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املقدمة
�آل���ه  وعل���ى  عل���ى محم���د  و�ل�س���ام  و�ل�س���اة  �لعالمي���ن،  �لحم���د هلل رب 

�لطاهرين ور�سي �هلل عن �أ�سحابه �لأخيار �لمنتجبين.  وبعد 
فاإن �سخ�سيًة ك�سخ�سية �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ لها �لتاأثير �لكبير لي�س 
على م�س���توى �ل�س���عب �ليمني فح�س���ب و�إنما على م�س���توى �لعالم �لإ�س���امي، 
قد يجد �لإن�س���ان �س���عوبة في �لحديث عنها في مثل هذ� �لكتيب �لمخت�س���ر، 
وخا�س���ة �إذ� كانت حياته مليئة بالجهاد و�لت�س���حية - وهو بعد لم يبلغ �لحلم 
- بالكلمة تارًة وبال�س���يف و�لقتال تارًة �أخرى؛ حتى ختم حياته بال�س���هادة في 

�سبيل �هلل �سائر�ً على نهج �آبائه �لطاهرين.
�إنه �سخ�سية جديرة باأن يكتب عنها كل من لديه �لقدرة على ذلك وخا�سة 
م���ن �ليمنيي���ن لما له من �أياد بي�س���اء على �س���عبنا �ليمني و�لت���ي منها: �إقامة 
�لح���ق و�لع���دل ف���ي رب���وع �ليمن، و�إ�س���اح فا�س���دهم، ورد �س���اردهم، و�إ�س���اح 
ذ�ت بينه���م، ورف���ع مح���ن �لبلوى عنهم بعد �أن كانت ق���د �أرهقتهم بلية �لفرقة 
و�أنهكتهم محنة �ل�سحناء و�ل�ستات و�لتباغ�س و�لتنافر، وبعد �أن ع�سفت بهم 
فتنة �لقر�مطة وزعيمهم )علي بن �لف�سل( �لذي �دعى �لنبوة، و�أحل �لحر�م، 
و�س���فك �لدم���اء، وقط���ع �لأرح���ام، وح���ول �ليمن �إل���ى �أهو�ء منت�س���رة وطو�ئف 
مت�س���تتة، ومعتق���د�ت فا�س���دة؛ ف���كان �لإم���ام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ لليمنيين: 

�لقائد و�لقدوة و�لمنقذ.
�إننا باأم�س �لحاجة لمعرفة مثل هذ� �لرجل �لعظيم و�سيرته �لمباركة وما 

تحقق على يديه ل�سعبنا �لعظيم:
 �أوًل: حت���ى ل نك���ون م���ن �لجاحدين لنع���م �هلل علينا وخ�سو�س���اً �أن هناك 
م���ن ي�س���عي من حمل���ة �لم���وروث �لأم���وي �لجاهلي وعل���ى ر�أ�س���هم �لوهابيون 
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و�لنو��سب؛ �إلى �لم�سا�س بعظمة هذه �ل�سخ�سية و�لت�سغير من قدرها بد�فع 
�لع�سبية �أو �لجهل �أو �لن�سب �أو �لح�سد �أو غير ذلك، و�لت�سليل على �لعامة - 
م�ستغلين جهلهم - بما لهذه �ل�سخ�سية من ف�سل على �لإ�سام و�لم�سلمين، 

وخا�سة على �ليمن �لميمون.
 ثانياً: ليكون مثل هذ� �لرجل �لعظيم �لقدوة لنا و�لأ�سوة في �سر�عنا مع 

�لباطل و�ل�سال ومو�جهتنا للجاهلية �لأخرى.
و�هلل ولي �لهد�ية و�لتوفيق.

يحيى قا�سم �أحمد �أبو عو��سة
1�سفر 1439 ه� - 2017/10/21م

•••
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عالقة أهل اليمن بأهل بيت النبوة
�س���عبنا �ليمن���ي �لعظيم �ل���ذي له خ�سو�س���ية في عاقت���ه �لحميمية باأهل 
�لبيت بدء�ً بالإمام علي›عليه السالم‹ �لذي �ختاره �لر�سول ›صلوات اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ ليك���ون مبعوثه �إل���ى �ليمن لدعوة �أه���ل �ليمن �إلى �لإ�س���ام كمهمة 
خا�س���ة - �خت���ار �لنب���ي فيه���ا تلمي���ذه �لعظي���م و�لمتمّي���ز، وجن���دي �لإ�س���ام 
�لعظي���م، ه���ذ� �لرجل �لعظيم �لإمام علي›عليه الس���الم‹ ليك���ون هو بالتحديد - 
كمهم���ة ��س���تثنائية - مبعوث���ه �إل���ى �ليمن �إع���ز�ز�ً لأهل �ليمن، و�أم���ًا في �أهل 
�ليم���ن، و�إكر�م���اً لأهل �ليمن، و�أمًا عظيماً ف���ي �أهل �ليمن، �أن يكون لهم دوٌر 
ك بالإ�سام. متميٌز وعظيٌم في ن�سرة �لإ�سام، و�إعاء ِقَيم �لإ�سام، و�لتم�سُّ

وق���د �س���كل خروج �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ �إلى �ليمن، وما ح�س���ل على 
يديه من �إ�س���اح لم�س���اكلهم و�أحو�لهم، وبجهوده �لتي بّلغها فيهم، وبما كان 
عليه هو ›عليه السالم‹ من موؤهات �إيمانية، و�أخاقية، ومعرفية موؤثرة ج�ّسد 
فيها ِقَيم �لإ�سام على �أرقى م�ستوى، فر�أى �ليمنيون �آنذ�ك في �لإمام �لهادي 
›عليه السالم‹ - في �أخاقه، في ِقَيِمه، في قدرته على �لتبليغ للر�سالة �لإلهية 

وهو يدعو �إليها - ِقَيم �لإ�سام، و�أخاق �لإ�سام، ومبادئ �لإ�سام. 
ور�أو� فيه �أي�س���اً و�س���معو� منه معارف �لإ�س���ام نقيَّة �أ�سيلة ، فكان �أن عُظم 
�رتباطهم بالإ�س���ام، وبالنبي، وبالقر�آن، وباأهل �لبيت ›عليه الس���الم‹ وبقي هذ� 
�لرتب���اط �لوثيق و�ل�س���ادق بالإ�س���ام ر�س���الة ومنهجاً ونبّي���اً وباأعام �لهدى 
م���ن �أه���ل بيت���ه، بقي ثابت���اً و�أ�س���يًا تتو�رث���ه �لأجيال ف���ي بلدنا �ليم���ن جيًا 
�إث���ر جي���ل، ل���م ت�س���تطع �أي عو�م���ل، �أو موؤث���ر�ت خارجي���ة �أو طارئ���ة �أن ُتمحي 
م���ن �لو�س���ط �ليمني هذ� �لرتباط �لمبدئ���ي، و�لفكري، و�لثقاف���ي، و�لِقَيِمي، 
و�لأخاق���ي بالإ�س���ام �لعظي���م، وبرم���وزه �لعظم���اء، وبالنب���ي �لخاتم محمد 
›صلوات اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ بالرغم من �لمحاولت �لحثيثة من قبل �لتيار 
�لوهابي �لتكفيري لف�سل �ليمنيين عن �أهل بيت ر�سول �هلل ›عليه السالم‹ �إل �أن 
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محاولته ف�س���لت �أمام هذ� �لرتباط �لقوي و�لمتاأ�س���ل؛ ولهذ� كان لليمنيين 
دوٌر متمّي���ز عب���ر �لتاريخ، وكان لهذ� �لرتباط �لمبدئ���ي، و�لثقافي، و�لفكري، 
و�لوجد�ني �أثر�ً عظيماً وطيباً في نفو�س �أهل �ليمن في �أخاقهم في ِقَيِمِهم 
، ف���ي ثباته���م عل���ى �لمب���ادئ، وكان ل���ه �أثره �لكبير ف���ي وفائهم له���ذه �لمبادئ 

ولهذه �لِقَيم عبر �لتاريخ �إلى يومنا هذ�.

حاجتنا إىل العودة إىل مدرسة أهل البيت ›عليهم السالم‹
وفي مو�جهة هذ� �لو�قع �ل�سيء نحتاج �إلى �أن نعود من جديد �إلى مدر�سة 
�لأنبياء �إلى مدر�س���ة �لعظماء و�لهد�ة من �أهل بيت �لنبوة �إلى مدر�س���ة �أعام 
�لح���ق و�لحري���ة، �إل���ى مدر�س���ة �لإمام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ و�إل���ى ُكّل �لأَْح��َر�ر 
����ة روح �لم�س���وؤولية، علمونا �أن  و�ل�س���رفاء و�لم�س���لحين �لذي���ن �أحيو� في �لأَُمّ
نق���ف مهم���ا كان حج���م �لظروف �أن نقدم �لت�س���حيات مهما كان���ت، �أن ل نقبل 
نهائي���اً بال�ست�س���ام و�لذعان، �أن نت�س���دى لل�س���ر و�لمنك���ر و�لطغيان و�لظلم 

و�لجور حتى في �أهّم منابعه في �ل�سلطان �لجائر في �لدول �لم�ستكبرة.
 �ليوم قوى �لطغيان مجتمعة في هذ� �لزمن قوى �لطغيان و�ل�س���ر و�لظلم 
و�لجور من د�خل �أُّمتنا من �لمح�سوبين على �لم�سلمين تحت �لر�ية �لأمريكية 
تح���ت �لر�ية �لإ�س���ر�ئيلية عبيد وخدم وعماء ومرتزق���ة ومنافقون يَت�َح�ّركون 
مجتمعي���ن لتدمير �لمنطقة و��س���تعباد �ل�س���عوب وقهرها و�إْذَلله���ا، نر�نا �ليوم 
ف���ي حاج���ة �إلى هذه �لمبادئ �إلى هذه �لقيم �لُق�ْر�آنية �إلى هذه �لروح و�إلى هذه 
�لعزيمة �إلى هذ� �ل�سبر �إلى هذ� �لم�ستوى �لعالي من �ل�ستعد�د للت�سحية، �إلى 
هذ� �لإباء �إلى هذ� �ل�سموخ، �إلى هذه �لقيم �لعظيمة، �إلى هذ� �لإْيَم�ان، �إلى هذ� 
�لوع���ي لنَت�َح�ّرك به في مو�جهة هذه �لتحدي���ات و�لأخطار، ومن �أهّم �لأخطار 
ل �س���ك �لخطر �لإ�س���ر�ئيلي �لأمريكي و�أدو�تهم و�لأحد�ث �لتي ي�س���هدها بلدنا 

�ليمن في �أهّم �أ�سبابها ودو�فعها وتحريكها، �لعدو �لإ�سر�ئيلي �لأمريكي.
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 اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ قائدًا وهاديًا
�لإم���ام �له���ادي �إل���ى �لح���ق يحيى بن �لح�س���ين ›عليه الس���الم‹ يعد م���ن �أبرز 
�ل�سخ�س���يات د�خل �أهل �لبيت ›عليهم الس���الم‹ وله ح�س���وره �لفاعل في �لتاريخ 
�لإ�س���امي وف���ي تاري���خ �ليمن عل���ى وجه �لخ�س���و�س في كل �لمج���الت، فهو 
و�ح���د م���ن عظم���اء �أهل بيت �لنب���وة �لكاملي���ن �لذين �أب���رزو� عظمة �لإ�س���ام 

وم�سروعه �لح�ساري وقدمو� �لإ�سام ديناً ودولة.
 لق���د ق���دم �لإم���ام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ �لإ�ْس����َام م�س���روع �س���مو، م�س���روع 
�أَْخَاق، م�س���روع كر�مة، م�س���روع عد�لة، وج�س���د مبادئه قوًل وعمًا و�س���لوكاً 
و�أر�س���ى دعائم �لحق و�لعدل و�لق�س���ط في ربوع �ليمن حتى قال ›عليه الس���الم‹ 
كلمته �لم�سهورة: »و�هلل لئن �أطعتموني ال فقدتم من ر�صول �هلل �إال �صخ�صه 

�إن �صاء �هلل« ولقد كان كما قال ›عليه السالم‹.
وق���د حظ���ي �لإم���ام �له���ادي ›علي���ه الس���الم‹ بمكان���ة كبي���رة د�خل �لأو�س���اط 
�لإ�س���امية ولدى �أهل �لبيت ›عليهم الس���الم‹ و�أ�س���اد به كل من كان في ع�س���ره 

ومن جاء بعده من �أعام �أهل �لبيت.
فقد قال عنه �لإمام �لنا�س���ر �لأطرو�س �لذي عا�سره و�أقام دولة �إ�سامية 
�لجي���ل و�لديل���م عند ذكره )ذ�ك و�هلل من �أئمة �لهدى( ولما بلغه وفاة �لإمام 

�لهادي ›عليه السالم‹ بكى بنحيب ون�سيج وقال: )�ليوم �نهدَّ ركن �لإ�سام(.
وقال عنه �لإمام �لموؤيد باهلل ›عليه الس���الم‹: )كنا نهاب ن�س���و�س يحيى كما 

نهاب ن�سو�س �لقر�آن( يعني في �لتاأمل فيها و�ل�ستخر�ج منها.
�لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ ر�سم من خال �أقو�له و�أفعاله وتعامله و�سيا�سته 

منهجية �أهل �لبيت ›عليهم السالم‹ بالتمام و�لكمال.
 ف���كان خروج���ه وكان قياُمه وكانت حركُته �متد�د�ً كلي���اً لحركة وقيام �أهل 
�لبيت ونهجهم �لمو�س���ول بنهج جدهم ر�سول �هلل محمد ›صلوات اهلل عليه وعلى 
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آله وس���لم‹ �مت���د�د�ً في �لجوهر و�لم�س���مون، في �ل���روح و�له���دف، �متد�د�ً في 
�لموقف، �متد�د�ً في �لتوجه و�لدو�فع.

وهي �متد�ٌد لحركة �لإ�ْس����َام، حركة �لإ�ْس����َام ف���ي حقيقته في مبادئه في 
جوهره في قيمه في �أَْخَاقه، �متد�ٌد لحركة �لإيمان بال�ستجابة هلل �ُسْبَح�اَنُه 

َوَتَعاَل�ى.
�إن���ه َعلَ���م عظي���م من �أع���ام �لهدى، من رموز �لإ�ْس����َام، رج���ٍل عظيٍم حمل 
�ة، ورفع �س���وت �لحق في زمن �ل�سكوت، وتَح�ّرك لإنقاذ  ر�يَة �لإ�ْس����َام في �لأُمَّ
�ليمنيي���ن عندما ��س���تنجدو� ب���ه - فلبى دعوتهم وعمل ليًا ونهار�ً في �س���بيل 
�إنقاذهم من �ل�سال و�لظلمات و�لظلم و�لقهر و�لطغيان و�لتيه و�لختاف.

اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ كان امتدادًا حلمل املشروع االهلي
لقد كان �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ �متد�د�ً فعلياً لحمل �لم�سروع �لر�سالي 
�لإلهي �لذي بلَّغه خاتم �لأنبياء محمد ›صلوات اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، و��س���ل 
�لإم���ام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ حمل ذل���ك �لم�س���روع بروحه ومبادئ���ه ومو�قفه 
و�أخاق���ه وحم���ل ل���و�ءه في �لأم���ة منادياً ليبق���ى للحق �س���وته وليبقى للحق 
�متد�ده وليبقى للعدل َحَملَته وليبقى للنور �لإلهي من يعملون على ن�سره في 
�لأمة وليبقى طريق ونهج �لإ�س���اح لو�قع �لأمة و�لت�س���حيح لم�سارها قائماً 
وممت���د�ً عبر �لأجيال، ل يوقفه زمن ول تقف بوجهه وتق�س���ي عليه تحديات 
�أو �أخط���ار؛ لأن ل���ه حملًة عظم���اء حملو� روحيته، حملو� مبادئ���ه، حملوه نور�ً 
ف���ي قلوبه���م وحملوه �إيماناً ر��س���خاً في قلوبه���م وحملو� ل���و�ءه ور�يته بكل ما 
هناك من تحديات و�أخطار ونكبات كبيرة وم�س���ائب موؤلمة وجارحة ، بثباته 
ب�س���ابته بوهجه وقوته، كانو� يتحركون من ع�س���ٍر �إلى ع�س���ر من جيٍل �إلى 
جي���ل م���ن زمن �إلى زمن في مو�جهة �لت�س���ليل و�لزيف و�لطغيان و�لجبروت 

و�لهيمنة .
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فالإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ باعتباره رمز�ً من رموز �لإ�ْس����َام، وَعلَماً من 
�أع���ام �لُه���دى، هو في موق���ع �لقدوة، وفي موقع �لأ�س���وة يجب علينا في هذه 
�لمرحلة �أن نتطلع �إليه، و�إَل�ى جهاده، و�إَل�ى �سيرته، و�إَل�ى مو�قفه، �إَل�ى �أقو�له، 
����ة، من خال ما �هتدى ب���ه وما �لتزم به  �إَل����ى علوم���ه، �إَل����ى ُكلِّ ما قدمه لاأُمَّ
وم���ا تحّلى به م���ن مبادئ �لإ�ْس����َام وقيم �لإ�ْس����َام و�أَْخَاق �لإ�ْس����َام وتعاليم 

�لإ�ْس�َام، فهو رمٌز �إ�ْس�َامٍي نرتبُط به في �لدين قدوًة وَعلََم هدى.

املشروع القرآني للسيد حسني رضوان اهلل عليه وعالقته باإلمام 
اهلادي ›عليه السالم‹ 

ون�س���تطيع �لق���ول باأن �ل�س���هيد �لقائد ر�س���و�ن �هلل عليه ج�س���د ه���ذ� �لنهج 
�لذي �س���ار عليه �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ من خال هذه �لم�سيرة �لقر�آنية 
�لمباركة �لتي هي �لمتد�د �لحقيقي و�ل�سحيح للمنهج �لذي �سار عليه �لإمام 
�لهادي و�سار عليه �أعام �لهدى من �لعترة �لطاهرة، لقد �رتبط بهذ� �لينبوع 
�لمتدفق بالخير و�لعطاء ليقتب�س من �لأنو�ر �لمحمدية �لعلوية �لتي ورثها 
�لم���ام �له���ادي عن �آبائه و�أجد�ده �إلى ر�س���ول �هلل محم���د ›صلوات اهلل عليه وعلى 

آله وسلم‹.
فعمل �ل�س���هيد �لقائد ر�س���و�ن �هلل عليه على �إحي���اء �لنهج �لذي تحرك به 
�لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ وتركه لأولده و�سيعته من بعده، وج�سد من خال 
�لم�س���يرة �لقر�آني���ة �لقي���م و�لمبادئ �لتي على �أ�سا�س���ها تح���رك �لإمام �لهادي 
و�لت���ي كان���ت قد غيبته���ا �لثقاف���ات �لمغلوطة و�لعقائ���د �لباطل���ة، وعلى ر�أ�س 
م���ا غي���ب هو �لجه���اد في �س���بيل �هلل ورفع ر�ية �لح���ق و�لعد�لة، و�إع���ادة �لدور 
�لحقيق���ي لأه���ل �لبي���ت ›عليهم الس���الم‹ في هد�ي���ة �لأمة و�لعمل عل���ى �نقاذها 

كقرناء للقر�آن �لكريم {َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه َيْعِدُلوَن}]األعراف:159[.
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في درو�س ومحا�سر�ت �ل�سهيد �لقائد ر�سو�ن �هلل عليه تجد �أمامك د�ئماً 
�لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ بمنهجه �لقويم �لذي يمثل منهج �أهل �لبيت ›عليهم 
السالم‹ �لأ�سيل �لذي �سارو� عليه وج�سدوه في حياتهم �لعملية كابر�ً عن كابر، 

بل يقولها �ل�سهيد �لقائد �سر�حة في محا�سرة )�لوحدة �لإيمانية(:
)�أول�سنا نقول: نريد �أن نعود �إلى �لإمام �لهادي، و�إلى من �سارو� على نهج 
�لإم���ام �له���ادي من بعد؟ �أما من تاأث���رو� بالآخرين و�إن كان���و� مكتوبين لدينا 
�س���من �أئم���ة، وم�س���جلين في كت���ب تاريخنا كاأئم���ة، وهم ممن ماأو� �ل�س���احة 
�لزيدي���ة بكت���ب �لآخرين، وثقفو� �لزيدي���ة بثقافة �لآخرين، �أن هوؤلء لي�س���و� 

قدو�ت لنا، ولن ن�سير على نهجهم، بل لم نعد نتولهم كاأئمة(.
وف���ي مج���ال �لتربي���ة �لإيماني���ة كثي���ر�ً ما يق���دم �ل�س���هيد �لقائ���د �لقاعدة 
�لمعروفة عن �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ كمعيار مهم في �لتعامل مع �لقر�آن 

�لكريم فيقول في ظال دعاء مكارم �لأخاق:
 في مجال �لتربية �لإيمانية يجب �أن نعود �إلى �لقر�آن �لكريم، و�إلى �لعترة، 
وعل���ى �لنح���و �ل���ذي ذكر �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ ونحن نتح���رك فيما بين 
�لق���ر�آن و�لعت���رة على هذ� �لنحو: �لقر�آن يدل على �لعت���رة، و�لعترة تدل على 
�لقر�آن.. و�إل ف�سنكون �أي�ساً �ساهد�ً - ولو �ساهد�ً مغلوطاً في و�قعه - على �أن 

�لإ�سام يقبل �لهزيمة، و�أن �لإ�سام ل يمكن �أن يقف في وجوه �أعد�ئه(.
 �أما عندما يتحدث �ل�س���هيد �لقائد عن عظمة �لإ�س���ام د�ئماً يقدم �لإمام 
�لهادي ›عليه الس���الم‹ �س���اهد�ً ونموذجاً لمن يعرفون �لإ�س���ام وكيف يتحركون 

به من ذلك من ذكره في �لدر�س �لثاني ع�سر وعده ووعيده:
)ل���و �أخذن���ا �لدين من �لقر�آن �لكريم ومن �أهل بيت ر�س���ول �هلل لما ع�س���نا 
�أذلء �أب���د�ً، ول �س���عباً و�ح���د�ً. ول���و لم يكن �لع���رب بكلهم �إل ك�س���عب و�حد من 
�ل�س���عوب �لموج���ودة لكانو� ه���م من يقهرون �لعالم، ولكانو� هم من يو�س���لون 

هذ� �لدين �إلى �لأمة كلها، ومن كانو� يوؤمنون بهذه �لفكرة.
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�لإم���ام �لهادي نف�س���ه كان يقول: »لو �أن مع��ي خم�صمائة �صخ�ص مخل�صين 
لدوخت بهم �الأر�ص«. خم�سمائة �سخ�س كان يقول.. يفهمون �لإ�سام ب�سكل 
جيد يقدم لهم �لإ�س���ام ب�سكله �ل�سحيح، يفهمون �لقر�آن ومناهجه �لتربوية 
وخطاب���ه للنف����س، خطابه للوجد�ن، خطابه للم�س���اعر، يثقون باهلل �لذي نزل 
�لقر�آن لكانو� نوعية �أخرى تدوخ �لعالم بكله ولكانو� كتا من �لحديد، كتا 

من �ل�سلب.(
وعندما يتحدث �ل�س���هيد �لقائد عن �لتق�سير �لحا�سل من �أهل �لبيت في 
مو�جه���ة �لهجمة �لأمريكية على بلدن���ا �ليمن يقدم خروج �لإمام �لهادي �إلى 
�ليم���ن نموذجاً لأهل �لبي���ت �لحقيقيين و�لروحية �لتي يحملونها فيقول في 

م�سوؤولية �أهل �لبيت ›عليهم السالم‹:
)�لإمام �لهادي خرج �إلى �ليمن بمفرده، بنى �ليمن، و�أقام دولة �إ�س���امية 
ف���ي �ليم���ن، وم���ا ت���ز�ل بركات���ه �إل���ى �لآن قائم���ة، �آخرون كثي���رون م���ن �أمثاله 
�نطلق���و� �إل���ى �لمغ���رب، و�إلى �إير�ن و�إل���ى بقاع �أخرى في �لدني���ا فكان �لو�حد 
منهم ي�س���لح �أم���ة بكاملها، لكنهم �لآن �آلف موؤلف���ة كادو� �أن يذوبو�، كادو� �أن 
يتا�س���و�، ن�سو� �س���رفهم، ن�سو� �لم�سئولية �لكبيرة �لملقاة على عو�تقهم حتى 
في هذه �لأو�س���اع �لخطيرة �لتي ن�س���اهدها، ونعاي�س���ها نجد �أنه غابت روحية 

�أهل �لبيت �ل�سابقة، غابت من �أو�ساط هذه �لأعد�د �لكبيرة من �أهل �لبيت.(
�أم���ا في محا�س���رة )و�إذ �س���رفنا �إلي���ك نفر�ً من �لجن( فيوؤكد ر�س���و�ن �هلل 
علي���ه ب���اأن ما يقدمه ل يخرج عن كتاب �هلل ومن �أقو�ل �أئمة �أهل �لبيت ›عليهم 

السالم‹ كالإمام �لهادي ›عليه السالم‹ ومما ورد فيها قوله: 
)�أنا عندما �أحدثكم ل �آتي بجديد، بل من كتاب �هلل �سبحانه وتعالى �لذي 
عرفه من هو �أكبر مني �س���ناً من �لحا�س���رين، ومن غيرهم، ومن �أقو�ل �أئمة 
�أه���ل �لبي���ت ›صلوات اهلل عليهم‹ ومنهج �أهل �لبيت، كالإم���ام �لهادي، وغيره من 
قدم���اء �لعترة ›عليهم الس���الم‹ فنحن ل���م ناأت بجديد، �إنما ن�س���كو من �لجديد، 
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نح���ن ن�س���كو م���ن �لجديد �لذي هو دخي���ل على �أهل �لبيت وعل���ى �لزيدية، �إنه 
ه���و �لذي �َس���َربنا، هو �ل���ذي �أثر علينا، هو �لذي فرق كلمتن���ا، هو �لذي جعلنا 
�أذلة م�ست�س���عفين، جعلنا ن�س���مت، ن�س���كت على �لرغم مما يو�جه به �لإ�سام، 
و�لم�س���لمون م���ن قبل �أعد�ء �هلل، فاأنا �سخ�س���ياً ل �أقول جدي���د�ً، بل كتاب �هلل، 
وم���ا نعلم���ه م���ن قدماء �أهل �لبي���ت ›عليهم الس���الم‹ ومنهجه���م. فعندما يلم�س 
�لآخ���رون تاأثي���ر�ً لكام �آتي به، �إنما هي بركة �لقر�آن �لكريم، وبركة �أئمة �أهل 

�لبيت ›صلوات اهلل عليهم‹ (.
ويتحدث �ل�سهيد �لقائد ر�سو�ن �هلل عليه في معرفة هلل - وعده ووعيده - 
�لدر�س �لثالث ع�سر عن �سبب تغييب �لحديث عن �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ 

في �لمناهج وفي و�سائل �لإعام فيقول:
وهكذ� ر�أينا كيف �أنه في مناهجنا �لدر��سية، وعلى �سا�سات �لتلفزيون، وفي 
غي���ره من و�س���ائل �لإعام، نرى �أعاما �أخ���رى تقدم لاأمة، ويتحدثون عنها 
كثير�ً في �لم�ساجد، في �لمعاهد، في �لمر�كز، في �لجامعات، وفي كل مكان. 
هذه �لأعام عند من يفهم و�قع �لأمة �لآن �أن �أمريكا، �أن �ليهود و�لن�س���ارى 
يتحكمون تقريبا في كل �س���يء، في �لجو�ن���ب �لإعامية، �لثقافية، �لتربوية، 
�لقت�س���ادية، �ل�سيا�س���ية، ف���ي �لدول كله���ا يتحكمون فيه���ا، ويتدخلون في كل 

�سغيرة وكبيرة.
ه����م يعرف����ون �أن تلك �لأعام ل ت�س����نع �س����يئا؛ لأنه لو ج�س����م في نف�س����ك 
عل����ى �أكب����ر ما يمكن لما كان با�س����تطاعته �أن يحركك، لي�س فيه ما يحركك، 
�إنما هي - كما يقال - : )نمور من ورق( فلن�س����ع لل�س����باب ولن�س����ع لاأجيال 
نم����ور�ً م����ن ورق، �أعام����اً وهمي����ة ل تقدم ول توؤخ����ر، ولو تكرر ��س����مها �آلف 
�ل�سنين لن تعمل �سيئا في �لنفو�س؛ لأنه عندما تحاول �أن ت�ستيقظ وترجع 
�إل����ى ذل����ك �لعلم لت�س����تلهم منه �س����يئا تج����ده فارغا ل يمك����ن �أن يكون فيه ما 

يدفعك.
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لكن �أعاماً كالإمام علي ›عليه السالم‹ كالح�سن، و�لح�سين، و�لزهر�ء، كزيد، 
و�له���ادي، و�لقا�س���م، وغيره���م مم���ن هم على ه���ذ� �لنحو، ه���م �لخطيرون في 
و�قع �لحياة، هم من لو �لتفت �لإن�س���ان، �أو �لتفتت �لأمة لت�س���تلهم منهم �سيئاً 
�س���ترى ما ي�س���دها، ت���رى ما يرفع معنوياته���ا، ترى �لمو�ق���ف �لمتعددة، ترى 
�لت�س���حية، ترى �ل�ستب�س���ال، ترى �ل�س���عور بعظمة �لإ�س���ام، ترى �ل�س���تهانة 

بالأنف�س و�لأمو�ل و�لأولد في �سبيل �لإ�سام.
�إلى قوله:

مت���ى ر�أين���ا في و�س���ائل �إعامن���ا حديثا ع���ن �لإم���ام �لهادي وع���ن �أثره في 
�ليمن؟ متى �س���معنا بر�مجاً تتحدث عن �أخباره و�س���يرته �لحميدة وما عمله 
من �أعمال عظيمة في �ليمن وفي �أو�س���اط �ليمنيين وفي هد�يتهم؟ وهم من 
كان �لقر�مطة قد عبثو� باأفكارهم، و�لباطنية، وبقايا كثيرة من �ليهود كانت 
م���ا ت���ز�ل في مختل���ف مناطق �ليمن؟ ل حدي���ث عنه �إل بما ي�س���يء، ل حديث 

عنه �إل بتع�سف بما يقدمه ناق�ساً.
هكذ� يفكر �أولئك �لنا�س، وهم ينظرون �إلى �لقر�آن، �أو ينظرون �إلى �أعام 
�لإ�س���ام �أن���ه قد يكون هذ� �ل�س���م، وقد يك���ون هذ� �لكتاب و�إن ل���م يكن له �أثر 
�لآن، و�إن كنا نرى هذه �لأمة قد �س���ربناها �س���ربة قا�س���ية، لكن ما يز�ل هذ� 

ي�سكل خطورة ولو بعد حين.
وعندما يتحدث �ل�س���هيد �لقائد ر�س���و�ن �هلل عليه عن كيف كان ينظر �أهل 
�لبي���ت ›عليهم الس���الم‹ �إلى �ل�س���لطة يق���دم �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ �س���اهد�ً 
ونموذجاً متميز�ً يتبين من خاله روحية �أهل �لبيت ونظرتهم �إلى �ل�سلطة، 

فمثا يقول في ظال دعاء مكارم �لأخاق - �لدر�س �لثاني:
)لك���ن �أه���ل �لبي���ت في تاريخه���م �لطوي���ل، كان �لإمام �ل���ذي يحكم هو من 
ي�س���طر بي���ده وجوب �لثورة علي���ه فيما �إذ� ظلم، وجوب �لخ���روج عليه فيما �إذ� 
�نح���رف عن �لم�س���يرة �لعادل���ة، كان �لإمام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ يبايع �لنا�س 
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على »�أن تطيعوني ما �أطعت �هلل فيكم، فاإذ� ع�صيت �هلل فال طاعة لي عليكم، 
بل يجب عليكم �أن تقاتلوني«.

)لماذ�؟ لأن هناك �ن�سجاماً كامًا بين �أهل �لبيت و�لقر�آن، �ن�سجاماً كامًا 
بين مو�قف �أهل �لبيت ومبادئهم و�لقر�آن و�لإيمان.. فهو يرى بل يتمنى و�إن 
كان في موقع �ل�سلطة، يتمنى �أن ترقى �لأمة �إلى �أعلى درجات �لإيمان، هو ل 
يخاف، هو يعلم �أن ما هو عليه، �أن موقفه، �أن كماله �لذي هو عليه ل يتنافى 
مع �لإيمان، هو مقت�سى �لإيمان فمما يخاف؟ بل يتمنى. �ألم يكن �لإمام علي 
›علي���ه الس���الم‹ هو من ي�س���دع بتلك �لخطب �لبليغ���ة لتوجيه �لأم���ة، وتربيتها 
تربي���ة �إيمانية، وكذلك من بعده �لح�س���ن و�لح�س���ين وزيد و�لقا�س���م و�لهادي 

وغيرهم. 
•••
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فمن هو اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ ؟
هو �لإمام �لهادي �إلى �لحق يحيى بن �لح�سين بن �لقا�سم بن �إبر�هيم بن 
�إ�س���ماعيل بن �إبر�هيم بن �لح�س���ن بن �لح�سن بن �أمير �لموؤمنين علي بن �أبي 

طالب ›عليهم السالم‹.
والدته ون�ش�أته ›عليه السالم‹:

ولد ›عليه الس���الم‹ بالمدينة �لمنورة �س���نة )245 ه�( ون�س���اأ وتعلم وتربى في 
�أح�س���ان نج���وم �لهدى، وبدور �لدج���ى، �أمثال: جده )نج���م �آل محمد( �لإمام 
�لقا�سم بن �إبر�هيم، وعمه )وو�رث علم �آل محمد وعابدهم( محمد بن �لقا�سم 
و�أبي���ه )�لحاف���ظ �لز�هد( �لح�س���ين بن �لقا�س���م، وبقية �آبائ���ه و�أعمامه ›عليهم 

السالم‹، ون�ساأ وترعرع و�سط تلك �لبادية �لتي �أك�سبته �لف�ساحة و�ل�سجاعة.
وفي ذلك �لبيت - �لذي تمثلت فيه �أن�س���ع �س���ور �لطهر و�لعبادة و�لعلم - 
تعل���م �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ ودماء �لنبوة تجري ف���ي عروقه، منحه �هلل 
ب�س���طة ف���ي �لعلم و�لج�س���م؛ فحاز عل���ى مر�تب �لعل���م وبرز فيه���ا، ولم يدركه 
�أحد، وعرف �آباوؤه و�أعمامه ف�س���له على ما هم عليه من �لعلم فقدموه عليهم 

وبايعوه بالإمامة وعمره خم�س وثاثون �سنة.
مم� ورد في عظيم قدره ›عليه السالم‹:

 ما روي باأن �لر�س���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ �أ�س���ار �إلى �ليمن وقال: 
»�صيخ��رج رجل من ول��دي في هذه �لجهة ��صمه يحي��ى �لهادي يحيي �هللهّ به 

�لدين«)1(.
وعن علي ›عليه الس���الم‹ �أنه قال: »يا �أيها �لنا�ص، �صلوني قبل �أن تفقدوني، 
�أيه��ا �لنا�ص �أنا �أحلم �لنا�ص �صغارً�، و�أعلمهم كبارً�، �أيها �لنا�ص، �إن �هلل تعالى 
بن��ا فتح، وبنا ختم. �أيه��ا �لنا�ص، ما تمر فتنة �إال و�أنا �أعرف �صائقها وناعقها، 

التحف �شرح الزلف 1 �ص 193.  (1(
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ثم ذكر فتنة بين �لثمانين ومائتين، قال: فيخرج رجل من عترتي ��صمه ��صم 
نبي؛ يمالأ �الأر�ص عداًل كما ملئت جورً�، يميز بين �لحق و�لباطل، ويوؤلف �هلل 
بي��ن قلوب �لموؤمنين على يديه كما تتاألف قزع �لخريف، �نتظروه في �الأربع 

و�لثمانين ومائتين في �أول �صنة و�ردة و�أخرى �صادرة«.)1(

بعض صفاته ›عليه السالم‹ 

قوته وب�أ�شه و�شج�عته:
كان ›عليه الس���الم‹ مو�س���وفاً من �أيام �س���باه بف�س���ل �لقوة و�ل�س���دة و�لباأ�س 

و�ل�سجاعة فقد �آتاه �هلل ب�سطة في �لعلم و�لج�سم.
فقد روي �أنه �سرب رجًا بنجر�ن بال�سيف فاأخرجه من بين رجليه، فقال 

رئي�سهم: ��سترو� �سربة هذ� �لعلوي، فو�هلل لئن ر�آها �لنا�س ل تنا�سرو�)2(
ومع قوته تلك �قترنت �ل�سجاعة �لعلوية �لتي �زد�نت باأف�سل �أنو�ع �ل�سفح 
و�لعفو، فقد كانت �س���جاعته ت�س���به �سجاعة جده علي ›عليه السالم‹ فكان �سورة 
طب���ق �لأ�س���ل ل�س���جاعة وبطول���ة فار�س �لإ�س���ام وبط���ل بدر و�أح���د و�لخندق 

وخيبر.
فق���د قال لأ�س���حابه يوماً وهو يحثهم ويوج���ب عليهم قتال �لقر�مطة: ما 
يجزعك���م م���ن عدوكم و�أنتم �ألفا رجل؟!.. فقال���و�: �إنما نحن �ألف! فقال ›عليه 

السالم‹: �أنتم �ألف و�أنا �أقوم مقام �ألف، و�أكفي كفايتهم.
وله ›عليه الس���الم‹ ليلة مع �لقر�مطة ت�س���به ليلة �لهرير لعلي ›عليه الس���الم‹ 

في �لنهرو�ن مع �لخو�رج.
وف���ي �إح���دى �لمعارك مع �آل يعف���ر وهو في قلة من �أ�س���حابه هجم عليهم 

)1)  �شيرة اله�دي اإلى الحق �ص31, م�آثر الأبرار ج1 �ص 379 التحف 1 �ص 193.
ال�ش�في 305/1.  (((
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حت���ى خالطه���م باأ�س���حابه وقتل حامل ر�يته���م وهزمهم؛ فتعج���ب �لنا�س من 
�س���جاعته تل���ك، فلم���ا بلغ �لهادي ›عليه الس���الم‹ ق���ال: ويحهم، م���ا يعجبون من 
ذل���ك، ول���و كان مع���ي �ألفا رجل وخم�س���مائة فار�س موؤمنين �س���ابرين لدوخت 

بهم عامة �لأر�س.)1(
ومن مو�قفه �ل�س���جاعة: كان ›عليه السالم‹ �إذ� طلع على ظهر فر�سه لم تقم 
ل���ه قائم���ة، وهج���م عليه �لع���دو ب� )ري���دة( فانهزم عن���ه �أجناده فثب���ت في وجه 
عدوه في عدة ي�سيرة من �أ�سحابه، ولما ر�أى من �نهزم عنه ثباته ونكايته في 

عدوه عطفو� وحمل فقتلهم مقتلة عظيمة وقال في ذلك �ليوم:
�ل������خ������ي������ل ت�����������س�����ه�����د ل���������ي وك�����������ل م������ث������ق������ف)2(

ب������ال�������������س������ب������ر و�لإب������������������������������اء و�لإق��������������������������د�م
ب�����اأن�����ن�����ي �ل�������ف�������ق�������ار  ذو  وي�������������س������ه������د  ح������ق������ا 

�أروي��������������������������������ت ح������������دي������������ه ن��������ج��������ي��������ع ط�������غ�������ام
ن�������ه�������ا وع��������������ا ف�����������ي �ل����������م����������و�ق����������ف ك����ل����ه����ا

ط������ل������ب������ا ل�����������ث�����������اأر �ل�����������دي�����������ن و�لإ��������������س�������������ام
م������و�ق������ف������ا �ل��������ف��������ق��������ار  ذو  ت��������ذك��������ر  ح�������ت�������ى 

�ل�����ق�����م�����ق�����ام)3( �ل���������س����ي����د  �ل����م����ع����ال����ي  ذي  م������ن 
و�ل�����ن�����ه�����ى �ل�����ف�����������س�����ائ�����ل  ذي  ع������ل������ي  ج�����������دي 

�������س������ي������ف �لإل��������������������ه وك��������ا���������س��������ر �لأ���������س��������ن��������ام
����س���ن���و �ل�����ر������س�����ول وخ�����ي�����ر م�����ن وط�������ئ �ل����ث����رى

ب���������ع���������د �ل���������ن���������ب���������ي �إم��������������������������ام ك�������������ل �إم�����������������ام

الت�ريخ الإ�شالمي )/)5.  (1(
م )بت�شديد الواو وفتحه). المثقف: الرمح المقوَّ  (((

ب�لفتح وال�شم ال�شيد والآمر العظيم والبحر. اأف�دة الق�مو�ص.  (3(
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�شعة علمه:
�أما تقدمه في �لعلم فا�س���تهاره وموؤلفاته تغني عن تق�س���يه، ومن �أحب �أن 
يعرف ذلك فلينظر في كتبه و�أجوبته عن �لم�سائل �لتي كان ُي�ساأل عنها حتى 
حدث �أبو �لعبا�س �لح�س���ني ›رحمه اهلل‹ عن �لف�س���ل بن عبا�س �أنه �س���مع محمد 
بن يحيى �لمرت�سى ›رضي اهلل عنه‹ يقول: )�إن يحيى بن �لح�سين ›عليه السالم‹ 

بلغ من �لعلم مبلغا يختار عنده وي�سنف وله �سبع ع�سر �سنة(.
ق���ال �أب���و بكر ب���ن يعقوب - عالم �أهل �لر�أي)1( وحافظه���م - عندما جاء �إلى 
�ليم���ن ور�أى �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹: )كنت ل �أعترف لأحد بمثل حفظي 
لأ�سول �أ�سحابنا، و�أنا �لآن �إلى جنبه جدع)2( ، بينما �أجاريه في �لفقه و�أحكي 
ع���ن �أ�س���حابنا �أقو�ًل �إذ يق���ول: لي�س هذ� يا �أبا بكر قولكم؛ ف���اأر�ده؛)3( فيخرج 
لي �لم�ساألة في كتبنا على ما حكى و�دعى فقد �سرت �إذ� �دعى �سيئاً عنا �أو عن 

غيرنا ل �أطلب معه �أثر�ً()4(.
وقال محمد �أبو زهرة: )و�لإمام �لهادي �إلى �لحق يحيى بن �لح�س���ين بن 
�لقا�سم �لر�سي فهو حفيد �لر�سي كما �أ�سرنا من قبل، وقد ولد بالمدينة �سنة 
245ه� وعكف على �لفقه يدر�س���ه من كل نو�حيه وفي كل م�س���ادره، وقام هادياً 
مر�سد�ً يدعو �إلى �هلل �سبحانه و�إلى �سر�ط م�ستقيم، وكان مرجعاً في �لدين 
من كل �لطو�ئف �لإ�س���امية و�لأم�س���ار �لمختلفة، ي�ساألونه وي�ستفتونه وهو 
ي���رد عليه���م بر�س���ائل قيمة �أُِثرْت عن���ه؛ يد�فع فيها عن �لقر�آن و�ل�س���نة ويبين 

�لحق �لذي يرد زيغ �لز�ئغين(.)5(

هم الحنفية و�شموا بذلك لكثرة اإعتم�دهم على القي��ص - ه�م�ص الإف�دة : �ص 131.  (1(
ج���دع: م�أخ���وذة من الجذع ب�إبدال ال���ذال داًل؛ لأن الجذع من الرج�ل ه���و ال�ش�ب الحدث )بفتح   (((

الح�ء والداء).
اأراجعه.  (3(

الإف�دة 13.  (((
اأبو زهرة �ص 515.  (5(
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و�جتمع عليه يوماً في - �سنعاء - �سبعة �آلف عالم من �لجبرية، و�ختارو� 
�س���يخهم، وتق���دم ي�س���األ �لإم���ام �له���ادي ›علي���ه الس���الم‹: ويناظره فق���ال: ممن 
�لمعا�س���ي؟ فقال ›عليه السالم‹ ومن �لعا�س���ي؟ فاحتار ولم يعرف �إجابة. وعاد 
�إلى �أ�سحابه و�أخبرهم بعجزه عن عدم معرفة �لإجابة وقال: ويحكم �إن قلت: 
�لعا�س���ي �هلل كف���رُت و�إن قل���ت: �لعبد. دخلت في مذهب���ه؛ فرجعو� جميعاً �إلى 

مذهبه ›عليه السالم‹)1(.
ويقول �ل�سيخ �أبو زهرة: ولم تكن �سهرة �لإمام �لهادي بحكمه �لعادل فقط 
بل كانت �س���هرته بعلمه وفقهه، ومن �لحق �أن �س���ورة حكمه تبين حكم �لعالم 

ذ �آر�ءه �لعلمية في حكمه تنفيذ� دقيقاً)2((. ينفِّ
ويق���ول: )و�أن ر�س���ائله وخطب���ه وعه���وده تجع���ل �لق���ارئ يح����س باأن���ه يعود 

بالإ�سام �إلى عهده �لأول()3(.
ويق���ول �لدكت���ور �أحمد محمود �س���بحي �أ�س���تاذ �لفل�س���فة �لإ�س���امية بكلية 
�لآد�ب جامعة �لإ�س���كندرية في كتابه )�لزيدية(: )�لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ 
�أه���م �سخ�س���ية في �لمذهب �لزي���دي ل يفوقه �إل �لموؤ�س����س �لإمام زيد، �أحاط 
�له���ادي �إحاط���ة كاملة بعلوم �لدين و�أخ�س���ها... �إلى جانب مثابرة على �لجهاد 
دون كل���ل؛ ف���كان نموذج���اً كام���ًا لاإم���ام �لزيدي، فا غ���رو �أن يطب���ع �لمنهج 
�لزي���دي ف���ي �ليمن بطابعه وبخا�س���ة في �لفق���ه فتعرف �لزيدية هناك با�س���م 
)�لهادوية(. و�إذ� كان قد جمع بين �لعلم و�لجهاد فقد جمع كذلك بين �سفتين 
تبدو�ن متعار�ستين وهما: رجل �لدولة، ثم �لزهد، وما ذ�ك �إل لجتماع �لنظر 
و�لعم���ل في���ه �إلى حد �لتطابق، يوؤمن ثم يفع���ل ما به يوؤمن؛ فا يعرف �زدو�ج 

�لنظر و�لعمل �إلى قلبه �سبيًا »و�هلل �إنها ل�صيرة محمد �أو �لنار«.
وقال: عرف �لت�س���يع �أئمة �قت�س���رو� على �لعلم دون �لجهاد كما عرف �أئمة 

الت�ريخ الإ�شالمي ج) – �ص)5.  (1(
الإم�م زيد : �ص 515.  (((

اأبو زهرة �ص 513.  (3(
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غلب���و� �لجهاد على �لعلم، وعرف �لت�س���يع وغير �لت�س���يع رج���ال دولة يظنون �أن 
حجابا يف�س���ل بينهم وبين �لرعية لزٌم من �أجل دعوى غر�س �لمهابة لهم في 
قلوب �لنا�س، ولكننا ب�سدد �إمام يطعم بيده ويوؤ�كل �لم�ساكين معه، �أما �أن يتحد 
�لعلم مع �لجهاد على نحو فائق، و�أن يكون �لورع و�لزهد ومو��ساة �لمحتاجين 
م���ن خ�س���ال رجل �لدولة؛ فذ�ك م���ال يكون على مر �لع�س���ور و�لدهور �إل في 

�لو�حد بعد �لو�حد، ومنهم �لهادي �إلى �لحق يحيى بن �لح�سين)1(.
لقد كان �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ �إلى جانب ما يحمله من علم؛ مجاهد�ً 
ط���و�ل حيات���ه، و�لي���اً ع���دًل، يتاب���ع �أح���و�ل رعيته ومظالمه���م معلماً ومر�س���د�ً 
لأ�س���حابه، يجيب عن م�س���ائلهم و�أ�س���ئلتهم حت���ى و�إن كان في ح���ال �لمعركة، 
وق���د تتلم���ذ وتخ���رج عل���ى يديه مال يح�س���ى م���ن �لعلم���اء و�لف�س���اء �لذين 
حملو� فكره وعلمه �إلى جميع �أ�س���قاع �لأر�س، ومنهم على �س���بيل �لخت�س���ار: 
ول���د�ه محم���د و�أحمد، و�أخوه عبد�هلل بن �لح�س���ين، وعلي ب���ن محمد �لعلوي 
موؤلف �سيرة �لإمام ›عليه السالم‹ وو�لده)2(، ومحمد بن �سليمان �لكوفي و�أخوه 

علي، وعلي بن �لعبا�س �لح�سني، وغيرهم �لكثير.

)1)  الزيدية 180.
ك�ن محمد بن عبيد اهلل العلوي من اأ�شد اأتب�ع اله�دي ›عليه السالم‹ وك�ن واليً� على نجران, وا�شت�شهد   (((
هن����ك مع اأهله واأ�شرته في فتنة القرامطة ف���ي معركة رهيبة ق�ل عنه� الموؤرخ ابن اأبي الرج�ل: )اإنه� 
ت�شب���ه ك�رثة الطف) ومن يقراأ تف��شيل المذبحة وظروفه� يق���در م�شداق قول ابن اأبي الرج�ل, ولقد 

بلغ ب�لقرامطة الحقد والنتق�م م�يج�وز كل �شيء, فقد وقف �ش�عرهم وهو يحتز راأ�شه ويرتجز:
�شيخ ب�شيخ و�شبي ب�شب�ي        �شفي�ت نف�ش�ي وب�لغ�ت م��أرب�����ي     
ول اأب�لي بعد ذا م��� ح�����ل        من �شخط اهلل ومن لعن النبي    

وق���د خرج الإم�م اله�دي ›عليه الس���الم‹ لت�أديبه���م ومعه ح�مل رايته الف�ر����ص ال�شج�ع علي بن   
محم���د العلوي, ودارت معركة رهيبة, وع�د علي بن محمد مثخنً� بجراح�ته وفي خيوان ا�شت�شهد 

مت�أثرًا بجراحه. وقد حزن الإم�م عليه حزنً� �شديدًا ووقف يقول:
قبر بخيوان حوى م�جدًا        منت�خ���ب الآب����ء ع�ب����ش���ي          
قبر علي بن اأبي جعف������ر        من ه��شم ك�لجبل الرا�شي         
من يطعن الطعنة خوارة        ك��أنه����� طعن����ة ج�ش�����������ص            

انتهى من الت�ريخ الإ�شالمي لالأ�شت�ذ اأحمد اله�دي.  
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توا�شعه :
كان ›عليه الس���الم‹ �سديد �لتو��س���ع: يعود �لمري�س، ويكلم �ل�سغير، وي�سلم 
على كل من مر به؛ يقول موؤلف �سيرته علي بن محمد �لعلوي: )ر�أيت يحيى 
ب���ن �لح�س���ين م���ال �أح�س���يه: يخرج �إل���ى �لم�س���جد ي�س���لي �أو لحاج���ة فيكلمه 
�ل�س���بي �أو �لم���ر�أة �لكبيرة �أو �لرجل؛ فر�أيت���ه يقف معهم طويًا و�لنا�س قيام 

حتى ي�ساألو� حو�ئجهم فيق�سيها لهم()1(.
وكان يدني �لأيتام و�لم�ساكين من مجل�سه ول ياأكل طعاماً حتى يطعمهم 
من���ه، وكان يف���ت �لطع���ام لاأيت���ام ث���م ياأم���ر باإدخاله���م علي���ه فياأكل���ون وياأكل 

معهم)2(.
عب�دته:

كان ›علي���ه الس���الم‹ ينطل���ق ف���ي عبادت���ه وفي �س���لوكه كله م���ن منطلق فهمه 
�لعميق �لو��سع لمعين �لعبادة هلل و�أن كل عمل ياأتيه �لإن�سان في حياته يكون 
عب���ادة وجه���اد�ً �إذ� ق�س���د به وج���ه �هلل، وكان يقول لأ�س���حابه: »�تقو� �هلل في 
�صرك��م وعالنيتكم وعامل��و� �هلل تعالى، و�إن فعلتم �صيئًا فاجعل��وه خال�صًا، �إن 
�أ�صلحتم �صالحًا فتكون نيتكم �أنه هلل، و�إن علفتم د�بة تقدمو� �لنية في ذلك 
�أن��ه هلل، و�إن م�ص��ى �أحد منكم في جهة من �لجهات فقدمو� �لنية في ذلك هلل، 

فاإنما �أنتم في جميع ما فعلتم في جميع �الأمور في �صالح �الإ�صالم«)3(
وكان ين�س���ح �أ�س���حابه بمجاهدة �أنف�س���هم ومحا�س���بتها؛ ف���كان يقول لهم: 
»وعليك��م بتاأدي��ب �أنف�صك��م فل��و وعظتك��م ث��الث �صنين ث��م فارقتك��م �صاعة 
لن�صيت��م ما وعظتكم به �إذ� ل��م تناظرو� �أنف�صكم في خلو�تكم؛ فعليكم بجهاد 
�أنف�صك��م ف��ي �لخلو�ت، وعليكم بت��رك �لغ�صب حتى تذل��و� �أنف�صكم هلل و�إنما 

ال�شيرة �ص 58.  (1(
ال�شيرة �ص 387.  (((

�شيرته للعلوي : �ص3)1.  (3(
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�أقول لكم هذ� الأني �أم�صيت موؤتمنًا على هذه �الأمة �أفكر في �صالحها ومن �أين 
ت�صلح«)1(.

روى �لإمام �أبو طالب ›عليه السالم‹ باإ�سناده عن �سليم)2( وكان يتولى خدمة 
�له���ادي ›عليه الس���الم‹ في د�ره قال: كن���ت �أتبعه حين ياأخذ �لنا�س فر�س���هم في 
�أكث���ر لياليه بالم�س���باح �إلى بيت �س���غير في �ل���د�ر؛ كان ياأوي �إلي���ه؛ فاإذ� دخل 
�س���رفني فاأن�س���رف، فهج����س بقلبي ليل���ة �أن �أحتب�س و�أتيت �إلى باب �لم�س���جد 
�أنظر ما ي�س���نع، قال: ف�س���هر ›عليه الس���الم‹ �لليل �أجمع ركوعاً و�س���جود�ً وكنت 
�أ�س���مع وق���ع دموع���ه ›عليه الس���الم‹، ون�س���يجاً في حلق���ه، فلما كان �ل�س���بح قمت 
ف�س���مع ح�س���ي فق���ال: من هذ�؟ فقلت: �أنا، فقال �س���ليم: ما عج���ل بك في غير 
حين���ك؟ قلت: ما برح���ت �لبارحة جعلت فد�ك، قال: فر�أيته ��س���تد ذلك عليه 

وحرج علي �أن ل �أحدث به في حياته �أحد�ً)3(.
حبه للجه�د والت�شحية:

لقد كانت ق�سيته ›عليه السالم‹ باخت�سار: رجل باع نف�سه هلل لم يعد له من 
مطمع ول من غاية �سوى �أن يفي ببيعته في �لدنيا، على �أمل �أن يقب�س �لثمن 
في �لآخرة، كان كل همه �لآخرة و�لجنة وما فيها من حياة �أبدية ونعيم مقيم 
ور�س���و�ن م���ن �هلل �أكبر، وعن���د قر�ءته لق���ول �هلل �س���بحانه: {�إِنَّ �هلَل ��ْصَتَرى 
َة ُيَقاِتُل��وَن ِفي �َصِبيِل �هلِل  ِم��َن �ْلُموؤِْمِني��َن �أَْنُف�َصُهْم َو�أَْمَو�َلُهْم ِب��اأَنَّ َلُهُم �ْلَجنَّ
��ْوَر�ِة َو�الآْنِجيِل َو�ْلُقْرَء�ِن َوَمْن  ا ِفي �لتَّ َفَيْقُتُل��وَن َوُيْقَتُل��وَن َوْعًد� َعَلْيِه َحقًّ
�أَْوَف��ى ِبَعْهِدِه ِمَن �هلِل َفا�ْصَتْب�ِصُرو� ِبَبْيِعُكُم �لَِّذي َباَيْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز 
�ْلَعِظيُم} ]التوبة:111[ قال معلقاً على ذلك: »فيا لها من تجارة ما �أربحها ويا لها 
من دعوة ما �أرفعها، دنيا ي�صيرة فانية و�آخرة كبيرة باقية، وحياة �أيام تزول 

�شيرته للعلوي : �ص ))1.  (1(
خ�دم اله�دي ›عليه السالم‹.  (((

الإف�دة : �ص 60.  (3(
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بحياة �أيام �أبدً� ال تحول، و�لنكد و�لن�صب و�ل�صدة و�لتعب بالر�حة و�ل�صرور 
و�لغبط��ة له في كل �الأم��ور، فاز و�هلل من بادر فا�صت��رى �لجنة باأيام حياته، 

وخاب من تخلف عن متابعة �هلل و�صوَّف« )1(. 
وق���ال ›عليه الس���الم‹ بع���د �أن روى حديث �لنبي ›صلى اهلل عليه وآله وس���لم‹ عن 
جبري���ل ›علي���ه الس���الم‹ �أن���ه ق���ال: »�إن ي��وم �لجمعة ي��وم �لقيامة وفي��ه تقوم 
�ل�صاعة« قال ›عليه السالم‹: »ما زلت منذ رويت هذ� �لحديث يدخلني في كل 
جمعة وجٌل وخوف، وما ذلك من �صوء ظني بربي، ولكن مخافة من لقائه، ولم 

�أقم بما �أمرني بالقيام فيه« يعني �لجهاد. )2(
في ميدان الجه�د:

لع���ل �لمتتب���ع ل�س���يرة �لإمام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ ياحظ م���دى محاولة 
�لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ �قتفاء �أثر �لر�سول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ في 
جميع �أموره حتى في م�سميات �لجي�س فقد كان جي�سه مكون من �لمهاجرين 
و�لأن�س���ار، وكان ل يقاتل قوماً �إل بعد دعوتهم و�إقامة �لحجة عليهم و�إر�سال 
ر�سله �إليهم باأن يدخلو� فيما دخل فيه �لم�سلمون، و�أن يحقنو� �لدماء، ويعلنو� 
توبتهم، ويرجعو� �إلى �لحق �إذ� كانو� من ناق�سي �لعهد، فاإن �أبو� قاتلهم حتى 

يحكم �هلل بينه وبينهم.
كان كثير �ل�سفح و�لعفو مهما تكرر نكث �لناكثين وغدرهم، يمنع �أ�سحابه 
�أن يتبع���و� مدب���ر�ً، �أو يق�س���و� على جريح، �أو يقتلو� وليد�ً �أو �مر�أة �أو �س���يخاً ل 

يطيق �لقتال، �أو يقطعو� �سجر�ً، �أو يمثلو� باآدمي �أو بهيمة.
ولقد كانت تلك �لقوة و�ل�سجاعة تنعك�س �سماحة وعدًل على �لأعد�ء، مما 

جعلهم يتو�فدون عليه للبيعة في كل جهة ينزل فيها.

المجموعة الف�خرة.  (1(
درر الأح�ديث النبوية.  (((
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يقول عبد�لفتاح �س���ايف ف���ي كتابه �لإمام �لهادي و�لي���اً وفقيهاً ومجاهد�ً: 
)ولقد ق�س���ى �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ عمره كله لتلك �لغاية �لنبيلة �لتي 
�أعلنه���ا ف���ي مبد�أ �أمره، عا�س حياته كلها جهاد�ً ور�س���اً، لم يدخر لنف�س���ه فيها 
درهماً ول دينار�ً، ولم ي�س���َع لملك ول �س���لطان، وما تناق�ست �أفعاله مع �أقو�له 
يوم���اً م���ن �لأي���ام، و�إنما ظلت حياته كلها ن�س���قاً و�ح���د�ً ونفحاً �س���ادقاً منذ �أن 

خرج لإعاء كلمة �لحق حتى لقي �هلل(.
الحف�ظ على الهيبة:

يق���ول موؤل���ف �س���يرته: ور�أيته وقد قط���ع قباء)1( ملحماً، فق���ال: »و�هلل لو 
كن��ت بي��ن موؤمنين ما لب�صت مثل هذ� وال هذ� من لبا�ص��ي، وما �أ�صتهي �أن �ألب�ص 
�إال �لغلي��ظ م��ن �لثياب، ول��و لب�صت��ه ال�صُتِخفهّ مو�صع��ي؛ فقد مي��زت �أمورهم 
فر�أيته��م ال يطيعون �إال م��ن كان عليه مثل هذ� �لثوب، ول��كاأن على جلدي من 

لبا�صه �ل�صوك«)2(.
ويق���ول ›عليه الس���الم‹: »و�هلل لقد ركبت �أعود مري�ص��ًا بقمي�ص و�إز�ر؛ فلما 
ظه��رت من �لمن��زل ��صتغفرت �هلل تعالى �إذ ركبت بقمي���ص و�إز�ر، الأني فكرت 
فقل��ت: ل��و ر�آن��ي �أحد من ه��وؤالء �لجبابرة �أو م��ن �لنا�ص مم��ن ال عقل له وال 
تميي��ز و�أن��ا كذلك لنظ��ر �إلي بعين �لقل��ة و�لمهانة، وهذ� ف�ص��اد في �الإ�صالم، 
فا�صتغف��رت �هلل تعال��ى من ذلك؛ الأن �لهيبة �ص��الح �الإ�صالم، قال �هلل تبارك 
ٍة َوِمْن ِرَباِط �ْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه  و� َلُهْم َما ��ْصَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وتعالى: {َو�أَِعدُّ
ُكْم} ]األنفال:60[ فاأخيفو� �أع��د�ء �هلل بما �أمكنكم و�أجعلو� هلل  َع��ُدوَّ �هلِل َوَعُدوَّ

ذلك خال�صًا«.)3(
•••

قب�ء ملحم )ب�شم الميم و�شكون الالم وفتح الح�ء)؛ جن�ص من الثي�ب.  (1(
العلوي �ص 56.  (((

�شيرته �ص ))1.  (3(
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خروج اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ إىل اليمن 
عند بزوغ فجر �لإ�س���ام كان �ليمنيون �ل�س���ابقون قبل غيرهم من تحركو� 
لن�س���رة �لإ�س���ام ور�س���ول �لإ�س���ام، فاحت�س���نو� ر�س���ول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى 
آله وس���لم‹ في د�ر هجرته، و�آووه ون�س���روه، و�أ�س���لم �أهل �ليمن جميعاً في عهد 

ر�سول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ دون �سغط �أو �إكر�ه.
�أر�سل �لر�سول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ �لإمام علياً ›عليه السالم‹ �إلى �أهل 
�ليمن فاأ�سلمت همد�ن في يوم و�حد فبعث �إلى �لر�سول ›صلى اهلل عليه وعلى آله 
وسلم‹ يخبره �لخبر؛ فلما قر�أ �لر�سول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ �لكتاب خر 

�ساجد�ً ثم رفع ر�أ�سه وقال: »�ل�صالم على همد�ن« ثاثاً.
و�أقبلت طائع �لوفود على ر�سول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ معلنين 
�إ�س���امهم، ففرح بذلك ر�س���ول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ وقال: »�أتاكم 

�أهل �ليمن وهم �ألين قلوبًا، و�أرق �أفئدة، �الإيمان يمان، و�لحكمة يمانية«.
ولق���د كان لأه���ل �ليم���ن دورهم �لمميز ف���ي �لفتوحات �لإ�س���امية، وكانو� 
�أي�س���اً قادة وجنود �لإمام علي ›عليه الس���الم‹ في قتاله �لناكثين، و�لقا�س���طين، 

و�لمارقين. 
وقد قال علي ›عليه السالم‹ معبر�ً عن ذلك في ق�سيدة طويلة قال في �آخرها:

لقلت لهمد�ن �دخلو� ب�سام      فلو كنت بو�باً على باب جنة 
وب�س���بب ه���ذ� �لرتباط �لوثي���ق بين �ليمنيين بالر�س���ول و�أه���ل بيته، ودور 
�ليمنيي���ن �لب���ارز ف���ي ن�س���رة �لإ�س���ام ووقوفهم م���ع �لإمام علي ›عليه الس���الم‹ 
باعتباره �لمتد�د �لحقيقي لر�س���ول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ لهذ� كله 
عاقبه���م بن���و� �أمية حمل���ة �لموروث �لجاهل���ي ومن تلك �لعقوب���ات �أن معاوية 
�أر�سل �إلى �ليمن جي�ساً بقيادة "ب�سر بن �أرطاأة" بم�ساندة من �لمو�لين للدولة 

�لأموية، فعاث في �لأر�س ف�ساد�ً وقتل �لن�ساء و�لأطفال و�ل�سيوخ.
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وكان م���ن �س���من قت���اه طف���ا عبي���د �هلل بن عبا����س - قث���م وعبد�لرحمن 
- ذبحهم���ا بي���ده وهم���ا على م�س���حفهما يتعلم���ان �لق���ر�آن، وكان عبيد �هلل بن 
عبا�س قد تركهما عند �أم �سعيد �لبرزخية، وبلغ علياً ›عليه السالم‹ خبره فقال: 
»�للهم ��صلبه دينه وعقله« ووجه �إليه جارية بن قد�مة �ل�سعدي، ومعه وهب 
بن م�س���عود في �أربعة �آلف فار�س، فهرب ب�س���ر بعد �أن قتل �لآلف من محبي 
�أهل �لبيت ›عليهم الس���الم‹ وعند و�س���وله �إلى �ل�س���ام �أ�س���يب بالجنون و�س���اءت 
خاتمت���ه وكان ي���اأكل �لأذى؛ فيمنعه �أهله، فيقول له���م: »�أنتم تمنعوني وقثم 

وعبد�لرحمن يطعماني �إياه«.
ثم حل باليمن ماأ�ساة �أخرى �أيام عبد�لملك بن مرو�ن �إذ كان �أخو �لحجاج 
"محمد بن يو�سف �لثقفي" و�لياً على �ليمن وكان م�سهور�ً بالظلم و�لق�سوة، 

فقتل �لكثير من �أهل �سنعاء.
ث���م تن���ازع �ليم���ن: �ل���ولة ف���ي �لع�س���ر �لعبا�س���ي، ومنه���م محم���د ب���ن زياد 

��ستخلفه �لماأمون لما ر�أى تكاثر محبي �أهل �لبيت في �ليمن)1(.
وعمل���و� عل���ى تفري���ق �ليمن �إلى قبائ���ل متناحرة متنافرة فيم���ا بينها، كثر 
�ل�س���ر�ع و�لحروب و�لفتن بين �لقبائل �ليمنية حتى �س���اق بهم �لحال ف�سدو� 
�لرح���ال �إل���ى �لمدين���ة يطلب���ون من �أهل �لبيت ›عليهم الس���الم‹ �لذين ت�س���ربت 
قلوبه���م بحبه���م �أن ينقذوهم من هذه �لو�س���عية وخ�سو�س���اً �أنهم قد �س���معو� 

ب�سيت �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ وعلمه و�سجاعته.
كان ›علي���ه الس���الم‹ ق���د بايع���ه �أعمام���ه و�آب���اوؤه بالإمام���ة لما ر�أو� م���ن علمه 
وورعه وتقو�ه وخ�س���يته من �هلل �س���بحانه وتعالى وتو��س���عه وكرمه و�أخاقه، 
وتوجه���و� جميع���اً �إلى طبر�س���تان، ثم ع���ادو� �إلى �لر�س فج���اءه وفد من علماء 
�ليم���ن وقبائله���م يطلبون���ه �لخ���روج و�ألزم���وه �أمام خال���ق �ل�س���مو�ت و�لأر�س 

�لقيام باأمر �هلل �سبحانه وتعالى.

الت�ريخ الإ�شالمي.  (1(
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وكان ذل���ك ف���ي عه���د �لدول���ة �لعبا�س���ية �س���نة 280هجري���ة �أي���ام �لمعت�س���د 
�لعبا�سي وكان عمره ›عليه السالم‹ حين ظهوره 35 �سنة؛ فا�ستجاب ›عليه السالم‹ 
لذلك ��س���تجابة لأمر �هلل �س���بحانه وقد قال ›عليه السالم‹: »و�هلل �لذي ال �إله 
�إال ه��و وح��ق محمد ما طلبت هذ� �الأمر، وم��ا خرجت �ختيارً� وما خرجت �إال 
��صط��ر�رً� لقي��ام �لحجة علي، ول��وددت �أنه كان لي �صعة ف��ي �لجلو�ص، وكيف 
لي باأن ي�صعني �لجلو�ص عن هذ� �الأمر �لذي �أنا فيه مزموم)1( بزمام، �أنا و�هلل 
�إذ� جنن��ي �للي��ل �أفك��ر فيما عملت وم��ا كان مني في يومي؛ فاأناظ��ر نف�صي في 
ذلك فاأردد على نف�صي و�أقول: فعلت كذ�، وكان كذ� �أ�صلح، ولو لم �أكن في هذ� 
�الأم��ر ل��م يمنعني ترك �لفكر في ه��ذ� �الأمر حتى ناظ��رت نف�صي فيه طوياًل 
فم��ا وجدت �إال �لخروج �أو �لكفر بم��ا �أنزل �هلل على محمد ›صلى اهلل عليه وعلى 

آله وسلم‹«.
وقال ›عليه السالم‹: »و�هلل لوال كر�مة �هلل ما نظرت في هذ� �الأمر«)2(.

وهك���ذ� خ���رج معه���م ›علي���ه الس���الم‹ لإحياء كت���اب �هلل و�لعمل ب�س���نة ر�س���ول 
�هلل، و�إماتة �لبدعة و�ل�س���الة، وو�س���ل �س���عدة �سنة 280 ه� ثم رحل �إلى قرية 
�ل�س���رفة ناحي���ة بني ح�س���ي�س بالق���رب من �س���نعاء، ولبث مدة ي�س���يرة؛ فظهر 
منه���م �لخ���اف لبع����س �لأو�مر �ل�س���رعية فق���ال: »هل ه��ي �إال �صيرة محمد 
›صلى اهلل عليه وآله وسلم‹ �أو �لنار و�هلل ال �أكون كالفتيلة ت�صيئ غيرها وتحرق 

نف�صها« ثم عاد �إلى �لحجاز.
قي���ل: �أن �س���بب غ�س���به ورحيل���ه �أن بع�س �لأم���ر�ء هناك، م���ن �أولد ملوك 
�ليمن، من ع�س���ائر �أبي �لعتاهية)3( �س���رب �لخمر فاأمر باإح�س���اره ليقيم عليه 

مزموم: مخطوم. وتعني اأنه يتبع اأوامر اهلل.  (1(
العلوي �ص )5.  (((

اأبو العت�هية الهمداني اأحد ملوك اليمن في القرن الث�لث عرف ب�لتدين ورج�حة العقل وهو الذي   (3(
ا�شتقدم الإم�م اله�دي ›عليه السالم‹ من الر�ص اإلى اليمن وب�يعه هو وع�ش�ئره وك�نت له مواقف 

عظيمة بين يديه.
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�لحد، فامتنع عليه فقال ›عليه السالم‹: ل �أكون كالفتيلة ت�سيئ غيرها وتحرق 
نف�سها)1(.

يق���ول �ل�س���يخ �أبو زه���رة: )ولكن عاد �إلى �لحجاز بع���د �أن تعلقت به �لقلوب 
ووج���د �لر��س���دون م���ن �أهل �ليم���ن �أنه �لإمام �لذي ي�س���تطيع �أن يجمع �س���مل 
�ليمنيين و�أن يحارب بهم �لبدع �لتي كانت منت�س���رة ومذهب �لقر�مطة �لذي 

كان ي�ساورهم(.)2(
•••

مقدمة التحرير : 7).  (1(

الإم�م زيد : �ص 511.  (((
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اخلروج الثاني
وبع���د خ���روج �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ م���ن �ليمن؛ عمه���م - بعد رحيله 
�لباء و�س���ملتهم �لفتن، و�نقطع �لغيث ويب�س �لزرع)1(، و�ساءت حالتهم، ولما 
��س���تد به���م ذل���ك؛ عرف���و� �أنه ل���ن يجمع �س���ملهم، ولن يمي���ت �لباط���ل، ويعيد 
�لح���ق �إل �لإم���ام �له���ادي ›عليه الس���الم‹؛ فذهب وف���د منهم يحمل���ون �إليه كتباً 
م���ن مختلف قبائلهم يخيرون���ه فيها بتوبتهم، وي�س���األونه �لخروج �إلى بلدهم 
ويعطون له بيعتهم و�أنهم قد ندمو� على ما كان من تفريطهم في �أمره حين 

تركوه يخرج من عندهم()2(.
ومرة �أخرى يتوجه ›عليه الس���الم‹ �إلى �ليمن ويودعه �أكابر �أهل بيته ›عليهم 
الس���الم‹ فيهم عالم �آل محمد: محمد بن �لقا�سم ›عليه السالم‹ وكان مما قاله: 
»يا �أبا �لح�صين لو حملتني ركبتاي لجاهدت معك يابني، �أ�صركنا �هلل في كل 

ما �أنت فيه، وفي كل م�صهد ت�صهده، وفي كل موقف تقفه«)3(.
وو�س���ل �لإمام ورفاقه مدينة �س���عدة في �ليوم �ل�ساد�س من �سفر �سنة 284 
هجرية، و�س���رب خيامه على مقربة منها؛ فخرج �إليه �أهل �س���عدة من قبيلتي 
�س���عد و�لربيع���ة من خولن �لذين كان���ت بينهم فتنة عظيمة �أت���ت على �لكثير 
م���ن رجاله���م و�أمو�له���م و�بت���د�أ �لإمام �له���ادي ›عليه الس���الم‹ فخطبهم خطبة 
بليغ���ة ذكره���م فيها ب���اهلل ووعظهم، يق���ول �أحد �لحا�س���رين: )فر�أي���ت �لنا�س 

وبهم رجة وهم يبكون مما �سمعو� من كامه ومو�عظه()4(
ثم �أمر بم�س���حف فا�س���تحلف بع�س���هم لبع�س بترك �لفتن���ة و�لعد�وة، كما 
��س���تحلفهم لنف�س���ه عل���ى �أن يطيع���وه وينا�س���روه، ويقوم���و� باأم���ر �هلل مع���ه، 

�شيرته 65.  (1(
�شيرته : 65.  (((

الم�ش�بيح 1�ص))5.  (3(
�شيرته �ص 1).  (((
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فبايع���وه ف���ي مو�س���عه ذ�ك و�ختل���ط �لفريقان، و�رتفع���ت �أ�س���و�تهم بالتكبير 
ودخلو� باأجمعهم �سعدة �أخوة متحابين كاأن لم يكن بينهم �سيء()1(

وجعل من �سعدة عا�سمة لدولته وخال فترة وجيزة تمكن �لإمام �لهادي 
›عليه الس���الم‹ �أن يكت�س���ح �ليمن من �أق�س���ى �ل�س���مال �إلى �أق�س���ى �لجنوب ووزع 
رجال���ه في ط���ول �لباد وعر�س���ها ين�س���رون �لدعوة ويقيمون حك���م �هلل وكان 
يتوج���ه �إل���ى �هلل �س���بحانه به���ذ� �لدع���اء: »�لله��م �ألهمن��ا �ل�صب��ر و�أعظ��م لنا 
�الأج��ر وتقبل من��ا عملنا و�جعله خال�صًا لك ال ي�صوب��ه عمل لغيرك يا �أرحم 
�لر�حمي��ن« ثم يقول: »ح�صبن��ا �هلل ونعم �لوكيل ال حول وال قوة �إال باهلل 

�لعلي �لعظيم«)2(.
االأهداف المقد�شة التي ت�شمنته� بنود البيعة

عندما وقف ›عليه السالم‹ يدعو �إلى بيعته عاهدهم على �لآتي: 
�أيها �لنا�س �إني ��سترط لكم �أربعاً على نف�سي:

�لحكم بكتاب �هلل و�سنة نبيه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.  -1
و�لأثرة لكم على نف�س���ي فيما جعله �هلل بيني وبينكم، �أوؤثركم ول �أتف�س���ل   -2

عليكم.
و�أقدمكم عند �لعطاء قبلي.   -3

و�أتقدم �أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنف�سي.  -4
و�أ�سترط لنف�سي عليكم �ثنتين: - 

�لن�سيحة هلل �سبحانه ولي في �ل�سر و�لعلن.  -1
و�لطاع���ة لأم���ري في كل حالتكم م���ا �أطعت �هلل فيكم، ف���اإن خالفت طاعة   -2

�شيرته : )3.  (1(
الإم�م اله�دي �ص )17.  (((
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�هلل ع���ز وج���ل ف���ا طاع���ة لي عليك���م، و�إن مل���ت وعدلت عن كت���اب �هلل فا 
ي��َرٍة �أََنا َوَمِن  حج���ة ل���ي عليك���م {ُقْل َهِذِه �َصِبيِل��ي �أَْدُعو �إَِلى �هلِل َعَلى َب�صِ

َبَعِني َو�ُصْبَحاَن �هلِل َوَما �أََنا ِمَن �ْلُم�ْصِرِكيَن} ]يوسف:108[. �تَّ
يق���ول �ل�س���يخ �أب���و زه���رة بع���د �أن �أورد ن�س �لبيع���ة: ومن ه���ذ� �لبيان �لذي 
قدم بيعته ومن عدة بيانات �أخرى على هذ� �لمنهاج يتبين �أن �أعظم مقا�سده 
�إقامة حكم �إ�س���امي، وجمع كلمة �لم�س���لمين على كتاب �هلل تعالى و�سنة نبيه 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، وقد كان ي�س���عى جهده لجمع �س���مل �لم�س���لمين 
و�إ�س���اح �أموره���م فيم���ا بينه���م وي���روى في ذلك �أن���ه كان يقول: »ل��وددت �أن 
�هلل �أ�صل��ح ه��ذه �الأم��ة و�إني جعت يوم��ا و�صبعت يوم��ا« وبهذ� يتبي���ن �أنه ما 
كان يطلب �لملك ولكن كان يطلب �إ�س���اح �أمر �لم�س���لمين و�إحياء �ل�س���ريعة 

وفر�س �سلطانها.
وبعد �أن ��ستقر في �سعدة �تجه �إلى �أمرين:

�أحدهما: جمع �ليمن وما جاورها على حكم و�حد، و�لق�س���اء على �لتفرق 
بها، وقد جاهد في ذلك جهاد�ً �س���ديد�ً وحارب �لمبتدعين و�أهل �لأهو�ء حتى 

��ستقر لحكمه �أكثرها.
و�لأمر �لثاني: توزيع �لعد�لة �لحقيقية بين ربوع �ليمن ليكون �لطمئنان 
و�ل�ستقر�ر، فا يطمئن �لنا�س �إل �إلى حكم عادل ي�سعرون فيه بالعد�لة، وقد 

عمل على ن�سر �لعد�لة بكل �سعبها وعلى ر�أ�سها �لعد�لة �لجتماعية()1(.
ولق���د ق�س���ى �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ عم���ره لتلك �لغاي���ة �لنبيلة �لتي 
�أعلنها في مبد�أ �أمره، عا�س حياته كلها جهاد�ً ون�س���باً، لم يدخر لنف�س���ه فيها 
درهماً ول دينار�ً، ولم ي�س���ع لملك ول �س���لطان، وما تناق�ست �أفعاله مع �أقو�له 
يوم���اً م���ن �لأي���ام، و�إنما ظلت حياته كلها ن�س���قاً و�ح���د�ً، ونغماً �س���ادقاً منذ �أن 

الإم�م زيد �ص : 511 , )51.  (1(



32

خ���رج لإع���اء كلمة �لحق حتى لق���ي �هلل)1(( وكان يقول ›عليه الس���الم‹: »و�هلل 
لوددت �أن �هلل �أ�صلح �الإ�صالم بي و�أن يدي معلقة بالثريا ثم �أهوي �إلى �الأر�ص 

فال �أ�صل �إال قطعًا«.)2(
لقد عمل �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ منذ لحظة و�س���وله على �إنهاء �لنز�ع 
�لد�ئ���م بين �لقبائل �ليمني���ة وركز جهوده على �إنهاء حالة �لتوتر �لقائمة في 
�لباد و�لتمزق �لجتماعي و�ل�سيا�س���ي فاأوق���ف �لنز�ع �لقائم بين )�لأكيليين 
و�لفاطميي���ن( و�أ�س���لح بي���ن �لقبائ���ل �لمتقاتلة ف���ي نجر�ن وهم���د�ن وغيرها 
م���ن �لقبائ���ل وكان نجاح �لهادي في �لإ�س���اح بين �لقبائل يزيد من �س���عبيته 

ماً لفتاً في �سعدة ونجر�ن وما حولهما. ق تقدُّ ور�سيده �ل�سيا�سي وحقَّ
 وقد �سجعه هذ� على �لم�سي قدماً في م�سروعه �ل�سيا�سي و�سم �لمناطق 
�لأخرى �لتي لم تكن تبدي مقاومة - تذكر �أو يفتحها فتحاً �سيا�س���ياً؛ فدخل 
�س���بام عا�س���مة �ليعفريين بدون قتال، ومنها تحرك �إلى �س���نعاء �لتي �س���لمت 
ل���ه ر��س���ية، ول���م يك���ن يقيم �له���ادي ف���ي �أي منطقة يدخله���ا �إل ريثم���ا يرتب 
�أو�س���اعها ويعال���ج م���ا يحت���اج منه���ا لمعالج���ة �س���رعية وقانوني���ة؛ ولذل���ك لم 
يتاأخر في �س���نعاء ليتح���رك جنوباً �إلى ذمار �لتي بايعت �لهادي وفي غ�س���ون 
�أربع���ة �أع���و�م حق���ق �لهادي �إنجاز�ً �سيا�س���ياً يعد قيا�س���ياً بلحظ ظ���روف �ليمن 
�لجتماعي���ة و�لقت�س���ادية و�أ�س���بحت دولته ت�س���م �لج���زء �لأكبر م���ن �ليمن 

وتمتد من نجر�ن �سماًل �إلى عدن جنوباً كما جاء في بع�س �لرو�يات)3(.

الإم�م اله�دي �ص : 9)1.  (1(
�شيرته للعلوي �ص 130.  (((

من بحث لالأ�شت�ذ عبد الملك العجري.  (3(
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املواجهة مع القرامطة األشرار 
بعد �أن ن�س����ر �لإمام �لهادي ›عليه الس����الم‹ دعوته من �س����عدة عا�سمة دولته 
ووف����دت علي����ه �لقبائل من كل جهة و�أر�س����ل عماله �إلى تل����ك �لمناطق لإقامة 
تعالي����م �لإ�س����ام ف����ي كل منطق����ة ودخ����ل �س����نعاء و��س����تقبله و�ليه����ا م����ن قبل 
�لدول����ة �لعبا�س����ية �آن����ذ�ك و��س����مه �أب����و �لعتاهي����ة )عب����د�هلل ب����ن ب�س����ر( ظهرت 
مين بولء وقوة  حركات �لتمرد و�لخروج ›عليه السالم‹: من �ليعفريين �لمدعَّ
�لدول����ة �لعبا�س����ية، وتبعه����م على ذل����ك بع�س �لقبائل في نج����ر�ن وغيرها، ثم 
كانت حركة �لقر�مطة، ودعوتهم �ل�س����اذة، بقيادة علي بن �لف�س����ل �لقرمطي 
�ل����ذي �دع����ى �لنبوة، و�أحل ن����كاح �لبنات و�لأخو�ت و�س����رب �لخمور، وكان يبيح 
لجن����وده نهب �لأمو�ل و�س����بي �لن�س����اء وفعل كل محرم، لذل����ك تبعته جماهير 
غفي����رة م����ن �لر�غبين في �لنه����ب و�لفجور حتى فكر في �لتوج����ه �إلى �لكعبة 

وهدمها.
وو�س���ل جماع���ة م���ن �أهال���ي �س���نعاء ي�ستنه�س���ونه �لخ���روج معه���م لقت���ال 
�لقر�مط���ة وكان ق���د و�س���له خب���ر عل���ي بن �لف�س���ل وعزم���ه على ه���دم �لكعبة 
فجمع �لهادي �أ�سحابه وقال لهم: »قد لزمنا �لفر�ص في قتال هذ� �لرجل«.
وق���د تردد �أ�س���حابه في ب���ادئ �لأمر لما كانو� ي�س���معونه ع���ن كثرة جيو�س 
�لقر�مط���ة وقل���ة عدده���م �إل �أن �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ �س���جعهم و�أثارهم 
نَّ �هلَل َلَق��ِويٌّ  ��ُرُه �إِ ��َرنَّ �هلُل َم��ْن َيْن�صُ وكان ي���ردد ق���ول �هلل �س���بحانه {َوَلَيْن�صُ

َعِزيٌز} ]الحج:40[.
وكان �أ�س���حابه في ذلك �لوق���ت �لمقاتلة منهم �ألف فقال لهم �لهادي ›عليه 
الس���الم‹: »تفزع��ون و�أنتم �ألف��ا رجل«، فقال���و�: �إنما نحن �أل���ف رجل، فقال: 

»�أنتم �ألف و�أنا �أقوم مقام �ألف و�أكفي كفايتهم«.
ث���م �نتخ���ب منه���م ثاثمائ���ة رجل و�س���لحهم ب�س���اح �لباقي���ن وبيت جي�س 
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�لقر�مطة فهزمهم �س���ر هزيمة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم منهم جي�س���اً 
كثير�ً)1(.

وحرر �س���نعاء منهم وبقي في �س���ر�ع معهم نحو من خم�س �سنين مجاهد�ً 
ف���ي �س���بيل �هلل لإر�س���اء قيم �لحق و�لعد�ل���ة وقد ن�س���ره �هلل عليهم في جميع 
�لمع���ارك �لحربي���ة �لتي خا�س���ها رغم قلة �أ�س���حابه في �أكث���ر �لمو�طن وبذل 

حياته في �سبيل تحقيق تلك �لغاية)2(.

•••

الإف�دة 137.  (1(
اأبو زهره �ص )51.  (((
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السلطة مسؤولية وليست غنيمة
هك���ذ� كان ›عليه الس���الم‹ يتعامل مع �ل�س���لطة وينظر �إليها على �أ�س���ا�س �أنها 

تكليف وم�سوؤولية وخدمة للنا�س ومن �ل�سور �لتي تدل على ذلك:
االهتم�م ب�لفقراء والتفقد الأحوال الن��س:

ف���كان ›علي���ه الس���الم‹ يطع���م �لفق���ر�ء و�لم�س���اكين وياأم���ر باإدخ���ال �لأيت���ام 
و�لم�ساكين عليه فيفت لهم �لطعام بيده وياأكل معهم، �أمر �ساحب بيت �لمال 
�أن يطعم �لطو�فين عليه من �لفقر�ء و�لم�س���اكين في �ل�سباح و�لم�ساء، و�أمر 

لهم بك�سوة من بيت �لمال �ستاء و�سيفاً.
وكان يخرج �إلى �لم�س���جد فيدور في �لأ�س���و�ق و�لطرقات، فاإن وجد جد�ر�ً 
مائًا �أمر باإ�س���احه �أو طريقاً فا�س���د�ً �أمر بتنظيفه وتعبيده، و�إن وجد زقاقاً 
مظلماً �أمر �أهله �أن ي�س���يئو� فيه بالليل للمارة و�ل�س���الك �إلى �لم�س���جد، ولما 
بلغه �أن ن�س���اء �لبو�دي يدخلن �لأ�س���و�ق مك�س���فات �لوج���وه، �أمرهن بالحجاب 
و�تخاذ �لبر�قع، كما كان ير�قب �لبائعين في �ل�س���وق ويدخل يده في �لطعام 
للتاأك���د م���ن ع���دم غ�س���ه وير�ق���ب �لأ�س���عار وينه���ى �لبائعي���ن عن ظل���م �لنا�س 

وغ�سهم)1(.
ق���ال ›علي���ه الس���الم‹ لأح���د �أتباع���ه وق���د �أر�س���له �إل���ى متمردين عل���ى دولته: 
�ذه���ب �إليه���م وذكره���م باأي���ام �هلل ونعمه عليه���م، ول يكونو� باب���اً للفتنة وظلم 

�ل�سعفاء)2(.
ح���دث �أبو �لح�س���ن �لهمد�ني �لمعروف بالح���روري وكان رجًا فقيهاً على 
مذه���ب �ل�س���افعي، تاجر جم���ع بين �لفقه و�لتج���ارة، قال: ق�س���دت �ليمن في 
بع�س �لأوقات وحملت ما �أتجر فيه �إلى هناك �بتغاء لروؤية يحيى بن �لح�سين 

العلوي : �ص 6)1 , 86).  (1(
العلوي �ص6.  (((
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لما كان يت�سل بي من �آثاره، فلما ح�سلت ب�سعدة حر�سها �هلل، قلت لمن لقيته 
من �أهلها: كيف �أ�سل �إليه ومتى �أ�سل، وبمن �أتو�سل في هذ� �لباب؟ فقيل لي: 
�لأم���ر �أه���ون مم���ا تقدر، تر�ه �ل�س���اعة �إذ� دخ���ل �لجامع لل�س���اة بالنا�س فاإنه 
ي�س���لي بالنا�س �ل�س���لو�ت كلها، فانتظرته حتى خرج لل�س���اة ف�س���لى بالنا�س 
و�سليت خلفه، فلما فرغ من �ساته تاأملته فاإذ� هو قد م�سى في �لم�سجد �إلى 
َء في ناحية منه فعادهم وتفقد �أحو�لهم بنف�سه، ثم م�سى في �ل�سوق  قوم �أِعاَّ
و�أنا �أتبعه، فغير �سيئاً �أنكره ووعظ قوماً وزجرهم عن بع�س �لمناكير ثم عاد 
�إلى مجل�سه �لذي كان يجل�س فيه من د�ره للنا�س فنفذت �إليه و�سلمت فرحب 
فته �أني تاجر و�أني وردت ذلك  بي و�أجل�س���ني و�س���األني عن حالي ومقدمي، فعرَّ
�لم���كان تب���ركاً بالنظر �إليه وعرف �أني من �أه���ل �لعلم فاأن�س بي وكان يكرمني 
�إذ� دخل���ت �إلي���ه �إلى �أن قي���ل لي يوم من �لأيام: �إن غد�ً يوم �لمظالم و�إنه يقعد 
في���ه للنظ���ر بي���ن �لنا����س فح�س���رت غد�ة ه���ذ� �ليوم ف�س���اهدت هيب���ًة عظيمًة، 
ور�أي���ت �لأم���ر�ء و�لقو�د و�لرجال���ة وقوفاً بين يديه عل���ى مر�تبهم وهو ينظر 
في �لق�س�س وي�سمع �لظامات ويف�سل �لأمور فكاأني �ساهدت رجًا غير من 

كنت �ساهدته وبهرتني هيبته.
فادع���ى رج���ل على رجل حقاً فاأنك���ره �لمدعى عليه و�س���األه �لبينة فاأتى بها 
فحلَّ���ف �ل�س���هود فتعجب���ت من ذل���ك فلما تف���رق �لنا�س دنوت من���ه فقلت: �أيها 
�لإمام ر�أيتك حلَّفت �ل�سهود! فقال: هذ� ر�أيي �أنا �أرى تحليف �ل�سهود �حتياطاً 
عن���د بع����س �لتهمة ما تنكر في هذ�؟ هو قول طاوو����س من �لتابعين وقد قال 
�هلل تعالى: {َفُيْق�ِسَماِن ِباهلِل َل�َسَهاَدُتَنا �أََحقُّ ِمْن �َسَهاَدِتِهَما{ قال فا�ستفدت في 
تل���ك �لح���ال منه مذهبه وقوله وقول من ق���ال به من �لتابعين و�لدللة عليه 

ولم �أكن عرفت �سيئاً من قبل ذلك)1(.
ق���ال: ث���م �أنفذ �إلي يوماً من �لأيام يق���ول: »�إن كان في مالك هلل حق زكاة 

الإف�دة �ص 3)1.  (1(
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فاأخرجه �إلينا«، فقلت: �سمعاً وطاعة، من لي باأن �أخرج زكاتي �إليه، وح�سبت 
ح�س���ابي ف���اإذ� علي من �لزكاة ع�س���رة دنانير، فاأنفذتها �إلي���ه. فلما كان ذ�ت يوم 
بع���ث �إل���ي و��س���تدعاني فاإذ� هو يوم �لعط���اء، و�لمال يوزن ويخ���رج �إلى �لنا�س، 
فقال: �إني �أح�س���رتك لت�س���هد �إخ���ر�ج زكاتك �إلى �لم�س���تحقين، فقمت وقلت: 
�هلل �هلل �أيها �لإمام كاأني �أرتاب فيك ب�س���يء �أو �أ�س���ك في فعلك. فتب�س���م وقال: 

ماذهبت �إلى حيث ظننت ولكن �أردت �أن ت�سهد �إخر�ج زكاتك )1(.
التفقد لل�شجون:

يق���ول موؤل���ف �س���يرته: كان ›علي���ه الس���الم‹ - ي���زور �ل�س���جون وي�س���تمع �إل���ى 
ظام���ات �لم�س���اجين، وير�ق���ب نظافت���ه وياأم���ر م���ن كان يع���رف �لق���ر�ءة من 
�لم�س���اجين �أن يعلم من ل يعرف ذلك وي�س���األ كل م�س���جون عن �س���بب �سجنه، 

وينظر فيه.
�شور من حكمه الع�دل

�لحقيقة �لتي عّبر عنها �لإ�س���اُم ف���ي ُق�ْر�آنه، عّبر عنها �لأنبياُء على مدى 
�لتَّاأري���خ بكل���ه، وعّب���ر عنه���ا �ل�س���ائرون ف���ي درب �لأنبي���اء م���ن �لمقتدي���ن بهم 
و�لناهجي���ن نهجه���م و�لمهتدي���ن به���م فاإن من �أ�س���ا�س ر�س���الت �هلل �س���بحانه 
وتعال���ى ه���و �إَقاَم�ة �لع���دل في �لحياة، �إ�س���اح هذه �لحياة، �إ�س���اح �لإْن�َس�����ان 
بنف�س���ه، في تزكية نف�س���ه في �أن يحمل �لقيم و�لأخاق �لعظيمة، في �إ�س���اح 
ممار�س���اته ف���ي تقدي���م �لم�س���روع �ل�س���حيح �ل���ذي يحق���ق م���ن خال���ه �لعدل 

و�لرتقاء في و�قع �لحياة وفي دوره في هذه �لحياة كاإْن�َس��ان.
�لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ �نطلق من روؤية �لإ�س���ام �لحقيقية و�لعظيمة 
و�لمهم���ة، ف���اهلل �س���بحانه وتعالى هو �لعدل �لذي يريد لعب���اده �لعدل، و�لذي 
نهج لعبادة منهَج �لعدل، هو �لقائم بالق�س���ط كما قال �س���بحانه وتعالى {�َصِهَد 

الت�ريخ الإ�شالمي  (1(
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��ُه اَل �إَِلَه �إاَِلهّ ُه��َو َو�ْلَماَلِئَكُة َو�أُوُلو �ْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِق�ْصِط} ]آل عمران:18[،  ُ �أََنهّ �هلَلهّ
يعني �لكل �سهدو� له باأنه ل �إله �إل هَو َقائماً بالق�سط.

توحيد �هلل �سبحانه وتعالى في �لألوهية �أنه ل �إله �إل هو، يقترن مع ذلك 
�لإْيَم�ان باأنه �سبحانه وتعالى قائٌم بالق�سط ومن قيامه بالق�سط فيما يقّدمه 
لعب���اده، فيم���ا يعّل���م به عباده، فيما يدع���و �إليه عباده، فيما ي�س���ّرعه لعباده، �أن 
يك���وَن ُكّل ذل���ك كم���ا هو ف���ي تدبيره وفي خلقه �س���بحانه وتعال���ى، �أن يكوَن ُكّل 

ذلك على �أ�سا�س من �لق�سط ولتحقيق �لعدل.
ولذل���ك فق���د �س���ار �لإم���ام �له���ادي ›علي���ه الس���الم‹ في حك���م �لب���اد �ليمنية 
عل���ى �س���نة �لعدل مما جع���ل �لأهلين يرون فيه مظهر�ً لحكم �لإ�س���ام، ولهذ� 
�لطمئن���ان �إل���ى �لحك���م �لعادل �س���ار جن���د �ليم���ن ور�ءه طائعي���ن ل كارهين؛ 
فاأخ�سع �أكثر �ليمن لحكمه، وعمل على �إقامة �لحدود وقد كانت معطلة، ولم 
يعف منها كبير�ً لكبره بل نفذها في غير هو�دة ولم يجعل للحيف على نف�سه 
�إر�دة، فال�سريف و�لو�سيع، و�لغني و�لفقير، �أمام �لحق �سو�ء، وكان يردد قول 
�هلل �سبحانه عند تنفيذ �لحدود: {َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما �أَْنَزَل �هلُل َفاأُوَلِئَك ُهُم 
�ْلَكاِف��ُروَن} ]المائدة:44[ وكان يق���ول: »و�هلل ما هو �إال �لحكم بكتاب �هلل تعالى 
�أو �لخروج من �الإ�صالم، و�هلل لو قام حد على بني �لقا�صم الأخذته منهم«)1(.

و�أمر يوماً باإقامة حد �ل�سرب على �مر�أة ثبت عليها �لحد فقالت له: �عف 
عن���ي بح���ق عل���ي بن �أبي طال���ب، فقال له���ا: »وحق علي بن �أب��ي طالب لو كان 
�الأم��ر لي م��ا �صربتك ولكنه هلل تعالى« ثم ق���ال: »و�هلل لو وجب �لحد على 

�أبي الأخذته منه«.
وق���ال يوم���اً وعنده جماعة من �لنا�س: »لو �أن��ه جدي �لقا�صم بن �إبر�هيم 

ثم وجب عليه �صرب �لعنق ما �صليت �لظهر �أو �أ�صرب عنقه«)2(.

العلوي �ص )8.  (1(
العلوي : �ص 0)1.  (((
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يق���ول موؤل���ف �س���يرته: )و�س���معته يوم���ا يق���ول: »و�هلل لئ��ن ل��م ي�صتو لي 
ف��ي �ليمن �أم��ر ال رجعت �إل��ى �أهلي �أو �أ�ص��رب �ل�صرق و�لغرب حت��ى �أقيم هلل 

حجته« )1((.
يقول �لدكتور عبد�لفتاح �سايف نعمان في كتابه �لإمام �لهادي)2(: 

)لقد كان �س���لوك �لإمام �لهادي في جهاده ومعاركه �س���لوك �لعالم �لفقيه 
�ل���ذي يخ���رج �إلى �لجه���اد عبادًة هلل وتقرباً �إليه وطلباً لر�س���اه لذلك فقد كان 
دقي���ق �للت���ز�م باأح���كام �لقر�آن و�س���نة �لر�س���ول ›صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم‹ وكان 
�لتز�مه هذ� هو �أبرز ما تميزت به معاركه �س���و�ء وهو يعبئ �أ�س���حابه لماقاة 
�لأعد�ء �أو �أثناء مبا�سرة �لقتل و�لقتال ثم بعد �نتهاء �لمعركة وما يعقب ذلك 

من �لت�سرف في �لغنائم و�أ�سرى �لحرب(.
ويقول بعد �أن �س���اق نظرية �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ ف���ي �لإمامة و�لتي 

يقول فيها: 
»و�إن �هلل �فتر�ص �تخاذ �الإمام �لعادل �إمامًا ليوؤتم به، و�صمي خليفة 
ليخل��ف �لنب��ي محم��دً� ف��ي �أعمال��ه، و�أنه من خال��ف حكمه حك��م �لنبي 
›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وفارقه فلي�ص باإم��ام وال خليفة ولكنه ظالم 

مبين«)3(.
ث���م يعل���ق �لدكت���ور قائًا: تل���ك كانت �س���ورة �لإمام���ة عند �لإم���ام �لهادي 
ف���ي عال���م �لنظريات �أما في عالم �لو�قع فقد كانت �س���ورة �س���ديدة �لن�س���اعة 
و�سديدة �لبريق، فلقد كان �لإمام �لهادي في ممار�سته ل�سلطته كاإمام وكحاكم 
للم�سلمين من تلك �لنماذج �لفذة في تاريخ �لم�سلمين، وكان تج�سيد�ً كامًا 
ل���كل م���ا ن���ادى ب���ه هو ومن �س���بقه م���ن �لأئم���ة �لأب���ر�ر �لذين قدم���و� حياتهم 

العلوي : 50.  (1(
)�ص 188).  (((

المجموعة : �ص )10.  (3(
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�لو�حد تلو �لآخر �س���هد�ء في �س���بيل �لعودة بدولة �لإ�س���ام �إلى ما كانت عليه 
�أيام �لر�سول ›صلى اهلل عليه وآله وسلم‹)1(.

ومن كامه ›عليه الس���الم‹: »و�هلل لئن �أطعتموني ال فقدتم من ر�صول �هلل 
�إال �صخ�صه �إن �صاء �هلل«.)2(
قربه ›عليه السالم‹ من الن��س

ول���م يك���ن �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ يحتجب عن �لنا�س ف���ي بد�ية �أمره 
ل لي���ًا ول نهار�ً فكان ي�س���لي بهم �ل�س���لو�ت في �لم�س���جد مم���ا �أطمع �أعد�ءه 
فيه فدبرو� موؤ�مرة لغتياله في �ل�س���حر وهو في طريقه �إلى �لم�س���جد �إل �أن 
�س���هامهم �أخطاأته فقال بعدها: »�لله��م �إني �أ�صير فيهم كاأحدهم وال �أحتجب 
��ُب �صخ�صي ع��ن محا�صرهم وال �أترك �صالة به��م وال �أكلهم �إلى  عنه��م وال �أغيِّ
، و�أر�دو� �لنف�ص و�إني �ص��ارب �لحجاب ومتحرز  غي��ري، فب��د�أو� بالمكيدة ف��يَّ

عنهم حتى يحكم �هلل بيني وبينهم«)3(.
�إل �أن �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ لم يتخذ ذلك ذريعة لن�سب �لحجاب في 
بابه يحول بين �لنا�س وبين �لو�سول �إليه بل ظل �سعاره د�ئماً: »لي�س �لإمام 

منا من �حتجب عن �ل�سعيف في وقت �لحاجة �لملظة)4(«)5(.
وكان يق���ول لغام���ه �ل���ذي يق���ف على باب���ه: »�أو�ص��ل �إل��يَّ كل �صعيف وال 

تحرقني وتحرق نف�صك بالنار، فقد ف�صحت �الأمر من عنقي �إليك«))(.

الإم�م اله�دي �ص 06).  (1(
العلوي : �ص 9).  (((

العلوي : �ص 387.  (3(
ة اأو ملزمة. ملحَّ  (((

العلوي : 63.  (5(
العلوي �ص : 56.  (6(
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يق���ول موؤل���ف �س���يرته: ور�أيت���ه ليل���ة وقد ج���اءه رجل �س���عيف في �ل�س���جن 
ي�س���تعدي عل���ى ق���وم فدق �لب���اب فقال: م���ن هذ� ي���دق �لباب في ه���ذ� �لوقت؟ 
فقال له رجل كان على �لباب: هذ� رجل ي�ستعدي، فقال: �أدخله، فا�ستعدى)1(، 
فوجه معه في ذلك �لوقت ثاثة رجال يح�س���رون معه خ�س���ماءه، ثم قال: يا 
�أبا جعفر �لحمد �هلل �لذي خ�سنا بنعمته، وجعلنا رحمة على خلقه، هذ� رجل 
ي�ستعدي �إلينا في هذ� �لوقت، لو كان و�حد�ً من هوؤلء �لظلمة ما دنا �إلى بابه 
في هذ� �لوقت م�س���تعد. ثم قال: )لي�س �لإمام منا من �حتجب عن �ل�س���عيف 

في وقت حاجة ملظة)2(()3(.
ويقول م�س���نف �س���يرته و�أحد تاميذه: )ور�أيته يوما وقد �أخذ �لم�سحف 
ث���م ق���ال للنا����س: »بيني وبينكم ه��ذ� �آية �آية فاإن خالفت م��ا فيه بحرف فال 

طاعة لي عليكم بل عليكم �أن تقاتلوني �أنا«.)4(
ق���ال �أبو �لعبا�س �لح�س���ني ›رحمه اهلل‹: و�س���معت علي ب���ن �لعبا�س يقول: كنا 
عن���ده يوم���اً وقد حمي �لنه���ار وتعال وهو يخفق بر�أ�س���ه، فقمن���ا، وقال: �أدخل 
و�أغف���ي غف���وة. وخرج���ت لحاجت���ي و�ن�س���رفت �س���ريعاً، وكان �جتي���ازي عل���ى 
�لمو�س���ع �ل���ذي يجل����س في���ه للنا�س ف���اإذ� �أنا ب���ه في ذل���ك �لمو�س���ع، فقلت له 
ف���ي ذل���ك فقال: لم �أج�س���ر عل���ى �أن �أنام وقلت: ع�س���ى �أن ينت���اب �لباب مظلوم 

فيوؤ�خذني �هلل بحقه ووليت ر�جعاً كما دخلت! )5(
يقول موؤلف �سيرته: )ر�أيته ليلة وقد �سلى في �لم�سجد ثم �ن�سرف، فلما 
قرب من منزله �س���احت �مر�أة: يا بن ر�س���ول �هلل �إني مظلومة، فوقف ي�س���مع 
كامه���ا، ودنت منه وكانت عجوز�ً، فاأوم���اأ �إليها بع�س غلمانه يبعدونها، فقال 

ا�شتعداه: ا�شتع�ن به, وال�شتعداء: طلب المعونة والنتق�م.  (1(
ملحة اأو ملزمة.  (((
العلوي �ص )6 .  (3(
العلوي �ص 51.  (((

الإف�دة ))1.  (5(
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له يحيى بن �لح�س���ين: »ذرها �صبحان �هلل ما �أنت �إال جبار«! ثم �س���اح باأبي 
جعفر محمد بن �س���ليمان - فقال له: �نظر في �أمر هذه �لمر�أة فاأن�س���فها من 
خ�س���مها، فم�س���ى معه���ا �أبو جعفر، ف�س���ار �له���ادي �إلى �لحق �إل���ى د�ره ونحن 
مع���ه، ثم جل�س ف�س���اح بغ���ام كان يجل�س عل���ى �لباب فقال ل���ه: »�ألم �أقل لك 
�أو�ص��ل �إل��ي كل �صعيف ويحك �أنت��م م�صلمون؟! �أو�صل �إل��ي كل �صعيف ال ي�صل 
�إال بك��م«، ثم قال: »�لله��م �إنك تعلم لوال ما �أخاف من ف�صاد �الإ�صالم ما �صلى 
به��م غيري، وال كنت �أكون نهاري �إال معه��م: �أدور في �أ�صو�قهم، و�أ�صل بنف�صي 
�أموره��م ولكني �أخاف �أكثر عليهم فاأقل ف��ي �أعينهم، و�إذ� كنت كذلك عندهم 
��صتخف��و� بالح��ق، ف��اإذ� فعلو� ذل��ك ��صتاأنفت ما كن��ت قد �أ�صلحت��ه الأن �أكثر 

�لنا�ص في هذ� �لع�صر ال يعقلون«)1(

من صور التسامح اليت عرف بها اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹
م���ن ذل���ك �أنه عندما بلغه تمرد �أهل �س���نعاء على عامله بها، ونهبهم كل ما 
عنده���م م���ن �لأمتع���ة و�لدو�ب - وكان في �س���بام - دعا من كان في �س���جنه من 
�آل يعفر و�آل طريف، فاأطلقهم ومنَّ عليهم، وكان مما قاله لهم: »وهبت لكم 

نفو�صكم فاتقو� �هلل في �صركم وعالنيتكم«.
و�أر�د �لرحي���ل �إل���ى �س���عدة فلحق���ه �أهل �س���بام و�أر�دو� قتل���ه فهزمهم و�أمن 
مكرهم، و��س���تقر �لإمام ›عليه الس���الم‹ في ريدة وفيها وف���د عليه �أخوه عبد�هلل 

بن �لح�سين من �لحجاز ومعه ثمانون رجًا من �لم�سريين.
 وعل���م �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ باأن �آل يعفر جمعو� قو�تهم وفر�س���انهم 
و�حتل���و� �س���نعاء فتوج���ه �إلى �س���نعاء ومعه �أب���و �لعتاهية و�أن�س���ار �لإمام ›عليه 
الس���الم‹، و�لمهاجرون من �لطبريين و�لم�س���ريين، وهزم �لإمام �لهادي ›عليه 
الس���الم‹ بن���ي يعفر ودخل �س���نعاء، وعف���ا عنهم، وقال لهم ف���ي خطبة �لجمعة: 

العلوي �ص 55.  (1(
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»�أيه��ا �لنا���ص م��ا نقمت��م عل��ي �إال ماحك��ى �هلل في كتاب��ه عن ق��وم لوط في 
ُروَن} ]النمل:56[  قوله��م: {�أَْخِرُج��و� َء�َل ُلوٍط ِم��ْن َقْرَيِتُكْم �إِنَُّهْم �أَُنا���ٌص َيَتَطهَّ
ولكنني �أقول لكم كما قال عمي يو�صف ›عليه السالم‹: {َقاَل اَل َتْثِريَب َعَلْيُكُم 

�ِحِميَن}]يوسف:92[«. �ْلَيْوَم َيْغِفُر �هلُل َلُكْم َوُهَو �أَْرَحُم �لرَّ
 ثم بقي ›عليه السالم‹ في �سنعاء �سنة كاملة يعلمهم وير�سدهم ويدر�أ عنهم 
�لأخط���ار ث���م �حتاج جي�س���ه للمال، ول���م يجد ماينفق عليه، فطلب قر�س���اً من 
�أعيان �سنعاء فلم يقر�سوه درهماً و�حد�ً، فخرج ›عليه السالم‹ مع �أ�سحابه �إلى 
�س���عدة، وق���ال لهم عند خروج���ه: »و�هلل لتمنونن��ي، ولي�صربنكم �هلل بلبا�ص 
من �لج��وع، و�لخوف، ولتباعن ن�صاوؤكم بالدين��ار و�لدينارين و�لثالثة جز�ء 

من �هلل على فعلكم و�صنعكم، و�صيعلم �لذين ظلمو� �أي منقلب ينقلبون«.
فلم تم�س �إل فترة حتى دخل علي بن �لف�سل �سنعاء - وكان قد �تخذ من 
مدينة �لمذيخرة)1( عا�سمة لملكه - وفعل �لأفاعيل في �سنعاء، فادعى �لنبوة، 
و�أحل نكاح �لبنات و�لأمهات و�لأولد، و�رتكب جميع �لمحرمات، و�رتقى جامع 
�سنعاء وخطب فيهم خطبته �ل�سنيعة �لتي هدم فيها �أركان �لدين، ولقي �أهل 
�س���نعاء منهم �لكثير فلم يجدو� �إل �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ فا�س���تغاثو� به 
لجهاد �لقر�مطة. ف�س���رب ›عليه الس���الم‹ �أروع �س���ور �ل�س���فح و�لت�س���امح معهم 
وه���ب لنجدته���م و�إنقاذه���م، وتوجه لجه���اد �لقر�مطة و�أخرجهم من �س���نعاء 

وكان له معهم �أكثر من نيف و�سبعين وقعة �نت�سر فيها عليهم.

كراهته ›عليه السالم‹ للظلم والظاملني
 �هلل �س���بحانه وتعال���ى ف���ي كتاب���ه �لكري���م فيم���ا ت�س���منته �لآي���اُت �لُق�ْر�آنية 
كان ل���ه �لموق���ُف و��س���ح تمام���اً من �لظل���م و�لظالمي���ن، �هلل �س���بحانه وتعالى 
توع���د �لظالمي���ن بالعذ�ب، �هلل �س���بحانه وتعالى �أمر عباَده بجه���اد �لظالمين 

مذيخرة: هي مديرية من مديري�ت مح�فظة اإب.  (1(
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و�لث���ورة عل���ى �لظالمين و�لوقوف �س���د �لم�س���تكبرين، و�هلل �س���بحانه وتعالى 
مق���ت �لظالمي���ن وتهدده���م وتوّعدهم ولعنهم، �هلل �س���بحانه وتعال���ى قال في 
اِلِميَن} ]هود:18[، وقال �س���بحانه وتعالى  ِ َعَلى �لظَّ كتابه �لكريم {�أاََل َلْعَنُة �هللَّ
اِلِمي��َن َمْعِذَرُتُهْم  يحك���ي ع���ن و�قع �لظالمين يوم �لقيام���ة {َيْوَم اَل َيْنَفُع �لَظهّ
�ِر}]غافر:52[، �هلل �س���بحانه وتعال���ى �أكد في كتابه  ۖ َوَلُه��ُم �لَلهّْعَن��ُة َوَلُهْم �ُصوُء �لَدهّ
�لكري���م �أن ل �س���رعية ديني���ة �أب���د�ً في �لحكم و�ل�س���لطة للظالمي���ن �لجائرين 

اِلِميَن}]البقرة:124[. �لم�ستكبرين �لطغاة وقال تعالى {ال َيَناُل َعْهِدي �لَظهّ
 وهك���ذ� �آياٍت كثي���رة تحذر من �لظالمين، تلع���ن �لظالمين، فالقر�آن �تخذ  
موقفاً حا�سماً يجُب �أن يتبّناه َمن ينتمي �إلى هذ� �لإ�سام، من يتثقف بثقافة 
�لُق����ْر�آن، من ينهج نهَج نبي �لإ�س���ام ويقتدي ب���ه، �أن يحمل هذه �لروحية، �أن 
يتبَنّى هذ� �لموقف، �أن ي�س���لك هذ� �لطريق في �لموقف �لحازم و�ل�س���ارم من 
�لظالمي���ن، و�أن يع���َي حقيق���ة �لجائرين و�لظالمي���ن و�لطغاة و�لم�س���تكبرين 
وخطورتهم في و�قع �لحياة وما يم�سون به و�قع �لحياة من �سر وظلم و�إف�ساد 
وطغيان وتخريب ل�س���عادة �لإْن�َس�����ان ولو�قع �لحياة، ولذلك جعل �هلل �سبحانه 
وتعال���ى �لميل���ة للجائري���ن و�لطغاة و�لظالمين �لمف�س���دين و�لمنا�س���رة لهم 
و�لوق���وف ب�س���فهم م���ن �أكب���ر �لذن���وب و�أعظ���م �لجر�ئ���م �لتي ت�س���بب �س���خط 
�هلل تعال���ى، �أن �هلل ي�س���خط �س���خطاً عظيم���اً على من يقف م���ع �لظالمين ومع 
�لجائرين، على من ينا�سر �لطغاة �أنه يوقع نف�سه في �سخط من �هلل �سبحانه 
وتعالى ويَت�َح�ّرك في حالة �لنحر�ف �لحقيقي عن منهج �لإ�سام عن مبادئ 

�لإ�سام عن حقيقة وجوهر قيم و�أخاق �لإ�سام �لعظيم.
لقد كان �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ بقدر حر�سه على �إقامة �لعدل فقد كان 
يك���ره �لظل���م و�لظالمي���ن ول يجيز �لتعامل معهم باأي حال ومن ت�س���ريحاته 
�لقوي���ة: »ال تح��ل مكاتب��ة �لظالمي��ن وال تح��ل موؤ�ن�صتهم بكت��اب وال غيره 
للموؤمني��ن الأن ف��ي �لمكاتب��ة له��م تطمين��ًا وتحنن��ًا �إليهم وما تدع��و �لمودة 
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بينه��م، وقد قال �هلل �صبحانه: {اَل َتِجُد َقْوًما ُيوؤِْمُنوَن ِباهلِل َو�ْلَيْوِم �الآِخِر 
وَن َم��ْن َح��ادَّ �هلَل َوَر�ُصوَل��ُه} ]المجادلة:22[ �إل��ى �آخر �ل�ص��ورة... وال يركن  ُي��َو�دُّ
�إلي��ه بمكاتبته في �صيء م��ن �أمره، فاإن �هلل يق��ول: {َواَل َتْرَكُنو� �إَِلى �لَِّذيَن 
ُروَن}  اُر َوَما َلُكْم ِم��ْن ُدوِن �هلِل ِمْن �أَْوِلَياَء ُث��مَّ اَل ُتْن�صَ ُك��ُم �لنَّ َظَلُم��و� َفَتَم�صَّ
]ه����������ود:113[«، ق���ال يحيى بن �لح�س���ين ›رضي اهلل عنه‹: »من �أخ��اف ظالمًا جائرً� 

غا�صمًا في دنياه �أمنه �هلل يوم �لروع في �آخرته«، قال: »و�لذي نف�ص يحيى 
بن �لح�صين بيده ما ي�صرني �أني �أمنت �لظالمين و�أمنوني ليلة و�حدة، و�أن لي 
م��ا طلعت علي��ه �ل�صم�ص، الأن ذلك – ل��و كان – ركونًا �إليه��م ومو�الة لهم وقد 
حرم �هلل ذلك على �لموؤمنين«، قال: »وبلغنا عن بع�ص �ل�صلف �أنه قال: من 

بات منهم خائفًا وباتو� منه خائفين وجبت له �لجنة«)1(.
وقال ›عليه السالم‹: »من �أعان ظالمًا ولو بخط حرف �أو برفع دو�ة وو�صعها، 
ول��م يك��ن ��صطرته على ذلك مخاف��ة على نف�صه، لقي �هلل ي��وم �لقيامة وهو 
معر�ص عنه غ�صبان عليه، ومن غ�صب �هلل عليه فالنار ماأو�ه و�لجحيم مثو�ه، 
ب��ل �أقول: �أنه ال يجوز معاونة ظال��م، وال معا�صدته، وال منفعته وال خدمته 
كائن��ًا م��ن كان، م��ن �آل ر�صول �هلل �أو م��ن غيرهم، كل ظالم ملع��ون، وكل معين 
لظال��م ملع��ون، وف��ي ذلك ما بلغنا ع��ن ر�صول �هلل ›صلى اهلل عليه وآله وس���لم‹ �أنه 
قال: »من جبا درهمًا الإمام جائر كبه �هلل في �لنار على منخريه« وفي ذلك 

ما يقال: »�إن �لمعين للظالم كالمعين لفرعون على مو�صى... �إلخ«.)2(
وم���ا �أح���وج �أُّمتن���ا �إلى هذه �لثقاف���ة و�إلى �لوعي بهذه �لحقائ���ق؛ لأَن غياَب 
�لوع���ي به���ذه �لحقائ���ق وباأهمية ه���ذه �لمبادئ كمبادئ �أ�سا�س���ية ف���ي دين �هلل 
تعال���ى جع���ل �لكثي���ر م���ن �لمنتمي���ن لاإ�س���ام ل يتورع���ون ول يتحا�س���ون �أن 

الأحك�م ج) : 78) , 79).  (1(
مقدمة كت�ب الإم�م اله�دي �ص 5).  (((
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ين�س���رو� �لظالمين و�لطغاة �أن يقفو� في �س���ف �لطغيان وفي �سف �ل�ستكبار 
ومع �لمجرمين مهما كانت جر�ئمهم ومهما كانت ب�س���ائعهم في هذه �لحياة 

وفظائعهم �لذي ي�سّودون بها وجه �لتَّاأريخ.
�إن �هلَل �س���بحانه وتعالى وّجه خطاباً مهماً، قال عنه �لمحدثون فيما رووه 
���َير فيما نقلوه �أنه من �أهّم ما كان موؤثر�ً  وقال عنه �لموؤخرون و�لكاتبون لل�ِسّ
في وجد�ن �لنبي �س���لو�ت �هلل عليه وعلى �آله، لدرجة �أن �لبع�َس نقل �أنه َكُثَر 
�ل�سيب في �َسَعِر ر�سول �هلل �سلو�ت �هلل عليه وعلى �آله، حينما نزلت تلك �لآية 
�لُق�ْر�آني���ة �لمبارك���ة وذلك �لخطاب �لرباني �لذي وّجهه �هلل �إلى ر�س���وله و�إلى 
����ة كله���ا �إلى ُكّل �ل�س���ائرين في هذ� �لنهج �إلى ُكّل �لمنتمين لهذ� �لإ�س���ام  �لأَُمّ
لهذ� �لدين، للذين يعتبرون �أنف�سهم موؤمنين بالنبي وبالُق�ْر�آن، فقال تعالى: 
يٌر َواَل  ُه ِبَما َتْعَمُلوَن َب�صِ ِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك َواَل َتْطَغ��ْو� �إَِنهّ {َفا�ْصَتِق��ْم َكَما �أُ
ِ ِمْن �أَْوِلَياَء  اُر َوَما َلُكْم ِم��ْن ُدوِن �هلَلهّ ُكُم �لَنهّ َتْرَكُن��و� �إَِل��ى �َلهِّذيَن َظَلُمو� َفَتَم�َصهّ
ُروَن} ]ه����������ود:113[، هذ� �لخطاب �لعظيم ه���ذ� �لخطاب �لمهم �لذي  ُث��َمهّ اَل ُتْن�صَ
يجع���ل �لرك���ون �إل���ى �لظالمي���ن، و�لرك���ون - كم���ا يق���ول �لمف�س���رون – ه���و: 
�لمي���ل �لي�س���ير.. يعني حينم���ا تميل �إلى �لظالمين ولو ميًا ي�س���ير�ً، ما بالك 
�أن تق���ف ف���ي خطه���م في �س���فهم، �أن تنا�س���رهم، �أن تَت�َح�ّرك تح���ت ر�يتهم، �أن 
تقات���ل معه���م، �أن تَت�َح�ّرك �إعامياً معهم، �أن توؤيده���م في ظلمهم وجبروتهم 
�ة، �لركون وهو �لميل �لي�س���ير يعتبر �س���بباً  وطغيانه���م وم���ا يعملونه بحق �لأَُمّ
اُر}،  ُكُم �لَنهّ كبير�ً ل�سخط �هلل �سبحانه وتعالى، ووعيد �هلل عليه بالنار {َفَتَم�َصهّ
ت�س���بحون �إل���ى جهنم و�لعياذ باهلل، فالنخر�ط في �س���ف �لطغ���اة، �لميل �إلى 
�لظالمي���ن، �لن�س���رة للم�س���تكبرين، �لتاأييد للطغاة هو �نح���ر�ف خطير يودي 
بالإْن�َس��ان �إلى جهنم، حينها ل تنفعك �ساتك ول ينفعك �سيامك ول ينفعك 
حجك ول تنفعك زكاتك ول �سدقاتك ول ينفعك �أي عمل.. �أن تكون مع هذ� 
�لنح���ر�ف �أن تك���وَن مع �لظالمي���ن بكل ما يعملون حينها �أنت ت�س���يء �إلى �هلل 
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�سبحانه وتعالى، �أنت تنظر �إلى قد�سية �هلل �سبحانه وتعالى و�إلى �هلل �سبحانه 
وتعالى وكاأنه �س���اذج، يكفيه �أن تخادَعه ببع�س من �لعباد�ت ثم ت�س���يء �إلى �أنه 
ُ ُيِريُد ُظْلًما  �لقائم بالق�سط �لذي ل يريد �لظلم لعباده هو �لقائل: {َوَما �هللَّ
ُ ُيِريُد ُظْلًما ِلْلِعَباِد}]غافر:31[، وذلك  ِلْلَعاَلِمي��َن}]آل عمران:108[، و�لقائل {َوَما �هللَّ
حينما نرى �لبع�َس من �لمنتمين �إلى �لإ�س���ام على م�س���توى بع�س �لأنظمة 
�لنظ���ام  �لغريب���ة  �لعجيب���ة  و�أمثلته���ا  �لو�قعي���ة  و�لح���كام، وم���ن م�س���اديقها 
�ل�س���عودي �لذي يتمظهر بالتدين و�لتاأ�س���لم ويقدم نف�َس���ه بلبا�س ديني وثوب 
ديني مع �أنه ي�س���يء �أكبر �لإ�س���اءة �إلى �لإ�سام �إلى نبي �هلل، ي�سيء �إلى �لُق�ْر�آن 
�لكريم �إلى �س���نة ر�س���ول �هلل يخالف منهج �هلل تعالى يخالف �لإ�س���ام يخالف 
�لُق�ْر�آن في م�ساألة من �أهّم �لم�سائل م�ساألة ل يمكن �أن يتغا�سى �هلل عنها و�أن 
يتجاهلها �هلل؛ لأنها من �لمبادئ �لأ�سا�س���ية و�لرئي�س���ية في دين �هلل �سبحانه 
وتعالى، فيقف مع �إ�س���ر�ئيل ويتحالف مع �إ�س���ر�ئيل وينا�سر �إ�سر�ئيل ويجعل 
من نف�س���ه عبد�ً خادماً مذعناً طيعاً لأمريكا ثم يمار�س �س���من هذ� �لدور في 
خدمته لإ�س���ر�ئيل وفي عبوديته لأمريكا يمار�س �لظلم باأب�س���ع �أ�س���كال و�أْن�َو�ع 
�لظلم بحق �أبناء �لمنطقة وبحق �سعبنا �ليمني �لعزيز، ومع هذ� يتظاهر باأنه 

�لمتدين و�أنه يلتزم ب�سكليات معينة وطقو�س معينة من �لدين �لإ�سامي.

•••
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مقتطفات من منهجيته ›عليه السالم‹
عندما نتاأمل �لمنهجية �لتي تحرك على �أ�سا�س���ها �ل�س���هيد �لقائد ر�س���و�ن 
�هلل علي���ه و�لتي ��س���تغربها �لكثير فاإننا ن�س���تطيع باأن نق���ول باأنه لم يحد قيد 
�أنملة عما قدمه �أعام �أهل �لبيت ›عليهم السالم‹ وبالذ�ت �لقدماء منهم وعلى 

وجه �لخ�سو�س �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ 
ونحن هنا �س���نورد نموذجين مما ورد في درو�س �ل�س���يد ح�سين ر�سو�ن �هلل 
علي���ه و�لت���ي عدها قا�س���ري �لوعي �أنها �أ�س���ياء جديدة على نه���ج �لبيت ›عليهم 
الس���الم‹ و�لت���ي تبي���ن �لن�س���جام �لكامل بين �ل�س���يد ح�س���ين ر�س���و�ن �هلل عليه 

و�لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ وغيرهم من �أعام �لعترة �لطاهرة.
1ـ كيف هي �شنة اهلل في اختي�ر اأعالم الهدى؟

عند حديث �ل�س���هيد �لقائد ر�سو�ن �هلل عليه عن �سنة �هلل �سبحانه وتعالى 
ف���ي م�س���األة �ختيار �أع���ام وهد�ة لاأمة وع���ن دورهم و�أهميته���م و�أن �لأمة ل 
يمك���ن �أن تهت���دي �إل عل���ى �أي���دي �أع���ام م���ن �أهل بي���ت ر�س���ول �هلل ›صلوات اهلل 
علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ و�أنهم يجب �أن يكون���و� كاملين و�أن �هلل ه���و من يختارهم 
وي�س���طفيهم ويوؤهلهم وفق معايير ي�س���عها هو �س���بحانه وتعالى و�أنهم يجب 
�أن يكون���و� قائمين بالحق وبه يعدلون، ��س���تغرب �لبع�س من مثل هذ� �لطرح 
بينما هو نف�س ما طرحه �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ وما كان معروفاً عند �أهل 

�لبيت ›عليهم السالم‹.
 م�ذا يقول االإم�م اله�دي ›عليه السالم‹ حول هذه ال�شنة االإلهية؟

عندما ناأتي �إلى ما قاله �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ نجد �ن�س���جاماً كامًا 
بي���ن م���ا قال���ه �ل�س���هيد �لقائ���د وبين م���ا قال���ه �لإمام �له���ادي فهذ� ه���و �لإمام 
�له���ادي ›علي���ه الس���الم‹ يقول ف���ي مقدمة كتاب �لأح���كام بعد حديث���ه عن ولية 

�لح�سن و�لح�سين عليهما �ل�سام:
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)و�أن �لم���ام م���ن بعدهم���ا م���ن ذريتهم���ا م���ن �س���ار ب�س���يرتهما، وكان مثلهما، 
و�حتذ� بحذوهما فكان ورعا تقياً، �س���حيحاً نقياً، وفي �أمر �هلل �س���بحانه جاهد�ً، 
وفي حطام �لدنيا ز�هد�ً، وكان فهما بما يحتاج �إليه، عالماً بتف�سير ما يرد عليه.
 �سجاعاً كمياً، بذوًل �سخياً، روؤوفاً بالرعية رحيماً، متعطفاً متحنناً حليماً، 
مو��سياً لهم بنف�سه، م�سركاً لهم في �أمره، غير م�ستاأثر عليهم، ول حاكم بغير 
حك���م �هلل فيهم، قائماً �س���اهر�ً ل�س���يفه، د�عياً �إل���ى ربه، ر�فعاً لر�يت���ه، مجتهد�ً 
ف���ي دعوت���ه، مفرق���اً للدعاة في �لب���اد، غير مق�س���ر في تاألف �لعب���اد، مخيفا 
للظالمي���ن، وموؤمن���ا للموؤمني���ن، ل ياأمن �لفا�س���قين ول ياأمنونه، بل يطلبهم 
ويطلبون���ه، قد باينهم وباينوه، ونا�س���بهم ونا�س���بوه، فهم ل���ه خائفون، وعلى 

�إهاكه جاهدون.
 يبغيهم �لغو�ئل، ويدعو �إلى جهادهم �لقبائل، مت�سرد�ً عنهم، خائفاً منهم، 
ل يردعه عن �أمر �هلل ر�دع، ول تهوله �لأخو�ف، ول يمنعه عن �لجهاد عليهم 

كثرة �لإرجاف، �سمري م�سمر)1(، مجتهد غير مق�سر.
 فم���ن كان كذل���ك م���ن ذري���ة �ل�س���بطين �لح�س���ن و�لح�س���ين، فه���و �لم���ام 
�لمفتر�س���ة طاعت���ه، �لو�جب���ة عل���ى �لمة ن�س���رته، ومن ق�س���ر ع���ن ذلك ولم 
ين�س���ب نف�سه هلل، وي�سهر �س���يفه له، ويباين �لظالمين ويباينوه، ويبين �أمره، 
ويرفع ر�يته، ليكمل �لحجة لربه على جميع بريته، بما يظهر لهم من ح�سن 
�سيرته، وظاهر ما يبدو لهم من �سريرته، فتجب طاعته على �لمة و�لمهاجرة 
�إليه و�لم�سابرة معه ولديه، فمن فعل ذلك من �لأمة معه من بعد �أن قد �أبان 
لهم �س���احبهم نف�س���ه، وق�س���د ربه و�سهر �س���يفه، وك�س���ف بالمباينة للظالمين 
ر�أ�س���ه، فق���د �أدى �إل���ى �هلل فر�س���ه، ومن ق�س���ر في ذلك كان���ت �لحجة عليه هلل 
َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ  قائمة �ساطعة منيرة بينه قاطعة {ِلَيْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن َبيِّ

َ َل�َصِميٌع َعِليٌم} ]األنفال:42[. َنٍة َو�إِنَّ �هللَّ َعْن َبيِّ

)1) �شمري م�شمر )بت�شديد الميم): ج�د نحرير م��ص في الأمور.
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اإلى اأن يقول:
فمن كان كذلك من ذرية �لح�س���ن و�لح�س���ين، فهو �إمام لجميع �لم�سلمين 
ل ي�س���عهم ع�س���يانه، ول يحل لهم خذلنه، بل يجب عليهم طاعته ومو�لته، 
ويعذب �هلل من خذله، ويثيب من ن�سره، ويتولى من توله، ويعادي من عاد�ه. 
ث���م يتح���دث عم���ن يدعون بال���زور و�لبهت���ان �أنهم �لق���ادة و�لأع���ام وورثة 

�لكتاب وهو من �لقاعدين �لنيام فيقول:
فاأم���ا م���ن عب���ث بنف�س���ه وتمن���ى، و�إق���ام ف���ي �أهل���ه وول���ده وتله���ى، و�س���اير 
وعا�س���روهم،  حو�ئجه���م،  وق�س���ى  حو�ئج���ه،  وق�س���و�  ود�جاه���م،  �لظالمي���ن 
وعا�س���رهم، و�أمن���وه و�أمنه���م، وكف���و� عن���ه وك���ف عنه���م، وغم���د �س���يفه وطوى 
 ر�يت���ه، و�س���تر منه���م نف�س���ه، وم���وه على �لجه���ال، و�أه���ل �لغفلة من �ل�س���ال،

و�دعى �لمامة، ووهمهم �أنه يريد �لقيام، وهو عند �هلل من �لقاعدين �لنيام، 
ذوي �لفترة و�لوناء، طاب �لر�حة و�لرخاء.

 وه����و يظه����ر للرعية ويعر�����س لهم، ويدخ����ل قلوبهم �أنه قائ����م غير قاعد، 
و�أن����ه مباي����ن للظالمي����ن مجاه����د، يوهمه����م ذل����ك ويعر�����س له����م �أن����ه كذلك، 
ليحتل����ب من دره����م حلباً وخيماً دوياً، وياأكل بذلك م����ن �أمو�لهم حر�ماً دنياً، 
قد لب�س عليهم �أمورهم بتمويهه عليهم، وقعد لهم بطريق ر�سدهم، ي�سدهم 
بتمويه����ه ع����ن ربهم، ويمنعهم بتلبي�س����ه عليهم من �أد�ء فر�س����هم، و�لقيام بما 

يجب لخالقهم.
 فه���و د�ئ���ب ف���ي �لتحي���ل لأكل �أمو�له���م بم���ا يلب����س عليه���م م���ن �أحو�لهم، 
وتمويهه لجاهلهم �أنه قائم غير قائد، و�أنه �أحد يوميه ناه�س على �لظالمين 
مجاهد، و�هلل يعلم من �سر�ئره وباطن �أمره غير ما يوهم �لجاهلين، ويكتبه 
بذل���ك عن���ده �أنه من �ل�س���ادين عن �س���بيله، �لذين يبغونها عوج���ا، فهو يهلك 
نف�سه عند ربه بفعله وفعل غيره، ويفرق عن �لحق و�لمحقين �لنام، ويجمع 
بذلك عليه �لآثام، ويمكن بذلك دعوة �لظالمين، ويقيم عمد ملك �لفا�سقين 
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ويوه���ن دع���وة �لحق و�لمحقين بم���ا يموه به على �لجاهلي���ن للتروؤ�س عليهم، 
ولأكل �أو�ساخ �أيديهم.

 ي���اأكل �س���حتاً تافه���اً حر�م���اً، ويجت���رم �لعظائ���م بال�س���د ع���ن �هلل �لعظي���م 
�جتر�ماً، يفرق كلمة �لموؤمنين وي�ستت ر�أي �لم�سلمين، ول ياألو� �لحق خباًل.

ات �س���ميره �إذ�   يت���اأول ف���ي ذل���ك �لتاأوي���ات ويتقحم عل���ى �هلل فيه بالقحمَّ
رجع �إلى نف�س���ه، وناق�س���ها في كل فعله، و�أوقفها على على خفي �سره، مخالف 
لظاه���ره وفعال���ه ف���ي باطن���ه فغير م���ا يبدي���ه �لنا�س ف���ي ظاهره، يخ���ادع �هلل 
 َ و�لذي���ن �آمن���و� وم���ا يخادع �إل نف�س���ه، كم���ا ق���ال �هلل تعال���ى، {ُيَخاِدُعوَن �هللَّ
َو�لَِّذي��َن �آَمُن��و� َوَما َيْخَدُعوَن �إاِلَّ �أَْنُف�َصُهْم َوَما َي�ْصُعُروَن •  ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر�ٌص 

ا َوَلُهْم َعَذ�ٌب �أَِليٌم} ]البقرة:9 - 10[. ُ َمَر�صً َفَز�َدُهُم �هللَّ
و� َقْوَلُكْم �أَِو �ْجَه��ُرو� ِبِه �إِنَُّه   كاأن ل���م ي�س���مع �هلل ع���ز وجل يق���ول: {َو�أَ�ِصرُّ
ُدوِر}]الملك:13[ فهو يمك���ر باهلل وبالموؤمني���ن، و�هلل يمكر به  َعِلي��ٌم ِب��َذ�ِت �ل�صُّ

وهو خير �لماكرين.
 فه���و ف���ي بلية من نف�س���ه، م���ن تحيل���ه لديناره ودرهم���ه، و�ل�س���تد�مة لما 
ه���و في���ه من تاف���ه نعمته، يلب����س �لحرير و�لديب���اج و�لقز، ويلتح���ف ويفتر�س 
�ل�س���مور و�لفت���ك و�لخ���ز، ل يرتم�س في �أمور �هلل، ول ي�س���لح �س���اأن عباد �هلل، 
فاأي���ن م���ن كان كذل���ك، فقط من �لمامة. كا لعمره �أن���ه عنها لبعيد مجنب، 
ومنها غير د�ن ول مقرب، و�ن لعب بنف�سه، وخدع من كان من �سكله بزخرف 
اَعْف َلُه  َثاًما • ُي�صَ قول���ه وكذب���ه و�جتر�ئه على �هلل: {َوَمْن َيْفَعْل َذِل��َك َيْلَق �أَ
�ْلَع��َذ�ُب َيْوَم �ْلِقَياَمِة َوَيْخُلْد ِفيِه ُمَهاًن��ا} ]الفرقان: 68- 69[. فلعمري �إن من كان 
كذلك فقط لبعيد عما يدعي وينتحل مما لم يجعله �هلل له �أها، ولم ي�س���رع 

له �إليه �سبيا. 
ويق���ول ›علي���ه الس���الم‹ ف���ي كت���اب �لقيا����س متحدثاً ع���ن من ي�س���طفهم �هلل 

ويوؤهلهم ليكونو� هم م�سادر �لهد�ية لعباده: 
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)ث���م �عل���م �أيها �ل�س���ائل علم���اً يقيناً، و�فه���م فهماً ثابت���اً مبين���اً، �أن �لعلماء 
تتفا�س���ل ف���ي علمها، وتتفاوت في قيا�س���ها وفهمها، وفيم���ا قلنا به من ذلك ما 
ن نَّ�َصاء َوَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعِليٌم}]يوسف:  يقول �هلل �سبحانه: {َنْرَفُع َدَرَجاٍت مِّ
76[، و�أن���ه لي����س �أح���د م���ن �لمخلوقي���ن �أولى بفه���م �أح���كام رب �لعالمين، ممن 

�ختاره �هلل و��س���طفاه و�نتجبه و�رت�س���اه، فجعله موؤدًيا لدينه، قائماً بحكمه، 
د�عي���اً لبريت���ه، حائط���اً لخليقت���ه، منف���ذ�ً لإر�دت���ه، د�عي���اً �إل���ى حجت���ه، مبين���اً 
ل�سريعته، �آمر�ً باأمره، ناهياً عن نهيه، مقدماً لطاعته، ر��سياً لر�ساه، �ساخطاً 
ل�سخطه، �إماًما لخليقته، هادًيا لها �إلى �سبيله، د�عياً لها �إلى نجاتها، مخرًجا 
لها من عمايتها، مثبتاً لها على ر�س���دها، مقيماً لها على جو�د �س���بلها، نا�سحاً 

هلل فيها، قائماً بحقه �سبحانه عليها.
 وذل���ك و�أولئ���ك فهم �س���فوة �هلل م���ن خلقه، وخيرت���ه من بريت���ه، وخلفاوؤه في 
�أر�سه، �لأئمة �لهادون، و�لقادة �لمر�سدون، من �أهل بيت محمد �لم�سطفى، وعترة 
�لمرت�س���ى، ونخبة �لعلي �لأعلى، �لمجاهدون للظالمين، و�لمنابذون للفا�سقين، 
و�لمقرب���ون للموؤمنين، و�لمباعدون للعا�س���ين، ثمال كل ثمال)1(، وتمام كل حال، 
�لو�س���يلة �إل���ى �لجنان، و�ل�س���بب �إلى �لر�س���اء من �هلل و�لر�س���و�ن، بذلو� �أنف�س���هم 
للرحم���ن، و�أحي���و� �س���ر�ئع �لدي���ن و�لإيمان، ل���م يهنو� ول���م يفترو�، ولم يق�س���رو� 
في طلب ثار �لإ�س���ام ولم يغفلو�، ن�س���حو� �لم�س���لمين، و�حبو� �لموؤمنين، وقتلو� 

�لفا�سقين، ونابذو� �لعا�سين، وبينو� حجج رب �لعالمين على جميع �لمربوبين.
�إلى �أن يقول: 

)وكل ذلك �أمٌر من �هلل �س���بحانه لاأمة بر�س���دها، ودللٌة منه على �أف�س���ل 
�أب���و�ب نجاته���ا؛ فاإن �تبعت �أمره ر�س���دت، و�إن قبلت دللته �هتدت، و�إن خالفت 
عن ذلك غوت، ثم �س���لت و�أ�س���لت، وهلكت و�أهلكت، ليهلك من هلك عن بينة، 

ويحيى من حيَّ عن بينة، و�إن �هلل ل�سميع عليم.

الثم�ل )بك�شر الث�ء): الغي�ث. وفالن ثم�ل قومه: اأي غي�ث لهم يقوم ب�أمرهم.  (1(
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وف���ي �أم���ر �لأم���ة باتب���اع ذري���ة �لم�س���طفى، م���ا يق���ول �لنب���ي �لمرت�س���ى: 
»�إن��ي ت��ارك فيكم ما �إن تم�صكت��م به لن ت�صلو� من بع��دي �لثقلين، كتاب �هلل 
وعترتي �أهل بيتي، �إن �للطيف �لخبير نباأني �أنهما لن يفترقا، حتى يرد� علي 

�لحو�ص«.
ويقول �س���لى �هلل عليه و�آله و�س���لم في تف�س���يلهم، و�لدللة على �تباعهم، 
وم���ا ف�س���لهم �هلل به عل���ى غيرهم: »�لنج��وم �أمان الأهل �ل�صم��اء، و�أهل بيتي 
�أم��ان الأه��ل �الأر���ص، ف��اإذ� ذهب��ت �لنجوم م��ن �ل�صم��اء �أت��ى �أهل �ل�صم��اء ما 

يوعدون، و�إذ� ذهب �أهل بيتي من �الأر�ص، �أتى �أهل �الأر�ص ما يوعدون«.
وفيم���ا ذكرن���ا من �أمرهم ما يقول �س���لى �هلل عليه و�آله و�س���لم: »مثل �أهل 

بيتي فيكم كمثل �صفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى«.
وه���ذ� ومثله فكثير عنه �س���لى �هلل عليه و�آله و�س���لم فيه���م يفهمه من روى 

عنه ›عليه السالم‹ ونحن ن�ستغني بقليل ذكره عن كثيره(.
2ـ هل هن�ك خالف بين اأعالم اأهل البيت ›عليه السالم‹؟

�ل�سهيد �لقائد ر�سو�ن �هلل عليه يوؤكد باأنه لم ولن يح�سل �أي خاف بين 
�أع���ام �أهل �لبيت ›عليهم الس���الم‹ �لذين هم م�س���ادر للهد�ي���ة؛ لأنهم ياأخذون 
علمهم من م�سدر و�حد يو�سلهم باهلل �سبحانه وتعالى ويوؤكد باأن ما ورد من 
بع�س �لم�س���ائل �لتي يقدمها �لبع�س كم�س���ائل ح�س���ل فيها خاف بين �أعام 
�لهدى مرده �إما خطاأ في �لنقل عن �لأعام �أو عدم فهم للو�سعيات �لتي يتم 
فيها �إنز�ل �لحكم �ل�س���رعي في �لم�س���األة، �أو خاف من علماء تاأثرو� بثقافات 
ُم���و� لنا �أئم���ة حكمو� وه���م ل يرقون �إلى م�س���توى �أن  م���ن خ���ارج �لثقلي���ن وُقدِّ
يكون���و� �أع���ام هد�ي���ة، و�أن �لق���ر�آن �لكري���م ه���و م���ن �س���يبين لنا منه���م �أعام 
�له���دى �لورث���ة �لحقيقي���ون عل���ى قاعدة حدده���ا �لإمام �لهادي نف�س���ه عندما 

قال: )�لعترة تدل على �لقر�آن و�لقر�آن يدل على �لعترة( . 
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فماذ� يقول �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ حول �لختاف بين �لأعام ومن 
هم �لأعام �لذين �أمرنا �هلل باتباعهم من �آل ر�سول �هلل ›صلى اهلل عليه وعليهم‹؟

يقول �لإمام �لهادي ›عليه السالم‹ في كتاب �لقيا�س:
ثم �علم من بعد كل علم ومن قبله، وعند ��ستعمالك لعقلك في فهمه، �أن 
�لذين �أمرنا باتباعهم من �آل ر�سول �هلل، وُح�س�سنا على �لتعلم منهم، وُذكرنا 
م���ا ذكرن���ا م���ن �أمر �هلل برد �لأمور �ليهم، هم �لذي���ن �حتذو� بكتاب �هلل من �آل 
ر�س���ول �هلل، و�قتدو� ب�س���نة ر�س���ول �هلل، �لذين �قتب�س���و� علمهم من علم �آبائهم 
و�أجد�ده���م، ج���د�ً عن جٍد، و�أباً عن �أب، حتى �نتهو� �إلى مدينة �لعلم، وح�س���ن 
ق، �لأمين �لموفق، �لطاهر �لمطهر، �لمطاع عند �هلل  �لحلم، �ل�سادق �لم�سدَّ

�لمقدر، محمد ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹.
 فمن كان علمه من �آل ر�سول �هلل على ما ذكرنا، منقوًل �إلى �آبائه مقتب�ساً 
م���ن �أج���د�ده، لم يزغ عنهم، ولم يق�س���د �إل���ى غيرهم، ولم يتعلم من �س���و�هم؛ 
فعلم���ه ثاب���ت �س���حيح، ل يدخل���ه ف�س���اد ول زي���غ، ول يح���ول �أب���د�ً ع���ن �لهدى 

و�لر�ساد، ول يدخله �ختاف، ول يفارق �ل�سحة و�لئتاف.
�شبب الخالف الح��شل بين علم�ء اأهل البيت ›عليهم السالم‹

فاإن قلت: �أيها �ل�سائل قد نجد علماء كثير�ً منهم ممن ين�سب �إليه علمهم، 
مختلفي���ن في بع����س �أقاويلهم، مفترقي���ن في بع�س مذ�هبه���م، فكيف �لعمل 
ف���ي �فتر�قهم، و�إلى من يلجاأ منهم؟ وكيف نعمل باختافهم وقد ح�س�س���تنا 
عليهم، و�أعلمتنا �أن كل خير لديهم، و�إن �لفرقة �لتي وقعت بين �لأمة هي من 

�أجل مفارقة �لأئمة من �آل ر�سول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹؟
قلن���ا ل���ك: ق���د تقدم بع�س ما ذكرن���ا لك في �أول هذ� �لكام، ونحن ن�س���رح 

لك ذلك باأتم �لتمام.
�إن �خت���اف �آل �لر�س���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ - �أيها �ل�س���ائل عن 
�أخباره���م - ل���م يقع ول يقع �أب���د�ً �إل من وجهين: فاأم���ا �أحدهما: فمن طريق 
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�لن�س���يان لل�س���يء بع���د �ل�س���يء، و�لغلط ف���ي �لرو�ي���ة و�لنقل، وهذ� �أمر ي�س���ير 
حقي���ر قليل، يرجع �لنا�س���ي منهم عن ن�س���يانه، �إلى �لق���ول �لثابت �لمذكور له 

عند �لماقاة و�لمناظرة. 
و�لمعنى �لثاني: فهو �أكبر �لأمرين و�أعظمهما، و�أجلهما خطر�ً و�أ�سعبهما، 
وهو �أن يكون بع�س من يوؤثر عنه �لعلم تعلم من غير علم �آبائه، و�قتب�س علمه 
م���ن غي���ر �أج���د�ده، ولم ي�س���تنر بنور �لحكمة م���ن علمهم، ولم ي�ست�س���يء عند 
�إظام �لأقاويل بنورهم، ولم يعتمد عند ت�س���ابه �لأمور على فقههم، بل جنب 
منه���م �إل���ى غيره���م، و�قتب�س ما ه���و في يده من علمه من �أ�س���د�دهم، ف�س���ار 
علمه لعلم غيرهم م�س���ابهاً، و�س���ار قوله لقولهم ›صلوات اهلل عليهم‹ مجانباً، �إذ 
علمه من غيرهم �قتب�سه، وفهمه من غير زنادهم �زدنده، فا�ستبه �أمره و�أمر 
غيره���م، وكان علم���ه كعلم �لذين تعلم من علمه���م، وقوله كقول من نظر في 
قوله، و�سوء نوره ك�سوء �لعلم �لذي في يده، وكان هو ومن �قتب�س منه �سو�ًء 
في �لمخالفة لأهل بيت ر�سول �هلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ و�لقتد�ء، و�إن 
كان منه���م ف���ي َن�َس���ِبه فلي�س علمهم كعلمه، ول ر�أيه���م فيما �ختلف فيه �لحكم 

كر�أيه. 
و�لحج���ة عل���ى من خالف �لأ�س���ل من �آل ر�س���ول �هلل، كالحجة على غيرهم 

من �سائر عباد �هلل، ممن خالف �لأ�سول �لموؤ�سلة، وجنب عنها.
و�لأ�س���ل �لذي يثبت علم من �تبعه، ويبين قول من قال به، وي�س���ح قيا�س 
م���ن قا����س عليه، ويجوز �لقتد�ء لمن �قتدى به؛ فهو كتاب �هلل تبارك وتعالى 
�لمحك���م، و�س���نة ر�س���ول �هلل، �لل���ذ�ن ُجع���ا ل���كل ق���ول ميز�ناً، ول���كل نور وحق 
برهان���اً، ل ي�س���ل م���ن �تبعهم���ا، ول يغ���وى من ق�س���دهما، حج���ة �هلل �لقائمة، 
ونعمت���ه �لد�ئم���ة. فم���ن �تبعهما في حكمهم���ا، و�قتدى ف���ي كل �أمر بقدوهما، 
وكان قول���ه بقولهم���ا، وحكمه ف���ي كل نازلة بهما، دون غيرهما فهو �لم�س���يب 
في قوله، �لمعتمد عليه في علمه، �لقاهر لغيره في قوله، �لو�جب على جميع 
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�لم�س���لمين من �آل ر�س���ول �هلل ومن غيرهم �أن يرجعو� �إلى قوله، ويتبعو� من 
كان كذلك في علمه؛ لأنه على �ل�س���ر�ط �لم�س���تقيم �لذي ل �عوجاج فيه ول 

دخل، وهلل �لحمد عليه. 
فم���ن كان عل���ى م���ا ذكرن���ا، وكان فيه ما �س���رحنا، من �لعتم���اد على �لكتاب 
و�ل�س���نة، و�لقتبا����س منهم���ا و�لحتج���اج بهما، وكانا �س���اهدين ل���ه على قوله، 
ناطقي���ن ب�س���و�به، حج���ة له ف���ي مذهبه، فو�ج���ب على كل �أح���د �أن يقتدي به، 

ويرجع �إلى حكمه.
ف���اإذ� جاء �س���يء مم���ا يختلف فيه �آل ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل علي���ه و�آله، ميَّز 
�لناظ���ر �لمميز �ل�س���امع لذلك بي���ن �أقاويلهم؛ فمن وجد قول���ه متبعاً للكتاب 
و�ل�س���نة، وكان �لكتاب و�ل�س���نة �س���اهدين له بالت�س���ديق؛ فهو عل���ى �لحق دون 
غي���ره، وه���و �لمتب���ع ل �س���و�ه، �لناط���ق بال�س���و�ب، �لمتب���ع لعل���م �آبائ���ه في كل 

�لأ�سباب.
و�إن �ّدعى �أحد من �آل ر�س���ول �هلل �س���لى �هلل عليه و�آله و�س���لم �أنه على علم 
ر�س���ول �هلل، و�أن���ه مقت���د باأمي���ر �لموؤمني���ن، و�لح�س���ن و�لح�س���ين ›صل���وات اهلل 
عليهم‹، فاعلم هديت �أن علم �آل ر�س���ول �هلل ل يخالف علم ر�س���ول �هلل، و�أن علم 
ر�سول �هلل ل يخالف �أمر �هلل ووحيه، فاعر�س قول من �ّدعى ذلك على �لكتاب 
و�ل�س���نة؛ ف���اإن و�فقهم���ا وو�فق���اه فهو م���ن ر�س���ول �هلل، و�إن خالفهم���ا وخالفاه 
فلي�س منه ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹، وكما قال فيما روينا عنه، حين يقول 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ قال: »�إنه �صيكذب علي كما قد كذب على �الأنبياء 
من قبلي؛ فما جاءكم عني فاعر�صوه على كتاب �هلل، فما و�فق كتاب �هلل فهو 

مني و�أنا قلته، وما خالف كتاب �هلل فلي�ص مني ولم �أقله«.
وه���ذ� �أ�س���ل ف���ي �خت���اف �آل ر�س���ول �هلل ثاب���ت، ودليل على �لحق �س���حيح، 
فاعتم���د فيما �ختلفو� فيه عليه، و��س���تعمله ف���ي ذلك يبن لك �لحق حيث هو، 
وي�سح لك �لمقتب�س من علم �آبائه ›صلوات اهلل عليهم‹، و�لمقتب�س من غيرهم، 
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وت�سح لك �لحجة في جميع �أقو�لهم، وتهتدي به �إلى مو�سع نجاتك، وت�ستدل 
ب���ه عل���ى مكان حياتك، وتقف به على �لذين �أمرن���اك باتباعهم باأعيانهم، فقد 
�س���رحنا ل���ك �س���رحاً و��س���حاً، وبيناهم ل���ك تبياناً �س���حيحاً، حت���ى عرفتهم �إن 
��س���تعملت لب���ك بم���ا بينا لك من �س���فاتهم، كم���ا تعرفه���م بالروؤي���ة باأعيانهم، 

وتقف عليهم باأ�ساميهم و�أن�سابهم.

•••
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مقتطفات من كالمه ›عليه السالم‹
قال ›عليه السالم‹: »�أ�صل �لخ�صية هلل �لعلم، وفرع �لخ�صية هلل �لورع، وفرع   -1
�ل��ورع �لدي��ن ونظ��ام �لدين محا�صب��ة �لنف�ص، و�آف��ة �لورع تجوي��ز �لمرء 

لنف�صه �ل�صغيرة من فعله«.
�لنعمة ل تتم لمن رزقها �إل ب�س���كر موليها، ومن �أغفل �س���كر �لإح�سان فقد   -2
��س���تدعى لنف�س���ه �لحرمان، ومن �أر�د �أن ل تفارقه نعم �هلل فا يفارق �سكر 

�هلل.
ح�سن �لر�أي �لتاأني، و�آفته �لعجلة، �إل عند بيان �لفر�سة.  -3

م���ن �أر�د �أن ينظ���ر ماله عند �هلل فلينظر م���ا هلل عنده، ثم ليعلم �أن له عند   -4
�هلل مث���ل م���ا هلل عن���ده ق���ال �هلل تعال���ى: {َم��ْن َج��اَء ِباْلَح�َصَنِة َفَل��ُه َع�ْصُر 

�أَْمَثاِلَها} ]األنعام:160[ �لآية.
من فكر في عو�قب فعله نجا من موبقات عمله.  -5

م���ن خ�س���ع هلل فق���د لب�س ثوب �لإيم���ان ومن لب�س ثوب �لإيم���ان فقد تتوج   -(
ُة َوِلَر�ُصوِلِه  ِ �ْلِع��زَّ بت���اج �لع���زة م���ن �لرحمن، ف���اهلل �س���بحانه يق���ول: {َوهلِلَّ

َوِلْلُموؤِْمِنيَن} ]المنافقون:8[.
من نظر �إلى نف�سه بغير ما هو فيه، فقد �أمكن �لنا�س من �لطعن عليه.  -7

دو�ء �لخوف من عذ�ب �هلل �لعمل بطاعة �هلل، و�لترك لمعا�س���يه، وح�س���ن   -8
�لأوبة �إليه عز وجل.

ومن رغب في �هلل �ت�سل به، و�نقطع على �لحقيقة �إليه، ومن لم يهتد �إلى   -9
�أف�سل �لعبادة و�أ�سناها فليق�سد لمخالفة �لنف�س في هو�ها.

10- من ��ستدت رغبته في �لدنيا طلب لنف�سه �لتاأويات وتقحم با �سك في 
�لمهلكات وكان عند �هلل من �أهل �لخطيئات، و�ساحب �لدنيا �لر�غب فيها 
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كالح�س���ود ل ي�س���تريح قلبه من �لغم �أبد�ً، ول يخلو فكره من �لهم �أ�س���ًا 
ولو �أعطي منها كل �لعطا.)1(.

من �شعره ›عليه السالم‹
���س��ع��ب �ل����زم����ان ع���ل���ي ف��ا���س��ت�����س��ع��ب��ت �إذ

���س��ع��ب �ل����زم����ان ول���ي�������س م��ث��ل��ي ي��خ�����س��ع
ل���ل���ده���ر ل�����و خ�������س���ع �لأن����������ام ب���اأ����س���ره���م

ي����ج����زع ل  م���������س����م����م  �ل�������ك�������ري�������م  �إن 
�إن�������������ي ل�������ه�������ذ� �ل��������ده��������ر ق����������رن ق����اه����ر

�أت�������س���ع�������س���ع ول  ل�������ه  �أ�����س����ت����ق����ي����د  ل 
ف��م��ن��ع��ت��ه  ت�������س���ع�������س���ع���ي  �ل�������زم�������ان  ر�م 

ي���ت���و����س���ع وخ���������اذل���������ي  �ل���������م���������ر�م  ذ�ك 
����س���اب���رت���ه �إذ  ع����ل����ي  �ل�������زم�������ان  �����س����ب����ر 

ح����ت����ى ب��������دت ف����ي����ه �ل�����م�����ال�����ة ت�����س��ط��ع
و�ل�������������س������ب������ر م������ن������ي ث�������اب�������ت م����ت����ج����دد

ي��خ�����س��ع ل���م���ث���ل���ي  وم������ا  خ�������س���ع���ت  �إن  م�����ا 
ف��������و�ل��������دي  و�ل��������ن��������ب��������ي  رب�������������ي  و�هلل 

ي�������دف�������ع)2( وع������ن������ي  ي����ح����ف����ظ����ن����ي  و�هلل 
وقال ›عليه السالم‹:

ن���ف���ى �ل����ن����وم ع����ن ع���ي���ن���يَّ ه�����ٌم م�����س��اج��ع 
وخ�����ط�����ب ج����ل����ي����ل ف����ه����و ل����ل����ن����وم م���ان���ع

الحدائق ج) : �ص 5) , 6).  (1(
العلوي : �ص 191.  (((
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�أخ ول  �������س������دي������ق  �أّل  و�أرق������������ن������������ي 
ي�������س���ارك���ن���ي ف�����ي م�����ا ت����ح����ن �لأ�����س����ال����ع

�أف������ك������ر ف������ي �ل�����دن�����ي�����ا وت������اف������ه ����س���اأن���ه���ا
ك���م���ا ط������ال ف����ك����ري و�ل����ع����ي����ون ه���و�ج���ع

���س��ب��ت��ه��م ب��ح�����س��ن �ل������ذوق م���ن ���س��ه��و�ت��ه��ا 
ف������ك������ل ل������ه������ا �إل����������������ٌف م������ح������ب م������ط������اوع

ي�����وف�����ر م������ا ق������د ن��������ال م������ن ف�������س���ات���ه���ا 
وي��������دخ��������ر ل���������ل���������ور�ث م��������ا ه��������و ج����ام����ع

وي����ب����خ����ل ع������ن ت����ق����دي����م خ����ي����ر ل��ن��ف�����س��ه
وي��������ج��������زع ع��������ن �إخ����������ر�ج����������ه وي�������د�ف�������ع

وي���م���ن���ع���ه �ل���ت�������س���وي���ف ع����ن ب������اب ر����س���ده 
وي����ع����ج����ل ف����ي����م����ا ������س�����ره وي�������������س������ارع)1(

•••

العلوي : �ص 301.  (1(
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 من أقوال العلماء واعرتافاتهم مبكانته 
وثناؤهم عليه

ق���ال عن���ه �لإم���ام �لنا�س���ر �لأطرو����س ›علي���ه الس���الم‹: )ذ�ك و�هلل م���ن �أئمة   -1
�له���دى( ولم���ا بلغ���ه وفاة �لإم���ام �لهادي ›عليه الس���الم‹ بكى بنحيب ون�س���يج 

وقال: )�ليوم �نهًذ ركن �لإ�سام()1(.
وقال عنه �ل�سيخ يحيى بن �أبي بكر �لعامري )ت 892ه�(: )كان مجيئه �إلى   -2
�ليم���ن وقد عم بها مذهب �لقر�مطة و�لباطنية فجاهدهم جهاد�ً �س���ديد�ً 
وج���رى ل���ه معهم ني���ف وثمانون موقعة ل���م ينهزم في �س���يء منها وكان له 
علم و��سع و�سجاعة خارقة وقد �أقام على �لجهاد ثماني ع�سرة �سنة(. وقال 
عنه: )�لإمام �لفا�س���ل �لكامل �ل�س���الح �لم�س���لح يعرف بالهادي �إلى �لحق 
كان خروج���ه �إل���ى �ليمن وظهور �س���وكته بها بع���د �أن ��س���تدعاه و�ليها )�أبو 
�لعتاهية( وبايعه هو و�أهل مملكته، ومن م�سنفاته كتاب �لأحكام جمع فيه 
فاأوعى، و�سنف في �ل�سر�ئع و�لأديان وعظمت ف�سائله، ومات ب�سعدة بعد 

�أن مهد �لباد وقوم �أودها()2(
وق���ال عنه �لحاكم �لج�س���مي: )وكان ›عليه الس���الم‹ – �أي �له���ادي – جامعا   -3
ل�سروط �لإمامة وي�سرب به �لمثل في �ل�سجاعة، و�بتلى بحرب �لقر�مطة، 

وكان له معهم ثاث و�سبعون و�قعة()3(.
وقال عنه �لمحلي في �لحد�ئق �لوردية: )قد ن�ساأ على �لعلم و�لعبادة حتى   -4
�س���ار بمنزل���ة �لطب���ع، ونال من �لعلم ما لم نعلم �أن �أحد�ً من �لم�س���هورين 
�أدركه في وقت �إدر�كه، وكان بالورع و�لزهد و�لعبادة �إلى حد تق�سر �لعبارة 
دون���ه و�لفه���م ع���ن �لإحاطة به وظه���ور ذلك يكف���ي عن تكلف بيان���ه، وكان 

الحدائق : ج ) , �ص 16.  (1(
الإم�م اله�دي : �ص 93.  (((

البحر الزخ�ر ج 1 , �ص 88).  (3(
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�س���و�ماً قو�م���اً ي�س���وم �أكث���ر �أيام���ه ويحي���ي �أكث���ر ليالي���ه، وكان �إذ� �لتق���ت 
�لأبطال وتد�عت نز�ل �لفيته �لقطب يدور عليه رحى �لقتال()1(.

وق���ال عنه �ل�س���يد �أحمد زيني دحان مفتي �ل�س���افعية بمك���ة �لمكرمة في   -5
ع�س���ره )ت 1304 ه����(: �لإم���ام �لهادي �إل���ى �لحق يحيى بن �لح�س���ين بويع 
ل���ه ف���ي �ليم���ن وكان �إماماً عالماً وله ت�س���انيف في �لفق���ه وخطب له بمكة 
�سبع �سنين وتوفي باليمن �سنة 298 و�أكثر �أئمة �لزيدية �لذين جاءو� بعده 

فملكو� �ليمن من ذريته.
وذك���ر �لحاف���ظ ب���ن حج���ر: )�أن بالباد �ليمني���ة طائفة من ذرية �لح�س���ن   -(
ب���ن عل���ي بن �أبي طالب لم ت���زل مملكة تلك �لباد معهم ف���ي �أو�خر �لمئة 
�لثالث���ة وكبيره���م يقال ل���ه: �لإمام ول يتولى �لإمامة منه���م �إل من يكون 

متحرياً للعدل( )2(.
وق���ال عن���ه �لقا�س���ي عبد�هلل بن عبد�لكري���م �لجر�في: )ولق���د كان �لإمام   -7
�لهادي م�س���هور�ً بالقوة و�ل�س���جاعة و�لورع و�لفقه ويعتمد فقهاء �لزيدية 
باليم���ن عل���ى موؤلفات���ه �لعظيمة �لتي منه���ا �لأحكام و�لمنتخ���ب و�لفنون، 
ولقد فرع �لعلماء على ن�سو�س���ه �لكثيرة كثير�ً من م�سائل �لفقه وخرجو� 
منه���ا �لتخاري���ج �لمبني���ة عل���ى �لقو�ع���د �لفقهي���ة، ولق���د �نت�س���رت �أقو�ل���ه 
وفتاويه في �ليمن �نت�سار�ً عظيماً وبايعه جماهير �أهل �لجبال، و�جتهاد�ت 
ه���ذ� �لإم���ام م�س���تمدة من �لكتاب و�ل�س���نة وكثير�ً م���ا كان يربطها بالدليل 

ومذهبه برئ من �لبدع �لرديئة و�لمعتقد�ت �لفا�سدة()3(.
وقال عنه �لإمام محمد �أبو زهرة: )عكف على �لفقه يدر�سه من كل نو�حيه   -8
وفي كل م�س���ادره، وقام هادياً مر�س���د�ً يدعو �إلى �هلل �سبحانه و�إلى �سر�ط 

الحدائق الوردية �ص )1 , 16 , 17 , 18 , ج).  (1(
الإم�م اله�دي : �ص )9.  (((

المقتطف من ت�ريخ اليمن.  (3(
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م�س���تقيم، وكان مرجعاً في �لدين من كل �لطو�ئف �لإ�س���امية و�لأم�سار 
�لمختلفة ي�س���األونه وي�س���تفتونه وه���و يرد عليهم بر�س���ائل قيمة �أثرت عنه 
يد�ف���ع فيه���ا عن �لقر�آن و�ل�س���نة، ويبي���ن �لحق �لذي يرد زي���غ �لز�ئغين... 
وذهب �إلى �ليمن �س���نة 280 ه� فوجد فيها �أر�س���اً خ�س���بة لآر�ئه فبذر فيها 
ذلك �لبذر �لطيب �لنقي من �لآر�ء �لفقهية �لعميقة، ومن �لعقيدة �لدينية 
�لقويمة �لخال�سة من كل وهم ومن كل زيغ، �إن �أعظم مقا�سده �إقامة حكم 
�إ�س���امي وجمع �لم�س���لمين على كتاب �هلل تعالى و�س���نة نبيه ›صلى اهلل عليه 
وآله وس���لم‹ وقد كان ي�سعى جهده لجمع �س���مل �لم�سلمين و�إ�ساح �أمورهم 
فيم���ا بينه���م( �إلى �أن يقول )ولم تكن �س���هرة �لإمام �له���ادي بحكمه �لعادل 
فقط، بل كانت �سهرته بعلمه وفقهه وفي �لحق �أن �سورة حكمه تبين حكم 
�لعال���م ينف���ذ �آر�ءه �لعلمية في حكمه تنفيذ�ً دقيقاً وق���د ترك �لهادي كتباً 
ف���ي �لفق���ه و�لحدي���ث، منها كت���اب �لأحكام �س���لك فيه م�س���لك �لإمام مالك 
ف���ي �لموط���اأ يذكر �لأحاديث و�لآثار ويذك���ر تخريجه لها و�جتهاده حولها 

ويربط �أكثر �لم�سائل بالأدلة �لتي تقوم عليها()1(.
قال عنه �لإمام �لموؤيد باهلل ›عليه الس���الم‹: )كنا نهاب ن�س���و�س يحيى كما   -9

نهاب ن�سو�س �لقر�آن( يعني في �لتاأمل فيها و�ل�ستخر�ج منها)2(.
10- وق���ال عن���ه �لأدي���ب �لعامة �ل�س���هير �أحم���د بن محمد �لمط���اع في كتابه 
تاريخ �ليمن �لإ�س���امي تحقيق عبد�هلل محمد �لحب�س���ي عند ذكره ل�س���نة 
298ه����: فيه���ا م���ات �لإمام �لهادي ب�س���عدة ي���وم �لأحد لع�س���ر بقين في ذي 
�لحج���ة م���ن �ل�س���نة �لمذك���ورة ودف���ن ي���وم �لثنين قب���ل �لزو�ل بم�س���جده 
�لم�س���هور ب�س���عدة ومولده بالمدينة �لمنورة على �ساحبها �أف�سل �ل�ساة 
و�ل�سام �سنة 245 ه� وهو با �سك �أكبر م�سلح �رتفع ��سمه في �أفق �لتاريخ 

الإم�م زيد : �ص 515 , 509.  (1(
)))  مقدمة تحرير اأبي ط�لب �ص 10.
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�ليمن���ي، ونال م���ن �لحتر�م و�لحب في قلوب �ليمنيي���ن مكانة لم يتبو�أها 
�أحد بحيث �أ�س���بحت �آثاره و�أعماله و�س���فاته �لعالية قبلة �لأب�سار ومهوى 
�لأفئ���دة وق���د م���ر بك �آث���اره �لعلمية فاإن���ه بمكانة عليا من �لعلم و�لف�س���ل 
و�ل���ورع، وم���كارم �لأخ���اق و�لحلم و�لتو��س���ع كثير �ل�س���فح و�لتجاوز عن 
�س���يئات �لنا�س وهفو�تهم �إلى �أن يقول: وكان �سجاعا مقد�ما ثابت �لجاأ�س 

ما�سي �لعزيمة.
يبا�سر في �لحرب �لمنايا ول يرى        لمن لم يبا�سرها من �لموت مهربا

11- وقال عنه �لإمام �لمن�سور باهلل: )وقول يحيى بن �لح�سين ينق�س بقوله 
ل بقول غيره �إذ ل �سلطان للغير عليه ول �سبيل �إليه()1(.

12- وق���ال عن���ه عب���د�هلل عبد�لوهاب �ل�س���ماحي - في كتابه " �ليمن �لإن�س���ان 
و�لح�س���ارة": "كان مثًا ل�سفات �لقائد و�لقدوة �لح�سنة لأتباعه مترفعاً 
ع���ن �لأهو�ء و�سفا�س���ف �لأمور وعن �لمتع، �س���جاعاً ف���ى �لمعارك و�لأهو�ل 

وفي تطبيق ما يوؤمن به ويدعو� �إليه معتدًل حتى مع �أعاديه".

وختامًا
كان �لإمام �لهادي ›عليه الس���الم‹ �سخ�س���ية قيادية من �لدرجة �لأولى ومن 
�لرج���ال �لعظم���اء �لذين يترك���ون �أثرهم على �لتاريخ، وهو بم���ا تو�فر له من 
�ل�س���مات �لهامة �لمكونة لل�سخ�س���ية �لقيادية و�لعو�مل و�لموؤثر�ت �لأ�س���رية 
و�لثقافية �لتي تعاورت على بناء �سخ�سيته كان لبد �أن يكون قائد�ً لأنه خلق 
ليكون كذلك، لأن �لقيادة طاقة يمتلك �لهادي مخزوناً �سخماً- منها، وقدرة 
�أن ي�س���رفها، وقد ت�ساعده �لظروف وقد ل ت�ساعده وفي هذ� تتفاوت خطوط 

عظماء �لتاريخ)2(.

الأحك�م ج) �ص )1.  (1(
من بحث لالأ�شت�ذ عبد الملك العجري.  (((
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 تل���ك كان���ت �س���ورة موج���زة م���ن �س���يرته ›رحمه اهلل‹ فق���د عا�س حيات���ه كلها 
�سديد �لوفاء ل�سعاره �لذي �أعلن »و�هلل ماهي �إال �صيرة محمد �أو �لنار« حتى 

لقي �هلل ولي�س في بيته درهم ول دينار.
ولقد قب�سه �هلل �إليه بعد جهاد مرير مع �أعد�ء �هلل وفي رجله �أثر جر�حه 
�نبعث���ت منه���ا �لر�ئح���ة �لت���ي خ����س �هلل به���ا �ل�س���هد�ء ول تز�ل تل���ك �لر�ئحة 
�لزكي���ة يف���وح عبيرها �إلى وقتنا �لحا�س���ر �إكر�ماً منه �س���بحانه وتعالى لذلك 
�لإم���ام �لمجاه���د �ل�س���ابر وكان���ت وفات���ه ›عليه الس���الم‹ ف���ي �لع�س���رين من ذي 
�لحج���ة �س���نة 298 للهجرة بعد عمر حافل بالجه���اد و�لدعوة �إلى �هلل حيث لم 

يترك ناحية من نو�حي �لجهاد �إل و�سار فيها.
وم�س���هده ›عليه السالم‹ في جانب �لم�سجد �لجامع ب�سعدة، وم�سجده ›عليه 
الس���الم‹ �ليوم في �سعدة من �أ�س���هر �لمعالم �لدينية في �ليمن، وقبره بجو�ره 

م�سهور مزور.
ب�����ل�����دي و�أر���������������س �أح�����ب�����ت�����ي ي������ا ح������ادي 

غ����ر�����س����ت م���ح���ب���ت���ه���ا ب�����ج�����وف ف����������وؤ�دي
م��ن وز�د  �ل�����ب�����اد  م���ح���ا����س���ن���ه���ا  ف����اق����ت 

�أف�����������س�����ال�����ه�����ا ق�����ب�����ر �لإم���������������ام �ل������ه������ادي
و�سلى �هلل على محمد وعلى �آله �لطاهرين

•••
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