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 والصالة والسا عـىل سـيدنا ،الحمد  رب العامل الرحمن الرحيم

  .محمد وعىل آله الطاهرين

ه أهل اليمن وجعل القرآن أخذ اإلمام الهادي املصحف بيده وخاطب ب

لهم ووثيقة  له وأع دستورا حاك في بينه وبينهم  وميزانا توزن به أع

إلهية تنظم عالقته بهم وعالقتهم به ألن القرآن  الكريم هو املصدر األول 

للحكم واألحكام وهو ذاته املنهل العذب للهداية والتنوير واالرتقاء بالناس 

لعالقة بينه كإمام أو حاكم وب الرعية ووسـيلة وتنويرهم  وهو الحاكم ل

للسمو بها يف الحياة املعرفية والعملية واعترب اإلمام الهادي القرآن نفـسه 

ميزانا لتقييم الراعي أو الحاكم قبل املحكوم أنفسهم وهذا ما ال يوجد 

يف أي مدرسة ومنهجية إال مدرسة أهل البيت قرناء القرآن فيقول اإلمـام 

 ،-  أي القرآن الكريم - بيني وبينكم هذا( : عليه السالم ألهل اليمنالهادي
 .) بل عليكم أن تقاتلو،فإن خالفت ما فيه بحرف فال طاعة يل عليكم

ففي هذه املوقف املسؤول واملعرب عن شخصية اإلمام الهـادي  التنويريـة 

ة والرتبوية والسياسية كقائد وقدوة يقف هذا املوقف وبهـذه الثقـة القويـ

والقناعة الراسخة والتوجه الصادق والعميل يقف ليعطي الدروس العمليـة 

ملا يجب أن يكون عليه الحاكم املسلم من التزام عميل وانضباط أخالقـي 

وتوجه حر وفق منهجية القرآن الحاكمة عىل كل املنهجيات والنظريات 



 

٤  

    

ــسياسية املرتبطــ ــة ال ــق بالنظري ــي يتعل ــالحكم اإلســالمةال ســي ف ي  ب

ومسؤولية  الحاكم املسلم املسؤول األول عن تطبيق وتجسيد قيم وأخـالق 

م بـه تـدبرا ا ملـا فيـه مـن  وتطبيًقـ وتعقـًالًالقرآن واملكلف األول بـاالهت

ه وأعـضاء ئـعبادات ومعامالت وأحكام ال أن تكون عالقة الحاكم أو وزرا

القـة مجلس شوراه بالقرآن عالقـة قـسم يـوم التعيـ أو التنـصيب أو ع

شكلية ونظرية تظهر من خالل احتضان ورعاية مجموعة من الـشباب أو 

خارجـه حتـى لـو خـرج  األطفال يقومـون بحفظـه وتجويـده واالعتنـاء 

ا عـن القـرآن عـرب بوابـة التـويل لليهـود الحاكم من اإلسالم وانسلخ كليـ

   .والنصارى واملسارعة فيهم

يصل إىل الرعاة والرعيـة ملجـرد  إىل النبي و َحُْوإن القرآن الكريم  ي

الحفظ والتالوة والتفنن يف التجويد واألصوات وبناء املراكز واملعاهد التي  

  .نر أثر القرآن ونوره وحيويته وفاعليته يف واقع األمة وقضاياها

ا ومتميزا فهـم قرنـاء ً استثنائي نجد التعامل من قبل أهل البيت تعامًال

 عيل عليه السالم يدورون مع القـرآن حيـث  اإلمامخطاالقرآن وهم عىل 

ــه  ــاليم القــرآن ملزمــون بتوجيهات ــة محكومــون بتع دار فالحــاكم والرعي

مأمورون بتنفيذ ما فيه مـن أوامـر ونـداءات وقـيم وأخالقيـات فـالقرآن  

ا عـىل كـل نظريـات ورؤى ً يف األرض ومهيمنـًأنـزل ليكـون حـاكالذي 

خطـاب مـن الـرحمن الـرحيم وقناعات وتوجهات من عـىل األرض فهـو 

أحكم الحاكم وهذا ما كان عليه النبي وأهل بيته ومـا يجـب أن تكـون 

عليه األمة ولن تكون األمة أقرب ما تكـون إىل الخـ والهـدى والـصالح 
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واالستقامة والتزكية والعدل إال عندما تتمسك بالقرآن وأهـل البيـت عـىل 

الثـورة مـن محـارضات حد سواء وما نشاهده اليوم ونـسمعه مـن قيـادة 

ا ًودروس قيمة إال خ شاهد عىل االمتداد األصيل ب قرناء القرآن نهجـ

وإنهـ لـن : ا سيبقى إىل قيام الـساعة بـدليل بيـان النبـي القائـلوسلوكً

  .يفرتقا حتى يردا عيل الحوض

اتسم اإلمام الهادي بعلمه الواسع وارتبط بالقرآن الكـريم وعىل ذلك فقد 

ت املرتبطة بالحياة ال سي في يتعلـق باملجـال الـسيايس ومـا يف كل املجاال

يجــب أن تتــوفر يف أهلــه مــن املــؤهالت والــرشوط التــي تجعــل املــؤمن 

ــًخــصوص ــة عموم ــه ًا والرعي ــأثر بأخالق ــه وت ــداء ب ــداء واقت ا يف حــال اهت

وسلوكياته وتفاعل مع توجهاته وقرارتـه والتـزام بـأوامره ثقـة مـنهم بحكمتـه 

استقامته وحرصـه عـىل رعايـة مـصالح األمـة وإدارة شـؤون األمـة وحنكته و

وقربها منها ومن الشواهد الحية والعملية عىل مدى ارتبـاط اإلمـام الهـادي 

دابه وأنه بحق أحد قرنـاء القـرآن أنـه كـان يقـول آبا وبالقرآن وبأحكامه و

خت  والتحرقني وتحرق نفسك بالنار فقد نـس، كل ضعيفَّأوصل إيل(: لغالمه

ويقول يف سياق الكالم عن القـرآن يف مقـام العمـل  .)األمر من عنقي إليك

حتى عىل األقرب لو ثبت الحكم عليهم فال محابـاة وال  - والتطبيق ألحكامه 

 ،و الخروج مـن اإلسـالمأ ،وهللا ماهو إال الحكم بكتاب هللا تعاىل (:- مجاملة
  .)وهللا لو قام الحق عىل بني القاسم ألخذته منهم

ا هم قرنـاء ًن أهل البيت عموما واإلمام الهادي خصوصإعندما نقول 
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القرآن فمعنى هذا الوصف والتعب أن روحيتهم روحيـة قرآنيـة مرتبطـة 

ا لألمة وأن حـركتهم وتـوجههم يحكمـه ًبالروح الذي أنزله هللا هدى ونور

 إن  يكن اآلالف من املحسوباملئات القرآن ال ك نرى اليوم ونشاهد 

  .ًا ال حاكًعىل القرآن وعلومه نجدهم جعلوا القرآن محكوم

ومن أجـل أن اإلمـام الهـادي يحيـى بـن الحـس يعتـرب مـن أعظـم 

القدوات يف القول والعمل وبناء الدولة اإلسالمية العادلة فقد اخرتنا لـك 

ًأيها القارئ الكريم بعضا من املقـاالت املختـارة التـي تطرقـت إىل بعـض 

  .تنويرية من حياة اإلمام الهادي عليه السالمالجوانب ال

ُّسائل املوىل عزوجل أن يرزقنا االقتداء به والس عىل نهجه إنه ويل 

  . ذلك والقادر عليه

  .وصىل هللا وسلم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطيب الطاهرين
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  عيل الرشيف / أ      

 اإلمام الهادي يحيى بن الحـس عليـه الـسالم إىل الـيمن كان قدوم

ـان والحكمـة وهـو  ن وبـاب بركـة عـىل شـعب اإل فاتحة خ ومطلع 

واقـف الحـق ومـواطن الخـ  فكـان يف ، الشعب الذي ارتبط تاريخه 

  .ًصدر املجتمعات استجابة وانقيادا للهدى والرشاد 

ــ ــا اليمني ــي عــرف به ــة الت ــة الجبلي ي ــم يف هــذه الخ ــت به ون دفع

هـ لشد الرحال إىل جبال الـرس بالحجـاز إىل ٢٨٤هـ ثم يف سنة ٢٨٠سنة

مقام اإلمام الهادي طالب منه املـيض معهـم إىل بالدهـم ليقـيم فـيهم 

عيـة ، دولة الحق والعدل  بعد أن كانت الحالة السياسية والدينيـة واالجت

 ،قوط  وانحـدار تنادي برضورة اإلصالح والتغي ملا وصلت إليـه مـن سـ
ومن كاإلمام الهادي جدير بإخراج الـيمن مـن ذلـك النفـق املظلـم التـي 

ة  الضالل   .أدخلها فيه سالط الجور وأ

 ونقرتب منه أك وخاصـة يف زمـن ،   ول نتعرف عىل ذلك الواقع 

 وحرفت فيه الوقائع وطمست فيـه ،كهذا الزمن الذي قلبت فيه الحقائق 

ء كالهادي فضائل ومحاسن كبار ه يحـق لنـا أن ..  العظ لكل ذلـك وغـ

نرتك العنان ألجنحة التاريخ أن تحلق بنا إللقاء الضوء عىل الواقع اليمني 
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ـاره  قبل خروج اإلمام الهادي عليه السالم ؛ ذلك الخروج  الذي ال زال 

ه  يرتع فيه  أهل اليمن رغم كل ما أحيك ويحاك حولها    .وخ

لك الواقع يحق لنا أن نسجل هنا تعجبنـا املنبعـث وقبل أن نتكلم عن ذ

من مرارة األ  من الجهل والتحريف حول تاريخ اليمن وحـول شخـصية 

نيـة معـارصة  ارس من قبـل أبـواق وأقـالم  أ ، اإلمام الهادي الذي 

ـا يجنـون عـىل تـاريخهم ويطعنـون يف  يعلم هـؤالء املـشاغبون أنهـم إ

 ،أقـىص املـذاهب و البلـدان  منـصفون ماضيهم الذي تغنى بعدلـه مـن 
ء كبار معتربون ولنا أن نتعرض لـبعض الـشهادات  وأشاد به وشهد له عل

ئهـم ،ليعلم أن من تركه األقارب سخر له األباعد   وألن تنكر هـؤالء لعظ

هم من أصقاع مختلفة ًفلقد أقبل عليه متعجبا ومنبهرا ومستعظ غ ً ً  .  

الهادي الجليل : "- هـ ٤٤١ املتوىف سنة - م العمري النسابة عيل بن أ الغنائ - 

ً وكان مصنفا شاعرا ظهر باليمن،الفارس الدين الورع إمام الزيدية  مـات ،ً

ا وتسع ومائت  وكان يتوىل الجهاد بنفسه ويلبس جبة صـوف ،سنة 

  . ]٢٣١املجدي يف انساب الطالبي ص " [ًوكان قشفا رحمه هللا

ون : -هـ ٤٥٦ املتوىف سنة -لظاهري اإلمام عيل بن حزم ا - ومنهم القـا

 والحــسن ،جعفــر امللقــب بالرشــيد: بــصعدة مــن أرض الــيمن ؛ فمــنهم

 بنو أحمد النارص بـن يحيـى ،ّ ومحمد املهدي، والقاسم املختار،املنتخب

الهادي بن الحس بن القاسم الريس بن إبراهيم طباطبا؛ وليحيى هذا 
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عة ،م الفقهامللّقب بالهادى رأي يف أحكا  قد رأيته  يبعد فيه عن الج

   ]٤٤جمهرة أنساب العرب ص [كل البعد 

وكـان : "-هـ ٦٠٠ املتوىف نحو -املؤرخ النسابة أحمد بن محمد القرطبي  -

قدوم الهادي يحيى بن الحس إىل صعدة لستة خلـت مـن صـفر سـنة 

ان ومائتي سنة وكان ب خوالن فتنة عظيمة وربيعة فا صـلح أربع و

 وساروا معه إىل الـيمن حتـى ،بينهم واتفقت كلمتهم فملكوه بالد خوالن

 فأقاموا عىل ذلك حياة يحيى بن ، وكانوا عمود أمره ونظام دولته،ملكها

الحس الهادي وحياة ابنه محمـد بـن يحيـى وحيـاة ابنـه النـارص بـن 

  ]التعريف باألنساب والتنويه بذوي االحساب "[ يحيى

يحيـى : "-هــ ٧٤٨ املتوىف سنة -محمد بن أحمد الذهبي العالمة املؤرخ  -

 ، كان قد غلب عـىل الـيمن ،بن الحس بن القاسم بن طباطبا العلوي 
 ثم خرج من ، ورضبت السكة باسمه ،ودعي له بصنعاء وما واالها عنه 

 وتـسمى بالهـادي أ ، فـصار إىل صـعدة ،صنعاء بعد غلبة القرامطـة 

 وكان ، وخطب له بأم املؤمن ، النواحي  وملك نجران وتلك،الحسن 

ة  ان وتسع ،حسن الس  ولقـب ، قام بعده ولده محمـد ، مات سنة 

   ]٣٢١ص٢٢تاريخ اإلسالم ج"[ املرتىض

أما : "- هـ ٨٢٨ املتوىف سنة - املؤرخ النسابة أحمد بن عيل املعروف بابن عنبة  - 

ً كـان إمامـا مـن ، يحيى الهادي بن الحس بن الريس ويكنى أبا الحس
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ة الزيدية جليالً فارسا ورعا مصنفا شاعرا  ًأ ً ً  ظهر باليمن ويلقب بالهادي ،ً

 له تصانيف كبار ، وكان يتوىل الجهاد بنفسه ويلبس جبة صوف ،إىل الحق 

  ]١٧١عمدة الطالب ص"[. يف الفقه قريبة من مذهب أ حنيفة

: -هــ ٨٩٣وىف سـنة  املتـ-العالمة املحدث يحيى بن أ بكـر العـامري  -

وقد قاموا باإلمامة برشوطها قاهرين ظاهرين فقام منهم بنجد اليمن "

 أولهم وأوالهم بالذكر اإلمام الهـادي يحيـى ،ًنحو بضع وعرشين إماما 

عيل بن إبراهيم بن الحسن  بن الحس بن القاسم بن إبراهيم بن إس

 ،علمه بـه وبـالعراق  وت، ومنشاؤه بالحجاز ، كان مولده باملدينة ،املثنى 
ان ومائت   وكان جاء إىل اليمن وقـد ،وظهور سلطانه باليمن سنة 

ً فجاهدهم جهادا شـديدا ،عم بها مذهب القرامطة والباطنية   وجـرى ،ً

انون وقعـة  ينهـزم يف يشء منهـا   وكـان لـه علـم ،له معهم نيف و

روى يف الرياض املـستطابة يف معرفـة مـن "[  وشجاعة مفرطة،واسع 

  .]٣٠٧الصحيح من الصحابة ص

يحيـى بـن : "-هــ ١١ املتـوىف يف ق -العالمة أحمـد بـن محمـد األدنـه  -

الحس بن القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن عيل بن أ طالـب أبـو 

 ولـد يف املدينـة يف سـنة خمـس وأربعـ ،ويلقب بالهـادي .. الحس 

حكـام واملنتخـب والتفـس ًوكان عاملا عامالً وله مصنفات كاأل، ومائت

ـان وتـسع ،يف معا القرآن َّ مات بصعدة يف شهر ذي الحجة سنة 

  ]٤٥طبقات املفرسين ص"[ ومائت
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هو الهـادي : "-هـ ١٣٩٤ املتويف سنة -العالمة محمد بن أحمد أبو زهرة  -

 فهو حفيد الريس كـ ،إىل الحق يحيى بن الحس بن القاسم الريس 

 وعكـف عـىل الفقـه يدرسـه ، ٢٤٥وقد ولد باملدنية سنة  ،أرشنا من قبل 

ً وقام هاديـا مرشـدا يـدعو إىل هللا ، ويف كل مصادره ،من كل نواحيه  ً

ً وكان مرجعا يف الدين من كل الطوائف ،سبحانه وإىل رصاط مستقيم 

 وهــو يــرد علــيهم ،اإلســالمية واألمــصار املختلفــة يــسألونه ويــستفتونه 

 ويبـ الحـق ، يدافع فيها عن القرآن والـسنة ،برسائل قيمة أثرت عنه 

 آراؤه وفقهـه -اإلمـام زيـد حياتـه وعـرصه "[ الذي يـرد زيـغ الـزائغ

  ]٥٠٩ص

حي  -  َالقايض عبدهللا عبد الوهاب الش لقد كـان : "- هـ ١٤٠٦ املتويف سنة - ُ

ِالهادي مثالً لصفات القائد والقدوة الحسنة ألتباعه ً مرتفعـا عـن سفاسـف ،َ

ُ ويف تطبيق مـا يـؤمن بـه ،ً شجاعا يف املعارك واألهوال،وعن املتع ،األمور

  ]١١٦اليمن اإلنسان والحضارة ص"[ معتدالً حتى مع أعدائه،ويدعو إليه

: - أستاذ الفلسفة اإلسالمية بجامعـة اإلسـكندرية -الدكتور أحمد صبحي  -

 وإن طلــب ،ًو يكــن يف حربــه يتبــع هاربــا وال يجهــز عــىل جــريح "

 وكان يتشدد عـىل عـسكره ، األمان أمنهم ورد إليهم أسالبهم املهزومون

ـار املـزارع   ،ًأن ال يدخلوا الزرع وال يـستحلوا ألنفـسهم شـيئا مـن 
ًشيئا من الخوخ غضب وثـار )) أثافت((وحين اغتصب بعض جنده يف 
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ثـل هـؤالء: َّواحتجب عنهم وهم برتكهم وقال   ،ال يحل يل أن أحـارب 
ه وال أكون كاملص ة ،باح يحرق نفسه ويـيض لغـ  وهللا مـا هـي إال سـ

 و يسكن غضبه حتى أبدوا ندمهم وتوبتهم ع فعلـوا ،محمد أو النار 

  ].١١٤ الزيدية ص-يف علم الكالم " [

ئية صـعقات تنـب كـل مـن يتجـاهلون  تـاريخهم  هذا الشهادات العل

 مـن روح وحضارتهم وأهل الشح بالتعرف عىل ماضيهم وأمجادهم النابع

  .اإلسالم

ه ومــرت  ات وأحــداث متغــ شـهدت الــيمن يف القــرن الثالــث متغــ

عيــة  رحلـة مــن الــضعف والتــدهور طالــت كــل منــاحي الحيــاة االجت

ًوالسياسية والدينية ك أرشنا سابقا وهنا نحاول أن نقف عىل بعض تلـك 

 الحقائق ونستقرأ بعض ذلك الواقع الذي عاشت اليمن يف حقبة تاريخية

كانت كل األصقاع اإلسالمية تعيش حالة التيه والضعف الذي انعكس عـىل 

  .الحالة اليمنية قبل مجيء اإلمام الهادي عليه السالم وهو ما نلخصه هنا 

 

هـا مـن البلـدان اإلسـالمية تعـيش الفرقـة املذهبيـة  كانت الـيمن كغ

نها يف تلك الفرتة بالذات كانـت الفرقـة يف أوجهـا والتعصب الطائفي لك

كن أن نحرص املذاهب املتواجدة يف الساحة اليمنية يف  اال    :و

ونقصد بالشيعة هنـا محبـة عـيل ومحبـة بنيـه علـيهم الـسالم : الشيعة
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وامليول إليه الذي ارتبط بأهل اليمن منذ أول يوم وطأ عيل عليـه الـسالم 

ها وخاصـة همـدان عـىل يديـه  يقـول الـدكتور سلمت قبائلأأرض اليمن و

ن فؤاد سيد يف كتابه تأريخ املذاهب الدينية يف بالد الـيمن صــ   : ٥٢أ

ويف الوقت نفسة كان لليمني اعتقاد حسن يف حب آل البيت ناتج عن (

ولهـذا اإلرتبـاط ) دخول اإلمام عـيل الـيمن وخاصـة يف وسـط همـدان 

حبـة عـيل العتيق كان معظم اليمني عىل ا خـتالف مـذاهبهم يـدينون 

عليه السالم والتظاهر والتفاخر بها حتى قيل بتشيع حنابلتها ولذلك نجـد 

رجال الحديث والعلم اليمني منذ صدر اإلسالم يظهـرون التـشيع ألهـل 

البيت الطاهر ويتبنون مواقفهم ويروون فضائلهم  كعبـد امللـك بـن عبـد 

 بن حنبـل وإبـراهيم بـن عمـر بـن الرحمن األنباري الذماري شيخ أحمد

كيسان الذي وثقه ابن مع والنسا وابن حيان واإلمام عبد الرزاق بن 

م الصنعا والذي قال عنه ابـن حنبـل وابـن معـ  لـو ارتـد عبـد : ه

ء املشهورون يف الوسـط الحـديثي ، الرزاق ما تركنا حديثه   فهؤالء العل

يل عليه السالم  ومحبة ابنائه حتى واملتقدمون فيه كانوا يظهرون محبة ع

طعنهم بالتشيع  رجال الجرح والتعديل كـ هـو ديـدنهم يف جعـل محبـة 

عيل عليه السالم من أسباب الجـرح يف الـرواة والطعـن واللمـز وهـؤالء 

ء من قبل قدوم اإلمام الهادي إىل اليمن وهو ما يفنـد دعـوى مـن  العل

ىل اليمن ويدل أنه دين اليمني إن الهادي هو من أدخل التشيع إ: يقول 

ًمنذ جاء عيل عليه السالم إليها موفدا مـن ، الذي درجوا عليه وعرفوا به 
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رسول هللا صىل هللا عليـه والـه وسـلم والحقيقـة التـي ال غبـار فيهـا أن 

التشيع يف اليمن ارتبط بـشخص عـيل وقدومـه إليهـا حتـى اختـصوا بـه 

دا كليـا فكـان واختص بهم ففي خالفته اعتمد عليهم عل ًيه الـسالم اعـت ً

ني كاألشرت النخعي وسعيد بن قيس وأك  له وقادة جيوشه  معظم ع

نيون وأنـصار ولـده الحـسن عليـه الـسالم   ،أنصاره يف كل معاركه هم 
وحتى عندما عزم اإلمام الحس عليه السالم للخروج والثورة عىل يزيـد 

ه إىل اليمن وعلل  ذلك بـأن فيهـا بن معاوية أشار عليه ابن عباس بالتوج

والقاسـم " ع"وإىل اليمن رحل اإلمـام يحيـى بـن عبـدهللا .. ألبيك شيعة 

ًالريس ليتخذوا منها مأمنا من ظلم بني العباس ولعلمهـم أن فيهـا أنـصار 

الحق وشيعة عيل وأهل بيته عليهم السالم وهـذا التـشيع واالرتبـاط بعـيل 

ني هو ما يفرس التمرد الدائم عىل والة وبنيه عليهم السالم من قبل اليم

بني أمية وبني العباس الظامل واالعرتاض عليهم والوقـوف يف وجههـم 

ًعند كل مفسدة من مفاسد الدولت وذلك ألن عليا عليه الـسالم وذريتـه 

هم حملة لواء الثورة يف وجه الطغاة ورواد التغي وكل مـن ارتـبط بهـم 

 والتحرر والثورة وعدم الرضوخ للظامل ولهـذا وأحبهم  تعلم منهم اإلباء

قاد اليمنيون ثورات متعددة ضـد طواغيـت الـدولت األمويـة والعباسـية 

ودفعوا رضيبة والئهم ألهل بيـت النبـي الطـاهر مـن دمـائهم  و تـسبب 

والؤهم يف شن حمالت مسعورة من قبل الخلفاء األموي والعباس عىل 

د الثورات التـي قادهـا بالدهم  لثنيهم عن محبة عيل  عليه السالم وإلخ
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نيون مستلهم من عيل وأبنائه روح اإلباء والشجاعة والفداء  أولئك الي

وهو ما يعاد اليوم ولنفس األسباب من قبـل آل سـعود بارتكـابهم املجـازر 

  .اليومية بحق اليمني 

 أرسل معاوية بن أ سفيان  برس بـن أرطـأة عـىل) هـ٤٠(  يف  سنة 

جيش جرار وكان هدف تلك الحملة ك تذكر كتب التاريخ تتبع شيعة عيل 

عليه السالم والقضاء عليهم فقتـل بـرس مـن اليمنيـ أمـ وأغـار عـىل 

 ويف خالفة املنصور العبايس ،همدان وسبى نسائهم وباعهن يف األسواق 

 ًبالتحديد أرسل املنصور  جيشا بقيادة معن بـن زائـدة)  هـ١٤١(ويف سنة 

ك قتل عبـدهللا )  رجالً ٢٠٠٠(الشيبا فأخرب مدينة املعافر وقتل نحو 

أرسل هارون املـسمى بالرشـيد )  هـ١٨٤( ويف عام ،بن يحيى الحرضمي 

د الرببـري وطلـب منـه أن يـسمعه  أصـوات أهـل  ا بقيادة ح ًجيشا كب ً

ل اليمن و تستقر حرب ذلك الجيش مع اليمني إال بعد مقتلة عظيمة قت

 ويف عهد املأمون يف عـام ،ًألفا معظمهم من اليمن ) ٢٠(فيها  أك من 

ًأرسل املامون جيشا بقيادة  محمـد بـن عـيل بـن عيـىس بـن )   هـ ٢٠٠( 

د الثورة  الذي قام بها إبراهيم بن موىس الكاظم ضـد بنـي  ماهان إلخ

 ) هــ ٢٠٣( العباس ثم أرسل إليها محمد بن إبـراهيم بـن زيـاد يف سـنة 

د ثورة األشاعرة وعك يف تهامة  كن التشيع ، إلخ ولعل أبرز األدلة عىل 

يف الوسط اليمني وانتشار رقعتـه مـع كـل مـا سـبق اسـتقدامهم لإلمـام 

الهادي من الرس ليقوم فيهم بالعدل وينرش بينهم القسط واالنصاف ك 

  .تقدم اإلشارة إليه 
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 هذا االعتقاد يف القرن الثالـث فقـد  يكن أهل اليمن مطبق عىل

انترشت يف اليمن مـذاهب أخـرى  كـاملجربة التـي كـان لهـا حـضور يف 

صنعاء ك تح الروايات من مناظرة الهادي عليه السالم ملجموعة مـن 

هم النقوي ورجوعهم عن مذهبهم بعد عجزهم  ئهم وعىل رأسهم كب عل

أن مذهب اإلثنى عرشية كان له وإفحام االمام لهم ؛ ك تح التواريخ 

 وكـ تـذكر بعـض املـصادر التاريخيـة أن ،انتشار يف عدن وما جاورهـا 

ًملذهب الشافعي وأ حنيفة ومالك وابن حنبل وجودا كذلك ؛ ومـن هـذه 

هــ يف كتابـه ٣٨٠املصادر العالمة محمد بن احمد املقديس املتـويف سـنة 

كـة وتهامـة وصـ: أحسن التقاسيم   وسـواد ،نعاء وقـرح سـنةومذاهبهم 

ن رشاة غالبة  وبقية الحجاز وأهـل الـرأي ،صنعاء ونواحيها مع سواد ع

ن وهجر وصعدة شيعة ن وصعدة وأهل الرسوات وسواحل ،بع  وشيعة ع

ن   والغالـب عـىل صـنعاء وصـعدة أصـحاب أ ،الحرم معتزلة إال ع

ويف نـواحي نجـد  ، وباملعافر مذهب ابن املنذر،حنيفة والجوامع بأيديهم

 واألذان بتهامة ومكة يرجع وإذا تدبرت العمل عـىل ،اليمن مذهب سفيان

أحدثـه :  ويكرب بزبيد يف العيـدين عـىل قـول ابـن مـسعود،مذهب مالك

 ثم والعمل بهجر عىل مـذهب ،القايض أبو عبدهللا الصعوا وقت كو

ن داودية لهم مجلس،القرامطة   . وبع

كد هذه التقسيم إال أن فيه بعض الحقـائق مـع ونحن إن  نستطيع أن نأ

مالحظة أن الدولت األموية والعباسية قد حاولت طمـس التـشيع ومحاربتـه 
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ومطاردته يف كل مكان وشنت تلك الحمالت ك تقدم لقمع شيعة عـيل كـ 

  .يف بعضها وتصفيتهم من الوجود ك هو الحال يف البعض االخر 

 

ر الحركات عىل الدين واإلسالم ليس عىل اليمن مذهب القرامطة أخط

بل عـىل البلـدان اإلسـالمية جميعهـا ولقـد عـا منهـا املـسلمون وذاقـوا 

الويالت وأقدمت عىل ارتكاب مجازر بحق مخالفيها واعتدت عىل الكعبـة 

 يحجون ٢٥املرشفة وأخذت الحجر األسود ونقلته إىل مرص وظل املسلمون 

رص  ت مكة والحجر األسود  َّوهـي يف الحقيقـة حركـة تـستهدف مـسل

ء ويف األرض هنـاك شـيخهم  الدين ورضوريات الرشع فـا يف الـس

  :ورئيس طائفتهم يقاسم هللا يف ملكوته ك يرصح بذلك شاعرهم 

  إن عليـــــــــــــــــاً واإللـــــــــــــــــه اقتـــــــــــــــــسما
  

ـته   ـتوى القــــسمة ثــــم اســـ   فاســ
ء     فلعيل األرض و الس

له وسلم نبي هاشـم ولهـم نبـيهم كـ والنبي محمد صىل هللا عليه وا

  يقول الشاعر وهو يتحدث عن عيل بن الفضل 

  تــــــــــــوىل نـــــــــــــيب بـــــــــــــين هاشـــــــــــــم 
  

ـــــرب   ـــــي يع ـــــي بن ـــــذا نب   وه
واملحرمات جميعها مباحة واألرحام تحل لهم وللشيخ عندهم حق التحليـل   

وأظهروا : " ٤٤ ص ٢ يقول العالمة الزحيف يف كتابه مآثر األبرار ج ،والتحريم
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 وسـجعوا ،ً ورشبوا الخمر يف شهر رمضان اسـتخفافا بحرمتـه،كلهااملنكرات 

  " ًسجعا زعموا أنه قرآن نزل عىل رأسهم يف اإللحاد عيل بن الفضل 

ت   وبهذا نـستطيع أن نقـول إنهـا أخطـر املـذاهب باسـتهدافها ملـسل

اإلسالم ونقضها لرضورياته وأساساته املتفـق عليهـا عنـد جميـع املـذاهب 

ء من كل املذاهب اإلسـالمية عـىل كفـر هـذه  ولذ،اإلسالمية ا أجمع العل

عة وضاللها ومحاربتها والوقوف لصد مرشوع إقامـة دولتهـا التـي  الج

 ومن أقوى الحركـات اإلسـالمية والقـادة ،تأسست عىل الفواحش والفساد

عة ومحاربتها حركة الهـادي عليـه  املسلم الذين وقفوا بوجه هذه الج

قامت بينه عدة معارك وحمالت من أشـدها وأشـهرها السالم وأوالده و

وقعة نغاش الذي قادها اإلمام النـارص بـن الهـادي عليـه الـسالم الـذي 

ة ٣٠٧كانت يف رمضان عام    .هـ وهزمت فيها الباطنية رش هز

 بدأت دعوة القرامطة يف النصف األول من القرن الثالث وبالتحديد يف 

التدريب يف العراق وهـ عـيل بـن الفـضل هـ عىل يد رجل تلقيا ٢٦٨عام 

والذي نزل يف جيشان القريبة من عدن يف جنوب الـيمن و منـصور الـيمن 

  .أ القاسم الحسن بن حوشب يف مسور الواقع غرب صنعاء 

ًإذن هذا هو تقريبا حال اليمن من الناحيـة الدينيـة وتـوزع املـذاهب 

ليمنيـ لإلمـام الهـادي والطوائف اإلسالمية التي عاشها قبيل استقدام ا

  .عليه السالم 
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كـن  عاشت اليمن يف أواخر القرن الثا وبداية  القرن الثالث مـا 

ة  أن نسميه  إنحالل عقد الدولة املركزيـة و تـرشذمها إىل دويـالت صـغ

باسـية وعجزهـا عـن ومشيخات متناثرة نتيجة ضـعف سـلطة الخالفـة الع

إخضاع اليمن لدولتها املركزية حتى اكتفى خلفاء بني العباس بـاالعرتاف 

  )اليعفري والزيادي ( بهم يف الخطبة من قبل بعض تلك الدويالت 

توزعت تلك القوى املتناحرة يف كل أنحاء اليمن ؛ ففي شـبام كوكبـان 

ة إىل أقام اليعفريون مملكتهم ثم توسـعوا فـي بعـد ويف فـرت ات قـص

كن الدعام بن ابراهيم زعيم قبائل  صنعاء ولكنها فقدت ذلك التوسع و 

بكيل من االستيالء عىل صنعاء وإخراج اليعفري منها وردهم إىل شـبام 

ثم استغل آل طريف موايل بني يعفر ضعف اليعفري وعملوا عىل انتزاع 

كن  أحد قادة آل طريـف وهـو  أبـو العتاهيـة السلطان من أيديهم وقد 

من االستيالء عىل صنعاء وبسط سلطته عليها وهو األم الذي كان يحكم 

 ويف ،صنعاء عندما قدم الهادي عليه السالم عىل اليمن وتنازل بامللك له 

ًاملناطق الغربية من صنعاء سنجد عددا من القـوى القبليـة تتـصارع عـىل 

وتقتـسم ) د وبني مجيدالرشاحي والحكمي وبني زيا(املناطق التهامية 

كان الربيع بن الرويـة ) مأرب(ويف رشق صنعاء ، تلك املناطق في بينهم

 ويف الجنـوب مـن صـنعاء كـان هنـاك دولـة املنـاخي يف ،سيد مـذحج

وعاصــمتها املــذيخرة كــ كــان آل ) العــدين والــسحول(مخــالف جعفــر 

ن أ  ويف لحـج دويلـة محمـد بـ،) الحجرية(الكرندي هم ملوك املعافر 
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ي  ل صنعاء كان ،العالء الحم  ويف حرضموت كان آل الهزييل ويف ش

الدعام بن إبراهيم عىل رأس قبيلـة بكيـل وكـان آل الـضحاك عـىل رأس 

 ويف صعدة كان ،املعيدين يف حاشد ينافسون الدعام عىل زعامة همدان 

الرصاع عىل أشده ب بني سعد وعىل رأسهم آل أ فطيمة وب الربيعة 

من األكيلي وه القبيلتان التي أنهى قدوم الهادي عليـه الـسالم عـىل 

ويف  رشق الـيمن ويف ، ًاليمن بينه رصاعا ممتـدة منـذ العهـد األمـوي

ن الــسلطان  نجــران بالتحديــد نجــد قبائــل بنــي الحــارث ويــام يتقاســ

ومع كل هذا التمزق وبجانـب كـل هـذه ، ويتوزعان النفوذ عىل مناطقهم 

شة ك يقـول الزعاما ت كان هناك خطر محدق يضع اليمن ب ف ك

ن يف كتابه  ًاالمـام الهـادي واليـا وفقيهـا ومجاهـدا[الدكتور نع وهـو ] ً

ل اليمن وجنوبه عىل يد عـيل  خطر القرامطة التي بدأت دعوتها يف ش

بن الفضل ومنصور اليمن ك تقدمت اإلشارة إليه ويف هذا الواقع الذي 

اليمن بدأ االمام الهادي عليـه الـسالم يف رسـم دولتـه وكـان كان يعيشه 

إن " " وهللا لو أطعتمو ما فقدتم مـن رسـول هللا إال شخـصه "شعارها 

ة عيل أو النار    " هي إال س

 

املصادر التاريخية التي دونت مرحلة ما قبـل قـدوم الهـادي  تهـتم 

عيـ ا بتدوين الحيـاة االجت ـا كـان تركيزهـا يف تـسجيل سـ ًكث ة وإ

أحداث الرصاعات القبلية والحروب املستدامة ب مراكز النفوذ وهو مـا 
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ًانعكس سلبا عىل حياة الناس وواقع املجتمع ضـعفا وانهيـارا ففـشا القتـل  ً ً

ُوانترشت الثارات والخصومات وعال صوت السلب والنهب وتحكَّم منطـق 

طقية وغـاب منطـق األخـوة الدينيـة والوحـدة الحمية القبلية والنزعة املنا

ًاالسالمية وانهار املجتمع تحت واقع الرصاعات والحروب أخالقيا ودينيـا  ً

ًغارقا يف بحور نزاعات أثقلت كواهل املواطن حتى دفعوا رضيبتها دما  ً

ًمن أبنائهم وفقرا وعوزا من معيشتهم وغربة ونزوحا عن أوطانهم وخوفا  ً ً ً

ـة وخـصومة متوارثـة ومتجـذرة ًوقلقا يف بلدان هم ومنازلهم وعـداوة دا

 وضعف النشاط ،فنشأ األبناء يف طلب ثأر اآلباء وانعدم األمن واالستقرار

 وهذه اآلثار الناتجـة عـن ، وغابت العدالة واإلنصاف،الزراعي والتجاري

 وإن  نستطيع هنا إثباتها بنصوص تاريخيـة و يتـسن ،تلك الرصاعات

 ويشهد ،أنها نتيجة طبيعية ألي حرب أهلية أو نزاعات سلطويةلنا ذلك إال 

لهذا الحال التي وصلت إليهـا الـيمن يف ذلـك الوقـت هـو اإلرصار عـىل 

قدوم الهادي من قبل قبائل اليمن التي قصدته مرت ؛ املرة األوىل عام 

ًهـ ثم إنه عاد ح شاهد من أهلها أمورا منكـرة ال تتوافـق والهـدف ٢٨٠

هـ مرة أخرى مكـررين ومرتجـ ٢٨٤ء من أجله فعادوا إليه عام التي جا

ومتعهدين بالطاعة فلم يكن لهم بد وال أمامهم سبيل للتخلص من واقعهم 

ـة عـىل مـنهج اإلسـالم وسـائرة وفـق دسـتوره  ومـن ،إال دولة عادلة قا

  .كالهادي يف إقامة تلك الدولة وتحقيق ذلك الحلم
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  الرشقيمحمد عبدامللك 

إذ كانـت .. كانت اليمن يف القرن الثالث الهجري تعيش أسوأ حاالتها 

يس عىل املحن بسبب الدويالت املختلفـة واإلمـارات  تصبح عىل الف و

 وطاملا نشبت فـي بينهـا ،املتعددة التي شطرت اليمن وجزأته إىل أقاليم 

وآلـت بـالبالد إىل ..  وشـتت حيـاتهم ، ابنائه حروب مستعرة  أثقلت كاهل

عي والسيايس  حياة مأساوية يف شتى جوانبها الديني واألخالقي واالجت

  .. واالقتصادي 

ٌوكان للحكام املتسلط آنذاك دور يف فرض الثقافات وترسـيخ التقاليـد 

 ومنعطـف ،األمر الذي يجعل الـيمن عـىل هاويـة سـحيقة .. وترسيم التوجه 

ً إذ أن كل تلك الدويالت املفروضة تحمـل إمـا دينـا مـشوها أو كفـرا ،خط  ً ً

حق فطرة أبنائه .. ًرصيحا    .. وكاله يقيض عىل هوية اليمن و

  : وكان من أبرز تلك الدويالت 

امتد نفوذها عىل عدد من مناطق اليمن ومخاليفها من شبام : اليعفرية  -

 وكـان والؤهـم األسـمى ،ة ًوصنعاء إىل حرضموت أحيانا ما عدا تهامـ

  ..للعباسي 
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الً : بنو زياد  -  وقد شملت سلطتهم كامل تهامة اليمن من حي بن يعقوب ش

نطقة الحديدة وزبيد وتعز وإب ولحج وعدن وأب وحـرضموت  ًومرورا 

 وقد بنوا  مدينـة ،وحتى منطقة الشحر يف أقىص الجنوب الرشقي لليمن 

 ..  وكان املذهب السني سمة لهم .. لهم  عاصمةوجعلوها  زبيد
علية : لباطنيةاملطرفية ا -  وقد ..وهي فرقة منشقة عن الدولة الفاطمية االس

يف " مـذيخرة" وكانـت عاصـمته ،" عيل بن الفضل"قاد دويلتها يف اليمن 

ـوت شـوكته.. إب   وأعلـن ،ظهر يف اليمن سنة ثالث وست ومـائت وتقَّ

من باسط :  حتى روي أنه كان يف عنوان كتبه إىل أسعد بن يعفر ،بالكفر

 ومزلزل الجبال ومرسيها عيل بن الفضل إىل عبده أسـعد ، وداحيهااألرض

ــر ــن أ يعف ــوس،ب ــذهب املج ــاهر  ــات ، وتظ ــاح األمه ــرهم بنك  وأم

 ورشب الخمـر وأمـر مـن كـان معـه أن يـسلموا إليـه األمـوال ،واألخوات

عـة،والحرم  ، فيخرجـوا إليـه مـن جميـع مـا يف أيـديهم فهـرب منـه ج
 .. ومن أقام معه عىل الكفر  وثبت هو،ولحقوا ببلدانهم

عـات ،ويظهر أنه  يكن لهم نشاط سيايس : املجربة  - ا كـانوا ج  وإ

.. يـشتغلون بـالتعليم ال سـواه .. هنا وهناك يف مختلف منـاطق الـيمن 

ُ و تطـل تلـك ،عندما افتـتح صـنعاء " ع"وقد ناظرهم اإلمام الهادي  َ

ومـن : َهيته الفذة عندما سأل  ألن اإلمام الهادي حسمها ببدي،املناظرة 

فبقــوا .. مــا تقــول يف املعــايص : ًجوابــا عــىل مــن ســأله .. العــايص 
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ين يف الفكــر إن قــالوا :  وإن قــالوا،العــايص البــاري كفــروا: متحــ

 فلـ  ،-عليـه الـسالم-العايص من املخلوق وافقوا كـالم الهـادي 

   ..ًيجدوا جوابا دخلوا يف مذهبه املنور بتسعة أحرف 

كانت هذه أبـرز االتجاهـات الـسياسية واملـذاهب الفكريـة التـي امتـدت 

.. بسبب توجهها الالديني .. وكان لها دور يف تفتيت اليمن ،نفوذها يف اليمن 

ا نفوذ من أجل السيطرة .. والذي يخلو من العدالة الربانية والقيم اإللهية  ٌوإ

ولذا فقد اشتدت الف .. ة والتوسع والغلبة بال دستور عادل أو قوان منصف

 ،ُ فاسـتعرت الحـروب ونهبـت األمـوال ،الناشبة ب القبائل بسبب الوالءات 
وأصيبوا عىل إثـر ذلـك ..  وعطلت الرشائع ، وك القتل ،ُوانتهكت االعراض 

 وفاضت اآلالم ، وماتت املوايش ،فغلت األسعار .. بقحط شديد وجفاف واسع  

َوقلت الحيُل وتاهت ا ِ ِ  .. آلراء وانعدم الرأي َّ
 - أحـد ملـوك الـيمن -" عبدهللا بن برش"وقد حدا ذلك بأ العتاهية 

فكان الحلُّ  الـذي .. أن يجد حالً لهذه الشدة الكاظمة عىل انفاس اليمن 

 أن -بعد تفك عميق ومشاورات طويلـة مـع رؤسـاء القبائـل -توصل إليه 

 عـىل أن يعينـوه عـىل ،ليمن إىل ا" ع"ٍيتم استدعاء  رجل من أهل البيت 

وكانت األنظـار ..  ودرء الف وجهاد الظامل ،إقامة الحق وبسط العدل 

النتـشار نـوره واشـتهار ".. ع"تتجه إىل اإلمام الهادي يحيى بن الحـس 

فكان دخوله إىل اليمن ..  فتم استدعاؤه من جبال الرس بالحجاز ،فضله 

ة يف السادس من صفر    ..  هـ ٢٨٤للمرة األخ
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  : مفاده .. وهنا نقف أمام تساءل حثيث 

 ويغـ يف ،أن يشيد دولته اإلسالمية " ع"كيف استطاع اإلمام الهادي 

 والتداعيات الفكرية املتشابكة ،رغم التعقيدات املناطقية .. الواقع اليمني 

  يف أرجاء البالد ؟  

إال أنه .. ومع أن الجواب بديهي ملن يعرف طبيعة البالد وحقيقة أهلها 

البد من التنويه إىل تلك األسـس واملعـاي الثابتـة لنـسقطها عـىل واقعنـا 

  .. وبالتايل نعرف موطن الصواب ومكامن الخلل .. اليوم 

ننوه إىل أن اإلمام .. وقبل أن نش إىل تلك األسس يف مجال التغي 

تـايل  وبال،ٍّحول الدولة اإلسالمية من نظريـة إىل واقـع حـي " ع"الهادي 

أثبت نجاح الرؤيـة اإلسـالمية فـي يتعلـق بإمكانيـة التطبيـق عـىل أرض 

ُّوهذا يرد مزاعم .. الواقع  ُ نيـة"َ مـن أن اإلسـالم قـارص عـن بنـاء " العل

كـن الخـروج مـن الـرصاعات املعـارصة وبنـاء الدولـة ،الدولة   وأنه ال 

 فإن اختفاء ..ومن هنا .. العادلة إال من خالل الفصل ب الدين والدولة 

ٌالدولة اإلسالمية اليوم نـاتج عـن تـداعيات خارجيـة ولـيس مـن اخـتالل 
وذلك أن أعداء اإلسالم عرب التـاريخ ال يريـدون أن .. النظرية اإلسالمية 

فقاموا بالهدم يف أوساط املسلم من .. ُيطبق اإلسالم عىل أرض الواقع 

 ، وزرع الفــ ،خــالل تــشويه العقيــدة وتعطيــل الفكــر وتبــديل الثقافــة 
ها مـن االفتعـاالت  ..  وخلق النزاعات ،وافتعال الرصاعات  حتـى .. وغ

ٍ وب تطبيق مشوه ،صوروا اإلسالم ب نظريات انتهى وقتها وباد أهلها  َّ
  .. ٍخال من القيم واإلنسانية 
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ًولو أنهم تركوا متنفسا لإلسالم لوجد طريقه لبناء الدولة اإلنسانية العادلة 

والتـي إن " .. فـصل الـدين عـن الدولـة " ثبت الخلل الناتج عن نظرية وأل.. 

ًظهرت أنها ناجحة نسبيا إال انها ظهـرت عـىل مـشهد الـدول الغربيـة بـسبب 

ية الداخلية والخارجية بعد أن تهاوت يف االزمنة املاضية    .. الح

  : وهنا نستعرض أهم تلك األسس يف مجال التغي 

 

تعترب هـذه الركيـزة أم املبـادئ اإلسـالمية التـي تحـافظ عـىل طهـارة 

.. املجتمع واتزانه من أي انحراف قد يطرأ عىل مـستوى الفـرد واملجتمـع 

فأسلوب التذك املستمر بطرقه املتعددة  إىل أسلوب الردع هو مـن أجـل 

 يف هذه الفريضة وبالتايل فإن أي تهاون.. فرض املعروف وطمس املنكر 

ًقد يقلب املوازين يف املجتمعات فيتحول املعروف منكرا واملنكر معروفا  ً ..

فيتسلط األرشار .. بسبب أن أبناء املجتمع قد ألفوا املنكر وجهلوا املعروف 

ات ،ويختمل األخيار  ها من اآلفات ..  وتك املوبقات وتقل الخ إىل غ

شدد يف جانـب األمـر بـاملعروف والنهـي ي" ع"وقد كان اإلمام الهادي .. 

أيهـا : ( وكـان يـدعو النـاس بقولـه .. عن املنكر وال يتهاون يف يشء منه 

 إىل كتـاب هللا وسـنة ، أدعوكم إىل ما أمـر هللا أدعـوكم إليـه ،الناس 

 فـ جاءنـا بـه الكتـاب ، وإىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،رسوله 

 وإىل أن نـأمر نحـن وأنـتم بـاملعروف ، اجتنبنـاه  وما نهانا عنـه،اتبعناه 
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 ) ..  وننهى نحن وأنتم عن املنكر جاهدين ونرتكه ،ونفعله 
عـىل عـدة " االمـر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر"وقد تركزت وسائل 

  : أهمها .. جوانب 

 ،وقد كانـت أغلـب وقعاتـه مـع القرامطـة الباطنيـة  ..  جهاد الظامل -أ
 ،الذي ينتهي إىل تعطيل الـدين ..  فكرهم املنحرف لكونهم يدعون إىل

وكذلك مع .. وفرض املنكرات من الزنا والسفور ورشب الخمور ونحوها 

والذي كان والؤه يف بادئ االمر للدولة العباسية .. الدعام بن ابراهيم 

ته ..  لكنه كان يشيع الفواحش واملنكرات ، : ( قال العلوي صـاحب سـ

" بيـت ذؤد"بـه أنـه كـان يف معـسكر الـدعام يف ولقد سمعت من أثق 

ئة امراة فاجرة يظهرون الفجور عالنية ال يسترتون بـذلك   بـل ،اربع

لهــم   وكــانوا كــل عــشية ،يتحــاكم العــسكر فــيهن إىل ســالطينهم وع

 وينــرشن ،يجتمعــون إىل بــاب ســلطانهم الفاســق فيلعــ بــ يديــه 

 ويلبـسن أرق مـا ، ويظهـرن محاسـنهن ، ويبـدين زينـتهن ،شعورهن 

 فيـأ العـسكر ،يقدرون عليه من الثياب ليبدو ما خفي من أبـدانهن 

فإذا هوى الرجل منهن واحدة دفع إليها دراهـم بحـرضة مـن يحـرض 

 فـإذا أصـبح أ إىل الـسلطان ، فلعلها ال تروح إليه تلك الليلـة ،معهم 

لطانه  فيـأمر سـ، وقد أخذت دراهمـه ،وأعلمه أن ملعونته  ترح إليه 

  ) .. وبأن تص إىل صاحبها ،عند ذلك بأدبها 
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د الفتنة ب القبائل  -ب ال يـصل إىل " ع"وكـان اإلمـام الهـادي  .. إخ

.. جهة وب أهلها ثارات حتـى تنطفـئ الفتنـة بـ القبيلتـ  بربكتـه 

مـا بالغــا  ًوكـان يــويل هـذا الجانــب اهت  ألن الثـارات بــ القبائــل ،ً

ِّينهـا تولـد أشـنع املنكـرات مـن سـفك الـدماء وهتـك والبغضاء فـي ب

هـا مـن القبـائح ..  وأخـذ املحاصـيل ، ونهب املنازل ،االعراض  .. وغ

.. فكانت القبائل بربكة إصـالحه تـنعم بـاألمن واإلسـتقرار فـي بينهـا 

 كـان أول ،سعد والربيعة من قبائـل خـوالن : وكمثال عىل تلك القبائل 

بينه أثناء مقدمه إىل صعدة بعد أن " ع"هادي صلح يقوم به اإلمام ال

 ، فنـي فيهـا الرجـال وذهبـت فيهـا األمـوال،كان بينه فتنة عظيمـة 
  ..  وقحطت البلد وجدبت األرض 

يالحظ عىل سلوك " ع"وكان اإلمام الهادي  .. تربية الشباب والشابات -ج

ى يف فيـأمر الـشباب بـالتزام اآلداب الدينيـة حتـ.. الشباب والشابات 

َ وفرض عليهن ، ويأمر النساء بالحشمة واالستتار عن االجانب ،املظهر  َ َ

 .. جالبيب تغطي كامل جسمها إن خرجت من منزلها 
ته  جاء : ( قال ،ٍوكمثال عىل تربيته للشباب ما رواه العلوي صاحب س

فرد عليه ].. يابن رسول هللا[أريد أن أبايعك : فقال .. رجل له طرة وشعر 

اذهب فاحلق هذا الشعر ثم ارجع فإنا ال نبـايع أهـل هـذا : ي بقوله الهاد

  ) ..  فمىض الرجل  فحلق شعره ثم أتاه فبايعه .. الزي 
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وكان لهذه الرتبية الفـضل األكـرب يف بقـاء املجتمـع اليمنـي إىل هـذا 

يع .. ًالزمان أك التزاما وحشمة بالنسبة للدول اإلسالمية االخرى  الذي 

  ..  وتهتكت فيها النساء ،ب فيها الشبا

 

ُيعترب الوالة واجهة الحاكم   َ  -ٍوبالتايل فـ يحـصل مـنهم مـن فعـل .. ُ

ٍحسن أو قبيح  ٍ َ هـم–َ حتـى وإن ادعـى ..  فإن الناس ينـسبونه إىل مـن والَّ

ا جرى  فإن ذلك ال ..  أو أنه  يأمر بذلك القبيح ،الحاكم أنه ال يعرف 

ِّ ألن الناس يقيمون الحاكم من خالل أتباعه ، من االتهام يعفيه فإذا ما .. ُ

ِأفسدوا و تتخذ إجراءات حاسمة من قبل الحاكم عليهم بالعزل واختيار  َ ِ

 فهذا يجعـل الحـاكم يف دائـرة االتهـام مـن ،األكفاء املؤمن بدالً عنهم 

هم املتولـون  وذلك ألن الوالة والجند ،غ نظر إىل أي اعتبارات أخرى 

ألمر الناس فالبد أن يتوفر فيهم الدين واالمانة والورع وإال سلكوا طريق 

 .. الجور والظلم ب الناس 
 ويتخـ ،كان ينتقـي الـوالة  " ع"نالحظ أن اإلمام الهادي .. من هنا 

وبعـد .. الصالح بالدرجة األوىل من غ نظر إىل املحسوبيات األخرى 

وهـذا مـا جعـل ..  ويك الوعظ واإلرشاد لهم ،سه ُذلك يرشف عليهم بنف

لهم .. الناس يلتفون حوله  له الصالح يف شتى أع   .. بعد أن رأوا من ع

.. ويظهر هذا من خالل عهـده الـذي بعثـه إىل والتـه عـىل املخـاليف 
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  : فم قاله فيه 

فانظر أعانك هللا وأحاطك إذا وصلت إىل البلد الـذي وجهتـك إليـه ( 

نـزل ، والـذكر  الواحـد الجبـار ،له بالسكينة والوقـار أن تدخ  وأمـر 

ًيكرتى لك كراء فاسكن فيه وال تجشمن أحدا من أهل البلد مـن مؤونتـك 

ا  ًشيئا قليالً وال كث واعلم أن هللا تبارك وتعـاىل  " ( ع"إىل أن قال ..... ) ً

 قولـه  وذلـك، واملجازي عىل عمـل كـل عامـل ،املطلع عىل فعل كل فاعل 

ُفمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره﴿: تعاىل  َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ َّ َ َ َ َّ َ ًَ َ َ َ ْ ْ ً َ َ َ ْ ْ َّ َ ٍ ِ ٍ ِْ َ﴾ .(  

يسأله أن .. ًكتابا " ع"وقد كتب الدعام بن إبراهيم إىل اإلمام الهادي 

ال وهللا : ( بقوله " ع"فرد عليه اإلمام الهادي .. يوليه البلد الذي هو فيها 

  ) .ال ساعة واحدة و

 

كن ألي إنسان أن يغ يف مجتمع جاهل  َال  ّ يز بنظره وال يـدرك ،ُ  ال 

 وال يعقـل مـن األشـياء إال لغـة املـال ، وال يفهم األمور عىل حقيقتهـا ،بعقله 

فقد أعيت هذه املجتمعـات املاديـة حتـى أنبيـاء هللا رغـم .. والقوة واملصلحة 

نـأى عـن .. لهم ووضوح حججهم اكت وطاملا بينوا ملجتمعاتهم أن دعوتهم 

كم عليــه أجــرا إن هــو إال ذكــرى للعــاملني﴿.. املاديــات  َقــل ال أســأ ِ َ َ َ ََ َ ْ ْْ ْ ً َ ُ ُِ ِ َِ ْ ْْ َُّ َِّ ُِ ِويــا قــوم ال ﴿  ، ﴾َ ْ َ ََ

كم عليه ماال إن أجري إال عـىل ا ِأسأ ّ َ ْ َْ َ ََّ ًِ ِِ َ َ َْ َ َُ ْ ِْ فإن التعليم الديني هي  .. وبالتايل .. ﴾ ...ُ

ٍاللبنة األهم لخلق مجتمع واع  ُّ َ ٍ ملتزم بـأمر هللا تـارك لنهـي هللا ،َّ ٍمستـشعر .. ٍ
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ال مـن .. ٍ قائم بالواجب من خـالل ارتباطـه بـا وخوفـه منـه ،للمسؤولية  

 ألن الثقافـة ال ،وماعدا ذلك فهـو خـبط عـشواء .. خالل التمظهر واملصلحة 

 ..  والبناء املعريف ،األساس العلمي تغني مع انعدام 
..  وصـاحبه مجاهـد ،فإن طلب العلم يعترب من أكرب الفروض .. ولذا 

ّروى أبو العباس الحـسني رحمـه هللا عـن " .. ع"ك أخرب اإلمام الهادي 

ّأ عبد هللا اليمني رحمه هللا قال ا : (ّ ًكنت أسمع الهادي عليه السالم كث

ـا يجينـا مجاهـد راغـب يف ،ن من يطلب العلم أي،أين الراغب: يقول ٌ إ ٌ

ّفضله متحر ما عند هللا ألهله ّ ولعمري إنه ألكرب فروض هللا عىل عبـده،ٍّ َّ، 
 ولكن لو كان مع ذلك رغبة يف العلم وبحث ،وأحق ما كان من تقدمه يده

ًعنه لصادفوا من يحيى بن الحس عل ج ً.( 
ولـو أن يـتعلم النـاس املبـادئ مـن .. انب ُفال يستهاُن بهذا الج.. وبالتايل 

ً وطرفـا مـن ، وإتقـان قـصار الـسور ، كأن يتعلموا الطهارة والصالة ،دينهم 

ًفاليس من ذلك قد يكون عونا لهـم عـىل معرفـة هللا وإدراك .. معرفة هللا 

ها من التكاليف الرشعية ..  والجهاد يف سبيل هللا ،الحقيقة    .. وغ

والتــه عــىل املخــاليف بعــد " ع"إلمــام الهــادي وهــذا مــا أوىص بــه ا

فإذا قر قرارك فليكن أول ما تبتدئ به إن " : ( ع"قال .. استقرارهم فيها 

 وتعلم الناس إقامة ،شاء هللا من العمل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

ام لركوعهم وسجودهم   ومن علمت مـنهم مـن بـواديهم ،صلواتهم واإل

من معك يف البلد أنه ال يفهم من القرآن ما يصيل به ممن يرد عليك أو م
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 وعلمهم ما قدرت عليه مـن ،فعلمه ما قدر عليه وقوي من مفصل القرآن 

 ، ومعرفـة الحـق واملحقـ ، وفـضل الجهـاد واملجاهـدين ،أصول الدين 
  ) .. والوالية ملن أمر هللا بواليته من أهل بيت نبيه الطاهرين 

الرشعي يحصن املجتمع  من أي ثقافة منحرفة باإلضافة إىل ان العلم 

ًأو فكر مسموم   قد يسيطر عىل املجتمع فيجعل منـه مجتمعـا متبلـدا   ال ،ً

ًيفهم دينا وال يـدرك حقيقـة  مـن هـذا " ع"وقـد عـا اإلمـام الهـادي .. ُ

بيـن تفـىش .. املجتمع الذي تفىش يف جزء منه فكر الباطنية والقرامطة 

َّم حدا باإلمام أن يناظرهم ويرد عليهم ..  املجربة يف أك جهاته عقيدة

وقد اشتمل مجموع اإلمـام الهـادي األصـويل عـىل ردود مفـصلة عـىل .. 

  .. حتى يحصن املجتمع من هذا الفكر الدخيل .. املجربة 

 

م بهذه الطبقة مـن املجتمـع تعتـرب مـن أساسـيات التغيـ يف  االهت

 ألن هذه الطبقـة يف الغالـب ، والحفاظ عليهم من أي انحراف ،املجتمع 

ل  ِتستدرج مـن قبـل األعـداء بقليـل مـن املـال ليـتم اسـتغاللهم يف أعـ َ ِ ُ

 ..  تؤدي يف الغالب إىل اإلرضار باملجتمع ،منحرفة 
م بهم .. ولذا  ً وإيجاد حل اقتـصادي يكفـل شـيئا مـن حـاجتهم ،فاالهت

م ملن يريد ..  الحفاظ عىل املجتمع من أي اختالل أو انحراف جدير باالهت

م " ع"وقد كان اإلمام الهادي   إذ كان يطعـم الفقـراء ،يهتم بهم غاية االهت

واملساك ويأمر بإدخال األيتـام واملـساك عليـه فيفـت لهـم الطعـام بيـده 
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 ك كان يأمر صاحب بيت املال أن يطعم الطواف عليـه مـن ،ويأكل معهم 

 وأمر لهم بكسوة من بيـت املـال شـتاء ،ء واملساك يف الصباح واملساءالفقرا

 وال تحرقنـي وتحـرق ،أوصـل إيل كـل ضـعيف: وكان يقـول لغالمـه.. ًوصيفا 

  .. نفسك بالنار فقد نسخت األمر من عنقي إليك

لك من املوارد ما يرفد به خزينة الدولة إال أنه وضع  ومع أنه كان ال 

ًنظاما اقتصاديا من  خالل الزكاة يسد بـه كافـة االحتياجـات مـن إعطـاء ً

الفقراء إىل رفد املجاهدين إىل اعطاء املرتبات وإصالح الطرقات واإلنارة 

ها من احتياجات الدولة    .. وغ

ًويف عهده لوالته عىل املخاليف ما يكشف جـزءا مـن النظـام الزكـوي 

تـاج إليـه مـن مـا تح" الزكاة"وأخرج من ذلك " : ( ع"قال .. الذي وضعه 

 فإن هللا تبارك ،مؤنتك وأسبابك ومؤنة من تحتاج إىل عونه وقيامه معك 

ء .. وتعاىل قد جعل لك إخراج ذلـك بـاملعروف  ثـم انظـر أن تكتـب أسـ

 وال تكتب من أهله إال كل من ال حيلة ،فقراء البلد الذي أنت به ومساكينه 

 جميـع مـن يحتـاج  فإنك إن كتبت،له إىل التحريف واالستغناء عن ذلك 

ن ال حيلـة لـه   واهـل ، فـآثر أهـل املرتبـة ،ومن ليس له حيلة أرضرت 

وأزح من كان له حيلة يف الرزق حتى يوسـع هللا .. املرتبة من ال حيلة له 

ه إلـيهم مـن أمـوال هللا تبـارك  علينا وعليه فنص ما أمرنـا هللا بتـصي

 ثم ،هم ربع جباية بلدهم  فإذا أثبت عدتهم فاعزل ل،وتعاىل إن شاء هللا 

اكتب يل بعددهم وبكل ما جعل هللا لهم حتى أكتـب إليـك برأيـي وكيـف 

  ) ..تفرقه إن شاء هللا تعاىل 
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 وتـدريب ، وترتيـب املعـسكرات ،رغم انشغال اإلمام بجهـاد الظـامل 

ة حتـى يف الجنود إال انه  يرتك االصالحات التي تحتاجها إليهـا الدولـ

 ، وإنـارة الطريــق ،فقـد كـان يـأمر بإصـالح الطرقـات .. أبـسط األمـور 
هـا .. وتوف الدواء للمريض  وكـان هنـاك عـدة اتجاهـات اهـتم .. وغ

بإصــالحها لكونهــا دعــائم أساســية يف بنــاء الدولــة اإلنــسانية وإصــالح 

 يف والذي يعترب أهم جهاز.. اإلصالح القضا : ومن أهمها .. املجتمعات 

م   ، ألنهــا تعنــي بفــصل املظــا بــ النــاس ،الدولــة وأوالهــا بــاالهت
وبالتايل يحتاج ..  وإعطاء كل ذي حق حقه ،وإنصاف املظلوم من الظا 

ــا يجعلــه مكانــا لتحقيــق العــدل  ًإىل عنايــة تامــة يف ترتيــب أوضــاعه 

ِوإنصاف الناس من انفسهم وإال فال معنى لقيـام دولـة إسـالمية ال يجـ ُد َ

ًفيها الضعيف معينا وال املظلوم نارصا  كـان " ع"فاإلمام الهـادي .. ولذا .. ً

مه  همة القضاء  ، وأغلب وقته ،يويل هذا الجانب جل اهت  وكان يقوم 

بنفسه أو يكلها إىل من يثق بأهليته التامة وقدرته عىل الفصل ب املظا 

ة الهادي ..  وقـد صـىل يف املـسجد ثـم ورأيته ليلة : ( قال العلوي يف س

يـا بـن رسـول هللا إ :  فل قرب مـن منزلـه صـاحت امـرأة ،انرصف 

 فأومـأ إليـه ،ً ودنت منـه وكانـت عجـوزا ، فوقف يسمع كالمها ،مظلومة 

نه يبعدها  سبحان هللا ما أنت إال :  فقال له يحيى بن الحس ،بعض غل

ن فقـال لـه،جبار  انظـر يف أمـر  :  ثم صاح بأ جعفر محمد بن سلي
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 وصار الهـادي ، فمىض معها أبو جعفر ،هذه املرأة فانصفها من خصمها 

 ثم جلس فصاح بغـالم كـان يجلـس عـىل ،إىل الحق إىل داره ونحن معه 

 ويحك أنتم مـسلمون ،َّأ أقل لك أوصل إيل كل ضعيف : الباب فقال له 

م باإلضــافة إ) .. َّ؟ أوصــلوا إيل كــل ضــعيف ال يــصل إال بكــم  ىل االهــت

ًوالذي يعترب بيتا للتأديب .. بالجانب املتعلق بالعقوبات وباألخص السجون 

يقوم بـاإلرشاف " ع"وقد كان اإلمام الهادي .. ًوالرتبية ال مكانا للتضييق 

مر يحيى بن الحس يوم الجمعـة : (قال العلوي .. املبارش عىل السجون 

 فـدخل وجلـس ،لحـبس  ووقف النـاس ببـاب ا، فنزل عن فرسه ،بحبس 

 ، وتعاهـد أهلـه باملـاء والطعـام ،وأمر بقمه وكنسه وتنظيفه .. ونظر إليه 
..  وأمر بحل القيود عن املقيـدين يف وقـت كـل صـالة ،وأمر لهم بوطاء 

ر وحلقة بقفل  س فتـاح يف وقـت كـل .. وكانت قيودهم حلقة  ويفتح 

  .)صالة
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  عبدهللا نارص عامر/ أ

موضوع الوالية والرئاسة العامـة ومـن هـو الـذي ينبغـي أن يتـوىل هـذا 

املنصب الهام موضوع غاية يف األهمية ؛ ألن حياة أمة أو شعب يف مختلـف 

ة هـذه األمـة جوانبها تحتاج بصورة شبه رضورية إىل وال يرعى شـئون حيـا

هذا الوايل أو ،يرعاها بحسن سياسته ورحمته وسهره عىل إقامة العدل بينهم ،

ثـم ،القائد الذي يضحي بوقته وجهده وطاقته يف سبيل إسـعاد أمتـه وشـعبه 

يتفرع عن هذا الوايل والة يرعون مختلف الجوانب الخدمية يف حياة الناس 

 للرئيس العام يف رحمـتهم ويجب أن يكون هؤالء نسخة وانعكاسا، ومعايشهم

 .وعدلهم وتضحيتهم يف سبيل إسعاد أمتهم 
هـ أصاب أهـل ٢٨٠ففي أواخر القرن الثالث الهجري وبالتحديد عام 

ان جور الجائرين من حكام الدولة العباسية ؛ حيث أصبح  اليمن بلد اإل

يف ذلك الوقت  يبق لهذه الدولة يف اليمن إال االسم وبعض الـشكليات 

فتغلــب يف الــيمن يف ذلــك الحــ ، يلتــزم بهــا مــن يعتــزي إلـيهم التـي

سالط وملوك ظلم وقهر ال يهمهـم غـ فـرض املكـوس ونهـب أمـوال 

الناس بقـوة وبطـش جنـودهم فـشاعت يف الـيمن الفـ واالضـطرابات 

وانقطعت السبل بالناس من خـوف الطـرق ، واالقتتال عىل مطامع دنيوية



 

٣٨  

  
 

ع أهل اليمن إىل رجل ذاع صيته عل وورعا ففز،وفقدان األمن لسالكيها 

وشجاعة من أهل بيت النبي صىل هللا عليه وآله وسلم وهو اإلمام الهادي 

عليه السالم والذي كان يسكن قريبا من مدينة جده املصطفى صـىل هللا 

فتوجه وفد من مـشائخ ووجهـاء أهـل الـيمن إىل ذلـك اإلمـام ،عليه وآله 

رس وطلبوا من اإلمام أن يتوجه معهم إىل العظيم يف مسقط رأسه يف ال

وأعطوه عهـودهم مـواثيقهم عـىل نـرصته ، بلدهم اليمن إلصالح أحوالهم

يف إقامـة الحــق وإماتـة الباطــل ورعايـة أحــوالهم عـىل الوجــه املــريض 

والطريقة املثىل فلبى اإلمام الهـادي طلـبهم فهـو الخلـف الـصالح للنبـي 

صالح أمة جده املـصطفى وهـا هـو قـد بغيته ومنيته ،صىل هللا عليه وآله 

 ومن أهل اليمن الذين نرصوا جده رسول  وجد النارص واملع عىل ذلك

هللا وجاهدوا ب يديه ورفعوا منار اإلسالم فتوجه الهـادي عليـه الـسالم 

  .مع وجهاء اليمن إىل اليمن

وح حطـت رجـاله الـرشيفتان أرض الـيمن بعـد رحلـة سـفر شـاقة 

ساء قواعد الحكم الرشيد والوالية العادلة؛ فأعلن عنـد ومضنية بدأ يف إر

وصوله تلك القواعد وطلب من الناس البيعة عليها وتلك القواعد واجبـات 

ألزم فيها اإلمام الهادي عليه الـسالم ،وحقوق متبادلة ب الوايل ورعيته 

نفسه أك م طلب من الرعية اإللتزام به فقـال عليـه الـسالم مخاطبـا 

  :ًأيها الناس إ أشرتط لكم أربعا عىل نفيس: من أهل الي

  . الحكم بكتاب هللا وسنة نبيه -١



  

٣٩  

  
 

  . واألثرة لكم عىل نفيس في جعلته بيني وبينكم أوثركم فال أتفضل عليكم- ٢  

  . وأتقدم عليكم عند لقاء عدوي وعدوكم-٣ 

  . وأقدمكم عند العطاء قبيل-٤ 

  :وأشرتط لنفيس عليكم اثنت

  .  سبحانه وتعاىل يف الرس والعالنية النصيحة-١

 فإن خالفت فـال طاعـة ، والطاعة ألمري عىل كل حاالتكم ما أطعت هللا- ٢  

 وإن ملـت وعـدلت عـن كتــاب هللا وسـنة نبيـه فـال حجــة يل ،يل علـيكم

ة أنا ومن اتبعني( فهذه هي سبييل ،عليكم   ).أدعو إىل هللا عىل بص

رسة هذ ه القواعـد يف واقـع حكمـه ويف ثم رشع عليه السالم يف م

تعامله مع رعاياه وهنا يف هذه األسطر نستعرض ثالثة جوانب هامة مـن 

حياة هذا الوايل العادل اإلمام الهادي رضوان هللا عليه مع رعيتـه وهـي 

  جوانب أحوج ما تكون الرعية إليها ـ الرحمة ـ العدل ـ التضحية

 

اإلمـام الهـادي عليـه الـسالم علـوا يف األرض وال  تكن الوالية عند 

ا كانت الوالية لدى ، استكبارا وال تطاوال عىل العباد والهيبة طاغوتية  وإ

الهادي عليه السالم رحمة وشفقة بالرعية وحرصا عىل نجاتهم عند ربهـم 

فكـان ، واجتهادا يف فوزهم وفالحهـم بجنـة عرضـها الـسموات واألرض 

ًاتل قوما إال بعد دعوتهم وإقامة الحجة علـيهم وإرسـال عليه السالم ال يق



 

٤٠  

  
 

رسله إليهم بأن يدخلوا في دخل فيه املسلمون ويب لهم ما هم فيه من 

 وينـاظرهم عـىل ذلـك ، ويرجعوا إىل الحـق ، وأن يحقنوا الدماء،الباطل

  . فإن أبوا بعد إبانة الحق لهم قاتلهم حتى يحكم هللا بينه وبينهم،وقتا

 ألنـه عليـه ، الصفح والعفو ممن يتكرر منهم النكث والغـدروكان كث

 وكـان ،السالم كان يريد هداية الناس فهـو يتلطـف بهـم ويتحـنن علـيهم

ً أو يقتلـوا وليـدا أو ، أو يقضوا عىل جـريحً،نع أصحابه أن يتبعوا مدبرا

ثلـوا بـآدمي أو ً، أو يقطعـوا شـجرا،ًامرأة أو شيخا ال يطيـق القتـال  أو 

  .ةبهيم

وال شك أن الرعية ال سي الضعفاء منهم خصوصا أوقات الشدة والعـرس 

فكـان للهـادي عليـه ،يريدون أن يرو مظاهر الرحمـة مـن إمـامهم ووالـيهم 

الــسالم وقتــا يف دوامــه اليــومي يــرشف فيــه بنفــسه عــىل إطعــام الفقــراء 

ــع بنفــسه عــىل طعــامهم وأحــوالهم ــتهم ليطل ــل ، واملــساك ويحــرض وجب ب

؛ بـل كـان يـشارك ويطعمهم  من لذيذ الطعام املوجود يف بيت مال املـسلم

ده ،يف صـناعة الطعـام لهـم فيفـت بيــده الـرشيفت الطعـام لأليتـام  ويــ

وكـان أمـر بـأن ،وكان يحرص ويتحرى يف صناعة مالبس الفقـراء ، بالسمن

 ،إن لكل وقت كـسوة) : ع(ُيصنع لهم كسوة للصيف وأخرى للشتاء وكان يقول 
حتى أنه عليه السالم كان يأمر رجال من أعوانه ينادي ، ًل زمان لباسا وإن لك

 أين املساك أين أبناء السبيل؟ أين من له حاجة ؟ ،أين الفقراء: يف املسجد 

هل من سائل فيعطى أو من طالب حاجة فتقىض ؟ وكان عليه الـسالم يـزور 

يا خـارج منزلـه وإذا سمع شـاك،املرىض وأهل اإلعاقة ويتفقد أحوالهم بنفسه 



  

٤١  

  
 

أمر بادخالـه عـىل الفـور ليـسمع شـكواه ثـم يـأمر يف الحـال أحـد معاونيـه 

فـ كـان يحتجـب ، وقضاته باإلنطالق مـع الـشا لحـل قـضيته وإنـصافه 

احتجاب الوالة يف عرصنا عن الرعية بحيث ال يكاد يرى طيلـة عمـره إال يف 

ب منـه ال يـصل إليـه فهو محاط طيلة أيامه بحاشيته ومعاونيه املقر،التلفاز 

وال يصل إليه مـن أخبـار الرعيـة إال مـا ،أحد إال من أرادت الحاشية إيصاله 

  .وافق رغبة حاشيته ومعاونيه

 

العـدل يف الرعيـة عـىل اخـتالف طبقـاتهم مـن لـب أهـداف الواليــة 

الـرئيس وهو الهم األكرب الذي ينبغي أن يعطيه اإلمـام و،والرئاسة العامة 

مه  ة،جل وقته وعظيم اهت كـن أن  ما يعني أن هناك مظـا كبـ  ال 

يزان العدل والقسط الذي ينبغي أن يرعاه اإلمام بنفـسه ؛ألن  تزول إال 

ة هي التي تحصل من األقوياء وأهـل النفـوذ  من املعلوم أن املظا الكب

ل النفـوذ يف وم ال شك فيه أن أهـ، عىل الضعفاء والبسطاء من الناس 

ختلـف طبقـاتهم  العادة لهم أساليبهم يف التأث عـىل مـسؤيل الـسلطة 

ولن يكون مفزع الضعيف إال إىل الوايل األعظم والرئيس العام ؛ألنه هـو 

صاحب الكلمة الفصل واليد لعليا والسلطة التي ليس فوقها قوة غـ قـوة 

كن أن يقوم بها أحد،هللا تعاىل  أمـا إذا ،  نيابـة عنـه وهذه املسئولية ال 

ارسه املسؤولون الذين هم تحـت واليـة الـرئيس العـام  كان هذا الظلم 

وباألخص يف املراكز العليا فمن باب أوىل أن وجوب إزالتهـا عـىل سـبيل 



 

٤٢  

  
 

الحتم متعلق بصاحب الوالية العليا والـرئيس العـام أو اإلمـام أو امللـك أو 

وهـو مـن يف ، باملعنى واملسمىالسلطان ال يهم إختالف التسمية ؛فالعربة 

  .يده الوالية العليا يف األمر والنهي 

وقد شاعت يف هذا العرص عادات سيئة وظاملة اعتاد عليهـا سـالط 

وهــي أن الظلــم إذا وقــع مــن أحــد ، الجــور والظلــم وجعلوهــا كالقــانون

وجـاء ،مسئويل السلطة عىل أحد مـن سـائر رعايـا الدولـة أو بـسطاءهم 

ه إن استطاع الوصول إليه فلن يتم مواجهته بالشا أبدا يشكوه إىل رئيس

بزعم أن ذلك يخل بهيبة مسئويل الدولة وهذه من العادات الظاملة التـي ،

  .كرسها الجبابرة والطغاة 

ة وسالط العدل يقيمون حسابا ملـسئول الدولـة إذا كـان  وما كان أ

ن بينهم وب من ًمشكوا به يف مظلمة ظلمها بل كانوا يوقفونهم ويواجهو

وقد كان الهادي عليه ، ش بهم مثلهم مثل سائر الناس من رعايا الدولة 

القـوي عنـدي : (السالم شديدا يف هذا الجانب فكان يقول عليـه الـسالم

  ).ضعيف حتى آخذ الحق منه

وح بلغه أن شاربا للخمر رشب يف عسكره عـزم عـىل إقامـة الحـد 

نع من إقامة الحد عـىل عليه فأراد بعض النافذين من قوا د عسكره أن 

هذا الشارب كونه من أرسة ذات رشف فأرص الهـادي عـىل إقامـة الحـد 

وهدد بأن يرتك الوالية إذا  يجد املع مـن الجـيش عـىل إقامـة الحـد 



  

٤٣  

  
 

وقد كان اإلمام باملقاييس الدنيوية أحوج ما يكـون يف ذلـك الوقـت إىل ،

ن عليـه الـسالم يقـول وهللا ال أن يغض الطرف عن تنفيذ الحكم ؛بـل كـا

ها وتحرق نفسها  إن  ( وكان يقول عليه السالم، أكون كالشمعة تضيئ لغ

ة عيل وإال فالنار   ).هي إال س

نعم كيف يغض الهادي عن حد من حدود هللا وقدوته جـده عـيل بـن 

ن رشب الوليد بن عقبـة الخمـر ،أ طالب عليه السالم  ففي خالفة عث

 العراق وقامت عليه الشهادة العادلة بأنه رشبها فـأراد أن وكان واليا عىل

ن  عـىل ) ع(فأرص اإلمام عـيل ،يفلت من العقاب لقربه من الخليفة عث

  .إقامة الحد عىل الوليد وأقامه عليه بنفسه

ة يف صالبتهم يف ذات هللا  وليس غريبا هذه املواقف عىل هؤالء األ

 عليه وآله وسلم الـذي رسقـت يف ؛ألن قدوة الجميع رسول هللا صىل هللا

فجاء النافذون إىل ، عهده صلوات هللا عليه امرأة قرشية من بني مخزوم

أسامة بن زيد يطلبون منه شفاعته عند رسول هللا يف إسقاط الحـد عـن 

فكلم أسـامة رسـول هللا صـىل هللا عليـه وآلـه يف شـأن هـذه ، هذه املرأة

ِ فَقال رسول هللا ،املرأة ُ َ ْأتْشَفع يف حد من « : -هللا عليه وآله وسلم  صىل -َُ ِ ٍّ َ ُ َ

َحدود هللا تعاَىل ؟ َ ِ ِ ُ َ ثم قـام مغـضبا فاختطـب »!ُ َ َ ثـم قـال ،َُّ َ َـا أهلـك «: َُّ َّ َإ َ ْ

ُالذين قبلُكم أنهم كَانوا إذا رسَق فِيهم الرشيُف تركُـوه  ََ ََ ِ َّ ُ َُّ ْ ِْ َِ َ َ َ َِّ ُ ُ وإذا رسَق فـيهم ،ْ َِ ِ َ َ َ ِ

ِالضعيُف  َ أق،َّ َّاموا عليه الحد َ َ ِ ْ َ َ ْ وايم هللا لو أنَّ فاطمة ِبنت محمـد رسقـت ،ُ ََ َ ََ َ َّ َ ٍَ ُ ُ ْ َْ َ ِ ِْ



 

٤٤  

  
 

َلَقطعت يدها َ َُ ْ َ َ«.  

إذا فاملحرمــات املعلــوم حرمتهــا يف ديــن اإلســالم وكــذا املفاســد 

والظالمــات املعلومــة الواضــحة ال ينبغــي وال يجــوز لــوالة أمــر املــسلم 

بـأي ، ل العقوبة عليهـا أو تـأخ إزالتهـا أو تأجي، السكوت عنها وإقرارها

أو بدعوى اإلنعكاسات املتوهمة مـن إقامـة ،عذر من أوضاع غ مناسبة 

فهذا النبي صىل هللا عليه وآله طيلة عرش سنوات من ، الحق وإزالة املنكر

تاريخ اإلسالم يف املدينة بعد الهجرة ما قر له قرار وال كف األعـداء عـن 

،  عن إقامة الحق يف أوساط أتباعـه مـن املـسلمف حجزه ذلك،حربه 

وهكذا كان ،وهل جاء اإلسالم إال من أجل القيام بذلك ،وإزالة الظالمات 

رغـم ،ِ يبق كبار املفسدين لحظة واحـدة عنـد توليـه األمـر ،اإلمام عيل 

، نصائح بعض أصحابه من اإلبقاء علـيهم فـرتة حتـى يـستقيم لـه األمـر 

ا أتخـذ املـضل  : (  لسالم قـائالفأجاب عليهم عليه ا  يكـن هللا لـ

فقـد كـان خروجـه إىل ، وهكذا كان إمامنا الهادي عليه الـسالم ) عضدا 

ا فلـ ٢٨٠اليمن يف املرة األوىل يف عام  هــ فقـىض معهـم وقتـا قـص

و يجد من يعينـه عـىل القيـام ، امتنع بعض جيشه من تنفيذ ما أمر هللا

حتى عاد إليه أهل ،إىل موطنه يف الحجاز يف الرس تركهم وعاد ،بالحق 

هـ وأعطـوه العهـود واملواثيـق عـىل النـرصة يف ٢٨٤اليمن مرة ثانية عام 

ا أوجب هللا فخرج معهم مرة أخرى    .الحق والقيام 

 

ال قصورا  تكن الوالية عند الهادي عليه السالم غن وال رغد عيش و



  

٤٥  

  
 

وال خدما وال حش وال عقارات وبسات ومـزارع وال مراكـب وال خـيالء 

ا كانت تضحية خالصة وسهر ونصب يف سبيل صالح شـئون األمـة ، ، وإ

وددت أن هللا أصلح هذه األمـة وأ جعـت : (فقد كان عليه السالم يقول

ًيوما وشبعت يوما ً.(  

: حيث قال، ه يف الوهلة األوىلولذلك قطع اإلمام عىل نفسه أمرا عند رعيت

  .واألثرة لكم عىل نفيس في جعلته بيني وبينكم أوثركم فال أتفضل عليكم

ففي حياته املعيشية كان عليه السالم يعيش حيـاة الفقـراء وهـو إمـام 

وباستطاعته أن يصطفي لنفسه منه ،املسلم ويف يده بيت مال املسلم 

اجتـه ؛لكـن الهـادي  يكـن يجيـز ما يشاء ؛بل من حقه أن يأخذ منـه ح

بل وال حتى خيله ودوابـه ،ُلنفسه أن يطعم نفسه وأهله شيئا من بيت املال 

يروى أنه خادمه ذات مرة أطعم خيـل اإلمـام مـن األعـالف ،الخاصة به 

فبلغ الهادي ذلك فزجر الخادم وتهـدده وأمـره أن ال ،الخاصة ببيت املال 

ومثـل ذلـك فعـل بخادمـه حـ ، اليعود إىل ذلك وأمره بتعويض بيت امل

   .أرسج رساجا يف بيت اإلمام كان زيته من بيت املال

وقد كان عليه السالك قمـة يف التـضحية يف سـبيل هللا يف مواجهـة 

وأتقـدم علـيكم عنـد لقـاء عـدوي (كان كـ قـال عليـه الـسالم ،األعداء 

تقـدم فكان عليه السالم يبـارش املعركـة بنفـسه مـع العـدو وي، ) وعدوكم 

ة جيش العدو ، الصفوف ويتعرض للحتوف ؛بل ذات مرة خاف أصحابه ك

مـا يجـزعكم مـن : وشعر منهم اإلمام بضعف فقال عليه السالم مـشجعا 

ا نحن ألف:  فقالوا،عدوكم وأنتم ألفا رجل  وأنا ،أنتم ألف): ع( فقال ،إ
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  . وأكفي كفايتهم،أقوم مقام ألف

ضحيته وزهده أنه عليه السالم ما وقد روي أنه عليه السالم من فرط ت

وأنه كـان يقتـرص يف قوتـه ،أخذ لنفسه وأرسته شيئا من مال أهل اليمن 

  .وطعامه عىل ما كان يأتيه من غلة ماله يف الحجاز

وهاهو اليمن بلد اإلمام الهادي عليه الـسالم ومـوطن عدلـه يتعـرض 

ة الكفر األمري كان وأذنابهم ألقىس أنواع الظلم والعدوان واإلجرام من أ

وقد ضحى الـيمن يف سـبيل ،من آل سعود وأحالفهم من منافقي العرب 

ــباب  ــرين وش ء ومفك ــ ــن عل ــه م ة رجال ــ ــدوان بخ ــذا الع ــة ه مواجه

وتــدم بنيتــه ، إضــافة إىل الــضحايا مــن النــساء واألطفــال، مجاهــدين

وبعد أن تخلص يف الداخل من كبار املستبدين ، ومرافقه ومصالحه العامة

فهذا البلد بعد هذه التضحيات الجـسام يـستحق أن يـيل أمـره ،مل والظا

فيعمل عىل سـد ، من الوالة واملسئول من يتخذ من الهادي قدوة وأسوة 

، خلة املنكوب يف هذا البلد ويخفف عنهم ما هم فيه من الشدة والضيق 

ــل  ــل وال مل ــئونهم دون كل ــي ش ــسط ،ويرع ــدل والق ــاؤه الع ــذوق أبن وي

وأن يزاح من عىل كاهلهم ،لذين حرموا منه عقودا من الزمن واإلنصاف ا

ليخف عنهم ثقل محنة وشـدة ،أذية من بقي من صغار الظلمة واملفسدين 

نـسأل هللا لهـذا البلـد ،يف عـزة وشـموخ ، لينعموا بعـيش كـريم  ،العدوان

  .الفرج العاجل والنرص القريب بحوله تعاىل وقوته
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  هيئة التحرير

من يتصدر ملقام اإلمامة ويرى نفسه أهال لها أناس ك أما من تأ لهم 

اإلمامة وتريدهم وتترشف هي بهم ال العكس فقليلون جدا والفارق واضح ب 

من يتطلع ويسعى ويطمح لإلمامة ومن تسعى اإلمامة إليه وتكون حارضة ب 

ه وورودهم إليه ليسوسهم ويقودهم نظرا ملؤهالته التـي يديه بطلب الج

أحبها الناس ومقامه الديني واألخالقي الذي يجذب قلوب الرعية إليه ال سي 

  .من الرعية) املساك(قلوب الطبقة السفىل

إن اليمن امليمون يتذكر تاريخا مه ويوما خالدا من أيام شهر صفر 

 من ًمن بوصول اإلمام الهادي إليه قادماهذا الشهر الذي ترشفت فيه الي

هـ والذي كـان قدومـه إليـه بطلـب ٢٨٤دينة املنورة من جبل الرس سنة امل

وإلحاح من أبناء اليمن الذين ذاقوا ويـالت القهـر والظلـم والـضياع يف 

ظل حكم بني العباس الذين بسببهم ظهر فتنـة القرامطـة الـذين أذاقـوا  

عهم عـىل الـذهاب ًاليمني أياما وليايل سود ا حتى كان تشاورهم وإج

إىل املدينة املنورة إىل عند اإلمام الهادي طالب منه القـدوم إىل الـيمن 

ليصلح فسادهم ويقيم القرآن املهجور فيهم ويحيي السنن التي أماتها بنو 
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العباس ويزيل الرذائل التـي تفـشت واملفاسـد التـي عمـت عـىل املـستوى 

عــي و ــ مــا أرادوا وصــارت العقائــدي واالجت األخالقــي فكــان لليمني

الفضائل واملكارم والقيم حارضة بعد طـول غيـاب بعـد أن وصـل الهـادي 

  . كإمام مصلح 

 

ِعن النبي صىل هللا عليه وعىل آلـه وسـلم أنـه أَشـار ِبيـده إَىل الـيمن  َّ َِ َ َْ ِ ِ ِ َ َ َُ َ

َوقال َ ْسيخرج رجٌل من: َ ِ ُ ََ ُ ُ ْ ْ ولدي يف هذه الجهة اسمه يحيى الهـادي يحِيـى َ ْ ُ ُْ َ َِ ِ َِ َْ ِ ْ ََ ُ َِ ِِ

َهللا ِبه الدين ِّ ِ ُ َّ.  

يخـرج يف : ((أنه قـال:( ويف رواية عنه صىل هللا عليه وعىل آله وسلم

هذا النهج وأشار بيـده إىل الـيمن رجـل مـن ولـدي اسـمه الهـادي يـأمر 

  )يت به الباطل يحيي هللا به الحق و،باملعروف وينهى عن املنكر

 

نهج أهـل البيـت مبلغـا  بلغ اإلمام الهادي يف العلم واملعرفة والوعي 

عظي بل ترقى به العلم حتى وعى ما عند املـذاهب األخـرى مـن علـوم 

 النتـشار ،عليه السالم ال يحتاج إىل استـشهاد فعلمه(وأ بها إملاما دقيقا 

 ،ًلقد كان سباقا يف معرفة علوم املخـالف وفقههـم بل ،مؤلفاته وأقواله
ئهم  يقول أبو بكر بن يعقوب عـا أهـل الـري ،ًمربزا فيه حتى عىل عل

 ح ورد عليه اليمن في رواه عنـه اإلمـام أبـو طالـب عليـه ،وحافظهم
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ة السادة قـد ضـل فكـري : قـال): السالم يف كتاب اإلفادة يف تاريخ األ

ِ الهادييعني-يف هذا الرجل  ثـل حفظـي -َ ُ فإ كنت ال أعـرتف ألحـد  ُ

 وأح ، بين أجاريه يف الفقه،ٌ وأنا اآلن إىل جنبه جذع،ألصول أصحابنا

ِ فـأرادده فيخـرج ،ُ قولكم-يا أبا بكر-ليس هنا :  فيقول،عن أصحابنا قوالً ُ
َّإيل املسألة من كتبنا عىل ما ح وادعى ً فقد رصت إذا ادعى شيئا عنـ،َّ ُ ْ ا ِ

نا ال أطلب منه أثـرا ًأو عن غ  الحـدائق ،١/٤٠٣ الـشايف ،٢/٥٦٥املـآثر . (ُ

  ).٣٠١/ اإلفادة ،٢/٥١

ــامري  ــر الع ــن أ بك ــى ب ــشيخ يحي ـــ٣٩٨(ُيذكرال ــاض ) ه يف الري

ِالهادي»وكان : املستطابة ٌله علم واسع وشجاعة خارقة« َ  وقد أقـام عـىل ،ٌ

ا عرشَة سنة ُضُل الكامـُل الـصالح املـصلحُاإلمام الفا:  وقال،َالجهاد  ُ، 
ِيعرف بالهادي إىل الحق ومـن مـصنفاته َ ُ َ  ،ُكتـاب األحكـام جمـع فـأوعى: ُ

ن. (ُ وعظمت فضائله،وصنف يف الرشائع واألديان  نقالً عـن ٣٩-٢٩/ نع

ة اليمن" وزبارة يف ،٥٢٢" تأريخ الفكر اإلسالمي"   ).١/٨" أ

ُوقال اإلمام النارص األطروش ة الهدىكان ذل: قال: ُ :  وقال،ُك من أ

ُاليوم انهد ركن اإلسالم : ينعاه بنحيب ونشيج   ).املصابيح(َّ

ـة اقتـرصوا عـىل العلـم دون : ُويقول الدكتور صبحي ًعرف التشيع أ ُ َ َ
ة غلبوا الجهاد عىل العلم،الجهاد َ ك عرف أ َّ أما أن يتحـد العلـم مـع ... ً

زهد ومؤاساة املحتـاج مـن ُ وأن يكون الورع وال،الجهاد عىل نحو فائق

ِّ فذاك ما ال يكوُن عىل مـر العـصور والـدهور إال يف ،خصال رجل الدولة
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ِالواحد بعد الواحد ومنهم الهادي إىل الحق يحيى بـن الحـس اإلمـام . (َ

ِالهادي ن،َ   ).١٠٢/لصبحي " الزيدية" نقالً عن ٣١٢/ نع

 

وعنـد وصـوله )  هــ٢٨٤(فر سـنة  وصل اإلمام الهادي صـعدة يف صـ

 ،ً وبايعوه جميعا ودخلـوا صـعدة أخـوة متحـاب،حسم الفتنة ب القبائل
 وجعـل ، وخطب له يف مكـة، وجاءته وفود نجران،وبايعته القبائل اليمنية

يف ) ع(وكـان مـ قالـه . ًمن صعدة مركزا وعاصمة لنرش دعوته وجهاده

ىل نفـيس الحكـم بكتـاب هللا أيها الناس إ أشرتط لكـم عـ«: نص بيعته

 واألثرة لكم عىل نفيس في جعله هللا بيني وبينكم أؤثركم وال ،وسنة نبيه

 وأتقـدم أمـامكم عنـد لقـاء ، وأقدمكم عنـد العطـاء قـبيل،أتفضل عليكم

النــصيحة  :  وأشــرتط لنفـيس علــيكم اثنتـ،عـدوي وعــدوكم بنفـيس

 كل حاالتكم ما أطعـت  والطاعة ألمري يف،سبحانه ويل يف الرس والعلن

 وإن ، فإن خالفت طاعة هللا عـز وجـل فـال طاعـة يل علـيكم،هللا فيكم

  .»ملت وعدلت عن كتاب هللا فالحجة يل عليكم

ـة العـدول ال وجـه  إن هذا املنهج والدستور العظيم الـذي يـضعه األ

مـوي والعبـايس الـذي قـام عـىل التجهيـل للمقارنة بينه وبـ املـنهج األ(

مر الظا املستأثر واعتباره ظـل  العمياء والطاعة املطلقة لويل األوالتبعية

عاوية ثم يزيد ك يقـول  )هللا يف األرض ك كان الشأن والحال بداية 

ء واملفكرين   .بعض العل
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يقول اإلمام الهادي فـي ينبغـي للقـايض أن يكـون عليـه يف مجلـس 

 أن يقـيض بـ املـسلم وهـو غـضبان وال أن ال ينبغي للقايض(قضائه 

 الجـوع وال ينبغـي لـه أن يـسلم عـىل أحـد ُيقيض بينهم وهو جائع شديد

ًالخصم سالما ال يسلمه عىل اآلخر صاحبه وإن كان له صديقا ألنـه إذا  ً

فعل ذلك أفزع خصم صديقه وأخافه وينبغي له أن يساوي بـ مجـالس 

وي فيستمع كالمه وحجته إال أن يكـون الخصم ويبدأ بالضعيف عىل الق

القوي هو املستعدي عىل الضعيف فإن استويا يف الخصومة بدأ الضعيف 

كذلك يفعل يف النساء والرجال وال ينبغي له أن يقيض وقلبـه مـشتغل يف 

يشء آخر وال ينبغي ألحد أن يطلب القضاء أو يسأله أو يحرص عليـه ألن 

 يخـوض مـع الخـصم يف يشء مـن ينبغي للقـايض أن ال... خطره عظيم 

أمره وال يش عليه برأي إال أن يأمره بتقوى هللا ومحاذرته وتـرك الظلـم 

  ).نصاف خصمه فقطإمره وأيف جميع 

يحتـاج (ويقول الهادي عن الصفات التي ينبغي توفرهـا يف القـايض 

ا ورد عليه ورعا يف دينـه عفيفـا  ا قىض فه  ًالقايض أن يكون عاملا  ً ً

جيد التمييز صلبا يف أمـر هللا .... ًوال املسلم حلي إذا استجهل عن أم

  ).ًفإن نقص من هذه الخالل يشء كان ناقصا
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وقد عمل عىل نرش العدالـة بكـل شـعبها وعـىل (يقول الشيخ أبو زهرة 

عية ولذلك نظم بيت املال وجمع الزكـوات والجزيـة  رأسها العدالة اإلجت

ب أهلها وأوجب رصف ربـع مـا يجمـع بـ أهـل القريـة التـي ووزعها 

  ).قىص مداهأىل إجمعت الزكاة منها وسار يف تنظيم بيت املال 

 

كان اإلمام الهادي يتحرى يف اختيار األشخاص الذين سيكلفهم بجمع 

ـا سـيجمعونه مـ ن الزكاة تحريا شديد بحيث يكونوا عـىل فهـم ودرايـة 

الزكاة ويكونوا كذلك أصحاب ورع ونزاهة وأمانة حتى بلغ بـه استـشعاره 

ن يـستحلفهم حتـى ال يتحـايلوا أو أ إىل جامعيهـاللمسؤولية وتشدده عـىل 

يتالعبوا أو يغشوا الرعية بل يتحرون يف األخذ بحيـث ال ياخـذون إال مـا 

ًه قومـا فإذا أردنا أن نوج: (قال االمام الهادي.هو حق  تعاىل فحسب  

ر ممـن قـد  يخرصونها من ثقات من نعلم وأبرص من نفهم بخرص الـث

ه حتى صح أنه أقرب  جرب فهمه وامتحن يف ذلك نفسه وامتحنه فيه غ

ا وجهناه له من حرز الثمر  ثم نـستحلفه بأوكـد ... أهل بلده إىل املعرفة 

ما يحلف بـه لتنـصحن ولتجتهـدن ولتحرصـن ولتقـصدن الحـق بجهـدك 

ًنه بطاقتك والتعمدن ملسلم غشا وال ملال هللا وكـسا وال شـككت يف ولتحري

و التبس عليك لتجعلن الحمل عىل أموال هللا دون أمـوال أيشء من ذلك 
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وكانت الرضائب واإلتاوات الالرشعية مفروضـة مـن قبـل أمـراء  ).عباده

الجور وبعض املشائخ املتسلط فأمر بإلغاءها معتـربا أنـه ال يجـب عـىل 

  .ر سوى الزكاةالتجا

 

 كان اإلمام الهادي إىل الحق نسخة من جده القاسم بن إبـراهيم يف 

مة اإلسالمية بل نـستطيع العلم والفهم والورع والشعور باملسؤولية أمام األ

ة جده أم املؤمن عيل بن أ ة اإلمام الهادي أشبه بس  القول إن س

حيث جـسد أروع صـور التواضـع مـع الرعيـة وكانـت عليه السالم طالب 

هموم الرعية شغله الشاغل فكانـت الرعيـة تجـده يف املـسجد وكـان هـو 

 يتفقد أحوالها يف األسواق ويراقب بيعهـا ورشاءهـا بـل كـان ٍكإمام وراع

بنفسه لتفقد السجناء حتى ال يبقى يف السجن مظلوم وكـان يهـتم يذهب 

الوازع الديني يف نفوسهم   يقـول محمـد وغرس لناس ووعظهم بتزكية ا

سمي صاحب اإلمام الهادي وأحد املقرب إليه  وملـا نـزل : (بن سعيد ال

وكان محله يف دار اإلمارة فكان يصيل بالنـاس الـصلوات ، الهادي صعدة

عة فـيعظ ، ًفال يقطـع لـيالً وال نهـارا ويجلـس مـا بـ الـصلوات ، بالج

مهم فرائض الدين وفرائض املواريث ويتحاكمون إليـه ويبـ الناس ويعل

لهم يف رفق ثم ينهض فيدوريف األسواق والـسكك ونحـن معـه فـإن رأى 

ًجدارا مائالً أمر أهلـه بإصـالحه أو طريقـا فاسـدا أمـر بتنقيتـه أو خلفـا  ً ً ً
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ه  رة والسالك إىل املـسجد وغـ ًمظل أمر أهله أن يضيئوا فيه بالليل لل

مرهـا بالتـسرت أى إمرأة أمرها بالحجاب وإن كانت مـن القواعـد وإن رأ

وهو الذي أحدث الرباقع للنساء باليمن وأمرهن بـذلك وكـان يقـف عـىل 

أهل كل بضاعة فيأمرهم بأن ال يغـشوا بـضائعهم ويـأمرهم بتنقيتهـا مـن 

ألـيس التـسع : فقالوا له ، وإيفاء ما يسمون ، الغش وتفصيل ما يبيعون 

ـا نهـى : قال ، ًأوليس الظلم والغش حراما؟ قالوا بىل : ال ًحراما؟ فق فإ

عن التسع عىل أهل الوفاء وأهـل التقـوى فـإذا ظهـرت الظالمـات يف 

ويـردوا الحـق إىل ، البيوع وجب عىل أولياء هللا أن ينهوا عن الفساد كلـه

  ).مواضعه ويزيحوا الباطل من مكانه ويأخذوا عىل يد الظا يف ظلمه 

زور السجن ويراقب نظافته ويأمر من كان يعرف القراءة مـن وكان ي

املساج أن يعلمها ملن ال يقرأ ويٍسأل كل مسجون عن السبب الذي سجن 

  .من أجله وينظر فيه 

 

ًرشيفـا كـان أو وضـيعا ، ًوال يعفي منهـا أحـدا ، وكان ينفذ حدود هللا  ً

ا وكان يردد قول هللا سبحانه وتعاىل عند تنفيذها ًغنيا كا ومن  {ًن فق

ا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون وهللا مـا هـو إال (وكان يقـول } يحكم 

الحكم بكتاب هللا تعاىل أو الخروج من اإلسالم وهللا لو قام حد عىل بني 

 ويـذكرنا قولـه هـذا بقـول الرسـول عليـه الـصالة) القاسم ألخذته مـنهم
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  )وايم هللا لو أن فاطمة بنت محمد رسقت لقطعت يدها(والسالم 

: ًوأمر يوما بإقامة حد الرشب عىل إمرأة ثبت عليها الحـد فقالـت لـه 

وحق عيل بـن أ طالـب : (اعف عني بحق عىل بن أ طالب فقال لها 

وهللا لو وجب الحـد ( ثم قال ) لو كان األمر ما رضبتك ولكنه  تعاىل 

  ).ألخذته منهعىل أ 

عة من الناس  لو أنه جدي القاسم بن إبـراهيم (ًوقال يوما وعنده ج

  ).ثم وجب عليه رضب العنق ما صليت الظهر أو ارضب عنقه

 

ان الحكم جار علـيهم وقـد اوىص بهـم (كان يتفقد أهل الذمة ويقول 

لم وكان يقول الهـادي لهـم مـن آذاكـم رسول هللا صىل هللا عليه وآله وس

فأعلمو به ومن اطلع عىل محرمكم أو تعرض بكم احللـت بـه مـا أحـل 

وقـد اسـلم ) ن نكث عهد هللا وعهد رسوله صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم

  .كث من رجالهم ونسائهم ملا شاهدوه من رفقه وعدله

 

كان اإلمام الهادي  شديد التواضع يعود املريض ويكلـم الـصغ والكبـ 

وهللا لوال ا أخاف أن يفـسد أمـر (وكان يقول ... ويسلم عىل كل من مر به 

هذه االمة لطرحت نفيس معها نهاري كله إال لوقت ظهور أو قضاء حاجة وما 

ي وللبست أد اللباس ته ويقـول مؤ.)صىل بهم الصلوات كلها غ : لـف سـ
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يخرج إىل املسجد يصيل أو لحاجـة ... رأيت يحيى بن الحس ما ال أحصيه (

ة أو الرجل فرأيته يقـف معهـم طـويالً  فيكلمه الصبي الصغ أو املرأة الكب

  ).والناس قيام حتى يسألوا حوائجهم فيقضيها لهم

منه ًوكان يد األيتام واملساك من مجلسه وال يأكل طعاما حتى يطعمهم 

وكان يفت بيده الطعام لأليتام ثم يأمر بإدخالهم عليه ويأكلون ويأكـل معهـم 

ًوأمر صاحب بيت املال أن يطعم الطواف من املساك صباحا ومساءا كـ  ً

  .أمر لهم من بيت بكسوة يف الشتاء وأخرى يف الصيف

 

 بـا تعـاىل وذائبـا فيـه ومتـصال بـه كان قلب اإلمام الهادي متعلقـا

اتصاال عجيبا حيث كان يعظ الرعية ويوجههـا إىل التعلـق بـا تعـاىل ال 

بشخصه كإمام وكان حريصا كل الحرص عىل أن تكون قلـوب مـن حولـه 

متصلة با تعاىل يف كل عمل كرب أم صغر حتى وصل به الحـال إىل ان 

 عند تقديم العلف لدوابهم فكيـف ينصح رعيته بأن يقدموا النية  تعاىل

  .)ع(ا هو فوق هذا الفعل الحق يقول اإلمام الهادي 

ًاتقوا هللا يف رسكم وعالنيتكم وعـاملوا هللا تعـاىل وإذا فعلـتم شـيئا (

ًفاجعلوه  خالصا ان أصلحتم سالحا فتكون نيـتكم أنـه  وان علفـتم  ً

أحـد مـنكم يف جهـة مـن دابة فقدموا النية يف ذلـك أنـه  وان مـىش 

ـا أنـتم يف جميـع مـا فعلـتم مـن  الجهات فقدموا النية يف ذلـك  فإ

  ).جميع األمور يف صالح اإلسالم
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كان اإلمام الهادي مدركا لعظمة أمانة الحكم واإلمامـة ومـستوعبا مـا 

 الـنفس يصلح نفوس الرعيـة ويفـسدها فكـان يحـث النـاس عـىل تأديـب

وجهادها ومراقبتها يف الخلوات ويحذر مـن الغـضب ويحـث عـىل إذالل 

وعليكم بتأديب أنفـسكم فلـو وعظـتكم (النفس البرشية يقول عليه السالم

ثالث سن ثم فـارقتكم سـاعة لنـسيتم مـا وعظـتكم بـه إذا  تنـاظروا 

أنفسكم يف خلواتكم فعليكم بجهـاد أنفـسكم يف الخلـوات وعلـيكم بـرتك 

نـا الغضب ا أقول لكم هذا أل أمـسيت مؤ  حتى تذلوا أنفسكم  وإ

عىل هذه االمة ففكـري يف صـالحها ومـن أيـن تـصلح وهللا لقـد ركبـت 

بقمــيص وإزار فلــ ظهــرت مــن املنــزل أســتغفرت هللا تعــاىل إذ ركبــت 

لو رآ أحد من هؤالء الجبابرة أو مـن : بقميص وإزار أل فكرت فقلت 

ييز وأنا كذلك لنظر إيل بع القلـة واملهانـة الناس ممن ال عق ل له وال 

وهذا فساد يف اإلسالم فاستغفرت هللا تعاىل من ذلك ألن الهيبـة صـالح 

وأعدوا لهم ما اسـتطعتم مـن قـوة ومـن {اإلسالم قال هللا تبارك وتعاىل 

ـا } رباط الخيـل ترهبـون بـه عـدو هللا وعـدوكم  وأخيفـوا أعـداء هللا 

  ).ًوا  ذلك خالصاأمكنكم واجعل

 

ُما من إمام يغلق بابـه « قال رسول هللا صىل هللا عليه وعىل آله وسلم ٍَ َ ُ َ َُ ِ ِْ ِ ْ

ِدوَن ذوي الحاجــة َ َ ِ َ ِ والخلــة،ُ َّ َ ء دوَن ،َ ُ واملــسَكنة إالَّ أغلــق هللا أبــواب الــس ِ َ ْ ََّ َْ َ َ َُ َّ َ ََ ْ ِ ِ َ

ِخلته ِ َّ َ وحاج،َ َ ِتهَ ِ ومسَكنته،ِ ِ َ ْ َ َ«.  



 

٥٨  

  
 

: حد الصحابة عىل مؤسس امللك العـضوض معاويـة فقـال لـه  أودخل 

ُسمعت رسول هللا صىلَّ هللا عليه  وعىل آله وسـلم يُقـول َّ َ ََ َ َ ََ ُ َِ ِ ِْ َ ُْ َ َمـن ويل أمـر : " ُ َْ َ ََ ِ ْ

ِالناس َّ،ِ ِ ثم أغلق بابه دوَن المـسك ِْ ْ َ ُُ ُ َ َ ََّ ْ ِ أو المظلـوم،َ ُ ْْ َِ ِ أو ذي ،َ ْ ِالحاجـةَ َ َ َ أغلـق ،ْ َ ْ َ

ِهللا عز وجلَّ دونه أبواب رحمته عند حاجته ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ُ ُْ َِ َ ْ ََ َ َ َ َّ َ وفْقره أفَقر ما يُكوُن إليها ،ُ ْ َ ْ َِ َ َ ََ َ ِ ِ"  

كان يدرك مـدى ٍكان اإلمام الهادي ال يغلق بابه كوال وإمام لألمة بل 

تدب خطورة وعواقب االحتجاب عن الرعية والبعد عن آالمها وحاجاتها و

شؤونها وتوف متطلباتها وكان مستوعبا للنهي النبوي عن مغبة احتجـاب 

الراعي أو اإلمام فكانت الرعية تتواصل مع اإلمام الهادي بسهولة ويـرس 

وتجده إن طلبتـه وكـانوا يختلطـون بـه ويخـتلط بهـم وكـان يعتـرب نفـسه 

 كأحدهم وال يحتجب عنهم بل كان هو الذي يؤمهم يف الصلوات ويخطب

بهم يف الجمعات حتى استغل بعض املنـافق تواضـعه وحـاولوا اغتيالـه 

مستغل قربه من الرعية فقرر أخذ الحيطة والحذر والحفاظ عىل نفسه 

حفاظا عىل مصالح األمة  لكن بعيـدا عـن التـشدد الزائـد يف االحتجـاب 

واالختفاء املفرط الذي يؤثر عىل أداء الحقوق وإنـصاف املظلـوم وإغاثـة 

ناجاة  قـائال.هفان ونجدة املستنجد الل اللهـم :(وعرب اإلمام عن ذلك 

ة اإلخـتالط بهـم وأن أصـل بنفـيس واليـة  إ أملت أن أس فيهم مـس

أمرهم حتى أكون فيهم كأحدهم وال احتجب عنهم وال أغيب شخص عـن 

ي فبـدأوا باملكيـدة يف  محارضهم وال أترك صالة بهم وال أكلهم إىل غـ

النفس وإ ضارب الحجاب ومتحرز عنهم حتى يحكم هللا بينـي وأرادوا 

لكنــه  يتخــذ هــذه املــؤامرة ذريعــة لنــصب الحجــاب يف بابــه  )وبيـنهم
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ا  لـيس اإلمـام (ًيحولون ب الناس وب الوصول إليه بل ظل شعاره دا

ّمنا من احتجب عن الضعيف يف وقت حاجة ملظـة وكـان يقـول للغـالم ) ِ

أوصل إىل كل ضعيف وال تحرقني وتحـرق نفـسك  : (الذي يقف عىل بابه

  ).بالنار فقد فسخت األمر من عنقي إليك

واإلرشاف صحاب القـرار والـسلطة والحكـم أف أحوج األمة ال سي 

ة اإلمــام الهــادي وإدارة شــؤون النــاس وتــدب حيــاتهم  إىل قــراءة ســ

ة والعربيـة والتأيس به وما أحوج الكليات السياسية يف الجامعـات اليمنيـ

ة هـذا اإلمـام العـادل واالسـتفادة مـن علمـه واجتهاداتـه  إىل دراسة س

وموروثه املعـريف الـذي ستـستن بـه وتـستفيد يف معرفـة كيفيـة تعامـل 

  .الراعي مع الرعية والرئيس مع املرؤوس

 

 ،وكـان عـىل مـذهب الـشافعي- قال أبو الحسن الهمـدا الحـروري
يجمع ب الفقه والتجـارة ـ عنـدما وصـل إىل الـيمن بتجارتـه يف بعـض 

 وملـا ، يـصل إلـيهم مـن آثـارهَِلـ) ع( الهادي ِاألوقات وأراد رؤية اإلمام

ن ) ع(وصل صعدة قال ملن لقيه كيف يصل إىل اإلمام الهادي  ومتى؟ و

راه الـساعة إذا دخـل الجـامع  تـ،األمر أهون م تقـدر: يتوسل؟ فقيل له

: قال الحـروري. للصالة بالناس فإنه يصيل بالناس الصلوات الخمس كلها

 فل فـرغ مـن ،فانتظرته حتى خرج للصالة فصىل بالناس وصليت خلفه

َ فإذا هو قد مىش يف املسجد إىل قوم أعـالَّء،صالته تأملته يف ) مـرىض(ِ
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 مىش يف السوق وأنـا أتبعـه  ثم،ناحية منه فعادهم وتفقد أحوالهم بنفسه

ًفغ شيئا أنكره ووعظ قوما وزجرهم عـن بعـض املنـاك  ثـم عـاد إىل ،ً

 فرحـب ،مجلسه الذي كان يجلس فيه يف داره فتقدمت إليه وسلمت عليه

 فعرفتـه أ تـاجر وأ وردت ، وأجلسني وسألني عن حايل ومقـدمي

 وكان ، فأنس ،العلم وعرف أ من أهل ،ًذلك املكان تربكا بالنظر إليه

ً إىل أن قيل يل يف يوم من األيـام إن غـدا يـوم ،يكرمني إذا دخلت عليه

املظا وأنـه يقعـد فيـه للنظـر بـ النـاس فحـرضت غـداة هـذا اليـوم 

ً ورأيت األمراء والقواد والرجال وقوفا بـ يديـه ،فشاهدت هيبة عظيمة

 ،ويفـصل األمـورعىل مراتبهم وهو ينظر يف القصص ويستمع الظالمات 
 زكـاة ٌإن كان يف مالك  حـق«: ًثم أنفذ إيل يوما من األيام يقول: قال

 ، مـن يل بـأن أخـرج زكـا إليـه،ًسـمعا وطاعـة:  فقلـت،»فأخرجه إلينا
فلـ .  فأنفـذتها إليـه،وحسبت حسا فإذا عيل من الزكاة عرشة دنـان

 واملـال يـوزن ،كان ذات يوم بعث إيل واستدعا فـإذا هـو يـوم العطـاء

ــاس ــرج إىل الن ــال،ويخ ــك إىل :  فق ــراج زكات ــشهد إخ ــرضتك لت إ أح

هللا هللا أيها اإلمام كأ أرتاب فيـك بـيشء أو :  فقمت وقلت،املستحق

ماذهبـت إىل حيـث ظننـت ولكـن أردت أن : فتبسم وقال. أشك يف فعلك

  .تشهد إخراج زكاتك

 

ً وجاءه يوما رجل ضعيف ـ وقـت الـسحر ـ يـستعدي عـىل قـوم فـدق 

كـان : من هذا يدق الباب يف هذا الوقـت؟ فقـال لـه رجـل:  فقال،الباب
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فدخل الرجل واسـتعدى عـىل . أدخله: فقال. عىل الباب هذا رجل يستعدي

 ثـم ، فوجه معه يف ذلك الوقت ثالثة رجال يحرضون معه خـصومه،قوم

ته ـ الحمـد الـذي خـصنا بنعمـهيا أبا جعفر ـ : قال  ،يريـد مؤلـف سـ
 لـو كـان ، هذا رجل يستعدي إلينا يف هذا الوقت،وجعلنا رحمة عىل خلقه

:  ثـم قـال،ًواحدا من هؤالء الظلمة ما دنا إىل بابه يف هذا الوقت مستعد

  »ليس اإلمام منا من احتجب عن الضعيف يف وقت حاجة ماسة «

ة العدل أمام كل هذه املواقف والتعلي ت الهادوية والهادية وأمام س

ت  ء مـن ذريـة رسـول هللا تعجـز الكلـ والحق والهـدى وأخـالق العظـ

ات أن تصف ما كان عليه اإلمام الهادي    وتحتبس األلفاظ وتخجل التعب

ـاهرا   إذا كان فضل املرء يف الناس ظ
  

ــف   ة الوص ــ ـاج إىل ك حتـ ـيس    ِفلـ
  

سك ختام الكالم النبوي الذي برش ونختم الكالم عن اإلمام الهاد ي 

ِأَشـار ِبيـده إَىل  باإلمام الهادي ووصفه وصـفا يفـوق كـل وصـف عنـدما  ِ ِ َ َ َ

َاليمن وقال َ َْ ِ َ ِسيخرج رجٌل من ولدي يف هذه الجهة اسمه يحيـى الهـادي : َ ِ ِ َِ َْ ِ ْ ََ َْ ُ ْ ُ ََ َ َُ َِ ِِ ْ ُ ُ ْ

َيحِيى هللا ِبه الدين ِّ ِ ُ َّ ْ ُ.  





  

٦٣  

  
 

 

)١( 

   خـالــد مــوىس/أ

 
 وعرفانا بالجميل لهذا اإلمام الذي ألف هللا بـه قلـوب لوالء لتجديدا 

 .اليمني وجمع كلمتهم عىل الحق والعدل
 ة هذا اإلمام ومواقفه أن أ ـة لنعرف من خالل س هل البيت هم أ

هداية ورحمة أهل كفاءة وأصحاب تجربة عريقة وناجحة يف الحكم 
ونظرياتهم هي النظريات الواقعيـة والحيـة عـرب الـزمن لـوال تنكـر 
الناس وجهلهم ولـوال سياسـة التجهيـل وأسـاليب التـضليل والتـشويه 
والحقد السيايس التي صورت أهل البيت بـأنهم طـالب ملـك ودنيـا 

 بوعشاق مناص
نحن يف أمس الحاجة لالستفادة من تجربة اإلمام الهادي يف الرتبية 

  والتعليم ويف الحكم والسياسية

                                                        
ناسبة الذكرى الـسنوية لقـدوم اإلمـام الهـادي إىل  ورقة مقدمة يف)١(  الندوة املقامة بجامعة صنعاء 

  م٢٠١٧/هــ ١٤٣٩/  صفر/ ٨اليمن أقامتها مؤسسة اإلمام الهادي وملتقى الطالب الجامعي السبت 
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 قبـل –أحيا أهل اليمن وكث من املسلم يف أكـ مـن دولـة إسـالمية 

الذكرى التاريخية األليمة لفاجعة كربالء واقتبسوا من ثورته العظيمـة - أسابيع

مة والحرية واستفادوا منها دروس البذل والتـضحية مـن نورا من أنوار الكرا

أجل الحق والعدل ومن أجل إحياء فريضة التغي املتمثلـة يف القيـام بـاألمر 

و النخبــة أاطـب وتــأمر بهــا القمــة َُخبـاملعروف والنهــي عــن املنكــر والتــي ت

الحاكمة والقاعدة أو املحكوم عىل حد سـواء كـ أشـار وحـث النبـي إىل 

أفـضل الجهـاد كلمـة حـق «: غب قائال صىل هللا عليه وعىل آله وسلمذلك ور

سيد الشهداء حمزة بن «: ّوقوله صىل هللا عليه وآله وسلم. »عند سلطان جائر

 فكـان اإلمـام »عبداملطلب ورجـل قـام إىل إمـام جـائر فـأمره ونهـاه فقتلـه

ر وال الحس أحد رواد الكلمة واملوقف الذين وقفوا يف وجه السلطان الجـائ

ته ويـستفيدون مـن ثورتـه إىل اليـوم بعيـدا عــن  زال اليمنيـون يحيـون سـ

الطقوس والخرافات والبدع والسفه والطيش والهوى الذي يقـع فيـه الـبعض 

  .عند إحياء ثورته عليه السالم

  ثم تال مناسبة ثورة اإلمام الحس ثورة اإلمـام زيـد بـن عـيل عليـه

س من النهج واملسار التنويري السالم الذي أحيا ما أحياه جده الح

و الثوري الذي لـواله ملـا عرفـت األمـة اإلسـالمية طريـق الخـالص 

والتحرر من حكام الجور ولوال هذا األصـل األصـيل واملبـدأ القـرآ 

املتمثل يف الخروج عىل الحاكم الظا الـذي سـنه اإلمـام الحـس 
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وصنمية جديدة واإلمام زيد لكان اإلسالم واملسلمون يف جاهلية أشد 

ووثنية مطورة والتـي صـارت تـسمى يف عـرصنا بالوثنيـة الـسياسية 

 وظاملا ًتأليه الحاكم وتقديسه واالنقياد له ولو كان جبارا: والتي تعني

ومفسدا وشاربا للخمر ولو كان شيطانا يف صورة إنسان كـ تـروي 

كتب الحشوية الوهابية حيث تروي الوهابيـة هـذا الحـديث وتنـسبه 

ــدوَن ِبهــداي«:  للنبــي زورا ــة َال يهت َّ ــوُن بعــدي أ َيُك َ َ ََ ُُ َ ْ ٌ ِ َ ِ ــستنوَن ،ْ ُّ وَال ي َ ْ َ َ
ِِبسنتي َّ ن ،ُ ِ يف جـث ياط ِ وسيُقوم فـيهم رجـال قلـوبهم قلـوب الـشَّ ُ ُ ُ ُ ٌ َِ ْ ُ ْ َْ ُِ َ َِ ِ َ َُ ُ ِ ُ

ٍإنس ْ َ قال،»ِ ُقلت: َ ْ ِكَيَف أصنع يا رسول هللا: ُ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ إْن أدركْـت ذلـك؟ قـا،ْ َ َِ ُ َْ َ : َلِ

ِتــسمع وتطيــع لْألمــ« ِ ِ َِ ُ ُُ ََ َ َ وإْن رضب ظهــرك،ْ ُ ْ َ َ ِ ُ ِ َ وأخــذ مالــك،َ ُ ََ َِ ْ فاســمع ،ُ َ ْ َ

ْوأطع ِ َ   .رواه مسلم »َ

يكون لدينه حملة أمناء ورجال أوفياء صدقوا مع أن  لكن يأ هللا إال 

هللا سبحانه هيأهم هللا ووفقهم ألن يكونوا رجال زمـانهم وقـادة التغيـ 

هم فكانوا األمـل أمـام اليـأس الـذي كرسـه املـستبدون يف عرصهم وقرن

والظلمة وكانوا العدل أمام الظلم والحق أمام الباطل والعلم امام الجهـل 

مــام سياســة اإلذالل وكــانوا القــا بالقــسط واملــسارع أوالعزيــزين 

ات أمام الغارق يف تأليه الذات ونيل املتع وامللذات   .بالخ

 املحرم وظهور هالل شهر صفر يحيي أهل اليمن ومع انتهاء شهر هللا

ذكرى قـدوم اإلمـام الهـادي وهي ذكرى مباركة ومناسبة تاريخية خالدة 

إىل اليمن ووصوله إليها منقذا ومصلحا ومعل وقائدا وقدوة بعد أن شـد 
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إليه أهل اليمن الرحال وقطعوا الفيايف والقفار للوصول إليه إىل املدينـة 

ان إمام املنورة ليكون خ شهد له النبـي  وأفضل حكيم لشعب ألهل اإل

   .املصطفى بالحكمة

إليه إىل مدينة جده مستنجدين طالب منه رسعة املجيـئ أ أهل اليمن 

إىل اليمن إلنقاذها من الف وانتشالها من الـضياع والفـوىض والعـودة بهـا 

 واملبارك مـن إىل أصول اإلسالم ومعامله الحقة وهذا املوقف العظيم والحكيم

وقف الصحابة الكرام ملا توجهوا إىل اإلمام عيل ليبايعوه  أهل اليمن يذكرنا 

 للمـسلم وهـا هـم أهـل الـيمن يجـددون ذات ًاويطلبوا منه أن يكون إمام

الكفاءة واألهليـة التـي واملوقف مع حفيده اإلمام الهادي وما ذلك إال للمكانة 

ة أهل البيت عرب مراح ل التاريخ القديم واملعارص وهذا رس من يتميز بها أ

أرسار هللا التي استودعها يف األرض ال سـي عنـد اشـتداد الفـ وتعـاظم 

  .املحن ووصول السفهاء والرويبضات إىل الحكم

ح يكون دين هللا معرضا للكيد والتآمر من قبل أعداءه مـن اليهـود 

ثيل و من الحكام الجائرين الأوالنصارى أو من املنافق  ذين يسيئون 

ا إساءة ويزهدون الناس فيه وال يبقون منه إال االسم مستعين  الدين أ

يف ذلك بسياسة الرتهيـب وآلـة القمـع ووسـائل اإلعـالم املـضلل وأبـواق 

ء السوء الذين يحملون ثقافـة اإلرجـاء والقـدر  الوعظ والتدج من عل

عمى واملتابعـة أو الـسمع والحشو أو الحشوية والذين جعلوا من التقليد األ
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والطاعة واالنقياد املطلق للسلطان أو الوايل الجائر سنة حسنة ودينا يدان 

به مع أن هذه السنة هي ع البدعة بل أكرب وأخطر البدع التي خـدرت 

اتهـا وطاقاتهـا  األمة ودجنتها وأضـعفتها وبـددت وأهـدرت ثرواتهـا وخ

س يف خدمة اإلنسانية ال يف ديـن وجعلتها أمة ال تبدع وال تتطور وال تناف

وال يف دنيا وكل هذا سببه االنحـراف الـسيايس والـديني منـذ أن رفعـت 

املصاحف زورا وتغريرا ومنذ أن صار الحكم بأبيدي السفهاء وغ األكفاء 

ية   .الذين أورثوا األمة ذال وقهرا وتبعية وع

فــساد  وهنــا يــأ دور األخيــار ويــتجىل التحــرك الــواعي إلصــالح ال

ومواجهة املفسدين وإعادة األمور إىل نصابها ويكون للمستضعف صوت 

حر ونص أم وشجاع ال يخاف يف هللا لومة الئم يصدع بـالحق يعـ 

املحسن ويرد امليسء وينرص املظلوم ويردع الظا ويـصحح مـسار األمـة 

ية املشار إليها يف القـرآن قـال تعـاىل ْكنْـتم﴿: ويقودها نحو الخ ُ ٍ خـري أمـة ُ َّ ُ َ ْ َ

ُأخرجت للنَّاس تأمرون باملعروف وتنْهون عن املنْكر وتؤمنُون با ولـو آمـن أهـل  َ َ َ َْ َ ِ ِ ْ َُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ ُ ُِ َّ ِ ِ ِْ َ ُْ َ َ َِ َِ ْ ِْ ِ ْ
َالكتاب لكان خريا هلم منْهم املؤمنُون وأكثرهم الفاسقون ُ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُ ُْ ْ ََ َ ُ ُْ ْ ُ ً ْ َ ِ ويجعلها  ]١١٠: آل عمران[ ﴾َ

هدة عىل األمم متحلية بالقيم حاملة لألمانة الكربى التي عرضـت أمة شا

عىل السموات واألرض والجبال فلـم تقبـل بحملهـا فحملهـا بنـو اإلنـسان 

بوعي واقتدار ليكون مظهرا من مظاهر النبوة ونورا مـن أنـوار الرسـالة 

وقبلة يتوجه إليهم الحيارى واملقهورون والتائهون يف األرض وهذا ويكون 

دتهم عىل األمم حضور عميل وأثر أخالقـي وعمـيل يف الحيـاة كـ لشها

َيا أهيا الذين آمنُوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري ﴿ :قال هللا تعاىل ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ َّْ َ ْ ْ َُ ََّ ُُّ ُْ ِ
َ َ
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َلعلكم تفلحون ْ َّ َُ َِ ُ ْ َوجاهدوا يف ا حقَّ جهاده هو اجتباكم و * ُ َ ْ َ َ َ َ َْ ُ َ ُُ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِما جعل عليكم يف الدين ِ ِّ ِ ْ َُ ْ َ ََ ََ
يكم إبراهيم هو سـامكم املـسلمني مـن قبـل ويف هـذا ليكـون الرسـول  ُمن حرج ملة أ َ َ ُ َ َ َُّ َّ ْ ُ َ َ َ ْ َُ ُ ُ ٍَ َ ْ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ُِ َ ِ ْ َّ ِْ ِ ِ َ

َشهيدا عليكم وتكونوا شهداء عىل النَّاس فأقيموا الصالة وآتوا الزكاة و َ َّ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ ًَ ُ ُ ُ ََّ َ ََ ُ َ ِْ َ َ َِ َ ِاعتصموا با ِ َّ ِ ُ ِ َ ْ
ُهو موالكم فنعم املوىل ونعم النَّصري ِ َ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ َِ َِ َ ْ َ ُ َ   .]٧٨ ،٧٧: احلج [﴾ُ

 ما دفع أهل الـيمن للـذهاب إىل املدينـة املنـورة ليطلبـوا مـن اإلمـام 

الهادي القدوم إىل بلدتهم الطيبة اليمن التي أرادوا أن تعود إىل طيبتهـا 

ة لـه محلـة حاللـه ومحرمـة حرامـة وتكون عىل خطى ساكن طيبـة متبعـ

ة املنحرفة والجائرة التي كان  ته أمام الس وملتزمة برشيعته وسائرة بس

عليها امللوك والحكام العباسيون فكان اإلمام الهادي يحـي بـن الحـس 

هو رجل املرحلة والشخصية التي رأى فيها اهـل الـيمن أسـباب الخـالص 

يخرج : ا ما أشار إليه النبي ح قالوالرقي والنجاة والحياة الطيبة وهذ

من هذا النهج وأشار بيده إىل اليمن رجل من أوالدي اسمه يحيى الهادي 

يت به الباطل، يحيي هللا به الحق، وينهى عن املنكر،يأمر باملعروف   .  و

وبعد هذه املقدمة ننتقل إىل املحـور األول الـذي سـنعرف مـن خـالل 

  رض عرب القرون إىل يومنا وساعتنا هذهاالمتداد التاريخي الحي والحا

إقامة هذه الندوة ويف هذا الرصح العلمي والتنويري عن هذا اإلمـام 

خ شاهد ودليل عىل الـدور الحيـوي والحـضور املتجـدد والقـوي لهـذه 

الشخصية اإلسالمية التي جمع هللا بها شمل اليمني ووحـد بهـا كلمـتهم 

فرتسخ حبها والـوالء والوفـاء لنهجهـا وأعاد به ألفتهم وأصلح بها واقعهم 
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  . عاما١١٥٠وفكرها طيلة ما يزيد عىل أك من 

أحد عرش قرنا من الزمان واإلمـام الهـادي حـارض وقـائم يف تـاريخ 

ووجدان أهل اليمن هوية وعقيدة ووعيا وثـورة وفكـرا ونهجـا ومنهجـا ال 

يـدحض شـبه زال يقاوم األفكار التدجينية واملعتقدات الزائغة واملنحرفة و

وتلبيسات امللبس من ذوي امليوالت الدائرة مع الـسلطان حيـث دار هـا 

ت بتنويره وإرثه ويتكلم بـسلن  هو إىل يومنا هذا يثور بفكره ويبدد الظل

ـوذج  الحال عن قضايا األمة وشؤونها يف الـسياسة والـدين ويعطـي األ

لحق الذي يحيي هللا اإلسالمي والتجربة السياسية للدولة العادلة والوايل ا

  .به الدين
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يظهر هذا األثر من خالل مؤلفات اإلمام الهـادي ورسـائله وجواباتـه 

ا ومـن  وردوده التي ال زالت حارضة وحية ألنه ربطها بالقرآن ربطـا كبـ

ن حـارضة يف حياتنـا املعرفيـة  يجب أن تكـوالتياألمثلة الحية واملفاهيم 

  : ما ييليوتحركنا الفكري والتنوير

 :  

  إرادة هللا إرادة أمر ال جرب

يستخرج اإلمام الهادي املعنى الحقيقي والصحيح املتوافق مـع عـدل هللا 

  وصـالح وحكمته من القـرآن الكـريم ويقـول إن إرادة هللا هـي إرادة خـ

ورشد ويرس وليست إرادة هللا تعاىل إرادة ظلم وغشم وفـساد فـا ال يريـد 

ا من اآليات القرآنيـة املحكمـة  للبرشية الشقاء وال العناء وال الفساد ورسد كث

ثـم ذكـر سـبحانه اإلرادة يف كتابـه  :عىل كالمه من هذه اآليات قوله تعـاىل

َيريد ا ليبني ل﴿: فقال َ ُِّ َ ُ ّ ُِ ُ ْكم وهيديكم سنَن الذين من قبلكمِ ُ ْ ُْ ُ ُِ ْ َ َ َ ََ َِّ ِ ِ
ْ ُوا ﴿:  وقال،]٢٦: النساء[﴾َ ّ َ

ِّيريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن متيلوا ميال عظيام يريد ا أن خيفَف  ْ ُ َ َّ ََ ًُ َّ َُ َ ِ َُ ًّ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ ُُ َّ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َْ

ًعنكم وخلَق اإلنسان ضعيفا ُِ َ ََ ِْ ِ ُ َ ُيريـد ا بكـم اليـرس وال يريـد ﴿:  وقال،]٢٨ -  ٢٧: النساء[﴾ُ ُِ ُِ َ ُ ّ َُ َ ْ ُْ ُ ِ ُ



  

٧١  

  
 

َبكــم العــرس ْ ُُ ْ ُ ــرة[﴾ِ ــال،]١٨٥: البق ــاد﴿:  وق ــد ظلــام للعب ِومــا ا يري َِ ُ َْ ِّ ْ ًُ ُُ ِ َّ ــافر[﴾َ ــال،]٣١: غ :  وق

ى ا إال أن ي﴿ ُيريدون أن يطفؤوا نور ا بأفواههم ويأ ّ َ َ َ ّ ُ َُ ْ َ ِ َُ َ ْ َِ ِِ ْ ْ ْ َِ ُ ُُ ُتم نورهِ َ َُّ :  وقـال،]٣٢: التويـة[﴾ِ

ًويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيـدا﴿ ُِ َ ً َ َ ْ ُ ُ ْ ُ ََّ ُ َِ َ َّ ْويريـدون أن تـضلوا ﴿:  وقـال،]٦٠: النـساء[﴾ِ ُّ َِ َ َُ ِ ُ َ
َالـسبيل ِ فبهذه اآليات ونحوهـا علمنـا أن هللا  : ثم يقول عليه السالم]٤٤: النساء[﴾َّ

 وإذا نهـى عـن يشء  ،ال إرادة جـرب ،ٍإذا أمر بيشء فقـد أراده إرادة أمـر

ا ال يريـد، و يغلب عىل كونه،يرده  ،َّ وال ينهـى عـ يريـد، وهللا ال يأمر 
  .وهللا غالب غ مغلوب وأنه أحكم الحاكم

 

ونجد اإلمام الهادي يف مسألة املشيئة اإللهية ك وجـدناه يف مـسالة 

بط هذا املصطلح بالقرآن ويـستدل عـىل معنـاه باآليـات اإلرادة اإللهية ير

ت فيقول عليه السالم    :املحك

ْسيقول الذين أرشكوا لو شاء ا ما أرشكنَا ﴿: وذكر هللا املشيئة يف كتابه فقال ْ َ ُ َْ ََ ََ َُ ّ ْ َ ََ ْ َّ ُ ُِ

ِوال آباؤنا وال حرمنَا من َيشء كذلك كذب الذين من قبل ْ َ َ َ َ ََ َّ َّ َِ ِ ِ َِ ََ ٍ
ْ ْ َّ َ ََ ُ ُهم حتى ذاقوا بأسنَا قل هل عندكم َ َ َِّ ْ ْ ُ ْ ُ ََ َ ْ َ َ ِ

تم إال خترصـون َمن علم فتخرجوه لنَا إن تتبعون إال الظن وإن أ ْ َّ َ َ َ ُْ َّ ُ ُ ُ ُْ ْ َِّ ُ َّ َ َُ ِ ِ ِ ْ ٍ  وقـال ،]١٤٨: األنعام[﴾ِ

َّلو شاء ا ما عبدنا من دونه من َيشء نحن وال آباؤنا وال حر﴿: ًأيضا ََ َ َ ُ ْ ُ َ ّ َْ َ َّ َ ُْ ََ ٍُ
ْ

ِ ِ ِ ِ َ ِمنَا من دونـه مـن َ ِ ِ ُِ ْ
ٍَيشء

ْوقالوا لو شاء الرَمحن ما عبدناهم ما هلم بذلك من علـم إن هـم إال ﴿ ،]٣٥: النحل[﴾ْ َّ َ َُّ ُْ ْ َ َ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِْ َ ُ ْ ََ ِ ُ َ ْ َْ َ
َخيرصـون ُ ُ ْ  وعبـادتهم ألصـنامهم ، وكفرهم، فل أضاف املرشكون رشكهم،﴾َ

 وأنهم ،س ك قالوا وأخرب أنه لي،إىل مشيتة وأمره رد هللا يف ذلك عليهم

ْوإذا فعلوا ﴿:  ك قال،يتبعون الظن ويكذبون عىل هللا وعىل مشيئته وأمره ُ َ ََ َِ
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قولون عىل ا  ِفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا وا أمرنا هبا قل إن ا ال يأمر بالفحشاء أ ّ ْ َ ّ ّ َ َ ْ َ ََ َ ََ ُ ُ َ ْ َّ ْ ُ َ ْ ُ َ ً ََ َ َ َ َْ ِ ْ ََ َُ ُ َ ََ َ ِ َِ ُ َ ِ

ُما ال تعلمـو ََ ْ َ  وأمـره ، فب أنـه ال يـشاء الـرشك وال يـأمر بـه،]٢٨: األعراف[﴾َنَ

فبهذه اآليات ونحوهـا علمنـا أن هللا ال يـشاء . ومشيئته يف الطاعة واحدة

غلوب عـىل يشء إال غالـب غـ ، وال يريده، وال يأمر به،الرشك  وليس 

ا،مغلوب ً تعاىل هللا ع يقول الظاملون علوا كب ً َّ.  

م اإل عنى اإلرادة واملشيئة اإللهيـة  يـأت مـن إن اهت مام الهادي 

ا  فراغ ونحن عندما نستعرض كالمه يف هذه املسألة ونجدد التذك به إ

هو من واقع الحاجة واألهميـة والـرضورة نظـرا لوجـود مـذهب املجـربة 

والقدرية هذا الفكر املنحرف والشاذ الذي تتبناه الوهابيـة يف مـساجدها 

تي تغرس يف عقول الـشباب والـشابات األفكـار والثقافـات ومدارسها وال

التدجينية وتقنعهم بأن الكفر والرشك واإللحاد والفسق والفساد واملعايص 

ـا  لـة والخيانـة إ رسة الحكام واألمراء للفساد والع وتسلط األرشار وم

هو بقضاء من هللا وقدر وأن هللا أراد وشاء لهـم ذلـك وزعمـوا وتجـرؤا 

ول بأنه لو يرد ذلك ملا وصـول إىل الحكـم وحـصلوا عـىل الواليـة عىل الق

ارسون التلبيس ولذا تسمى الزيدية بالعدلية ألنهم ينفون كل قبيح  هكذا 

  .عن هللا وعن أرادته ومشيئته

ونختم هذا الكالم بأبيات عظيمة تدحض مزاعم املجربة والوهابية اليـوم 

 يقول اإلمام أحمد بن اإلمام الهـادي هو وكيلة املجربة ووراثة أفكارها الشاذة

مجربة األمس وهو رد أيضا عىل وهابية اليـوم عىل يف كتابه النجاة يف الرد 

  . والفكر املنحرف يقول شعراوالنظريةالتي تتبنى ذات الطرح 
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ـــــل ـادلون بباط ــــ ـــــربون يج   املج
  

ـان  ــ ـا يجـــدون يف الفرق ـــ مــ   ِوبغ

ــــــت    الواصــــــفون إلههــــــم بتعن
  

ـاده كـــــذبوا عـــــىل امل  ـانلعبــــ   ِنــــ
ـه يـــــضلني   ــــ ـه اإلل ــــ   كـــــٌل مقالت

  
ـا  ـه نهــ ـان عنــ   ويريـــد يل ماكــ

ـــم   ـــن ربك ـــوذوا م ـان ذا فتع ــ   إن ك
  

ـــشيطان  ـــن ال ـــوذكم م ـــوا تع   ودع
ـا   ـان ذاك كـــــذا إرادة ربنــــ   إن كــــ

  
ان  ــــ   فلمــــن أعــــد جــــواحم الن

ـة   ــ ـايص طاع ــ ـــك فاملع ـان ذل ــ   إن ك
  

ـان  ـــ ـادة األوث ـــ ــــل عب ــــرب مث   وال
ـاده   ـيمن اليــــــضل عبـــــ   َإن املهـــــ

  
ـانحتـــى يـــضلوا   ـاذوي الطغيــ   يــ

ـه لهــــم الــــضالل بفعلهــــم   َإلزامـــ ُ ُ  
  

ُإضــــــالله لهــــــم بكـــــــل أوان  ُ  
ـارهم الـضالل عـىل الهـدى     َبعد اختي

  
ـان  ـــــ ـا ببي ـــــ ـة لن ـــــ   ِالقبــــــل بين

ـا   ـالوا الـــذنوب مـــشيئة مـــن ربنــ   قــ
  

ـيان  ِقلــــت املــــشيئة والــــرىض ســـ ُ  
ـالوا الــرىض غــ املــشيئة فاعتــدوا     ق

  
ــــدوان  ــــىل الع ــــزيهم ع   وهللا يج

ــــــشيئة   ــــــرىضَإن امل    واإلرادةَ وال
  

ـا  ــ ع ـاعلموا  ـاهي فــ ـــى ومــ   معن
ـة   ــــ ـيكم مخلوق ــــ ـتطاعة ف   ُواالســــ

  
ِخلَقـــــت مـــــع األرواح واألبـــــدان  ُ  

ـــم   ـة ربك ــ ـتطاعتكم لطاع ــ ـــوال اس   ل
  

ـــوا رضـــوا  ـــم اطلب ـال ربك ــ   ُماق
ـة   ـــــ ــــــب حج ـا ليوج ـــــ ّهللا ملكن ّ  

  
  تخزيـــك كـــل يـــد وكـــل لـــسان 

ـة   ـا حجـــ ـتطاعتنا علينـــ   جعــــل اســـ
  

ـــــرحمن  ـة ال ـتطاعة حجــــ   واالســــ
ـه   ــصاب بعقلـ ــىل امل ـيس ع ــذاك لـ   ول

  
ــدان  ــرج وال الول ــن ح ــدين م   يف ال
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الــسبب املبــارش الخــتالف األمــة هــو بعــدها عــن أهــل البيــت وهــذا 

االستنتاج أو القول هو ما كان عليـه اإلمـام زيـد عليـه الـسالم واملقـصود 

ات الجامعون للمؤهالت العلمية و العملية بأهل البيت هم السابقون بالخ

املرتبطون بالقرآن فيقول اإلمام الهادي يف السبب الذي جعل األمـة أمـة 

مختلفة متناحرة متباعدة وشبه حـال األمـة مـع أهـل البيـت كحـال قـوم 

مسافرين يف الصحراء ومعهم األدالء واملرشدين لهم للـس يف الطريـق 

واألدالء اآلمن والصحيح إال أن املسافرين أقدموا عىل قتل املرشدين لهـم 

  :عىل الطريق يقو اإلمام الهادي

 لفـساد هـذه ،وقع هذا االختالف وكان ما عنه سألت من قلة االئتالف

 وتركهـا ملـن أمـر هللا ، وقلة نظرهـا ألنفـسها يف أمورهـا،األمة وافرتاقها

تهـا وقادتهـا، واالقتباس مـن علمـه،باتباعه ُ الـذين أمـرت ، ورفـضها أل

ُ وجعلوا شـفاء لـداء األمـة، والسؤال لهم،بالتعلم منهم ِ  ودلـيالً عـىل كـل ،ُ

 وفصالً لكـل ،ً وفرعا لكل بر، وأصالً لكل خ، ونهاية لكل فضيلة،مكرمة

 ودليالً عىل كل األسباب من حالل أوحرام أو رشيعة مـن رشائـع ،خطاب

ــ أن تــربأت األمــة مــنهم. اإلســالم  ، واختــارت غــ مــا اختــار هللا،فل
ءها،وقصدت غ ما قصد هللا  وأبـادت ، وقتلت فقهاءهـا، فرفضت عل

 و تهتـد ، وحارت لذلك عن رشد كل جواب،أدلتها إىل النجاة والصواب

 ،ّ فضلت عند ذلك وأضـلت،إىل وجه قول من األقوال يف حرام وال حالل
 ، وقالـت باألقاويـل املعـضالت، وتقحمـت يف الـشبهات،وهلكت وأهلكـت
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 ودخوالً يف طرق ، ضالالً عن الحق،ً وتجنبا عن اليق،ًتخبطا يف الدين

ً ظل وطغيانا،الفسق  وقصدت مـا ،ُتركت ما به أمرت.  وضاللة وعصيانا،ً

 ، فقال كل واحد منها في يرد عليـه مـن الـدين بهـوى نفـسه،عنه نهيت
ييز صدره،وإرادة قلبه  و يلق فيه مصابيح ،  يهتد يف ذلك بهدى، و

   . و يهتد فيه باألدالء، والتقوى و يسأل عنه أهل الرب،الدجى

 ، كمثـل قـوم ركبـوا مفـازة مـضلة،فكان مثلهم فـي فعلـوا مـن ذلـك
 فبقـوا ، حتى إذا توسـطوها قتلـوا األدالء،وأخذوا معهم فيها أدالء برصاء

ة  فلـم يزالـوا ً، وال يعرفون ماء وال طريقا،ً عميا ال يهتدون سبيالً،يف ح

ين ذاهب وجائ  ، حتـى هلكـوا أجمعـ،مقبل ومدبرين ،فيها مح
 فذهبوا غ مقبـول وال ، وسبيالً إىل تلفهم،فكانوا سبب هالك أنفسهم

  . بل مذموم عند هللا معذب،محمودين

 الـذين ، في نالته من فقهائها وأدالئها،كذلك مثل هذه األمة ومعناها

 وهم آل محمد ،عىل ودليالً عىل هللا العيل األ،ًجعلوا ملن تبعهم نورا وهدى

َّ فـضلت األمـة بعـدهم،صىل هللا عليه وعلـيهم .  وهلكـت عنـد مفـارقتهم،َ

ً الـذي جعـل لهـا متعلقـا ، وتعلقت بالحبل،ولعمري أن لو قصدت لرشدها

ًوكهفا يف كل أمر وملجئا ملا ضلت عن رشدها أبدا  وال وقع اختالف بـ ،ً

 إال وجـدناه عـن آل ،م وال اشتبه مشتبه يف حالل وال حرا،اثن يف فتيا

 ومركبه الـذي ركبـه ،محمد عليه السالم؛ ألنهم أهل ذلك وموضعه ومكانه

 ،ّ وفضله عـىل جميـع خلقـه، اختاره لعلمه، وجعله معدنا له وفيه،هللا عليه
ـة ،ً وحـاجزا مـن كـل ضـاللة وردى، وهدى عىل هـدى،ًنورا عىل نور  أ
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 وال يخـىش عمـى وال ً، ال يخاف من اتبعهم غيا، ونجبة مصطف،هادين

ان،ضالالً  والحـاجز ، والسبيل إىل الجنـان، وخلفاء الرحمن، محجة اإل

ان  ، وعرتة املـصطف، أوالد النبي، وسادات أخيار،تقاة أبرار. عن الن
ة الواحـد العـيل، ونسل الويص،وساللة النبي مـرشب اليظـ مـن .  وخ

 كهف ، ووقاية من البالء،ء شفاء األدوا، ودواء اليسقم من تداوى به،ورده

ة املسلم، وعمود الدين، ودين رص،حص  قولهم صـواب بـال ، وأ

ـة ،؛ أعني بذلك الطاهرين املطهـرين وقربهم شفاء بال ردى،خطأ  واأل

 الواف ، وموضع الطهر والرىض، من أهل بيت محمد املصطفى،الهادين

 .مـوا وبـا التوفيـق والعـادل إن حك، والصادق إن نطقوا،إن وعدوا

وهذه القيود أو الرشوط إشارة إىل قول النبي صىل هللا عليـه وعـىل آلـه 

استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن  يـستقيموا لكـم فـضعوا  (:وسلم

ويف حـديث نبـوي آخـر يقـول )سيوفكم عىل عواتقكم وأبيدوا خرضاءهم

ـة مـن قـريش:النبي صىل هللا عليه وعىل آله وسـلم  مـا إذا حكمـوا  األ

 فمـن  يفعـل ذلـك ، وإذا اسرتحموا رحموا، وإذا قسموا أقسطوا،عدلوا

  .منهم فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أجمع

كان أن نربط ب كالم اإلمـام الهـادي واإلمـام زيـد  ومن األهمية 

عليه السالم يف سبب االختالف يف هذه األمة لنعرف أن املـنهج والتوجـه 

ــة أهــل البيــت واحــد ومتقــارب جــدا إن  يكــن الفكــري  واملعــريف أل

متطابقا يقول اإلمام زيد عليه السالم الذي ذم الفرقة واالختالف وأسقط 

ان عمن يوسع االختالف والفرقة ب األمـة اإلسـالمية ووصـل  صفة اإل
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إىل حقيقة مرة وسلبية قاتلـة تـتلخص يف أن األمـة عنـدما  تعـط أهـل 

ن املحبة والتأيس واالتباع و تنزلهم املنزلة التي أراد هللا البيت حقهم م

ــ  ــاهم ب ــايش والتف ــاب االحــرتام والتع ــذا إىل غي وأراد رســوله أدى ه

فكيـف  :املسلم قاطبة وب كل كل التيارات واملذاهب يقول اإلمام زيد

َيستقيم لرجل فُقـه يف الـدين أن يـسمي هـؤالء كلهـم مـؤمن أمـة ] و [،َ

 ويقتـل بعـضهم ،ىل هدى وصواب وهم يتربأ بعضهم مـن بعـضواحدة ع

 ويقتل ،وليس اإلخوان يف الدين بالذين يتربأ بعضهم من بعض..... بعضا؟

ْوال تكونـوا كالـذين تفرقـوا واختلفـوا ﴿: ّ قال هللا تبارك وتعاىلً،بعضهم بعضا َ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ َ ََّ َ ُ َْ َّ ِ َ ُ َ

ْمن بعد ما جاءهم البينَات وأو َ ِّ َ َ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ِ ٌك هلم عذاب عظيمَِ ْْ ٌِ َِ ََ َ َُ   .]١٠٥: آل عمران[﴾َ

 ):الــصفوة(عليــه الـسالم يف كتابــه النفـيس اإلمــام زيـد إىل أن قـال 
ا أصاب الناس من الف واالختالف وَشبهت علـيهم األمـور إال  َّ َّواعلم أ َ َ

َمن قبل ما أذكر لـك  واعلـم أنـك لـن ،َّ فأحـسن النظـر يف كتـا هـذا،ِ

َّتستشفي بأول ّ قويل حتى تبلغ آخره إن شاء هللاَ ْ َ.  

ّوذلك أنهم  يروا ألهل بيـت نبـيهم صـىل هللا عليـه فـضال علـيهم  ِّ ْ َ َّ- 

َيعرتفون لهم به  ْ ّ يف قرابتهم من النبي صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم-َ َّ ِ َ  وال ،َ

 فلـ جـاز لهـم إنكـار ،ًعل بالكتـاب ينتهـون إىل يشء مـن قـولهم فيـه

  .بعضهم عىل بعض جاز ذلك ل،فضلهم

َوسمي كلُّ من استقبل القبلة وقرأ القرآن  ِّ ُ  أو ،ُ مـن مـؤمن أو منـافق-َ

ِأعرا أو مهاجر َ ّ َ ّ من أمة محمـد صـىل هللا عليـه - أو أعجمي أو عر ،ْ
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ْ في بيـنهم إذ  يـروا ألهـل بيـت نبـيهم فـضالً - وجاز لهم ،وآله وسلم َ ْ

ْ أن يتأول كلُّ من قرأ القرآ-عليهم  َ َّ ثم يقول هو ومن تابعـه عـىل ،ن برأيهَ
 مـن -فخالفهم رضبـاؤهم . نحن أعلم الناس بالقرآن وأهداهم فيه: رأيه

وقـد قـرأوا القـرآن مثـل .  وأكفاؤهم يف السنة-الناس يف رأيهم وتأولهم 

ثل ما أقروا بـه،قراءتهم  ،ّ وأقروا من تصديق النبي صىل هللا عليه وآله 
  . فانظر في أصف لك،رجع بعضهم إىل بعضفمن هنالك اختلفوا وال ي

 

ــسياسية للحكــم والحــاكم وتفــصيالتها  ــات واألطروحــات ال النظري

وقيودها والرشوط التي وضعها اإلمام الهادي ومن قبله اإلمام زيد ومن 

ياسية قبله اإلمام عيل يف نهج البالغة هذه النظريات والتفصيالت الـس

لو عرفت وعرضت عىل األمة اإلسـالمية ودرسـت يف املـساجد واملـدراس 

والجامعات وتناولها الدراسون بالبحث وخصصت لهـا الرسـائل الجامعيـة 

وثقفت بها األمة املحمدية لكانت األمة اإلسالمية يف وضعية متقدمة بـ 

عي واملعـ ريف األمم ولكان وضعها الديني والسيايس واالقتصادي واالجت

ثنـا مفـاهيم ومــصطلحات ومرويـات ظــاهره رمتقـدما ومتطـورا لكننــا أو

طاعـة ويل (الرحمة وباطنها العـذاب ومـن هـذه املفـاهيم واملـصطلحات 

  .األمر وإن كان فاسقا أو من أفسق عباد هللا أو كان شاربا للخمر

لو درست النظرية والرؤية الزيدية وأعطيت حقها من الفهـم ملـا كـان 

ننا و  . أمتنا هكذا وملا حكمنا األرشار والجهالء والسفهاءواقع 
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ة املـرشقة واملؤلفـات فال بد االسـتفادة  مـن املـوروث املـرشف والـس

 وقراءة تجربته يف اإلمامة والوالية والجوابات النفيسة والحية لهذا اإلمام

ومعرفة الرشوط والقيود النبيلة التي جاء بهـا والتـي فـصل رشوطهـا يف 

ربعة وثالث رشطا  ب املواصـفات لكـل مـن يـصلح لألمـة أ٣٤أك من 

  :وتصلح له فيقول اإلمام الهادي يف رشوط اإلمام او الحاكم 

 من أهل بيت محمد صـىل ،والذي افرتض طاعته ذو الجالل واإلكرام

 وبنـى عـىل طاعتـه ،هللا عليه وآله عىل جميع مـن خلـق وذرأ مـن األنـام

  : ومواالته دعائم اإلسالم

  الفاضل عِرالو -١
 التقي الكامل -٢
  ، الباذل لنفسه  - ٣
  ،العا الذي ال تأخذه يف هللا لومة الئم -٤
عا الكتاب - ٥   ،ِالَفهم 
 ،املتفرع في يحتاج إليه من األسباب - ٦
 ، الداعي إىل سبيل ربه، املجرد يف أمره -٧
  ، املباين للظامل -٨
  ،الناهض بحجة رب العامل -٩

 ،الكاشف لرأسه -١٠
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  ، املجرد لسيفه - ١١
 ،الرافع لرايات الحق -١٢
  ، املظهر لعالمات الصدق - ١٣
  ،الزاهد يف حطام الدنيا -١٤
 ،الراغب يف اآلخرة التي ال تفنى -١٥
 ، املتحنن عليهم، املوايس لهم، والحافظ للرعية -١٦
 ، املهون غ املجهد، املقرب غ املبعد - ١٧
  ، القارن لهم بنفسه يف جميع أمره - ١٨
 ،الشفيق عليهم - ١٩
 ،هم اآلخذ ملظلومهم من ظامل - ٢٠
 واملفـرق ، والـراد لـه يف مـصالحهم، املستويف لحق هللا من أيديهم -٢١

  ، املسلم له إليهم،لفيئهم فيهم
 ،العادل يف قسمه -٢٢
  ، املساوي ب رعيته يف حكمه - ٢٣
  ،الطارح الجربية والتكرب -٢٤
 ،البعيد من الخيالء والتجرب - ٢٥
 ، املنصف ألهل طاعته، والباسط لكنفه - ٢٦
  ، املتفقد لجميع معايشهم - ٢٧
 ،ُمل لهم عىل ما أمروا به من أديانهمالحا - ٢٨
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  ، املميض ألحكام هللا فيهم -٢٩
 ،القائم بقسط هللا عليهم -٣٠
  ، العزيز عليه عنوتهم، الرؤوف الرحيم بهم - ٣١
  ،املتعني بالجليل والدقيق من أمورهم - ٣٢
:  حيـث يقـول سـبحانه، وملا ذكر هللا من أمـره،املشبه يف ذلك لجده -٣٣

َلقد جاءكم رسول مـن أ﴿ ْ َِّ ُ َ ٌْ َ َُ َفـسكم عزيـز عـيل مـا عنـتم حـريص علـيكم بـاملؤمنني ْ ُِّ ِ ِ ِْ َ َ َ ٌ َُ ْ ٌ َْ ِ ُ َُ ُِ ِْ َ ْْ َ

ٌرؤوٌف رحيم َّ َِ   ،]١٢٨: التوبة[﴾ُ
 . الفارس الكمي،الشجاع السخي - ٣٤

وأغلب إن يكن كل هذه املواصـفات نـراه ماثلـة للعيـان ظـاهرة ألهـل 

ان يف شخصية القائد القدوة قائد أنصار هللا ومن يستمع لخطا باتـه اإل

ته ورسائله بتجرد وإنصاف يجد ذلك   .ويتتبع مواقفه وس

فمثل هذه الرشوط واملواصفات لو فهمتها األمة وتربت عليها وتشبعت 

بها فلن يحكمها أمثـال آل سـعود وآل نهيـان والسيـيس وحـسني والبـش 

هم   .والدنبوع وغ

 

عد البيان الشايف والتفصيل الوايف يف الرشوط واملؤهالت التي يجـب وب

أن تكون يف الوايل واإلمام من آل محمد انتقل إىل حكم الفاسق أو الفاسـد 

 :من آل محمد فيقول مفصال
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 ،ذكرنـا ما خالف ومن. معصيته وتحرم ،طاعته تجب من صفات فهذه
 وسـلم آلـه وعـىل ليهع هللا صىل الرسول آل من رشحنا ما غ عىل وكان

 هللا جعلـه الـذي حقهـم مـن ومنعهم ،إليهم فعله يف وأساء ،عليهم فنكث

 لهـم مـا وصـ ،نـاديهم يف واملنكر الفساد وأظهر ،بفيئهم واستأثر ،لهم

 عـىل ويقـسمه مـنهم يقبـضه وال ،علـيهم بـه يتقـووا ،عـدوهم بـ دولـة

هم هم صغ  ،الرجال فسقةل واالصطناع ،األموال كنز همته وكانت ،وكب
 و ،العاريـة الظهـور يكس و ،غراماتهم يقض و ،أعزابهم يزوج و

 مـن لهـم يـصلح و ً،فقـرا عـنهم ينـف و ،الجائعة البطون منهم يشبع

 وال ،مواالتـه علـيهم يجـب وال ،طاعته األمة عىل يجب فليسً أمرا شأنهم

 معـه لقيـاما علـيهم يحـرم بـل ،نـرصته لهـم يجوز وال ،معاونته لهم يحل

 بـذلك رضـوا إن رشكاؤه يكونون بل ،بحكمه اإلقرار يسعهم وال ،ومكاتفته

  .مستوجب ولعذابه ،مذموم هللا عند ويكونون ،أفعاله من

 عـن اإلعـراض مـن به ونعوذ ،الظامل بقضاء الرىض من با فنعوذ

 فـإن ،املنكـر عـن ينهون وال باملعروف يأمرون ال الذين ،الفاسق جهاد

 مـن وبعـد ،منـه هللا وبـرئ هللا مـن بـرئ فقد جهادهم عن أعرض نم

َّإن َأال﴿ ،الــشيطان حــزب مــن وصــار ،الــرحمن حــزب َحــزب ِ ْ ِالـشيطان ِ َ ْ ُهــم َّ ُ 

َاخلارسون ُ ِ َ ْ﴾.  

 :وسددك وأعانك ووفقك هللا رحمك ،وبعد
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وك وجدنا اإلمام الهادي واضحا ورصيح وشجاعا يف قـول الحـق عـىل 

نوا من أهل البيـت وجـدنا اليـوم قائـد الثـورة ورائـد الظامل حتى لو كا

ــع  ــنفس الــرصامة والــرصاحة والحــزم م ــيمن ب ــ يف ال ــوير والتغي التن

اخلـسوا جلـده : الفاسدين واملخرب املحسوب عىل مكونه وتياره فيقـول

  ).ما لنا حاجة فيه مستغن عنه(: يعنيسادرين منه  

  وهللا املوفق واملع
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 وتجربته الدينية ،يعترب اإلمام الهادي أحد أعالم الهدى والحق والعدل

 وممتدة منذ ذلك القرن ،ّوالسياسية يف اليمن تجربة رائدة وحية ومباركة

ــذا ــا ه ــا،إىل يومن ــا،ً ال زال حــارضا بينن ــتكل فين ــائرا ،ً م ــصلحا وث ً وم ً

 هاهي روحه الطاهرة والجهادية تتجىل صـورتها وحقيقتهـا يف ً،ومجاهدا

ة القرآنيـة اليـوم  نـرى يف قائـد هـذه الثـورة الـصورة ،روحية قائد املس

وذج واملثال الراقي لشخصية اإلمام الهادي،املرشقة واملرشفة ً واليا ، واأل

ًوفقيها ومجاهدا مـة لألمـة اإلسـالمية ولـيس  ومفتاح خـ وهدايـة ورح،ً

قـدم اإلمـام الهـادي ،للشعب اليمنـي فحـسب  فكـ أمـن أهـل الـيمن 

ٍواستبرشوا به وكرسوا به كقائد شوكة األناني واملفسدين هـاهو التـاريخ 

 وهاهي بشائر النرص للمستضعف من أبناء اليمن واملنطقة تتجىل ،يتكرر

 أهـل الـيمن ينـارصون  هـاهم،أمام أعيننا من جديد بعـد طـول انتظـار

 وأوالدهم مع ، ويقدمون أنفسهم مع نفسه،ًويعينون عل من أعالم الهدى

ً إلزهاق الباطل وقتال األعـراب األشـد كفـرا ، وأموالهم مع أمواله،أوالده

 هاهم يطهـرون الـيمن مـن رش ورشور الوهابيـة املتـصهينة كـ ،ونفاقا

  .طهر اإلمام الهادي اليمن من رشور القرامطة
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ُّرس صمود وثبات أهل اليمن يف ظـل هـذا العـدوان هـو وجـود هـذه 

 وغ ، الذي مع قيادته صنع املستحيالت،القيادة ووجود مثل هكذا شعب

 وجعل اسـمها ، وأوصل اليمن إىل العاً، وجعل املستحيل ممكنا،املعادالت

ِّاس خالدا له أهميته ومكانته ب الشعوب بعد أن غيب في مـىض مـن  ً ً

  .لزمن القريب والبعيدا

ار الوعي ومظهر من مظـاهر املعرفـة  رة من  الصمود األسطوري 

والتعاليم الروحية والرتبوية والسيد القائد العلم هو أحد الدارس لفكـر 

اإلمام الهادي واملرتب عىل منهجه العلمي التنويري واإلمام الهـادي لـه 

ما له من فـضل وأبعـاد دروس وكالم مهم وجوهري يف العمل الجهادي و

اسـرتاتيجية يف واقــع األمـة اإلســالمية فيقــول اإلمـام الهــادي يف شــأن 

واألمر بـاملعروف والنهـي عـن : الجهاد ضد الظامل ومقارعة املستكربين

 والنيـة واالعتـزام الكـريم عـىل ،ُاملنكر فال ينـال إال باإلقـدام والتـصميم

 ،قاة أهل الظلم والطغيان وتوط األنفس عىل مال،الجهاد يف سبيل هللا
 وهـو الجهـاد يف ، ويؤدي فرض هللا مـن كـان كـذلك،فحينئذ ينال ذلك

َال يـستوي القاعـدون مــن ﴿: سـبيله ويف ذلــك مــا يقــول يف واضــح التنزيــل َِ َِ َ ُْ َِ ْ َّ

هلم وأ َاملــؤمنني غــري أويل الــرضر واملجاهــدون يف ســبيل ا بــأموا َ ِ ِ َُ َ ّ َ ُ َ ْ ُْ ْ َِ ِ ِِ ِ َِ ُ َّ َِ ْ ِْ َ ُ ْ َ ِ ِ ُفــسهم فــضل ا ْ ّ َ َ َُّ ْ ِ ِ

فسهم عىل القاعدين درجة وكال وعد ا احلسنَى وفضل ا  هلم وأ ُاملجاهدين بأموا ُّ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ً َ ْ َُّ َ َْ َ ْ ْ ُْ ْ ََ ُ ِ ِ ِ ِِ َ َ ِِ ِ ِ ْ

ُاملجاهـدين عـىل القاعـدين أجـرا عظـيام درجـات منْـه َمغفـرة ورَمحـة وكـان ا ًّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َُ ً َ َْ ْ ًَ َ َ ِّ َ ًِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ََ ََ ِ ً غفـورا ْ ُ َ
ًرحيام ِ ِنرص من اهللا وفتح قريب وبرش ﴿:  وقال هللا تبارك وتعاىل]٩٦- ٩٥: النساء[﴾َّ ِّ َ َ ٌ ٌ َ َِ َ َْ َِ ِّ ٌ ْ

ِاملؤمنني ِ ْ ُ َوالذين جاهدوا فينَا لنَهدينَّهم سـبلنَا وإن ا ﴿:  ويقول]١٣ - ١٠: الصف[﴾ْ َّ َ َ َُّ ُ َ ْ َ َ َُ ْ ِ ِ ُِ َ
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َملع املحسنني َِ ِ ْ ُ َْ فضل الجهـاد مـا أمـر هللا نبيئـه بـالتحريض  ول]٦٩: العنكبوت[﴾َ

ِيا أهيا النَّبي حرض املـؤمنني عـىل القتـال﴿: عليه للعباد ح يقول َ َِ ِ ِْ َ َ ْ ُ َ َْ ِ ِّ ُّ ِ ََ  ،]٦٥: األنفـال[﴾ُّ
تا بل أحياء عند ﴿: ويقول تبارك وتعاىل َوال حتسبن الذين قتلوا يف سبيل ا أموا ًِ ِ َِ ْ َ ّ َ َّ َ ََ َ ِْ ْ ُ ُ ََّ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ

ِرهب ِّ ْم يرزقون فرحني بام آتاهم ا من فض ِه ويستبرشون بالـذين مل يلحقـوا هبـم مـن َ َ َ َ ْ َ َ ّ ُِّ ْ ُ ْ ِْ ِ ْ ُ ْ َّ َ َ َ َ ُْ َ
ِ ِ ِ ِِ ُِ ِ َ َ َْ َُ َُ ِ

ْخلفهم أال خوٌف َ ََّ َ ْ ِ ِ ُ عليهم وال هم حيزنونْ َ َْ َ ْ ُْ َ َ ِْ َ﴾. 
ل الصالحة حيث يقول ومـا : ويؤكد أن فضل الجهاد يفوق جميع األع

 وهـو معـروف ،الجهاد فأك من أن يحيط به كتابذكر هللا من تفضيل 

وكيف ال يكون الجهاد يف سبيل هللا . عند من رزق فهمه من ذوي األلباب

ل املؤمن َفضل عىل جميع أع  ويطاع اللطيـف ، وبه يحيا الكتاب املن،ُ

 ، وينـرص املظلـوم، ويـأمن األنـام، ويعز اإلسالم، وتقوم األحكام،الخب
 ويخمل الباطل ، ويعلو الحق واملحقون، وتنفى الفاحشات،ويتنفس املهموم

 ، وتشبع البطون الجائعـة، ويذل أهل الردى، ويعز أهل التقوى،واملبطلون
 ، وينهج سبيل املتقـ، وتقىض غرامات الغارم،وتكىس الظهور العارية

 وتفـرق فـي ، وترد األموال إىل أهلهـا، ويقتدى بالكتاب،وينكح األعزاب

 . وتفرق عليهم األرزاق، ويأمن الناس يف اآلفاق، من وجوههاجعل هللا
بل يعترب اإلمام الهـادي أنـه ال قبـول لـصالة أوزكـاة أو حجـة إال مـع 

فلـيعلم : الجهاد للظامل ومواجهة الفاسق والظلمة فيقول عليـه الـسالم

 وكره ، وتشاغل، أو من دعي إىل الحق والجهاد فتوا،كل عا أو جاهل

 وكـره ، وبـسط لنفـسه األمـل،ّ وتأول عـىل هللا التـأويالت، والتعبالسيف

 ، وآثر هواه عىل طاعة مـواله، واملالقاة للحتوف والرجال،السيف والقتال
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 وأخـرس ،فهو عند اللطيف الخب العا برسائر الضم من أرش األرشار

إن صالته وصيامه وحجه وقيامـه عنـد هللا بـور ال يقبـل هللا . الخارسين

ام اً،نه قليالً وال كث ا وال كب ً وال صغ  وإنه ممن قال سبحانه فيه ح ،ً

ًوجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصىل نارا حامية﴿: يقول ٌ ٌ َ ٌَ َ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ ُِ ِ ِ ٍ ًِ ََ َ ََّ ِ َ وكيف . ]٤- ٢: الغاشية[﴾َ

 وهـو رافـض ألعظـم ،يجوز له اإلقبال عىل صغائر األمور من الصالحات

 وهـو ،وكيف اليكون الجهاد أعظـم فـرائض الـرحمن ،الفرائض الزاكيات

ه ،عام غ خاص لجميع املسلم ِ وعمُل من عمَل به شـامل لنفـسه ولغـ َ

؛ ألن الجهـاد عـز ألوليـاء هللا  مـشبع ، مخيـف ألعـداء هللا،من املـؤمن

 به ، مصلح لجميع الرعية، ناف للفقر عن األمة، كاس للعراة النياع،للجياع

وت،يقوم الحق  وتظهـر ، ويسخط الشيطان، ويرىض الرحمن، الفسق و

ات وت الفاحشات،الخ ا صالته وصيامه لنفسه.  و  وليس ،واملصيل فإ

ه  فـأين ، وكذلك كل فاعل خ فعله لنفسه ال لـسواه،من أفعاله يشء لغ

ل العبـاد ؟ كيف يقيسون شيئا من أعـ ء املتعام  ،ًبالجهلة العم والعل
ُ بعد القيـاس،هيهات هيهات.  سبحانه من الجهادإىل ما ذكر هللا  ووقـع ،َ

ل املتخلف،عىل الجهلة االلتباس  وخرس الراكنون ، وحبطت بال شك أع

ــدنيا ــى،إىل ال ــزول ويفن ــا ي ــؤثرون مل ــاألموال واألوالد ، امل ــشبثون ب  املت

 وع ، وملا تشبثوا به تاركون، وهم أحد اليوم لذلك مفارقون،واألهل

ويف أولئـك ومـن كـان مـن . ىل ربهم والجهاد يف سبيله رائحـونآثروه ع

ْقـل ﴿: الخلق كذلك ما يقول الرحمن الرحيم في نزل من القرآن العظـيم ُ
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نَآؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة  ٌإن كان آباؤكم وأ ُ ُ َُ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ ُ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ ْ ٌ ََ ََ َْ َ َُ ُ ُ ُ ُ َِ ِ ِْ َ
َختـشون ْْ َ ِ كـسادها ومـساكن ترضــوهنا أحـب إلـيكم مــن ا ورسـوله وجهـاد يف ســبيله َ ٍ ِ ِ ِِ ِ ََ ُ َ ِّ َ ْ َ َ َِ َ َ َ ّ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َِ ِ ُ ََ ِ َ َ َ َ

َفرتبصوا حتى يأيت ا بأمره وا ال هيدي القوم الفاسقني َِّ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ََ ْْ ّ َ ّ َ َ ُْ َ ُ ُ ََّ ِ َ ِ ِ َْ َ   .]٢٤: التوبة[﴾َ

 هلمـوا إىل األمـر ،رتاءفمهالً أولئك مهالً عن التخلف عـن هللا واالجـ

  . والنهي عن التظا واملنكر،باملعروف األكرب

فهذا الكالم العظيم املنسجم مع القرآن الكـريم كـان وال زال حـارضا 

يف ذاكرة وعقل ووجدان الـسيد القائـد منـذ نعومـة أظفـاره ودرس هـذه 

القيم عند والده فالجهاد ذروة سـنام اإلسـالم ولـن تعـاد لألمـة كرامتهـا 

وقها وسـيادتها إال بـه إال أن اإلمـام الهـادي قبـل أن يحمـل الـسيف وحق

ويتحرك التحرك املسلح ملواجهة الظامل املحـسوب عـىل اإلسـالم فإنـه 

يقيم عليهم الحجة والبيان ويدعوهم للرتاجع ع هم عليه من غي وبغي 

وظلم وانحراف فإن استجابوا كف عنهم وإن  يستجيبوا اسـتعان بـا 

  :م يقول اإلمام الهادي يف الدعوة للجهاد ورشوطهاعليه

 ،فإ أدعوك إىل كتاب هللا وسـنة نبيئـه صـىل هللا عليـه وآلـه وسـلم
 مـن ، وأخـذ بـه عـيل العهـد وامليثـاق،وإىل ما أمر هللا أن أدعوك إليه

 وإىل أن نحـل نحـن ، والنهي عن التظا واملنكـر،األمر باملعروف األكرب

 وإىل االقتداء ، ونحرم نحن وأنت ما حرمه علينا،لكتابوأنت ما أحل لنا ا

 وإىل أن نأمر ، وما نهيا عنه رفضناه، ف جاءا به اتبعناه،بالكتاب والسنة

 وننهـى عـن املنكـر جاهـدين ،نحن وأنت باملعروف يف كل أمرنـا ونفعلـه
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 واإليـضاح ، وإىل مجاهدة الظامل من بعد الدعاء إىل الحق لهم،ونرتكه

 فإن أجابوا فلهم ما للمسلم وعليهم مـا ، والسنة بالحجج عليهمبالكتاب

 وإن خــالفوا الحــق وتعلقــوا بالفــسق حاكمنــاهم إىل هللا ،عــىل املــؤمن

َوقاتلوهم حتى ال تكون ﴿:  فإنه يقول سبحانه، وحكمنا فيهم بحكمه،سبحانه ُ َُ َ ََّ َ َْ ُ ِ

َفتنَة ويكون الدين  فإن انتهوا ف ْ َ َ ٌَ ّ ُ َ ََ ِّ ِْ ِِ ِ ِ َال عدوان إال عىل الظاملنيُ ِْ ِ َّ ََ ََ  والعدوان ،]١٩٣: البقرة[﴾َُ

  .الجهاد والعدو عىل من ظهر منه االجرتاء عىل هللا واالعتداء: هنا فهو

انيـة ممثلـة بقائـد الثـورة  واليوم نـرى ونـشاهد خطـاب القيـادة اإل

ة القرآنية املباركة  .واملس
ة فبعد أربع يوما من العدوان عىل الـيمن  ظهـر عـىل شاشـة املـس

ونقلت خطابه الفـضائيات دعـا فيهـا النظـام الـسعودي للتوبـة ومراجعـة 

حساباته وكف عدوانه ويف كل خطاب له يحـاجج هـذا النظـام املتـصه 

وينصحه بوقف العـدوان قبـل أن يغـرق يف أرض الـيمن وتالحقـه دمـاء 

إلمـارا لكـن النظـام الـسعودي وا ، وتكون سببا يف زوال ملكه اليمني

كأدواته وعمالءه الذين حكموا اليمن واستأثروا بالسلطة ومارسـوا الظلـم 

والقمـع والفــساد وأهــدروا الطاقــات واســتعبدوا األمــة اســتعبادا مبــارشا 

ء السوء ودعاة الفتنة الذين ومع كل كلمة وخطاب للسيد  ،وناع عرب عل

الحكيمـة ومـع كـل القائد يزداد الشعب اليمني أمال وثقة بنفسه وبقيادتـه 

انية يزداد الـشعب اليمنـي صـمودا وصـربا وثباتـا  كلمة لهذه القيادة اإل

وتزاداد جبهـات القتـال تـصعيدا وهجومـا ضـد الغـزاة واملحتلـ الجـدد 

وعمالءهم ويتحرك املؤمنـون األحـرار بكـل حـب ورغبـة وشـوق للتنكيـل 
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  .باملعتدين والظامل ومرتزقتهم

 الذي تركه اإلمام الهادي للشعب اليمني واألمـة إن الفكر الثوري واملقاوم

يحيا يف الجبهات ويـدرس يف املتـارس والثغـور وصـار زادا للمجاهـدين 

ودروس وعي للمستضعف الواع التواق للخالص من الظلم والتبعية 

  .والوصاية
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   الكحال أحمد/ أ

 والصالة والسا عـىل سـيدنا ،مل الرحمن الرحيمالحمد  رب العا

.محمد وعىل آله الطاهرين 

 عنوان هذه الورقة يحمل يف طياته الكث من األسئلة  التي نحتاجهـا 

 فقد ك القيل والقال حول حجيـة الـسنة وظهـرت فـرق ،يف هذا العرص

ــافة اىل  ــدة إض ــات جدي ــة ونظري ــا رؤى مختلف ــستجدة  له ــف م وطوائ

ة حول السنة  الخالفات    القد

هي نظرة اإلمام الهادي إىل السنة وماذا تعني وما حجيتهـا عنـده  ف

وما معاي الحكم بصحة نسبتها إىل النبي صىل هللا عليه وآلـه أو ضـعف 

  .تلك النسبة

من ينظر يف تراث اإلمام الفكـري مـن كتـب ورسـائل يخـرج بنظـرة 

ًشاملة عن فكرته ويعلم عل يقينيا مكانة    .السنة النبوية عندهً
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كـرر اإلمـام وقـد السنة عند اإلمام الهـادي أصـل مـن أصـول األدلـة 

الهادي عليه السالم هذا املعنى يف أكـ مـن كتـاب وقـد فـصلها اإلمـام 

الثالثة األصول التي جعلها هللا حجة عىل خلقه وال ينفك الحق : (بقوله

ع عن رسـول هللا ،ًيخرج أبدا عنها وهي كتابه الناطقمنها وال   واإلج

 وحجة العقل التي ، م جاء به عن هللا عزوجلصىل هللا عليه وآله وسلم

) ركبها هللا يف صدور العامل
)١(

.  

ثم اعلم أيها السائل أن الحق ال يؤخذ إال من : (ويقول يف موضع آخر

  : أحد ثالثة وجوه

  . كتاب ناطق-١

ع من األمة يف ما نقلته عن النبي عليه السالم من السنة التي جاء بها  أو - ٢   إج

  .عن هللا

)  العقول ةوأمر بينته وصح-٣
)٢(

 .  

                                                        
 .٢١كتاب املنتخب ص) ١(
  .٥٨٤ ص،كتاب القياس  ،املجموعة الفاخرة ) ٢(
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واألصل الذي يثبت علم من اتبعه ويب قول من : (ويقول عليه السالم

قال به وهو كتاب هللا املحكم وسـنة رسـول هللا اللـذان جعـال لكـل قـول 

ً)وحق برهاناًميزانا ولكل نور 
) ١(

.  

 ومن خالل هذه األمثلة يتب لنا أصالة السنة بصورة كلية ويتب لنـا 

أن اإلمام الهادي عليه السالم يعتقد أن السنة أصل مـن أصـول التـرشيع 

عرفة الحق بشكل عام   . ومعيار من معاي اإلسالم 

                                                        
  .٣٠املجموعة الفاخرة ص) ١(
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  :ذا القسم نناقش موضوعيف ه

  . ما صدر من الرسول وحي أم اجتهاد: املوضوع األول 

مـا هـي الطريـق اىل معرفـة صـحيح مـا نـسب اىل : املوضوع الثا

  الرسول من باطل تلك النسبة وماهي املعاي املتبعة يف ذلك
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  الموضوع األول
  )ما صدر من الرسول وحٌي أم اجتهاد(

صىل هللا عليـه وآلـه وسـلم ن رسول هللا أن الترشيعات تصدر م(وهو 

  ).من خالل وحي ال من خالل اجتهاد

ه  )  تفس معا الـسنة(ًفهذا املوضوع عقد له اإلمام كتابا كامالً أس

ا نـسبت إىل الرسـول مجـازا ًمبينا فيه أن السنة هي سنة هللا وإ  فقـال ،ً

ا نسبة إىل(عليه السالم   رسـول هللا والسنة فهي سنة هللا عز وجل وإ

صىل هللا عليه وآله وسلم عىل مجاز الكالم إذ هو املبلغ لها واآل عن 

هللا سبحانه بها ك يقال للقرآن كتاب محمد وك يقال لإلنجيل كتاب 

عيىس وك يقال للتوراة كتاب موىس قال هللا سبحانه يف ذلك وما كان 

َومن قبله كتاب موسى إم▬من األمر كذلك  َ َُ َُ ْ ََ ِ ِ ًاما ورَمحةِِ ْ َ   . اهـ) ♂ًَ

 ووحي غـ ،وحي معجز؛ وهو القرآن: وعند اإلمام أن الوحي وحيان

 لسان النبي تفاصيل الرشيعة التي جاءت عىلالسنة التي فيها معجز وهو 

والكتـاب فهـو جـزء مـن وحـي هللا ( فقـال ،صىل هللا عليه وآلـه وسـلم

لوحي الذي فيه وأحكامه وسنته جزء آخر من وحي هللا وتبيانه فسمى ا

ت من األمهات املنزالت قرآنا ألنه جعـل لألصـول إمامـا  أصول املحك

وقواما وللفروع املفرعات أصوال وتبيانا وسمى الجزء الثا من وحي 
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إن رسول هللا صىل هللا عليه : (وقال) هللا عز وجل وفرائضه سنة وبرهانا

ك قال صىل هللا وآله وسلم  يكن ليخرتع أمرا دون هللا سبحانه وأنه 

بع إال ما يـوحى إيل﴿ يقول عليه وآله وسلم ح َّإن أ َ ِ ِ َِ ُ َُ َّ ِ ََّ وك قال  ]٩:األحقـاف[ ﴾ْ

ا من املتكلفني﴿ :عليه السالم ح يقول  ِوما أ ِِّ َ َ َُ َ َْ َ   . ] ٨٦:ص[ ﴾َ

 من ذلك ما قلنا بـه مـن قـول هللا(يقول عليه السالم يف هذا الكتاب 
َأقيموا الصالة﴿ َ َّ ُ ِ َ وآتـوا الزكـاةَ َُ َّ فنزلت هاتان اللفظتان يف القرآن موصـلت  ﴾َ

ا أو قـائالً إذ جـاء ،وجاءتا فيه مجملت فاحتملت الصالة ً أن يصيل كثـ

ذلك مجمالً ثم فرس هللا ذلك عىل لـسان جربيـل كـ أنـزل عـىل لـسانه 

 ً، واملغـرب ثالثـاً، والعـرص أربعـاً،القرآن الجليل فجعـل هللا الظهـر أربعـا
 فب لنبيه تفس ما جاء يف كتابه مجمالً ، والصبح اثنتً،والعتمة أربعا

ًمن أمره بالصالة جزمـا و يكلـه إىل أن يتكمـه يف ذلـك تكمهـا  وال أن ،ً

ُوآتـوا ﴿ وكذلك قال سـبحانه ً،يتخبط فيه صىل هللا عليه وآله وسلم تخبطا َ
َالزكـاة َ  ، ومد ومكوك، وجمل وشاة،احتمل أن تؤخذ من كل دينار ودرهم ﴾َّ

   ). ومستغل ألف مد ومستغل مد،ومن الغني والفق
:  إىل أن قــال،وكــذلك قــال تبــارك وتعــاىل يف الــديات: (إىل أن قـال

 وفـرس ، ففرس منها يف كتابه مـا فـرس،وكذلك جميع الفرائض واملواريث

).  وكذلك يف جميع أحكام الحالل والحرام،عىل لسان نبيه باقي ذلك 
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ثم ناقش اإلمام الهادي عليه السا فرضـية اإللهـام والتوفيـق ورد عـىل 

من يزعم أن الفروع تعلم بالتوفيق وهل عرف رسول هللا هذه الفرائض مـن 

خالل إلهام وتوفيق أم وحي ناطق عن هللا وما هي األمور التي ال يجـوز أن 

ولـيس هـذا مـ يلزمـه : (نقول فيها أنها عرفت بالتوفيق فقال عليه السالم

التوفيق وال يجوز عليه فيه طرف من التحقيق ملا فيه من عظيم فروض هللا 

وجليل صنع هللا وأمره ونهيه وزجره وفعله وما أوجب به وفيه وعليـه مـن 

ا يكون من هللا التوفيق يف ،الثواب للمطيع والعقاب عىل العاص  وإ

 الدين وما تعبد به املـسلم فـال  فأما رشائع،غ املفروضات من األمور

  ). يكون إال بتبليغ الرسل واالحتجاج بذلك عىل جميع امللل

 

ولإلمام عليه السالم فلسفة خاصـة يف الفـروع التـي يقـصد بهـا هنـا 

أحكـام الــصالة [الـصالة والزكـاة مـثال فقــد اعتـرب أن الفـروع تفاصـيل 

َأقيمـوا الـصالة وآتـوا الزكـاة﴿[يف مقام األصول ] ا والزكاة وتفاصيله ُ ََ َّ ْ َْ ََّ ُ ِ وأن ] ﴾َ

احتياجنا للفـروع مثـل احتياجنـا لألصـول وبـ أن الفـروع هـي العمـل 

ــان مــا يعنــي أن تعطيــل الفــروع هــو تعطيــل لألصــول  والعمـل هــو اإل

ان فقال عليه السالم  ولعمري ما سبيل أصول األحكام وما تعبـد (واإل

به أمة محمد عليه السالم إال كفرعها وال فروعها إال كأصولها وما هللا 
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ًأصولها وإن جائت يف الكتاب مجملة بأوكد فرضا من فروعها املتفرعة 

وما كان محمد عليه السالم إىل علم مجملها بأحوج منه إىل علم فروعها 

ان ك قال أمـ  ان ألن اإل ألن الفروع هي العمل والعمل فهو اإل

والفروع فهي أصول ) قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول(ؤمن امل

ان  وإذا كان ذلك كذلك إن سبيلها عند هللا كسبيل ما أجمل ،وأصول اإل

يف القرآن ال يختلف معنى الفروع واألصول إال عند من سلب العقول ومن 

نزل الحجة عىل ما به قلنا من أن هللا سبحانه نزل الفروع عىل نبينا ك 

ُمـا كنـت تـدري مـا الكتـاب وال اإليـامن ﴿األصول يف كتابنا قول هللا سبحانه  َْ ِ َ َ ُ َ ْ َِ َ َِ َ ُ

ط مـستقيم ِولكن جعلنَاه نورا هندي به من نشاء مـن عبادنـا وإنـك لتهـدي إىل رصا ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َّ ُْ ُّ َ َّ ًَ َ َِ ِْ َ َ ْ ْ ُ َ َ ََ ْ ََ ِ ْ﴾ 
 الفروع التي فأخربه أنه  يكن يدري ما هذا الكتاب املجمل وال هذه

ان املنزل   .  اهـ) هي اإل

ـان قـول هللا سـبحانه  َومـا ﴿يؤيد ما ذكره اإلمام أن الفروع تسمى إ َ
ْكـان اهللا ليــضيع إيامنكــم ُ ََ َ ُِ َ ُِ ِ واملقــصودبها الــصالة التــي صــلوها باتجــاه بيــت  ﴾َ

  املقدس فأخربهم أن تلك الصالة لن تضيع 

و املراد يف هذا الكتاب وهـو   ثم ب عليه السالم معا السنة وما ه

األصل الثا من أصول الترشيع ال السنة باملعنى االصطالحي وهوما ليس 

  .يف تركه عقاب
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ذكر اإلمام بعض وجوه الحكمة من ورود الرشيعة مقسمة ب القـرآن 

والـسبب يف تفريـق (والسنة وملاذا  تذكر األحكام كلها يف القرآن فقال 

ذلك من هللا فنظر من هللا لربيته وعائدة عـىل خلقـه ولطـف مـن فعلـه 

وصنعه وتقوية ملن أراد حفظ كتابه وحمل مانزل من وحيه وبيانه فخفـف 

عنهم يف الكتـاب وأعـانهم بـذلك يف كـل األسـباب ففـرق بـ األصـول 

يف الكتـاب مجملـة جـاء بهـا األصـول املوصولة والفروع املفرعـة فجعـل 

فروع يف غ الكتاب جاءبها أيضا جربيـل فكـل مـن هللا جربيل وجعل ال

وتطرق إىل أن الرسول إذا قال بيشء من عنده يب الناس ) وحي مب 

ويقول لهم هذا من عندي ال من عند هللا ك يف حق الـشيخ الـذي هـو 

السدس فريضة من هللا ثم أعطاه السدس اآلخر طعمـة منـه أعطاه الجد 

  .مصىل هللا عليه وآله وسل

وألجل هذا كان رسول هللا إذاذكر أمرا من عنده ينبه الصحابة ويقول 

بـل قـد كـان رسـول هللا إذا رأى (هذا من عندي قال اإلمام عليه السالم 

رأيا وفعل فعال م ليس فيه مخالف لسنة وال لكتاب ب ذلك عـن نفـسه 

جـد واخرب أنه ليس من ربه مثل ما كان منه صلوات هللا عليه وآلـه يف ال

الذي لقيه يف الجحفة راجعا من حجة الوداع فقال يارسـول هللا إن ابـن 

ابني مات ف يل من ماله فقال عليه السالم لـك الـسدس فلـ أن أبعـد 

الشيخ رق عليه رسول هللا صىل هللا عليه وآله وسلم ورحمه ملا بان له مـن 

 فقـال ضعفه وقلت حيلته وكرب سنه فرده رسول هللا صـىل هللا عليـه وآلـه
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لك السدس اآلخر فل أن مىض الـشيخ وأبعـد رده رسـول هللا صـىل هللا 

عليه وآله ثانية فقال إن السدس الثا مني طعمة لك فب رسول هللا ما 

كان منه وب ما كان من هللا فل أن قـال الـسدس الثـا طعمـة منـي 

جـل علمنا أن السدس األول حكم من هللا فب فعله مـن فعـل هللا عـز و

  ).ألن ال يقع عىل األمة تخليط يف دين هللا
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  الموضوع الثاني
  الطريق إلى السنة النبوية

بعد أن أثبتنا أن كل ما جاء به النبي حق وصدق من هللا سبحانه بقي مـا 

يز ب صدق  ة الكذب عليه وكيف  هي الطريق إىل ما جاء به النبي رغم ك

يه السالم معيـارين ملعرفـة الـسنة  لقد وضع اإلمام الهادي عل،الحديث وكذبه

  . ًاألول التواتر والثا العرض عىل الكتاب إذا كان الحديث ظنيا

 

عة يحيل العقل تواطئهم عىل الكذب  عة عن ج وهو . التواترهو نقل ج

طريق عقيل ال يقبل التـشكيك وال يقبـل الخطـأ ألنـه يعتمـد عـىل العقـل يف 

عد من العلوم الرضورية لذا كان اإلمام يستدل  تصحيحه فهو دليل عقيل بل ي

عىل كث من املسائل املختلف فيها ب األمـة بـالتواتر  بـل يـستدل بـه عـىل 

أي [ومن تراخت به األيـام عـن لقـائهم : (منكري النبوة  فقال عليه السالم

 يف معرفتهم والقبول ملا - وكان يف غ أعصارهم كانت الحجة عليه ] األنبياء

تنع الكذب وال -  به والديانة ملا دعوا إليهجاؤوا   توايل األخبار التي يف مثلها 

كـن ،يتهيأ باالتفاق ً ويكون سامعها مضطرا يف فطرته إىل أن ناقليها ال 

ٍمثلهم الكذب وال التواطئ عىل مقاله كقوم مختلفي األجناس متبايني الديار 

ً ينقلون خربا واحدا متسق متقطعي األسباب متفاو اللقاء مرتاخي  األزمنة ً

  ). ًالنظام محروسا عن الغلط محصنا عن الوهم



 

١٠٢  

 
 

ولن تجـيء هـذه األخبـار مجـيء : (إىل أن قال عن األخبار املكذوبة

ا سبيلها الشذوذ والغلط يف التأويل ويف معرفة مخرج  ع أبدا وإ ًإج

  ). الخاص من العام ويف معرفة الحكم من املتشابه

ًمحتجا بالتواتر مجيبا عىل من قالويقول يف موضع آخر  ف الدليل : ً

قيل (عىل أنه جاء بهذه األعالم التي تذكرها ومن خالفك ال يقر لك بذلك 

له الدالئل عىل ذلك األخبار املتواترة التي ال يجوز عىل مثلها الشك عن 

الديار بعيدي الهم مختلفي التجارات والصناعات واأللسن متفرقي قوم 

ع والتواطئواأللوان نعل  فل أجمعوا ،م أن مثلهم ال يجوز عليهم االجت

ينقلون هذا الخرب علمنا عند خربهم إذ جاءهم هذا املجـيء أنـه حـق 

لكنا ال ] أي عىل الكذب[وصدق ألنه لو جاز عىل مثل ما ذكرنا التواطئ 

ندري لعلنا إذا دخلنا مثل البرصة والكوفة أو بعض هذه األمصار التي  

قيل لنا هذه الكوفة وهي املدينة انهم قد كذبوا وأن أهل البلد ندخلها ف

  ). قد تواطئوا عىل أن يخربونا بخالف ذلك

لذلك كرر اإلمام الهادي يف مقام االحتجاج يف أصول الـدين القـول 

بأن الحجة هي السنة املجمع عليها كررها يف أك الكتب من دعوتـه إىل 

  . األمصار إىل رسائله إىل غ ذلك

ًوهنا يجب أن ننوه إىل أن اإلمام الهادي اسـتدل أيـضا بخـرب اآلحـاد 

ا عن من يثق بهم ويعتمد عىل  ة فهو يف كتبه يروي كث ًوفق ضوابط كث

أخبارهم ك يقول حدثني أ عن أبيه ويقول حدثني عمي الحس عـن 

ة   . من يثق به وهذا باب واسع وأمثلته يف كتب اإلمام كث
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ويف ذلك مـا يقـول : (ًطرق اإلمام إىل حديث العرض راويا له فقال  ت

سيكذب عيل ك كذب عـىل األنبيـاء مـن «رسول هللا صىل هللا عليه وآله 

قبيل ف أتاكم عني فاعرضوه عىل كتاب هللا ف وافـق كتـاب هللا فهـو 

ًومبينـا معنـاه  ) »مني وأنا قلته وما خالف كتاب هللا فليس مني و أقلـه

يريد صىل هللا عليه وآله أن ما وافق الكتاب م روي عنه من : (بقوله

األحكام ومن رشائع اإلسالم فإنه منه أخذ وأنه جاء بـه عـن هللا ومـا 

خالف الكتاب فليس من السنة والقرآن التي جاء بها عن هللا ألن جميع 

الوحي الذي جاء به عن هللا سبحانه من السنة والقرآن فهـ شـيئان 

  ). ابهان متفقان ال يتضادان أبدا وال يفرتقانمتش

وهنا يجدر بنا أن نقف مع حديث العرض عـىل الكتـاب نبـ  معانيـه 

  : فنقول ما ورد عن النبي بالنسبة للقرآن عىل ثالث مراتب

  . أن توافق القرآن موافقة رصيحة-١

  . أن تخالف  القرآن مخالفة رصيحة-٢

ًل القرآن أو تذكر حك سكت عنـه أن تتحدث السنة عن تفصيل ما أجم-٣

  . القرآن بال موافقة رصيحة أو مخالفة رصيحة

وهذا القسم الثالث هو ما ك حوله النقاش واألخذ والرد وقد صـنف 

اإلمام مجد الدين املؤيدي رسالة بعنوان فصل الخطاب يف خرب العـرض 

عىل الكتاب واإلمـام الهـادي وضـح أن الحـديث املـردود هـو مـا خـالف 
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ًوالسنة فلم تعارض الكتاب أبدا بإبطال لحكم من : (لقرآن وضاده فقال ا

أحكامه وال أمر من أمره وال نهي من نهيه وال إزاحة يشء من خربه وال 

) رد يشء من منسوخه وال نسخ يشء من مثبته
)١(

.   

ًوإن جـاء مخالفـا مـضادا (ويف موضع آخر قال بعد أن أورد الحديث  ً

  ). عنهليشء منه علم أنه ليس 

ويختتم هذه النقطة بكالم لإلمام الهادي يوضح أن السنة تحتـاج إىل 

واعلـم يـا : ( فقال،تفس عا فهم باللغة ك يحتاج القرآن إىل التفس

بني أن كالم رسول هللا صىل هللا عليه وآله له معان وأبواب تحتاج إىل 

هـذه مقارنـة و ) تفس عا فهيم باللغة ك يحتاج القرآن إىل تفـس

عظيمة تب مدى احتياج هذين األصل العظيمـ إىل فهـم واسـتيعاب 

  . اللغة العربية

  

                                                        
  .٥٦٧ ص،معا السنة) ١(
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أمثلة احتجاج اإلمام بالسنة يف كثـ مـن مـسائل الـدين لـن نـذكر هنـا 

دها تفاصيل ما ذكره اإلمام واحتج به من السنة عىل أك املـسائل ومـن يريـ

بل سنذكر بعض ما اختلفت فيه األمـة و ) املنتخب(و) األحكام(ينظر كتاب 

  .يذكر يف القرآن بالتحديد

 

 فقد أورد اإلمام األحاديث الدالة عىل ذلك يف كث من كتبه بل حتى 

 بـاب واسـع يف مقدمة كتبه يهتم بإيراد هذه األحاديث ويستدل بها وهذا

  . نكتفي فيه باإلشارة

 

فرائض السنة سبع فرائض ليست يف : (قال اإلمام الهادي عليه السالم

القرآن ولكن جاءت السنة بها وهـي مـا أجمـع عليـه فريـضة بنـت االبـن 

النصف إذا  يكـن ولـد وفريـضة بنـات االبـن الثلثـان إذا  يكـن ولـد 

نة للصلب الـسدس وهـي مـن الفـرائض التـي وفريضة بنت االبن مع االب

 وفريضة ،أنه قىض فيها بذلكصىل هللا عليه وآله وسلم رووها عن النبي 
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) بنات االبن مع االبنة لالبن السدس تكملة الثلث
)١(

 .   

فأنت ترى هذه الفرائض كيف استدل لها اإلمام وقال بها رغـم عـدم 

عول والرد بكالم عن أمـ  وكذلك استدل اإلمام عىل ال،ذكرها يف القرآن

  .املؤمن

 
  : حد املحصن

 ورواه عن ،ذكر اإلمام الهادي أن حد الزا املحصن هو الجلد مع الرجم

ع الرواة عنه وأطال االحتجاج عىل  رسول هللا وعن اإلمام عيل واحتج بإج

ا يثبت ويؤكد ما ذكرناه سابقا    ً.هذه املسألة وتخريج أدلتها 

ومن أعظـم الحجـج يف إيجـاب الـرجم أن : (قال اإلمام عليه السالم

رجم وأمر بالرجم وهو القدوة عليـه صىل هللا عليه وآله وسلم رسول هللا 

ٌلقـد كـان لكـم يف رسـول اهللا أسـوة ﴿:  وقد قـال هللا عزوجـل،السالم واألسوة َْ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ِ ُ ََ َ َ َ

َحسنَة ملن كان يرجو اهللا واليوم ْ َْ َ َ ُ َ َْ َ ٌَ َ َ َ اآلخرِّ َوأطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول﴿  :وقال) ﴾ِ ُ َّ ُ َ ُ َِ َِ ََ﴾ 
َوما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنْه فانتهوا واتقوا اهللا إن اهللا ﴿: وقال سبحانه ََّ ُ َ ُ َ ُِ َّ َ ََ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َُ ُ

َشديد العقاب ِْ ُِ َ﴾( .  

                                                        
   باب املواريث صـ ،كتاب األحكام ) ١(
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: حد الخمر 

ل الـصيد وهـو بعد أن ذكر اإلمام الهادي عليه السالم من يـستحل أكـ

ها  ٌمحرم وأكل الربا ورشب الخمر وينكر تحر ِ ْ انون : (قالُ حد الخمر 

ا   . ً)عىل من رشب منها قليالً أو كث

ال أجد أحد يـرشب «: وروي عن أم املؤمن عليه السالم أنه قال

ان ًخمرا وال نبيذا مسكرا إال جلدته الحد  ً ً«  .(  

  : حد املرتد

ًفمن اسـتحل شـيئا مـن هـذه الثالثـة األشـياء و (: قال عليه السالم 

ها ك أثبته هللا وجب عليه يف ذلك القتـل بتحليـل مـا حـرم  يثبت تحر

  . هللا وترك التوبة من ذلك

ال يقتل زنديق وال مرتد إال من بعد االستتابة فـإن تـابوا خـىل سـبيلهم 

  "). يامبعد استتابتهم ثالثة أ"وأن  يتوبوا من كفرهم رضبت رقابهم 

 مـن تفاصـيل الـديات ،وكث من األمثلة ما لو ذكرنا لطال بنـا املقـام

  . وتحريم املحرمات من النكاح

 ، وتحريم الجمـع بـ البنـت وعمتهـا،فقد ذكر اإلمام ما يحرم بالرضاع
وكث من املسائل يجد القارئ من أول كتاب األحكام إىل آخره وهي منهجية 

ته العملية عـىل املنهـاج الـذي عملية مىش عليها اإلمام حتى  أنه سار يف س

اعتقده فقد روىفي يف كتاب تاريخ اليمن اإلسـالمي أن اإلمـام رجـم امـرأًة 

  . أنها زنت بعد إحصانورد ثبت لديه بالشهادة العادلة املعتربة 
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