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املقدمة
الحمد هلل رب العالمين، وال�سالة وال�سالم على محمد 
وعل���ى اآل���ه الطاهري���ن ور�س���ي اهلل ع���ن اأ�سحاب���ه الأخي���ار 

المنتجبين.        وبعد 
فاإن �سخ�سيًة ك�سخ�سية الإمام الهادي ›عليه السالم‹ لها 
التاأثير الكبير لي�س على م�س���توى ال�س���عب اليمني فح�س���ب 
واإنم���ا عل���ى م�س���توى العال���م الإ�س���المي، قد يجد الإن�س���ان 
�س���عوبة في الحديث عنها في مثل هذا الكتيب المخت�س���ر، 
وخا�س���ة اإذا كان���ت حياته مليئة بالجهاد والت�س���حية - وهو 
بع���د ل���م يبلغ الحل���م - بالكلمة تارًة وبال�س���يف والقتال تارًة 
اأخرى؛ حتى ختم حياته بال�سهادة في �سبيل اهلل �سائراً على 

نهج اآبائه الطاهرين.
اإنه �سخ�سية جديرة باأن يكتب عنها كل من لديه القدرة 
عل���ى ذل���ك وخا�س���ة م���ن اليمنيي���ن لما له م���ن اأياد بي�س���اء 
عل���ى �س���عبنا اليمن���ي والتي منه���ا: اإقامة الح���ق والعدل في 
ربوع اليمن، واإ�س���الح فا�س���دهم، ورد �ساردهم، واإ�سالح ذات 
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بينه���م، ورفع محن البلوى عنهم بعد اأن كانت قد اأرهقتهم 
بلية الفرقة واأنهكتهم محنة ال�سحناء وال�ستات والتباغ�س 
والتناف���ر، وبعد اأن ع�س���فت بهم فتن���ة القرامطة وزعيمهم 
)علي بن الف�سل( الذي ادعى النبوة، واأحل الحرام، و�سفك 
الدم���اء، وقط���ع الأرحام، وح���ول اليمن اإلى اأهواء منت�س���رة 
وطوائف مت�س���تتة، ومعتقدات فا�س���دة؛ فكان الإمام الهادي 

›عليه السالم‹ لليمنيين: القائد والقدوة والمنقذ.
اإنن���ا باأم����س الحاجة لمعرف���ة مثل هذا الرج���ل العظيم 

و�سيرته المباركة وما تحقق على يديه ل�سعبنا العظيم:
 اأوًل: حت���ى ل نك���ون م���ن الجاحدي���ن لنع���م اهلل علين���ا 
وخ�سو�س���اً اأن هناك من ي�سعي من حملة الموروث الأموي 
الجاهلي وعلى راأ�سهم الوهابيون والنوا�سب؛ اإلى الم�سا�س 
م���ن قدره���ا بداف���ع  ال�سخ�س���ية والت�س���غير  ه���ذه  بعظم���ة 
الع�س���بية اأو الجه���ل اأو الن�س���ب اأو الح�س���د اأو غي���ر ذل���ك، 
والت�س���ليل عل���ى العام���ة - م�س���تغلين جهله���م - بم���ا له���ذه 
ال�سخ�س���ية من ف�س���ل على الإ�س���الم والم�س���لمين، وخا�سة 

على اليمن الميمون.
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 ثاني���اً: ليك���ون مث���ل ه���ذا الرج���ل العظي���م الق���دوة لن���ا 
والأ�س���وة ف���ي �س���راعنا م���ع الباط���ل وال�س���الل ومواجهتن���ا 

للجاهلية الأخرى.
واهلل ولي الهداية والتوفيق.

يحيى قا�سم اأحمد اأبو عوا�سة
1�سفر 1439 ه� - 2017/10/21م

•••
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اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ صورة موجزة
من هو الإمام الهادي؟

هو الإمام الهادي اإلى الحق يحيى بن الح�سين بن القا�سم 
بن اإبراهيم بن اإ�س����ماعيل بن اإبراهيم بن الح�سن بن الح�سن 

بن اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب ›عليهم السالم‹.

ولدته ون�شاأته ›عليه السالم‹:
ولد ›عليه السالم‹ بالمدينة المنورة �سنة )245 ه�( ون�ساأ 
وتعل���م وترب���ى ف���ي اأح�س���ان نجوم اله���دى، وب���دور الدجى، 
اأمث���ال: جده )نجم اآل محمد( الإمام القا�س���م بن اإبراهيم، 
وعمه )ووارث علم اآل محمد وعابدهم( محمد بن القا�س���م 
واأبيه )الحافظ الزاهد( الح�س���ين بن القا�س���م، وبقية اآبائه 
واأعمامه ›عليهم الس���الم‹، ون�ساأ وترعرع و�سط تلك البادية 

التي اأك�سبته الف�ساحة وال�سجاعة.
وف����ي ذل����ك البيت - ال����ذي تمثلت فيه اأن�س����ع �س����ور الطهر 
والعب����ادة والعل����م - تعل����م الإم����ام اله����ادي ›عليه الس���الم‹ ودماء 
النبوة تجري في عروقه، منحه اهلل ب�سطة في العمل والج�سم؛ 
فح����از عل����ى مرات����ب العلم وبرز فيه����ا، ولم يدرك����ه اأحد، وعرف 
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اآب����اوؤه واأعمام����ه ف�س����له عل����ى ما ه����م عليه م����ن العل����م فقدموه 
عليهم وبايعوه بالإمامة وعمره خم�س وثالثون �سنة.

مما ورد في عظيم قدره ›عليه السالم‹:
 م���ا روي ب���اأن الر�س���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
اأ�س���ار اإلى اليمن وقال: »�س��يخرج رجل من ولدي في هذه 

الجهة ا�سمه يحيى الهادي يحيي اللهّ به الدين«)1(
وع���ن عل���ي ›عليه الس���الم‹ اأن���ه قال: »ي��ا اأيه��ا النا�س، 
�س��لوني قب��ل اأن تفقدوني، اأيه��ا النا�س اأن��ا اأحلم النا�س 
�سغ��ارًا، واأعلمه��م كب��ارًا، اأيها النا���س، اإن الل تعالى بنا 
فتح، وبنا ختم. اأيها النا�س، ما تمر فتنة اإال واأنا اأعرف 
�سائقه��ا وناعقها، ثم ذك��ر فتنة بين الثماني��ن ومائتين، 
ق��ال: فيخ��رج رج��ل م��ن عترتي ا�سم��ه ا�سم نب��ي؛ يملأ 
االأر���س عداًل كما ملئت جورًا، يميز بين الحق والباطل، 
ويوؤل��ف الل بين قلوب الموؤمنين عل��ى يديه كما تتاألف 
ق��زع الخريف، انتظ��روه في االأرب��ع والثمانين ومائتين 

في اأول �سنة واردة واأخرى �سادرة«.)2(

التحف �شرح الزلف 1 �ص 193.  (1(
))) �شيرة اله�دي اإلى الحق �ص31, م�آثر الأبرار ج1 �ص 379 التحف 

1 �ص 193.
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بعض صفاته ›عليه السالم‹ 
قوته وباأ�شه و�شجاعته:

كان ›عليه السالم‹ مو�سوفاً من اأيام �سباه بف�سل القوة وال�سدة 
والباأ�س وال�سجاعة فقد اآتاه اهلل ب�سطة في العلم والج�سم.

فق���د روي اأن���ه �س���رب رجاًل بنج���ران بال�س���يف فاأخرجه 
من بين رجليه، فقال رئي�س���هم: ا�ستروا �سربة هذا العلوي، 

فواهلل لئن راآها النا�س ل تنا�سروا)1(
وم����ع قوت����ه تل����ك اقترن����ت ال�س����جاعة العلوي����ة الت����ي ازدانت 
باأف�سل اأنواع ال�سفح والعفو، فقد كانت �سجاعته ت�سبه �سجاعة 
ج����ده عل����ي ›عليه الس���الم‹ فكان �س����ورة طبق الأ�س����ل ل�س����جاعة 

وبطولة فار�س الإ�سالم وبطل بدر واأحد والخندق وخيبر.
فق���د قال لأ�س���حابه يوماً وه���و يحثهم ويوج���ب عليهم 
قت���ال القرامط���ة: م���ا يجزعك���م م���ن عدوك���م واأنت���م األف���ا 
رجل؟!.. فقالوا: اإنما نحن األف! فقال ›عليه السالم‹: اأنتم 

األف واأنا اأقوم مقام األف، واأكفي كفايتهم.

ال�ش�في 305/1.  (1(
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وله ›عليه السالم‹ ليلة مع القرامطة ت�سبه ليلة الهرير 
لعلي ›عليه السالم‹ في النهروان مع الخوارج.

وف���ي اإح���دى المع���ارك م���ع اآل يعف���ر وه���و ف���ي قل���ة من 
اأ�س���حابه هجم عليهم حتى خالطهم باأ�سحابه وقتل حامل 
رايته���م وهزمهم؛ فتعج���ب النا�س من �س���جاعته تلك، فلما 
بل���غ اله���ادي ›عليه الس���الم‹ ق���ال: ويحهم، م���ا يعجبون من 
ذل���ك، ول���و كان معي األف���ا رجل وخم�س���مائة فار�س موؤمنين 

�سابرين لدوخت بهم عامة الأر�س.)1(
ومن مواقفه ال�سجاعة: كان ›عليه السالم‹ اإذا طلع على 
ظهر فر�س���ه لم تقم له قائمة، وهجم عليه العدو ب� )ريدة( 
فانهزم عنه اأجناده فثبت في وجه عدوه في عدة ي�سيرة من 
اأ�س���حابه، ولما راأى من انه���زم عنه ثباته ونكايته في عدوه 
عطفوا وحمل فقتلهم مقتلة عظيمة وقال في ذلك اليوم:

ال��خ��ي��ل ت�����س��ه��د ل���ي وك���ل م��ث��ق��ف)2(
ب��ال�����س��ب��ر واالإب���������لء واالإق��������دام

الت�ريخ الإ�شالمي )/)5.  (1(
م )بت�شديد الواو وفتحه). المثقف: الرمح المقوَّ  (((
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ب��اأن��ن��ي ال��ف��ق��ار  ذو  وي�����س��ه��د  ح��ق��ا 
اأروي����������ت ح����دي����ه ن���ج���ي���ع ط���غ���ام

ن���ه���ل وع�����ل ف����ي ال���م���واق���ف ك��ل��ه��ا
ط��ل��ب��ا ل����ث����اأر ال����دي����ن واالإ�����س����لم

م��واق��ف��ا ال��ف��ق��ار  ذو  ت��ذك��ر  ح��ت��ى 
القمقام))) ال�سيد  المعالي  ذي  من 

والنهى الف�سائل  ذي  ع��ل��ي  ج���دي 
���س��ي��ف االإل������ه وك���ا����س���ر االأ����س���ن���ام

الثرى وطئ  من  وخير  الر�سول  �سنو 
ب���ع���د ال���ن���ب���ي اإم���������ام ك�����ل اإم������ام

�شعة علمه:
اأم���ا تقدم���ه ف���ي العل���م فا�س���تهاره وموؤلفات���ه تغن���ي عن 
تق�سيه، ومن اأحب اأن يعرف ذلك فلينظر في كتبه واأجوبته 
عن الم�س���ائل التي كان ُي�س���األ عنها حتى ح���دث اأبو العبا�س 
الح�سني ›رحمه اهلل‹ عن الف�سل بن عبا�س اأنه �سمع محمد 
ب���ن يحيى المرت�س���ى ›رضي اهلل عنه‹ يق���ول: )اإن يحيى بن 
الح�س���ين ›علي���ه الس���الم‹ بلغ من العل���م مبلغا يخت���ار عنده 

وي�سنف وله �سبع ع�سر �سنة(.

ب�لفتح وال�شم ال�شيد والآمر العظيم والبحر. اأف�دة الق�مو�ص.  (1(
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ق����ال اأبو بكر ب����ن يعقوب - عالم اأهل ال����راأي)1( وحافظهم - 
عندم����ا ج����اء اإلى اليم����ن وراأى الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹: 
)كن����ت ل اأعترف لأحد بمثل حفظي لأ�س����ول اأ�س����حابنا، واأنا 
الآن اإل����ى جنب����ه ج����دع)2( ، بينم����ا اأجاري����ه ف����ي الفق����ه واأحك����ي 
ع����ن اأ�س����حابنا اأق����واًل اإذ يقول: لي�����س هذا يا اأب����ا بكر قولكم؛ 
فاأراده؛)3( فيخرج لي الم�س����األة في كتبنا على ما حكى وادعى 
فق����د �س����رت اإذا ادع����ى �س����يئاً عنا اأو ع����ن غيرن����ا ل اأطلب معه 

اأثراً()4(.
وق���ال محم���د اأب���و زه���رة: )والإم���ام اله���ادي اإل���ى الحق 
يحيى بن الح�س���ين بن القا�س���م الر�س���ي فهو حفيد الر�س���ي 
كما اأ�س���رنا من قب���ل، وقد ولد بالمدينة �س���نة 245ه� وعكف 
عل���ى الفقه يدر�س���ه من كل نواحيه وفي كل م�س���ادره، وقام 
هادياً مر�سداً يدعو اإلى اهلل �سبحانه واإلى �سراط م�ستقيم، 

هم الحنفية و�شموا بذلك لكثرة اإعتم�دهم على القي��ص  ه�م�ص   (1(
الإف�دة : �ص 131.

ج���دع: م�أخوذة م���ن الجذع ب�إب���دال ال���ذال داًل؛ لأن الجذع من   (((
الرج�ل هو ال�ش�ب الحدث )بفتح الح�ء والداء).

اأراجعه.  (3(
الإف�دة 13.  (((
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الإ�س���المية  الطوائ���ف  م���ن كل  الدي���ن  ف���ي  وكان مرجع���اً 
والأم�سار المختلفة، ي�س���األونه وي�ستفتونه وهو يرد عليهم 
بر�س���ائل قيم���ة اأُِثرْت عن���ه؛ يدافع فيها عن القراآن وال�س���نة 

ويبين الحق الذي يرد زيغ الزائغين(.)1(
واجتمع عليه يوماً في - �سنعاء - �سبعة اآلف عالم من 
الجبري���ة، واخت���اروا �س���يخهم، وتقدم ي�س���األ الإم���ام الهادي 
›عليه السالم‹: ويناظره فقال: ممن المعا�سي؟ فقال ›عليه 
الس���الم‹ ومن العا�سي؟ فاحتار ولم يعرف اإجابة. وعاد اإلى 
اأ�س���حابه واأخبرهم بعجزه عن ع���دم معرفة الإجابة وقال: 
ويحكم اإن قلت: العا�سي اهلل كفرُت واإن قلت: العبد. دخلت 

في مذهبه؛ فرجعوا جميعاً اإلى مذهبه ›عليه السالم‹)2(.
ويقول ال�س���يخ اأبو زهرة: ولم تكن �س���هرة الإمام الهادي 
بحكم���ه الع���ادل فقط بل كانت �س���هرته بعلم���ه وفقهه، ومن 
ذ اآراءه العلمية  الحق اأن �سورة حكمه تبين حكم العالم ينفِّ

في حكمه تنفيذا دقيقاً)3((.

اأبو زهرة �ص 515.  (1(
الت�ريخ الإ�شالمي ج) – �ص)5.  (((

الإم�م زيد : �ص 515.  (3(
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ويق���ول: )واأن ر�س���ائله وخطب���ه وعه���وده تجع���ل القارئ 
يح�س باأنه يعود بالإ�سالم اإلى عهده الأول()1(.

ويقول الدكتور اأحمد محمود �س���بحي اأ�س���تاذ الفل�س���فة 
الإ�س���المية بكلي���ة الآداب جامع���ة الإ�س���كندرية ف���ي كتاب���ه 
)الزيدية(: )الإمام الهادي ›عليه السالم‹ اأهم �سخ�سية في 
المذه���ب الزيدي ل يفوقه اإل الموؤ�س����س الإمام زيد، اأحاط 
اله���ادي اإحاطة كامل���ة بعلوم الدين واأخ�س���ها... اإلى جانب 
مثاب���رة على الجهاد دون كلل؛ ف���كان نموذجاً كاماًل لالإمام 
الزي���دي، ف���ال غ���رو اأن يطب���ع المنه���ج الزي���دي ف���ي اليمن 
بطابع���ه وبخا�س���ة ف���ي الفقه فتع���رف الزيدية هناك با�س���م 
)الهادوي���ة(. واإذا كان ق���د جم���ع بي���ن العل���م والجه���اد فق���د 
جمع كذلك بين �س���فتين تبدوان متعار�س���تين وهما: رجل 
الدولة، ثم الزهد، وما ذاك اإل لجتماع النظر والعمل فيه 
اإل���ى ح���د التطابق، يوؤمن ثم يفع���ل ما به يوؤمن؛ فال يعرف 
ازدواج النظر والعمل اإلى قلبه �س���بياًل »والل اإنها ل�س��يرة 

محمد اأو النار«.

اأبو زهرة �ص 513.  (1(
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وق���ال: ع���رف الت�س���يع اأئم���ة اقت�س���روا عل���ى العل���م دون 
الجه���اد كم���ا عرف اأئم���ة غلبوا الجه���اد على العل���م، وعرف 
الت�س���يع وغير الت�س���يع رجال دولة يظنون اأن حجابا يف�سل 
بينهم وبين الرعية لزٌم من اأجل دعوى غر�س المهابة لهم 
ف���ي قل���وب النا�س، ولكننا ب�س���دد اإم���ام يطعم بي���ده ويوؤاكل 
الم�س���اكين مع���ه، اأم���ا اأن يتح���د العلم مع الجه���اد على نحو 
فائ���ق، واأن يك���ون الورع والزه���د وموا�س���اة المحتاجين من 
خ�س���ال رج���ل الدولة؛ ف���ذاك مال يك���ون على مر الع�س���ور 
والده���ور اإل ف���ي الواح���د بعد الواح���د، ومنهم اله���ادي اإلى 

الحق يحيى بن الح�سين)1(.
لق���د كان الإم���ام اله���ادي ›علي���ه الس���الم‹ اإل���ى جانب ما 
يحمل���ه من عل���م؛ مجاهداً طوال حياته، والي���اً عدًل، يتابع 
اأحوال رعيته ومظالمهم معلماً ومر�س���داً لأ�سحابه، يجيب 
عن م�س���ائلهم واأ�س���ئلتهم حت���ى واإن كان في ح���ال المعركة، 
وق���د تتلم���ذ وتخ���رج عل���ى يديه م���ال يح�س���ى م���ن العلماء 
والف�س���الء الذي���ن حمل���وا فكره وعلم���ه اإلى جميع اأ�س���قاع 

)1) الزيدية 180.
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الأر�س، ومنهم على �سبيل الخت�سار: ولداه محمد واأحمد، 
واأخوه عبداهلل بن الح�سين، وعلي بن محمد العلوي موؤلف 
�س���يرة الإمام ›عليه الس���الم‹ ووالده)1(، ومحمد بن �س���ليمان 

ك�ن محم���د ب���ن عبيد اهلل العلوي م���ن اأ�شد اأتب�ع اله����دي ›عليه   (1(
الس���الم‹ وك�ن والي���ً� عل���ى نج���ران, وا�شت�شه���د هن�ك م���ع اأهله 
واأ�شرت���ه في فتنة القرامطة في معرك���ة رهيبة ق�ل عنه� الموؤرخ 
اب���ن اأبي الرج�ل: )اإنه� ت�شب���ه ك�رثة الطف) ومن يقراأ تف��شيل 
المذبح���ة وظروفه� يق���در م�شداق قول ابن اأب���ي الرج�ل, ولقد 
بل���غ ب�لقرامطة الحق���د 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�حل بي        من �شخط اهلل ومن لعن النبي  

وقد خرج الإم�م اله�دي ›عليه السالم‹ لت�أديبهم ومعه ح�مل رايته   
الف�ر����ص ال�شج����ع علي بن محمد العل���وي, ودارت معركة رهيبة, 
وع����د علي ب���ن محمد مثخن���ً� بجراح�ت���ه وفي خي���وان ا�شت�شهد 
مت�أثرًا بجراحه. وقد حزن الإم�م عليه حزنً� �شديدًا ووقف يقول:

قبر بخيوان حوى م�جداً      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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الكوف���ي واأخوه عل���ي، وعلي بن العبا�س الح�س���ني، وغيرهم 
الكثير.

توا�شعه :
كان ›عليه السالم‹ �سديد التوا�سع: يعود المري�س، ويكلم 
ال�سغير، وي�سلم على كل من مر به؛ يقول موؤلف �سيرته علي 
بن محمد العلوي: )راأيت يحيى بن الح�س����ين مال اأح�سيه: 
يخ����رج اإل����ى الم�س����جد ي�س����لي اأو لحاج����ة فيكلم����ه ال�س����بي اأو 
المراأة الكبيرة اأو الرجل؛ فراأيته يقف معهم طوياًل والنا�س 

قيام حتى ي�ساألوا حوائجهم فيق�سيها لهم( )1(.
وكان يدن���ي الأيت���ام والم�س���اكين م���ن مجل�س���ه ول ياأكل 
طعام���اً حت���ى يطعمهم من���ه، وكان يفت الطع���ام لالأيتام ثم 

ياأمر باإدخالهم عليه فياأكلون وياأكل معهم)2(.

عبادته:
كان ›علي���ه الس���الم‹ ينطلق في عبادته وفي �س����لوكه كله من 
منطل����ق فهم����ه العميق الوا�س����ع لمعين العب����ادة هلل واأن كل عمل 

ال�شيرة �ص 58.  (1(
ال�شيرة �ص 387.  (((
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ياأتيه الإن�س����ان في حياته يكون عبادة وجهاداً اإذا ق�س����د به وجه 
اهلل، وكان يقول لأ�سحابه: »اتقوا الل في �سركم وعلنيتكم 
وعامل��وا الل تعال��ى، واإن فعلتم �س��يئًا فاجعلوه خال�س��ًا، اإن 
اأ�س��لحتم �س��لحًا فتك��ون نيتك��م اأن��ه لل، واإن علفت��م دابة 
تقدم��وا الني��ة ف��ي ذلك اأن��ه لل، واإن م�س��ى اأح��د منكم في 
جه��ة من الجهات فقدموا الني��ة في ذلك لل، فاإنما اأنتم في 

جميع ما فعلتم في جميع االأمور في �سلح االإ�سلم«)1(
وكان ين�س���ح اأ�س���حابه بمجاهدة اأنف�سهم ومحا�سبتها؛ 
فل��و  اأنف�س��كم  بتاأدي��ب  »وعليك��م  له���م:  يق���ول  ف���كان 
وعظتك��م ثلث �س��نين ثم فارقتكم �س��اعة لن�س��يتم ما 
وعظتك��م ب��ه اإذا ل��م تناظروا اأنف�س��كم ف��ي خلواتكم؛ 
فعليك��م بجهاد اأنف�س��كم ف��ي الخل��وات، وعليكم بترك 
الغ�س��ب حتى تذلوا اأنف�س��كم لل واإنما اأق��ول لكم هذا 
الأني اأم�س��يت موؤتمنًا على هذه االأمة اأفكر في �سلحها 

ومن اأين ت�سلح«)2(.

�شيرته للعلوي : �ص3)1.  (1(
�شيرته للعلوي : �ص ))1.  (((
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روى الإمام اأبو طالب ›عليه الس����الم‹ باإ�سناده عن �سليم)1( 
وكان يتول����ى خدمة الهادي ›عليه الس����الم‹ في داره قال: كنت 
اأتبع����ه حي����ن ياأخذ النا�س فر�س����هم في اأكثر لياليه بالم�س����باح 
اإلى بيت �س����غير في الدار؛ كان ياأوي اإليه؛ فاإذا دخل �س����رفني 
فاأن�س����رف، فهج�����س بقلب����ي ليل����ة اأن اأحتب�����س واأتي����ت اإل����ى باب 
الم�س����جد اأنظ����ر ما ي�س����نع، قال: ف�س����هر ›عليه الس����الم‹ الليل 
اأجمع ركوعاً و�س����جوداً وكنت اأ�سمع وقع دموعه ›عليه السالم‹، 
ون�سيجاً في حلقه، فلما كان ال�سبح قمت ف�سمع ح�سي فقال: 
م����ن ه����ذا؟ فقل����ت: اأن����ا، فق����ال �س����ليم: م����ا عج����ل بك ف����ي غير 
حين����ك؟ قل����ت: ما برحت البارحة جعلت ف����داك، قال: فراأيته 
ا�ستد ذلك عليه وحرج علي اأن ل اأحدث به في حياته اأحداً)2(.

حبه للجهاد والت�شحية:
لقد كانت ق�سيته ›عليه السالم‹ باخت�سار: رجل باع نف�سه 
هلل لم يعد له من مطمع ول من غاية �سوى اأن يفي ببيعته 
ف���ي الدني���ا، على اأمل اأن يقب�س الثمن ف���ي الآخرة، كان كل 

خ�دم اله�دي ›عليه السالم‹.  (1(
الإف�دة : �ص 60.  (((
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هم���ه الآخرة والجنة وم���ا فيها من حياة اأبدية ونعيم مقيم 
 ور�س���وان م���ن اهلل اأكبر، وعن���د قراءته لقول اهلل �س���بحانه: 
ْمَواَلُهْم ِباأَنَّ  ْنُف�َسُهْم َواأَ ِمِنيَن اأَ {اإِنَّ الَل ا�ْس��َتَرى ِمَن اْلُموؤْ
َة ُيَقاِتُلوَن ِفي �َس��ِبيِل الِل َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن  َلُهُم اْلَجنَّ
ْوَراِة َواالآْنِجيِل َواْلُقْرَءاِن َوَمْن  ا ِفي التَّ َوْعًدا َعَلْيِه َحقًّ
اأَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن الِل َفا�ْسَتْب�ِسُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم 
ِب��ِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} ]التوبة:111[ قال معلقاً على 
ذل���ك: »في��ا له��ا تجارة م��ا اأربحها وي��ا لها م��ن دعوة ما 
اأرفعها، دنيا ي�س��يرة فاني��ة واآخرة كبيرة باقية، وحياة 
اأي��ام تزول بحي��اة اأيام اأبدًا ال تحول، والنكد والن�س��ب 
وال�س��دة والتعب بالراحة وال�س��رور والغبطة له في كل 
االأمور، فاز والل من بادر فا�س��ترى الجنة باأيام حياته، 

وخاب من تخلف عن متابعة الل و�سوَّف« )3(. 
وقال ›عليه السالم‹ بعد اأن روى حديث النبي ›صلى اهلل 
عليه وآله وسلم‹ عن جبريل ›عليه السالم‹ اأنه قال: »اإن يوم 
الجمع��ة يوم القيام��ة وفيه تقوم ال�س��اعة« ق���ال ›عليه 
الس���الم‹: »ما زلت منذ رويت ه��ذا الحديث يدخلني في 

المجموعة الف�خرة.  (3(
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كل جمع��ة وجٌل وخ��وف، وما ذلك من �س��وء ظني بربي، 
ولك��ن مخاف��ة م��ن لقائه، ول��م اأقم بم��ا اأمرن��ي بالقيام 

فيه« يعني الجهاد. )1(
في ميدان الجهاد:

الس���الم‹  ›علي���ه  لع���ل المتتب���ع ل�س���يرة الإم���ام اله���ادي 
يالحظ مدى محاولة الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ اقتفاء 
اأث���ر الر�س���ول ›صل���ى اهلل علي���ه وعل���ى آله وس���لم‹ ف���ي جميع 
اأموره حتى في م�سميات الجي�س فقد كان جي�سه مكون من 
المهاجرين والأن�سار، وكان ل يقاتل قوماً اإل بعد دعوتهم 
واإقامة الحجة عليهم واإر�سال ر�سله اإليهم باأن يدخلوا فيما 
دخ���ل فيه الم�س���لمون، واأن يحقنوا الدماء، ويعلنوا توبتهم، 
ويرجع���وا اإل���ى الحق اإذا كانوا من ناق�س���ي العه���د، فاإن اأبوا 

قاتلهم حتى يحكم اهلل بينه وبينهم.
كان كثي���ر ال�س���فح والعف���و مهم���ا تك���رر نك���ث الناكثي���ن 
وغدره���م، يمنع اأ�س���حابه اأن يتبعوا مدبراً، اأو يق�س���وا على 
جري���ح، اأو يقتل���وا وليداً اأو امراأة اأو �س���يخاً ل يطيق القتال، 

اأو يقطعوا �سجراً، اأو يمثلوا باآدمي اأو بهيمة.

درر الأح�ديث النبوية.  (1(
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ولقد كانت تلك القوة وال�سجاعة تنعك�س �سماحة وعدًل 
عل���ى الأع���داء، مم���ا جعلهم يتواف���دون عليه للبيع���ة في كل 

جهة ينزل فيها.
يق���ول عبدالفت���اح �س���ايف ف���ي كتاب���ه الإم���ام اله���ادي والياً 
وفقيه���اً ومجاهداً: )ولقد ق�س���ى الإمام الهادي ›عليه السالم‹ 
عم���ره كل���ه لتل���ك الغاي���ة النبيلة الت���ي اأعلنها في مب���داأ اأمره، 
عا����س حياته كلها جهاداً ور�س���اً، لم يدخر لنف�س���ه فيها درهماً 
ول ديناراً، ولم ي�س���َع لملك ول �س���لطان، وما تناق�س���ت اأفعاله 
مع اأقواله يوماً من الأيام، واإنما ظلت حياته كلها ن�سقاً واحداً 
ونفحاً �سادقاً منذ اأن خرج لإعالء كلمة الحق حتى لقي اهلل(.

الحفاظ على الهيبة:
يق���ول موؤل���ف �س���يرته: وراأيته وق���د قطع قب���اءاً ملحماً، 
فق���ال: »والل ل��و كنت بي��ن موؤمنين ما لب�س��ت مثل هذا 
وال ه��ذا م��ن لبا�س��ي، وم��ا اأ�س��تهي اأن األب���س اإال الغليظ 
م��ن الثياب، ولو لب�س��ته ال�س��ُتِخفهّ مو�س��عي؛ فقد ميزت 
اأموره��م فراأيته��م ال يطيعون اإال م��ن كان عليه مثل هذا 

الثوب، ولكاأن على جلدي من لبا�سه ال�سوك«)1(.

العلوي �ص 56.  (1(
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ويق���ول ›عليه السالم‹: »والل لقد ركبت اأعود مري�سًا 
بقمي���س واإزار؛ فلما ظه��رت من المنزل ا�س��تغفرت الل 
تعالى اإذ ركبت بقمي�س واإزار، الأني فكرت فقلت: لو راآني 
اأح��د م��ن هوؤالء الجبابرة اأو م��ن النا�س ممن ال عقل له 
وال تميي��ز واأنا كذلك؛ لنظر اإلى بعي��ن القلة والمهانة، 
وهذا ف�ساد في االإ�سلم، فا�ستغفرت الل تعالى من ذلك؛ 
 الأن الهيبة �س��لح االإ�س��لم، ق��ال الل تب��ارك وتعالى: 
ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل  وا َلُهْم َما ا�ْس��َتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ {َواأَِعدُّ
ُكْم} ]األنف�ال:60[ فاأخيفوا  ُتْرِهُبوَن ِب��ِه َعُدوَّ الِل َوَعُدوَّ

اأعداء الل بما اأمكنكم واأجعلوا لل ذلك خال�سًا«.)1(
•••

�شيرته �ص ))1.  (1(
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خروج اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹ إىل اليمن 
  عند بزوغ فجر الإ�س���الم كان اليمنيون ال�س���ابقون قبل 
غيرهم لن�سرة الإ�سالم ور�سول الإ�سالم، فاحت�سنوا ر�سول 
اهلل ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ ف���ي دار هجرته، واآووه 
ون�س���روه، واأ�س���لم اأه���ل اليم���ن جميع���اً ف���ي عهد ر�س���ول اهلل 

›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹ دون �سغط اأو اإكراه.
اأر�س���ل الر�س���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ الإمام 
علياً ›عليه الس���الم‹ اإلى اأهل اليمن فاأ�سلمت همدان في يوم 
واح���د فبع���ث اإل���ى الر�س���ول ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ 
يخب���ره الخبر؛ فلما قراأ الر�س���ول ›صل���ى اهلل عليه وعلى آله 
وس���لم‹ الكتاب خر �س���اجداً ثم رفع راأ�س���ه وقال: »ال�س��لم 

على همدان« ثالثاً.
واأقبل���ت طالئع الوف���ود على ر�س���ول اهلل ›صلى اهلل عليه 
وعلى آله وس���لم‹ معلنين اإ�س���المهم، ففرح بذلك ر�سول اهلل 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ وقال: »اأتاكم اأهل اليمن 
وه��م األين قلوب��ًا، واأرق اأفئدة، االإيم��ان يمان، والحكمة 

يمانية«.
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ولق���د كان لأه���ل اليم���ن دوره���م المميز ف���ي الفتوحات 
الإ�س���المية، وكان���وا اأي�س���اً ق���ادة وجن���ود الإم���ام عل���ي ›عليه 

السالم‹ في قتاله الناكثين، والقا�سطين، والمارقين. 
وقد قال علي ›عليه الس���الم‹ معبراً عن ذلك في ق�سيدة 

طويلة قال في اآخرها:
 ف��ل��و ك��ن��ت ب���واب���ًا ع��ل��ى ب���اب جنة

ل��ق��ل��ت ل���ه���م���دان ادخ����ل����وا ب�����س��لم
وب�س���بب ه���ذا الرتباط الوثيق بين اليمنيين بالر�س���ول 
الإ�س���الم  ف���ي ن�س���رة  الب���ارز  اليمنيي���ن  بيت���ه، ودور  واأه���ل 
ووقوفه���م م���ع الإمام علي ›عليه الس���الم‹ باعتباره المتداد 
الحقيقي لر�س���ول اهلل ›صلى اهلل عليه وعلى آله وس���لم‹ لهذا 
كل���ه عاقبه���م بنوا اأمية حملة الم���وروث الجاهلي ومن تلك 
العقوبات اأن معاوية اأر�س���ل اإلى اليمن جي�س���اً بقيادة "ب�س���ر 
ب���ن اأرطاأة" بم�س���اندة من الموالين للدول���ة الأموية، فعاث 

في الأر�س ف�ساداً وقتل الن�ساء والأطفال وال�سيوخ.
وكان م���ن �س���من قت���اله طف���ال عبي���د اهلل ب���ن عبا����س - 
قث���م وعبدالرحم���ن  - ذبحهما بيده وهما على م�س���حفهما 
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يتعلم���ان القراآن، وكان عبيد اهلل بن عبا�س قد تركهما عند 
اأم �س���عيد البرزخي���ة، وبل���غ علياً ›عليه الس���الم‹ خبره فقال: 
»اللهم ا�س��لبه دينه وعقله« ووجه اإليه جارية بن قدامة 
ال�س���عدي، ومع���ه وه���ب بن م�س���عود ف���ي اأربع���ة اآلف فار�س، 
فه���رب ب�س���ر بع���د اأن قت���ل الآلف م���ن محب���ي اأه���ل البي���ت 
›عليهم الس���الم‹ وعند و�س���وله اإلى ال�س���ام اأ�س���يب بالجنون 
و�س���اءت خاتمت���ه وكان ي���اأكل الأذى؛ فيمنع���ه اأهل���ه، فيق���ول 
له���م: »اأنت��م تمنعون��ي وقث��م وعبدالرحم��ن يطعماني 

اإياه«.
ثم حل باليمن ماأ�س���اة اأخرى اأيام عبدالملك بن مروان 
اإذ كان اأخو الحجاج "محمد بن يو�س���ف الثقفي" والياً على 
اليم���ن وكان م�س���هوراً بالظل���م والق�س���وة، فقت���ل الكثير من 

اأهل �سنعاء.
ث���م تن���ازع اليمن: ال���ولة في الع�س���ر العبا�س���ي، ومنهم 
محم���د ب���ن زياد ا�س���تخلفه الماأم���ون لم���ا راأى تكاثر محبي 

اأهل البيت في اليمن)1(.

الت�ريخ الإ�شالمي.  (1(
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وعمل���وا عل���ى تفريق اليم���ن اإلى قبائل متناح���رة متنافرة 
فيم���ا بينه���ا، كث���ر ال�س���راع والح���روب والفت���ن بي���ن القبائ���ل 
اليمني���ة حتى �س���اق بهم الحال ف�س���دوا الرحال اإل���ى المدينة 
يطلبون من اأهل البيت ›عليهم السالم‹ الذين ت�سربت قلوبهم 
بحبه���م اأن ينقذوه���م من هذه الو�س���عية وخ�سو�س���اً اأنهم قد 
�سمعوا ب�سيت الإمام الهادي ›عليه السالم‹ وعلمه و�سجاعته.

كان ›علي���ه الس���الم‹ ق���د بايعه اأعمام���ه واآب���اوؤه بالإمامة 
لما راأوا من علمه وورعه وتقواه وخ�س���يته من اهلل �س���بحانه 
وتعال���ى وتوا�س���عه وكرمه واأخالق���ه، وتوجه���وا جميعاً اإلى 
طبر�س���تان، ث���م ع���ادوا اإل���ى الر����س فج���اءه وف���د م���ن علماء 
اليم���ن وقبائله���م يطلبون���ه الخ���روج واألزم���وه اأم���ام خال���ق 

ال�سموات والأر�س القيام باأمر اهلل �سبحانه وتعالى.
وكان ذل���ك ف���ي عهد الدولة العبا�س���ية �س���نة 280هجرية 
اأي���ام المعت�س���د العبا�س���ي وكان عم���ره ›علي���ه الس���الم‹ حين 
ظه���وره 35 �سنة؛فا�س���تجاب ›عليه الس���الم‹ لذلك ا�س���تجابة 
لأم���ر اهلل �س���بحانه وقد ق���ال ›عليه الس���الم‹: »والل الذي 
ال اإل��ه اإال ه��و وح��ق محم��د م��ا طلب��ت ه��ذا االأم��ر، وما 
خرجت اختيارًا وما خرجت اإال ا�س��طرارًا لقيام الحجة 
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عل��ي، ولوددت اأنه كان لي �س��عة في الجلو���س، وكيف لي 
باأن ي�س��عني الجلو�س عن هذا االأمر الذي اأنا فيه مزموم 
بزمام، اأنا والل اإذا جنني الليل اأفكر فيما عملت وما كان 
مني في يومي؛ فاأناظر نف�س��ي في ذلك فاأردد على نف�س��ي 
واأق��ول: فعلت كذا، وكان كذا اأ�س��لح، ولو لم اأكن في هذا 
االأمر لم يمنعني ترك الفكر في هذا االأمر حتى ناظرت 
نف�س��ي فيه طويًل فم��ا وجدت اإال الخ��روج اأو الكفر بما 

اأنزل الل على محمد ›صلى اهلل عليه وآله وسلم‹«.
وقال ›عليه السالم‹: »والل لوال كرامة الل ما نظرت 

في هذا االأمر«)1(.
وهكذا خرج معهم ›عليه السالم‹ لإحياء كتاب اهلل والعمل 
ب�س����نة ر�س����ول اهلل، واإماتة البدعة وال�س����اللة، وو�سل �سعدة 
�س����نة 280 ه� ثم رحل اإلى قرية ال�س����رفة ناحية بني ح�س����ي�س 
بالقرب من �سنعاء، ولبث مدة ي�سيرة؛ فظهر منهم الخالف 
لبع�س الأوامر ال�س����رعية فقال: »هل هي اإال �س��يرة محمد 
›صلى اهلل عليه وآله وس���لم‹ اأو النار والل ال اأكون كالفتيلة 

ت�سيئ غيرها وتحرق نف�سها« ثم عاد اإلى الحجاز.

العلوي �ص )5.  (1(
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قيل: اأن �س���بب غ�س���به ورحيله اأن بع�س الأمراء هناك، 
م���ن اأولد مل���وك اليمن، من ع�س���ائر اأبي العتاهية)1( �س���رب 
الخم���ر فاأم���ر باإح�س���اره ليقي���م علي���ه الحد، فامتن���ع عليه 
فق���ال ›علي���ه الس���الم‹: ل اأك���ون كالفتيل���ة ت�س���يئ غيره���ا 

وتحرق نف�سها)2(.
يق���ول ال�س���يخ اأب���و زه���رة: )ولكن ع���اد اإلى الحج���از بعد 
اأن تعلق���ت به القلوب ووجد الرا�س���دون من اأه���ل اليمن اأنه 
الإمام الذي ي�س���تطيع اأن يجمع �سمل اليمنيين واأن يحارب 
بهم البدع التي كانت منت�سرة ومذهب القرامطة الذي كان 

ي�ساورهم(.)3(
•••

اأب���و العت�هية الهمداني اأحد ملوك اليمن في القرن الث�لث عرف   (1(
ب�لتدين ورج�حة العقل وه���و الذي ا�شتقدم الإم�م اله�دي ›عليه 
الس���الم‹ م���ن الر�ص اإل���ى اليمن وب�يعه ه���و وع�ش�ئ���ره وك�نت له 

مواقف عظيمة بين يديه.
مقدمة التحرير : 7).  (((
الإم�م زيد : �ص 511.  (3(
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اخلروج الثاني
وبعد خروج الإمام الهادي ›عليه السالم‹ من اليمن؛ عمهم  
بع����د رحيل����ه الب����الء و�س����ملتهم الفت����ن، وانقط����ع الغي����ث ويب�س 
ال����زرع)1(، و�س����اءت حالته����م، ولم����ا ا�س����تد به����م ذلك؛ عرف����وا اأنه 
لن يجمع �س����ملهم، ولن يميت الباط����ل، ويعيد الحق اإل الإمام 
الهادي ›عليه السالم‹؛ فذهب وفد منهم يحملون اإليه كتباً من 
مختل����ف قبائلهم يخيرون����ه فيها بتوبتهم، وي�س����األونه الخروج 
اإل����ى بلده����م ويعطون ل����ه بيعتهم واأنهم قد ندم����وا على ما كان 

من تفريطهم في اأمره حين تركوه يخرج من عندهم()2(.
وم���رة اأخ���رى يتوجه ›عليه الس���الم‹ اإلى اليم���ن ويودعه 
اأكاب���ر اأه���ل بيت���ه ›عليه���م الس���الم‹ فيه���م عال���م اآل محمد: 
محم���د ب���ن القا�س���م ›علي���ه الس���الم‹ وكان مم���ا قال���ه: »يا 
اأبا الح�س��ين ل��و حملتني ركبتاي لجاه��دت معك يابني، 
اأ�س��ركنا الل في كل ما اأنت فيه، وفي كل م�س��هد ت�سهده، 

وفي كل موقف تقفه«)3(.

�شيرته 65.  (1(
�شيرته : 65.  (((

الم�ش�بيح 1�ص))5.  (3(
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وو�س���ل الإمام ورفاقه مدينة �س���عدة في اليوم ال�ساد�س 
م���ن �س���فر �س���نة 284 هجري���ة، و�س���رب خيامه عل���ى مقربة 
منه���ا؛ فخ���رج اإليه اأهل �س���عدة م���ن قبيلتي �س���عد والربيعة 
من خولن الذين كانت بينهم فتنة عظيمة اأتت على الكثير 
م���ن رجالهم واأموالهم وابتداأ الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ 
فخطبه���م خطبة بليغ���ة ذكرهم فيها ب���اهلل ووعظهم، يقول 
اأح���د الحا�س���رين: )فراأي���ت النا����س وبهم رجة وه���م يبكون 

مما �سمعوا من كالمه ومواعظه()1(
ث���م اأم���ر بم�س���حف فا�س���تحلف بع�س���هم لبع����س بت���رك 
الفتن���ة والع���داوة، كما ا�س���تحلفهم لنف�س���ه عل���ى اأن يطيعوه 
وينا�س���روه، ويقوم���وا باأم���ر اهلل معه، فبايعوه في مو�س���عه 
ذاك واختلط الفريقان، وارتفعت اأ�سواتهم بالتكبير ودخلوا 
باأجمعهم �سعدة اأخوة متحابين كاأن لم يكن بينهم �سيء()2(

وجعل من �س���عدة عا�س���مة لدولته وخالل فترة وجيزة 
تمك���ن الإم���ام اله���ادي ›عليه الس���الم‹ اأن يكت�س���ح اليمن من 

�شيرته �ص 1).  (1(
�شيرته : )3.  (((
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اأق�س���ى ال�س���مال اإلى اأق�س���ى الجن���وب ووزع رجاله في طول 
البالد وعر�س���ها ين�س���رون الدعوة ويقيمون حكم اهلل وكان 
يتوجه اإلى اهلل �سبحانه بهذا الدعاء: »اللهم األهمنا ال�سبر 
واأعظ��م لنا االأجر وتقبل منا عملنا واجعله خال�س��ًا لك 
ال ي�س��وبه عمل لغيرك يا اأرح��م الراحمين« ثم يقول: 
»ح�س��بنا الل ونع��م الوكي��ل ال حول وال ق��وة اإال بالل 

العلي العظيم«)1(.

األهداف املقدسة اليت تضمنتها بنود البيعة
عندم���ا وق���ف ›عليه الس���الم‹ يدع���و اإلى بيعت���ه عاهدهم 

على الآتي: 
اأيها النا�س اإني ا�سترط لكم اأربعًا على نف�سي:

الحكم بكتاب الل و�سنة نبيه ›صلى اهلل عليه وعلى آله   -(
وسلم‹.

واالأث��رة لك��م عل��ى نف�س��ي فيم��ا جعل��ه الل بين��ي   -2
وبينكم، اأوؤثركم وال اأتف�سل عليكم.

واأقدمكم عند العطاء قبلي.   -3

الإم�م اله�دي �ص )17.  (1(
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واأتقدم اأمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم بنف�سي.  -4
واأ�سترط لنف�سي عليكم اثنتين:  

الن�سيحة لل �سبحانه ولي في ال�سر والعلن.  -(
والطاع��ة الأم��ري ف��ي كل حاالتك��م م��ا اأطع��ت الل فيكم،   -2
ف��اإن خالف��ت طاع��ة الل ع��ز وجل ف��ل طاعة ل��ي عليكم، 
 واإن مل��ت وعدل��ت ع��ن كت��اب الل ف��ل حج��ة ل��ي عليك��م 
َنا َوَمِن  ��يَرٍة اأَ {ُق��ْل َه��ِذِه �َس��ِبيِلي اأَْدُعو اإَِل��ى الِل َعَلى َب�سِ
َبَعِني َو�ُسْبَحاَن الِل َوَما اأََنا ِمَن اْلُم�ْسِرِكيَن} ]يوسف:108[. اتَّ
يق���ول ال�س���يخ اأبو زهرة بع���د اأن اأورد ن����س البيعة: ومن 
ه���ذا البي���ان الذي قدم بيعت���ه ومن عدة بيان���ات اأخرى على 
هذا المنهاج يتبين اأن اأعظم مقا�سده اإقامة حكم اإ�سالمي، 
وجم���ع كلم���ة الم�س���لمين عل���ى كت���اب اهلل تعالى و�س���نة نبيه 
›صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم‹، وقد كان ي�سعى جهده لجمع 
�س���مل الم�س���لمين واإ�س���الح اأمورهم فيما بينهم ويروى في 
ذل���ك اأن���ه كان يقول: »ل��وددت اأن الل اأ�س��لح هذه االأمة 
واإن��ي جعت يوما و�س��بعت يوما« وبهذا يتبي���ن اأنه ما كان 
يطل���ب المل���ك ولك���ن كان يطل���ب اإ�س���الح اأم���ر الم�س���لمين 

واإحياء ال�سريعة وفر�س �سلطانها.
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وبعد اأن ا�ستقر في �سعدة اتجه اإلى اأمرين:
اأحدهم��ا: جم���ع اليم���ن وم���ا جاورها على حك���م واحد، 
والق�س���اء عل���ى التف���رق به���ا، وق���د جاه���د ف���ي ذل���ك جه���اداً 
�س���ديداً وح���ارب المبتدعي���ن واأه���ل الأه���واء حت���ى ا�س���تقر 

لحكمه اأكثرها.
واالأم��ر الثان��ي: توزي���ع العدال���ة الحقيقي���ة بي���ن ربوع 
اليمن ليكون الطمئنان وال�ستقرار، فال يطمئن النا�س اإل 
اإلى حكم عادل ي�س���عرون فيه بالعدالة، وقد عمل على ن�س���ر 

العدالة بكل �سعبها وعلى راأ�سها العدالة الجتماعية()1(.
ولق���د ق�س���ى الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ عم���ره لتلك 
الغاية النبيلة التي اأعلنها في مبداأ اأمره، عا�س حياته كلها 
جهاداً ون�س���باً، لم يدخر لنف�س���ه فيها درهماً ول ديناراً، ولم 
ي�س���ع لمل���ك ول �س���لطان، وم���ا تناق�س���ت اأفعاله م���ع اأقواله 
يوم���اً م���ن الأي���ام، واإنم���ا ظل���ت حيات���ه كله���ا ن�س���قاً واح���داً، 
ونغم���اً �س���ادقاً من���ذ اأن خرج لإع���الء كلمة الح���ق حتى لقي 

الإم�م زيد �ص : 511 , )51.  (1(
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اهلل)1(( وكان يق���ول ›عليه الس���الم‹: »والل لوددت اأن الل 
اأ�س��لح االإ�سلم بي واأن يدي معلقة بالثريا ثم اأهوي اإلى 

االأر�س فل اأ�سل اإال قطعًا«.)2(
لق���د عم���ل الإم���ام اله���ادي ›علي���ه الس���الم‹ من���ذ لحظة 
و�س���وله عل���ى اإنه���اء الن���زاع الدائ���م بي���ن القبائ���ل اليمني���ة 
ورك���ز جه���وده عل���ى اإنه���اء حالة التوت���ر القائمة ف���ي البالد 
والتمزق الجتماعي وال�سيا�س���ي فاأوق���ف النزاع القائم بين 
)الأكيليين والفاطميين( واأ�سلح بين القبائل المتقاتلة في 
نجران وهمدان وغيرها من القبائل وكان نجاح الهادي في 
الإ�سالح بين القبائل يزيد من �سعبيته ور�سيده ال�سيا�سي 

ماً لفتاً في �سعدة ونجران وما حولهما. ق تقدُّ وحقَّ
 وق���د �س���جعه ه���ذا عل���ى الم�س���ي قدم���اً ف���ي م�س���روعه 
ال�سيا�س���ي و�س���م المناط���ق الأخ���رى الت���ي ل���م تك���ن تب���دي 
مقاوم���ة  تذك���ر اأو يفتحه���ا فتح���اً �سيا�س���ياً؛ فدخ���ل �س���بام 
عا�س���مة اليعفريين ب���دون قتال، ومنها تحرك اإلى �س���نعاء 

الإم�م اله�دي �ص : 9)1.  (1(
�شيرته للعلوي �ص 130.  (((
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التي �سلمت له را�سية، ولم يكن يقيم الهادي في اأي منطقة 
يدخله���ا اإل ريثم���ا يرت���ب اأو�س���اعها ويعالج م���ا يحتاج منها 
لمعالج���ة �س���رعية وقانونية؛ ولذلك لم يتاأخر في �س���نعاء 
ليتح���رك جنوب���اً اإلى ذمار التي بايعت الهادي وفي غ�س���ون 
اأربعة اأعوام حقق الهادي اإنجازاً �سيا�سياً يعد قيا�سياً بلحظ 
ظ���روف اليمن الجتماعية والقت�س���ادية واأ�س���بحت دولته 
ت�سم الجزء الأكبر من اليمن وتمتد من نجران �سماًل اإلى 

عدن جنوباً كما جاء في بع�س الروايات)1(.

املواجهة مع القرامطة األشرار 
بع���د اأن ن�س���ر الإم���ام اله���ادي ›عليه الس���الم‹ دعوته من 
�س���عدة عا�س���مة دولت���ه ووفدت علي���ه القبائل م���ن كل جهة 
واأر�س���ل عمال���ه اإلى تل���ك المناط���ق لإقامة تعاليم الإ�س���الم 
ف���ي كل منطق���ة ودخ���ل �س���نعاء وا�س���تقبله واليه���ا م���ن قبل 
الدول���ة العبا�س���ية اآن���ذاك وا�س���مه اأب���و العتاهي���ة )عب���داهلل 
بن ب�س���ر( ظهرت ح���ركات التمرد والخروج ›عليه الس���الم‹: 
م���ن اليعفريي���ن المدعمين ب���ولء وقوة الدولة العبا�س���ية، 

من بحث لالأ�شت�ذ عبد الملك العجري.  (1(
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وتبعه���م عل���ى ذل���ك بع�س القبائ���ل في نج���ران وغيرها، ثم 
كان���ت حرك���ة القرامطة، ودعوتهم ال�س���اذة، بقي���ادة علي بن 
الف�س���ل القرمط���ي ال���ذي ادعى النب���وة، واأحل ن���كاح البنات 
والأخوات و�سرب الخمور، وكان يبيح لجنوده نهب الأموال 
و�سبي الن�ساء وفعل كل محرم، لذلك تبعته جماهير غفيرة 
من الراغبين في النهب والفجور حتى فكر في التوجه اإلى 

الكعبة وهدمها.
وو�س���ل جماعة من اأهالي �سنعاء ي�ستنه�سونه الخروج 
معهم لقتال القرامطة وكان قد و�سله خبر علي بن الف�سل 
وعزمه على هدم الكعبة فجمع الهادي اأ�سحابه وقال لهم: 

»قد لزمنا الفر�س في قتال هذا الرجل«.
وق���د تردد اأ�س���حابه في بادئ الأمر لما كانوا ي�س���معونه 
ع���ن كث���رة جيو����س القرامط���ة وقل���ة عدده���م اإل اأن الإم���ام 
اله���ادي ›علي���ه الس���الم‹ �س���جعهم واأثاره���م وكان ي���ردد قول 
ُرُه اإِنَّ الَل َلَقِويٌّ  َرنَّ الُل َمْن َيْن�سُ اهلل �س���بحانه {َوَلَيْن�سُ

َعِزيٌز} ]الحج:40[.



3737

وكان اأ�سحابه في ذلك الوقت المقاتلة منهم األف فقال 
لهم الهادي ›عليه الس���الم‹: »تفزعون واأنتم األفا رجل«، 
فقال���وا: اإنم���ا نحن األف رجل، فقال: »اأنتم األف واأنا اأقوم 

مقام األف واأكفي كفايتهم«.
ث���م انتخ���ب منه���م ثالثمائ���ة رج���ل و�س���لحهم ب�س���الح 
الباقي���ن وبيت جي�س القرامطة فهزمهم �س���ر هزيمة وقتل 

منهم مقتلة عظيمة وغنم منهم جي�ساً كثيراً)1(.
وح���رر �س���نعاء منه���م وبق���ي في �س���راع معه���م نحو من 
خم����س �س���نين مجاه���داً ف���ي �س���بيل اهلل لإر�س���اء قي���م الحق 
المع���ارك  جمي���ع  ف���ي  عليه���م  اهلل  ن�س���ره  وق���د  والعدال���ة 
الحربية التي خا�س���ها رغم قلة اأ�سحابه في اأكثر المواطن 

وبذل حياته في �سبيل تحقيق تلك الغاية)2(.
•••

الإف�دة 137.  (1(
اأبو زهره �ص )51.  (((
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السلطة مسؤولية وليست غنيمة
هك���ذا كان ›علي���ه الس���الم‹ يتعامل م���ع ال�س���لطة وينظر 
اإليه���ا عل���ى اأ�س���ا�س اأنه���ا تكليف وم�س���وؤولية وخدم���ة للنا�س 

ومن ال�سور التي تدل على ذلك:

الهتمام بالفقراء والتفقد لأحوال النا�س:
فكان ›عليه الس���الم‹ يطع���م الفقراء والم�س���اكين وياأمر 
باإدخ���ال الأيتام والم�س���اكين علي���ه فيفت له���م الطعام بيده 
وي���اأكل معهم، اأمر �س���احب بيت الم���ال اأن يطعم الطوافين 
عليه من الفقراء والم�س���اكين في ال�س���باح والم�س���اء، واأمر 

لهم بك�سوة من بيت المال �ستاء و�سيفاً.
وكان يخرج اإلى الم�سجد فيدور في الأ�سواق والطرقات، 
فاإن وجد جداراً مائاًل اأمر باإ�س���الحه اأو طريقاً فا�س���داً اأمر 
بتنظيف���ه وتعبي���ده، واإن وج���د زقاق���اً مظلم���اً اأم���ر اأهل���ه اأن 
ي�س���يئوا في���ه باللي���ل للم���ارة وال�س���الك اإلى الم�س���جد، ولما 
بلغ���ه اأن ن�س���اء الب���وادي يدخلن الأ�س���واق مك�س���فات الوجوه، 
اأمرهن بالحجاب واتخاذ البراقع، كما كان يراقب البائعين 
ف���ي ال�س���وق ويدخل ي���ده في الطع���ام للتاأكد من عدم غ�س���ه 
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ويراقب الأ�سعار وينهى البائعين عن ظلم النا�س وغ�سهم)1(.
قال ›عليه السالم‹ لأحد اأتباعه وقد اأر�سله اإلى متمردين 
عل���ى دولت���ه: اذهب اإليهم وذكرهم باأي���ام اهلل ونعمه عليهم، 

ول يكونوا باباً للفتنة وظلم ال�سعفاء)2(.
حدث اأبو الح�س����ن الهمداني المع����روف بالحروري وكان 
رج����اًل فقيه����اً عل����ى مذهب ال�س����افعي، تاجر جم����ع بين الفقه 
والتج����ارة، ق����ال: ق�س����دت اليمن ف����ي بع�س الأوق����ات وحملت 
ما اأتجر فيه اإلى هناك ابتغاء لروؤية يحيى بن الح�س����ين لما 
كان يت�س����ل بي من اآثاره، فلما ح�س����لت ب�س����عدة حر�سها اهلل، 
قلت لمن لقيته من اأهلها: كيف اأ�سل اإليه ومتى اأ�سل، وبمن 
اأتو�سل في هذا الباب؟ فقيل لي: الأمر اأهون مما تقدر، تراه 
ال�ساعة اإذا دخل الجامع لل�سالة بالنا�س فاإنه ي�سلي بالنا�س 
ال�س����لوات كلها، فانتظرته حتى خرج لل�سالة ف�سلى بالنا�س 
و�سليت خلفه، فلما فرغ من �سالته تاأملته فاإذا هو قد م�سى 
َء في ناحية من����ه فعادهم وتفقد  ف����ي الم�س����جد اإلى ق����وم اأِعالَّ

العلوي : �ص 6)1 , 86).  (1(
العلوي �ص6.  (((
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اأحوالهم بنف�س����ه، ثم م�سى في ال�س����وق واأنا اأتبعه، فغير �سيئاً 
اأنك����ره ووع����ظ قوماً وزجرهم عن بع�س المناكير ثم عاد اإلى 
مجل�س����ه ال����ذي كان يجل�����س فيه من داره للنا�����س فنفذت اإليه 
و�س����لمت فرحب بي واأجل�س����ني و�س����األني عن حالي ومقدمي، 
فته اأني تاجر واأني وردت ذلك المكان تبركاً بالنظر اإليه  فعرَّ
وع����رف اأني من اأه����ل العلم فاأن�س بي وكان يكرمني اإذا دخلت 
اإلي����ه اإل����ى اأن قي����ل لي يوم م����ن الأي����ام: اإن غداً ي����وم المظالم 
واإن����ه يقع����د فيه للنظر بين النا�س فح�س����رت غداة هذا اليوم 
ف�س����اهدت هيب����ًة عظيم����ًة، وراأيت الأم����راء والق����واد والرجالة 
وقوف����اً بي����ن يدي����ه عل����ى مراتبه����م وه����و ينظ����ر في الق�س�����س 
وي�سمع الظالمات ويف�سل الأمور فكاأني �ساهدت رجاًل غير 

من كنت �ساهدته وبهرتني هيبته.
فادعى رجل على رجل حقاً فاأنكره المدعى عليه و�ساأله 
البين���ة فاأت���ى به���ا فحلَّ���ف ال�س���هود فتعجبت من ذل���ك فلما 
تف���رق النا����س دن���وت من���ه فقلت: اأيه���ا الإمام راأيت���ك حلَّفت 
ال�س���هود! فقال: هذا راأيي اأنا اأرى تحليف ال�س���هود احتياطاً 
عن���د بع����س التهمة ما تنكر في هذا؟ ه���و قول طاوو�س من 
التابعين وقد قال اهلل تعالى: {َفُيْق�ِسَماِن ِبالِل َل�َسَهاَدُتَنا 
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اأََحقُّ ِمْن �َس��َهاَدِتِهَما} قال فا�س���تفدت في تلك الحال منه 
مذهب���ه وقول���ه وق���ول من ق���ال به م���ن التابعي���ن والدللة 

عليه ولم اأكن عرفت �سيئاً من قبل ذلك)1(.
ق���ال: ثم اأنفذ اإلي يوماً من الأي���ام يقول: »اإن كان في 
مالك لل حق زكاة فاأخرجه اإلينا«، فقلت: �سمعاً وطاعة، 
من لي باأن اأخرج زكاتي اإليه، وح�سبت ح�سابي فاإذا علي من 
الزكاة ع�سرة دنانير، فاأنفذتها اإليه. فلما كان ذات يوم بعث 
اإلي وا�س���تدعاني فاإذا هو يوم العط���اء، والمال يوزن ويخرج 
اإلى النا�س، فقال: اإني اأح�س���رتك لت�سهد اإخراج زكاتك اإلى 
الم�س���تحقين، فقمت وقلت: اهلل اهلل اأيها الإمام كاأني اأرتاب 
فيك ب�س���يء اأو اأ�سك في فعلك. فتب�س���م وقال: ماذهبت اإلى 

حيث ظننت ولكن اأردت اأن ت�سهد اإخراج زكاتك )2(.

التفقد لل�شجون:
يقول موؤلف �س���يرته: كان ›عليه السالم‹  يزور ال�سجون 
وي�س���تمع اإلى ظالمات الم�س���اجين، ويراقب نظافته وياأمر 

الإف�دة �ص 3)1.  (1(
الت�ريخ الإ�شالمي  (((
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من كان يعرف القراءة من الم�ساجين اأن يعلم من ل يعرف 
ذلك وي�ساأل كل م�سجون عن �سبب �سجنه، وينظر فيه.

صور من حكمه العادل
�سار الإمام الهادي ›عليه السالم‹ في حكم البالد اليمنية 
على �سنة العدل مما جعل الأهلين يرون فيه مظهراً لحكم 
الإ�س���الم، وله���ذا الطمئن���ان اإل���ى الحك���م العادل �س���ار جند 
اليم���ن وراءه طائعي���ن ل كارهي���ن؛ فاأخ�س���ع اأكث���ر اليم���ن 
لحكم���ه، وعم���ل على اإقامة الحدود وق���د كانت معطلة، ولم 
يعف منها كبيراً لكبره بل نفذها في غير هوادة ولم يجعل 
للحي���ف عل���ى نف�س���ه اإرادة، فال�س���ريف والو�س���يع، والغن���ي 
والفقير، اأمام الحق �سواء، وكان يردد قول اهلل �سبحانه عند 
تنفي���ذ الح���دود: {َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما اأَْنَزَل الُل َفاأُوَلِئَك 
ُه��ُم اْلَكاِفُروَن} ]المائدة:44[ وكان يقول: »والل ما هو اإال 
الحك��م بكتاب الل تعالى اأو الخروج من االإ�س��لم، والل 

لو قام حد على بني القا�سم الأخذته منهم«)1(.
واأم���ر يوم���اً باإقامة حد ال�س���رب عل���ى امراأة ثب���ت عليها 
الح���د فقال���ت ل���ه: اع���ف عن���ي بح���ق عل���ي ب���ن اأب���ي طال���ب، 

العلوي �ص )8.  (1(
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فق���ال له���ا: »وح��ق علي بن اأب��ي طالب ل��و كان االأمر لي 
ما �س��ربتك ولكنه لل تعالى« ثم قال: »والل لو وجب 

الحد على اأبي الأخذته منه«.
وق���ال يوماً وعن���ده جماعة من النا����س: »لو اأنه جدي 
القا�س��م ب��ن اإبراهي��م ث��م وج��ب علي��ه �س��رب العنق ما 

�سليت الظهر اأو اأ�سرب عنقه«)1(.
يق���ول موؤل���ف �س���يرته: )و�س���معته يوما يق���ول: »والل 
لئ��ن لم ي�س��تو لي ف��ي اليمن اأم��ر ال رجعت اإل��ى اأهلي اأو 

اأ�سرب ال�سرق والغرب حتى اأقيم لل حجته« )2((.
يقول الدكتور عبدالفتاح �سايف نعمان في كتابه الإمام 

الهادي)3(: 
)لق���د كان �س���لوك الإم���ام اله���ادي ف���ي جه���اده ومعاركه 
�س���لوك العال���م الفقي���ه ال���ذي يخرج اإل���ى الجهاد عب���ادًة هلل 
وتقرب���اً اإلي���ه وطلباً لر�س���اه لذل���ك فقد كان دقي���ق اللتزام 

العلوي : �ص 0)1.  (1(
العلوي : 50.  (((
)�ص 188).  (3(
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باأح���كام الق���راآن و�س���نة الر�س���ول ›صلى اهلل عليه وآله وس���لم‹ 
وكان التزام���ه ه���ذا ه���و اأب���رز م���ا تمي���زت ب���ه معاركه �س���واء 
وه���و يعب���ئ اأ�س���حابه لمالق���اة الأع���داء اأو اأثن���اء مبا�س���رة 
القت���ل والقتال ثم بعد انته���اء المعركة وما يعقب ذلك من 

الت�سرف في الغنائم واأ�سرى الحرب(.
ويقول بعد اأن �س���اق نظرية الإمام الهادي ›عليه السالم‹ 

في الإمامة والتي يقول فيها: 
»واإن الل افتر���س اتخ��اذ االإم��ام الع��ادل اإمام��ًا 
ليوؤت��م ب��ه، و�س��مي خليف��ة ليخل��ف النب��ي محمد في 
اأعمال��ه، واأن��ه من خالف حكمه حك��م النبي ›صلى اهلل 
عليه وآله وس���لم‹ وفارقه فلي���س باإمام وال خليفة ولكنه 

ظالم مبين«)1(.
ثم يعلق الدكتور قائاًل: تلك كانت �س���ورة الإمامة عند 
الإم���ام اله���ادي ف���ي عال���م النظري���ات اأما ف���ي عال���م الواقع 
فقد كانت �س���ورة �س���ديدة الن�ساعة و�س���ديدة البريق، فلقد 
كان الإم���ام اله���ادي في ممار�س���ته ل�س���لطته كاإم���ام وكحاكم 

المجموعة : �ص )10.  (1(
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للم�س���لمين من تل���ك النماذج الف���ذة في تاريخ الم�س���لمين، 
وكان تج�س���يداً كام���اًل ل���كل ما ن���ادى به هو ومن �س���بقه من 
الأئم���ة الأب���رار الذي���ن قدم���وا حياته���م الواحد تل���و الآخر 
�س���هداء في �س���بيل العودة بدولة الإ�س���الم اإلى ما كانت عليه 

اأيام الر�سول ›صلى اهلل عليه وآله وسلم‹)1(.
وم���ن كالمه ›عليه الس���الم‹: »والل لئن اأطعتموني ال 

فقدتم من ر�سول الل اإال �سخ�سه اإن �ساء الل«.)2(

قربه ›عليه السالم‹ من الناس
ولم يكن الإمام الهادي ›عليه السالم‹ يحتجب عن النا�س 
في بداية اأمره ل لياًل ول نهاراً فكان ي�س���لي بهم ال�سلوات 
في الم�سجد مما اأطمع اأعداءه فيه فدبروا موؤامرة لغتياله 
في ال�س���حر وه���و في طريقه اإلى الم�س���جد اإل اأن �س���هامهم 
اأخطاأت���ه فق���ال بعده���ا: »اللهم اإني اأ�س��ير فيهم كاأحدهم 
ُب �سخ�سي عن محا�سرهم وال  وال اأحتجب عنهم وال اأغيِّ
اأترك �سلة بهم وال اأكلهم اإلى غيري، فبداأوا بالمكيدة 

الإم�م اله�دي �ص 06).  (1(
العلوي : �ص 9).  (((
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، واأرادوا النف�س واإني �س��ارب الحجاب ومتحرز عنهم  فيَّ
حتى يحكم الل بيني وبينهم«)1(.

اإل اأن الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ لم يتخذ ذلك ذريعة 
لن�س���ب الحجاب في بابه يحول بين النا�س وبين الو�س���ول 
اإلي���ه بل ظل �س���عاره دائم���اً: »لي�س الإمام من���ا من احتجب 

عن ال�سعيف في وقت الحاجة الملظة)2(«)3(.
وكان يقول لغالمه الذي يقف على بابه: »اأو�س��ل اإليَّ 
كل �س��عيف وال تحرقن��ي وتح��رق نف�س��ك بالن��ار، فقد 

ف�سحت االأمر من عنقي اإليك«)4(.
يقول موؤلف �سيرته: وراأيته ليلة وقد جاءه رجل �سعيف 
ف���ي ال�س���جن ي�س���تعدي على قوم فدق الب���اب فقال: من هذا 
ي���دق الب���اب في هذا الوقت؟ فقال ل���ه رجل كان على الباب: 
هذا رجل ي�ستعدي، فقال: اأدخله، فا�ستعدى)5( ، فوجه معه 

العلوي : �ص 387.  (1(
ة اأو ملزمة. ملحَّ  (((

العلوي : 63.  (3(
العلوي �ص : 56.  (((

ا�شتعداه: ا�شتع�ن به, وال�شتعداء: طلب المعونة والنتق�م.  (5(
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في ذلك الوقت ثالثة رجال يح�س���رون معه خ�س���ماءه، ثم 
ق���ال: ي���ا اأبا جعفر الحمد اهلل الذي خ�س���نا بنعمته، وجعلنا 
رحم���ة على خلقه، هذا رجل ي�س���تعدي اإلينا في هذا الوقت، 
ل���و كان واح���داً من ه���وؤلء الظلمة م���ا دنا اإلى باب���ه في هذا 
الوقت م�س���تعد. ثم قال: )لي�س الإمام منا من احتجب عن 

ال�سعيف في وقت حاجة ملظة)1(()2(.
ويقول م�س���نف �س���يرته واأح���د تالمي���ذه: )وراأيته يوما 
وقد اأخذ الم�س���حف ث���م قال للنا����س: »بيني وبينكم هذا 
اآي��ة اآية فاإن خالفت ما فيه بحرف فل طاعة لي عليكم 

بل عليكم اأن تقاتلوني اأنا«.)3(
ق���ال اأب���و العبا�س الح�س���ني ›رحمه اهلل‹: و�س���معت علي بن 
العبا����س يق���ول: كنا عنده يوم���اً وقد حمي النه���ار وتعال وهو 
يخف���ق براأ�س���ه، فقمن���ا، وق���ال: اأدخ���ل واأغفي غف���وة. وخرجت 
لحاجتي وان�سرفت �سريعاً، وكان اجتيازي على المو�سع الذي 
يجل����س فيه للنا�س فاإذا اأنا به في ذلك المو�س���ع، فقلت له في 

ملحة اأو ملزمة.  (1(

العلوي �ص )6 .  (((
العلوي �ص 51.  (3(
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ذلك فقال: لم اأج�سر على اأن اأنام وقلت: ع�سى اأن ينتاب الباب 
مظلوم فيوؤاخذني اهلل بحقه ووليت راجعاً كما دخلت! )1(

يقول موؤلف �سيرته: )راأيته ليلة وقد �سلى في الم�سجد 
ث���م ان�س���رف، فلم���ا قرب م���ن منزله �س���احت ام���راأة: يا بن 
ر�س���ول اهلل اإن���ي مظلومة، فوقف ي�س���مع كالمها، ودنت منه 
وكان���ت عجوزاً، فاأوم���اأ اإليها بع�س غلمان���ه يبعدونها، فقال 
ل���ه يحي���ى ب���ن الح�س���ين: »ذرها �س��بحان الل م��ا اأنت اإال 
جبار«! ثم �س���اح باأبي جعفر محمد بن �سليمان  فقال له: 
انظ���ر في اأمر هذه المراأة فاأن�س���فها من خ�س���مها، فم�س���ى 
معه���ا اأب���و جعفر، ف�س���ار اله���ادي اإلى الحق اإل���ى داره ونحن 
مع���ه، ث���م جل�س ف�س���اح بغ���الم كان يجل�س عل���ى الباب فقال 
ل���ه: »األ��م اأق��ل لك اأو�س��ل اإلي كل �س��عيف ويح��ك اأنتم 
م�س��لمون؟! اأو�سل اإلي كل �س��عيف ال ي�سل اإال بكم«، ثم 
قال: »اللهم اإنك تعلم لوال ما اأخاف من ف�س��اد االإ�س��لم 
م��ا �س��لى بهم غي��ري، وال كن��ت اأك��ون نه��اري اإال معهم: 
اأدور في اأ�س��واقهم، واأ�سل بنف�س��ي اأمورهم ولكني اأخاف 
اأكث��ر عليهم فاأقل في اأعينه��م، واإذا كنت كذلك عندهم 

الإف�دة ))1.  (1(
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ا�س��تخفوا بالح��ق، فاإذا فعلوا ذلك ا�س��تاأنفت ما كنت قد 
اأ�سلحته الأن اأكثر النا�س في هذا الع�سر ال يعقلون«)1(

 من صور التسامح  اليت عرف بها 
اإلمام اهلادي ›عليه السالم‹

م���ن ذل���ك اأنه عندما بلغه تمرد اأهل �س���نعاء على عامله 
به���ا، ونهبه���م كل ما عندهم من الأمتعة والدواب � وكان في 
�س���بام � دع���ا م���ن كان ف���ي �س���جنه م���ن اآل يعف���ر واآل طريف، 
فاأطلقه���م ومنَّ عليه���م، وكان مما قاله له���م: »وهبت لكم 

نفو�سكم فاتقوا الل في �سركم وعلنيتكم«.
واأراد الرحي���ل اإل���ى �س���عدة فلحق���ه اأه���ل �س���بام واأرادوا 
قتله فهزمهم واأمن مكرهم، وا�س���تقر الإمام ›عليه الس���الم‹ 
ف���ي ري���دة وفيه���ا وفد عليه اأخ���وه عبداهلل بن الح�س���ين من 

الحجاز ومعه ثمانون رجاًل من الم�سريين.
 وعلم الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ باأن اآل يعفر جمعوا 
قواتهم وفر�سانهم واحتلوا �سنعاء فتوجه اإلى �سنعاء ومعه 
اأبو العتاهية واأن�سار الإمام ›عليه السالم‹، والمهاجرون من 

العلوي �ص 55.  (1(
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الطبريين والم�س���ريين، وهزم الإمام الهادي ›عليه السالم‹ 
بن���ي يعفر ودخل �س���نعاء، وعفا عنه���م، وقال لهم في خطبة 
الجمع���ة: »اأيها النا�س ما نقمتم علي اإال ماحكى الل في 
كتابه عن ق��وم لوط في قوله��م: {اأَْخِرُجوا َءاَل ُلوٍط 
��ُروَن} ]النمل:56[ ولكنني  َنا�ٌس َيَتَطهَّ نَُّهْم اأُ ِمْن َقْرَيِتُك��ْم اإِ
اأق��ول لك��م كما ق��ال عمي يو�س��ف ›عليه الس���الم‹: {َقاَل 
اَل َتْثِري��َب َعَلْيُك��ُم اْلَي��ْوَم َيْغِف��ُر الُل َلُكْم َوُه��َو اأَْرَحُم 

اِحِميَن}]يوسف:92[«. الرَّ
 ث����م بق����ي ›عليه الس���الم‹ ف����ي �س����نعاء �س����نة كامل����ة يعلمهم 
وير�س����دهم وي����دراأ عنه����م الأخط����ار ث����م احت����اج جي�س����ه للم����ال، 
ول����م يج����د ماينفق عليه، فطلب قر�س����اً من اأعيان �س����نعاء فلم 
يقر�س����وه درهم����اً واح����داً، فخ����رج ›علي���ه الس���الم‹ مع اأ�س����حابه 
اإل����ى �س����عدة، وق����ال له����م عن����د خروج����ه: »والل لتمنونن��ي، 
ولي�س��ربنكم الل بلبا���س م��ن الج��وع، والخ��وف، ولتباع��ن 
ن�س��اوؤكم بالدينار والدينارين والثلثة جزاء من الل على 
فعلكم و�سنعكم، و�سيعلم الذين ظلموا اأي منقلب ينقلبون«.
فل���م تم�س اإل فترة حتى دخل علي بن الف�س���ل �س���نعاء 
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- وكان ق���د اتخ���ذ م���ن مدين���ة المذيخرة)1( عا�س���مة لملكه 
- وفع���ل الأفاعي���ل ف���ي �س���نعاء، فادع���ى النبوة، واأح���ل نكاح 
المحرم���ات،  جمي���ع  وارتك���ب  والأولد،  والأمه���ات  البن���ات 
وارتقى جامع �س���نعاء وخطب فيهم خطبته ال�س���نيعة التي 
ه���دم فيه���ا اأركان الدي���ن، ولق���ي اأهل �س���نعاء منه���م الكثير 
فل���م يج���دوا اإل الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ فا�س���تغاثوا به 
لجهاد القرامطة. ف�س���رب ›عليه السالم‹ اأروع �سور ال�سفح 
والت�س���امح معهم وهب لنجدته���م واإنقاذهم، وتوجه لجهاد 
القرامط���ة واأخرجهم من �س���نعاء وكان ل���ه معهم اأكثر من 

نيف و�سبعين وقعة انت�سر فيها عليهم.

كراهته ›عليه السالم‹ للظلم والظاملني
وبق���در حر�س���ه على اإقامة العدل فق���د كان يكره الظلم 
وم���ن  ح���ال  ب���اأي  معه���م  التعام���ل  يجي���ز  ول  والظالمي���ن 
ت�سريحاته القوية: »ال تحل مكاتبة الظالمين وال تحل 
موؤان�س��تهم بكتاب وال غيره للموؤمني��ن الأن في المكاتبة 
لهم تطمينًا وتحننًا اإليهم وما تدعو المودة بينهم، وقد 

مذيخرة: هي مديرية من مديري�ت مح�فظة اإب.  (1(
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قال الل �سبحانه: {اَل َتِجُد َقْوًما ُيوؤِْمُنوَن ِبالِل َواْلَيْوِم 
وَن َمْن َحادَّ الَل َوَر�ُسوَلُه} ]المجادلة:22[ اإلى  االآِخِر ُيَوادُّ
اآخ��ر ال�س��ورة... وال يركن اإليه بمكاتبته في �س��يء من 
اأم��ره، فاإن الل يقول: {َواَل َتْرَكُن��وا اإَِلى الَِّذيَن َظَلُموا 
اُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن الِل ِمْن اأَْوِلَياَء ُثمَّ اَل  ��ُكُم النَّ َفَتَم�سَّ
ُروَن} ]هود:113[«، قال يحيى بن الح�سين ›رضي اهلل  ُتْن�سَ
عن���ه‹: »من اأخ��اف ظالمًا جائرًا غا�س��مًا ف��ي دنياه اأمنه 
الل يوم الروع ف��ي اآخرته«، قال: »والذي نف�س يحيى 
بن الح�سين بيده ما ي�سرني اأني اأمنت الظالمين واأمنوني 
ليلة واحدة، واأن لي ما طلعت عليه ال�سم�س، الأن ذلك – 
ل��و كان – ركون��ًا اإليهم ومواالة له��م وقد حرم الل ذلك 
عل��ى الموؤمنين«، ق���ال: »وبلغن��ا عن بع�س ال�س��لف اأنه 
ق��ال: من بات منه��م خائفًا وباتوا من��ه خائفين وجبت 

له الجنة«)1(.
وقال ›عليه السالم‹: »من اأعان ظالمًا ولو بخط حرف 
اأو برف��ع دواة وو�س��عها، ول��م يك��ن ا�س��طرته عل��ى ذلك 

الأحك�م ج) : 78) , 79).  (1(
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مخاف��ة على نف�س��ه، لق��ي الل يوم القيام��ة وهو معر�س 
عن��ه غ�س��بان عليه، ومن غ�س��ب الل عليه فالن��ار ماأواه 
والجحي��م مثواه، ب��ل اأقول: اأنه ال يج��وز معاونة ظالم، 
وال معا�سدته، وال منفعته وال خدمته كائنًا من كان، من 
اآل ر�س��ول الل اأو من غيرهم، كل ظالم ملعون، وكل معين 
لظالم ملعون، وفي ذلك ما بلغنا عن ر�سول الل ›صلى اهلل 
علي���ه وآله وس���لم‹ اأنه قال: »م��ن جبا درهم��ًا الإمام جائر 
كبه الل في النار على منخريه« وفي ذلك ما يقال: »اإن 

المعين للظالم كالمعين لفرعون على مو�سى... اإلخ«.)1(
•••

مقدمة كت�ب الإم�م اله�دي �ص 5).  (1(
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مقتطفات من كالمه ›عليه السالم‹
1- قال ›عليه الس���الم‹: »اأ�س��ل الخ�س��ية لل العلم، وفرع 
الخ�س��ية لل الورع، وفرع ال��ورع، الدين ونظام الدين 
محا�س��بة النف�س، واآف��ة الورع تجويز المرء لنف�س��ه 

ال�سغيرة من فعله«.
النعم���ة ل تت���م لمن رزقها اإل ب�س���كر موليها، ومن اأغفل   -2
�س���كر الإح�سان فقد ا�ستدعى لنف�سه الحرمان، ومن اأراد 

اأن ل تفارقه نعم اهلل فال يفارق �سكر اهلل.
بي���ان  عن���د  اإل  العجل���ة،  واآفت���ه  التاأن���ي،  ال���راأي  3- ح�س���ن 

الفر�سة.
م���ن اأراد اأن ينظ���ر ماله عن���د اهلل فلينظر م���ا هلل عنده، ثم   -4
ليعلم اأن له عند اهلل مثل ما هلل عنده قال اهلل تعالى: {َمْن 

ْمَثاِلَها} ]األنعام:160[ الآية. َجاَء ِباْلَح�َسَنِة َفَلُه َع�ْسُر اأَ
5- من فكر في عواقب فعله نجا من موبقات عمله.

م���ن خ�س���ع هلل فق���د لب�س ث���وب الإيمان وم���ن لب�س ثوب   -6
الإيمان فقد تتوج بتاج العزة من الرحمن، فاهلل �سبحانه 

ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِنيَن}. ِ اْلِعزَّ يقول: {َولِلَّ
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م���ن نظر اإلى نف�س���ه بغي���ر ما هو فيه، فق���د اأمكن النا�س   -7
من الطعن عليه.

دواء الخ���وف م���ن عذاب اهلل العمل بطاع���ة اهلل، والترك   -8
لمعا�سيه، وح�سن الأوبة اإليه عز وجل.

وم���ن رغ���ب ف���ي اهلل ات�س���ل ب���ه، وانقط���ع عل���ى الحقيقة   -9
اإليه، ومن لم يهتد اإلى اأف�س���ل العبادة واأ�سناها فليق�سد 

لمخالفة النف�س في هواها.
10- من ا�س���تدت رغبت���ه في الدنيا طلب لنف�س���ه التاأويالت 
وتقح���م بال �س���ك ف���ي المهل���كات وكان عن���د اهلل من اأهل 
الخطيئ���ات، و�س���احب الدنيا الراغب فيها كالح�س���ود ل 
ي�س���تريح قلب���ه من الغ���م اأب���داً، ول يخلو فك���ره من الهم 

اأ�ساًل ولو اأعطي منها كل العطا.)1(.

الحدائق ج) : �ص 5) , 6)  (1(



56

من شعره ›عليه السالم‹
اإذ فا�ست�سعبت  علي  ال��زم��ان  �سعب 

يخ�سع مثلي  ولي�س  ال��زم��ان  �سعب 
باأ�سرهم االأن����ام  خ�سع  ل��و  ل��ل��ده��ر 

ي��ج��زع ال  م�����س��م��م  ال���ك���ري���م  اإن 
اإن������ي ل���ه���ذا ال����ده����ر ق�����رن ق��اه��ر

اأت�����س��ع�����س��ع وال  ل���ه  اأ���س��ت��ق��ي��د  ال 
فمنعته  ت�سع�سعي  ال���زم���ان  رام 

ي��ت��و���س��ع وخ����اذل����ي  ال����م����رام  ذاك 
���س��اب��رت��ه اإذ  ع��ل��ي  ال���زم���ان  ���س��ب��ر 

ت�سطع ال��م��لل��ة  ف��ي��ه  ب���دت  ح��ت��ى 
وال�������س���ب���ر م���ن���ي ث���اب���ت م��ت��ج��دد

يخ�سع لمثلي  وم���ا  خ�سعت  اإن  م��ا 
ف����وال����دي  وال����ن����ب����ي  رب������ي  والل 

ي���دف���ع))) وع��ن��ي  ي��ح��ف��ظ��ن��ي  والل 
وقال ›عليه السالم‹:

العلوي : �ص 191.  (1(
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م�ساجع  ه��ٌم  عينيَّ  ع��ن  ال��ن��وم  نفى 
وخ���ط���ب ج��ل��ي��ل ف��ه��و ل��ل��ن��وم م��ان��ع

اأخ وال  ����س���دي���ق  اأالهّ  واأرق�����ن�����ي 
ي�����س��ارك��ن��ي ف��ي م��ا ت��ح��ن االأ���س��ال��ع

اأف���ك���ر ف���ي ال��دن��ي��ا وت���اف���ه ���س��اأن��ه��ا
هواجع وال��ع��ي��ون  ف��ك��ري  ط��ال  كما 

�سهواتها  من  ال��ذوق  بح�سن  �سبتهم 
ف���ك���ل ل���ه���ا اإل��������ٌف م���ح���ب م���ط���اوع

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

لنف�سه خ��ي��ر  ت��ق��دي��م  ع��ن  وي��ب��خ��ل 
وي���ج���زع ع���ن اإخ����راج����ه وي���داف���ع

ر�سده  ب��اب  ع��ن  الت�سويف  ويمنعه 
وي��ع��ج��ل ف��ي��م��ا ���س��ره وي�������س���ارع)))
 تل���ك كانت �س���ورة موج���زة من �س���يرته ›رحمه اهلل‹ فقد 
عا�س حياته كلها �س���ديد الوفاء ل�س���عاره الذي اأعلن »والل 
ماهي اإال �س��يرة محمد اأو النار« حتى لقي اهلل ولي�س في 

بيته درهم ول دينار.

العلوي : �ص 301.  (1(
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ولقد قب�سه اهلل اإليه بعد جهاد مرير مع اأعداء اهلل وفي 
رجل���ه اأثر جراح���ه انبعثت منها الرائحة التي خ�س اهلل بها 
ال�س���هداء ول تزال تل���ك الرائحة الزكية يف���وح عبيرها اإلى 
وقتن���ا الحا�س���ر اإكراماً منه �س���بحانه وتعال���ى لذلك الإمام 
المجاهد ال�س���ابر وكانت وفاته ›عليه السالم‹ في الع�سرين 
م���ن ذي الحجة �س���نة 298 للهجرة بع���د عمر حافل بالجهاد 
والدع���وة اإلى اهلل حيث لم يت���رك ناحية من نواحي الجهاد 

اإل و�سار فيها.
وم�س���هده ›عليه الس���الم‹ ف���ي جان���ب الم�س���جد الجامع 
ب�سعدة، وم�سجده ›عليه السالم‹ اليوم في �سعدة من اأ�سهر 

المعالم الدينية في اليمن، وقبره بجواره م�سهور مزور.
ب��ل��دي واأر�������س اأح��ب��ت��ي ي���ا ح���ادي 

غ��ر���س��ت م��ح��ب��ت��ه��ا ب��ج��وف ف����وؤادي
من وزاد  ال��ب��لد  محا�سنها  ف��اق��ت 

اأف�����س��ال��ه��ا ق��ب��ر االإم�������ام ال���ه���ادي
•••
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 من أقوال العلماء واعرتافاتهم مبكانته 
وثناؤهم عليه

الإم���ام النا�س���ر الأطرو�س ›عليه الس���الم‹ لما ج���اء نعيه   -1
اإل���ى الإم���ام النا�س���ر الأطرو����س ب���كاه وقال: الي���وم انهد 

ركن الإ�سالم)1(.
وقال عنه ال�س����يخ يحيى بن اأبي بكر العامري )ت 892ه�(:   -2
)كان مجيئ����ه اإل����ى اليمن وق����د عم بها مذه����ب القرامطة 
والباطني����ة فجاهده����م جه����اداً �س����ديداً وج����رى ل����ه معه����م 
ني����ف وثمان����ون موقع����ة لم ينهزم في �س����يء منه����ا وكان له 
علم وا�س����ع و�س����جاعة خارقة وقد اأقام عل����ى الجهاد ثماني 
ع�س����رة �سنة(. وقال عنه: )الإمام الفا�سل الكامل ال�سالح 
الم�سلح يعرف بالهادي اإلى الحق كان خروجه اإلى اليمن 
وظهور �سوكته بها بعد اأن ا�ستدعاه واليها )اأبو العتاهية( 
وبايع����ه ه����و واأهل مملكته، ومن م�س����نفاته كت����اب الأحكام 
جمع فيه فاأوعى، و�س����نف في ال�س����رائع والأديان وعظمت 

الحدائق : ج ) , �ص 16.  (1(
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ف�سائله، ومات ب�سعدة بعد اأن مهد البالد وقوم اأودها()1(
3- وقال عنه الحاكم الج�س���مي: )وكان ›عليه السالم‹ – اأي 
اله���ادي – جامع���ا ل�س���روط الإمامة وي�س���رب ب���ه المثل 
في ال�س���جاعة، وابتلى بح���رب القرامطة، وكان له معهم 

ثالث و�سبعون واقعة()2(.
4- وق����ال عن����ه المحل����ي ف����ي الحدائ����ق الوردية: )قد ن�س����اأ 
عل����ى العل����م والعب����ادة حت����ى �س����ار بمنزلة الطب����ع، ونال 
م����ن العلم ما لم نعل����م اأن اأحداً من الم�س����هورين اأدركه 
ف����ي وق����ت اإدراك����ه، وكان بال����ورع والزه����د والعب����ادة اإلى 
ح����د تق�س����ر العب����ارة دون����ه والفه����م ع����ن الإحاط����ة ب����ه 
وظهور ذلك يكفي عن تكلف بيانه، وكان �سواماً قواماً 
ي�س����وم اأكثر اأيامه ويحيي اأكث����ر لياليه، وكان اإذا التقت 
الأبط����ال وتداعت نزال الفيته القطب يدور عليه رحى 

القتال()3(.

الإم�م اله�دي : �ص 93.  (1(
البحر الزخ�ر ج 1 , �ص 88).  (((

الحدائق الوردية �ص )1 , 16 , 17 , 18 , ج).  (3(
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وق���ال عن���ه ال�س���يد اأحمد زيني دح���الن مفتي ال�س���افعية   -5
بمك���ة المكرمة في ع�س���ره )ت 1304 ه����(: الإمام الهادي 
اإل���ى الح���ق يحيى بن الح�س���ين بويع له ف���ي اليمن وكان 
اإمام���اً عالم���اً ول���ه ت�س���انيف ف���ي الفقه وخطب ل���ه بمكة 
�س���بع �سنين وتوفي باليمن �سنة 298 واأكثر اأئمة الزيدية 

الذين جاءوا بعده فملكوا اليمن من ذريته.
6- وذكر الحافظ بن حجر: )اأن بالبالد اليمنية طائفة من 
ذرية الح�س���ن بن علي بن اأبي طالب لم تزل مملكة تلك 
البالد معهم في اأواخر المئة الثالثة وكبيرهم يقال له: 
الإم���ام ول يتول���ى الإمام���ة منهم اإل من يك���ون متحرياً 

للعدل( )1(.
وق���ال عن���ه القا�س���ي عبداهلل ب���ن عبدالكري���م الجرافي:   -7
)ولق���د كان الإم���ام اله���ادي م�س���هوراً بالقوة وال�س���جاعة 
وال���ورع والفق���ه ويعتم���د فقه���اء الزيدي���ة باليم���ن عل���ى 
والمنتخ���ب  الأح���كام  منه���ا  الت���ي  العظيم���ة  موؤلفات���ه 
والفنون، ولقد فرع العلماء على ن�سو�سه الكثيرة كثيراً 
من م�س���ائل الفقه وخرجوا منها التخاريج المبنية على 

الإم�م اله�دي : �ص )9.  (1(
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القواع���د الفقهي���ة، ولق���د انت�س���رت اأقوال���ه وفتاوي���ه في 
اليم���ن انت�س���اراً عظيم���اً وبايع���ه جماهي���ر اأه���ل الجب���ال، 
واجته���ادات ه���ذا الإم���ام م�س���تمدة م���ن الكت���اب وال�س���نة 
وكثي���راً ما كان يربطها بالدليل ومذهبه برئ من البدع 

الرديئة والمعتقدات الفا�سدة()1(.
وق���ال عن���ه الإمام محم���د اأبو زه���رة: )عكف عل���ى الفقه   -8
يدر�س���ه م���ن كل نواحي���ه وف���ي كل م�س���ادره، وق���ام هادياً 
مر�س���داً يدعو اإلى اهلل �س���بحانه واإلى �س���راط م�س���تقيم، 
وكان مرجع���اً ف���ي الدي���ن م���ن كل الطوائف الإ�س���المية 
والأم�س���ار المختلف���ة ي�س���األونه وي�س���تفتونه وه���و ي���رد 
عليه���م بر�س���ائل قيمة اأثرت عنه يداف���ع فيها عن القراآن 
وال�س���نة، ويبين الحق الذي يرد زي���غ الزائغين... وذهب 
اإلى اليمن �س���نة 280 ه� فوجد فيها اأر�س���اً خ�س���بة لآرائه 
فب���ذر فيها ذلك البذر الطي���ب النقي من الآراء الفقهية 
العميق���ة، ومن العقيدة الدينية القويمة الخال�س���ة من 
كل وه���م وم���ن كل زي���غ، اإن اأعظ���م مقا�س���ده اإقامة حكم 

المقتطف من ت�ريخ اليمن.  (1(
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اإ�س���المي وجم���ع الم�س���لمين على كتاب اهلل تعالى و�س���نة 
نبي���ه ›صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم‹ وقد كان ي�س���عى جهده 
لجمع �س���مل الم�س���لمين واإ�س���الح اأمورهم فيم���ا بينهم( 
اإل���ى اأن يق���ول )ول���م تكن �س���هرة الإم���ام اله���ادي بحكمه 
الع���ادل فقط، بل كانت �س���هرته بعلم���ه وفقهه وفي الحق 
اأن �س���ورة حكم���ه تبي���ن حكم العال���م ينف���ذ اآراءه العلمية 
ف���ي حكم���ه تنفي���ذاً دقيق���اً وق���د ت���رك اله���ادي كتب���اً ف���ي 
الفق���ه والحدي���ث، منها كتاب الأحكام �س���لك فيه م�س���لك 
الإمام مالك ف���ي الموطاأ يذكر الأحاديث والآثار ويذكر 
تخريج���ه له���ا واجته���اده حولها ويرب���ط اأكثر الم�س���ائل 

بالأدلة التي تقوم عليها()1(.
ق���ال عنه الإم���ام الموؤيد باهلل ›عليه الس���الم‹: )كنا نهاب   -9
ن�س���و�س يحي���ى كم���ا نه���اب ن�س���و�س الق���راآن( يعني في 

التاأمل فيها وال�ستخراج منها)2(.

الإم�م زيد : �ص 515 , 509.  (1(
))) مقدمة تحرير اأبي ط�لب �ص 10.
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10- وق���ال عن���ه الأديب العالمة ال�س���هير اأحم���د بن محمد 
الإ�س���المي تحقي���ق  اليم���ن  تاري���خ  كتاب���ه  ف���ي  المط���اع 
عب���داهلل محمد الحب�س���ي عن���د ذكره ل�س���نة 298ه�: فيها 
م���ات الإم���ام الهادي ب�س���عدة يوم الأحد لع�س���ر بقين في 
ذي الحجة من ال�س���نة المذكورة ودفن يوم الثنين قبل 
ال���زوال بم�س���جده الم�س���هور ب�س���عدة ومول���ده بالمدينة 
المنورة على �س���احبها اأف�سل ال�سالة وال�سالم �سنة 245 
ه� وهو بال �سك اأكبر م�سلح ارتفع ا�سمه في اأفق التاريخ 
اليمن���ي، ون���ال من الحترام والحب ف���ي قلوب اليمنيين 
مكان���ة ل���م يتبواأها اأح���د بحيث اأ�س���بحت اآث���اره واأعماله 
و�س���فاته العالية قبلة الأب�س���ار ومهوى الأفئدة وقد مر 
ب���ك اآثاره العلمي���ة فاإنه بمكانة عليا من العلم والف�س���ل 
والورع، ومكارم الأخالق والحلم والتوا�سع كثير ال�سفح 
والتج���اوز ع���ن �س���يئات النا����س وهفواتهم اإل���ى اأن يقول: 

وكان �سجاعا مقداما ثابت الجاأ�س ما�سي العزيمة.
يرى وال  المنايا  الحرب  في  يبا�سر 

مهربا الموت  من  يبا�سرها  لم  لمن 
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11-  وق���ال عن���ه الإمام المن�س���ور ب���اهلل: )وق���ول يحيى بن 
الح�سين ينق�س بقوله ل بقول غيره اإذ ل �سلطان للغير 

عليه ول �سبيل اإليه()1(.
12- وق���ال عن���ه عبداهلل عبدالوهاب ال�س���ماحي  في كتابه " 
اليمن الإن�سان والح�س���ارة": "كان مثاًل ل�سفات القائد 
والقدوة الح�س���نة لأتباعه مترفعاً عن الأهواء و�سفا�سف 
الأم���ور وع���ن المت���ع، �س���جاعاً ف���ى المع���ارك والأه���وال 
وف���ي تطبيق م���ا يوؤمن به ويدعوا اإلي���ه معتدًل حتى مع 

اأعاديه".
وفى الجملة كان الإمام الهادي ›عليه الس���الم‹ �سخ�سية 
قيادي���ة م���ن الدرجة الأولى وم���ن الرجال العظم���اء الذين 
يتركون اأثرهم على التاريخ، وهو بما توافر له من ال�سمات 
الهام���ة المكونة لل�سخ�س���ية القيادية والعوامل والموؤثرات 
الأ�س���رية والثقافي���ة التي تع���اورت على بناء �سخ�س���يته كان 
لب���د اأن يك���ون قائ���داً لأنه خلق ليك���ون كذل���ك، لأن القيادة 
طاق���ة يمتل���ك اله���ادي مخزون���اً �س���خماً- منه���ا، وق���درة اأن 

الأحك�م ج) �ص )1.  (1(
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ي�س���رفها، وقد ت�س���اعده الظروف وقد ل ت�س���اعده وفي هذا 
تتفاوت خطوط عظماء التاريخ)1(.

و�سلى اهلل على محمد وعلى اآله الطاهرين
•••

من بحث لالأ�شت�ذ عبدالملك العجري.  (1(
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