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مقدمة
بسـم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم
عىل سيدنا ونبينا حممد وآله الطاهرين.

وبعد ،فقد قرأت عن اليامين املوعود ،فأحببت أن أتعرف عىل قومه ومعدنه ،فكنت يف

احل�ج والعمرة ألتقي باليامنيني يف الفندق والس�وق والطريق ،فأحتدث معهم عن املهدي

املوعود وصاحبه اليامين ،وأس�أهلم عن رأهيم به ،فأجد نبضهم له مرتفع ًا واستبشارهم به

قوي ًا.

كام كنت أسأل عن اليامنيني حميطهم ،فرأيت وسمعت عنهم العجب .قال أحد التجار

الس�عوديني إنه يعيش يف أوروبا هو وعائلته ،والحيضـر اىل اململكة إال يف موس�م احلج،
وعنده موظفون يامنيون يديرون جتارته ،فمدير أعامله يس�تورد البضاعة باس�مه ويبيعها،
ويودع املال يف حسابه ،ويأخذ راتبه ورواتب املوظفني ،وهو اليتجاوز حقه رياالً واحد ًا،

ويف يده املاليني ،وال رقيب عليه إال اهلل تعاىل !

وإذا ظه�رت لك من ام�رئ فضيلة فانتظر أخواهتا ،ألن الفضائ�ل عوائل ،كالرذائل.

ف�إذا كان اليماين أمين ًا فهو ص�ادق ،وإذا كان صادق ًا فهو ش�جاع وإذا كان ش�جاع ًا ،فال

خيشى عليه الضعف واإلهنيار.

هؤالء هم أهل اليامين ،نارص اإلمام املهدي×ووزيره املوعود !
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ثم زرت اليمن قبل نحو عش�ـرين س�نة ،ورأيت بعض فنادقها وس�وقها ومساجدها

وعلامءه�ا .وق�د زرت مفتيها املرحوم العالم�ة َز َبارة ،وذكرين بضخامته باملك األشتر،

وعم�رو ب�ن مع�دي كرب ،وس�ألت نفس�ـي :إذا ركب احلص�ان هل ختط إهبام�ا رجليه

األرض مثلهام ؟ ربام .وحتدثت معه عن اليمن ،فوجدته يتخوف من الوهابية املسيطرين.
وحضـرت بعض دروس املش�ايخ يف اجلامع الكبري ،وحتدثت مع املدرسني ،وأجبت

دعوة أحدهم اىل بيته.

وزرت آخرين من علامء صنعاء منهم السيد مرتضـى بن زيد املحطوري يف مركز بدر

الثقايف ،الذي جيمع بني التدريس التقليدي واألكاديمي.


ث�م زرت مدين�ة مأرب عاصمة بلقيس وآث�ار قصـرها ،فرأيتها عادي�ة ،والظاهر أن

أحجار قرص بلقيس أخذت من قديم وبنيت هبا كنيسة القليس.

وزرت س�دها الصغري الذي بناه الش�يخ زايد حاكم اإلمارات ،يف مكان الس�د الكبري

القديم ،ألن أصل قبيلة هْنَ َّيان من مأرب.

وكن�ت يف اليم�ن أتأمل املؤرشات التي ت�دل عىل عالقتنا نحن العامليني ،أي س�كان

جنوب لبنان ،املنسوبني اىل عاملة بن سبأ ،باليامنيني ،فوجدت ثالثة أمور :أهنم يستعملون
إال بمعن�ى بىل ،مثلنا .وأن إمالتهم للكلامت مثلن�ا .وأهنم يتصفون بصفاء النفس اىل حد

البس�اطة ،مثلن�ا .فهذه مؤرشات عىل أن أصلن�ا من اليمن ،عىل أن أبن�اء عاملة منهم من

ت�رك بالد عاملة ،وجاء اليها آخرون م�ن أصول أخرى ،لكن الطابع العاميل بقي احلاكم

يف بالدنا.

ث�م زرت مدين�ة صعدة العاصم�ة الدينية لليمن وقرب اهل�ادي اإلمام&ورأيت فيها

مقبل الوادعي ،فقد كنت جالس ًا يف مكتبة السيد حممد قاسم اهلاشمي فجاء .وهو طالب
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ارتد عن الزيدية اىل الوهابية ،وتلمذ عىل األلباين فصار أسوأ منه وأشد تكفري ًا ملن خالفه

وللش�يعة خاصة ! ومل أفتح معه نقاش� ًا ألن�ه رشس والبلد حمكوم للوهابي�ة ،فكانت بيننا

عبارات تعارف عادية.

قال يل السيد حممد قاسم :نحن نداري الوهابية ألن احلكومة هلم ،وهم يداروننا قلي ً
ال

ألن اجلمه�ور لن�ا .وأراين يف طريقن�ا اىل املنزل بيت مقبل الوادعي وهو يش�به القلعة .ثم
أراين يف الطري�ق اىل صنعاء مدرس�ته يف دم�اج ،وقد أنفقت عليها الس�عودية ومجعت هلا

ألوف الطلبة العوام من األفارقة وبعض العرب ،وليس فيهم من اليمن إال القليل ،وليس
فيهم من يفهم حتى القليل ،وهم يدرس�وهنم فتاوى ابن تيمية ش�يخ اإلسالم واملسلمني

م�ن عصره اىل يوم الدين ،وكتب اإلم�ام العبقري املجدد ابن عب�د الوهاب ،ويعبؤوهنم

ضد من خالفهم ،خاصة الشيعة ،ويدربوهنم عىل األسلحة !


ويف صع�دة جاءين املجاهد الش�هيد الس�يد حسين احلوثي&من خ�والن ،وأبلغني

سلام والده املرجع الس�يد بدر الدين احلوثي&وعذره بس�بب وضعه الصحي وظرفه
وحلته مزيد حتيايت وسلامي .وكنت أعرف الس�يد ب�در الدين من
الس�يايس ،فش�كرته مَ َّ

زيارته اىل احلوزة العلمية يف قم قبل سنني.



فار علين�ا أحدهم غفراهلل له وقال:
ويف جلس�ة م�ع ثلة من علامء صعدة يف ضحيانَ ،

نح�ن مش�اكلنا منكم أنتم اجلعفرية ،مل تس�اعدونا عىل النواص�ب واآلن تأتون اىل اليمن

لتجعف�روا أبناءن�ا ،وتزيدوا مش�اكلنا ! ث�م قال :أري�د أن أكتب كتاب ًا ع�ن الفروقات بني
الزيدية واجلعفرية !

فقل�ت ل�ه :إذا كان قص�دك العتب على اجلعفرية ألهن�م األخ األكرب فأن�ا معك ،ألن
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اجلعفرية عندهم إمكانات واسعة ،وجيب عليهم أن يساندوكم يف مواجهة الغزو الوهايب.
ونح�ن أهي�ا األخ املحرتم مل ن�أت اىل اليمن لندعو اىل املذهب اجلعف�ري ،بل أتينا لنبحث

كيف نتعاون معكم لرد هذا الغزو !

ث�م قل�ت له :باألمس حدثني الس�يد مرتضـى املحطوري أنه رأى ش�اب ًا فس�أله :منذ

مدة مل نرك ،أين كنت؟ قال :كنا يف اجلهاد .قال له:أين اجلهاد ،لقد انتهت قضية البوسنة،
فق�ال :يف البحرين ،نعمل رشطة ونجاهد الروافض املس�اجني! قال له كيف تذهبون اىل

البحرين :قال بكتاب تزكية من الشيخ مقبل ،فيعطوننا اجلنسية البحرانية ،ويوظفونا !

قلت هلم :ماذنب هذا الش�اب حتى نرتكه للذي�ن جيردونه من والية أهل البيت^،

وجيعلونه ناصبي ًا يعذب الشيعة ويقتلهم؟!

وأما قولك ياش�يخنا أريد تأليف كتاب يف الفروقات بني املذهب الزيدي واجلعفري،

فأنا أؤلف كتاب ًا يف املشتركات بينهام ،ويف وحدة أصوهلام وجذورمها ومنبعهام ،وسترى

أن كتايب ينترش أكثر من كتابك !

فانتبه الش�يخ واعتذر هو واحلارضون ،وجرى حديثنا يف مساره الصحيح يف مواجهة

نش�اط الوهابية فقالوا :منذ قتلت الس�عودية املرحوم إبراهيم احلمدي ،فتحوا عىل اليمن
أبواب جهنم .وقال أحدهم :سبحان اهلل ال جتد إس ًام مجي ً
ال يف الذين قتلوا الشهيد إبراهيم
احلمدي :فامللحق العس�كري السعودي إسمه حممد اهلذيان ،وكان هو املحرك واملمول.
والث�اين رئي�س األركان رجل الس�عودية يف اجليش اليمني :أمحد الغش�مي ،وبالفعل هو

غش�مي .والثالث:ابن األمحر العينني أسود القلب ! وأضاف أحدهم:ال تنس ابن صالح

العفاش!

ثم اس�تفاض احلديث يف القبضة الوهابية عىل اليمن ،وكيف يمتصون ثروات البلد،

واألخط�ر م�ن ذل�ك أهنم أنش�أوا ألف مرك�ز لنش�ـر الوهابية ،وأخ�ذوا منا مس�اجدنا،
ومنعون�ا م�ن تدريس مذهبنا ورفع أذاننا ،وس�يطروا على وزارة الرتبية ،فهم يدرس�ون

ةمدقم



7

أطفالنا جتسيمهم وعداءهم ألهل البيت الطاهرين^.

ثم تبادلنا احلديث حول خطوات التعاون الالزمة واملمكنة بيننا.

اليمانيون قادمون يف مطلع اإلسالم
هذه بش�ارة النبي‘يف مطلع اإلسلام ،فقد أخرب أصحابه أن اإلسلام بحاجة اىل

طاقة اليامنيني .قال س�لامن&كام يف سيرة ابن هش�ام «« :»704/3فضـرب به‘رضبة

ملع�ت حت�ت املعول َب ْر َقة ،قال :ثم رضب به رضبة أخ�رى فلمعت حتته َب ْر َق ٌة أخرى ،قال:

ثم رضب به الثالثة ،فلمعت حتته برقة أخرى .قال قلت :بأيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل ما
ه�ذا الذي رأيت مل�ع حتت املعول وأنت ترضب ؟ قالَ :أوقد رأيت ذلك يا س�لامن؟ قال
عيل هبا
عيل هبا اليمن ،وأما الثاني�ة فإن اهلل فتح َّ
قل�ت :نع�م ،قال :أما األوىل ف�إن اهلل فتح َّ
عيل هبا املرشق».
الشام واملغرب ،وأما الثالثة فإن اهلل فتح َّ

فطاقة اليامنيني كانت رضورة يومها المتداد اإلسلام وحتقيق عامليته ،وبدوهنم يبقى
ٍ
ش�ياه وأباعر،
اإلسلام حمص�ور ًا يف اجلزي�رة ويتنازع علي�ه الفدَّ ادون كما يتنازعون عىل
ويدفنونه يف صحرائهم !

واليمانيون قادمون ً
ثانية
وهم قادمون هذه املرة لتعميم نور اإلسالم يف العامل ،عىل يد املهدي املوعود× ،بعد
أن تضعف أمته وتتداعى عليها األمم كام تتداعى األَكَلة عىل قصعتها ،فيبعث اهلل املهدي
كام قال جده‘«كامل الدين« :»231/منا اهلداة إىل يوم القيامة ،بنا استنقذهم اهلل من ضاللة

الرشك ،وبنا يصبحون إخوان ًا بعد ضاللة الفتنة ،كام أصبحوا إخوان ًا بعد ضاللة الرشك،

وبنا خيتم اهلل كام بنا فتح».

وسيكون يف مقدمة املهدي×وزيره اليامين ،كام قال النبي‘« :جاءكم أهل اليمن
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ٌ
راس�خ إيامهنم ،منه�م املنصور خيرج يف س�بعني ألف ًا،
َي ُب ُّس�ون َبسيس� ًا .ق�وم رقيق ٌة قلوهبم
ينصـرخلفي ».

فه�م قادم�ون يف املرة الثاني�ة ،طليع ًة للمهدي املوعود× ،يمه�دون له حتى يظهر،

وينرصونه بعد ظهوره.

ويف هذه الدراسة ،قدمنا صورة موجزة ملايض اليمن ،من زمن بلقيس وسليامن×.

وعرضنا دورها املميز يف اإلسالم والفتوحات اإلسالمية.

ثم استش�ـرفنا البش�ارة النبوي�ة بدورها الثاين يف إقام�ة دولة العدل اإلهل�ي مع اإلمام

املهدي× ،والذي بدأت بشائره الواعدة ،واحلمد هلل.

حرره:عيل الكوراين العاميل

بقم املرشفة يف العرشين من ربيع الثاين 1436


وألا لصفلا

ميلس يبنلاو سيقلب ةكلملا دهع يف نميلا
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اليمن يف عهد امللكة بلقيس والنيب سليمان×

داللة قصة بلقيس يف القرآن
ت�دل قصة نبي اهلل س�ليامن وبلقي�س’يف القرآن ،عىل أن اهلل تع�اىل أدخل اليمن يف

اهتاممات أنبيائه الكبار^ ،قبل ميالد املسيح بألف عام.

فقد كش�فها هدهد س�ليامن×وكان رس�وله اىل ملكتها بلقيس ،فجاءت اىل سليامن

وأسلمت عىل يده ،وأسلمت اليمن بإسالمها .وكان ذلك إشارة ربانية اىل مكانة اليمن،
ودورها يف مستقبل اإلسالم والعامل.
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ون اهلل
يمَ .وجدتها َوق ْومها يسجدون للشم ِس ِمن د ِ
َ ِ ٍ
َُ َ َ
َ
َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ّ
َ
َ
ّ
الش ْي َط ُ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ان أ ْع َم َال ُه ْم ف َصده ْم عن ّ
الس
وزين لهم
ب
يل فه ْم لا يهتدون .ألا ي ْس ُجدوا لل ِه ال ِذي يخ ِر ُج
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َْ
ْ
ْال َخ ْب َء في َّ
َْ َ ُ ْ ُ َ َ ُْ ُ َ
ْ
َ ُ َ ُ َ
يم.
الس َم َو ِ
ات َوالأر ِض َويعل ُم ما تخفون َوما تع ِلنون .اهلل لا ِإله ِإلا ه َور ّب الع ْر ِش الع ِظ ِ
ِ
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ُ َ َّ
َ َ َْ َ
ْ َ
َ ْ
َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ينِ .إذ َه ْب ِب ِك َتابِى َهذا فأل ِق ْه ِإل ْي ِه ْم ث َّم ت َول َع ْن ُه ْم
قال َسن ْنظ ُر أ َص َدقت أ ْم ك ْنت ِم َن الك ِاذ ِب
ّ ُْ َ
َ َ َ ْ َُ ْ
َ ٌ َ ٌ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
َ ُْ
َ
ان َو ِإن ُه ِب ْس ِم
كتاب ك ِريمِ .إنه ِمن سليم
فانظ ْر َماذا َي ْر ِج ُعون .قالت َيا أ ّي َها ال َملا ِإنِي أل ِق َى ِإل َّى ِ
َ
َ َ َ ْ َُ ْ َْ
َ َ ُ َ ُ
ُ ُ
اهلل َّ
الر ْح َمن َّ
ين.قالت َيا أ ّي َها ال َملا أف ُتونِى فِي أ ْم ِرى َما ك ْنت
يم.ألا ت ْعلوا َعل َّى َوأتونِى ُم ْس ِل ِم
الر ِح ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َق ِاط َع ًة أ ْم ًرا َحتَّى َت ْش َه ُدون َ.ق ُالوا َن ْح ُن أ ُولو ُق َوةٍ َوأ ُولو َب ٍاس َش ِد ٍيد َوالأمر إ َل ْي َك َف ْان ُظرى َم َاذا َت ُامر َ
ين.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ َّ ً َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ ُ ْ َ ٌ
قالت ِإن الملوك ِإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ ِعزة أه ِلها أ ِذلة وكذ ِلك يفعلون .و ِإنِي مر ِسلة
إ َل ْيه ْم ب َهد َّيةٍ َف َناظ َر ٌة ب َم َي ْرج ُع ْال ُم ْر َس ُل َ
ون.
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ َ
َ ْ ٌ َّ َ ُ
اك ْم َب ْل أ ْن ُت ْم ب َهد َّيت ُك ْم َت ْف َر ُح َ
ون.
ال ف َما آتان ِ َى اهلل خير ِمما آت
ِ ِ ِ
فلما جاء سليمان قال أت ِمدون ِن ِبم ٍ
َ
َ
ًّ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ
َ
َ
َ ْ َ
َّ
ُ
َََ
ْ
ون .قال َيا
ود لا ِق َب َل ل ُه ْم ِب َه ـ ـ ــا َول ُنخ ِر َج ّن ُه ْم ِم ْن َه ـ ـ ــا أ ِذلة وهم ص ِاغر
ار ِج ْع ِإل ْي ِه ْم فلن ـ ـ ِـات َين ُه ْم ِب ُجن ٍ
َ ُّ َ ْ َ َ ُّ ُ
َ
َْ َ َْ َ َْ َ ُ
َ َ َ ْ ٌ
يت م َن ْالج ّن َأ َنا آت َ
َ
ُ
ْ
ْ
يك ِبهِ ق ْب َل
ر
ف
ع
ال
ق
.
ين
م
ل
س
م
ى
ون
ات
ي
ن
أ
ل
ب
ق
ا
ه
ش
ر
ع
ب
ى
ين
ات
ي
م
ك
أيها الملا أي
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َْ َُ
وم م ْن َم َقام َك َو إن ّي َع َل ْي َل َقو ٌ
ينَ .ق َال ّالذي ع ْن َد ُه ع ْل ٌم م َن ْالك َتاب أ َنا آت َ
ٌ
ّ
َ
يك ِبهِ ق ْب َل
م
أ
ى
ق
أن ت
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ هِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
َ
ُ ََ
َ ََ َ
ْ ُ
ُ
َ َ َ
ْ ُ
َ ْ
أ ْن َي ْرت ّد ِإل ْي َك َط ْرف َك فل َّما َرأ ُه ُم ْس َت ِق ًّرا ِع ْن َد ُه قال َهذا ِم ْن فض ِل َربِّى ِل َي ْبل َونِى اشك ُر أ ْم أكف ُر َو َم ْن
َ َ َ ّ َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َّ ْ ُ ْ
َ َ ُ ََ
َ
شك َر ف ِإن َما َيشك ُر ِل َنف ِسهِ َو َم ْن كف َر ف ِإ ّن َربِّى غ ِن ٌّى ك ِر ٌيم .قال ن ِك ُروا ل َها َع ْرش َها ن ْنظ ْر أت ْه َت ِدى
ُ
ْ ْ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ
يل أ َهكذا َع ْرش ِك قالت كأن ُه ُه َو َوأ ِوت َينا ال ِعل َم ِم ْن
أم تكون ِمن ال ِذين لا يهتدون.فلما جاءت ِق
َّ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ك ِافر َ
َ َ ُ َّ ُ ْ
ينِ .ق َ
يل
ون اهلل ِإنها كانت ِمن قو ٍم
ق ْب ِلها َوكنا مس ِل ِمينَ .وصدها ما كانت تع ُبد ِمن د ِ
ِ
َ
َ َ َ َّ
َ
َّ َ َ َ ْ
ُ
ُ ً َ َ َ ْ
َ َ ْ
ل َها ْادخ ِلي
الص ْر َح فل َّما َرأت ُه َح ِس َب ْت ُه ل َّجة َوكشفت َع ْن َساق ْي َها قال ِإن ُه َص ْر ٌح ُم َم َّر ٌد ِم ْن ق َو ِار َير قالت
َر ّب إن ّي َظ َل ْم ُت َن ْف ِسي َو َأ ْس َل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َم َ
ان َّلل ِه َر ّب ْال َع َال ِم َ
ين«.النمل.»44 -15:
ِ
ِ ِِ

مالحظات يف تفسري اآليات
 .1ذك�ر املؤرخ�ون أن س�ليامن×حكم أربعني س�نة ،م�ن 971إىل 931ق.م .وأنه

تزوج بامللكة بلقيس ،وعاشت بعده قليالً« .املعارف.»629/

ويف قاموس الكتاب املقدس« :452/بالد س�بأ :يف جنوب جزيرة العرب ،ويرد ذكرها

يف الكتاب مع مرص احلبشة »« .مزمور  72:10وإشعياء .»43:3

وألا لصفلا
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أما سبا ،أو سبأ ،يف :ملوك ،األول 10:1 :و  4و  10و  13و  2أخبار  9:1و  3و  9و12وأيوب ،6:19

فهي شبأ يف األصل العرباين ،رغم أهنا مرتمجة سبا.

يروي السفر املقدس أن ملكة سبا قد زارت امللك سليامن بعد أن سمعت عن حكمته

«ملوك األول  »10ويس�ميها املس�يح ملكة التيمن ،بمعنى ملكة اجلنوب «متى  .»42 :12وتقول
التقالي�د العربية إن إس�مها بلقي�س ،وإهنا ولدت إبن ًا من س�ليامن ،ولك�ن اليوجد دليل

تارخيي صحيح يربهن هذه التقاليد ».

ويف تاري�خ اليعقويب « »196/1واملحرب البن حبيب ،367/أن اهلدهاد زيد َم َل َك اليمن،

�ع األول بن َن ْيك�ف وطال عم�ره وطغى وبغ�ى ،فقتلت�ه بلقيس بنت
ث�م َمل�ك بع�ده ُت َّب ُ
اهلده�اد وملكت مكان�ه .وكانت من أعقل النس�اء ،وبقيت ملكة س�بأ حتى توفيت بعد
وفاة س�ليامن×بقليل ،فملك بعدها احلارث بن رشحبي�ل ذو جدن ،ثم ملك ذو رداع

هينعم ذو املالحي ،فسار إليه ملكيكرب فقتله .ثم ملك ملكيكرب ،وهو أبو مالك الذي

قال فيه األعشى:

وخان الزمان أبا مالك

َ
صالح مل ُي خ� ْن
وأي امرئ
ٍ

ثم ملك أسعد وهو ُت َّبع األصغر ،وهو تبان بن ملكيكرب بن قيس بن زيد بن عمرو،

وه�و ذو األذع�ار ،بن أبره�ة ذي املنار ،بن الرائش بن قيس بن صيفي بن س�بأ ،وهو أبو
ك�رب ،وهوالذي جاء باليهود من أرض احلج�از إىل اليمن ...ثم ملك زرعة ذو نواس،

هت�و َد ومل يرض من الن�اس إال باليهودية أو القتل ،وتَس�مى يوس�ف ،وهو صاحب
ث�م َّ
األخ�دود ،وكان َخدَّ بنج�ران أخاديد فأوقد فيها النار ودعا أهله�ا إىل اليهودية ،وكانوا
عىل إرث دين من دين عيسى فلام أبوا عليه ألقاهم يف النار وحرق اإلنجيل ،وقتل منهم

زهاء عش�ـرين ألف ًا بالس�يف ،س�وى من أحرق بالنار ومن َم َّثل به منهم .وبسببه جاءت
احلبش�ة إىل اليمن فغلب�ت عليها ملا فعل بالنصارى ،وإن ذا نوس ملا واقع احلبش�ة ففضوا
جيشه اعرتض بفرسه البحر فغرق خوف ًا من أن يؤرس».
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َ
َّ َ
ُْ
وهو الذي نزل فيه قوله تعـــاىل يف سـورة الربوجُ :ق ِت َل أ ْص َح ُ
ات
اب الآخد ِ
ود .الن ِار ذ ِ
َ
ََ
ود َ.و ُه ْم َع َلى َما َي ْف َع ُل َ
ين ُش ُه ٌ
ْال َو ُقود .إ ْذ ُه ْم َع َل ْي َها ُق ُع ٌ
ون ب ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ودَ .و َما نق ُموا ِم ْن ُه ْم ِإلا أ ْن ُي ْؤ ِم ُنوا
ِ
ِ ِ
َْ
باهلل ْال َ
يد.
ز
ع
يز الح ِم ِ
ِ
ِ ِ

 .2يف أمايل الصدوق ،241/عن أمري املؤمنني×«:قال رس�ول اهلل‘:إن بِ ْس� ِم اهلل
مح ِ
الر ِحي�م آي ٌة من فاحتة الكتاب ،وهي س�بع آيات .إن اهلل عز وجل قال يل يا حممد:
الر َ
�ن َّ
َّ
ْ

َ

ْ

ْ

ُ
َ
َول َق ْد َآت ْي َن َ
اك َس ْ���ب ًعا ِم َن ال َمثانِى َوالق ْر َآن ال َع ِظ َيم .فأفـ�رد اإلمتنان عليَّ بفاحتة الكتاب وجعلها

ب�إزاء الق�رآن العظي�م ،وإن فاحتة الكت�اب أرشف ما يف كنوز الع�رش .وإن اهلل عز وجل
خ�ص حممد ًا ورشفه هبا ومل يش�ـرك مع�ه فيها أحد ًا من أنبيائه ما خال س�ليامن فإنه أعطاه
الر ِحيم ».
الر َ
مح ِن َّ
منها :بِ ْس ِم اهلل َّ

 .3يف تفسري القمي « »126/2ملخص ًا« :قعد عىل كرسيه ومحلته الريح فمرت به
عىل وادي النمل ،وهو ٍ
واد ُينبت الذهب والفضة ،وقد وكل اهلل به النمل ،وهو قول
الصادق× :إن هلل وادي ًا ينبت الذهب والفضة ،وقد محاه اهلل بأضعف خلقه وهو النمل،

َ َ ْ َ ٌَ
لو رامته البخايت من اإلبل ما قدرت عليه ! فلام انتهى سليامن إىل وادي النمل :قالت ن ْملة
َ
َ ُ
ُ
ْ ُُ
َ ُ َّ
اك َنك ْم لا َي ْح ِط َم ّنك ْم ُسل ْي َم ُان َو ُج ُن ُود ُه.الخ .وكان سليامن إذا قعد
َيا أ ّي َها الن ْم ُل ادخلوا َم َس ِ

عىل كرسيه جاءت مجيع الطري التي سخرها اهلل له فتظلل الكريس والبساط ومن عليه من

الشمس ،فغاب عنه اهلدهد من بني الطري ،فوقعت الشمس من موضعه يف حجر سليامن
ََ َ

َ

ْ

َ

ْ

ُْ َُ ْ َ
ك َ
ان ِم َن ال َغ ِائب َ
ين ..فلم يمكث إال قلي ً
ال إذ جاء
فرفع رأسه :فقال َما ِلي لا أ َرى الهدهد أم
ِ

َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
اهلدهد فقال له سليامن :أين كنت؟ قال :فقال أ َح ْطت ِب َما ل ْم ت ِح ْط ِبهِ َو ِج ْئ ُت َك ِم ْن َس َب ٍأ ِبن َب ٍإ
َ َُْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
ك ْن َت ِم َن ْال َك ِاذب َ
ينِ .
ألق
ين .أي بخرب صحيح ..قال سليامن×:سننظر أصدقت أم
ِ
ي ِق ٍ

الكتاب عىل قبتها ،فجاء اهلدهد فألقى الكتاب يف حجرها فارتاعت من ذلك ،ومجعت
َ

ْ

ّ ُْ

َ

ُ
َ َّ َ ٌ َ
ك ِر ٌيم .ثم قالت إن كان
كتاب
جنودها وقالت هلم كام حكى اهللَ :يا أ ّي َها ال َملا ِإنِي أل ِقى ِإلى ِ

هذا نبي ًا من عند اهلل كام يدعي فال طاقة لنا به فإن اهلل ال ُيغلب ،ولكن سأبعث إليه هبدية

وألا لصفلا
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فإن كان ملك ًا يميل إىل الدنيا قبلها وعلمنا أنه ال يقدر علينا ،فبعثت إليه حقة فيها جوهرة

عظيمة ،وقالت للرسول :قل له يثقب هذه اجلوهرة ،بال حديد وال نار !

َ َ
َ ْ ٌ َّ َ ُ
اك ْم َب ْل َأ ْن ُت ْم ب َهد َّيت ُك ْم َت ْف َر ُح َ
ونْ .إر ِج ْع
قـــال سليامن لرسـوهلا:ف َماآتان ِ َى اهلل خير ِمما آت
ِ ِ ِ
َ
َ
َ َ َ َّ
ُ
لاق َب َل ل ُه ْم ِب َهـ ـ ــا ..فرجع إليها الرسول فأخربها بذلك وبقوة
ِإل ْي ِه ْم فلن ِات َين ُه ْم ِب ُجن ٍ
ود ِ

سليامن×فعلمت أنه ال حميص هلا ،فارحتلت نحو سليامن ،فلام علم سليامن بإقبــاهلا

َُ ُ
َ َ ُ
َ َ َ ْ ٌ
ين.قال ِعف ِريت ِم َن
نحوه قال للجن والشياطني :أ ّيك ْم َي ِات ِينى ِب َع ْر ِش َها ق ْب َل أ ْن َياتونِى ُم ْس ِل ِم
َ
َ
ْالج ّن َأ َنا آت َ
وم ِم ْن َم َق ِام َك َو إن ّي َع َل ْيهِ َل َقو ٌّى أ ِم ٌ
يك بهِ َق ْب َل أ ْن َت ُق َ
ين ..قال سليامن :أريد أرسع
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ
َ
َ
َ
من ذلك ،فقال آصف بن برخيا :أنا ِآتيك ِبهِ قبل أن يرتد ِإليك طرفك ! فدعا اهلل باسمه

األعظم..

بيت م�ن قوارير ووضعه عىل املاء ،ثم قيل هلا أدخيل
وكان س�ليامن ق�د أمرأن يتخذ هلا ٌ

َّ
الصـرح ،فظنت أنه ماء فرفعت ثوهبا وأبدت ساقيها فإذا عليها شعر كثري ،فقيل هلاِ :إن ُه
َص ْر ٌح ُم َم ـ ـ ـ َّـر ٌد م ْن َق َوار َير َق َال ْت َر ّب إن ّي َظ َل ْم ُت َن ْف ِسي َو َأ ْسـ َـل ْم ُت َم َع ُس َل ْي َمـ ـ ـ َ
ـان َّلل ِه َر ّب ْال َع ـ َـال ِم َ
ين.
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ

عطي
فتزوجها س�ليامن ،وه�ي بلقيس بنت الش�ـرح احلمريية ..وق�ال الصادق×:و ُأ َ
س�ليامن بن داود’مع علم�ه معرفة املنطق بكل لس�ان ومعرفة اللغ�ات ،ومنطق الطري
والبهاي�م والس�باع ،فكان إذا ش�هد احلروب تكلم بالفارس�ية ،وإذا قع�د لعامله وجنوده
وأهل مملكته تكلم بالرومية وإذا خال بنسائه تكلم بالرسيانية والنبطية ،وإذا قام يف حمرابه

ملناجاة ربه تكلم بالعربية ،وإذا جلس للوفود واخلصامء تكلم بالعربانية.
َ

ويف رواي�ة أيب اجل�ارود ع�ن أيب جعف�ر×يف قوله :ف ُه ْ���م ُي َوز ُعون :ق�ال :حيبس أوهلم
ّ َ

َ

َ

ً

َّ َ ُ

َ

عىل آخرهم .وقولهَ :
لأع ِذ َب ّن ُه َعذ ًابا ش ِديدا :يقول ألنتفن ريشه .وقوله :ألا ت ْعلوا َعل َّي :يقول
ْ ُ
ُ
ِ
هلم بهِ َ ا :يقول ال طاقة هلم هبا .وقول سليامنِ :ل َي ْبل َونى أشك ُر
عيل .وقوله :لاَ ق َب َل ْ
ال َت َع َّظ ُموا َّ
َ َ

ِ

ْ ْ ُ
ُ
أم أ
أدون مني ،أفضل مني عل ًام ».
كف ُر :ملا آتاين من امللك أم أكفر إذا رأيت من هو

 .4يف التهذي�ب « »154/3وال�كايف« »246/8ع�ن اإلمام الصادق×ق�ال « :إن الناس

14

الیامنیون قادمون

أصاهب�م قحط ش�ديد على عهد س�ليامن بن داود’فش�كوا ذل�ك إليه وطلب�وا إليه أن
يستس�قي هلم ،فقال هل�م :إذا صليت الغداة مضيت .فلام صلى الغداة مىض ومضوا ،فلام
أن كان يف بعض الطريق ،إذا هو بنملة رافعة يدها إىل السامء واضعة قدميها إىل األرض،
خلق م�ن خلقك وال غنى بنا عن رزقك ،فلا هتلكنا بذنوب بني
وه�ي تق�ول :اللهم إنا ٌ

آدم ،قال فقال سليامن :إرجعوا فقد سقيتم بغريكم ! قال :فسقوا يف ذلك العام ما مل يسقوا
مثله قط».

 .5يف كام�ل الزي�ارة ،128/ق�ال اإلم�ام الص�ادق× « :إن جربئيل×أت�ى

رس�ول اهلل‘ ،واحلسين×يلعب بين يدي�ه ،فأخبره أن أمته س�تقتله ق�ال :فجزع
رس�ول اهلل‘فقال :أال أري�ك الرتب�ة الت�ي يقت�ل فيه�ا ؟ قال :فخس�ف م�ا بني جملس
رس�ول اهلل‘إىل امل�كان الذي قتل فيه احلسين×حتى التقت القطعت�ان فأخذ منها،
ودحيت يف أرسع من طرفة عني ،فخرج وهو يقول :طوبى لك من تربة وطوبى ملن يقتل

حول�ك ! قال :وكذلك صنع صاحب س�ليامن ،تكلم بإس�م اهلل األعظم فخس�ف ما بني
رت
رسير س�ليامن وبني العرش من س�هولة األرض وحزونتها حتى التق�ت القطعتان فاج َّ
الع�رش! قال س�ليامن :خيي�ل إ َّيل أنه خرج من حتت رسيري ! ق�ال :ودحيت يف أرسع من

طرفة العني ».

 .6كان باستطاعة سليامن×أن جيلب بنفسه عرش بلقيس ،لكنه أراد أن يري الناس
ْ

ْ

َ
َْ ُ ٌ َ
اب .ونحن
مق�ام وصيه آصف بن برخيا ،ال�ذي وصفه اهلل تعاىل بأنهِ :عنده ِعل���م ِمن ال ِكت ِ

نعتق�د أن عترة نبينا‘أفض�ل من عترة كاف�ة األنبي�اء^ ،وأن علي ًا×أفضل من

ً
ُ
ُ َ َ
َ
اهلل ش ِ���هيدا َب ْي ِني َو َب ْي َنك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه
آصف بن برخيا ،ألن اهلل تعاىل وصفه بقوله :ق ْل كفى ِب ِ
ع ْل ُم ْالك َ
اب« .الرعد.»43:
ت
ِ
ِ ِ

والذي عنده علم الكتاب عيل×وقد اش�تهر أنه أعلم الصحابة ،وش�هد بذلك عمر

بن اخلطاب فقال :أقضانا عيل« .البخاري.»149/5:

وألا لصفلا

ميلس يبنلاو سيقلب ةكلملا دهع يف نميلا

15

ويف تفسري العيايش ««:»220/2قال عبد اهلل بن عطاء :قلت للباقر× :هذا ابن عبد اهلل

َ ً
ْ
ُ
ُ َ َ
اهلل ش ِهيدا َب ْي ِني َو َب ْي َنك ْم َو َم ْن ِع ْن َد ُه ِعل ُم
بن سالم يزعم أن أباه الذي يقول اهلل فيه :ق ْل كفى ِب ِ
ْ َ
اب .قال× :ك َِذ َب..نزلت يف عيل بعد رسول اهلل‘ويف األئمة بعده».
ال ِكت ِ

وقال اإلمام حممد الباقر×«الكايف« :»230/1:إن إس�م اهلل األعظم عىل ثالثة وس�بعني

حرف� ًا ،وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخس�ف ب�األرض ما بينه وبني
رسير بلقيس حتى تناول الرسير بيده ،ثم عادت األرض كام كانت أرسع من طرفة عني،

ونحن عندنا من اإلسم األعظم اثنان وسبعون حرف ًا ،وحرف واحد عند اهلل تعاىل استأثر

به يف علم الغيب عنده ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم».

 .7عرش بلقيس :كريس امللك ،وقد ورد يف وصفه « :له أربع قوائم ،قائمة من ياقوت

در أصفر .وصفائح
زمرد أخرض ،وقائمة من ّ
أمحر ،وقائمة من ياقوت أصفر ،وقائمة من ّ
الرسي�ر م�ن ذهب .وكان ثامنين ذراع ًا يف ثامنني ذراع� ًا ،وطوله يف اهلواء ثامن�ون ».

«هناية

اإلرب.»123/14:

وق�د روي�ت مبالغات يف عرش بلقيس ريض اهلل عنها ،لكن قول اهلدهد :ولهَ ا َع ْر ٌش

ِ
رب كبري مميز.
يم ،يدل عىل أنه من ٌ
َعظ ٌ

وروي أن�ه ج�ئ به اىل إصطخ�ر يف األهواز ،ألن س�ليامن×كان ُي َش�تِّي هناك ،وقد

يكون العرش بقي يف قرص س�ليامن هناك ،ويوجد اىل عصـرنا يف األهواز منطقة إس�مها:
مس�جد س�ليامن ،وق�د روي حوهلا روايات ،لك�ن األرجح أن يكون س�ليامن×أرجع

العرش اىل بلقيس اىل مملكتها يف اليمن.

ويف معج�م البل�دان « »100/4عن ابن الرحيان قال«:ش�اهدت موضع ًا ،بينه وبني ذمار

يوم ،وقد بقي من آثاره ستة أعمدة رخام عظيمة فوقها أربعة منها أربعة ،ودون ذلك مياه
كثيرة جاري�ة وحفائر ،ذكر يل أهل تلك البالد أن�ه اليقدر أحد عىل خوض تلك املياه إىل

تل�ك األعمدة ،وأنه ما خاضه�ا أحد إال ُعدم .وأهل تلك البلاد متفقون عىل أنه عرش
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بلقيس ».

أقول:رأيت آثار ًا يف مأرب يف آخر وادي س�بأ ،قالوا إهنا قصـر بلقيس ،وهي صغرية،

وما ورد يف صفة قرصها أعظم من ذلك ،وقد ذكرو أن أبرهة احلبيش نقل أحجار قرصها،

واستعملها يف بناء كنيسة ال ُق َّليس العظيمة ،بصنعاء.


يناثلا لصفلا

لسإلا لبق نميلا خيرات نم
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الفصل الثاني

من تاريخ اليمن قبل اإلسالم
قتل أصحاب األخدود
قال الطربي «« :»403/1إن امللك باليمن صار بعد بلقيس إىل يارس بن عمرو بن يعفر،
ِ
قوى من
ال�ذي كان يق�ال له يارسأنعم ،قال :وإنام س�موه يارس ًا نعم ،إلنعام�ه عليهم بام َّ
ملكهم ومجع من أمرهم.
ق�ال :ث�م ملك من بعده ُت َّبع وهو تبان أس�عد وهو أبو كرب بن ملكي كرب ..وهابته

املل�وك وعظمته وأهدت إليه فقدم عليه رس�ول ملك اهلن�د باهلدايا والتحف ،من احلرير
واملسك والعود وسائر طرف بالد اهلند...

مل ي�زل مل�ك اليمن متص ً
ال ال يطمع في�ه طامع ،حتى ظهرت احلبش�ة عىل بالدهم يف

زم�ن أنو رشوان .قال :وكان س�بب ظهوره�م أن ذا نواس احلمريي ملك اليمن يف ذلك
الزم�ان ،كان هيودي� ًا فق�دم عليه هيودي يقال ل�ه دوس من أهل نج�ران ،فأخربه أن أهل

نج�ران قتل�وا ابنني له ظل ًام واس�تنرصه عليهم ،وأهل نجران نص�ارى ،فحمي ذو نواس
لليهودي�ة فغ�زا أهل نج�ران فأكثر فيهم القتل ! فخ�رج رجل من أهل نج�ران حتى قدم
على ملك احلبش�ة فاعلمه ما ركبوا به ،وأتاه باإلنجيل قد أحرق�ت النار بعضه ،فقال له:

الرجال عندي كثري وليس�ت عندي س�فن ،وأنا كاتب إىل قيرص يف البعثة إ َّيل بس�فن أمحل
فيه�ا الرج�ال ،فكتب إىل قيصـر يف ذلك وبعث إليه باإلنجي�ل املحرق ،فبعث إليه قيرص

بسفن كثرية ».

ث�م ذكر الطبري أن النجايش أرس�ل أرباط وأبرهة يف س�بعني ألف ًا ،فخ�اف امللك ذو
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نواس ،وهرب بفرسه وغرق يف البحر ،فحكم اليمن أبرهة وأذل أهلها.
حماولة قيصر أن يبين كعبة مقابل كعبة إبراهيم×

يف معج�م البلدان « »394/4ملخص ًا« :س�ميت ال ُق َّل ْيس الرتف�اع بنياهنا وعلوها ،ومنه

القالن�س ألهن�ا يف أعىل الرؤوس .ملا ملك أبرهة بن الصب�اح اليمن ،بنى بصنعاء مدينة مل

ُي َر الناس أحسن منها ،ونقشها بالذهب والفضة والزجاج والفسيفساء ،وألوان األصباغ

وصن�وف اجلواه�ر ،وجع�ل فيها خش�ب ًا ل�ه رؤوس ك�رؤوس الن�اس ،و َلكَّكه�ا بأنواع
األصب�اغ ،وجعل خلارج القبة ُبرنس� ًا ،فإذا كان يوم عيدها كش�ف الربن�س عنها فيتألأل

رخامها مع ألوان أصباغها حتى تكاد تلمع البرص.

واس�تذل أهل اليمن يف بنيان هذه الكنيس�ة ،وجشمهم فيها أنواع ًا من السخرة ،وكان

ينق�ل إليه�ا آالت البناء كالرخ�ام املجزع واحلجارة املنقوش�ة بالذهب م�ن قرص بلقيس
صاحب�ة س�ليامن× ،وكان م�ن موضع هذه الكنيس�ة عىل فراس�خ .وكان أراد أن يرفع

يف بنياهنا حتى يرشف منها عىل عدن .وكتب عىل باهبا باملس�ند :بنيت هذا لك من مالك،
ليذكر فيه إس�مك ،وأنا عبدك .وملا اس�تتم بنياهنا كتب إىل النجايش :إين قد بنيت لك أهيا
امللك كنيس�ة مل ُيبن مثلها مللك كان قبلك ولس�ت بِ ُمنْت ٍَه حتى أرصف إليها حج العرب.

فكانت قصة الفيل املذكورة يف القرآن.

فلما هل�ك ومزقت احلبش�ة كل ممزق وأقفر ما ح�ول هذه الكنيس�ة ومل يعمرها أحد،

كث�رت حوهلا الس�باع واحلي�ات ،وكان كل م�ن أراد أن يأخذ منها أصابت�ه اجلن ! فبقيت

م�ن ذلك العه�د بام فيها من الع�دد واآلالت من الذه�ب والفضة ذات القيم�ة الوافرة،
والقناطري من املال ال يستطيع أحد أن يأخذ منه شيئ ًا ،إىل زمان أيب العباس السفاح ،فذكر

ل�ه أمرها فبعث إليها خاله الربيع بن زياد احلارثي عامله عىل اليمن ،وأصحبه رجاالً من
أهل احلزم واجللد ،حتى استخرج ما كان فيها من اآلالت واألموال ،وخرهبا حتى عفى

يناثلا لصفلا

لسإلا لبق نميلا خيرات نم
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رسمها وانقطع خربها ».

ويف أخب�ار مك�ة لألزرقي «« :»137/1فبنى ال ُق َّل ْيس َو َجدَّ يف بنائه وكان مربع ًا مس�توي

الرتبيع ،وجعل طوله يف السماء س�تني ذراع ًا ،و َك ْب ُس� ُه من داخله عشـرة أذرع يف السامء،

مطيف به من
وكان يصعد عليه بدرج الرخام ،وحوله س�ور بينه وبني القليس مائتا ذراع
ٌ

كل جانب ،وجعل بني ذلك كله بحجارة تسميها أهل اليمن اجلروب ،منقوشة مطابقة،
ال يدخ�ل بني أطباقها اإلبرة مطبقة به ،وجعل طول ما بنى به من اجلروب عرشين ذراع ًا

يف السامء.

ثم َف َص َل ما بني حجارة اجلروب بحجارة مثلثة تشبه ُّ
الشـرف مداخل ٌة بعضها ببعض،

حج�ر ًا أخضـر ،وحجر ًا أمحر ،وحجر ًا أبيض ،وحجر ًا أصفر ،وحجر ًا أس�ود ،وفيام بني
كل س�افني خش�ب ساس�م مدور الرأس غلظ اخلش�بة حضن الرجل ،ناتئ ٌة على البناء.
فكان مفص ً
ال هبذا البناء يف هذه الصفة ،ثم ُف ِص َل بإفريز من رخام منقوش طوله يف السامء

ذراعان ،وكان الرخام ناتئ ًا عىل البناء ذراع ًا.

ث�م فصل فوق الرخام بحجارة س�ود هل�ا بريق ،من حجارة َن َقم جبل صنعاء املرشف

عليه�ا ،ث�م وضع فوقه�ا حجارة صفر هلا بريق ،ث�م وضع فوقها حجارة بيض� ًا هلا بريق،
فكان هذا ظاهر حايط القليس.

وكان ل�ه ب�اب من نحاس عرشة أذرع طوالً ،يف أربع�ة أذرع عرض ًا ،وكان املدخل منه

إىل بي�ت يف جوف�ه طول�ه ثامنون ذراع� ًا يف أربعني ذراع� ًا ،معلق العمل بالس�اج املنقوش
ومس�امريالذهب والفض�ة ،ثم يدخل من البيت إىل إيوان طول�ه أربعون ذراع ًا عن يمينه

وع�ن يس�اره ،وعقوده مضـروبة بالفسيفس�اء ،مش�جرة ،بني أضعافه�ا كواكب الذهب

ظاهرة ،ثم يدخل من اإليوان إىل قبة ثالثون ذراع ًا يف ثالثني ذراع ًا ،جدرمها بالفسيفساء،

ب منقوش�ة بالفسيفساء والذهب والفضة ،وفيها رخامة مما ييل مطلع الشمس
وفيها ُص ُل ٌ
من البلق مربعة عرشة أذرع يف عرشة أذرع ،تُغشى عني من نظر إليها من بطن القبة تؤدي
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ضوء الش�مس والقمر إىل داخل القبة ،وكان حتت الرخامة منرب من خش�ب اللبخ ،وهو

عندهم األبنوس مفصل بالعاج األبيض .ودرج املنرب من خشب الساج ملبسة ذهب ًا وفضة.
وكان يف القبة سالس�ل فضة ،وكان يف القبة أو يف البيت خش�بة س�اج منقوش�ة طوهلا

س�تون ذراع ًا ،يقال هلا كعيب ،وخش�بة من س�اج نحوها يف الطول يقال هلا امرأة كعيب،

كانوا يتربكون هبام يف اجلاهلية ،وكان يقال لكعيب األحوزي .واألحوزي بلساهنم :احلر».
ثم ذكر األزرقي أن ال ُقليس بقيت ساملة حتى و َيل املنصور العبايس ،املعروف بحرصه

وبخل�ه حتى عرف بالدوانقي ،والدانق جزء الدرهم ،فاس�تفتى وه�ب بن منبه احلاخام

اليهودي (املسلم) فأفتاه ،فهدمها وأخذ ذهبها وفضتها !

قيصر يبعث أبرهة جبيش الفيل
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ذكر الرواة أن س�بب غزو أبرهة للكعبة أن رج ً
ال من العرب دخل إىل كنيس�ة ال ُق َّل ْيس

كعب�ة أبره�ة ،وأحدث فيها ،فغض�ب وحلف أن هي�د َم كعبة العرب وخرج بجيش�ه اىل
مك�ة .لكن�ي أرجح أهنا رواية مكذوبة لتربير غزوه الكعبة .فقد أعلن وهو يبني كنيس�ته

أنه سيجرب الناس عىل احلج اليها ،وهيدم كعبتهم.

قال الطربي ««:»551/1ثم إن أبرهة ت ََّو َج حممد بن خزاعي وأ َّمره عىل مضـر ،وأمره أن

يسري يف الناس يدعوهم إىل حج ال ُق َّليس الكنيسته التي بناها ،فسار حممد بن خزاعي حتى
إذا ن�زل ببع�ض أرض بني كنانة وقد بلغ أهل هتامة أمره وما جاء له ،بعثوا إليه رج ً
ال من

هذي�ل يقال له عروة بن حياض املاليص فرماه بس�هم فقتل�ه ،وكان مع حممد بن خزاعي

أخ�وه قي�س فهرب حني قتل أخوه ،فلح�ق بأبرهة فأخربه بقتله ،ف�زاد ذلك أبرهة غضب ًا
وحنق ًا ،وحلف ليغزون بني كنانة وليهدم َّن البيت ».

يناثلا لصفلا

لسإلا لبق نميلا خيرات نم

21

ويف الكايف « »216/4عن اإلمام الصادق×قال « :ملا أقبل صاحب احلبشة بالفيل يريد

مروا بإبل لعبد املطلب فاس�تاقوها ،فتوجه عبد املطلب إىل صاحبهم يس�أله
هدم الكعبة ُّ
رد إبل�ه عليه ،فاس�تأذن عليه فأذن له وقيل له :إن ه�ذا عظيم قريش ،وهو رجل له عقل
وم�روة ،فأكرمه وأدناه ثم قال لرتمجانه :س�له ما حاجتك ؟ فقال ل�ه :إن أصحابك مروا
عيل ،قال :فتعجب من س�ؤاله إياه رد اإلبل وقال:
بإبل يل فاس�تاقوها فأحببت أن تردها َّ

ه�ذا ال�ذي زعمتم أنه عظيم قريش وذكرت�م عقله ،يدع أن يس�ألني أن أنرصف عن بيته

الذي يعبده ! أما لو سألني أن أنرصف عن هذه النرصفت له عنه ! فأخربه الرتمجان بمقالة

امللك فقال له عبد املطلب :إن لذلك البيت رب ًا يمنعه ،وإنام سألتك رد إبيل حلاجتي إليها !
فأم�ر بردها عليه ومضـى عبد املطلب حتى لقي الفيل عىل طرف احلرم فقال له :حممود !
فحرك رأسه فقال له :أتدري ملا جئ بك ؟ فقال برأسه :ال ،فقال :جاؤوا بك لتهدم بيت

ربك أفتفعل؟ فقال برأسه :ال .قال :فانصـرف عنه عبد املطلب .وجاؤوا بالفيل ليدخل

احل�رم ،فلما انتهى إىل طرف احلرم امتنع من الدخول فضـربوه فامتنع ،فأداروا به نواحي
احل�رم كله�ا ،كل ذلك يمتنع عليهم فلم يدخل ! وبع�ث اهلل عليهم الطريكاخلطاطيف يف

مناقريها حجر كالعدس�ة أو نحوها ،فكانت حتاذي برأس الرجل ثم ترس�لها عىل رأس�ه
فتخ�رج من دبره ،حت�ى مل يبق منه أحد إال رجل هرب ! فجعل حي�دث الناس بام رأى إذ

طلع عليه طائر منها فرفع رأسه فقال :هذا الطري منها ! وجاء الطري حتى حاذى برأسه ثم

ألقاها عليه ،فخرجت من دبره فامت » !

ووص�ف املؤرخ�ون إيامن عبد املطلب ملا َّفر أهل مك�ة منها « :قالوا لعبد املطلب :ما

يمنع�ك أن هترب مع الناس؟قال :أس�تحيي من اهلل أن أه�رب عن بيته وحرمه ،فواهلل ال

برح�ت من م�كاين ،وال نأيت عن بيت ريب حت�ى حيكم اهلل بام يش�اء..قال :فلام نظر عبد
املطلب إىل الكعبة خالية قال :اللهم أنت أنيس املستوحشين وال وحش�ة معك ،فالبيت
بيتك واحلرم حرمك والدار دارك ،ونحن جريانك متنع عنه ما تشاء »«.البحار.»66/15:
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وق�ال الطبري « « :»557/1وأوىف عب�د املطل�ب عىل ح�راء ،ومعه عمرو ب�ن عائذ بن

عمران بن خمزوم ،ومطعم بن عدي وأبو مسعود الثقفي ،فقال:
ُ
اله � َّ�م إن امل � َ
�رء مين � ُ�ع
نَّ
�� صليهبــــ ��م
ال يغلـــ�ب

رحل���ه فامن���ع حاللك
ً
وحماهل���م ع���دوا حمالك

ونزل عبد املطلب من حراء ،فأقبل عليه رجالن من احلبشة فقبال رأسه وقاال له :أنت

كنت أعلم ».

أقول:ذهاب�ه اىل ح�راء بعد هزيمة أصحاب الفيل،ألن�ه بقي يف مكة ومل خيرج .ويف

كن�ز الفوائد ،81/ع�ن اإلمام الصادق×أن قائدي جيش احلبش�ة أرباط وأبرهة اختلفا
فقتله أبرهة ،وأن عبد املطلب سمع هاتف ًا هيتف ،فأنشأ يقول:
أمسعتن
أهيا الداعي لقد
ي
ً
ً
إن للبي ��ت لر ب ��ا مانع ��ا
ُ
رام � ُ�ه ت َّب � ُ�ع يف أجن ��اده
هلكت بالبغي فيه ٌ
جرهم

وكذاك األم ��ر فيمن كاده
ُ
حن ��ن آل اهلل فيما قد خال
ٌ
مل ي ��زل هلل فين ��ا حج ��ة
نع ��رف اهلل وفين ��ا ش ��يمة
ولن ��ا يف كل دور ك ��رة

ف ��إذا م ��ا بل ��غ ال ��دور إىل

َّ ُ ْ
كل َما قل َت وم���ا يب من َص َم ْم

بأث���ام يصطل���م
م���ن ُي���رده
ٍ
ُّ
ٌ
واحل���ي م���ن آل إرم
محي���ر

ُ مَ
بع���د َط ْس���م َ
وج ْث
دي���س
وج
ٍ
ٍ
ََ
لي���س أم���ر اهلل باألم���ر األم���م

مل ي���زل ذاك عىل عه���د ْاب َر َه ْم

يدف���ع اهلل هب���ا عهن���ا النق���م
صل���ة الرح���م ون���و يف بالذمم
ً
نعرف الدين وطورا يف العجم
منهتى الوقت أىت ْ
طي ُر القدم

لسإلا لبق نميلا خيرات نم
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فلما أصب�ح دعا ول�ده عبد اهلل فقال له :إذهب ف�داك أيب وأمي َفا ْع ُل أب�ا قبيس وانظر

ماذا ترى جيئ من البحر؟ فنزل مسـرع ًا فقال :يا سيد النادي رأيت سحاب ًا من قبل البحر
مقبالً ،يس ِ
�ف ُل تارة ويرتفع أخرى ! إن قلت غي ًام قلته ،وإن قلت جهام ًا خلته ،يرتفع تارة
ُْ
وينحدر أخرى !

فنادى عبد املطلب:يا معرش قريش ،أدخلوا منازلكم فقد أتاكم اهلل بالنصـر من عنده،

فأقبل�ت الطري األبابيل يف منقار كل طري حج�ر ويف رجليه حجران ،فكان الطائر الواحد

يقتل ثالثة من أصحاب أبرهة !

كان يلق�ي احلج�ر يف قم�ة رأس الرجل فيخرج من دبره ! وقد ق�ص اهلل تبارك وتعاىل
ََ َ

َ

َ

َ

َ َ ُّ َ ْ َ
ْ َ َ ْ
يل ..اآليات ».
اب ِ
نبأهم فقال سبحانه :ألم تر كيف فع َل ربك ِبأصح ِ
الف ِ

والسجيل احلجر الصلب ،والعصف ورق الزرع.

ويف البح�ار « « :»233/62وأصي�ب أبره�ة حتى تس�اقط أنمل� ًة أنملة ،حت�ى قدموا به

وطائر حيلق
صنعاء وهو مثل فرخ الطائر ! حتى انصدع صدره عن قلبه ،وانفلت وزيره،
ٌ
فخر ميت ًا بإذن
فوق�ه حت�ى بلغ النجايش ،فقص عليه القصة ،فلام انتهى وق�ع عليه احلجر َّ

اهلل بني يديه » !

حترير اليمن من احلبشة وعودة امللك اىل مِ ْ
حي
ق�ال الطبري « »561/1ملخص ًا :إن ذا يزن وفد مع النعامن بن املنذر عىل كرسى ،وقال

ل�ه :أهيا امللك إن الس�ودان ق�د غلبونا عىل بالدنا وركبوا منا أمور ًا ش�نعة أجل امللك عن

ذكره�ا ،ف�إن رأى امللك أن يوجه معي جيش� ًا ينف�ون هذا العدو عن بالدن�ا فيزدادها إىل
ملك�ه ،فإهن�ا من أخصب البلدان وأكثرها خري ًا وليس�ت كام ييل املل�ك من بالد العرب،

فعل .فأمره كسـرى أن يصرب وأمر بإكرامه ،وطال انتظاره حتى تويف عند كرسى ،فجاء
ابنه سيف بن ذي يزن واعرتض كرسى وقد ركب فصاح به أهيا امللك إن يل عندك مرياث ًا،
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فدع�ا به كرسى مل�ا نزل وقال :من أنت وما مرياثك؟ قال :أنا ابن الش�يخ اليامين ذي يزن
الذي وعدته أن تنرصه فامت ببابك وحرضتك ! فأمر له كسـرى بامل فخرج الغالم فجعل
ينثر الدراهم فانتهبها الناس ،فأرس�ل إليه كسـرى :ما الذي محلك عىل ما صنعت؟ قال:
إين مل آت�ك للمال إنام جئتك للرجال ،ولتمنعني من ال�ذل ،فأعجب ذلك كرسى ،فبعث

إليه أن أقم حتى أنظر يف أمرك .ثم إن كرسى استش�ار وزراءه يف توجيه اجلند معه ،فقال

ل�ه املوبذان :إن هلذا الغالم حق ًا بنزوعه وموت أبي�ه بباب امللك وحرضته ،وما تقدم من
عدت�ه إياه ،ويف س�جون امللك ،رج�ال ذو نجدة وبأس ،فلو أن املل�ك وجههم معه ،فإن

أصابوا ظفر ًا كان له وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم ،ومل يكن ذلك
ببعيد من الصواب.

قال كرسى:هذا الرأي ،وأمر بمن كان يف السجون من هذا الضـرب فأحصوا فبلغوا

فقود عليهم قائد ًا من أساورته يقال له وهرز،كان كسـرى يعدله بألف أسوار،
ثامن مائة نفر َّ
وقواهم وجهزهم وأمر بحملهم يف ثامين س�فائن يف كل س�فينة مائة رجل ،فركبوا البحر
فغرفت من الثامين الس�فن س�فينتان وسلمت س�ت ،فخرجوا بساحل حرض موت وسار

إليهم مرسوق يف مائة ألف من احلبشة ومحري واألعراب ،وحلق بابن ذي يزن برش كثري،ونزل

وهرز عىل سيف البحر وجعل البحر وراء ظهره ،فلام نظر مرسوق إىل قلتهم طمع فيهم ».
ثم ذكر الطربي أهنم أجلوا احلرب ملدة ،فلام انتهت أمر ِو ْه ِرز بالس�فن التي كانوا فيها

فأحرقت ،وقال جلنوده:إن كنتم تقاتلون معي وتصربون أعلموين ذلك ،فقالوا له :نقاتل

مع�ك حت�ى نموت عن آخرن�ا أو نظفر ،فعبأ أصحاب�ه وأمرهم أن تكون قس�يهم موترة
وق�ال :إذا أمرتك�م أن ترموا فارموهم رش�ق ًا بالبنجكان ( اخلمايس) ومل يكن أهل اليمن
رأوا النشاب قبل ذلك ،وأقبل مسـروق يف مجع اليرى طرفاه عىل فيل عىل رأسه تاج،بني

عيني�ه ياقوت�ة مح�راء مثل البيضة اليرى أن دون الظفر ش�يئ ًا .وكان وه�رز قد كل بصـره
فق�ال أروين عظيمه�م ،فقال�وا ه�و صاح�ب الفيل ،ث�م مل يلبث مرسوق أن ن�زل فركب

يناثلا لصفلا
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فرس� ًا فقالوا قد ركب فرس� ًا ،فقال إرفعوا يل حاجبي وقد كانا سقطا عىل عينيه من الكرب

فرفعومها بعصابة ،ثم أخرج نش�ابة فوضعها يف كبد قوس�ه وقال :أشريوا يل إىل مسـروق
رسح
فأشاروا له إليه حتى أثبته ،ثم قال هلم :إرموا فرموا ،ونزع يف قوسه حتى إذا مألها َّ

النشابة فأقبلت كأهنا رشاء «حبل متصل» حتى صكت جبهة مرسوق ،فسقط عن دابته.
وقتل يف ذلك الرش�ق منهم مجاعة كثري ،وانفض صفهم ملا رأوا صاحبهم رصيع ًا ،فلم

يكن دون اهلزيمة ش�ئ ،وغنم من عس�كرهم ماال حيىص وال يعد كثرة ،وجعل األس�وار

يأخذ من احلبش�ة ومن محري واألعراب اخلمسين والستني فيس�وقهم مكتفني اليمتنعون
من�ه ،فق�ال وهرز :أما مِحري واألع�راب فكفوا عنهم ،واقصدوا قصد الس�ودان فال تبقوا
منهم أحد ًا ،فقتلت احلبشة يومئذ حتى مل يبق منهم كثري أحد».

ويف رواي�ة أخ�رى يف الطربي « « :»560/1ثم أوتر قوس�ه وكانت فيام زعموا ال يوترها

غريه من ش�دهتا ،ثم أمر بحاجبيه فعصبا ،ثم وضع يف قوس�ه نش�ابة فمغط فيها حتى إذا
مألها أرس�لها فصك هبا الياقوتة التي بني عينيه فتغلغلت النش�ابة يف رأسه حتى خرجت

م�ن قف�اه ،وتنكس ع�ن دابته! واس�تدارت احلبش�ة والثت ب�ه ،ومحلت عليه�م ال ُفرس
واهنزمت احلبشة فقتلوا ،وهرب رشيدهم يف كل وجه ،فأقبل وهرز يريد صنعاء يدخلها

حت�ى إذا أتى باهبا قال ال تدخل رايتي منكس�ة أبد ًا ،إهدم�وا الباب فهدم باب صنعاء ثم
دخلها ناصب ًا رايته يسار هبا بني يديه ،فلام ملك اليمن ونفى عنها احلبشة كتب إىل كسـرى:
إين قد ضبطت لك اليمن وأخرجت من كان هبا من احلبشة ،وبعث إليه باألموال فكتب

إلي�ه كرسى يأمره أن ُي ًم ِّلك س�يف بن ذي يزن عىل اليم�ن وأرضها ،وفرض كرسى عىل
سيف بن ذي يزن جزي ًة َ
وخ ْرج ًا ،يؤديه إليه يف كل عام ».
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عبد املطلب يهنئ سيف بن ذي يزن
ج�اءت وف�ود الع�رب لتهنئ�ة س�يف ب�ن ذي ي�زن ،وكان وف�د قري�ش برئاس�ة

عب�د املطلب×س�بع ًة وعرشين زعي ًام منه�م الوليد بن املغرية ،وعتبة ب�ن ربيعة ،وعقبة
بن أيب معيط ،وأمية بن خلف»«.كامل الدين »176/فاحتفى س�يف بن ذي يزن بعبد املطلب
خاصة وآثره ،ثم خال به وبش�ـره بالنبي‘ووصفه له ،وقال له س�يف :هل أحسست

مل�ا قل�ت نبأ ؟ فقال له:نعم ،ولد البني غالم عىل مثال ما وصفت أهيا امللك .قال :فاحذر
عليه اليهود ،وقومك أشد من اليهود

واهلل متمم أمره »« .تاريخ اليعقويب.»12/2:

وروى ابن س�عد« »86/1أن عبد املطلب×كان إذا جاء اىل اليمن َق ْب َل س�يف بن ذي

ي�زن ،ن�زل عىل عظيم من عظامء محري ،فن�زل عليه مرة فوجد عنده رج ً
لا من أهل اليمن
ق�د ُأمهل ل�ه يف العمر وقرأ الكتب فقال له :يا عبد املطل�ب أرى نبوة وأرى ملك ًا ،وأرى
أحدمها يف بني زهرة ،فرجع عبد املطلب فتزوج هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة،
وزوج ابنه عبد اهلل آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ،فولدت حممد ًا‘».

ومل تطل أيام س�يف بن ذي يزن مع األس�ف حتى اغتاله عبيده األحباش فتوىل وهرز

اليم�ن بع�ده ،وبع�ده أوالده ،حتى جاء اإلسلام وعىل اليمن رجل منه�م يدعى باذان،

فأسلم وأقره النبي‘عام ً
ال عىل اليمن»« .تاريخ اليمن.»164/

وبقي حكم اليمن بعد سيف يف ال ُفرس وانتهى ملك محري ،مما يوجب الشك !
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الفصل الثالث

تفضيل النيب‘أهل اليمن على غريهم
أحاديث نبوية ال شك فيها
روى اجلميع أحاديث مدح النبي‘ألهل اليمن ،وتفضيلهم عىل غريهم.

 .1ومن أشهرها ما رواه البخاري « :»122/5عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل‘:
أرق أفئ�دةً ،وأل ُ قلوب� ًا ،اإليامن ٍ
أتاك�م أه�ل اليمن ،هم ُّ
يامن ،واحلكم�ة يامنية ،والفخر
ْينَ
واخلُ َيال ُء يف أصحاب اإلبل ،والسكينة والوقار يف أهل الغنم ! وعن ابن مسعود قال :قال

رسول اهلل‘ :اإليامن هاهنا وأشار بيده إىل اليمن .واجلفاء وغلظ القلوب يف الفدَّ ادين
عند أصول أذناب اإلبل ،من حيث يطلع قرنا الشيطان ،ربيعة ومرض.

 .2وما رواه مس�لم « :»51/1عن أيب هريرة قال« :إن رسول اهلل‘ قال :رأس الكفر

نحو املشـرق ،والفخر واخليالء يف أهل اخليل واإلبل ،الفدَّ ادين أهل الوبر ،والسكينة يف

أهل الغنم ».

 .3وم�ا رواه يف ال�كايف « :» 70/8ع�ن اإلم�ام حمم�د الباقر×ق�ال« :خ�رج

رس�ول اهلل‘لعرض اخلي�ل فمر بقرب أيب أحيحة ،فقال أب�و بكر :لعن اهلل صاحب هذا
القرب ،فواهلل إن كان ليصد عن سبيل اهلل ،ويكذب رسول اهلل ،فقال خالد ابنه :بل لعن اهلل
أب�ا قحافة ،فواهلل ما كان يقري الضيف وال يقاتل العدو ،فلعن اهلل أهوهنام عىل العشيرة
فقد ًا .فألقى رسول اهلل خطام راحلته عىل غارهبا ،ثم قال :إذا أنتم تناولتم املرشكني فعموا

وال ختص�وا ،فيغضب ُو ْلدُ ُه .ثم وقف ف ُعرضت علي�ه اخليل فمر به فرس ،فقال عيينة بن
حصن :إن من أمر هذا الفرس كيت وكيت ،فقال رسول اهلل‘ :ذرنا ،فأنا أعلم باخليل
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من�ك ،فقال :عيين�ة وأنا أعلم بالرجال منك ! فغضب رس�ول اهلل‘حتى ظهر الدم يف
وجهه فقال له :فأي الرجال أفضل؟ فقال عيينة بن حصن :رجال يكونون بنجد يضعون

س�يوفهم عىل عواتقهم ،ورماحهم عىل كواثب خيلهم ،ثم يرضبون هبا قدم ًا قدم ًا .فقال
رسول اهلل‘ :كذبت ،بل رجال أهل اليمن أفضل ،اإليامن ٍ
يامن واحلكمة يامنية ،ولوال
اهلج�رة لكن�ت ام�ر ًء من أهل اليم�ن ،اجلفا والقس�وة يف الفدَّ ادين أصح�اب الوبر ربيعة
ومرض ،من حيث يطلع قرن الش�مس .ومذحج أكث�ر قبيل يدخلون اجلنة ،وحرضموت

خري من عامر بن صعصعة ».

 .4ويف رشح النووي ملس�لم «« :»29/2أش�ار النبي‘بيده نح�و اليمن فقال :أال إن

اإليامن هاهنا ،وإن القس�وة وغلظ القلوب يف الفدادي�ن عند أصول أذناب اإلبل ،حيث
يطلع قرنا الشيطان ،يف ربيعة ومرض.

ويف رواية :رأس الكفر نحو املرشق ،والفخر واخليالء ،يف أهل اخليل واإلبل الفدادين

أهل الوبر ،والسكينة يف أهل الغنم.

ويف رواية :اإليامن يامن والكفر قبل املشـرق ،والسكينة يف أهل الغنم ،والفخر والرياء

يف الفدادين أهل اخليل والوبر.

ويف رواي�ة :أتاك�م أه�ل اليمن ،ه�م ألني قلوب� ًا ،وأرق أفئدةً ،اإليامن ٍ
يمان واحلكمة

يامنية ،ورأس الكفر قبل املرشق.
يامن ،والفقه ٍ
اإليامن ٍ
ُ
يامن واحلكم ُة يامنية.
ويف رواية:

ويف رواية :هم أضعف قلوب ًا ،وأرق أفئدة .الفقه يامن ،واحلكمة يامنية.
ويف رواية :دعائم أمتي أهل اليمن.

ويف رواية :أتاكم أهل اليمن كقطع السحاب خري أهل األرض.

ويف رواية :قوم نقية قلوهبم ،حسنة طاعتهم .اإليامن يامن والفقه يامن.
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ويف رواية :هم ألني قلوب ًا وأرق أفئدة .اإليامن يامن ،ورأس الكفر قبل املرشق.

ويف رواية :أشار بيده نحو اليمن فقال :إن ال ُي ْم َن ها هنا ،وإن القسوة وغلظ القلوب

يف الفدادين ،عند أصول أذناب اإلبل ،يف ربيعة ومرض.

ويف رواية :أجد َن َفس ربكم من قبل اليمن ،أال إن الكفر والفسوق وقسوة القلب يف

الفدادين أصحاب الشعر والوبر ،يغشاهم الشيطان.

ويف رواي�ة :م�ن أحب أهل اليمن فقد أحبني ،ومن أبغ�ض أهل اليمن فقد أبغضني.

اإليامن يامن إىل خلم وجذام وعاملة ،ومأكول محري (حمكومها) خري من آكلها ،وحرضموت
خري من بني احلار.

ويف رواية :زي ُن احلاج أهل اليمن .اإليامن يامن ،ومرضعند أذناب اإلبل.

ويف رواية :من أحب أهل اليمن فقد أحبني ،ومن أبغض أهل اليمن فقد أبغضني .

ٌ
راسخ إيامهنم ،ومنهم
ويف رواية :جاءكم أهل اليمن َي ُب ُّسون َبسيس ًا .قو ٌم رقيق ٌة قلوهبم،

املنصور خيرج يف سبعني ألف ًا ،ينصـر خلفي وخلف وصيي .محائل سيوفهم املسك.

ويف رواية:خير الرج�ال رج�ال أه�ل اليم�ن ،اإليامن يمان إىل خلم وج�ذام وعاملة،

ومأك�ول محير خري من آكلها ،وحضـرموت خري من بني احل�ارث وقبيلة خري من قبيلة،
وقبيل�ة رش م�ن قبيلة ،واهلل م�ا أبايل أن هيلك احلارث�ان كالمها ،لعن اهلل املل�وك األربعة:
مجداء وخموس�اء ومرشح�اء وأبضعة ،وأختهم العمردة ،ثم أم�رين ريب عز وجل أن ألعن

قريش ًا مرتني فلعنتهم ،ثم أمرين ريب أن أصيل عليهم مرتني فصليت عليهم.

 .6يف كتاب البلدان البن الفقيه اهلمذاين« :91/ملا جاء أهل اليمن قال رسول اهلل‘:

ق�د جاءكم أهل اليم�ن أرق قلوب ًا منكم ،وهم أول من جاءن�ا باملصافحة .وقال :اإليامن
يامن واحلكمة يامنية واإلسالم يامن وقال :أهل اليمن زين احلاج .وقال رسول اهلل‘إذا

ّ
تعذر عىل أحدكم امللتمس فعليه هبذا الوجه ،وأشار إىل اليمن ».
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 .7يف رواي�ة ال�كايف « »205/4ع�ن اإلم�ام الباقر×ق�ال« :إن اهلل ع�ز وج�ل أم�ر
إبراهي�م× ببن�اء الكعبة وأن يرف�ع قواعدها ،و ُي ِري الناس مناس�كهم ،فبن�ى إبراهيم

وإسماعيل’البيت كل ي�وم س�اف ًا حت�ى انته�ى إىل موض�ع احلجر األس�ود .ق�ال :أبو
جعفر×:فن�ادى أبو قبيس إبراهيم× :إن ل�ك عندي وديعة ،فأعطاه احلجر فوضعه

موضعه .ثم إن إبراهيم× أ َّذ َن يف الناس باحلج فقال :أهيا الناس إين إبراهيم خليل اهلل،
إن اهلل يأمرك�م أن حتجوا هذا البيت ،فحجوه .فأجابه من حيج إىل يوم القيامة ،وكان أول

من أجابه من أهل اليمن».

ويف عم�دة الق�اري يف رشح البخ�اري «« :»128/9قيل أول من أجابه أهل اليمن فهم

أكثر الناس حج ًا ،وهذا قول اجلمهور».

ويف ع�ون املعب�ود ««:»175/5فس�معه من بني السماء واألرض..فأجاب�وه بالتلبية يف

أصالب الرجال وأرحام النساء ،وأول من أجابه أهل اليمن ،فليس حاج حيج من يومئذ

إىل أن تقوم الساعة،إال من كان أجاب إبراهيم يومئذ».

حماولة القرشيني إبطال أحاديث مدح اليمن
م�دح النبي‘أهل اليمن كام رأيت وفضلهم عىل غريهم ،وذم أهل نجد واحلجاز !

فعظ�م ذل�ك عىل علامء الس�لطة القرش�ية وحاول�وا إبعاد أه�ل نجد واحلج�از من الذم،

وقال�وا إن معن�ى الفدَّ ادي�ن الذي�ن حيرثون عىل ف�دَّ ان البقر وهو يش�مل اليمنيني ! مع أن
النبي‘نص عىل أن الفدَّ ادين أهل نجد واحلجاز ،فقال كام يف البخاري :اإليامن هاهنا،
َّ
وأشار بيده إىل اليمن .واجلفاء وغلظ القلوب يف الفدَّ ادين ،عند أصول أذناب اإلبل ،من
حيث يطلع قرنا الشيطان ،ربيعة ومرض.

فضل أهل نجد :بل رجال أهل اليم�ن أفضل ،اإليامن ٍ
يامن
وق�ال لعيينة بن حصن مل�ا َّ

واحلكم�ة يامنية ،ول�وال اهلجرة لكنت امر ًء من أه�ل اليمن ،اجلفا والقس�وة يف الفدَّ ادين
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أصحاب الوبر ربيعة ومرض ،من حيث يطلع قرن الشمس .ومذحج أكثر قبيل يدخلون
اجلن�ة ،وحرضموت خير من عامر بن صعصع�ة .فالفدادون أهل صح�راء ،وأصحاب
إبل ،وأهل الشعر والوبر ،وأهل اخليل والوبر ،وليسوا أهل زراعة.

رصخ ،وليس من
لذلك يتعني أن تكون كلمة الفدادين يف كالمه‘من َفدَ َد بمعنى َّ

َفدَ َن بمعنى فدَّ ان احلراثة.

فاملعن�ى أن اجلف�اء وغل�ظ القل�وب يف الفدَّ ادي�ن أهل الصراخ والصياح على إبلهم

وحيواناهتم وأنفسهم.

وه�م الذين رصخوا عىل النبي‘من خارج بيت�ه وقالوا :أخرج الينا يا حممد! فقال

َّ َّ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
َ
ات أكثرهم لا يع ِقلون.
اهلل عنهمِ :إن ال ِذين ينادونك ِمن ور ِاء الحجر ِ

فال َف�دَّ ادون ه�م الذين يتكلمون بالصراخ :هاه ،هوه ،هاي.وه�ذه صفة النجديني يف

حياهتم اليومية اىل يومنا.

ق�ال يف الصح�اح «« :»518/2الفدي�د :الصوت .وقد ف�دَّ الرجل يف�دُّ فديد ًا .ورجل

َف�دَّ اد :ش�ديد الصوت .ويف احلدي�ث :إن اجلفاء والقس�وة يف الفدادين بالتش�ديد ،وهم

الذين تعلوا أصواهتم يف حروثهم ومواشيهم ».

وق�ال يف جممع البحرين««:»119/3يف احلديث:اجلفاء والقس�وة يف الفدادين .الفدادون

يفسر بوجهني :أحدمها أن يكون مجع ًا للفداد ،وهو ش�ديد الص�وت من الفديد ،وذلك
م�ن دأب أصح�اب اإلبل .وه�ذا إذا رويته بتش�ديد الدال من َف�دَّ َي ِف�دُّ  :إذا رفع صوته.
والوجه اآلخر أنه مجع الفدان مشدد ًا،وهي البقر التي حيرث عليها أهلها وذلك إذا رويته

بالتخفيف».

ويف الطراز «« :»134/6فد فديد ًا كح َّن حنين ًا:صاح وأجلب وعدا ».
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حماولة ثانية لعلماء السلطة إبطال مدح اليمن
وم�ن حماوالت علامء الس�لطة القرش�ية لتخريب معنى احلدي�ث ،وجعله مدح ًا ألهل

احلج�از ونج�د ! م�ا قاله الن�ووي يف رشح مس�لم «« :»32/2اختل�ف يف مواضع من هذا
احلديث وقد مجعها القايض عياض ،ونقحها خمتصـرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصالح،

وأن�ا أحك�ي ما ذكره ،ق�ال :أما ما ذكر من نس�بة اإليامن إىل أهل اليم�ن فقد رصفوه عن

ظاه�ره م�ن حي�ث إن مبدأ اإليامن من مكة ثم من املدينة حرس�هام اهلل تع�اىل! فحكى أبو

عبيد إمام الغرب ثم َمن بعده يف ذلك أقواالً:

أحدها:أنه أراد بذلك مكة فإنه يقال أن مكة من هتامة وهتامة من اليمن.

والث�اين :أن امل�راد مكة واملدين�ة ،فإنه يروى يف احلدي�ث أن النبي‘قال هذا الكالم

وهو بتبوك ومكة واملدينة حينئذ بينه وبني اليمن ،فأش�ار إىل ناحية اليمن ،وهو يريد مكة
واملدين�ة فقال :اإليامن يامن ،ونس�بهام إىل اليمن لكوهنام حينئ�ذ من ناحية اليمن ،كام قالوا

الركن اليامين وهو بمكة لكونه إىل ناحية اليمن !

والثال�ث :م�ا ذهب إليه كثري من الناس وهو أحس�نها عند أيب عبي�د ،أن املراد بذلك

األنصار ألهنم يامنون يف األصل فنسب اإليامن إليهم..

ولو مجع أبو عبيد ومن س�لك س�بيله طرق احلديث بألفاظه كام مجعها مس�لم وغريه،

وتأملوه�ا لص�اروا إىل غري ما ذكروه ،وملا تركوا الظاه�ر ،ولقضوا بأن املراد اليمن وأهل

اليم�ن على ما ه�و املفهوم من إطالق ذلك إذ م�ن ألفاظه :أتاكم أه�ل اليمن ،واألنصار

م�ن مجل�ة املخاطبني بذلك فه�م إذن غريهم ،وكذلك قوله‘ :جاء أه�ل اليمن ،وإنام
جاء حينئذ غري األنصار ،ثم إنه‘وصفهم بام يقىض بكامل إيامهنم ،ورتب عليه اإليامن

يامن ،فكان ذلك إش�ارة لإليامن إىل من أتاه من أهل اليمن ،ال إىل مكة واملدينة .وال مانع

من إجراء الكالم عىل ظاهره ،ومحله عىل أهل اليمن حقيقة ،ألن من اتصف بشئ وقوي

لسإلا لبق نميلا خيرات نم
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قيامه به وتأكد اطالعه منه ،ينسب ذلك الشئ إليه ،إشعار ًا بتميزه به وكامل حاله فيه.

وهك�ذا كان ح�ال أه�ل اليم�ن حينئ�ذ يف اإليمان ،وح�ال الوافدي�ن من�ه يف حي�اة

رسول اهلل‘ وىف أعقاب موته ،كأويس القرين وأيب مسلم اخلوالين ،وشبههام ممن سلم
قلب�ه وق�وى إيامنه ،فكانت نس�بة اإليامن إليهم لذلك إش�عار ًا بكامل إيامهن�م ،من غري أن
نفي له عن غريهم.فال منافاة بينه وبني قوله‘ :اإليامن يف أهل احلجاز.
يكون يف ذلك ٌ
ث�م امل�راد بذلك املوجودون منهم حينئذ ال كل أه�ل اليمن يف كل زمان فإن اللفظ ال

يقتضيه! هذا هو احلق يف ذلك ».

أق�ول :ح�اول الن�ووي أن يك�ون منصف ًا ومل يس�تطع ،فقد خالف من متح�ل وقال إن

اليم�ن يف ه�ذه األحادي�ث بمعن�ى احلج�از أو األنص�ار ،ألنه أح�س أن ذل�ك تزوير ال

يتحمل�ه اللف�ظ ،فأقر أهنا بمعناها املتب�ادر الظاهر ،لكنه حرصها بأه�ل ذلك الزمان ،ثم
متحل فصحح رواية :اإليامن يف أهل احلجاز .وهي يف بعض معانيها مقابل :اإليامن ٍ
يامن،
وتوجب نسبة التناقض اىل النبي‘وحاشاه.

العموم واإلستثناء يف تفضيل النيب‘ألهل اليمن
ت�دل أحادي�ث م�دح اليامنيني على أهن�م األول إيامن� ًا ،واألفضل نس�بي ًا م�ن غريهم،

وبالتعبرياألص�ويل هن�اك اس�تثناءات ُل ِّب َّي�ة من ه�ذا اإلطلاق ،فهو الينف�ي اإليامن عن

غريهم ،كام ال ينفي تفضيل النبي‘وعرتته عليهم ألهنم آمنوا قبلهم ،وألهنم ال يقاس

هب�م أح�د .كام ال ينفي أن يك�ون أفراد آخرون م�ن األمة أفضل منه�م ،بقانون التفضيل
َ َ ْ ُ
َْ َ ُ
بالتقوىِ :إ ّن أك َر َمك ْم ِع ْن َد اهلل أتقاك ْم.

وكام يف احلديث الرشيف عن اإلمام الصادق×«الكايف«:»83/2:قال رسول اهلل‘:

أفضل الناس من عش�ق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وبارشها بجسده وتفرغ هلا ،فهو ال

يبايل عىل ما أصبح من الدنيا،عىل عرسأم عىل يرس».
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وق�ال عيل×«هنج البالغ�ة«:»6/2:إن أفضل الناس عند اهلل من كان العمل باحلق أحب

إليه وإن نقصه وك ََرثه من الباطل وإن جر إليه فائدة وزاده ».

وعن اإلمام الصادق×«املحاس�ن« :»37/1:من س�بح اهلل مائة م�رة ،كان أفضل الناس

ذلك اليوم ،إال من قال مثل قوله».

لذلك اليصح أن خياف أحد من هذا التفضيل كام خافت قريش .كام أنه تفضيل لعموم

شعب اليمن وليس لكل فرد فرد فيه ،ففي اليمن أفراد منافقون أعداء هلل ورسوله‘من

أهل النار.

كام أن التفضيل ال خيتص باجليل الذي كان يف عصـر النبي‘كام ادعاه بعض علامء

السلطة ،بل يشمل كل أجياهلم اىل يوم القيامة.

كما أن ذك�ر النبي‘عاملة م�ن مجلة اليمن  ،يدل عىل عموم امل�دح لفروع اليامنيني

كاألنصار والعامليني وغريهم .وهو فخر للعامليني نحسبه ذخر ًا.

عداء معاوية وبين أمية ألهل اليمن
روى البالذري يف أنساب األرشاف « »215/5قال الشعبي«:كتب زياد إىل معاوية :إن

رأى أمري املؤمنني أن يكتب إ َّيل بسرية أسريها يف العرب .فكتب إليه معاوية :يا أبا املغرية

قد كنت هلذا منك منتظر ًا ،أنظر أهل اليمن فأكرمهم يف العالنية وأهنهم يف السـر ،وانظر
احلي من ربيعة فأكرم أرشافهم وأهن س�فلتهم ،فإن الس�فلة تبع لألرشاف ،فأما هذا
هذا ّ
احل�ي م�ن مرض فإن فيه�م فظاظة وغلظة ،فامح�ل بعضهم عىل رق�اب بعض ،وال ترض

بالظ�ن دون اليقين ،وبالقول دون الفعل ،واترك األمور بينك وبني الناس عىل أش�دها،
والسالم ».

ويف التذك�رة احلمدوني�ة ««:»181/7ق�ال معاوي�ة لرجل من أهل اليم�ن :ما كان أمحق
قومك حني م َّلكوا عليهم امرأة ! قال :قومك أش�دُّ محاق ًة إذ قالوا :ال َّل ُه َّم إِ ْن َ
كان هذا ُه َو

ثلاثلا لصفلا

لسإلا لبق نميلا خيرات نم
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الحْ َّق ِمن ِعن ِْد َك َف َأمطِر ع َلينا ِحجار ًة ِمن الس ِ
امء ،هلاَّ قالوا :فاهدنا له ».
ْ ْ َ ْ
ْ
َ َ َّ
َ

وروى الطرباين يف األوس�ط «« :»57/5أتى رس�ول اهلل‘أعرايب فقال :يا رسول اهلل

إلعن أهل اليمن ثالث ًا ،فس�كت عنه ثم قال :أين هذا الس�ائل الذي س�ألني أن ألعن أهل
اليم�ن؟ فقام إلي�ه الرجل ،فقال النبي‘ :إن اإليامن يمان واحلكمة يامنية ،وأجد َن َفس
ربكم من قبل اليمن ،أال إن الكفر والفسوق وقسوة القلب يف الفدَّ ادين ،أصحاب الشعر

عيل
والوبر ،يغشاهم الشيطان عىل أعجاز اإلبل ! فقام الرجل مغضب ًا ،فقال‘ :إرجع َّ
أزيدك »!
وس�يأيت يف حديث اليامين الذي ينصـر املهدي×الذي رواه البخاري أن عبد اهلل بن

عم�رو أخرب اليامنيني بخربه عن النبي‘فغضب معاوية وصعد املنبري وكذب عبد اهلل،
وقال إنه ال يوجد ملك لغري قريش اىل أن تقوم القيامة !
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الفصل الرابع

بشارة النيب‘بفتح اليمن
بشارة النيب‘للمسلمني بفتح اليمن
يف سيرة ابن هش�ام «« :»704/3قال ابن إس�حاق:حدثت عن سلامن الفاريس أنه قال:

عيل صخرة ورس�ول اهلل‘قريب مني ،فلام رآين
رضبت يف ناحية من اخلندق فغلظت َّ
عيل ،نزل فأخذ املعول من ي�دي فرضب به رضب ًة ملعت حتت
أرضب ورأى ش�دة امل�كان َّ

املعول برق ٌة ،قال :ثم رضب به رضبة أخرى فلمعت حتته برقة أخرى ،قال :ثم رضب به

الثالثة فلمعت حتته برقة أخرى.

ق�ال قل�ت :ب�أيب أنت وأمي يا رس�ول اهلل ما ه�ذا الذي رأيت ملع حت�ت املعول وأنت

ترضب؟ قالَ :أوقد رأيت ذلك يا س�لامن ؟ ق�ال قلت :نعم ،قال :أما األوىل فإن اهلل فتح
عيل هبا الش�ام واملغ�رب ،وأما الثالثة فإن اهلل فتح
علي هبا اليمن ،وأما الثانية فإن اهلل فتح َّ
َّ

عيل هبا املرشق ».
َّ

انهيارحكم ُ
الفرس يف اليمن وبداية احلكم اإلسالمي
كان�ت اليم�ن حتت حكم كسرى ،وكان عامله عليها بعد موت س�يف بن ذي يزن:

ِوهرز ،وبعده املرزبان بن وهرز ،وبعده البينجان بن املرزبان بن وهرز ،وبعده خرخسـرة

بن البينجان ،وآخرهم باذان بن ساسان من غري آل وهرز.

فبع�د هالك كرسى أس�لم باذان فنصبه رس�ول اهلل‘عىل اليم�ن كلها ،حتى خرج

األسود العنسـي وادعى النبوة وقتل باذان وسبى زوجته املرزبانة ،ففرق النبي‘عمله

عبارلا لصفلا

نميلا حتفب‘يبنلا ةراشب 
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بني ش�هر بن باذان ،وعامر بن ش�هر اهلمداين ،وأيب موس�ى األشعري ،وخالد بن سعيد،

ويعلى ب�ن أمية ،وعمرو بن حزم ،وزياد بن لبيد والطاهر بن أيب هالة ،وعكاش�ة بن ثور
املهاجر»« .ابن هشام.»45/1:

وسبب هذه التجزئة يف حكم اليمن أن زعامء القبائل بعد اهنيار حكم الفرس استقلوا

يف مناطقهم ،فلزم لكل منطقة حاكم قوي مقبول من أهلها .ثم متكن النبي‘أن جيمع
اليمن عىل مخس�ة أمراء ،كام قال العيني«« :»235/8خالد بن س�عيد عىل صنعاء ،واملهاجر
ب�ن أيب أمي�ة عىل كندة ،وزي�اد بن لبيد عىل حرضموت ،ومعاذ عىل اجلندل ،وأيب موس�ى

عىل زبيد وعدن والساحل ».

رسالة النيب‘اىل كسرى
كتب النبي‘إىل كرسى يدعوه إىل اإلسلام :من حممد..اىل كس�ـرى ،فاستش�اط

كرسى غضب ًا ألنه قدم إس�مه عىل إس�مه ،وأمر بتمزيق الرس�الة ومل يقرأها ،وقال« :من
يلي هذا من عمايل؟ قالوا:باذان صاحب اليمن ،فدعا الكاتب فأمىل عليه :من كرسى إىل
باذان ،أما بعد فيا ابن اخلبيثة إين مل أس�تعملك عىل اليمن لتأكل خريها ولتلبس حريرها،

وإنام استعملتك لتقاتل من عاداين ،وإنه بلغني أن رج ً
ال من أهل هتامة خرج عن دين قومه

ومنس�كهم ،ويزعم أنه رس�ول اهلل يقال له أمحد ،فإذا جاءك كتايب فاخرت رجلني من أهل
فارس ممن ترىض عقله،فابعثهام إليه واكتب معهام إليه أن يرجع إىل دين قومه ومنس�كهم

أو تواعده يوم ًا تلقاه فيه ،فإنه يزعم أنه نبي يغلبني عىل ملكي»« .اإلمتاع للمقريزي.»131/12:

ويف مناقب آل أيب طالب «« :»71/1إن كسـرى كتب..أن امحل إيل هذا الذي يذكر أنه

نبي ،وبدأ باسمه قبل إسمي ،ودعاين إىل غري ديني ».

ويف الب�دء والتاريخ للبلخي «« :»228/4كتب إىل باذان عامل اليمن بأن يبعث بمحمد

إليه مربوط ًا » !

38

الیامنیون قادمون

وج�اء يف رس�الة ب�اذان اىل النبي‘« :إن شاهنش�اه كس�ـرى كت�ب إىل امللك باذان

يأم�ره أن يبعث إليه من يأتي�ه بك ،فإن أجبت كتبت معك ما ينفعك عنده وإن أبيت فإنه
مهلكك ومهلك قومك ،وخمرب بالدك »«.اإلصابة«.»464/1

«بعث كرسى رس�والً إىل باذان عامله يف أرض العرب :بلغني أنه خرج رجل قبلك

يزع�م أنه نبي ،فلتقل له فليكفف ع�ن ذلك ،أو ألبعثن إليه من يقتله ويقتل قومه .فبعث
ب�اذان إىل النبي‘بذل�ك فق�ال :ل�و كان ش�ئ قلت�ه من قبلي لكففت عن�ه ،ولكن اهلل

بعثني»«.اخلرائج.»133/1:

وق�ال الطربي««:»297/2كت�ب كس�ـرى إىل ب�اذان:أن ابع�ث إىل ه�ذا الرج�ل الذي
باحلج�از رجلني من عن�دك َج ِلدين فليأتياين به .فبعث ب�اذان قهرمانه وهو بابويه ،وكان
كاتب ًا حاسب ًا بكتاب فارس ،وبعث معه رج ً
ال من الفرس يقال له خرخرسة ،وكتب معهام
إىل رس�ول اهلل‘يأمره أن ينرصف معهام إىل كرسى وقال لبابويه :إئت بلد هذا الرجل

وكلم�ه وأتن�ي بخربه ،فخرج�ا حتى قدما الطائ�ف فوجدا رجاالً م�ن قريش بنخب من
أرض الطائف فس�أالهم عنه فقالوا هو باملدينة ،واس�تبرشوا هبام وفرحوا ،وقال بعضهم

لبعض :أبرشوا فقد نصب له كسـرى ملك امللوك ،كفيتم الرجل ! فخرجا حتى قدما عىل

رس�ول اهلل‘فكلمه بابويه فقال :إن شاهنش�اه ملك امللوك كرسى ،قد كتب إىل امللك
ب�اذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك ،وقد بعثني إليك لتنطلق معي ،فإن فعلت كتب
في�ك إىل مل�ك امللوك ينفع�ك ويكفه عنك ،وإن أبيت فهو من ق�د علمت ،فهو مهلكك
ومهلك قومك وخمرب بالدك.

ودخلا على رس�ول اهلل‘وقد حلقا حلامه�ا وأعفيا ش�وارهبام ،فكره النظ�ر إليهام

ث�م أقبل عليهام فق�ال :ويلكام من أمركام هبذا؟ قاال :أمرنا هب�ذا ربنا يعنيان كرسى ،فقال

رس�ول اهلل‘ :لكن ريب قد أمرين بإعفاء حليتي وقص شاريب .ثم قال هلام :إرجعا حتى

تأتياين غد ًا ،وأتى رسول اهلل‘اخلرب من السامء أن اهلل قد سلط عىل كرسى ابنه شريويه

نميلا حتفب‘يبنلا ةراشب 

عبارلا لصفلا
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فقتل�ه يف ش�هر كذا وك�ذا ،ليلة كذا وك�ذا من الليل ،ليل�ة الثالثاء لعرش لي�ال مضني من

مجادى األوىل ،من سنة سبع لست ساعات مضت منها..

فق�اال :ه�ل تدري م�ا تقول ؟! إنا قد نقمنا عليك ما هو أيس�ـر من ه�ذا أفنكتب هذا

عن�ك ونخربه امللك؟ قال :نعم أخرباه ذلك عني وقوال له إن ديني وس�لطاين س�يبلغ ما

بلغ ملك كرسى ،وينتهى إىل منتهى اخلف واحلافر ،وقوال له :إنك إن أس�لمت أعطيتك
م�ا حتت يدي�ك وملكتك عىل قومك م�ن األبناء .ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب

وفضة ،كان أهداها له بعض امللوك.

فخرج�ا م�ن عنده حتى قدما عىل باذان فأخرباه اخلرب فقال :واهلل ما هذا بكالم ملك،

وإين ألرى الرج�ل نبي� ًا كما يق�ول ،ولننظرن ما قد ق�ال ،فلئن كان هذا حق� ًا ما فيه كالم
إن�ه لنب�ي مرس�ل ،وإن مل يكن فس�نرى فيه رأينا .فلم ينش�ب ب�اذان أن ق�دم عليه كتاب

شريويه:أما بعد فإين قد قتلت كرسى ومل أقتله إال غضب ًا لفارس ،ملا كان استحل من قتل
أرشافه�م وجتمريهم يف ثغورهم ،ف�إذا جاءك كتايب هذا فخذ يل الطاعة ممن قبلك ،وانظر
الرج�ل ال�ذي كان كرسى كتب في�ه إليك ،فال تهُ ِ ْج ُه حت�ى يأتيك أمري في�ه .فلام انتهى
كتاب شيرويه إىل باذان قال :إن هذا الرجل لرس�ول ،فأس�لم وأس�لمت األبناء معه من

فارس ،من كان منهم باليمن ».

أسلم باذان الفارسي وصارحاكم اليمن
الظاه�ر أن رس�الة النب�ي‘اىل باذان كانت ش�فهية ،فل�م أجد نص ًا ع�ن كتاب إال

رواي�ة رشف املصطفى«« : »376/3وكتب إىل باذان :إن أس�لمت اس�تعملتك .وانرصف

الرس�والن بما كت�ب ،وقال :فقدم�ا عىل ب�اذان فأخرباه بما قاله‘عن شيرويه وقتله
كرسى ،فأسلم باذان ،وأسلمت األبناء من آل فارس ».

ويف عرصنا يوجد الفرس يف اليمن ،باس�م عشيرة األبناء ،وس�معت أهنا كبرية وهم
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رشع� ًا موايل أه�ل البيت^ .واملرجح عندي أن قبيلة الزن�داين من الفرس ،وهم اليوم

متحالفون مع أرحب.

وبم�وت كسرى طم�ع مش�ايخ القبائ�ل وأخ�ذوا يس�تقلون بمناطقه�م ،فاحت�اج

النبي‘اىل أن ينصب عىل كل منطقة حاك ًام.

ويظهر أن نفوذ باذان اقتصـر عىل صنعاء وبعض مناطق اليمن فقط !

وق�د ضع�ف الفرس بعد هالك كس�ـرى حتى احتاجوا إىل التحال�ف مع القبائل« :

فقال�ت الرس�ل من الفرس لرس�ول اهلل‘ :إىل من نحن يا رس�ول اهلل ؟ ق�ال :أنتم منا
وإلينا أهل البيت »« .ابن هشام.»45/1:

األسود العنسي يدعي النبوة ويقتل باذان
دعا رسول اهلل‘املسلمني ليحج معهم حجة الوداع ،وأخربهم أنه سيدعى اىل ربه

ع�ن قريب فيجيب .ففرح بذلك املنافق�ون ،وأخذوا يعدون خططهم ملا بعد النبي‘،

وس�ارع عدد منه�م ،فلم ينتظ�روا وفاته‘بل أظهروا مش�اريعهم بمجرد أن س�معوا
بمرضه‘بعد حجة الوداع !

وكان من أوهلم ثالثة ادعوا النبوة ،وهم :األسود العنسـي يف اليمن ،ومسيلمة الكذاب

يف نجد ،وطليحة األسدي يف حائل.

ق�ال الطبري « »430/2ملخص� ًا« :عن الضحاك بن فريوز ب�ن الديلمي عن أبيه قال:

إن أول ردة كانت يف اإلسالم باليمن كانت عىل عهد رسول اهلل‘ عىل يدي ذي اخلامر

عبهلة بن كعب ،وهو األس�ود ،يف عامة مذحج .خرج بعد الوداع ،وكان األس�ود كاهن ًا
ش�عباذ ًا ،وكان يرهيم األعاجيب ،ويسبي قلوب من سمع منطقه ! وكان أول ما خرج أن
خرج من كهف َخ َّبان ،وهي كانت داره وهبا ُولد ونشأ ،فكاتبته مذحج وواعدهم نجران،

فوثبوا هبا وأخرجوا عمرو بن حزم ،وخالد بن سعيد بن العاص ،وأنزلوه منزهلام.
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ووثب قيس بن عبد يغوث عىل فروة بن مسيك وهو عىل مراد ،فأجاله ونزل منزله.

فلم ينش�ب عبلهة بنجران أن س�ار إىل صنعاء فأخذها ،وكتب بذلك إىل النبي‘ ،من

فعله ونزوله صنعاء .

تم عىل اإلسالم
وكان أول خرب وقع به عنه من قبل فروة بن مسيك ،وحلق بفروة من َّ

م�ن مذح�ج فكانوا باألحس�ية ،ومل يكاتبه األس�ود ومل يرس�ل إليه ألنه مل يك�ن معه أحد

يشاغبه ،وصفى له ملك اليمن...

عن هش�ام بن عروة ع�ن أبيه قال :حارهبم رس�ول اهلل‘«املرتدين» بالرس�ل ،قال

فأرسل إىل نفر من األبناء رسوالً وكتب إليهم أن حياولوه وأمرهم أن يستنجدوا رجاالً قد
سامهم من بنى متيم وقيس ،وأرسل إىل أولئك النفر أن ينجدوهم ففعلوا ذلك ،وانقطعت
س�بل املرتدة وطعنوا يف نقصان وأغلقهم واش�تغلوا يف أنفسهم ،فأصيب األسود يف حياة

رس�ول اهلل‘وقبل وفات�ه بي�وم أو بليلةَّ .
ولظ «واصل» طليحة ومس�يلمة وأش�باههم

بالرس�ل ،ومل يش�غله ما كان فيه من الوجع عن أمر اهلل عز وجل والذب عن دينه ،فبعث
وبر بن حينس إىل فريوز وجش�يش الديلم�ي وداذويه اإلصطخري ،وبعث جرير بن عبد
اهلل إىل ذي ال�كالع وذي ظلي�م ،وبع�ث األقرع ب�ن عبد اهلل احلميري إىل ذي زود وذي

مران ،وبعث فرات بن حيان العجيل إىل ثاممة بن أثال ،وبعث زياد بن حنظلة التميمي ثم
العمري ،وإىل قيس بن عاصم ،والزبرقان بن بدر ،وبعث صلصل بن رشحبيل إىل سربة

العنبري ،ووكيع الدارمي ،وإىل عمرو ب�ن املحجوب العامري ،وإىل عمرو بن اخلفاجي
م�ن بن�ى عامر ،وبعث رضار بن األزور األس�دي إىل عوف الزرقاين ،م�ن بني الصيداء،
وس�نان األس�دي ثم الغنمي ،وقضاعي الديلمي ،وبعث نعيم بن مسعود األشجعي إىل
ابن ذي اللحية ،وابن مشيمصة اجلبريي ».

وق�ال الطبري «« :»465/2عن عبيد بن صخر قال :فبينا نحن باجلَنَد قد أقمناهم عىل

م�ا ينبغ�ي ،وكتبنا بيننا وبينهم الكتب ،إذ جاءنا كتاب من األس�ود :أهي�ا املتوردون علينا
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أمس�كوا علين�ا ما أخذتم م�ن أرضنا ،ووفروا ما مجعتم ،فنحن أوىل ب�ه وأنتم عىل ما أنتم
علي�ه ،فقلن�ا للرس�ول :من أين جئت؟ قال :م�ن كهف خبان .ث�م كان وجهه إىل نجران

حت�ى أخذه�ا يف عرش ملخرج�ه ،وطابقه عوام مذح�ج .فبينا نحن ننظ�ر يف أمرنا ونجمع
مجعنا ،إذ أتينا فقيل هذا األس�ود بش�عوب وقد خرج إليه ش�هر بن باذام وذلك لعرشين

ليلة من منجمه ،فبينا نحن ننتظر اخلرب عىل من يكون الدبرة إذ أتانا أنه قتل شهر ًا «باذان»
وه�زم األبناء وغلب على صنعاء ،خلمس وعرشين ليلة من منجم�ه ،وخرج معاذ هارب ًا
حتى مر بأيب موس�ى وهو بمأرب فاقتحام حضـرموت ،فأما معاذ فإنه نزل يف الس�كون،

وأما أبو موس�ى فإنه نزل يف السكاسك مما ييل املفور ،واملفازة بينهم وبني مأرب ،وانحاز

س�ائر أم�راء اليمن إىل الطاهر إال عم�ر ًا وخالد ًا ،فإهنام رجعا إىل املدين�ة .والطاهر يومئذ
يف وس�ط بالد عك بحيال صنعاء ،وغلب األس�ود عىل ما بني صهيد مفازة حضـرموت
إىل عم�ل الطائف إىل البحرين ِق َب َ�ل عدن ،وطابقت عليه اليمنٌّ .
وعك بتهامة معرتضون
عليه ،وجعل يس�تطري اس�تطارة احلريق .وكان معه سبع مائة فارس يوم لقي شهر ًا سوى

الركب�ان ،وكان ق�واده قيس بن عبد يغوث امل�رادي ومعاوية بن قي�س اجلنبي،ويزيد بن
حمرم ،ويزيد بن حصني احلارثي ،ويزيد بن األفكل األزدي.

وثبت ملكه واس�تغلظ أمره ،ودانت له س�واحل من الس�واحل :حازعثر والرسجة،

واحل�ردة ،وغالفق�ة ،وعدن ،واجلند ،ثم صنعاء إىل عمل الطائف إىل األحس�ية وعليب.

وعامله املسلمون بالتقية ،وعامله أهل الردة بالكفر والرجوع عن اإلسالم.

وكان خليفته يف مذحج عمرو بن معدي كرب ،وأسند أمره إىل نفر ،فأما أمر جنده إىل

قيس بن عبد يغوث وأسند أمر األبناء إىل فريوز ودازويه ،فلام أثخن يف األرض استخف

بقي�س وبفيروز وداذويه ،وتزوج امرأة ش�هر ،وهي ابن�ة عم فريوز .فبين�ا نحن كذلك
بحرضموت وال نأمن أن يسير إلينا األس�ود ،أو يبعث إلينا جيش� ًا أو خيرج بحرضموت

خ�ارج يدع�ى بمثل ما ادعى به األس�ود ،فنحن عىل ظهر ،تزوج مع�اذ إىل بني بكرة حي
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من الس�كون ام�رأة أخواهلا بنو زنكبيل ،يقال هلا رملة فحدب�وا لصهره علينا ،وكان معاذ

هب�ا معجب� ًا فإنه كان ليقول فيام يدعو اهلل :اللهم ابعثني يوم القيامة مع الس�كون ،ويقول
أحيان� ًا :الله�م اغفر للس�كون ،إذ جاءتنا كت�ب النبي‘يأمرنا فيه�ا أن نبعث الرجال

ملحاولته أو ملصاولته ،ونبلغ كل من رجا عنده ش�يئ ًا من ذلك عن النبي‘ ،فقام معاذ
يف ذلك بالذي أمر به ،فعرفنا القوة ووثقنا بالنرص ».

ويف عمدة القاري ««:»283/ 7حوشب بن طخنة وقيل طخمة احلمريي األهلاين يعرف

بذي ظليم ،أس�لم عىل عهد النبي‘وعداده يف أهل اليمن وكان مطاع ًا يف قومه.كتب

إليه النبي‘يف قتل األسود العنيس».

وقال الطربي «« :»467/2عن جشيش بن الديلمي قال :قدم علينا وبر بن حينس بكتاب

النبي‘يأمرنا فيه بالقيام عىل ديننا ،والنهوض يف احلرب والعمل يف األسود ،إما غيل ًة

وإم�ا مصادم� ًة ،وأن نُبلغ عنه من رأينا أن عنده نج�دة ودين ًا...وكتب النبي‘إىل أهل
نج�ران إىل عرهبم وس�اكني األرض من غري العرب فثبتوا ...ث�م روى الطربي أن ثالثة

اشتركوا يف قتل املتنبئ الكذاب العنس�ـي ،فريوز وداذويه وقي�س .قال فريوز :فدخلت
عىل آزاد «املرزبانه» وهي امرأته فقلت :يا ابنة عم قد عرفت بالء هذا الرجل عند قومك،

قتل زوجك وطأطأ يف قومك القتل ،وس�فل بمن بقي منهم ،وفضح النس�اء ،فهل عندك
م�ن مماألة عليه؟ فقالت :عىل أي أمره؟ قلت :إخراجه قلت أو قتله ،قالت:أو قتله؟ نعم
واهلل ،م�ا خلق اهلل ش�خص ًا أبغض إ َّيل منه ،ما يقوم هلل على حق ،وال ينتهى له عن حرمة،
فإذا عزمتم فأعلموين أخربكم بمأيت هذا األمر..

ثم ذكر كيف ساعدته ،فدخل خفي ًة اىل بيت األسود وهو نائم ،وقتله.

وروى الطبري عن اب�ن عمرقال:أتى اخلرب النبي‘من السماء الليلة التي قتل فيها

العنسي ليبرشنا ،فق�ال :قتل العنسي البارحة،قتله رجل مبارك من أه�ل بيت مباركني،
قيل :ومن؟ قال :فريوز ،فاز فريوز ».
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وهذه شهادة مهمة لفريوز الفاريس&وفرس اليمن.

ث�م ق�ال الطبري« :عن الضحاك بن فيروز قال :كان ما بني خروج�ه بكهف ّخ َّبان،

ومقتله ،نحو ًا من أربعة أشهر ،وقد كان قبل ذلك مسترس ًا بأمره ».
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ُفتحت اليمن برسائل النيب‘وجهاد علي×

رسائل النيب‘اىل أهل اليمن ووفودهم اليه
من فضائل اليمن أهنا أسلمت طوع ًا ،استجاب ًة لرسائل النبي‘بني العام السادس

للهجرة وعام الوفود يف السنة العارشة ،إال بعض مناطقها التي أعلنت العداء أو ارتدت،

فعاجلها النبي‘بعيل×.

وم�ن أدل�ة قوة إيامن اليمنيني أن األس�ود العنيس ادعى النبوة وكث�ر أتباعه ،فلم حيتج

ونس�ق بالرسائل بني الرؤساء ملحاربته،
النبي‘اىل إرس�ال قوة ملعاجلة أمره ،بل عاجله َّ

حتى تم القضاء عليه.

لقد أثمرت رس�ائل النبي‘اىل اليمن فاس�تجابت له اس�تجابة واس�عة ،وتوالت

وفودها اليه معلنة إسلامها ،وبعضهم س�اق معه زكاة أنعامه .وحفلت مصادر السيرة

برس�ائله‘اىل أهل اليمن ،ووفوده�م اليه ،وذكرت من ذل�ك أن قبيلة مهدان الكبرية

وأهنا أسلمت يف يوم واحد ،عندما جاءها عيل×وقرأ عليها رسالة رسول اهلل‘.

ق�ال األمح�دي يف مكاتي�ب الرس�ول‘«« :»587/2وال�ذي يظه�ر بع�د التتب�ع أن

رسول اهلل‘كتب إىل مجيع أذواء اليمن وأقياهلم ،ممن ذكر وغريهم ،فلبوه وأجابوه إىل
اإلسلام ،ووفدت إليه وفودهم ،وكتب لكل من الوافدين كتاب ًا بإسالمهم ،وأمنهم عىل
دورهم وزروعهم وأمواهلم ،وأنفس�هم ..وكانت ملوك اليمن تس�كن صنعاء وما حوهلا
م�ن خمالي�ف اليمن :كأبني وحلج وبيحان وغريها .وصنعاء كان�ت قاعدة اليمن منذ فتح
األحباش اليمن ،وامللك جيلس يف قرصغمدان .فلام وصلت ُكتُب رسول اهلل‘أس�لم
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أبناء عبد كالل وزرعة بن س�يف بن ذي يزن ،وعمري ذو مران ،والنعامن قيل ذي رعني،
ومعافر ،وكتبوا بإسلامهم ،وأرس�لوا الكتاب مع وافدهم مالك بن مرارة ،فأتى املدينة

مع وفد مهدان مالك بن نمط وغريه ،فلقوه‘ َم ْق َف َل ُه من تبوك باملدينة ،فأكرم رس�وهلم

كام كان يكرم وفود العرب ورسلهم ».

وق�ال األمح�دي «« :»683/2ق�ال الدكتور غوس�تاف لوب�ون يف كتاب�ه تاريخ حضارة

الع�رب :إن أه�ل اليمن س�معوا بظهورالنب�ي‘ ،فس�ارعوا إىل تصديقه ،وأن�ه النبي

املوعود».

وقال اليعقويب ««:»80/2كتب إىل أهل اليمن :بس�م اهلل الرمحن الرحيم :هذا كتاب من

حممد رسول اهلل إىل أهل اليمن ،فإين أمحد اهلل إليكم الذي ال إله إال هو .وقع بنا رسولكم

مقدمنا من أرض الروم ،فلقينا باملدينة فب َّلغنا ما أرسلتم به ،وأخربنا ما كان قبلكم ،ونبأنا

بإسالمكم وأن اهلل قد هداكم.

إن أصلحت�م وأطعتم اهلل وأطعتم رس�وله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من

الغنائ�م مخس اهلل وس�هم النب�ي والصفي وما عىل املؤمنني من الصدقة ،عش�ـر ما س�قي

البعل وسقت السامء ،وما سقي بالغرب نصف العرش وإن يف اإلبل من األربعني حقة قد

اس�تحقت الرح�ل وهي جذعة ،ويف اخلمس والعرشين ابن خم�اض ...فمن أعطى ذلك
وأش�هد عىل إسلامه وظاه�ر املؤمنني عىل الكافري�ن فإنه من املؤمنني ،ل�ه ذمة اهلل وذمة

رسوله حممد رسول اهلل.

وإنه من أسلم من هيودي أو نرصاين فإنه من املؤمنني ،له مثل ما هلم وعليه ما عليهم،

ومن كان عىل هيوديته أو نرصانيته فإنه ال يغري عنها ،وعليه اجلزية يف كل حامل من ذكر أو
أنث�ى ح�ر أو عبد ،دينار ٍ
واف من قيمة املعافري أو عرضه .فمن أدى ذلك إىل رس�ول اهلل

فإن له ذمة اهلل وذمة رسوله ،ومن منعه فإنه عدو هلل ولرسوله وللمؤمنني ،وإن رسول اهلل
م�وىل غنيك�م وفقريك�م ،وإن الصدقة الحتل ملحم�د وال أهله ،إنام ه�ي زكاة تؤدوهنا إىل

ماخلا لصفلا
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فقراء املؤمنني يف سبيل اهلل.

وإن مال�ك ب�ن مرارة قد أبل�غ اخلرب وحفظ الغي�ب فآمركم به خري ًا .إين قد أرس�لت

إليكم من صاحلي أهيل «أي علي ًا×» وأويل كتاهبم وأويل علمهم ،فآمركم به خري ًا ،فإنه

منظور إليه ،والسالم ».

وروى البيهق�ي « »73/ 8واب�ن حب�ان «« :»501/14أن رس�ول اهلل‘كتب إىل اليم�ن

بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ،وبعث به مع عمرو بن حزم:

م�ن حمم�د النبي‘إىل رشحبيل بن عبد كالل ،واحلارث ب�ن عبد كالل ،ونعيم بن

عبد كالل ،قيل ذي رعني ومعافر ومهدان :أما بعد ،فقد رجع رسولكم وأعطيتم الغنائم

مخس اهلل ،وما كتب اهلل عىل املؤمنني من العرش يف العقار،وما سقت السامء أو كان سيح ًا
أو بع ً
ال ففيه العرش إذ بلغ مخس�ة أوس�ق ،وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العرش إذ

بلغ مخس�ة أوس�ق ،ويف كل مخس من اإلبل سائمة ش�اة ،إىل أن تبلغ أربع ًا وعرشين ،فإذا

زادت واحدة عىل أربع وعش�ـرين ففيها ابنة خماض ،فإن مل توجد بنت خماض فابن لبون

ذكر إىل أن تبلغ مخس� ًا وثالثني ،فإذا زادت عىل مخس وثالثني ففيها ابنة لبون إىل أن تبلغ
مخس� ًا وأربعني ،فإذا زادت عىل مخس وأربعني ففيها حقة طروقة ،إىل أن تبلغ س�تني ،فإن
زادت عىل س�تني واحدة ففيها جذعة ،إىل أن تبلغ مخس�ة وس�بعني ،فإن زادت عىل مخس
وس�بعني واحدة ففيها ابنتا لبون ،إىل أن تبلغ تسعني ،فإن زادت عىل تسعني واحدة ففيها

حقت�ان طروقت�ا اجلمل إىل أن تبل�غ عرشين ومئة ،فام زاد فف�ي كل أربعني ابنة لبون ،ويف
كل مخسين حقة طروقة اجلمل.ويف كل ثالثني باقورة بقر ،ويف كل أربعني ش�اة س�ائمة،
إىل أن تبل�غ عرشي�ن ومئة ،فإن زادت عىل عرشين ومئة واحدة ففيها ش�اتان ،إىل أن تبلغ

مئت�ان ف�إن زادت واحدة فثالثة ش�ياه ،إىل أن تبلغ ثلاث مائة فام زاد ففي كل مائة ش�اة

ش�اة .وال تؤخ�ذ يف الصدقة هرمة وال عجفاء وال ذات ع�وار وال تيس الغنم ،وال جيمع
بين متف�رق وال يفرق بني جمتمع ،خيفة الصدقة .وما أخذ م�ن اخلليطني فإهنام يرتاجعان
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بينهام بالسوية.

ويف كل مخ�س أواق من الورق مخس�ة دراهم ،فام زاد فف�ي كل أربعني درهم ،وليس

دينار.
فيها دون مخس أواق شئ ،ويف كل أربعني دينار ًا ٌ

وإن الصدقة ال حتل ملحمد وال ألهل بيته ،وإنام هي الزكاة تزكى هبا أنفسهم يف فقراء

املؤمنني أو يف سبيل اهلل.

وليس يف رقيق وال مزرعة وال عامهلا شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العرش وليس

يف عبد املسلم وال فرسه شئ.

وإن أكبر الكبائ�ر عند اهلل يوم القيامة اإلرشاك باهلل ،وقت�ل النفس املؤمنة بغري احلق،

والف�رار يف س�بيل اهلل يوم الزحف ،وعق�وق الوالدين ،ورمي املحصنة ،وتعلم الس�حر،

وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم.

وإن العم�رة احل�ج األصغ�ر ،وال يمس القرآن إال طاهر ،وال طلاق قبل إمالك ،وال

عت�ق حت�ى يبتاع ،واليصلني أحدكم يف ثوب واحد ليس عىل منكبه منه ش�ئ ،والحيتبني
يف ثوب واحد ليس بينه وبني السماء ش�ئ ،وال يصلني أحدكم يف ثوب واحد وشقه باد،

واليصلني أحدكم عاقص ًا شعره.

وإن من اعتبط مؤمن ًا قت ً
ال عن بينة فهو َق َو ٌد إال أن يرىض أولياء املقتول .وإن يف النفس

الدية مائة من اإلبل ،ويف األنف إذا أوعب جدعه الدية ويف اللس�ان الدية ،ويف الش�فتني
الدي�ة ،ويف البيضتين الدية ،ويف الذكر الدية ،ويف الصل�ب الدية ،ويف العينني الدية ،ويف
الرجل الواحدة نصف الدية ،ويف املأمومة ثلث الدية ،ويف اجلائفة ثلث الدية ،ويف املنقلة

مخس عرشة من اإلبل ،ويف كل أصبع من األصابع من اليد والرجل عرش من اإلبل ،ويف
الس�ن مخس من اإلبل ،ويف املوضحة مخس .وإن الرجل يقتل باملرأة .وعىل أهل الذهب

ألف دينار ».
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جهاد علي×يف فتح اليمن
صعدنا درج صنعاء ودخلنا يف س�احة كبرية قبل س�وقها ،فقالوا هذه الس�احة إسمها

«احللقة».وس�ألنا عن معناها فقالوا :هنا وقف عيل× وقرأ كتاب رسول اهلل‘ألهل

فتح َّل ُقوا حوله !
اليمن َ

وزرنا بعد الس�احة مس�جد عيل×وهو بيت كانت المرأة استأجره عيل× وسكن

فيه مدة عمله يف اليمن ،فحولوه إىل مسجد.
يف

ال�كايف«»28/5

ع�ن اإلم�ام الص�ادق× «:ق�ال أمرياملؤمنني×:بعثن�ي

رسول اهلل‘إىل اليمن وقال يل :يا عيل ال تقاتلن أحد ًا حتى تدعوه ،وأيم اهلل ألن هيدي
اهلل عىل يديك رج ً
ال خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ،ولك والؤه » .وقال ابن

هش�ام « 1028/4و  « :»1056غ�زوة عيل ب�ن أيب طالب رضوان اهلل علي�ه إىل اليمن ،غزاها

مرتني ،وتوغل يف مناطقها ».

أقول :يظهر أن الغزوة األوىل كانت يف السنة الثامنة ،والثانية يف العارشة.

قال ابن حجر يف فتح الباري « »52/8إن إرسال خالد«:كان بعد رجوعهم من الطائف

وقسمة الغنائم باجلعرانة» أي يف السنة الثامنة.

وقال الطربي «« :»389/2وفيها «السنة العارشة» وجه رسول اهلل‘عيل بن أيب طالب

يف رسي�ة إىل اليمن يف رمض�ان ..قال الرباء ..فلام انتهينا إىل أوائ�ل اليمن بلغ القوم اخلرب

عيل الفجر ،فلام فرغ صفنا صف ًا واحد ًا ،ثم تقدم بني أيدينا فحمداهلل
فجمعوا له فصىل بنا ٌّ
وأثن�ى علي�ه ،ثم قرأ عليه�م كتاب رسول اهلل‘فأس�لمت مهدان كله�ا يف يوم واحد،

خر ساجد ًا ،ثم جلس فقال :السالم عىل
وكتب بذلك إىل رس�ول اهلل‘ ،فلام قرأ كتابه َّ

مهدان ،السالم عىل مهدان ،ثم تتابع أهل اليمن عىل اإلسالم ».

وروى الصف�ار يف بصائ�ر الدرجات  ،521/أن النبي‘أرس�له إىل اليمن بمعجزة !
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قال «:دعاين رسول اهلل‘فوجهني إىل اليمن ألصلح بينهم ،فقلت له يا رسول اهلل إهنم
ق�وم كثري وأنا ش�اب حدث .فق�ال يل :يا عيل × إذا رصت بأعىل عقب�ة فيق فناد بأعىل
صوتك :يا َش َجر يا َمدَ ر يا ثرى ،حممد رسول اهلل‘يقرؤكم السالم ! قال :فذهبت فلام
رصت بأعلى عقب�ة فيق أرشفت عىل اليم�ن ،فإذا هم بأرسهم مقبل�ون نحوي مرشعون

أس�نتهم ،متنكبون قس�يهم ش�اهرون سلاحهم ،فناديت بأعىل صويت :يا شجر يا مدر يا
ث�رى ،حممد‘يقرؤك�م السلام ،قال :فلم يبق ش�جرة وال مدرة وال ث�رى إال ارجتت
بصوت واحد :وعىل حممد رسول اهلل وعليك السالم!فاضطربت قوايم القوم وارتعدت
ركبهم ،ووقع السالح من أيدهيم،وأقبلوا مرسعني فأصلحت بينهم وانرصفت».

وقال الصاحلي يف س�بل اهلدى « « :»235/6روى البيهقي يف السنن والدالئل واملعرفة،

عن الرباء بن عازب قال :بعث رسول اهلل‘خالد بن الوليد إىل أهل اليمن يدعوهم إىل
اإلسلام .قال الرباء :فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد ،فأقمنا س�تة أشهر ندعوهم

إىل اإلسالم فلم جييبوا.

ث�م إن النبي‘بع�ث عيل بن أيب طالب م�كان خالد وأمره أن ُي ْق ِف َ�ل خالد ًا ،وقال:

ُم ْر أصحاب خالد من ش�اء منهم أن ُي َع ِّقب معك فليعقب ومن ش�اء فليقبل ...إىل آخره،
عيل حصن ًا فغنم أواقي ذوات عدد وأخذ عيل منه جارية ،قال :فكتب معي
وفيه « :فافتتح ُّ
خالد إىل رس�ول اهلل خيربه .قال الرتمذي:يعني النميمة ! قال :فلام قدمت عىل رس�ول اهلل
وق�رأ الكت�اب رأيته يتغري لونه فقال :م�ا ترى يف رجل حيب اهلل ورس�وله وحيبه اهلل تعاىل

ورسوله؟ فقلت :أعوذ باهلل من غضب اهلل تعاىل وغضب رسوله ،إنام أنا رسول ! فسكت.
ويف رواي�ة :فكتب خالد إىل رس�ول اهلل ،فقل�ت :إبعثني فبعثني ،فجع�ل يقرأ الكتاب

وأق�ول ص�دق ،فإذا النبي‘قد امحر وجهه ،فقال :من كنت وليه فعيل وليه ! ثم قال:يا

بريدة أتبغض علي ًا ؟ فقلت :نعم .قال :ال تبغضه ،فإن له من اخلمس أكثر من ذلك.

عيل يف اخلمس أفضل من وصيفة ،وإن كنت
ويف رواية :والذي نفسـي بيده لنصيب ٍّ
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حتب�ه فازدد له حب� ًا .ويف رواية:ال تقع يف عيل فإنه مني وأنا من�ه ،وهو وليكم بعدي ! قال
بريدة :فام كان يف الناس أحدٌ أحب إيل من عيل !

رسية عيل بن أيب طالب إىل اليمن املرة الثانية:

ق�ال الواق�دي « »1079/2واب�ن س�عد واللف�ظ للأول « :بع�ث رس�ول اهلل علي� ًا إىل

اليم�ن يف رمض�ان ،وأم�ره أن يعس�كر بقناة ،فعس�كر هب�ا حتى تت�ا َّم أصحاب�ه ،فعقد له

رس�ول اهلل‘لواء وأخ�ذ عاممته فلفه�ا مثنية مربعة ،فجعله�ا يف رأس الرمح ثم دفعها
إليه ،وعممه بيده عاممة ثالثة أكوار ،وجعل له ذراع ًا بني يديه وشرب ًا من ورائه ،وقال له:
إمض وال تلتفت .فقال عيل :يا رسول اهلل ما أصنع؟ قال :إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم
حتى يقاتلوك ،وادعهم إىل أن يقولوا ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،فإن قالوا نعم فمرهم
بالصالة ،فإن أجابوا فمرهم بالزكاة ،فإن أجابوا فال تبغ منهم غري ذلك .واهلل ألن هيدي

اهلل بك رج ً
خري لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت.
ال واحد ًاٌ ،

فخ�رج علي يف ثالث مائة ف�ارس ،فكانت خيلهم أول خيل دخل�ت تلك البالد .فلام

انته�ى إىل أدنى الناحية التي يريد من مذحج ،فرق أصحابه فأتوا بنهب وغنائم وس�بايا،

نس�اء وأطف�االً ونع ً
عيل على الغنائ�م بريدة ب�ن احلصيب
ما وش�ا ًء وغير ذل�ك ،فجعل ٌّ
األس�لمي ،فجم�ع إلي�ه ما أصاب�وا قبل أن يلق�ى هلم مجع ًا .ث�م لقي مجعه�م فدعاهم إىل

اإلسلام فأب�وا ورموا أصحاب�ه بالنبل واحلج�ارة ،فلام رأى أهنم ال يري�دون إال القتال،
صف أصحابه ودفع اللواء إىل مسعود بن سنان السلمي فتقدم به ،فربز رجل من مذحج

يدعو إىل الرباز ،فربز إليه األس�ود بن خزاعي فقتله األس�ود وأخذ سلبه .ثم محل عليهم

عيل وأصحابه فقتل منهم عش�ـرين رج ً
وكف
ال فتفرقوا واهنزم�وا وتركوا لواءهم قائ ًام،
َّ
ٌّ

علي ع�ن طلبهم ،ث�م دعاهم إىل اإلسلام فأرسعوا وأجاب�وا ،وتقدم نفر من رؤس�ائهم
ٌّ
فبايع�وه عىل اإلسلام وقالوا :نح�ن عىل من وراءنا من قومنا ،وه�ذه صدقاتنا فخذ منها
عيل ما أصاب من تلك الغنائم ،فجزأها مخسة أجزاء فكتب يف سهم
حق اهلل تعاىل .ومجع ٌّ

52

الیامنیون قادمون

عيل عىل أصحابه بقية
منها :هلل ،ثم أقرع عليها فخرج أول ُّ
السهامن سهم اخلمس ،وقسم ٌّ
املغن�م ،ومل ينف�ل أحد ًا من الناس ش�يئ ًا ،وكان من كان قبله يعط�ون خيلهم اخلاص دون
غريه�م من اخلمس ،ثم خيربون رس�ول اهلل‘بذلك فال ي�رده عليهم ،فطلبوا ذلك من

عيل فأبى وقال :اخلمس أمحله إىل رسول اهلل‘يرى فيه رأيه.

وأقام فيهم يقرؤهم القرآن ويعلمهم الرشائع ،وكتب إىل رسول اهلل كتاب ًا مع عبد اهلل بن

عمرو بن عوف املزين خيربه اخلرب ،فأتى رس�ول اهلل فأمر رسول اهلل‘أن يوافيه املوسم،
فانرصف عبد اهلل بن عمرو بن عوف إىل عيل بذلك ،فانرصف عيل راجع ًا فلام كان بالفتق

تعجل إىل رس�ول اهلل‘خيربه اخلرب ،وخلف على أصحابه واخلمس أبا رافع،
«مكان» َّ
فواىف رسول اهلل‘بمكة قد قدمها للحج ،وكان يف اخلمس ثياب من ثياب اليمن أمحال
ونعم من صدقة أمواهلم ،فس�أل أصحاب عيل أبا رافع
معكومة ،ونِ َع ٌم وش�اء مما غنموا،
ٌ
أن يكس�وهم ثياب ًا حيرمون فيها ،فكس�اهم منها ثوبني ثوبني .فلام كانوا بالس�درة داخلني
خ�رج علي ليتلقاه�م ل َيقدم هبم ،ف�رأى عىل أصحاب�ه الثي�اب فق�ال أليب رافع:ما هذا؟

فقال:كلموين ففرقت من ش�كايتهم وظننت أن هذا ليس�هل علي�ك ،وقد كان من قبلك
يفع�ل هذا هب�م .فقال:قد رأي�ت امتناعي من ذلك ث�م أعطيتهم ،وق�د أمرتك أن حتتفظ

حل َل َل منهم! فلام قدموا عىل رسول اهلل‘ش�كوه فدعا
عيل ا ُ
بما خلف�ت فتعطيهم! فنزع ٌّ
علي ًا فقال:ما ألصحابك يشكونك؟قال:ما أشكيتهم ،قسمت عليهم ما غنموا وحبست
اخلمس حتى يقدم عليك فرتى فيه رأيك .فسكت رسول اهلل».

أق�ول :نصت رواياهت�م عىل أن علي ًا×أعطى جنوده أربعة أمخ�اس الغنيمة فطمعوا

يف مخ�س النبي‘واس�تغلوا مس�ارعته إىل النبي‘وضغطوا على أيب رافع وأخذوا

م�ن اخلم�س ال�ذي للنبي‘بغير ح�ق ،فلما رج�ع نزع�ه منه�م ! وق�د ظلم ال�رواة
علي ًا×فصوروا أنه أخطأ ومل خيطئ !

وكان�ت هذه القصة يف الس�نة العارشة ،لكن إرس�ال النبي‘خلال�د كان كام يف فتح
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الباري «« :»52/8بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم باجلعرانة ».

وق�د يك�ون ال�رواة خلطوا بين املرتني  ,ومهام يكن فال�ذي يبدو أن خال�د ًا مل يطع أمر

النبي‘بال ُق ُفول أي الرجوع ! وبقي يتتبع عمل عيل× ويتحني عليه شيئ ًا ليشكوه إىل
النبي‘! وش�كايته ضد عيل×من األحاديث الصحيحة يف مصادر اجلميع وطرقها

عديدة ،وفيها قوله‘ :عيل وليكم من بعدي.

قال الصاحلي يف س�بل اهلدى« :روى البيهقي بإس�ناد صحيح من حديث ابن إسحاق

عن الرباء :أن النبي‘بعث خالد ..إىل آخر ما تقدم.

وم�ن روايته�ا عن أيب رافع« :بعث رس�ول اهلل علي ًا أمري ًا عىل اليم�ن ،وبعث خالد بن

فعيل عىل الناس ،فالتق�وا وأصابوا من الغنائم ما مل
الولي�د عىل اجلبل فق�ال :إن اجتمعتام ٌّ
يصيب�وا مثله وأخذ علي جارية من اخلمس ،فدع�ا خالد بن الوليد بري�دة فقال:إغتنمها
فأخرب النبي ما صنع! فقدمت املدينة ودخلت املسجد ورسول اهلل‘يف منزله وناس من

أصحاب�ه عىل بابه ،فقالوا :ما اخلرب يا بريدة؟ فقلت:خري ًا فتح اهلل عىل املس�لمني ،فقالوا:
ما أقدمك؟ قلت:جارية أخذها عيل من اخلمس فجئت ألخرب النبي! فقالوا:فأخرب النبي

فإنه يس�قط من عني النبي! ورس�ول اهلل يس�مع الكالم فخرج مغضب ًا فقال :ما بال أقوام

ص علي� ًا فقد تنقصني ،ومن فارق علي ًا فقد فارقني! إن علي ًا مني
ينتقص�ون علي ًا ! من َتنَ َّق َ
وأن�ا منه ُخلق من طينتي ُ
وخلقت من طينة إبراهيم ،وأنا أفضل من إبراهيمُ :ذ ِّر َّي ًة َب ْع ُض َها
ِ
ِ
ِم� ْن َب ْع ٍ
ي�م .يا بريدة :أما علم�ت أن لعيل أكثر م�ن اجلارية التي أخذ،
ض َواللهَّ َس�م ٌ
يع َعل ٌ

وأنه وليكم بعدي؟! فقلت:يا رسول اهلل بالصحبة إال بسطت يدك فبايعتني عىل اإلسالم
جدي�د ًا ! قال :فما فارقته حتى بايعته عىل اإلسلام »! «أوس�ط الطبراين .»163/6 :ويف تاريخ

دمشق« « :»191/42إن رسول اهلل‘قال له :أنافقت بعدي يا بريدة؟!».

وقد بحثنا شكاية خالد وحماولتهم حتريفها يف العقائد اإلسالمية «.» 91/4
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ادعى كعب األحبار أنه لقي ً
عليا×يف اليمن
ادع�ى كعب أنه لقي علي ًا× باليمن وأس�لم ! ففي مغ�ازي الواقدي« :668/ملا قدم

عيل بن أيب طالب اليمن خطب به ،وبلغ كعب األحبار قيامه بخطبته ،فأقبل عىل راحلته

عيل
يف حل�ة ،مع�ه حرب م�ن أحبار اليهود حتى اس�تمعا له..ق�ال كعب األحبار :مل�ا قدم ٌّ
مم
اليمن لقيته فقلت :أخربين عن صفة حممد ،فجعل خيربين عنه وجعلت أتبسم ،فقالَّ :
تتبسم؟ فقلت :مما يوافق ما عندنا من صفته..قال :فأقمت باليمن عىل إسالمي حتى تويف

رسول اهلل وتويف أبو بكر ،فقدمت يف خالفه عمر ويا ليت أين كنت تقدمت يف اهلجرة » !
لكن كعب ًا قال إنه أسلم ،يف أواسط خالفة عمر ،وهذا متفق عليه يف ترمجته.

ً
أفراسا من اليمن
أهدى علي× إىل النيب‘
يف ال�كايف« »535/6عـــ�ن اإلم�ام الرض�ا× «:أهـــ�دى أمير املؤمنيــ�ن× إىل

رس�ول اهلل‘أربعة أف�راس من اليم�ن فقال :س�مها يل ،فقال :هي أل�وان خمتلفة قال:
عيل ،ق�ال :وفيها كميتان
ففيه�ا وضح؟فقال :نعم ،فيها أش�قر به وضح ،قال :فأمس�كه َّ

أوضح�ان ،فق�ال :أعطهام ابنيك .ق�ال :والرابع أدهم هبيم .قال:بعه واس�تخلف به نفقة
لعيالك ،إنام يمن اخليل يف ذوات األوضاح ».

وأرسل النيب‘ ً
عليا×ملا ارتد عمرو بن معديكرب
قال املفيد اإلرشاد « « :»145/1ملا عاد رسول اهلل‘من تبوك إىل املدينة قدم إليه عمرو

بن معديكرب ،فقال له النبي‘ :أس�لم يا عمرو يؤمنك اهلل من الفزع األكرب ،قال :يا

حممد وما الفزع األكرب ،فإين ال أفزع ! فقال يا عمرو :إنه ليس كام تظن وحتسب ! إن الناس
حي إال مات ،إال ما ش�اءاهلل ،ثم
يص�اح هب�م صيحة واحدة ،فال يبق�ى ميت إال نُرش وال ٌّ
يصاح هبم صيحة أخرى فينرش من مات ،و ُي َص ُّف َ
ون مجيع ًا ،وتنش�ق السامء وتهُ َدُّ األرض،
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وختر اجلبال هد ًا ،وترمي النار بمثل اجلبال رشر ًا ،فال يبقي ذو روح إال انخلع قلبه وذكر
ُّ

ذنبه وشغل بنفسه ،إال من شاء اهلل ! فأين أنت يا عمرو من هذا ؟

ق�ال  :أال إين أس�مع أم�ر ًا عظي ً
ما ،فآم�ن ب�اهلل ورس�وله ،وآم�ن معه م�ن قومه ناس

يب بن عثعث اخلثعمي ،فأخذ
ورجع�وا إىل قومهم .ثم إن عمرو بن معدي كرب نظر إىل أ ّ
برقبت�ه ث�م جاء به إىل النبي‘فق�الُ :أعْدُ ين عىل ه�ذا الفاجر الذي قت�ل والدي ،فقال

رس�ول اهلل‘ :أهدر اإلسلام م�ا كان يف اجلاهلية ،فانرصف عمرو مرت�د ًا ،فأغار عىل

قوم من بني احلارث بن كعب ،ومضـى إىل قومه ! فاس�تدعى رس�ول اهلل‘عيل بن أيب

طال�ب وأمره عىل املهاجرين وأنفذه إىل بني زبيد ،وأرس�ل خالد بن الوليد يف األعراب،
وأمره أن يعمد جلعفى ،فإذا التقيا فأمري الناس أمري املؤمنني.

فس�ار أمري املؤمنني×واس�تعمل عىل مقدمته خالد بن سعيد بن العاص واستعمل

خال�د عىل مقدمته أبا موس�ى األش�عري ،فأما جعف�ى فإهنا ملا س�معت باجليش افرتقت

فرقتين :فذهب�ت فرقة إىل اليمن ،وانضمت الفرقة األخرى إىل بني زبيد ،فبلغ ذلك أمري
املؤمنني×فكتب إىل خالد بن الوليد :أن قف حيث أدركك رسويل ،فلم يقف ! فكتب
إىل خالد بن س�عيد بن العاص :تعرض له حتى حتبس�ه ،فاعرتض له خالد حتى حبس�ه،

وأدرك�ه أمير املؤمنني فعنفه عىل خالفه ! ثم س�ار حتى لقي بني زبي�د بواد يقال له كثري،
فلما رآه بن�و زبيد قالوا لعم�رو :كيف أنت يا با ث�ور إذا لقيك هذا الغلام القريش فأخذ
من�ك اإلتاوة ؟ قال :س�يعلم إن لقيني! قال :وخرج عم�رو فقال :من يبارز؟ فنهض إليه
أمرياملؤمنني×وق�ام إليه خالد بن س�عيد وق�ال له :دعني يا أبا احلس�ن بأيب أنت وأمي

أبارزه ،فقال له أمري املؤمنني× :إن كنت ترى أن يل عليك طاعة فقف مكانك ،فوقف.
ث�م ب�رز إليه أمري املؤمنني×فصاح به صيحة فاهن�زم عمرو! وقتل أخاه وابن أخيه،

و ُأ ِخ َذت امرأته ركانة بنت سالمة ،وسبي منهم نسوان ،وانرصف أمري املؤمنني×وخلف
عىل بني زبيد خالد بن س�عيد ليقبض صدقاهتم ،ويؤ ِّمن من عاد إليه من ُه َّراهبم مس�ل ًام،
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فرج�ع عم�رو بن معديكرب ،واس�تأذن عىل خالد بن س�عيد فأذن له ،فعاد إىل اإلسلام
فكلم�ه يف امرأته وولده فوهبهم له ! وقد كان عمرو ملا وقف بباب خالد بن س�عيد وجد
ج�زور ًا ق�د نُحرت فجمع قوائمها ثم رضهبا بس�يفه فقطعها مجيع ًا ،وكان يس�مى س�يفه

الصمصامة ،فلام وهب خالد بن سعيد لعمرو امرأته وولده ،وهب له عمرو الصمصامة.
وكان أمير املؤمنني× قد اصطفى من الس�بي جارية ،فبع�ث خالد بن الوليد بريدة

األس�لمي إىل النبي‘وق�ال ل�ه :تق�دم اجليش إليه فأعلم�ه بام فعل عيل م�ن اصطفائه
اجلارية من اخلمس لنفسه ،و َق ْع فيه !

فسار بريدة حتى انتهى إىل باب رسول اهلل‘فلقيه عمر بن اخلطاب فسأله عن حال

غزوهت�م وع�ن الذي أقدمه ،فأخبره أنه إنام جاء ليقع يف عيل ،وذك�ر له اصطفاءه اجلارية
م�ن اخلمس لنفس�ه فقال له عمر :إمض ملا جئت له فإنه س�يغضب البنت�ه مما صنع عيل!

فدخل بريدة عىل النبي‘ ومعه كتاب من خالد بام أرسل به بريدة ،فجعل يقرأه ووجه
رسول اهلل يتغري فقال بريدة :يا رسول اهلل إنك إن رخصت للناس يف مثل هذا ذهب فيؤهم !
فقال النبي‘ :وحيك يا بريدة أحدثت نفاق ًا ؟ إن عيل بن أيب طالب حيل له من الفئ

ما حيل يل ،إن عيل بن أيب طالب خري الناس لك ولقومك ،وخري من أخلف بعدي لكافة
أمتي! يا بريدة إحذر أن تبغض علي ًا فيبغضك اهلل !

ق�ال بري�دة :فتمني�ت أن األرض انش�قت يل فس�خت فيه�ا ،وقل�ت :أع�وذ باهلل من

س�خط اهلل وس�خط رسول اهلل .يا رسول اهلل إس�تغفر يل ،فلن أبغضن علي ًا أبد ًا وال أقول
فيه إال خري ًا ،فاستغفر له النبي‘».

أق�ول :نالحظ أن خالد ب�ن الوليد كان مأمور ًا من النبي‘بطاعة عيل× ،ولكنه

مل يطعه ،فرتكه عيل×حتى إذا خيش الضـرر من ترصفه أمر خالد ًا بن س�عيد أن يمنعه

بالقوة من مواصلة مسيره ،فمنعه ! وهذا يثبت شجاعة خالد بن سعيد وخوف خالد بن

الولي�د من�ه ومن عيل×ألهنام أش�جع منه ،مضاف ًا اىل أن مكانتهما يف قريش ومكة أعىل
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من مكانته !

وق�د يكون عيل×منع�ه من التقدم إىل زبيد خوف ًا من اهنزام�ه أمام عمرو بن معدي

كرب ،فتكون هزيمة عىل املس�لمني ،خاصة وأنه أع�د خطة هلزيمة ابن معديكرب بدون

أن يقتله ،فهو يريد أن يستبقيه !

وال بد أن ابن اجليشني بهُ توا لفزع عمرو من رصخة عيل×! ويبدو أن تلك الصـرخة

رس من أرساره ! ألنه‘ملا أنذر عمرو ًا من فزع اآلخرة
احليدري�ة بأمر النبي‘وفيه�ا ٌّ

قال له عمرو«:ياحممد وما الفزع األكرب فإين ال أفزع» !

فأراه اهلل الفزع عىل يد عيل× ،وأبقاه حي ًا ألنه سينفع يف الفتوحات.

ه�ذا ،ويرضب املثل بس�يف عمرو املس�مى :الصمصامة ،قال ابن عب�د ربه يف العقد

الفري�د« :153/بع�ث عم�ر ب�ن اخلطاب إىل عم�رو بن معد يك�رب أن يبعث إليه بس�يفه

املعروف بالصمصامة ،فبعث به إليه ،فلام رضب به وجده دون ما كان يبلغه عنه ،فكتب
إلي�ه يف ذلك ،ف�رد عليه :إنام بعثت إىل أمري املؤمنني بالس�يف  ،ومل أبعث بالس�اعد الذي

يرضب به » !

ويف معاه�د التنصي�ص «« :»242/2وعن الش�عبي قال جاءت زي�اد ٌة من عند عمر يوم

القادسية ،فقال عمرو بن معدي كرب لطليحة :أما ترى أن هذه الزعانف تُزاد وال نُزاد،
إنطلق بنا إىل هذا الرجل حتى نكلمه .فقال :هيهات واهلل ال ألقاه يف هذا أبد ًا ،فلقد لقيني

يف بعض فجاج مكة فقال :يا طليحة أقتلت عكاشة (عندما كان متنبئ ًا) ! فتوعدين وعيد ًا

ظننت أنه قاتيل ،وال آمنه.

ق�ال عم�رو :ولكنن�ي ألقاه ،قال :أن�ت وذاك ،فخرج إىل املدينة فق�دم عىل عمر وهو

يغ�دي الناس وق�د َج َّف َن لعرشة عرشة ،فأقعده عمر مع عشرة ،فأكلوا وهنضوا ،ومل يقم
عم�رو ،فأقع�د معه تكملة عرشة ،حتى أكل مع ثالثني ،ثم ق�ام فقال :يا أمري املؤمنني إنه
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كانت يل مآكل يف اجلاهلية منعني منها اإلسلام ،وقد رصرت يف بطني رصتني ،وتركت
بينهام هواء َف ُس�دَّ ُه .فقال :عليك حجارة من حجارة احلرة فس�ده هبا ! يا عمرو ،إنه بلغني
أنك تقول إن يل سيف ًا يقال له الصمصامة ،وعندي سيف إسمه املصمم ،وإين إن وضعته

بني أذنيك مل أرفعه حتى خيالط أرضاسك» !

أقول :هذه خشون ٌة وقسو ٌة من عمر يف معاملة بطل من أبطال الفتوحات اإلسالمية،

وأي قيم�ة أللف درهم أو مخسين ألف� ًا يعطاها عمرو ،وقد زاد من ه�و دونه .لكن عمر
الحيب عمرو ًا ألنه ال يتملق له ،بل حيسده !

ً
وأرسل النيب‘ ً
قاضيا إىل اليمن
عليا×
يف البصائ�ر ،472/عن عبد العزي�ز القراطييس قال«:قلت أليب عبد اهلل :جعلت فداك

إن الن�اس يزعم�ون أن رس�ول اهلل‘وجه علي� ًا×إىل اليم�ن ليقضـي بينه�م ،فقال
عيل قضية إال حكمت فيها بحكم اهلل وحكم رس�وله‘! فقال:
علي× :فما وردت َّ

صدقوا .قلت :وكيف ذاك ومل يكن أنزل القرآن كله ،وقد كان رسول اهلل‘غائب ًا عنه؟
فقال:يتلقاه به روح القدس».

وروى احلاكم« »135/3وصححه عىل رشط الش�يخني «:قال عيل ريض اهلل عنه :بعثني

رسول اهلل‘إىل اليمن قال فقلت:يا رسول اهلل إين رجل شاب وإنه يرد عيل من القضاء

م�ا ال عل�م يل به ؟ قال :فوضع يده عىل صدري وقال :اللهم ثبت لس�انه :واهد قلبه .فام
ٍ
قضاء بعدُ ».
شككت يف القضاء ،أو يف
ويف أم�ايل الص�دوق «:428/ع�ن الباقر×قال:بعث رس�ول اهلل‘علي ًا إىل اليمن

فانفلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رج ً
ال برجله فقتله ،وأخذه أولياء املقتول فرفعوه
إىل علي ،فأق�ام صاحب الف�رس البينة أن الف�رس انفلت من داره فنف�ح الرجل برجله،
فأبط�ل علي دم الرجل ،فجاء أولي�اء املقتول من اليمن إىل النبي‘يش�كون علي ًا×
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فيام حكم عليهم فقالوا:إن علي ًا ظلمنا وأبطل دم صاحبنا ! فقال رسول اهلل‘ :إن علي ًا

لي�س بظلام ومل يخُ لق عيل للظل�م ،وإن الوالية من بعدي لعيل ،واحلك�م حكمه والقول

قوله ،ال يرد حكمه وقوله وواليته إال كافر ،وال يرىض بحكمه وقوله وواليته إال مؤمن.
فلام س�مع اليامنيون قول رسول اهلل‘يف عيل×قالوا :يا رسول اهلل ،رضينا بقول عيل

وحكمه .فقال رسول اهلل‘:هو توبتكم مما قلتم ».

وثيقة صلح كتبها علي×بني القبائل

«ومن ِح ْل ٍ
ف له×كتبه بني ربيعة واليمن :هذا ما اجتمع عليه أهل اليمن:حارضها

وبادهي�ا ،وربيعة :حارضها وبادهيا ،أهن�م عىل كتاب اهلل يدعون إليه ويأمرون به وجييبون

م�ن دع�ا إليه وأمر به ،اليشترون به ثمن� ًا وال يرضون به بدالً ،وأهنم ي�د واحدة عىل من
أنصار بعضهم لبعض ،دعوهتم واح�دة ،الينقضون عهدهم ملعتبة
خال�ف ذلك وترك�ه،
ٌ
عات�ب وال لغض�ب غاض�ب وال الس�تذالل قوم قوم ًا ،وال ملس�بة قوم قوم� ًا .عىل ذلك

ش�اهدهم وغائبهم ،وحليمهم وس�فيههم،وعاملهم وجاهلهم.ث�م إن عليهم بذلك عهد

اهلل وميثاقه إن عهد اهلل كان مسؤوال.وكتب عيل بن أيب طالب»« .هنج البالغة.»134/3:

كذبوا فقالوا إن ً
عليا×ذم اليمنيني
عيل إىل مهدان مل يكن س�نة عشـر ،إنام كان سنة
قال يف أعيان الش�يعة «َ «:»410/1ب ْع ُث ٍّ

عرش ،بعثه إىل بني مذحج ،وأما بعثه إىل مهدان فكان سنة ثامن بعد فتح مكة ،فيكون بعث
عيل إىل اليمن حصل مرتني ».
ٍّ

ويف املس�تجاد « :111/مل�ا أراد رس�ول اهلل‘تقليده قض�اء اليم�ن وإنف�اذه إليه�م

ليعلمه�م األح�كام ويبني هلم احلالل من احل�رام ،وحيكم فيهم بأحكام الق�رآن ،قال له:

تندبني يا رس�ول اهلل للقضاء وأنا ش�اب وال علم يل بكل القضاء .فقال لهُ :
أدن مني فدنا
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من�ه ،فرضب عىل ص�دره وقال :اللهم اهد قلبه وثبت لس�انه .قال أمري املؤمنني× :فام

شككت يف قضاء بني اثنني بعد ذلك املقام ».

وروى يف كن�ز العمال « »113/13ع�ن الطربي ،قال «:أت�ى النبي‘ناس من اليمن

فقال�وا :إبع�ث فينا م�ن يفقهن�ا يف الدين ويعلمنا الس�نن وحيك�م فينا بكت�اب اهلل ،فقال

النب�ي‘ :إنطلق يا عيل إىل أهل اليمن ففقهم يف الدين وعلمهم الس�نن ،واحكم فيهم
بكتاب اهلل .فقلت :إن أهل اليمن قوم ُط َغام يأتوين من القضاء بام ال علم يل به ،فضـرب
النبي صدري ثم قال إذهب فان اهلل سيهدي قلبك ويثبت لسانك .فام شككت يف قضاء

بني اثنني حتى الساعة ».

وقوهلم إنه×وصف أهل اليمن بالطغام ،أي أوغاد الناس مكذوب عليه.

ق�ال ابن ف�ارس «« :»413/3كلمة ما أحس�بها من أصل كالم الع�رب يقولون ألوغاد

الناس :طغام » .بل هي تشبه كالم النجديني والقرشيني يف ذم اليمنيني ،وقد وردت عىل

لس�ان عائش�ة يف مس�ند ابن راهويه « »894/3قالت «:لكن قومك أهل اليمن قوم طغام،
يصلون الظهر ثم يصلون ما بني الظهر والعرص ويصلون العرص ثم يصلون ما بني الظهر
والعرص فرضهبم عمر وقد أحسن».

ويؤيد قولنا أنه روي يف مصادر كثرية جد ًا بدون هذا اللفظ السيئ :ففي سنن النسائي

«« :»117/5ع�ن عيل ريض اهلل تعاىل عنه قال بعثني رس�ول اهلل‘إىل اليمن وأنا ش�اب،
فقل�ت :يا رس�ول اهلل تبعثني وأنا ش�اب إىل قوم ذوي أس�نان ألقيض بينه�م ،وال علم يل

بالقضاء؟ فوضع يده عىل صدري ثم قال :إن اهلل س�يهدي قلبك ويثبت لس�انك .يا عيل
إذا جلس إليك اخلصامن فال تقض بينهام حتى تس�مع من اآلخر كام س�معت من األول،

فإنك إذا فعلت ذلك تبني لك القضاء .قال عيل :فام ش�ككت يف قضاء بني اثنني ».ونحوه:

ومس�ند زيد ،295/وس�نن أيب داود ،160/2:وأمحد ،156/1:و البيهقي 86/10:و ،140وخصائص النسائي69/
و ،71ومسند أيب يعىل ،323/1:وأوسط الطرباين.172 /4:
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وبالغوا يف دورمعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى يف اليمن
نالح�ظ يف مص�ادر السيرة واحلديث تضخي ً
ما لدور مع�اذ بن جب�ل يف اليمن ،وأيب

موس�ى األش�عري ،وأيب عبي�دة بن اجل�راح ،وكأن اهلدف التقليل م�ن دور عيل× ،أو
إثب�ات فضائل هل�ؤالء .وعند التحقيق جت�د أن أدوارهم يف اليمن كانت يف آخر س�نة من
حياة النبي‘ ،وال تصل اىل جزء من دور عيل×.

ق�ال البخاري « »120/5حتت عنوان :باب قص�ة أهل نجران« :إبعث معنا رج ً
ال أمين ًا،

وال تبع�ث معن�ا إال أمين ًا .فقال‘:ألبعثن معكم رج ً
ال أمين ًا حق أمني ،فاس�ترشف له

أصح�اب رس�ول اهلل‘فقال:قم يا أبا عبي�دة بن اجلراح ،فلام قام قال رس�ول اهلل :هذا
أمني هذه األمة ».

ويف صحي�ح مس�لم «« :»139/7فقال:ألبعثن إليكم رج ً
ال أمين� ًا حق أمني حق أمني،

قال :فاسترشف هلا الناس ،قال :فبعث أبا عبيدة بن اجلراح ».

ومعن�اه أن النبي‘بعث�ه ليقبض اجلزية التي اتفق عليها م�ع نصارى نجران ،وكان

ذل�ك يف الس�نة الع�ارشة .أما عندن�ا فتعبري أمين األمة جاء اس�تنكار ًا م�ن النبي‘ملا
كت�ب القرش�يون صحيفة إلبع�اد عرتته عن اخلالف�ة ،وأودعوها عن�د أيب عبيدة ،فعرف
النبي‘بذل�ك وق�ال ل�ه مس�تنكر ًا :يا أبا عبي�دة أصبحت أمين هذه األم�ة ؟! فرووا
احلديث إخبار ًا ،وليس استنكار ًا !

وأم�ا معاذ بن جبل ،فأرس�له النب�ي‘اىل اليمن جابي ًا وليس قاضي� ًا وال والي ًا حتى

جلنَ�د ،فق�د اتفقوا عىل أنه أفلس حت�ى أراد غرماؤه أن يتخذوه عب�د ًا هلم ،فمنعهم
على ا َ
النبي‘وبعث�ه اىل اليمن ليجمع الصدقات وجيرب إفالس�ه .وكان ذلك س�نة عرش .كام
روى احلاك�م بس�ند صحيح «« :»274/3عن جابر بن عبد اهلل ق�ال:كان معاذ بن جبل من

أحس�ن الناس وجه ًا وأحس�نهم خلق ًا وأسمحهم كف ًاَ ،
دان َد ْين ًا كثري ًا فلزمه غرماؤه حتى
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تغيب عنهم أيام ًا يف بيته ،حتى استعدى رسول اهلل‘غرماؤه ،فأرسل رسول اهلل‘اىل
معاذ يدعوه فجاء ومعه غرماؤه فقالوا :يا رس�ول اهلل ُخ ْذ لنا حقنا منه .فقال رس�ول اهلل:

رح�م اهلل من تصدق عليه ،فتصدق عليه ناس وأبى آخرون وقالوا :يا رس�ول اهلل خذ لنا
بحقن�ا منه .قال رس�ول اهلل‘:إصرب هلم ي�ا معاذ ،قال فخلعه رس�ول اهلل‘من ماله

فدفعه إىل غرمائه ،فاقتس�موه بينهم فأصاهبم مخس�ة أس�باع حقوقهم ،قالوا :يا رسول اهلل

بعه لنا ! قال رس�ول اهلل‘ :خلوا عليه فليس لكم عليه س�بيل ،فانرصف معاذ إىل بني
س�لمة ،فق�ال ل�ه قائل :يا أبا عب�د الرمحن لو س�ألت رس�ول اهلل‘فقد أصبحت اليوم

معدم ًا ،فقال :ما كنت ألسأله .قال :فمكث أيام ًا ثم دعاه رسول اهلل‘فبعثه إىل اليمن

وق�ال :لعل اهلل أن جيبرك ويؤدي عنك دينك .قال :فخرج مع�اذ إىل اليمن ،فلم يزل هبا
حتى تويف رس�ول اهلل‘فواىف السنة التي حج فيها عمر بن اخلطاب مكة فاستعلمه أبو

بكر عىل احلج ،فالتقيا يوم الرتوية هبا فاعتنقا ،وعزى كل واحد منهام صاحبه برسول اهلل،

ثم أخلدا إىل األرض يتحدثان فرأى عمر عند معاذ غلامن ًا فقال :ما هؤالء؟ قال أصبتهم

يف وجهي هذا .قال عمر :من أي وجه؟قال :أهدوا إ َّيل وأكرمت هبم .فقال عمر :أذكرهم
أليب بكر».

ويف مصن�ف عب�د ال�رزاق «« :»56/4فج�اء معاذ يوم عرف�ة ومعه ُو َص َف�اء قد عزهلم،

فلقيهم عمر فقال :ما هؤالء ؟ فقال :هؤالء أليب بكر من اجلزية وهؤالء أهدوا يل هدية،

فقال عمر :أطعني وسلمهم أليب بكر.»..

ويف عم�دة القاري للعيني «« :»235/8بعث النبي‘معاذ ًا وأبا موس�ى عند انرصافه

م�ن تبوك س�نة تس�ع ،وزعم ابن احل�ذاء أن ذلك كان يف ش�هر ربيع اآلخر س�نة عرش ».

ومعن�اه أنه النبي‘أرس�له قبل وفاته بأقل من س�نة ،ومل يك�ن يف مهمته قضاء .ثم قال
العين�ي :وبعث�ه أيض ًا قاضي ًا وجعل إليه قبض الصدقات م�ن العامل الذين باليمن ،وكان

رس�ول اهلل‘قد قس�م اليمن عىل مخس�ة رجال :خالد بن س�عيد عىل صنعاء ،واملهاجر
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جلنَد ،وأيب موسى عىل
بن أيب أمية عىل كندة ،وزياد بن لبيد عىل حرضموت ،ومعاذ عىل ا َ
زبيد وعدن والساحل ».

فاملؤكد أن معاذ ًا كان جابي ًا ،فقد رووا« :أن النبي‘حني بعثه إىل اليمن قال :خذ من

كل حامل دينار .أخرجه أصحاب السنن »« .فتح الباري.»185/6:

َّ
وتوق كرائم أموال الناس ».
ويف البخاري « « :»164/ 8فخذ منهم،

وقال يف الصحيح من السيرة «« :»310/ 26وهلم يف معاذ مبالغات تزيد عىل مبالغاهتم

يف أيب موس�ى األش�عري .وق�د زعموا هنا :أن النبي‘قد كتب ملع�اذ بن جبل وهو يف
اليم�ن :إين عرف�ت بلاءك يف الدي�ن ،والذي ذهب م�ن مالك حتى ركب�ك الدين ،وقد
طيبت لك اهلدية ،فإن أهدي لك شئ فاقبل .وقد زعموا :أن السبب يف هذا السامح هو:

أن مع�اذ ًا كان رج ً
ال س�مح ًا ،فركبه الدين فلزمه غرماؤه حتى تغي�ب عنهم أيام ًا يف بيته،

فأرسله رسول اهلل‘إىل اليمن ،وقال له :لعل اهلل جيربك ويؤدي عنك.

ق�ال عم�ر :وكان أول م�ن اجت�ر يف م�ال اهلل ه�و ،فمكث حت�ى أصاب وحت�ى ُقبض

رسول اهلل‘ .فلام قدم قال عمر أليب بكر :أرسل إىل هذا الرجل فدع له ما يع ِّيشه وخذ

سائره منه ..اىل آخر ما ذكره ،فراجعه».

فذك�روا أن�ه كان أمير ًا عىل اجلند وهي بلد صغير ،وليس عىل أح�د املخاليف .وقد

بالغوا يف مدحه كام ترى يف احلاكم «:271 /3:قال رس�ول اهلل :معاذ بن جبل أعلم األولني

واآلخرين بعد النبيني واملرسلني ،وإن اهلل يباهي به املالئكة»«.وقال الذهبي «سريه»459/1 :

إنه موضوع وضعه عبيد !

ومن املوضوعات قوهلم إن النبي‘قال له«:بم تقيض؟قال :بام يف كتاب اهلل قال :فإن

مل جتد .قال :بام يف سنة رسول اهلل .قال :فإن مل جتد.قال :أجتهد رأيي فقال رسول اهلل‘:
احلمد هلل ا َّلذي وفق رسول رسول اهلل ملا حيب رسول اهلل»« .اإلستيعاب.»1403/3:
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ومن املوضوعات أهنم شبهوا ابن جبل بخليل اهلل إبراهيم×وجعلوه أعلم الصحابة

باحلالل واحلرام ،وقال فيه عمر عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ .وأنه كان شاب ًا مجي ً
ال ال

يسأل اهلل شيئ ًا إال أعطاه ! «اإلصابة.»108/ 6:

أق�ول :ت�ويف مع�اذ س�نة  17وعم�ره  33س�نة ،ومعن�اه أن عم�ره كان عن�د هج�رة

النبي‘14س�نة .وعندم�ا أفل�س وأراد غرم�اؤه رشاءه بدينه�م نح�و  21س�نة مثالً،

وأرسله يف تلك السنة اىل اليمن.

أما سبب مبالغة الرواة القرشيني يف مدحه ،بينام ال يمدحون من هو أكرب منه وأعلم،

يب ب�ن كعب ! فهو أن معاذ ًا كان يف الس�قيفة مع احلزب القريش ضد بني هاش�م وضد
كأ ّ

قوم�ه األنص�ار ،وكانت له فعاليات عديدة ملصلحة خالف�ة أيب بكر ،وال يصح قوهلم إنه
كان يف اليمن .فقد كان أحد الذين هامجوا بيت عيل وفاطمة’وهددوهم بإحراق البيت
عليهم إن مل خيرجوا ويبايعوا أبا بكر !

وكان من املجموعة الذين أخرجوا أبا بكر اىل املسجد ،بعد أن خطب ضده اثنا عرش

من املهاجرين واألنصار يف املسجد ،فاعتزل يف بيته ،وقال :أقيلوين فلست بخريكم وعيل
فيكم ،فذهب عمر ومعاذ ومجاعة فوبخوه وأخرجوه !

ب�ل ورد عندنا أن معاذ ًا كان رشيك ًا مع القرش�يني يف الصحيف�ة التي كتبوها يف حجة

الوداع ،أنه إن قتل حممد‘أو مات ،ال نرد األمر يف أهل بيته أبد ًا !

وأما أبو موسى فكان أمري ًا عىل عدن وزبيد والساحل ،وكان جميؤه مع معاذ اىل اليمن

بعد فتحها .وال يتسع املجال لنقد دوره وشخصيته.

ه�ذا ،وق�د ذكر الكت�اين « »43/1أدوار ًا لعدد من الصحابة يف اليم�ن :منهم عمرو بن

ح�زم اخلزرجي النج�اري ،وذكرأن النبي‘اس�تعمله عىل نج�ران ليفقههم يف الدين
ويعلمه�م الق�رآن ويأخ�ذ صدقاهتم وذلك س�نة عش�ـر ،بع�د أن بعث إليهم أب�ا عبيدة،
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وخال�د بن الوليد فأس�لموا ،وكتب له كتاب ًا يف الفرائض والس�نن والصدقات والديات.
وهذا أمر عجيب ألن نجران مل تسلم !

ثم ذكر أشخاص ًا بعثهم النبي‘ليفقهوا أهل نجران ،مع أهنم مل يسلموا !
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الفصل السادس

وفود أهل اليمن على النيب‘

موجز عن وفودهم برواية ابن سعد
عق�د ابن س�عد يف الطبقات « »321/1باب� ًا بعنوان :وفادات أه�ل اليمن ،وروى غريه

ش�بيه ًا ب�ه ،وتبل�غ أحادي�ث وف�ود اليم�ن اىل النبي‘صفحات كثيرة ،نكتف�ي منها

بخالصة مما ذكره ابن سعد:

ق�دم وفد ط�ئ عىل رسول اهلل‘مخس�ة عرش رجالً ،رأس�هم وس�يدهم زيد اخلري،

وه�و زي�د اخليل ب�ن مهلهل من بني نبه�ان ،وفيهم وزر بن جابر بن س�دوس بن أصمع
النبه�اين ،وقبيصة بن األس�ود بن عامر من جرم طئ ،ومال�ك بن عبد اهلل بن خيربي من

بني معن ،وقعني بن خليف بن جديلة ،ورجل من بني بوالن ،فدخلوا املدينة ورسول اهلل

يف املس�جد فعقدوا رواحلهم بفناء املس�جد ،ثم دخلوا فدنوا من رس�ول اهلل‘فعرض
عليه�م اإلسلام فأس�لموا ،وجازهم بخمس أواق فض�ة كل رجل منه�م ،وأعطى زيد

اخليل اثنتي عرشة أوقية ونش ًا ،وقال رسول اهلل‘ :ما ذكر يل رجل من العرب إال رأيته
دون ما ذكر يل إال ما كان من زيد ،فإنه مل يبلغ كل ما فيه ،وسامه رسول اهلل‘زيد اخلري،

وقطع له فيد وأرضني ،فكتب له بذلك كتاب ًا..

قدم عمرو بن ا ُمل َس ِّبح بن كعب بن عمرو بن عرص بن غنم بن حارثة بن ثوب بن معن

الطائي ،عىل النبي‘وهو يومئذ بن مائة ومخسين سنة فسأله عن الصيد ،فقال :كل ما

أصميت ودع ما أنميت.

«أي :كل ما قتلته وأنت تراه ،وال تأكل ما غاب عنك خربه».

سداسلا لصفلا
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قدم وفد تجَ يب عىل رسول اهلل‘س�نة تس�ع وهم ثالثة عش�ـر رج ً
ال وساقوا معهم

�ـر رس�ول اهلل هبم وقال :مرحب ًا بكم ،وأكرم
فس َّ
صدقات أمواهلم التي فرض اهلل عليهمُ ،

منزهلم وحباهم ،وأمر بالالً أن حيس�ن ضيافتهم وجوائزهم ،وأعطاهم أكثر مما كان جييز

ب�ه الوف�د ،وقال :هل بقي منكم أحد؟ قالوا :غالم خلفناه عىل رحالنا وهو أحدثنا س�ن ًا،
ق�ال :أرس�لوه إلينا ،فأقبل الغالم إىل رس�ول اهلل‘فقال إين أمرؤ من بن�ي أبناء الرهط

الذين أتوك آنف ًا فقضيت حوائجهم فاقض حاجتي .قال :وما حاجتك؟ قال :تس�أل اهلل

أن يغف�ر يل ويرمحن�ي وجيعل غناي يف قلبي .فقال :الله�م اغفر له وارمحه واجعل غناه يف
قلبه ،ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه ،فانطلقوا راجعني إىل أهليهم ،ثم وافوا

رس�ول اهلل‘يف املوس�م بمنى س�تة عرش فسأهلم رس�ول اهلل‘عن الغالم فقالوا :ما

رأينا مثله أقنع منه بام رزقه اهلل .فقال رسول اهلل ‘:إين ألرجو أن نموت مجيع ًا..

ق�دم وف�د خ�والن وهم عرشة نفر يف ش�عبان س�نة عشر ،فقالوا :يا رس�ول اهلل نحن

مؤمنون باهلل ومصدقون برسوله ،ونحن عىل من وراءنا من قومنا ،وقد رضبنا إليك آباط
صنم هلم؟ قالوا :بِشرَ ٍّ و َع ّر ،أبدلنا اهلل به
عم أنسٌ ،
اإلبل ،فقال رس�ول اهلل‘ :ما فعل ُّ

ما جئت به ،ولو قد رجعنا إليه هدمناه .وس�ألوا رس�ول اهلل‘عن أشياء من أمر دينهم
فجع�ل خيربهم هبا ،وأم�ر من يعلمهم القرآن والس�نن ،وأنزلوا دار رمل�ة بنت احلارث،

وأمر بضيافة فأجريت عليهم ،ثم جاؤوا بعد أيام يودعونه ،فأمر هلم بجوائز اثنتي عرشة
أوقي�ة ونش ،ورجعوا إىل قومهم فلم حيلوا عقدة حتى هدموا عم أنس ،وحرموا ما حرم

عليهم رسول اهلل‘ ،وأحلوا ما أحل هلم.

ق�دم منهم «صداء» عىل رسول اهلل‘مخس�ة عشر رج ً
ال فأس�لموا وبايعوا عىل من

وراءه�م م�ن قومهم ،ورجعوا إىل بالدهم ،ففش�ا فيهم اإلسلام ،ف�واىف النبي‘مائة

رجل منهم يف حجة الوداع.

قدم فروة بن مسيك املرادي وافد ًا عىل رسول اهلل‘مفارق ًا مللوك كندة
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ومتابع� ًا للنبي‘فنزل عىل س�عد بن عب�ادة،وكان يتعلم القرآن وفرائض اإلسلام

ورشائعه ،وأجازه رس�ول اهلل‘باثنتي عش�ـرة أوقية ،ومحله عىل بعري نجيب ،وأعطاه

حلة من نس�ج عامن ،واس�تعمله عىل مراد وزبيد ومذحج ،وبعث معه خالد بن سعيد بن

العاص عىل الصدقات.

ق�دم عم�ر بن معد يكرب الزبي�دي يف عرشة نفر من زبيد املدينة فقالَ :من س�يد أهل

ه�ذه البحرة من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له :س�عد ب�ن عبادة ،فأقبل يقود راحلته حتى

أناخ ببابه ،فخرج إليه سعد فرحب به..

قدم األش�عث بن قيس عىل رس�ول اهلل‘يف بضعة عرش راكب ًا من كندة فدخلوا عىل

رجلوا جمُ مهم واكتحلوا ،وعليهم جباب احلربة قد كفوها باحلرير،
النبي‘مسجده قد َّ

وعليهم الديباج ظاهر خموط بالذهب..

قدم وفدنا «بنو صدف» عىل رس�ول اهلل‘وهم بضعة عرش رج ً
ال عىل قالئص هلم

يف أزر وأردية فصادفوا رسول اهلل‘فيام بني بيته وبني املنرب فجلسوا ومل يسلموا ،فقال:

مس�لمون أنتم؟ قالوا :نعم .قال :فهال س�لمتم؟ فقاموا قيام ًا فقالوا :السلام عليك أهيا
النبي ورمحة اهلل..

قدم أبو ثعلبة اخلش�ني عىل رس�ول اهلل‘وهو يتجهز إىل خيرب ،فأس�لم وخرج معه

فش�هد خيبر ،ث�م قدم بع�د ذلك س�بعة نفر من خشين ،فنزلوا على أيب ثعلبة فأس�لموا

وبايعوا ،ورجعوا إىل قومهم.

قدمت عىل رسول اهلل‘وافد ًا يف نفر من قومي «سعد هذيم» فنزلنا ناحية من املدينة،

ث�م خرجنا نؤم املس�جد ،فنجدُ رس�ول اهلل‘يصيل على جنازة يف املس�جد ،فانرصف

رس�ول اهلل‘فقال :من أنتم؟ قلنا من بني س�عد هذيم ،فأسلمنا وبايعنا ثم انرصفنا إىل
رحالنا ،فأمر بنا فأنزلنا وضيفنا فأقمنا ثالث ًا ثم جئناه نودعه ،فقال :أمروا عليكم أحدكم،
وأ َّمر بالالً ،فأجازنا بأواق من فضة ورجعنا إىل قومنا ،فرزقهم اهلل اإلسالم.

سداسلا لصفلا
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قدم وفد قومي «بيل» يف ش�هر ربيع األول س�نة تس�ع فأنزلتهم يف منزيل ببني جديلة،

حت�ى انتهين�ا إىل رس�ول اهلل‘وهو جالس مع أصحاب�ه يف بيته يف الغداة ،فقدم ش�يخ
الوفد أبو الضباب فجلس بني يدي رسول اهلل‘فتكلم وأسلم القوم..

ق�دم وف�د هبراء من اليمن وهم ثالثة عش�ـر رجلاً ،فأقبلوا يق�ودون رواحلهم حتى

انته�وا إىل باب املق�داد بن عمرو ببني جديلة ،فخرج إليهم املقداد فرحب هبم وأنزهلم يف
منزل من الدار ،وأتوا النبي‘ فأسلموا وتعلموا الفرائض..

وقدم وفد بني عذرة يف صفر سنة تسع ،اثنا عرش رج ً
ال فيهم محزة بن النعامن العذري،

وسليم وسعد ابنا مالك ،ومالك بن أيب رياح ،فنزلوا دار رملة بنت احلارث النجارية ،ثم
جاؤوا إىل النبي فسلموا بسالم أهل اجلاهلية وقالوا :نحن إخوة قيص ألمه ،ونحن الذين

أزاحوا خزاعة وبني بكر عن مكة ،ولنا قرابات وأرحام ،فقال رسول اهلل‘ :مرحب ًا بكم

وأهالً ،ما أعرفني بكم ،ما منعكم من حتية اإلسالم ؟ قالوا قدمنا مرتادين لقومنا ،وأسلموا.
قدمنا وفد سلامان عىل رس�ول اهلل‘ونحن س�بعة فقال :وعليكم َم�ن أنتم؟ قلنا

نحن من سلامان قدمنا لنبايعك عىل اإلسالم ،ونحن عىل من وراءنا من قومنا .فالتفت

إىل ثوبان غالمه فقال :أنزل هؤالء الوفد حيث ينزل الوفد .وأس�لمنا ،وأعطى كل رجل

منا مخس أواق..

وفد إليه عبد العزى بن بدر بن زيد بن معاوية اجلهني ،من بني الربعة بن رش�دان بن

قي�س ب�ن جهينة ،ومعه أخ�وه ألمه أبو روعة ،وهو ابن عم له فقال رس�ول اهلل‘ :من

أنتم؟قالوا :بنو َغ َّيان.قال :أنتم بنو رشدان..

ق�ال عم�رو بن م�رة اجلهن�ي :كان لنا صن�م وكنا نعظمه وكنت س�ادنه ،فلام س�معت

بالنبي‘كرست�ه وخرج�ت حت�ى أق�دم املدينة ،عىل النبي‘ فأس�لمت وش�هدت
شهادة احلق وآمنت ،بام جاء به من حالل وحرام..
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قال عبد عمرو بن جبلة :بن وائل بن اجلالح الكلبي :ش�خصت أنا وعاصم من بني

رقاش من بني عامر ف أتينا النبي‘فعرض علينا اإلسالم فأسلمنا.

كان أه�ل ج�رش بعث�وا إىل رس�ول اهلل‘رجلني يرت�ادان وينظ�ران فأخربمه�ا

رسول اهلل‘بملتقاهم وظفر رصد هبم ،فقدم رجالن عىل قومهام فقصا عليهم القصة،
فخ�رج وفدهم حتى قدموا عىل رس�ول اهلل فأس�لموا ،فقال :مرحب ًا بكم ،أحس�ن الناس

وجوه ًا وأصدقه لقاء وأطيبه كالم ًا وأعظمه أمانة .أنتم مني وأنا منكم ،وجعل شعارهم
مربور ًا ،ومحى هلم محى حول قريتهم ،عىل أعالم معلومة.

قدم وفد مهدان عىل رس�ول اهلل‘عليهم مقطعات احلربة ،مكففة بالديباج ،وفيهم

مح�زة ب�ن مالك م�ن ذي مش�عار ،فقال رس�ول اهلل‘ :نعم احل�ي مهدان ،م�ا أرسعها

إىل النصر ،وأصربه�ا على اجلهد ،ومنه�م أبدال وأوتاد اإلسلام ،فأس�لموا وكتب هلم

النبي‘كتاب ًا بمخالف خارف ويام وش�اكر وأهل اهلضب وحقاف الرمل ،من مهدان

ملن أسلم.

قدم وفد غامد عىل رس�ول اهلل‘يف شهر رمضان ،وهم عرشة فنزلوا ببقيع الغرقد،

ث�م لبس�وا من صالح ثياهب�م ،ثم انطلقوا إىل رس�ول اهلل فس�لموا عليه وأقروا باإلسلام

وكت�ب هلم رس�ول اهلل‘كتاب ًا فيه رشائع اإلسلام ،وأتوا أيب بن كع�ب فعلمهم قرآن ًا،

وأجازهم رسول اهلل‘ كام جييز الوفد.

بع�ث النخع رجلين منهم إىل النبي‘وافدين بإسلامهم :أرط�اة بن رشاحيل بن

كع�ب م�ن بني حارثة بن س�عد بن مالك ب�ن النخع ،واجلهيش ،واس�مه األرقم من بني

بكر بن عوف بن النخع ،فخرجا حتى قدما عىل رس�ول اهلل‘فعرض عليهام اإلسلام
فقبلاه ،فبايعاه على قومهام فأعجب رسول اهلل‘ش�أهنام وحس�ن هيئتهما فقال :هل

وراءكما من قومكما مثلكام ؟ قاال:يا رس�ول اهلل قد خلفنا من قومنا س�بعني رج ً
ال كلهم
أفض�ل منا ،وكلهم يقطع األمر وينفذ األش�ياء ما يش�اركوننا يف األم�ر إذا كان ،فدعا هلام

يبنلا ىلع نميلا لهأ دوفو
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رسول اهلل‘ولقومهام بخري وقال :اللهم بارك يف النخع .وعقد ألرطاة لواء عىل قومه،
فكان يف يديه يوم الفتح.

وكان آخ�ر م�ن ق�دم من الوف�د على رس�ول اهلل‘وفد النخع،وقدموا م�ن اليمن

للنص�ف من املحرم س�نة إحدى عرشة ،وهم مائتا رج�ل ،فنزلوا دار رملة بنت احلارث،

ثم جاؤوا رسول اهلل‘مقرين باإلسالم.

وقدم األش�عرون عىل رسول اهلل‘وهم مخس�ون رجالً ،فيهم أبو موسى األشعري

وإخ�وة هل�م ،ومعهم رجالن م�ن عك ،وقدموا يف س�فن يف البحر وخرج�وا بجدة ،فلام

دن�وا م�ن املدينة جعل�وا يقولون :غ�د ًا نلق�ى األحبة حمم�د ًا وحزبه ،ثم قدم�وا فوجدوا

رس�ول اهلل‘يف س�فره بخيبر ث�م لق�وا رس�ول اهلل‘فبايعوا وأس�لموا ،فق�ال
رسول اهلل‘ :األشعرون يف الناس كصرُ َّ ٍة فيها ِم ْسك.
وق�دم وف�د حرضم�وت مع وف�د كندة عىل رس�ول اهلل‘ ،وه�م بنو وليع�ة ملوك

حرضم�وت :مح�دة ،وخموس ،ومرشح ،وأبضعة ،فأس�لموا ،وقال خموس :يا رس�ول اهلل

أدع أن يذهب عني هذه الرتة من لساين ،فدعا له وأطعمه ُطعمة من صدقة حرضموت.
حدثن�ي عمرو بن مهاجر الكندي ق�ال :كانت امرأة من حرضموت ثم من تنعة ،يقال

هل�ا هتن�ا ٌة بنت كلي�ب صنعت لرسول اهلل‘كس�وة ،ثم دع�ت ابنها كليب بن أس�د بن
كلي�ب فقال�ت :إنطلق هبذه الكس�وة إىل النبي‘ فأتاه هبا وأس�لم ،فدعا له فقال رجل

من ولده يعرض بناس من قومه:

لق ��د مس ��ح الرس ��ول أب ��ا أبين ��ا

ب�ن�� حبي���ر..
ومل ميس���ح وج���وه ي

أس�لم أهل ُعمان فبعث إليهم رس�ول اهلل‘العالء بن احلضـرم�ي ليعلمهم رشائع

اإلسلام ،ويصدق أمواهلم ،فخرج وفدهم إىل رس�ول اهلل فيهم أس�د بن يربح الطاحي،

وسألوه أن يبعث معهم رج ً
ال يقيم أمرهم..
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ق�دم جليحة بن ش�جار ب�ن صحار الغافقي عىل رس�ول اهلل‘يف رج�ال من قومه

فقال�وا :يا رس�ول اهلل نحن الكواهل من قومنا ،وقد أس�لمنا وصدقاتنا حمبوس�ة بأفنيتنا،
فق�ال :لك�م ما للمس�لمني وعليكم م�ا عليهم .فقال ع�وز بن رسير الغافق�ي :آمنا باهلل،

واتبعنا الرسول.

وقدم وفد بارق عىل رس�ول اهلل‘فدعاهم إىل اإلسالم فأسلموا وبايعوا وكتب هلم

رسول اهلل‘ :هذا كتاب من حممد رسول اهلل لبارق :ال تجُ َ ُّز ثامرهم ،وال تُرعى بالدهم
مر هبم من املس�لمني يف َعرك أو جدب،
يف مربع وال مصيف إال بمس�ألة من بارق .ومن َّ
فله ضيافة ثالثة أيام ،وإذا أينعت ثامرهم فالبن الس�بيل اللقاط يوس�ع بطنه ،من غري أن
يقتش�م .ش�هد أبو عبيدة ب�ن اجلراح وحذيفة بن اليمان .وكتب أيب بن كعب .ويقتش�م:
ينتقي اجليد ويرمي الردي.

قدم وفد َم ْهرة عليهم مهري بن األبيض ،فعرض عليهم رسول اهلل‘

اإلسلام فأس�لموا ووصله�م ،وكتب هل�م هذا كتاب م�ن حممد رس�ول اهلل ملهري بن

األبيض عىل من آمن به من مهرة :أال ُيؤكلوا وال ُيعركوا وعليهم إقامة رشائع اإلسلام،

فمن بدل فقد حارب ،ومن آمن به فله ذمة اهلل وذمة رس�وله .اللقطة مؤداة ،والس�ارحة
منداة ،والتفث السيئة والرفث الفسوق ،وكتب حممد بن مسلمة األنصاري.

ال يؤكل�وا :ال يغ�ار عليه�م .يعركوا  :يؤكل نباهتم .الس�ارحة منداة  :املاش�ية ترشب

قليالً.

ق�دم على رس�ول اهلل‘مالك ب�ن م�رارة الره�اوي ،رس�ول ملوك محير بكتاهبم

وإسلامهم ،وذلك يف ش�هر رمضان س�نة تس�ع ،فأمر بالالً أن ينزله ويكرم�ه ويضيفه،

وكت�ب رس�ول اهلل‘إىل احلارث بن عب�د كالل وإىل نعيم بن عب�د كالل ،وإىل النعامن
قيل ذي رعني ومعافر ومهدان:

سداسلا لصفلا

يبنلا ىلع نميلا لهأ دوفو
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ف�إين أمح�د اهلل الذي ال إله إال هو .أما بعد ،فإنه قد وقع بنا رس�ولكم َم ْق َف َلنا من أرض

ال�روم  ،فبلغ ما أرس�لتم ،وخبرَّ عام قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم املرشكني ،فإن اهلل
تبارك وتعاىل قد هداكم هبداه إن أصلحتم وأطعتم اهلل ورس�وله ،وأقمتم الصالة ،وآتيتم
الزكاة ،وأعطيتم من املغنم مخس اهلل ومخس نبيه وصفيه.
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الفصل السابع

وفد جنران وقصة املباهلة
كانت والية جنران فاتيكان اجلزيرة العربية
كانت نجران والية حيكمها أسقف حتت نفوذ هرقل ومحايته ،وبعث هلم بصليب كبري

من ذهب .وعندما كتب رسول اهلل‘إىل ملوك العرب والعجم ،أرسل عتبة بن غزوان،
وعب�د اهلل ب�ن أيب أمية ،واهلدير بن عبد اهلل ،وصهيب بن س�نان ،إىل نجران وحواش�يها،
وكت�ب معه�م إىل أس�اقفة نج�ران يدعوه�م إىل رف�ض األقاني�م واألن�داد ،واإللت�زام

بتوحيد اهلل تعاىل.

ورووا نص كتابه‘إىل أسقف نجران:

« باس�م إله إبراهيم وإس�حاق ويعقوب .من حممد النبي رس�ول اهلل إىل أسقف نجران
ِ
نجران:أس� ْل ٌم أنتم ،فإين أمحد إليكم إله إبراهيم وإس�حاق ويعقوب ،أما بعد فإين
وأهل
أدعوكم إىل عبادة اهلل من عبادة العباد ،وأدعوكم إىل والية اهلل من والية العباد ،وإن أبيتم

َ
فاجلزي�ة ،ف�إن أبيتم آذنتكم بحرب ،والسلام .وقيل:إن�ه تضمن قوله تعاىلُ :ق ْ
���ل َيا أ ْه َل
َ
َ ُْ
ُ َ َ
َ َ ُ
ْ َ َ َ َ َ
اهلل َولا نش ِر َك ِبهِ ش ْي ًئا َولا َي ّت ِخذ َب ْعض َنا
اب ت َعال ْوا ِإلى ك ِل َمةٍ َس َو ٍاء َب ْي َن َنا َو َب ْي َنك ْم ألا ن ْع ُب َد ِإلا
ال ِكت ِ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َُ
ّ
َ ْ َ
َ
ْ ُ
َب ْع ًضا َأ ْر َب ًابا م ْن ُ
اهلل ف ِإن ت َول ْوا فقولوا اش َهدوا ِبأنا ُم ْس ِل ُمون« .آل عمران.»64:
د
ون ِ
ِ
ِ

واألس�قف كلم�ة معربة من أبيس�كوبوس اليوناني�ة ومعناها الناظر ،وكان األس�قف

الشخص األول والباقون دون رتبته ،وهو أبو حارثة بن علقمة.

فلام قرأ األسقف الكتاب فزع وارتاع وقام وقعد ،وشاور أهل احلجى والرأي منهم،

فقال رشحبيل وكان ذا لب ورأي بنجران :قد علمت ما وعد اهلل إبراهيم يف ذرية إسامعيل

لهابملا ةصقو نارجن دفو

عباسلا لصفلا
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م�ن النب�وة ،فما يؤمنك أن يكون هذا الرج�ل ،وليس يل يف النب�وة رأي ،ولو كان أمر من
أم�ور الدني�ا أرشت عليك فيه ،وجه�دت لك .فبعث األس�قف إىل كل واحد واحد من

أهل نجران ،فتشاوروا ،وكثر اللغط وطال احلوار واجلدال ،فاجتمع رأهيم عىل أن يبعثوا
وفد ًا يأيت رس�ول اهلل‘ فريجع بخربه .فوفدوا إليه يف س�تني راكب ًا ،وفيهم ثالثة عرش
رج ً
ال من أرشافهم وذوي الرأي واحلجى منهم ،وثالثة يتولون أمرهم :العاقب واس�مه
عبد املسيح أمري الوفد وصاحب مشورهتم الذي اليصدرون إال عن رأيه ،والسيد واسمه

األي�م وهو ثامهلم وصاح�ب رحلهم ،وأبو حارث�ة بن علقمة أس�قفهم األول وحربهم
هْ

وإمامه�م وصاحب مدراس�هم ،وهو األس�قف األعظ�م ،قد رشفه ملك ال�روم ومولوه
وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات ،ملا بلغهم من علمه واجتهاده يف دينه.

فلما توجه�وا إىل رس�ول اهلل‘جلس أبو حارثة على بغلة وإىل جنب�ه أخ له يقال له

ك�رز إذ عثرت بغلته ،ق�ال :تعس األبعد ،يريد حممد ًا‘! فقال ل�ه أبو حارثة :بل أنت

تعست ! فقال له :ومل يا أخ ؟

فقال :واهلل إنه النبي الذي كنا ننتظره ! فقال كرز :فام يمنعك وأنت تعلم هذا أن تتبعه؟

فقال:ما صنع بنا هؤالء القوم رشفونا ومولونا وأكرمونا ،وقد أبوا إال خالفه ،ولو فعلت

نزع�وا كل م�ا ترى ! فأضمر عليه منه أخوه كرز حتى أس�لم بعد ذل�ك ،وكان كرز يرجتز
ويقول:

ً
إلي ��ك يغدو قلق ��ا وضيهنا

ً
معترضا يف بطهنا جنيهنا

ً
خمالفـا دين النصارى دينها
فج�اءوا حتى دخل�وا عىل رس�ول اهلل‘وقت العصـ�ر ،فدخلوا املس�جد وعليهم

ثي�اب احلبرات وأردي�ة احلري�ر ،خمتمين بخواتي�م الذهب ،وأظه�روا الصلي�ب ،وأتوا
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رسول اهلل‘فس�لموا علي�ه ،فلم ي�رد عليه�م السلام ومل يكلمهم ،فانطلق�وا يبتغون
عثمان ب�ن عفان ،وعبد الرمحن بن عوف ،وكانا هل�م معرفة هبم ،فوجدومها يف جملس من

املهاجري�ن فقالوا :إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا جميبني له ،فأتيناه وس�لمنا عليه فلم
يرد سالمنا ومل يكلمنا ،فام الرأي؟ فقاال لعيل بن أيب طالب :ما ترى يا أبا احلسن يف هؤالء

الق�وم ؟ ق�ال:أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم ثم يعودوا ،ففعلوا ذلك فس�لموا
عليه فرد عليهم سلامهم ،ثم قال :والذي بعثني باحلق لقد أتوين املرة األوىل وإن إبليس

ملعهم .وكانوا قد أتوا هبدية معهم وهي ُبس�ط فيها متاثيل ومس�وح ،فصار الناس ينظرون
للتامثي�ل فقال‘:أما هذه البس�ط فال حاج�ة يل فيها ،وأما هذه املس�وح فإن تعطونيها
آخذه�ا ،فقالوا :نعم نعطيكها ،وملا رأى فقراء املس�لمني ما عليه هؤالء من الزينة والزي

َ ُ َّ
َّ َ
ُ َ َ ُ َ
احلس�ن تش�وقت نفوس�هم ،فأنزل اهلل تعــاىل:ق ْل أ ُؤن ِ ّب ُئك ْم ِبخ ْي ٍر ِم ْن ذ ِلك ْم ِلل ِذ َين اتق ْوا ِع ْن َد
َْ
َ
َ ّ ْ َ َّ ٌ َ ْ
���ري ِم ْن ت ْح ِت َه���ا الأن َه ُار ..ثم أرادوا أن يصلوا باملس�جد بع�د أن حان وقت
ر ِب ِه���م جن���ات تج ِ

صالهت�م وذلك بع�د العرص ،فأراد الن�اس منعهم فقال النبي‘ :دعوهم ،فاس�تقبلوا

املش�ـرق فصل�وا صالهتم ،فلما قضوا صالهتم ناظ�روه ،فعرض رس�ول اهلل‘عليهم
اإلسالم فامتنعوا ،فكثر الكالم وطال احلوار واجلدال وجعل رسول اهلل‘ يتلو عليهم

ْ ْ َُ َ َ َ
اآلي�ات ،إىل أن ن�زل قوله تعـاىلَ :ف َم ْن َح َّ
اج َك ِفيهِ ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء َك ِم َن ال ِعل ِم فق ْل ت َعال ْوا ن ْد ُع
َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
اهلل َع َلى ْال َك ِاذب َ
ين.
ة
أبناءنا وأبناءكم و ِنساءنا و ِنساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبت ِهل فنجعل لعن ِ
ِ

فرضوا باملباهلة »« .مكاتيب الرسول‘ ،489/2:و  494ملخص ًا».

ويف اإلختص�اص «:112/فلما قدم�وا املدين�ة ق�ال م�ن رآه�م م�ن أصح�اب

رس�ول اهلل‘ :م�ا رأينا وفد ًا م�ن وفود العرب كان�وا أمجل منهم ،هلم ش�عور وعليهم

ثي�اب احلرب..فلام قضوا صالهتم جلس�وا إليه وناظ�روه ،فقالوا :يا أبا القاس�م حاجنا يف
عيس�ى ،قال:ه�و عبد اهلل ورس�وله وكلمت�ه ألقاها إىل مري�م وروح منه ،فق�ال أحدمها:
ب�ل هو ولده وثاين اثنين ،وقال آخر :بل هو ثالث ثالث�ة :أب وابن وروح القدس ،وقد
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س�معناه يف قرآن نزل عليك يقول :فعلنا وجعلن�ا وخلقنا ،ولو كان واحد ًا لقال :خلقت
وجعلت وفعلت ،فتغش�ى النبي‘ الوحي فنزل عليه صدر س�ورة آل عمران إىل قوله
َ

ْ ْ

رأس الستني منها :ف َم ْن َح َّاج َك ِفيهِ ِم ْن َب ْع ِد َما َج َاء َك ِم َن ال ِعل ِم ...إىل آخر اآلية .فقص عليهم

رسول اهلل‘القصة ،وتال عليهم القرآن ،فقال بعضهم لبعض :قد واهلل أتاكم بالفصل
م�ن خبر صاحبكم .فق�ال هلم رس�ول اهلل‘:إن اهلل عز وج�ل قد أم�رين بمباهلتكم،
فقالوا :إذا كان غد ًا باهلناك.

فق�ال القوم بعضهم لبعض:حتى ننظر بام يباهلنا غد ًا بكثرة أتباعه من أوباش الناس،

أم بأهل�ه م�ن أهل الصفوة ،فإهنم وش�يج األنبي�اء وموضع هنلهم ! فلما كان من غد غدا
النبي‘بيمينه عيل وبيس�اره احلس�ن واحلسين وم�ن ورائهم فاطمة صلى اهلل عليهم،

عليه�م النمار النجراني�ة ،وعىل كتف رس�ول اهلل‘ كس�اء قط�واين رقيق خش�ن ليس
بكثيف وال لني ،فأمر بش�جرتني فكس�ح ما بينهام ونرش الكس�اء عليهام ،وأدخلهم حتت
الكس�اء ،وأدخل منكبه األيس�ـر معهم حتت الكس�اء معتمد ًا عىل قوسه النبع ،ورفع يده

وكرا
اليمنى إىل السماء للمباهلة وارشأب الناس ينظرون،
واصفر لون السيد والعاقبَّ ،
َّ

حت�ى كاد أن يطي�ش عقوهلام ،فقال أحدمه�ا لصاحبه :أنباهله ؟ ق�الَ :أوما علمت أنه ما
باه�ل قوم قط نبي ًا فنش�أ صغريهم أو بقي كبريهم؟! ولك�ن أره أنك غري مكرتث وأعطه

م�ن املال والسلاح ما أراد ،فإن الرجل حمارب ،وقل ل�ه :أهبؤالء تباهلنا لئال يرى أنه قد
تقدمت معرفتنا بفضله وفضل أهل بيته ،فلام رفع النبي‘يده إىل السامء للمباهلة ،قال
ِ
َ
الرجل فإنه إن فاه ببهلة مل نرجع إىل أهل وال مال !
دارك
أحدمها لصاحبه:وأي رهبانية ؟!
فقاال :يا أبا القاسم أهبؤالء تباهلنا ؟ قال:نعم ،هؤالء أوجه من عىل وجه األرض بعدي

وكرا وقاال له:
إىل اهلل عز وجل وجهة ،وأقرهبم إليه وس�يلة ! قال:فبصبصا ،يعني ارتعدا َّ

يا أبا القاس�م نعطيك ألف س�يف ،وألف درع ،وألف حجفة ،وألف دينار كل عام ،عىل
أن الدرع والسيف واحلجفة عندك إعارة ،حتى يأيت من وراءنا من قومنا فنعلمهم بالذي
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رأين�ا وش�اهدنا ،فيكون األمر عىل مأل منهم ،فإما اإلسلام وإما اجلزي�ة وإما املقاطعة يف

كل عام.

فق�ال النبي‘:قد قبلت ذلك منكام .أما والذي بعثني بالكرامة لو باهلتموين بمن

حتت الكساء ألرضم اهلل عز وجل عليكم الوادي نار ًا تأجج ،حتى يساقها إىل من وراءكم

يف أرسع من طرفة العني ».

ويف اإلرش�اد «« :»168/1فقال األس�قف :يا أبا القاسم إنا ال نباهلك ولكنا نصاحلك،

فصاحلنا عىل ما ننهض به .فصاحلهم النبي‘عىل ألفي حلة من حلل األواقي ،قيمة كل
حلة أربعون درمه ًا جياد ًا ،فام زاد أو نقص كان بحساب ذلك ،وكتب هلم النبي‘كتاب ًا
بما صاحله�م علي�ه وكان الكت�اب :بس�م اهلل الرمحن الرحيم ه�ذا كتاب من حمم�د النبي

رس�ول اهلل لنجران وحاش�يتها يف كل صفراء وبيضاء وثمرة ورقيق ،ال يؤخذ منهم ش�ئ
غري ألفي حلة من حلل األواقي ثمن كل حلة أربعون درمه ًا ،فام زاد أو نقص فبحس�اب

ذلك ،يؤدون ألف ًا منها يف صفر ،وألف ًا منها يف رجب ،وعليهم أربعون دينار ًا مثواة رسويل
فما ف�وق ذلك ،وعليه�م يف كل حدث يك�ون باليمن من كل ذي ع�دن ،عارية مضمونة

ثالثون درع ًا وثالثون فرس� ًا وثالثون مج ً
ال مضمونة ،هلم بذلك جوار اهلل وذمة حممد بن
عبد اهلل ،فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة ».

ويف مكاتي�ب الرس�ول « « :»152/3كتابه‘ألهل نجران :بس�م اهلل الرمحن الرحيم:

هذا ما كتب النبي رسول اهلل حممد لنجران ،إذ كان له عليهم حكمه يف كل ثمرة وصفراء
وبيض�اء وس�وداء ورقيق ،فأفضل عليهم وت�رك ذلك :ألفي حلة حل�ل األواقي ،يف كل
رج�ب ألف حل�ة ،ويف كل صفر ألف حل�ة ،كل حلة أوقية ،وم�ا زادت حلل اخلراج أو

نقص�ت عن األواقي فباحلس�اب ،وما قصوا م�ن درع أو خي�ل أو ركاب أو عرض أخذ
منهم باحلس�اب .وعىل نجران مثواة رسلي ش�هر ًا فدونه ،وال حيبس رسلي فوق ش�هر،

وعليهم عارية ثالثني درع ًا،وثالثني فرس� ًا وثالثني بعري ًا ،إذا كان كيد باليمن ذو مغدرة،

عباسلا لصفلا

لهابملا ةصقو نارجن دفو
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وما هلك مما أعاروا رسيل من خيل أو ركاب فهم ُض َّم ٌن يردوه إليهم ،ولنجران وحاشيتها
جوار اهلل وذمة حممد النبي رسول اهلل ،عىل أنفسهم وملتهم ،وأرضهم وأمواهلم ،وبِ َيعهم،

ورهبانيتهم،وأس�اقفتهم ،وغائبه�م وش�اهدهم ،وكلما حت�ت أيدهيم من قلي�ل أو كثري،

وعريهم وبعثهم وأمثلتهم ،ال ُي َغيرَّ ما كانوا عليه ،وال يغري حق من حقوقهم وأمثلتهم ».
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الفصل الثامن

أهل اليمن أبطال فتح القدس وسوريا وإيران
مالك األشرت جاهد مع علي×يف فتح اليمن
أول من جاهد يف س�بيل اهلل من أهل اليمن مالك األشتر&فقد أس�لم عىل من زمن

النبي‘ ،وجاهد معه يف فتح بعض مناطق اليمن.

وقال الواقدي يف مغازيه « »68/1يصف جواب مالك عىل رسالة عيل×اليه يستنجده

ملعرك�ة الريم�وك « :فام متت أيام قالئ�ل حتى جاء مجع من اليم�ن وعليهم عمرو بن معد
يك�رب الزبي�دي يريد الش�ام ،فام لبث�وا حتى أقبل مالك بن األشتر النخع�ي ،فنزل عند
اإلمام عيل×بأهله ،وكان مالك حيب س�يدنا علي ًا×وقد ش�هد معه الوقائع وخاض

املعامع يف عهد رسول اهلل‘وقد عزم عىل اخلروج مع الناس إىل الشام...

واجتم�ع باملدين�ة نحو تس�عة آالف ،فلام تم أمره�م ،كتب أبو بكر كتاب� ًا إىل خالد بن

الولي�د ..وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال مك�ة ،ويكفيك ابن معد يكرب الزبيدي،
ومالك بن احلارث ».

قوي البنية ،طويل القامة ،وكذلك
ووصفه املؤرخ ابن حبيب يف املحرب ،113/بأنه كان َّ

دي بن حاتم« :يركب الفرس اجلسام فتخط إهباماه يف األرض».
َع ُّ

كان األشتر&طويل القام�ة ،ت�ام القن�اة ،مهيب الطلع�ة ،إذا ركب الف�رس ا ُمل َط َّه َم
َخ َّط ْت إهباما رجليه األرض ! وعرف بالبأس وباجلود والفصاحة.
ق�ال اب�ن أيب احلدي�د«  « :»98/15ل�و أقس�م أحدٌ ب�أن اهلل مل خيلق يف الع�رب والعجم

شخص ًا أشجع من مالك ،إال أمري املؤمنني عيل×مل يأثم ».

نماثلا لصفلا

ناريإو ايروسو سدقلا حتف لاطبأ نميلا لهأ 
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وم�ن عجي�ب بطوالته&أن�ه طلب م�ن معاوية أن يبرز إليه فخاف« :دع�ا معاوية

جندب بن ربيعة ،وكان خطب إىل معاوية ابنته فرده ،فقال له عمرو بن العاص :إن قتلت
األشرت زوجك معاوية ابنته رملة ! فربز إليه جندب فقال له األشرت :من أنت وكم ضمن

ل�ك معاوي�ة عىل مب�ارزيت؟ قال :يزوجن�ي ابنت�ه بقتلك،فأنا اآلن آتيه برأس�ك فضحك
األشرت ! ومحل عليه جندب برحمه فأخذه األشرت حتت إبطه ،فجعل جندب جيتهد يف جذبه

فلم يمكنه ،حتى رضب األشتر رحمه فقده نصفني! وهرب جندب فرضبه األشرت بسيفه

فرصعه! ثم محل األشرت فضارهبم حتى أزال عمرو بن العاص عن موقفه وانكشف أهل
الش�ام .وأفىض األشتر إىل معاوي�ة فخرج رجل من بني مجع فض�ارب عن معاوية حتى
أنقذه ،وكاد األشرت يصل إليه وحجز بينهم الليل » « .املناقب للخوارزمي.» 232/

وبكى مالك يوم ًا عند عيل×فقال له :ما يبكيك ال أبكى اهلل عينك؟ فقال :أبكي يا

أمري املؤمنني ألين أرى الناس يقتلون بني يديك وأنا ال أرزق الشهادة !! فقال× :أبرش

باخلري يا مالك « .الفتوح.» 179 / 3 :

لكن رغم كل هذه الفضائل واإلنجازات ،فإن رواة اخلالفة ال حيبون مالك األشتر،

وهلذا حذفوا اس�مه م�ن وفد النخع عىل النبي ‘ ،وع�دُّ وه يف التابعني ال يف الصحابة.

«أسد الغابة.»61/1:

وق�د أ َّلف بعض العلامء رس�الة يف إثب�ات صحبته للنبي‘ «.الذريع�ة .»37/ 7:ويدل

عليه جوابه لبطل الروم« :فقال له ماهان :أنت صاحب خالد؟ قال:ال أنا مالك النخعي
صاحب رسول اهلل‘! «الواقدي 224/2:وابن األعثم.»208 /1:

« وعده ابن شهرآشوب يف املناقب من وجوه الصحابة»«.لسيد اخلوئي.»167/15:



وزور عىل أهل الش�ام فقال هلم
ود َّبر معاوية قتل مالك األشتر عىل أبواب القاهرةَّ ،
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« تاري�خ دمش�ق « :»376/56:ي�ا أه�ل الش�ام إنك�م منص�ورون ومس�تجاب لك�م الدع�اء،
فادعوا اهلل عىل عدوكم ! فرفع أهل الشام أيدهيم يدعون عليه ،فلام كانت اجلمعة األخرى
خط�ب فق�ال :يا أهل الش�ام إن اهلل قد اس�تجاب لك�م وقتل عدوك�م ! وإن هلل جنود ًا يف

العسل ،فرفع أهل الشام أيدهيم حامدين اهلل عىل كفايتهم إياه ».


وق�ال اب�ن أيب احلدي�د «رشح النه�ج« :»99/15:روى املحدثون حديث ًا ي�دل عىل فضيلة

عظيمة لألشتر&وهي ش�هادة قاطعة من النبي‘بأنه مؤمن ،روى هذا احلديث أبو
عم�ر ب�ن عبد الرب يف كتاب اإلس�تيعاب يف حرف اجليم يف باب جندب ،قال أبو عمر :ملا

حضرت أب�ا ذر الوفاة وه�و بالربذة بكت زوجته أم ذر فقال هلا :م�ا يبكيك؟ فقالت :ما
يل ال أبكي وأنت متوت بفالة من األرض ،وليس عندي ثوب يس�عك كفن ًا وال بد يل من

القيام بجهازك! فقال :أبرشي وال تبكي فإين سمعت رسول اهلل‘ يقول :اليموت بني
امرأين مسلمني ولدان أو ثالثة ،فيصربان وحيتسبان فرييان النار أبد ًا ،وقد مات لنا ثالثة

من الولد .وس�معت أيض ًا رس�ول اهلل‘يقول لنفر أنا فيهم :ليموتن أحدكم بفالة من
األرض يش�هده عصابة م�ن املؤمنني ،وليس من أولئك النفر أح�د إال وقد مات يف قرية
ومجاعه فأنا ال أش�ك ذلك الرجل ،واهلل ما كذبت وال كذبت ،فانظري الطريق .قالت أم

ذر :فقلت أنى وقد ذهب احلاج وتقطعت الطرق! فقال :إذهبي فتبرصي .قالت :فكنت
أش�تد إىل الكثي�ب فأصعد فأنظ�ر ،ثم أرجع إليه فأمرض�ه ،فبينا أنا وهو على هذه احلال
إذ أن�ا برج�ال على ركاهبم كأهن�م الرخم ختب هب�م رواحلهم ،فأرسع�وا إ َّيل حتى وقفوا

علي وقال�وا :يا أمة اهلل ما لك؟ فقلت :امرؤ من املس�لمني يم�وت تكفنونه؟ قالوا :ومن
َّ
هو؟ قلت :أبو ذر ،قالوا :صاحب رسول اهلل‘؟ قلت :نعم ،ففدوه بآبائهم وأمهاهتم،

وأرسعوا إليه حتى دخلوا عليه فقال هلم :أبرشوا فإين س�معت رسول اهلل‘يقول لنفر
أن�ا فيهم :ليموتن رجل منكم بفالة من األرض تش�هده عصاب�ة من املؤمنني ،وليس من
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أولئ�ك النفر إال وق�د هلك يف قرية ومجاعة ،واهلل ما كذب�ت وال كذبت ،ولو كان عندي
ثوب يسعني كفن ًا يل أو المرأيت مل أكفن إال يف ثوب يل أو هلا ،وإين أنشدكم اهلل أال يكفنني
رج�ل منك�م كان أمري ًا أو عريف ًا أو بريد ًا أو نقيب ًا ! قال�ت :وليس يف أولئك النفر أحد إال
وقد قارف بعض ما قال ،إال فتى من األنصار قال له :أنا أكفنك يا عم يف ردائي هذا ،ويف

ثوبين معي يف عيبت�ي من غزل أمي ،فقال أبو ذر :أنت تكفنن�ي ،فامت فكفنه األنصاري
وغسله النفر الذين حضـروه وقاموا عليه ودفنوه ،يف نفر كلهم يامن » .هذا ،وستأيت بقية

أخبار مالك األشرت ريض اهلل عنه.

أبو عامر األشعري قائد من قبل النيب‘يف حنني
وثاين من جاهد يف س�بيل اهلل منهم :أبو عامر األش�عري :قال النجايش « :81/وكان

الس�ائب ب�ن مالك وفد إىل النبي‘ ..وإس�مه عبيد وأبو عامر ،ل�ه صحبة .وقد روي
أنه ملا هزمت هوازن يوم حنني عقد رس�ول اهلل‘أليب عامر األشعري عىل خيل فقتل،
فدعا له فقال :اللهم أعط عبيدك عبيد ًا أبا عامر ،واجعله يف األكربين يوم القيامة ».

وق�ال ابن عب�د ربه يف اإلس�تيعاب «« :»1704/4أبو عامر األش�عري ،عم أيب موس�ى

حض�ار بن حرب ،من ولد األش�عري ب�ن أدد بن
األش�عري .إس�مه عبيد بن س�ليم بن ّ
زي�د ب�ن يش�جب بن عريب ب�ن زيد بن كهالن بن س�بأ ...ق�ال أبو عم�ر :كان أبو عامر

ه�ذا من كب�ار الصحاب�ة قتل يوم حنين أمري ًا لرس�ول اهلل‘عىل طلب أوط�اس ،فلام
أخبر رس�ول اهلل‘بقتله رفع يدي�ه يدعو له أن جيعله اهلل فوق كثري م�ن خلقه ..ملا فرغ

رس�ول اهلل‘حنني بع�ث أبا عامر على جيش إىل أوط�اس فلقي ابن الصم�ة ،ف ُقتل و

ورمي أب�و عامر يف ركبته ،رماه رجل من بني جش�م بس�هم فأثبته يف
ه�زم اهلل أصحاب�ه،
َ

ركبته».

وقال يف فتح الباري «« :»35/8ذكر ابن إسحاق يف املغازي أن أبا عامر لقي يوم أوطاس

84

الیامنیون قادمون

عشرة من املرشكني إخوة فقتلهم واحد ًا بع�د واحد ،حتى كان العارش فحمل عليه وهو
عيل،
يدع�وه إىل اإلسلام ،وهو يقول :اللهم اش�هد عليه .فقال الرجل :اللهم ال تش�هد َّ

فكف عنه أبو عامر ظن ًا منه أنه أس�لم فقتله العارش ،ثم أس�لم بعد فحس�ن إسالمه فكان

النبي‘يسميه شهيد أيب عامر ».

ِ
�ي أبو عام�ر يف ركبته ،رم�اه رجل من
وق�ال اب�ن حج�ر يف اإلصاب�ة «ُ « :»210/7فرم َ

بني جش�م بس�هم ،فأش�ار فق�ال إن ذاك قاتلي .قال فقصدت ل�ه فلحقته ،فلما رآين وىل
فقل�ت :أال تس�تحي أال تثبت فالتقيت أنا وهو فقتلته ،ث�م رجعت إىل أيب عامر فقلت قد
قتل اهلل صاحبك ،قال فانزع هذا الس�هم فنزعته فن�زى منه املاء ،فقال :يا بن أخي إنطلق

إىل رسول اهلل فأقرئه مني السالم ،وقل له يقول لك إستغفر يل ».

أق�ول :أبو عامر صحايب جليل توفق للش�هادة بني يدي رس�ول اهلل‘ ،وقد دعا له

هب�ذا الدعاء العظيم :اللهم أعط عبيدك عبيد ًا أبا عامر ،واجعله يف األكربين يوم القيامة.
بينام ذم النبي‘وعيل×ابن أخيه أبا موسى !

هذا ،وتدل ش�هادة أيب عامر يف حنني يف الس�نة الثامنة أن اإلسلام دخل اليمن قبلها،

وربام يف الس�نة السادسة ،أما مشاركة األشرت يف فتح اليمن مع عيل× فهي يف الثامنة أو

العارشة ،وقد يكون إسالم أيب عامر قبله ،ريض اهلل عنهام.

هذا ،وال يصح قول ابن قتيبة إن أبا عامر هاجر إىل احلبش�ة ،ألنه أش�عري ال حيتاج اىل

اهلجرة ،فقبيلته يف اليمن حتميه وهو من رؤسائها .فاملرجح أن يكون وفد اىل النبي‘يف

الس�فينة مع املهاجرين العائدين من احلبش�ة يف الس�نة الس�ابعة للهجرة ،فتصور البعض

أهنم منهم،كام وقع يف أيب موسى األشعري.

ه�ذا ،وتق�دم م�دح النبي‘لألش�عريني بقوله:األش�عرون يف الن�اس كصـرة فيها

مسك .وورد وصف حجهم يف المية أيب طالب ،بقوله ريض اهلل عنه:
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النخعيون أبطال النصر يف القادسية
قال ابن أيب ش�يبة يف املصنف « »15/8إن النخع كانوا يف القادس�ية ألفني وأربع مئة ،أي

ربع جيش املس�لمني عىل رواية العش�ـرة آالف ! « فقال عمر :ما ش�أن النخع أصيبوا من
أفر الناس عنهم؟ قال�وا :ال ،بل َو ُلوا أعظم األم�ر
بين س�ائر الناسَّ ،
شيبة ،14/8:واإلصابة.»196/1:

وحدهم » ! «ابن أيب

ويف مصن�ف ابن أيب ش�يبة « «:»718/7عن األعمش قال:كنت ال تش�اء أن تس�مع يوم

القادسية :أنا الغالم النخعي ،إال سمعته ».

ويف تاري�خ الطبري « »82/3أهنم هاج�روا من اليمن مع عوائلهم ،وزوجوا س�بع مائة

بنت إىل املسلمني ،وخاصة األنصار.

ونزل النخع قبيل مس�جد الكوفة « :وأنزل يف قبلة الصحن بني أس�د عىل طريق ،وبني

بن�ي أس�د والنخ�ع طريق ،وبين النخع وكن�دة طريق ،وبني كن�دة وأزد طري�ق »« .تاريخ

الكوفة.»156/
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ويف تاري�خ الطبري « « :»76/3ع�ن عبد الرمحن بن األس�ود النخعي ،ع�ن أبيه قال :

ش�هدت القادس�ية فلقد رأيت غالم ًا منا من النخع يسوق س�تني أو ثامنني رج ً
ال من أبناء
األحرار ،فقلت :لقد َّ
أذل اهلل أبناء األحرار » !

ويف املنتظ�م البن اجلوزي « « :»174/4ملا اجتمع الناس بالقادس�ية دعت خنس�اء بنت

بني ،إنكم أسلمتم طائعني وهاجرتم ،واهلل ما ن َب ْت
عمرو النخعية بنيها األربعة فقالت :يا َّ
بك�م الدار وال أقحمتكم الس�نة ،وال أرداكم الطمع .واهلل ا َّل�ذي ال إله إال هو إنكم لبنو
خنت أباكم وال فضحت خالكم ،وال َع َم ْو ُت
رجل واحد ،كام أنكم بنو امرأة واحدة ،ما ُ
نس�بكم ،وال أوطأت حريمكم وال أبحت محاكم .فإذا كان غد ًا إن شاء اهلل فاغدوا لقتال
عدوكم مس�تنرصين اهلل مس�تبرصين .ف�إذا رأيتم احل�رب قد أبدت س�اقها وقد رضبت

رواقها ،فتيمموا وطيسها وجالدوا مخيسها ،تظفروا باملغنم والسالمة ،والفوز والكرامة،
يف دار اخللد واملقامة ».

ويف نفس الوقت الذي كان النخعيون يسجلون بطوالت يف القادسية كان نخبة منهم

م�ع األشتر يف الريم�وك يكتبون النرص للمس�لمني ،فقد طارد الروم يف جب�ال تركيا بعد

املعركة ،ومعه فرسان من قومه النخعيني! «الكالعي.»273/ 3 :



مالك األشرت بطل الريموك
معركة الريموك أم املعارك يف فتح الشام والقدس:

أخ�ذ هرق�ل حيش�د قواته ملعرك�ة الريم�وك ،فخاف أب�و عبيدة وانس�حب من محص

فدخله�ا الروم .واعرتض املس�لمون عىل هذا الرتاجع ،فكتب عم�رأليب عبيدة« :بلغني
خروج�ك من أرض محص وترككم بلاد ًا فتحها اهلل عز وجل عليكم ،فكرهت هذا من

رأيكم وفعلكم »« .ابن األعثم.»178/1:

نماثلا لصفلا

ناريإو ايروسو سدقلا حتف لاطبأ نميلا لهأ 

87

وق�ال اب�ن األعث�م يف الفت�وح « « :»172/1ث�م دعا [هرق�ل] بوزيره األعظم واس�مه

فتوجه بتاج ،ووصل�ه بامئة ألف درهم ،وضم إليه مائة ألف من خواص جيش�ه،
ماه�ان َّ

وم�ن الذي�ن يعتمد عليهم ،ثم ق�ال له :إعلم يا ماهان أين اخرتت�ك مقدم ًا عىل مجيع أهل
دي�ن النرصاني�ة ،فاعمل بام أوصيك به يف حق أجنادك ،وعليك بالعدل فيهم واإلش�فاق

عليهم ..قال :فلام سمع ماهان وصية هرقل خرج من بني يديه ،واستعرض اجليش الذي
قدمه هرقل عليه ،وعسكر هبم ظاهر مدينة أنطاكية لتكامل عدهتم ،فكان عدة القوم مائة

ألف من النرصانية ».

وق�ال الواقدي يف «« :»163/1فلام س�مع أب�و عبيدة ذلك عظم عليه وكبر لديه وقال:

الحول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ،وبات قلق ًا مل تغمض له عني خوف ًا عىل املسلمني..
قال عطية بن عامر :فواهلل ما ش�بهت عس�اكر الريموك إال كاجلراد املنترش إ ْذ س�دَّ بكثرته
ال�وادي! ق�ال :ونظرت إىل املس�لمني قد ظهر منه�م القلق وهم ال يفترون عن قول :ال

َ َْ ْ َ
َ ْ َْ
ح�ول وال ق�وة إال باهلل العيل العظيم ،وأبو عبيدة يقولَ :ر ّب َنا أف ِرغ َعل ْي َن���ا َص ْب ًرا َوث ِ ّبت أق َد َام َنا
َو ْان ُص ْر َنا َع َلى ْال َق ْو ِم ْال َك ِافر َ
ين ».
ِ
وحش�د الروم مئة وعرشين ألف مقاتل ،وكان املس�لمون أربعة وعشـرين ألف ًا« .تاريخ

دمشق  .»143/2 :وقال الكالعي األندليس « « :»279/3وقد استمدوا أبا بكر وأعلموه الشأن

يف صفر من سنة ثالث عرشة ».

ق�ال الواق�دي « « :»68/1فام لبثوا حتى أقبل مالك بن األشتر النخعي ..وقد عزم عىل

اخلروج مع الناس إىل الشام ..واجتمع باملدينة نحو تسعة آالف ،فلام تم أمرهم كتب أبو

بك�ر كتاب ًا إىل خالد بن الوليد ...وقد تقدم إليك أبطال اليمن وأبطال مكة ،ويكفيك ابن
معد يكرب الزبيدي ،ومالك بن احلارث »!

ث�م ت�ويف أب�و بكر واستمرحتش�يد الروم فكت�ب أبو عبي�دة إىل عمر يس�تنجده :قال

الواقدي يف فتوح الش�ام « « :»177/1فاسترجع عمر وقال:ال حول وال قوة إال باهلل العيل
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العظيم ،ثم قرأ عمرُ :ي ِريدون ِل ُيط ِفئوا نور ِ
اهلل ِبأفو ِاه ِهم واهلل م ِتم ن ِ
ورهِ ولو ِ

عيل رمحكم اهلل تعاىل؟ فقال له عيل بن أيب طالب :أبرشوا رمحكم اهلل
قال :ما تشيرون به َّ
تع�اىل ،فإن ه�ذه الوقعة يكون فيها آية من آيات اهلل تعاىل ،خيتبر هبا عباده املؤمنني لينظر

أفعاهل�م وصربه�م ،فمن صرب واحتس�ب كان عند اهلل م�ن الصابري�ن .واعلموا أن هذه

الوقعة هي التي ذكرها يل رسول اهلل‘التي يبقى ذكرها إىل األبد! هذه الدائرة املهلكة.
فق�ال العباس :عىل َمن هي ي�ا ابن أخي؟ فقال :يا عامه عىل من كفر باهلل واختذ معه ولد ًا،
فثقوا بنرص اهلل عز وجل .ثم قال لعمر :يا أمري املؤمنني ،أكتب إىل عاملك أيب عبيدة كتاب ًا

وأعلمه فيه أن نرص اهلل خري له من غوثنا ونجدتنا ».

وإخب�ار عيل×بوع�د النبي‘ :بأنه س�يكون فيها آية هلل تع�اىل ،يقصد هبا مالك

األشتر ريض اهلل عنه ،حيث قتل ماهان القائد العام جليوش هرقل ،وعش�ـرة من قادهتم

يف مطلع املعركة ،فهز أركاهنم وألقى الرعب يف قلوهبم !

ق�ال الكالع�ي يف اإلكتفاء « »273/3عن مالك « :كان من ُج َلدَ اء الرجال وأش�دائهم،

وأه�ل الق�وة والنج�دة منهم ،وإنه قت�ل يوم الريموك قب�ل أن ينهزموا أحد عش�ـر رج ً
ال

م�ن بطارقته�م ،وقتل منهم ثالثة مبارزة » ! وقال ابن عس�اكر «« :»379/56وكان األشتر
األحسن يف الريموك ! قالوا لقد قتل ثالثة عشـر».

وقال الواقدي « »224/1يصف نصيحة البطاركة لبطلهم ماهان أن ال يربز:

«أهي�ا املل�ك ال خترج إىل احل�رب حتى نخرج نح�ن إىل القتال قبل�ك ،فحلف ماهان

بالكنائس األربع اليربز أحد قبله ..و ُقدِّ م ملاهان عُدَّ تُه فأفرغت عليه .قال الواقدي :بلغنا

أن عدت�ه الت�ي خرج هب�ا إىل احلرب تقومت بس�تني ألف دينار ،ألن مجيعه�ا كان مرصع ًا

باجلوهر...

وخ�رج ماه�ان إىل القتال وهو كأنه جبل ذهب يبرق ،وأقبل حتى وقف بني الصفني
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وخوف باس�مه ،ف�كان أول من عرفه خالد بن الولي�د فقال :هذا ماهان
ودع�ا إىل الرباز َّ

ب باسمه ،فخرج إليه غالم من األوس وقال:
هذا صاحب القوم قد خرج..وماهان ير ِّع ُ
واهلل أن�ا مش�تاق إىل اجلنة ،ومحل ماهان وبيده عمود م�ن ذهب كان حتت فخذه فضـرب

ب�ه الغالم فقتله وعجل اهلل بروحه إىل اجلنة..ق�ال :فجال ماهان عىل مرصعه وقوي قلبه

ودع�ا إىل البراز ..وكان أول من برز مالك النخعي األشتر وس�اواه يف املي�دان ،فابتدر
مال�ك ماه�ان بالكالم وقال له :أهي�ا العلج ال تغرت بم�ن قتلته ،وإنام اش�تاق صاحبنا إىل

لقاء ربه ،وما منا إال من هو مشتاق إىل اجلنة ،فإن أردت جماورتنا يف جنات النعيم فانطق
بكلمة الش�هادة أو أداء اجلزي�ة،وإال فأنت هالك ال حمالة ! فقال ل�ه ماهان:أنت صاحب

خالد بن الوليد؟ قال :ال أنا مالك النخعي صاحب رسول اهلل‘..

ثم محل عىل مالك وكان من أهل الش�جاعة فاجتهدا يف القتال ،فأخرج ماهان عموده

ورضب به مالك ًا عىل البيضة التي عىل رأس�ه فغاصت يف جبهة مالك فشرتت عينه ،فمن

فائر م�ن جبهته وع�دو اهلل يظن أنه قت�ل مالك ًا
ذل�ك اليوم س�مي باألشتر ..ق�ال والدم ٌ
وه�و ينظ�ره متى يقع عن ظه�ر فرس�ه ! وإذا باملك قد مح�ل وأخذته أصوات املس�لمني

ي�ا مالك إس�تعن باهلل يعنك على قرينك ،قال مالك:فاس�تعنت باهلل علي�ه وصليت عىل

رسول اهلل‘ورضبته رضبة عظيمة..فلام أحس ماهان بالضـربة وىل ودخل يف عسكره
«يف الطبري ،74/3:أنه ُقتل برضبة مالك» صاح خالد باملس�لمني :يا أهل النرص والبأس
إمحلوا عىل القوم ما داموا يف دهش�تهم ..ومحل كل األمراء بمن معهم ،وتبعهم املسلمون

بالتهلي�ل والتكبير ،فصبرت هلم الروم بع�ض الصرب حت�ى إذا غابت الش�مس وأظلم
األف�ق ،انكش�ف الروم منهزمني بني أيدهيم ،وتبعهم املس�لمون ي�أرسون ويقتلون كيف

ش�اءوا ،فقتلوا منهم زهاء م�ن مائة ألف وأرسوا مثلها ،وغ�رق يف الناقوصة منهم مثلها
وأم�م ال حتصى ،وتفرق منهم يف اجلبال واألودية وخيول املس�لمني م�ن ورائهم يقتلون

ويأرسون ،ويأتون من اجلبال باألسارى .ومل يزل املسلمون يقتلون ويأرسون إىل أن راق
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الليل فقال أبو عبيدة :أتركوهم إىل الصباح ،فرتاجعت املسلمون وقد امتألت أيدهيم من

«السجاد» والنامرق والطنافس.
الغنائم والس�ـرادقات وآنية الذهب والفضة ،والزالزل
َّ
ووكل أب�و عبي�دة رجاالً من املس�لمني بجمع الغنائم وبات املس�لمون فرحني بنرص اهلل
حتى أصبحوا فإذا ليس للروم خرب ».

وكان هذا اليوم األول ،وقد استمرت احلرب أربعة أيام.

ومما نالحظه هنا ،أن رواة السلطة الحيبون األشرت ولذا نسبوا بطوالته يف الريموك إىل

رضار بن األزور ،مع أنه ُقتل قبل سنني يف معركة الياممة !

ق�ال ابن س�عد يف الطبقات « « :»39/6مكث رضار ب�ن األزور بالياممة جمروح ًا قبل أن

يرحل خالد بن الوليد بيوم ،فامت ».

ونالح�ظ ثاني� ًا ،أنه مل يربز أحد ملاهان وأمثاله من أبطال الروم كجرجيس والصقالر،

إال مالك ورفاقه من ش�يعة عيل× ،فأين كان خال�د بن الوليد ،وأبو عبيدة بن اجلراح،

وعمرو بن العاص ،ويزيد بن أيب سفيان ،ورشحبيل بن حسنة ،وبقية قادة اجليوش ،فقد

خافوا مجيع ًا وكاعوا ! فتقدم اليه مالك ريض اهلل عنه مالك األشرت وقتله ،ثم برز اثنان من
قادهت�م فقتلهام ،ثم محل عىل قادهتم أصحاب رايات الصلبان محل ًة حيدرية فقتل ثامنية أو

عشـرة ! وكان ذلك كافي ًا لضعضعة جيشهم الذي يعتمد فيه اجلندي عىل قائده أكثر من
اعتامده عىل نفسه .فعندما رأوا قادهتم جمندلني انذعروا ،فاغتنم املسلمون الفرصة ومحلوا

عليهم ،فاهنزمت الروم يف اليوم األول من املعركة !

ونالح�ظ ثالث ًا ،أن الرواة أمهلوا أخبار زمالء األشتر يف معرك�ة الريموك ،كعمرو بن

معدي كرب الزبيدي ،وهاشم املرقال الزهري ،وخالد بن سعيد األموي ،وأخيه أبان بن
سعيد ،وحجر بن عدي ،وأمثاهلم ،ألهنم شيعة عيل! فال جتد من أخبارهم إال نتف ًا قليلة،

لكنها تدل عىل أدوارهم العظيمة !
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َ ُ
ْ َ ُ
ْ َ
َب َعث َنا َعل ْيك ْم ِع َب ًادا ل َنا أ ِولي َبأ ٍس ش ِد ٍيد

ال شك أن األشرت وزمالؤه هم العباد املوعودون يف اآلية ،فقد سامهم عيل×آية من

آيات اهلل ،فكان فتح سوريا وفلسطني والقدس عىل أيدهيم.

ذلك أن أهم معركة يف فتح فلسطني معركة أجنادين ،كان بطلها الذي قطف النرص

للمسلمني خالد بن سعيد بن العاص ،وزميله هاشم املرقال قائد امليسـرة ،ومها من شيعة

علي× ،وصاحبه القائد العام رشحبيل بن حس�نة قائد اجليش ،فطمس رواة الس�لطة
أدوارهم ،أو نسبوها إىل ابن الوليد !

وق�د افتتح معركة أجنادين حفيدان لعبد املطل�ب ،ثأر ًا جلعفر بن أيب طالب ريض اهلل

عنه�م ،ومها عبد اهلل بن الزبري بن عبد املطلب ،وكان من الثابتني مع النبي‘يف حنني.
ويف ي�وم أجنادين ب�رز بطريق ُم َع َّلم ودع�ا إىل املبارزة ،وكانوا يعطون للفارس الش�جاع
درج�ة بطري�ق ،فبرز إليه عب�د اهلل بن الزبير بن عبد املطل�ب ،فاختلفا رضب�ات ثم قتله

يتعرض لس�لبه مع أهنم كانوا حيرصون عىل س�لب هذا النوع من
عب�د اهلل ب�ن الزبري ،ومل َّ

الفرسان ،ألنه يلبس قلنسوة ُم َذ َّهبة ،وحزام ًا عريض ًا ُمذهب ًا يسمى َمنطقة.

لك�ن حفي�د عبد املطلب ريض اهلل عنه أع�رض عنه ألنه رأى رومي� ًا آخر جاء يطلب

املبارزة فربز إليه ،فتشاوال بالرحمني ،ثم صارا إىل السيفني ،وكان الرومي ُمدَ َّرع ًا ،فحمل

عليه عبد اهلل فرضبه عىل عاتقه ،وهو يقول :خذها وأنا ابن عبد املطلب ! فش�قت رضبته
ال�درع ،وأرسع الس�يف يف منكب الرومي فوىل منهزم ًا ،ثم س�قط .وقيل لعبد اهلل كفاك

هذا فال تقاتل!

فقال :ال أجدين أصرب ،ومحل عىل الروم وقتل عدد ًا من فرساهنم.

ووجده املسلمون بعد املعركة يف وجهه ثالثون رضبة سيف ،وحوله عشـرة من الروم

جمندلني ،ووجدوا سيفه بيده الصق ًا ،فعاجلوه حتى نزعوه.
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«اإلستيعاب ،904/ 3 :واإلصابة ،78/4:وتاريخ دمشق.»138/ 8 :

واحلفي�د الث�اين لعبد املطلبُ :ط َليب بن عمري بن وه�ب من بني عبد بن قصـي« :أ ّمه

أروى بنت عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف ،شهد بدر ًا ،وكان من خيار الصحابة ».
« اإلستيعاب.» 772/2:

الص َّفر بني دمشق واجلوالن ،ثم يف فِ ْحل
وبعد أجنادين جتمعت قوات الروم يف مرج ُّ

ب�األردن ،واعرتف الرواة بأن أب�ا عبيدة وخالد بن الوليد ورشحبيل وابن العاص أعطوا

القي�ادة فيها إىل خالد بن س�عيد ،وهاش�م املرقال ،فحققا النصـر ! لكن الس�لطة نس�بت

بطولتهما اىل اب�ن الولي�د وابن العاص مع أهنما مل يقاتال أبد ًا وال برضبة س�يف وال رمي

حجر !

تفسري آيات العباد املوعودين:
َ ُ
َ
َ ْ
َ
يل في ْالك َ
قال اهلل تعاىلَ :و َق َض ْي َنا إ َلى َبنى إ ْس َ
َ
ت
ائ
ر
اب ل ُتف ِس ُد ّن في الأرض َم َّرت ْي ِن َول َت ْعل َّن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
ً ََ ُ
َ
ُ
َ
ًُُ َ ً َ َ
َ
َ
ْ
ُْ ُ ُ
َ
ّ
َ
َ
َ
الدي ِار
عل ّوا ك ِبيرا .ف ِإذا َج َاء َوعد أولاه َما َب َعثنا عل ْيك ْم ِع َبادا لنا أ ِولي بأ ٍس ش ِد ٍيد ف َج ُاسوا ِخلال ِ
َ َ َْ ُ َ
َ َ ُ ْ َ َ َ
َ
ُ
ْ ُ َ ْ َ
ْ
اك ْم بأ ْم َوال َو َب ِن َ
ين َو َج َعل َناك ْم أكث َر
َوك َان َو ْع ً اد َمف ُعولا .ث َّم َر َد ْدنا لك ُم الك َّرة َعل ْي ِه ْم َوأ ْمددن
ِ ٍ
َ َُ ُ ُ ُ َ ُ
ْ َ ُْ َ ُْ َْ ُ ُ
ْ َ ُْ َ َ َ َ
َ
ُ
وهك ْم
الآخرةِ ِليسوءوا وج
ن ِف ًيراِ .إن أ ْح َسنت ْم أ ْح َسنت ْم لأنف ِسك ْم َو ِإن أ َسأت ْم فل َها ف ِإذا َج َاء َو ْعد ِ
ُ ُ َ
َُ َ َ
ُُ ْ
ُ
َ َْ
َ
َو ِل َي ْدخلوا ال َم ْس ِج َد ك َما َدخل ُوه أ َّول َم َّرةٍ َو ِل ُي َت ِّب ُروا َما َعل ْوا تت ِب ًيراَ .ع َسى َر ّبك ْم أ ْن َي ْر َح َمك ْم َو ِإ ْن
ُع ْد ُت ْم ُع ْد َنا َو َج َع ْل َنا َج َه َّن َم ِل ْل َك ِافر َ
ين َح ِص ًيرا ».
ِ

أي :حكمن�ا يف القض�اء املربم لليهود أنكم ستفس�دون يف املجتمع البش�ـري مرتني،

وتستكربون عىل الناس ،وتعلون علو ًا كبري ًا مرة واحدة.
َ َ

ُ

���اء َو ْع ُ���د أ ُ
ف���إذا َج َ
ولاه َما :وقت عقوبتكم عىل إفس�ـادكم األول ،عىل يد رس�ولنا وأمته،
ِ

أرسلنا عليكم عباد ًا منهم ،أصحاب قوة وبطش بكم.
لال الدِّ َي ِ
اس�وا ِخ َ
�ار َوك َ
َان َوعْ�دً ا َم ْف ُعوال :أي دخلوا فلس�طني بس�هولة ،وجاس
َف َج ُ
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جنودهم بني البيوت يتعقبون املقاتلني من الروم وعمالئهم اليهود.
َ َ ُ

ُ

ْ َ َ َ

ث َّ���م َر َد ْدن���ا لك ُ���م الك َّ���رة َعل ْي ِه ْم :أي أعدنا لليه�ود الغلبة عىل املس�لمني ،وأعطيناكم أهيا

اليهود أمواالً وأوالد ًا ،وجعلناكم أكثر منهم أنصار ًا يف العامل.
َ

ْ

َ

ْ

َْ ُ

ُ

ِإ ْن أ ْح َس���ن ُت ْم أ ْح َس���ن ُت ْم لأنف ِس���ك ْم :أي يس�تمر وضعك�م عىل هذه احلال زمن� ًا ،فإن تبتم

وعملتم خري ًا فهو لكم ،وإن أسأتم وطغيتم وعلوتم فهو لكم أيض ًا.
َ َ

ُ
الآخ َرةِ  :أي ستُسيؤون ،حتى جيئ وقت العقـوبة الثانية فنسلط عليكم نفس
ف ِإذا َج َاء َو ْعد ِ

العباد ،فيس�وؤوا وجوهكم ،ثم يدخلوا املس�جد فاحتني ،كام دخلوه أول مرة ،ويسحقوا

علوكم سحق ًا.
ُ

َ

َو ِإ ْن ُع ْدت ْ���م ُع ْدن���ا :أي لع�ل اهلل يرمحك�م بع�د العقوب�ة الثانية ،وإن عدتم إىل إفس�ادكم

عاقبناكم يف الدنيا ،ثم حرصناكم يف جهنم حرص ًا.

فتاريخ اليهود من بعد موس�ى×إىل آخر حياهتم ،يتلخص بإفسادهم يف املرة األوىل

وعقوبته�م بيد املس�لمني ،ثم غلبته�م عليهم وكثرة أنصارهم يف الع�امل ،ثم علوهم حتى

جي�ئ وع�د العقوب�ة الثانية عىل يد املس�لمني أيض ًا .فاملبعوث�ون يف العقوبة الثانية نفس�هم
املبعوثون يف األوىل ،وقد أخطأ من جعلهم قومني !

وقد فسـرهتم األحاديث بأصحاب عيل× ،ثم أصحاب املهدي’« .راجع املعجم

املوضوعي ألحاديث اإلمام املهدي×.»640/

فالصحايب اجلليل مالك األشرت ريض اهلل عنه ،هو اآلية الربانية ،وهو ورفقاؤه األبطال:

العب�اد املوعودون أصحاب البأس الش�ديد ،الذين بعثهم اهلل على اليهود يف املرة األوىل،
فهزموهم يف الريموك هبزيمة الروم ،فانس�حبوا من فلس�طني وس�وريا ،ودخل املسلمون
مدهنم بام فيها القدس منتصـرين ،جيوسون خالل ديار الروم واليهود ،بدون مقاومة.
وشيعة عيل أيض ًا هم الذين يبعثهم يف الثانية فيسوؤوا وجوه اليهود ويغلبوهم.
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ٍ
بطوالت يف الريموك وغريها أخفاها رواة السلطة ،ألويل البأس الذين
هذا ،وكم من

بعثه�م اهلل على اليهود ،كخالد بن س�عيد ب�ن العاص وابن�ه ،وإخوته ،وهاش�م املرقال،
وسلامن ،وأيب ذر ،واملقداد ،وحذيفة ،وأيب أمامة وعبادة بن الصامت ،وعرشات األبطال

اآلخرين.

إعالن هرقل اإلنسحاب من سوريا وفلسطني
قال البالذري « « :»162/1وملا بلغ هرقل خرب أهل الريموك وإيقاع املس�لمني بجنده،

هرب من أنطاكية إىل قسطنطينية .فلام جاوز الدرب قال :عليك يا سورية السالم ! ونعم
البلد هذا للعدو .يعنى أرض الشام لكثرة مراعيها .وكانت وقعة الريموك يف رجب سنة

مخس عرشة ».

وق�ال احلم�وي يف معجم البل�دان «« :»280/ 3فلما ُهزم الروم وج�اءه اخلرب وبلغه أن
املسلمني قد بلغوا قنرسين ،خرج يريد القسطنطينية ،وصعد عىل ن َْش ٍز وأرشف عىل أرض

الروم وقال :سلام عليك يا سورية ،سلام مودع ال يرجو أن يرجع إليك أبد ًا ! ثم قال:
وحيك أرض ًا ما أنفعك أرض ًا ! ما أنفعك لعدوك لكثرة ما فيك من العشب واخلصب ! ثم
إنه مىض إىل القسطنطينية ».

أق�ول :بمج�رد هزيمة ال�روم يف الريموك قرر هرقل اإلنس�حاب الكامل من س�وريا

وفلسطني ومرص وقربص ،وفتحت كل مدهنا أمام املسلمني ،فلم حتتج إىل قتال ،بل كان

يكفي أن يذهب رسول من القائد بكتاب إىل القدس أو أي مدينة ،فيدعوهم فيجيئؤون،

أويكتب معهم عهد صلح فيقبلون.

وكل ما رواه رواة السلطة من معارك بعد الريموك لفتح القدس وقربص ومرص ،فهو

مكذوب ،والدليل عىل كذبه أنك ال جتد فيه جندي ًا رومي ًا واحد ًا !

فاحلقيقة أنه بمجرد أن جندل األشرت بطلهم ماهان القائد العام جليش الروم ،وزمالئه
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قادة الفرق ،فقد تم فتح القدس وكل سوريا ،بل ومصـر أيض ًا ،ألن هرقل قرر اإلنسحاب

منها مجيع ًا ،وودعها !

مطاردة األشرت جيش الروم املنسحب !
روى الكالعي«  « :»273/3عن احلس�ن بن عبد اهلل أن األشتر قال أليب عبيدة  :إبعث

مع�ي خي ً
ال أتبع آثار القوم ،فإن عندي ج�زا ًء و َغنَا ًء .فقال له أبو عبيدة  :واهلل إنك خلليق
ب�كل خير ،فبعث�ه يف ثالث مائة ف�ارس وقال ل�ه  :ال تتباعد يف الطلب وك�ن مني قريب ًا.
ف�كان يغري عىل مسيرة اليوم من�ه واليومني ونحو ذل�ك .ثم إن أبا عبي�دة دعا ميرسة بن

مس�ـروق فرسحه يف ألف�ي فارس ،فمىض يف آثار الروم حتى قط�ع الدروب ،وبلغ ذلك
األشتر فمىض حتى حلقه ،فإذا ميرسة مواقف مجع ًا من الروم أكثر من ثالثني ألف ًا ،وكان
ميرسة قد أشفق عىل من معه وخاف عىل نفسه وعىل أصحابه ،فإهنم لكذلك إذ طلع عليه

األشتر يف ثلاث مائة فارس م�ن النخع ،فلام رآهم أصحاب ميرسة كربوا وكرب األشتر

وأصحاب�ه ،ومح�ل عليهم م�ن مكانه ذلك ،ومحل ميس�ـرة فهزموهم وركبوا رؤوس�هم

وأتبعتهم خيل املسلمني يقتلوهنم ،حتى انتهوا إىل موضع مرتفع من األرض َف َع َل ْوا فوقه،
وأقبل عظيم من عظامئهم معه رجالة كثرية من رجالتهم ،فجعلوا يرمون خيل املس�لمني
م�ن مكاهن�م املرشف فإن خيل املس�لمني ملواقفته�م ،إذ نزل رجل من ال�روم أمحر عظيم

جس�يم ،فتعرض للمس�لمني ليخرج إليه أحدهم ! قال :فواهلل م�ا خرج إليه رجل منهم،
فقال هلم األشرت :أما منكم من أحد خيرج هلذا العلج؟ فلم يتكلم أحد ! قال :فنزل األشرت
ث�م خ�رج إليه ،فمش�ى كل واحد منهما إىل صاحبه وعىل األشتر ال�درع واملغفر ،وعىل

الرومي مثل ذلك ،فلام دنا كل واحد منهام من صاحبه شد األشرت عليه فاضطربا بسيفيهام

فوقع س�يف الرومي عىل هامة األشتر فقطع املغفر وأرسع الس�يف يف رأس�ه ،حتى كاد
ينش�ب يف العظم ،ووقعت رضبة األشتر عىل عاتق الرومي فلم تقطع شيئ ًا من الرومي،
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إال أنه رضبه رضبة شديدة أوهنت الرومي وأثقلت عاتقه .ثم حتاجزا فلام رأى األشرت أن

س�يفه مل يصنع ش�يئ ًا انرصف فمشى عىل هيئته حتى أتى الصف وقد سال الدم عىل حليته
عيل بشئ من حناء ،فأتوه به من
ووجهه فقال :أخزى اهلل هذا سيف ًا ،وجاءه أصحابه فقال َّ

س�اعته ،فوضعه عىل جرحه ثم عصبه باخلرق ،ثم حرك حليته ورضب أرضاس�ه بعضها
ببعض ،ثم قال :ما أش�د حليتي ورأيس وأرضايس .وقال البن عم له :أمس�ك سيفي هذا
وأعطني س�يفك ،فقال :دع يل س�يفي رمح�ك اهلل ،فإين ال أدري لعيل أحت�اج إليه ،فقال:
أعطني�ه ول�ك أم النعامن يعني ابنته .فأعطاه إياه فذهب ليع�ود إىل الرومي فقال له قومه:
ننش�دك اهلل أال تتعرض هلذا العلج فقال :واهلل ألخرج�ن إليه فليقتلني أو ألقتلنه فرتكوه

فخرج إليه ،فلام دنا منه شد عليه وهو شديد احلنق ،فاضطربا بسيفيهام فرضبه األشرت عىل

عاتقه فقطع ما عليه حتى خالط الس�يف رئته ،ووقعت رضبة الرومي عىل عاتق األشتر
فقطعت الدرع ،ثم انتهت ومل ترضه ش�يئ ًا ،ووقع الرومي ميت ًا وكرب املس�لمون ،ثم محلوا
على صف رجالة ال�روم ،فجعلوا يتنقضون ويرمون املس�لمني وهم من ف�وق ،فام زالوا

كذلك حتى أمس�وا وحال بينهم الليل وباتوا ليلتهم يتحارس�ون .فلام أصبحوا أصبحت
األرض من الروم بالقع فارحتل األشرت منرصف ًا».

ويف تاريخ اليعقويب « »141/2قصد األشرت اىل «:جمَْ ٍع للروم قطعوا الدرب ،فقتل منهم

مقتلة عظيمة ،ثم انرصف وقد عافاه اهلل وأصحابه ».

ويف تاري�خ حلب « « :»156/1وأول من قط�ع جبل اللكام وصار إىل املصيصة :مالك

بن احلارث األشرت النخعي ،من قبل أيب عبيدة بن اجلراح ».

واملصيصة بعد إسكندرونة بمئة كيلو مرت .وتبعد عن دمشق  500كم.

وذكر البالذري « »194/1أن مالك األشرت كان قائد ًا يف فتح أنطاكية.

وذكر يف « »630/1أن أبا ذر واألشرت قادا حمارصة مدينة ساحلية..الخ.
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وذك�ر يف « »302/1وم�ا بعده�ا كيف خطط مال�ك لفتح حلب ،ثم فت�ح حصن عزاز،

واستخلف عليه سعيد بن عمرو الغنوي ،ورجع إىل أيب عبيدة ،فكتب أبو عبيدة إىل عمر

بالنرص».

وقال الواقدي « »462/1يف فتح املوصل«:التقى األشرت بيورنيك األرمني فلام عاين ز َّيه

علم أنه من ملوكهم ،فطعنه يف صدره فأخرج السنان من ظهره ».

وق�ال ابن األعثم « »258/1يف فتح آمد وميافارقني يف تركية « :ثم أرس�ل عياض مالك

األشتر النخع�ي وأعطاه ألف فارس ،وأرس�له إىل ناحية آم�د وميافارقني ،وحني وصل

مال�ك م�ع اجليش إىل آم�د تبني له أن القلعة حصين�ة جد ًا فأخذ يفكر باألم�ر وأن مقامه

س�يطول هن�اك ،وملا اقرتب من آمد وعاين بنفس�ه ق�وة احلصن ،أمر اجلي�ش بأن يكربوا
مع ًا تكبرية واحدة بأعىل صوت ! فخاف أهل آمد وتزلزلت أقدامهم وظنوا أن املس�لمني
يبلغ�ون عشرة آالف ،وأهنم ال ِق َب َل هلم بحرهبم ،فأرس�لوا ش�خص ًا إىل األشتر فأجاهبم
األشرت إىل الصلح ،وتقرر أن يدفعوا مخسة آالف دينار نقد ًا ،وعىل كل رجل أربعة دنانري
جزي�ة ،وريض حاكم البلد هب�ذا الصلح وفتحوا األبواب ودخلها املس�لمون صباح يوم

اجلمعة ،فطافوا فيها ساعة ثم خرجوا ،وأقاموا عىل بوابة البلدة ».

وال يتسع املجال للتفصيل ،فنكتفي هبذه النقاط املخترصة عن بطوالته !

وق�د روت املص�ادر دور ًا ملال�ك يف فتح مصـ�ر ،فقال الواق�دي «« :»66/2فقال يزيد

ب�ن أيب س�فيان :أنا واهلل رأيت مالك ًا األشتر النخع�ي ،وعرفته بطول قامت�ه وركبته عىل

فرسه.».

وذكر يف « »242/2أنه كان يف قلب جيش الفتح املرصي مقابل الروم.

ويف « »272/ 2مش�اركته يف فتح البهنس�ا ،وق�ال « :ونزل املس�لمون بجانب اجلبل عند

الكثي�ب األصف�ر قريب ًا م�ن البياض الذي عىل املغ�ارة نحو املدينة...فلما أصبحوا خرج
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أع�داء اهلل للقائه�م فقال مالك األشتر:يا قوم إن أعداء اهلل خرجوا للقائكم فاش�غلوهم

بالقتال وأرسلوا مجاعة منكم يملكون اجلرس واستعينوا باهلل ».

لكن ال يصح ذلك ،ألنه مل تكن حرب يف مرص ،فقد أس�لمت طوع ًا وس�لمت احلكم

للمسلمني بعد انسحاب الروم .راجع كتابنا :مرص وأهل البيت^.

نعم قد يكون مالك دخل اىل مرص مع اجليش اإلسالمي ،لكن مل يكن قتال.


دور البطل عمر بن معدي كرب يف الفتوحات
ق�ال الطبري « « :»214/3فبع�ث «القائد النعامن بن مقرن» من الط�زر طليحة وعمر ًا

وعم�ر ًا طليع�ة ،ليأت�وه باخلرب ،وتق�دم إليه�م أن ال يغل�وا «يبتعدوا» فخ�رج طليحة بن
خويل�د ،وعمرو بن أيب س�لمى العنزي ،وعم�رو بن معدي كرب الزبيدي ،فلام س�اروا

يوم ًا إىل الليل رجع عمرو بن أيب سلمى ،فقالوا :ما رجعك؟ قال :كنت يف أرض العجم،

أرض جاهله�ا و َقتَل أرض� ًا عا ُملها .قال :رسن�ا يوم ًا وليلة مل نر ش�يئ ًا وخفت أن
و َق َت َل�ت ٌ
يؤخذ علينا الطريق .ونفذ طليحة فقال الناس :ارتد الثانية ! ومضـى طليحة حتى انتهى

إىل هناون�د .وبني الطزر وهناوند بضعة وعش�ـرون فرس�خ ًا « نح�و 200كيلومرت» فعلم
ِ
�م القوم واطلع عىل األخبار ،ثم رجع حتى إذا انتهى إىل اجلمهور وكرب الناس ،فقال:
ع ْل َ
م�ا ش�أن الناس؟ فأخبروه بالذي خافوا عليه ،فق�ال :واهلل لو مل يكن دي� ٌن إال العربية ما
كن�ت ألج�زر العجم الطامط�م هذه العرب العارب�ة ! فأتى النعامن فدخ�ل عليه فأخربوه
اخلرب ،وأعلمه أنه ليس بينه وبني هناوند شئ يكرهه ،وال أحد.

فن�ادى عن�د ذلك النعامن بالرحيل فأمرهم بالتعبية ،وبعث إىل جماش�ع بن مس�عود أن

يسوق الناس .وسار النعامن عىل تعبيته ،وعىل مقدمته نعيم بن مقرن ،وعىل جمنبتيه حذيفة

بن اليامن وسويد بن مقرن ».
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ومعنى كالم طليحة :أنه لو مل يكن دين ،فإن قوميتي متنعني أن أمكن العجم أصحاب

الرطانة من رقاب العرب األقحاح !

ووصف البالذري بطولة عمرو بن معدي كرب ،فقال «« : » 316/2فالتحمت احلرب

بينهم ،وذلك بعد الظهر ،ومحل عمرو بن معدي كرب الزبيدي فاعتنق عظي ًام من الفرس
فوضعه بني يديه يف السـرج وقال :أنا أبوثور ،إفعلوا كذا ! ثم حطم في ً
ال من الفيلة وقال:

إلزموا سيوفكم خراطيمها ،فإن مقتل الفيل خرطومه ».

« ق�ال عم�رو بن مع�دي كرب :إين حامل على الفيل ومن حوله ،لفي�ل بإزائهم ،فال

تدع�وين أكث�ر من ج�زر جزور ،فإن تأخرتم عن�ي فقدتم أبا ثور فأنى لك�م مثل أيب ثور،
ف�إن أدركتموين وجدمتوين ويف يدي الس�يف! فحمل فام انثنى حتى رضب فيهم وستره
الغبار ،فقال أصحابه :ما تنتظرون ما أنتم بخلقاء أن تدركوه وإن فقدمتوه فقد املس�لمون

فارس�هم ! فحملوا محلة فأفرج املرشكون عنه بعد ما رصعوه وطعنوه وإن س�يفه لفي يده
يضارهبم وقد طعن فرس�ه ! فلام رأى أصحابه وانفرج عنه أهل فارس ،أخذ ِبرجل فرس

ٍ
فهم
رجل من أهل فارس فحركه الفاريس فاضطرب الفرس ،فالتفت الفاريس إىل عمرو َّ
به وأبرصه املس�لمون فغش�وه ،فن�زل عنه الفاريس وحارض «رك�ض » إىل أصحابه ،فقال

عمرو :أمكنوين من جلامه فأمكنوه منه فركبه » « .تاريخ الطربي.» 61/ 3:

أقول  :محل عمرو مثل هذه احلملة يف هناوند وغاص يف أوساطهم ،ويظهرأن املسلمني

تأخروا عن نجدته ،فأدركوه وقد استشهد ريض اهلل عنه !

قال حازم البجيل كام يف الطربي «  « : » 78 / 3كنا ربع الناس ،فوجهوا إلينا ستة عرشفي ً
ال

وإىل س�ائر الن�اس فيلني ،وجعلوا يلقون حتت أرجل خيولنا حس�ك احلديد ويرش�قوننا

بالنشاب فكأنه املطر علينا ،وقرنوا خيلهم بعضها إىل بعض لئال يفروا .قال :وكان عمرو
ب�ن معديك�رب يمر بنا فيق�ول :يا معرش املهاجرين كونوا أس�ود ًا ،فإنام األس�د من أغنى
ش�أنه ،فإنام الفاريس تيس إذا ألقى نيزكه (رحمه) .قال :وكان إس�وار منهم ال يكاد تسقط
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ل�ه نش�ابة فقلن�ا له:يا أبا ثور إت�ق ذلك الفاريس فإنه ال تقع له نش�ابة! فتوج�ه إليه ورماه
الفاريس بنش�ابة فأصاب قوس�ه ،ومحل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه ،واستلبه سوارين من
ذهب ،ومنطقة من ذهب ،ويلمق ًا من ديباج » .واليلمق :القباء املحشو املبطن.

وق�ال البلاذري « « :» 324/2فلقوه�م وحجر بن عدي الكن�دي عىل امليمنة ،وعمرو

ب�ن مع�دي كرب عىل اخلي�ل ،وطليحة ب�ن خويلد عىل الرج�ال ،وعلى األعاجم يومئذ
خرزاد أخو رس�تم .فاقتتلوا قتاالً ش�ديد ًا مل يقتتلوا مثله ،رمي ًا بالنبل وطعن ًا بالرماح حتى

تقصفت ،وجتالدوا بالسيوف حتى انثنت.

ث�م إن املس�لمني محلوا محلة واحدة قلعوا هبا األعاجم ع�ن موقفهم وهزموهم فولوا

هاربني ،وركب املسلمون أكتافهم يقتلوهنم قت ً
ال ذريع ًا حتى الظالم ».

وروي أن بعض فرس�ان املس�لمني كحجر بن عدي ريض اهلل عنه عرب بفرسه« :فتقدم

َ ً ُ َ َّ ً َ َ ْ ُ ْ َ
ْ
ََ َ َ َْ َْ َ
اب ُّالد ْن َيا ُنؤتْ
َ
ِ
ُ
َ
َ
كتابا مؤجلا ومن ي ِرد ثو
ِ هِ
اهلل ِ
ح ْج�ر وقرأ :وما كان ِلنف ٍس أن تموت ِإلا ِب ِ���إذ ِن ِ
َّ
اكر َ
الآخ َرةِ ُن ْؤ ِتهِ ِم ْن َها َو َس َ���ن ْ
ِم ْن َها َو َم ْن ُير ْد َث َو َ
ين .وأقحم فرسه وهو يقول :باسم
الش
ي
ز
ج
اب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

اهلل ،فعرب وعرب املسلمون عىل أثره !

فلام رآهم العدو قالوا :ديوان ديوان « مجع ِديو :الغول» يعني ِجن ِجن ! فهربوا فدخلنا

عسكرهم « .تفسري ابن كثري.»419/1:

وروي أن عامر بن مالك األش�عري أول من عرب بفرسه هنر دجلة إىل املدائن ،وقال يف

ذلك مرجتز ًا  « :تاريخ قم  ،268 /وأسد الغابة :» 282 / 4 :
ْ
مأمور
إمضوا ع�ل�ى البحر إن البح ��ر

ق ��د خ ��اب كس� �ـرى وأب ��وه س � ْ
�ابور

واألول القاط���ع منك���م مأج ْ
���ور

م���ا تصنع���ون واحلدي���ث مأث ْ
���ور

وق�ال اب�ن األعث�م «« :»210/1فبينام املس�لمون كذلك يف أش�د ما يك�ون من احلرب

وذل�ك يف وقت العصر إذا هم بكتيبة للفرس جا َّمة «مرتاحة» حس�ناء ق�د خرجت إليهم،
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فكأن الناس هالتهم تلك الكتيبة فاتقوها ،فقال عمرو بن معدي كرب :يا معرش املسلمني

لعل�ه ق�د هالتكم هذه الكتيبة؟ قالوا :نعم واهلل يا أب�ا ثور لقد هالتنا ! وذلك أنك تعلم أنا
نقاتل هؤالء القوم من وقت بزوغ الشمس إىل وقتنا هذا ،فقد تعبنا و َك َّلت أيدينا ودوابنا،

وكاع�ت رجالنا ،وقد واهلل خش�ينا أن نعجز عن هذه الكتيب�ة ،إال أن يأتينا اهلل بغياث من
عنده ،أو نرزق عليهم قوة ونرص ًا.

ق�ال فق�ال عمرو :يا ه�ؤالء ! إنكم إنام تقاتلون ع�ن دينكم ،وتذب�ون عن حريمكم،

وتدفع�ون عن حوزة اإلسلام ،فصفوا خيولكم بعضها إىل بع�ض وانزلوا عنها والزموا
ٌ
ليوث
األرض ،واعتصموا بحبل اهلل مجيع ًا وال تفرقوا ،فإنكم بحمد اهلل ُصرباء يف اللقاء،
عند الوغى ،وهذا يوم كبعض أيامكم التي سلفت ،وواهلل إين ألرجو أن يعز اهلل بكم دينه
ويكبت بكم عدوه..قال :ثم نزل عمرو عن فرس�ه ونزل معه زهاء ألف رجل من قبائل

اليم�ن ما فيه�م إال فارس مذكور قال:ثم تقدم عمرو حتى وقف أمام املس�لمني ش�اهر ًا

صمصامته وضعها عىل عاتقه وهو يقول:
��
لق ��د علم ��ت أقي ��ال مذح ��ج أن�ن ي
ً
صب � ُ
�رت أله ��ل القادس ��ية معلم ��ا
وطاعنهت ��م بالرم ��ح ح�ت�ى تب ��ددوا

ومث�ل�� إذا مل تصب���ر الن���اس يصب���ر
ي

وضاربهتم بالس���يف حىت تكس���ـروا

�ان يأب وأب ��و يأب
بذل ��ك أوص � ي

بذل���ك أوص���اه فلس���ت أقصـ���ر

�دان لدين ��ه
مح ��دت إهل ��ي إذ ه � ي

أنا الفارس احلامي إذا القوم أضجروا

فلل���ه أس���عى م���ا حيي���ت وأش���كر

ق�ال :ومحلت تلك الكتيبة اجلا َّمة عىل عمرو بن معد ي كرب الزبيدي وأصحابه ،فلم

يطمع�وا منه�م يف ش�ئ .قال :ومحل جري�ر بن عبد اهلل م�ن امليمنة ،وحج�ر بن عدي من
امليس�ـرة ،واملكشوح املرادي من اجلناح ،وعمرو بن معد يكرب من القلب ،وصدقوهم

احلملة فولوا مدبرين ،ووضع املسلمون فيهم السيف ،فقتل منهم من قتل واهنزم الباقون
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حتى صاروا إىل خانقني .وأمس�ى املس�لمون فل�م يتبعوهم ،لكنهم أقام�وا يف موضعهم

حت�ى أصبح�وا وأقبلوا حتى دخلوا جل�والء ،فجعلوا جيمعون األم�وال والغنائم ،حتى

مجعوا شيئ ًا كثري ًا مل يظنوا أنه يكون هناك ».

ق�ال ابن األعثم يف الفتوح «« :»303/2رجعت إليهم الفرس كأهنم الس�باع الضارية يف

مجوع مل يروا مثلها قبل ذلك ،فصاح عمرو بن معد يكرب :يا معارش العرب واملوايل ،ويا

أه�ل اإلسلام والدين والقرآن ! إنه ال ينبغي لك�م أن يكون هؤالء األعاجم أصرب منكم
على احلرب ،وال أحرص منكم عىل املوت ،فتناس�وا األوالد واألزواج ،وال جتزعوا من

القتل فإنه موت الكرام ومنايا الشهداء.

ق�ال :ث�م نزل عمرو عن فرس�ه ونزل معه أبط�ال بني عمه ،ق�ال :واألعاجم يف اآللة

واألس�لحة وبني أيدهيم ثالثون فيالً ،عىل كل فيل منهم مجاعة من أس�اورة الفرس ،قال:

ونظ�ر عام�ة املس�لمني إىل عمرو ب�ن معد يك�رب وأصحابه ،وق�د ترجلوا فن�زل الناس
وترجلوا ،ثم تقدموا نحو اخليل والفيلة ،فلم يكن إال س�اعة من أول النهار حتى امحرت
األرض من دماء الفرس ،وقتلت الفيلة بأمجعها ،فام أفلت منها واحد..

فلما كان م�ن غد وذل�ك يف اليوم الراب�ع من حروهبم ،ث�ار القوم بعضه�م إىل بعض،

وزح�ف أه�ل هناون�د يف مجي�ع عظيم حت�ى صافوا املس�لمني ،ق�ال :وصف املس�لمون

صفوفه�م كما كان�وا يصفوهنا م�ن قبل ،ودن�ت اخليل من اخلي�ل والرجال م�ن الرجال

فتناوش�وا س�اعة ،وتقدم مرزبان من مرازبتهم يقال له النوش�جان بن بادان عىل فيل له،
وقد ش�هره بالتجافي�ف املذهبة ،وصفرة الذهب تلمع عىل س�واد الفي�ل حتى وقف بني

اجلمعين ،ق�ال :ونظر إليه عمرو بن معدي ك�رب فتهيأ للحملة عليه ،ث�م أقبل عىل بني

عمه من زبيد فقال :أال تس�معون؟ فقالوا :قل يا أبا ثور نس�مع قولك وننتهي إىل أمرك،
فقال :إين حامل عىل هذا الفيل وقاصد إليه ،فإن قطعت خرطومه فقد هلك وذاك الذي

عيل وتكاثروا فأعينوين.
أريد ،وإن أخطأته ورأيتم ال ُفرس قد محلوا َّ
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فقالوا :نفعل أبا ثور! فاستخر اهلل عز وجل وتقدم .قال فتقدم عمرو نحو الفيل الذي

عىل ظهره النوشجان ،قال :وجعل النوشجان يرميه بالنشاب من فوق الفيل حتى جرحه
جراحات كثرية ،ونظر إليه من كان من بني عمه فخرجوا إليه ليعينوه ،وصاح النوشجان

بال ُفرس فحملوا عىل عمرو وأصحابه ،فاقتتل القوم ومحل عمرو من بني أيدهيم فضـرب

خرط�وم الفيل فقطعه ،ووىل الفيل منهزم ًا ثم س�قط ميت ًا ،ووضع املس�لمون الس�يف يف
النوش�جان وأصحاب�ه ،فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ،وقتل النوش�جان فيم�ن قتل ،واهنزم

الباقون برش حالة تكون..

ون�ادى عم�رو بن معدي كرب قال :يا معارش املس�لمني ما أش�به هذا الي�وم إال بيوم

القادس�ية ،فيا معرش بني مذحج ،ويا فتيان بني زبيد ،ويا معرش النخع ،إعلموا أن الذكر

غد ًا باملدينة ملن صرب اليوم ،أال فامحلوا وال تفشلوا رمحكم اهلل .قال  :فام بقي أحد من بني
مذح�ج وال م�ن النخع وال من بني زبيد إال ومحل ،ونظ�ر إليهم عمرو وقد محلوا فحمل

معهم ،فاقتتلوا ساعة حتى أزالوا الفرس عن أماكنهم وقتلوا منهم برش ًا كثري ًا...

قال  :ثم نزل عمرو عن فرسه وجعل يستوثق من حزامه وثفره ولببه ،ثم استوى عليه

ورضب بيده إىل الصمصامة فجعل هيزها ،قال :ثم كرب عمر ومحل ومحل معه فرسان بني

مذحج عىل مجوع األعاجم ،فلام خالطهم عمرو عثر به فرس�ه فس�قط إىل األرض ،وغار

فرس�ه وأحاطت به الفرس من كل جانب ،فلم يزل يقاتل حتى انكرست الصمصامة يف
يده ،ثم رضب بيده إىل الس�يف ذي النون فلم يزل يضـرب به حتى انكرس يف يده ،فعند

ذلك علم أنه مقتول ،قال :وجعل املس�لمون حيملون عىل الفرس فيقاتلون وليس�ت هلم
هبم طاقة لكثرة مجعهم ،ومحل رجل من الفرس يقال له هبرزاد عىل عمرو بن معد يكرب

فخر عمرو رصيع ًا ،وتكاثرت عليه الفرس بالس�يوف فقطعوه إرب ًا
فضـربه عىل يافوخهَّ ،
إرب ًا ،رمحة اهلل ورضوانه عليه ».

فح ِمل فمات بقرية من قرى
ويف اإلس�تيعاب « « :»1202/3وأثبتت�ه اجلراح�ات يومئذ ُ
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هناوند يقال هلا روذة ،فقال بعض شعرائهم:
لق ��د غ ��ادر الركب ��ان ي ��وم ّ
حتمل ��وا
َّ
فق ��ل لز بي ��د ب ��ل ملذح ��ج كله ��ا

ً
ً
ب���روذة ش���خصا ال جبان���ا وال غم���را
رزئ�ت�م أبا ث���ور قر يع الوغ���ى عمرا »

ونسب ابن حجر هذين البيتني إىل دعبل اخلزاعي « .اإلصابة .» 572 / 4 :

ويف مروج الذهب « « :»324/2وقتل هنالك خلق كثري:منهم النعامن بن مقرن ،وعمرو

ب�ن معديك�رب ،وغريمه�ا .وقبورهم إىل هذا الوق�ت َب ِّينَة معروفة ،عىل نحو فرس�خ من
هناوند ،فيام بينها وبني الدِّ ين ِ
َور ».


الفعل هلؤالء األبطال واإلسم لسعد بن أبي وقاص !
كان قائد جيش املسلمني املفرتض يف القادسية سعد بن أيب وقاص ،لكنه كان كخالد

ب�ن الوليد ال يقاتل بنفس�ه ،فلم يش�ارك يف معركة القادس�ية ،وال غريه�ا ! والذين قادوا

املعركة هم :ابن أخيه هاشم بن عتبة املرقال ،وحجر بن عدي ،وعمرو بن معدي كرب،
وع�دد من تالمي�ذ أمري املؤمنني× .وعندما رأى س�عد املعركة اقرتب�ت منه ،ذهب إىل

قرص العذيب ،وهو يبعد عن القادسية بضع عرشة كيلومرت ًا !

وزعم�وا أن�ه كان يدي�ر املعرك�ة من العذي�ب ،فكيف يديره�ا وهو بعي�د عنها ثالث
ساعات مشي ًا ،أو ساعة للفارس ا ُمل ِجدّ !
قال يف األخبار الطوال « :121/وكانت بسعد علة من خراج يف فخذه قد منعه الركوب،

ف�وىل أمر الناس خالد بن عرفطة ،ووىل القلب قي�س بن هبرية ،ووىل امليمنة رشحبيل بن
السمط ،ووىل امليرسة هاشم بن عتبة بن أيب وقاص ،ووىل الرجالة قيس بن خريم ،وأقام
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هو يف قرصالقادسية مع احلرم والذرية » ! وخالد بن عرفطة مراسل عنده من بني عذرة.
وقال البالذري «  « : » 316 / 2كان مقي ًام يف قصـر العذيب ،فجعلت امرأته وهي سلمى

بن�ت حفصة م�ن بنى تيم اهلل بن ثعلبة ،امرأة املثنى بن حارث�ة ،تقول :وامثنياه ،وال مثنى

وجبن ًا » !
للخيل ! فلطمها ،فقالت :يا سعد أغري ًة ُ

وقد حفظ التاريخ شعر املسلمني يف جبن سعد بن أيب وقاص !

فف�ي الطبري « » 81/ 3ومعجم البلدان «  « :» 291 / 4قاتل املس�لمون يومئذ وس�عد يف

القرص ينظر إليهم ،فنُسب إىل اجلبن ،فقال رجل من املسلمني :
أمل ت � َ�ر أن اهلل أن ��زل نصـ ��ره
فأبن ��ا وق ��د آم ��ت نس ��اء كثي ��رة

ٌ
وس���عد بب���اب القادس���ية ُم ُ
عصم
ُ
ونس���وة س���عـد ليس َّ
فهين ِّأي ُــم».
ٍ

وقال برش بن ربيعة يف ذلك اليوم:

ً
ٌ
َ
ّأمل خي ��ال م ��ن أميم ��ة موهن ��ا

وحن ��ن بصح ��راء العذي ��ب ودونن ��ا
ً ُّ
ً
ف ��زارت غر يب ��ا نازح ��ا ج ��ل مال ��ه
َّ
��
ت
�
ق
نا
�ية
�
س
القاد
�اب
�
ب
ب
�ت
�
وحل
ي
تذك ��ر ه ��داك اهلل وق ��ع س ��يوفنا
َ
عش ��ية ّود الق ��وم ل ��و أن بعضه ��م

ٌ
إذا ب ��رزت مهن ��م إلين ��ا كتيب ��ة
فضاربهت ��م ح�ت�ى تف ��رق مجعه ��م
وعم ��رو أب ��و ث ��ور ش � ٌ
�هيد وهاش � ٌ�م

ْ
جعل���ت أو ىل النج���وم تغ ُ
���ور
وق���د
ٌ
حجاز ي���ة ،إن املح���ل ش���طير
ُ
ٌ
الغ���رار طر ي���ر
ج���واد ومفت���وق ِ
ٌ
َّ
ع�ل�� أمي���ر
وس���عد ب���ن وق���اص
ي
وامل ُّ
بب���اب ُق َد ْي���س ُ
ك���ر ضر ي���ر
ٍ
ُيع���ار جناح���ي طائ���ر فيطي���ر
كالب���ال مت���ور
أتون���ا بأخ���ر ى
ج
ُ
وطاعن���ت يإن بالطع���ان مهي���ر

وقي���س ونعم���ان الف�ت�ى وجر ي���ر ».
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كام روى املؤرخون نفاق أيب سفيان وهروب ابن العاص يف الريموك !

قال الواقدي « « :»212/1كان اليوم الثالث من الريموك يوم ًا شديد ًا اهنزمت فيه فرسان

املس�لمني ثلاث مرات ! كل مرة تردهم النس�اء باحلج�ارة وال ُع ُمد ويلوح�ون باألطفال

إليهم فريجعون إىل القتال! ومل يزل القتال قائ ًام إىل أن أقبل الليل بس�واده ورجعت الروم
إىل مواضعه�ا ،والقت�ل فيه�م كثري ،ويف املس�لمني قلي�ل ،إال أن اجلراح فيهم فاش�ية من

النشاب ،فلام دخل الليل بسواده ،رجعت كل فرقة إىل أماكنها ،وباتوا حتت السالح ».

قال ابن عبد الرب يف اإلس�تيعاب « « :»1679/4ويف خرب ابن الزبري أنه رآه يوم الريموك
قال :فكانت الروم إذا ظهرت قال أبو س�فيانٍ :
إيه بني األصفر ،فإذا كش�فهم املس�لمون

قال أبو سفيان:

�وك مل � ُ
وبن ��و األصف ��ر املل � ُ
�وك

ال���روم مل َ
مهن���م مذك ُ
ُ
���ور
يب���ق
ِ

فحدث به ابن الزبري أباه ملا فتح اهلل عىل املسلمني ،فقال الزبري :قاتله اهلل يأبى إال نفاق ًا،

َأولسنا خري ًا له من بني األصفر » !

ويف فت�وح اب�ن األعث�م « »203/1أن زوجته هند ًا كانت يف الريم�وك« :ونظرت إىل أيب

سفيان وهو منهزم فضـربت وجه حصانه بعمودها ،وقالت :إىل أين يا ابن صخر؟ إرجع
إىل القتال وابذل مهجتك حتى يمحص اهلل عنك ما سلف من حتريضك عىل رسول اهلل»!
وهدف الراوي أن يمدح هند ًا ،ولو بذم زوجها !

ويف هناي�ة اب�ن كثير ««:»18/7واهنزم عمرو ب�ن العاص يف أربعة «ومل يس�مهم» حتى

وصل�وا إىل النس�اء ،ث�م رجع�وا حين زجرهم النس�اء ،وانكش�ف رشحبيل بن حس�نة

وأصحاب�ه ،ث�م تراجعوا حين وعظهم األمري ،بقول�ه تعاىل :إ َّن َ
���ن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
اهلل ْاش َ���ت َرى ِم َ
ين
ِ
َ َ
ََ َ ْ ََ
َْ ُ
أنف َس ُه ْم َوأ ْم َوال ُه ْم ِبأ ّن ل ُه ُم ال َج ّنة.»..

وق�ال يف تاري�خ دمش�ق « « :»143/2ش�هد الريم�وك أل�ف رج�ل م�ن أصح�اب

نماثلا لصفلا

ناريإو ايروسو سدقلا حتف لاطبأ نميلا لهأ 
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رسول اهلل‘فيهم نحو من مائة من أهل بدر ».

ودامت املعركة أربعة أيام ،كام روى الواقدي« .فتوح الشام .»211/1 :
و يف اخلتام:

ال بد من التنبيه عىل أن ما أوردناه ليس إال نبذة من مشاركات اليامنيني يف الفتوحات،

وهو يدل عىل أن املسلمني مدينون هلم يف أكثرها.
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الفصل التاسع

بشارة النيب‘بدور اليمن يف مستقبل العامل
أحاديث اليماني من مصادر السنيني
احلديث األول :حديث اليماني الذي حماه معاوية !
روى عب�د اهلل ب�ن عم�رو ب�ن الع�اص يوم� ًا لليامنيين حدي�ث اليماين املوع�ود م�ن

رسول اهلل‘فاستبرشوا به ،ألنه سيكون منهم ملك.

وص�ب غضبه على عبد اهلل
وع�رف بذل�ك معاوي�ة فاستش�اط غضب� ًا ،وصعد املنرب
َّ

ب�ن عمرو ،ووبخه وسماه جاهلاً ،مع أن عب�د اهلل خبري باحلدي�ث كان يكتب أحاديث
النب�ي يف حيات�ه‘ ،بينام كان معاوية هارب ًا يف اليمن حتى توس�ط له العباس قبيل وفاة

النبي‘فعفا عنه وجاء اىل املدينة !

ق�ال البخ�اري يف صحيح�ه « ،155/4و « :»105/8:كان حممد بن جبري بن مطعم حيدث

أن�ه بل�غ معاوية وهو عنده يف وفد من قري�ش ،أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص حيدث أنه

سيكون ملك من قحطان ،فغضب معاوية فقام خطيب ًا ،فأثنى عىل اهلل بام هو أهله ثم قال:
أما بعد فإنه بلغني أن رجاالً منكم يتحدثون أحاديث ليس�ت يف كتاب اهلل ،وال تُؤثر عن

رس�ول اهلل ،فأولئك جهالكم ! فإياكم واألماين التي تضل أهلها ! فإين سمعت رسول اهلل
يقول :إن هذا األمر يف قريش ،اليعادهيم أحد إال ك َّبه اهلل عىل وجهه ،ما أقاموا الدين ».

وهبذا الغضب حما معاوية حديث اليامين ،فأطاعه الرواة وغيبوه أو حرفوه ! لكنه كان

معروف ًا للناس ،وأن إسم اليامين ثالثة أحرف !

ينسلا رداصم نم يناميلا ثيداحأ

عساتلا لصفلا
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قال البالذري عن ثورة عبد الرمحن بن األش�عث الكندي اليامين«:فلام عظمت مجوعة

وحلق به كثري من أهل العراق ورؤس�ائهم وقراؤهم ونس�اكهم عند قربه منها ،خلع عبد
امللك وذلك بإصطخر فارس وخلعه الناس مجيع ًا وس�مى نفسه نارص املؤمنني ،وذكر له

أن�ه القحطاين ال�ذي ينتظره اليامنية ،وأنه يعيد امللك فيها ،فقيل له إن القحطاين عىل ثالثة
أحرف! فقال :إسمي عبد ،وأما الرمحن فليس من إسمي» ! «التنبيه واألرشاف.»272/

وق�ال البلخ�ي يف البدء والتاري�خ « »184/2عن عبد اهلل بن عمرقال «:ملا خرج س�مي

بالقحط�اين وكتب إىل العمال :من عبد الرمحن نارص أمري املؤمنين ،يقصد بذلك املهدي

املنتظ�ر× .فقي�ل له :إن إس�م القحطاين على ثالثة أحرف ،فقال :إس�مي عبد ،وليس

الرمحن من إسمي » !

أقول :يدل ذلك عىل أن حديث اليامين كان متس�امل ًا عليه عند الناس ،وأن إس�مه ثالثة

حروف ،وأنه نارص اإلمام املهدي×.

ونالح�ظ أن املصادر الس�نية بعد ه�ذه احلادثة روت توبة عب�د اهلل بن عمرو العاص،

وروت يف اليماين أحادي�ث متضاربة ،بعضها يقول يأيت م�ع املهدي وبعضها يقول بعده،
وأكثرها يذمه وال يمدحه !

وهذا يدلك عىل س�يطرة القرش�يني عىل رواية احلديث ،وأهنم منعوا رواية أي حديث

يبرش بظهور قائد يامين ،ألنه يمس بقيادة قريش للعامل اىل يوم الدين !

احلديث الثاني :توبة عبد اهلل بن عمرو العاص!
روى اب�ن مح�اد يف «« :»382/1حدثن�ا الولي�د ،ع�ن اب�ن هليعة ،ع�ن احلارث ب�ن يزيد

احلرضمي ،عن الفضل بن عفيف الدؤيل ،عن عبد اهلل بن عمرو ،أنه قال :يا معرش اليمن،

تقول�ون  :إن املنصور منكم ،والذي نفيس بيده إنه لقريش أبوه ،ولو أش�اء أن أس�ميه إىل

أقىص جد هو له لفعلت» !
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أقول :أراد أن يريض معاوية والقرشيني فجعل املنصور اليامين قرشي ًا وأمه يامنية ! وهو

يناقض حديثه الذي أغضب معاوية ،فلو كان قرشي ًا ملا غضب !

احلديث الثالث :توبة عبد اهلل بن عمرو ً
ثانية !
روى عنه ابن محاد « »394/1أن املهدي يخُ رج أهل اليمن من الشام اىل بالدهم ! «جلس

يف مس�جد دمش�ق ،يف مجاع�ة ليس فيه�م إال أهل اليمن فق�ال :يا أهل اليم�ن كيف أنتم

إذا أخرجناكم من الش�ام ،واس�تأثرنا هبا عليكم؟ قالواَ :أو يكون ذلك؟ قال :نعم ورب

الكعب�ة .فق�ال :مالكم ال تَكلمون ! فقال بعض القوم :أفنحن أظلم فيه أم أنتم؟ قال :بل
َ َ َّ

َ َ

َ

ََ

َ

نحن .فقال اليامين :احلمد هللَ ،و َس َي ْعل ُم ألذ َين ظل ُموا أ َّى ُم ْنقلب َي ْنقل ُب َ
ون ».
ِ
ِ
ٍ

احلديث الرابع :تأييد كعب األحبار لتوبة ابن عمرو !
فقد روى ابن محاد « »395/1عن كعب أنه قال« :ما املهدي إال من قريش ،وما اخلالفة

إال يف قريش ،غري أن له أص ً
ال ونسب ًا يف اليمن ».

احلديث اخلامس :أبشركم بطاغية مياني !
روى البخ�اري «« : »159/4ع�ن أيب هري�رة أن النبي‘ق�ال:ال تقوم الس�اعة حتى

خيرج رجل من قحطان ،يسوق الناس بعصاه » !

فه�و رجل طاغية يس�وق الناس بعص�اه ،ويكون قبيل قيام الس�اعة بقليل! ولذا رواه

أمحد ومسلم بعد احلبيش نحيف الساقني ،الذي هيدم الكعبة ومكة !

قال أمحد «« :»417/2عن أيب هريرة أن النبي‘قال :ذو السويقتني من احلبشة خيرب بيت

اهلل عز وجل .وقال‘:ال تقوم الساعة حتى خيرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه» !
ث�م هونوا اخلطب عىل أنفس�هم بأن الطاغية اليامين املزعوم يك�ون قريب القيامة ! وقد

ينسلا رداصم نم يناميلا ثيداحأ

عساتلا لصفلا
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أط�ال ابن حجر وحرر صفحات كثرية يف حتليل حديث ابن عمرو ،وتربير إنكار معاوية

له ! وحماوالت توجيه األحاديث املكذوبة يف اليامين !

قال يف فتح الباري « « :»102/13مل أقف عىل لفظ حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص

يف ذلك ،وهل هو مرفوع أو موقوف ..فإن كان حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوع ًا موافق ًا

حلدي�ث أيب هريرة فلا معنى إلنكاره أص ً
ال ! وإن كان مل يرفعه وكان فيه قدر زائد يش�عر
بأن خروج القحطاين يكون يف أوائل اإلسالم ،فمعاوية معذور يف إنكار ذلك عليه »!

أم�ا العين�ي ف�كان أكثر اختصار ًا ،ق�ال يف عمدة القاري « « :»87/16مل يرد إس�مه عند

األكثري�ن لك�ن القرطبي جزم أن�ه جهجاه ،الذي وقع ذكره يف صحيح مس�لم من طريق

آخ�ر عن أيب هري�رة بلفظ:ال تذهب األيام والليايل حتى يملك رجل يقال له :اجلهجاه..
ويف التوضيح :حديث القحطان يدل عىل أنه خليفة ولكنه حيمل عىل تغلبه.

وروى نعي�م ب�ن محاد يف الفتن ع�ن أرطأة بن املنذر أحد التابعني من أهل الش�ام :أن

القحطاين خيرج بعد املهدي ويسري عىل سرية املهدي .وأخرج أيض ًا من طريق عبد الرمحن

بن قيس بن جابر الصديف عن أبيه عن جده مرفوع ًا :يكون بعد املهدي القحطاين ،والذي

بعثني باحلق ما هو دونه..

قلت :إذا كان القحطاين يف زمن عيس�ى ،كيف يسوق الناس بعصاه وكيف يملك مع

وجود عيس�ى عليه الصالة والسلام ؟ على أن يف رواية أرطأة ابن املن�ذر :أن القحطاين
يعيش يف امللك عرشين سنة» !

وستعرف من جمموع النصوص أن املنصور اليامين ممدوح عىل لسان النبي‘ وليس

مذموم ًا ،كام زعم الرواة القرشيون !

احلديث السادس :أن اليماني بعد املهدي×:
روى ابن محاد يف « »109 ،105 ،28/1عن كعب«:يكون بعد اجلبابرة رجل من أهل بيتي
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يمأل األرض عدالً ،ثم القحطاين بعده » !

وروى الطبراين يف الكبير«« :»375/22أن رس�ول اهلل‘قال :س�يكون م�ن بع�دي

خلف�اء ،وم�ن بعد اخللفاء أم�راء ،ومن بعد األم�راء ملوك ،ومن بعد املل�وك جبابرة ،ثم

خيرج رجل من أهل بيتي يمأل األرض عدالً كام ملئت جور ًا ،ثم يؤمر القحطاين فوالذي

بعثني باحلق ما هو دونه».

ورواه بصي�غ متقارب�ة ويف أكثره�ا« :والذي بعثني باحلق ما هو دون�ه» .ورووا يف هذ

املعنى أحاديث ظاهرة الضعف واحلشو ،وأهنا من تصور الرواة !

وبعضه�ا نقلتها مصادرنا فتص�ور البعض أنه من أحاديثنا ،مث�ل :رواية ابن طاووس

يف املالح�م والفت�ن« :77/عن أرط�أة قال :أمري العص�ب ليس م�ن ذي وال ذه ،ولكنهم

يس�معون صوت� ًا م�ا قاله إن�س وال جان:بايعوا فالن ًا باس�مه ليس م�ن ذي وال ذه ولكنه
خليف�ة يامين .قال الوليد :ويف علم كعب أنه يماين قريش ،وهو أمري العصب ،والعصب:

أهل اليمن ومن تبعهم من سائر الذين أخرجوا من بيت املقدس ».

وروى يف املالح�م والفت�ن أيض� ًا« :168/ع�ن أرطأة ق�ال :فيجتمع�ون وينظرون ملن

يبايع�ون ،فبيناه�م كذلك إذا س�معوا صوت ًا ما قال�ه إنس وال جان :بايعوا فالن ًا باس�مه،
ليس من ذوي وال ذو ،ولكنه خليفة يامين ».

ومن الواضح أن الراوي أخذ النداء الساموي باسم املهدي×وجعله لغريه !

ومن أحاديثنا املتأثرة هبم ما رواه الطويس يف الغيبة « :463/عن أيب زرعة ،عن أيب عبد

اهلل ب�ن رزي�ن ،ع�ن عامر بن يارس أنه ق�ال :إن دولة أهل بيت نبيك�م يف آخر الزمان ،وهلا
إمارات ،فإذا رأيتم فالزموا األرض وكفوا حتى جتئ إماراهتا .فإذا استثارت عليكم الروم

والرتك ،وجهزت اجليوش ،ومات خليفتكم الذي جيمع األموال ،واستخلف بعده رجل
صحيح ،فيخلع بعد س�نني من بيعته ،ويأيت هالك ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الرتك

عساتلا لصفلا
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والروم ،وتكثر احلروب يف األرض ،وينادي مناد من س�ور دمش�ق :ويل ألهل األرض

من رش قد اقرتب ،وخيس�ف بغريب مس�جدها حتى خير حائطها ،ويظهر ثالثة نفر بالشام

كله�م يطل�ب امللك ،رجل أبقع ،ورجل أصهب ،ورجل من أهل بيت أيب س�فيان خيرج
يف كل�ب ،وحيرض الناس بدمش�ق ،وخيرج أهل الغرب إىل مصر .فإذا دخلوا فتلك إمارة

الس�فياين ،وخيرج قبل ذلك من يدعو آلل حممد^ ،وتن�زل الرتك احلرية ،وتنزل الروم
فلسطني ،ويسبق عبد اهلل عبد اهلل ،حتى يلتقي جنودمها بقرقيسياء عىل النهر ويكون قتال

عظي�م ،ويسير صاحب املغرب فيقتل الرجال ويس�بي النس�اء ،ثم يرج�ع يف قيس حتى
ينزل اجلزيرة السفياين ،فيسبق اليامين وحيوز السفياين ما مجعوا .ثم يسري إىل الكوفة فيقتل
أعوان آل حممد‘ويقتل رج ً
ال من مسميهم.

ثم خيرج املهدي عىل لوائه ش�عيب بن صالح ،وإذا رأى أهل الش�ام قد اجتمع أمرها

على اب�ن أيب س�فيان فأحلقوا بمكة ،فعند ذل�ك تقتل النفس الزكية وأخ�وه بمكة ضيعة،
فينادي مناد من السامء :أهيا الناس إن أمريكم فالن ،وذلك هو املهدي الذي يمأل األرض

قسطا وعدالً كام ملئت ظل ًام وجور ًا ».

احلديث السابع :أحاديث ورد فيها إسم املنصور اليماني:
وه�ي تدل عىل صحة البش�ارة النبوي�ة باملنصور اليامين بقطع النظ�ر عن مضمون هذه

األحادي�ث وس�قمها .وق�د ا ُّدع�ى العباس�يون أن املنص�ور منهم ،وس�موا به أب�ا جعفر
املنصور ،وا ُّدعي لغريهم ،وهذه نامذج منها :

ع�ن اب�ن عب�اس « :واهلل إن من�ا بع�د ذلك الس�فاح واملنص�ور وامله�دي ،يدفعها إىل

عيسى بن مريم× »« .الفتن.»96/1:

وقد طبقوا املنصور عىل خليفتهم الدوانيقي وابنه املهدي !

وع�ن اب�ن عم�رو الع�اص «« :»117/1يك�ون بع�د اجلباري�ن اجلاب�ر ،جيبر اهلل به أمة
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حمم�د‘ ،ثم املهدي ،ثم املنصور ،ثم السلام ،ثم أمير العصب ،فمن قدر عىل املوت

بعد ذلك فليمت ».

وع�ن جابر ،ع�ن أيب جعفر ،قال «:إذا ظهر الس�فياين عىل األبق�ع ،واملنصور اليامين،

خرج الرتك والروم فظهر عليهم السفياين ».»223/1« .

«عن أيب جعفرقال :إذا ظهر األبقع مع قوم ذوي أجسام ،فتكون بينهم ملحمة عظيمة،

ثم يظهر األخوص الس�فياين امللعون فيقاتلهام مجيع ًا ،فيظهر عليهام مجيع ًا ،ثم يسير إليهم

منصور اليامين من صنعاء بجنوده ».»290/1« .

« ث�م خي�رج املهدي ومنصور من الكوفة هاربني ،ويبعث الس�فياين يف طلبهام ،فإذا بلغ

املهدي ومنصور مكة نزل جيش الس�فياين البيداء ،فيخس�ف هبم .ثم خيرج املهدي حتى
يمر باملدينة فيستنقذ من كان فيها من بني هاشم»«.»308/1

وروى اب�ن مح�اد «« :»223/1ع�ن جاب�ر ،ع�ن أيب جعفر ،ق�ال :إذا ظهر الس�فياين عىل

األبقع ،واملنصور اليامين ،خرج الرتك والروم فظهر عليهم السفياين ».

وروى اب�ن مح�اد « « :»384/1عن ذي خمرب ،عن النبي‘قال :كان هذا األمر يف محري

فنزعه اهلل تعاىل منهم وصريه يف قريش ،وسيعود إليهم»!

وروى اب�ن محاد «« :»410/1عن أرطاة ،قال :عىل يدي ذلك اخلليفة اليامين الذي تفتح

القس�طنطينية ورومية عىل يديه ،خيرج الدجال ويف زمانه ينزل عيس�ى بن مريم× عىل

يديه تكون غزوة اهلند ،وهو من بني هاشم ».

ورووا أحادي�ث يف معن�اه كرواية ابن محاد « »383/1ع�ن أرطاة ،قال « :عىل يدي ذلك

اخلليفة اليامين ويف واليته تفتح رومية ».

ومن الواضح أن أكثر هذه األحاديث من ختيالت الرواة ،لكن ش�اهدنا منها أن إس�م

املنصور اليامين تردد فيها وكان معروف ًا ،وهو يدل عىل صحة حديثه.

ينسلا رداصم نم يناميلا ثيداحأ
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روت مصادرن�ا أحادي�ث صحيح�ة الس�ند ع�ن اليماين ،وأن�ه يظه�ر قب�ل اإلم�ام

املهدي×ويمهد له ،ويكون نارصه ووزيره.

احلديث األول :اليماني أحد احملتومات اخلمس:
يف كتاب اإلمام�ة والتبصـرة للصدوق األب&« :128/عبد اهلل بن جعفر احلمريي،

عن إبراهيم بن مهزيار ،عن أخيه عيل ،عن احلسين بن سعيد ،عن صفوان بن حييى ،عن

حمم�د ب�ن حكيم ،عن ميم�ون البان ،عن أيب عب�د اهلل× ،قال :مخس قبل قي�ام القائم:
اليامين ،والسفياين ،واملنادي ينادي من السامء ،وخسف بالبيداء ،وقتل النفس الزكية ».

ويف ال�كايف «« :»310/ 8حمم�د ب�ن حيي�ى ،ع�ن أمحد بن حممد بن عيس�ى ،ع�ن عيل بن

احلك�م ،ع�ن أيب أيوب اخلزاز ،عن عمر بن حنظلة،قال :س�معت أبا عبد اهلل× يقول:

مخ�س عالمات قبل قيام القائم :الصيحة ،والس�فياين ،واخلس�ف ،وقت�ل النفس الزكية،

واليماين .فقلت :جعلت ف�داك إن خرج أحد من أهل بيتك قب�ل هذه العالمات أنخرج

ً َ َ َّ ْ
معه ؟ قال :ال ،فلام كان من الغد تلوت هذه اآلية :إ ْن َن َش ْأ ُن َن ّز ْل َع َل ْيه ْم م َن َّ
الس َم ِاء َآية فظلت
ِ ِ
ِ
ِ
ََْ ُُ ْ ََ َ
اض ِع َ
ين ،فقلت له :أهي الصيحة ؟ فقـــ�ال :أما لو كانت خضعت أعناق
خ
أعناقه���م لهـ���ا ِ

أعداء اهلل عز وجل ».

ونح�وه غيبة الط�ويس ،436/والنعماين ،252/وفيه :للقائم مخس عالمات :الس�فياين

واليماين والصيح�ة م�ن السماء ،وقتل النف�س الزكي�ة ،واخلس�ف بالبي�داء .ومثله كامل

الدين ،649/2:عن ميمون البان ،وعمر بن حنظلة.

أق�ول :يدل هذا احلديث عىل أن لظهور اإلمام املهدي×أركان ًا ورضورات أحدها

اليامين .فالصيحة عالمة موعودة إلثبات أنه مبعوث رباين.

والسفياين يعني رضورة وجود العدو ،بميزان رصاع اخلري والرش.
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واليامين يعني رضورة وجود قوة هتيئ األرضية لظهوره املقدس×.

والنفس الزكية رضورة إلظهار طغيان احلكومة املعادية له يف احلجاز.

وخس�ف البي�داء ،عالم�ة وق�ف يف مكاهنا النب�ي‘ ،فهي تعن�ي اليقني ب�أن مهمة

املهدي×جزء ال يتجزأ من رسالة جده‘.

احلديث الثاني :اليماني من احملتومات الست:
ق�ال النعماين يف الغيبة« :261/أخربنا عيل بن أمح�د البندنيجي قال :حدثنا عبيد اهلل بن

موس�ى العل�وي ،عن يعقوب بن يزيد ،ع�ن زياد بن مروان ،عن عبد اهلل بن س�نان ،عن
أيب عبد اهلل×أنه قال :النداء من املحتوم ،والس�فياين من املحتوم ،واليامين من املحتوم،

وقتل النفس الزكية من املحتوم ،وكف يطلع من السامء من املحتوم .قال :وفزعة يف شهر

رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخُ رج الفتاة من خدرها ».

أقول :املحتوم :الذي ال بد أن يقع .والظاهر أن الفزعة هي النداء الساموي ،ولعل يف

كف تطلع من السماء
الن�ص تقدي ًام وتأخري ًا والواو يف فزعة زائد .وقد وردت فيه عالمة ٌّ
بدل خسف البيداء ،فصارت املحتومات ست ًا.

احلديث الثالث :املنصور اليماني:
يف الغيب�ة للنعماين ،46/حدثنا حممد بن عبد اهلل بن املعمر الطرباين بطربية س�نة ثالث

وثالثين وثالث مائ�ة ،وكان هذا الرجل من موايل يزيد ب�ن معاوية ومن النصاب ،قال:
حدثني أيب ،قال :حدثني عيل بن هاشم واحلسني بن السكن مع ًا ،قاال :حدثنا عبد الرزاق

ب�ن مه�ام ،قال :أخربين أيب ،ع�ن مينا موىل عب�د الرمحن بن عوف ،عن جاب�ر بن عبد اهلل
األنص�اري ،قال « :وفد عىل رس�ول اهلل أهل اليمن فق�ال النبي‘ :جاءكم أهل اليمن

يبس�ون بسيس ًا «يس�وقون إبلهم رسيع ًا» فلام دخلوا عىل رس�ول اهلل‘ قال :قوم رقيقة
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ٌ
راس�خ إيامهنم ،منهم املنصور خيرج يف س�بعني ألف ًا ينرص خلفي وخلف وصيي،
قلوهبم،
محائل سيوفهم املسك !

أقولَ :قبِ َل النعامين رواية هذا الناصبي ألنه يشرتط الوثاقة يف الراوي فقط بقطع النظر

عن مذهبه ،ويظهرأنه وثق به ألنه روى ما يرد مذهبه !

وق�ال ع�دد من علامء اجل�رح والتعديل إن املطل�وب يف الراوي الوثاق�ة واإلطمئنان

بصدقه فقط ،ولذلك يأخذون من اللغوي والطبيب غري املسلم.

احلديث الرابعَ :
الفرج إذا اختلف آل فالن وأقبل اليماني:
يف ال�كايف «« :»224/8وعن�ه ،عن أمحد بن حممد ،عن اب�ن حمبوب ،عن يعقوب الرساج

ق�ال :قل�ت أليب عبد اهلل× :متى فرج ش�يعتكم؟ ق�ال فقال :إذا اختل�ف ولد العباس
ووهى سلطاهنم ،وطمع فيهم من مل يكن يطمع فيهم ،وخلعت العرب أعنتها ،ورفع كل

ذي صيصي�ة صيصيته ،وظهر الش�امي ،وأقبل اليامين ،وحترك احلس�ني ،وخرج صاحب
هذا األمر من املدينة إىل مكة برتاث رس�ول اهلل‘.فقلت :ما تراث رس�ول اهلل ؟ قال:

س�يف رس�ول اهلل‘ودرعه وعاممته وبرده وقضيبه ورايته وألمته ورسجه ،حتى ينزل
مك�ة فيخرج الس�يف من غمده ويلب�س ال�درع وينرشالراية والربدة والعامم�ة ،ويتناول
القضي�ب بي�ده ،ويس�تأذن اهلل يف ظه�وره ،في َّطلع عىل ذل�ك بعض مواليه فيأيت احلس�ني
فيخربه اخلرب فيبتدر احلس�ني إىل اخلروج ،فيثب عليه أهل مكة فيقتلونه ويبعثون برأس�ه

إىل الشامي ،فيظهر عند ذلك صاحب هذا األمر فيبايعه الناس ويتبعونه .ويبعث الشامي

عن�د ذلك جيش� ًا إىل املدينة فيهلكهم اهلل عز وجل دوهن�ا ،و هيرب يومئذ من كان باملدينة
م�ن ولد عيل×إىل مكة فيلحقون بصاحب هذا األم�ر .ويقبل صاحب هذا األمر نحو
العراق ،ويبعث جيش ًا إىل املدينة فيأمن أهلها ويرجعون إليها».وبعضه النعامين.278/

أق�ول :عَ�دَّ ت الرواية من العالمات :اختالف بني العب�اس ،وضعف دولتهم وطمع
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الناس فيهم ،وفوىض يف البالد العربية « وظهر الش�امي ،وأقبل اليامين ،وحترك احلسني »
ثم وصفت حركة اإلمام املهدي×.

وبن�و العب�اس يف ه�ذه الروايات كناية ع�ن حكومة تكون قبل اإلم�ام× ،ألن أهل

البيت أخربوا أن ملك بني العباس س�يزول عىل يد املغول بني قنطوراء .فاملقصود هبم

هن�ا :الذي�ن هم عىل خطهم ،ولذا س�متهم روايات :بني فالن« :فق�ال أبو عبد اهلل×:
واختلاف بن�ي فالن من املحتوم ،وقت�ل النفس الزكية من املحتوم ،وخ�روج القائم من

املحتوم »« .غيبة الطويس.»435/

وق�د اتفقت الرواية عىل أن أول الفرج هلاك الفالين واختالف آل فالن ،كام يف غيبة

النعامين«:234/ق�ال يل أبو عبد اهلل× :أمس�ك بيدك :هالك الفالين وخروج الس�فياين،
وقت�ل النفس ،وجيش اخلس�ف ،والصوت .قلت :وما الص�وت هو املنادي؟ قال  :نعم،

وبه يعرف صاحب هذا األمر ،ثم قال :الفرج كله هالك الفالين [من بني العباس] ».

وكلمة من بني العباس يف الرواية بني قوسين ،ألن الراوي احتمل أهنا زيادة من ٍ
راو

آخر وأصلها آل فالن .وإذا كانت من تعبري املعصوم×فهي كناية.

فاختلاف بني فالن قبل الس�فياين واليماين ،وهو من املحتوم ،وق�د عدت الروايات

تسعة أشياء من املحتومات.

فف�ي ال�كايف« «:»310/8حمم�د ب�ن حييى ،عن أمحد ب�ن حممد ،عن ابن فض�ال ،عن أيب

مجيلة ،عن حممد بن عيل احللبي قال :سمعت أبا عبد اهلل×يقول :اختالف بني العباس

م�ن املحتوم ،والن�داء من املحت�وم ،وخروج القائم م�ن املحتوم ،قلت :وكي�ف النداء؟
قال :ينادي مناد من السماء أول النهار :أال إن عليا وش�يعته هم الفائزون .قال :وينادي

من�اد آخر النهار :أال إن عثامن وش�يعته هم الفائزون» .ولع�ل املقصود بعثامن هنا :عثامن

السفياين حاكم سوريا يومها.
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ويف النعماين« :264/ثم قال «اإلمام الباق�ر×» :إذا اختلف بنو فالن فيام بينهم فعند

ذل�ك فانتظروا الف�رج ،وليس فرجك�م إال يف اختالف بني فالن ،ف�إذا اختلفوا فتوقعوا

الصيح�ة يف ش�هر رمض�ان وخروج القائم ،إن اهلل يفعل ما يش�اء ،ولن خي�رج القائم وال
ت�رون م�ا حتبون حتى خيتل�ف بنو فالن فيما بينهم ،ف�إذا كان كذلك طمع الن�اس فيهم،
واختلفت الكلمة وخرج السفياين».

واحلديث التايل يوضح املقصود من هالك الفالين واختالف آله:

يف غيبة الطويس ،271/عن أيب بصري قال:سمعت أبا عبد اهلل×يقول :من يضمن يل

م�وت عبد اهلل أضمن ل�ه القائم ،ثم قال:إذا مات عبد اهلل مل جيتمع الناس بعده عىل أحد،
ومل يتناه هذا األمر دون صاحبكم إن شاء اهلل ،ويذهب ملك السنني ،ويصري ملك الشهور
واأليام .فقلت يطول ذلك؟قال :كال» .فهو حاكم يف احلجاز خيتلف ورثته بعده ،ويكون

بينهم رصاع عىل امللك حتى يضعف ملكهم ويضمحل .ويكون بعدهم السفياين.

أم�ا حت�رك احلس�ني املذكور يف أكثر م�ن رواية ،فهو غري النفس الزكية ،وهو حس�ني

خيرج مدعي ًا أنه املهدي املوعود ،فيقتلونه يف مكة.

وأما النفس الزكية فهو ش�اب حس�ني يرس�له اإلم�ام املهدي×برس�الة ليقرأها يف

املسجد احلرام ،فيقتلونه ،فيبدأ غضب اهلل عليهم.

احلديث اخلامس :اليماني يوالي ً
عليا×:
قال الطويس يف األمايل « :661/وهبذا اإلسناد « أخربنا أبو عبد اهلل احلسني بن إبراهيم

القزوين�ي قال :أخربنا أب�و عبد اهلل حممد بن وهبان اهلنائي البرصي قال :حدثني أمحد بن
إبراهي�م بن أمح�د قال :أخربين أبو حممد احلس�ن بن عيل بن عبد الكري�م الزعفراين قال:
حدثني أمحد بن حممد بن خالد الربقي أبو جعفر قال :حدثني أيب ،عن حممد بن أيب عمري،
عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل× ،قال :ملا خرج طالب احلق قيل أليب عبد اهلل×:
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نرجو أن يكون هذا اليامين؟ فقال :ال ،اليامين يوايل علي ًا× ،وهذا يربأ ».

وطال�ب احل�ق كام يف األعلام « : »144/4عبد اهلل بن حييى الكن�دي احلضـرمي :إمام

إب�ايض خلع طاعة م�روان بن حممد وبويع له باخلالفة ،واس�توىل على صنعاء ومكة بعد
ح�روب .وبع�ث اليه م�روان بجي�ش فالتقيا عىل مقربة م�ن صنعاء ،فقت�ل طالب احلق،

وأرسل رأسه إىل مروان بالشام.

ويدل احلديث عىل أن اليامين حيكم اليمن ،ولذا قال هشام :نرجو أن يكون هذا اليامين،

وذلك بعد حكمه اليمن ،أو ثورته ليحكم اليمن .و َف ْه ُم هشا ٍم حجة عىل أن اليامين حيكم
اليم�ن ،وي�دل هذا عىل دوره يف ظهور اإلمام بحكم ج�وار اليمن للحجاز ،وأن احلجاز

يومها يعمه فراغ سيايس وفوىض.

احلديث السادس :وخروج اليماني من اليمن:
ق�ال الصدوق يف كمال الدين« :328/وحدثنا حممد بن حممد ب�ن عصام ريض اهلل عنه

قال:حدثنا حممد بن يعقوب قال :حدثنا القاس�م بن العالء قال :حدثنا إسماعيل بن عيل

القزويني قال :حدثني عيل بن إسامعيل ،عن عاصم بن محيد احلناط ،عن حممد بن مسلم

الثقف�ي الطحان ق�ال :دخلت عىل أيب جعفر حمم�د بن عيل الباقر’وأنا أريد أن أس�أله

ع�ن القائ�م من آل حمم�د صىل اهلل علي�ه وعليهم ،فق�ال يل مبتدئ ًا :يا حممد بن مس�لم إن
يف القائ�م م�ن آل حممد ‘ش�به ًا من مخس�ة من الرس�ل ...اىل أن قال :وأما ش�بهه من

عيسى×فاختالف من اختلف فيه حتى قالت طائفة منهم ما ولد ،وقالت طائفة مات،
وقالت طائفة قتل وصلب.

وأم�ا ش�بهه م�ن ج�ده املصطفى‘فخروجه بالس�يف ،وقتل�ه أع�داء اهلل وأعداء

رس�وله ،واجلبارين والطواغيت ،وأنه ينرص بالس�يف والرعب ،وأنه ال ترد له راية .وإن

من عالمات خروجه :خروج الس�فياين من الش�ام ،وخروج اليماين من اليمن ،وصيح ٌة
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من السامء يف شهر رمضان ،ومناد ينادي من السامء باسمه واسم أبيه’».

ويف كمال الدي�ن« : 330/حدثن�ا حمم�د ب�ن حمم�د ب�ن عصام ق�ال :حدثن�ا حممد بن

يعقوب الكليني قال :حدثنا القاس�م بن العالء قال :حدثني إسماعيل بن عيل القزويني

ق�ال :حدثني عيل بن إسماعيل ،عن عاصم بن محيد احلناط ،عن حممد بن مس�لم الثقفي
قال :س�معت أب�ا جعفر حممد بن عيل الباقر’يقول :القائم من�ا منصور بالرعب ،مؤيد
بالنصـر ،تطوى له األرض ،وتظهر له الكنوز ،يبلغ سلطانه املرشق واملغرب ،ويظهر اهلل

ع�ز وج�ل به دينه عىل الدي�ن كله ولو كره املرشكون ،فال يبق�ى يف األرض خراب إال قد

ُع ِّمر ،و ينزل روح اهلل عيسى بن مريم×فيصيل خلفه.

قال قلت :يا ابن رسول اهلل متى خيرج قائمكم؟ قال :إذا تشبه الرجال بالنساء ،والنساء

بالرجال ،واكتفى الرجال بالرجال ،والنس�اء بالنس�اء ،وركب ذوات الفروج السـروج،
وقبلت ش�هادات الزور ،وردت ش�هادات العدول ،واستخف الناس بالدماء ،وارتكب
واتقي األرشار خمافة ألس�نتهم ،وخروج الس�فياين من الش�ام ،واليامين
الزنا ،وأكل الربا،
َ

من اليمن ،وخس�ف بالبيداء ،وقتل غالم من آل حممد‘بني الركن واملقام إسمه حممد
بن احلس�ن النفس الزكية ،وجاءت صيحة من السامء بأن احلق فيه ويف شيعته ،فعند ذلك

خروج قائمنا.

ف�إذا خرج أس�ند ظه�ره إىل الكعب�ة ،واجتم�ع إليه ثالث مائ�ة وثالثة عش�ـر رجالً.
ُ َ

َ ُ

ْ ْ ُ
َ
ك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
ين .ث�م يقــول :أنـا
وأول مـ�ا ينط�ق به هـ�ذه اآليـةَ :ب ِق َّي���ة ا ّلل ِه خ ْي ٌر لك���م ِإن

بقية اهلل يف أرضه ،وخليفته وحجته عليكم ،فال يسلم عليه مسلم إال قال :السالم عليك يا

بقي�ة اهلل يف أرض�ه ،ف�إذا اجتمع إلي�ه العقد وهو عشرة آالف رجل خرج ،فلا يبقى يف
األرض معب�ود دون اهلل ع�ز وج�ل م�ن صنم ووثن وغيره إال وقعت فيه ن�ار فاحرتق.

وذلك بعد غيبة طويلة ،ليعلم اهلل من يطيعه بالغيب ويؤمن به ».

أق�ول :قول�ه×يف الرواي�ة املتقدم�ة وغريه�ا :وإن م�ن عالمات خروج�ه :خروج
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الس�فياين من الش�ام ،وخروج اليامين من اليمن ،دليل عىل أنه من أهل اليمن ،وأنه خيرج

فج َعل اليامين من
يف اليم�ن وحيكمها .وقد حاول بعضه�م جعله من غري اليمن ،وأغرب َ

ال ُيم�ن ،وادعى بعضهم أنه هو اليامين املوع�ود ،وهو غري يامين .وكلها حماوالت مردودة،

ألهنا خمالفة لظهور النص واملتبادر منه.

احلديث السابع :السفياني واليماني واملرواني:
روى النعماين « :262/أخربن�ا حممد ب�ن مهام قال :حدثني جعفر ب�ن حممد بن مالك،

قال :حدثني عيل بن عاصم ،عن أمحد بن حممد بن أيب نصـر عن أيب احلسن الرضا×أنه

[وكف]
قال :قبل هذا األمرالس�فياين ،واليامين ،واملرواين ،وش�عيب ب�ن صالح ،فكيف
ٌّ
يقول هذا وهذا ».

وروى اب�ن جري�ر الطربي «الش�يعي» يف دالئ�ل االمامة« :487/وعنه ،ع�ن أبيه ،عن

حمم�د ب�ن مهام ،قال:حدثن�ا جعفر بن حممد بن مال�ك الفزاري ،قال :حدثن�ا عبد اهلل بن

حمم�د ب�ن خالد التميمي ،قال :حدثن�ي أيب ،عن ابن أيب عمري ،ع�ن أيب أيوب ،عن عمر

بن حنظلة ،عن أيب عبد اهلل× قال :قبل القائم×مخس عالمات :السفياين ،واليامين،
وكف تقول :هذا هذا ».
واملرواين ،وشعيب بن صالح،
ٌّ

وكف تق�ول :هذا هذا ،أي تشير اىل املهدي× ،هي
أق�ول :رواي�ة دالئ�ل اإلمامة:
ٌّ

الصحيحة ،وكلمة فكيف تصحيف لكف .ويدل عليه رواية فتن ابن محاد «« :»238/1عن
ابن املسيب قال :تكون فتنة بالشام كأن أوهلا لعب الصبيان ،ثم ال يستقيم أمر الناس عىل

شئ وال تكون هلم مجاعة حتى ينادي مناد من السامء :عليكم بفالن ،وتطلع كف تشري».
وروى بمعناها :ينادي مناد من السامء :أمريكم فالن » .فهي كف تشري اىل املهدي×،
ٍ
ومناد باسمه يدعو الناس اىل بيعته ،وذلك بعد اليامين والسفياين .والسفياين حيكم الشام،

واليامين حيكم اليمن ،وشعيب القائد العام يف إيران.

ينسلا رداصم نم يناميلا ثيداحأ
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أما املرواين فتدل رواي ٌة يف النعامين ،316/عن اإلمام الباقر×عىل أنه يف خط السفياين،

وأنه قائد اجلهة املقابلة للخط العبايس يف قرقيس�يا ،ووقته قبيل الس�فياين أو هو ممهد له،

حل َز َّور «اليافع»
قال×« :إن لولد العباس واملرواين لوقعة بقرقيسياء يشيب فيها الغالم ا َ
ويرف�ع اهلل عنه�م النصـ�ر ،ويوح�ي إىل طري السماء وس�باع األرض :إش�بعي من حلوم

اجلبارين ،ثم خيرج السفياين ».

فاملرواين قائد يف قرقيسيا ،يكون قبيل اليامين .واملروانيون يف العراق كثرة وفيهم شيعة

وسنة .فقد يكون املرواين مع أمري داعش ،أوخليفته.

احلديث الثامن :اليماني والسفياني كفرسي رهان:
روى النعامين « :317/أخربنا عيل بن أمحد قال :حدثنا عبيد اهلل بن موسى ،عن إبراهيم

بن هاشم ،عن حممد بن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل×أنه قال :اليامين

والسفياين كفريس رهان ».

ورواه الط�ويس يف أمالي�ه « »275/2بس�ند صحي�ح أيض ًا .ومعناه أن اليامين والس�فياين

ضدان يتنافسان .وقد ورد أن اخلراساين والسفياين أيض ًا كفريس رهان «النعامين »264/لكن
اليامين قبل اخلراساين ،فهو ِعدْ ل السفياين األول.

احلديث التاسع :أهدى الرايات راية اليماني:
قال الطويس يف الغيبة  ،446/والقطب الراوندي يف اخلرائج «« :»1163/ 3وعنه « حممد

بن أيب عمري » عن سيف بن عمرية ،عن بكر بن حممد األزدي ،عن أيب عبد اهلل×قال:
خ�روج الثالث�ة اخلراس�اين والس�فياين واليامين يف س�نة واحدة ،يف ش�هر واح�د ،يف يوم
واحد،فلي�س فيه�ا راي�ة بأهدى م�ن راية اليامين ،هت�دي إىل احلق » .ومثل�ه خمترص إثبات

الرجعة ،17 /جملة تراثنا عدد  .216/15ويف رواية اإلرشاد «« : »375/2ألنه يدعو إىل احلق ».
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والسبب يف أن راية اليامين أهدى :أنه مبعوث مبارشة من اإلمام املهدي× فهو وكيل

خاص ونائب خاص ،جتب طاعته عىل املؤمنني كافة ،كام يأيت.

احلديث العاشر :الرتابط بني السفياني واليماني واخلراساني:
ق�ال النعماين « :262/أخربن�ا أمحد بن حممد بن س�عيد بن عقدة ق�ال :حدثني أمحد بن

يوس�ف ب�ن يعقوب أبو احلس�ن اجلعفي من كتابه قال :حدثنا إسماعيل ب�ن مهران قال:
حدثن�ا احلس�ن بن عيل ب�ن أيب محزة ،عن أبيه ووهيب بن حفص ،ع�ن أيب بصري ،عن أيب
جعفرحممد بن عيل×أنه قال :إذا رأيتم نار ًا من املرشق شبه اهلردي العظيم ،تطلع ثالثة
أيام أو س�بعة ،فتوقعوا فرج آل حممد إن ش�اء اهلل عز وجل ،إن اهلل عزيز حكيم .ثم قال:

الصيح�ة ال تك�ون إال يف ش�هر رمضان ألن ش�هر رمضان ش�هر اهلل ،والصيح�ة فيه هي
صيحة جربائيل إىل هذا اخللق.

ث�م ذكر×ع�دد ًا من األحداث والعالمات وق�ال « :إذا اختلف بنو فالن فيام بينهم،

فعن�د ذل�ك فانتظ�روا الفرج ،ولي�س فرجك�م إال يف اختالف بن�ي فالن ،ف�إذا اختلفوا

فتوقعوا الصيحة يف شهر رمضان وخروج القائم ،إن اهلل يفعل ما يشاء ،ولن خيرج القائم
وال ت�رون ما حتبون حتى خيتلف بنو فلان فيام بينهم ،فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم،
واختلفت الكلمة وخرج السفياين...

ث�م قال×:خ�روج الس�فياين واليامين واخلراس�اين يف س�نة واحدة ،يف ش�هر واحد

يف ي�وم واح�د ،نظام كنظام اخل�رز يتبع بعضه بعض� ًا ،فيكون البأس م�ن كل وجه ،ويل
مل�ن ناواهم ،ولي�س يف الرايات راية أهدى من راية اليامين ،ه�ي راية هدى ألنه يدعو إىل
صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السلاح عىل الناس وكل مس�لم ،وإذا خرج اليامين

فاهنض إليه فإن رايته راية هدى ،وال حيل ملس�لم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من

أهل النار ،ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مس�تقيم .ثم قال يل :إن ذهاب ملك بني فالن

عساتلا لصفلا
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كقص�ع الفخ�ار وكرجل كانت يف يده فخارة وهو يميش ،إذ س�قطت من يده وهو س�اه

عنها فانكس�ـرت ،فقال حني س�قطت :هاه ش�به الفزع ،فذهاب ملكه�م هكذا أغفل ما
كانوا عن ذهابه» .ومثله اإلرشاد ،360/وغيبة الطويس ،271/وعنه اخلرائج.1163 / 3 :

ومعن�ى أن الثالثة كنظام اخلرز  :أن أحداث خروجهم مرتبطة بحدث واحد ،أو حمور

واحد .وقد يكون معنى يف يوم واحد جمرد التزامن.

احلديث احلادي عشر :قبل اليماني كاسر عينه بصنعاء
قال النعامين ،285/حدثنا عيل بن احلسني قال :حدثنا حممد بن حييى العطار قال :حدثنا

حممد بن حس�ان الرازي ،عن حممد بن عيل الكويف قال :حدثنا حممد بن س�نان ،عن عبيد

ب�ن زرارة ق�ال :عن عبيد ب�ن زرارة قالُ :ذكر عن�د أيب عبد اهلل× الس�فياين فقال :أنَّى

خيرج ذلك؟وملا خيرج كارس عينيه بصنعاء »

أق�ول :جع�ل اإلمام×خ�روج كارس عين�ه بصنعاء قب�ل الس�فياين ،ومل جيعله قبل

اليماين ،م�ع أهنام يف وق�ت واحد ،يشير اىل أنه يف خط الس�فياين ! يف مقاب�ل اليامين وزير
املهدي× .ويشري اىل أن كارس عينه الينجح ،أو حيكم قليالً.

ومعنى كارس عينه أنه ينظر وعينه شبه مطبقة ،وتسمى العني املكسورة.

ال مجي ً
ق�ال ابن عبد رب�ه يف اإلس�تيعاب « « : »524/2وكان زياد [ابن أبيه] طوي ً
ال يكس�ـر

إحدى عينيه ،ويف ذلك يقول الفرزدق للحجاج:
وقبل ��ك م ��ا أعيي ��ت كاس ��ر عين ��ه

ً
ُ
ي���ادا فل���م تعل���ق َّ
ع�ل�� حبائل���ه
ز
ي

وقال اخلليل يف العني « « :»300/6يقالَ :ط ْر َف َش ،إذا نظر وكرس عينيه ».

ويف معج�م األفع�ال املتعدي�ة بحرف لألمحدي « :312/كس�ـر عينه من الس�هر :غلبه

النعاس ،وكرس كرس ًا من طرفه ،وكرس عىل طرفه ،غض منه شيئ ًا ».
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احلديث الثاني عشر :خيرج قبل السفياني مصري ومياني:
رواه الطويس يف الغيبة ،271/بس�ند صحيح«:عن الفضل بن ش�اذان ،عن ابن فضال،

عن ابن بكري ،عن حممد بن مس�لم الثقفي «:خيرج قبل الس�فياين مرصي ويامين» .ومعناه

أهنما يف خط الس�فياين يمهدان له .وينطبق على الظواهري املرصي واب�ن الدن اليمني.
وتقديم الظواهري يدل عىل أن دوره أكرب .



مسائل حول اليماني
املسألة األوىل :مكانة اليماني عند اإلمام املهدي×:
روى الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة« :445/عن الفضل بن شاذان ،عن حممد بن أيب

عمري ،عن س�يف بن عميرة ،عن بكر بن حممد األزدي ،عن اإلم�ام الصادق×قال«:

خروج الثالثة :اخلراساين والسفياين واليامين يف سنة واحدة ،يف شهر واحد ،يف يوم واحد،
ولي�س فيه�ا راية بأهدى من راية اليامين هيدي إىل احلق» ورواه يف خمتصـر إثبات الرجعة:

ح « 17جملة تراثنا عدد .» 216/15

وس�نده صحي�ح ،فق�د ن�ص علماء الرج�ال عىل توثي�ق رجال�ه ،وهو رصي�ح يف أن

املعصوم×حكم بأن راية اليامين أهدى الرايات قبل ظهور املهدي×.

وهذا مقام عظيم لليامين ،يوجب عىل األمة طاعته واإلنضواء حتت رايته .فقوله×:

َ
َ
َ ْ ّ َ َ
َ
���ن َ
���ق أ َح ُّق أ ْن ُي َّت َب َع أ ْم َم ْ
هي�دي اىل احلق ،إش�ارة اىل قاع�دة :أ َف َم ْن َي ْه ِدي إلى ال َ
لاي ِه ّد ِي ِإلا أ ْن
ح
ِ
ِ
َُْ ََ َ ُ ْ َ
ك ْي َف َت ْح ُك ُم َ
ون.
يهدى فما لكم

ويف بعض النسخ :هتدي اىل احلق ،أي رايته ،وهدايتها بصاحبها.

اميلا لوح لئاسم
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فاليامين قائم مقام اإلمام املهدي× ،وإليه تنتهي املرجعية العليا ،ووالية الفقيه .وهو

نائب خاص ،والنائب اخلاص مقدم عىل النائب العام.

وق�د فصلت ذلك رواية النعماين ،262/قال× « :وليس يف الرايات راية أهدى من

راي�ة اليماين ،هي راية هدى ألنه يدعو إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليامين حرم بيع السلاح

على الن�اس وكل مس�لم ،وإذا خ�رج اليامين فاهنض إلي�ه فإن رايته راي�ة هدى ،وال حيل
ملس�لم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار ،ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق

مستقيم ».

ويؤيده�ا م�ا رواه النعامين ،316/بس�ند صحيح « :اليامين والس�فياين كفريس رهان ».
أي أنه يف اهلدى ِعدْ ُل الس�فياين يف الضالل ،وروي ذلك يف اخلراس�اين أيض ًا ،لكن اليامين
متقدم زمن ًا عليه.

ً
حمتوما على اهلل:
املسألة الثانية :احملتوم حمتو ٌم من اهلل وليس
 .1ورد يف أحادي�ث املهدي×وص�ف تس�عة أش�ياء بأهن�ا حمتوم�ة :اختلاف بني

وك�ف تظهر يف
فلان ،والس�فياين ،واليماين ،وقت�ل النف�س الزكي�ة ،والنداء السماوي،
ٌّ
السماء ،وخس�ف البيداء ،وطلوع الش�مس من مغرهب�ا ،كام ورد أن القائ�م من املحتوم.
وتصور بعضهم أن املحتوم يقع فيه البداء بمعنى التغيري ،والصحيح أنه ال بداء فيه ،وهو

رأي الص�دوق ،واملفيد ،والطويس ،من علامئنا القدم�اء ،والنائيني ،واخلوئي ،والبالغي
وغريهم ،من املتأخرين.

أم�ا حديث أيب هاش�م اجلعفري «النعماين »315/قال« :كنا عن�د أيب جعفر حممد بن عيل

الرضا×فج�رى ذكر الس�فياين وما جاء يف الرواية م�ن أن أمره من املحتوم فقلت أليب

جعفر :هل يبدو هلل يف املحتوم؟ قال :نعم.قلنا له :فنخاف أن يبدو هلل يف القائم .فقال :إن

القائم من امليعاد ،واهلل ال خيلف امليعاد».
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فاجلواب عنه أوالً :أن الرواية ضعيفة السند ،فال يستدل هبا.
ٍ
معان ،واملقصود هنا أنه حمتو ٌم منه تعاىل ،وليس حمتوم ًا
وثاني� ًا :ل�و صحت فاملحتوم له
ْ ُ ٌَ
عليه كام زعم اليهودَ :و َق َالت ْال َي ُه ُ
ود َي ُد اهلل َمغلولة.
ِ
وهذا معنى قول اإلمام الصادق×عن جده عبد املطلب «الكايف« :»447/1:يبعث عبد

املطلب أمة وحده ،عليه هباء امللوك وس�يامء األنبياء.وذلك أنه أول من قال بالبداء ،قال:

وكان عب�د املطلب أرس�ل رس�ول اهلل‘إىل رعاته يف إب�ل قد ندَّ ت ل�ه ،فجمعها فأبطأ
فأمر ما بدا
علي�ه ،فأخذ بحلق�ة باب الكعبة وجعل يقول :يا رب أهتلك آل�ك؟ إن تفعل ٌ
لك ! فجاء رس�ول اهلل‘ باإلبل وقد وجه عبد املطلب يف كل طريق ويف كل ش�عب يف
طلب�ه ،وجع�ل يصيح :يا رب أهتلك آلك ،إن تفعل فأمر ما بدا لك .وملا رأى رس�ول اهلل
أخذه فقبله وقال :يا بني ال وجهتك بعد هذا يف شئ فإين أخاف أن تغتال فتقتل».

 .2م�ن يس�تنكر الب�داء ال ينتبه اىل معن�اه ،فمعنى قولك :بدا هلل أن يفع�ل كذا :قرر أن

َ
َ ْ ََ َُ ْ َ َ
كأن���وا ُي ْخ ُف َ
ون ِم ْن ق ْب ُل.
يفعل�ه ،ولي�س معناه ظهر له بعد خفائه .ق�ال تعاىل :بل بدا لهم ما

فالذي بدا هلم ليس خفي ًا عليهم.

ََ
ب�ل يس�تعمل فيما الظه�ور فيه أب�د ًا كقوله تعاىلُ :ث َّ
َ
ُ
د َل ُه ْ
ات
الآي
ا
و
أ
���د َم���ا ر
���م َب َ ا
���م ِم ْن َب ْع ِ
ِ
ََْ ُ َ
���ج ُن ّن ُه .ق�ال اإلم�ام الصادق×« :ما بدا هلل يف ش�ئ  ،إال كان يف علم�ه قبل أن يبدو
ليس

له »« .ال�كايف .»148/1 :ويف البخ�اري «« » 146/4إن ثالث�ة يف بن�ي إرسائي�ل أب�رص وأعمى
وأقرع  ،بدا هلل عز وجل أن يبتليهم  ،فبعث إليهم ملك ًا  » .

 .3ألفعله تعاىل أصول وقواعد وقوانني ،فال يصح أن ُن َب ِّس� َطها ونُصدر عليها أحكام ًا

بال علم  ,الحظ قول اإلمام الكاظم×«:ال يكون ش�ئ يف الساموات وال يف األرض إال
بس�بع :بقضاء وقدر وإرادة ومش�يئة وكتاب وأجل وإذن ،فمن زعم غري هذا فقد كذب

عىل اهلل »« .الكايف.»150/1:
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���د اهلل َم ْغ ُل َول ٌة ُغ َّل ْت َأ ْيديه ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ
���ود َي ُ
َ .4و َق َال���ت ْال َي ُه ُ
ان ُي ْن ِف ُق
ِ
ِ
ِ
���م َول ِعنـوا ِبما قال���وا ب ْل يداه مبس���وطت ِ
ِ
َك ْي َف َي َش ُ
���اء..أي زعموا أنه تعاىل فرغ من اخللق واألمر وال يس�تطيع تغيري شئ ! ووافقهم

بعض املس�لمني ،روى أمحد « « :»52/2قال عمر :يا رس�ول اهلل أرأيت ما نعمل فيه أيف أمر
ق�د ف�رغ منه أو مبتدأ أو مبتدع ؟قال :فيام فرغ منه فاعمل يا ابن اخلطاب فإن ك ً
ال ميس�ـر

ملا خلق له» .ونحوه البخاري.131/4:

وروين�ا نح�ن «:أنحن يف أمر فرغ أم يف أمر مس�تأنف؟ فقال× :يف أمر فرغ ويف أمر
مستأنف» « .رشح األسامء احلسنى  .» 84/2 :وهذا معنى  :ب ْل يدَ اه مبسو َطت ِ
َان.
َ َ ُ َُْ
 .5يف عيون أخبار الرضا×««:»160/2قال س�ليامن املروزي للرضا× :أال ختربين
َ

َّ ْ ْ
َ َ َْ
عن ِإنا أن َزل َن ُاه فِي ل ْيلةِ الق ْد ِر ،يف أي ش�ئ أنزلت ؟قال× :يا س�ليامن ليله القدر يقدر اهلل
عز وجل فيها ما يكون من الس�نة إىل الس�نة من حياة أو موت أو خري أو رش أو رزق ،فام

قدره يف تلك الليلة فهو من املحتوم .قال س�ليامن :اآلن قد فهمت جعلت فداك ،فزدين.
ق�ال× :يا س�ليامن إن من األمور أم�ور ًا موقوفة عند اهلل عز وجل ،يقدم منها ما يش�اء
ويؤخر مايشاء ويمحو مايشاء.

يا س�ليامن إن علي ًا×كان يقول :العلم علامن ،فعلم علمه اهلل ومالئكته ورس�له ،فام

علمه مالئكته ورس�له فإنه يكون وال يكذب نفس�ه ،والمالئكته وال رس�له^ .وعلم
عنده خمزون مل يطلع عليه أحد ًا من خلقه ،يقدم منه ما يش�اء ويؤخر منه ما يش�اء ،ويمحو
ما يش�اء ويثبت ما يش�اء.قال س�ليامن للمأمون :يا أمير املؤمنني ال أنكر بع�د يومي هذا

البداء وال أكذب به ،إن شاء اهلل ».

املسألة الثالثة :ماذا سيكون موقف املرجعية والدولة من اليماني؟
عندم�ا يبع�ث اإلم�ام املهدي×اليامين ليحكم اليم�ن ،ويتخذها قاع�دة للدعوة له

ونرصت�ه ،فم�ن الطبيعي أن يعطي�ه القدرات واملعلوم�ات واملعجزات الت�ي حيتاجها يف
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عمله العظيم .وهذه سرية األنبياء واألوصياء^.

وق�د أرس�ل األنبياء^أش�خاص ًا ملهامت أق�ل من مهم�ة اليامين وأعطوه�م قدرات

ومعج�زات ،فق�د أرس�ل عيس�ى×بعض الرس�ل وأعطاهم قدرة ش�فاء امل�رىض ،ثم

أرس�ل ش�معون الصفا×اىل روما ،وأعطاه القدرة عىل ش�فاء امل�رىض وإحياء املوتى.
وأرس�ل اإلمام الباقر×جابر بن يزيد اجلعفي ريض اهلل عنه اىل الكوفة لينش�ـر حديث
النبي‘ ،وأعطاه كرامات ومعجزات.

ومهم�ة اليامين أعقد وأضخم من تلك املهامت ،فال بد أن يعطيه اإلمام×من العلم

واملعجزات ما يكفي ليقتنع به الناس املنصفون ويطيعوه.

ه�ذا ،مضاف� ًا اىل أن اإلمام×س�يكون بعد خروج الس�فياين واليامين ظاه�ر ًا جزئي ًا،

ويشاهده العديد من الناس ،فيرُ جعهم اىل اليامين.

ومع ذلك البد أن نقدر أن أوس�اط ًا من الش�يعة يف إيران والعراق وغريمها سترفض

طاعة اليامين ،ألهنم يرون أنفسهم أعىل منه مقام ًا ،وأقدم حضارة ومدنية ،لكن املعجزات
وتأكيدات اإلمام×ستكون عون ًا له يف مهمته.

والظاه�ر أن املخ�اض ال�ذي ذكرت األحاديث أنه س�يكون يف إي�ران قرب الظهور،

سببه اخلالف بينهم يف الدخول يف طاعة املهدي واليامين.

فقد روى النعامين 200/و ،271حترك آذربيجان سنة الظهور عن أيب بصري« :قال اإلمام

الص�ادق× :ال ب�د لنا من آذربيجان ال يقوم هلا ش�ئ ،وإذا كان ذل�ك فكونوا أحالس

بيوتكم وا ْل ُبدُ وا ما لبدنا ،فإذا حترك متحركنا فاس�عوا إليه ولو حبو ًا ،واهلل لكأين أنظر إليه
بني الركن واملقام يبايع الناس عىل كتاب جديد عىل العرب شديد ».

والنتيجة :أن الش�يعة يف العامل س� ُيمتحنون باليامين ،ألنه قيادة جديدة سياسية وعلمية

فيطيع�ه أكثره�م ،ومنه�م م�ن ال يطيع�ه ! والس�بب أن من األم�ور الصعبة على العلامء
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واحل�وزات أن يقبل�وا ما خيالف ما درس�وه واعتادوا عليه من مفاهي�م وأحكام رشعية !
وم�ن الصعب عىل اإليرانيني أصحاب احلضارة واملدنية العريقة ،أن يطيعوا اليامين ،وهم

يرون أهنم أقدم منه حضارة وثقافة !

والذي هيون اخلطب أن مدة اإلمتحان سبعة أشهر فقط ،ثم يظهر اإلمام×.

املسألة الرابعة :دور اليامين يف دولة املهدي×:

أول مهمات اليامين أن حيكم اليمن ويدعو العامل اىل اتباع اإلمام املهدي× والتبشير

بأن�ه ق�ادم عن قريب .وقد وردت إش�ارة اىل حركة عس�كرية لليماين ،والظاهر أهنا نحو

مك�ة «الكايف »224/8:قال×« :وظهر الش�امي ،وأقبل اليامين ،وحترك احلس�ني» وطبيعي

أن يطل�ب اإلمام×من اليامين أن يدخل بجيش�ه وحيرر مكة ،ألن حكومة احلجاز رغم

ضعفها تكون رشسة !

فعندما خيرج احلسني مدعي ًا أنه املهدي املوعود يثورون يف وجهه ويقتلونه ،ثم يرسل

اإلمام×قبل أس�بوعني من ظهوره ش�اب ًا حسني ًا ،ليقرأ رسالة منه يف املسجد ،فيبتدرون
اليه ويقتلونه بوحشية.

لذلك كان طبيعي ًا أن تدخل قوات اليامين وحترر مكة ،وأوسع من مكة أيض ًا .والظاهر

أن اإلمام×اليواج�ه معرك�ة مهمة يف مك�ة وال املدينة وال يف اخلليج ،بس�بب خوفهم

مجيع ًا من اجليش اليامين ،فيأتون اليه خاضعني.

ولذلك ورد أن املهدي×ينرش راية رسول اهلل‘يف العراق عندما يريد التوجه اىل

الشام ،وليس قبله.

وذكرت بعض الروايات دور ًا عسكري ًا لليامين يف العراق ،وهو بعيد ،ألن اإلمام×ال

حيتاج اليه هناك ،نعم حيتاج اليه يف معركته الكبرية مع السفياين ومن ورائه اليهود .لكن مل

أجد رواية معتربة تذكرجيش اليامين فيها.
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ومهام يكن ،فإن اليامين س�يكون حاكم اليم�ن واحلجاز واخلليج من قبل املهدي×

ويتوج�ه امله�دي اىل الع�راق فيبقى فيه أش�هر ًا قليلة ،ث�م يتوجه اىل معركت�ه املوعودة يف
دمشق ،وبانتصاره فيها يدخل القدس وخيطب يف اليهود بالعربية ،ويستخرج هلم أسفار ًا

من التوراة من جبل بالشام ،وجبل بفلسطسن ،فيؤمن له منهم ثالثون ألف ًا.

ث�م يتح�رك الغرب ضده ،ويعلن احلرب عليه ،فينزل اهلل عيس�ى بن مريم× ويقنع

الغرب هبدنة واتفاقية سالم مع املهدي×..الخ.
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