٖ٘ىدٚ ًخڀسځًخن، ًټٍڀٻ ّٰعځٳ خٕلًخغ ًخڀعٱّ٘خض خڀْٕدْٔص ًخٙٸعٝديّص 

ًخڀٽٌخَغ ًّٰ٘ ٌڀٻ، ڄ٭عمًخً ټمد ّٹٌپ ٬ځَ ٬ځڃ خ٩ّٵُ ًخڀنفٌڂ ًّٰ٘ىد؟ ًىٿ ٷٌِّ بًٜخَىد ؤً 

 زْ٭يد ًُ٘خئىد؟ 

 

نُٙ ىند وٜٚص ظځٻ خٗـدزدض، آڄځّٙ ؤن ًٸً ظٵ١ٿ ؤٜمدذ خڀٵ١ْځص زدٗـدزص ٬ه خڀعٕدئپ، و 

 وعمٽه ڄٕعٹسًٚ ڄه وُٙ بـدزدض خڀ٭ځمدء ڄٵٝځص.. ًخ‟ خ٬ٌّٴٷ. 

َټّ خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤن ٬مٿ ىٍخ خڀُـٿ ىٌ خي٬دء ڀ٭ځڃ خڀٱْر، ًؤن ڄه ؤٌٜپ خڀ٭ٹًْش خٗٔٚڄْص  

 ٌڀٻ ـًّ ټؽّ٘ش، ًڄنيد0 خ٬ّٹَُش ٬نً ؤىٿ خ٬ّځص ؤن خ‟ خٔعإؼُ ز٭ځڃ خڀٱْر ٴٚ ّ٭ځمو ؤلً ٌٔخه، ًؤيڀص 
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"خڀنمٿ ٸٿ ٙ ّ٭ځڃ ڄه يف خڀٕمٌخض ًخَٕٞ خڀٱْر بٙ خ‟ ًڄد ّٙ٭ًُن ؤّدن ّس٭ؽٌن  ٸٌڀو ظ٭دىل0 -1

65" 

ًڄد ټدن خ‟ ڀ٥ْځ٭ٽڃ ٬ځــــــَ خڀٱْر ًڀٽــــــه خ‟ ٷّعّٓ ڄـــــه َٔځو ڄــــه ّٙدء  ًٸٌڀو ظ٭دىل0  -2

 179"آپ ٬مُخن" 

 ".  59"خٕو٭دڂ  ٬ًنًه ڄٵدظك خڀٱْر ٙ ّ٭ځميد بٙ ىٌ.  ًٸٌڀو ظ٭دىل0  -3

 ". 20" ٌّوٓ  ًّٹٌڀٌن ڀٌٙ ؤوّپ ٬ځْو آّص ڄه َزو ٴٹٿ بٵّد خڀٱْر ‟  ًٸٌڀو ظ٭دىل0  -4

 ". 77" خڀنمٿ  ً‟ ْٰر خڀٕمٌخض ًخَٕٞ  ًٸٌڀو ظ٭دىل0  -5

 ".  ٩26ّه "خ ٬دمل خڀٱْر ٴٚ ٩ّيُ ٬ځَ ْٰسو ؤلًخً  ًٸٌڀو ظ٭دىل0  -6

٬ًځَ ىٍخ ٴ٭ځڃ خڀٱْر ٯّفٌذ ٬ه ٫ّْ٥ خ٫ّځٷ، ّٝد يف ٌڀٻ خ٬ّٚجٽص ًخڀنسّْٙ، ٸدپ خ‟ ظ٭دىل لٽدّص  

". ًٸدپ خ‟ لٽدّص ٬ه ٯّمً  32خڀسٹُش "  ٸدڀٌخ ٔسمدوٻ ٙ ٬ځڃ ڀند بٙ ڄد ٬ځمعند ٬ه خ٬ّٚجٽص0 

 0 ًّّ٘ڀٌ ټنط ؤ٬ځڃ خڀٱْر ٙٔعٽؽُض ڄه خ٫   ًٸدپ خ‟ آڄُخً وسْو ٯّمً  ". 188"خ٬ُٕخٲ 0

  ٸٿ ٙ ؤٸٌپ ڀٽڃ ٬نًُ وّخجه خ‟ ًٙ ؤ٬ځڃ خڀٱْر "  ًٸدپ خ‟0  50خٕو٭دڂ ،"  ٚ٬دمل خڀٱْر ٴ

ٴځمد وُ  ". ًٸدپ خ‟ ٬ه خ٩ّه0  26خ٩ّه "  ٩ّيُ ٬ځَ ْٰسو ؤلًخً بٙ ڄه خَظ١َ ڄه ٌَٔپ 

ًڄد  "، ًّٹٌپ ظ٭دىل0  14"ٔسإ  خڀ٭ٍخذ خ٬ّيّٙ  ظسْنط خ٩ّه ؤن ڀٌ ټدوٌخ ّ٭ځمٌن خڀٱْر ڄد ڀسؽٌخ يف

 ". 34ڀٹمدن" ظًَُ وٵٓ ڄدٌخ ظٽٕر ًٰخً ًڄد ظًَُ وٵٓ زإُ ؤَٞ ٢ٌّض 

ٴد‟ ٸً لفر ٬ځڃ خڀٱْر ٬ه ؤټُڂ وځٹو ًىڃ خٕوسْدء ًخ٬ّٚجٽص بٙ ڄد ؤ٬ځمو خ‟ ٭ّڃ، ؤز٭ً ىٍخ  

ودِ٪ خ‟، ًټٍذ خڀٹُآن، ًٴدَٶ  ّإظِ ىٍخ ٬ًًِّ ڄ٭ُٴص خڀٱْر؟!. بن ڄه خي٬َ ٬ځڃ خڀٱْر ٸً

 ىٍه خ٬ّځص. 
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َټّ خڀ٭ځمدء يف بـدزعيڃ ٬ځَ ؤن ىٍخ خڀ٭مٿ ڄه خڀٽيدوص خڀّٖ ـدء خٗٔٚڂ زعمُٺّيد؛ بٌ ؤن خڀٽدىه ىٌ  

خڀٍُ ٬ًِّ ڄ٭ُٴص ٬ځڃ خڀٱْر، ًڄد ْٔٹ٫ ڄه ؤلًخغ ڄٕعٹسځْص، ًؤن ٜدلر ىٍخ خڀ٭مٿ ټدىه، 

 ًَخه خڀسّخَ ًخڀ٥ّّخوِ. ظ٥ُُِّْ ڀو ؤً ظٽي•ه ؤً ظُٽيِّه ڀو## $$ڀْٓ ڄند ڄه ظ٥ُّْ ؤً ّٹٌپ  0ًخڀٌُٔپ 

ًؤن ڄه ؤظَ ټدىندً، ٴٕإڀو ٬ه ِ٘ء مل ظٹسٿ ٜٚظو ؤَز٭ّٙ ٌّڄدً، ټمد ـدء يف ٜمْك ڄٕځڃ ٬ه خڀنّٓ 

 ّٓؤڄد بن ٔإڀو ًًٜٸو ّٝد ّٹٌپ، ٴٹً ټٵُ ّٝد ؤوّپ ٬ځَ ٯّمً، ټمد ـدء ٬ه خڀن ،  ِيف ٔنه ؤز

"،ىٍخ يف خڀٕدجٿ ٴمد زدڀٻ 2006يف خًَٗخء " ِّٔڄٍُ ًخزه ڄدـو،ًٜممو خٕڀسدويخًي ًخڀنٕدجِ ًخڀ

 زد٬ّٕاًپ. 

ّٹٌپ ٴْو  -٬ځڃ خڀنفٌڂ خڀٍُ ٬ًِّّ ٜدلر ىٍه خڀنعْفص خ٬ٙعمدي ٬ځْو يف ڄ٭ُٴص ٬ځڃ خڀٱْر - 

#. ًَخه ؤزٌ $$ڄه خٸعسٓ ٘٭سص ڄه خڀنفٌڂ ٴٹً خٸعسٓ ٘٭سص ڄه خڀٕمُ ِخي ڄد ِخي 0#خڀٌُٔپ 

 ".  793ًخزه ڄدـو ًؤ٦ًّ،ًٜممو خٕڀسدوِ يف خڀٕځٕځص " يخًي 

ًٸً ـدء يف خڀسىدَُ ٬ه ٸعديش0 $وځٷ خ‟ ىٍه خڀنفٌڂ ڀؽٚغ0 ِّنص خڀٕمدء، ٬ًٚڄدض ّيعًٍ ّٞد، 

 ًَـٌڂ ڀځْٙد٤ّٙ، ٴمه ظإًّپ ٴْيد ّٰ٘ ٌڀٻ، ؤو٥إ، ًؤ٠د٪ وْٝسو، ًظٽځٳ ڄد ٙ ٬ځڃ ڀو زو. 

نه0 $٬ځڃ خڀنفٌڂ خ٬ّنيِ ٬نو ى0ٌ ڄد ٬ًّْو ؤىٿ خڀعنفْڃ ڄه ٬ځڃ ًٸدپ خٗڄدڂ خ٥ّ٫دزِ يف ڄ٭دمل خڀٕ

خڀٽٌخجه ًخ٪ٌّخيغ خڀّٖ ٔعٹ٫ ًڄد يف ڄ٭ندىد ڄه خٕڄٌَ خڀّٖ ٬ّّمٌن ؤٶّد ظًَٺ ڄ٭ُٴعيد زّٕ٘ خڀٽٌخټر 

يف ٮّدَّيد ًخـعمد٬يد ًخٴّٔخٸيد، ٬ًًٌّن ؤن ٭ّد ظإؼّ٘خً يف خڀٕٵځْدض، ًىٍخ ڄنيڃ ٠ّٽّڃ ٬ځَ خڀٱْر، 

 ڃ ٸً خٔعإؼُ خ‟ زو، ٴٚ ّ٭ځڃ خڀٱْر ٌٔخه#. ًظ٭د٢ ڀ٭ځ

ًؤڄد ٬ځڃ خ٩ّٵُ $ًؤوو خڀ٭ځڃ خ٥ّٗديل زځٌق خڀٹ١دء ًخڀٹًَ ًخڀٍُ ٸّعٌُ ٬ځَ ڄد ټدن ًّٽٌن ًؤن  - 

 خڀٌُٔپ وَّٛ زو ٬ځْدً ًٌَّعو ڄه ز٭ًه#، ٴإڄُ ًمهِ ٙ لٹْٹص ڀو. ًؤيڀص ٌڀٻ ټؽّ٘ش ًّٽٵِ ڄنيد0 
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0 ىٿ ٬نًټڃ ِ٘ء ٱّد ڀْٓ يف خڀٹُآن ؤً - -ـمْٵص ڀ٭ځِ  ڄد ـدء ٬نً خڀسىدَُ ڄه ٔاخپ ؤزِ 

ڀْٓ ٬نً خڀندْ؟. ٴٹدپ0 ًخڀٍُ ٴځٷ خ٪ّسص، ًزُؤ خڀنٕمص، ڄد ٬نًود بٙ ڄد يف خڀٹُآن، بٙ ٴيمدً ّ٭٥َ 

َـٿ يف ټعدزو ًڄد يف خڀٝمْٵص. ٸځط0 ًڄد يف خڀٝمْٵص؟ ٸدپ0 خڀ٭ٹٿ ًٴٽدٺ خّٕٔ٘ ًؤٙ ّٹعٿ ڄٕځڃ 

" ٬ه ٬ځِ ٸٌڀو0 $ڄد وٝند ٌَٔپ خ‟ زِٙء مل ّ٭ڃ زو  1987ځڃ زُٸڃ" زٽدٴُ. ًڄد ـدء ٬نً ڄٕ

$$ڀ٭ه خ‟ ڄه ٌزك ڀٱّ٘ خڀندْ ټدٴص بٙ ڄد ټدن يف ٸُخذ ْٔٵِ ىٍخ# ًؤوُؾ ٜمْٵص ڄٽعٌذ ٴْيد0 

  خ‟...##.

 ٴ٭ځڃ خ٩ّٵُ زد٤ٿ، ًڄد زّٗ ٬ځَ زد٤ٿ ٴيٌ زد٤ٿ.  

ٌِ خڀعُّٝك زةًٜخَىد، ټمد ؤوو ٙ ٷٌِّ ًزندءً ٬ځَ ڄد ٔسٷ؛ ٴٹً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤوو ٙ ٷّ 

٤س٭يد،ًٙ زْ٭يد، ًٙ ُ٘خئىد، ًٙ ظًخً٭ّد. ًؤوو ٷّر ٬ځَ خ٩ّيدض خ٬ّىعٝص ڄٝدي٣َّد ًخٕوٍ 

٬ځَ ًّ ٜدلسيد ًٯّدټمعو، ًؤوو ٷّر ٬ځْو خڀعٌزص بىل خ‟ ًخٙزع٭دي ٬ه ىٍه خڀ١ٚٙض، ًؤوو ٷّر 

، ًظسّْٙ ّٰد٤ُ ٌڀٻ ٬ځَ خڀ٭ٹًْش ًخڀعٌلًْ ڀ٭مٌڂ بًٔخء خڀنْٝمص ڀٽٿ ڄه ّٹعنْيد ؤً ٥ّځ٫ ٬ځْيد

خ٬ّٕځمّٙ. ظځٻ ىِ ز٭ٟ ؤىڃ خڀنٹد٢ خڀّٖ َټّ ٬ځْيد خڀ٭ځمدء ٔد٬َند يف بوُخـيد؛ بٸدڄص ڀځمفص؛ 

 ًظ٠ٌْمدً ڀځمٷ؛ ًوٝمدً ڀځىځٷ. 

 ؤڄد خڀ٭ځمدء خڀٍّه ظٽُّڄٌخ زدٗـدزص ٬ځَ ىٍخ خڀعٕدئپ ٴيڃ0  

ْٔٳ، ٬سً خ„ًْ خڀُٺِّ، ٯّمً خڀٝديٶ، لّٕٙ ٬مُ  ٯّمً زه ب٨ّد٬ْٿ خڀ٭مُخوِ، ٬مُ ؤ٦ًّ 

ٯّٵ٦ٌ، ٯّمً خ٬ّاًّ، لٕه لًَْ خڀٌٜدزِ، ٬ځَ خڀ٭ًّّٗ، ڄُخي خڀٹًِٔ، ؤ٦ًّ لٕدن، ٬دَٲ 

ؤوٌَ ٬مدَ زه ودُ٘، ٬سًخ‟ زه ؤ٦ًّ خ٬ُّٴًُ، ؤلنً ڄٹسٿ زه وُٝ، ٬سً خڀ٦ُّه ٸم٥دن، ٬ٹْٿ 

سً خڀٌخ٫ٔ، ٬سً خ٬ّځٻ يخًي، ٬سً خڀٹديَ خ٬ّٹ٥ُُ، ٬سً خ‟ ْٔٳ، ٬سً خ‟ ٔندن، ٤دَٶ ٬
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٬سً  0لٕه خٕىًپ، ؤڄّٙ ٬سًخ‟ ـ٭ٵُ، ي 0خڀْٙسدوِ، ٴد٠ٿ ٯّمً ٬سًخ‟، ٸَّْ خ٩ّيُخوِ، ي

خ‟ خٕىًپ، ٯّمً ٔ٭ًْ خ٪٥ّدڄِ، ٬مُ ٬ځِ ٔٹْڃ، لٕه ٜٱّ٘ خٕىًپ، ٬سً خڀ٦ُّه ٬سً خ‟ 

ً ٬ٹْٿ، ٯّمً خ٬ّيًُ، خڀٹد٠ِ ٬ځِ خٕىًپ، ؤ٦ًّ لٕه خ٬ّ٭ځڃ، ٬سًه ٬سًخ‟ خ٪ّمًُْ، ٦ّْ

خڀس٭ًخوِ، ٯّمً زه ٬ځِ خڀُلّٓ، ٬سً خ‟ زه ٰدڀر خ٪ّمُّ٘، ٬سً خڀُلْڃ خڀ٬ُّٙٓ، ٬سً خ‟ ٬سًه 

 خِٗزِ، ٸَّْ خڀٌٌٕٔش. 

ْه ٬سً خڀ٭ّّّ زه زدِ، ًڄ٭و ٩ّنص خٙٴعدء   ټمد مت خ٬ٙعمدي ٬ځَ ٴعٌٍ لٌپ خ٠ٌّ٬ٌ٪ ڀٕمدلص خٙڀ

 خڀٱًّدن.  ه0، ٬سً خڀ٭ّّّ آپ خڀْٙه، ٜدحل خڀٵٌِخن، زٽُ ؤزٌ ًِّ، ٬سً خ‟خڀًخجمص خ٬ّٽٌوص ڄه ټٿ ڄ

 

 

 

 

خڀٕاخپ0 ڄد لٽڃ ً٘ خڀُلدپ بىل خ٩ّنً ڄه ٸسٿ خڀُـدپ ًخڀنٕدء؟ ًڄد ٜمص ڄد 0خڀٵعٌٍ خڀُخز٭ص

 يف ٌڀٻ؟  ّنٕر بىل خڀنّٓ 

خ„دٌّر  ڄد لٽڃ خ٬ٌّخڀً خڀّٖ ظٹدڂ يخوٿ خ٬ّٕفً ڀْځص ٌڀٻ خڀٌْڂ؟ ًڄد لٽڃ ڄد ّٵ٭ځو -

 ڄه ٤٭ه خڀُئًْ؟ 

 ڄد لٽڃ خوع٢ٚ خڀُـدپ زدڀنٕدء يخوٿ خ٬ّٕفً؟  -

 ڄد ٜمص ڄد ّٙد٪ ڄه ؤن خڀٍىدذ ىٌ لؿ خڀٵٹُخء؟  -



 

www.alukah.net ٜٕٗ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ًٸً ظٵ١ٿ ؤٜمدذ خڀٵ١ْځص خڀ٭ځمدء زدٗـدزص ٬ځَ ظځٻ خٕٔحځص. ونُٙ ىند وٜٚص بـدزد٣ّڃ،  

 آڄځّٙ ؤن وعمٽه ڄه وُٙىد ټدڄځص ًڄٵٝځص. 

خڀٵ١ْځص ٬ځَ ً٘ خڀُلدپ بىل خ٩ّنً زٹًٝ خڀعٹُذ ًخڀع٭سً ز٬ًص ٯًّؼص ڄنٽُش. ؤ0ًًٙ ؤټً ؤٜمدذ 

$$ًټٿ ٯًّؼص ز٬ًص ًټٿ ز٬ًص ٠ٚڀص# ًٸً ـدء خڀُٙ٪ زدڀنيِ ٬ه خٙزعًخ٪. ٴدڀنٛ خڀنسٌُ ّٹٌپ0 

$$ڄه ٬مٿ ٬مًٚ ڀْٓ ٬ځْو . ًيف ًَخّص0 ڄنو ٴيٌ َي## ٓ$$ڄه ؤلًغ يف ؤڄُود ىٍخ ڄد ڀْ ًّٹٌپ0

 . ؤڄُود ٴيٌ َي##

 0ىٍخ ًٸً ـدء وٛ وسٌُ آوُ ڀو ٜځص ُّٛڄص ً٘ خڀُلدپ بٙ بىل ؼٚؼص ڄٕدـً ّٹٌپ خڀٌُٔپ  

، $$ٙ ظًٙ خڀُلدپ بٙ بىل ؼٚؼص ڄٕدـ0ً خ٬ّٕفً خ٪ُّخڂ، ًخ٬ّٕفً خٕٸَٝ، ًڄٕفًُ ىٍخ##

زة٠دٴص ڄٕفً خ٩ّنً،  $$بىل ؤَز٭ص ڄٕدـً##ٸدپ  0ًؤڄد ڄد ُّييه ز٭ٟ خ٩ّيدپ ؤن خڀٌُٔپ 

 . $$ًڄه ټٍذ ٬ځِ ڄع٭مًخً، ٴځْعسٌؤ ڄٹ٭ًه ڄه خڀندَ##ًخڀٌُٔپ ّٹٌپ  0ځَ خڀنّٓ ٴٽٍِذ ٬

$$بن خ‟ لفر خڀعٌزص ٬ه  0ًٙ ٹّٵَ ٬ځَ ؤلً و٥ٌَش خٙزعًخ٪ يف خڀًّه، ًّٽٵِ يف ٌڀٻ ٸٌڀو  

 لٕنو خٕڀسدوِ.  ټٿ ٜدلر ز٬ًص لعَ ٬ًّيد##

 ڀْځص ٌڀٻ خڀٌْڂ يف ٌڀٻ خ٬ّٽدن، ًڄنيد0 ًٱّد ًّّّ خڀنٽدَش،ًًّٙي خ٪ُّڄص ٱّدَٔص ڄنٽُخض ؤوٍُ يف 

ًىٌ ڄنٽُ يف لً ٌخظو  –$خڀٕمُ خڀٍُ ّٵ٭ځو خ„دٌّر، ًخڄعيدن خ٬ّٕفً زدوع٢ٚ خڀُـدپ ًخڀنٕدء 

 ًڄ١ٯ خڀٹدض ًّٰ٘ ٌڀٻ..  –

ؼدوْد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤن ١ّْٝٛ ؤًپ ٥ّ٭ص ڄه َـر، ىٌ ز٬ًص ؤوٍُ ٙ يڀْٿ ٬ځْيد، ًټٍڀٻ 

، ٶَّ ٬ه نو يف ٌڀٻ خڀٌٸط ًڄه زدذ خ١ّدٌه ٬ًْخً، ڄ٫ خڀ٭ځڃ ؤن خڀٌُٔپ خ١ّدٌ ٌڀٻ خ٬ّٽدن ز٭ْ

 خ١ّدٌ ٸّّه ٬ًْخً، ٴيٍخ خ٬ّٽدن ڄه زدذ ؤًىل. 
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، ٬ًځَ ؤٶّد ڄه خٕڄٌَ خڀٌخـسص ٬ځَ ټٿ ڄٕځڃ، زٿ ٙ ؼدڀؽد0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤمهْص ٯّسص خڀٌُٔپ 

ڀًه ًًخڀًه ًخڀندْ ؤ٥ّ٭ّٙ، ټمد ؤټًًخ ؤلر بڀْو ڄه وٵٕو ًً ّعڃ بٺّدن خ٬ُّء لعَ ّٽٌن خڀٌُٔپ 

، ٌٔخء يف ظځٻ خ٬ّندٔسص ؤً ٬ًځَ ؤمهْص ظًخَْ ّٔ٘ظو ًظ٭ځميد ًظ٭ځْميد، ًڀْٓ ڄه ٌڀٻ بٸدڄص خ٬ٌّخڀ

، ًٙ يف ٬يً يف ّٰ٘ىد، زٿ خ٬ٌّخڀً ؤڄُ ٯًّغ مل ّنٛ ٬ځْو ټعدذ ًٙ ٔنو، ًمل ّٵ٭ٿ يف ٬يًه 

٬يً خٕجمص خَٕز٭ص، ًىڃ ؤټمٿ خڀندْ لسدً ڀٌُٔپ خ‟،  ٜمدزعو خڀٽُخڂ، ًٙ يف ٬يً خڀعدز٭ّٙ، ًٙ يف

خڀٌْڂ ؤټمځط ڀٽڃ يّنٽڃ ًؤ٢ّمط  ًؤټؽُىڃ ظ٭٩ْمدً ڀو ًٸً ټمّٿ خ‟ يّنو، ًؤوّّ ٬ه ٌڀٻ زٹٌڀو0 

$$ڄه ؤلًغ  0ًڀْٕط ىٍه خ٬ٌّخڀً ڄه خڀًّه خڀٍُ ؤټمځو خ‟، زٿ ظًوٿ يف ٸٌڀو  ٬ځْٽڃ و٭مّٖ 

 ##. ٌ َيڄنو ٴي ٓيف ؤڄُود ىٍخ ڄد ڀْ

َخز٭د0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤن ڄد ٸّٝٿ ٱّه ُّٕم•ٌن زد„دٌّر ىٌ وٌ٪ ڄه خڀٕمُ خ٬ّ٭ځٌڂ لُُْڄعو، ًڄ٭ځٌڂ 

 ڄد ـدء يف ٜمْك خڀسىدَُ ؤن ٬مُ ټعر بىل ًٙظو0 $ؤن خٸعځٌخ ټٿ ٔدلُ ًٔدلُش# ًٸٌڀو ظ٭دىل0 

ًڄد ّ٭ځمدن ڄه  ًٸٌڀو ظ٭دىل0 خّٓص  ًڄد ټٵُ ٔځْمدن ًڀٽه خڀْٙد٤ّٙ ټٵًُخ ّ٭ځمٌن خڀندْ خڀٕمُ 

 خّٓص.  ؤلً لعَ ّٹٌٙ بٵّد ٳّه ٴعنص ٴٚ ظٽٵُ 

ودڄٕد0ً ؤټً ؤٜمدذ خڀٵ١ْځص ٬ځَ لُڄص خٙوع٢ٚ يف ٌڀٻ خ٬ّٽدن ًيف ّٰ٘ه، ٬ًځَ خڀنٽدَش 

خڀًًّٙش ڀًٙ خڀُلدپ ڄه ٸسٿ خڀنٕدء بىل ٌڀٻ خ٬ّٽدن، ٴةٌخ ټدوط خ٬ُّؤش ٙ ّنسٱِ ٭ّد ؤن ١ُّؾ ڄه زْعيد 

 ٚش ٥ّد٬ص؛ بٌخ ظُظر ٬ځَ وُـٌىد ٴعنص، ٴيٍخ ڄه زدذ ؤًىل. ڀځٝ

 ًخٙوع٢ٚ ؤٜٿ ټٿ زځْص ًُ٘، ًىٌ ڄه ؤ٩٬ڃ ؤٔسدذ وًّپ خڀ٭ٹٌزدض ًٔسر يف ټؽُش خڀٵٌخلٗ.  

ٔدئد0ً ؤ٘دَ خڀ٭ځمدء بىل ؤوو مل ّؽسط يف ٴ١ٿ َـر ؤً يف ٴ١ٿ خڀ٭مٿ ٴْو َـر ِ٘ءٌ، ًؤوو ټٱّ٘ه 

 ٘يُ خ٪ُّڂ، ًٸً ؤڀٳ خ٪ّدٴ٧ خزه لفُ َٔدڀص يف ٌڀٻ.. ڄه خڀٙيٌَ. ّٰ٘ ؤوو ٴٹ٣ ڄه خٕ
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ٔدز٭د0ً ٌټُ ز٭ٟ خڀسدلؽّٙ ٱّه ؤـدذ ٬ځَ خڀٕاخپ0 ؤن ڄٕإڀص زندء ڄ٭دٌ ٬ّٕفً يف خ٩ّنً ّٛدـص بىل 

ڄًّّ ڄه خڀسمػ ًخڀعمُُ ًلعَ ڀٌ ؼسط ٌڀٻ ٴځْٓ يف ٌڀٻ ؤيوَ يڀْٿ ٬ځَ ڄد ّٵ٭ٿ ڄه ً٘ خڀُلدپ 

ڄه خ٬ّٕدـً يف خڀٙدڂ ًخڀ٭ُخٶ ًڄُٝ ًّٰ٘ىد، ًمل ّٽه ٌڀٻ خڀسندء  بىل ىندٺ، ٴدڀٝمدزص زنٌخ خڀ٭ًًّ

 ڄ٬ًدش بىل ً٘ خڀُلدپ بڀْيد. 

ؼدڄند0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤمهْص يًَ خڀ٭ځمدء ًخ٬ًُّّ٘ه يف بوٽدَ ڄؽٿ ىٍه خڀسً٪؛ ٸْدڄدً زٌخـر 

ٕع٫٥ $$ڄه َؤٍ ڄنٽڃ ڄنٽُخً ٴځْٱّ٘ه زًْه ٴةن مل  0ّ، ًٸٌڀو $$خڀًّه خڀنْٝمص##خڀنْٝمص 

 ٴسځٕدوو...##

ًؤټًًخ ٬ځَ ؤمهْص يًَ ؤٜمدذ خڀٕځ٥دض يف َي٪ خ٬ّنعٵ٭ّٙ ڄه ٌڀٻ؛ ٬ّد ّٹٌڄٌن زو ڄه خڀعٱُُّ زدڀ٭دڄص 

٬ځَ ؤمهْص ظ٩دٴُ خ٩ّيٌي يف بِخڀص ىٍخ خحملًغ ًّٰ٘ه ڄه  –ؤ١ّدً  -ًخڀعځسْٓ ٬ځْيڃ، ًؤټًًخ 

 خحملًؼدض. 

ندٺ ّ٭ًپ لفص ىٌ ڄه خڀٽٍذ ٬ځَ خ‟، ظدٔ٭د0ً ؤټً خڀ٭ځمدء ٬ځَ ؤن خڀٹٌپ زإن خڀٍىدذ بىل ى

ٙ ظٹٌڀٌخ ٬ّد ظٝٳ ؤڀٕنعٽڃ خڀٽٍذ ىٍخ لٚپ ًىٍخ لُخڂ ڀعٵًّٔخ ٬ځَ خ‟  ًڄ٭ځٌڂ ٸٌڀو ظ٭دىل0 

  .خڀٽٍذ، بن خڀٍّه ّٵًّٔن ٬ځَ خ‟ خڀٽٍذ ٙ ّٵځمٌن، ڄعد٪ٌ ٸځْٿ ً٭ّڃ ٬ٍخذ خڀْڃ 

٬ّٹ٥ُُ، ٬سً خ‟ زه ٰدڀر خ٪ّمُّ٘، ٬سً خ‟ ْٔٳ خ٪ًَُّْ، ؤ٦ًّ لٕه خ٬ّ٭ځڃ، ٬ٹْٿ زه ٯّمً خ

ٯّمً زه ٯّمً خ٬ّيًُ، ٬سًه ٬سً خ‟ خ٪ّمًُْ، ٬ځِ زه ٬ځِ خڀس٭ًخوِ، ٬سً خڀُلْڃ خڀ٬ُّٙٓ، 

ٯّمً زه ٬ځِ خڀُلّٓ، ٬ځِ زه ٸَّْ ٻّٕدن، ٦ًّْ ٸدٔڃ ٬ٹْٿ، ٬سً خ٬ّځٻ يخًي ٬سً خڀٝمً، 

ًخ‟، ٬سً خڀ٭ّّّ خڀًز٭ِ، ٔ٭ًْ زه ٬سً خڀٹديَ خڀْٙسدوِ، ٸَّْ زه ٯّٕه خ٩ّيُخوِ، ٴد٠ٿ ٯّمً ٬س

 ٔ٭ًْ لّخڂ، ؤ٦ًّ ڄٹسٿ 
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لٕه ٘سدڀص، ٬سً خ‟ زه ٴْٝٿ خٕىًپ، ٬سً خ„ًْ خڀُٺِّ، ٬سً  0خزه وُٝ، ٬سً خ‟ ٔندن، ي

خڀ٦ُّه ٔ٭ًْ خڀّّّيِ، ٬سً خ‟ زه ٔ٭ًْ خ٪ّدًُ٘، ټمدپ زه ٬سًْ خڀٹديَ زدُّٰڄص، ٯّمً خڀٝديٶ 

سً خ„ًْ خڀّوًخوِ ن ٬سً خڀٌىدذ ڀ٥ٳ خڀًّځمِ، ٜدحل خڀ١سْدوِ، ڄٱځٓ ن ٬سًخ‟ ٬ځِ ٜ٭ّٔ، ٬

ٜدزِ، ڄُخي زه ؤ٦ًّ خڀٹًِٔ، ڄيٌْذ زه  ٬ځِ خزه ٬سً خ‟ خڀ٭ًّّٗ، لٕه زه ٯّمً لًَْ خٌڀ

٬ځِ ڄٹسٌپ خٕىًپ، ٬سً خ‟ ٬سًه خٗزِ،خڀٹد٠ِ خڀ٭ٚڄص ٯّمً زه ب٨ّد٬ْٿ  0لّٕٙ خ٬ّ٭ٌيل، ي

ٜدحل ٌٜخذ، لّٕٙ ٬مُ ٯّٵ٦ٌ ن ٯّمً مب ٬ځَ خڀٌخي٬ِ،  0ْڃ، يخڀ٭مُخوِ، ٯّمً ٬سً خڀ٦ُّه ٰن

ٜدحل خزه ٬ځِ خڀٌخي٬ِ، ؤ٦ًّ لٕدن، ٯّمً زه ٬ځِ خ٬ّاًّ، ٤دَٶ زه ٬سً خڀٌخ٫ٔ، ٬سً خڀ٭ّّّ 

 خڀ٬ِّّ. 

ٴعٌٍ ّٝن٫ ڄد ّٕمَ " ِٲ خ٫ّعدڄْدض " خڀّٖ ّٹْميد خڀٹسٌَّص يف ز٭ٟ ڄًن ل١ُڄٌض  0خڀٵعٌٍ خ٫ّدڄٕص

ّ٘ىد، ًخڀّٲ ىٌ خڀّٕ٘ خ٩ّمد٬ِ ڄه خ٬ّٕفً خڀٍُ ّٹدڂ ٴْو خ٪ّٵٿ " لٵٿ وعڃ ټد٬ّٽٚ ًخڀٙمُ ًٰ

ًّٝمر ٌڀٻ خڀٕمد٪ خڀٌٝيف زدڀًٴٌٲ ًخڀ٥سٌپ ًؤوٌخ٪ ڄه خ٬ّٚىِ  ,خڀٹُآن" بىل ٸّّ ًڄٙيً ڄ٭ّٙ

ًٸّٝٿ ٴْو ڄٵدًٔ ټسّ٘ش، ّٹٌپ ؤوٌود  ,ًٸّعًٙ ٪١ٌَّه ٫ّ٥ ټسّ٘ ڄه خڀندْ َـدًٙ ًوٕدءً ًؤ٤ٵدًٙ

ز٬ٌُي يف ټعدزو " خ٠ٌٕخء خ١ّ٬ْحص ٬ځَ ز٭ٟ خڀ٭ديخض خ٪١ُّڄْص " ًىٌ ّعٽځڃ ٬ه ظځٻ خڀْٙه ؤ٦ًّ 

خڀ٭ديش " خڀس٬ًص " ز٬ًص خ٫ّعدڄْدض0$ًڀٹً ؤڄځْط ٬ځَ ىٍه خڀٵعٌٍ ًټعسعيد زًُْ ًًٸ٫ ٬ځْيد خ٬ّٙدّه 

 ًْ خ٬ٍّټًٌَن يف وٵٓ خ٩ّځٕص ٬ًخ خڀًْٕ ٬سدْ لدڄً خ٪ًّخي مل ّٽه لد٠ُخً، ټمد ِټَ خڀٵعٌٍ خٕڀ

 ٬سًخ‟ زه ٯّٵ٦ٌ خ٪ًّخي. ٴةڀْٻ ؤوِ خڀٹدٍَء وٛ خڀٵع0ٌٍ 

" زٕڃ خ‟ خڀ٦ُّه خڀُلْڃ، خ٪ّمً ‟ َذ خڀ٭ځمّٙ ًخڀٝٚش ًخڀٕٚڂ ٬ځَ ًْٔود ٯّمً ًْٔ خ٬ُّٔځّٙ 

ًز٭0ً ٴٹً خظٵٷ ٤ځسص خڀ٭ځڃ ًّّٝنص خڀٙمُ ٬ځَ ؤن ٢ّن٫ ِٴٌٲ خ٫ّعدڄْدض ز٭ً ٶّدّص خڀٝٚش ًخڀٹُآن ٬ّد 
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ه خ٬ّٵدًٔ ًخ٬ّنٽُخض خڀّٖ ٙظعٵٷ ڄ٫ خڀُٙ٪ خڀُّٙٳ، ٴ٭ځْو و٥ځر ڄه لٽٌڄعند ّّٔظر ٬ځَ ٌڀٻ ڄ

ڄه َؤٍ ڄنٽڃ ڄنٽُخً ٴځْٱّ٘ه ّٹٌپ $$0خ٬ٌّٸُش ؤن ٢ّن٫ ًؤن ظٚل٧ ڄه ٹّدڀٳ ىٍخ خٕڄُ؛ ٕن خڀٌُٔپ 

##، ټمد و٥ځر ڄه خڀًْٕ زًْه ٴةن مل ّٕع٫٥ ٴسځٕدوو، ٴةن مل ّٕع٫٥ ٴسٹځسو ًٌڀٻ ؤ٠٭ٳ خٗٺّدن

٬سًخ‟ زه ٯّٵ٦ٌ خ٪ًّخي يف ىٍخ خ٠ٌّ٬ٌ٪ ؤن ًَّٝ ٴعٌٍ ٬ّن٫ خڀّٴٌٲ ڄن٭دً ٬ّد ٸّٝٿ  خڀٵد٠ٿ

زٕسسيد ڄه خ٬ّنٽُخض ًخ٬ّٵدًٔ، ًز٭ً ىٍه خڀٵعٌٍ ّنسٱِ ًّځّڂ ټٿ ڄٕځڃ ؤن ٺّن٫ ؤىځو ڄه خ٪١ٌَّ ٬ّؽٿ 

ٹِ ًڄ٫ خڀ٭ځڃ ؤوو ڀْٓ ىندٺ وعڃ لٹْ ,ىٍه خ„م٬ٌدض خڀّٖ ٠ّٝٿ ٴْيد خ٬ّنٽُخض لًٌٝٙ ٨دىُخً

ڀځٹُآن خڀٽُّڃ ټمد ټدن خڀٕځٳ ّٹُؤًن ڄه ؤًڀو يف خڀٝٚش ؼڃ ٹّعمٌوو يف بلًٍ خڀْديل ٬ًًٌّن خڀځ٭و ز٭ً 

 خ٫ّعڃ ًٸ١ُّه خڀندْ يف خ٬ّٕفً ؼڃ ّعٵُٸٌن بىل ز٣ٌّْڃ ىٍخ ًزد‟ خڀعٌٴْٷ. 

ڀُٙخء ًټٍڀٻ و٭ځڃ لٽٌڄعند خ٬ٌّٸُش ؤن ىٍه خڀځْديل ڄه َڄ١دن ٷّعم٭ه ټؽّ٘ ڄه خڀنٕدء يف خٌٕٔخٶ  

لٌخجفيه، ٴْفعم٫ زٕسسيه ټؽّ٘ ڄه خڀٕسدذ ٴْمعٽٌن زدڀنٕدء خلعٽدټدً ڄع٭مًخً ّإزده خڀُٙ٪ خ٪ّٽْڃ 

ًؤىٿ خڀنٵٌْ خڀّټْص، ٴد٥ّ٬ځٌذ ڄه لٽٌڄعند خ٬ٌّٸُش ؤن ظٹٌڂ ّٝٚل٩ص ىاٙء خڀندْ، ًيٴ٭يڃ ٬ه 

 خڀنٕدء ًىڃ خ٬ّٕاًڀٌن زّٙ ًُّ خ‟ ٔسمدوو ًظ٭دىل. ًخ‟ خ٬ٌّٴٷ 

 ىـ 1411ـدن / َڄ١ـ21  

 خڀعٌٸْـ0٫ 

" خڀْٙه ٬سً خڀٽُّڃ ٬سًخڀٹديَ خ٬ّٚلِ، خڀْٙه ٔدمل ٧ّْٓ لسځْٿ، خڀْٙه خڀًْٕ ٬سدْ لدڄً 

 خ٪ًّخي ". 

خ٪ّمً ‟ ًؤود زًًَُ ؤِټِ ڄد ٸدڀو ڄٙدّه خڀٙمُ ٬ًځمدئىد ًؤ٠ڃ ٌٜظِ بىل ٣ٌّٜڃ ڀعٹٌڂ  

 خ٪ّٽٌڄص ّٝن٫ ىٍه خ٬ّنٽُخض خحملًؼو. 
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 خڀعٌٸ0٫ْ  
 .ٔبن زلفوظ احلداد( عبد  هلل  
 ـ( ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔبياف بشأف أحداث تسوية القبور بعدف بعد انتهاء حرب االنفصاؿ سنة ) 

ًٸً ًَٜض َيًي ٴ٭ٿ ټؽّ٘ش ّٟده ظځٻ خ٪ٌّخيغ ڄ٭٩ميد ټدوط يف ڄ٭ُٞ خڀنٹً ًخٙٔعيفدن ڀٍڀٻ 

زْدودض  خڀ٭مٿ ڄنيد ڄد ىٌ يخوځِ ًڄنيد ڄد ىٌ ودَـِ بٔٚڄِ ؤً ّٰ٘ بٔٚڄِ ټمد ًَٜض ٬ًش

ظ٭ّّ ٬ه ڄٌخٸٳ ؤٜمدّٞد ڄنو ًڄ٭٩ميد بڄد ٨َِّ ُّخ٬ِ ْٔدٔص خڀًًڀص خڀّٖ ټدوط يف ڄٌٸٳ ٯُّؾ 

ؤڄدڂ خ٩ّيص خ٬ٗٚڄْص خڀّٖ ـٌزو ّٞد خ٪ًّغ ؤً ټدوط ڄن٥ځٹص ڄه ڄن٥ځٷ لّزِ ظ٭ّّ ٬ه خ٬ٌّٸٳ خڀ٨ُِّ 

ظځٻ خڀ١ٱ٢ٌ  ڀځمّذ ٴځٍخ مل ِّّّ ٴْيد خ٪ّٽڃ خڀ٬ُِٙ ټمد ىٌ ٬نً ٬ځمدء خڀُٙ٪ خڀٕد٬ّّٙ ڄه

ًخ٪ّٕدزدض خٕوٍُ ًڄد َؤّط يف ظځٻ خڀسْدودض ًخڀٽځمدض ًخ٬ٌّخٸٳ ڄد ٺّؽٿ خ٪ّٽڃ خڀ٬ُِٙ خڀُّٝك 

خٙ ىٍخ خڀسْدن خڀٍُ ًٸ٭و ٮّم٬ٌص ڄه وّ٘ش ڄه ٬ځمدء خڀْمه ًوُٙظو ٮّځص خ٬ّنعًٍ خڀّٖ ټدوط ظًَٝ 

 ظځٻ خڀٵّٔش ڄه ٜن٭دء يف ٬ًيىد. 

0 $خ٪ّمً ‟ َذ خڀ٭د٬ّّٙ ًخڀٝٚش ًخڀٕٚڂ ٬ځَ وسْو خٕڄّٙ ٯّمً ًىٍخ وٛ خڀسْدن ًؤ٨ّدء خ٬ٌّٸ٭ّٙ ٬ځْو

خزه ٬سً خ‟ ودمت خٕوسْدء ًخ٬ُّٔځّٙ، ؤڄد ز٭0ً ٴٹً ظدز٫ خڀ٭ځمدء خ٬ٌّٸ٭ٌن ٬ځَ ىٍخ خڀسْدن خٕلًخغ 

 خٕوّ٘ش يف ٬ًن0 

خ ٬ځْيد ڄه ڄنيد وعؿ ٬نو ظٌّٕص خڀٹسدذ ًخڀٹسٌَ خڀّٖ ظ٭ځٷ ّٞد ٬ٌخڂ خڀندْ ڄه ٸًّڃ لعَ ؤ٠ٵٌخًٕپ 

خڀٹًخٔص ًخڀع٭٩ْڃ بىل يَـص ٬سدي٣ّد ڄه يًن خ‟ ظ٭دىل ڄعمؽځص يف ي٬دجيد ڀٽٙٳ خڀ١ُ ًظٵُّؿ 

 خڀٽُذ ًخڀٍزك ًخڀنٍَ ٭ّد. 

                                         
ٔ
 – ٕٔٗٔ(.، الطبعة األوذل: )  ٖٚاألضواء البهية على بعض العادات اٟتضرمية أتليف أٛتد بن علي برعود ص )   

ٕٓٓٔ  . ) 
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ًىٌلًغ ٙ ٜځص ڀو زدًٕپ ؤٙ ًىٌ خ٘عسدٺ ڄٕځك زّٙ َـدپ خٕڄه ًز٭ٟ خڀٙسدذ  ًخ٪ًّغ خڀؽدوِ

 سو وٚٲ يف ڄځٽْص خ٬ّنّپ.ًٌڀٻ لٌپ ڄٹُ ڄد ّٕمَ ّٝځْْٙد خ٪ّّذ خّٙ٘ٔخټِ ًٔس

ټمد ظدز٫ خڀ٭ځمدء خڀسْدودض خڀْٕدْٔص ًخ٬ّٹدٙض خڀٝمٵْص ًَؤًخ ؤن خ٪ّٹْٹص خڀ٬ُْٙص ٠د٬ط زّٙ يىدء 

ْٔدِٔ ًٔسٷ ٜمٵِ، ًټٚ خٕڄُّه مل ّن٥ځٹد ڄه ٠ٌخز٣ ٬ُْ٘ص ًؼٌخزط ٬ٹًّص يف يّنند 

 خٗٔٚڄِ.

٬ُِ يف ىٍه خڀٹ١ْص لعَ ٙ ّٙمځيڃ ٸٌڀو ٭ٍّخ َؤٍ خ٬ٌّٸ٭ٌن ٬ځَ ىٍخ خڀسْدن ؤن ّسْنٌخ خ٪ّٽڃ خڀٙ

بن خڀٍّه ّٽعمٌن ڄد ؤوّڀند ڄه خڀسْندض ًخ٭ًٍّ ڄه ز٭ً ڄد زْنده ڀځندْ يف خڀٽعدذ ؤًڀحٻ ّځ٭نيڃ ظ٭دىل0

ٴْمد ًَخه ڄٕځڃ ڄه لًّػ ؤزِ  ټمد ؤن ىٍخ خڀسْدن ّن٥ځٷ ڄه ٸٌڀو  ،خ‟ ًّځ٭نيڃ خڀ٬ٚنٌن

ڀنْٝمص، خڀًّه خڀنْٝمص، ٸځند ٬ّه ّدٌَٔپ خ‟؟ ٸدپ0 ‟ خ٫ًَُّ $$خڀًّه خڀنْٝمص، خڀًّه خ 1ٔ٭ًْ 

 ًڀٽعدزو ًڀٌُٔڀو ًٕجمص خ٬ّٕځمّٙ ٬ًدڄعيڃ##.

 خڀُٙٺ ًو٥ُه0

ڄه خ٬ّ٭ځٌڂ ڄه خڀًّه زدڀ١ًَُش ًڄه ٸ٥٭ْدض خڀُّٙ٭ص ًّٹْنْد٣ّد و٥ٌَش خڀُٙٺ ًؤوو ُّٰؾ ڄه ڄځص  

بن خ‟ ٙ ّٱٵُ ؤن ُّٙٺ زو ًّٱٵُ خٗٔٚڂ ًڄٌـر ڀٝدلسو ٬ًڂ خ٬ّٱٵُش ًلس٢ٌ خڀ٭مٿ؛ ٸدپ ظ٭دىل0

، ؤوو ڄه ُّٙٺ زد‟ ٴٹً لُڂ خ‟ ٬ځْو خ٩ّنص ًڄإًخه خڀندَ ، ًٸدپ ظ٭دىل0ڄد يًن ٌڀٻ ٬ّه ّٙدء 

 .ًڀٹً ؤًلِ بڀْٻ ًبىل خڀٍّه ڄه ٸسځٻ ڀحه ؤُ٘ټط ڀْمس٥ه ٬مځٻ ًٸدپ ظ٭دىل0

ُٺ ًظإْٔٓ خڀعٌلًْ، ٸدىل ًبن ؤٜٿ ي٬ٌش خڀُٔٿ ٬ځْيڃ خڀٝٚش ًخڀٕٚڂ ٸدڂ ٬ځَ ٯّدَزص خڀٙ 

، ًبن ڄه ًٔدجٿ ًڄد ؤَٔځند ڄه ٸسځٻ ڄه ٌَٔپ بٙ وٌلِ بڀْو ؤوو ٙ بڀو بٙ ؤود ٴد٬سًًنظ٭دىل0

                                         
ٔ
 االصحيح أف ٟتديث من رواية أيب رقية  ٘تيم بن أوس الداري  
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خڀُٙٺ خڀّٖ خزعځْط ّٞد خٕڄص ظ٭٩ْڃ خڀٝد٪ّّٙ ًوٝر خڀٹسدذ ٭ّڃ ٴٽدوط وعْفص ٌڀٻ خڀٱځٌ ؤن ي٬ٌىڃ 

ڀ٥ْٙدن ًب٠ٚڀو، ٕن خڀٱځٌ يف خڀع٭٩ْڃ ٷُّ ڄه يًن خ‟ ّٛفص ؤٶّڃ ؤًڀْدء ٜد٪ٌّن، ًىٍخ ڄه ظّّّٙ خ

 بىل خڀ٭سديش خڀّٖ ٙ ٷٌِّ ُٜٴيد بٙ ‟ ظ٭دىل.

و٭ڃ خڀٌخـر ظٌٸّ٘ ؤًڀْدء خ‟ ًٯّسعيڃ ًبؼسدض خڀٽُخڄدض ٭ّڃ؛ ًڀٽه ٙ ٷٌِّ ي٬دئىڃ ًخٙٔع٭دوص ّٞڃ  

 ًخڀٍزك ًخڀنٍَ ٭ّڃ ټمد ّٵ٭ځو خ٫ُّخٴٌْن.

ص ٕٶّد ظٍټُىڃ زدٓوُش، ؤڄد خڀّّدَخض خ٬ّسع٬ًص خڀّٖ ظٽٌن ًخڀّّدَش خڀ٬ُْٙص ٕڄٌخض خ٬ّٕځمّٙ ٔن 

ڄ٨ٌّْص ًٷّعم٫ ٭ّد خڀُـدپ ًخڀنٕدء ٬ًٙسٌ خڀٹمدَ ًٸًّؼٌن لٌپ ظځٻ خڀٹسٌَ ڄه خ٬ّٵدًٔ خڀس٬ًْص 

ًخڀُٙټْص ًخڀٕځٌټْص ڄد ٙ ٠َُّ ّٞد ٬دٸٿ، زٿ ىِ ڄه خ٬ّنٽُخض ًخڀٌَٝ خڀّٖ ٌ٘ىط ٥ّدپ خٗٔٚڂ 

 ء بوٽدَىد ًخڀّّخءش ڄنيد.ًٜٵدءه، ًٷّر ٬ځَ خڀ٭ځمد

 ًٸً ؤوٽُ خڀ٭ځمدء ٸًٺّدً ًلًّؽدً ىٍه خڀ٩ٌخىُ، ًىٍه ؤٸٌخ٭ّڃ0 

 ٸدپ خزه لفُ خ٭ّْعمِ خ٬ّٽ0ِ  -1

$ًّٟر خ٬ّسديَش ٭ًّڄيد ًىًڂ خڀٹسدذ خڀّٖ ٬ځَ خڀٹسٌَ، بٌ ىِ ؤ٠ُ ڄه ڄٕفً خڀ١ُخَ؛ ٕٶّد 

َ خ٬ُّٙٴص ًّٟر ًّٞڂ خڀٹسٌ ٕوو ٶَّ ٬ه ٌڀٻ ًؤڄُ  ؤٕٔط ٬ځَ ڄ٭ْٝص ٌَٔپ خ‟ 

خڀًّخـُ ٬ه خٸّٔخٲ خڀٽسدجُ "  -بِخڀص ټٿ ٸنًپ ؤً ُٔخؾ ٬ځَ ٸّّ، ًٙ ّٝك ًٸٵو ًوٍَه# خىـ.

1/149 ." 

 خٗڄدڂ خڀٌٙټدو0ِ  -2

0$ًًَُ ڀند ؤن ز٭ٟ ؤىٿ ـيدض خڀٹسځص ًٜٿ بىل خڀٹسص خ٬ٌ٠ٌّ٬ص 22ًٸدپ يف خڀًَ خڀن١ًْ ٚ 

و خ‟ ٴُآىد ًىِ ڄُٕـص زدڀٙم٫ ٬ځَ ٸّّ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه خ٪ّّٕٙ ٜدلر " ٌُ زّٙ " ٦َّ
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ًخڀسىٌَ ّنٵك يف ـٌخوسيد ٬ًځَ خڀٹّّ خڀٕعٌَ خڀٵدجٹص ٴٹدپ ٬نً ًٌٜڀو بىل خڀسدذ0 " ؤڄْٕط زد٫ّّ٘ 

 ّد ؤَلڃ خڀُخ٦ّّٙ".
 

 ٸدپ خٗڄدڂ خڀٝن٭دوِ يف " ظ٥يّ٘ خ٬ٙعٹدي "0 -3

خڀٌؼه، بٌ ىڃ $ًټٍڀٻ ظٕمْص خڀٹّّ ڄٙيًخً ًڄه ّ٭عٹًًن ٴْو ًڀْدً ٙ ١ُّـو ٬ه خٔڃ خڀٝنڃ ً

ڄ٭دڄځٌن ٭ّد ڄ٭دڄځص خ٬ُّٙټّٙ ڀٖٜندڂ ٥ًٌّٴٌن ّٞڃ ٤ٌخٲ خ٪ّفدؾ زسْط خ‟ خ٪ُّخڂ ًّٕعځمٌٶّڃ 

خٔعٚڄيڃ َٕټدن خڀسْط ًٹّد٤سٌن خ٬ّْط زدڀٽځمدض خڀٽٵُّص ڄه ٸٌ٭ّڃ0 " ٬ځَ خ‟ ٬ًځْٻ " 

 ًّيعٵٌن زإ٨ّدجيڃ ٬نً خڀًٙخجً ًٳٌّىد.

ٵٌن زد٨ّو ّٹٌڀٌن0 ّد ِّځ٭ِ ّدزه خڀ٭فْٿ، ًؤىٿ خ٩ّسدپ0 ّد ؤزد ٴإىٿ خڀعيدجڃ ٭ّڃ يف ټٿ زځً ڄْط ّيع 

 ٤ّ٘، ًؤىٿ خڀْمه0 ّدزه ٬ځٌخن#.

 ٴعٌٍ يخَ خٗٴعدء خ٬ُّّٝص4-0

ىٍخ ًٸً ًَٜض ٴعٌٍ ڄه يخَ خٗٴعدء خ٬ُّّٝص يف ٬يً خڀْٙه ٬سً خ„ًْ ٔځْڃ زعدَّه  

لٽدڂ ز٭ً خڀًٴه ڂ"، ًوٝيد0$خ٬ځڃ ؤوو ٸُّڂ َٴ٫ خڀسندء ٬ځَ خڀٹّّ ًڀٌ ڀ2/7/1928" ځّّنص ًّٽُه ٘ڀ

زٿ ظٽُه خڀّّديش خڀ٭٩ْمص ڄه خڀّٔخذ ٬ځَ خڀٹّّ ٗوو ّٝنّڀص خڀسندء ًىٌ ڄنيِ ٬نو ٬ّد يف ٜمْك ڄٕځڃ 

ؤن ٷّٝٛ خڀٹّّ ًؤن ّسنَ ٬ځْو.خوعيَ ڄه خڀًَ خ٬ّىعدَ  ٬ه ـدزُ ٸدپ0 ٶَّ ٌَٔپ خ‟ 

 ًلدْ٘ص َي خحملعدَ.

ٚ ّ٭ّٗ ٌڀٻ ب٥٬دء خڀٵُٜص ڀځٍّه ٥ّٝديًن يف خ٬ّدء ًلّٙ وٹٌپ ٷّر بوٽدَ خڀُٙٺ ًڄ٩دىُه ٴ

خڀ٭ٽُ ًڀٽه ٙ زً ڄه خ٪ّٽمص يف ٌڀٻ ًخ١ّدٌ خڀٌٔدجٿ خڀندـمص يف خٔعحٝدپ ټٿ خ٩ّ٬دىُ خڀّٖ 

ظِٕء بىل يّنند ًؤڄعند ًڄُخ٬دش خ٬ّٝدحل ًخ٬ّٵدًٔ ًىًڂ ټٿ ڄ٩دىُ خڀُٙٺ ڄه خڀنٵٌْ ًخڀٹځٌذ 



 

www.alukah.net ٘ٓٔ 

  www.alukah.net              األلوكة شبكة اتبع اجلديد واحلصري على

 

ٌٔدجٿ خ٬ًُّٙ٬ص لعَ ّعُْٕ ىًڄيد يف خڀٌخٸ٫، ؤٙ ظٍُ ؤًًٙ زٌخ٥ٔص وُٙ خڀ٬ٌِ زّٙ خ٬ّٕځمّٙ زدڀ

  0ؤًټٿ بىل ودڀً خزه خڀٌڀًْ ز٭ً ؤن خٔعٹُ يف ٸځسو ىًڂ خڀ٭ٍّ، لعَ ٸدپ ودڀً  ؤن خڀنّٓ 

 ّد٬ُّ ټٵُخوٻ ٙ ٰٵُخوٻ بوِ َؤّط خ‟ ٸً ؤىدوٻ 

َ خٗوٵٝدپ ًڀٹً لُٚ خ٪ّّذ خّٙ٘ٔخټِ ٬ځَ ي٬ڃ خ٫ُّخٴّْٙ خڀٍّه ٠ّدڀٵٌخ ڄ٭و ًؤًًّه يف ٸُخ

 ًٌڀٻ ٔ٭ْدً ڄنيڃ يف ٤٭ه خٗٔٚڂ ًظًڄّ٘ه زدٔڃ خٗٔٚڂ.

ًبوو ڄه ڄد ّنسٱِ خڀعنسْو ٬ځْو خن خ٪ّدڄٿ ڀس٭ٟ خڀٙسدذ خ٬ّٕځڃ ٬ځَ ظٌّٕص خڀٹسٌَ خڀّٖ ٸًٔط ڄه 

،ؤوو ٸدپ0$$ڀ٭ه خ‟ يًن خ‟ ىٌ ڄد ٸًڄند ڄه ڄٕځمدض خڀًّه ٠ًًَُّدظو، ًڄد ؼسط ٬ه خڀنّٓ 

 .-ڄعٵٷ ٬ځْو  -١ًٍّخ ٸسٌَ ؤوسْدجيڃ ڄٕدـً## خڀْيٌي ًخڀنٝدٍَ خ

ٸدپ ٕزِ خ٭ّْدؾ خ0ًُٕٔ $$ؤٙ ؤز٭ؽٻ ٬ځَ ڄد ز٭ؽّٗ ٬ځْو  ًًٍَ ڄٕځڃ يف ٜمْمو ؤن ٬ځْدً 

 ؤن ٙ ظً٪ ٸّّخً ڄُٙٴدً بٙ ٌّٔعو..##. ٌَٔپ خ‟ 

پ زٱْص بٙ ؤن ز٭ٟ خڀٕد٬ّٙ بىل خڀٵعنص ًخ٪ّدٸًّه ٬ځَ ًلًش خٕڄص خٔعٱٿ خ٪ًّغ ؤز٫ٙ خٔعٱٚ 

٠ُذ خ٬ّٕځمّٙ ز٭١يڃ زس٭ٟ ً٘ٷ ٜٵيڃ ًڀسٓ خ٪ّٷ زدڀسد٤ٿ، ًظٌّٙو خ٪ّٹدجٷ لعَ ًّٜ٘خ 

 خ٬ّنٽُ ڄ٭ًُٴدً ًخ٬ّ٭ًُٲ ڄنٽُخً.

ًؤيوځط ٸ١ْعدن يف ز٭١يمد ڄ٫ ؤن ټًٚ ڄنيمد ڄنٵٝځص ٬ه خٕوٍُ، ٴٹ١ْص ظٌّٕص خڀٹسٌَ ټدوط 

 ٚڂ.ىـ ًڄد ٸسځيد ڄه ؤّدڂ ًڄُض ز1415َٕز٫ْ خًٕپ  27ٌّڂ خ٩ّم٭ص 

ىـ ًىِ خڀٹ١ْص 1415َز٫ْ خًٕپ  28ًٸ١ْص خڀُٝخ٪ لٌپ ڄُټّ خ٬ّځْْٙد ټدوط ٌّڂ خڀٕسط 

خ٬ّأٵص ـًخً خڀّٖ ؤيض بىل ٔٵٻ يڄدء خٕزُّدء ٌٔخء ڄه خٕڄه ؤً خڀٙسدذ، ٴٕٵٻ خڀًڄدء ٍّٞه 

خڀ٥ُّٹص ًّپ ٬ځَ ٬ًڂ ڄٕاًڀْص ًظُٝٲ ؤ٬َه ٷّر خڀعمٹْٷ خ٬ّنٝٳ ٬ّ٭ُٴص خ٬ّعٕسر ٭ٍّه 
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ًلعَ ٙ ّٽٌن زًخّص ْٔحص ًو٥ُش ّٕعٱځيد ؤ٬ًخء ٘٭سند ڀعٵفّ٘ ُٜخ٬دض يخوځْص خ٪ّديؼص، 

 ًخٔعٱٚ٭ّد ْٔدْٔدً يف خ٫ّدَؾ ًظځٻ ىِ ؤڄنْص خٙوٵٝدڀّْٙ.

 ٬ًځَ ٠ٌء ڄد ظٹًڂ وٌِٜ زدڀعديل0 

٬ځَ ًٙش خٕڄُ ًخڀ٭ځمدء خڀٹْدڂ زٌخـسيڃ خڀ٬ُِٙ يف ٯّدَزص خڀُٙٺ ًڄ٩دىُه  -1

ًظٽٌّه ىْحص ڀٖڄُ زد٬ّ٭ًُٲ ًخڀنيِ ڀععٌىل ًخ١ّدٌ خڀٌٔدجٿ خڀ٬ُْٙص ڀٍٺ 

 ٯّدَزص ٫ّْ٥ ٨ٌخىُ خڀٵٕدي، ًىٍخ ًّٕ ؤزٌخذ خڀٵ٠ٌَ ًخ٥٠ُٙخذ.

خ٠ّدي ټځمص خڀ٭ځمدء ًوٌٜٝدً يف ڄؽٿ ىٍه خ٬ٌّخٸٳ خ٥ّ٫ُش ًؤن ًًَّٝخ ٬ه  -2

 .ڄٌخٸٳ ڄّٙٔټص ًڄنٕٹص ١ًّڂ يّه خ‟ 

ّٹًڄٌخ ٬ځَ ٬مٿ  ٬ځَ خڀٙسدذ خڀُـٌ٪ بىل خڀ٭ځمدء ًخٙڀعٵدٲ لٌ٭ّڃ ًؤن ٙ -3

يًن خڀُـٌ٪ بىل خڀ٭ځمدء ًڄ٭ُٴص ظٌـْيد٣ّڃ ًخ٪ّٽڃ خڀ٬ُِٙ يف ٌڀٻ، ڄ٫ 

خڀ٭ځڃ ؤن ڄد لٝٿ يف ٬ًن مل ّٽه ّٝٙدًَش خڀ٭ځمدء ٱّد ؤيٍ بىل ىٍه خڀنعْفص 

 ّٰ٘ خ٠ُّ٬ْص. 

 ؤن ّعڃ ظٱّْ٘ خ٬ّنٽُخض زد٪ّٽمص ًڄُخ٬دش خڀٌخٸ٫ ًٸد٬ًش خ٬ّٝدحل ًخ٬ّٵدًٔ. -4

ٸص ًخڀعندِ٪ ٕن ىٍخ ٱّد ١ّ٭ٵيڃ ًّٹُ ٬ٌْن ؤ٬ًخء ؤن ٸٍَّ خ٬ّٕځمٌن خڀٵُ -5

 خٗٔٚڂ.

ظٙٽْٿ ٩ّنص ڄه خڀ٭ځمدء ًخٙڀعٹدء زدڀٙسدذ ٬ّ٭ُٴص ڄٚزٕدض خ٪ّديغ ًخڀ٭مٿ  -6

 ٬ځَ ب٤ٚٶ ُٔخليڃ.
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ؤن ّٹٌڂ ًٙش خٕڄُ ز٬ُدّص ڄٝدحل خٕڄص ً٘سدّٞد ًْٜدوص يّنيد ٴٽځٽڃ َخ٪  -7

 ًټځٽڃ ڄٕاًپ ٬ه ٬َْعو.

ًظًْْٙىد ًودٜص ز٭ً ڄ٭ُٴص خ٪ّٽڃ خڀ٬ُِٙ ٷّر ٬ًڂ ب٬ديش خ٠ُٕلص  -8

يف ٌڀٻ ًٷّر بوٵدٶ خٕڄٌخپ خ٬ٌُّٜيش ڀٍڀٻ ڀځمع١َُّه ڄه خ٪ُّذ ًودٜص 

 يف خحملدٴ٩دض خ٩ّنٌزْص.

 ًخ‟ ڄه ًَخء خڀٹًٝ

 ىـ1415َز٫ْ خٓوُ  11ٜديَ ٬ه ٮّم٬ٌص ڄه ٬ځمدء خڀْمه زعدَّه 

 خڀ٭ځمدء خ٬ٌّٸ٭ٌن ٬ځَ خڀسْدن ىڃ0  

زه ودُ٘، ٤دَٶ ٬سً خڀٌخ٫ٔ، ٬سً خڀ٭ّّّ خڀًز٭ِ، ٬سً خڀٹديَ خڀْٙسدوِ،  ٬ٹْٿ خ٬ّٹ٥ُُ، ٬مدَ

ؤ٦ًّ ٬ځِ ڄ٭٠ٌص، ٬ځِ ٯّمً زدًَّٓ، ٬دَٲ ؤوٌَ، ؤ٦ًّ خڀْٙسدوِ، ٬سً خڀٽُّڃ خڀ١ُخِٔ، 

ًِّ زه ؼدزط، ٬سً خ‟ ٔندن، ٮّدىً خڀٌٜدزِ، ٬ځِ ٜدحل ٬ندن ٯّمً، ٬سً خ„ًْ خڀُٺِّ، 

٩ّيُخوِ، ي. ٬سً خڀٌىدذ خڀًّځمِ، ٦ٌّي ٬ځِ ودُٜ خڀٕ٭ًُْ، ٯّمً ٬سً خ‟ خٗڄدڂ، ٸَّْ خ

٬ځِ خڀ٭ًّّٗ، ٬سً خ‟ خ٪ّدًُ٘، ڄُخي خڀٹًِٔ، ٸَّْ ٬ځِ ٯّمً ـٱمدن، ٜدحل خڀٌخي٬ِ، 

 ٯّمً خڀٌخي٬ِ، ؤ٦ًّ ڄٹسٿ، ودڀً ؤ٦ًّ ٔ٭ًْ.
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 ادلبحث الرابــع
 اجلهود العملية دلواجهة القبورية

 :مطالب وفيو أربعة
 ::أثر دعوة الشيخ دمحم بن عبدالوىاب على القبوريةادلطلب األول

  0خڀع٭ُّٳ $4#

ىًٴيد ب٬ديش خٕڄص بىل ڄدټدن ٬ځْـو خٕڄـُ يف ٬يـً     ّص،ي٬ٌش خڀْٙه ٯّمً زه ٬سً خڀٌىدذ ي٬ٌش ًًّّٟ 

 ځـيد ڄـه  وٹْـص ٬ٹدجـً خٕڄـص ٱّـد يخ    نٜمدزو خڀٽُخڂ، ًٌڀـٻ زدڀـ٬ًٌش بڀىدڀعٌلْـً خ٫ّـدڀٛ، ًظ    ؤً خڀنّٓ 
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،ًظنٹْـص ٬سـديخض   ظسـد٪ خڀٽدڄـٿ ڀځـنّٓ    ًٚڄٵدىْڃ ڄنمُٴص،ؤيض بىل خڀُٙٺ زد‟ ظ٭دىل، ًي٬ـٌش ڀ ٬ٹدجً 

ٹّدڀٵو.ىـٍخ   ص ًبِخڀـص ڄـد  ڄڄه خڀسً٪ ًخحملًؼدض، ًخ„دىًش؛ٗٸدڄص خڀُٙ٪ يف لْدش خٕٱّد ؤڀٝٷ ّٞد خٕڄص 

   ظ٭دىل.خڀْٙه ٯّمً زه ٬سًخڀٌىدذ ٦َّو خ‟  ٲ زو ي٬ٌش٭ُ•ٺّٽه ؤن ظُ ڄځىٛ ڄد

 0وٙإ٣ّد

 ،يف ٌىنـو  "ًٕىلخي٬ـٌش خٗٔـٚڂ   "وٙإض خڀ٬ًٌش خڀٕځٵْص خڀـّٖ ــًيىد خڀٙـْه ٯّمـً زـه ٬سـًخڀٌىدذ        

خڀنـدْ،   خڀُٙ٪ ًؤلٽدڄو ًڄد ٍُّ ٬ځْو ڄسديتز٭ً ؤن زًؤ يف ٤ځر خڀ٭ځڃ،ًزًؤ ّٹدَن زّٙ ڄد ّع٭ځمو ڄه 

٬ځْيـد   َٹ١ـ ُّ ؤن ديـٿ ټـ ، ًڀٽه خڀ٬ًٌش َخًلط ڄٽدٶّد زهؼڃ زًؤ ٴ٭ًٚ ٬نًڄد ٬دي ڄه َلٚظو بىل زځً

ص بىل ْنـ ٴيـدـُ ڄـه خڀ٭ْ   ،1ـٕـًّدً   ظٝـٵْعو ص ٬ځـَ  ْنـ لْنمد ٬ـّڂ ؤڄـّ٘ خڀ٭ْ  وٵٕـو، زدڀٹ١دء ٬ځَ خڀٙـْه  

و٥ځٹـط لْنمـد ًــً خڀٙـْه خ٬ّندٜـُش      خڄنـيد  ً خڀ٭مځْـص،  شخڀ٬ًَْص ًٴْيد وٙـإض خڀـ٬ًٌش خڀنٙـإش خٕوـّ٘    

  ىـ#. 1157$ًٌڀٻ ٔنص -٦َّو خ‟ -خڀٽدڄځص ڄه ٸسٿ ؤڄّ٘ىد ٯّمً خزه ٔ٭ٌي 

 ّٙو٥ځٷ ي٬د٣ّد لـدڄځ خيف ًٙجيد،  ٸطًًََْٜ ،ڄنط ّٞدآًز٭ً ؤن ظٹسځط خڀ٬ًَْص ًؤىځيد ي٬ٌش خڀْٙه ً 

ً    ڄـد لٌ٭ّـد  ڄسديجيـد بىل   بىل خٗلٕـدء ًخ٬ّنـد٤ٷ خڀٙـُٸْص،ًبىل خ٪ّفـدِ ًٔـدجُ ؤَــدء        ،ؼڃڄـه يّـدَ ٲّـ

ز٭ًڄ٣ٌّمد يف ؤّدڂ ٬سً  وًز٭١ خ٩ُّّّش خڀ٭ُزْص، ًټدن ز٭ٟ ٌڀٻ يف لْدش خڀْٙه ًخٗڄدڂ ٯّمً زه ٔ٭ٌي

 ٠ّٹـٷ  ٬ّ٘ځَ ٬سديه ؤوو يف ِڄه ٸٝ زنو ٔ٭ٌي، ًټدن ڄه ٴ١ٿ خ‟خخڀ٭ّّّ خزه ٯّمً زه ٔ٭ٌي ٬ځَ ًّ 

ُض ٲًّ ًڄد لٌ٭ّد ڄـه خڀسـً٪ ًخڀٙـُټْدض ًًٔـدجځيد،ؼڃ ؤوـٍ ؤجمـص خڀـ٬ًٌش ڄـه         يِّڀځ٬ًٌش ٲّدق ټسّ٘،٤ًُ

 ځٌخ ڄنو،ًڄه ؤزَ ٸدظځٌه.سٴمه ؤـدذ ٸ ،ًّهخٗڄدڄّٙ ًّّٕ٘ن يف خَٕٞ ي٬دش ٮّدى يندء ًؤلٵدؤز

                                         
 بدوف اتريخ.  – اٟتديثةطبع مكتبة الرايض  –( أتليف عثماف بن بشر  ٔٔ) صريخ ٧تد عنواف اجملد ُب ات ٔ
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 وٍ ٬ځَ خڀ٬ًٌش خڀنفًّص0أخ٬ّ

٬ًنــًڄد ظٽــدؼُ خٕظســد٪ ًخٕوٝــدَ لــًغ ڄــه ز٭١ــيڃ لــٌخيغ ٰــّ٘ ڄ٠ُــْص، ًٸ١ــدّد ٬ځــَ وــٚٲ      

 .ڄٹع١َ خڀُٙ٪

مد ـّٝٙ، ًبوـ ـ٬ًدش خ٬ّىځـ ـڄـه خڀ٭ځمـدء خڀ٭ـدڄځّٙ ًخڀـ    ىـڃ   ًىٍخ ٤سْ٭ِ ٴځْٓ ټٿ خ٩ّنً زٿ ًٙ ټٿ خڀٹـديش  

خ٬ّٹدٜــً  ّٰعځٵــٌص،ًىندٺ ؤٜــندٲ ڄــه خڀنــدْ ٱنْمــًىنــدٺ ڄــه ٥ّمــ٫ يف خڀ ،ټــر خ٬ٌّـــصُّ هىنــدٺ ڄــ

ًخوعٙــُ  ،ظځٹــَ ٬ځـَ ټدىــٿ خڀٙــْه ًي٬ٌظــو، ًڀٹـً ٜــدَ ڀعځــٻ خڀـ٬ًٌش ٜــًًٍ ًخٔــ٫    ټځــيد ًـُخجـُىڃ  

خڀندْ،ًوــدٲ ټــٿ ٌُ ٔــځ٥ص ٬ځــَ ٔــځ٥عو ڄــه ؤڄــُخء ًؤ٘ــُخٲ ً٘ــٌْن      ټــسّ٘ زــّٙ ٩ٌّْ٘ــيد ٬َــر

ــًيىڃټځـــيڃ َؤًخ ؤن خڀـــ٬ًٌش ،٤ُٶ ــُذ    ،٣ّـ ــدجځيد،خ٪ُّذ خڀ٭ٕـــٽُّص ًخ٪ّـ ــعَ ًٔـ ٴســـًؤض خ٪ّـــُذ زٙـ

سٌپ،ًٌڀٻ نخڀ٬ًدجْـص، ًّٰ٘ىــد ڄــه ؤوـٌخ٪ خ٪ّــًُذ، ًټــدن خڀـٍُ ظــٌىل ټــّّ ٌڀـٻ خڀًًڀــص خڀ٭ؽمدوْــص زةٔــ٥     

  ؤٔد0ّْٕٙٔڄُّه 

ًڄـه ؤىـڃ ظځـٻ خ٤ٕـُخٲ      ،بٌ وْٙط ٬ځَ ؤـّخء ټسّ٘ش ڄه ؤ٤ـُخٲ ٱّځٽعـيد   0 خڀْٕدٔص،خٕڄُ خًٕپ 

 ؤن ١ُّؾ ٬ه ٣ُ٥ّْٔد.ٴْو ڄٽص ًخ٬ًّّنص،خ٪ّفدِ ّٝد 

٬ًخء ىـٍه خڀـ٬ًٌش   ؤ ٍ،ټدوط ىِ خ٥ّْٕ٬ُش ٬ځَ خ٫ّځٵدء،ًىڃ ؤ٬ًخ٠ّٙديّصن خڀٌٝٴْص ب0 خٕڄُ خٓوُ 

 . ُ زْنيمدخڀ٭ٹً ڀٚوعٚٲ

ًټدوـط ټمـد    -٦َّو خ‟ ظ٭ـدىل -ًخوعُٙض خڀٙدج٭دض ٠ً ي٬ٌش خڀْٙه  ،ٴمه ىندٺ ٤دَض خڀ٬ًدّدض 

بٙ ؤٶّـد   د،ٴْيد ـٌخزدض ڄه ڄٽص خ٬ّٙـُٴص ًڄـه خڀسٝـُش ًّٰ٘مهـ    ظعند زه خٕڄّ٘ $ًؤخًٜٵيد خڀْٙه خٗڄدڂ 

يـد ز٭ـٟ خحملٕـٌزّٙ ٬ځـَ     ٴًْخٔـعٱٿ وٝـٌڄيد ز٭ـٟ خ٭ّٵـٌخض خڀـّٖ ّٹـ٫       #1ـٌخزدض ودڀْص ٬ـه خٗوٝـدٲ  

                                         
ٔ
 ( .  ٕٚٔ) صالديواف   
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ًڀٽه ٌڀٻ ټځـو ڄـدِخي    ًخ١ًٍّىد ؤيڀص ٬ځَ ٠ٚپ خڀ٬ًٌش ًخٳُّخٴيد، ،يدًِْخيًخ ٴ ،خڀ٬ًٌش ٴ١ىمٌىد

ٞ  ًخوعٙــدَخًفًًّّـص ىــٍه بٙ َٔـٌودً   خڀـ٬ًٌش خڀع  ِ   ؛ًٸسـًٌٙ يف خَٕ  ،وٌٜٝـدً ز٭ــً ؤن يوځـط خ٪ّفــد

ًظـسّٙ ٭ّـڃ    ،ټـٿ ڄٽـدن ڄسد٘ـُش، ٴ٭ـُٲ خڀنـدْ خ٪ّٹْٹـص       ًخڀعٹَ ي٬د٣ّد زد٪ّفدؾ ڄه ،ًلٽمط خ٪ُّڄّٙ

 وٌخٶّڃ،بًوًُٙىد زّٙ ؤىځْيڃ ً ٴممځٌخ ىٍه خڀ٬ًـٌش بىل زٚيىڃ، ِّٳ خڀ٬ًدّدض خڀّٖ ټدوٌخ ّٕم٭ٌٶّد،

ٹّځٌ زځـً ڄـه زځـًخن خ٬ّٕـځمّٙ ڄـه       ټمد ٨ّْط ً٘د٪ ٌڀٻ ٬نيد، ىدىِ ٙ "خڀٌىدزْص " ًىدىِ خڀ٬ًٌش 

ض ٬ځمْـص ًي٬ٌّـص ظٕـّ٘ ٬ځـَ خ٫ّـ٣ خڀٕـځٵِ خڀـٍُ        حـد دض ًىْْـ ًټـڃ ڄـه ٬ځمـدء ٥ًّ٭    لدڄځّٙ ٭ّد ٴْو،

 َّٞـد،َٰڃ ؤن ديف ڄٙـدَٶ خَٕٞ ًڄٱ  -خ‟ ظ٭ـدىل  ٦َّـو -ـًيه خڀْٙه خٗڄـدڂ ٯّمـً زـه ٬سـًخڀٌىدذ     

خڀٹ١ـدء ٬ځْيـد، ٢ًّٽنـٌخ ڄـه      ٸـً لـدًڀٌخ  ْيد ٬ځَ ڄُٝ ٯّمً ٬ځـِ زد٘ـد   خڀخڀًًڀص خڀ٭ؽمدوْص ًزٌخ٥ٔص ً

خڀٹ١ــدء ٬ځــَ خڀًًڀــص ًخڀٹــٌش خڀ٭ٕــٽُّص ًخڀٽْــدن خڀْٕدٔــِ، ًڀٽنــيڃ مل ّعمٽنــٌخ ڄــه خڀٹ١ــدء ٬ځــَ ڄــد    

ً           ؤُ٘زعو ٸځٌذ خڀندْ ڄه خ٪ّـٷ،  خڀًًڀـص  ٴمـد وـُؾ خ٩ّنـٌي خڀٱـّخش ڄـه ٲّـً لعـَ ٬ـديض خڀـ٬ًٌش ًخڀٹـٌش 

 وعٙدَىد.  خ ًؤٸَٝخڀٌْڂ يف ؤ٫ًٔ ڄًخىد  بىلًىدىِ ٸدجمص  ،َّٝد ؤٸٌٍ ڄه ٌُ ٸسٿ زٙٽٿ ٸٌُ،

 عالقت اندعىة اننجديت بانيًٍ:

زٝمص ڄد ٬ًٌّ بڀْو خ٬ّىځٛ ٬ّسديجو ٯّـر خ٫ّـّ٘ ٕڄعـو، ٙ ظٹـٳ مهعـو       هڄه خڀ٥سْ٭ِ ؤن خڀًخ٬ْص خ٬ٌّٸ 

ڀٍخ ٴةوو ٸً ټدن خڀْمه ټٿ خڀْمه ڄٕعيًٴدً ڀځـ٬ًٌش   ًٙ ّٽعٵِ يف وُٙ ي٬ٌظو زسځً يًن زځً؛ لً،٬نً 

ًڀٹً ٘ٹط ـٌْ٘يد خڀ٥ُّٷ بىل خڀْمه ڄه ـيعّٙ، ڄه خڀٱُذ ٬ّّ خ٪ّفدِ  ٣ّد ًـٌْ٘يد،دڀ٬ً ٠دً٭ُّڄُ

ڃ ١ـ وخٴٽدوـط خڀٹد٬ـًش ٭ّـد ز٭ـً ؤن      ميـد، جًـسدپ خڀُٕخش لعَ ًٜځط بىل ڄنـد٤ٷ ٬ٕـّ٘ ـسد٭ّـد ٣ًّد   
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ًآًَِىـڃ ٬ځـَ وٙـُ خڀـ٬ًٌش      ،ز٭ٟ ؤُ٘خٴيد ًؤڄُخجيـد ڄـ٫ خڀنفـًّّٙ   ًيوٿ  ،ًٴعنٌخ ّٝسديجيد ؤىځيد بڀْيد،

 .1ًڄد لٌ٭ّد  ٓزٿ بىل ِزًْ ًلْ خ٪ًًّّش،بىل لعَ ًٜځٌخ 

ٔعْٚء ٬ځَ خڀسٚي ًيوٌپ خڀٹسدجٿ ڄ٭يـد ًخڀٹسـٌپ ّٝـد    ص ظځٻ خ٬ّٽدوص ڄه خًًّٙلْنمد زځٱط خڀ٬ًٌش خڀنف 

 "خ٬ّنٝـٌَ   "يًڀـص ٜـن٭دء يف ٬يـً خٗڄـدڂ     ً٘٭ُض ز١٭ٳ  ،ظ٬ًٌ بڀْو، ّٟدًزط خڀٹسدجٿ خڀْمنْص ڀٍڀٻ

خڀٌٙټدوِ، ًظٹًڄط ظځٻ خڀٹسدجٿ لعَ لـدُٜض ٜن٭دء ز٭ً ٬ــدڂ  دڂ ـخٗڄؤلً خٕجمص خڀٍّه ٬ـدُٜىڃ 

ًټدوط خڀُٔـٿ يف ؤؼنـدء ٌڀـٻ ظـُي بىل ٜـن٭دء ڄـه خڀ٬ًَْـص زدڀـ٬ًٌش بىل خڀعٌلْـً ًىـًڂ            ،2#ىـ$1216

ىـًڂ ظځـٻ    يف٣ خڀٙـًًّ ٘ـدًَ ڄـه ١ّٛـُظو     ٱڀ١ـ خڀٹسدذ ًخ٬ّٙدىً، ًلْنمـد ؤلـٓ خٗڄـدڂ خ٬ّعٌټـٿ زد    

ًبن ټدن بٵّد ىٌ ، ىٌ ٴن٭م•دبن ټدن ىٍخ خ٭ًّڂ ڀٌـو خ‟ ًظنٵٍْخً ڀځُّٙ٭ص  0ٴٹدڀٌخ ڀو خڀٹسدذ ًخ٬ّٙدىً،

$ؼـڃ ًٸـ٫ خ٭ّـًڂ ڀځٹسـدذ ًخڀٹسـٌَ خ٬ّٙـًْش يف ٜـن٭دء         ٸدپ خڀٌٙټدو0ِ ،3ٮّدڄځص ٕٜمدذ ٲًّ ٴٚ ٴدجًش 

ؤ٘ـٻ ؤٶّـڃ ٬نـًڄد ڄـًُخ      ټمد ؤوّٗ ٙ،4ش ٭ّد ًيف ـيص ٌڄدَ ًڄد ّعٝٿ ّٞد# ًيف ټؽّ٘ ڄه خٕڄٽنص خ„دًَ

ٕن ىٍه ىِ  ًّٝن ًٸٍُ ٣ّدڄو ٸً ؤِخڀٌخ ڄد ٴْيد ڄه ڄٙدىً ًٸسدذ ًًٌٔخ ڄد ٴْيد ڄه ٸسٌَ ڄُٙٴص؛

ًخڀٵُٸـص خٕوـٍُ ڄـه ـيـص      ُــ٫ وـدٚ،  ڄًبن مل ؤ٨ٵـُ زـٍڀٻ يف    ٿ ڄٽدن ّٕعٌڀٌن ٬ځْـو، ټ٬دي٣ّڃ يف 

 ل١ُڄٌض. خڀٝمُخء لعَ ًٜځط

 ًٌٜپ خڀ٬ًٌش خڀنفًّص بىل ل١ُڄٌض0

                                         
ٔ
 ( .   ٕٔٗ-ٕٓٗ/ ٔترٚتة الشريف ٛتود بن دمحم صاحب أيب عري. )  –البدر الطالع   
ٕ
 ( .   ٘٘) ص( و الشوكاين حياتو وفكره  ٖٕٗ) صفرجة ا٢تمـو واٟتزف للواسعي   
ٖ
 ( .   ٖٕ-ٕٕ) صات ٯتانية حولي  
ٗ
 ( .   ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔالبدر الطالع )  
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ًٜځط خڀ٬ًٌش خڀنفًّص بىل ل١ُڄٌض ٨َّْـًد زٌٜـٌپ خ٩ّـْٗ خڀنفـًُ خڀـٍُ ّٹـٌيه وـدـِ زـه ٸمـٚ           

َ   ،#ىـ1224ًټدن ٌڀٻ يف ٔنص $ ـَٜ ،ًٴْيـد لـٌَش ًىْـنه ًلٌخڀْيمد    ،ٴدٔعٌڀٌخ ٬ځـَ خڀٽٕـٌ زـه  خ كَدڀًَ

ٰدڀـر َئًْ خڀٹسـدذ خ٬ّسنْـص ٬ځـَ خڀٹسـٌَ ڄـه ي٬ًـه         ًىـًڂ  ّص ًخڀٙـنٵُّص، ًٸمٚ خڀٹسدجٿ خڀْدٴ٭ْص ًخڀني

ًمل ّٽـه خڀعـإؼّ٘ ڄٹعٝـُخً ٬ځـَ ىـًڂ      ، 1 ٘ـُٸدً  ؤٴ١ٿ خڀٝٚش ًخڀٕٚڂ٬ًځْو ُٰزدً بىل ٸّّ ىٌي ٬ځَ وسْند 

زــٿ ًٜــٿ بىل بٸنــد٪ خڀٹسدجــٿ ٥ًّد٬ــدض ڄــه ؤزنــدء ل١ــُڄٌض ّٞــٍه خڀــ٬ًٌش ٦ًّځــيڃ ٭ّــد   ،خڀٹسـدذ ٴٹــ٣ 

پ ٬ځـِ  آ "ظځـٻ خڀٹسدجـٿ ٸسْځـص     هـًڄـ  ص خڀـّٖ ټدوـط ٔـدجًش يف خڀـسٚي،    يڃ ڀځىُخٴدض ًخڀ٭ٹدجً خڀٹسٌَّٴ١ًَ

دي زــّٙ خڀٹ٥ـه ً٘ــسدڂ، ًلعــَ ز٭ـٟ َـــدپ خڀٕــديش   د لٌ٭ّــد يف ڄن٥ٹـص خڀ٭ٹــّ ـزسځــً وٙـدڄُ ًڄــ  "ــدزُ  

ل٤ٌـص  "٬نـً ټٚڄـو ٬ځـَ خ٪٤ٌّـو      "بيخڂ خڀٹـٌض "زه ٬سْـًخ‟ يف  خټمد ٌټُ  ،خڀ٭ځٌّّٙ ظدز٭ٌىڃ ٬ځَ ٌڀٻ

ـــؤ٦ّــ ــعٽځڃ  "خحمل١ْــُش  "ٹص ـٿ ؤًٔــ٫ يف ڄن٥ـــًزٙٽــ2 "هـً خزــه ِّ ــُّڃ ًىــٌ ّ ٬ــه  ،بلــًٍ ٠ــٌخلِ ظ

َخء خڀٌىدزْـص،  آٰځـٌ خڀٹسـٌَّّٙ، ٴٌخٴٹعـو     وٴٹً ٸـدپ0 $ًټـدن ّنٽـُ ز٥س٭ـ     ص،خڀٕځ٥دن ٬سًخ‟ ٬ٌٞ ُٰخڄ

ً  ؽًُؤټ َّدٔـص   بڀْـو وعـيط  خّـً يىـُه ڄٹـًڂ خ٩ّمد٬ـص، ً٘ـْه خڀٝـند٬ص ًخڀـٍُ        ٴُخڀع٭ځٷ زٌلًْ ٬ٝـُه 

ِ خڀٕـًْ   ځْٿخ٩ّ خڀ٭ځڃ زّّٔڃ،خڀ٭ٚڄص ،ًٸً ىــ# 1248$زعــُّڃ ٔـنص    َزٽـُ زـه ٬سـًخ‟ خ٭ّنـًًخن،خ٬ّعٌٴ     ؤزـ

ٍ  خ ــ ــو ىــٌ خڀ ــٌن زإو ــڃ ٬ســًخ‟ ٬ــٌٞ ُٰخڄــ  ٣ُّمــو خڀ٭ځٌّ ٙ ٸَّخء خڀٌىدزْــص، ًآ صّ٭ځ ــّخڂ ّٞــد،  ؽــو ٬ځــَ خ ڀع

٬ځـَ   صًڄاخوٍش خڀندْ ّٝٹع١دىد، ٴعأڄًُخ ٬ځـَ ٸعدڀـو، ٴيـُذ بىل زْـط ــسّ٘،ًمل ّٹـًَ ٬سـًخ‟ ُٰخڄـ        

ــڃ ٦ّدّ ــو زّّٔ ــ ؛ع ـــيد، ًيف ؤـّـ  ٙ صٕن ُٰخڄ ــد ټځ ـــدن ًٜـــٌپ خڀٌىدزــ ـٺّځٽي ــُّڃ ٔــنص  ـْدڄو ټـ  1224$ص بىل ظ

                                         
للشيخ العالمة سادل بن دمحم بن سادل بن ٛتيد الكندي .  (  ٕٖٔ/ٔ) اتريخ حضرموت ا١تسمى بػ ) العدة ا١تفيدة (  ٔ 

/ ٔػاج األعػراس ) ـ ( ، وت ٜٜٔٔ -ىػ  ٖٔٔٗٔتقي ق عبدهللا دمحم اٟتبشي . مكتبة اإلرشػاد . صػنعاء ) الطبعة األوذل ، 
ٔٚٗ  . ) 

ٕ
 ( .   ٕٕٚ)صبن عبيدهللا انظر إداـ القوت ال  
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ىځـٻ وٕـًٚ، ًبٵّـد ىـًڂ     ؤًمل ّٵًٕ لُؼدً،ًٙ  زه ٸمٚ، ٴ٥ٌٍ ّٞڃ ل١ُڄٌض، 1،زٹْديش خٕڄّ٘ ٬ځِ ىـ#

خڀٽعـر،ټؽُه  ًؤىـدٶّڃ،ًؤظځٳ ٸځـًْٚ ڄـه     ،خڀٹسدذ،ًٌٍٔ خڀٹسٌَ خ٬ّٙـُٴص،ًؤڀٹَ خڀٹـسٟ ٬ځـَ خ٬ّندٜـر    

ٌ ـه خڀـًڀْٿ، ًؤٸـدڄٌخ زّّٔـڃ ٳّـ    ـزـًًن ڄـَّّ ڄـ    ز٭ٟ خڀ٭ځٌّّٙ، ټٝدلسند خڀٵد٠ٿ خڀًْٕ ٬ځٌُ زـه ٔـيٿ،  

ٺّـدوِ ٬ځـَ ؤن ّٽـٳ خٌٍٕ ٬ــه     زـه  ه ؤ٦ّـً  زـ ٬ًسـًخ‟   ص،ؤَز٭ّٙ ٌّڄدً، ٬ًدىًه ٬سًخ‟ ٬ٌٞ ُٰخڄـ

ًٌٙ ڄـــه ـســــًٸ ڃـيــ ـٌٔـه وٵـڄـــ ٌٍىــــ ـطّٖ ٙٸــ ـخڀـــ ٌظو،ـُ ي٬ــ ـد زنٙــــٹٌڄــــځَ ٘ـــ٢ُ ؤن ّ ـزـــٚيمهد، ٬ـــ 

 .2ڃ# ـُىـوٌخ٤

٣ّـڃ زنٙـُ   خٌّخٴـٷ ؤىـٿ ٲّـً ٬ځـَ ڄنيفيڃ،ًٸـً       نڄدڂ ټسّ٘ ٬ًٚڄص ٘يّ٘ ڄه ٔديش ظُّڃ،ټـد بيٍخ ٴ خًبٌ 

ٔـ   صلعَ ؤن خڀٕـځ٥دن ٬سـًخ‟ ٬ـٌٞ ُٰخڄـ    ،ىٍخ خ٬ّنيؿ ًظ٭ځْمو ٭ّـٍخ خڀٕـځ٥دن   ّخء يف ـدڀص ٬ـ ـؤَٔـٿ َ

ً ٸـعٿ عْٿ ـٸ ٬ځـَ ٰـّ٘    ًبٵّـد ټـدن ٸعځـو    ،ٙ وُّـً ٌڀـٻ ًٙٳّسـو    ــدء ٴْيـد0 $بونـد    ،يف ڄٙدـُش زٱّ٘ ٸٝـ

ًڀٽـه ٘ـاڂ ؤ٬مـدڀٽڃ ًخڀعٵـدظٽڃ بىل ٰـّ٘ خ‟ ٬ًسـديظٽڃ ڀٖڄـٌخض ًخڀٹسـٌَ ىـٌ خڀـٍُ ــُ             ڄند، وعْدَخ

$ًّٹـدپ ؤن ىـٍه خ٬ّٽدظسـص ټدوـط      زـه ٬سْـًخ‟0  خٸـدپ   ٩ـڃ#، ٬ًْٔفُ ٬ځْٽڃ ڄد ىٌ ؤ ،٬ځْٽڃ خ٬ّٝدجر

زـٿ   ،3ًخ‟ ؤ٬ځـڃ#   ،ٌټُه خڀًْٕ ؤزِ زٽُ زه ٬سًخ‟ خ٭ّنًًخن ،ڄدڂ ظُّڃ ڀٍڀٻ خڀ٭يً خ٬ّعٹًڂب بوٙدءڄه 

دزص خڀٽـؽّ٘ ڄـه ٸسدجـٿ ل١ـُڄٌض ًز٭ـٟ خڀٕـديش خڀ٭ځـٌّّٙ ڀځــ٬ًٌش        ـٔعفـ خيف  ًؤٜـُق ىنـدٺ وـٛ ؤ٠ًـك    

ؤ٦ّــً زــه ٔـــدمل  صزـــه ٬سْــً خ‟ يف ظ٥ُّــخّٹــٌپ  ،زــٿ ٤ًځســيڃ ًٜــٌپ ي٬د٣ّــد بىل ل١ــُڄٌض ،خڀٌىدزْــص

ًٌٜپ خڀٌىدزْص بىل ل١ُڄٌض، ز٥ځر ڄه ز٭ٟ خڀٕديش ًآپ ټؽّ٘، ًمل $ًيف ؤّدڄو ټدن  ڄنٝر ٬ْندض0

ًّٕعفْر ٭ّڃ خڀندْ، ًټدن ٱّه خٔـعفدذ ٭ّـڃ آپ    ،ٵّد ټدوٌخ ّنًُٙن ي٣ٌ٬ّڃبّٽه ٭ّڃ ٬ٕٽُ ټؽّ٘، ً

                                         
ٔ
 كذا قاؿ والصواب انجي بن قمال .    
ٕ
 ( ُب ٣تلة العري اليت تصدر ُب الرايض .  ٓٗإداـ القوت اٟتلقة )  
ٖ
 ( .   ٖٕٔ)صإداـ القوت   
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، 1، ًز٭ـٟ خڀٕـديش ًز٭ـٟ آپ ټـؽّ٘ ٬ًسـًخ‟ ٬ـٌٞ ُٰخڄـص زّّٔــڃ#        ڂ٬ځـِ ــدزُ ّٜٙـدڄُ، ُٰزـِ ٘ـسد     

ــص     ض ملًڀٽــه ًـــٌي خڀنفــًّّٙ يف ل١ــُڄٌ  ّــًڂ ٤ــًٌّٚ لْــػ ټــدن ًٜــٌ٭ّڃ بڀْيــد يف آوــُ ٬مــُ خڀًًڀ

ــخًخڀــّٖ  خڀٕــ٭ٌيّص خًٕىل، ــبٌٌٜپ خڀٹــٌخض خ٬ّٝــُّص ـوعــيط ز ًټدوــط ، 2# ىـــ1233ص $ـ٬ًَْـــص ٔنـــَ خڀـڀ

ًڄـد زـّٙ ىـٍّه خڀعـدَٹّّٙ ټـدن ؤىـٿ ٲّـً        ، 3# ىــ  1226ًٜـځط بىل ٔـدلٿ ّنسـ٫ ٔـنص $    ٸـً  ـٌْ٘ـيڃ  

ؤ٤ـُخٲ خ٩ّّّـُش   يف بىل ـٌْ٘ـيڃ خڀـّٖ ظٹدظـٿ     بڄـًخيخ٣ّڃ ط ڄـه ىنـد ٸځـّ   ً ڄٙٱٌڀّٙ زٹعدپ خڀٹٌخض خ٬ُّّٝص،

خ٩ّـْٗ زـدڀٹُذ ڄـه ل١ُّـص ٬ځـَ ّـً        ٍخـّڂ ىـ ـًڀـٍڀٻ ٴٹـً ىـ   ؛ خڀ٭ُزْص ًڄنيد خ٩ّْٗ خڀٍُ ١ُّٛڄٌض

 ًَـ٭ٌخ بىل زٚيىڃ. ،4ٸسدجٿ خ٩ّ٭ًه ًٸْديش خڀٕديش آپ خڀ٭٥دْ

ىـٍه خڀـ٬ًٌش ىـِ زځـً      ڄسـديت ٬ځـَ  ٔـعٹُض  خًټـدن ؤ٘ـيُ زځـً     ًڀٽه آؼدَ ي٣ٌ٬ّڃ ڄدِخڀـط ڄٌــٌيش،   

ټُخڄـص ٴځـڃ ٠ّٝـٿ     ؤَخي ڄـه ًيلٍّ  بٌخڀـٍڀٻ ټدوـط ڄـه خڀنـٌخيَ ؤن ؤلـًخً       وٙدڄُ ًؤىځيد آپ ٬ځِ ـدزُ؛

 ِّدَش خ٬ّٙي0ً  يف ٸٌپ خڀٍُ ٸدپ ٬ځِ ـدزُ يف وٙدڄُ، ټمد ٌټُ يف ظٍټّ٘ خڀندْ ىل آپ ب ٌءيه زدڀځفّيً•

ُّرًَّٺ ّد٬ځِ يل ظٽُڂ خڀٹدًٜ ًظــًِخَ ـْند زدو  ُلر زدڀٱ

 5خ ٜدحل لسْر ًَـٸَ ند ٙـًخٙ َـ٭ لځيد ٌخ ظٹ٫ بن ِ٘ء ټُخڄص زد

ًٸـٌپ خٓوـُ لْنمـد     دزُ خڀٌىـدزّْٙ، ـلسْر ْ٘ه آپ ٬ځِ ـ ؤُ بٌخ مل ظٽُڄند ٴةوند ٔنٍىر بىل ٜدحل

ٌي بن مل ظـٍىر خ٪ّمـَ   سـ زٹٌڀـو0 $٬ًـّش خ٬ّ٭   وٴىد٤سـ  ،ًڀً ڄُّٟ ًڀو ،ـدء بىل خ٪ّٕه زه ٜدحل خڀسمُ

  ڄه

                                         
ٔ
 ( . ٖٗص) إداـ القوت   
ٕ
  .(  ٕٗٔ – ٜٔٔ صعنواف اجملػد )  
ٖ
 ( .  ٚ٘ٔ) صالساب ق ا١تصدر   
ٗ
 (  ٖٕٚ-ٖٕٓ/ٔانظر اتج األعراس )   
٘
  ( . ٜٕٔتذكَت الناس ص)   
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 ًټٿ ٌڀٻ ٸً ظٹًڂ.  .٬1نً زه ٬ځِ ـدزُ#  ٕٜسك يف وٙدڄُ ًڀًُ ٯّمً

 ،ٴعٌخٜـٿ خڀعـإؼّ٘   زةوًًوْٕـْد، ٴنٙإض ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي  ،ًڄدڀسػ خڀندْ ز٭ً ٌىدذ خڀنفًّّٙ بٙ ّّٕ٘خً 

نـيؿ خڀٕـځٳ   ً‟ خ٪ّمً،لعَ ـدء خ‟ ٍّٞه خڀٝمٌش خڀّٖ ىِ ٔځٵْص ٔنْص ڄندزٍش ڀځٹسٌَّص ڄعمٕٽص ّٝ

 ًّيًُ خ٩ّم٫ْ ڀځعمٕٻ ّٝد ٠ُّْو  ،ًّ٭ځِ ټځمعو ،يڃ وٕإپ خ‟ ؤن ّعڃ وٌَه٬ْځ، ن خ‟خڀٝدحل ٠ٌَخ

 وًًوْْٕد ًؤؼُىد ٬ځَ خڀٹسٌَّص يف خڀْمه0ةي٬ٌش خَٗ٘دي ز 0خ٥ّ٬ځر خڀؽدوِ

ٴدڀ٭ٌخڄـٿ خڀـّٖ    ڄه وٚپ خڀ٭ٌخڄٿ خڀّٖ ؤيض بىل ٸْدڂ ي٬ٌش خَٗ٘دي ٺّٽنند ؤن وع٭ُٲ ٬ځَ ؤىڃ ڄٚٯّيد، 

 ڄيد ى0ِ ؤيض بىل ٸْد

 وًًوْْٕد. بر خڀٍُ ٌّٕي خڀ٭ُذ يف خ٩ّيٿ خ٬ُّټّ# 1

 د. ـعمد٬ّْخد ًد٭ّڃ ٭ّاٙء ڄديّّٵٔعٱخيڃ ٬ځَ خڀندْ ًجٚ٭ٔعخ٢ّديُ خڀ٭نُّّٝٙ يف # 2 

 2ټؽُش خڀسً٪ ًخ٫ُّخٴدض.# 3 

ٿ خڀـٍُ ټـدن ّٕـٌي خڀ٭ـُذ يف     ـٌَش ٬ځـَ خ٩ّيـ  ـىـٍه خڀـ٬ًٌش ټدوـط ؼـ     ّع١ـك ؤن  ٍه خڀ٭ٌخڄـٿ ـڄه وـٚپ ىـ   

ًؼـٌَش ٬ځـَ خڀع٭ـديل خڀ٭نٝـُُ، ًخ٥ّ٬ځـٌذ ىـٌ خڀعٕـدًُ ًخڀ٭ـًپ خڀـٍُ           ،ًًْٔځص بِخڀعو خڀ٭ځـڃ  ،ڄيفُىڃ

ظسـد٪ ًظ٭ځـڃ خٗٔـٚڂ    ٙخٗٔٚڂ، ًؼٌَش ٬ځَ خڀسً٪ ًخ٫ُّخٴدض،ًٔسْٿ ٌڀـٻ ىـٌ وٙـُ خڀعٌلْـً ًخ    زو ـدء 

 . خڀٝمْك ڄه ټعدذ خ‟ ًٔنص ٌَٔڀو 

 ؼٚؼص ؤٌٜپ0  َوًًوْْٕد، ٴنُخىد ظٹٌڂ ٬ځةزًڄه ٮّمٌ٪ ٌڀٻ وع٭ُٲ ٬ځَ ٥ّ٭ْص خَٗ٘دي خٗٔٚڄْص  

                                         
ٔ
 .  ( ٕٕٓص)  تذكَت الناس  
ٕ
 ( . ٙ)صاتريخ اإلرشاد   
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 وُٙ خڀ٭ځڃ ًبٴٙدجو زّٙ ٔدجُ خڀ٥سٹدض.# 1

 خ٬ّٕدًخش يف خ٪ّٹٌٶ ًخڀٌخـسدض زّٙ ٫ّْ٥ خڀُٙخجك يف خ„عم٫.# 2

 ظسد٪. ٙٯّدَزص خڀسً٪ ًخ٫ُّخٴدض ًوُٙ ٠ًىد ڄه خڀعٌلًْ ًخ# 3

ٔـ   ؤَټدن خڀٹسٌَّص يف خڀـْمه،  ڀس٭ًٟىٍه خٌٕٜپ ټځيد وٹٟ   سٷ ٌټُىـد ڄٵٝـځص يف خڀسـدذ خڀؽـدوِ     ًٸـً 

 يف آؼدَ خڀٹسٌَّص.

 ڄإٔـِ ىـٍه خ٩ّم٭ْـص،    ،ًٸً ًٜځط ىـٍه خڀـ٬ًٌش بىل خڀـْمه ًبىل ل١ـُڄٌض زٌــو وـدٚ ڄـ٤ٌه        

ً ظًټــدن ٭ّــد ؤؼُىــد خڀ٥ْر؛لْــػ    ،ڄــه َٸــ٣ًّڃ، ٴي٬ُــٌخ بىل خڀ٭ځــڃ خٔــعْٹ٩ٌخ نســو خڀنــدْ ڄــه ٰٵځعــيڃ 

 ِ ـٕـ  ،ًَٴ١ــٌخ خڀعمــدّّ خڀ٥سٹــ ــدڂ  نص ًَٴــٟ خڀســً٪ ًخ٫ُّخٴــدض ًخڀٙــُټْدض، ًي٬ــٌخ بىل خڀعٌلْــً ًخڀ ًٸ

ٕـ ّبىل ؼـٌذ ټـدن    ًَمـَ ٬َ ًؤٌټـُ ؤن ؤلـًىڃ يف ٸُّعنـد    ز٭١يڃ زعٌّٕص ز٭ٟ خڀٹسـٌَ يف ڄنـد٤ٹيڃ،   زـو   َٽ

 "خ٬ّٽعسص خڀُٙـ٭سْص   "خ٬ّاَوّٙ زـ  ٜنديّٷ ڄٽعسص خڀْٙه ٬مُ زه ؤ٦ًّ خڀ٭مٌيُ خڀٙيّ٘ش ًخ٬ّ٭ًُٴص ٬نً

 ٬ًنً خڀ٭ٌخڂ ّّٜخوص 

 -٬ځـَ ـيـص خڀع٭٩ـْڃ   -ٸدڂ زإوٍ ىٍخ خڀؽٌذ خڀٍُ ظٽٕـَ زـو ٜـنديّٷ خڀٽعـر     ، ًخڀْٙه ٬مُزه ؤ٦ّ

ٯّمــً خ٬ّيفــٌْ  هـًٌڀــٻ خڀُـــٿ ىـٌ خڀٙــْه ٬ســًخڀُلْڃ خزـ  ، ڀٹـده يف زحــُ ڄ٭٥ځـص زــدڀٹُذ ڄــه خ٫ّّخوـص   ؤً

 ًټدن ؤًپ ڄه ؤ٬ځه خڀ٬ًٌش بىل خڀٕنص ًٯّدَزص خڀسً٪ ًخڀُٙټْدض يف ٌڀٻ خڀسځً. خڀ٭مٌيُ ٦َّو خ‟،

ــ  ـه ڄند٤ٷ ل١ُڄٌض بٙ ًًــؤً ڄن٥ٹص ڄ سٷ ًخيًٍىٽٍخ مل ّ  ًيف ټـؽّ٘ ڄـه    ٿ،ـً ٴْيد ڄؽٿ ٌڀـٻ خڀُ

 ٸّمځٌن ىٍه خڀ٬ًٌش ًڀٌ يف ؤوٵٕيڃ ًؤٸدَّٞڃ. ،خٕڄدټه ټدن ٭ّاٙء ؤوٝدَ ًؤ٬ٌخن

ّــص دًٱّــد ّــًپ ٬ځــَ ًـــٌي ىــٍخ خٕؼــُ ٠ــفص خڀٹســٌَّّٙ ڄــه ىــٍه خڀــ٬ًٌش ًخڀٙــٽٌٍ ڄنــيد ًوٙــُ خڀ٬ً    

 ىٌ ٬ځَ خٕڀٕنص. ڄد ًڄنو  ،عٌذڄٽ ڄد ىٌڄه ٌڀٻ  ٠ًىد،
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 ـيٌي ؤجمص ٬ًځمدء خڀْمه خ٬ٕځَ يف خ٬ٌّخـيص خڀ٭مځْص ڀځٹسٌَّص0 خ٥ّ٬ځر خڀؽدڀػ0

بن خڀٹسٌَّص مل ظّٔٔه يف خڀْمه خ٬ٕځَ ڄؽځمد ظُٔىط يف زٹْص ڄنـد٤ٷ خڀـْمه، ًٌڀـٻ ؤن خڀٵُٸـص خڀًّّّـص       

ــد يف      ــٌ ڄ ــه خڀٱځ ــْٓ ٴْيمــد ڄ ــًخ٬ّــٍىر خ٭ّــديًُ ڀ ــُٴٟ  ڄ ــص  ٍخىر ؤىــٿ خڀ ــه خ٨ّٗد٬ْځْ ــص ڄ ًخڀسد٤نْ

ًٙ يف ٬ٹدجـً   ًخڀٌٝٴْص خڀٱٚش، ڀٍڀٻ؛مل ّٽه يف ؤٜٿ خ٬ٍّىر خ٭ّديًُ ظُوْٛ يف خڀسندء ٬ځَ خڀٹسٌَ،

ًبٵّد ٤ُؤض ظځٻ خٕٸٌخپ يف خڀٹـُن خڀٕـدز٫ ٬نـًڄد ظٌخٴـً خڀٝـٌٴْص       خڀًّّّص خڀْمنْص خًٕىل ِ٘ء ڄه ٌڀٻ،

َ ٤ْٚٔنيڃ،ًڄًّْىد ٬ه ٸسٌَ خڀندْ، ٬نً ٌڀـٻ  ؤٌّذ خ٬ّٙدىً ٬ځَ ٸسٌ ٬ځَ خڀْمه ًلْنمد زنَ زنٌ

ٴيـِ ٴعـٌٍ    ًزٹْط ٯٌَّٝش ٬ځـَ خٕجمص خ٪ّـدټمّٙ ًؤٔـُىڃ ًڄٹـُزْيڃ،    ،ُٔض خڀ٭ًًٍ بىل يّدَ خڀًّّّص

ٙ ٬ځَ ؤيڀص خڀُٙ٪؛ ًڀٍڀٻ ٴځـْٓ ىنـدٺ ظ٭٩ـْڃ    خڀٌخٸ٫  ب٪ّدقْٔدْٔص ؤټؽُ ڄنيد ٬ُْ٘ص ًخ٬عمدي ٬ځَ 

ًڀْٓ ىندٺ ٴځٕـٵص ڀّّد٣َّـد ټمـد     د ىٌ يف زٹْص خٕـّخء خٕوٍُ،ټمڀځٹسٌَ خڀّٖ يف ٌڀٻ خ٩ّّء ڄه خڀْمه 

ټـدن ڄـه خڀٕـيٿ ٬ځـَ ٬ځمـدء ظځـٻ خڀـسٚي ًز٭ـٟ لٽدڄيـد ؤن ّـًَټٌخ            وټځڀٻ ً خڀٌٝٴْص؛ ڀٍـٌّـً ٬ن

 ً ِخڀعـيد زْٕـُ ؤټؽـُ ٱّـد ٬ځْـو خ٪ّـدپ يف ڄنـد٤ٷ        بخ٪ّٽڃ خڀٝمْك ڀعځٻ خ٬ّٙدىً ًؤن ّعمٽنٌخ ڄه ىـًڄيد 

ندٺ ـٌٙض ڀس٭ٟ خڀ٭ځمدء ًز٭ٟ خٕجمص ًـيٌي ٬مځْص؛ِٗخڀص ز٭ـٟ ظځـٻ   ٍڀٻ ٴٹً ټدوط ىټخڀٌٝٴْص، 

 ٤ځ٭ط ٬ځَ ـٌڀعّٙ ڄه ظځٻ خ٩ٌّٙض. خ ًٸً،مص ٬نً ز٭ٟ خڀ٭دڄص٩خ٬ّٙدىً ًظٌّٕص خڀٹسٌَ خ٬ّ٭

ٔـنص   َىـ# ًخ٬ّعـٌٴ 1131ڃ خ٬ٌّڀٌي $ـ0 ٬ځَ ٬يً خٗڄدڂ خ٬ّيًُ خڀ٭سدْ زه خ٪ّّٕٙ زه خڀٹدٔخ٩ٌّڀص خًٕىل

ٴٹـً ٸـدڂ    ىــ#، 1182$ ٌٴَـخ٬ّعـ َلــمو خ‟   دوِـ٭زه خٕڄّ٘ خڀٝنخڀ٘ڄدڂ  دن ڄ٭دُٜخًىـ# ًخڀٍُ ټ$1189

 ىٍخ خٗڄدڂ ًّٞڂ ټؽّ٘ ڄه ظځٻ خ٬ّٙدىً ًخڀٹسٌَ خ٬ّ٭٩مص زعمُّٟ ٥ّد٬ص ڄه خڀ٭ځمدء ٦َّيڃ خ‟ ظ٭ـدىل، 

ًڄـه   -٠َـٌخن خ‟ ٬ځـْيڃ  -ؤجمـص ؤىـٿ خڀسْـط     $ًٸـً ظٽځڃ ٥ّد٬ـص ڄـه   ٸدپ خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ ٦َّو خ‟0

دن ڄنـيڃ  ـټـ  هـًآوـُ ڄـ   ؤظسد٬يڃ ٦َّيڃ خ‟، يف ىٍه خ٬ّٕإڀص ّٝد ّٙٵِ ًّٽٵِ، ًٙ ّع٫ٕ خ٬ّٹـدڂ ڀسٕـ٥و،  
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خ٬ٌ٠ٌّ٬ص ٬ځَ ّٰ٘ خڀٝٵص خڀ٬ُْٙص، ڄٌٙود خٗڄدڂ خ٬ّيًُ خڀ٭سدْ زـه   وٽدًٙ ٬ځَ خڀٹسٌَّّٙ،٬ًځَ خڀٹسٌَ

ٴعنص ڀځندْ ًٔسسدً ڀ١ـٚ٭ّڃ، ًؤظـَ    ٴةوو زدڀٯ يف ىًڂ خ٬ّٙدىً خڀّٖ ټدوط زه خڀٹدٔڃ ٦َّو خ‟،خخ٪ّّٕٙ 

٬ٝــُه ٥ّد٬ــص ڄــه ؤټــدزُ  ًٶّــَ خڀنــدْ ٬ــه ٸٝــًىد ًخڀ٭ٽــٌٲ ٬ځْيــد ٴيــًڄيد،ًټدن يف  ،٬ځــَ ٰدڀســيد

  .1خڀ٭ځمدء ظُٔځٌخ بڀْو زُٔدجٿ، ًټدن ٌڀٻ خ٪ّدڄٿ ڀـو ٬ځَ وُٝش خڀًّه ًّٞڂ ٤ٌخْٰط خڀٹسٌَّّٙ 

                                         
ٔ
 ( .  ٕٚٔ – ٕٙٔ) صالدر النضيد   
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يف خڀْمه خ٬ٕځَ ّٚيٌي ٬ځمدء ٜن٭دء ًلـػ   ِخڀص خڀٹسدذ ًخ٬ّٙدىًٴٹً مت ٴْيد ب 0خ٩ٌّڀص خڀؽدوْصؤڄد 

يف ظ٥ُّص ٔ٭ٌي زه ٬سًخڀ٭ّّّ زه ٯّمً خزه  -٦َّو خ‟-ٸدپ خٗڄدڂ خڀٌٙټدوِ  ؤجمص خڀ٬ًٌش خڀنفًّص،

خڀسًَ خڀ٥دڀ0٫ $ًڄـدِخپ خڀٌخٴـًًن ڄـه ٔـ٭ٌي ّٵـًًن بڀْنـد بىل ٜـن٭دء بىل ل١ـُش خٗڄـدڂ           يفٔ٭ٌي 

ىل خڀعٌلًْ ًىًڂ خڀٹسٌَ خ٬ًّْٙش بٽدظْر بڀْيمد زدڀ٬ًٌش ًبىل ل١ُش ًڀًه خٗڄدڂ خ٬ّعٌټٿ ّٝ ،خ٬ّنٌَٝ

ؼڃ ًٸ٫ خ٭ًّڂ ڀځٹسدذ ًخڀٹسٌَ  دڄّٙ،ڄؤ١ّدً ڄ٫ ڄد ّٝٿ ڄه خڀٽعر بىل خٗ ًّٽعر بيلّ ًخڀٹسدذ خ٬ُّظٵ٭ص،

 .1خ٬ًّْٙش يف ٜن٭دء ًيف ټؽّ٘ ڄه خٕڄدټه خ„دًَش ٭ّد ًيف ـيص ٌڄدَ،ًڄدّعٝٿ ّٞد#

خڀٍُ لٹٹو ًوُٙه خڀًْٕ ٬سـًخ‟  " لٌڀْدض ٺّدوْص"ٵًٝٚ يف ټعدذ ًٸً ًَي ىٍخ خ٫ّّّ ڄًّّخً ًڄ 

 ،ص# ٣ّْإ خ٬ّعٌټٿ ٬ځَ وًُـو ٬ځَ خڀنفًُ ٬ځـَ ٣ّدڄـ  ىـ 1229ٔنص $ خ٪ّسِٙ لْػ ٸدپ0 $ًيف

ًًٜٿ ًٸً َلٿ خ٬ّعٌټٿ ڄه ٜـن٭دء بىل   ٽـدڂ،٬ًځَ خڀُّٙٳ ٬ًدىً خٗڄدڂ خڀٹد٠ِ ٬سًخ‟ خڀ٭ِ

سدض ڄه خٗڄدڂ،ًمل ّعڃ ڄنو زِٙء ًٶّر ٯّٿ خڀْيٌي يف ٌڄدَ ٙ ٤ًځر خ٬ّٱځَّ،ًزٹِ ودَؾ ٌڄدَ ٌڄدَ،

 ًظس٭و خ٬ّعٌټٿ ًـُض زْنيڃ لًُذ.  ،ىل خڀ٥ُّٷ خ٬ّٕسځص،ًَلٿ ودَؾ خڀْمهبًظ٭ًٍ  ٦َّو خ‟،

ىڃ خ٬ّعٌټــٿ إٴٽځمــد ىْــ ،ًوــدذ خڀٕــ٭ِ ڄــه خڀنٵــٌٌ ٬ځــَ ٣ّدڄــص  ًٴْيــد ًٸ٭ــص خڀٕــُخّڃ وــدَؾ ـسځــص،  

ًًٸ٫ ٭ّڃ ِ٘ء ڄـه خ٬ّـدپ ًَـ٭ـٌخ     ًڄد ڄٹًٝىڃ بٙ خڀٵٕدي، سدض،٬ّٱځَّڀځعم١ّ٘ ٬ځَ خ٬ّىدڀٵّٙ ٤ځسٌخ خ

خڀنفــًُ ًڄًخىنعــو، لعــَ ًٜــٿ ڄــه خڀ٬ًَْــص   صڄٽدظســ كًَـــ ،ًَـــ٫ خٗڄــدڂ بىل ٜــن٭دء زٚيىــڃ،

ــّ٘ ٯّمــً،    ــص خٓوــًُن خٕڄ ــص    خ٥ّ٬د٬ً ــدوِ ٥ًّد٬ ــٿ يف وــُخذ    ،ڄ٭يــڃًٌّٔــٳ خڀٹُڄ ًوــد٤سٌخ خ٬ّعٌټ

   ٌ ٗ  َ خڀٝـد٪ّّٙ ًخٕجمـص خ٭ّـديّه،   خ٬ّٙدىً ًخڀٹسدذ خ٬ّنٝـٌزص ٬ځـَ ٸسـ ڄـدڂ ؤ٬ْـدن يًڀعـو ٬ًځمـدء     ٴفمـ٫ خ

ؤٶّــد ڄًخىنــص ڀځنفــًُ ـــدذ ٬ځْــو خڀ٭ځمــدء زإوــو بٌخ ټــدن خڀ٭مــٿ زدڀٙــُّ٭ص لٹْٹــص ٙ ٬ځــَ  ؤل١ــُظو، ً

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔالبدر الطالع )   
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خڀٌــو خ٬ّٙـًُ٪،ټمد ًَُ ٬ـه ؤڄـّ٘ خ٬ّـاڄنّٙ ّٞـًڄيد       ًٸسٌپ ٸٌڀو ٴيٍه خڀٹسدذ ًَٴ٫ خڀٹسٌَ ز٬ًص ٬ٙځَ 

 ـك خ٬ّعٌټٿ خٕڄُ ًّٞڄيد ًىًڄط خڀٍُ يف ٜن٭دء ًڄد لٌ٭ّد ٸسص ٜٚق خڀًّه،ًظٌّٕعيد زدَٕٞ، ٴُ

ٙ ٸسـص  بًٸسص خ٬ّنٌَٝ لّٕٙ يف خُّٕٞ،ًٸسص خڀٵځْمِ،ًًٔش ٸسص خ٬ّيًُ خڀ٭سدْ خڀّٖ ٴْيد خڀٹّّ، ًمل ّسـٷ  

  .1ؤلٕه يف خڀٱُخْ ًؤَٔٿ ٬ځَ زٹْص خڀنٌخلِ ٍّٞخ  ًىًڄط ٸسص ؤ٦ًّ زه خ٬ّعٌټٿ ڀځٝٚش،

ىـٍخ خٕڄـُ ًٸـً ًــً      ٜـن٭دء يف يف خڀنٛ وٵيڃ ؤن ؤٜمدذ ٲًّ ٸً ٘ـًيًخ ٬ځـَ خٗڄـدڂ     ًڄه ىٍخ 

خڀ٭ځمدء زـًپ   صًڀٽه ؤَخي ؤن ٸّمٿ خ٬ّٕاًڀْ ڄ٥١ُخً ڀٹسٌپ ٠ٱ٤ٌيڃ ًخڀ٭مٿ ّٝد٬ًٌّن بڀْو، وٵٕوخٗڄدڂ 

ً     ىٍه ًټدن خڀ٭ځمدء ّعمْنٌن  ؤن ّعممځيد ّٝٵُيه، ڀـٍڀٻ  خڀٵُٜص؛ ٕٶّـد ٠ّٹـٷ ـــّءخً ڄيمـدً ڄــه ي٣ٌ٬ّڃ،

ټدن ـٌخّٞڃ0 $زإوو بٌخ ټدن خڀ٭مٿ زدڀُّٙ٭ص لٹْٹص ٙ ٬ځـَ ؤٶّـد ڄــًخىنص ڀځنفــًُ، ًٸسـٌپ ڀٹٌڀـو ٴيـٍه        

ــَ خڀٌـــو خ٬ّٙــًُ٪      ــدذ ًَٴــ٫ خڀٹســٌَ ز٬ًــص ٬ځ ــد ًَُ ٬ــه ؤڄــّ٘ خ٬ّــاڄنّٙ ّٞــًڄيد ًظٕــٌّعيد       ،خڀٹس ټم

ــدَٕٞ ــُ ّٞــًڄيد# ،ز ــٿ خٕڄ ــو ي٬ــٌش خڀٙــْه     .2ٴُـك خ٬ّعٌټ ــًخٴ٫ ڀ ــسّ٘ ټــدن خڀ ــً ټ ــٍخ ـي ــه   ٴي ٯّمــً ز

ًخڀنعْفص ىِ ىًڂ ظځٻ خڀٹسدذ ًظٌّٕص ظځـٻ   ،ًٸند٬ص ظدڄص ڄه ٬ځمدء خڀْمه صدذ ًظنٵٍْه زُٰسى٬سًخڀٌ

 ً ً       بن خڀٹسٌَ خ٬ّٙـُٴص  ًٙ لـٌپ ًٙٸـٌش بٙ زـد‟ خڀ٭ځـِ     ،ټدوـط ٸـً ؤ٬ْـًض بىل ٔـدڀٳ ٬يـًىد ٴْمـد ز٭ـ

 خڀ٭٩ْڃ.

خ٩ّيـٌي ىـِ خڀـّٖ ٸـدڂ ّٞـد خٗڄـدڂ       ظځٻ  ىندٺ ٘ٽٌٺ يف يًخٴ٭و، ،ٸدڂ زو ؤلً خٕجمص ًڀٽه وُآٵٌٌّؾ ً 

ٴٹـً ٸـدڂ ّٞـًڂ ٸسـص      ٦ًّْ خڀًّه لْنمد ټدن ًڀْدً ڀځ٭يً يف ؤّـدڂ ؤزْـو ًلدټمـدً ڀځـٌخء ظ٭ـّ،      َْؤ٦ًّ زه ٸّ

٥ّ٠ًـْڃ ظـدزٌض ؤ٦ّـً خزـه ٬ځـٌخن       ىــ#، 1348$ زه ڄٌَٔ زه خڀ٭فْٿ يف ڄًّنص زْـط خڀٵٹْـو ٬ـدڂ   خؤ٦ًّ 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕ-ٕٕ) ص حوليات ٯتانية   
ٕ
وُب ىذه ا١تناسبة ألف العالمة دمحم بن علي الشوكاين رسالة : ( قلت  ٚ( رقم )  ٕٕ) صعلى الكتاب ىنا ُب التعلي ق   
 الصدور ُب ٖترمي رفع القبور ( . شرح) 
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لْـػ ؤوـو ٠ّٹـٷ زـو ؤڄـُ       ًىـٍخ خڀ٭مـٿ ڄـه    ـ#،ىـ 1372ًبوُخؾ َٴدظـو ؼـڃ يٴنـو يف ڄٽـدن ٮّيـٌپ ٬ـدڂ $      

ٸعٝـُ ٬ځـَ ىـًڂ ڄٙـدىً خڀـسٚي      خًڀٽـه خڀٙـٽٌٺ ٔـدًَض خڀنـدْ لْنمـد       ٌ ـْـً، ٴيـ ڄ٥ځٌذ ٬ُ٘دً 

ًڄـ٫ ٌڀـٻ مل ٺّٕـيد     خڀٙدٴ٭ْص زْنمد خڀسٚي خڀًّّّص ٴْيد ڄٙدىً ټؽّ٘ش،ًڄنيد ڄد ٸً ٴّٕ زـو ز٭ـٟ خڀنـدْ،   

ز٭ـً ؤن ٌټـُ ىـًڂ خٗڄــدڂ ؤ٦ّـً ٭ّـٍّه        "خڀ٭ځڃ ىفُ"٨ّد٬ْٿ خٕټٌ٪ يف بٸدپ خڀٹد٠ِ  زِٙء ڄه ٌڀٻ،

ُ خڀٹسـدذ  ـدجـ ـڄعًض بىل ٔخًه ـًڀٌ ؤن ّ ،خ٬ّٙيًّه0 $ًظد‟ ڀٹً ؤلٕه خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ٜن٭دً يف ټځعد خ٪ّدڀّٙ

 ًخڀعٌخزْط خٕوٍُ خڀّٖ ّ٭عٹً ٬دڄص خڀندْ يف ؤٜمدّٞد خڀ١ـُ ًخڀنٵـ٫ ٕــّپ خ‟ ڄؽٌزعـو ًؤلٕـه بڀْـو،      

ً    ًْٙٔمد خڀٹسٌَ خڀّٖ ّځعم ؼـڃ   ،1خڀ١ـُ ًخڀٙـُ   يٴـ٫  ٓ ٬نًىد خڀ٭دڄص خ٫ّّ٘ ًخڀّّټـص، ًُّــٌن ڄنـيد خڀنٵـ٫ 

ٔع٥ُي يف خ٠ٌّ٬ٌ٪ بىل ؤن ٸدپ0 $ًټدن خڀٌخـر ٬ځَ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ىًڂ خڀٹسٌَ خڀّٖ ّځـعمٓ خڀ٭دڄـص ڄنـيد    خ

 .#2ڄعؽدًٙ ٕڄُ ٌَٔپ خ‟ خ ؛خ٫ّّ٘ ًخڀّّټدض

ٷّر ٬ځْو،ًڄد ټـدن ڄٹٝـًه ظ٥سْـٷ ؤڄـُ خڀٙـُ٪       ًيف ىٍخ ب٘دَش بىل ؤن خٗڄدڂ ؤ٦ًّ ڄد ٴ٭ٿ ڄد 0ٸځط 

و زإن ىٍه خ٬ّٙدىً ٠ّط ٔـځ٥عو زْنمـد ّٰ٘ىـد ڀـْٓ ڀـو      ڀًبٙ ڀ٭مڃ ٌڀٻ، ًَّٝد ّ٭عٍَ  زٙٽٿ ودڀٛ؛

ًٸً ؤڄُ زسندء ًخلً ڄنـيد   ؤن ؤزده ټدن ّاًّ ظځٻ خ٬ّٙدىً خڀّٖ ٬ځَ ٸسٌَ خٕجمص، ٴٹً ڄُ ٬ځْيد ٔځ٥ص،

يخَ $ٌن يف ـ# ًخ٬ًّٴـ ىـ 1269ٔنص $ ٌَٴـٌِّٕ خ٬ّعـىد٘ڃ خڀ يف ڄن٥ٹص ؤَلر ٬ځَ ٸّّ خٗڄدڂ ؤ٦ًّ زه

ٔـ  ىڃ زإٶّڃ بن مل ّٵ٭ځـٌخ ٌڀـٻ   يًىً ،ٚ ڄه ؤَلر ڀځعّّٺ زو٬ـؤ ُ   ٴةوـو  ٴمـد   ،ْنٹٿ َٴدظـو بىل ڄٽـدن آوـ

 .٠ًً3٭ٌخ ٬ځَ ٸّّه ظدزٌظدً#  ،نٌخ ڀو ٸسصزٙ ؤن بټدن ڄه ؤىٿ ؤَلر 

                                         
ٔ
 ( .  ٖٕٕ/ ٔىجر العلم )  
ٕ
 ( .  ٕٕ٘/ ٔالساب ق ) ا١تصدر   
ٖ
 ( .  ٕٕ٘/ٔالساب ق ) ا١تصدر   
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ًٸـدڄٌخ ّٝـد    ،ًٸ١ٌخ ڄد ٬ځْيڃ ىٍه خ٬ّند٤ٷ، مدء يفؤن ىندٺ ـيٌيخً ٬مځْص ٸدڂ ّٞد ؤجمص ٬ًځ ًخ٫ّٜٚص 

ڄٹًٝ آوُ؛ٴةٵّد خ٬ٕمـدپ زدڀنْـدض ًبٵّـد     ًڄه ټدن ڀو ٴمه ټدن ڄنيڃ ّٰځٝدً ٴإـُه ٬ځَ خ‟، ؤڄًُخ زو،

 ڄدوٌٍ.  خڄُتڀٽٿ 

 خ٩ّيٌي خڀ٭مځْص خ٬ّىعځٵص خڀّٖ ٸدڂ ّٞد ؤودْ ّٰعځٵٌن يف ٔدجُ ؤٳّدء خڀْمه0 خ٥ّ٬ځر خڀُخز0٫

ًٙ ظّخپ بىل خڀٌْڂ، ًٸـً ڄـُ يف خڀسـدذ     ڀ٭مځْص ڀعٌّٕص خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص ټدوط ڄه ٬يً خڀنّٓ بن خ٩ّيٌي خ 

لّٙ ٸدپ ٕزِ خ٭ّْـدؾ خٕٔـ0ًُ $ؤٙ ؤز٭ؽـٻ ٬ځـَ ڄـد ز٭ـؽّٗ        -٠َِ خ‟ ٬نو-خڀعميًُْ لًّػ ٬ځِ 

خڀـنّٓ  ًىـٌ ّـًپ ٬ځـَ ؤن    ، 1ٙ ٤مٕعيد ًٙ ٸـّّخً ڄٙـُٴدً بٙ ٔـٌّعو#   بؤٙ ظً٪ ٌَٜش  ٬ځْو ٌَٔپ خ‟ 

 يف ؤّدڂ وٚٴعـو ًٸسـٿ ٌڀـٻ     -٠َِ خ‟ ٬نو-ص خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص، ًټٍڀٻ ٬ځِ زٍپ ـيٌيخً يف ٯّدَـز

 ًٸً ڄُ ىندٺ. ،عيدًّّإڄُ زعٌٕ ،يف ؤّدڂ ٬ؽمدن لْػ ټدن ّعٵٹً خ٬ّٹدزُ زنٵٕو

يف  ٍڀٻزـ  -٦َّـو خ‟ -ټمد ُٜق خٗڄدڂ خڀٙدٴ٭ِ  ،ؼڃ ڄدِخپ ًٙش خٕڄٌَ ّعدز٭ٌن ىًڂ ڄد زّٗ يف خ٬ّٹدزُ 

ًبٵّد ١ّدٌپ ًٙش خٕڄُ يف ٌڀٻ ز٭ـً ٢ّٽـه خڀسد٤نْـص ڄـه ڄٹدڀْـً خٕڄـُ يف        خٕڂ ًوٹځعو يف خڀسدذ خڀعميًُْ،

َ      خڀٹُن خڀُخز٫ ټمد ڄُ ټٍڀٻ، ؛ُٰٕخٞ ْٔدٔـْص  ّـص ًيف خڀٹـًُن خ٬ّعـإوُش ؤٜـسك خڀٕـ٤ّٚٙ ّاّـًًن خڀٹسٌ

َ   ٴ٭مٹٌىد ًـًٍَىد يف خٕڄص،ًؤٜـسمط خ٩ُّٺّـص ڀْٕـط ىـِ زنـدء خ٬ّٕـدـً         ،ًخ٬ّٙـدىً ٬ځـَ خڀٹسـٌ

 ًبِخڀص ظځٻ خٕزنْص.  ىًڂًبٵّد 

َ  وو ڀـًّند يف خڀـْمه ّٟـ   ب 0ًزد٬ّندٔسص ؤٸٌپ  وٵـٓ ڄنـيؿ خڀٕـ٤ّٚٙ خ٬ّعٹـًڄّٙ ڄـه ٮّـدَخش        ُُ خڀٕـځ٥ص ٬ځـ

 ،ًىـٍخ ًىـڃ ټـدٌذ    ًوعٌىڃ ؤٶّمد زٍڀٻ ّٽٕسٌٶّڃ ًّٽٕسٌن خٕڄص ڄه ًَخجيڃ، ،ڀځٹسٌَّص ًڄًخىنص ٭ّڃ

خڀنـدْ   ًټٿ خٙوٵٝدپًؤټّّ يڀْٿ ڄد لٝٿ ڄنيد ؤؼندء لُذ  ظنٝك ڀو،ؤًدڂ ٴدڀٌٝٴْص ٙ ٠ّر ىٍخ خڀن٩

                                         
ٔ
  انظر الباب التمهيدي )       ( . 
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ْـ يد ڄه ٌڀٻ، ٬ًنًڄد ّٹٌڂ ٴُي ؤً ٮّم٬ٌص ڄه خڀٸٵڄٌّ٭ُٴٌن  ٴْٕـًٌن   ّٙ زعنٵْـٍ ؤڄـُ ٔـٌپ خ‟    ٌَّٱ

ــًوْد ًٙ ظٹ٭ــً    ــْيڃ خڀ ًظٙــيُ ّٞــڃ خڀٝــمٳ   ،ىل خڀٕــفٌنبّٕــدٸٌن ًٸــّّخً ؤً ّيــًڄٌن ڄٙــيًخً،ظٹٌڂ ٬ځ

ٌخ٪ خڀٕـسدذ ًخڀٙـعدجڃ ڄـه ٙ ٬ځـڃ ًٙيّـه ًٙوځـٷ ڀـو، ًخڀ٭ځـص يف ٌڀـٻ لٕـر           ودً٭ّڃ زـإ ًّعنـ  ،خ٬ّإـٌَش

ًٳٌّ ٌڀـٻ ڄـه    ًٸٌ٪ خڀٵّٕ ًخڀٹعٿ، خلعمدپڄه، ًٕٚپ زدوخٗ، ًبؼدَش خڀٹٚٸٿ، ٬ًِميڃ ى0ِ بؼدَش خڀ٭ٌخڂ

 خڀ٭ځٿ.

م٫ ڄه خ٩ّم٫ْ ٍ ًڄٕؤخڀٌْڂ ٬ځَ ڄُ صڄه ىٍخ،ڀٽه ؤڀْٓ ڄد ّٹٌڂ زو خڀٹسٌَّ ءِ٘و ٸً ٸّٝٿ وب ًؤٸٌپ0 

      ً  ،صخڀٹًٺّـص ًز٭ـػ خڀ٭ـديخض ًخڀسـً٪ خڀٹسٌَّـص خ٬ّْعـ       ڄه زنـدء ڄٙـدىً ـًّـًش ًظـُڄْڃ ًبٜـٚق خ٬ّٙدىــ

٥ًّْـ٫   ًٔدجٿ خڀٙـُٺ؟  ڀْٓ ىٍخ ټځو ّٕعٵّ خٕڄص خڀّٖ ٸً ٬ًط ٬ًُٴط ؤن ٌڀٻ لُخڂ ًًْٔځص ڄهؤ

َ   ڃَٴـةٌن ڀـِ   ٞ خڀٹسٌَّص ڄ٭ّٔٴٌن زـو، خ٬ّٕاًڀّٙ ًخ٬ّيد٥ّّٙ ٬ّ٭دَِ ش ڄـه ٸسځـيڃ ًٙ ّٟـٌِ ڄـه ٸسـٿ      ّٟـٌِ خٗؼـد

ٸ١ــدش خحملــدټڃ ًٸْــديخض خٕڄــه  زــد٬ّٔخٲد٤ــٿ ًڄ٭د٠َــٌىڃ ٬ځــَ لــٷ  زڄــ٫ ؤٶّــڃ ٬ځــَ  ڄ٭د٠َــْيڃ؟

ؤڂ ؤن  نـٌن ٌڀـٻ؟  ٹًخڀٹسٌَّص ّع ؿ خ٩ّمٌ٪؟ْدَش ٣ًّْؼًؤٔد٤ّٙ خڀٝمدٴص؟ ىٿ ٕن خڀ٬ًدش ٙ ّځفإًن ڀ٘

ْدً ٬ځــَ ىـٍخ خڀعٕــدئپ ٬ًــًًٙ  زـٍڀٻ ڄــه ـيـدض ٙ و٭ُٴيــد؟ ٷّــر ؤن وٕـم٫ ـٌخزــدً ٘ـدٴ     بٸّــدءًىنـدٺ  

 .عىځِ ٬ه ٯّدزدش ٤ُٲ ٬ځَ لٕدذ خٓوُـ٫ خ٤ُٕخٲ خ٬ّىعځٵص ًخڀـًبوٝدٴدً ڄ

ن خڀٌٝٴْص خڀٹسٌَّـص ًڄـه ٬ځـَ ٘ـدټځعيڃ ٸـديًَن ٬ځـَ ؤن ٸّٹٹـٌخ ڀـس٭ٟ         ؤ ًٷّر ؤن ًّّپ ټٍڀٻ ًىڃ 

ٝـځمص ؤلـً   ٬ّفيڃ ٕٙٶّڃ بٵّد ّٕ٭ٌن ٬ّٝځمص ڄسديجيڃ ًڄنـدى  ؛ځّٙٵد٬زخٕلّخذ ؤىًخٴيد، ٴٌخ‟ ڄدىڃ 

ًڀٌ ٴُٞ بَخي٣ّـڃ وٵـ٫ ىـٍخ خ٪ّـّذ ؤً ٌخٺ ٴځـڃ ّ٭ـٌيًخ ٸـديَّه ٬ځْـو؛ٕن خٕڄـص ٸـً ٔـمسط             ٌٔخىڃ،

 ُىد. ؼٹعيد ڄنيڃ ًمل ّ٭ً وٵٌٌىڃ ّّْٕ
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 0ٵّدٌؾ ڄه ظځٻ خ٩ّيٌي

ن ىنـدٺ ٵّـدٌؾ   ب٭ً ىٍه خ٬ّٹًڄص خڀّٖ ؤ٤ځط ٴْيد لْػ مل ؤٔع٫٥ ّٟدًِ ىٍخ خ٫٠ٌّ٬ زـًًٶّد ؤٸـٌپ0 $  ز 

ًظٹًڂ ٸُّسدً ڄـد ٴ٭ـٿ ٬ځمـدء ٜـن٭دء ٬نـًڄد ًخظـط        ،ڄٌخـيص خڀٹسٌَّص يف خڀْمه ڄٌخـيص ٴ٭ځْص يفص ٸڄُٙ

خڀ٭ٚڄـص ٬سـًخ‟ ٬ـٌٞ     ِڄـد ٴ٭ځـو خڀٹد٠ـ    ،ٷ يف ڄسمػ ڄه ڄسدلػ ىٍخ خڀسـدذ سخڀٵُٜص ٭ّڃ، ټمد ٔ

٭ّد خڀٝٚلْدض ڄـه   ١٬ِدء ٩ّنص خڀٙاًن خڀًّنْص لْنمد ٸدڄط خڀځفنص خڀ٬ُْٙص ًؤ٥٬ؤزٽّ٘ ًِڄٚئه 

 "ًټٍڀٻ ڄد ٴ٭ځو ّٛٽڃ ڄنٝـسو خڀٹ١ـدجِ ڄـه بٰـٚٶ ٬ّٙـيً       ِخڀص خڀٽؽّ٘ ڄه ڄندټُ خڀّّدَخض خڀٹسٌَّص،ب

 ًّّٝنص خ٬ّٽٚ ًڄن٫ بٸدڄص خ٪١ُّش ٴْو. "٬ځٌّص 

ُٲ زدڀٙـ٥ُ خڀٙـمديل   ـدن ّ٭ـ ـڄد ټـ -ٕدوً ز٭ٟ خڀٹ١دش خڀٝد٪ٌّن ڄ٫ ز٭ٟ ڄٕاًيل خڀنٌخلِ يف ظًڀٹً  

وًش ڀځ٬ًدش ِٗخڀص ز٭ٟ خ٬ّٙدىً ًظٌّٕص ز٭ٟ خڀٹسـٌَ خ٬ّ٭٩مـص   ٹدڄٌخ ّٚيٌي ڄٙٽٌَش ًڄٕدٴ -ڄه خڀْمه

ٸـدڂ زـو    ،لعٕـدذ خه ـخٕن خڀٙـْه ٯّمـً زـه ٬ځـِ خڀٱْځـِ ڄـ      زـو  د ؤوّّوـِ  ـڄ ًى٬ٌځَ ٌڀٻ  ڄؽدًًٙىدٺ 

 " -بن ٘ـدء خ‟ -خڀٙدذ خڀٱٌَْ خڀًخ٬ْص بىل خ‟ يف زٚي خحملدزٙص ڄه ٯّدٴ٩ـص لفـص خٕٔـعدٌ خڀٙـيًْ     

وٌخوو ٤ځسص خڀ٭ځـڃ ًخڀـ٬ًدش لْـػ ٸـًَُخ بِخڀـص ىـٍه خ٬ّٙـدىً        بڄ٫ ٮّم٬ٌص ڄه  "ؤ٦ًّ زه ؤ٦ًّ خٕڄّٙ 

زدڀ٭ځمدء ٴٌـًًىڃ ٮّم٭ّٙ ٬ځـَ   خظٝځٌخًؤًخ زدڀع٬ٌْص ًخڀعيْإش ڀٍڀٻ،ؼڃ زًڄد ّّٔظر ٬ځْيد ڄه ڄٵدًٔ،ً

ظٝــځٌخ زد٬ّٕــاًڀّٙ خؼـڃ   ٬ـه ٌڀــٻ،  خٗٴٝــدقن ّٝٹــًًَىڃ دٰــّ٘ ؤٶّـڃ ڄــد ټـ   ؤن ٌڀـٻ ڄــه خڀسـً٪ خ٬ّنٽــُش،  

ٯّمـً زـه    "ؼـڃ ؤوـًٍخ ؤڄـُخً ڄـه خڀٹد٠ـِ       ًٸً ًخٴٹيڃ خ٩ّمْـ٫،  ،"ًخڀٹد٠ِ ًڄٕاًپ خًٕٸدٲخڀ٭دڄٿ "

 ىٍخ وٝو0  ،ټڃ خڀٹ١دءدل "٬ځِ خ٫ّّخن 
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ِ    ئ٨ّدؤ$وإڄُ خ٬ٍّټٌَّه خحملَُش   ًؤ٦ّـً خٕڄـّٙ ٭ّـًڂ ڄٙـيً      ،ىڃ زدڀ٭ّڂ ّٝ٭ْص خڀٌڀـًّه ٯّمـً ٬ځـِ خڀٱْځـ

ٌڀــٻ ٬مـٿ ٜــدحل ١ّــًڄٌن زـو خٗٔــٚڂ ًخڀ٭ٹْــًش    خڂ ًيفًٌخڀٵٕــدي ڀــًٍ خڀ٭ـ  خ٬ٙعٹـدي ڀْــًّپ  "خڀٝـٌٴُش "

 مًًخ ىٍخ.ع٬خ ،خ٪ّٹص

 ىـ لدټڃ خڀٹ١دء1394ص /٘٭سدن ٔنــ11

 ٯّمً زه ٬ځِ خ٫ّــّخن  

ـــ٫ ٬ٙــُ ڄـــه ٘ــ٭سدن ٬ـــدڂ              ــص ٜــسْمص ّـــٌڂ خڀُخز ــً وٵــٍض خڀ٭مځْ ــٍڀٻ، ًٸ ـــُ ؤ٨ّــدء خ٬ّٽځٵــّٙ ز ًٌټ

ًمل ٸّـًغ ٘ـِء    ،نـٌي خ٬ّٕـځمّٙ  ًڄ٭يـڃ ٬ـًي ڄـه خ٩ّ    ،سدذ خ٬ّـٍټٌَّه ٙـ ىـ# ًٌڀٻ ڄـه ٸسـٿ خڀ  $1394

  ًخ٪ّمً ‟ َذ خڀ٭د٬ّّٙ. ؼڃ ٸ١َ ٬ځَ زٹْص خ٬ّٙدىً يف خ٬ّن٥ٹص، ٴعنص ًّٰٙ٘ىد ٍّټُ ڄه

  ڄُ خڀٹد٠ِ ڄٌـٌيش ڀًُ،ؤ شًٌَٜ خ‟، وىٍخ ڄځىٛ ڄد لٽده خڀْٙه ٯّمً خڀٱْځِ لٵ٩ 

ٸـدڂ ٮّم٬ٌـص ڄـه     لْـػ  ٘ـسٌش  ٯّدٴ٩ـص ًبڀْٻ ڄؽدًٙ ؼدوْدً ٬ځَ خ٬ٌّخـيـص خڀ٭مځْـص ڀځٹسٌَّـص يف خڀـْمه ڄـه       

٠ٌـٌ٪ خڀٹسٌَّـص ٸـدڄٌخ    ڄىل خ٪ّفدِ خڀٍّه ـدڀٌٕخ ٬ځمدء ڄٽص ًخ٬ًّّنص ٬ًُٴٌخ ڄنيڃ خ٪ّـٷ يف  بخ٬ّيدـُّه 

ظٵٹـٌخ ڄـ٫ خڀٙـْه خ٩ّځْـٿ ًخڀًخ٬ْـص خ٬ّ٭ـًُٲ خڀٙـْه ٯّمـً زـه ٬سـًخڀٌىدذ خڀسنـدء            خز٭مٿ ڄځٵـط لْـػ   

ٽـص لْنـدً   ڄڄٹْمدً يف خ٬ًّّنـص لْنـدً ًيف    خ٬ُُّٝ ؤلً ؤ١٬دء ٥ّد٬ص ؤوٝدَ خڀٕنص خحملمًّص،ًخڀٍُ ټدن

ــٌخ ؤن ّٝــمسٌه  خآوــُ،  ــ٬ًٌش  بظٵٹ ــد    بىل زٚيىــڃ ڀځ ــً ًبٜــٚق ڄ ىل خ‟ ٬ًّـــٿ ًوٙــُ خڀٕــنص ًخڀعٌلْ

٥دوِ زٹځْٿ،لعَ ًٜـځٌخ  ّخڀّّ خٙٔع٭مدَٔعٹٚپ خڀسځً ٬ه خخڀٹسٌَّص، ٴد٠َّٿ ڄ٭يڃ ًٌڀٻ ٸسْٿ  ؤٴًٕظو

ْ ، ًڄٽؽٌخ ڄًش ٤ٌّځص ٴْيد " ٔځ٥نص خڀٌخلًُ"بىل زٚيىڃ ًخڀّٖ ټدوط ظٕمَ  ،٬ًٌّ خڀْٙه ًّ٭ځڃ خڀنـد

ًټدن ڀ٬ًٌظـو   ،ظٝٿ زد٬ّٕاًڀّٙ ًخڀ٭ځمدء ًټسدَ خڀندْ يف خ٬ّن٥ٹصخًٸً  ،ًظځٻ خ„م٬ٌص ظندُٜه ٠ًّمْو

ـٙـ  ىً ًظٕــٌّص ز٭ــٟ خڀٹســٌَ دؤؼــُ ٤ْر،ڄنــو ٸْــدڂ ؤًڀحــٻ خڀنٵــُ ًڄــه ظــإؼُ ّٞــڃ ّٞــًڂ ز٭ــٟ خڀٹســدذ ًخ٬ّ
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ًن زـه ىـٌي#،ًٙ ؤيَُ   يىـد  زـه خًخ٬ّنٌٕذ بىل ڄـه ٸـدڀٌخ ؤوـو خڀـنّٓ $يخوْـدپ       خ٬ّ٭٩مص،ًڄنيد خڀٹّّ خ٬ّّ٬ٌڂ

ٙٳ خڀٹّّ ًَٔه يف ٬ٹـٌپ  ټعُخخ٬ّيڃ  ټعدذ ًٙٔنص ًٙ ؤؼُ ٜمْك، ٹّّّ زو ټْٳ ؤـدًِخ ب٠دٴص وّٓ مل

٠ًّٝٿ ٴْيـد  ،ٴٝدَ ڄٙيًخً ظٹدڂ ڀو ِّدَش ٔنٌّص يف َـر ،"خ٬ّّ٬ٌڂ  "ًوٵٌْ خڀندْ ؤوو ٸّّ ىٍخ خڀنّٓ 

 .1ىًڄو ؤًڀحٻ خڀُـدپ ـّخىڃ خ‟ وّ٘خً ،ىٍخ خڀٹّّ خڀٍُ ٴّٕ خڀندْ زو ٬دض ًټُخڄدض،ـعمدخ

وٌش خڀٍّه ٬دًُٜخ ىًڂ ٌڀٻ خڀٹّّ ؤوّّوـِ ؤوـو   ٗؤن ز٭ٟ خ -ًټٿ ؤڄُ خڀٹسٌَّص ٬فر-ًڄه خڀ٭فر  

ُ     ،٬نًڄد ىًڄط خڀٹسص ٴْيـد   ًؤِّٿ ڄد ٬ځَ خڀٹّّ مل ٌّـً زو ؤُ ٸّّ ًبٵّد ًــًًخ ٜـٵدش ٜـمدء ٙ لٵـ

  ؤُ ؤؼُ ًّپ ٬ځَ ؤوو ٸً يٴه ٴْو ؤلً. ًٙ

ًىـِ خ٪ّديؼـص خڀـّٖ ټـدن ڄـه وعدجفيـد        ؤوّ٘ ٬ځَ خ٬ٌّخـيص خڀ٭مځْص ًىـٌ ڄـه ٯّدٴ٩ـص ٬ـًن،     ًڄؽدپ ؼدڀػ

، ؤًڀْدءؤٶّڃ  ٬ًٌّن ٥ّ٠ًْڃ خڀعٌخزْط خڀّٖ ٬ځَ ٸسٌَ ڄه ،ًىًڂ خڀٹسدذ خ٬ُّظٵ٭ص ،ظٌّٕص خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص

ــٻ خ٪ّد ٴْٵــعّٕ ّٞــڃ ٬دڄــص خ٬ّٕــځمّٙ،   ـــر   ظځ ــص ًٸ٭ــط يف ٬ـــًن ٬ٹ ــيدء لـــُذ  خيؼ يف ٬ـــدڂ  خٙوٵٝــدپوع

ًخڀّٖ ٸدڂ ّٞد ٮّم٬ٌص ټسّ٘ش ڄه ٘سدذ خڀٝمٌش ڄه ٔدجُ ٴٝدجٿ خڀ٭مـٿ خٗٔـٚڄِ، ز٭ـً ؤن     ىـ$1415#

ّٰ٘ ؤوو ًز٭ً ٌّڄّٙ ڄه زًخّص خ٪ّمځـص   زځٱٌخ خ٩ّيدض خٕڄنْص ًمل ًّٟ ڄ٭د٠َص ڀٵ٭ځيڃ،ؤخٕٸٿ  ََظسٌخ ؤً ٬ځ

ٌن ـًؤًخ ّٚلٹـ ـًزـ  ًّسًً ؤن ٌڀٻ ټدن ٠ّط ٠ٱ٢ٌ يخوځْص ًودَـْـص ټـسّ٘ش،   ظٌـو خ٪ّٽٌڄص خو٭ٽٓ

ًٸـً ٠ـىمط ظځـٻ     ًِـٌخ ّٝفم٬ٌـص ټـسّ٘ش ڄنـيڃ يف خڀٕـفٌن،     ،خڀٙسدذ خڀٍّه ٘دَټٌخ يف ظځٻ خ٪ّمځص

ًًٜٳ خڀٹدجمٌن زٍڀٻ خڀ٭مٿ زٙعَ خًٕٜدٲ خڀٹسْمـص ڄـه    ،ًٔدجٿ خ٬ٕٚڂ ظ١ىْمدً ټسّ٘خً خ٪ّديؼص يف

ًټدن ڄه وعْفص ٌڀٻ ىًڂ ٸسص خ٭ّدٻِّ ًظٌّٕص ڄد زًخوځيد ڄـه   ًـسندء ًّٰ٘ ٌڀٻ، بَىدزّْٙ ًٮُّڄّٙ

خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص ًټٍڀٻ ٸسص خڀ٭ؽمدوِ ًټٚمهد يف خڀْٙه ٬ؽمدن، ٥ّ٠ًْڃ ظـدزٌض خڀ٭ْـًًَْ ًڄـد ّٚـٌخَه     
                                         

ٔ
ر مػػا جػػاد بػػو الزمػاف مػػن أخبػػار مدينػػة حبػاف أتليػػف السػػيد / دمحم بػػن عبػػدهللا بػن دمحم بػػن أيب بكػػر اٟتػػوت احملضػػار دل انظػػ  

 ( .  ٖٖ) صتذكر لو دار نشر واتريخ 
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ِ وُخؾ خڀٹسٌَ ڄه خ٬ّٕـدـً ًىـِ ٸـّّ خڀ   بؼڃ  ٸّّخً، ؼّٗ ٬ُٙخىد لٌخيل ي٬ًً ڄه خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص،  ٭ُخٸـ

ڄٕـفً خڀ٭ځـٌُ    ًيل ًٸـّّ لٕـّٙ خٕىـًپ ًٸـّّ يف    يًٸّّ خ٬ّ ًٸّّ ٮّدًَ ڀځمٕفً، ه ڄٕفً لّٕٙ،ڄ

 دڀ٬ّٵُخن ًظٌّٕص ٸّّ ؤً ٸّّّه زـ $ّٜ٘ه#. ززدڀٹ٫ْ٥ ًٸّّ خ٪ّدڄً ڄه ڄٕفً 

ُ   مل ّن٩ـُ زًٸـص بىل   ًَّٝد ټدن ىندٺ ؤو٥دء يف ظځٻ خ٪ّمځـص ٸسـٿ خڀسـًء ٴْيـد لْـػ       ًڄـد   ،٬ٌخٸـر خٕڄـ

 بٙ٭ّـد   خڀ٭مٿ ڄه وعدجؿ ًيف ٨ٿ ؤـٌخء ڄٙمٌوص زدڀعٌظُ ًًـٌي ٴحدض ڄيًّڄص،مل ّسٷَّْٔٔظر ٬ځَ ٌڀٻ 

 وعيط ٸسٿ ؤّدڂ.خب٬ٚڄِ ټدڄٿ ٳٌّ خڀْمه بؼُ خ٪ُّذ خڀّٖ  وًظٌـ،ٔٚق خڀ٬ًدّص ًخٗ٘د٬دض خ٫ّسْؽو

وُخؾ ـؽػ خ٬ٌّظَ ڄنيد، ًٙ بً ،خڀٹسٌَز٭ٟ خ٪ّٵُ ٬ه  0ڄؽٿ و٥دء،ټمد لٝٿ ؤؼندء خ٪ّمځص ز٭ٟ خٕ 

 ٴيـٍه ز٭ـٟ خ٬ّٵدٔـً ًىـِ ٤ٵْٵـص،ًؤڄد خ٬ّٝـدحل ٴٽدوـط ټـؽّ٘ش         ؤيَُ يف ؤُ ڄٽدن يٴنـط ز٭ـً ٌڀـٻ،   

نص خڀّٖ ١ّـٿ  ـُ ًخڀٵعـبِخڀص ؤڄدټه خ٬ّنٽ 0ًڄنيد زعٌّٕص خڀٹسٌَ خ٬ُّٙٴص،خ٫ّدٚ   ڄعؽدپ ؤڄُ خڀن0ّٓ خٴمنيد

ظځـٻ   ص ټـدن ٔــًو  خڀ٭١ُّص خڀـّٖ  ٍبٸدڄص خڀّّىدن ٬ځَ ټٍذ خڀ٬ًدً 0ّٞد ٴحدڂ ڄه خڀندْ ټٿ لّٙ، ًڄنيد

ىـٍه خڀٽُخڄـص خڀـّٖ     0ًڄنـيد  خ٬ّٙدىً ُّييًٶّد لٌپ خڀٽُخڄدض خ٫ّدَٸـص خڀـّٖ ٬ّّمٌٶّـد ًٕڀحـٻ خًٕڀْـدء،     

ــٌيل خڀٙــيّ٘ ٔــ٭ً       ــٌن0 $بن خڀٹ٥ــر ؤزــدزٽُ خڀ٭ْــًًَْ ټــدن ٺّــدِق خڀ ّنٕــسٌٶّد ڀځ٭ْــًًَْ لْــػ ّٹٌڀ

ٌ  ،ًخڀ٭ًًَْْ ز٭ًن ،ّّٗخڀٌٕ ْ  ٱّد بٌ ٠ـفُ خڀٕـٌّّٗ ڄـه    ،ّٗ ١ّٛـُڄٌض ًّخڀٕـ  ٴُڄـده  ،ِلـص خڀ٭ْـًًَ

ًؤڄُ ٤ٚزـو زـإن ٹّٵ١ـٌخ َئًٔـيڃ     خڀ٭ًًَْْ ٴدټعٙٵو  "ټدڀٝدًَن ٔٽٌي  "ٌّٕٝخټو ٴإٸسٿ خ٬ٌّٕخٺ 

ٕـ ـًڀٽ لعَ ّْٙٝسيڃ، ٬ـه خ٬ّٕـفً ًڄـه ٴْـو ًًٸـ٫ يف خ٩ّسـٿ خڀٹُّـر ڄنـيڃ ٴإلـًغ           خَظٵـ٫ ٌخٺ ـه خ٬ّ

ًّځٱـٌن   ،ًًّٝٸيڃ خڀٽؽّ٘ ڄنـيڃ ىٽٍخ ّٹٌڀٌن ڀځٍٕؾ ڄه خڀندْ  ٙظّخپ ڄٌـٌيش بىل خڀٌْڂ#، ،ٴعمص ټسّ٘ش

خ٬ّسـدوِ   ټٕـُ خڀعـدزٌض ًل٥ـڃ ؤــّخء ڄـه      مدٴځ ،عوڄٽدوْبڄٽدوْص ٌڀٻ ڄه ٬ًڂ بٴٚ ّٵٽًُن يف  ٬ٹٌ٭ّڃ

 ؤّٹـه خڀ٭ٹـٚء ؤن ٌڀـٻ ىـُخء ًيــٿ ٜـُّك،       ،لٌڀو زٿ ًلٵُ خڀٹّّ ًَٴ٫ خڀُٴدض خ٬ّعسٹِ ڄه ظځٻ خ٩ّؽـص 
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ِ     ٴيٍه خڀٵدجًش ټـسّ٘ش ــًخً،   ٝـُٲ خڀ٭ْـًًَْ يف خڀٽـٌن    زعخڀٌخ ّ٭عٹـًًن  ًبن ټـدن ز٭ـٟ خ٬ّىـ٬ًًّٙ ڄـد

ً‟ خٕڄُ ڄه ٸسٿ ًڄـه   ،ـٍُ ّ٭ًڂ خڀًٕوص ًخ١ّ٬ځځٌن ڄه خڀٹسٌَّص لًْٚ ًَّّّن ّٞد ڄدًمل  لْدً ًڄْعدً،

  ز٭ً.

ــدڄٌخ ز ،ًڀ٭مــُُ ڀٹــً ؤيٍ ؤًڀحــٻ خڀٙــسدذ ًخـســدً    ــو خٓوــًُن ٵــًٸ ٴفــّخىڃ خ‟ وــّ٘  ،ُٞ ١ّځــَ ٬ن

  .ءًٰٵُ ٭ّڃ ڄد ٴْو ڄه ؤو٥د ،خ٩ّّخء

٬ـه خـعـيدي ؤً   د ـبڄـ  ،ّٝـد ؤَخي ؤن ّٹـٌپ   ًٸـدپ ټـٿٌّ   يؼـص، دًڀٹً ظسدّنط َيًي خٕٴ٭دپ ټؽّ٘خً لٌپ ظځٻ خ٪ّ 

ټـدن خڀٱدڀـر ٬ځْيـد ڄُخ٬ـدش خ٪ّدڀـص       ؼُ ٌڀٻ خ٪ّديغ زْدودض ًټعسـط ڄٹـدٙض،  بًٸً ًَٜض ٬ځَ ىٌٍ، 

د٬ّْـص ڄـه ىفـٌڂ ٠ـً     ٬ـٚڂ خڀ٭ ٗخڀْٕدْٔص ًخڀ٠ٌـ٫ خڀـٍُ ٢ّـُ زـو خڀـسٚي ًخڀعـإؼُ ّٝـد ٸدڄـط زـو ًٔـدجٿ خ          

 وٝـك ڄـه  ؤٙ ً ،ًٙ ؤ٠ًـك ظنـدًًٙ   ،ًمل ؤَ ڄه ظځٻ خڀسْدودض ًخ٬ّٹدٙض ؤټؽُ ّٟـُيخً  ڄنٵٍُ ىٍه خڀ٭مځْص،

ڄه ىٍخ خڀٵٝٿ؛ٕن خ٬ٌّٸ٭ّٙ ٬ځْـو ڄـه خڀ٭ځمـدء خڀ٭ـدڄځّٙ     خڀؽدڀػ  ڀ٭ځمدء خڀٍُ ٔسٷ وٹځو يف خ٬ّسمػخدن ْز

ــٌخء خ٬ّ     ــه خڀ١ــٱ٢ٌ ًخٕى ــ٬ًدش خ٬ّىځٝــّٙ ًخ٬ّعفــُيّه ڄ ــٌ ّٛــٷ   ًخڀ ــص، ٴي ــٿ ىعځٵ ــٳ خڀٙــ٬ُِ  ٺّؽ خ٬ٌّٸ

ٴفٍّ خ‟ ڄه ؤٜـًَه   ،ص٭ًّ٭عمً ٬ځَ خٕيڀص خڀٝمْمص ًخڀّّخىّٙ خڀندٜ خڀٝمْك بِخء ٌڀٻ خ٪ّديغ،

 وّ٘ خ٩ّّخء. 
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اٟتمد هلل الذي أًب علي  نعمو، وواذل علي  مننو، وأعانٍت فأكملت ىذا البحث هبذه الصورة اليت  

،وأف يكوف البحث انفعًا ٤تققًا للغرض منو،وقد توصلت من خاللو إذل عدة أرجو أف أانؿ هبا رضاه
 نتائ  من أ٫تها: 

أف بٍت آدـ كانوا على التوحيد الكامل حىت طرأ عليهم الشرؾ وذلك ابلغلو ُب الصاٟتُت ودل  .ٔ
 يعرؼ شرؾ ُب البشرية قبل ذلك. 

عظمُت ٢تا معتقدين فيها عقائد أف اليهود والنصارى واليوانف كانوا قبورية متعلقُت ابلقبور م .ٕ
 أف ىذه األمة ستتبعهم ُب ذلك.   ؿابطلة وقد أخرب الرسو 

أف العرب كانوا موحدين على ملة أبيهم إبراىيم، حىت حرفهم عمرو بن ٟتي ا٠تزاعي وكاف  .ٖ
من أسباب ا٨ترافهم الغلو ُب بعض البشر، كما حصل عندما أحبوا )الالت( وعظموا 

، وابلغلو ُب آاثر األنبياء حىت عظموا اٟتـر وٛتلوا حجارتو معهم موضعو،ٍب اٗتذوه إ٢تاً 
 تعظيماً لو، ٍب أهنم عبدوا تلك األحجار بعد مدة. 

أف الشرؾ بعد ذلك عّم جزيرة العرب والعادل كلو حىت مقتهم هللا تعاذل إال بقااي من أىل  .ٗ
 الكتاب ومعهم عدد قليل من حنفاء العرب. 

ال وقد طهر اٞتزيرة العربية من الشرؾ وعلم أمتو طرؽ ٛتاية دل ٯتت إ أف رسوؿ هللا  .٘
 التوحيد وحذرىم من الشرؾ ووسائلو أبلغ ٖتذير. 

أف القروف ا١تفضلة كانت خالية من ٚتيع مظاىر القبورية، وأف الصحابة والتابعُت وأتباعهم  .ٙ
لبناء على من علماء وأمراء عملوا على إزالة أي مظهر من مظاىر القبورية ا١تتمثلة ُب ا

القبور، وتعظيمها أبي نوع من أنواع التعظيم حىت أف ا٠تلفاء واألمراء كانوا يتولوف ذلك 
أبنفسهم أو بوكالئهم، وأف ما يستدؿ بو القبورية على وجود مباف وقبور مرتفعة ُب ذلك 

 الوقت إ٪تا ىو ٣ترد شبو ال وزف ٢تا 

وإقامة مراسيم  على قرب اٟتسُت أف الشيعة كانوا ٭تاولوف منذ زمن مبكر إنشاء مباف  .ٚ
بدعية لو، ولكن ا٠تلفاء كانوا ٯتنعوهنم من ذلك، ويشددوف ُب ا١تنع، ويزيلوف ما ٭تدث ُب 
حُت الغفلة، وأف ذلك كاف بدافع اٟترص على منع االبتداع ُب الدين وليس كما يقوؿ 

 الرافضة بسبب بغض اٟتسُت وأىل بيتو. 
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وابطنية ىم الذين أنشأوا ا١تظاىر القبورية ُب العادل  ةاعيليأف الشيعة الغالية من رافضة وإٝت .ٛ
اإلسالمي ضمن بدع كثَتة ابتدعوىا حينما حكموا بالد ا١تسلمُت أواخر القرف الثالث 
وسائر القرف الرابع وبعض ا٠تامس وأف تلك ا١تظاىر قد ألفها ا١تسلموف منذ ذلك اٟتُت 

قلدهتم ُب ذلك ونشرت تلك ا١تظاىر ُب  ولذلك فإف الدوؿ السنية اليت جاءت بعدىم قد
 البالد اليت دل تصلها الدولة الشيعية. 

أف الصوفية ا١تتأخرة القائمة على الفلسفة ىي نبتو غريبة على اإلسالـ وال عالقة ٢تا ابلزىد  .ٜ
الذي حث الشرع عليو، وليس ٢تا قدوة من صحايب أو اتبعي أو إماـ معترب من أئمة 

 ا١تسلمُت. 

طنية الشيعة ٚتلة من العقائد عن الفالسفة وغَتىم من األمم الكافرة لقد أخذت اب .ٓٔ
وطبقتها على أئمتها وصاغتها صياغة تناسب ملتها ٍب نشرهتا بُت اتباعها وٛتلتهم عليها ٍب 
إف ا١تتأخرين من الصوفية أخذوا ذلك عنهم ود٣توه ُب منهجهم وعملوا بو واعتقدوه ومن 

الكوف اليت انبثقت عنها معظم العقائد الضالة ُب األولياء  ذلك عقيدة القطبية والتصرؼ ُب
 والكرامات. 

كما أخذت الباطنية الشيعية والصوفية بعلة الزايرة اليت قررىا الفالسفة وأصبحوا يزوروف  .ٔٔ
ألمتو وتلك العلة  القبور ٔتقتضاىا ال ٔتقتضى العلة الشرعية اليت علمها رسوؿ هللا 

الستشفاع واالستمداد من أرواح األموات ا١تزورين واعتقاد أهنا ا١تأخوذة عن الفالسفة ىي ا
 ٘تد من استمد منها 

إف الصوفية الغالية اٟتريصة على إظهار ا٠توارؽ وعدىا كرامات تدؿ على والية من جرت  .ٕٔ
على يديو قد اخذوا بعدد من علـو السحر واستخدموىا ونشروىا ُب األمة ومنهم من كاف 

 ضات للوصوؿ للكشف وخرؽ العادة على طريقة سحرة ا٢تند وغَتىم.يعاين أنواعاً من الراي

ليس ما ذكرتو عن الصوفية منطبقًا على كل من انتمى إليهم أو وصف بوالية منهم، بل  .ٖٔ
٦تن نسب إليهم َمن ىو برئ ٦تا نسب إليو، وىناؾ من اعتقد عقائدىم وعمل ببدعهم؛ 

إذل هللا، وأما ما نسب إليهم من ذلك فهو تقليدًا ٢تم وإحسااًن للظن هبم، فهؤالء أمُرىم 
ابطل وا٨تراؼ وىو إدانة للمنه  الصوُب ودليل على بطالنو؛ ألف الصوفية ىم الذين نسبوا 

 ذلك إذل شيوخهم ونشروه مرتضُت لو، بل يعدونو من أعظم فضائلهم.
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أثبتت ىذه الدراسة أف أىل اليمن كانوا على منهاج السلف الصاحل ُب عقيدهتم   .ٗٔ
كامهم وأف مصادر علمهم ىي كتب السنة قبل دخوؿ الكتب الفقهية وا١تذاىب وأح

ا١تختلفة وكتب الفرؽ ا١تخالفة لذلك ا١تنه ،وأف منه  السلف الصاحل ظل قائماً حىت بداية 
القرف الثامن ُب البالد الشافعية وأنو ما كاد يغلب على تلك البالد ا١تذىب األشعري حىت 

 البالد الزيدية على يد اإلماـ دمحم بن إبراىيم الوزير وأتباعو وىذا قاـ منه  السلف الصاحل ُب
 ا١تنه  ما زاؿ قائماً إذل اليـو واٟتمد هلل. 

كما عرفنا أف ٚتيع ا١تذاىب ا١تخالفة ١تذىب السلف الصاحل إ٪تا ىي وافدة على اليمن  .٘ٔ
ليمن إال منذ القرف وليست أصيلة فيو وأف الصوفية القبورية دل تعرؼ بفلسفتها ا١تبتدعة ُب ا

 السادس ودل تستقر ودل تنتشر إال ُب القرف السابع. 

أف ٚتيع ما لدى صوفية العادل اإلسالمي من عقائد ضالة وبدع ابطلة و٥تالفات ظاىرة أو  .ٙٔ
 خفية أو دعاوى وشطح كل ذلك قد قلدىم فيو صوفية اليمن ُب وقت ما أو مكاف ما. 

نشر القبورية  السنيُت وأئمتو الزيديُت دوراً كبَتاً ُب كما أظهرت الدراسة أف لسالطُت اليمن .ٚٔ
 وتعميقها ُب البالد 

 كما أظهرت الدراسة أف لوجود القبورية وانتشارىا آاثراً سيئة كثَتة منها: .ٛٔ

أ( إفساد عقائد كثَت من الناس ابلشرؾ األكرب واألصغر لتعلقهم ابألولياء 
ن دعاىم، وينفعوهنم وإيهامهم أهنم ٯتدوف من استمد منهم، ويعطوف م

 ويضروهنم ٔتا ال يقدر عليو إال هللا. 

 ب( نشر ا٠ترافة ُب األمة حىت أصبحت جزءاً من حياهتا. 

نشر السحر واستخدامو ابسم الكرامة والوالية، حىت أصبحت تقرأ عن   ( ج
أولياء يوصفوف أبوصاؼ جليلة جداً، وتنسب إليهم كرامات عظيمة، 

نو يتقن علم أسرار اٟتروؼ واألوفاؽ ورٔتا ُب نفس الًتٚتة يوصف أب
والرمل وما أشبو ذلك،ويتصرؼ هبا وىي من علـو السحر والكهانة ٦تا 
٬تعل الباحث ُب شك كبَت من غالب أولئك األولياء وتلك الكرامات 
الختالط الكرامة ابلسحر والكهانة وعدـ التقيد ُب صفة األولياء 

 ابلضوابط الشرعية.
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نقص العلم الشرعي وٕتهيل األمة وحصر التعلم كما أنو ترتب على ذلك  ( د
 ُب فئات ٤تدودة.

ىػ( وترتب على ذلك أيضًا وجود ٘تايز طبقي وترّفع بعض الفئات على بعض 
 ٦تا كاف لو نتائ  سيئة على اجملتمع. 

واجو علماء اليمن القبورية وتصدوا ٢تا رغم ما كانت تقـو بو من أساليب كثَتة ١تواجهة  .ٜٔ
إذل السلطاف، وتسخَت القبائل لضرب من ينازعها واستخداـ  ءمنها اللجو ىؤالء العلماء، 

االخًتاؽ واالحتواء والتشويو للخصم، وقد يصل األمر إذل التصفية اٞتسدية أو الضرب 
 ا١تربح.

.لعلمػػػاء الػػػيمن مؤلفػػػات قيمػػػة انفعػػػة ُب مواجهػػػة القبوريػػػة كتبهػػػا علمػػػاء مػػػن سػػػائر اٞتهػػػات ٜٔ
 اليمنية. 

 كات التجديد السنية أثرىا البالغ على القبورية ُب اليمن من حيث كبػػح ٚتاحها، لقد كاف ٟتر ٕٓٓ 
 وتبصَت الناس ٔتعايبها، وصدىم عن متابعتها، واٟتركات اليت كاف ٢تا ابلغ األثر ىي مدرسػػة  
  التجديد واالجتهاد اليت ابتدأىا ابن الوزير وتبعو عليها ابن األمَت والشوكاين وغَتىم من علمػاء 
 اليمن ودعوة الشيخ دمحم بن عبد الوىاب ُب ٧تد، ودعوة اإلرشاد إبندونيسيا، وقد ترتػب على  
 ظهور ىذه الدعوات ىدـ الكثَت من ا١تشاىد والقباب ا١تقامة على أضرحة األئمػة واألوليػاء ُب  

 فًتات ٥تتلفة.  
رى سيلمسها القارئ من ىذه أىم النتائ  اليت خرجت هبا، وال شك أف ىناؾ فوائد ونتائ  أخ 

خالؿ مطالعتو ٢تذه الرسػالة، أسأؿ هللا أف ٬تعلها خالصة لوجهو، سا١تة من األغراض واألىػواء، انفعػة 
 رل وإلخواين ا١تسلمُت إنو ٝتيع ٣تيب، واٟتمد هلل أواًل وآخراً.

  

  

  

 


